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Sene 13 - No. 4307 Yazı itleri telefonu: 20203 SALI 4 ACUSTOS 1942 idare ioleri telefonu: 20203 Fiaıı 5 kunıt 

Milli Şef Ankarada Meclis diin açıldı 
Dünkü toplantıda birçok kanun 
lQgihaları kabul edildi meclis 

. Çarşambaya toplanacak 
Rusların 

Amerika ve 
lngiltereden 

teleblerl 

"Derhal ikinci 
cephe açllmahdır,, 

• • l • diin tayyare ile yollaılıiı reıim: lımet lnönü An,cıra garında -
Ak nkd~la .lo_to,_ muh1abırımM:~ıal Mecliı Reiıi, Baıvekil ve diğer Vekillerle · beraber Aırnsterdam, 3 {A.A.) - Nev-

en ı erını Rar'fl ıyan ' . . .. . . . vonk: r"""'''" b'~d·-.J·v · ·· . 1 M Mt!eli.Si. Re:sr A:bdulhalık Ren. Valı Muavmi, garnizon komutanı, .r ...._,..,..~un ı'~. ı~"'ıgu.ıe gore 
Aı:-~~ra, 3 (A.A.) -::- .~ı'fli ~ d~, Genel Kurmay BaŞkanı MaTe- Emniyet Müdürü ve mer:kez lkıo.. Sovıyetl.eJ ~iırllği t:ukumetı ~1!1e

Relsıcum'hu.r İsmet lnonu l1ui 1 Fevzi çakmak, Vekiller, Part.i mutanı tarafından !karcşılanmışlaa:-. ıi1lkıa ıve ~tere hukCune-tıleraınen 
saat 11.45 de Ankaraya avdet bu- ~en.el ,5ekreterl Memduh Şe\ıllOOt dır. ?eıfha1 i~ı bır cephe açılınasını 
~~=r. . , dda E19endal, Parti Meclis ~u ıreis Gann iÇ ve dış kısımlarında t<>p.. iSt~ın . 
B e~ Ş~muz Etı~~~a- veıkilleri, Par.ti i<lare heyeti azala. la~ olan 'k.al~b.ahk bir halık k~t.. ~arın tedbir~ An~ara foto muTıabirimıztn ~ün fayyare ıle yolıaaıgı re~ım: Merrtum 

i!fV . Saraoo4ı. 'N vead rı meb'uslar, Genelkurmay ve Ve. lesı Mı'lli Şefırmzı coş'kun tezahun. B~rlin.. 3 (A.A.) - !stıhkfünlar Refık Saydamın hatırasına 1ııimıeten ayakta b"r dakika sükut 
r.a Vatı ve Beledlye Reısdı ~ ~a ıs ııcı'ııilcler ileri gelenleri, Ankara lertl.e sellnnla.m~ardır. wnwni müfettişi General Jaoob, edilirken Meclisin riyaset kürsüsii 
Ta~an, Ankara garın a · Avrupa kıt'ası kıyılarındaki istih- .. .. . , . 

, .......... - ................................ , kıbnlar hattını teftiş etmiş ve bu Ankara, 3 (A.A.) - Bu'yuk Mıl-ı me1l rusu lDr. Ref:ık Saıytlam ile 
----------" I l Nevyork Herald te~ seyahatinden dönmüştür Ge. let ,~ed~i ~~n saat 15 de Canı. Sa~n ~eb'.usu ~elihö uı~·ın 

Tebll.g""lere göre i Vaşington va : neral Jaoob Fransanın cenubunda tezın reıshğınd<? toplanmıştır: vefat etıt1klt!rıne daır Başveka1et 
1 Londraya göre: BiaıÜi1rıJ'de,' Atlantik kıyısında; Evvela, B~ekil ve İstanbul (Devamı s mel ıayfada) 

_şark cephe_si __ ı Bitlerin 60 Tribune göre ~'ş':.1=~r~o:~;ıir- Yeni Knibişef elçimiz 
~~-:::~: \ .. a::·~!~mış :::;~;~ 1;:0~!~!1e~~1:~ "Tass,, ajansı muhabirine 

şatı L!~::t:1::s!ç~;~k blcam için Salzburgda beyanatta bulundu 
t dbl 1 

Salılburg. 3 (A.A.) - Almanya. 

mec .. asına müşküller çıkacak e 91 er da seya'hat etmekte olan Türlk ga. 
A • zetecileri, dün Münihten buraya 

--- '-- .. 
" - Rusyaya Türkiye ile Sovyetler birliği 

ki t 1 ld 1 
gelıniŞler ve istasyonda propagan. •a a• 1 ar Stolıholm'a nazaran Salzlı a 1 81' aa dairesi şefi Dr. Keuiz Wolft.,, 

~ ~ bölgeıinde T imoçenko or· Sal'iburıg basın dairesi şef muavi-
arasında mevcut dostluk münasebetlerini 

kuvvetlendirmek azmile gidiyorum!,, 

Bir kesimde Bakuta 
Biela ya Glina 
hattı geçildi 

ı.: Ruslar · cephelerde 
şi detle mukavemet 

ettiklerini bildiriyorlar 

Sovyetlere göre muharebeye 
15 Macar, 12 Rumen, 6 ltal
yan tümeni iıtirak ediyor, 

Ruılar dün 114 tayyare 
kaybettiler 

Beıılin, 3 (A.A.) - Alınan ordu-
4.arı ba.Şkuımandamığının teb1iğ~: 

Şaı1kta düşmanı takiıbe memur 
edilen ~ı ordu Kuban'ın aşağı 
moorasına yaklaşmıştır. Düşmanın 
mevLii mahiyette ve muhtelif unı. 
surları aı:asında imbat olmadan 
~erd'İği mukavemet kır.a1mı.ştı.r. 
Billhassa toplardan mürekkeb ol
mak üz.eTe çok ım.ilktarda ianlmet 
a.lınımı.$tır. Bu kesimin .şimali ıgar. 
bis;nde düşman ardcılan Jeva ke. 
siminin dışına, cenuba doğ'ru atıl. 
mt!!11aııdır. Burada i:lel"i hareiketi
miz devam etmektedir. 

Sal ve Don arasında Alman ve 
Rumen ıkııt'aları düşmanı ışaııka 
do.*u sümııektedirler. Muharebe 
ve ta'hrib tavyarelcrinden mürc'k. 

(Devamı 5 inci sayfada) 

Japonlar yeni Ginede 
hava meydanı aldılar 

dumnun ıol kanadı tehli- ni M. Carl Tudis, propaganda dai. 

Anık.ara 3 (AA) - Tür.k•iyenin Numan Meneımenci.oğlu bu münue. lreli bir vaziyete düıtü Almanların Kaf'~as- resinin basın delegesi Dr. Krotıddh 1\ taraf mdan karşılanmıştır. 
(Devamı 5 inci sayfada) Sovyt!t!ler Birllğü büyük elçilığine ta.. bet!lc gar gazinosunda Cevad Açık. 

------------ ~ edilen Cevad Açı kalın bu ak • alın vercfine Hariciye Vekaleti er 
Nev;"O!ik, 3 (A.A.) - New 

Republic gazetesinde bir maka. 
İ le neşreden max W crner Al
: ma1'1yanın Rusyada geniş arazi 
İ ıkazançlan temin etmiş olması. 

yaya taarruzlarının 
sonunu bekliyorlar 

na ırağmen 19!2 büyük taarıru. 
zunun son safhası bakımından 
biiJ.yük bir tehlikeye maruz bu. Ncıvyotk 3 (AA) - Nev. York 
lunduğunu yazmakta, çünlkü Heralô Tribune gazetesinde bi'r ma.. 
şt'lld'i Alman ıSeferının g~yesi kaıle ıneşroden binbaşı FC'ilding EL 
a~fkeıi ımahiyette bir netice vcr. lliot f()y'1e dcımcıktecfü: 
meyecak: o1an arazi ve ekon'.J-. Japon1a.r Silberyaya taarruz et • 
ıınik 6tazançllar temini olduğunu mdk. içı"ın her tlü:ılıü te&bir1eri a1mıt-
iddi.a eylemektıe<llr. lansa da iht.zy.aton Almanlarm Kaf • 

Werner şöyle dt-mektedir: lkuya taarruzu netice!tLni bekledik. 
Şimd.;üd Alman taaıTiızu gö. lkrfü tahmin cclilmektc<lir. 

r'ün~e Alınanyanın ışim:diye Japonlar Siberyaya taarruz ettik. 
ik~ar ~irişti.ği en cüret1l ve en lcri ta.1'.<lirde Rusların bizden Pasi.. 
teh1iık~li taarruuiur. Almany~. flit bö~esi.ınde bir ,a~ırtma harek~ 

{Devamı 5 inci nyfada) yap~lmuını istemeleri muhtemel • 

'--·····-·--····-· .............. ./ (Devamı S inci sayfada) 

(Gu';cl San'atlar Birliğinın resim sergisı 
----

. . 

San'atkAr Naşid 
tamamen iyileşti 
Sevimli komiğimizi 
12 Ağustosta tekrar 
sahnede göreceğiz 

şa.mkli. tredle vazifesi ba.şLna gitmc3' k.anınıın 'bulunduğu bir akşam ye • 
üzere Ankarada.n ayrılmJştır. meği vcrmi, tir. 

Hariciye Vaka~eti Umumi Katibi (Devamı S inci sayfada) 

Dilencile a ası da anBet 
Bir dilenci kızın 
inanılmaz ifşaatı 

Ana, baba, dayı ve iki çocuktan mürekkeb 
aile dilenerek günde 15, ayda 450 liraya 

kadar para kazanıyormuş 1 
c- Ağa:bey, ne olur 40 para ver. 

sene ... > 
c- Evladım, evde beş Ç'(>Cuğum 

var, beşi de akşama ekmek beıkl•. 
yorlar. Allah, senı ıkazadan bela... 
dan esirıgesın; yavrucuklarıma ljir 
e'kımek parası ... > 

-

c- Hastayun, alılim, çalışamı. 
yorum. Allah, kimsey: düşünmesin. 
Bir sada'kac.ık gü1.el beyim ... > 

Yenicaminin dilenciler esnafı a.. 
rasındayım. Manzara hazin, yürdc.. 

Meımnun'iıyetle haber a1ıdı:ğımıza ler paralayıcı. Yalnız, gelip geçen 
göre, güzide ha.lk aa.n' atlkarı l'\a:i<i. insaflı yolcuların parmaklan m. 
8 ayda.nberi çekmekte e1.duğu ra • reyen sıSka avuçlara bıraktıkları 
hatıs12Jlılktan tamamen- kurtularak sadakalar, manzaradaki bu hüznü ,, 
ia.den afiydt eıtm!İ!ştir. Sa.n'atlcar, dok. biraz talhfif ediyor. Bu insaflıların ~~~.1. 
tıorla.rın bir müddet daha ~tirahat ara.sına ben de 'ıı:atıldıın. bir kenar. 
tavs'lye!lerlne rağmen, sahneye dön~ da i~nın gözünün jç1nc lba'kan, 
mdldte .i!stka.l O.tnıiş, yaz mevs:imiınde duruşunda bile bır yalvarış hali 

A~erdam 3 (AA) - New. b'ir ıkaç ~em'sil vcmneğe lkarar ver • sezilen ıküçük bir 'kızın yamna so. 
York'tan verilcın haberlere &Öre Ye.. m~tir. Gene memnuniyetle öğren • kularak. bir beş ~uruşiuk uzattım 
ni Gine" dle Kotoda tll\YY'llre meydanı Serginin açıtışıncian bir fntıbc rTÜ'ş bu'lunuyoruz ld, NaŞ:ilin tekrar O, elimdeki çeyreği adeta kapar. 
Ja.ponlar ıtarafındaıı işgal edlllmtş • .Güzel Sanyatla.r Birliği ırcsim.I davetli SWtlesinin huzµnie açıl. sıı.hnıeye avdeti, san'a.t muhitinde casma alrp, yırtık pırtık al&:calı 
~. Bu mey.dan PortrnoreShy' den 90 'Şu1;esinin 26 ıncı serg.ısi dün Gala. m!Ştır. Evvell birlık re!si Şevket l>ı.iyü'k bir alaka ile 1ca11ılanmış, ka. entarisinin sa~ tarafındaki 'küçük 
ldaoımc1tre mesıa.fedeıdir. t~{ftiy lisesi salonunda güzide bh' (l~evmnı 5 ,inci sayfada) (Devamı 6 inci sayfada) (Devamı 4/1 de) 

Muharririmizin t.arıfine göre 
dilenci kız 



2 Sayfa 

Hergün 
Yanlış tahminler 
Arasında cevabsız 
Kalan sual: : 
Japonya ne yapacak? 
~---Jlaem Ufa]dıail _J 

Bir telgraf ajanaı bildirdiı 
<cJapon kun-dleri VentOV'Qll SO 

kilomdre ceml>unda karaya çık ~ 
m.iŞlar, ll:ilr müddet yürümü,1er, 
Kingsenvaıy adtını taıııya.n ~re sc "" 
ltnıce Çin kUV'V'dt!lleri tarah!Ddan dlur. 
dİwulrnuiflııu' •.• » . 

Tela-rafı obıy&n milyonluk kiit. 
leler a.ru:!nd:a bir tek ki.liniın lıil.e 
zaiUnıe!t ederclk. haritayı açıp fil iti 
fClı rin neıı:ode olduiuııu arattı mı lf 
dla.bileocığ ıni tahmin etmiyorum. 

SON POST~ 

Bestrnll JWakaJe ı insanın büyük silahı = = 

il . .. -

_ "Ağustos 4 

Sabahtan Sabaha: 

Faydazızlıgı 
Anlaşılmış 
Yasakların 
Kaldırılması ferahlık 
Get,rıyor o hJd_ . . 

""'--- Burhan Cahid 
E 1 konam maddelerin serbest b r .. 

.ıab'htı bu ma<ldıelerm piya.,a. 
ya çı.kımalarıma yol açtı. l caret 
Vcdcili lfktmıd~ es.ki bir ka desini 
~z vıe t~1db nazaT~yuini taze ') e:ek 
~ ve İLtiyaç davas nı bu ıka~cye 
bai'ladlı. Al:nan tcdıbirJerdeki ıis bet 
alİitiniıl'. 

E.ğer asker ya.zıcılarıdan. biıriısıi 
günün lbirind!e mevz.u5Uz kah nıa bdl. 
iti aırayllp bullur, bir de haritasıını 
yapar, ll:ı&z <le bugün öğrenir, yarllll 

Ayni ltai~ uyarak lcooro·ne ... 
yoo h~c-tm.iın b ınziı:ı tahdidı hı.ok • 
kıındalci kaırarını dcğiştirm gerdc. 
1 olacakiır. Mııdurnclu· ki b zinden 
tasarruf veııS · e huw:.i t ob l 

... Aalan kafesine P.en mürebbinin elinde tuttuğu kırbacı bot yere Süldindan ayrılarak heyecana tutulan .d-.n tetebblis kudretini kar. lain itlem~ Yasak ediı1m"şt;. O zn: 
::ı.ttığı, telif eaeri gö.terdlği, bağırıp çaiırdığı hiç görülmemlt- ıiarnclekine bırakmıı demelrtir. Frwıs hekimi l.epuve: imana ha • m~ vu~et fU n.e.ticeyı ver. uımrturuz. * klmiyeti yeren atikUndur, eler. ı ~: 

Japon • Çin harbi pm:!iye ltaoar _ ·-~~ı~ oltoırnobi] aahıô '" i oto. 

yeLliğcıindcn çok farlch b}rçoık DL r s h . il b 1 - ' ~ IU muvazaa iJ:e ta ')C Ç • zaıiyıcil.eıiSı oi,ta.ya atılmasıına eebe:b e 1. r a e r er. J brn u. Çıkard lar amm gm-e 
oldu. k'eodi eırnideniınd çalııtırd p· T 1. 

Su nazaıiyla'lerin b":rinciaıi dunya \ .. !Yallad.a lbu nevcidbı otomobil r çok. 
baM.ıınin ~amamıdan eVv-e1ki tur. Buırla:rm tak · saa · var •. T k 

:ur;;~~~~ edmıi§tir. De .. Bir_tah_sildar 4000 Tacı·rıer yarın toplanarak ~~.~~=ıriut~~~;:h: 
uç:Eın d'ayaW kuvveui Japo • ı ı b b fl*JUT: ~i garaja çe1cen 

mm eald~l kuvveıtinin üatünc çıktı ıra 1 e era er b k . ,- iı'tiyac eahi>let1i b.ıtaz daha feda • 

ve japonun bUtUrı m.flti kaynaldaıı. kayboldu n tımete nasıl mnzabır 'o" u~v ltarl it ederek taıko·den yaln z kftldi n~ yaıvq yavaş kurutmaya baf)ad ı, " 1 hesalbla~a çal cak otomob:I iti .. 
bugim güneş imparatorluiu biT tek • •Rf ı ııalam r'lard.ır. Böyle hU8lJ8i ta~~ler 
d'arbc )"CIIıC y.ıdtılacak kadar :za.. ı ki o o ki MEf<TlJP~ dıc az d - d ;r, Her iki vaz:"yı-t fş • 
)tlf6r. ner~ Çin ba.tağında bo. Çok namuılu bir adam olan o aca arını u r ~ece er -- ta.nhd gi1?' 'büyük ve dağ:ın k şehiır. 
ğlilupo ~tir~~ L Ll- Silivri maliye pıbeıi tahıüda- v Be1ediyeden yaphrıl- lerde ~~ b":rHnak:iJ vası-tMt buh 

ViKlilUCr pe-. ÇOıL revaç ıouııırııUIJ b b" I 1~L l . ran yara ı.,...ır. alk ~ ~in.eli: 
1111n bu ınaz.ıuhreıye Biı\ei.k Amc:D.. rının atına ır e ıu<et ge mıf ması İstenilen bir yol ve d mda ta&sl yiizür.den çok aı.. 
~ hültfimdtlcıi iJe lngtl~ candaıı olmaıından endifc ediliyor Bugün ihtisas komiteleri seçilecek, yarınki kıntı. çıdkme&ıtedir. Bu külfC'te karşı 
inanım::ş oı.eaık.1ar ki: f k . "d l d bim ve adresi bizde mahfuz beorızim tasarruf edilmiş nüd;'r~ Es.. 

Rt!IS RuzvcCt japonyanı.n anlaş- Ha'bex a'M~nnıza göre, zabıta ev a a e top anb a da kara borsa ile bir okuyucumuz yazıyor: kisi g~ piyasaya yeni araba ç le • 
ma u!kl!!rfl1erini her ddasında Japon.. vır: ~e lbit1kaç ıründenberi ka.yıb mÜcade:e şekli. kararlaştırılacak «-Atatürk bulvarının Ye • madJ_.gı ve ~uıgiiınlkii şartlarl.ı çıkmı. 
yan:ın Çin bı~p ~C9İı ve iktisa. btiT tabl!İı.ıdarı aramakla me.~dür: liikapıdan bqhyan kısmı, Ak. yaıcagı. eslti:ye!llferin yerine yem1eri' 
cM kıo1ayl:ıldarı Amerikanl'll acına • K.aylb(~an Sllivri ma'P'.ıyc ıı.iroeaı 18ray tramvay caddesinde bit. konımljyacağı iç.in iki yıl evvdioe 
heıt odan bıclkıteımeai iazmıgeld.ği ce- tıı.h.sieclarlar.ı.nıda'll Hasandır. Geç.en Kara boma ile mücııdde ve nor. bir zamanda baıarılauğı anılatıl • melde, tramvay caddeslle, Per. göre bugün itler haldıclci mıotöııle.r 
V 

.. "-~- l-a .. 1n,..., ayıttı 28 'ıo&edberi ortadan kayboQ ma.1 plyal9anın tdtrar ~sü .; .. ;..,. maktadı.r. · 1 yu-ııdan -·gwı diı ...... u··..::r. Tab:·..:" 
... OLIC -. .... ~....,,... .._. tevnıyal Lisesi önüne kadar o an ~ _,.... r- -wa~ 

Arne1ilJta bahr:\ye nazıırı, Japon. ID'U!Ş w:ı ~ d'a:ha hiç h1r yeTde gö. ~'81k.adar makmnların a1mak.lta o1 • Diğer taraftan bugün Ticaret O. 50 meb-ellk kısım bir toprak benzin sa.Tfiyat:ı da o niabeuc aza11 yaı."l.:n ~ üç aylık bıiT baTbe da- rü!lneım ctiir. Kaybo~u.na t-dkıııd • dUkıları ~er piyaaamızda bü .. da.s:1*1a .eç:Dect4c. m'tfısaa komitele yığını halinde durmaktadır. mJ§tlr. Hatt.ü ben2.in tahdi..d ediline. 
yana~leıceğılrıfi idin etti. diiı:n e!dflll güınlerde 4 hln tl.nıya yük. ılMı- m~et ve a\Ka iBe ıfo ın bu ~ .büıyük rolleri olacağı Buruı bütün Aluarayı toza top şe de tasarruf keındi ıkıe.n.d'ıne olacak 
}~N: Başve~i de Avam Ka. y,aık111 paıra tahsi!r etıtiği ve hu pa • k.ar,şılan:ml'ŞtlT. Muhtelif ınıevi tiıca. S>yllenmebed.Jr. Yar.n Ticaret Oda rağa bulayan berbad bir vazl tır. Şu halde bugün garajlarda çü • 

marasm:ın :ki.i.IBUaünde: ra.n:n yanlncla buJunch .. -iu an.faşıl • rclt ~e mdnsıub tüecarlaı şu. sllnda yapılacak feıvkalade içt.iımada ~edir. Esasen bulvarın Unka rilirıeye m Mcüm edilen otom<ıbt.1le. 
_ ja.ponya. bii.ir k.i, uzalk ~&ta malkıtaclır. beıleri da'hr.linde gayrimeşru şekil • da tüccaıüar keın.di aralarında bu panı köprüsünden baılayan kıs. rin iş:ılemesine müsaade edLhe hösse. 

kuıvve'.Lmrız ydk.'tıur, fakat w.ada Ancak, tafrts:15dar bütün muhitte d1e faa!J~te buılunan lümederle mev:nJU görilşeoe&lıer ve miicadele mı da yürümektedir. Binaen_ dtCıen tabıi Wıraaı hafifliyeccği ıfı._ 
vardır ve iJt qarctt'C uzak ıa.rka gön fa:zLGlei.ı.lle taıntınml'ş, çak nam'Us:lu biır mlüıcadıcle ~n.i. 'kendi melllaa:Uerine .İJş1ınldc hüdcumetıe ne r:dc.itde müza}{ır aleyh naaıl oı... parke dötene • bı bu makinıı;ler de oldwdarı yerde 
d!e ~. dedi>. .daın ~an tah.U dUii ~. UYCun bOAl.clul.Aa" ncbn bu .... •- ol.cellcllartnı brnıorla~ttraeaidanfııır. cek olan bu !kısmın küçük blr mahvo-hıp g tmekten kurtu• ca · ar 

Bu fil nazaııİIY'cmfn yanhı olduğu ra!tıuı :rf.ımmebnıe geçirerek kaçma. , himmetle bltirümesi bütün Ak. OOOmbb Oh 'ihir z.eY'A ~ tenezzüh 
japonyanıın dünta harbme ıkar1Çlla sı ıiıMSımali varid gfüül;nemdkredh: Haydar Aktay ın ı iaşe müdürlüğünün sarayı tozdan, topraktan kur • vasıta ı ohnad ğı kabu! edıhnel\ 
a·n müteal:ib a şıldı, o zaman da Ha<san in b~ıına bh felaket gelmesı • b ·• d • d taracak, Vali ve Belediye Rel. dil. Doktorlar, mütenhhid1er ı~in ve., 
ortaya ikf.lnai bir nazariye çlkU, de. iıimna!C1nden !korik.ulmak:tad·r.. . C.e azeSI ugun mera· CVrt esnaSIO 8 isimiz Aksaraylıların minnetini r5.1en m~ başka iı sahlbleıi..1 
tm<fl idi: Zalb ta. her tarafta kendlf1ını ara sim1e ka!dırıfacak yo' suzluk olmuş mu? ' kazanacaktır.» nıe verünomesind\, ciddi biır sebebj 

1ıjaponya padifiği ~mn.iıyıct atlına ma'k'tadır. ' ) olmamak laz.:in gelir. E.aa9Cln veri • 
a1lır almaz ÇiDe dön'-1:ek ve Çi n ° Dün vefat1ru C€essürle hnber Bölge İaşe Müdürlüğünün ilgası tC'll bamfın malııdud orduğundan bu. 
dış uncmı'k!kıeldle ç.ıkan yollarını kese Vali Anka"aya gitti verdiğimiz eski MDskova büyük eL Ü7Jerlne evrakın Belediye İktısad Kumkapıda nı·şan"l "I nuınla gıe.zıncık, e*knmek te mevzuu 
r& beş ~ aürqer.cn ela- Vatlı ve Be!~e Reisi Dr. LUıtfi çisi Ali Haydar Ak.tayın cenaz€6i Müdürlüğüne devrı esnasında :bazı 1 ~ bahiı olamaz. Nakil vas1ta1a~ının 
puııkıısıını 'k.ıracaldtlr.» k · · bn.<1'.i1n 'kalıdırılacaık.1;ır. } l kl ldı~ p •h 1 d ld'"ufa~iii. halkın vapur iırıkclıe • 

J 
Fdlcımenk . hı Kırdar Ankaraya. ha:rıc ot ctm ŞUT. -ö- yo suz u ar yapı ,.;I ve iaşe rne- arı anı o·· Dren Jerim.d~ tren ~asyonlarındn çektigwi 

~ yıkaralk, Ame:rDAa, İngi1tere vi'~ ıı.. l .ıı:... . '"k _ı _ _ı ~, B- -k d d S _._ . k devret..rneıdikle . şekl" d ~= • ILA... .. y e&.. 

aponıya ., ıınparator ·ıva.li Ankarada bır ıkaç gün .ka:larafk Cena-ze bu.gün öğleden evel mo- murlarmın te.v:zi iş~ne aid evrakı 1-.. •. Ya1b illie anta .. ıTml"' oılsa ger_,_ 
. al k __ ,ci'k· bi J _ ıayıet ve ıoe e....., eyı auı. auar C"Uıeln. uvııc uyu a a an nı.ecıye na • rı m e ·wr şay:ıa • h k . Koon:linuyon katarını kal'dgrmalda 

üslerin.1 an paaı ı r apon go rndh.'te'M ~ ·· d alaJcaodar ma ledil~k ve namazı Beyazıd ca. çıkmıştı. Dün 2Iakadarlar nezdin- gencın mu a emesı 
lü hal'ine ge:tindi,. ondeı.n 9C>nra da icamllatL t::a~: c bu'hmacakur. ımilnde kılmdıkıtan sonra Edirne. de. )_·aptı.ğımız tahkikatta tlöyle bir ~r·~~·ntgun··1 ::;~:ıybaı·r-~rtdaemda~r kku~11_· Çine d~:r.ek Çinin <lıt memlekete V-"'" L d T t \!eka·ı.....:ıc l'>ll &'""<' ,,.... .... ,, . • yoUa k . iaie.t ıııu vu ara a .carc "'" kapı .şeh'dl'iğ'ne defnedilecektir. ba:dısenın mevcud olımadığı ve Bundan bi.r milclaet evvel. .K\Sll. çesi haline ııelmıiş-e yüz tut811l ara· 
çıbn ~ , rı.nı ~~duv ıillocek yeni iaşe kadrosu dtrafınd'a ----- Penşembe günü akşam1 bütün işle- kapı NİfBllcasınıda feci bıl:r _anayet maıhkumlart dtomobiller de bu g akı~ 
butla ra: nırt~ me~ "'1- .btaınlbU?wı ia~ ~e:i:, beleaeyeye ve. Domates çalarken kuyuya rin dew-edıilm'ş olduğu anlaşıl- JWicnmiş, S&dtı.k A:' ad •• n<la bir g~nç betten ~ olurlar. Zaruret 
~~ ç~·· ~v ut:' yde. tema~ar yapaca.1c. ve beledyeye ·yeni diiferek boğulan çocuk maktadır. ' k.ı!k.anç!lık ea.ikuiie nqanhet Perıı • kuşıısıında h51eyıe saparak an1aki L 
!:J:ll.ll:- c ın:m uzenıne a ış • vıar3dat ka.ynald.arı teminile mq • Belediye İkıtısad Müdürü Saffet lıanı 13 yeriDd .. cın. bı.~~Gyarenlala • fa, dlü:şmek. m'W!iVazaa yol Qe bu ozt~ ! 
~· ,_ ;_,. di guıl olla akıtır IBalltı&öyiincfe. Pancar· eokağın ~ ~ ru eç •r """" 

Japon.ya Çiın ile an 8fID&tL ,..e , c · 0 da oturan ı 6 r'arınd Oma.n a •• Sezen, mii~a İaşe Müdürlüğünün nws.k ~. _ 0 
_ .J u~S d. ık d - •• ~. ~!~ri eıtmitye kaPkmak hoı 

.ıu. w L 11:.t'll ptı :-ib y 111 a. de . . . . ıw:~ ", b" ı.. •• •• • tl de 1 cJlnıdJ ag~roeızı:ıga a. il\ u aori;'"........... F k •. 1 .• t....! 
aç.ıu.alll eç11ga tıe.ıwmı•er ya , - • T d .d.ıında bir çooUlt evvdlü gece geç vır ışıru ·uuyuit ır ıııusnuruye c 0 .-A- 1 zamıınkl e • _.,.,"""'° a a:t oy e gori.inÜıyor ııu 
la'fla !tmAabdle gördü. Böyık olunca ramvay a paraıını . . . yaptığını ve böyle ya~ havadis.. ~asıına a;pun.m 1 ve 0 yavaı yavq tt><>r otomiobil:lexi ı.le 
L!''"'"- ,,_,_ __ ..... · ... : • . 1· k f · çarpmı§lar vıılldt yanlnda ayww Yatta ıki arka. d 901'rllwnda: t n-1 .ıı_ !1 • d .... , __ -·•-ı uı.nuu ~u·v vo;ı u ... ::crazırı. n e es:ıne da d..l' .. .!:... h ldle d l k }er çıkarabilecekleri hususun a aı·ı bit- a•J1."S"l maıı&asııe piyasa a gormec~ 
atanı&, fırsatttaın isı.."ifade ederde Çin Samalyada, Etyemezde Bcyazıd .. 11 ~ a o~tes çama 'kendilerinden şüphe edilen iiıç me- cı:- Beaıı ~- m .u ada • fD 1 [ 1 'd 
mesele-Aııi b ıimıck iateyeceğ· d'üşü. caddesinde l numaralı evde otu. uzere F~a.ne caddesinde Selime L...Jl-~--~ t hk;kat çı,.:ıığını mim. muayenana iStıenm.» C /.._Ju11ha.n. ahı - , aıild' L-~ • ·-1' di InU'I' U:l~JA.la a • Q M.l 0 __ 1;w.ı; nüle'bilirdi. ODUI da yapmadı. ran Naci adında bir zat dun Edir- ~ana eunurer r. bildimn.işt" CUJU\ll'WT• ................................................... . 

O ha1dle ja:ponıyenın makaaıd1 ne. ne'kap ôan b nıi'ğ' tramvayla Siillte Fakat bir UJÜd:ckt aonra kulübe. r. Diiıik.ü ceı.cde.. Tıbbi Adlideın Piyasadaki satııların kontrölü 
d'frr} ciye ;gelirken cü.ı.danında bulunan .&.de ııet:rafı Jro1tıyan babçıvan, ço.. Yeni Vali muavinimiz cdkn :raıRoır okıınanuştur. Raporda yapılamıyor 

Japonya Saloımon ta.kım adala. 160 lirası m~ul bir yankesici ta- cU!duı gö"""'t- --'-alamalt M-W. bos ~. dhlzyıe.ti cczajyesıin? aza'} • 
rıncbm l:ılimni daha alarak Avustral. rafından aşınlmıştır. tanda ~de ,.ı:valamai:-batle- vazifesine ba§ladı tac.alk ~ıır fUIUT hastalığına müpteJlıa Beled~e fictısad Müdürlüğü İa. 
ya.ya biru daha ynk.latmıı. Nacinin müracı:ıati üzerine bu m.!;tıi-. Çok ~ıea llÜren bu kaçma 'Ye lstanhu'l Vali rruıavmliğ'.':ıne tayin ol~dı.gı, fakat cezastn.ı tahfif e • şe Müdürllüğünden alınış olduğu 

Btt AmeıWan. gaz.cteai ı3ncljye me<;lhu1 yankesici zabıtaca aran~ 1 ___ 
1 

~-1L o.ı w edilen DaJn1iye Vekaleti mahalli i .. d~ecek 4beıce<ie dejc:ınıer.e o1du. "ş1eri kendi kadrosu içinde tedvlir 
, __ _ı L-·- j ~~- kt d ......,va ama C'llllUıırııcnı. .roan, agzı -~--~l·-- ··a. ı--· b - - tb ~_ıtnc_ -'- "d ' ""'·- ~e ba'"'amır..+ır Ancak Beı~~· &AUD•r 'IMOuan apon ta.yyare gannte • nıa a ır. ~ bulkmıa hoıııl le dü a~ umucu ırnu 'ür ugü fU e mu gu eyan c:cıııırnııoıde ı r. ı:wuel'\ i<" ~· • "'-uı-
rin'iııı y~yi bulcfuiunu 'iddia -rdt • ~-o ~:.. &-!!..n~-. .•• an uyU8Ulla f- &.iı1Ieriınd'en Ali Rıza Cn.al dun • Bundan ~ra suçlum.un aorgu • ye İlctısad Müdürlüğünün yeni 
Jaıponryan1n Sa1omon ada\ı.r1111 aL Beledıye ıntıhabt hazırlıkları u-. ~uu':"'""' . .. den itibaren yen.İl vazi.f~!aıe ba~la. euna gıeçdnil" Sadık kenıcli&h fÖY· kadrosu kat'i şekilde kararl~ınL 
muını mı:iktbaldle Avuıııtra~aya kar. Yeni Belediye int'habına aid lha- Yaramazl~m.ı bayattle ödeyen Q-1- 1 n_..:ı.. . k le müdafaa dtm:.ıt,;,... mamış olduğundan bazı OCıs m1ann 

b O _._ ____ _ıt _ı,.:_ hah 1_ _ı m~tır. illlla ~e oe~l:aıf a.yma • - • f lfıy..,f;: h ·· ı·· l ~·ı 

11 
yap·ılac.ak demiz harekerleriniı u ztTJıklara devam olunma'kıtadır. man.ın cc:s.ecı1. w.nı aa ıuıyuaan ... . . «- Pe.ııihanıı çok k.ı.a'kanıyor • aa vı;• enuz uzum u ŞeAı de 

ada1ara yeı4~riLecek .ltaıra tayya- Mahalle-lere as•laca.k olan liSt.eler çıJcarAm.11t, c:dblerind'e odomateeler kamil.'ıgı vaziPdııılnü muvaffalka.yeıtle d.'Wll. Zaten 2 edne evvel evler.ne başlamamışhT. Bu arada elde el~
rdm le himaye cıtmdt maba.<Jına hazıruanmış11!'. EvlQl içinde inti-~. llfa eıden ltı)'md:li :lıda.re &mirine yeni yalbancıiarıın 1ıe11ı> ghmeeıine linir • man o;m~masındnn btrkaç gün
atfetmiit. •• haha bacılanaca!o{f.ır. Haıdliıae etrafıında zabıta ve ad:li.. va.zifeıııinde de muvaff~etier di. lenmiş ~ bırdıS;ni yanlamıt. 1 O den

1
:ben pılyasadaıakkı sdatışlann kon. 

~ ~.,.t:" Ulmin ot· •• 

1 
....... R ....... A ...... 

0 
........ Y ....... 

0 
............. 

1 

.. }"e taWlcııa yapmalttadıY. teriz. ~~ 2!!:' ~ ~=~tt~r- tro u yapı amam ta ır. 

ja.pcmya rrJetlwr Vaı ~pıon derm _ _ dle ~ İl i;in Kaıu g'iııtim, dönclü • 
(Devamı 6 DCI sayfada) SALI '18/19'2 1 s TER 1 NAN, ğüm zaman bana ne anneli. ne de lstanbul borsası 

••• .. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• P~ y{iz ~diler. besı de ----

TAKViM • UO: Saat ayan. UZ: Viicuılu:mmu 1 S T E R 1 N A N M A ~ek bu iııi yaptım.• l/8/H2 a(lq - kapanış tla.Uan 
~~laa, '1,45: AJaııs haberleri. 7,56: . L.u.:L.:r ..___L-- P Dav~• ~e OUAD-n e 
Senlonlk pa.rçalar \Pl), UO/US: Kvfıı Bu aylar taht.akwıısunun meb. denblN buttrmlf, adamcağız ıilıanın bab•1 AhdUllab 5000 liza 

"""',!.7•• saati, JZ,30: Saa.t a,ran, 12,33: Su e. zul olarak ortaya çıktığı, et.rafı kalmrak eline büyük bir ... omak t.azmiınat taSd> dmit ve chuutm• • 
ser~. !!,~: AJUl9 Jaaber.lıerl, l3/lS,ıo: kasıp kavurduiu aylardır. İzmit es bir kl&ım pNildleriın c~ jçlrı bqlca 
Şadlı "ıüdiiler, lS: Saat ayan, lS,OS: muhabirimiz bize, bu müz'iç hay ııeçiınlif Ye üzerine pamuk sara. güınıe bırak6n141tır. 
JIM70 alOD o~ (Vlolonlst Necl!J vaılla alikalı olan fU haberi yol rak pze batırıp atqlemit, taht&. --o----

ı----..------..-lk-,.,.-A-;:.-11 Mbn>, 18,45: Full heyel.i, 19: (Deni.. luyor: karalarını ba tekilde imha et • Van Onivenite haftaaı 
Receb a .... saMI), ll,t5: FMll ~ PllOl'IS. a- Bw-ada tubff bir hadise mek ı.temi,tir. Bu emade dıtu•- telir edildi 

• u. amm ikinci ~ 19,SO: Sut &7MI dan larak d '--' ı "" olm·-•ur. ldarei husus.iyede me • yansın var sanı er_. •-•- ..... o:il • Tamı ve Cogwrafya 
- ft ajans haberleri, 19,45: Seı'kst ıt ~ ___ .. 

-H. .. r 
91 

4 ..... _ .. -r ••• u. 
~ 

(..ul\l.:.5 
~. u. 

• ı• 21 

Atwf 
._.... 1 lltwUa .,.,,_"!'... 1H .,... ..... , ............. 
\tadrtd :ltt ~ 

tnkholm 1H inet a 
Bir altın Jtra 

5.23'15 
13%.20 
30.70 
12.9325 
31.16 
30.'75 

'I 30 claldka, ıe.u: Tdl ve beraber tlirkiiler; mur bulunan Ymof Koz, rece e.. ftlaiyeye haber verDmlı, mahalle F~ pro.fe«>rlerinin Kara Oni.. 24 _,·arlık bir ıram külçe 
Jt,15: ltlııdıro cuete:d. !US: Fillll aıar. vlnde yatarken tahtakuruları bir. birbirine sinnlJtir. ~e haftas'lnl e.çmaat üzerine ls.. altın 395 

oaJıan <PL), sı: Zir~ Ulmml, ıı,ıo: , 1 STER 1 NAN tanWl Onivera.l!teei heym bu yd 
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Otie 

• lıl. 

'V. lb ıo 

ı:.. • 57 

.. "· ~. "· 
11 14 IO 12 

8 61 ~ -

ı. 1). 

12 11 
1 47 

öm!Wk ibeMft11'1ar CPI.> , ıı.ao: (Üt • \ Vana. g.iltme!kıtenı vazgeçmiştir. 
t ·--"-·11 ,., • V ~ ve einn E&ekklk 

U.. aa.tl), UM: Jtlbtk !Hrk miislJI 1 STER 1 N ANMA 1 JBtlLiıı.ou& ı...ıımven!Ütesi an hafta. 
Pl'Gl'NIW. 12.H: &u* Han. .&Jw 11a., alnı büyü\ b.lr Pl'<>iraml.ıı önümüz. iitbU 

u.....ı-ıı-ııii...ı...i._ıııİlllll_._.~ ........ ~ '"._._. Ye lıel'IÜllll, dlcı1d yJ,l a.çmaıia karar vermigtır. 
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Nezaketten doğan 
f eliketlere dair,. 

Bavac1.l1.k 
Balon barajları ve bunlara 

karşı alınan tedbirler 
Yazan : Prof es Ör doktor Sadi Irmak _ . __(Son Posta,, nın havacı muharriri yazıyor J 

, . . . . H~v.alya k~rşı. pa.ı.if mu<dafaa tıe<:I., müeseıU- menzi.lleri datı:ilraııde buıkın. hasaırla.ra edbeb ~msı ve aıiha: el 
___ .uı.~~ , m_ ı.ı__,._ ·- 9QIIl'lİmİıyet nıe bııdıH:na baıŞLar. Bll2lllm ınıarzik zl\t bu aıclaıma. ıib. bıtlenınıdleın hırinrı tıeşkıl edıen bafon duırımakıtır _,1_ ,_ı h .. l .1 ___ ı!..:. 

B 
akıın n-.. - •• • cııuııııc,.... ~- ' ı_ ._ ı. · ld v h L b ·~ k __ ._. 1 · <Wamııaa emıeaı yii&l'e t'I em~ 

u y.a:ııımı, en Y A . edıeın \;1 'oilurısa· ~n ınaaıuım bir yavruyu• haatar elbmoeık nalk1K.:ın.L •• au o ugu· a <l!J'aoJ arı çıol cıaıdden bulunmuş ve Ballcın 'baırajlaıııını bu f yd ııe Buna v bal • '!la. hL 
,den geiÇen bir hi.d11$ m ·t_·ı-·lkı•-a ıkorumelk olmalıydı. Fa-ka.tdle bu hıılklk•nı ımeızaketen•> kuUtm. haıııt.a tıııtıbıi.k edilmiştir. Balon ba • rıbnıdıa'll maadıa ba 1 '' h a, a d• 11,, ,_ __ 11,._ 1!!_~ obn. ıoarak)i rı .ı_ 

bıem l --"- . um. ıu. ... . . . ı ._ lu · ı L .ı-ıh B .. z ma zurıar l a lll:l ııull5RlD~unaA .. e ve una artı ua 
. O B'IlllllL yaz,.!)llOl •le ,_...J -"' ı t;ba bam aaıınimİ olarn nu:y•etlmlll.'e maız vıe ınezıııe Ol il\ NlJ arıl OU B93ll geçen uyiik rla•l"h. vaııclir dıiişmaına husas neci f l __ ..._ _ _,.,_ _,, __ 111_..ııı__ f d '---• 
lst rhuiu hııa;ı. semt r1111Uıe Oll • g.a bı. d 1 f . b - _ı de üh" h dlefL . h • e m n.. 1 ımunaıno <JIC'WICl1ll'le tara ıın an o... 
v :aı . n ... I...akıidıe dic bir eelbe1b dıe 11...,ha.Uı ırarız·~1 er - Saaıt dloılwzda vazi eell! aşıınoa ım un e aeırıın ava taa.rru • talkas:nıı belli eıttmek, rnaeraflı ol " tıeıdbi:rter dıınmekte.dırlar • 

du~ gıibliı <>'tıulrıdui~ 
8

. . t-ı h.al da~:/lmlı.ywıt vıe k.ıı-rı)mıya hazır bu. bui'uınma91 icaıb eden m.emuoru yıe. zıuttian kor1.1mnasıı içiın fazlaca ku•. mıa!k, talhrib edilıeınlie.rin aşağıda ba.zq (D 1 6 1 yfada) 
'o,gımaıca .~!ini var. :~:.: luN:hııa.ııı ~ıında~ _müşaı~a~e •

1rindle budaımlty'8~n a~ı:r .'<'?ezaketeını>~ hmı~ı~t'lir. Geçen ha~'ın uçakl.~rı enm ne .. 
mandla büıtımo çocukla.r . d . lleııimiııxlim. Vetbuıl çozUlmea~ lazım göz yumar ve ış dLSııT>l:ıM nıeza•keıte bl:rguruhı1ere nazaran aaha az yuk. ( ''S p 
lliyeU.e. Bizim .a:ı>ar~.:man~~T~~~~I~ dUiüm dıe bu.d~1": Derhal k~- kurhaın g~eor. S·ınaşık aıı ıktan. 80Cl edime imkan.una ~l~k bulundukla. on osla nın bulmacası· 17-(13) 
*11nıd.e .Otu~ ?Cr aileye... . bun . rılmıe.!Y& vıe zededıeınmıye haz:r bu derecede bizar oldıuğu hald·e terbıi1. 11ıindıaın bara] bakmla.rının 3000 • \.. 7J • 

an bir n/uf~r g·e~_:-~ ve ~pllikoioji tqınwık.. ltte. ev__v~ıa bu .• yıelli bir kad·!n <<ınez-ak.elemı ta!ha..."11. 4000 ımetreye kadar yüksct•r1me~ 
r ~a bir ~ y haber nunı'ıa mÜCBdek etmemız lazım ge\. .. ımiill edle H tıta b . 'bu .. d hava taaıııru'ilar·na kar~ı müess=r biır BunlnrJan 30 fanenni WW.,.J, 6ü 1aaJa yollıyan 

"r de çocuk bu:fu.ndtı:ğtıCMl 'yor: Bu «d.aırı~lmaca ruhiyatı,ı neden b ~:. V: f lia~z~~ ~ı/uz en tleclbiır o"kb1tmı"şti. Fakat buıgüınürn ohyucamasa 6İ7 Wi~ talıJint eılecefls 
..li'nca d.a·yıımaımıwhm, ~ Pl'~,dloiuyıor? ı a.şı·ına uıy e e .er g hr. uıçallcları bu balonnarı n çok daha üs. Soldan saia cloi 
ve hoa.ısıtaıl::iıın yüıııde yüz ~ır~ ~ı~-, Evvır.Ai yii7ıdle yüz fena ve fa.ni ~ Son· ~aınllaırda çokça rattla~d·ı. tünıd-em uçma ka.b~Liyetin-e mal'lkt'r. ru: 1 2 3 4 5 8 7 8 9 ltJ 

v·ım· • ·•ur.,;;.;.....,, ~n bu zcya.retçf.-e.rıe ' dle k•- ı..ı ... gl veçlh:ıre tramıvaylarıın kapı ag•z.. J ı:-~- 6 bu .. .. b 11 L . •===-ili=--• ceıg.. 1DtrK111>&-·· ....- • b bir i!lleım i9Jn yaşama .. o ,augu • er. ~"en • ıgunun a .. c.n ıuaraJ ta.. ı - ita.b etmek 
balber V[elr!ilhn.esitn& ".°e. ~areııı.n 

1 
.v~~lmıuz haQdk•ıınıcl:a enimizden gele:nl1ar:nda ~ouraın ıbiır ıenç maha-za .İk.~- biy~İln~ gayesi de dü~man uçakla. (meşhur bir Bek • 1 

ka biır z;aıman.aı teh~n ıc,,a:h el!~ıt:ıe'Bkfüniıeır 9011ıra oiıııni.hlal ve çözüi_ldl:ın tıenliinıe dıo.krunmuş olmak ıçın Tini dıalh.a yi.ik~elkılleırden uçmıya mec ta'ii nefesinde kul. 
'--- J1 f-n-ıMt alıchgı·m ceovav ' ... l , _ _ı_ ıhll . 'b.'d ı___ • 2 nıatıına'ttı:ım. - l ail adaa-lmıe dleıvir\eırMrnlrııdıeın kalma bir gu • ye.ırJDOte ımı lanm.ış gt ı L ıurur ve ne '17Ur ıetmeıldtuı. lanılmıştır) ('J), 

şu oıldu: <ıGe'lecek 0 . a-nk -e . • iven Uınk h.er®esıtıcın ancaık fen.al ık içerzye gi1.1e.r, ne sahanlığa çıka·r. Balc><n ba·raHarı, havadan hafif Nota (2). 
L ··-_11 iL y·ı1da bı.r -ere e-vnr.'-ı . , ,__ı_.. bi h h 1 "'-' . . . . ~-rila dl 1u ı.___ ,_ 3 uaım '2'0 r. '-".< • belk)lı~. ~· ~ııyen r ru a. Baıza.n dıa eXh'10llbılonL!;tt hır dıe)enıe. gazla 0'1aunuırrıu~ ve maıKara 2 - Yemek ye. 
z.ıe ge\tiyıorlar, böyle bir cevah te~~- leıt-i. • lııe otieınoasıUf uızvıunu bütün bir tramvay 11eırtibatil-e te"Ieırın.d-en yere ıtC<9bit mek ist.iyen insan 4 
lı:ıeıte sıpzıı tahiıi ~a faza~r~ Şimdi ya.ılkaırııd.akr mlsakiıe nıeza.ha.Ucıına toşh.irr eder de buna ımeza. edillrn'iş muh.~elif ,ekil ve cesamette (10). 

şıey yapamazdl'm .. ~u aJle maa - k kret yürzi.ind•en ha.k.i!kati gizl;yen a!l~e'kıeıten)) .aıncaok göz yumma.kla mtıka. bal!onlaııd 'T. ilk zaın:.ı.n larda bu ba. 3 - Fanıça aı\ • 5 
geldıi w: bekJen<i~ şeWllde çrocu ı .. __ ı,_ dıoğreyu İS'llttiği. Za.Jltaın beıTıe edblir. Bu hareıket bu 00""'"~ 1!odların aralaıı ından uça:!clarıın geç. tm (3), Almanya • 
... L..A.-) bov L aldr Ma um msı, Y....,._ A • '-'- A ,,__ ·{ • 1-ı.l!-..-!Jirue k fber _ı ıuıeıına gmı.a.ca.y ... · ıbuına yanlış mana, J1!1t-"'ll.al man.aıs laxın say:Isinl a.rft'ırır. me!Jl .. ı;ınıa arşı le aıra'Slnıaa d:ı bır hau:ı (31. 6 
ya.vrıu çdk ·ufaık olıcl-ugımdan ha.Bt~ ·1 .... .-ft'"l;,.,e hazıcr oılarn a'le mi dahal y-m... l c1:· _ıı_ ·ır· . ık· T·· k ilL k ... de" ştl<C ııde bir ete.k1iık varken 4 - tıgt 15). it. 

"' ...:..ııc1L l' yretmesın. v,.. ..... ,, . Cllllla®I rııyc::o t1 z ı urı m L__ w ı k b k d l lıgıın ıbilha'89a :;-> ıet e se \f la müvalb~e liy ık tir?. Bu ikq ııt· . __ 1_...,,,_n·_ . dl .. h. b' k ıoıunıun ag'•I'ı a ım n an fııız a çiıain çalışma .,. • 7 
_ıı__ "- -l •• JL.... az . _4_ b ıreı mln ~uıK·ııı:orrm en mu ım ır ıs h _ıı__ .... ,._ı •• ~ .. d __.ı __ _ı·• aıen 1Kıo11..,urtu11 <>r. ...,..,

8
•
0

da bivbiır.•ne Ç1>K. a-ğlıdır.' , k t .. l q_ted' mıı. zuııru goıruıl'augun eın tellK.CQJ~ • sılası C4). 

K b 1 
ı... d.o.ııaıç .,.,.... · m. wneza e ıı-.ıeın ge 'lneK ır. • 1 ..,11 _ 1 b J _,,__ 

Hayat böylleıd.ir: B! a ı:~··Ml ıv aıcI- ka ı«tavıuk mu yumıur:tadaın, Mulhl okıuıy I b ~ ve yaımız teııuer'le aHıınu.aır urza. 5 - Bir ttnk 8 
ğan fellakei~kr ofıdıuğu gibi ne:zaket- e uırtt~ mi t.avukta,n çıkımı~tırıı 

1 

terem ~u arı?1 u s~ tılhnıışt>rr. f2), Sııorda kul • 

---·--·ı--ı--ı--ı 

dıoğaın fellaık•etıic:-r de va'!"d!~. Vel~a'a! gibi gıl!iftir. t:~arı ıclkıu.rkeın !>e·nım '.'.~~~ nezaket Bunlar.im tertll» sa~ranç şeıklinıde laııılan bi1- nida 9 • 
ikinıcıi sılnı:ıfa dahil felıa.ktdtilıen~-ço.1 Herbaıllclıe ŞUNlS'I muhakkaktırr k:i dıt~nı>'.. ~ld~gıus·İA;u;<;hmk.~~r - olmakıta ve aralu·.ndan herhangi bir 12). 

11--.ı--.ı--
iu: bLırım meımll•e.ketimizdıe başgoe • !)11elnİ ıhaım[eleır yapmak zoru olan biır ~eızı.er. şu~ estz. 1 a. ı.s a b .' ve geçiıı,e mü&a;ıd buluınmamakıtzııc:l•r. 6. -· Beylutel 10 

ıımeıkbediır. Av·~P3:~ılar 7o'kta.n buımideıtıtıe iı'lk oaırZAll edilecek şe?' ~ami .. *:'cıe bır .. Tur~ ~~aketı vardır k1 yew .. Baıraj balorılıarı. sabit bir heı1efin (6), Daıınanlakl 
~li.klkifyi ~tlrmllflerıdtr. ?,rad\·niy~! ~anıdrırmıaık vıe ısamı·ımLıyetelrıln~e goıılt.erıtd\Jğı zaman on·u~ cim. miiıdafaıas•nda .srabıt ola,..ık kıuıl'lanıl. 
rııeızaik,eıt yüzünclıen. huıkl'lka müda ,· nana&. ve güveınmek hava.sini ya. sali yok•tııır. Bu bakımdan Turkten dıkla'TI ~:ıbi kamıyon iizeriın.de de ·19• 

ııie elmıiri!medJjğ(i• gibi, felaık.~ ~e:ı- in':makıtıır. Verd:~-n mi. al şüphes.iız1cıaha ınıazik bir m.Uet göeterJle:ınez. teınren y-eıre .naJc1'edJ!ebilirleT ve bu 
ılelceık neıza'kıdtJ.er dıe terket.H!mı~:r ;: eahaıda bek kahn.:ş bir va'k' a de. Falkaıt gerııe d·e görüye>ruz ki buın.u eıurıet•!le mühim toplıılukları ve has.. 

i.il~k v-e müıiümıaını otaTB.k ç<* ınce ~·td' H·...ni'rm.iz hergün bu nev.iıden1baızaın tehf:ıkcai neci.oeıler verecek sa, miitehaırn'k hedefleni ha,·a tau. 
, • 5 ,J • •r. ~r d L ~ 
r ahlak vıe nemıkıet an"aıneıın!z var.ımiüşahadıef.leır yıaıpahmri:z. deııeoedle feına lwHanıyoruz. Burada rn?!Uf"1 an K'OT~rıar. .. 

mayi (3). 

'1 - Eski saman oakmaklarmda kal • 
Iarulırdı C3l, Kederli (6). 

8 - Cesecl (3), Hayvan ve bMı&n ._ 
yai'mm y1*an kısmı (3). 

9 - Arabca (5), Valide (3). 
Bu an'a~eıdle «hay~rn clemelk ~-, [)u __ . ..ıı ıı_ 'lam adaımlaıı hak3ki b"ır huduıd çtzıır.ek zo·uında • Ba~on 'h3raıla.rı du~aın tayyare. 

5,,_ı........i:z mıaITTIO'an ne:zııe o l . . .. d ~' . . 18 - Keder {4 l, Roma.:rt yakan aa. 
ha halber vellm.ek yok.tur. ~ r.:a:; vard iT. Bunlar siga •a iç~lmıez işaret yız. Nezaıkeıt, ferd'e ve cemiyete za. e"'l'nım goııml"' etn carpma-ra'T1 :ııç.:n lim hüiümıilar 15>. 
_.·,nda bun&ar gıüzd ~e'l'·hudlu .ltaışıyan vagonlara b'.!Ileııkr, ha,1bı.:ikıilrar vermemek şart: 1 e nezake'lir, yoı'k yapTikam•.ş dluı> ga.ye or.lar•n a1 • 
~laikeıt getiren nıe:ııak.etlenn 1 . B , ı· 1 H • b b' f çak tan uıçaralk hedef ın ı-n hassa"' kıs 

. beıdıbaht1ık.kaırş'iCa~~na bır adam oturuır. u a.sa oılr suıç ou.r. a•ta az.an u e. 1 • , b 1 · l 
<lıınıu çızmdk. vıe zaben j d--.ıı . lk aik 1 l·v .. l u· h k d'd m'nl seçmeı1eııl•nıe ve llOm a'ıama a. 

Y1*andan afakı.ya doğru: 

1 - Çelrıoslovakya reislcümh'llli&nn. 
dan biri m. _ ._ __ .ııı__ıı.n--'- d &u olan haya.. dam, meı C'l1tlll'CŞffieıyı ı ra·vat t • na . .gl oın eyen r.ıı!Jr are et şı- •I voe . lm k b \ "k 

Y~.. 0 ! ,.ı__ :_ı • jh · d _ıı k b' 1_ !'rlm•a manııı o oa ve u surete yu • 
· ı1mı'· ,ııt.ilc.Jar ~lk doe m.alkıtarn PU'ö'l'et sayar ve JOareııun .sa. aşun ıe v.1Sa gerçe u ınenJKet o. ki v b ,_ I d" 2 _ Ömrün sona lll.- irv:ı. '" '*'" 

.ıza yıeni ac ırıı . h n_,n_• ilh . . v • • 
1 

seı ten uçmag:a mec UT Ka an uş.. 
A "'iırn m·ı.ealıcle .a'KJKlr u~aııet111nıe ragımen s;ogara ıçmıye ı.ur. ...ıı ,:ı...· dA" ·n•hlıa vası'--ı (5\, ----·-7!' ıman ı!JalYYarouenıııl allı st~a rlni'n ,_ 

3 - TM pana (,), Serııer1 (5), 
f - BeıM CZ), Çölde buhaım (3) • 

Suri7enkı mıne.I (3), 

5 - Bir mobU,,& nev'i m' Bir rıda 
maddeei (2). 

6 - R11111ea blr sa.yı (3), Süvariıe 
verilen blr emir ( 6) • 

'J - Saç dibıeltıme vası.iaaı ( sı, Alt 
cı>. 

8 - Tren (.S). 

9 - MÜfl!' ('1), Numaranın kıaalt• • 
mış tekti (Z). 

10 - Mülkiyet eki it), Maruf olaa 
('J). 



•Son Poata» nm edebi romanı: 68 

- Ce.uad uzed r ne varamaz, lar ağası Beş.r ağayı ıstetdı. Pat -j - Vezaret tekl f eylen. ,Şev _ 
v ab se aahı pa ı; pare> e) er. ~na .Ha ıle 'b.n:caç torba altınla lketlu efendimiz seni ve.zır eyliye. - 40, dedi... Daha evvel derece ztlne hayretle bakıyordu; doktor m :kil ata tcsa l.ü edersek sızi r.a. 
ler! bır samur 'küılk göndermey1 aüşü. cekıti:rh dersız. koydunuz muydu? gi.ı ÜlnsC<L: hats ederun 

- !... nqyordu. Be.şır aga ged g1 zanınn _ !... - Evet doktor, cfü.n akşam, ha. - O aksam ben de tkonserdc - .Estağfu~llah efenıdun. Yal-
Sustular. Tahta yenı geçtığı Jıçin yavaşça somu: Birincı Mahmud Patrona Halili rarctım var, dem· ti. Derece koy. idım. Zaten alatu::-ka olsWl, ala - ruz ... 

ıd c! <t ı:g nıe .n eı.ın a p en. Baka lali'ı, eşk yabaşı Patro • tuzağa düşürüp ortadan tkaldmm~ duk 39 du; bu gece trurumıen ken- franga olsun hıç brr konsen kaçır. Me erret Hanım, relefonu kapat 
~ı gostermek ~stl)en genç pa<lı. nayı tanur musuz, gormüşluğunüz,için <"V'\'e1a yi.ızunc gülmeği di.lşü. din knyhettr. Sizden bı.raz evv'd marn. Kuvvetle zannedsur.ım lkı mak uzereydi. cY:.tlnız!> ıkc .... mesi. 
Ş4l sara,> dan ba a b..r kuvvet b!l. var mııdrr? nl.Jüımiu. Yüzüne gülüp emniyet gene :ko)duk, 40 d!. o gec i.ışudu. Köye dönerlken oto - nı du unca durdu. 

asuıı ıb r tıı.ı .u haı:;medami. Kızlarağası HalıH tanımıy-ordu, vererek avuttuk.tan -onra,usul usul Doktor, dud ıdarını b "kerek tek mob lın penceresı- aç mılıch? - B'.r şey mı sıo l yecc:ktin z? 
) r. sad."'azam da, htılillc.lıeruı b r yalnız, Muslu ve knhvec1 Alı ıle saTı:ıtya çeıkecekti: İht!liıl reisı bir rar Vedadın bı.r ateş parçası ha • - Vedad, b .mle dönmedi. Ar- Telefonun öbür tnrafı mutered-
gJn pad p..: ı ~ı.rarak kendisını iki defa ~rüşmliştü: defa saroy kapılnrından ıçcı·ı:ı c a- Undeki el ni tuttu, nabzını dın edi. !kad~lar.mın ziyafetine gttt.i. d d _ ıdi. Nıhayet, b r •k; san ~el.iit 
a r.m: ğa muvatfak olmal:ırmdan -: Anı ıgö:mnüşhiğümuz yoktur dun atacak olursa, a·t tarafa kem- Füsun 'kapı d b'nde. sapııan, ol. Doktor baş n sa' ıyordu: suiriıtu mtıteakib: 
p e.en )Ordu. Sonrn, y nı pad~a. benım efendim, ayakda ı ıkı mel'u di1iğiınden geliverirdi! duğu yeııdıe sallanar 't muayene - - M bu san'at!<arlar, Bohem - Akşama ~astayı yoklamama 
ha da guvenem.yordu. lbnıhım nu tanuruz. Kızhıır ağası Beş· ğ Etm nin neticesini bekl onh. M~r • hayatından ne de çok ze ... ~ a r ar. musaade eder msin'z? 
Pa anın bır nnda oo·d~ll!P leşı. - Ya anlar kiıruerd r'i dan .na öğleden eV\e~; t~i. Pa:!n~ ret Harum, ha~iz; muzt r: b ookto. Gece yarısı, mutıh ş yağmur, terh Dıye sonlu. 
n n b r oımz arah:ısıı.c ıht.J!ı CJ1ere - Muslu ve kahvccı A"li adır:dn Harı on yedınci orta .. '"nddki rn yand m edıyor, ık; kad n. za - br vücud; gel de sen sokak s~ - Arzu etıt ğiniz zaman buyu • 

1e Jımes • ped.f.:: arın l>U21U'm iki iblistir padışahun. sa,.,_ anm a 'tına ser let h:~ üze mnn zaman bi.rlbir'er ne bakarak dolaş... rab 1 niz. 
g ilkler. zaman etraflar nd bu. Sultan Mahmud n'aka ıle sonlu:ı~inde yoldaşlarla <ievle• işler· d; endişeler.ini paylaşıyv.rlar. Dokıtor, Ddktor g'der g.trnez Mc .JTCt Vedad, gi1ltikçe fena yurtlu. 
luı n ara n<ı kadar ehemmıyet ve. - Saraya mı gel1'Lşle.r d ? a ılma/k ıaz ,.

1 
• .lik~ . t tiz bir Q.iıkltatlc muayencs"ni ıW.k- Hanım koca ına vaz·~ etı bildirme1c Kerid e kat'ıyen ma 'k d g d1i 

r p sev. \C baglı ık göstcro;kıe • - Yak padişahırr., v z'r sarnym irop 11; g"' t-n ~ yem den rar1afulctan sonra, f Prsiz .gözle nı içın telefona ltOŞtnU tu Kal"Ş na Kes kesilk nefes alıyor ba · 
nne en canlı bır de il iaı! da e<>miiş idük. n_~)'m'i u. eş r agon n ar .'"': Meserret Hanımdan 'kaçırmağa çıı.. Sadet Hanun çrlt.tı: )i mü. emad yen bır ağa b r 
S an A ınıed, İbrahım Paşaya - Ya, saraya gç•ln1ezler m'? d~ uç Arab h~dtm daha varoı. ~ırı lış"rak: - Beyefendi yok ar, bir (:mriniZ so at~ fas J z 'nl yor, s ) .k. 
y ıxuğı f nmanlan:fn: cBenim sa • - Dı?Vet etmem'-ş idtik su ta • ~ h hm )Ollad ğ~ samı:r .kfuık _ Bi.r hayli müh m dcd' Na varsa bana söyle,i::ı lianıı:nefendi. lıyorıdu. Ik gün ~ nde s;.ı 
h o m::k al vez:~ muhterem m ve nun. 0 ~asını taşı·•or, ot 1 ıkisi a im dilkk t' · · Jbet' k ·st·· · - Mesen et Hanım, ş md kıSka"""- nnş' · Yı.izunun k'"" ..... ikler d arı • ~..n... } t' · r d zan a ın Zl Ce me 1 er mı. .. y <.O.U• 
d madı müker:rem mJ ded ğı bal- Genç padü:ah Arabm y!.ı~ne ...... :ıua arını ge ırı) or u. Çok dıJ<ikat etmek ı · ım. Bu bir ltk düşünecek, smı.neencek haki fırlamış, göUerı Un çukur hal ne 
d on uç d z nın a,b nden a. c'dtli cddi b:ıkt: Arab'arm s~a .h=ışalı hayva~ • zatürreedir. İlaçları süratle yaptı.. degıldi. B lakis V~dada yakJJl bul. g im · Kuru)an dudakl r nı 1u. 
':i r :00 adamı b r san ye 1çın<l... - Davet e) ey p emn yet ılka • lar nı .~~nara çeıtt.kr. K~zlar ag~ nnrz, üışijimenı>ğe çalışınız. Deh.. dugu bu kadınla derdleşmek stı - pırdat or, b rbırinc kcn t cnm ş 
et üd kem nd D" tes ım etmem~ sına s;iy c) l<'n. Bu dedüklerin'z smı jto!'llnCC Pakona Ye nden lkı. şetl soğuk almı.ş. Bunyeyı b raz yurdu. diş1€n aras ndan anla,ılmaz ke ı • 
m \d ? dah sorm geçer takımdan rnıd r? mıldn.madı. d~ d:ik b~~ı: zayıf gördüm. Evet çok dikkat iS- - Çok heyecanlısınız harume • meler çııkıyordu. 

Sultan Mahmud yi.:züne ısrarlı - Patrona Ha' ı:n seğ "e sol kol - Kız.lar a.gası sız m s z? tar. .fend .. B r şey .mı \:ar? Mesenret Han un tel f n dan 
ısrarı bakınca, sad a .. m gözler n ları o duk arı 90}! nür. BeşiT ağa yerden temennalar Meserret Hanını, düşmemek ·çin - Ah sormayın, Vedaci çok has ik saat sonra en ır. s. yan nda uç 
md rdi, fnla b.r şey .sOyliy med . - Hoş, imdı Etmeydan na gi _ etti: karyola ra tutunmuştu ta ••. Doktor zaiurree dedı. mütehassıs dok orla ~et sm şt . 

B r'rııcı M hımud a• aga kslktı düp Halıle akı;e \ie kürk götu mek - Beli a~a hazr +le:r. b"zük. _ Çok t hl'kc \'ar ~ doktor? Tc efunun öbı.ir tarafından ık sık Doktor arı hastan n y<..n rı.ı so~uır. 
s drazam da kalk uca b: eliru o- diler misız? Hadım ağaları b r ad:m g ride . e: .. ı. u . • bir ferya<l kopm~u: k n, karıs na: 
m zuna kodu: - Anın cd rh :n ve d.nara> rag ava!lct duruy.:>rlanl•. Pat .. o'1a ert b ~r, ~r:nde. ~ 8'.~1 :. r ::- - Ne d yrosunuz? ZatüıTce mı? - Ne oldu bu çocuğa d yordu ... 

- Baka la.i. b.r m'ld.detçik an- bet e~ lcımediği sci~ lenürdü nadi- sert soilciu· u.m. fi.ses. ı.~ m~s erı ır n - Maalesef eve ! Hararet 40 ... Kocakarılar gib n zar d d. d • 
:r • yaratma a ~~tı · ....ır. } ' ları hoş tutup ke u üzi.ı su]u n şah m! , _Ya şu fellahlar k md r" H eh ; , d v•ı F Çok e:nıd clıyun. Ne yapacağımı yec"ö'm ge )Or. 

ce eyanma kap ırm h ssuıı tel • Sultan Mahmud gü du: B ~ r 'ağa bü~le-rek ·eller. ni - ayrr~ t . ute !+ gı · :· - şa.şırıchm. Doktorlar, odada bı·!unan :ırı d. 
k n eyl yemez :nıs.·? - Patrona dedü:k.e.:1 cii.dem. de unlu. 

0
- kat ~n. basıt bır ~a:. :ıh~ ~le teh- - Be) efendı geLr gelmez si>.>- sarı çıkanhktan sonra dk tI bir 

Sa
.1• ~1.! • _,_ •. 1 -:!..J:!-? ğuşt · likelıdır İt na cdıl'TIC7. ,vı ıba'kı • ı B d b 'k -ı hn.,,...,., mua1en"'y"' b 1 . .: F ~aıam au enn a.nnır na aç.. gu ~. _ Haremi hüımayun h:ıd.mlan _ ehe . ~~ k b dr er m. ura ~n ır ı ı mu : .....,.., .1 "" " aş.amıs aruı. usun, 

tı: Adamdır efendim. dır' maz.sa mm~ es ee · do'lctor alp koye g: ts n er, bı.r ikon- Y va a, Meserr t Han m , en 
- Ala ;k- ha sa• Eyleriz ~ _ Genç hünkar bir daha gı.ilfun.. · . .Kadıı:ı·~ suall~nnden ~urtubrıak so .. tasyon )aptırmak faydı-Jı olur. tes nın yanından kaç.mışt!. Otla Jrn. 

d ah m. sed . Hal l d zlen üzerine gel :rek çın. el nı hastanın alnına koydu. Üzülmeyin, metin o'un iu:nırne _ p nı anahtar d 1 ğine kLl ğ ru 
- B dahi dıü:jljnelim. - Adem oglu altuna düş'kün ol- sondu: Tl"k~ .. nabzını ~ayd · . fendi. daYl\,Yaratk içer s ni d nl ordu. 
_ !. . . mamak 0 ur mu \"e gün olup işi _ .. -:; Padiş?h taraf ndan mı gelür- Mese:nret ~a.~ım ve Fusun dok ,- _ B Jmem ki, öyle şa rrdık, öyle Ka bı duracaktı. z türre n n ne 
M bm<'<l Paşa aynlırken ardın. tilm~ nesne m? suz. . A .. ~.n .. en kuç!1k. ~ r .ha.r~~önı, nd ş ye düştük ki... • mühl:k bir hasta k olduğun duy. 

dan es endi: Ar ıh başını eğdi: - Belı suLtanım, ŞE>vketlu efer... vu:z.unun en g:zli hır mnn ğin.ı ıka. - Hakkınız var. Alalı rnuhnfa. muştu. Küçük bir ıh!l'al do anı 
_ :& arı Patrona Halil değil _ !. . . di.miz se am ve CC'nabı ser:fı.nize çrrnm .. ~rüardı. D<ııktorun ~zünde a M:s n; küçük bir şey de o dureb ~rdu. ~ ha on 

m d r? Pad'şah gen·ş oda ç"nde asağı bir adcd samur kJrk ihsan buyur- b z b r endişe görullı-rordu. ~ ... arı köyde yaptınr.ak ~ lenmez de Veda:l &ğab<>v 0 üve _ 
Sa<lrazmn kapı ya ndan döndü· yukarı gidip geldikten so.rrra kJZ.. dular. - Her halde konser ge~ üşüt.. olacaksa, buradan bir adam gön- ··· Ç d racaktı, k n ~ 
-Beli baslan od !' ve cüm. lar ağasının önun.de durıdu: Pat.ronanın ce1'ab vcrmcs'ne tü. Dind<at ettım, son parçayı ça - derel'm! r hakilkat olırnuş g b, d .ş kı. 

le ne> haık'mdır pad ah rn. - Bin alttın gjtürüp ye<lin"zle meydan kalmadan Beş r ağa ar • larken ter i~'ncleyd'. D'.ıkkat et - Me rret Harum, rakibesinin b ıwr; başı dönıivor, ata b gf · -
- ! . . . bir samur küıik. '!bas eylen. dında duran had m a ~ s na bir medıniz, terı kw .. Jmadan sokağa alakasından pek :mütehass olınu n· pan:al yacak b r şiddetie vuru. 
Me-han.00 Paşa g·u~tcn son:nt - Ya kabul eylemezse padip - i~aret geçti. ccık~a~r~d~ın~ız~.!_.----------Ut.l!.u._. ---~--------Lı><;~......._------~----.__ _____ ~-



--~-

GfJltlS' NrJf AUAt;>FLUli ~~;.,;;,:;~;~Dilenciler arasında anket 
yını tem.iziletmeı.lt için ora:ya g:"tmeık -~ hı · · ı tıembiı:ıi bazl:I'ladı.. yanına emim ol_ '~ı 1 inci sayfada) l tı, sonra yanmıa ciaha çok solkul. 

P d. h b ıvanı 1 e duğu ikalfaJarı alarak saraya g';de_ cebe yerleştırd kten sonra, bak Ş- du gözlerin: kırparsk; a a in aşpe ek. bi 'k' .. .k la a.k :iz:tw larına kadar sirayet eden fb,r nc.ş'e c- Doğru roy e, amca dedi. Sen . iŞ ~ed~~~eceıle~rtn),:.mEhda!a.n. rlBaru,dta;:nvamrd~lkıe. ile: kimsın?> 

d 
... ...,ırıa ... ..... -s- • c- Teşekkür ederim ağabey, de.. c- H"ç yavrum, seni sevdıım., 
.Su1kaın Azize arzed-erek ~mdaınıc:ı. d' ~ah sana da gon une göre merak et.tim, sonıyorum. Amma 

h • d ta Si ar as 1 n a başı ille matycıtinıd'en biTbç ki;şiyi de veraın.> sen de doğruyu sô~ liyeceğ ne söı azille ar us bö~:::7:.:aemuuy· e~i~~iııdrl'ku~u ins~':~lı::~~fı~~;~~~ç~ ver.> 
"' d ~ y b ı «- Peki öyleyse, ben de sana ~oasrt•na geldi. Arzıni.yaz u.sta d~ lae 

1 
:m .• apa ~.d.1.W!,11 jy~iklen ~°"' yalan demiyeeeğim. Bu işte daha 

k ıka8J'.I ıbümayıullda idı ve artılk ser - y me~ ud, Y:uruyup ıgıdecE'klun. iki seneliğim. amnıa ann,,.m, ba.. 

Ş ma Cera Si. lxrtti. E.m•f.lf"ırıe muıvaffak oll\caık da Fakat, bıııdenıtire durdum; körola- bam kadar ben de kazanıvonıım. geçen a lcikalar yaıkla~ı~ı. Kara lıboyu ça. sı şeytan ıbu k~.da.ı::ı'k b:r saadeti Gü' d ı..:- ,_:_bu k - ı..:.. be 
~ bile bana çak ~·.nmc:: kafama yı n e uu, un- · çu , agauey ... 

, gını.tı. lası:z sarayın saJonılarını ve 1 :ıL.: 'b' ~=r.· 2' - Bazan iki bıtL>ttk lira bile kazandı. 

K 1 _ _ı_ı_ __,..%: k ··-..ı __ _ı an g!U.H r .uınır SOA..U•UŞtu.. Acaba v -:ıı 

S • araye OO<lıla~~nJ ~C'".l.UITC'l't! eOz.ule ~MnCJ-a'.ll:. 0u ÇOCUğa karşı riuycluğunı :mGıha.'. gım ()}tlyUF.> Yazan . •. amı ları gosterıyor ve n.asrl tem zlene - m-"" ıı..._ı..:.ı--ten d . di? o c- Aferin be sana bak bu oo. 
• h d kll - lf d" d 1 b ""'~ u~ yerın e m1y; · ' 

v :kıadml-ar peçctlerinin aı. 'sarayda idi Saray ayatt emek. tam c~. enııruı ~ar e ey'Or u .. ~e az ve anda. bır gün eıvvelk.ı Son Postada şuma gi1ıti. Peki, hepinizin topla. 
Ceçen na!Eta. Sa.lı ~~~ miıuııb.a-jı:-t :ıunan ~ ~ cloya doya~ bir marn.aeıtır hayaıt~ dem~.ı. v· ~i.r bır ka.dın. ~ev pt a~amıın çııkan bir ihavad'.sı hatırladım. Bu dığı ıl>'r araya ge.;nce, gun ~ ika 

~ıclıe n>eVDru ~setugım . Kara/t,ndaın. telk ~ O-. Dellomıantn iıü 1 . Fakat ~ewele hıç ek lboy~ı: d:gj;). bir anda ka.lbine gırcli. Kara lb~a haberde belediye zabı.!as• tarafın- pıra tutar?> 
Jbo, Kava$0ğlu Koca lbrahimıden r~ ~· yı vurgU1Ddu. l d:ıt Kara .l:bo, ~ra~a gcıl::Eıği gıJn • ne 'kok.~ ve ~rııe de Sıı;ltan_ A:z..z n dan yakalanan i<'atma ıs.rdinde bir c:- Eh, 15 lırayı bukhığu gunler 
eocnıra Sullta;n Az.irin ~p<:iılivanl J tıUJıı geınıç. kızlaK~ıınarda başpeb • ı clenıberi ona b'.tri~ ~oz loo:r;ın~~. Ve kud.~ vdgıın.:n tesır'le~ ~ald~. dilencinin üstünde iki beşib ryer- QOk oluyor. Bızı,m evımrz 'l'opkapr 
olmu}tu. A~ za~nda ~~ıınl . K~ ~ li'lmra Sultaın ornıı eid.e etındk ıçm ıhinı~ır çar~e:e Netı.ıc:cıde Arzııuyaz ba.şpehlıvanı de ile 7 aded .,an lira çıktıgı, .ka. dışında, a:kşam_,.hepımiz .kazandığı. 
tamıduıcıbaşı-sı ta;yın ed~ilımifb. Ma. tıva.kıgı ~aA oldu. fakat hu. l:ıaş_v~· Bu d-a Su•.ta.n Azi:zi:n yen·clıı. .. . . dmın evinde d'e 3_4 b:n lira saklı n:~ paralan gmu:rup, babama ve. 
İyetinıdleı yiiden:.e famclancı va.ı>d.'ı. ~ 'b~ Kara iıbo)"l pehlJvan. vetialh.dlııgı zamıan.:~anben yaının. İışte o guınd-conbe~ Kara Il:ııo-, ar· parası bulunduğu ya:z.ılıyorou. Ar. nr.ız. O .da. 1'.>unlan dolab g b bir 

Zaıeın. Su.itan Azizin maiye~.- l\Jt.Uf v~ü. da buı1ıı.ıı~n v~ ~az ·n·e-dar ustaısı o • tık b~e~an de~1~. . tık, merakımı yeneb.lmck 1mıkiın- ş:,,y:ın i~:ne kor, saklar. Sonra da, 
Ole bullu.nıan peıhılfrva-nlar, h.a.mllecı., ~ L ara a sel:likten bir laın Arzı~az Jelli. • ~ A ?cirilı·kuyu ~a~ısesıınıdC'TI son stıdı, çocuğu sigaya çel\meğe baş. guzel guzel oturup ı emeklenmıızı y..,. :kü:relkı;a olurlar, y~ud da pm. Kara ~~., bafiaıdı. Eski A~2ı~ Ka:lfa fe.v'ka~e. endan.1 ra, Ka.g:.d_ha~.e kasn humaıyun.u, B~ ladım: yeriz.> 
dlaınıeıılılk ıede~ ee9ııe eıonr . b ka.Jımadı. Gün • lı, MJber bn Çerkes kızı ııdıı. Zeh Joo.z kasrı humayunu, Tokad- ke911 c- Yavrum senin adın ne?> Çocuğa~ 

Amevuclioj.liı.ı.. Su1ta.n Ariz.iın ham ç~ ~ve -kkr:İ:' botaL,~'rellıdfiış ~tan bu k.ız, su!ıtaın Azizıi lıümayunıu, Be,-1~; Köçüksu c- Esmer Aı;ar, ağabey., c- Peki yeter, artık sus!t 
lııcıba.ş:ı.ı idi. Kav~lundıtın evvel c~ ~a.d Adebr 'kaba ıKJian bir I tamam& "erııdı~e bend'-etmi~ti.. Ha. ka~ bümay~rı ~eınızl'c;ırıme a • c- Peıki amma, neden dileniyor. Dedim. Tepeme kan hucum ot. 
auitan ~ 'haw>dılivanı olan /ıvr. mıaca . ~· A bN- gün Kavuoi- ris ve ic.ııılkançıdı. Yaşı geçtikçe ve, meofiyeleri ıeva)j ed•p ~ Vev bu sun böyle? Saıin kımin kimsen mişti, utanımasarn verdiğim b ~lığJ 
~ ·~ıy akı. okkalı.k çe • lııale .am...,; ...-ak .edıet'ek ona ~~ive kö.rpe gözdele. 8U'l'e<dc Kara lbonorı pelrlivanhgm - ydk mu?ır elinden gen alacaktım. 
tan Ye namağlUb ha- ~~L. 1u Kıocaı nilndıen keııdisıiın.e valtit \talrnıadıkça da.n mer- cahnaıdı. . . c- Var, b:r babam, bir aml€m. Şaka değil bu, giınde 15, ayda 
Aiılot Kuıt~ okJıuiu. İıçİn 1 • .on:lu: ı.. - wf'iın •e çabn• ~iıa .. f:nalllar. ara.rdı. . ~~ ~vaeoitm Kw~a lbrahıiaııin bir dayım, biI" de benden lk~çü~ı{ 450 lira. Tütlciyetlt? birinci sınıf 
nd:ııoluda ~ eden Amavu.d • - lllV- .. --..:. bı.rakl'J'Or .. Ça.. Nidt.im bu Jcıdka.nçlık ve fınıa't bır W4i ...lııymnadıg • 'keşiedıcn:ıe ı..--ı~. Fakat .:unca, biz hepı.ro.rz 

d faluıit pl'f!J - K kı K lıb --~"'" bir ıbaşmuharıirın, bir meb'usun. 
oiLa. f~. -~. çelkerdi. e, ~,...., Çabak kaıiliyor - mllam:- günün b~e karşlı81'rıa iri ~ sır bu ~i. a~aaoğ .... ?.ca ... dileniyocm:. BaQa.-n ne diyor ibili. bir Uni.versne prafesörihı.ün aylılk 
Suılt2'll Azıiaıiın ıctn ılıııi çiftdik -.hanat Ülk 1-f,iç dllci b1ı2ıa yok... Ha\bu - yarı IJ:»r eııkek guzeLı. o'lan seraeker rahlm, kendi kemdine dıüıtünüNiu · vor musun, biz bu iş meslek yeıp. gelınn.d.en çdk. Bu 

450 
lira v<ır~da.t.. 

kayı.ğın'.n ba.mlPaMnda ve padişraha -t. .. .ı,oa ~OTSUn, bel Hi(ıeyin A-wıi Paşaylı i$ı1annıştı. - Bu kJiZan bir yere çıkmaz sa. rmş.ık.> 
lcaırşb ıküI'CBl NıııLrd.ı. A...a~~ ~bol i.llYlo;;:".;...ı.. Neden otu,.oı- An:ıınııyaız ~ ~ıyafet eder, Si • ııayi h~n. · · Fakat ~en c- Tuhaf ~ey. bati günde !kaç ~:~l?e~i:~~ ~~~=.k~~l~~ 
ıaıkııııt~ın:ı•. K~dfüi alkıntl!ıhne bUr ~ ;~ ç n~~Jıda ~ ibıiya~. Çe:tc-el!J ka~ bo,alıT d~r acaba} •·· para cıkarıvorsun?~ . 'nd 
mıotör g.ibi .,eiip seç.erlerdi. ~ •• _ ~ aıeınık vermedaı. nw. Tlsıının evı1nıe gidetdt Hme'yjn AvnJ Kavaeoglu, bu. muammayı Sulıa~ Yüzüme hm.zır ibır bakışla ôalk. zarııc.ı.m lOO liranın iÇl e. 

ŞamJdıaınıcılar:ın vaııifes.; 'bü.ıb-iiitüıs. • •• K.-a ~ paşa ilıe giııli.ce oolıuşurdu. Aziız ölünıceye k..~<lar kqfedemeıcb. Yürüdüm, daha doğrusu d lend 
8."'"'"I idi. Buınllar a'iirn.&Mı. adt1ııı, tuırıç blbdeV~~a.. L~L--- mtal. Jc+e hıa * Ned'en 8001Jl'a, SuJı:an Haım'ki dev • krzı1ı yaımıdan utanarak, kaÇ!bm ., . ·-r...... -· ~·· y• zJınliya.z, aşııitınım gömen diifec.eği • y d be . ek..,,..,..,,_ ~rı .temizl.erler. adc,ana ol • - taıda Arzıınzyaz, padişahın ıbaşpehn • ıind'e mıemldt~er.ine eiirüldü.kleri 

119 
aıç.ıik dütü-nütıtü. a ô a nı s:>rguya ç "'=~ 

cllu.ğu zama:n da:iıreleti- dloilaprak Y~ ya.~~en ·~n "ha)'at:tbda b'iır vaınl\na göz koyduktan 1110nra onu, zamaaı, Jıtıiyar hale ge~ Kara lbo, Ve, 9l!IJ"a)l'dan uzakla.pırılaıc:a.iını kaliksa da: 
kıaı<lardı.. O v~ iU. eleılctıek ~ olJau. Her wkSt earayda ikldıe bir haremi hümayuına çağı • Kavasoğıl:.ı Koca lbrahune vak'ayı d!üşiinerei: De yapı.p yaptı paıdi~hı c- Ağabey, deseydi, ya sen ay. 
t:Uan oılmaıclığıınıdl&n ,amdaın. yakar. id Drpır:a .,,.a.1.r çılttyıordo. Ka • rıır, başına ince bir tül ör!ter, bütün aın!lattı. Kaıvar.IOğolu, hayreıı\ere c:İiife- Kel} Aliıç.o a.leylıiın.e imale eyledi. Ve da ne ıkazanı~rsun? Sizin eve ka~ 
lal'diı~ Saray bqAın baf8.. pından • · i. tffPbe ettiığ; ~ ye • Wc:uduırwın QbıgSl:erin.i be'!ti edecek rek.: eQi, T para girer?• 
larllla dıoi .. iıd'i. • ~ O· ha~a tü.dü fikir_ eıavırlarla yüriiyıerek }"Ol gö-9terir Ye - B.Ic hele kahbeyel.. De.ene zıı:-valhj Miço, rl~ ~~-A~ 1 ür. Dl-.ınün bir kere. Buna ne ce. 

v _ _ _ iıı.. _ Ka v __ fb mnuc · ' d . -ı Ab 00 od kiye mpatato ugu ~ıvanaı - b _,,_ "lird' ? 
r..&ra. ~oo, va.oğlu ........,.. ra. z8'd> ~ Olahahdi ya!.. şam&aır&rı oradan oraya tşşıtıp u.. senaı mag uı en ur. _ ~ıAb bi .. lınd va ver~ı ım.-

h:imiln akrahaaı.dıT. Bu, Oe1ionna.nh kre aeı t.a,rıl:>ufclU. Kara İlx>, giizıdl. ııurıdu Diıye sıöyıleındiı. (Arz n-İ-'yaz Ueta. 1:kll ~mag u r surette .. uz~r oL Gavsi Ozansoy 
dd&ıcaah edtelc- güzd! ıiıd1. Ka!~ ~Sonra Sulltaın Azizin şamdaıncı. Kara J.ıbo, kıorıkUıSU.ndan ne yapa. nın (hamnedar us.ta) Kell Aliçoya taşt<l.Lg~~.I~ ea:y~n .~u~unf 
Y a.V>WL tbwıdolı, lan ka~. kara >n ~·sı idi Eh!.. Saray ha.niıc:irıde bir ca.ğıını şaşır:rırd ı. Kıoca Ali P~aları kı:zım:a.sımın ve hatta Kel AlY;onıun = d ~:!18~ e a ı: ~mrunu ~ a • ~ Doktor 1. Zati O Jg· \ 
göilü, beyaz t~, i~.i ~;,raı~ yere dıaiana'bilir<lıil. d:reıtmitş o!?a.n bu kadından ·kim Pad~ tıara~tında.n. ~raycla.n. k.ovull ..:....ı:.v~~ıu:~~ yıı.pa11 ge. 
.kı.n ~- Yüz ,u;rmı o.KJPD~ Kavamğlu Koca f.b.rahiım lbo mftc.me.zıd5-? tbo, bir kere dahi o!!un masının yegane aik.ı de Kara İ.bo • .....,....,K_

1 
• ı:-J· • k I la Belediye brfWDda.tl mua·· .. - .. 

idi .. naııııib bV vü!cuGll ın.a • · ' • b k _ _.ı F k · d A1' K İbo hı lı a AJlço ı::.uıımeyc ya in psa hane3inde ~ea sonra l · 1· ve mii.te irııt.iısalh .e!tme m.ın b,a.yatına bakarak başka türlü ba.şı:nıı katdrrıp . a mazu-ı, a at ~- i\ı'r. ıço, ara yu rpa yor. ~ ef Şl' 
~ti. Kara llio, eara.~ veısa-iır .. : ealCl ~i . lere düşmekten keıdnıi vebaz lk'ıidlın, yavaş. yava~ KaTa L du. ~ ~~-Ada _:pa~l~ h\lZU'I~~- v a.t =.m ~; KaHvPl ~ lanlM. bbul edaı. 



~ 4/2 Sayfa SON POSTA 

emleket haberleri Nusaybin gümrük kıt..-sı satın alma 
komjsyonundan: 

•Son Poata:o Din ıpor tefrlkaaı ı G9 

Bozantıda 1 :. . Egede == Cfn&i Milı.ta.rı <' 7,5 temiruliı Tutarı İha.lmlıı na. İlıalenin .o 

.Kilo Lira Lira sıl ya pıla.ca;;ı günü 

Ka.rpıız lH20 50 660 Açlk ekslllnıe » 

Yaş üzüm 9U4' 1'1'1 2355 » 1) )1 23/8/94'.! 
Yeni çetin bir güreş 

Tarmstan gelen bw otomobil,Vziim. ıerwileri ~ılmağa bat· 
1 la J Her iki pehlivanın ke:ı fi y eri!llde ki pazariık çarşıya uymadığından 

evrildi, bir ngiliz mühentlisi "'' lzmir üzüm piyasannın olduğu besbe11i idi. İki p~hli:van Ahmed de bilmeC'bur;y~ güreşe 
Do.nnıtes 1005 69 801 .. )l » Pl'.r-emb~ 

Patlıcan .ıuos 90 12Gl • - >ı günü sa. 

de bir fOför ölJii Z0 Ağuato•ta a~ılmaaı gayet itina ile yağlandılaı-. Heıe gırdi. Beş altı dakikalık hızlı ve 
Adana (Hususi) _ Evvelki gü . belıleniyor A - Beş kalem yiyecok 20/8/942 günü Nusa.ybin rıü.mnik ka.ra.rgib bina.. Yılldır.ıım. lkiısbet.n iç :iikişler:ne soluıksuz hamlelerden sonra Yıldı. 

Kuru soğan 7900 '19 1050 )) n J) at 10 

Bozanıtı yolunda iıki kiişinirı ölüm:i 1l2ımiır (.Hususi) - Şehrimiz.deki s.ında açık eksH1ıme Ue sa.tın a.ıına.eaJatııır. kadaır bol bol yağ sürüyondu. Yağ. rım, bıırdenbire tek paça taktı ve 
ve bır kiİ'Şınin de ağır yar.abnıma- a}~lar-a gelen malUınata göre B _ istekliler ıirınek l~ledikleri kalemin hi.,.a,s.ında. röst.eril-eu teminat Mı:. !ananalar bitli. İki pehlivan kib- bekletJITıeden hasmını sürerek teh. 
sile neticelenen foci bfr kaza ol • Ur.la ve Kemalp~a mmtakalarm ~ini Nusaybin güınruk başuıem•ırlııtu .,eznesine yahrıp vezne makbu?lle leye duaya dönüp saf bağLadılar. U.keye diı~ürdü. Ahmed paçasını 
muştur Ga ilik Çekirdeksiz ÜZÜım mahsulü ~enin tfördikıoi.i madd~nde istenilen vesikafarla biTliJ(!p gcll"~1':'1'1Prıdir. Ca~gir, dUaStnl yaptı Ve Seyir.::iierc ı kurtaramayacağını anİay,nca der. 

'l'aıısustan üç yoicu alarak Bo • sergiler.i. Daşl~ır. Ayni suretle 1<8241» seslendi: ha: dönerek ye:e yattı. Yıld·nm, 
anlı istlikametıinde baı1eket eden M~nisa ve Ala-şehirde de bu hafta - Küçük ortayı ayHxl E"dece'k- hasmının üııer.ne çullandı. Bu, 

şoförlerden Sılifkeli Hasan oğlu ÜIZ'Ümler ser.giye konulmuştur. Kırıkkale asker"ı fabrikalar grup müdürlüg" - ler. Kara Ahme<lk. Yıldırım ... ı müt.hı-ş bır. çulla11·ş ve müıthiş bir 
De..ı'Vlişin idare etıtıği şirıket otıorno.- Her ne kadar bu hafta baş.ında Gür-eş. kıran k.ranadır; tam Po- bastırı~ı .. Il1k ;1am"edoe Ahme<l•n 
bilı Bıoruıntın.ın Ça.nı.alan Jneo'Aci. Manisa boıFsasına üzüm getirilmiş satınaima komİsyonunda:-ı: maık uısuföJür. Harieten kanşmak 1 bu suretle alta düş.ınesi acay hdi, 
g€'1ın:~r. Bu meıvitiin bir tarafiı 'se de bunun haıki'ki ürii.m piyasa- yoktu•r. Ey ahali dtıy:dum duyıma. kor1kulu idi. 
yol, dı!.ğe1· tarafı uçunmıııdur. He .Sile al-akası yc).ktur ve münıferid 68 tOll do••rt kalem et dıım deme:vini"Z!... Yıh:lın.ın, her ş~y, göze alınıştı. 
nuz anlaşııamıyan bir !*!'be-belen bu~ vaik'aıd.ır. Pehlivanlar meyde.na uğradı. Hasmını hemen b2ş altı da'ldka j. 

mevGt de otıamıoi>ıl hi.l"d.enbire uçu. Üzüım piyasasının ancak Ağus - allllftCftkttr • Küçü'k ortanın l:>u tanınmış pchJL çinde yenereık meydandan çıka. 
rwna yuvarlamnışt.ır. tosun 20 sinden sonra açdmasına vanlarını .seyirciler heyecanla kar- caktı. !sma·ı a.ğanm ~ıüreği yer:n. 

Oldukça yük9edc bir m-e~okiden inıtia~. ~~ilebilir. Bu~cl~n evel !l'k Mikdan Mıım. Bed. İlk Tem. İbalP gün şıladıla•r. Iyi bir g;ireş seyredece:k- den oynam eytı • .M•11·ad ağa hayret 
tıo.mobil uçuruma dnğ:ru yuvarla kuru ~ maıhsulunun İ:z;mır.re Cinsi Toıı Kuruş Lira Kr. ve ~<ı.ı.ti ]erine eımin idiler. PehUvanlar, içinde idi. Aihmedi sevenler de şa. 

n•ken içind-ekiierı ku.rtulaımea:nış gelmesi mü~ün ise de piyas~mıın güz-el ÇJffiPmı:vıc~lar<lı. Adeta o<ış- şırım.ı.ş.tı. Yıklırım ha~mını a!lına 
. ...__ . ı'n 1._....·-.Je 6 7 bin çuval K"'- eti k•••ntldıı 68 t.on 90 4310 00 20.8.9B 15 de n 1 d vıe şo:für Derviq ile 31ekularoan In- ~ç~~ıı~ı tÇ ...... lLıu • • . .. .. ~ .... peht:vanlar gibi çaıım yapıyorıar. alır a maz crhal sarınıaıaciı ve 

gıtliz. t~ası1ıodaı1 mühendis Ed -~~n iıo;plan;ı:nas.ı la~ır. . » » • as · ,, 86 3970 oo • • d1. Kara Afhmed. to::..toparlak se- kündeyi dı;>ldurdu. Hcımen aşırmak 
· 1 - -:ı..-. 1 ı... :~- ...'!.... "'·""- ..6> G8 • 69 • 3060 00 ıt » varıd Lan~ll öimü.ş ve diğr bır o.cır ·uıaJt:>U.ıU •vıraı g€Ç~ec~~:ır ~&& .. .,... vimli enıdamile i•ki tarafa s:<!'I'ay::ır. üzere i<l. Is.mail a.ğa, olduil:u '\!erde 

" 1~.J·~; --1- E K.bnİ ....., 68 l) '70 3570 00 » )) " J 
yı0lcu da ağır suırette yaralanımş - ve soı:y.ı~m..ı. ~nıe na7..aran anu.m Y· . ...,,.... .,.,. hasrnı1na karsı cllc-rini .ovluıklarına duramadı. avağa fırladı. Ahmetli 
tır. Kaza ha.her alm.tr alınmaz der. ifil ayı ipıtidıa&"tnda irı-c:r piyasası - 1 - CiMi, n:Vkda.rı Ue ihale &'iinü. muha.mmen bedeli"' muvakka.L teminat. vuırarak canlı canlı cırp·nıy-0Y·du. sevenler de fırladıtar ... Ar1ka sllf. 
hal Mensin müddeiumum\liği tan. nın açılması nyüm'.kiindilr. ~:ı-"<iın Lan Yl*JLnda. ya.zılı hiza.Jarmcta ıc>,,terilen ~ün ve sa.aite ka.p.ı.h zarfl:ı Kırıkk-a.le Yıldırım da ·ke-klik gib' s•çravor~ larda bulunıanlar rrıağlü bveti :yi 
kikata hatplanll§ ve ölenler:n gö - mıntakas:nıdan I~L:e bol ~~tar- Grup Miidö.rllitiinıde müteşek~il Sa.tma.tma K<>mlsy-onunda. " ka.lem et iha.lesl du. Nihavet pe!Ore'\·!e:ı- ve hela:ıac:. görnnek i~in onlar da oldll'kları 
mül:mıefri.ne müsaatle etmiştir. da turıfanda yaş ıncrır ,gelmı~tir. yaıp.Daea.ktır. M"7.Iİ<ur tUerden ~ı. M. Vekaletinin tensib buyurncağı yalnız bir rnalar b;tti. Güres b~.ladı. ver erden fırladılar. Kara A1ımııd, 

Kuzayn mütea:kiıl:> kaza mahallme Kooperatifler C.irlij{:, Tıcaret Ve tam.esi dlan 68 ton e~ ieiıı 30.11.942 tarihboe kadar talibine mukavele a.kdedi. Yıldıır.ıım, tam isrnilı:! hemıdcrı1< gerilmi.<rti. Ayaklar:Je ve kalc:a:a_ 
•N . .......,.•,,.,,biller gıönd.erilıniş ve ölüler- kaletinin .a~ı({ı. ik milY-?.n~~ l:eoek 4li(er üç kaleıni a.J.ıomıyaeaktır. olarak güreşe girdi. Hatta ük da~ tile 'kemend ol.mu'$ bir halde idi. 

le yar.alı derlıal M~ne getitil - kredi ttM1sisaıtile pıyasadan ~ 2 - Talihlerin tektlf mektubları ile 2490 sa.yılı .uttınna ve eksi\tlJU' kıanu_ kikalarda Ahmetli 1:>:.rkac defa to- l~i1 ağa, Mur.1d ağaya seslendi: 
~r. Yaralı hastaneye ya.tın1 . satın alma,ğa başıamı.ştır. ~vvelki nu.ııun 2. 3 öneıö maddeltrinıieki vesaiki.eri.Le birlikte mezkur ~nde saat. H de parladı ve kaptı, fakat Ahmed. - Ağa. iş beıibad!. 
mrş, ölWerin defin merasim[ ya • ~ borsad~ ~ze-7arpan bı.r faa- kadar komisyona. verm~leri. deı.ıhal muıkabe.e ederek hasm•nı - Evet ... Ber'tıad!. 
pliım~I'. ıiyet vardı. Üruım fıaıtları numara 3 - Şaııtna.mel.er Ankara. Askm Fa.brbla.r Umum 'Mürlürlüi\"ü Levazım defetti. Yıldırıım, güreşe çoık scrıt - Ah; bir 'kurtullsa'.. 

Biri Tiiırlk; diğeri İngli>z tda ik 36 kuruştan 40 kuruşa kadar yük- şu.besi müba.yaa bürosunda istambııt Askeri Faıbrik.a.11\.I' sa.:.malması ve Kırık. giırmişti. Aıhımed, hasmının bu de- _ İnşall<ı!h!. 
aza kı.ı.ri:>anııun cenaZ"e memsi - selırniışt.ir. ble Grup Miidü.riiitü S:ı1.ına.t.ma konıisyonlarmda görülebillr. «8237" rece sıkı bir güreş yapacağına e. Yıldırımın taraftarları bağırı. 

mi'nd.e Memin:in ileri g€1enleri iJf Kooperatifler hirl1ğı mübayaa ·>----------------------------- min değLldi. İlık patırtıyı atlatan yorlardı: 
. ngitfüz Şiıke'bi müın.essill~ri ve İ!l. \arını 1~~a:~ yapacaktır ve 9 Çorum daimi encÜmenind en: Ahımed. birdenbire canlandı, o da _ Ha Yıldrım1. 

iliz konso1osu ile İıagili.z k0lıcmis· numara uzumu 40 kuru~an ~ağı olanca hücum.ilıe güreşe girdi. Acı _ HaV'd'!. 
bulu~. dü~y~tir. Biriilk asıl fa 1 _ 30.'1.942 Perşembe günü ihale edilmek üzere 20 ,;ün mündetlc Te ka. bir güreş başladı. İki taraf ta bir- _ A~~r durma!, 

- Yt liyetini yarın göster:meğ"~ başlı~'a- pa.11 zarf Uilıılile 0ksitlnne''" konuta.n 22059 lira 84 kuruş ;.eşif bed~lli Çorum - birini yiyecek gı~o tu•tu-yordu. E- Kara Ahmedi sevenler de: 
i.taı)'OftUnda bir c<*k ve taıkrlıben beş milyon lkik Çerikli yolunu.n 64 -t 000-69 + 400 uncu kilometreleri a.ra<>uıda 2400 metre ğer böyJıe iışleı·lerse hr:!r ikis de çok _ Ahmed toplan, 

lttıçahçılık vak'ası . kuru üzüm satın aiacaktff. şose esaslr tıa.miraıtına. alıcı çıkm.adığindan 1 ay içinde Çorum d.ı.'mi encümen geçmeden duracaklartl. Çünkü bu - Alttan köstekl~l. 
Ec!.imıe (HusuıM) - Düın Uzuırı. J k b" riya.set odasında. ihalesi yapılmak üzere pazarlığa lıonulmuştur. derec sıkı ,gür~ş olamazdı. Yıl:dı- Y~ldırım, kündevi ü9tüıste dol. 

ikıöpttii ~de 'b;r kaçakçılık zntitte yolcu atarı ır 2 _ şartlar Ulus, ikclam ft ('ol'um g'aıııeteierinde neşroluna.n ilinın aynıdır. nm, hasmını~ bır an evvel ~e:'d~~- durdUığu halde :rı;..amadı. Ahmed, 
~· ~uı-. Bor b.a.vul içibe kadını çiğnedi (8349) dan c:karmaga karar vprımı~tı. U- .. • • ~ _ 

yıeıOeştıHıJlem 13 k•.ı\o saf ipek iplıİii-. ~ 3 (Hueusl) - Bu .abah reşe cı1'.ımadan arkadaşlarına. çok~.ı-;~ ge~1mı~ ve b~zt~~3;r11"'. 
nıi ıtrııenıe yeııle-:ı~i.rken vaziyeti şiip. fstanbula geçm•dk.he

1

• olam .. '.Y~.lcu k.a - Ü A E p K • d - Sıkı güre.şece1Fm ... Güreşi u- tı. un e zu_lmama ' ag. ma • 
• _._ • ...ı:__ /l,J_ __ _J ~ C A....l~.ecı Adliye koyu yakı niversite • • • omısyonun aıı zatmayaca°'ım ... Ya yenileceğim ... m1akadşaM.ktı. hPehhva, ı:ındka.lçask·. dl a. 

}ı.d.lıi .görWım şoför ~ı Vl>~u a. t~rı ·~ ıe •W ' • • • y !'>~· ğı ım 1 ·ca asım iWn cyı o :ıv 
vid Rwdıop Gi.iımriik m1:ıf:ıa.faza me. r&;·nıde lbtT kad.ıını çıgn~rruşt'IT. Bu üniversite merkezi ile fakültl'lerdeki sobalar için alına.ca.k boru ve teferrüa.tı a veneceg-ım... · zd K 

1 1 
d w 1 ~la.?11. tanal:ın<i:a.."l· yapılıa.n. muaıye. yıülzdıen Ankaıra elkspres11~ Adapaza.. 20/Vill/942 Perşembe giinii saat 15 de Rektörlükte :ıçık ek..,lltnıe ile ihale Demisti. Kara Ahme<l ise bövle kolaboy ~l~ımnak .. ı. d a. ·Ga ar kag: ·r 

-'- • ·n.ı aıu··~·u·rıım·em=....ı.ı·. Bi.'ıikis, agwır \'C ve zu ursa ·un eyı aşırma KO. 
•e ne~n.de .x-aça.k eşya il:e birlik- yıU vıe Samsım 1ırerlı'Crı Jlıulışer s~at te. edi.lecektir. - ~· l d 
e yaıkalllanııme:k ac:ilqsye ~ft:İlr. ablhnı:rlla. yıoNaırıırııa dıeva.m eıtırni.şler - istekliler 1810,90 Uranın mııvakkat -teminaıtı 139 liralık mıı.kbuz ve Ticaret. kati olara·k ha~ını czeckc~ 'i ~ıı. lay o ur u. .(Arkası ı•c.r) 

~~.LJllm..~~~~~~~~~~~~~~d~~~·~--~~~~~~-----~-.....~.L.Jltd.ı~-Yii~~ı...M~~ım~el~e~rı~.~L~iste~~"We~~taıı~t~n~am~e~r~el<:~.w~··~rı~iik~~~'=ör~ü=liı.r='~·~~·8=3=3~6»:.._~d~a~n~sonra güre~c girece ~ı. ve. 
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Bu saba•Jırt, ~ I VaŞlnğtön ve 1 Kasabalardaki 1 Tebliğlere göre 1 Meclis d •• Jd 
Halterler Londraya ,öre hububat saklama· şark cephesi . un açı 1 

" ı ..., ..,...=> ları hakkında <~ 1 iııııc1 -.rfada> <•~··.,· 1 
• ....... > ı detti- ekleIWJM!6llle a*eri kara ı <•••c•• -•111~ içi.Jı. kd> kuvvetli birlikler bu amhare- =erel«i ~~~tan .ınra ha.. denız ve bava ate~ler: maiyetl&ı. 

A l111a11ıa- nm t.aamOM .... w bu OR ekal ti b• t • • belere lıftlr* etmiflerdir. Kuban ~ ~ ıçın ıki dakika a. ne birer er venlınesine, D.I .- ~.:: .... ıtü biiyiJk Y 8 n Jr amımı ~nı.n eenl«ın.deic irtiıbat ve y~ auküıt, edılmiştir. Tii*iye ile Bulgaristan arasın 

il il 
f . imllifllll ~iler bilhassa Baku •. Ro$t0! demic)"Olu , aıı *1ra, Bap-ricil İstarıbo.ıl da 27 Mart 1942 tarihinde ımzala. 

11 
8ft a iaaı..-';' ':; ... waeoektir'. &ı Ankara, 3 (Hususi) - ~ ~etlıi taarruz ara hedef olmut- = ~ ~· Refik Saydam'ın .iırtı- nan ticaret anlaşması He meıtKJt 
... J llilm .. ,. .-ae d.aAa V*iieti, müdde umum.iliklere Yat> tur. .~ hükumetin kat'i te. larUU11., keza Ti.iıil:iye ile İsviÇ!'( 

dıl ~ .._ .. }er IM•h•ıc*ır. t~ı tamimde, milli kor~a bnu- Büyü'k Don kavsinde düşmanın ~ü'lune ~ ~ekilet vazi- arasında 28 Mart 942 tarihinde G 'VU ar =; """'* 0•: etleri ilk defa o. nuıı~ t&d>lkatl dOlayısile t1&1b• y~ni mukabil taarruzları gerı pi.ıao v~~ ~ il~ına Dllhiliye ve mıza edilen tlcaret ve tedJy( 
• n ~ r' M kadar un'k ve kö)ierm .muhtelif yerlerinde ya kihıtiiılrmi~ ve yi!niden 85 tarik tah- Türzer'" meb U8U Dr. Film aıilaşmasuun tud~ edilmesine da. 

Bedin 4 (A.A) - ll.-ne. te. ı.rtııılı .e.a.;-ıtiııtlll'· M&ttefik1er ~n ar~ar netice.inde beyan.. rib ~. •v ~~mur ~ildifi~, ~aıpve. ır !kanun ~y.ihaıan ile, 
yid ecAIP .e C'Ölle 2 ~ ... ll6ttı ' ... ...... başka bir a&me ltarllC'J olarak eı1ıde edilEn bu. pjıke ve ımuharebe tayyareleı n. 'k iliğe .L2Ellr mebusu Şükrü Sa- Yabancı menuekeöere gönderi 
Mnen k*'al•ı K.t.w ,.._ bwldım •"::+. ..aına ııeçebi- bubattan dolayı alJ:kalı şahııslaır den müreldkeb filo2arlı. hava ~u:v- ra~lunun. ta!"'1 edildiğine, lımır lecek memurların hareırahiar 
m~. [)iier taraftan .~sd r b+tt •s. •* t· Wr _.. sahası halcıkında ayrı ayrı zabıt varakası vetletinı.n hava müdafaa ıtcıpç\l ~~busu Şu~. Saraooğlunun re·s. luıldundaki kanun ıle •*eri me 
AnnaWıiın -tO WtoDMtte ,.&tn111a ~:.~ ._ ye An11o.S*- tutu'lmasına rağmen, bazı mahal 'kııt'alaın bu muharebele:-e muvaf. lıg~IJde t~~ eden İcra _vekl- mwılar hakkındaki kanuna bireı 
aellmlWler ve ti mühim lr.ılp...,. .. ar-rlaia BiasrrMız'dla Sim ~ü~iu~ilerince ~ b.i!" fakıyet:le i.ŞtiNıt etımişlerdi:r. lerı Heye.tını g~tere!l l~.ın su.. madde elklemnes·ne, te• eımı1'6erdir. B~ bini "?'!!"adi~ Jılvft""nslttan Mıı•- ·~ıaneme ıle mahkemed~ teıvd' e Volga üzerindeki gemieıre yapı- nuklu~ . daır ~ıy~tı~mh'J.r Hatay vil&yeti husulli idaresine 
llllMtaywr cljeılli .le KJıOpotı.&ndir. lı 

11 
-~ ...-.... olan Alınan dilanekte old~~u anlaşılml('tır, de. lan Rtte taarruzları esnasında bJ!" ~elen. ı~e, Ber!i~ büyuk. elçı- devre<lılecek gayri menkullere, - • - " ... ,..,_..üMn olıiuı)dan mekte tıer bın ~lı başına birer petnı.1 ft!IDi&i i~e ahtı ticaret vapu.. l~ıne tayını dolayısıle Eıızıncan Askeri muhakeme usulü kanu. 

Londra bi~d:riwor: ~iirlDe~ 9ir Mbkat. 8UÇ tefkil eden ve aralarında hiç ru batın:lmış, dıokuz ticaret ıvapu- meb'usu. ~affet ~~anın. meb'~97 nunun bazı madr.lelerimn ve orma!" 
.1 ~ 9ir v•ile ral:Ma bulunmayan me:z ru de buan ujtra.tılmıştır. luktan '.istifa ettiğıne daır ta'knrı koruma teŞkilatı kanununun mu. 

Soyyet C
apL 91• *· ~ paı. 'kftr hadiselef'den dolayı ~erek Rjev"kı. ışimalinde, Voltof cep. dkumıuştur: . addıel 14 üncü maddesinin değişti • 
.J ZI 3 ~A.) - Daiiy Ex.. bir dddianame lle hu'kuk'!J amme hes"nde ve Leningı"ad ö~rinde . Bursa .. v layetınce yol~ara sarfe- ribnes ne daır 'kanun liyihaaar •k• "' ı k ~a, e_. •ütaJ.eaamB ~ davasının açılması ve mah!kemece d~nm görünü•e pek aıkı~ı~ dilmt'lt uzer~ !bu sene ıçinde ~~ müzakere ve Dbul edilmiştir. 1 ıye ayJ 1 IDQ ~ r ~nia cenu'b lkesı- dıe bu davaların biT arada göriiıle. br vrziyette o'an cenub _cephesını raz yapılaca~ına ~aır kanun la~- Yıne Meclis1n bugünkü toıiaı. 

• • re! ~ ıut"alanrı~. ikınanda r'* ~ ?.a~a~maS! :mahlkeme hafiıfle'tlrnek maksadilt mühım kuv hasıııı~ :Jlgaı encun:~mlerde!? mu. tısında, 
tehlikesındal ~ ~ner• xort.ıof. ~!taa hat usul1i hii'kümlerıne muhaliftir, ~leıie yaptı.ğl devamlı taarruzlar ~ mtitııtelıf bır encumene Adlıye harç tar fesi kanununQal 

• ~·. StahncNıd de- miltalıeası ile aralarında /kanuni ~ 'kan•r. ven~ thaık!k:ında Nafıa Vekili bazı macidelermin değ ştiri1mesi 
-1" :.: • _.. :ile eet1u.Wa Kuban ~at mevcud. olanlar hariç olımak Laponyada Alman piya<ie ve Gaıeral Al Fua~ C~be~y ta•af~~ ne, 

Royter: "A~maalar ~ ..__ ~ tasaV'Vll- uzere 1'er tıWise hakkında ayrı dağ avcı kııt'aları pı.ke bombaııdı- dan yaprlan t~~ltf uzenne Dahi.lı. Maliye atlı tahs ldarlar na bay. 
. .. • . . • rwwi·•· }ltt1ıeria ~~ ~şlı:a ayn "dıdianeme ile hukuıku amme man tayyaırelerlllın müessir yard1- ye, Na~a; Malıye ve. Bütçe Encü.. van yem bedelı verılmes nıı mua. 

buyuk şıtMlet .e ıleftye h .. • iDe .,.._.k ıÇın to ogunluk davasının açılması lü:ıumu baıtır. mı ıle düşmanın tahkim ve kuv. menlenne h~~ale edılmış olan JA.. me'le verg"si kanununU'!l 12 ınc 

t 
. l d. Wr _. .-i6· iN ~ Sta. latılımakıtadır. vet.le :ışgal ettiği bir sırtı alm~an. ymanın bu dört encü~nin d6rd€'!" maddesine bir fıkra E.'iı!K!nmesine 

a 1 ıyor ar" IJOr .... _. ile ...00 Rlol8Yayı dır. Oıım.anlıarda inadla yapılan azalarmd~n te~kül edecek mu. ve 26 ıncı mdiesinin fevkalade 
l...ondra 4 (AA) - Geee,.. - ınerık8 ~~ ~yrmaıJdır. -":~-· iŞ Bankası ku:n- çaııpJ.Şmalar neticesinde düşmanın vak.'kaot .tnr. ~cun~ne havalesi 1ca. ha1lerin devamı müddetincı- t:ıtbiSt 

rı.L Moıllıfoıvadll ıwtHdften .,...t ıJMWt _....- fiaMtid.en :'un bu.. biııvlk muharebe mev:Uneri yok bul ed~tiır. edl'"lmecnesme dair kanun layiha.la. 
ıdıaie fl'Me ~·· s.hz; ~ ,- Jııılllllllltl luMtMiıf ıw.yor. b edilımiştir. Bundan sonra, ceza r.ıuhakeme- nnın 'birinci ınti7.aker~eri yapıl. 
lır..ıkeırad. ~ı ~aJar 4le • }aı'. ara ı•kramı·yelısrı·nı• MurmanSk cephesinde dağ avcı. lerini ihtiva eden kanunlarda !~. ~ır . ._,m etrndt\ecllr. ~ a.adarınm çok uzamq '1 lan, hücum kıt'alan tarafından kalade hdenn te9b:t ve ılAnına, Meclis Çarşa.ınba günü toplana. 

Tdılide lw ..e b4ar /tak t ........... ~ =~~u~~. ~lıno- k~zananlar 1yaplia~-~-:;aflad~~tl teşeb~~s. ASkeri cea kanununa bazı mad. caktır. 
rın 1iırnıllli Ka&a.rada •leıPa •-- '.,,,.. ...-..ı:-~ ı are- ~ ı er netl\..~uıue uşmanın u~aç 
halkkınd'a bir Myııd y.k i.e • Rif'• ~ ~ iilJere bulunu,_.. Asıl Aıik .. . l muıharabe tes:aini tahTl"b €'tmiş.. N k H ld \ • ' teıfu MOekova mul.abirİDİıl l:ıildit" • jOihaıR ~ baflıyacakUr. aıra, 3 (A.A.) - Turkiye ş lerdi:". evyor ara . ıngi İZ Alman 
d'"· - Almo..., ..... ~ • - - ıle .ı;,ıe diyw: Bankası hesabına en az 50 !ırası So"fel hava kuvvetl<ri dün 114 • ~.·et~ ~ Wr ~ )16Wvali R .. ric'at~rinden çı. o~.an lkumtaralı '1€ kumbarasız k'ü. tayyare 'kaylbetım.i~erdir. tlç tay- Tr.ıbune go··re hava k 1 
ilen1re .................. ...ı. 1raR !" ~nınwyet'li neti<e, Al. çijk t-muı .. hesabl!"' arasınd;" yar<miz <!kslttir . a lft arı 

Ruıs ceph~ M'• afYI~ ıınaftların hiQbir yerde Rus orrlu. ~rtfu eyi~gı 1942 ~~.ye P~~- Alman tebliii eki (Blıflmnh ı inci ......-> Lomra 3 · t.dıl:ıl<.esi b- ~- '... Iannı inilaya muv'l.ffak o.}Q!madık.. nının ~ Ağu$s çekılışı bugun n _ _ıı,_ 3 (AA) A..ıı •••• '1.... ......_ ~ A1m '--· L _ ... _ h • (A.~>. - İngiltere ~ a- UO Wlo beı*a • ~ "nd ·t· DC'JUn - 1"\111(;.en tcu. Ulll". ~ıca an .-va ~uvvcuc • ava nazııiı.ğı tebliği· 
Almanlar ,...,. sın .___.eck: lamnn tcmakkuk etmiş '9ulunma. . umVumıl. U~ -ezıh e ven.d-ı n. &ie eJdi;r: rincten az otan Japon tayyudeıi K if t l • , 

metre .-..,..~ ı.:.wn- ,_.., sı<Hır. B\l .iiiıbarla kat'i muharebe cı noıte.r e ı 1uwn uzuru aya G . 11..~ d·"- ·- L•- öl" _,_ _.... ...1_11.. • bi __ ı... d • ..ıı eş aımruz arı yapan ::Spıtfiı-e 
,._. .. - • 1.m1'!h B ,,...ı, ·ı~atA 

2000 
, . ,6,1 .~. « en uar a 11111 a"uaa.wıou me& v-- Qtml& aa-t r .-ıaya agıta • uça'k .,.,.,,plan d"" ""ğled 

yak'I ........ ....a......ıw._ butıQR .,._.,. verilecektlıl" pı......,_r. u ır-ıııll .... , .&Jl"~ıa. _._ ı.. _ .:.~. ....ı..ı.,_ . .L • R J . a.li .... d-L! ..l , 1::1' ~ un o en sonra -r··...--~ . Almabr R• ~.. . icr1İmi . İstanb !da 9" 026 oası.a ".Y.....,,.. » fea.JU1DC yem ue m~ır. aport W •Kin au aaa1a. Ho1andarurkıi demirytil h deflerii Bu~ ::::__ "L, St:oldıdm, 3 (A.A.) - &va• • yeyı . u >. sa. pe.rolas:lna rağmen, atağı Don'uın Ta taarruz etmdde fiiphesiz fay<ialı ıı..... .. lard·;ı..: ~~ . e e 
lofltao ..,.r• 1.66 ıırauındre .ı~ie • Ofi aı·aru;rnın ~Yiusİ muhabiri ıbi!t. yılı hesab sahıbı Alı Samı Topçu __ ıı___._ı_ı.., Abn ta . n._ _,. " "'- • "'- ' "'---'- ..... ~?' _ <m.1 u·uşmana a•d salları ve _a..ıı. detftektı.r . • • 

750 11 
.. ı .ıı • . 1_ • • Anık""" cenuıouırucuı an arruızu yem şaş'imıa naTQlf.ClılıCn yaıpa'oo '.mu.. bü\'IÜX mavnalan ı..~L 1 ..... ı ~r . diıri1Cr" \:e ll!l&ı..-. lJlllamıy~ ~- ib ... .::'I. ffaltı:ı.· tl \: ~ uvııııva am....,ar. 

Gece BeAin radyoe111Mn\ tKldıir • · . . da 36.134 sayılı hesab sanibi Meiı. ve u.Y""'"- ~U'Va ' .Ye er azan. : Bu taarrurilar ncticesınde Japonıların Ü. Uça!kllax.ım:ızdan biri ndksan-
diğı?ne eöre ~l..r Taoje~ ....._ • Sır.ryet haıbının i9 un- med kazanmışlardır. ~.ı'ftJT. Gen çSilca R~~mı ta.k Ü ha.va hiılUniycibd Ru.lara bıraka. dır. 
Rw badar:111 yannı"8-r ve Kubana ~!!,~ı ltaş:a~eı:ı cemıb cephe- 250 şe!" lira kazananlar· yüksek Duva cenuıb :ıstikametinde relk P•idiktdtiı fta.n alolar:mı tak. Almanların bücmm 
Ço8l ıılıla •/. eltcı ısu.-u \lllJmJl\ vazıyet fU suretle · T devam etmektedir. AlmBlll taarruzu 'Yll!ye etmderi :lıtimal ~. 4 

Y fiil! *" . . hüllasa edllelıilir: 9uRıada 1593 MelMıat Us. KoB. aenlit blir cephede devam etmekte Si> b1 lacak bir Berlin, 3 (A.A.) - Resmi ~ 
Almanhr r.usların ~~ıbıl B1ıl,oephe9in batısında Voıı Boc* yada. 4563 Binan, 1mımie 27·756 ve ceraıb ilıdtametiıwle S.bk"ı 75 nR ~::e R~:ı imden ~~;:; lğ: . . . ·. 

ta:: rrJZ hıhırler Dl oı-awı.nHtJll fa.luız ve hmı i1erie. H~ kuan n1 . ~- •• ,;~nektedir bir talebde buNnacaıklatı muhM ~İ . ~k ırahılinde 'ft ı.-L .b .1: I Mıe8i, Krasnodaıı, Jfo'YU'IOe9isk ve a a a;. . Bu ümidsiz mukavemete ;rağmen bkur Bu takdirde onlar1a mutabık oota ~~ ~ hava kuv-
19AZ. lınJlr ar Mailwp müdafaacılan !için gittJik- >d:ar"ada 17.262 khra, Yenışe. Sovyetler, Aılman ınoWriü bi:ilik • 1ta.lmaİt f ıfi "k. ınd ~ dun gü.nduz ve gece .ndı. 

Berlİil 4 (A.A.) _ D. N. B. m çe da!ıa te!lıllkeli Wr ~kın almak. ~ 3'220 5:-~a.t, Adana.da 9425 lerinin doğuya clokru yıldırım sii- dıT p..=ei: =~ aült~ telif ırn:ahallerde ~an askeri 
l:ıi1G.irdiiıine eöre Alman. ve mült • ı.tıır. :M~2*1e 'llsimllanl!!kaya =· F.Sk;i~ı~de 4734 r~n, Mrlerinli durdtmımıamıştıudır. ~ lıir ~e, böyle bir ve. ~ teıı.slere taarnız 
tıdfik ıkıt'~ı Don böl!geande Rm. lıQliz&apnm etrafındaki ~re'ki.t e 26399 . Cema_l. zmarcle Kubua'ın pn.linde ~ete k k.oymak . • iü t Tal etmişlerdir. tarı h~ biraz daha amektedıi:r. "lkinei ":'na. ~itir. Doiuda 2i>416 Suad, izmırde .2:>138 Berta, Bertin, 3 (A.A.) - Alınan ve a ıod'a artı ılaıı buat=:; bir ha:ır. 23 Teırmma ·1,e 2 Ağo.llD'.Js ara. 
le1' Sovyet ne'atı durnuı~ur. DMı lta:v ~yıolkmda 4978 Perıhan, Kadı- müttefilk kııt'alan 2 Ağustos tari• !~ dıe-n~:ı bat& bir d aınde. İngiliz bava lwvvetıleri M8 

Rmları.a T..im}Cyarıakaya ile Vo. sin-i:ı i~iınd~i .Al~an baskısı şid- =~~~g Sıdıka, Samsunda hlıide, wl.şevıkle;i Kuban nehri- ğıildlir. en a pıy e • 1ıayywe lk4~~erd!r. 
roınej arae:nda taanuza geçtide11İ: det."l'i ve taıiı4ı bır muılravemet1e ı-. ba uht lif mer nin şimal kesf.mine kadar takiıb e. haık3tın.ta yayını, oldukTarı haber ~ııaPl~lf' .. Sa.ıi~rad .ii~e- k~~~ h ~~ mhın: e 50 .,.,; decek ımell"lemeğe devam etmişler S , tklr Nsa~·d Yeni Kuibi~ef elçimiz "Tas .rı ıızdıT Hııikikat gözönünde tutu.. rındekı teh'liıke bıraz hafıflemı~ır. 11:".a&C:nft:"IW ""'. .esa sa ne h ve Balkuıba - Bielaya Glina hattını an a -yl . T ,, 
b ,i&e ~Uh Rueların a~arıDI ~u tWroz gtin arkadan geç.. :. ~tn~0?.5 şe{- ve :anıt geçıniş1eniir~ tamamen İJİl8ŞIİ IJIDSI muhabirine 
hlılkibt ~· ~ i9t ·%+> ınıış dlaa Von BoOk «dıuau cenuba . . . ar ıra ~ teWiil b ita b 1 d 
>i adaı-""1r. ~ a,...i 2amında olarak üç kol. ye ·~ e1m...-. Mo6ova. 3 (A.A.) ·- Sc>eyet qı. (8-ofl 1 .... _,....> 8JaR& U UR U 

o -:- tian üerlerneye deovam etrn~. Al •d TO k le tebliği: ~ m*adatlan bu d~ bü.. (.....,. 1 inci a:rfa,cla) 

L 1 hOko t
• ~a~ kol Novcnsti.sb giden ~1 manyaya il 811 r 2 AığwitD6 gecesi !kuvvetlerimiz ,... tıir miiwneN & _..,,,,.ia ka. Bu · aıf • B kıiliruiz d hu ava me 1 iBtiltamelime ilerlemeWedil'. gazeteC;l&rİ Salzburgdl Kllet.*aya, Simılianskaya, Kuçevs. 7W ~· Bo miinuel:-.tle mdarl ay ~~e ·~ rdi e • •k• • h k Doj:;rudan dojruya Kr~oııfar 'kaya ve Sala çevr~erinde düş. 12 Ağu9tıoe ç...-,. aüınü -..mı C e teı" ~ e ı.r. 

1 ıncı cep eye ar~ı ii:ımne.ilerleyen merlte:odekl ıı.a (.._.,, .1 ~ ...,ı..lal manla -alar .~ard~. Had> ... ..ı.ki Belvü bah~ bti. -=-~k~:..::.:•:.:.: 
Y en ~ Wtrnaaıdır ve lJ<WO- SabJ>U11' Gauleıter ı Dr. Sdıeel. ~ıiıın başka kesımlıerinde bıt' ıtün tiyatro,.- ve az san atUdar:ı. ~ ie Ha. edtb cL 

t db
• 1 alıyor ~'in~ elli kilometre ~ma. TUrit ~ileri şerefine bir ka- dıeğtpldlit dlmamıştır. oı1n İifl!İtrakile Naifİdin şerefine büyük • . nc1ye ı ve 8 ır er l"nde bulunan bir noktaya vaımış bul törem ıterti.b etmiştir. Söyledi. KJeb1qa cephe.inde Ur mıilaa~ vıeritecektir. Sevimli :•~=ve doetlaıı tara • 

Londra .f (A.A.) - Daiity Mail INl.unıma~dl!'. ği bir nut~ta Dr. Sohee~ Tü~ Mollu>v• 3 (A.A.) - Sovyet eea'alk&ııa seçımit o1ıam der. mu • ;'u • ,ur. 
• · . Madıiıd ~ biJ Sayıca en kı.wwıtli ~an &çüncü gazeteclleırıne ho.ş geıldı"'nıi.z deniş teYiıiinin ebade kaycledilıdiiiıne eö vaffaÜ>'etier dWz. Biiyik elçinin beJwtı 
~r;;~öre Franaada i.kiMl cep. kdl ~ - .~~ingrad !tattı. v~ Mm.arıt'rn v_atanında .h.Of bir va. re, IOet.ka;ya cephesin"n mulJlelll ~. 3 (AA) - Türkiyenin 
.. e teUiı iüMıa •uı .. ıada LavM ~_:nıhyıv:_ eıvv~lln ~n.w~.l>et ~ g~:mnellen temenrusinde bu. kesimlerinde Almanlar bava kurv. Ruslarlft Amerika 18 yem K~ ~ eiçisi Cevad 
A'lrnan iııll.ıl :kuınetleri ı...aud-' e .. tdk 'iti!' a~k uzennde unm~ur.. , 'ftlllleriıniın Mmeıyeliınde tank ve pi. 1 ·ı • Açıkadın, hareketinden evvel T .. 
MeJ"efllli voa Rumtedte mizalwret Pdftenıbya ~ P~a~aya ~ı abahı, ~.Jn ~- :rade laücnmle.rı 7apmıw)anlır. Sov. ng11br8deft talebl8M .; ... ı muhabiriDiı Jaabıj eder* ap 

• b ~ F a...ıa aıumdan pqnıflerdır. Bu kol A:r. J& i klan olan Nadır Nadi, Tütt1lt yet l:dlıılesa bunları ıiı1k menileri. c•.-.a..-a L....! ~-) "ldm ~ bulunmupr· ~ ~-:r:'r. _ _ı." .. • mıwir w VONılllot* l8tiıkametin.. J.c:reti adıma büyük kompoziıt«ün ~ hdw atml41aıdu Cüadiiıı 2000 ......--• 
1 

-=-~- g ' 
_._,_. m ~ ıçnı an- acır • de lulla .leriemetttec:lir. (IQldQiu «e bıt- çeien'k ko.YmUır- Atman QdliwifnP_..i: kenese kadar kıyı boyunca mev. Bundan 1 O aene evvel memıni. 
sa~ vazedlmlıJtir. Buntaıra ~: Mman. SaılıMı~4 mabfellerin. tur. K~a ve ~lak bölaelenır- cud ve en modern Alman istüikim yelle ve az zaman evvel de vazife 

MmtM)'e ~ım ..ıecın laer den dün tıeyıd edilditine ~ Tliıtc __...v.:,ı_; bu - Linz , w tesisl~ gemıiftir. ite bulıunmUll almak dolayıae taaı. 
fıwız wıtan haini ndde•e:cek ..,. <n--..&..- ...... _ .. .aı:-- '!"' ..... , g~·· pn de kıt aleırımız wicldede çarplflll&ga G 1 Jarob ı..... ,~,,_,~_,_ .ı • .:. ı.. cto.hnmllE ~ 

.. kllM ılı* ~& ceı- ..........,u büftin yeia le Viyanı1a barekeıt e«ecek.- devMD mriiılJeıdiıı enere , ""' wwuwuuarın ..,..ım ~wnaz ve • 
Müm CAllM- ~~a. bmpje cereyaa e4lrw*te olan mu- tir. y,:-nıı...anısk.a • bö'-eeiode lıi yükselk müessirliğinde.n emin ola.- rdler Bidiiincte memle~etimi tem. 

- F~ polileWG ,~ harebeler beJiiiz Alman Cncülftiıle Alm-~ d yat_a_ __ ~ ··- r raık dıötJmiiştüır. .. memw edidiığim iç.ıın bahtry" a. 
--~ w 41 · Q • ı lwı. an pıya e -un -nrzu •m-===ıı=--------• 
...,._.... e JÇma r ~ 4ilnleılan aruında ~ GUze1 Saa'ıt'a B'rl'gV• . ~ ~ B bö'- . rım. .-unda vallere eııı.air" Teri1mıİflir. _...l~n ~. Bu m. t • 1 lllft .,.,... P . . . ~ ~ .. enm rııı bnduiu lsıöprüleri tahıl> etmek. Bu memWu11tekıi ikunederfİmdllll 
t k- ~·'!:::' ~ ..:;;:.,; baıia 'l'moçelllronun ana kuVYet. resim serg' si ~~~z :M~~~": .. v:.=:;, •.t•'Aı.!.çitıe !~ Ve .... ;due ddenletfe olan müna • 
a ay• _,...... . • . i«i hethalde daha cenubda Kuban • • . ie t <el\ a r uzenne eeibe~erimıden en iyi hattrelar aaldı. 

A'lman koaıtııoll teşıkılatlfna. ıiliveMA nılllri il2ıeı1inrle bulunmaktadır ve {8ıtı-fı 1 ilel -.f .... ) Muvaffnlciyetlle yapılan bir mu • atet açmaktadıT. Faka.t A1men'lar, Bun ilıi!iııd" kıi Tür 
Mr de Fnı•ız b>nt!'Ol telfkıilatı ku. dıolııyıde iıki tarafın ana kuvvet- Dai blltün &ave4ılile!"e tefekkür et- kabil ta&maZ emaaınd& Don ve Ddare doiaa bir karınca .aru.ü gibi ~~ So mı eder ;.~aya. >ndııa rullıııuftur. , leaiı •MUlda henüz temas hasıl ınif. mlite*i>eD serlei aezUımştlr. Kuban Kaza.'k. biftikten ISOO A1 • 7a.wt yav .. ledemok.te devam e • ,..,,e vy ıı..,. aru • 

- Sahil çevrelenncle müoak.Ai.t a1malmıttr· Güzel San'•tlar Bırlili &ergiende, anan yok etmitlerdir· ci'.iı ti.bilye biTço\t noktaıcla küçük mevcud ~ ~ 111kı ba.r .konltt'ol akına alıınmıttır. F*tıt SabJ1c bölge&iAdıe kütle M. Tur,ıud Toıkad, Abdullah Çiz- Moekıo'v• 3 (A.A.>. - Reuter: dtiyonlar. Allmanların ,bdi kullan. ~efsdrm~ ar le ~e ~ 
h l

·--'· 
1 

T" --n- aen Abmed n...auer .Ab:lullah Ceplıeden al:ı..n bır telgraf Von büc" =~t --~1 • ...:.1 D • bir memnuniYeue te ru giıdiyorum. 
kDfr de 

a 'IJIUo': Y8Pl an yann:ı, ımOÇ~JmUJ • • ...,"& • , d _ı . u.nı m'°re:ııemcr•e onu geç • 
Romanyada 8 ırer oNostıftun 911! kanadını ~ok müş- Sumer, Bedia Güleryüz, c.ernaı, Boak ~ Dem nwy an munar~ mektir. 

•iddef 8 cezalandırılaı:lklar ırnı brt n,,eyete sokmaktadır. E. Cevad E'*-ul; F?Wnan Duran: w.ır~ kö~oolım ... ~~ e-w-~ Mesleki teknik 
,. V;,,ii 4 (AA) - ™"- .... !:., ~ı.".J!~~ :,":t"~ı~ ~.5i'l:.':ı ~. n.;~ Ha~ "n g:;: Y •• ,:;::: ..ım.i,"....k ~-~~·v3 

<A(:--d> -0 ~~i>'n~ okullannın adedi 
--'I: , .,..._. İlh u..ıır İ6ke .. nle _ _,ı., ~.-.t.:.t ed ··lü. a.uvvll:llll'ICn OJIOl\CJ e. on nen -

l>er Yerikliiine pre Bakreıt yvw• k~a ve A-zak detaiz.iııe de.,a Nk8'ollu, amı ,..an, n- yııı Tl ve tcıycırcr ııqıw en ° in be k nd 160 .kıiCcıaıetre bo b l ~Ü alleınıecı ~ ta - Miri ~ ~nt'alan tlliıwiye aL Mr, Melek Ceill, lıl~zaffer .Sipah! lerle ~1':"1U1'· . D a t~irıy~~ tid~ede muka. ar n ıyor 
•ıtıllarıın 9dk1ede cezalandw.tlacak • ma1t ~n tunamen malı N.mi Bayar; Kaknıla>flu, Necatı T~Y.~ ~"1tıewinde At • =de devam eıtme'ktediır. Ruıs cep. Anikara, 3 (A.A.) - Mesleki tek. 
1a.,ına i:ılllclirmıif6'. Bu ati autlar rum bır~ o4ecalriar w pet.. Dua, Nsih Slıl'l'l Eldem, ~n manl..-ın ~ a'induz ve gece .!ap: \ ·nc1 arpıpn 15 Mnıcar tüme ru!k oku1lan açılması ve mevcudla-
~ blrı ~ en •Y& kadw Jaapis INll ... cini •rıea ve ewal~ Ç~ Sedi Ömen, Sam\ yetik. S. t*:"ları Don u ıeçme~ teıtebbüslen ~ e .. ç bu k . d b lunmak • rm büyü.tülınesi hakkında hükll. 
•e 20,000 levtırfa Uldar paıa cae. ulllliı.eR*1n ü&tün muhasım kU'Y- Teoman. S. Güwen; Şeref A!kd"'k, an kalmıttır. Nehrm cenub kıyı. mmn 90P ~m ~ u ta. . ~ . . 
IH v.-111 ....... T ... ..,. api ha • ,~ ı.-. aynt ı:awııOa - ~ J>ai, Ali Siioel cıbi -m. ·- ,.m; Sovyet ı.-.,.alan ve dı.. 12 Rum ... - i\e 6 lıolyan met. J.!ediae. bır layiha vem.'~· ....... w....ı.. •••""" silrıaıl6llı -. dDtı>ı)oe ımiWolu !Arın en Cllll'Vııffak ooeriori ~r m~•n fa•liyette ı..-"""" Nmoni ioc daha c..,.bda h..bd • ~Jha Maanl ve. Bütçe Encumea. 
.;;;..,._ il' ~ .......... ------ _.,.l.a~lllJb,, _ Si~, ~ uçaidaTI, he'&ÜD Abnanla • .........-. ~M havale eılilm1'*1r· 



Hergün Havacılık 
(Batt-afl Z acl sayfada) (Ballı 9'a 3/1 de) 

b>lifeseıwtnda dımiıı stih1artıııın tah ~ bo ~ ..ne.w 
c:liıcn:ıdi. ııeıdıde&e~ ~ ~ laeeıebii~ tWılhu.ıı H~ t.atvYe
~ llCNU"a tezg&Marı.n1 lr.aJın ııdleriııw: ~ıı -.e buecJa kıemııon 
bit- sı~ ~Be ÖlilıtÜ, deDlitL lruv.

1 

mıuvatifa.k ~dtr. Maıliim <ll} • 
V1eil!kıcınan midarı ~iyor, yalnıı!r duıitı ÜDeıl'8 ~ 111 homhatdı.. 
tahmlın ed&\lyor ki: rnaın ~'l'I çift mlotörlllı ve Ail • 
~ ha,ı..dığı zaman 1 llıı&y maııııle.rıb dDeoindıe bultman en kuv. 

Y.aıtle ~ 3 y.ahu.d dört tane de veııl bir tiJİıhtlır. Bu• yapılan ma.. 
yaı>cbncıeı vardı-, ita.~ pıy« ~r. Sıfvııri ı.. 

Eic'r bu 7 ıtayyal'e ıgem.1Wihin 1 ~ cuı ~ ve l:ayyaıeDia ö~ 
cie g~. v_e Am.er.ika-lı.Parın id.di.ı bu'-an çıc:ıit eert ve ın.oem V tc*
c:ıllWil'leıi ~ ~ Japon ilirl&le. liınıelle bir b'ilçaıık. va-'laM tayyaır-. 
1'lnıh mıiiMrn il»r k.ı•n.1 .dıa lNttt .İı9e * çarpt.&iıı 1l!lller k~ ve 
~~ dlonanmaaı k.a.yb~ Ü.. ~ biç biır uru ~e~tıe 
leli trefll. *nııy. neden teşebbU. et. dıir. ~•ular ~da odukça mu • 
mımı~ iistdlc J~ filo..-nun va.it.it~ da lngi~zJa.r- ıka. 
Satomıoın adıt!ları.na kadar ıelm...ine md ön bmerında yapmıt ol'<WkfaTl 
neden 9$ çAannamlftJr) snaıkae lıert'ihatlre bu MJt-e A~ania.r. 
~in malı:sad!arı münaee. daın daa muveıfia.k o~larıoı id. 

bede oıt&y• atıh~f •n son.ııncu dd.ia cltımdLftiddiııh. 
na.za~ de her itirazı ka19ıleye. o-o---
Clllk bir tatmin etme kud rdi !Jun.. 
mayıı nıea bir e.ra.bk Ja.ponyanıın AL 
..-nya & &my.y• Mıla§ılımııya ça. 
lttttiı iddi.eı ümetiade duruldu, fa. 

UaınlıöprüJe 6ir n 
pompMının patlamcaı ile 

6ir lıifi ölJii 
bit hıid& elıcr tröeteröi ki, bu iddia U'lillliköprüden yazıhyor. Burada 
da. esa•ı.zdı.r. feci bir intilak hidises· olmu~ıur. 

O ha~ Jaıponya ne yapacak~ Uzunk~ü istas~una tazyikle 
~e pek revaç l>uJ.an yeırlr mı vermeğe mahsus Uzunk~ ,ile 

naza• Japonıyaınıın RUBya üU'l'ine lstasyQn arasında ve yolun sağ ta. 
alıııl1maık ii-ze.ııe bulunduğu iddiası et. ra.fınd4l bulunan su !Jl<ID1>a8ııun 
raıfında dleıve&ope edlilmebedlr. tuy';!k ve siıpoplara ağırlılk konul. 

R-.y.a a.yalklta. k.altn. A~mM\')'ayı IrulSl neticesi evvelki sabah saat 
eqeç bdtliyen ölümclm, Jaıpooya. 9,50 de infilak etmiş w burada 
alrl uzalk ,ar.Jcl.a kazandıiı muvaffa. ı:alışan memurun ı;arçalanarak öl. 
~ ~ ne olursa o\eun meeine ıtebebiyet verm~. Vak'a 
A!lmaın ~e incl.eu k.uıitula.cak 0 • yerine Kiden müddeiumumi Ferid 
t.n Aılgto...5aık..onlann Japonıları da Eren eernal taıhkiıkata haş'lamış ve 
Allmaıjlarır&ıne benzer bir akıbete Qoriunuın Pazarcmk mahallesinden 
~nımııılkita fail'a güçlük çdkmiye. Mazlı.n oğlu 45 yaş!arnula Maz -
a&!Jeııi ~nc&dır. !um ~ı olan ölüınüıı muaye 

KuırwıtWıı bu muhak.emeden a.la-n nes:ni v.aparak defnine ruhsa:t 
)'1ell1Iİ ~e ıtarafdarlarına balcıia. venmif; ve tah«ikata oo·am olun 
caık. dluma Japoınyantn Rusyaya ıtaL muştur. 
dbnn.ael teıöiidir ve menfaati iıcehı. ----e---
~hr • ....,ın ~ık ta baılamıttır. Randericiilüğün cezaıı 

Bu 900llllııCU nıazariıyerıı:ın doirulu- Bundan bir müddet evvel Teıpe-
iu ac.ıba Hayat ile sabit olacak. mı) ba~ında bir apartımanda randeıvu. 
Yloikı.. ~ rııua.~e efe bütün diğer. culuk yapan ve genç lkadınları fuh. 
lera _8'M evrak eepetiınde mi yer lıtu. şa ~ eden Ester admdQ bir 
la.cak) ka.dın ya.kalanını, ve adliyeye tes.. 

Cevabi v~lim. lim olunmuştur. 
~e YMi dipıo.maıt, yarı Dün asli}'E ııkinci ce-zada, Esterin 
~ t>ir Fr•naız mıuharrıi.ıi hatı. duruşması neticelenmiş, m9.hlkeme 
ıl'llarllftl ~İl. bı,ı hauralar ara. kadının suçunu delillerle sa'bit ~ 
.._... üıç bet eıene evw! ISYiçren:in ren* kenıdrsini 8 ay müddetle haıJ>_ 
Yr paallllda 98.bk bir Japon .e.D'!Iİ se, 30 lira ağı't' para cezasına mah-
ille yıııptığt muhaV'eU'e)"l de anlattı. lkı1m eıtımistir. 

Pacba ~ oyua.yo~ mu • 
hullir baım:ış Ü, Japon. eefüU. parti 
ha.ııicıindeJK ve bıir alıraya. oturmuo. 
_.... ~. ara elra süle1'dr. Son Posta 
başını •larnalldtad.ır, Muhısrrir me.. Yerebaw.n, Çat.aıçeşme aoıtu .. ı5 
nı&. ~ ya~ıp şormuş, Japon t s T A N B 11 L 

eefliminin olwıduğu yarı ağırbaflı ABONE Fı.ATLARI 
fjjjr Fr~ guıelbeeİAde çok ağır 
ba!llL, bi1g'in b5r müteheee1&1n Japon 
lruvwderi haU.ıında yallJdığı bir ma 
kaledlir. Muha.rrıi'r müalcyi olwckık. 
ten aoınra tlOTmlllf: 

- Ne va.r bu yuı<ia) 
Şu cıeY'8lbl alın lf: 

Ttirtlye 
Yunan 
Ecneb 

1 6 
Sene Ay 
Kr. Kr. 

3 
Ay 
Kr. 

1400 750 -100 
2340 ı 220 710 
2700 140(j 800 

1 
Ay 
Kr 

15v 
2i..ı 
au..ı - Hcsr fCIY" var, fakat doğAJ olan 

~ biır .k&ne ve teit bir ra.kanı yok: 
Ja.poııVy.atun nwı:ı.faati öyle göru. 

ıriiiyor la, Anıgıio~ aıleımıiıni.n 
Av.rupa&a zafer kazanmaması.Man, 
Anıgto..5aılc.ııon allıeminin A vrup ada. 
zaf.er kaza.mnaması için de Rueya • 
mn yılkı lması.inıdaıd ır. F aıkat gerçdc. 
tJea\ ö)'ie mIDdir) 

Abone be.ieli peşindir. Adrea 
detiftirilme\ 25 lı:uruıtur. 

Cenb için 111e1ttublara 11 
kurutlult Pul UlvNl llZIDldır. 

Poata. kutwıu: MI İatanl>ul 
Telgraf: Son ?05\a 
Telefon: 20203 

Japonyan~ bülyii'k kuvve'l!f Avru-. 
pay :iy& tan~.maelı'nıda, Avrupanın 

~ zafı da Japonya ba1kıında 
hakıiki o1ırrak }{'ç bir tıeY bıhnomıe.. 
slıııdCıdfi•rı. 

.................................................... 
Son Poata matbaası : 

&;/,. •• ,,,, Zl,a-kluı-il Neeri,-aı Müdiırü: Zl1.wi T. Ebiul,-a 
SAHİBİ: A. Ekrem UŞAKJ..IGİL 

OSMANLI BANKASI 
TORK ANONiM ŞfRKETl 

TESiS T ARIHI 1863 
Stctüleri ve Türlciye c;ı"""6riVeti Ue •ii"81cit "'ukaveienamai 
2~2 Numarak 10/6/ 1933 tarihli JcotwAlcı ıc.dik edil,.,... 

(24/6/ 1933 tarihli 2435 Numanılı Reami Gazete) 

Sermayesi : 10.000.000 lnsilia LirUI 
İbt!yat akçesi : 1.250.000 lngili:z Liraaı 

Tiirlıiyeni11 IHıflıca Şclair'-iıule 
PARIS, MARSİLYA ve NIS'de 
LONDRA " MANÇf.SIC;R' de 

MISIR. KIBRIS, YUNANiSTAN. IRAN. lRAK. FlUsTIN 
ft MAVERAYI ERDON°de 
Merltn .,. Şa6•.n 

YUCOSL.A VY A. RUMANY A. YUNANIST AN, SURİYE. LOBNAN 

Her ...i ...._ M. elea.i ,..... 

He&Uı eart " mevduat beaaplan lı:Iİf&dı. 
Ticari lı:redtıer .,. 'fe89.ikl1 lı:redUer ntadı. 

nrdjr. 

TürtıJe 1'e ~bt memlek~ler tw.slne keşide .enedat latolı'°5u. 
Borsa emirleri. 
F.Bham 'Ye tah'Yillt, altm .,. -ıaa berine an.na. 
senedat tahsllltı ve saire. 

=======ı:=--==-=========-= 
En yülıeelı emniyet ıartl.1111 lam lıiraldı 

Katalar S.,.,iai vardır. 

Piıaaanın en müsait tartlarile (kumbaralı veya 
kumbara•ız) tasarruf heuplan açılır. 

l 
J 

latanbul mınbka ticaret müdürlüğündeo: 
Ellerinde yağlı tohumlar 

bulunanlara 
1•u ft...,.. eneld •eaeler ..,..ata ,...,., tohumJanl~n ellerlocle balanap 

...._. 'ft1" ._mi m&tualanla 1.8.HI w..rihindea enel ;lepo elllmi:s buhuıdu,. 
tana iıe911ik 1i'e miWan M ..ÜWCNiıer &arafındaın irneti aeai'Jda. JUılı bir 
J1Mti11Wa teahhiıl eclllea llA:me ffJ'& o.wal.lanmış ~atlı iohumlarm dı.ı 56 -No. la fW rejialllıllıen Wlana edl\ecıeii ilin olunur, 

TaahMMtı·re --' 

- • •• ~ fimı._.m 1181Mm-.te meaOt.1111 "'9ıhald depola.nmtf J&tlı tGhomlan. 
aıo • .••• J[a'. olılatus mea'ali1edlniıır .amda be,-an eder ff mallar ilanen 
veya '--•men ~re temlik! wn de'pomımlan çdıanlmak ~eınUmesl thaile. 
rlnft keJflydıteo 'b&anbm mmitılta ticaret miiıd.ürftitü İllRACA'.r Bı\!) KON. 

TRÖLÖRLt}Ötl'Nz OrıceMa tahrire• ıallılinnat 'ftl'eftk .muvalık cnabını aldık.. 

tala llOnnP. llfrtkine ma..&a4.e eClnei'I ieabhüd ederi"&. 
No: Dllba fa.la laUıt WanbuI Bhtleoi Liman handaıki İHRACAT BAS 

KONTRÖLÖ&LÜÖt}NDEN almaMUır. (8309) 

fstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 
1daremlse aid 19! •'Jlk tenis etıomobUi tamirat k~name91 dahilinde açık 

~....,,.e llonıa.bnativ. 

Bbfttme 15.1.HZ CWl'4ıe8l riinö. DM 11 tlıe Böyiik Posi.ahıne ~tnası W. 
riaol UC. *" 1D11Minllt M•Ald& Wıtbıaıı.eak Miidürlıüık &Imı Saı.a ıtemls., 
,.. d2 yapıla.ıı d.ıCılr. 

I., !»edeli ztM lira .. nüat t.niınat 15t llrMlır. 

'NibLerin o..Wa'd keısil w ...Uam*rinl cinnet tilıere OAlı"8a rünle. 
riMe M.öıtörWik Wıu1 kalem ten ... ln-.uıa ebHfıme &"İİJl n aaatJIJ4ff de 9U 
HIMl8i için mufıeber Ticaret. Odası ftllk.Mı Te •umıldtlıt temlna.t makbasllıe it....,,_ rıiracıM&lan. ~•22'7» 

Ankara Valiliğinnden: 
1 - Bl~ Jaiif&eret tMıiliıı ıfte&erile blriıMı1 ••ti tribiinleri araan • 

dald .-.Wn n.1&111111& ltİllia lllale9i l/l/H2 tarihine ruııtıa,-aa Perteınbe rilail 
IUıt 15 4le 't'fla7et Daimi Kaeilme•I~ ,-aptlmak iiılere upalı z.arf asullle ek. 
8'~e1ı:..-.. .. &c. 

2 - Ketif 1leılell d"41ıt Ura .u .. k--. n msnkkat &ealna.ıa 
liPa. db t ..... 

J - İılWılı:lilerin aankkat t.emiaat aek'-b yeya 111ald•lllllarile ~ Odall 
yeaikıalaraı Ye Mıale riUHiMen e• .. it riııa enel istida ne alirıc:u.t edettk 
1nl " itin ıılaeaklan feao.i eldiJet ftSikalarmı ,..Unda adı reçen riiade teklif 
.......,lanaı saM H ele ~r Daimi Bneiimeo rNiftine vermeleri. 

' - a. iıle ... tlt'lflf Te ~~ ller .... Nafia M9ıllerfflttlllde ~le. 
eddert. •Hff• «,8llıt 

Deniz Lewazırn Satmalma Komisyonu ilanları 

3500 kilo kösele kırpınt.wı. lteber Jı.llosanu 3t 
5t » Şali kırpmtıaı • • 41 

ZSet » K~ 1lap11ttw • • 53 
1500 • Şa.yak llırpUÜUOI • • JO 

411 • Yün lı:1f'PUlLaal • • 61 
ı - Yakanda taıltribi mikt.rıartıe cins 'ft t.a.hınfn bedelleri 1azılı beş ka. 

lem Mr'pınt.t ewa 18/ A.tutos/942 Sa!ı &iiınö ~ 15 de açı.it arttırma ne sa. 
tlaeaktr. 

2 - Şart.name Ye kırpıntı eşyayı l'Örlllf.ic ltıf,eyenlerfn her .riin mesai saa.t. 
leri da.hllindıe ftl aritı.nn&Ja iştirak edeceklerin de betli l'iin n sa.a.t.te 464 lira 
25 kut'Uflluk t.DlnaUa.rile K~ımpa~ada buluna.n komblfona müra.eaatıa.n. 

181111 

Askeri Fabrikalar Satına ma ~o nis onundan 
Tahmin edi&e.a !>Neli •34315~ llra olan. ııs metre kÇ okluk ıürren veya 

dlt1>1111* kalaat lle lt5 ıaetre küp karaai~ veya dişbudak '1/Aiustos/!14'? Cu. 
ma 1'1inü ea.t 15 de 8alıpasa111M\:\ alkeri fabrikalar yollamasındaki 8Mın aıma 

kemle.roaunca puarlılda. alınacaktır. Kfllll:f p.rt.aamesl 1 '12 kW'UŞ mukabilinde 
her pn ~ombo abıuıltllir. Kal'i teminat akçe6i o5156n lir• ıc25» kuruz. 

tar. TaUblerin o l1io ve lllaAle •tul alma lıomi8)'onunda buhmmaları. ('1877) 

lstanbul telgraf müdürlüğünden: 
%1/8/9'2 Pel'llf!IDbe cüniı .-. Jö dıe MüdÜlllüiümiU komı&yon oduında 1000 Hra., ~i ikt aded betonarme oda. inşaatı açı.it ek;ılltmeye konulmuştur. 

Mukıwele, eb.!Kme, l>ayıııdll'lık işleri ıreMI hususi Ye fenni ~~teri, 
proje kepi bülUaaile buna mikfetTi diler evrak Levazım dairesinde cörüle • 

bilir. MllVM:ıka.t teminat& '15 liradır. fııteklilerin en a& bir whhüdde bin lira. 
1* ._ b)e benaeT '4 yaptı.ima dair iılılttterindea tıiau.t oldatu n.sikaılara lıltl • 
D&dea. iınaakt vlliyet.ine aıiirac..U. eksll!me ıtarlhl.nıden tatU würüeri ~ 
iie ..- enet ahnauıt ebllyei Y.e Hı yalına aid Ticaret. odMı vesluarlle ~el. 
....... (1351) 

( TIT&Taoua) 1 

RAŞlD RIZA TtY ATROSU 

1-Wide Pitkin. beraber 
H~e. Belvü bebçeaini.1l 
~ kı.mıındıe. bu gece 

« ASiLZADELER » 

Ye.zan: BedM. Fon Ştatzer 

Or.NIHADTOZG 
Cild-Saç Frengi 

ve Her Zührevt hastaltklar 
c BIJILNCI SiMi' ıruT•llAMllı 

Pazar ,. Pır .. •hll11 eUı •erttı 
, .... ,.,_ ..... (t_...ı _... 

- . H6y• ._,. - - ...,_ • .._. 11 ----- .................... .. 

MİLLİ 
OYUNLAR 
Festivali 

14.22 Ağwıtoe 
Duhulaye yok • 
tur. KON11Urnu • 
f C>n fİf)eır j pj., 

y.aıneo gİ'Şdler.ile Festival yapıtacak 
gazi.nolardlaı s1tJt ı lma.kta.d ı r. 

DIŞ TABIBLERINE: 
Karadeniz sahillerinde 75 lira 

ma.aŞla çalışına.k üzere diploms.lı 

veya permill bir dl$ tabibine lbU. 
Y~ vardır. Diş Deposu Mehmet 
İbrahim Berkmen'e müracaat. 

T. tş BANKASı 
K. TASAR.RUF 

11.BSABLARI 
2 ikineiıtqrin 

Ke,ıdeslne anılan 

ikrami1eler: 
1 adet ıtot 11.r&l• 
1 )1 5H .. 
z I> 25t • 

14 » 190 I> 

11 • 5t » 
H J) 25 )t 

60 ') 

lstanbuı hava mıntaka depo amir!;ğjn ien: 
Bava birWderl ihtiyacı lçln 1500 achd ııl;rah ıtoJ"&la ,-eni ııa.ç bidon pazar_ 

lıkl& ...tm alı.nacaktır. İstek.iller kal.'i WıaılJıM hitan olan 6915 lirayı Bakır. 
~Y mahniidürlüt~ )'alırara.k mü.buslan tlıe be~r 10/8/942 Paa&r!.ai CÜ. 
na ._ db de Yeni Pos&ahan~ karşıaındıa Bü)'iik Kmae17an ban ikinci kal 
9/10 da B&Ya Sat.m. ,\.&ma ıtomıs,-oaımda tMllwwnal.arı. «819'1o , 

KUDONLU·VADEU·MEVDUAT 

VARLl61NIZI TE 'N EDEQ 

A 

MEQ AYIN B!RINDE ·PAQANIN. rAIZl·V~QlUA 

TURK·TfCARET· BANKASl·A·S· 

Türkiye Cümhuriyetı 

ZiRAAT BANKASl 
ıtanılllı8 wihl: 1811 

Sermayesi: 100.000.000 TUrk Lirası 
Şabe Ye ajana adedi: Z65 

Zirai ve ticari h• - ita.aka '!'ıaamelelerl 

r "'r<A BiHiK f it'CENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERiVO.i 

zır .. ı JIMlkMmda ıı.mlNY'alı " .llııbusla iaaarrıd ----Lı _....., 4 - arıDda en 
50 Uraaı bahuıanlal'a • ._., defa l)eklleeet kar 

:.... JÔft lkJ'adll1e dat•hlacakıı.r. • Ue ataiı4akı 

4 Adod 1-000 Lirabk 4,000 LU... 
........... .. • ~ 500 • 2,000 • 

.. • 250 • 1,000 • 
40 • 100 • 4,000 • 
ıoo • so • &,ooo • 
120 • 40 • 4,800 • ~, 
160 • 20 • ...... 3,200 • 

Dllıkat: Besa.bla.nndalı.l paralar bir tene l~inde 50 11 
dtu,mtyeolere ikramiye ~ıktıtı takdirde " 2t fazlaall• 1 radan atacı 

~ verı ecekUr 
Kur'alar .enede 4 defa, il M&rt, 11 Haziran ıı o liıl, . ' r.y 11 Birlnrı 

Unun tarOılerlnde r.ekllecektlr. 

' 


