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HALKIN KULAi 

HALKIN DiLi 

Sene13 No.4309 

( 

Yası illeri telef onu: 20203 

aabah gele ola 

PERŞEMBE 6 ACUSTOS 1942 idare itleri telefonu ı 20203 

araçoğlu ittifakla itimad kazandı 
• 

Başvekilin Mecliste sürekli 
alkışlarla · karşılanan 

berrak ve samimi beyanatı 
Amerikadan 45 gün içinde 15 bin ton buğday 

geliyor, buğday açığımız kapablacak 

- - - -
~· 

lrdamaza lleran için kavvetll ve lla•ır tataroraz Ankara fofo muna~irtmizfn ıa11~ar~ ıtte gö~erd~lli 1'esfm~r Dftrıtcfl 
• l\leclıste B~vekılın nutku dinlenırken 

Harici 
Politika· 

--
''Dostıuoa 
dostluk,, 

-
"Dış palitikamızın 

kimseyi endişeye 
aüşürmiyecek bir 
berraklığı vardır,. 

T ebliğlera göre r .. ·-.. ·-----............... , 
. doğuda vaziyet IAlman baskısı'. 

şiddetlendi \ 
Almanlar . r 

Baropotkla ~rm~~ır şehri~in ! 
,elırlal 1düşmesı ~klenıyor: 

ıaptettiler \ . 60 Aı~an tan~• • 
l bırden hucum edıyor 

Kuban nehrinin garb 
1 

K b : 
sahilinde köprü u an kazaklarının · 
başları kuruldu mukavemeti arttı 

-
Pahalılı ta 

kar'ı 
tedbirler 

Ankara foto mu7ıabirimizln tayyare ıle g~i resfmler: Ba~ekil Meclis karsu.nıncle konuttıTııctn ltalyanlar Karadenizde St.okholın, 5 (A.A.) - Havas. 
Telemond:ial'in hususi muhaıl1iri 
bildiriyor: 

Memurla_ra parasız 
elbise verilecek, 

muhtaç ailelere de 
yardım edilecek 

"Biz türkçoyuz, 
lürkçü kalacağız,, 

(<Bu ne .a.· lyın, ne •~rmaye
nin, ne de •ınJların .altanatı· 

nı i.tiyoruz. lıtediğimiz 
.atlece Türlı milletinin 

hakimiyetidir» 

Aırlkara, 5 (A.A.) - Büyük Mil
let Medlieinin bugün Şeımetltiıı 
Günaltaym ba!ilkanlığında yapıla.n 

llatiblerin 
sözleri -

Dosta dost, düşmana düşmanız 
r ........................ ····························-·-······-····-··--.. ---, 

Hatiblere teıelılıür eden Baıvelıil dedi lıi: «Sara- ı 
coğlu bu millet uni be•letli, büyüttü, okuttu, yetİf 
tirdi ·ve bir~lı iıler vererelı tecrübeli bir adam 1 
haline getirdi. Şimdi bu borçları ödemelı •ıraı 1 
senindir. Ben Je huz.urunasJa sö~ veriyorum: O- ı 
mummtla biriken borçları ödemeie ,a111acağun.» 1 

\ ..... BB.A. VO SESLERi .... .,1 
Ankara, 5 (A.A.) - Büyülk 

Millet Meclısinın bugilınlkü 
toplantısında Baş.vekıtl Şü'krü 
Sar~u programmı okuma. 
sın1 l!Utea'lob bi.rçok hMiıbler 
sörz almışlardır. 

İlk olara.k kürsUyl! gelen 
Pa.rlti müstakil gru.p reisi Ali 
Rana Taıtıan, Tül'tkiye Cüm. 
hur'i-yeıtiınin yeni büikUmetini, 
Başvekil Şükrü Saragoğlun'.m 

(Dnamı 6 ncı sayfada) 

ıtqplaıntısında Başvekil Şükrü Sa.. ------------------.:.._
NÇOilu tetik.il eyli-emiş olduğu hü.. r- A k 
~:=::: "':: L s eri vaziyet :J 
Meclisi mü!st'esna günlerinden b!- Şark cephesı·ne daı•r · r.ini daha yaş:ımıştır. Toplantıda 

Bin diller 
5500 tonlpk bir Sovyet 
kruvazörünü batırdılar 

Cepheden alınan son haberle. 
re g6re Von Boek ordusunun i- ; 

- 1eri u~Uır'Jaru Armav;re takır.L ! 

"apoD'a 118 BeaCMn.. 5 (A.A.) - Almıın or. ben yirmı 'kilometrelik rnesa-: 
du'ları bafkuma.n.danlığ:nın tebliği: fede bulunan biır noıı<taya ika. ~ 

.iL .._ Am'k Deniziınin ps;kıında Alma.n dar ge1mişlerdir. i mu.za.-.ereye ve R<Jlman t'Ümenleri genıı biır cep. (Devamı 5 inci Hyfada) ~ 
llazır (Devamı 5 inci sayfada) \.. ............................................ .) 

Bir aşk faciası Gandinin· yeni 
beyanab 

Hind liderinin sözleri 
Amerikada infial 

Erenköyünde bir polis komiseri sevdiği 
kadını vurdu, kendisi de bir kaza 

neticesi yaralanarak öldü 

uyandırdı Dün &e,n\öyle .Kozyatağı araa~ ta.fsiqan ve cereyan tarzı §udur: 
. .. dlalki yıollcla cenç b:r kadının ve bır E.ırenkıöy emniyet komiserlerin.. 

IBombay, 5 (A.A.) --: ~~ndı, ain poliı. ~rinin ölümleri ile neti. den l.naıl Hakkı Kutbay adında 
~ Royıt~r .muhabı~:nı k~b~l odleınıen biıır aşlk fac:aıll olmuttur. Al. bir zalb:lta .ınemunı bir müddeıteo: 
etmiş ve Hındıstan hukUınetının cf ıiımllz mailôma.ta nazaran facıanın (Devanu 6 ı ··-'ad ) 
neışre'titi.ği; vesikalar hakkında fik.. ne ..,.. • 
rini bildimnişt'ir. 

(Devamı 1 inci .. ,, .. ) ---o---
Alpullu şeker 

fabrikasının yeni yll 
çahşmaları 

'hemen bUtıün millet vekilleri ha. 
ar fbulunrnakıta. idiler. 

Kordip'lıomatike aid ıocaıarda ht ı•f h b ) d Trakyada pancar 
~oa;~d~~~~rn:~~ı~!~~l:;~ mu e 1 a er er en mahsulü çok iyi, 

~!dnı. dinleyicilere aid localarda da k d •• · •f • 
kabbalılk bir dinleyici kü't.lesi ve çı an ort netice çı tçı memnun 
matbuata aid locada ise biitü'n yer. Belime, 5 (Hu.sual) - AlpuJau 
H ve ecnebi matbuat ve ajans ın.o. • şeker fabr.ikası yenı yıl kampanya. 
llle!ldlteri yar almış bu1unuyw11m. Yazan : Emekli General K. o. sma 15 Alusbosta baştıyacal)qtıır. 
dl Hetlces Ba-l\'ekilimtzin, NikU.. v • • • • • • • • (Devmnı 5 inci sayfada) 
metıinin Qildıece~i politikanın ana 5 ~ tarlhh Afman resınııhilı üzerinde bır k~ı tesisi.. _____ .,.;,,___..:.._........:.._ 
hatlannı tuh edeceği beyanatla:ro. teA:ll.i~ Ku'barı Mhtiı şimal sahliin- ne muvaffakııyet hasıl olduğunu, 
nı sabllM!TEh1da beddemkete !di. deki Kropoıtlkin detnlorıyolu Kavpk bu sırada birçok dü.şman kolları.. 

B k"I k d ndklt•ının şiddetli bir muharebe- nın riıc'at ilia.tfiarı kesiılerek imha 
aşve ı Ursu e den soınra aptedt.ıdıA'ini teyid e. Eld!ll.dilkleriniı, Aza:k dıeınizınin şa.r. 

. SaM ıtaım 15 ele başkanlık y(!l'mi ~eııı_. aııta ~~bana 100 !tiloı:ıet. kımlalkl saha<daa karşılarındaki 
a'len Şemsettin Günaltay cel6eyi lreyJ.,rourtecavız 01r .eeıphe u.zerinde binniSbe fa7Jla mukavemet dolayı. 
~ SOMa Başvekilın teş'k.ı1ltı ?mJV'a.vJ~ :t4_ildiği ve oı1ta Ku.. sl'le dalha yavaş bir tempo ile iler. 
easi~ kanununa .. uygun olarak baınıil')ai'lb.. ' 3 :4 ki'lom~ 1emw&te olan ADıman - aumen tü. 
Jl'Oel'81Dllll Millet Meclisinin taa.J ı-. ~ed.e"'1'l A.mıav\t' şeb. manler.!Wn geınif bir cepho ile 

- . (Dnaau 4/1 de) riı*ı . · nebrıiu eaıt> sa- ıo ..... 4/a .. > 

Civelek Ziver 
Ült.ad Haııd Ziya Uıaklı. 

gıir'ıın dAin b.,tadığımız hiklyc. 
ilinin ikiilnci kı.mtnt bugün müın 
derecaıt çokluğundan koyama. 
ıdldk. 1-fılki.ye yarıı~i eayımızda 
çıkacaktır. itizar ed'fll'ir&. . ~ 

Natid tekrar aahneye d6niiyor. (Gazet&lcrden) 

Gazeteci - Demelı üıtad tekrar sahneye dönerelı SÖ> 
lerinle hallıı ıüldiiTeceluin! 

N'lfld - Sahne dqında lıalıp halim ile herlceıi ailal 
mcıkcuua 6ana ,.,cila ettim eolôll _,. . 



~----

2 Sayfa SON POSTA 

Hergün esimli Baka.le : == = Sabret kurtulacaksın s 

Belediye kooperatifi 
geniş bir şekilde 
faaliyete geçiyor 

3CI) kuruş 108 Ura 

550 • 165 » 
400 • 120 J) 

soo • 90 J) 

700 • 210 • 

iNAN 

Ağusto<> 6 

r 
Sabahtan Sabaha: 

Bu kadar emek 
Verild ği ha de b."r 
Ressam yt.t şnıiyo ! 

' 
\.. Burhan Cahid _J 

laI1Cl1r. Bi:zdc b" rç.ok ir"CSSamlar bah. 
riyeden yetis."llişlerdir. Eski bahriye 
mclldtelbi sanki devnn sanayii nefise 
mıelktebi 9di. Bunlar aras1nıda ıncc 
oymacılıAc san'atıada .-Ieri gidenler 
de pek çoktur. Ali Sami B:>yarın 
ya~ız llm amatör dıeğıl güzel san·at. 
larda söz •hıb· ha sal~ivet oldu. 
ğunu kiln inik ar cdebilır. Bahr·; e o. 
caığ baııttiı knl'Jknturist bile yet tiT. 
mı~. BiıJm ka...,ırntüx tarih nı ya. 
zn'Caılo ar :aradıklar. şöhredcl1 'k de. 
fa bahriye mes-!e.ğınd~n yet" ~n snn. 
al''.kaıhr arasındn bulacn!klatdır. 

Son cl'efa güzel aan·at:lar uademi 
sinin yıılldönümü müınasebet )• önü. 
m:üzc serilen fırça eserleri k · .n .. eyt 
tc:ıtmin dtmedi. Anlaşılıyor ki bu şu. 
b~n b~ri arn:sında ran·aı 
~u tahsı'l çerçcve'Sİ d s na çl • 
.kMacailt kudrette i öJdnd!la1 vak. Bu 
bir İ.sı 'haqe devri ~ad>i r. B f.' de 
bu şulbea.jn sa"'·aıkar kadro u mev. 
cud i t1dad1arı çözüp ·.ştetecel· avı-r. 
da dkğıil Bu ·nokta ancak ahdt>m:. 
yj veyahud Vekfıicti aiaıkadar cd .... 
Bizim üzerinde duracağım•z ırı-escle 
g'i.i.zel resnc ve güzel csuc o1an ·:ı. 
tr)"ac:-m1zı b"rTtmektir 9\•c b ı iht" -
vacl'!Tl"ız'nı tatmin cdilmed" .;=ı:ıi tıöy. 

leımekti:r. 

r 1Jueka.n C ahicl 
···················································· 

RADYO 
PERŞE:\IBE G/8/1912 

7,30: Saat ıı.yan, 7,32: 'uuıdıımuzu 
~ahştıralun, 7,40: AJ1ns Jıaberleı-i, ':.55: 
K~ pruçam ıPl.), 8.20/~ :ı·: fıvin 

saatl, l!,31: Saat a:ıan, 12.3::: llüu..'l.Dl 

maka.mmd:a.n fat1ular, lZ,45: •D Jıa. 

berleri, 13/13.30: :)artı ve türku er, 18: 
Saat a.ya.rı, 18,03: l'urküler, ll!,I 5: Fasıl 

heyeti, 19: (Dış Polı lkı& lemali), 19,15: 
Dans mü1ifl (Pl.I, 19,30: Sa:&.t JlyUı ve 

ajans haberleri, 19 45. Yurddan s~le1', 

28,15: Rad:ro cazeoc<Jf, 20.45: S:ız eser. 
leri, 21 : Zira.at takvtınl, 21.1 O: ;:.:ı.ı1lı Te 

tüı1<üleT', 21.30: (Kahramanlar s:ıntlı, 

21,45: Senfonik proı:ram (Pi.), 22,l(I: 
Saat aya.n, ajans ha.b .. rll'.rl ve borsalar. 

istanbul borsası 

5/8/94Z açılış • kapanış lfatları 

A~Ulj 

ondra ı Sterim 
·•ew.Yertl 181 Dolu 
men. ltO ırn.,.. ... 

\ladrt4 ıoı reoeea 
.okholal ıoe kno &ı. 

BJr Utm lira 
24 ayarlık bir ıram k lçe 

aUm 

5.2375 
:l3ö.70 

S0.'10 
12.9325 
30.78 
BO.SS 

' 8 



SPOR 
Üniversite ve spor :star.bul lig mı:çları 

C: Tarihten saylala• ::ı 
Saf adam ve dalavereci sarr.af 

Yazan : Kadircan Kafh 

n . ./. ·· _,oktor Sadi Irmak hazırllg"ı başhyor D ~~;n&;n:~~ ~'::i;:rm~·~ Yazan: rTOJ esor uı adaıOOı; dola.şık ve çapraıılc para 
. . çok büyükçapta fedakarlık .ı ve böylece akadP:-ı:1 k şampiy?Jlu işllerine ak~'ı ermekle beraber bunlar 

b uh te.ıtiyesi g bi bed'Cll ter- ç.n ıkatıahnaık ıazımd~r. Muhte - muzu Avrupay~ gonderecek '1ale Tertib komitesi bu üııerinıde faz1a dumıuyordu; aaflıiı 
~ biyesi mes'ulıyetin.i~ ~e Maa ıara Vekilimiz Hasan Ali Yücel, gclme~. (~esela son teı:ıası~~~ yüzünden başdta-larına itımadı çok. 
rtf Vekılliğine tevd: edılışınden: rem anasını m iY.i ıkavı:ramı.şo şunu ıgıo~clu.k kı vole~boloc :vıuıki. akşam l:ö ge tu. Ermenıi sarraflardan Düzyan o 

i ümversitede spor faaliyetlerı- porun :eı a,d.a.miarımızdan bir:si • ve Ye Ünıvers·te muMel tı. daha k • d t 1 eırada Osmanh İmparatorluğu 'le 
nin lüzumu üze•~nde yaz !ara rast lan de 'fbarla bu iş~n de onun şimdiden Ba~kanları yenebılece'k ner ezın e Op ar.ıyor ea.rredltık itleri yapJ~ordu; a.ltıırı veya 
larttnaıkttadır. On ::, ıldanberi bu cl~-,d~. B~ olarak başanlacağmı u. haldediT).. . .. gÜin'ÜfÜın ayarları üzerinde da1avere 
\"anın mücadelecisi ve halen de u.ıelıle , 9 - İhtıyaca kafı antrenor'ler ta t~ Fuııbol Ajanı Nuri Bo. dler ç~v~: ..... çıo3c paBra kazan 'Y'0~-
1\:.vens te spor teşklatının ba~anı mU'Y0;1"UZ-__ıı.....ı .. 9P'r ba'kımmdan y'n etım. ek (bunlar, Orıiversite1 .~a , ll u; .M10Uurranman eye de vakit 
sıfat:le bu va2nJara en çok sevmen ünıvemn~ ~&ztmdıı? Bu yazı - ~ebesı o1ıclUkları hakl" halen klu'b. ~· ~vıJkıı.t ~o-~;- ah ve Hln. vakit ağ r bedl'yeler veriyor: iyi ,-... 
lenden 'bPri;i de benim. neler y.apm vesi içinde anıca.k bir lere ~vam etmekte olan gençler am den ımute~kıl fut-hol maç a. yedi görünerek faJca bastırıyorıdu. 

On vıldanberi b rçok vesilelerle nm dar çerç\aretle ıkt faya mec- ~rasından seçilcbı· r \C oöy'lece on Ti ıertJb ılronitesi yeN meva'm maç. Albdurrahman Bey Selanikl; Mue 
olduğu gibi son zamanlaroa okiu iti noktaya 1 ların tamamen tln'U •\ s:tcy" bağ. 'ları hazt.ııl:lkları içi.n bu aktam höl. ta fa Pa,anın oğluydu; Pap zada 
ve Scın Postada çıkan yıazılarııında buruz: Ü . tedc iıntihanfaTa lanmaları temin ed le bilir. Onları ge mıdrlkezilnıde i.lk toplan'tlaıını ya. de ona ötedenıbeti gurur veriyol'du: 

1 nıversıL 11·1 ... t" 1" w ' F l 2 3 k ı-· _ı. rd 

ıık glilyinir, mücevberat kullanır; ke 
nağ nda bir vezir gibi ihtıamla ya. 
tal'dı.:. 

Guıruıu o kadiacı ileriye vaırdı lci 
nilce :namlı veıı:i1'erin bloıyun4arını 
vurd~ oılan Hüet Ef~ bile 
için için ~faf ediyordu. GÖt'ÜfÜ
yoıllardı: Jakin aalarında kinayeli 
ımıleır geçliıyordu. Halet ifendi, adet 
ollduğu gibi, ona açıktan açığa bir 
~ eö)11emi)10ır.dU: hatti atai dan 
ahyordu; böy&eıce kartı.ındıJcini 
bÜILüıtün ,imartıyordu. Bir gün ar. 
tılk dlü,maınını yere eermeğe karar 
vend'; bazı kimeelerin terfi ve na. 
killeri elraıeında Abdurnhman Beyti 
-.dlaret kethüdehğına tayin ettird~: 

gaı1bdcn misatl~ get1rerek ~rri~·e:- . -: i ·n talebeden asga.rl p_rofes.):onc tJ\·~.en arra _or uge ge - pacaı:otJı". ut!bo ajanı 194 .4 silse dlüş ünırüğü me\lut:. u; gayet 
Sftede canlı bir spor hareKetının ~ı:reb~ rkç "d ve m<'hGret =stc. tironenın .ç.aresı de buııur.) . mcv.,. mi :maçları iç.,n hazırladıığı ----------------------------
'Uyanması Iüzu.muna işaret ettım. b?r beden1 1 1 

.. 1 a.: .Unü baş'ka yazı. 10 - Bütün Üniversite tale~s. - projcıy· heyete teklif ~dece1tiır. Ajan I~ "S p t b ı 19 "I 

(Devamı 4/2 de) 

'l'aJeL- bırlgwi kurulduktan so:n!Nlınek. Bun~.~~ ni.n taık 'be ımeCbur olacakları bır on os a,,nın u m~cası·. -(13) ..ılı 'ı.>t: bi..ldıirırım tarafından huırlannn proje uç te• :~ 
Spor !kolu ÜÇ ay evvel faahyete ge- ıa11ımda ali. etine talC<berı'n SJ>OO' deııs.i. ~das etmek. . 'kil üzerıındlen :ert h edilmi,t;r: "" 
Çetbildı. Sene sonu olmasına ve ta. 2 - Spor fa Y ecburi ikıl- 11 - Bülun bu faalıy<'tncrı seva.-
1 b _,,_....ı devamını an 1 - Büriınci kümenin geçen rene ebenin imtihan telaşı içinde u .. üç süıı...,..er \"C idare edecek, dL-rsle,ri hazırlı -
1 ğ ht rek k.. Ü olduğu g~bi 1 O Llüp olarak kalma. ~nmasma ra men mu ereım • • ma: . f 1 ete n)man ıve yaca.k ıbir c niven.~·tc soor emsti -
tifuümüz Cemil Bilselin m:ı<ldi ve 3 - Bu yenı a~ 1

.Y ·cab ed.,.,..,.,,. t"" ·· ~-umma'-. 1 1 i'r · . .....,. '-'ak ıçın ı ~""" usıa 'J\ il\, 2 _ n,J·nc.ı· ~-•--,...,,; 12 1.1u .. L-
:nanevı yardım arı<? \.;m\'e:r5.ll<' ':rrlkiıın yara.... Ü r . . Dil' IKl\HTI~.... .. oc 
~unun ncler vackıtiğin-i açıkça programlarında tadilat :·e fe. nive11Site.de spor faa ıyetını can ç:lkarıp A ve B dı'ye ıkıi gruıpa ayı:r. 
~ata muıvaffak olduk. Fut.. ders. Iı~ı göze almak. Mesela "e - lanclırm.aık için muhtaç o1duğu 
bol, voleybol ve atletizmin ıher şu. d.aık~ mabdud ve şüphelı !kalan faiktör1er, ana haıtılarila, bunllardc.T. malk. 
besinden temsili takımlar meyda. r,.ın. ~rslerine verilen zamanı be. Hiikıimetin bu hususta maddi fe. 3 - Bir.inci ve ik:nd ıkümeyi se. 
na getirdik ve bunları kısa bir !::n terb'yesine vermek. d.a'karlııldan 'kaçırı."llıyacağını bili. kizer ildlıüp olarak ü; grupa tab~m 
müddet bera.~r çalıştırd·~tan ~ n - ,Askeril"k derslerinde d&ha voruz. Muhta oldu~u manevi aıt eıtımdk. .. 
ra Anka.ra gıbı memlt>ketın en ı1e. -4 lilk ve miıcadelc :>par. ç . .. " Aj.aınd& tarahn::lan hazırlanan 
ride brr spor mer'kezile temestan 7•yade ask'€II' ~ mosfer de hazı.r dun ektır. Çunku projeııiın aılacağı fek. l üz~ önü. 
ç.e'k ~ Böylece 1etanb.ul ve ·anna yer v~~· . b h . bed€n terbiyeffin;n değeri tlze.r'nde 

1 \nkara üniversıte~eri aracı:nıda ilk 5 - Halen O'nıversıt~ a ç•esın.. münaık,..,.a edi1medi.i'iini ve lliunun müzdekfi haflta klüv murallbas arı 
F t t d r Fa'kni - :-. böl-e ımeınkemne toplan'tlva davet 

<:ıhn.r 'teması metrdana geldi u • ba ann.r tesısa ı varı ı . .., . b" h ı· l<l ' ~. a:ıs· "' 
~~, J • d de zı --r- . . Ü . lıımuımı ır iman a ıne ge ıgın ed kcelkJeıııd" 
bQlıda ikiye 'ka~ı bir, volcylbol 8 lbin gencin jöttşmes· ıçın nı. görfilı , ır. 
'>n l!jt\Şe üıç golle, atJeh:nn.de alıtımış on ah es ınin tamamen spora )Oruz. Fuifudl Federasyon~ I' g maçları. 
bec-e v'nmi bec puvanla İ'Star.bul ü-versite b ç . b .J t . Memlekete matbaa. top, tank, n·n ıher .. ...._..c..a altı Evlu·'lde La•la.. 

.. • "</ • ıı..~· ed'lmesı vr: uraua enıs .1. ....ı. 'k 'b , 1 A , ........ rl .,, 11.1 ., 
nı· versitesi galebeyi tem:n ettı. ta·ıJDıs k 1 ı ım, t=-m gı ı zarurı şey er v-

Bu tkısa bi!- zaıman za:rfıntla ba - futibol, sabalan yapma ve vo ey. rupadan geldi. Bu.ııarın bir kısmı mas:nı •bir tamım i~e bildrrmİ~İT. 
Şarılmış ibir muvaffak'yeiitir ki ga- bol ve bag}cetbol ağla-:"ntn sayısını nı ist'yereık aldıı.k, 'b' r kısmını on l9t~ ._~~a~ı_,L ~ütiıkn ı~zıbrlıl<hnlar~ 

. sad 'h ·ki ·· ıvens:tedt> _.. lı1.'IJJ1a]c. • k ragınıen uu tal'Ulı ço er&on u. a"' 
Yesı ece er ı ıuın . '1•·~ b" "k• suz olarmyacağı.nız eııgeç ıdra ıtad 
Sporu tcşv k etm..:k, 3tarde.şlık h. s.. 6 - Aynt sahaya ı.r veya ı . Btt" . . . memlekete soktuk. ır. 
er;inl kuvvetnendirınck ve .e~ kapa'lı ji.ml'lastiJc saionu yaptEr - ıg.m~. ıç n dı b" ba lka biır latanbul yüzme pmpiyonluğu 

umwmiyede ünıversıtedc s stem Spor b • .,. •. mın an .. m Ş- • _ 

b f 1' ti . eler vadet • rna.k. . . . . . durumdur: Onu b ı taraftan Av Su Sporları AJBnlıgından: lstan. 
lT spor aa ye nın n ·-...:ıTlk 7 Sırf Ünıversıtelı1cr çın bır 0 ~ ·· · J k ·· b k 

t igwini ~cnmeıktedir. Şmıuı 1 
- d rupa mcdeniy~li kapılarımızdan u yuzıme şamp yon u m~a a a. 

~~~ tad vaptı.rmak vcva nıevcud sta 8 9 Av ( · p 
başka b:.ır ıddası voktur. . 9 .; • • • • • er'ye zor!amakı 8 .ı r. Fakat öte arı , gustos umarıtesı ve a. 

Bu mütevazi faaliyetin anoak bır ardan bırısını tamamen bu ışe ç ıft !k" n ' ıO''u'zc•ı n...·ır z.ar güri}cr' Moda yüzme havuzun.. 
• füzum . k tara an en es ·ı ve " "' ıu 

ıl!k ad m olduğunu yaı..mıya ahsıs etme . .. , . v . . . . . da yapıtaeaktı.r. 
tt" Yoksa unh•ersitede on 8 _ Akademik b r f.kstür yapa. Tu~ an anes! oldugu ıçm 1ÇLmJZ- • la ~ . .. .. 
,,.oıımeın. .. ·· cart . h . d b · Mu:sa'bak.a ra C umrtedı gunu sa. 
in ~enci bedenen bugu.ııun ':;' • ._. - ·afk vıiiksek mekleblcr a: asında de- dekı ecdad ve ı:arı sesı e ,zı 0- 14 d p .. .. 13 .J ı.. .c:1aına 

.. 1..,. · nıek bü')"Üll\. 1.J 'I J - v d at e, azar gunu o0e ·oaj' 
lar.ına gore yet ~ .. 14" • !halli \•aımlı snm- temasları ıtemin etmek ~ ~~~a_ıı:.:.._ __ -. - ..-. - cakıtır 
dava t"Sikl'l .n.der kı Oun~n ...... - ...................... r~·- ...... ~~---W..-...rwrwr..-...rw.r.,.vwr...-.v...,. . \.; ,,.- -- ----.v~._,. --..d4FW.V .... - -- .................. 

Bunlardan 30 tanesini laall-4....lı bil' orada yollryan 1.
olnnıaeamam IJir Wi-ye talıdim edec:•if• 

Soldan sai'a doi 
ru: 
ı- Afrikacı. 

bir memleket (lt). 1 
ı - B1r azam:. 2 (4), Bir harf (2), 

Bir emir (2). 3 
ı- Kusurııa 

lns&n (9). 4 
' - Yürürken 

arkada bıra~tıtı • 5 
mı.x (2), Şöhn-' 

kazan.an ('1). 6 
5 - Bir ciyim 

eşyası (:)), Tersi 7 
ilave m. 

6 - Yemt-k (21, 8 
Blnanın 7übekll • 
tini ifade eder 9 
(3). 

'1 - Küp fdle _I 0 
rln dlftt adı (5). 

ı 2 3 

ı - Kenar (31, Vücucl şekli 15). ı 
9 - Atrlkada bir belde 131, K~lk 

(3). Uzaklık nidası (2). 

10 - Toprak (5), Bir erkek adı (4), 

Yabııdan ~ıy:L doiru: 
1 - Mahsul ('1), Nota (2). 

2 - Kmıı sotuk 14), Sevgili (3). 
3 - Arının yaplıtı (3), Para sakla. 

maya yU'a.r ceUk. kut.v. l4). 
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t - BabubM ser eden (8). 
5 - Terzi aletlerinden (5), :Nota (!'. 

6 - Amnak (9). 

'1 - Bir edtek hıml (5), _,rk .... m. 
8 - Bir renk f!I. 

9 - Sarhoşken kendine relmek 15), 
istikbal (3). 

10 - Sorıu cdaıı (2), l'i~ m. 
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.rı..rzlar ağası elindeki sü:raJJ.iyi 
hasır uz ... r.ne bıraknq, d~ıkıkat:li 
d:kı~atli ciinıiyıo1vlu. Bu defterdar 
kimdi'! .kıonağmı ne diye zaptet -
m;"Ş'lerdi? Deli Mustafa ağa ded·k. 
lerı adam neye cdeftcr> tu.tturu -
yorıdu? Padişah !C'I'!lnaru olmadan 
b~r kmıa!k zapt.ztmek mümkün o • 
labi'lir miy<i,? Arab Patrona Ha
lıl.n yüzüne gülüm.;ıye güJ:umsiye 
b<ı!1:ıp yava..,<:ça sr:>rdu: 

- Şevkei:lıi psci.şahımız bir k.o -
nağın zaptını mı ferman eylemiş 
.idi ağa efend}ıniz.? 

Halill alay ettıi ! 

- Beli, burul.an ferman eylemiş 
idik! 

K:zlar ağast su,up başını eğdi. 
Patrona, gelen nefetılere Kapıaltı • 
nn so;;.tu.&ıian defterdarı ~etirme • 
fo.rini emretti. KuJlukçular, buııına 
st>ır~lı, samur itürkllı ve çember 
sakatlı ıh.irini Patronanın karsısına 
get r<lıfo;-. Gele!) adam kızıl.ar a
ğasını göı.:iir görmez sırıtarak yer 
den temennalar etti, Patrona güil
m<.~mek için dudaıklarmı !Sırıp 'kaş~ 
larını ror.la çattı: 

- A:raıb oğluna sonra yalakla -
nursuz yak!aş•n ~di. 

Ktiı"!"k:~ü arla:n sapsarı k::!sHer.elk 
HalIJ.i.11 oturıd"..l~u has:ıra doığnı 
iler ed'. 

Patrona so~au: 
- Adın ne ~nin? 
- Ali Bey derler ağa hazrıetleri. 
- Bunda chazretleri> yok. 
- !. .. 
- Ya, sen defterdar mısın? 
- Beli sultanım, csıkkı evvel 

tlefterdarıyız •. 
- Kaç yıldan'beri defterdarlık 

edt"IB'~? 
- İ.Ki yı1danherü defterdarlık e

derüz. 
- Ya, a•kdemr~ ne idin? 
Adının Alli olduğunu söyliyen 

adam yutili:undu: 
- Babüs.saade ağası yapclSı 

idik.. 
Patrona Halil az düşüncfü'.kt.en 

soınra ba-$ını kaL<h\!1: 
- Ol vak~t chamn hamamın• 

var mı idi? 

Defter1dar cevab veıımeyirrıee ih • 
tila lciller reisi gı!.irledi: 

- Bre cevab ver, Saraçıhaneba -
şında'ki c1ıavuzlu konak~ senin 
midir? 

- Beli efend.im., bizimdir. 
Bahçesindeki havu~ başında çif. 

te aslan:lar ağzmdan gümrah su ge_ 
l'iir imiş, ya bu konağı nevakit yap 
tmmış icliın? 

Ali Efendi göılerini kaldırıp ya
ğız yüzlü ad.amm yüzüne bakama • 
dan cevab verdi: 

- Bı:lrlur [11 yaptırmış idik. 
- Ya, akçeyi anandan bubandan 

mi!' as mı bulmuş idin? 
- Kendüı:rnüziin id1 suıltanım. 
Patrona Halil yanında <ıturan 

Muslu t1e kahveci Aliye dönüp ku
laklarına bir şeylet' f:sıldadıktan 
sonra iki yeniçeri aralarında eJleri 
ve duda'karı titriyen Ali :&ye bak 
tı: 

- Defterdarlar mir· den akçe sir 
ka.t edeııler mi? 

- !. .. 
- Gel doğ"r:.ısunn söv!e. Canını 

bağ!ş1anm: Mir!:l~n iki yılda kaç 
bin kes€ aşurdun? 

KrzlaT ağası Beş!r ağa defterdaT 
A1i Beyin durumunu beğenmediğı 
için hızla kalktı, Patrona Halilin 
önül1de yerden temennalar savun. 
du: 

- Sarayı hümayuna dönelim 
sultanım. 

Han defterUaırı b'ıra'kıp ~rzlllar 
ağasıoo döndü: 

- Şerbeti unutman ağa! 
Beşir ağa geri geri çek~ldi. 
Patrona yü.ks8k sesle tekrarladı: 
- Şerbeti unutman, kürkü şev-

ket1u padi~aha, altınları dahi bey. 
tA.ill.male red eylen: 

Kı211ar ağası Bı>ş:r ağa saraya 
döooüğü zaman ağztnı bıçak aç _ 
mıyoııdu. Vakit geç.itmeden Sul .. 
tan Mahımudun huzuruna çıkıtı. 
Genç padişah da cEtmeydanm -
dafü uyıgun biT haber alabilmek 
umud.ile Beşiır ıağayı blekliyootıu. 

1 Geçen se.ne. 

Arabı gıörür görmez acele acele 
soııdu: 

- Nasıl, 'kıürk ve akçeleri ka. 
bul eyledi mi? • 
Kızlar ağası bitkin bir durum. 

daydı, dizleri üzerine çökmemek 
içın aya.kıta zor tutunabiliyordu: 

- Heyhat padişahım, ne kürkü 
ve ne dahi akçeyi kabul eyleme • 
yip ağıza alınmaz kelam tefovvüh 
eylemekte idil 

Dedi, genç padişahın ayakları -
na kapandı. 

Birinci Mahmud geri geri çekH .. 
di: 

- Ya, ne der idi? 
Kızlaır ağası ellerini oğuŞtutrtına. 

ğa başladı: 
- Halktan tekalif alıp böylece 

israf mı eylersiz? İbrahim Paşaya 
uyan Sultan Aıhınedin bnşka se • 
bebden hal' edi1ınemiş olduğunu 
şevketlu padişaha söylec• der idi. _, .... . 

Arab hıçkıra hıçktra padişahın 
ayaıldarına bir dah~ kapaklandı: 

- Beniım mehabetlu efendim, 
valide ·sultan dendimize lohusa 
şerbeti dıahi gönJerdi ! 

Sultan Mahmud gözlerini açttı: 
- Lolhusa şerbeti mi? 
- Beli padişahım, «Veyısel ça-

VU§ nam Lainin oğlancığı dünyaya 
geldiğ'ni• söylerler idi. 
Padişah ö.l!kelend!: 
- Bre bu ne demek? 
- Keındüleri sarayı hümayuna 

akran tutarlar benim hünkarım. 
Sultan Mahmud ses çı1karmadı, 

geniş oda içinde iri ad·rnlarla gi. 
dip gelmeğe ba~ladı: Eğer kızlar 
ağasının anlafükia.rı doğru ise çdk 
yakmda ihtilalcilerle saray arasın 
da yeni ıbir ça,tışma baş göstere -
ceği anlaşılıyordu. Bu adamlar ne 
i~tiywlardı? İbrahım Paşa ve ket. 
hüdası ile damadı boğdurı.ılımuş, 
Sultıan Ahmed tahıt.ndan atılmış 
olduğu halde bala Etmeydanında
ki ibüyüık toplantı ve kaynaşmaya 
nihayet verilmemiş olmasının ma. 
nası ne olaıbilirdi? İşte tecrübesiz 
ve çdk genç padişahm akıl erdire
mediği nokta da burndc. kararıyor. 
du. (Arkası vo.r) 

«Son Posta» nm edebi romam: 70 

Bu şiıdıdetli bunr·Jn arasında bile Endişeli, muztarih pencenmin rısı, Semahat 1:anım1a, Vedc:d arı 
dudalclarında onun ismi vardı. önüne doğru yıürü<lü. Yağmur bü- sındaki esıki macerayı hala en de· 
Saadet Hanım da, Fusun da sarsıl- tün şidıd.etile yağıyor, iri damlalar rin bir aŞkla birbirle;ine bJğJı 0• 

ınışlarıd.ı. Fakıt sevdikleri erkeğin camları dövüyor, hırçın 1b1r rÜ7- d~klannıı ihsas etmi.şti. Bunu ş.iıı1i 
hayatı mevzuubah:; olduğu bir za. gar pa11cuTları tartaklıyordu. Elle- ?1. ~aha şümullü olarak anlıyol'• 
mal'l!da, kıgkanr.;:ıklarını izhar e:ie~ rile şakaklarını Slkarak: ıkısıne de acıyoıd~t. Lakin, hesabi 
cek, bu yüzden k!nlacak halde dc. I - Of, diye, haykırdı. Niçin ka - 'har-eket etımeık Jazımdt Scm;illısl 
ğillevdi. Bu .ı{adının hakimiyeti ö- ranJ.ı!k bu oda?... Büsbülün kas- köşke ımutlaka yalnız gelmeli)-di 
nünde bir cİliç!> olduklarını an. \'et veriyor. Şayed kocası da beraber gelinıt 
hyoa'laırdı. Karısının bir sinir buhranı gc - iışler sarpa saracaktı. Vedad, sa. 

Meserret Hanım odadan çıkmış- çirmek: üzere okluğunu anlam!Ştı. yık~aı:maık.ta devam ederse, bir aill 
tı. Kocası, salonda bir aşa- Hizmetçiye seslendikten sonra ka- facıasına meydan verilmi." ~ 
ğı, bir yukarı, dutlaklarmı d:ş. rısım şe:tkatle kucaklıyarak kol - .mıydı? ( 
liyereık ddlaşıyordu. tuğa oturttu. 
Karısım karşısında göl'ünce ür'lc - Her şeyden evvel sakin ol - .. N.7 yapmak lazım geldiğini dil ' 

tıü: malısın MeseITat! Ben senden da. şum..ıy•cxr, bir netıceye varamıyor· 
- Bir şey mi var? 1 ha az mU2ıtarib değHim. Fakat has du. Bü~ün hayatında yalnız raka~ 

II b 1 lar. la, tıcaret mes.?lelerile hası'r ne• - ayır, ir şey soracağım. Se. ta.mıza iYi bakabilmemiz için. bi - lm .. 
h tl · t ı· b · • d d 11 ı ı.. ~ll" 0

. · uş madi bir adamın a()niii ma a erın o e •-ni ili yor musun? zım azamı erece e soğu;: {an ı o ~eır nde 
1 

t'> •• 

- Evet, kocası bugün öğleden mamız, diri kalmamız lazım. kü1J Veda'I'-0 oynaması ne m~. 
evvel bana uğ'ramıştı. Yarın cia Hıç'kıra hıçkıra ağl.ıyordu ka - k.ar ., da ka~ı olan sevgıst 
gelecok, ne Qlac.;k"? dıncağLZ. ı~~ın ızt:rabı, kafasınm cstap!ı 

- Vedadın has.ta olduğunu Se- - Onu 'kaybe1ır.!ekten çok ilooır- ·t=~ıne r~gmen, hassasiyete s€\'• 
mahate duyurmak lazım! kuyorum ... Ben onun için .bir an- e ıym. alakasız kalamıyordu. 

- Seıbeb!... ne, bi:r abla, bir arkadaş, bir sır - - Alla~. rızaSıI için bir şey sif!' 
Mendilile goziler:ni kurulıyarak daşım; o benim ;çin herşç-y ... Bir le .. · Bu süıkut öidürüyor beni... 

cevab veııdi: hissi kablelvuku bana koriltunç ih- Kansının ihıtari1e kendine gel.d~ 
- Hep onu sayıkl-yor. timaılle fısıldıyor .. Oh, bu yağ - - Düşlmü~rum. Tered<lüdümil 
Biııdenbire birçok şey1lere lnti .. mur! Asabım çıcM. ıbozuk. Lfikıin, an'lamalısı.n! Oruarı büsbütün mil~ 

'kal edivermişti: şimdi düşünülece!c ben değilin:- kıül mevikilerıe düşürme-k iste-miyt>' 
- Za:val1ı çocuk!... S~ate mutlaka haber veıırnelı~ ruıın. Şayed biçimsiz bir vaziyet o-
- Bılmem, ç.ok koı1kuyorum.. yız. lursa, Vedad iyı1e~ikten sonr~ 

Aklıma öyle fena ihtimalle-r ge • Kocası, kolllaırını kavuşturan~. yüz yüze bakamazla~. Dürun ki c 
iiyor ki. .. Gels:n gö!'St.in bır defa .. karş-:sında ayak.ta duruyordu; zaman ibiınbi'rlerin: görmek imka 

- Bu tehlikelı bir harck.et ol. - Peki.. fakat mahzurunu dıü - nını da kayıbeıtımış olurlar. 
l\tr • t'> .. ' 1 maz mı .. 'ı~serre · ... şu!>. ~ . :-- Mesenret aolam telefon ets:in· 

- Nıçın. isyanla dogruıdu: . tkisi bi.rd h etl k 8 
- Ya kocasının yanında... - Böyle bir vaz~yette hiç bır doğru dönd·~f 3.f.7_ · e apı.yrı 
- Hakıkın var! şey düşünü.lımez. Onu istiyor, onu .. ; _u er. U'Stm, s?psa .. 
S t l kl 

yıuz.:Ie ellerı arkasında, kap·n.n o-
us u ar. sayı ıyor. nünde d d D k k" 'k 

Mese'"-et Hamm, avucunun için. - Kendine malik olmadığın:ı uruyor u. eme -:, ıo ' 
de mendilini eziyor, asam !hareket. gare, Semahat Hanımın gelmesi- n~~fanla:ı d~y~ı:ştu. Karı kocı 
lerle, panma.:klarmı sıkıyoııdu. nin faydası o1m.ıyacak. Kaş yapa. bı-rbırlernm yuz.erıne baktılar. 

- Ne yapacağız? Iım der&en göz çıkarmı:ralım ıka - - Meserret aıb1am. Semahat 
- Faılla hararetin tesirile sa _ ncığım. Hanıma telefon edebilir' 

yıklıyıor. Ateş biraz düşerse sükU. - Çıldıracağıın. Bana b'.r akıl Bu basit çareyi düşünemC1.'11iş , 
neıt ,bulur. Hem sen de b:r parça öğret !kuzum! Onu buraya getirt- lerdi. 
metin olmalısın. Hemen bu sayık.. mek arzusu bir fııkri sabit halinde - Bak kaTıcıi{ım. Füsun b}zderı 
lamayıı, son bir arzu ıannetmeıne- beynime saplandı, Semahat de c:ba akıllı çıkW; bu oiabilir. 
lisin! • na n-iıçin haber vermediniz!~ diye Meserret Hanım, bkçok s~yle~ 

- Of bilmiyorum, çok kor • bizi anuaheze edebılir. intiikal eden bir kadın hassa'>iyet 
kuyorum! Sabahleyin doktoır ckalb Eh1k€'k, daha şuurlu olarak va - ile, şefkat ve minnet dolu gözlerle 
zayıf!~ dedi. Ya mukavemet ede - ziyeti muhakeme edebiliyoniu. genıç ~ baıktı. 
me.7.se. . . ~,. çarora.şıık bir :mesele itli. Ka. (Arkası ı:ar) 
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.6.khisarda Samsunda b~~ gene düşmanlarından şehTerni. (Ba,tarafr 1 inci sayfada) ı etmek ü.ııere Karadeniz sahilinde., le elıleriıoe geçi.rmeğe muvaffak 
0

_ 

cı8 I--f.aıynıllalh Efe.ın.d:iyi Dar'bhane e. Yeisk • Tiih:ocesk demiryoluna u. ki Tuapse şehk ve limanına b-ışka hmlama axıtıık Mareşal Fon Maa:ış.. 
mmi yaptıır.dı. Sonr.a yeni darbha. la.şt.ıık.La.rını ve Al.maın hava kuv. bir d.emirıyolu gi<ler ve takr.ilben taynın Kerç yammadasından bir 

Sivr-.U.Jılerde.11 oırtan fika. Bir tarla ihtUahn.dan bir ne eminini ç.ajınarak gizlice şun .. vef11eri mutad fa.aliyetleır;ııe arasız 225 kiıloonetre klünde olan bu de. barakeıtıe geçmesine mahal kalmak. 
yetler üzerine miitqebbu bir Jıj~ diğer 6ir köylüyü la.rı eö:y!Leıdi: bir ~iıdıdeıtle devam e_de:_ken Kara. miryıdlundan dQ Ka~aslaruı şimal sızın dıahi A:z:ak denizi şark sah~ 
vcıtandClf yeni bir miicadel. bıçalrl.ıyarak öldürdü - Makıııad.ım AbOO.rrahmau Be.. deı:tiaxie'ki itaııyan sarı hucumboıtla- v~mıa ywn bır yerden meş sınıdaki. Sovyet kuvvetlerinin ge. 

-L•-'!.•·· • ....1__ • di -~ heıs.ah:~ gönn.eık. ti,· bumı d.ah._ i rın.ıaı tasri.th ed_ ilııne_y, en b. ir ıkesim .. hur M_aaloop. petrol şehir ve saQ:ıa.. ril.,,,..; ... ~ oc~- ~ ~·-ıan "·"' -• m""""ıı me,,__. f'elU S..·••• (~) Evvelki p ıT.... "',, .......... °""- ...... vuu ..... u.-
Akhi.ır (Huıu.&) _ Soo a-•-~ Ba..fmnın mıuk.e:z ık.azaya ba;;.lıı en ıiz yapaca.k.sl!nlz. iyi görülme'lSe s'l.. de Sovyatlerıın Ka.ı.adem~ dooı.aıı- sınıa cfiğer brr . ş~ hattı ayn:lır. hayet iımtıa veya esir etmek iJnlk&. 

;y- & zin dıııd:ı8. b.c.ıblıll.l.2ı görecek hulu.. rna'larınıd:an 6500 tooiuık bı.r kru."."1- A'YJ,"ıca A!rrnav1.nn Maekoptan an- mm da ~de eıdebtılirler ir,;I~. P!-da ~ ~er~e.li fil~t uzak ilcıö-)'IDı:inden. ~riııııi otan !. S __ saa.t nll'll. ııörü ·baıt~ old:.ııkıl..u-ını da bıldir- calk. 100 kilometı-<? uzak dlıduğu ve 
3 

_ Sal ve D ' . . 
~ ıualmuı uzer.ııne ,ehn.. rnııı::aa.kid~ (Yiğıtalaın) koyuıııd~ D--''-L- :Lt--..! ... .ı_ ı. 1 ıktı ,_, metktediT. A'lımanlann Ku.baru. ~Ierine -~"'ı...; on neh.ırlerı ara.. 

• _ı._ ..ı'- • ı.. -----/LJL . ;_L_ . . B k d ~ne ·~ o~ &ar 1 ~ a'1'4·- ~ Sorvyet muka ı · . mıı'z!ae ae 
91~~ek. v~ buna~~ ~ ~çı~mıştı~. ~ ~Y e~ ~ mr;Li."' ~tük olmaısa !bile i:ıa .A,yni resmi teblığ, Allman hava müm8!ha.at edemeyen Sovyet İkll'V'- idıdetfil old ~ Ve'!lle .. ınm 

haşeııatitlm ~ayet ç.og.ahıı~ıı. .Bunu Du.n.a. K~ H~ Şimşek biuııe yuatma.lt lw.bıyd1 Haynıll.ah kuvve1!lerin.in Sal .i,le Don n.ehi!rde- veıfileriıniaı Maek.opta da esaSlı bH' ş. . . ugu Alınan.larla mutte.. 
gören ınateşehbls bfi- Ml.am doerhaJ 1i:sımılod:. id çiftçi aHı1Jınla bir tarla fjemdi ~l.ar. 'babı ve sarraf ri arasında şarlka doğru U~ııle~ ~a~a.ada lbulunamayacaı~ d~- fjkleı:. =a: Şazika a.oğru 
me\7Al .ic m.eşgı.ıl olm~ ve yıeni. bir~ h.vga çAm.l.t. Duırruın Düııyaın'aa büyük açığı oıdloğımu te olan AJ.man z.ıı'.hlt birlikJerını..;l şünüJ.u.rse A1m:ın zımlı brr.l.ik1erı.. ~ ..................... Hı..ıy? bu saha.yı he-
mahlw icadına .mll"Wlffalk ota:r.- <XW Kudıcao. bıelindeııki bıç.ağı-nıı çekeııek meyıcliaına vuaıclu. A.YTıca tahkikat uçl:aııııına yıal. a'Ç!lnakta olduğunu, l:ii nin tıu.gün veya yarın Ma~ a.. nuz ~ ..... ..............,erı:rıden ve bu sa. 
Airtıoll dlicye mnlendıimıi? ve piyua.. ~ ür:eriae ç.ı.ııllamn~ş ve bıç:ı. Yat>ddiJ; AB:x:J..,.abma..,, Bey.in koo.di yıü1k. Dan kavsiu.de Sovyeıtlerin 4 laırailt hem eheımmiyetlioe bi.T pet.. ~~~:~3:°1~ buluna_n Ko. 
ya çılk.a.mı:rştLr. Bu JDÜll'ıefehb~ va • iJnıı. Mim blııi.o.e ae.plama:k 8'Ulretile merruulijyeıtile rnıiitena-si.b olmıyacaık ~ günüınde ya.ptıık.ları ıtaa.r~ rOl. sah.asını ellerine geçümel~ t~ııwov~ 2"'Ul 11:1 de k_ezal~ he.. 
taınıdlaş şelul:nirin yeg2ıın.e mAthaacı. zıı.'VJh ~ feci b.iır şekilde öl. 1 _ _ __ıı 'L _..;__-n..._ J.. ~ 1 t b't ruz ..,.,,,.~., lk:u.vveıtler.t.e yapılım. mu- nln, ibıeıın Tu!:l-.ncau-e giden Kaıfkas nuz eıllerme geçı remedıok.lermden 

Öz oeTecc:ıae 1~"""i"'"' ... a. yaşa.a ıg es ı .....,.J >:.ı. -l::'~J dünkü A!ıınan tebl · ~ · · . 
al Şevfk.et erca.ndllf'. ~. Had1ıııeden malUınattu ~; yeınıi va:zifeye t.ayinıiınd.e-n on vaffakıııyets~ bir taarruz o~la dağlan geçidinin şimal ağıl;ıru ıtı. ~ aınıl lmakt ıgı:11n ıfa<le.. 

ı . Y~.p;lıa.n . leeriibeler ~~.e edil-em m.alıaUt jandamıa. keyfiyet i ye!dii güını sonra a.rlec:lı1di; yahıı ve bera.ber Ridhev sa.J:ıasındnıkı taaT- 'kamalocıının, hem de Kı:asoodamı 1 aşı adır. 
ıPıro~ hak.i.katen çok tesırlı bır ~11i!ğ~ haber Ye.mU§ ve 1Doneığı mülhür•enıdli. çaıvuş başı Hüs rula:nrun öl.çüsüııü geı.ni'şlet.tiıkfl.eıri. taıkıiiben 100 kılometr~ cenub do- .. 4 - ~' Sovyetı1er.in bü.. 

mah'.tul 
0~~ &'~'Şt'Ür. Mtıhit. dleJbat yıd]a çtlt.an cüm1uu~ mücL nü Beylin, korıaığında h.ap90lun.aralk. ni, Aı'lmaın kıt'alarınuı siıdıdetli ve ğusuna yalk!laşmakla bu meıvJcii ;yljk Dem lk:a..vs:iırxien !.ap~kta. ~ 

t~-cıb~o~~ bıı: ihtiyacı ~va~-det~ Şe.flllc Ayhuruın vaık'a *>JVUYe. çek.ıı1dil; bir diilmanı tara.. CW:iımlli müıdafaaları karşısında bu t~~~ •baŞlaım_a~arını_n . kıt~t}l d~ taamral.a~ı ~nlemış gibi:. 
d,gı ·~ genı.ş rağbet v~ •laka go. m.ahdlinıcf. 1 oJıdu" 1 hk'~ fn.daın ortaya a:tıkn S,UÇ haıkkı.nda taa.rıru<flıaırın da cı.Jdım kalmasına bir ihtimal dahılıne g:ı.mıış o.i.aCagı dıi:rıler. Sovyetlerm Riciıev mın.ta.. 
r.em Pıtndl haH.ınıda sahibi şıt.ıınla.rı ,:........_~_,,~a~-~ ,_ ~b. a ı a. ~1~·-' ıı.._,_ .J1:._a~ını11 hak ı'm vaz.ıfe. rl31i"ıırru:ım çetin muhaıcebelerin M'.la keınd.illiğiııdeaı anlaşıhr. kasından ~tmiış dldulkılan 
•• P _LL-.-7-' tl l'Duıucıı:ııı<SO ıoıM:f! &;]Ş& ll!' Z<&man oJWllC.I ıoı:g- UIUl~Ul~• ' ' -o~~• -1.J~ ~-•••ıhllrla.,.. • 90

>" emeıK1ı:eotr. ~ ~f ec1·1 ek dli llİrılİ g-örmo$ lkaıde.T bahtsıı>lık ola. devam eyüediğin~ ve Wolh<Yf ırun- Krasnodaııın bu tarırla bir te:h.. h~ J"""}'I"--..• .~1 taarruz ise 
-. ~1 ancak n;ıuhitimbin bu im ecMmıi 1 

er a !Yeye tes. m.azdı.. takası.ndaiki biırçoık Sovıyet taanrm.. did. a.1tma ıgirmesindek1 00.emır..i- biitıün g8;~tl7'1"ıne ra~en 4 .A. 
aen.dki ~y~c~nı t~ edleıc.ek lca.. Şiir. -o Dilğer taraftan 91lrraf Düzyanla J.arırun kezalilk aJrnn Kaıldığını da- yet, eğer ışu husus gözöniine alı.. ğust:'.os ~e gayesme gene u.. 
dıaır yaıpabılıyo.ru~ .• Gelecek sene K.arabiikte bir kamyon bir k~. aıi!es; ve akra.ha.sı da blcs hi ıhalber verı:rnektedb:. mrsa daıha da :f.azlalaş.ıır: laş~· Acaba, brzim bu yL 

bol ~r~~ ıp~l ın:add&}eıciıaı-~ taoncti başınıln ma.hpesine atıldı~aır; Şu halde, dün yaptığımız gfüi Azaık deniz.iının şaıık sahi:liadeki zeyn Y~~liZ .sıralarda bu taar~ 
eıderıdk ııs:mım tesai;I ~bırecegım. _P'- ameleyi çiğnedi bin;ıok tJV ve yıalıla.rı teftişe uğratı1. buıgıüın de bu haberl~;.'le birlilkite Alman - Rumen kuvvetlerinin u. rıt12 yenı hİ2' lınkişaf kaydedebi:ıımif 
rı~l ill~ aç:lk_ ye~erde bile Mşcrat mı.. ~amaıhilk: (Htn.u~i} - Kar.hükıte d•r- buttaBaTda. Sa'!'aydıa bille az ıbuhı .. Lcmcka ve Mask.ova k.l~a.k.larmın Laştclcları bikm-ilen d~uıııun midir? Alman <>rdusunun taarrtm. 
~~ eıcllı~dliı'lıir. & manı:w ire Avrupamaıclleın dlireği müteahhidi Riza As - ~ g.aıyet siWü ve pahlı eşya, altm şaıı1k ıc~esi' iıakk.mda verdilk1erı bir ucunu·~ eden Yeisk mevkii da olduğu kadar m:iidafaada dlı 
tta.çJ..."'ıın.a rebbete da.mııa h.azlrlm.» Jaınırı. Kamyon şoför1eırıittııcieın E.dh • ve~ sofra takımları, mücevhe. diğer- h~leri bır ara•ya getire. A:z.aık denizi sahilinde ve Roısltıafun malhiır olıduğ.una göre bunu şiımdi.. 
I . / , . . . nelll Ali oğkt Hüseyin Ağlatan; >dıa- na.t bu'lund·u; o kaıd'a.r _ki hamam .~a. cek oluııısaık. şu neticele-r~ vasıl olu~ 1~ kiıkxmetr:: cenubu gaııb_isı.nde. li!k pelk ~~ediğim.izi söylle. zmıtte nhısarlar ıfÇilerrne re eitt3ği kamyonun açık ka-roeerine lın'Ia.rırnıın aıtkı1arı ~netler, zümrud. ruz.: dir. Faik.at, diğer ucunu ~leden mek meYici.indeıyiz. K. D. 

sıcak yemek veriliyor Sak~ Cahid Uludağ j001isıde ler ve yakudar\a sii9lenmi-,ti. Buıno1ar ı _ Bugün Sovyc-t cephesiniın Tidhareçik ım.0'11.6.ti ise Kropotkidn 
İzmit (HUoSUSi) - Şehrimiz ln..bilr aımoJe,y.i: 'b!'ndirm~ş ve fakat yol çılken aıçıığt keı>atmak üzere .darp. cenuh ırmnıtalk:as1nd.:ı ve yal~ız aşa- 60 kilccınetre g~b(sine ~ KJ:asıno- Taıibllı: Dibııkti ~ (Askeri ,._ 

hısarlar baş müdurlüğii ıim.alat ve is.lda direlba.y<>nu iyi :iıclcıre edememe!W haıneye ıa.hnch. Kiırıloo-r Diizyan la '?- ğı Don nehri ille Kafil.cas daglaı:ının d'.ll:ın da .. 140 kilometre şimaıü. şa.r~ ziyet) ,.aaıında Da!ga.ı retıldl t1iyece"
t!f işkınitıı.dıe çalış.makta olan 400 iş..lyüzıiinıd'eın ka::ny-on duvara çarparak nwı küçıüığü otm. kaTdeşi S~Jt~k:ı gaırb ya;nısı arasındaki sahada Ali... kısıne duşer ve bu .. ~a . J~, mı. yenle (Kaıl>ek l'eçidl) denmtşi& 
ç(ye her .gün ııca.k yemek ver&neğe dleıv.ı\'~ \)<ı•f: ,ı\ k ~~ ~'.ki daırlblheıne ömıüond.e ceUada verıklı; maıırlaırla müttefıkle.n taarruz !ha. ~ cenubunda.n büıy:ük bİd' euır.aıt Tashih w IMlcaı- ed~ 
!ba'!"lloaımışt:ır. Ukııdıa,?1 " . .c. ~ çı. ~ ın. . boyunları vuruJ.d.u. Kard.eşlerinclen linded'i.rler. Büyük Don kavsi jle le iJ.erleyeın Alman zıııtılı ve mo- -------------

İmalatıha.n.ede çok. güı;ıel biıt- mııt. g 1bu· 1 d'evl'ilme neltlıcesindıe i'kflsi dıe Boğazıd.a, Y emiköyd~ mııh. Ricllıev, Wolhof, hatta ~-da t&ıılıü bir'liıklerile Romo.f ce~ubun. J 
b.ah ve yomelk. eUo™i vücuıdıa geti. ~aım~nuaı a.llnda ka~ış ve a?'alcla teşem yahtaır:ını1n penıcerelerıne asıll.. Lenin,grad mmtakalarında Im.lıte- da daha yavaş clRTak arazı. ikaza- thaJat primlerinin 
nidmi,ş~. tiile Viilcuıduınun ımuıhte~f. yerl.enndt"n d'ılfar: akraıbellaırı bire.ı- taraıfa sürüL ariız olan Sovyetlerdir. ASkerl vaz:iıyeıt 2 HC. ?uev indirilmesi piyasada 

yıar.aıl·anımı~ıır. Yanlı d!erha? Kara. dü. 2 _ Alımanlarla mü.tb:fı.klerinin nan Alınan • Rumen tümerı!lerinın • • 
Jzmitte iki mücevher hıraızı bü!k clemirr çetDk hRStanesi1ne kaldı. A:bıduıırahmaın Bey bu hacFi-sdt!T'. ~ğt Don nebri cenub sahasmda:- biıribirlerine .narzar~n iç ıka~adl~- ıyı karşılandı 

yakalandı rı~ tıeıdavi altına ahnmış ve suç. den evved Dimetioka'ya sürülm~s.. ki ta.a.vruzlaırı büyük ve mütevalı nıın adeta ihrııl~':ış saıyılaıhılecegı. Tıiıcaret VekaJ . . _ 
i_& (H .) 1 . k h.. şoföaı de ad:iyeye teslıim ed:itrniış.. ru; o:rada a.nıcak birkaç. gün lka~ah~IL LTJkiışcVffia.r •göster.mc-k snretile de- ni ve Azak denızı şark sahasında~ olldluığıu !bir tehi":~~ ~n Y.a{:;: 
ı.zuuc • ~.uısı .. -A zmııtte u ~tir. d.i;. gelan ç~rdaın biri kafasıont vam etmektedir ve Kuıbanın· gaTb 'ki ehemmiyeıfftil..-e Sovyet lruvv~ . ıg uzeırm~ ~t . 
~u K~ulin_ dükkanına e'VVeGki o keistiııdi ve İ91:anbula getirdi. Guya c;aıhi:l.irnde A.nmavir ş1malit~de \bir lerinin şimd.iıld halde kendil.erıa»- pıimleır~ %~S c!an 335 ~v in.dlı:rıı~ 
gıün hırşı:z gımuş ve 

11 
OO lra de. J •t • • b l d• _ı"-aıh 'd' ı ' · tem· or ·ı";;,nrÜJh""'" tesisi suretile bu taarıruz den 150·200 Km m.esafed~ bulu. builuruna9ı:/tıa ır. Bu teblig şohnrnmı 

v • _ı_ mıulh ll'r .. h La ~ ıatuı e e ıyeye pa-ol!'l:! oınurn ıı a.m n , .ı.s llY• - ıı.:uı ...... ,..,.....,... • • • • • - '.'l.Lalaı ~sası d · 
gerımcı<c teDI m.ucev. erat ça • d d'ld' u · fakıat Ha'l'e't Efendi seheb o1. son yiırımi dört saat zaTfında ehem. nan Taman yarımadasına ve No- ıııın 

1 
k:'"J~ n a memnunı~et u. 

ra.k kayho1muış.tur. lzmtt zalbıtası evre ı ı . şİ miv~ b:X muvaffakıye-t daha vorosis'ki limaınına Qekilebilroele. ya:rıd·.ımııştır. Ancak bu ~ l 3 teııırz;f 
~ııff Muammer ve göçmen Haıtan İzmit (Huısusi) - Vı layet ia-1e muzş _.. "'-d ·hn B h k ~.J,,,.,""';"'t;·r F'ı·lhakika AıanaıviT riınin ne kadar güç bir şekil al- miıkıtarıın.ı.n daha a11tırılm:ısıını temeq 

1 1 h ita ı::"-1-"'- ~,_,,,,~ B !-_)• f d d . •avaıul J-\ıD u.rra laO ey em aJ'(.h;;"u~ .ı. ' . _]o __ J... • l_. 1 k d-L namlarıtnıı:Lı oıatn ırsrzı rı ı:.::ıı~e. teŞıa.ı.aıı:I eı «nye tara ın an .evII f h d .. 1 1 'U!n • ..,,.,,....,anda Baku R·'"""'of ıde m-~.,,.a oldug"unu meydana çıkaTır. m eaoon vaz:ı r.lm&e:eır, ararın .a:n• 
• ~ _a k . 'şl . b ~sa em e m.a:grur o manin ce.za<ı - aJ'Uı .ı:.cw.u - l.F'llll - ;;tıl\.L • k ...:ı.-ıı: l w •• 

1 
___ k h:ırde yalkıa1:ıyara.k adliyey-e teelimlve t~ıiım a:ıın.ara ıaşe ı eıflıne a.. k .. _ıı__ ,_ k " t' m; .. 'UV\lu ü 7.erinde bir ista~on <.ıilup Hele Anmanlaır diisıünüldüğü giıb: 9" veı,...w o acagını soy&eıme te. 

• • L. n ~ )_ - ı nl pe agır O'Jail'aJK; çe mı~ ı. "'-J ~ ~J ' ~ < •• ..Jl;ı.Jk-

.. Kadircan Kaili bu.ra.d.an Ka.aka.s dail.aırmı mürur Maekoptaın sonTa Krasnodan su.r&'t ~· ., - ·-· - - - -



6 Aiuıtos · 
.SON POSTA 

Bu sabahki ı Saracoğlu ittifakla itim ad kazandı ı Milli müdafaa istikrazı 
tahvilleri satışa çıkanhyor -Haberler 

Azaktakl 
Sovret 
lilosa 

/ 

(Baftarafı 4/1 de) 
i~ tcşeklkür etmeyi bir vazıfe bi. 

de ıkeu.ılik te~bıt cdae.n bir fiatı etımez. Fakat halkın lbunları ıya 
\•a..'liır. Pamuk çeıkirdeğ~ı tama. kar.şı1aıınası hedefe.· varmak :ç.i:ı 
men seı,best bıra'kmak ıstıyQruz. mevcud müŞkü1atm mi.ıh ... 'll k•sılil-

Gıda maddeleri Bu.ııdan alınacak neticeye gfue !Jla. nın ortadan k1lkması öemekt:ir 
A;ıikadaşlar, .. . mu'k f.almı te.)bit edeceğiz: Çünkü büyük "''e mllli davalar yaı.: 

lirim. 

Buraya ;kadar olanı so.zlcnnue a. Et meselesi: ruz milletle 'teraber olunduğu za-
leJfunwn bubub_nt hakkında almış Mdmle'kcmniz ötedenbcr;, lc91Sap mandır ki lroıaylıklrt hallolunab'-

Ankara, 5 (A.A.) - Maliye. Vek•teı· d -v ·v· müdafaa i9likl"az b" . a ın en ogrenıldıg•ne J:?Or"' mı~li 
:falzli ve b '-·--tnl.'.1 ırıncı wrt•b tahvinermın çoğunun Yuzde 7 

ır ~umın da ıkramıı;~J ,,.-;.-...:ı... 5 r ·-ı· . . satışa çdkanl.ması t-ı..- .. • _,...,,,...'<;;; aıL.11 olarnıt yaıeında 
WM:JI:rUT etmış .il", 

otduğumUZ ~alum kara~arı;ı mu- lık hayvan ihraç eder. Mevcud jhıaç lirler. <Bravo ses1er:, alk şlar>. 
db sebeblernu }zah etimş o.du~- memnu~eti muhafoza edilceğıne Aldığımız ve aımak yolunda 01.. 
mu sanara'k d!igeı· n:addelere geçı. gÖllC lbugiln arızi ae'beb~erle •nuhtei· f duğumuz karnrınr1a halletmek s Alın. an bask~sı JTeblı.g" Iere go·· re 
yorum. • . . yelkr.ndekiı göze batan liat far'klan tediğimiz işler !> çeşid işlerdır k. 
Fasul~, nahud~t~=~~ pı. n~ tedricen mutedil bir se\'iyede her söz, :her hud.sc ve her haber dd tJ d d 

rinç gı1bı l?.~.a me .... e. 1 1 ta~ bırr3eşeoeğııaıi ı.imi.d ediyoruz. b'!.1 ı.ş!er üzer·nde derhal tesu;ııi şı e en ı og" uda vazı.yet 
yidatl ımınun butun ka.dırıdıK. A&adıa laır, göste.r. Onun ıç n hadisc1

e:::-i ·ya. 
Çün;cü: 

1 

. • Burııya kadar, hayatımızın başlı. kından talrib etmek ve aıınmı~ ka- Kwk (Bqtarafı 1 
inci sayf.da) (BaftaraC 1 • • 

l - Bu.:nabs_ul.erın l:": bm ~0- ca vwi iliı'..yaç maddeleri üzeündc rarlaOOa siıTi 'kö,eler kalmış veya ~ -::ıe:=!ıc~~ şehrin hede J~ - r....:.=ı:nc.;.:;';!!. 
Berlin 

6 
(A.A.) _ D. N. B: nin loaylıkla diger.nı:ı ycr..nc ıkaım o.a. eld'ığıım rz ve a;nnak ııiyetİ!n.dc oldu. hasıl olıiiu.ş ise onlar: törpülC'Jnek, Roytere göre Y8~§llll'a~-ôtadırlar. Dü§rnan ancak 

a!>'keri ibir kaynaktan öğrendiğine bilir. ... r,.;k r ğuımuz l:ıv:rar:Dardan bahs~'l'l!1ıın. Bu kezalik bu ted"o:rlerdc boşluk ka1- M.oslrova 5 (A.A ) Royıt m eııid noktalarda mulluıveınet et 
göre A"3Il< den.zinde mahsur bu _ 2 - BııJ!<W.Y .P~ ı~ ı;:'1' dmuva .•. ka..,. ve dii>üncdo>o gö<e, mış veya basıl olmuş ise onu dol jımsıııın ;ı,;,.,..i miıııabir; b.:;;- m<ktediır. 

Eer:i:ıe göre bu filo 
so ı günlerini yaşıyor 

lun:ın Rus fılo'" son gu' nlerini ya- fak olursa buyud :ı. m tar~da 
1 

bir 1 - Hubuıbııt ffatl:ıTını yüzde dUl"lTla'k için daima '!.lyanık durma- ~""'r· 
1 

- Kttd>zın .nehri. üzerfode ord ..... b ıgur mevcu u ıuu mau; e erm 25 1 
L • .ıe_ıJ , ... J" • b .._,. uya ~a"':dct0dır. Bu filo, karakol ge - u alı! ;ınasına kolaylıkla m2ni dl'e, ""m.m "': ve hhalStn, ya Ç11'ı''."'"gız.. _ _ Son 24 saat içuıde A'lman onlu- "':ensu ur h~ •~ılcll; •i<ldetli 

m sı, anaym gemisı vesair parça pah ~ 2 _ B_aldzyat f!aıtlı:ır1n1 bu sene cıDaona Turl<çu kalncı:gızı> ları yeniden ılerlemiilerdiı-. Bu or. b~r ~robe net cesınde mühim 

• ]ardan mur< ,h b olmak iızere 70 ol'.f:__ ötedenlıeri büyiık m ktmla m.ı.Nhmu~ b ... e.ct '" ve "'"'• Aı'"".'1aşlar, . dolar şimdi Bioloy• Glina bölge.. b}r dan.'?'?. u _kav .. k Mkta.ı olıın paıvad r. Rc•tof un zaptından. son sul c ihraç eden hiı· mcınleketız. memın.ı'.yc<•~e. . • , Bugunluk bu geçıcı sıltınt•laOOan sindeki Savyet kııwetlerini ~"1. Kunopo"','." > hucum a npl<tmi tir. 
ra bu gomı:er batıya çrkı'm'iıer- fa 

4 
2'. ]{er ye.den gelen haberler, . 3 Yag .fl•tını zeyUn yagınaom saora boraz d• daıma artan da-ma detle tazyik et.mokiedirler. Cephe- ~u swr..:ı_ 100 kilome1tedıen lazhı dır.' . _ lı', c.ns mabsu Uerim.zin bu sene ibn<ç _:ohnlı.maoına.. kuvve'!.""en ve. lılçbir v akıt. değiş.. den İZvestia gazetosine gönderil.en ! cephcd~ """'" •arl~lfllr. 

Ro , olun np"n dan bir muddet çel< n,erolretli 
0 
acağ n. göster; yor. .. 4 K uma,,-1.;nn f ı atını ?""""'- rn.yeo<K ol® ımanıarıınıman ve bir haberde şös:e denilln<Mcdir: • ~'''"'' ""' "'~" rule. Kuhan neh 

sonra Alımnn nakl.y.! gcm:lcri lhari> Yağlar gım•z ~:p1eı:ıe bır dd'cn da:re:ı:n varlıklarımrzdcın bweaeccffm. Alımarl:ar her neye roalolursa ol-~ ga.r!b _ıSahlınoe kcprü başkırı 
gem"kr n!n hmıaye'>indc ikarşıycı Yağlar nsa.kınd:ı da n)ni kararı verecegı fa~alara ve tezgahlara, _Bız._Tünküz, türlkçüyüz ve da"ıı:a sun kendilerine bir yôl açmak is- ~. ed_1nllŞtır. J'lloLörlü te,.k Uc:riıı g<'Qlllişierdir. erd.k. Qilıilcii rnemlcket!miz::ıe .. h- 5 - 8t fıtla1 ını da memleketi.. tfuikçü kalacağız. cBravo ses.1~ri, temekıtcdiriler. Alman taarruzları se_n ilerı hardk.eti ne.tıcesiınde b rçok 

Bu Rus gem:J.rin'n ço~u. rııer - ~yacı ı.aışılayan baş'.ıca yağlar ~ddki """'c..ın ve. de'."'" ,.,;.e.. şi_d~etli .ııll<ışlar.. Bizim iç:ıı _türl<- duı:ııııadan devaın etrne!<tedir. Bu duoman kollar~ ': cat hatları ke.ılc. 
mı y-aral..1rı ıle delik deŞ'ktır. Bun şunlardır= Tereynğı, kuyruJ:Cynğ! ccğSnıız :iınç memnuıyetme,. çulük blı- kan mes~!esı oldugu 1ka taarr:uzlara 50 veya 60 tank b'rdel l'eik yo'.k edihişlır. 
!ar Karadeniz ~us filosımun uğr~·, pamukyoğı, 2'ytcoyngıclır ve ara'. .Haya> palıalılıliı~ ı..,.,ı . dar ~e _!ôalknl '' kadar bir vıcdan işlira'k ciııneJd<! ve h""1arıınız sğllr !'!•va luvvcfoilniz Kalka.,.aya mış olcfo[f.tı ngıl' kavı01>lar1 ıvaziiı dakı fiat fat.kı çoğaldığı zaman bu . Güv;neı-~ mut~dd ,.e ~heınkli ve _kfiltur ~selesıdır .• Bravo ses. bomba taarru~larına ~rama:kıta. dogru çs~ olan düşmana dur 
sure-t~c g00t€rm{"ktedir. madde:erıdeıı b!ri d:gerin:u yer,ne b1ır ~'>Yede tutıab~l-cceğim~ ümidi lerı. ~.~1~r>. B~ azalan ve aza1 <Jıır. ~'(}an !ttıarruz etzciş \"e na d"yu do - --o-- kai!m olana:kt:ı.dı.r. Memleketimiz eıd~oruz. _Bu muledıl safha hıç şüp. tan tutik:Ç'U defrıl, çoğnlan ve ço. Kuban kaz.akları m,yı.JiQc trc:'fl haclarının tıkanan kı. 

Londraya go
··re her sene çdk milhim miktarda rey- he yak ldı <1"nkü kara paurın çok ğaltan tiirkçU;iiz ve her vakit bu Moskova, 5 (A.A.) _ Ce:ıub ,,.nı.,.,.., pdk ıes rli bix aureue bom 

tinyağı i!.hraç c-tt.ğı g;bı elyevm cfunuın:da. _olac<ııktır. Fakat gene şüp- ı&L!tamette çalışacağız. cB::avo ses Donda Alınan t.aanruzu yavıışJa. ~·:· l.ki zırhlı trenle 24 nak.. 

R 1 d 
mühim nn:.1\ıtaı da zeytinyağı sto".ı{'J he y~IJc ~ 00 ~t.~d§'l sa~ geçen lerı, _ alik~ş1ar!.. . .. . maktadır. lly~~ stuı;.;:aJar tara.fınıdan tııhr.:h us ar yeni en ıırevcuddur. İşte bıt sto'k!a v• eh- aendki. ~·~"'"' ""'.'"d~ o.<caktı<. Dü_ıilil. Tüm gen~en !f'U•takıl .Krasnaya Zvezda gaze!.esin'n ...!.___- . 
mizdeki ihraç kuıvve.ti ile yağ f:at- On_u~ J?n bu z:arurı .~LiY-:ç nıa~de. ve iıur bır __ vatan~ mallk _o.mak şu. oep'he muhabiri diyor ~i: ~ve Don nehırlel'İ aıasında sa.. 

k
"ld•J larınm gayri tabii bir ractdeye çık- I:Jilnf) bıT kere de m.u tehlık zav l'e- urlu ve mütecan•s bır nuıı:te ır~ Düşman tan.it, p:yade ve hava vaş ve mu:ha~ebe te~eri ark l8. Ç9 1 1 er masınıı ınôni olabileceğimiz; ümid smd"' tet!d'< ""'ek ıcabcdu .. Acaba sub o'!mak. ıneınleketı musbet •· kuvvetlerinin ~:ddeU' büeumlan tShnnd:ln& ıle.le>•• zıdılı t.,ı.ıl. 

da ediyoruz. Zeytinyağı ve diğer yağ. bu fu.n: ı-.ıl!tş!nda~ en c;o'k s\ktn!tlyl lim.lerle ıdare etmek ve vatanın kıtaatınuz taraf:ntlan püskürtül- leırJ ~-a.:rllJa y:ıl açmaktadırlar. 
I Londl'a 6 (AA.) - Ru~rsı n lar muted:I c;avtlacak bir radde.de kınlier çebnehedır> hayat ve sewet memba\anm mem müŞl.ür. Bazı mc~ün mab:tller Bu>'iil'.< Don kav;"nde b 1 "kl 
gelen son hab~rlere göre k'~~ durursa ihracı'iıa müsoode edı!ce- Memudara yardım leke!ın e~.i~_de ~örm_ .. ek istiy_orlardı_. ~k defa elden ele geçmiş"tir: dün uıy1f kuvved .. rfe m::~a•-eır. 
Don cenubunda yeniden çe: 1 1"'"" B gun b tü b d 11 b b ts ~ .-ı._ ,"J!> ği'Z, dunmazsa zeytinyağı 'ihracını Zem.gi!n ve paralı e.<:la:rn11ar için bir u U 11 n u .1 ea -e~ 1!er 1

- Almanlar, hemen hemen arazi ka- ye ':- taarru;z;erdu bulunmuş\ardır. 
loı;f:;, geoe yarısı çıkan Rus teb. lir taraftan tahdı<l ve ha ttô. mene- mdse'lo mevcwl değ;!d:i< köylü ve rer t:ıh•likıık ettı · V akt •le Izırunn zanınışlanltr. Kuba" l{azal<lar., . Rı"" bölg.,,;,.de. Sovyetl.,.. bi.'yük liğ". K!l <!kaya KotelnikOVO, Ku- deoeğimiz g;bi diğer ıar.ıftan da çiftçi lbn malluı n sadec'e oatıc iaTI. a il arla ı;:kılen teneke.den. lxam- çok şiddellli mukavemet gösteT. r"ade ve zohlı b • ·r.:ı=e yaptı~-

~dka ",/' Bleıoİıl·n•l«lc kanlı çar. devlet istmliık.ini »ytinyağuıa t<::- d,,., ~. ve eonal yevnriyelerini :Va:ylan b!lı! rabanc. b r şiı'ketm rııc1de ve bu Kazakları" oosııretin- ~ı "';"rmilart cephenin dili« k ... ~al~ vukU3 geldiğini ve di- cllı edl!<:oği2. Hülôsa, zeytinyağı ve ~.ır.ıa yeni'"'""" d.ha evveL imti;ya.z ı;:vzu~ sarlmı~r. Bugıın den l>Utün cephede si!ayı~~· bo!ıse- ~''"""' d':. !:"'ymıolard1'. Şehrin ğer cephelerde b.r şey olmadığını ihraoı mekanizması ile obütü,.. yağ- dm iııt:J!,dk <'tıimıi lerd:•. Göriilü.. vatan; ort _baca.mm muııtaza- dlkn<!k-tedi<. Sa.ı!!t bolgesmde şu!- r.'.1' butun ""'~:"" taarruz. b:~- lan mutedil bir fiatta tutabıleccği- yoy ki hu h•yat pahalığı bütün ağır ~an{\,;:' .;~n~r, Y';fa~ ::;ır:ı: detl'. çaı;pışmalar o'muV.tıT. ~ kı. ala~ımızın .. ':'gam azmi ve 
T""liğid~ ılk defa olarak adı ge. nıiı:i iimid ediyoruz. Jığmı b5'Jha.,, muayyen bir mıkta< an a Y • sa eee '' gısı m avem.b ve h"tun •lnıfla<1n Ö<-

ÇGD .K<>lW>ôkowo .. şe~ti Sa1sk He Hııbubatllan, ~".1'lwatta':'o ı:a•ıar dan o!z .... ~ veya Üe<et alan m;_ :~- yaratılmıştır. .Alk.ış. Mısır cepL esinde ::n ~~ iş h" rl \deri karşlsında 
St.ali~d yolu uzermde bulun • dan sooıra ~amuklu ve yunlu ku- murlara çekti'rmektcdi.r. Bunlara ha B ··nam Türk cd , tan ii 1 1 • .. • • maktadır. Bu ~hrin zikri Alman. maş1ara g(>Çıyorum: ya't pahı:.Mığı nisbetinde veya daha h ~ b' dalı \'lk anı Ja . 1!1 d ""• "kl-k k _ VoS:kıo_~ ii:2ıeıiinde ve Lemngrad ö. 
larm bu -kesimde daha fazla iler- Mü~hassısların vercH:kleri iza- az ~ maaş zamml yapmak bı1$;:i!l ~nık ır~et' il h uvv:~ e~ıği- egışı 1 yo niinıde d~~'n n. bfi~aç .taalTUZU 

ledil'lerini ve Stnlirıgradın cenubu hata göre, m~nleketin kumaş ih ~~ tamamen ılcuchcti hari. ~\1 m:: ıu:nın eı-gun '[;~z to~~ 11dldet~ 8~J kar~ısında gaıibiden bir tehd"de maruz kal • tiyacının küçük bir kısmı el te7- c..indedflr.E".ee.seın bu kabil zamlar 'bizi ha a Türika kö vl~~~~nu, ~ .. - Kahire, 5 (A.A .. ). - B:.ıgün neş.. e~. cbğmı göstermektedir. gMıla:ru ılc tıatm'n ediliyor. fasid daitey6 d~üriiy<>r. Bu sebcb'le : d h .. ~~ijt'1!1 anlargu~ redi'~~ müşterek lngıliz OıtaşaTik lıalyao tebliği 
Sovıyet tebliğı Bieloglins'k ile Fabrikalar yünliı kumaş ibtiya. ibu yiilcii ha.Ei.fletmck için b~ka is- . : .. ..ıa- ~ı:"b·~~ , ,.n~ ,.. ğı. ~~ tebliği: . . Roma, 5 (A.A ) - Rcami teb. 

KuçevSkayaya işaret etmekıtedlr c.ımız?1 _yüzde 80 ini, p~mukl~ı ku. tWımeılletı<::l'.e çareler aradık ve her ~~i;! ub:r ·c~al~ ':ağr~·~ürud~: __ 4 _.Ağus~ gı:esı keşı! koHa_:ımız !~: Kırın.la Fcodos)·a sularında 
Jı;i çarpışmaların cen.ubda daha faz maş ıhtryacmıızm d~ y-..ızde 1JI') mı giin biraz da.ha arayacağız:. ~·· - .. .. k "st H . . ~ n:es~e-d: iaalıyet gö.ster-~ bot1anndan mürckkeb bit 
la şiddetlendiği ve AlmanlaTın ı}or tatmin etmektedir. lstihsal edilen y, .. _:"-!:: .L • L_L!n tm_._ • d · bulFJ~~i g~~' __ 1 ıyor. epır.ff~~ mışleroır. Dun §.mal ve meı1kez lm~ Mo.ı bir Sovvet deniz t--~ • • • 'IKUUIU 'Dtra% IWl.Q'llC QI. uıtc ı.. l! n yu.Cu.uı.ı1Yl"~ ve ı11'l'lVR i.WI. k ,_11.....:-..:ı b' d- ı1 • "J -s-
ledik]erl znev.dana çılcma'k1adır: bu İ:k1 C'"..JlS kumaşta da devlet fab. ~~- 'bu .. :J ) 

1
• • 1 • diJ'D- 1 ... t 11 h esııı.u:ıcu.uıue rr topçu ue ı.OOU kit:En.e lkz.ır.ş? cÜratli b!r aece taarruzu 

J' • • 

1 
h' .. ~·W.L .... e er ın TC'!Sıeme şıtm 1-x; o acagımıza inanıyoruz. c ~a .n _,, .. ~ ~ 

Mmaclar Kotelnikowoda büyu .. k rıka arının ısselcr; yuzde 50 <lc>n ve b'r "--...11-ngıç.olmak .. ,~. se t-. • vmı'"'Y.ur. yapar~ aKızıl K:rım» aLnıfüıdan b. f l d I w ~ ı[J~"'1 ' UZCl'C oıırer Sn:rı.a. • .... L. tebr-· 
!ku-...vetlerle ileı·lc-meğe muvaf!aık ıııaz .. a.z a ır. Şt~ aç"gırnız o.hm çft aynll&abı kezalik bu ru:ı 1 · Gençter ...-.7an .tgı. 5500 ton'lufk birr kruvazörü baıır. olımmjlardır. Don d'irseği şimalin- bu yuf?lde 20 ve bu yüzde 40 hükfı- is1ernn.e ve ~eri~c bire!?' elb~ı:4: re . .. Rmna, 5 _(A.A.) -:- Itaıyan <md\ı. mı~ır. Düşmanın şiddetli mukabe. 
de K'.lepsıkayada Ruslar gayet çetin metin yardumnı boz."Ilakta ve kara afi ek . . ku Son Ylilann gayretı ıle dunyada 1a!l'l umwm ka-::argahtnın 799 nu- leeine mğmeın bütün bi.rl &lerimiz 
hücu.nilarla karşılımmışlaııdır. pazarı yaratımaktadır. m rnıeccanen verm wıstı:roruz. ki ~~daşlanru!l safına. pkmış 0

- maralı ıtebl~: iliadinc cromnüş.lerdir. 
• .. Bu m!~'1.atl.a.n istilisal için fabri- Maht.ç vatandaş'.ar lan unwen;TteJ:enm z, yuKSek me.k Mısır.da kara cephesinde kayda •w 

Vqlye go<e kalarun bir kısmı üç dığer kısont Bu~.W. bao!ka ~ubt.a~ ~atarula•b"' teblerimiz ve bunları doıd=an değer bir şey olmamışttr. • Sovyet tebliil Vişi 6 (A.A.) - Vorıoşilo~sku iki, geri !kalan~ar da bir eki le a- iktıd.arım1ız: daıhilınde ~çtımai .. y.~r_?ım g~nı;~.iımiz hergü:ı ağ'lrl~ bil- .. v MoJıoo.~, 5 (~A) - ~vyd 
zaptEf.anek'le Almanlar Rus an.uda- lışmaktadır. Kuma~ buhranfnın ç Ö- l~T !.~~a ~ı~cag~~ .. Goru~uy~ gilermı ve aI1tan aded!eri :le iaeale Amerikanın deniz öğle ~~ : 4 Ağustos ~ec~ kuv. 
faa hatıtı içerisine bir ok g:bi sııp.. nüne ,geçmenı!n en makul y-0l ıs lö _butürn d~Wimız, hütun faatıy~tı. d.og.nl ham1eler y~a hazırla- • vdlenmız Kletakay~ Taınmıarıllb-lanmış bulunmalcttıd\rlıır. 1ilisal!lerlmizi :htiyaçlarımızm u de: miz dldıa. zııyade bu zaruri ihti~·aç n.yor. Onun ~çin bu gençlerdeki za yıatı ya, Kıo~enl.a~a ve Ridaia - G1i M~~.al von ~C'-<"~Un Krasnodar r-ecesin:e mümkür. olduğu kcıd'aT mac:.fdcler.ı erra.~ndıı toplanaca\tıır. hey-ecan1an ber:ıber yaşamak ve Va~ 5 (A.A., _Bahriye n çıcv:r~e. c!uşmnnla çarpışım_ı.-şclmnı hüdef tuı:t.ugu san:lma'kta. yalldaştaımakıtır. Yakın b1r at:dıe . Lüks etY• onlarla daha gnıt .çalışma~ kara- nıızubğı, 7 llkkinun 194 f den 25 l!Kdır. ~h~ ~~ ~es rnlenn.. dır. mevcudlara bir pamuklu fabriknsı Aıtiltadaşı1ar, .. .. .. rmdayız. Bugun ıçın h~mız P:.k Terdmuz 1942 taTihine kadar BhJe. de lcayda degcr hır haıı:Mse olma. 

iF.rvesi i.hıtimal dahilinde görünü- Bu~:aın 80rlra. wtund_c çalıştıgı. gıe~ ~a~la. ~.er~ber ~o):~nst:.tu: '1k Amerika bahriye siıahendaziarı m•'\r. 

R it St 1
. e yvr. Bundaın maada im~an görü ml'Z: <lSğer maddelere geçiyorum: lfri lköylenmızı ve ko)lUıt!l'•mlZl ve kıyı muhafızları byıplarınin. • • uzve a ın lürse bütün fabrikalar üç ekipl; """ ... ;p.tdi ve diğedii!<. ~ daha şmliden yükseltmeye ba:ll•- 13.541 i ölii. 924 yn...ıı,. ve 7.817 tlındhler Japonya ile . • •• d d• ça1JŞtırıJacalktır laTın fiat'larını serbe9t b:ırakacagız. m!Ş'\ır. kayıp lna~ üzere 12.342 deın ibaret Ü k h mesaj gon er I Huswi ,ıinlü fah>ikaln Buın'!,...ı l<im ve n~"l ;.,.,.e öyle a. B~. ilci uc '."a;;ındalu yüz b nieı; olduğunu b'J.linniıti<. m za 8r8J8 8Zlr 

Bu iki te&ir bizi maksadımıza h: ~e satar. Bundan b~-~..8 pancar ce Tmık ~~cı bu-. t ek yoldan aynı (Bqtaraf ı 1 
inci aayfada} 

Lon:dıra 6 (A.A.) - Ruzvelt Sta- biraz daha yakla~tıracaktır Ü'llİ~ gQ}Jı ah: 51 •• ta::nanıı;n. hu':.umet ola.n, hedefe yıurum:'k ıçın hazırbnıyor. Alpu'lu şeker fabrikasmm Gandi damŞir ki: 
)in€ bır general ılc s;ahsi mesaj gön dindeyiz. şc'ker vıc lk.omur gıbı satıcı.. ıam'l. Köylüye toprak • K ti · · deıııniŞtir. ' Bundan ovvel ço'k yerind• alın. mon bükUmet olan maddeler için Köylü•ü top<ak.ız. ..,p.,.ğı da yem yıl çalışmaları .1 ar_ar ,~u':ı ;f"~"'ııne J~onJ.'.'. 

Ruzvelt mesajında Aıınerltkan mış bir tkararla lıuı:-·· • pamuk1u affım ve satım hususunda te'k dü,ün k'öylüsüz bıAkmıyacağı:r; .ıAlk.ıt- (D-J--t 1 • . --~-1-) kl ::1~f1~.er~ :~ be'l ub~lnmak .ll • - • - ibuın1. b ı la IAk d la ... • u -..ar--• 1DC1 -r-- cumıe,,ı ı e J e oy-uum. 
yardıanının aııtır.1ması için b:lyıük fabrıntaları munhasıran devlet fab. c·e:auı.f.lz .. ~ra~- .ı utn ~~~ _ı~ a ha ~'. r» ~~avaşdyava~-~-~gı., san .a Fabt1iata yeni yıl pancar mahsulü- Eğer sonunda bu cümle ka.dınldı 
t.edbirJer.in nlınd~·nı ve bu hu rikalnrı hesabına çnhşu b1r hale s n ar goza11wııae utu·13Tux; a enY ve t..-~ ea ece uı~mın emrme .. -~ .. il -•-:ı..ı-- . b ıtasıv b" . . E. 
susta bü)ıüık. bir g.ayret s:ırfedil - getirilm:'ş'tir. Bız bu güzel ıkaran li ve mut.edil birer fiet teabiiinden geQİrcıceğ.İz. <cBravo acsieri» nualıil•=u~ buulzer~ akannd'1.üllı..uı .ik- ıwsere H~nadist ıd~ "1'erıh yo:umk. 1 • - - f b"ka ibaıreıt ~ kt B la etLı. d u_11r_ ~.:ı.. L-n. •-· 1 w ın etrn.iŞ unm ta ır. ATen g m an erııa ur 1.1rra 1 rr. 
mekte olduğunu bıldirmi:ştir. hususi )'ittn'lü a ı la::a d:ı teşmil ~ aca. ır. ~ ~ rı t e e:r. .1"~1 --.. uuaçl &Lacagız ha'llımn Ediımcye kadar iş}emeğe sa Japonyaya gıtmek müsaadesi 

niyetinıdeyitzı. . ~mı iı:ıı ıtaıraftaıı ~~ devlet oldu. lktısadl ?C. ~~ aahalarda dev. başlaması sebebilc fabrika bu ıl isteyeceğım lre Japonynyı Çıni 
. Kumaş mesPle!:ıne .. sımsıkı bağlı guın'!.~a daima gozonunde bullH!du. 1~ f~ik «Alkışlan> ve ko.. Edirınede yetişen pancar mahsufu- seri>eSt bıra'kınağa ikrıaa Çal!şaca. 
ıık.i ~ vardır! Yun :_e ıpamuk. rnoa1 g~z. ,. • • • • openaıtıfa1ı~e. b:rakılan sahalar ,o nün tamamını da aldırarak işleye- ğmn. Eğer Japonyayı ikna edeme7-
~~ne ınıutcb~ı:;ısl~. soyl~dıği!.1e thalat ve ıhracat ışlerımıze k~dar gemştlir kı bunlar • arasını .. a caktir. Birçok mmtakalarda pan. sem, Japonyaya Hindistanın inad. 
gore, mamleKct dnhı.;..ınde kaf! yun r • bir menfaat çıarp'\fIUaSl asla ofm:ya. car mahsulü .İıYj b•r va.ziyet.te<iır. Cl mukavemet.ini pônfiınde \ut. 
ve yap~ m~v~u?d~. Fa'ka•t ~un. ge ınce • ca'k ve i'ter~e de o\mamıı_~' .?ç;n. ~~i- Son YSJ>ılan zamlar müsta'hsili maS'l icab edcccğ.nı söy!liyeceğim. 
lan alabılmeıe ıçın fıatlnrım d ğer Çok dtarışık ve çoik mütenevvi ma dl'kı'ke.dı ve he9Rblı ymıuyeceg ız. mcmnwı etımeğe ve tewıh-e vesi. Hindistan hüluimetnin Hind 
eşya fiatları ile ahenkli bir hale olan bu .işlerın iyi işlemesi ve bu- Bttıd~ in~ya:ı.ıar ve ınıflar .a~'la mev 1-e olmuştur. . korııgresi icra lroımtesmin "es:«ala. 
get;ı:uı:ıe~ lazlımrlır. Elyevm bu a. ~nlkil ihtiyaçlıı~a ~cvab verecek c~ .~ı. _D~okrathc "l"ür'k m.. Ç.3!ltlçjı1ar:miz tayl}alama ıp:ıncar- rını neşre1mesine gelince, bürola. 

Vişi 6 (A.A.) - Sovyet Rmy.a. henıklı fıatı nramaküı.yız. bır ha~ gehneın içm <:i<kli tetk1k- rôlun::n d'er nh~lerınden _yuvarlanıp la.rı.nı çapalamakla meşgu. bulun- n araştumak ve bun!ardan vesi. 
yadaki vaziyetin vahameti .Anglo. Pamuk lere ist..lıiad eden tedbirleri alaca.. ge!en !büyük btr haltiltatı.r. Btı: ba'lk ma!kıtadrr kalar almak usulünü haddi zatında 
Sakson matbuatı tarafından kabul Pamuğa gelince: H-er şeyden ev- ğLZ. Her vaziyete gÖı~:e adil ve haklı çıi ıidtk. halkçıyız v~ da~a da halkçı · doğru biır şey bulmuyorum. 

Amerika Rusyanın 
vaziyetinden Umid 
kesmiya başlamış 

edrlmik!tetlir. ~et Rusy.anm vel haber vereyim ki. bu sene pa. hal ~'kHleıüni tatJb~k etme-k :çin lc4llaeağız.. «Bravo se\1erll> tek par. lıbır. Daha büyük bir vaırlık da. bu ,Ameribda infial 
pek mühim kararla.r- vereb:leceği mUk için her yeroen gelen ihabE-r- ilıtiya1llı yüriime:kte daha ziyade t!.& biT devlet \urmuş imamız başlı. ~er lronufuhırlcn bu itler yazı! r. Va.-şing4..on, 5 (A.A.) - Brita-
Amer.ikan matıbuatı tarafından be. ler çdk iyidir. Bazı sebeblere bına menfaat oldu.g>ı kaııaatindeyız. ca bu büyük bakikate dayanıyor. ken., bu iflcr yaılırkcn Ata1füat'ün nova: 
lirtilmcldedir. en aza1an ihTaç QruvveturJzr bu Ar:kadaŞlar, Biz ne •ar.ayın ne .amayeınin ne ~ a.mmıpzda yaıama'kta olmuı HindiStanda vaziyet esk'sr gi:>i 
Aımeikan gazetecileri Sovyct madıd'e ire kısmen teiafi edeceği- Aldığımız ilk kararların halkı. de ıs•nıflann saltanatını 46tJtyoı-uz. dır. cSiiRddi: ve ti<Kleili alkı§lan> k.arJŞlik değlidir. Gandiye ve ikon. 

Ru:syada vaziyetin daha ıyadc va-- rn"zr ümid edi~nız. mız tarafından ç<>'t iyı karşılanciığı lstecifmiz eadecc Türk miHıetimn Aıı'ka<lqlar, greye karşı halkın emniyeti azal-
hamet ikcSbedeoeği ha:k1<ında ef _ Pamuğu n\mrut ve tevzi ve ihraç nı aldl.ğlm'z telg·a!1ardan, teşek- h&Admilyeıı.i cfü. Tüı'kün bugünkü kudret ve halci maktadır. Çünk:.i Hindlıler iht'yar 
kan umumio/eyi hazırlamaktadır _ etmclc :çin 'kııru1muş iyi işliyen ldire gefon heyetlerd~n ve siz Hep bmd>er bw tc'k yoldan ve rniyetini. yııvaWı Büyük Mı1let Mcc Gandi ile kongr? azasının mem1e. 
lar. Bunlar arasında Murrow l}ıar. güzel bir düzeı\ vo.r, bunu bozmak me'b'us arlkadaşlarmızt~ getirdik.. bir ıtdk hedefe doğra yürüyere!k li:simiız<:ISl ve o Meclisi tcşlu1 eden keti fela'kete sürükledikler:m an. 
bin ınet!cesi ürerine ilrnt'i ve ağır niyetinde değil;z. Yalnız iiat et- leı:ü iba;bleıileroen anladık Tüıf.t :köyünü ve Tür\: köylüsünü be si.z mil!ıet vckiYerinden himad ve la.ın.ış'lartlır. Gand:nin Japonlarla 
tesh- icra etmeden Sovye'tler'.iın rafındoa tetlk:iklerdc ibulunduk. El. Kararları.mızın iyi kanşı1ıanması heme1lal yü'bııcltcc•!ii~ «Alkı•larn yardım i tiyerck sözlerime nihayet müızakereye g"r sın.ek istediğine 
daha 'fazla topıak 'kaybedcmiye • yevm pamuğun teSbit edilen bir filva!ki bu kararların bch~mehal böyle bir ideal için gkvenc:Nığimiz en veıtiyorum. «Bravo seslo.rİ, ~-ürck~i dair olan haber B:rlcş;k Amer'ka. 
ce'.khtıni yazımnktP.dır. fiatı vaııdır, pamuk çekirdeğinin mat'l.u'b n~eyi V.?!1C'ceğiııc delalet büyü~ vaıGk inan, bilci ve fedıııkar~ aTu.t.an da büyü3t bir infıal uyandırmıştır. 



6 Sayfa - -- SON POSTA~ 

Hatiblerin sözleri Bir aşk faciası 
(Battarafı 1 inci sayfada) ~a.nıdla,şıın.ın i}doqıuştuıklari de', Türkçe (Ba§tarafı 1 inci sayfada) i~teulkeın dü~üt ve bu yüzden ta. 

yü!kse!k şaıhsında grup adına hür. dleğlld!ilr. Ben ark.adaşlar, sayın Baş. beni Sıııacliiyeıde oturan Ref.ia adiın- bainıcası ateş alarak o da lbeynrr.acm 
metle selamladıığını ifade ey~m!ş v•dldlimmzın hıey~an ve hassas·iyıeti-ne dalkıi genç V'e güzel bir kadtnıla ta. VUıru!Lıi~tıu:rı. 
ve ywıd lhorıcunu hayatı pahasına beroemaın dlaıraık aöyl.ediğ.i> sözleTde111 nlıŞITl'I§ lb.ullıu~tadır. _ . Bu lkuırşuın yarası .fcomiseriın der. 
ödemiş olan değerli selefi büyüik ilham aSaralk. söylüyorum ki, ey va. Kad'ıı~, bmai.1 Hak~_ı a.Tasın-da. ha!l öaüımıü.nıü İlnıtaç etmıiışti.T. T edaıvi 
vatanperver Dr. Refik Saydamı taındaş oğeır Türk vata.nd<ışL iısen kıi hu ımuınaıseıbet son gu·nletıdıe çok , . 

lb _ı..:ı ~ h ·Jd · d edUb11ellc üreıre Nümu·ne na~aııeısıne gq:~ta ~le yıadederek demişEr ki; Tü&. diliiıne ~gl, hürmet . et ve kar- samıiım.l bi~ r.~.~~ d ml ıı, :r tl bsı .J e kaFdıır~'ıan Refia bir müddet ao.nra 
Muh!terem arikada.şlar, rı.n:dla.Gcıi Tiiı1k.leri d~ roncı'Cle etme. sık, a.ılk ·~ o a.pnaga a~a. 
Büyülk ala!ka Je dinlediğimi'l be- R• l<ıa,pl.anln brarvo s~leri ve m~ı:ıd'tr. a1d'ığı yaıralliaıtlin tesltile ölmKüş'td~~: 

ı.k _,.. __ ..ıı.._ a__, ]' b b 1':,_ d·e L--.:...erle a ...... ç sev.a;.lisi Fadaın.nn tahki-ka·tına a 1JK.ÖY yanaıtın dış politi.ka bahsinde dıur- aı! ı~- -'rşı anan · u- ey~.r.atın. LJ'Ufi gıon_, o'""" o• . 

mağa Lüızum yoktur. BaşveıkiJ.imi. dlaın sonra söz ahnJ.ş o~ İsmaiıl Sa.. Su.a.d~dıe ~nuşlar, bhLikte Koz müdfdiefoumumıiei eıl k.oymıu.§tur. 
zın y:ıl]laııdaınb<?d muvaffaloydli bll!Il(:u (Oiır<1su.n.), Dünya harb~r1'11 ya·tağllnıa doğru biT kı:r gezin:lliı,,i ........................ ~·············· .. ••••• .... • 
jşleyicisi bulun•duğu bu siyaset a. h'1.l.6Ule gorird'İği, ikft.ısaıdi teısirlcr.i.n yaıpa>ak U~tdir. Bu maksadla D ·ı kurultayı 
çdk, dıürüJSt, müsbet s:yasettir. Da. tabii olaırak yıuırchıml.1'2cla da husule K(::aıyaitaığ'ı 91\Ylrl na. gelen İsmail Hak l 
hLli siyaset olarak beyanatın, ~Ü- g~ eı\ımtı~l işa<rot ederek hü. k1 le Rfiea 'barac.l-a 1dwmnuşla.r, loo. D • 
nüın ıhayati meselesi olan mai.şet lc.Urııdfu ~ıaadi ~lert valtandaşları ~ Mı ata araların.da kıe- razartesı 
işine taillsis edilmiş olmasınL Q'Jk mümı\ün mertebe az müt~İır ede.. kıaınıı;'hık. ~~1 bir münıaka~ çtk 
yerinıde buJ.u.yoruz. cdk b.tir şdkAfıde ayaırlıamayı ve ayni m•ır. [ 

tMulhtıereın aı1kadaşlar, mahdud za:manda mıını.leket müdafaasın.ın Ccınç kaıd'ııni ~ılgfo Mr aşkla ae. . QÇl tgor 
ve muayyen gelirli vatandaşlara isltı11zam etıtri'ği za.ruYederiı de göz ö. von lld~111 Refia.nın bir takım kim 
aynilyat.ıa. yaroım elmek esasının minide llıultaraık Türk vatım.ını bu ba • .dk& eeU:mla~ıiını ileriıye &iimıüş, Ankara, 5 (A.A.) - Tü.Dk Dil 

- beyıan.atfa yer alınıış olınasına çok dliredıen sağlam çı:ka?11laıyt taahhüd bu h.aıl d.evarm ettiği takdforde kendi. Kuruımu Genel Sek.reerliığinden: 
memnun Qlrluık.. Bu yardımda ver:~ eyfleandkjtıe bulunduğu;nu aöyle'm·iştir ı&& ö}dllieceğinü söylemiştir. Dör.dıüıncü. Tü.rk dil kuTultayı 10 
leOOk eşyanı.n nevi ve ml'kdarı ve Haı?llh1enoden NuTi Göktepe (Ay. Çok ha$i;f meşreh v-e havai tabi. Ağustos 1942 Pazartesi günü açı. 
dağitıma rüzerinde durmayı zaid dtn), öm.üımi.izd·e1d ekim mevsimı aılliiı ollan Aa. bu İh•taırfarıını laoakıtır. 
bulurıutz. Esası ka:bul eden hüıkfl. içilın aıtınrnuı. lazımgelen tedbi'ı'eı laıı!ife ıt.dlakiki etimİş olacak ki ona: Kuru'ltay üyeleri, o gün scıaıt on.. 
met en isaıbetli ş€1kli de bulur. ii'ııerindielkıi ifade!ecin.<leın sonra Ali «- Seılaanla.ştı.klarım do.sUarlm- da lbaışta !kurum ba~aru olarak 
Muhteııeım arlkadaş1ar, en lkfü;ülk Rııza Erean tarafından verıi'leın '\"e d't.. lbuınıdlaor11 eana neh dem2Ştir. Tü:r!k Dil Kurumunun yüce kuru-

tnemll.l"'U'na kada: hükumet teŞki- hilk.Umeıtin haıtt~ hare'keto~ ve no'k- Bu ısôz !kiomiseri çiloeden çlkaTma. cusu Ulu önder Atatürk'ün. ımu
latL arasında btlgıye ve yapıcılığa hli nazıannıt gösteren beyaaırn.amesi.. ğa kafi gdmifş, derhal ta.banca.!ını valklkat lkaıbrini ziyaretle Kurum a
cfayanan, i$birliğinin ıteımtlnine rı.inli tıeyıe ıkoınuı:mastnı tek11'f e<le'll çdlOeındk aya.ğıa 'b.lkan ve birıka.ç a.. dma bi:r çelenk koyacaklardır. Sa. 
muıvaffaık olımaları ibaşlıca temet1- ta'k!ıliri: ol.kunarak ·kabu'l eıdilmi-ş ve dım '8Jtan seıvg-ilisılne ate' etmiışth. yın üıye<leriiın tam saat onda ıı:nu-
nclerhni!z ar.asınıdadır. Bütün bu reyıe müracaıa.t olunmu~lur. Çılkıaın !kuıı~unla.r, Refianın vücu. vaıklkaıt lkaıbir önü.nde top1arırnaıarı 
iŞlerıcie BaşvekR rolıünıün ül9tıüın Baıvekilin teşekkürü dunun muhtelif yerhr.ine isabet ~t- rica olUiil.ur. 
ehemmiyetini müddk olduğumuz Royllerm ı:.asnAH SO'Dun<la 381 rey m1ş. gerııç kadıını ağır smtetıte yara. Bu ZLyarebten Di.1 _ Tarih _ Co-ğ 
için kenıdiileri teferrüata boğulup ve meıvcuıdurn nıt4 f·akile hükumete iti laınımes~lrua seıbeb olmuştur. rafya; Fakültesine dönülecek ve 
bıınal:madan, ba~"l bi; ~ş.i_ üzerl.~- ma.d ibeıyan edildiği re.i's tarafından Bu fadiıaının te9irİlı": şaşıran katil, 
riıne abmadan selameti f~k'.rl~. ~~- bdtdt·ı([lm~ş ve bunll'n üzeri.ne ıkü.r.sü. e'liın&e ttıalba.nıoası olduğu hatde bi\. saaıt Ol'\ !buçukta kurultay a<;ılış 
tüın ~et ve kudret~e:ını buıyu~: ye gıelllen B~ekil Şükrü Saracoğlu dırse yıei~ri:11i~d~le1:n~k::o::~a:r'.:a:k:__:uz=ak:l:.:a:.:ş::.:.m::.:.a::.:.k:_tıö_··_ren_·i_:_y_a.:...p_ı1_.a_c~_, __ tır_._::-:::--;;-:-:-: 
va.zifelerın7. .:v~ı-melerın~ t-eınelliil'- aşaığıdla&li. beıyanalta buılunmuştur: kkale asker"ı fabrı·kalar grup müdürlüg>; Ü 
de fayıda goruyoru_z. . Arlk>aıd'a~laır, şu an.da kalbimde Kırı 

Mu!h:terem ar'kaaaşlS:, sayın Baş canlPaıruaın Qdr manayı açtğa vumıa•k k • d 
v~ili:rniız beyanlarını man1a b!t!r- -"'ili' ., ___ ,_,_Ür bor<:umuı öc:l'emek satınalma omısyonun an: .1 . h""iku suTcu e uc~ 
diler. ~n ~· kenvd! erme ve. '?' - ilS~iıy:oo-um. Kalhimde caınlanan bu d•• t k 1 et 
m,e.t1erıne unanıdtgı.mızı ve ıtımad mana şııd'ur: o mana d~yor ki: «Sa. 68 tOD Or ft ... em 
ett ı ğiımıici ve candan muvaffa!:"· ::ıJu 1>u millet senı lbesledi, bü. t 

d·ı,..A;~· .. · . .l'I mekle soz.. raoos alınacak ır yetler ı_~:ıımızı ~yıe yil~tü, <&u!Utu, yetiştıircl:iı ve birçok • 
l~r:UmE: nihayet verıyo-rum. cBravıo iŞleır vererek tecrübeli bir adam ha. 
seıslerı, a.llkı.şlar.> • • •• line geıtird~. ccBravo sesleri, a:1kı.şlarn 
Hariciye Encümeni reıslrun sozlerl silm:dlL lbu borçları ödıemelk sırası se.. 

MüStaıkil grup r~ıs•ni taki~ ~dliır. Şimdl~ ben de huzurunuzda 
klütrsü.ye gelen Hariciye Encüanenı söz veıUyıo·ruım. Arkadlaşiarımı-n yar. 
reisi Ali: Mııızaffer Güker cKonya1 , d'tmı i?e lbu omuzumda b1riken borç 
uzuın zamaınlardan.berı muvaffak farı bi.iti.iın mevcudiyetimle ödemeye 
biır dev.1-et adıarru olarak tan~.ıl1'ffiL'j çalışa~aığ:ım. «Bravo, riddetJi ve siı. 
ol'3.'n Şülkrıü Saraçoğlunun,. du:ıya. rdk.~i alllkuşt.aır» 
mn bugü~ ~a:_:şık vavzıyet:ndıe Mıü!te.alkılben toplantıya beş da·kı. 
a1mış o1duıgu tf.ı~k .. ve a!J.ı.r 01~1 • d~ ka ıaıraHılJc ' vel'll1miş ve tekra·r ce1se a. 
murvafi~ııyıetle yunı.teceg!;n_ . kar- ç:l!dığı zaman ekseriyet buhmmadl
şı dl~n ıt~ard.ı teb:ıruz ett rım~ ve ğı aonllcw'.'ı~lması iiT.erin-e toplantıya 
deın.ı.ştu· ki: !!lon v..:iı'l'Jllmi~t.'i·r. 

Hiiıkfunete t>U bliıyıü.k .ışte -elden Büyüık MiUet Meclis~ Cuma günü 
gelıdi!ği kıadar yardım etmek bor~- d:ııpqaınaca!kı'tr. 
tur. Mılli Şefin etraf~nda .!tam ~ı~ -----~--------
itiımadla yekıvücu..i b•r ku~l~ gıbı 
bi·rlesmiş o1an Türk milletınm sı
kınbı.iarııru azaltmak, zorluklaTını 

Hergün 
yemn~ için hükfımetin al~ığı ka. (Baştarafı 2 ncl sayfada) 
rarlan rmemlekctin menfaatme uy. man:laırın bu gerçekten büyük zor. 
guın neticelere g6tıiirmek ~usu~ın- luğu yenip yenemed:kleri ancak 
cia elinden ~eni yapacagına ına- bir ımüdddt sonra görülecektir. 
mwmz. Yalnız ~şar-et edelim ki, Alını<ınla
<ıDosta do&t; düımana düımanız1> rm önıüne d:ıkiılımiş olan 'bu zo~luk, 
Dış siyasetimiz bu kürsü~-e;ı hadise1eriın gelişimi netkes: olarak 

mu:h'tclııf zam:rnlarda izah edıı<lı. biır müddettenbcl"i Rusları da bel. 
. Yeni B&,.'"Vekilim:z b~. siyas~ti: 'k!. ki aynı der.eccıde düşündürmeye 
sa ve yec~z blı1kaç cumle He b.~ ba..,c:llaımı.şlır. 

Cinsi 

Devlet 

Mikd.arı l\fum. Bed. İlk Tem. İha.le gün 

Toa KuruŞ Lira Kr. ve sa:ı.ti 

Z0.8.91~ 15 de 

• 

Denizyolları 

MUdUrlUğü 

işletme Umum 
ilanları 

İZl\ıtlT HATTI • 
Bugiinkıii İZMİT po.stas1 yapıla.mıyacaı.tır. (8122) 

kere daıha huzmunuı:d~ be_l'.rttı. I Üç beş .?Jlin önce ajansveıdl, b i:l 
Bu esnada herha~i bı:. de_~ışmc de yazd k, ·ki, bir R:ıs gazetesi Ru:; 
olmadtğını görüyoruz. Çunku bu klövlüsüne ıhifab ederek ziraat iş-
si:yaset Tuı1k milletinin .tamamen le~~ne bi.:r graım peta-olun bile ıhar. -~~~~~~=~:::::::::======--------=--::-
tasviıb ctıti;ği bir siyasettr ve mem.. canmaıması ıa.zım ıı:e1eceğ:ni söyle- Transı·t yolu Erzurum mıntıka 
leketee gayeıt _iyi anlaşılmı~lırr. miş ve 'büWn toprak işlerinin ihay. 

Halık i'1e yaptıgı:-rıız !konuşı:nalar~~ van Jruvvetiıle yapılmasını tavsiy~ mu•• dfir}u•• ğu•• ndell 1 
,.,,ık dı:>fa !bire şoyle demış1erdı r. . · 
yv -d ·· ·· k C!u· Druta etımış. •- n:ı: · :u.ı ta.ııb ~ıkına cArtka ~· sorun .. ısası '< • • Peıtrol ba!kunından dünyanın en T . olu merlode yaptırıta.ca.k yol bakım ev..,r ın ınş ına -
dost. dıuşmaına. .. chı~şmat~uz. ••. ~allcın rengı"n ımemleıketlerjnden bır! olan dığı ran.sıi.~ ~ 30/'1/9U den lUbaroo bir ay müddetle ınıa.rlı.t surctllc elı:. 
sesini bu,gıiin hukumetın sozu ola.. R lb. .. . etrolıün sıkıntısın- ::::: ;ııkıuıldı. Bu ııe ald şm-a.lt Uluıı 9e Son Posta gazetelerinin 15, 18, 21, 
rıaık dinledik, pek memnunuz. usya ugun ~ ııilt günl. ·· tıAtanndaklnin aynıdır. «839011 

Bundan sonra söz alan Rasih dadır ve yarın ~u s~ı.ntı~ı~ daha U T~em~m~w:~94~2~::u~n.u:'====-=--:-..::_-----~;---::---
K!apllaııtı «.Aınıta.lyan Milli Şcfiın yük. faıııla arıtması iMımalınır d>llE.'tınerel< - Kayıb Aranıyor 
dk. d&tıelk:tifllori ile ta'k1becfüen siya. meraiklaııuna!ktadır. F1ıhrık'ka Rus 

• etıi 9\ıtaıyiş,lıe k·a.yde~erek <lemiışbir petrolunun onda birini vermekte 
~: olan M~ h~vzası _Alman işgıı ~İ 

Milli Şef bugünkü dıünya buhranı altına ıgınmıek u.zet·edir. Ru.; petrn. 
k.arşıısıııida Türk yıuTduınu ve Türk lunun dörıt~e üçünden a.z. faz[asmı 
mineıtilni !korumak. riım!kannarını bul. Yeren Baıku havzasını.n ıse petrol 
cluğu ıbu günkü ·ietikrarh -biıtara.f v~. n~ede~ !boruları ve demiryoUarı 
· etli iteımlm etm~kl~ Tüortk mdletı.. kesıJımştıır, arıt.ık buradan Ru.~yaya 

::'ve Tıü& vata.nına en büyük ve ancalk Hazer deni?Ji ve Vo~a nehd 
en y~ kurucu ve kurtarıcı. yar. ydlu i1e petrıol R-i.'ie.?ilic. Halbuki 
dıımllla.ırıındaın ve hiızmederhııden bi. Volıga üzeria'lde naıkhya.t ta Almar. 
rirJ~ ya.pım:ı..ş o~a\a.ı-. tehdidi altındadır. 

Tükçe konutmıyan vatandaılar Petrdlun bir RıTaımının bile urant 
R~ Ka.pl'a.nı söııleıini aşağı<laki iıŞleı;ınde ku11amıın~sı:--ı .. tavsiye 

Lcımeırın~leılie ljitimıl.,-~İ·r: eden Sovyet gaze'.~ .. dUşunceo3m-
'L B k·ı· · d b" t-'- · de ıhalklııdı·r farka.t 'bi.ııttm tarım ış.. 

Faıtıiht.e Ki.i(ılft Olokoı Klrma&tl: nıa. 
Jıalleı,,iode fk.amel olm~ iken bililare 

Ka.d ı.kö:rünlde bl'lJCe sa..rrl malfun bır' 

semt ve ma.halde tbmet eylediiial ili. 
i.ihbar eyledijiııa ba.yta.r nıınakanu Ba'1 

Mllfôlaf°G.DJll biraderi Bat J!eb.uıiı1l ara_ 
m*aymı. 0er..ır B&y Ji'ebmio.lıı:ı ve r.e.. 
rellae andiılio l biienWiıı lWj&ğtda ya-ztlt 

adttaiıme '61dk'ınelerial 1&1Dlmly11tlıe rica. 

ed~. 

FaıtJb 0G'911' sı:aa.nab mahalWJI ima. 
retllAne arka .-.itnııü clb nnmara1ı 

hıwııeıı1a MtiyedlW Çeker 

uayıın aşve u.mıız 'C'TI ır ~ rt.. .: . . 

oad.a lbullua.aıcağım. Bütün lstanbul. lermi motörleştırı~ olan Snvyet Bir mürebbiye iş arıyor 
daın ~ a.ı1ka.daşl~rım. bi.lhssa bu Rusya.da bu tavsı~ye na.s:ı.l uyu. 
ilene Qdk Pk,ayet ettikİel'İ bir mevzu Jaıbfür, A1manların hayvansı.z Rus. 
üunliinde lif.akar tedbir aılma!larını yada elk.iım ya:parkro ka.rştiaştıkhı. 
kon.dfik.ıind.en rica edeceğim. rı mrh.ılk ayınen Rusıların kaıışıs:na 

Ar&ad.aşlıı.r, fürk nnil11.e:i bu dev. dhk}Jımioyeceik mı? Sonra petrol yal. 
ictli kura.n ve bu d·evlerin. müdafaa mz ııılnaaıt rnaı',dn~l~n.e deWıt, 
k~ ~ kan ve gerek maıl tanıklarla tıayyar':?'lere de lazımdır, 
i~ilbıa'J'liie ürz.erinde ta!}tyan bir ınm~ bu bakımdan ~ujya Ka!ikasyayı 
rlır. Ve bu miUoLin bir d.e diH vardır. elden çılkaıuna.maya ne ıkada:- gay. 
&zt uı.ııuıtlıaı' pek ar&!z.ca han*et ret etıse yer.indedir. Zbra bu harb 
~lıordk Tthlk ın1ITetiın.i_n d_if'.ne hüT. deıniTyolu, deniz yolu v-e . ?eirol 
melt eıt.mıiıya.ı+.ı.; .. Evlennde 1stediklerı ha'tibiıdir. Bu üç vasLtad~ı..n bi'rı kay. 
dlme k"Om., i lırler. Falkat umumi bediılecck olursa harb de kaylbed • 
yeıriler&e ımb.cJ,ıışlar, ~ı-<unv~yda, şı.. lebili.r. 

T~rübeli blr Alman mürebbiye, 4 ili 
7 yaş &l'IUlaıda b&r V~I& iki 90Cllia IDÜ. 

rebb)re'Ci« ya.pmıMl Ja~lr. A.ncu 
ooenlerlıı, guıel«nl~ mekhıbta ff Mti. 
rebblye riimml'e müra.o...at.ınrı. 

,.DERMOJEN 
YANIE. ÇATLAK. E.KZEl\L\ ve 
CILD YARALARINA levka.lide 11'1 
celir. Derinin tıueleomeslne •e 

ıenllenme9'ne hlmıet eder. 

Sa.ç bakımi ııiizeUiiin en 
birü:ıoi fb'Od!r. 

PETROL NiZAM 
Her eczanede aattlır 

( ~IY ATBOLABJ 
RAŞiD RIZA T1Y A mosu 

H.Jad. Pi,bn. hora.her 

Haırbiy«l°e. Beılirii baıllçıeem.in 
~ kıe:mı:n.dıa bu ııece 

• ASİI..ZADF.LF'...R » 

Y Noa.A: Bedi. F °" Ştatz:eT 
NAŞIT GECESl 

~ Aiuıtos 8 

. . . ........ 
ADEMi lKTIDAR VE BELGEVŞEKLIGINE 

KARŞf 

FO~TOBiN 
s. VI 1. MUAV

0

ENET VEKALETİNİN RUH SATINI HA.İZDiR 
~ER ECZANEDE BULUNUR POSTA KUTUSU 228 

~t.ÇE fE il~ s .. nLıR 

lzmir - Torbalı - Arapçı yolu esaslı bir 
surette tamir edilecektir. 

İzmir Vilayeti Daimi 
Encümeninden: 

1 - İzmir Torb:ı.lı _ Arapçl ,-olunun 18 + 750 - 30 + 000 kifometrelerl 
. arası.ncİaki kısmın esa<;lı tam.iri Zt.7.942 tarihinden itibAren 20 ırim nıüd.. 

det.le ve ka.pa.I, z:ı.rf u,,,,uil~ açık eksiii.uıleye konulmu.,tıır, 

2 - Ke.,if bedeli 63928 lira 30 ku'l"UŞtur. 
3 - Muvakkat teminıt 4416 lira. 42 kuruştur. 
4 - K~f evrakı İmıir Turistik Yolları Mıntıka llüdiirlöwndıe görülebilir. 
5 - istekliler Llıa.le tarlhinflen evvel Tııristi.k Yolla.rı Mınia.k4 Müdürlüğıin_ 

den ehliyet vcsık.tsl a\aca.kla.rd1r. 

6 - Ek..ı;iltıme 13.8.9-12 &..ı.rihinde Pt'rşembe pnü saat 11 de y.-.pJ:la.ca.khl'. 

7 - İstekliler 2490 :;ayılı kanunun hilkümlerlıııe g-öre ha.zırla.ya.cll.klau zarflan 
ihale günü saat 10 na kadar makbuz mukabilinde Vilayet E..ıcumeui Rl. 
yaseıtine ve zarfların s:ı[ t 11 de açılaca.tı il.in olunur. (80451 

Nusaybin gümrük muhafaza kıtası 
satın alma komisyonundan: 

Cinsi Miktın 

kilo 

Koyun eti 
Sıtar eti 
Sa-man 
Nohut 
Kuru ot 
Sade yağ' 

Kuru fasulye 
Bulgur 
Ilayvan üzümü 
İnsan üzümü 
~ny.a.tı 

oaun 
Pirlnıç 

Sa.bun 

Merchnek 

37.000 
26.01)0 

200,00il 
U.000 
!l3,000 

7.000 

15,ilUO 
ıo,ooo 

8,000 
3,0tıO 

6.000 

616,SUO 

6,000 

3,000 

13,000 

TutarL 
lira 

29,GOO 
15,600 
1,400 
.ı,200 

'1.400 
17.500 

6,000 
7,000 
4,000 
1,800 
8.400 

1s,soı 

C,200 
3,300 

5,200 

2220 Kapalı uırf 

1170 Kapalı zarf 
105 Arık eksilım~ 

315 Aç ık eksiltme 
558 Kapalı za.rf 

1313 Kap:ılı zarf 

450 Kapa.lı zarf 
525 Kapa.Jı ııırf 

300 Açllk eksiltme 
135 Açlk eksil1m" 
630 Kapa.it zarı 

1388 Kap.&.11 urf 
315 Açık eksiltme 
24-8 Açık e!rsfltme 

390 Kapalı za·' 

Saa& 

24/8/94e 10 
24/8/942 10 
24/8/94ı 10,30 
24-18/942 10,30 
24/8/H2 12 
2'1/8/9~2 12 

2ü/8/912 
26/8/94.Z 
26/8/94t 
2G/8/9i12 
26/8/9!2 

10 
lO 
10,30 
10,30 
12 

2!1 , li/912 10 
2!1/8/9U lZ 
28/ 8/942 12 

29/ lt/91! 10 

A _ Yıtka.rııda :ya..ı:1h on beş kalem ıueyad hlzalarnıd.ı .cô,;ı"rllen giiıı ve sa. 
atlerde Nus:ıybinde gümriik m'!Jhafasa lu.t• .. , blnH.tıda mu!._y~ edilecektir. 

B _ İııttklila bMP ıtldu1ht, kalewln lt'ilalııod• ~ö"terilı ~ tt>minat ak~inJ 
Nusaybinde gfünrw b&.~oıemurluiq .,._.,,.e yıııtır.,., lezne m:ıktıuzu ve ş:ırtna.. 
menhı d'iırdftl\{\Ü mallde;ılnde tst.-~lt"n •eı;lkahri..'l birlikte ırelecl"klt>rdlr. 

l) - Şa.ı-tıameleri gÖ"ml"k is•t"ye1.ier her pn ııöıı;ü JCÇ{'n blnad~ görebılirl~r. 
D - K-.ı.1>11-h :u.rfla al.11.tralt m cddel~ taltb olıı.ııla.r <> ı.a.ıen:ıln hı7!\~mda ~o'I. 

'.erllım saaiien bir s:ıa.I evvel kanuııwıı em~ şeklide teklıf zarrıarını ko • 
ml~ yumte buhın,..<ı•klardır. «&242-

Gümrük~er nıuhafaza genel kom utanlıb.. 
satınalma komisyonundan: 

Cbısl • e mlkıtaı-ı Tutarı 

Ura. 

500 Umar fırçası 850 
3 nalb•~ot. takı.mı ve bir takım no.. 
mara. dıı.mgası. 151 
200 >bel kemeriıne toka. ve köı;rii 

ilk temin:l.tı 
Lira Kuruş 

63 n 

11 33 

sa.a.tı 

10 

10.30 

dikimi. 60 4 50 11 
30 kilo bakfl" \:b:i. 185 13 aO 14 
11000 t:ı.lnm camaştr dikimi. 1540 115 50 15 
Yukarıda yazılı eşr:ının 12.Ağu.<rtos.942 Çarşamba günü hiz"tarında yazılı 

saatlerde pazarlıktı ekslllmeleri ya.pı!aca.ktı.r, 

Niimune ve şa.rt.n:ıınelerl J..on1isy-0nda her cün göriileöilir, İsteklilerin Ga. 
la~a Mınnhane ca.ddesinıle 54 nıımar.:ı.lı dairedeki Salma.lma komisyonuna mü. 
racaa.tları. «8415»" 

Kocaeli Vilayetinden: 
Dereke taşı na.mile ma.rur Herckede Bacı Hüseyin inleri mevkllnde 1750 

metre murabbaı arazi dalıilindckl taş ocağı ~ sene miiıddetle ruhsata batla. 
!13.Caktır. İhale Ağ-usl.osun li inci Pazartesi ~ünü saa.t on birde \'ili>el maka. 
mmda. !ka.pah zarf usulile yapıla.caktır. !\luvakka.t temlna.t yapılwak teklifin 
yüzde yedi buçufu üzerinden hesab edilerek verilecelıitir. İst.eklilt•rin o gün 

ıdkredllen saatten bir sa.at evveline kadar teklif mek.Lublıı.rını Tica.re~ Od:ı.<ıı 
kayıd vesikası ve muvakkat teminat ile birlikte vilayet ma.kamın.ı vermeleri. 
şartnamesini ıgönne'k isteyenlerin de Encümen kalemine müra.caa.tları Ja.71ın:.hr. 

TekUr mektubları posta ile gönderilditl talıdirde vaki olaca.k gecikme kabul 
edilmez. «8169» 

Nişantaşı kız enstitiisü müdür1üğünden: 
1 - Okıılunıuula. yapılacak olan dahili ve harici tamirat açlk eksiltmeye 

konulmuştur. 

2 - Eksiltme 17 Ağustos 942 Pa.t:artesi günü sa.at 14 de )'İıksek m &klebler 
muhasi.bllti binasında topla.naca.it komisyon Lara.fmdan yapıla.ca.khr. 

3 - Keşif bedeli 9'10-l lira. 08 muvakkat 'emina.tı 7ı7 lira 81 kur11$lnr. 
4 _ Moka.vele. eksııtmc, bayındırhk işi.eri cenel, hll8Psi ve fenni tarlname. 

leri proje ke,if hülisaslle bun:ı. uıüteferri diter eY!'ak Paurtesi • ı•erşembe 

giinieri okul idaresinde griırülebllir. 

5 _ :hteklllerln en a.ı; bir t.aahhüdde 6000 llrallk: bu işe benzer iş yapLığm:ı. 
c1 ir tcıattlerioden almı., olduğu veslkala.ra. müsteniden İstanbul Vlli.yelin~ 
m~ru.aa.tla. eksiltme brlbinden tatil ~nleri hariç 3 ciin evvel alınmış ehliyet 
ve H2 Ytlma. aid. Ticaret. Odası vesilı:alarlle celmeleri. «3122• 

Kocae.i Vilayetinden: 
tzmtı Mcımleket hasfa.lıeaı için 232 kalem ilaç ve t.ıbbi levazım açık eksilt. 

me ~ •tın alına.ca.ktır. İha.le Akustosmı 17 inci Paza.rLesl günıi sıut on 
binle ...ua.,,et makamında ya.pılacaldır. i.\luha.m.men bedeli «3482 . lira 5') kuru,_ 
tar. ~ • ıün zikredilen saat.e ka.dar 262 lira. muvakkat. temlııaU:ı. vi. 
~ ma.hmm:ı. p.rlnameslni gö~k ilrteyenOOI"bı. de Memle'; et lustab:ı.nest 
veya Daimi Eııciimen k:ı.lomilM' milraenU"rı . n8170n . ....................... - .. _,.._ ...... _______ ........ __ ._... .................................... .__ 

Son P<Nlb·. Matb~ı: Neşriyat Müclürü: Ziyad T. EbW::tiya 
=====-===ıııı:am--==~ 
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