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(Şark cep~ 
Almanlar 
1111 ,eblr 

daba 
zaptettller 

Hind kongresi 
kararını verdi 

Blndlller 
sivil 

ltaatıızbla 
. ba,ıadılar 

Dördüncü Türk dil 
kurultayı yarın 

sabah toplanıyor 
Kurultay üyeleri toplantıdan 
evvel Atatürkün muvakkat 

kabrine bir çelenk koyacaklar Kafkas yada 
takib 

devam edigor 
Büyük Don kavsinde 

Almanlar yeniden 
taarruza geçtiler 

Berlinde bUyUk 
muvaffakiyetler 

bekleniyor 

Çörç!l Amerlka genel kurmay f>qkanı GeMnll MGT~ ne (ıoTda) 
' motöriıe bir kıt'ayı tefti§ ednl~ken 

Avrapada 
11ncıcepbe 
aı vakit 

karalacall 7 
Berlinde ileri 

sürülen 
mütalealar 

ı r············ .. ··-..\.·--·,-----
M osk o va 

konferansı 

Çörçilin Moskova
da bulu r1duğu 

teeyyud ediyor 
Berlin, Moskova 
top~anbıını bir zaf 

alameti sayıyor 

"Hin distanı bırakınız,, 
kararı kahir bir 

elc&erigetle kabul edildi 
Kurultay 
törenle 
açılrcak Hindistan · 

hükumetinin 
beyannamesi 

Ankara, 8 (A.A.) - Tüırk Dll 
Kurumu qenel S6kret.erliği~~n: 

.Dörıdüncüı Türk dil kurultayı, 10 
Ağus.toe 1942 Pazartesı gıüru saaıt 
10.30 da Dil • Tarlh _ Coğrafya Fa 

((Bagiinki tartlar altında Hin· kii.rlıtesi konferans salonunda açı. 
di.tanı terlıetmelı bu memle- 1aca1ctııı. 
lıeti Milaverin i•tilaına maruz Kuıru:lıtay üyeleri sabah saat 10 

6ualunalı de elıtir > dan ~.. Atatürk'ün muvakkat 
m > lkabri cmunde toplanacalklar ve 

. . baŞta Kurum ba§fkanı MaaTif Ve • 
. ~ •. 8 (A.A.) ~ ~1~ bi~'· kili o'ldl.lğu halde tam saat 10 da 
~ ~ icra k~.tesın~ cHın- Ulu Önderi ı.iyaret ederek kurut. 
cfistanı hı.rakınız. ısını verılen tak.. • 1 " 

• · t--ı..:_ :ı..:_ ır __ . ~'-L. •--··b tay adıına bır çe eiliJt koyacaık'lar. 
nrı ~ vııı- eAM:'ılYc:>11~ ı.o.vı ve dır 
ata.bul elinişti.n. Kongre üyelerıiln.. · 
den 13 il muhalif rey vermişlerdir. .. Sa~t 10.3() da kurulıtay açıllma 

Londıra,, 8 (Radyo) - cHindis. törenıne başlaınacakıtır. 
Planları muvaffakiget· ı Gö .. ti.l tanı bırakınız. ismi verilen kara- K~aya gelenler ~llerin<J:ki Maarif Vekili Hasan Ali 1 flceı 
· [ " .. b · rutp en ıım ~ ta.ııafırıPan ıtasdılkinl ~ .kağıdlannın rengıne goreı Kurultayın genel toplantı gün.. sız zte utraton muc ır meseleler 1 nütealk:ılb, siıvıl itaatsiı:li'k hare'ketii ~ardır~ kısımlarda yer ala- !erinde kuın.ı'ltay yerine girnıek i. 

bir sebeb var ı denhal başlamt~ılJ.". Ganai bugün calld • çin saylavlık belgesini ~ya kuru. 
Bombayda çıkan Hind gaııeteı'la'i. Konfıeranıs saloounun giriş y-e. muın ımüıhurlli ve imzalı girme ld-

•tı tik i ç· 1·1 .. R ne muraca.aıtıa ne-şriyatı tatın et. xincle ıkuırumun yı1dönü.mü dola- ğıdını göstıemook lazımdır. 
1:.. &D i ın 1 

ere ıore uıyaya 1 (Devamı !S inci sayfada) yısile hazuılanrmş olan seııgi de 9 Ağustos Pazar günü saat 15 
• luırıı Japon taarruzu ya· l -o lkıu.Tul\tay sü:ııdüğiiı mU<lıd~tçe açık den 19 a ve ıo Ağusto:; Pazartesi 

meydan 1= 1ıında bat1•1aca1mut l Manşta yenı· bu1wıacaktır. günü saat 9 dan 10 a kadar raküQıte 
-- saı~ ve Ç'-aı'Şam.ba günleri her kapısıD:la ilrut"..ımun bir memuru muh&r8b88I Looora, 8 (A.A. ) - Gazete. bı•r denı•z mU• .iste1k eden ser-giyi gelip görabNir. bulunacalkıtır. 

ler MıoSkova konferansının ne. 

Bedin 6 (AA.) - Aakeri bi~ ~t~an~~kla eh=~ı:i harebesi oldu ı 1·1, ncı·ı , r 'r' sınd ' 'nh 'I lt~ıan D. N. 13. ajansı.na bi'kli • gösteren bir hadise de Ber!linde 
.-.i/bnŞtir: /lı.arlb lkıalbinesinln Mareşal Goe-
Avrup~ ikinci bir cephe ~urull. ırlng'iın reisliği altında derhal A lmanlar ~imal ve 

m!a&ı ~ında neler söylenmedi, lbir toplantı yapmak lüzumunu Y 

ndkr yazıll!madt~ B ırçok aıskeri se. ıhimetmdş olmasıdır. Betilindeki merkez Atlan tikte 15 
bdbllor ileri aü.rüldü. Eğer müttefik . i~'t.ianaa mühlm şahsiyetler iŞti. 
lerıi'n ikinci biır cephe kurmaık taaav raık etıımşti.r. vapur ba tırdılar 
vuıııu valr iıdJı,e ayfarl'a ve ha.tta sene. Muhtelif kaynaklıtrdan ıelen 
i~ süren bu hazırlklara. ne lüzum malumat Ber1in, 8 (A.i\.) - H.esmi te'b!J.ıiğ: 
vaTd~? Bu eenıe içLnde ikinc: bir cep Anlka.ra, 8 (Radyo gazetesi) - Hafi!f savaş uÇ1i.k'1a.nm& 'ing~'l!.. 

D .. d he aıçdlmııııeı huwsund'cı müttcf]de . Qörıçilin MoSkıovada bulund~u- tenanin ce.nub batısında askeri e. ...._ uşman. arazısfn e yere tnen ıüln anlattuğıını bi:klinrken Moaıkova.. d · "l h b t ·· d --.. 
Alman paraşütçülerı nın na8ılrbir ümidle Londra ve Va. ~j e~u~·e~~in ee~~st ~==~b~~~~~~~f~e:~ı:: Dilenciler arasında yeni bir moda! Erkekler 

Dört dükkin alan 
bir Arab dilenci 

Bdn 6 (A.A.) - Alman o r • ~ itimad ettiğit hıatırla.rdadır. mümessili Gecneral Brad!ey"nin, laıı<hr. Bu bombalar, yangınlar ve kadın kılığına gı·riyorlarmıı 
dullaırı b~utanlığının tebliği: Mütbdfildlorin muharebeye 15 Kuilblşe~i İn;giliz büyülk el. infıllılklaııa sebeb olımu.ştur. 
Kııı~a bölgesinde dü,ma.n dur anillyon. a111c.er,' 100 hin top: 58 bin çisi Kehr'in ve Amerikanın Dün gece ~lıterenin ve İsk~- _ v • 

ınıı/diıııın b>vaianmaktadır. Kraıı~o • &mit v-e 50 oon tayya.re sclkax:aJcları Aırlkara billyilk e~lsi Stein. yanın doğu kJö'ıhırın.da ve ayni za. «- ~- balkrna ıaiabey, hen «-. . Ah. a.gabe~, decLi. Deşme 
claTlın .30 kilometre ~al ve .. ıımal eö:Y\lend!i. Bu rakamları duyunca ha. lkaıntın halen Moskovada top.. manda merlkeız İ~il.terenin doğu ~d.aın dıeğılım._ NaıtlU9umla diie- ~ihı~. s~ ?eru 1 o 80lle evvel 
doğusunda Alman acıt elaTI dutma . nn. tun1a.T geİİT : lanmış o1tluklan, Çörç:lin de kısmında liman tesisleri ve haıb llll.)'OTUID. Topl~dıgım ~ pllla çok çok g~ flm<Ü t~~yam~dıo ••• 
11ıın lbiır t~ .mevziini ya:rmı9tıır. Acalba ne-ellen 100 milyon Ruısun Sovyet Rusya meırlkezinde bu. endüstr.isi fabrikaları bombalan. günde 100, baemedin 150 kuruf. ~n aa.yı)ı gilıdler.iruka • 
San telkilleııılmız, La.ha ın~hrın~ v~TÖ kbıban edıi!Fmesine, en yükadlt ik t ı. luııidu~uına bir delil sayılmak- mıştıı- BununRaı da bu zamanda ıkamını güç elim, tilmdio iae. görüyoreun ya.. ne 
nı-..dr. Amıavir tehri.le ha Jdı110 eaıcl ehemm~ti olanı çok geniı .._ tadır. (Devamı 5 inci sayfada ) · (Devama 5 inci aayfad.) doyuırur iırwaını. Secim bir de, Allah kdhğa giı.ıdrm. O zamanla.r beni biT 
ltllmnen oenub batıeın<la Kuıva. • (Denmı 1 inci sayfada) \. ~ dmJk ~ k.w:ağızim vaT, De. oıyunıcu kadıoya çıkarma!k ietem~ 
lllltOl.)'laı .,dırıf tidJ-etli çaırpıışrna~airdan. . .. ... __ ................ -................ A rl"- l l db y-. O- bakma 4tCıl\, fakat bi. dle, bbul etmemiştim. Nah, fU akıl 

(Denmı 5 inci sayfada) r- A k ' . t -, m e ... a ı ar :ıJm ~itrıdle öyleleri vaır ici ... Al • eız luıh.ım yüzünden. Ş"mıc:Li 1mlı 

Al=a ........ DI" a• L- s er v_ az. ı_ye. _J. Pasiflkde ~·==:rı.ın, d~~ zengm. ~t;c .. ~ım, böy4e dilcnmiye . 

--~ .- Busla e u rıştıklerı taarruza ~~ imni~n!dr:o:ı!~:. F~-~:i::ı·ı;;~~~e:d.:!~ Voı .. a ... a ~o'- rın J Dl 1 ....-... da dlier meeleılocbşlaı-ıeıdatl llOOlduığuma cevab ver. Şu. hani de. 
D J T & lf8~tll8JI fıaııbıız: bıaz. 1cocacıtıı VaJll1l1'. ö\müı, miln llÖYlediiin ~ dilenciler • 

'alda,tılar ye uı•ttı•kçe genı•şıettı•kıerı• . v~, S" (A.A.) -:- Resmen=~ ~=~:~~e ~:;: de:-~e öyte.yee, atabey. ~ 
Petrol merkezine 

doğru ileri harekete 
hızla devam ediliyor 

Kafkas 
dai'ları 
önünde 

b~Jıi~ gore, Amerikan kuv. malt ııor. FJı. DiJb~jk de ne yap. gi8ı mü o1ı:1u, oın beı sün mü, bani 
~ aynı zamanda Salamon a. •ıkı. lllllÇılıll" d'ilenmeie baımnı1o H ü. zidn dıaıi'.nlk da, h.ıtıır!ıyamıya • 

taarruzun . bemml·yetı• dalarite J apon inali altında bul.u. la-. mıılkim h*aya. c-iıkn. Benim ~ibi. bir kadınla he. 
nan MeılJt takım adalaı;ndan. Ris- Fekıııt ne yapanı.ıiz. Daeri bi .. NLeır eok.ııldıa d'ıkonıyoTduık. Derlten 
ba adasına taamız etmişlerdir. nrz cWıa klonutıttmn&k JçWt, b u JU. efenıdlilm. po\İ9ler biıziı yahlamaeın. 

Yaz.n ·• Emekli General K. D. r---..... ·---.... -... ~de --.mı, görünmek IAzım: ı.r ım') G örurdtiler karakola .. o • . ' hk k «- Vlllı, zıavaHı Di•beır, d edim. fürnützü aıraırnaia b91tledı l aır .. Gec;mit . Banzı·n ıstı• a 1 • Demek. hu hele d'iifltün ha, .•• )) g\)n, beınıdle tıopu topu 50 ltun.ı~ mu Şimali K atlkasyanm gaııb yan. bildiıteın 8 .AIW»~s taihli Alman O, de:rtD d'c:ll'iın iç geçirdi: (Dnamı 4 / 1 de ) 
~ ha.rekat artık bu ııcıı·~nın ~ ıtebliği bu ifa~mixiın ~ yarıya ı·nd·ır·ıldı· tamamıle cenub sahasına yanı bu liıdir. 
sahaya tesadüf eden Kafkas dağ. Har:iita üıJer.inde küçülk bir tetlkJlk 

lar.ııııın şimal eteklerine varmış gi. ~~Pıl.~ ~an zırhh ~ motör. K·- 6ı·r miidtlet i.Mn lıam· •a•··ada •son Posta,, da bidir ve Azalt cienizı şark mm!ta. 1ıü lbırlildennın Azak den!Zi şar. -- ~- • a& 
kasında A1man kıt'alarının, :Kras.. kından yani şi.rnalden Krasnodara 70n O• otomobillere yarım , 
nodaır şehcinin 30 kilometre şima- 30 kllometıre yaklaşmış oldulkları benzin verilecelı n 

Stoktıo1ın, 8 (A.A.) - Havas a. 4iıılcli! Sovyetlerin zıth ta iSt.imal bir sırada ?rıta K:uban salhas~a ~ M ~ R \ M ~ ' 
2ansmın !hususi mııhabiri bildirL su~ile tahkim etmiş oldulkları bir La~ nahrıi.ne varmak sllil'letil~ Vili.yetten \eblii edlJmittlr: ., o t e ntl\ e tun arı 
)'>r: . mevzii yarchlklannı ve orta Ku1ban Mai:kopa 50, b~nun bırıtz daha şı. Görilleın iüzum üzerine kısa ,. ,1:. 

KotellniJoof ıle Vol,ga nehri ara. gari> sahasında s~ri Alman birli'k. mal batısında outun.a:ı _ve Tua~- biır müddet için vilayet hududu 

•ı.:nd.a'ki ıboıiltıırıJarda iki gündenb<>- 1Jeri:nin Aııımaviri aldıktan sonı-.a ye giden Kafkas geçıdı ağzına 7~ dalhiiiiınıd'e aeyrüsef~ eden ve Yüz yıl evvelkı· ·ıslan bul 
l'i bilıyıülk. bir tank ve piyade mıuha. bunun 45 kilometre daha cenub kilomıetre mesafeye ge'ld.lkleıu, ikıaJrnc ile benzin a1an tabi ve 
~i cereyan etımekitedi.r. Ruıs gaı:1bisindıek.i Kurg\ftnaja şehrini K:r.asnodara ise k-esi.k ibtr ar~zi da. lkaımyoniltaıNn benzin istihkaklarıı 
~etleri yeniden geri çekilmek çetin bir munarebeden .. sonra zap- hilinden daha 140 kılometre~~k yP1.. 9/8/942 Pazaır gününden itiba. Moltkenin şehirde ve sarayda gördükleri 
!'larunda ıka1mışlartlır. Bu muhare- tedlerıelk bu ~'J.n 4.!!' narında lan btllunıdu:ğu ve 'buna gare bu ırıen yaırı olarak veTilecclktir. i:5Ei5:Si5i5iiiiEiiiiiiiiEE beye dair ıgelen haberleır<!e Sov. bulunduğu Kub ce :tabile. EIOIWJlıCu kuwet.ler-in Krasnodan l .1 ~555 

(Devanıı 5 inci sayfada) rlınden IMlıba n ılldarını (Dnamt 4/ 1 de ) , ................................. - ......... ,., 1iii 



2 Sayfa 

r 
SON POSTA 

= = Hergün 
Moskovadaki 
Konferansın sebebi 
Rusyanın yıkılmak 

~I eshnlllllab1e: 
---------~ 

Zeka ve irade meseleleri = 

Tehi.kesinde 
Bulunması degildir 
~·---Ekrem Utaklııı1 -
A Jma.n ord'u,u ~ımcu &a1ld1Tl. 

allnQJ ba.J.lad:ğ~ za:rruı.n Sovyet 
gaızdtd1m1nd)c Sovyet _çer.i!leyişinde 
~ıllci görünen bir i:zah çıktı. 
4~ ve Amerikan ajanelarının 

toer!L ve tldllllz te~raillı.rın bütün dün. 
)"CllYa ~İlab'l> hU' izah ~li.nde 
hem ibcl. hem teselli, hem d& 
tdıdVd vafrd:ı. 

Hülase. olaırak §Öyle d Cı:nitdl : 
- Sovyet ord'usuı ha§kunı.a«ıdan.. 

lığı Alhn<an kuvvetlerine ht"i da;r. 
beyj vuıre.cruğL sahayı tc.:bıt etmi-ştir. 
BeMeyÜ!ritz. 

Öy'le aeın.ı)d}, •Öyleındi, yazıldı, 
ımaırıcşa~ Bu;dSyenı Rus cepbcsin:.ı 

gd: ·ındle }'lepyenQ, müthiş bir ordu 
ııeşkill c!tım!f]tiır. Bu ordu ile neT~dey. 
se meıyıcfanar çı.karaf" en yorgun zn -
memllaır.:ıru:Ia Al1mar.Ja:rın üzerin~ ali. 
facalkiı:r. 

Şu ha/Mc tavsiyeye uyulank be1t. 
f~ lbelldleme ~le g-eçım müd'det i.. 
çin&e de Alman on:.lusıınun saldırı -
fh:n.a devam cdCTek Doru nehı i kıyıla 

( 

d~=:~;·:~::~ö:u: bir 0b!i;ibi:htyi~~d~ye Merhum Refik Saydamdan 
~:!ı~t!:n::,: ma[oldu açılan meb'oslnk için 
n ~ ıı:n. kuvvetlıerine kat'i clıa'T - ---

beyi iınıclirnııek. için seçm·ş olduğu iki Çingenenin tavsiycsile de- bugon ı· nıı· hah yapılacak 
ycır Don dh-seği miıdir. &Sil mid ı:, r b l w d' · · 
k biDcmcz. Fı&at Ttmlmuz ayı. wı~e bu '!bc~gımd ıye, llapı eıı-
nm ron harf.tıas!lndn Sovyet hükume. gıne w e§ı ıry~r e koyan ~a_dın 
ti Teİııli Startn bu dirse3'·n ger '5iınde cagız ertesı sabah beııbır 
lkıeındi aıdtnı ta'§lyan Stalingrad §eh. yerdenin yerinde yeller 
ııli:ıe g ::i ve oradan oTdusuna ve estiğini gördü 
Ru!s miDe.tine hitaben biır mesaj neş. 
~erdk: Büyülkatlıada vukubulan garib 

- Art-Fk bir adım b•Je ae:ılc.m:"- b:ıt- dolandıncı.hk vak'ası etrafında 
yecelkrina.. dedi. zabıta ve adliyrece tahkikata baş. 

ıı'Kl'Zıll Yıldız» gazetcsiran 30 lanırn.ıŞtıır. 
Tıomı:nU:z günıii ç:.kan oğle nü:.has:n.. Byiıkadada oturan İsa isminde 
da. d:a. bükUmet Teİs· nin bu mesaj ·. bıa·;llWl karısı FL~zıye e\•de ya)_ 
rı:!n ındb. şıu satıırlaT okundu: n1'2!ken kapıya ıkı çmgene karısı 

- «Antk h'•r a:d:m biie geriye gelnuştır. Çingene ikad.n1arı saf
e.t:!lmıyacaktıT.. Bu, miHetin ira.de. dıl b:r kadın oian Fevz.ıycye: 
':ıd'ılr, milli müdafaa komiseri, aske. c- Sı.zin evin kapısının d:ıöimie 
ri Ow:vv.e!ıler.ımırin 9d1 Sta · Yolda. defm.e var. Bo;rnuuuz<iakt beş;,ölir. 
gı::n dnfrXI ıır. Memlckeriım izin mu - yerdelerden b:rı.nı k.ıpı eştğınr.ın 
lka-ddcratı, du~ıoanın y~kılması; za.. atıma koy. Yarın sabah butun d~
fdre ıu!laşf.acağl kanaati hu ermin ,f.ne meydana çüacak!> 
tatlbA cıcl im 'ne bağlı.dır.» Dem.şle.ııdir. Kaciın da hu sözlle-

ıR\1'3 a er"nın ölümü nasıl ia:"h - re b.nara:k, dedJderin: yapmışt.w. 
ltzır <I tiıf n~ ve döğü,te nas.! çarp.ş.. 1"ırkat. eııtefü gunı.! baktığı zaman 
tığ:t:ı:ı bitüz.. eşığ:n altında ne dt!fineyı, ne de 

&mi a!!d wı d'akikıula :ric'eıt ha - beş..bicyerdesini bulmuştU:r. Alklı 
!fı"de buı."uınan Ruş orausu bulum - o vakit başına gelerek, dıoğru ka-

İstanbul kaza~arı ikinci müntehibleri 9 dan 
it,baren Üniversite konferans salonunda 

reylerini kullanacaklar 

Meribum D.r. Refik Saydamdan 1 Beyoğlu ve Beşiktaş kauil.arı mün 
açllaıı İstanbu!l meb'U'Sluğu i9in tehibi sanileri saa.t 10,30-11,30 a. 
bu.gi.iın şehrimizde !ntıhab yapıla. rasınıda, Kadıköy, Eyüb, ÜSküdar 
caıktın-. Seçime saat 9 da Üruvensi- !\lazalan mıüntehibi sanı1eri saat 
te lkonferans sal'onunda ıbaş1ana- 11 ;30.12 .arasında., Adala.T, B~ııno 
cak, lstan'bul kazalarınm m'iinte- köy, S31"ııyer, Beykoz kazalara 
hfüi sanileri konferans salonuna münteh'bi sanileri saat 12..13 ar.:ı. 
g~lerek reyle.~.ıni kullana.ca'k1a:rdı;r. s nda Üniversite konferans salonu. 
Meb'us seçimi saat 13 c ks.da-r de- na gelerek rey ~receklerdir. Rey
vam edece'kıtir. lcr tasni! ed!Ld:K.tcn sonra netloe 

Eimblönü, Fatih kaıa!nrı mü:rrle- Parti Genel Se<'krıeteTliğine bildiri. 
hiıbl sanilcı:ri saaıt 9.10,30 arasmd.a, lecdkıtlir. 

Bankalar gıda 
madJeleri üzerine 
kredi açmayacak 

Köyün namusunu 
kurtaralım derken. 
jşlenen cinayet 

duğu ~aı durdu ve çupışmağn rafk.O'ıa gitm:ş ve başı.na gell":l"rl.eri .Ankaıra:d'an g~en habea'lcre göırc Ça!ta!l'cad~ ~!enen hir ciınayetin 
koyU]du. anlatm:.şi!l". baınlkaıl.aıra, gııda uıacLdeleri üzerine mu&ıaı'kemesıilnc 2 nci ağırceza mah-

Ne çarıe k.i: dayanmB>ll'n da hir Zalbı•Laoa iki ~mgene kadını her •--- _]· l • o••..ı· :~ · 1• B lkcımdiınde dün bnclanılmımır. Ha. 
• .-1 Ahn d ~- ta 41< • • d l 1K.J1C01 o.çnı.ama a.ı .•..uuıFı.mış ır. u ,.. li'" 

ha!dldı \"aTala, an or us.u te.11.rar raJlı.a a:ranmaK.a ır ar. ,_ .. _.-11 1.. ı_·.ıd d _ _ı ~ -.;.Juır· 
in I w b--' d B ·· Al -- -o .. anı.na. uz~z fC'~h c gı a mwa 9u.u • 
•ıe-r om ege ...,,.-a ı. ugun man . • Ç-"'-nı- .J' Ah _ı _ _ı 

ord!u:;unu bin taraftan. cenub - Valiyi ziyaret eden desıı eto.k.u yapılıp atıl hım.kılmama. aroaıııcaaaı. oturan mc.cı ismin<J~ 

Okuyucu mektubları: 

Yalova kaplıcaları 

Ba .aııe ı~ otelleri, gerek 
IOkantaları SJhhat Vekil eti ta .. 
rafından idare edilen hayat 'e 
aıhhat kaynağı Yalova kaplıca. 
ları her zamankinden daha 
farklı, glden1er için daha müsa. 
id bir vaziyet ar~e+.nıcJ..tcdir. 
İdaresi, tecrübeli ve vaz.lfescver 
bir doktora tevdi edilen bu mü. 
easesenin aıhhi lqkili.tına da ol .. 
dukça ehemmiyet verllmlı; da.. 
hni bir doktordan ba~a bir 
profesör tarafından fljiyotrapi 
ve her türlü t~davl temin edil -
mlıtir. Sabahın 6 sındr.n ~ece 
yarısına kadar uyumıyarak haJ. 
kın istirahatile meşgul olan mü. 
dürle hastalara derin bir ihtl -
mam gÖ-1eren doktor tedavisi -
nin müsbet tesirforinl herkesin 
kabul ettiil profesör ber bakım. 
dıın Yalova kaplıcalarını, Avru. 
padakl emsallerinl aratmaz bir 
hale getirmişlerdir. LolmntaJnr 
temiz ve herkese clveri§ll oldu. 
iu gibi, servisi de gayet mun _ 
tazamdır. insana hayat ve sıh. 
hat bahıecf en ba-:ıyolar idart"nİn 
ciddi çalııma1arı, m~tahdemi. 
nln terbiye ve nezaketleri, bir 
kelime ile halka ıöıterile.n ala. 
ka Sıhhat Veka~cti için göğüs 
kabaı(ıcı bir vaziyettedir.· Bun. 
ları tebarüz eltirmeği bir vazife 
bilirim. 

Kaplıca müdavimi bir hasta 
da Mn1k8<'P pet:ol havzasına gi.r. konsoloslar sdı-~ edilmı.ş olmaktadır. Alaka. blılr ~~~bir. gece. ~y~e a.dB ındabkı 

• ıı._ f d : ld Do M wıımır ıdicpola.rı ve antrcpo'1arı aıık •evgL'ua.ıınmn c:vme aı~mışbr. unu a 
mq, u ır tnıra tan a ş.ma e n aıcaı:r. Sovyet ve Ruımenı koMo- ıı... __ n_ •• •· E k b 
~-:.:·1 .... • ,....,.<;ı.l~" .... aıak Stal'n • .n_LIJ.._ .l'·· .. w~ed t v·J· E:!lk iloontıııdl cdeoc:kT'Crdir. Hi~mr za. oar .-n haıı:.~ k.oylulcr ele, bu haTe • t ÜO aşına }Ü 
u.u~ .. J ..,....0 ;g..,.. ..~ UX!l.ar. oı.m. ogı en evve h<tye - . . ltclt" kasaba },.'-kisin 
greı:lL <:eınuhdan da vaklaşma yolunu ....A.-..11. vaıı· v B 1 d' R •. , mMlı gıda maıddelerı üzerıne büyük l nıın naımııs te WL e kuruş ı·n-cek 

·cı ,, ıte "~'°"' ı e e e ıve eısr t:o!kh vülc d . . . k . _..... ··-~:....4- . f " 

Ağustos 9 

Sabahtan Sabaha: 

Gençlere, havadan 
Para kazananlar 
Değil emekle iş ve 
Mevki tutanlar 
Örnek o.ma:ı 

\. __ Burhan Cahid _.J 
D aha mekteb<le ;dun. Bu) k.-

adaya bır g:ezintı yap.ı.~..iK. 
Feond.ti şaırlerırun b;r baŞKa a
lem gibi anlattık an ad~yı ıı:k ue
fa go.111.iyor<ium. Mev:ı;m baneırdı. 
Daha Adaya yaklaşU"'kc·n ~at;! mı. 
moza kokusu d'uydum. Ko) u ).e~ 
çamlar arasına serp.1m.ş bt-yaz 
köŞkleri, ç.ıçeldı bahçeler. ıe Ada 
~ h~uma gıtmışti .• izam cadoe 
s.mın nihayetmd'e b;r d-0st..ı zı) arei 
edecekıtiik. Bızi iskele~ ık:trşf a
yan dıostun araba tutmak tl!klrfini 
kabul etm:cı.k. Ge.aın:~, görmüş o. 
l'u.ruz. Dedık. Ve aa.ır agı~ .. ~~ıa 
düştük. " .. ,1VJ. 

~a ~d'dede gıdet'ı<en sağlı sol
lu b111bıxınden güzel kö.ş"k,cre hGY
ran hayran bakııyor ve soruyor
duk: 

- Bu cennet ıp:bi köşk k m:n? 
- Ya bu kaşane'' 
Dostumuzun verdiğ ce\ ab adla; 
d~ Şal'tıle henı~n hemen ay 
nı rumııeye aidd:. Hep e 'w de\· 'r 
paşahtrmm saray ooamlar n n ı~·nı 
leri geçiyo?'du. Art•k kÖ<"k!ıer:n 
seyırekleşmfye ba:?lad· l?ı no1<tada 
b~ro~~ gen'ş bir gii! balıce~i ·ç;ırı<le 
bırbıı'ınden gii2X?'l üç köşk ılrnrşı. 
mıza ~.ıJdtı: 

- Ya bunlar ıtlmin? 
D.oStu:muz o zamana kacl<ı"' cı>v:ıb 

ver':rlken a dl,ğı cıdı:ii tavrı b ra'ktı. 
Güldü ve b.ze döndü: 

- Biliyor musunuz bu koşk ler 
ne ile yap lmıştır? 

Ve bl:znn ilT'..eseleyı halledemiye
ceğunizdcn em n: 

- Cıgara kfıg dil~, deci .. Ha)Te
"lfmizi arttırmak .ç.n de ~ve Eri: 

- Evet Seferoğlu cıgara kiig oi 
yak mu. 1şt.e bu \öş.'lc.e o k .... ğ.dın 
kazancı ile yaprlnı.;ş.tır. 

O gün manasına pek ıs namadı. 
ğını bu ~ab oıonı:n sonra b Tlkaç 
yil adada oturıdu~u.."'tl mman dadla 
y1 tnbliI ettim. Ad.an n b r aç deV 

rlni göıxhiküm ıçi.n benı ilk defn 
şaşırtan muammayı ko ay ıkla çc.ı 
düm. Ad:mm hır zarnar. ar saraV 
paşalarına mahsus kö k er. za"nan 
zaman b rlkaç de\T..n ven. z ng;n• 
lerine ırıesm:geç d yapt.rm c:• ~ .., 
hay6t son bir ziva~t n-df ~rdıüın'I 
k.i Ada .artık v&Kt le Fc-b ·· s oto raf 
h'anes'.nin vitrini .ı(b: dev .. kalı"· 
rini te$hir eden ~ı o 'makta".I c 'k 
mış, ·ş ve emek sah;b'erh,:n ı:. ·~ 
tere, ~ nuru dökerek verle:ş:!.'k e .. 
ti sa""five hal' ne ge1mıst r. :C(f.t>r 
bunda öz Türkün h"ssec:·. n(lc:'li 
azsa bunu -tel.af; e~k 'kendi elin· 
dedir. Yeni v~şenler havad~ pa
ra Jmuın p ibos:tan serg-si ır.b' gelip 
ı?ec!ai çardak kuranları deai' atın 
t.ıır; ve f!ÖZ nuru ıle s sar·b· )'l'lal 
salı ·bi olanlara bakarlarsa q(b rlE'· 
(fl bi.it:ün an€m14tet asıl hliv:yet'nt 
bulncaktır. 

cP>uL!/,an Ca.hid tlitmuş of.a~k görıiyoruz. Dr. LW$i· Kırdu.rı ziyaret ~tmış.ler. e r u aı gct:rrımıyece 1'lr: cıo'"""ıırıı go ... uıu;ooc:r ve evmı etra Jnı .._ Kıa.salb1 dün b., 1 
1 Dom.ok oluyor ıkiı mrurc.,cınıl Bu-dje. dU. Buı aıran&ın. mevsim itPbuile raıra:k baıı&ına. hazlTlarunıtlaroır. Ya aır .. ~T top ~.°!.ı y~pa • ................................................... . 

Dıİı ord.ulaTJ ya sanıldısı kadar kuv - ~~rfunası ıicab eden baızı gı bl'a.ınaıcaığını anlıynırı Ahmed lca<: nıJk et fıa.darı uzerınde gcruşmu~ler Emniyet Umum Müdürü 
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it ilr tın ı.r.LT açırmıf ~ 1, ııs))a d.'ı A a.1a. d b' .. d 1 ge rm preımpln en miı cm o an ıEmni')"et Umum i\iücltirü O marı 
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c:-:....... -1f; R•.. gazetelerın' ~.. sı!} -c•k ··~" _n_ ·-L!e ··nıL... -k d' .Jl-.- bu ·- _ı A'h d ·- _, • wx mı ~ .:>a:on a1 J'"UI ara an. ;;.c:ıu m ze .,.... .. '°' "'~ "' " ~ pnve M~in gazetesi sahibi Ya - cı5. uı.vıı go mıc t~p ır. .....,.,"'!>'> eıınLOa me yaınlll'lla tenrzi'li cihetine gı'dı'~mi~·:- B h ·,,,...;... r_:... U M ·d·· ·· dün vatt:cm'lrl .tch1i:ke.de olduğunu yazdık.. _,,, --o--- bu/] ""f w•ı o . . ........ u u - m .,,.~ .. s.:.ımuıyet mum u uru 
ma.r ını ~ "lt"rvoıruz., ayni zeıma.n.da da ~is kaçakçılık MdYısile Miid • • .. :unaın .ma.~~ ~u .~&'1 .~ •. ze.!!<r ııs. 8Ulstallci lwnı.ıtmalar mü.abet bir snf. öğleden evvel Vilayette Valı ve Be. 

dc'::uım.ımFi<M verihni•tir. Yavere • Denıze duıen kadın hastanede mSıde lbır koy!}uyu oldurmtiştuT. ~ gdlmoe etıin 10 lcuro• kadar Teid'y~ Teilı Dr. Liıtf' K•rdaorı :n...a • Angto • Sakson devlet adamlann·n ....,- ,. .. ,,-
Morlkovaya 'koşmak Rus <levle't n _ dl!!, lhi&Uıneıtc verdığ· b,.yımname öldü Bu 'lıad~enin dün yapılaın dut'UŞ- uouZiıtYaca.-ğı eöyleınmektedh. ıret ehnişt":r. 
dam!' ırt:le b-Jr kıo-nfeırans e'kcfetmiş ile ~iik saırfiyatı İçin aldığı 829 Certralhpaşaıda orurn.n lrfaın ismin. m:ın~.a ~orucu. Ahmed suçunu ka. 1 A il I k 
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____________ _ 
oil.ı:h.ılkHM1ın1 öğre:ni}oruz. fup lk.ag dın 131 topunıı biı baka. delbirıitntn lkarl81 Meliha evve'lKi gün m cın mk.ar etmiş ve: s er ' ~ş,erı R AD y o 

el!ııaı ~~ ma:t.ınun bulumnı:lk - . <<- Ben, k!hns.eyiı öldünnedım. .. 
r~:: d~:;~d~~~· Kafkasya - tald'ıır. Bu ııaıtış., emniyet .kaçakçılık Sa:m~tya. T~tımmda. ~olacıırken, bıır o b.'fitaşa!tk aırasıncl!a Üzeyir .kim.. 339 dogumluların yoklamalan ...;-;_ __________ _ 
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odilcın lbir ciirmümeşhudla da ~·it d!e-nhe diişmiVtiı"T. Etraftan yeti~n- D ;ı_ ,. D hidlerin 399 ~" bu doğuw.tulısrl,ı muameleye 
lca;yı'hı ıneıı!t.oshıde yi).iiımi csırseın. güç oll 1 bow a _ _ n_ •• la k d J_ an~UT. u.ruşma, ı.ıa t"bl •--•-- ilk 

d h unmuştur. eıı ğ\ılımwx. uzcre o n a. ını llUl ~-rlL• 
1
.,.,1 .... L...._,_ .. -une bıTa'kıimı.,. 1ır. .. O&AUJAWın l'e so_ n yoklaınaLa.rmın 

1ıeışm4 dlan Rur.yayl mo ern ar - c:....Jı.. cc.:~ .,.. u ·~ • ıı• bltmt'Si 
l:ıin lkam.Mnt teş"kil e.d"eın petrolden de ~ ga.zdıe pa!tıııonır hakltır..da taırtın1~aır. Melli.iıa baygı.n blT lıa-lde ne cGk kısa l>lr zaman kalmıştır. 

m_ıı._t__ 'b•--'-•-. Fakat bu. Rusya - rrci!Illi ~ lcanun;.ı ~ü~ümJerine Halselki ~a.staıncsine Jı:alchrılmt§tJr. Belediye miifettic:lik imtihanı Afilı.adarıl:a.n dört aded foıtograt ve 
mn:Nlln ~"' ~a.n talkıiıbam geçılım'l<şt tr. f"alka• lbir an~u.ı_. "'lm" t" ::ı evrakı ınıiisbltelcrlle biı"likte hemen şu 

nıın dleıha!l aö,.,.,,esi demo!c deği!D • ....... tU'UlO,.. sonra o Uf ur. • '_ .J' •• • ~ ,,.... . H4d~ ~ınd hk'k BdJedliye ıtıoftq heyctı·o.ue mun • beye mu~aat C(ler<'k yokla.mn. kaçalı 
dir. ~ üÇt<e bi.T.~ ~C§~~I edı>:orla~. lanm:. .• ;... 
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ate. h&§- ha.1 Wurıım 11 müfleu~lik için ıim. kalma.nıatarı tekrlU' ilan olunur. 
Mir. ıd "J1''fILOçonkonun ordulaırı Rua ılwvveıl:erın.ın uçte ıkiıluı p • AB~·· . Ş be d 

ıınütem.adl ric'~~ csnselında çolk nuılJ pdı ·00 •• ğlamdİır dıye lkeıclaır ıı mü'rAcaat yap1hn1~ _ u ye avet 
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.................................................... lı.ıa.IJ.mıjŞtlir. Rus kuvvetleri yiyecek 32.50 ve 24 ayulılc kü;fıç.c a'Itın 433 ôlan6ab' ıteftq heyeti ikadlrosuna a4ın6 edllt"ceğl evvelce .-asetelerle ilin edlL 

T AKVlM • Ağaıto.s ve pdtt1dl ıbalk.ı-mındaın ne kadaır 61 • fruııu$u.. caUa.r.dlır. nllştl. Göıillen lüzum iberJnc Johlama. 

11 ______ _..,...---.----ıı bntı çdkeııUeı:ae çeıksinleır, bir defa "" lanı. :?5/Atus./HZ Sa.lı günü nlb.a.yl't 

.... ı .... 9 Arabi Ma. ft:ıu üç eyl aıt1aıt.tı1ar mı. \:.t§!lıa biroik • 1 STER 1 NAN, 1 vertlec~. (Yohla.malara haftanın Pa.. 
11:i41 1181 te UmiHe de erifebi.ürkT. aıtesi, Çarşamba ve Cuma. gibıkri öi. 

ı.:.!~. Hı::", Eıv.dt ~e meydandadIT. 1 S T E R 1 N A N M A r ıooen sonra dC'r.lJ'n edilecektir., 

1o42 96 Fa!k~t ıblze öyle geliyor ki, bu Bu milddct u.rtın.d.ı 6llbeye gele.rdt 
o-~~-r-----....;,,----11 'tehfll&.le ibutim Rusyaı için adll b\T Tokad muhabı'rlmı'z ıu ku"çük .. bl k yoklana.tannı ya.ptırma.yanw bakkmda c..tıM·~.. lJl!iA grm r öylü ıigarasi paketinin .,. Receb "' tehl~ke oınmık!taın zıyacl'e bugün içi11 L-L-I l'önd-L.: As. mü:telletlye.t urıununun ocıa.i a.ıı. 

•• I>, 1. lJ, --~.JL _.::ıo,_, l" L!~ ıt h™1- d" DAUCI ç0ı~ içinden ..::.....:t .. bir lira rtkmııtır. t iL -An -r.1 cen.uıua .... ..,....,,ecen ;wr e wı;e ır ve Ortaokul tarih • co~a öğ. ısuıuu,.. :s kft.mının ıta. b1& ........ cc.,. . 
6 o' 26 ' 07 Ani!o • Sak~ aleminin atcıl&.ce!e retmcnl Halis Aarkayanın yanı. Şehirde yayılan bu haber üzerine 2 - A.<;kcri tıeka.üd. yetim, aııt, ma.. 

09 47 7 JO ~da bir konfeırans a\detme. mızda aldırdlfl V~ benim Gljtl • bu sigaraya alıci çoğalmlftlr. UiI nıaaŞlarmm tahsisi işlerinde ıı.ümt 
ı--t-:::0~...-:-~:-;:---.J.!.-..L-11 ....r_e- a...-...ıııea aeıheln Rucruanin y,·•kıl. ve sıhba.1.1 temin ıeın al!kadarla.ra tth. 

f'le lkıadl AkfAıa ' Yatat erıısu Uö;'• -J 1 s T ER 1 NAN l7"r.:-ıt-:~-tF~=-l-...:..:~-1 m81lc 4!ehlltesinde bulunması deiil, beırllk edeeek VekJUt't cmti şube,·e ceı.. 
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enılrlenle.n birer nUshlWDm Terfiecetl 

~ ... ,,,. UfltllUt1_U '- ___ -· .ilin olunur, 
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PAZAR 9/8/I9ız 

8.30: Sa.at &)arı, 8.3.f: Hafif prograın 
(Pel.), 8,40: Ajan ııa.berlerl, S.55: Jl:ı. 

"J] 
fif pa.rçalar ve. lr.rilar Cl'ı.ı. 9.20: E\" 
saati, 12.30: Saat ayan, 12.33: 0)Un ııa 
vala.n, 12.45: Ajan lraberlerl, 13: şark1 
ve t.üıitiiler, 13.SO: Rll{]yo salon oıt;es .. 
tr.ısı. Ça.nlaş saati, ıs. su, a.} arı, ı s.03: 
~yo dam orkesira.st. 18.40: Fasıl bt. 

7CU. 19.JO: Saa.t aşan \e aJA.ns ııabflf .. 
lerf, 19.45: İstanbul Ai Yarışlarının nr ... 
ti(ıcleri, 19.55: :\luri'ın odıı :ınuslkı.sl• 
eserlerinden (Pl.), Z0.15: Cl'u1nnı ve~ 
kını). 20.30: Karı.sık ~kılar. 21: (P• 

·ıe 
raat saa.U), 21.10: ı·emsıı _ Kimgll 01

13 
si, 21.30: Tanınmış operabırd:ın g-e.ç~ 
programı <Pl.), ı2.30: saat aran 
aja.ns ha.berfert. 

-----~------------
Mevıad 

istanbul Bclcdiyrııl Komen·atnan ıcr-
ı .-.nıılfC' heyeti sabık ııusındıı.u ve Sfi e.,.~ 

camU eski mUa;Vnb:lşısı merlCıdban :ııa .. 
ıız Kemsi Gü.rses'ln 't'l'fa.imm S ;ıııocil 
senesı mün:ıSCbetUe 15/8/942 ~ 
si rinü ötieden sonrıı. Şelııade cııınl11'
de mmUdil şerif kırant ettırneee~ 
kendlsbıJ .evenlertn ve arzu tıı1erll 
celme:lcırl ıdc3 olunur. 



Sayfa l/l 

~~ 
Universıte haftalarının 

manası ve değeri 

SPOR 
Yozme şampiyonluk müsabakalarına 

.. d kf S di Irmak Dünkü müsabakalarda Beykoz ve Galatasaray yüzücüleri arasındaki 
Yazan·· Prof esor 

0 
or a çekişme hay:i çetin oldu, müsabakalar bugün de devam edecek 

• . •. . ... cu· siz olarak aı·.ı1gwıımız cMamul ,]fon> davi em. okl.erik~izin·okttamur randıman 

dün Modada başlandı 

u . _ Su Spo11laırt Ajanlığının haz:rrla • ~aıyclaın. ilki atlayıcı iştirak etmişti'r. rına "bugün d e aaaıt 14 de Moda lslanıbul Ünıversites:ı uçun · . ·n timiz ve kendı toı)rağı. vcı'm-esiıne ırı;u an ) · d:ığL yüzırne şaımpiyonbk rnü;.abalka. Uçü mocburi, üçü serheat olara'k havuzundla devCi.Jn edilecektir. haftasmı bu yıl Elazı~'da aça. kenıdı mı e k hatta yanlış VeJJhasil Üniverı..,!te haftalarmın "--Lna dün Moda hanızund.a ba~ - yap:ılaın bu müsaibakala,r sonunda Bu...:~.. yapılacak m üsabakalar 'a h.a!klkında no san . b ırax •-· Ca:kıtı. Bir. nci hafta Erzuruma ~ız. _ u tur. Evvela nıc-m bu memlekette b:ış~ınıya mcc ur t,aınm ııştı r. Mevsim zaır.tı nda .içü teş. Beykozdan Faıhrı b1r!nci olmu§tuır. BüYüfk.ler ansında: lkinıci hafta Diyar;hakırda açılmış b~lgıler dogu.rtm $- tab:i ser olduıklan büyıük vazıfeler varıdır. vilk, ~Jruı şaımp.yon.ı seçmeleri ol • Neticeler: 200 setibest, JOO sirtüstü, 1500 
· ü · _..J: t. "zin topra~ım ve · · h · d h ı·~ · ,,__ 1k 1 F lh · (B k ) 87 6 tı. Bu harekete Ankara nıveıi>ı- leke ımı. . b"l . ]eri daha zi- ŞimdiHk haftalarımız da a zıya e ımıa{k üızeıre beş mu te ı musaıoa a - a rı e'Y' oz , 6 puı.. seu1best, T ü11k. bayrak. Kule ati.ama ; 

·· ekle ı · zıı gaııb 1 gın b'l · ,,,_ ı· b 1 p"ycnae•nın van .. t~si'nin de katLldığmı gorm vet eırım. . . esinden tet halıka ve meslekdaslara ; gı ver. yaıp.wmışt:. sıtan u şam ı • . . 9U ~opu. 
:ı k tıe d Capitulaıtıon zavıy B d 9eçmeleıriınıde Calalasaraydaın b8, 2 - Muzaıffer (Beykoz) 6 7. 36. Küc;.Uıkier arasında: ~mnunuız. Böyle·~e ;ne~ e le~ı. Y~ e tın·~leroir. Bu sebeble hakiki mek rnerhal~sindı.!dı~d _ un: k J. Beyik,ozdan 76 yüzücü finale kalmış 3 - Kernaıl (Cıı.latasa.ray) 55. 14 200 seırbest. 100 sırtüstü.! 800 

LÇli dı.şlı bf.ır temas imlkanı · asJ k ~ ." . ·zi biı.za~ kendi. çdk ihayrrlı b~ Ş~_Y C: ugu m .a. - kmdı. Su tıopundaı BeBykoz Calaıtasa • 5$lbesıt v e Tüırk bayrak yaırışı. 
l'nakt d B haftalar zarfında zengiınlilk:leiJlml f tl · ·z ka'k. Fa:kaıt d:ıle1'{ınnt: buından iba. Su 1Spoıtl aırıınıda senelerdeniberJ hü rıa,yı 3. 2 yenmiştir. Diin!kü 'IDÜı9abaikaMr b üyük hir ;;,...;,,, ~ .. ~t· l ~ mullt""t1·r 1·1,ı·n1 c::ube m;,.,, taımaımıen mılli men aab ~~ı ret deaild'iır. Bu hareket öyle ge-niş h 
"'"~'e • ...,,. e erıın v .L -< ""' uuıya n yük b'ilr Tdkabet peş:nde koşan u Yüz:me şampiyonluk müsabaka1a iaı1!ilzam içinde cereyan etmiştir. Si. b b . · ·ııerı· kendi 1·..;. 1·,ı.n ........ etınde araştırıp u !emelidir ki her sıene bir vi·tayet'.. · b" 

ne mensu mumessı :ı• l'Alll" . • • . ilkiı lldülbiin yüızücülen dün çettn l'r ( 

Sahalaır:nıdaki yen.ilikle'!"! mesfüek .. medburuız. A ·u.m:ıer sahasın ... ı:ı:iz iyice .t~t'kı<k edtln:ı~ş. oı:ı~lı~ıı müca.d'e1e · ıe İstanbuı şampiyonM:n ."So~ Posta,,nın bulmacası·. 2 2-(13) 
d · · k fu-satını elde Vaziyet :manevı ı .. . . Oy!le k vılayetl-e-re bılgı goturur. dıa son meJtreJere kadar çekiş'lli.ş.ler. aşlarma bıld.irme > • ·ı ve daha mucbır tarı. k cf" ·· te 0 vilayeti ıyke · ra.ş. d·k Müısafb.aıkalara but<ün de denm 

:ıahı~Jeri gibi hnfalık içi~ de;;::: ~~:11:e a;limiz hakkında ~arbin tı::ı:şo~~ş d!ol'gun materyel ~p1a. edıı} ecdktiır. 1 so'ld--a-o-s-at-a doj 2 3 4 5 6 7 8 9 1:) 
ıyette ko erans ar ık . te'lkiın e~tiği fildrler çok defa mJJŞ bulunalım. Hekinı. hu'ku,kçu, Dün yap:Jaın yaırışların neticr. e.ri: ru: 1 

S~tile faydalr olmıya 5a~ı~t- bJıze lıık zaviy-esinden görü'I... ikıtısadcı fen adaıoı he'.' bir: krnd Bii(yükllor: 1 - Kıymetli 1 •il 
taıdurlar. Fakat bi1ce Un~versı e hı~ıstıya~atih bir nıi!.lete karşı du. ~ahasıınd~ gidilen vilayeti iyice ~n... 100 seırlbest: lbııah im· (Beıyklo.z) Ba.şvekillml~ (9) .-------
hart.a.ıarının asıl değeri bizzat bo- muş ve taıbii olan kin ve nefret- celemetidir. Eğer bu hayırlı iş için 1.05, Rauf (Gala~asaray), Mustafa N!.ı.~Z;~.ldi <7>, 2 
caıarm mem1ek~t içinde ince1eme yubnasıü1h. m o1rnuştur. Böylece hafta kafi gelımiyot:>a .ki gelmiye. ( Calfaitıaısaraıy) · 

3 
_ Bir 

113

.,,.,. - - --
1, n '"'n m e 200 kuı:lba:lama: Yusuf (Galata - ....... 3 ler yapmak ~mıkanını ·buılma 3 

- uc . b",.......,,,,k hayı!l'lı şey'lcriın ceğ: tabiidiır- Üni versltr. ayı veya ) \ K 
Tanwnat, ı . .,..- A H Ah sııaıy) 3.14.6, Tevf.)k (Beykoz , lık ((., umpa.n ,. ___ - - ------------dır. J:m~la be-raber bu v ayları aıQIDalıdrr. atta er sene on Moık;,n (Beyıkıoz). Y• (41 . 4 • 

· · • l aktan başl~ıcı 0 ı. ·· ·· t t;ı· · • k ) 4 D · :ııımı clıt.halalt eş-ıası> o ro . lab fiıkirleri mernıleıl\.e- be.ş hocamızıın bu.tun yaz a • ını 400 .serbest: Vedad (13ev oz - enız ~ene -----------ı -------
Çı!ka,ra_r,ak !halis btr memleket ıJmı, rupa ı:namku +'ıc ıbir nevıi Sen. bır vilayette g-eçı!'mesı icab c:der. 5.55.4, o~man (Ga:l3ct.ısaray), Ke. rali ıoı, Bir lievi 5 • • 

h 1. e ~n 'o:etırme surev•• d c·· lk.. il) 
:Yaıni yıu""zde yıu··.z eyerli malt> a ın ve 

6 

. ıf · 'te meydana ge. -.e bu:nu da yapmalı ır. un u mai (Caiaıt:a~aıray). v sopa. • --- - ----. --- -----
w • .ı.n d' ın erıon . . \.. . .ı l V d d T !> Ceketlere 6 • • go.t1· .. me,_ en ""'k muhtac oldugu- t:.me<n'"" . ··m·m·zin 0 kadar Tü.ıik hocasının vazıfesı, gar.uıuıekı 4X200: brahim, I!" a • ug • -

" " '!!o. '<"' · M le . · t· Işte re11 
1 

• • • · d v•ı k k ) 10 :ı·7 6 kon11lur C4l, Ce. trı,uz hamleleııden bırisidir .• '-'~~. tı·rım.ı.ş ır. . ~d·v · veni tadh meSleıkdaşlannınkılllın aynı egı - ırtu!I., FU"aıd1 (Bey oz ta ımı · • 

7 
----. -- --••• -_ 

höyle vazedildiği zaman görulur fazla ehe1:1'~1yet ve, ı_g~ ·k h issin; dir. Orada her şey yapılmış ve ha Rauf, Osman, Mustafa, Necdet (Ca s~ (3).Ehemmlyet 
kı· Y"·pılacak =yıerin henüz bıışın. ve dil rezımız bu. aşahgıkı··k" b.~ ta zırd• ... b12· her =yi \.'eni baştan kUır 1.aıt.aısaırıa!Y talkımı) 11.10. . 8 --------------- -· 

... -<y k eıt ·y mec k · ·n yenı V""' a .. ı ır - ..... , -<~ K"'çitkller· ve kıymef~e lklncl dayı.z ve bu sahada at: mı e ~yenme ıçı . . .... mıya ve memlokcl ilmini meyıda- u ' · U'mı (Beykoz) derecede (4). --------- ----- -----

bur olduığuanuz büyük mesafe!;· rlh "" dl.l lbilgıs. yapmıya ve J'Y- na getiron.iye mecl>uruz. Gcnçl~ğin 1.1 ~~~. ·~~~: ( BeykoL) Mu•• ' - E<k! t• 9 • il 
varıdır. Ha.kiikatj tad. olarak rfa e mıya matuftur. , karşısına geçip yatan hiznwti tel. (Beykoz). spı>rumuz ızı, ak. - ------ -----·= 
limmgelirse şunu söylemi )'C m:c- Tabobet gibi k•smcn ame h ofa~ kin etmek vazi lemizi yaparken ı o o k""balam&< Su ad ( Bey k 07) •m m•-•ma (3l, 1 O _ 
huruz ıkı ':Dü:rlk tıop;ağı ve Tür~ ı~- bı"r "U'bedıe bile kendi mme~ımız! bı"z7·<>t .k-"ndimiz i.istü.mıüze düşen .meır (Caılaltasar:ıy ) 8 - Bir hırist.ı. --.... --·-----... --=::=::::ı=c::::m::::::::== 
sanı henüz meçiıulimıüzdür. ~· ~kendi topr.ağımızı ikendı nebat arı... vazifeyi son haddine kadar ba~r 400 rrhe~ı~ te)n ry oz ya: ~ ~obtl kelimesinln kısa. §fkll 5 - Bir ha.rf (2), İlgili m. 

B 1dı "' ı ...... "" (B k ) ort (8) 1 4 - Serseri (5), Bir renk (2). 

ğimiz şe)<ler Avr~pa ınminin ,z zı yenden ele almak z-0runday>z. mış bulumnal]o/ı<. Bütün "1CSiEik.. 6,28.B: .. ı ( ey oz • Süleyman (3), N.ıa (2), Kablllyot (3), 8 - BlT '"'" ııı, Nota m . .ı.ıı.. telık' e1ıtiX-i mahdud şeyler<lr. v_eTrnı his ve tedavıde kendi ım~anıımıı.. da.şlarımıın vazıfe1erini bu şümul- (Gallaltaisaraıy). . t 1 (B 10 - Bir kömür nev'j (6). (4) . ın "" b"t raf Ol- eş . . . ..ı. • • • 4X ı 00 · Ceıngız, Leon, na f!Y 
bu mahduıd'. şeylcriın de 

1 1 

a zın hUıSusiyetl1erini ı~rıce bıllneuen de aın} ı> .J•klarından emınım. ·) 
5 02 

S lAh ddin Ke Yukarıdan a.şa.ğıya dotru: 
7 

_ Gel emrlnln aksi cs ı. rna.sını bekiliyemeyiz. Tanzima~~ sı·rf Avrup~ reçete kit.ab1arile amel Onuı.• ,; in Ünivcrslte haftalarına !~oz t~.mı an: R~f.;~ a(~alata~arra; ı _ Alınan _ Rus h :u-b tnde ook adı 
beri gartb i1mHe temastayız. F .. a. etmek e'ks~k bir teşebbüs oluyoı. seve seve gidiyoruz. ?n~. '.11-das ~:ımı) ~";5 . geçen b ir ye:r (10). . 

bu temas bu bayraaıltk ve ter~e İf afa mecburuz k i bu sahada da edenlere miınnetıta-.·ız. D · l.er.ı.mız bu Yüzme ~üsabaka.hrtndan son:-a 2 - Mecmuu ma.hluka.t (4), Yumu. 

devrinden i\eriy<l gidebilmek !: k:ı. insarumızı iyi tanıını1onız. hareketin memleket .. ıh\ıyaçları bıle all!lamJa< yapılm'""· Bu mü. ,.. obn:-:..:::'ıuı İlk delil (31 , esaslı haımele1ere muhtaçtır. Ş . ı ı-. , ,_ 'k lduikıça te n isbetinde ~niş~a~s~t"S:.. - fla!balkaıy'a Bey:kozdaıtı ü~. C alatasa.. 8 - al ' 
ki . ...ıı...den tenkıd- Bu maluımabmız eıKsı o ...... -. - - -. - -. ~~~ sı muJhalt'kalktı1r C:tıru ·~wrwr•«4T..,. 

8 - B ir isim (41, l\ladun (dll kıla.. 
vıızu) ( 3) . 

9 - Milli (6). 

10 - Külha.nbeyi adilm (9), 
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PAT-RO-NA ----· 
Sonra Sultan Mahmudun me. btıe pek çoktu. İçınd.en: cBre İb -ı ler :mi? . .. Er!kok, elleri rob d~ambrının - 'I1eı;cddiid mü diyorsun bu.. - Ş.mdi, d~Ji .. şöyle karış 

sele ıle başa çıkıruü• hususınıdaki rahim işte dev:let ankası lbaşın üze. - Anı sari'h olarak bılmeyuz cebinde, sakin adımlarla karyola. na?... Kıendıni ve benı ne müşkül otur; SC'ntnle biraz dostça gön,; 
alttan atta düşüncelerin! de oıraz rinc korunak üzeredir. Gözunü dört ağa yıdld'aşı.m. Saıt Bursada bulu - ya doğr.u yünüdü, eğılip hastaya mmı!kie dü.şilirece~inı hesablnıncyor lim! 
b'J.iyorıdu. Sabahleyin Et.meydanın açl» dedi. Kızlar ağasına doğru az naiı. sabık Kmııın hanı cK~p'!~n Gi. baktıktan sonra, bir sandalye Ç€- sun, sonra unutma k: bir ağır has- Bir daktar, nMtasına dostlu 
da Patrona Halil.den ğördüğü per. daha sokuldu: ray Han> hazre~le:r1ni lstaribula ke~ genç kaclın•n kar.şısına 

0
• taıun başı ucunda bulunU)'\)ruZ. tan bahsetmeğe ®şlad! Jm, bek 

vası.z ımuaanelel~re de ıçerlcm iştL - Etımeyıdarundaltı. eşkiya ne cetb ve davet ettirdiler. . turdu. Enkek se.rıt btr hamle ile b'leğinı mc odasım doldwan kalalıa~ı 
Mısır valisi kethüdasının ağ"ı.ını ister ve maksadlan nedir, lbilüır İbrahim a.ğn bağırdı: o, oturur oturma.: da Saadet; yakalaımıştJ. Kırarcac;ına st.kı) or. kıymağa razı oldu mu. bu'l1da Jl'l 
aramak istedi: misiz? - Kim? EŞkiya mı davet eyledi? Hanım ayağa kalkmıştı. d~ Genç kadmm yüzü acrdan bu- laıka müıhim biır sebeb vardır. }ia 

- Ne buyurursm: ağa hazretleri - İste<f'ukleri kendillcrine da .. - Beli, anlnr pavet cy1€diler ve Eı1kek. elile işaret etti: ru,.o:ımuştu. ta, uzun tavsiyelerin sıkı kayıd \ 
kar ndaş, şu hal bı.ı minval üüre mşfunadm neGne yapılmamas-:dırl sadetlu bünkiırdan furman dahi al- _ Otur! . _ Bıra'k, oh; ~ fe.nn! şartların yağmuruna tutulacak 
devam eyliyecek olur ise chlkmcli - ~ay.ib! . dılar! _ Hayır, doğru olmaz .. ber~bc:r Diye ku.rtulımaı.1t isted'. Fakat, mektir. Do'ktnr Muhıddinle an1< 
~ kalır mı dersiz? - Beli, devJ.et mansablarını da- - Ya, han hazretlerı kenduler.. göriilmemeliyiz! erkek ayni haşın ıharekıetle ık.endi- daŞlığııruz ne eski ne de köklüdil 
İbrahim ağa başım salladı: hl Etmeydarundan kendü hava - ne cynvaş> olu.r mu dersiz? _ Bir mahzur yok. Uyı.kwn kaç. s·ıni çekmiş, diğer elilc saçlarımı yiyanaya g~iği zam.an yaoo· 
- Kalmaz sultanım. Maazallahü lılarına venmek isterler. [Kızlara- - Adem ~lu alacası !çinded!ir! tı, geldim. Sentln burada olduğunu yaıkalıayaraı'k yü:lJiinü, dud"aMarını memlclkeıı:lcrde. bir vurttasını 

taala in'hılal unııtadder olUTt cVe- ğası alay etti] filemi nizam ve in. - l... • billmiyordum. H9m hastayı mer.a'k öpıneğe başlamıştı. ııen insanın duyduğu yakınlık 
z.xı erurt.unu tedbir> Mehmed Paşa ti.zam verdı'kten sonra ya Moskof Kı:ıJla:rağ'ası el çırpıp kahve iste. ettim. Tam bu sırada da Vcdad, gözle. ikimiz de birbirımizc hem n b1ığ 
hazreffte.ri lhususu anezbur .Jıa'h1nn- veya Nemçe üzerine sefer etmek d'. Kahveleri tatlı tatlı içerler.km _ o ha1de çekiley'ın. rini açmıştı. Her taıafı bu'.lanık lanım ~ık o, h:tr r..y kald : b .. ~ 
da ne dilişünürler dersiz? istedi:kıl.cr.i sö~enü· idi! ~ du~annı İbrahirı; ~ğr.n1'.11 _ Niye lrorlku~'Qr:;un bu k.:ıd'ar? göııüıyıor<lu. Bir müddet gö~eaıını zar!md~ hemen hemen b b!r m 

- Anı billmiyoruz, sahih" devlet - Allah, Allah... Ya şev!ketlu k:u.'lagu;ın <llogru u~ tıp mü.hun bll' - Bu derece ılen g'tme'k çi11kin K:1J1pıştırarak k;nd nt!. ~:Imege ç~- her gı.in gördük. Konser gecesill 
hazretleri dahi ou manada müla _, padişalı1ım1Z c anların bu m"ramfa. sır veıı.ı~nmuş gıbı gayet alçak ses bir şey_ b'ri gelebilir. iBer.abel" gö lıştır. Başını saga çevudı. ~ r ~ul kadax ne tesadıüf ettım, ne de b 
haza eylerler sanılır, rına> müsaade C}1e:ucği düşüınür. le söyledi: (Arkası V<tT) nübn...<>nıiz şüphe uyandırı:r. aıikıasmtlan bakıyordu sanıcı .. gor- haber almıştım. Nerede 

0 
duğı; 

Mliıl.'.ı.haza iJ.e ış b tmez, ancak fi - Gelecok kimse yıok. Karım dii<k.1eri vazı değ fdı. K pırdanımak bilm"yordum bile. O a:~am, kartı-
liyat sadedine intıkal ister. derin bir uyıkuda.. ist:ecl , teTidan yata~a yapışmış va. n göndererek 

0 
ı' teb~ k e:.mi~. 

Kı2llar ağası tatlı .tatlı 'kıpı;rdan.. Deniz l evazrn ~atma'ma Komisvo lU İlan!arı Genç kadın ~k s:nirli görıünü. z"yeotıte-yd. Mukt~ r clam~ı, oda Kartında bı.r..nci ~ımf dah.J ye :nW 

dı: yurdu. da bU- hareket vardı. Bu derın dal. tahassısı yazı)o.,.du. Yen.d n <.1ün 
- p·ı yat mı buyuTursuz? Fiyat tahmin Bı.r yatağa, basta:> a bir karşı. gınlı!kttan bir dakikaLk ':1yan.~; <>- yt.ı'ja ~lmiş g.bı, hayat?a b ı>n :ırs 

. - Beli sultanım. ~Fil!ıyat> 15. - Kuru; smdalk. ~ğ'e bL!'ktyordu. na baş ucundaki sah.ncy1 goste;- smda'k çetin mı.icade'edPn nas 1· 
zınııdır! Erlkek eHerini uzatarak kendine ~ğe kafi gelmısıi. Yaki1:1nd: ae sa galıb çıkarak ~)a<ra kalktığr.ttl 

_ Ya, mümkün mü gö~irz? 95" kilo kösele ıurpınt.ısı beller kilo unun 30 doğru çekımES!t teşebbüsünde bulu. bir lopı.n:lanış duydu. Fcrsız go.,le. zaman benı tedavi ed.en d'Jktorun 
- Neden mümkün o;.masın? Bu so » Şali kırpıntısı » 4

1.1 nunca istikrahla g~i çekılmişti. rinde kalab'lmiş son kuıvveti ~r- ,_ ~ı ilir tedaviye .mu taÇSl• 
cde.vlet ebedi müddcb daha ıızinı !SH » Kll'JlılU> kırpıntısı • ı> S.> - Bu b!r<lenbi.re geliveren bk fefıtı. İıki hayal ~örüyordu. B:rb r. nıız!> dem-es· "izerino m.ra'klan· 
had rc:ıler atlalmanu.ş mıdır? ı~o • ..,ayaik kll"pı.ııt"1ıoı » » 30 arı.u Saadet! Senınle ilk de.fa evim lerıne çok yakındllar. Bir aral k dun. Aklıma Muh:dô. n geldi Ya· 

_ Hoş, e •u ~uyurursı.:z, lfı.'ldn ue » Yün kırpınLı ... ı 1> • 
50 de geceleyin kar~ı!aş .. )uruz. ~ ~ bunlardan bn silk_~nere~. i'ı:~~d::' bancı bir ·do'k!~orun ağzı:nifa g vele 

tf ıl> den bahsolundukta 'lll"rikes ı _ ~·akanda takribi mik~rlaıile eius ve ta.Jımın bedelleri :ruılı b ka. le boraber buluııa:ugumuzu du u. Bu bir :kadındı. Rıuya geınd.ügunıu ycceğı lkel mclen d nfem 1{:,eınse1 lıtr yantı. sıırı.şır ve kfmcsne cka- lem 'kırpıntı eş1a. 18/Atustns/9U a!ı cii.Dü tiıı.a.t 15 de ~ arttırma :ile sa. nerek tuhaf, rzan edilmez Mslerm samyondu. Nasıl olur da Saa<let tan dl'k b'r doktorla ac•kca konuŞ-
yıd> edinmez! Uac tu. tesiri altında .'kaldı;n._ Yaltl~ ?una HanlJlll, burada bı.ı.Iunurdu?. '.F..sn- mağı tercih ettim. Zatür .g b 

_ Erlkam d'evtet biıbirinc iti • 2 _ şartnıı.ınt ve kırıımtı eşyayı görmek isteyenlerin her .:un mesai a:ı.t_ b raz. Sem bt.r dcra opmek 15 l}O- sen kendisi de :.ıyuşnıuş şuruık da b r has!.a-lığm a xas•ndan hesab11 
mad etnnedüğündend:.r s11Ltanım. len dahilinde ,.e arttınuaya iştirak edeı~klerln de belli rıin ''e sa.&tte 464 lira rum. ha vaziyeti kavr-amış değilcF . V~- yaşamak, b'r taı<ım kavıC ve .şa.~· 

_ ~... 25 kunışluk temlnat.larile Kasım,pa.~da. bulunan komisyona mıirııca.'l.ilan. Enıdişe ile etkcğın yüziine bakı.. cudu kavruluyor, şa!·taklarında Ş d lara tabi olmak liiz:..~~ld ğ.nı oı .. 
_ Ya, şeV'Jtctlu eiend mız ciğ • tSllll yoııdu. Bu eı:1keıktckı karkte.r gm. detli darbeler d'Uyu)or; güçlük c lirim. Lakın, dok-t:orun tavs VE'sin• 

maz. etmek itc:ıterJ '• m1? figi ne garib haletler gösteriyordu. nefes al~rdu. Tekrar göz kapak. de bunları aşan bir end s n n .z1e· 
K'lo2flar anası: c'Ellerinden ge~ 1 _ 31.Tcmmm.sıı ta.rıhlııddtl ııuarlık eksiltme~nde oebcr kilosuna teklif Biraz evvel bu adam, kayınhirade lan ağırlastı, bir boşluğa yuvarla. rinı buldu~. Ablakm1nh ısra , 

0 
mn· 

n olıman «b :.:uru fia.tı pU gbrilcn Set ton o:ıonun 11.Atust .9.J2 Salı rinın :hnstalığınd'aJı dolayı m~nı • , l b · b d' t ve idı, ş etlü padişafümız şu saat la .11 . ·' k' rnk m:u"t,,.ha~s eden bı'r ıztı... nıx gLbi; kukıklarrnda velveıc ıw ır saydı, una a v e emmy:?. • k b günü &aaı 15 de ildnd defa pazarlık ef<sı mesı yapıı:l(!Jı. •ır. -.~ ... ~· • d b' le -'· -:~d z ı- r:m ı:; 
cenuveü perışan eyleme arzu u.. . . .. , _,_ rab du'"...-, h'ıç~i.. şey dü. çınlama. vücu una ın rce .:gne. rect:r.. deg:..ı m. a urır~e g.eçı ')i 

.J a'k k 2 - İlk teminatı SOO l!ı:ı. olu.p ~ htt ıun ltomıSJ'Otıu n parasQ -- .J -.J- ;v_ • b .Jt.- d • ht ]a 
yururlar idı!. dirJe bağıroc :tı, a. şürnniyeook ka<la:r alakadar n ·n ıbattvğı hissinı veren !T uııper bir vüctruwı, ne ere~e ı mrım 
ba dudakfia.rmı. :ı.strth. rU: alınabilir. • olu,...........ıu. Şimdi. tse, hastanın ba"' me ile dalıp ğiıtti. kalafata çekı11l'Se çek·ıs·n f"skı Z!ıt.-M hmed P 3 - istdcfflerirı ~.ili ..;;., ve iıaa:Uc E onpaşa.da buJuıı;ın kom yiııda baa.- ;yvn.ı ~ del w. • b lm bo" ... y .. b r ı'nsa .. MısJır •val:is.i e aşruıın .. - ucunda tiıksinti veren; cüretlkar C gmı u n,sı.n.a, " -
ketbüdası mesele üzerinde ilerle - buluıımaları. "

837
'" tal.eblerıde buiunuyorou. • • wn sıhhatine karşt e kı P-:VLsırz... 

yiµ kıilar ağası iıe daha ziyade lM Ac'W ....... dNll· Yaril 5tO ldlohık Genç kadın, korkunç bir günah Günler geçti ve.. lığı göster.mes'ne imkan J "ll;ıtt:tr· içlı. dışlı olınak.ta bü .. .:~ı, menfaat • .._ .-:ı · ı . ·~· . En.d sesiz, sadece merak '1 k sı e 
.Ywn. " b d 1 -rit 0 st 40t klıloluk ic;l megwe davet ""11 nı·s J?l1u' ısyana M h .J ler go··...:;'----.Ju. Bı'r de~- 1st.anbuld_a 250 

Auel oş em r '" "' • .... • d ı k ı. · b't· · t' kendimi yarım sn:tt u kd:n n e. ~'"'Jur\l ı.u ..._. __ _.._ -•ı -.. .. 11t ı.os n:-iller sa'ın aluıaeakbr. Elinde bıı cin.s var:IJI haızı.r; nııüıcadcley~ ama e o ara DoJ11tor, muayeııeı;.nı ı .IT.mJŞ ı. t··"un""bı'1--k umudları da tv>ğaı. .... ... -- ""- .1- ro-11 ....... • • g ,.,..,., ..... me y"rdım eder linc bıraktım. 
.... CI J.J•~ ~~ elk ol&nlamı T4!3&hud ha!'ifien retirl&eltllffekierin at reç lS..1.9.12 Kilniı ak.lamına ~k1iyordu. . ~"""ım.ı ıy ... "" ... • (Arka~ı ı:ar) m~h. Haıtıtfı, saraya yerf!eşnı ~ .__ .. ar .... _.,..,.."-..: .... ~ı>a ~ Qiliinaclerl. .ın~ıı _Bu te:reddüd niye Saadet? ken: ileride veZir olabilmek ihtimallen _. 
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K. Paşada Adanada 
Bir baba kaza hursunile 16 Modern ziraat aletierinin 
yaıında,ki oğlunu Jöldürdü, köylüye dağılılması için 

sonra cesedi üzerine kapanıp hazırlıklara başlandı 
ağladı Adana (Hususi) - Gelen haber 

İmir (Hususi) - Kemalpaşa ka 1~.e •göne, Zi~aat v:kaletmde lk.U: 
:aasmun Parsa köyünde bir facıtı. r ~lan ırnuh.te~f ırorr:ısy<:ınlar, yenı 
dlımu-jtu.r. Parsa kövünı.ın Yaka bır çal.ıeyma içm gentş bı:· pmgram 
mev:kiinıdeıki bagda hınsızlığa kar. tanızu.m eyleı~iŞ!ıeu.·dir. 
şı nöbet bekliyen Mustafa Yuırd Arfilladı~ km~~!erden alıfüun !ha 
adı.nıda 60 yaşında bir adam, 16 ~rl~e gore, ~ıukumet, bu sene 
yaşmdaki oğlu Hasc..n Yurdu kar- koylıüye her cınsten mebzul tohum 
kutmaık maksad'le av tüfeğini ken luk. vereceıkt~. . 
d:sine t.evcıh etmış, . Z T~~ Vıekaletı, tohumlı.ik tev. 

- Bir daha oağdc.n ayrılırsan ~ıat{ ıç~:-1' b 1imdiden 
eteş edenim. aş am~ u unuyor. 

. . .. Vek!.ilet, Aımeırıkadan geth':ilıni 
Dcmı.şt~r. Fakat bu sı·rada ~fek olan ımodıeırn zirraaıt aletlerinin bir 

at~ aLmış, . ~ıkan kurşun hasan an evvel köylüye verilmesi jçin l~ 
Yuırıdun kaföı ~e ~a.pl~nmı~ır. zımgelen terıtibaü almı~tır. Bu 

16 yaşmdaıkı Huseyın ·bıraz son. alletlerin morrt'a.ılaın süratle tamam 
ra hayata gı<'ızlerli1i yummuŞtUıl'. 1 anacaktır. 

Bedbaht baba, cese<lı bağdaki mer~ Karataf çiftçisi mahsulünü süratle 
keıbinıe yükliyerek evine geta-ıniş, ofise getirmektedir 
z.abutayr da vak'adan haberdar Haber aldı.ğımııu ıgöre büıtüın 
eıtm!.ştir. Se-y(han ·llö.!ıgesin.de olduğu gibi, Ka 

--o rataş bölgesi çiftçilerinin toprak 
Denizlide idam ktırarlaTr maıhısulJeri ofisine hububat tesli. 

Denizli (Hususi) _ B' ··dd t 'Ylatı nazarı di'kıkatı celbeden bfr 
evvel vilayetimizıd<? tüyl~~ ~u e~i ~ra~le. ~apılmaıktad~r ... Bir kısmı 

. . . '. rp ;d!tçıınuzın mah.rn1ı.!nu Karataş 

SON POSTA 

Emniyet Müdürlüğün:.e:ı: 
Miidıiriyetimiz şua.baUlc Poli;, kam.kollarının teshini iç-n azı 235, çoğu 2t0 

çeki pr,.en odunu açık eksiltme sure!ile alınacaktır. 
Eksiltme 25/8/9-IZ S:ı.lı gü.nı.i sa.at 15 de yapıla.eaktLr, 
Odımun tamamının muhammen bedeli 2400 liradır. 1\IU\'.lkka~ te-mina.tı 180 

liradır. 

Taliplerin ayni gÜil ve saa.tte müdüriyetimiz binasında. kurulu komisyona 
müracaatları e<8523• 

1 Devlet Demiryolları lşletme U. lvL aen·I 
l\lu,hammen bedeli 4525 mört bin beş yÜa yirmi beş) 11.ra olan muhtelif 

eb'atta ~500 (iki i>ln be~· yüz) kg . .Plriınç çub\lk (25. AtW>tos. 1B42) Salı giinü 
saat (14) on dört.te Haydarpaşad.ı Gar binası dahilindeki ~onıisyon tarll.fın 

dan açık ek:;iltme u.sulill' satın alwac:~hr .. 

Bu işe girmek tstiycnleı-iu 339 \ÜÇ yüz otuz dikuz) lir:ı 38 (ol.uz st>ldz) 
kurl1!1lllk muvakka.t teminat ve kanııounta.yin ettiği vesaiıde birlikte eksHtme 
ıünü saatine kadar komisyona müraca.aıtl.arı 13.zmıdu. 

Bu işe aid şartnameler komisyondan pa.ra.sfz olarak !la.~ıtılmaktadır. (8547) 

Devlet d.emiryoll.arı Sivas cer :ıtelyesi için tesviyeci ve tornacı alınacağından 
isteklilerin Haydar;>a.Ş·ul.ı. birinci ve Sirkecide dokuzuncu i~letme miıdürlükle. 
rine müracaatları. (85.U) 

l\luhamınm bedeli 19000 (on dok112 bin) lira o1a.n 100,000 !yüz biın) kilo 
bilama karbonad Dö Sııd (21.Ağıısf.os.1942) Cuma günü saat '16) on ıaltıda 

Haydarpaşa.da. Gar binast da.blliııdeki !komisyon tarafmda.n kapalı zarf usulile 
saıtm aJma.ca.ktır. 

Bu işe girmı.>k isteyenlerin U.25 (bin clöııt yüz yirmi beş) liralık muvaJıka.t 

teminat, kanunun .;.ayin etliği vesika1'arla tekliflerini mııbte\•i :zarflarını ayni 
gün sa.a.t (15) on ~ kadar komisyon ıreisliğine vermeleri lizımdır. 

Bu işe ald şarl.na.meler komisyondan parasız ola.ra.k dag•tılmaktadır. (83'75ıt 

Aşağıda mi.kda.rı, muhammen bedel Te teminaıt mikda.n ile istihs.'ll mah:Uli 
e-Mterilm!ş olan 1 ka.l~m balast kapalt zarf usullli sa.tm alın:«:aktır. Miinaka. 
sa. 20 Ağus1os 942 Perşem!>ı> günü saa.t 11 de Sirkecide 3. l;Jletme binasında 

A. E. kom~onu ta.rafından y:ıptlaca"ktır. 

istekl.l.lerin temiııa.t ve kanuni vesikalarını ihtiva eden Ju.1>2-h zarflarını ayni 
gÜn sa.at 10 a. kadar komısyon:ı vermeleri lizundır. 

Ş'a.rtna.meler para.sız olarak komisyonda.n veribnektedir. 
Ocak Km. si J\l"ıdcda.n Muhammen bedeli 

lı8198D 

Temhıa.t 
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E41KııraAhnıet: 
Ahmed yıldırımı az daha öldürecekti 
Yıldırım da çırp.nıp mukabele iç~~ ve, ardına alarak !kösteğe gel 

etti: mıŞt1. Ahımedin bu, hareketi usta~ 
:- Hayda Ahme-1 be: ca olımuştu. Yıldırım, imkanı J7Uk 
Lki pehlıivan tekrar karşı karşı. bu vaziyetle kündeyi aşıramaı.dı. 

ya kapıştı~a~.. .. . Fakat Yıldırım., Çün1kü sağ ayak köstekte idi. Ev • 
s~semlemııştı. lıkın~i kapan ilik!e. veıa kendi yere düşecekti. B<> vuş.. 
rrne kadar g:.çmıştı. Ahrn.~d'.. h~.~· ma çetin oldu. Yıldırım, nih!yet 
~:n.ı tam degı lse d::! yarı o1dfu1cllu. kürııdeyi boşalttı ve ava v k 
ğün~ ve tehlikesız hala getirdiğine· tazımağa ko~ruldu F k tg~ı ~h: 
kanı olmuştu. Artık istediği gıbi · a a ara 
serbestçe güreşe4bilfrdi. Fakat ona med, ayakla bera~r ayağa ka~tı. 
bir kapan daha vurmak lazımdı. B~ sefer YıJ?ı~ım tek paçaya d~ 
Lakin Yıldırım, çapraza düşme ı- ~~ oldu. Lakın, h~smının .~nse -
mek içiın korunuyordu. Eğer bir sıne ·basarak ve, suratle donerek 
daha hasmının çaprazına düşüp pa9ası~ı kı:_rlardı. 
yere yatar ve :upana takılırsa bir Jsmaıl aga, gene heyecandan 
daha ayağa k~l·kamazdı. Bu sebeb. heyecana düştü. Ahmedin tehlike. 
le Yıldırım, hasmmın altına d'ilş • j ye gtrmesile, kurtulması bir ol .. 
n_ıemek için toplu ve kapalı güre. muştu. Bu aralarda zavallı ihtiyar 
şıY'orou. bi.rlkaç lkeıre yerinden sıçrıyarak 
~ara AJunedlc, Yıldırımın gü • hıqpkımıştı. Kara AIJ:ıme<l, Yıl.dırı.. 

reşı ayakta epeyce sürıdü. Tam J:ıiI mın altından temız kalkmıştı. Bu 
saat devam etti. Yıldırım, kendini suretle kolay kalkış onun Yıldırı
kap~~m~n_ıak için ~parl~ı)'Orou. ma ağır bastığını gösterıyordu. 
Eskısı_ gııbı hamleleırı de yo1du. Fa. Afımed, ayağa kalıkar kalkmaz 
kat b~!le . olmakla beraber ~füla.. çır.pınıp bir naTa savurdu: 
faa .?.Lıreşı yaP_~ıyord~'. Elınden _ Hayda Yıldırım be! ... 
geldı,gı kadar gureşe gırıyordu 

Kara Ahımed, hasmını yene~e _ Yıldınm da hasmını boş bır8:1'-
ğine kanaat getirmişti. Hırçın Yıl. madı. O da çırpınıp cevab verdi. 
dınm, kavi ve, toparlak hasmına - Hayda Ahmed bel ... 
mağlfıb olmamak için çalışıyorıdu. Bu suretle iki pehlivan, teıkrar 

::.ubı.r ~ınayct otmuş, .. bı~. ~~a~ t~ mıertkeızinıdeıki Ofis deposuna diğer 
g ~ . :uretıle oldtbl"ulmuştü. biır kıı'Smı da Misıs deposuna teslim 
Şehr:umı2i agır ôeza mahkemesi bu etımekıterur. Çıftçılerinıiz rnahsu!l 
d.a.va haıkıkındıaki kararını vermiş.. bedell<~rini demal almakta gerek 
tı.r. Ofis iıeşkilatıı memuTla:-ı g-e:rıekse 
Maıınunlardan tıerzioğlu ve arika başta Nahiye Müdürü ve Jar.dar~ 

daşı idama mahkum c::fürn'şleridir. mıa lkaraıkıol kumandanı mahsulü.rı 
Diı,ğer maznun Ali Ünlü de idama te91Lm ve tesel1üm.ü işlcrind€ c;.za. 
mahıkCum edilmişse de yaşınıın !k:ü. mi gayıret gösteı:ımeikıtedi rler. 

24500 
-

1
-
33

-
7
-.
5
-
0
-'Fa.kat o da arada sırada Ahmede, biııbirlerile kapıştılar. Fakat Yıl ,. 

----------------------------fena oyunlara giıriyordu. Hele bir dırım, eski güreşini muhafaza e.. 
168.170 '7000 M3 

qü'klüğü yüzünden 30 sene ağlll' ---o 
ha,pse taıhıvil edilımi$tir. Tirede folklor ara§lırmaları 

0 Tire (Hu:n.ısl) - İzmir Halkıevi 
Kırkağaçta mahsul teslimine. adına Folklor tetkikleırine çııkaın Ha. 

ba§landı di Aıkyot, Fuad Edib, Kemal Batu, 

Kl .. kav~,. (H ") T' .tFerid Hi'lmi ve Abit Eldeı<len mü. ,, · g-y ususı - .ı<:are , . . . 
V kı'J'miri d dak' h' _,_ b teşekki! bulunan heyet, şehnmızde 

e< • 1• ~ ra yo · 1 rtaDl ur.a ·bulunmaktadır. 
da alaka ıle karşılaınmıştır. B 1 dı' ..JL, ıd ·1 b' h lk . e e ye pa:ııKı.n a gen ş ır a 

Zürıra elı n.deki ımahsuJ\ü te<ı.lime kütlesinin iştirakile bir foltklor gece
başlam!Jştılrı .. Bu seınıe daın-e mah5'Ulü 8 i yap:·lmı'Ş, ydJ.[ı sazcılcı.r dinlenmiş 
2.349.000 k111odur. ve milli oyunlar oyına.nmıştır. 

Diğer taırafits.n Kırk.ağıaç tütün Heyeıt me&.ezde ve köylerde in. 
ve üzümTetirrıdn de bu yıil çok bere. ce1emeler:ini yapıt:iktan .toma tetkik

(ıkieıdi ve ikalite it~bari1e dii:z~ü·n ola. lerine devam e.tmek üzer~ Bayı ndı-
(cağı .a,:r&.şıllma&c.·tadır. ra ll;ecmi"'tilr. 
~ ...,..... 

Kocaeli Vilayetinden: 
Hereke taşı namile maruf Herekede Hacı Hüseyin inleri mevk!lncle 1750 

metre murabbaı a.ra:zi ılfı.hillndeki taş oc:ı.ğı b~ sene müddeUe ruhsata bağla. 
na.ca.ktır. İhale Atustosun 17 inci Pamrtesi günü sa.aıt on birde vilayet ma.ka. 
mında. !kapalı zarf usullle yapıla.ca.ktır. l\lııvakk.at teminat ya.pıLwa.k tekllfin 
yüzde yedi b~uğu üzerinden hcsab edilerek verilecekt!r. İsteklilt'riıı o gün 

zikredHen saa.tı!en bir saat evveline kadar teklif meıktubla.rınt Tica.ret Odası 
ka.ytd vesikası ve muvakkat teminat ile birlikte vilayet makamına. venneleri, 
şart.namesini &'örmek i.ıf.eyenlerin de Encümen kalemine müra.ca.a.tları lizımdır. 

Teklif mektubları posta ile gonderlldlği takdirde va.ki olacak gecikme kabul 
edilmez. cı8169» ----

Kocae·i Vilayetinden: 
İzmit l\lem1ekeL ha.sWıesı içbı 232 ka.Iein iliç ve tıbbi levazım açık eksilt. 

me suretlle saıtm alına.ca.ktır. İhale Al'wıtosun 17 inci Pazartesi &rilnü sa.at on 
birde villye-t makamında yapılotcaktır. Mllhammen bedell «3482·• lira 50 kurUŞ. 
tur. isteııuıerhı o gün zikredilen sa.ate ka.da.r 262 lira. muvakkat t~mlna.tla vl. 
Iayet makamına şatinamesini görmek isteyenle:rbı d~ Memleket hastahanesi 
veya Da.l.mi Encümen k.alonıin.e oıüraeaatı.a.n. <c8170ı> 

keresinde Ah:ınedi, teık paça ika·pa- demiyıordu. Ahmed, hasmına sağlı, 
ra:k süııdü. Kara .Ahm.cd, hasmının sollu giriyarıdu. Elense ve tıııpan ·,. 
altına düşmemek iç;n zorlandı. Az ları bolca idi. Ahmedin, elense ve, 
kalsın yeniliyordıu. Bcrc!<et versin tı:rpanları 'boldu. 
Afınıed. kendini tıoparlıyarak yüZıü 
koyun alta düştu. Bu anda İs.mail 
ağanın korkudan dudakları çatla • 
mıştı. Laf değil Yı1dır1m, Ahmetli 
çengele getirmişti.. Tek paça bu • 
dama ve çengele gelen Ahımedı, 
muhaklkak yenıliırdi. Talih ona ya. 
\'er oldu. 

(Deva:m1 vaır) 

Kara Ahmed, yere düşer düşmez 
Yıldırım, fusatı kaçırmamak iste
di, üzerine çullandı. Ve, .küındeledi. 
Maksadı hasmını aşırnıaktı. Ka:ra. 
Alhımed, iri gövdc-sıni gerdi. Ve, 
sağ elini hasmının sağ ayağından 

ve ~çten U<:ö:Jtekliyerek !toplandı. 
Sağ ayağını da hasmının sağ ayağı 

(TIYATB OLAB) 
RAŞİD RIZA TİYATROSU, 

Halido Pa,kin beraheT 
Haıb~e. Belvii bah~nisr 
allaw.ıb. kısminda bu aece 

« ASiLZADELER » 
l 

N AŞIT· GE CESt 
12 .AğuStıos Ça.t'fllmha pil akp.ı 
mi, bütıl.lın tliyatro ve aea, saz ea.n •at. 

~rının i;tıirakilo bli;viik -
mU.~~!_q 
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lgra , Tele 011. Ve Telsiz llaberleri 
hJd l Bulgarist:nda 1 işgal altındaki l Almanlar Volgaya 1 Ç JV,h ç ~T '-~ ::>: • 

Bu11sa~b:rıer hayat pahalılığı topraklar meselesi ÇO~.~~a~!!!:.ı mBIAL ~MiND(; 
'9 cLıC.- 8 (A.A.) - Bulgar is • l ..-'J . bu bölg d Mk defa la.. 

Gandl 
Nebra 

·ve Azad 
tevkil 

edildiler 

t_.,.~ ıittikçe pah.iılaflD~. Berlinde Mareşa :~~ kullan.d~kl:n bildiri~ek ikinci cep ha dılknarı iç.Lndi.r Ki Şinldiye kadar 
taıe:l'ıır. BahıMiııa. ith.Hi.ı:B e~~ının fıaf~ıl Göring'in reisliğinde tedi.r. A.Skerirmüteha~~lara göre, • buna dca.rar vermeııru~ ve ikind bu 

. ·lk ükı.9eliyor. u iJID1 eşya • • ld bu. Alman kuv~lcrınm Vo1g~a mesel&SI cephenin açıhnası için kaı'i &dlm. · ~ f9re --'dine aauzaa yüzde bır toplantı yapı ı çok ya!klaşmış old~~una del~let B ir müddettenıberj 1ngm2 atıınaıruşlar, zaman zaman yap-tü 
236 Mııl:>etliade arMtııttır. - ~€11". Fillhakilka on gun evvel Çım. başvekili Mlst~ Çörçi1'in ları ufak ın:aç mahiy7tin<it?_ ydt'la. 

• Berne, 8 (A.A.) - Ofü hyan*a(.adan hareıket eden . Ali Sovyeı Rusyada \>ıılunduğunu l)a. malarla .iktifa_ ehneyı. ~reocai: 

H•nd kongresi Bu hafta Mareş<ıi Goeıng'!n ri- man kıt al~ !?e>n ve Sal ~ehırlcr ber veren ve içirl.a eclen haberler h_ul:muş'lar~ır. Hak1ıkatı SO) lemaJ. 1 yaset.inde Beriindc toplanan Al. arasonda ı1ıe.tii~rek Stalıngıradın yayl:1maktadJI'. lngiliz başvekilinin lazım gelirse! ::>u bahiste, diamdk 

d• manya mürlafaası nazırlar :meC!isi, cenubunda Vo~gaya yaklaşım~ bu. Sovyet RU5yada bulunmasına .ışa. rat ?evletlerın esas ıkanaatlen de kar arını ver 1 işgal a'lltıxndaık.i topcaklar meseie- lumnalktadırla-r. Rus zııiıh birlik- ret olarak g&tenlen başlıca delil. ~ an:la~ış. değHdır. Mesel. 
. sile __,,,,.,,,.,,ı o)mu.ştur. lerın!ın bu bölgede toplann:ış ol. ler kendisinin birkaç zamandan- bır taraft~n buyuk İng~\.Z ..şçı ltüt. 

<Baıtarai• 1 aacl •yfada) ··~..... . duklan mal~ur. Kotelmi1tovo beri İngiliz arlamcnto ıtoıplmtı- !elen mıt.ıng ustune ma.ng yapa. 
ınerer.ini :istem$r. Hmd muallim .. Basler ~acıh:'ı~te;ı l gaz~ kasabası Volgadan 150 kftometrc larında göı.c p görünmez o1ması ve rak ıkı.ncı bıır ce-j)l'le açılmasuıı ıs. 
ve talebelerin .de va~ıfelerıru terlr g~e, .mecl~ cvve c la ~an. t uzaıMadir. Londrada kendis ndcn bahsed lme- ter:leriten dı~ .araftan bır nazil 

......,,,.1. ı,..;n müracaat yapılacalk;tır. birlellin tesir ~re<:e en ... ~ııe- RuSlar da Starl)gradın ciddi bır •,J:- M: ... ~ rA'""ilin So'~t çıkmakta ve hır ik ncı ccp~ın a-
euu~A »-· ...1.1~- u; d:_. Tn.İı<:. ve yeni ıhtıva ... 1an gozonunde )rn, k IneSıuu. ı.:>ı.oJ. "ı"''":S •J- 1- ' t h'~ tl 
G teler' ve ~1~ekta1~, .ı:-.ı..ın ':"'an --... . • "ıt< • reıhlikeye maruz bulun.du6 ... nu a. R ad lmay,ıp ta bir baska~- çııauasım lS emenın ı~...,ır su.re c 

Gandi: "B.:.:tün Hin· ~Me lkavuştuğu gün yenıden tuıtın~ur. Müna'k.aşa cdılen me. bul ediyorlar. Bu şebir yaln~ batı dıe~ ..::.:e1a Aınıenkad& ~lunma- <k>ğru O:~.dığını idiia ederek ıka. 
ak'Lanl~ seleler anısında bılha~ ~şgai a1.. ve imaıl batıdan değil aynı :za. .. .. .. lbil dar katı hır vazı;et alm&ktadar. 

distan beni iknaa aç~~ ıaıra1lian Hindistan hülkiı. tmdalk.i topraklar ahal si karşısı.n. ma!ıa <:ennbdan da teh.dıd edil- sıı da ~mkiin.~U1". ~k~~~bilc- Dahası da var: 

d ~-enu.ı Yfl1d,iği kar.ır da harfb ek.onamlsı işleri ve kcıza ınekt:ıediir h~. vyet . usy a na - Bu ar.ada ve bu bahiste :kendin.. 
çah§Sa kararı:n an ~tile bii.r beyann~me. ne~ iXind cephe kurulmas~ rnese1esi- D'ğer taraftan Kleit.Skaya böl. ceg~ ~ebtırcn sebeb, şark cep,; de söz .ı;öylemek nak ve sa filuydi. 

d .. . .., . ! dedi i!Şttr, Bleyanna:nede '.hükumc. nin bu m~eı-tlc itıeıydana g~. ~ Stalin.gradın ş'mal batı.. heij haro'kiıtının, hassaten cenu nı gören b r muhafazakar lngım 
onmıyeceg .. m " r.eUms!ivil. ttaats.zliJc hazıri k!arm-~ aki9ler konuşulmuştur. sınô.a cereyan etmekte olan m'Jha. ~mta'kasın~a .. Sovyet R:usya .~leY- meb'usu çııkıp ~ır ıkinci ce~ aç-

- . . ~ gün!lence evvel baberda:- oldu. rebelerin şid'detı de nrtımıştır. Bu hı™: çok bi.iyuk bi:l ı~k şaf göster- manın lüzum ve zarııro n redde. 
Lond:ra 9 (A.A.) - Şımdı habea" ~a bu meranda ~ yapılaca- A d 2 • • 'OO'lgede Alman komutanlığt 'l'Jiite- mesı ve bu toolıkeyı ~rtaraf et.. di~or ve So\~ei Rus~a harbedi-

ilınoJWDa gore Hındıstan hüku .-~ :miinaka~frt ve muhaberat lŞ- vrupa a ıncı adi~ yeni takviyeler almakta- mek için Avrup~ b r an ~vel yonsa bunu kendi hesabına yapı. 
lnıet.i G3.ild, Nclıru ~ ~o~gre reı... 1~ scJk;te verilec~e ve ha~ta • :r. Almanlar burada JParaşütç~ bir ilk.inci cephen!n .. açılması luzu: yor, diym': 
Si Azadı tev.kif ctt~mıştır. h ro ga.,y:retler'ne manı olunacagı- c:ıphe ne vakıt laıt'alarından da geniş alçüde •stı.. mu etr~mda tekasuf eden umumı Şu hale göre k.ncı b r ceph€ a. 

Gandinlu nutku . .: da mnalWrıatı bul.uıuhığu tas.. . u fade ediyorlar. Paraşütçülere evıi- lkanaa'l!tir. . çılması, Sovyet Husya}a yardım 
Londra 9 (A.A.) -::- Hmdist31l: - rilı ediJını~ir. k ı k tı len vaz.ifelerclen biri de Don neh- Şarlk cephesinde A'l.manya ile bakımından damokrat de\ leiler 
~ Alına~ !habere "F*e kongre ıç- Beyaın:named~ .ayrK!a ~ ruıkta- Uf U aca f rlnin doğu kıyılarına inerek Sta7 So\r.yet Rusya a:as1:11d~ adeta son için ikinci bir eheını.miyct der<.-ce. 
tımaı . rnuza~ler.~en ~onra lar tebaııiiz e~ırılrnekted:.ı:: ~afeır • 

1 
.--L-...1-) l~ng!'ad ile Don dirseği arasındakı koı.un oynanıd\gr irld:1ıa eıp.lebıie. sindedir. Bu mesele, her ,/e;"d~n 

Gami ilki saat sıuren bır nutulk Y~ elde edilldiHen S0111ll, Hı:nı:fültoo (8-ttwafı 1 
lftC -;:,•...-• R riiınakalatını kesmek vıe Rus cek bir rriicadcle c~reyan eclerken evvel başarı ile nıhayetlenan çnn 

!niş ve ga:zx!tclcr..n taLil edıi.!mesıw, kc-..ı.: fjik\imetini tamımıen. se. r. haflaıTlrn, Alman haırtb makinesine us .1 . .,..,.,.
1
·den vu.rmaktıE. Av.rupa kLt'asırun hethangı biir büwn şaııtların bı.r araya gclrncs • . ~ t . .J...~ıe . .1--'lef'C :rAU nd' . kt ll . _,..ıı,~. h - '-. f mevzı erını l'>-- b' ,,_ • d 

Oğre1lmien ve ~ıUU<;: rın uıt:'l.... beSt olaıraik !k~ . ~ s~ç-ece ır. n- ~ıne V<Jf~ u ~~'~ tara ~n- • Kaficasyadan gelen iıatberlere gö noktasında, hiç ruıuazsa ır AISIDl cab eden bır iın*an m~ es: u-. 
~ru:1 ~e~a haı.ı.r o~larllll Q,istan ~ ~ ıstı'k:lale kavuşacak. ~~ ~ ocli.Jmesıne ı.~ K?rüt. Te, Voroşilovskun 45 kilometıııe ce- Almaaı kwvv<:tler~ı <:'1'aya c~ V€ Bu .imikinın Sovyet Rusya'l.n b_?
lstemiştir. .. , . . tır. ~.ııı hıükumetı. ta:rafm~an ~Utft:ü_:.Demeık oluyor it~ mu.tte~ı'kle:" nu'bınıda kain bulunan Nevim>- oeı!>edecek bır utıncı. ceplfl~ıı: ~ hassa yardıma muhtaç b ı .... ndugu 

Gandi ırrwt;kunu Ş'.1 sozler'.te ~ ~ saııiiı ol.arak v~len bu soze nn pltanla:rırıt lllUvalfokiyetaıdiğe ug imk şclıni ıle bu şehirden geçen çılması Sovyet Rusyanın yukünu bir slirada tabak!kuk etmcsı, elbet. 
rruş1!: cK~ı::e kara~lmn yeibj Hind mil.Jetin n itim.ad .. ed::ceğine raıtaın ortada müchir biır eebeb ~aT • ~enıieyolu .şimdi Alnı.anların elin- bir müdtar <>Jsun haf ~ek .bakı. te ık:i fastlalırln·. h:gıl~z başvelki! • 
?1-duığunu 'büt.ün H ndistan kani bı)luınu.~~ Bugiınk.ü şari- d'Mr. Bu 9Cbch Çö19il n 1 J:Iazıyan de buluıımı3ktadır. Abnaırlar bu mından muvafık ve dogrudur. Fa- nin Sovyet Rusya~a vukui>u1dugu 
iıknaa .~ğrassa d~ ben kararımdan ıar att.mclll ~dı~tanı . ~~t;nek, 1941 denberi aükütla geçışl1ı:d~ suıret'k! Mıcylkof ile Baku ar.:rsında. kat hatibin böyle nazik ~ll' s.afha- ·dd.i.a edilen bu seynhati h€nü'Z b r 
gerJ d{u~ruye~g.ım.~ • arı bu momQeı.lcetı Mıh\rerm . ıstılas~ Adlandlt ~an muharebee <itr. ki dem~'01unu :Ik defa o1arak b'u ~a girişilecek bu kabıl -bU' te. netice veımiyorsa, demek ıJd, bu. 

Hmd bil'kumc;lnın ~~ koR- maAIZ bll'alkmak. demektir.. Hınd {)oiu c~indeki duruma baltt • noktadan ikesm:ş oltryor1ar. şebbüsün uğrayacağı menf' ırıetice gün için bu imkan henüz elde roi. 
~a 9 (A . .ı\.) ·~· olan StQ. milletin~ ~uy:gularını ya~mdan \acalk <>lursa. bu 15 milyon asık er §İm Kafkas dağları önünde acaba, nasıl bir akıbet doğuırabllix? emeı:niştir. Fakat ya."'ln -yap lacal> 

gres: ta.ııafınd~n v~~ deriMıl &an...,.an Irıgilittt"e buna musaacre d~ kadar çoktan 
1 
Avrupada ~~ • Alman motOrliı kıtra1nrının şim.. Demdkaasi devıeUerı de galiba dlan böyle !bir te~bbüs acabo d~-

rar uızeı:ıne !Jın.d. k a.al'ek~te geç.. edeme6. . . . ftl)"a ao/alk baısm!.ş oımalıyclı. lngılı:z.. d' Kubaillm ve nostof • Baku de- l)öyle -bl'!" neti.cenın tamır kabul et. rndk.Tat de\rletler bakımından, b~ 
ilik ~rle:rıı ~la1 ~~ n•n önüne ge~- F.sasen hal hazırda Hindistan lerin yaıptıUazı tahminlere göre Av. 1

• , ,,..., ""'"-ubund icaa1 et- mez ava"ki\>inden ç~ncli'klai ve parça geç kalmış olmaz mı? 
ın ştır Her ten ı:..C ·ı Hifti!ilerıdıen . t k!k l bj h-kii m~'QıUJlu:u ""'" ~ A * * ıne k: . y.aletlere emirler verı - mıu a* 1

d'l r k ued.· rupa lk.ıt"a.ma ç.ıka-rılaca:ıt beher as. mdk.te o'ldu!kları ar.az.inin man:r.a. :taaııru=:.::z:_:h::a:zı:.;rl::ıık:...1:...a_n...:.n_~_~_a.f_:.i_b_u_lına __ • ____________ _ 
Yma~irıı;m e .d metıbta:a!.n~_:~ti 'ha~~ e ı me ,_t d ;r k~r ~i\n 10 tbll :iete maddesi, barb rası iamamile ba~adır. Bu hava- M k k f 
-·~ .. . • kon~ partisine aıı ve u llUJIU.UJ~' i;H:uı .sona AS M nJah n vesaire llllmdtr Bu he. . el' k d A1man mo.. ş k h . os ova on eransı 
h ~~ nutukların; demeÇ1e. g00iıren3'k H~nd ~ılıli gaytileıri~ıi d> 7 15 ilyon ınrkeri~ ağırlığı 1'!e .. gkumce~ · ad~r araz;de ko- af Cep eSl 
avau.ı=oo .. ·~ edilm~ Am:ak ~uk ett.ıroıe~ karar vearuş a. g re b todu :v:vewarı ilZ 

rin nıe$'j y ç· .r. ha- t' - l 50 1yron ~ tutmaktadtr ki u 1ay11ik1a ilerUıvehW:yorou. Bu 'kuv. (8aftarafı 1 inci aayfada) (Battarafı 1 U:ıc\ sayfada) 
ı-esına b41berler ve ın a]llllSlı ır. ., . .. • railram haırlb<len evveli aünyada mev veıtler $İın'lrli Kafkas dağlan ile ~tn:m tıı Hava kuvvetieıri Mi'll\"E!l' 'kaynakları Çorçılın 
bclerı senbest bırnkılmış.tı. Gandi nın sozlerı ~ ı'ılh t.opyekUn tonilatosu.. ,._ ka ra {?el"'l\.S bufonuyorlar. ~ ': -.n • •• • il 

1
• •

1 
d yu"ru:. bu ~yareti ha kınd h.çb r tef. 

o Buıiblıv 8 (A.A) Hind kon.. _,_L: B ı.. ,.. ~~, zlnul oncuter.ıınu:ın ı er s n e k b -'-- M 
.. ~,,;·• : - lllUl1 ilki ınUı.li demcıuur. u nayan Petrol merkezine doğru .. bıı8iınıdeıkıt d.. k.ollarına ve sinle bulunmama a er<UJCr, O:>-Londraya uore gres~~~ :ı ı~aı:ından ka- "*-*r ÜZCt"inde mütalea yürüt. Berilin. s (A.A.) - Askeri kay.~ by~~:ki vapuı1ara lkova topıbmıt.ısını b'r ı.af aıiımetı - = alan G!cıı a 2u u de~~ mdt Lo,tuır. Fithak~ ~1~ Al • na.lclanlan öğrenildiğıne göre, A}- hiicumlaır yapml§ll1'. telfil&l etımekt~dirler. . . 

Rusları :1 çekildikleri Karar veriiğ'miz harekete 'baş- .-.'had> ~talal'ıle pmdiye la. man klıt'alan uımaklarl:a ve ~~n Sal nduiınin şimalin.de Alman ve Angio~n. malı: en 1~· ~~ 
lamadlan evvel zaferi gö.nme-ie ça. <laır fi!db. ınıa.kilLye ~pU'l'U v~~~ vadilerle çeUın bır araı.idc büyük Rumen *tt'aluı, fevkdade sıcak • ::f~'U :.;c ve m~;:1ya • h il ~c v z. ecmlei .olenk 20 mı'\Y<- ton a bir gayiral sarfederek Maikop pet. lata ve -d\qrnaın.a fddctli mulave • ar g . lme 

Yanı ma a er agJ Nehru dl ? vaıpur lbetılrL'lml§lLT. rol ımerikezine hııJa yaklaşıyoo-'1ar. metine II'a,ğmen. arazi ık+a.zanmıılar • Y.apılan yard'ımla~~ ge:r:ı : 
Bıombay, 8 {':.A.)~ Kongre Nonfı9'le müdaba tedbirleri Bu bölgelıin ~~1 ... ~amar~ bil- dır. Diipanın hücumlar~a kuıı =~ m=~~ta~ırlar. nes.'nı 

•k• ımiW~i SY"asında söz söyli. S~ 8 (A.A)- !sveç m .. t tıü.n Sovyetfor Bır1ıgındE.~kı. ~l yaıpı!!an müdafaada bu kıt ala.r 23 Çlnlilere söre 
Alman ta~rruzu ı l ~ Pandıt Neolmıı, kanr Büyük tn.tı; A.ğu!toı.tanbeor.i' Qsllıo'daın .Krrk ~1::1'1an aırasında zengmUk~ u. t- ~ib otnıi§l~r~ırı. Londradalki Çın mahfillerıne g6.. 

koldan inkişaf ediyor Britany.aya ~ı hiçbir suret1e bir nm'e lk~ bütün No~ aahffie - Çl.U'WU. ~ .v~ Apşe~ :a- Bü)ıü'\. D.on k.avsıncte, A~an kt!- re Moolrovadaki toplantıda, J:ıpon
tehdid an.ahiyeıtinde değildi. Hin .. rinin her ~f:ye b.Ttı hun hulu.c dan şımal batı ıstıkametınde aş. alaırı, K.:llaç in ~ Oe.tı~ında yenJO: •anm Rusyaya karşı yakında baş. 

Landra 9 (A.A.) - Stalingrad .. Wst.anın istildili şıartile iŞbiriiğ' ~u bildirmektedir. lıyaraik Taman yanma~ına ,~~- doe.n ~ . geç:mişlecıdlT .• Ku-n:e~~ı 1ıyacağı muhakkak sayılan hare. 
da ıpek az ıtebedciul vardır. Aııman.. t6kllifind€n i:Jxıret idi dem~tır. Husmi bir beyaDname neıredj'l • dar ~~~~r. B~<>lam!J.' ... aÖ bava ~illleN, k~ra h~rek~tına ı~~ı. 'katı alakadar eden meselc'ler gö. 
Jarın Ka.fkasyay.a ~r-tı <>lan b.aı-.e • Yeni Dettıi, 8 (A.A.) ·- Hind 11.. memit clanMJına rağmen AI • <ı:ın iSlıihs ' ~n P~ ti' . ri6:. etmllJ Ye Don geçidlennd~ d.u,.. l'ÜŞÜlme!kıtedir. 
keifleılinde l:Maz terakki: gölül ~ l>eral pantisiınin şefi Bahadır Saf- mabımla.rı N<>r·ıeçe yapılması n1Sbe1!iınde ~~\~!htı: ~~- man toplu~~'ldarını dağıtmış v-e ım. Çi.n mahfilll91"i, Malez.ya ve Fili-
mekt.edi.r. ru, siıvil ~;ıtısızli.k mü.c~- maın biT alilteri !karma. haıreke den ve bu aaı o yı o nda~ ha ~· . . .. pİn harblerinde büyük şöhret ka. 

Dün gece yarısı .aeşredilen b cien va;ı,geçmesi içi• Gaaıcli. ne7- ~lemd ak !i:rı lazım ge _ ~ aka~ala.t _ b~r rol Rıev 'kes1mınddci mudafaa mu • zanmış olan J~ general Yanıa-
~t tefkğinde Klepskaya, Kcıtel - d:inıde teşebooste bulunmak üzere bine lk~ ~ 1 1 d Sö iıhtiyac~~~:d~ b~~ k 

1 mıeti lıaıd:ııeısi, cep+.enin diğer kesimle • şitooun :Mongol:st.ana geldiğini VE 
nilkow şımali ar'kısınde; Annaıvir Bombaya gitml.şıt'r. :&Şka Hind i. ien~un ~ r .• m~ a.r. ır. y. oY!la~ı!> ........ n usı ır IJ rine dle tıirayıet et:ml~th. Çet~ ea • Ja 1arın Mançuko hud!.ıdunds 
civannda ve j'{ropoHnn civa~ leri ge'leıtleri. de Bahadır S;ıfnya lencJi"gıne aor~ hucu~. kltelaT~ın h~ .. Bu da~arl~~.}9~8Jt va§laır devam ediyor. Muhtelıf mın ~ .nUlldarda a.Skcr yığdiklarım 
kıanılı muharebelerin cereya.o. etti. iltilha'.k etmişl~ ve G~ itaat- en U!IJillcdi noktalara aınıtle ~ lmda ~ edilen ~va tabltarda Sovyetelr kHJI hücumlu. bildiımeıkte ve büWn ibunlardan 
iji bıhE.rilmekte idl sizliii ileri Pirecek oluna ffilld I+ 1 ıi iı;5o lw-ekeıe haz..- bır ..._ yon 200 lbın tondur. la geri pü4cıürtülmüşt:ir. Savaş uç&lt. Jaıponyarun Rusyaya saldJıracağı 

Tebl.ğlerd'e ilk defa adı geçen milleilaıiaJj pak büyük talilike-Je. ırliyette ıbuil~urulmalarınA kar* d . ları te.şb1lleıri bo\jeViklerm asker, manasını Çllk.armaktadıriar. 
Kropotlkiın Arma.virin 70 :kilooıetre re maruz bırakaca~rım ıbta.r eae- v~i'lr. Maaşta yani ltir enız taır& ve motödü nal&yat toplulu'k - Japon 8Özc:iİlii ne diyor? 
§imali ga.xbisindedirı. . c~}er=ni ~ ş!erdir. «ICa.vetll olmalııizı> - muharebesi oldu la.Tlıft8o lb1r c;ıK hücumlar yapmıştır. D' ğe!' taraftan bir Japon SÖU'Ü-

Ruslar ~aikop ve K:r.asnodara çe lapa s...telerinlo Deft7all V~i!ngtk>n 8 (A.A.) - ikinci • • D~ıınaı. iınısanc~. v~ ~alz~mece SÜ de MO!twva tcıp a:z:tıstna tem~ 
ki'l~erdıir. Londra, 8 (A.A.) - Neuıvs Cbro bir cephenin açılmuı hak1'ıoıda y.. (11 ctwııııb l. ma ~) .aığıır Jluııyi>lar verdrr~lmıttıır. Bu Al. edlerek, Ruısyanm. muın.feı-id br 

Kıotelinlkowold'ak.i muharebeler ~e~. i<i~ Hi~ lide:rl~n pıııan biır çıo\ takbllere termuı eden 6/7 .Ağustos g~ı, Alman .~)ın man zımlı tümeni 6 ve 7 Ağust~sta su~h yapmak niye~n.de oldu~u_ı:ııa 
~avvil muvaffakıyetler kay · bırm.ın şu aö.zlet·mı. eh~m;y~tle ha!r!b 6lff>arat büro111nun bir memu tara}'11Cllarlle İngiliz sen _büc~- bu SM'a,,h.T.da 54 dü~n tankı mı- ve Çörçilin böyle bır b~ :t.1~~
de1ımcıktcdir. kayıdlatmek.tedir: cBı::oe ıstiklaı ve. _ _.. ··~j i . bot1arı arasında Man~ bır denız ba. etmİiştir. lemek için Moskovaya gıtt gını? 

Don ve K.lepSkayad~ Rusla7 dar :rirseniz sizinle beraiber .ha~- ru gouı .. aır'l 90 ~•ki taz HU muharobes.i olmuştur. İki dUşman V:o'lkof OClllıeDııdoe ve Leningrad Anglo-Sailmonbr P~yaya lk.~ı 
bir cep'he ii7ıei.nde ger,ye çeikılmi§. riz.> Ayni g~te Ge.ndmın. ~ so. c(Hallcm b. Y gernil!li o den!ce hasarn uğratı'lımş- _ iinıd kıSmen göğüs göğüee ya • miktarda malz~e ve yaroım gon-
lıe.nd.ir. zürni de .zikrediyor: .Ben lngilte- faıyda.ıt lbW netice ve:rem.e2.>> .. tır ikıi bunlara kaybolmuş pile ~ ~ llliicaç1 le 90n...00a Sovyct. demıeclikleri ta.kd~de Rusyanw 

Vifiye göre relin cl'o9tuyuma Ameıik.en kuvwtlcrinın en 'Y1 bakılabilir. Başka İnıgilız ~le- f.-'~n .ı._· _...n. h"e ·ı püskür _ sulh ~--...~a medbur knlacağını 
S ı:--.:ı.. u- 'd D · E , ___ v •• 1 k ....:1-.:ı:t.....: .... ; m::ı'. n ıoır ~ ucutr.u ger J'~ Vişi 9 (A.A.) - ta ..... '8 ... _ Da~ .aıoaı. ve aıly xpress nelli&cdkr1e ~ı..c:agım soy eyen rine de isabet &;rucuu.1-r-'r. _ _ T .ç.tAt irl' ate.. oo,1ıemiştir. . . 

Jaanşı A1maD tazyiki gittikçe art.. gazeıtıeleri Jııon~ res&i A.zadıaı ~n b 11 bu memur tunlan i\ive etmiştir: Ayni gece, yin~ .Ma~ş sularnl~; a;t1~· 01u• ~~ ,im Japon aıölDisünü.n. ~ demeçını 
tnaktadır. Kalaçdan baf~~ beyanat.lifti tah~ıl ~k~ren;n Hım- taırafta a~ır darbeler indir. birçok. sel"'İ İngilız hüc~ fi-~ U'U!"'~ • teyid eden baŞka bıçb.r malumat 
[)001 saihillerindoo Volga sahılleri. uzla.şmajta mıütemayıl buıumi~gu ~ ilyiD her tarafta inııvvetli oı • ıoıması, meyn taraY1C1lann ~ ha ~ilhnitt!Lr· _ . • d.. yoktır. 
Qıe lkadaır urLanan cephe taanruızun- :manEmı çıkarmıaktaclır. l"ılhakıka Ba dı 1 l seri bıırak.. yesinde yüruyeı.1 bir Alman ~ Fıdla~ korfuinde bir ut • ---o 
den maada şımalcien KremenSk ve Azad İngiliz ve Amenkan orrl'ula. nulııyıız. zı Y~ ;:ıa:r k kafülesine muvaffa1oyet3'iz biı:_ hü- ıaıan muhafaza gemisine boml>*r Belgradın iman 
aenulödan Potemk.inskayadan da ınn:ın Hil'd891!ıdan dftila.1 Qelkrı. nlıllt p.Ltıeına 0 ~n ç~ • nere- cum yapmışhr. Zaman zaman oro. atihn!ıştıır. • 
lai kx:>ldaın k:ıSıtaç şekiin.d\?ki Al • mıeııııiııl iıM;3ac:ek k3ıdar ileri giUne. ~ ti«lmM OrllP VUl'Mn&mdi.yız. matilk sillhlarm ve el bomb~- Berllnde büyÜk muvaffakiyetler Budlapeşte 8 {A A.) - Belgrll. 
ınan taaırruzla:-1 devam ve lıın<işaf miştiır. nın kullanılmasına imkan verecek bekleıılyor d'ın 'ma.r.ına geniş ölçüde bqla~ıt 
etrnıektedi.r. & fatl8 ('etin Al~n Japon Başvekili deniz derecede y;aik.ndan vukue ıgelen Boıliıı 8 (AA.) - Öğre.nildiği. tır. lntaat maarafı m lyonlarea dı • 
taarnsı.mun ce.nuhda İlinka Sa - Amerikalılar Akde- ı . . .. . )aıJlPıışınada, geın~llerimiz bir ~ ne gör't:. Kafk.asyada Alman kıt• a - n:a::.rı:.....,::b::u1=a=cakıt=ı::.r·:._ __ -=--=--=--=-
rcptıa Qemiryolu boyunca yapıla~ • d 10 b. t l k kuvvet erınuı onemı man eer.i tıücu~?tunu .b~tumaga ttarı:nı<n illeri hareketi aevam etmek- ~:;;::-....""'~"~wııı~---~ıjll\ 
dır. sl nk1 1aiı\.. DiZ • • ın OD u üzerin~e isr.ar ediyor ve baŞka bir _iıngılız ~::ın::; te 'Vem~ d~an yakından ta- ., T ·ı . 
la::: !u ~ il~ • bir gemı babr;!ıla~ k T-Okyo, 8 (A.A.) - Başvekil Ge- ~. ~~~: ;~~nin. batıp .bat.. ~b ~hrb1t~lr. Büyük muvaffa - 1 An arı emız 
tini tıevkiıf ~lerdir. Bc:>n*-y, 8 (AA.) -. Bırleşı • al Tojo bir demeçi.nde· zafer! madığı :mü.şahe~ ed_ıleme:n1~tı_:. ıyet er \yor. •y• Tek sütun sanUmı 

o Aımedka bava ku.vvet1erı umumı ner: . . k ' et!! . Bundan 1Ja$a 6 Ingılız serı hıu- ~et tebliiı --~ ll!.nn ...___ 

• !kaıııar~Mıı bil.dlrlyor: e'lile etmelk ıçm denız llV'V erı. unibotu hasara uj!;r:amıştır.: (AA) öyl · Batlık lnUl'ftW illlVV _..., 

Amerika da ıdam !Jbemtar Amer"kan bcmba u- nin önemi Ü2Jel"mde JSTar etmiştir. c ş·ma1 Atlantikte 7 vap~ ve ~va 8 . . ·v·- g eyın 1 nci aa'laile 400 • 
• Al 1 çaidarı Oııt.aş81İl1t.a yap411klan bır Başvekil işçi ve mühen<lislenlcn bir ~ima gem's· batımı şlardır. ~edilen So~c: te~üğı: ote! h·ı 250 edılen man casus arı eı.ra &ı.areket esnasında Akdenızde 80il hadde ık.adar çalışmalannı ve ~Atlant'kt., b'r Amerik<ın Sovyet kıt a!arı dun gec:.e K • ~ :~ ::,.U: 200 : 

Lamira 9 (A.A.) _ Amer.i9dan 10.000 ıtıonilbol.uk b:r dü.şmıa:ı ta. tıi.iıilin güçlü1k~re karşı koym.1la- destıroyeri baiılımııştır. ın:b>vonun şımalınde Kletak?a, 
4 

_...:; .ahil• lOO • 
b.alber alındığına göre ieçeıtleırOe şıt ,gemWi baiınnı ~ardır. 3 taşıt i6tiyeıdt !iten kat'iyen ayın!. İngiliz .Am.er;kan :aşe v~ jk- Armavir ve Kuşçevakaya çevre 

1
e • ·--

<>11ada ya.lkalanmış olan 8 Alman gemisMe 8. muhr bden i?a~ ola- :n.ala!lJ.nI ':ıeniz programııt1ı ta- mal fil~ topyekun 103.000 tooi- rinde dÜifınuıla mubard>e ehnı~ er- iç aalail• 60 » 
Casusı.mdıan aİtl&l dün idam edil ~ nk At;dıeııi:aie ,ol alan b r düşm~ aml elik'. in mümkün olan her rtolı.ık 15 v~run imıhasile. de. dır. • • .. 5ofl 9tlh!le S0 
h>:>nı-~- n•Jı.er ibslııden birli~ kafite&ine ilti taın isabet kaydedil. m am ıç .. _,___ ta . ~ lbl taraf ndnn büyük Diieır celıek.rde b11dırmegc de • t.-WIW.wııı..-ıııı..-ııı..-ıııı.-.ııı~..-ıııı.-ııııı.,.,,,, 
-~t:.ı"Ul.1'.. ~ ·-..,,n,. b m.balac hedle!lerin ~ ya~Jarını ı.c;:ıAJ..ou. vsı:ye ruza anımız v '-. haırdk. t 1 ı-ştır ~ed küreğe; diğeri hapis cezası • mtş ve lltı."""""" o .. . ~ kayıblara uğratılmıştır. ger ,..,ır e 0 mam • 
!la -m~'hllctım .Atıiılmli;1c.rdir. akınına d r. eylem'iştir~ -~'..:::::==-=~==-:__:__~-~-~----------------------------~ ..... 



6 Sayfa .s o N P o·s T li. Ajuataa •-

Sümer Bank Yerli Mallar Pazarları Müessesesinden: 
1 O -8 • 942 Tarihinden ltibarşn Yapılacak Pamuklu Tevziatımn Kupon Numaraları ile Müracaat Günü ve Mahalleleri Aşağıda Gösterilmiştir. 

'1 - Numaralan illn edilmit olan kupon hamillerinin nüfus cüzdanlıırile beraber yazıla adreslere müracaatlart. 

2 - Ayni soyadını taııyan birkaç nüfus cüzdanını aile efradından birisi tarafından ~brazında kuponlan mukabilinde iitihkaklarının verilebileceği 

3 - Birinci devre pamuklu mensucat tevziatı iıbu akıncı ve son liıte ile nihayet b1,1lacaiından kupon hamillerinin haklarını vaktinde almaları rica ve ii.n olunur. 

ALTINCI ve SON LiSTEDiR 

Müracaat olunacak mahal 10.8.942 
Pıwıatitel!i 
Kupon No. 

11.8.942 
Sak 

Kupon No. 

12.8.942 

~K1ipon No-. 

13.8.942 
Peııembo 

Kupon ~o. 

14.8.942 
Umna 
Kupan No. 

Müraacaat Edilecek Günler: 

15,S.942 
Cumartesi! 

Kupon No. 

17.8.942 
P~.~ 
Kupan No. 

18.8.942 
Sa.lı 

Kupo:ı No. 

19.8.942 
Ç'.eiışa.mba 
Kupon No. 

20.8.942 
Pe~e 

Kupon No. 

David Beıhıaır, Beykıoz Feıvzipata 35.+-001.35 .. 1-00 3541O1.354260 35~201.354300 354301.354400 35440l.3ıS-ı5oO 354501.354600 35460 l.354700 354701.354800 354801.354900 354901.355000 
cad. No. 72 

Pet1tıev Kondu: Be.vkoz Yal~öy, ~5001.J~S l Of> 
Ça.yıır caddesi N o. 28 

35)1o1.3'5200 35520 l.J35 53i00 355301.355400 3,55401,.:355500 355501.355600 355601.355700 355701.35580-0 355801.355900 355901.356000 -s.tfkt Zoriu: Hıüyükada Çınar 358&01.359000 359001.359200 35920 l.,l59400 •3.;9401.359600 35960 t.359800 359801.360000 456001.456900 456901.45 7800 457801.458700 458701.459620 
caddesi No. 30 
Yeı1lı Md!llar Puarları ÜsıwdaT 4"'191.414700 414701.415400 415401..#4116-000 463409.464000 497201"'497600 A-97801.498400 49t:401.199000 499001.499500 49950 ı.500000 56600 ı.566700 

Rıeımzi)'le Aıtalay: Kas~ lliun 440001.4-40100 4401 O l.4'4020-0 4402<>l.4403ı00 440301.440400 44'0401.A40500 440501-440600 440601.440700 440701.440800 440801.440900 
~L Tuıyucu iO!caJc 6il 

Feıtıhi Beftec: Kasnnp• Brahriyıe +41091.4-41.ı\OO · +41401.-441800 44.1801.ı442200 442201.442600 4-42601-4443000 443001.443400 443401.443800 443801.444200 444201.444600 
ca<tiesi No. 66 
Buihan Swr.ar ve Süleyman E~e- •45001...4-453-00 445301.445600 445601.A45900 445901.446200 44(>2-01.446500 446501.446800 446801.447100 447101 .447400 447401.447700 
ne: Y eınipoetane Aşilefendi ~ 
No. 58 
Ahmed Gü.vwn;: Mahm-u.tp&şa cad. 4.SOO l .«&200 448201.448400 44841() l .1446600 448601.448600 44860 l .. 44İ9000 44900 l .449200 449201.449400 449401.449600 449601.449800 
desi No. 149 
Eoe Ma.ğa.7laSı: Bahqekapt Suıtan- •59621.459820 459821.460000 559301..559650 55965!.560000 562401.562700 562701.563000 563001.563300 563301.5tı3600 563601.563900 
hamam caıdrlesi. 
A!hmeod Tl.111an: Beylkoz Fev7Jipaşa 490001.460400 460401.4-60800 4160801.4612-00 .+61201.461500 461501.(.ıt6 l 800 461801.462100 4621O1.462400 462401.462 700 462701.463000 
caddesi No. 38 
Şa1dır Şatı.r: Salnyıet": Sarıyer cad. .f664() 1.488600 468601.488600 4&8.801.489000 469001-489200 48920 l -489400 4894-01.489600 489601.48980-0 48980 1.490000 490001.490200 
d<e<si No. 9/11 

BW1ha.!'ll{"tt.in Baştımar: San-yer .+90401.490600 490601.490800 49()801 .. 4'9 I 000 4'91()01-491200 491201 .. -49-1400 491401-491600 491601.491800 491801.492000 
Oritıaıoeşm sdkıak No. 25 
Ahmed Aıta K<i6eoğlu: Mahmud- 500001.500600 500801.501600 501601.502400 5024ı01 .. 503200 5°0'320.1.504000 5041001.504800 504801.505600 505601.506400 506401.507200 
p~ Başı 195/197 

44090 ı .441 ooo 

444601.445000 

447701-448000 

449801-450000 

563901.564000 

46300 l .463408 

490201.490400 

5O7201.5 u .:>vv" 

-Yerh Ma'lilıac Pazarları Kadıköy 533901.53.fl>OO 53+601.)15300 535301-.53-6000 624001..624600 624601 .. f>25200 625201.625800 625801.626400 62640Uı2700-0 627001.627500 627501.628000 

ihsaın ve Hüseyin özer: !Ucıkö.. 56.00l.S64200 •564201.564400 564401.5~600 
yek caımii No. 15 

H&y:.rı Doğu w ?eriki: Fincancm, 566701.s.67309 567301.568000 568001..,.568500 
Mahmudiye Han No. 1 
Yerli Mallar Paza.rı Ba~apı 572601.57-4000 574001.57)200 5752.ıOl.57'6400 
~Sl 

564601.564800 564801 ... 565000 565001.565200 565201.565400 

5-68501.569000 569.001 .. 569500 · 56950ı.510000 51000ı.510500 

57tı401.577500 577501.578600 57&601.5797{)0 579701.580800 

565401.565600 565601.565800 565801.566000 

570501.5 71200 5 71201.572000 572001-5 72600 

580801.561900 581901.583000 583001.584000 

564901.565200 56520 l .ı585500 585501.585800 585801.586100 586101.586400 586401.586700 566701.587000 Kadrı ö~: Mahmudpaşa Do S,S~Ol .. 584300 5843:01.584600 5.846<>1-'534900 

~~~ım~a~za~~~as~ı2N~o~.~9~1~~~~~~~---:--~-:-:-:---::-:-:-:-::--::-:::-::=-::-:-:-::::-:-:--;:::;:;:~--;;-;;-:;-;;;;:-;-;:;-:~--;-;:;-:;-:~-;-;;;-:;-;:~--;::o-:;-;.n~i:l7ı:ni1~~:n-;-~:;-:;;~--;~~~~~-;-;;:;;:;~-;:::::-;::-;:----::-::--~~~-Mıelnned Fa.ru!k, Ka.pahçar 
1 

Sipıa- 581001 .. "5871 oo 5871 o ı .587200 587201.567300 5673-0 ı.587400 56740 ı .567500 587501.587600 587601.587700 587701.587800 587801 .587900 58;9o 1_586ôoO 
~hLi~sdkıruk~~N~o~.~20:!...-~~~~~~-:-:-:-:::-:-::-::-::-:---:-:::-:~~~~-:-:;::::-:--;~-:-::---;;~~~~~~;-:;;;;-;-;~~:;-~~~~;;;~~~~~;;;~~~~~;;;~-;;:-:-:-:-:--::~:-:-::--~~~-:-~ Bevıoğlu Ywti Malla~ Pazarı 5880-01~:588800 588801.589600 58%01.590400 590401.591200 5'91201.592000 •592001.592800 592801-593600 593601.594400 594401.595200 595201.596§§ 

Zeki Zerin ve ortağı. Fincancılar 59.6001..596500 596501.59 7000 597001.597500 597501.598000 598-001 .598500 598501.599000 599001.599500 599501.600000 600001.600500 60050 ı.601 ooO 
Yusufyan Han No. 3 -
Abdülvehap: ŞEfureımiru Saraymey 601001.60 IJOO 
danı caddesi No. 37 

601301.601 tıOO 60160l..;601900 601901.602200 6022oqw2500 602501.602soo 602301.603100 603101.603400 603401.603700 603701.604000 

Hüseyin HHmi ve Süleyman Slil'II'ı: 6-04001./1()4500 604501.605000 605001.605500 
K'<l:palıça~ı Ayınacılaır No. 5 

605501.606000 606001.606500 606501.607000 607001.607500 

611101.611800 611801-.612500 612501 .. 613200 613201.613900 

607501.608000 608001.608500 60850 ! .609000 

613901.614600 614601.615300 615301.<> 1600C Mtıımed Nu:ri To.pbaş: Fincancılar, 60900 l ..ı609 700 609701-610400 610401.·61"1 100 
Ma'hımudıye Han ~o. 3/4 

, 

630556.631 ooo Yerli Mallar Pazart Aksaray ma. 616001.616500 tıi 6501.617000 617001 .. 61-7500 617501.616000 618001..618500 618501.619000 619001.619500 619501.620000 630105.630555 

ğaz.ası 
Şeıımın mağazası: Sultanhaınam 62000'1.620400 620401.620800 6208()1.6~1200 621201.621600 621601.622000 622001.621400 622401.622800 622801.623200 623201.623600 623601.624000 

meydanı No. 1/2 
Hüaeym Ö:r.saraı; : Beşilktaş Orta. 628001..628200 628201.628400 61.ı8401.ı62S600 6266-01.628800 628801.629000 629001.629200 629201.629400 629401.629600 629601.629800 629801.630104 

çeışrnc cadıdıesi Ne. 67. 
Hail.il Hiıkımet Ergez: Mahmudp<U.ia 63ılOOIJ631200 631201~6314'00 63ıl401J63Hı00 631601.631800 63\1801-J>32000 :632001.63ı2200 632201.632400 632401.632600 632601.632800 632801.633000 

irfaniyıe cadkiesi No. 16 

' 
POKER 

T r aş Bıçakları 
Cildi talıTif etmez, 

eiJJi yumufatır. 
Her yerde 

POKER 

MEMUR ALINACAK 
Tüddye it ~ A. Ş. 1.tan!NI Ş • ıı.lndea: 
B&ı*amı.ta oa.ııtttnı..ak üstte :U.At-...lNZ Pa• .... ,.... ~ eAk 

miiiabıaka ~ ile u memur allll&CJllıııta'. 
Taliplerin eeralıti otrenm~ vt- ka..Ylıl elamna.k iiılıltoe en C9' 2i.Af-...1MZ 
~a lı:Ma.r Yeni CWide

0 

İş Bıııl&aii me••:iu ~müracaat etmekri 
ilin olunur. 

lstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 
idaremize aicl 192 s:Ly\lı serrf.s ~bili tamln.t keşilıaame&I •ahlliccle açık 

eksUtrneye konuhnw,ta.r. 
EksUl.me 15.8.94% Cumarlesi cünü saat 11 de Büyiik P06ta.lıııoe ~inacsı bi. 

rinci k:ıt k1ari muavinlik od36>tncb M>ı>~ak Müılüriük Alnn satmı Komi • 
yonunda :yapı~tır, 

Keşif bedeli 2000 lira muva.kkat teminat tliO llnld•. 
Ta.Ublerin G\babdakl keıjlf ve şa.rt.namclcrlnl rüımett Wıere r..41.ışma ıünle. 

rinde Mildtirllik idari kalonı le\·azw kısmına ekııfltmc gün ve saaUııde ele 942 
senesi lçin muteibcr Ticaret Odası l"flllkaff ve -\~ ~ ~ualJ.e 
komisyona mur.u:aaU.an. c:S22'1» 

BAYANLAR ve BAYLAR 
Müessesemizde daima KADIN ve ERKEK kol. ceb saatJeri masa, 
~~var aaatleri, alt1n ve pli.tin ı~ yüzükleri, kıymetli tql~la süs
lü ÇiÇEK ve PLAKLAR ve yeni uŞev&liye)> yüzükleıinin zengin 

çe,ldlerlru bulundurduğumuzu bildirmekle teref duyarız. 
No. 9 Başak 

144 eLnu.slı 5 5 O füa 
No. 9/A 

120 elmas 12 pı•&nta 620 lira 

SiNGER 
.................................................... 
Son Po.ta ınMbll ... : 

Nelri7•l lliiüni: Zl1.wl T. BbiialJ'• 
UBİBi: A. Ekrem UŞAKLIOİL 

Saat mağazaları 
AD RE 5: İSTANBUL, EMİNÖNÜ CADDESİ No. 8 

Münakalat vekaleti devlet limanları işletme 

No. 21 
23 elmu 
2 pırlanta 

345 lira 

No. 25 
19 elmas 

1 pırlanta 
265 Ura 

----
1 : 

umum müdürlüğünden: ' 
.,.. i. ;1 ... 

il ' • 1 ,j 

t~e mamacı a.bnacatınctau ..,aiıcla.ki ,,eraiti hal:s olanların Galata iıda. 
re melttuinde Espe:ıttörlute müraeaa.tlan. 

1 ,., ~ :~ • ; 

• . i' ~ .:1 ı ~ I~ ı t ' 

Jt !l eli ıı • · 1 • ı :ııll• ' 

f. ' 
~ .. 

-1• hTI ~ı · 

·'' ı'.lık •• 

il . . 
r J 

ıi ; 

1 • " 1 • ' ' 

ı _ Mınu.z&f askerlitini n 942 yoklama.<>ınt yaımu.ıı olmak. 

,~. -=.m ....... •ü.·· ~ .......... liman ............. ,·~ r M.i.Jrtrys Açd· EKSiRi 
'Ö S K 'Ü' D A R, l.: Kullanınız. tesirini derhal görürsünüz _ 
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