
= 

Piyasaya çıkarllmıftır 
Umumi S.tıı mahalll 

KIZILA y SATIŞ DEPOSU 
Telefon: 20062 

Sene 13 - No. 4339 Y uı illeri telefona ı 20203 CUMARTESi 5 EYLOL 1942 
tr 

(Şark cephesi J 
Almanlar 

KBBÇ 
botauaı 
1199t11er 
Stalingrad 

mahallelerinde 
malıarebeler 

olugoı 

Alman deniz kuvvet
leri Karadeniz le 3 

gemi daha batırdılar 

M01kova, Sovyetlerin Stalingrad 
ve Novorosiski' de tekrar çekil· 

diklerini bildiriyor 

Dieppefe ,....._ •Ulellt ,...,.. la&Nlell •da , .. Alılllllaar .....,.... 
Warlt etlleD 1ılır ........ Ue a1a11 ................. Wr ....... 

lspanyol kabinesinde 
değişiklik büyük 
akisler uy andırdı 

Berlin 4 (A.A.) - Abnan or. Hariciye N azırllğına bir general getirildi 
dllları batbmandanhiının teblijl: · 

Bir Eylilcle harb fİlolu tefki11crl 
ve hava 1mvnt1eri1• it btrtıii 1a • Mihver taraftarı olarak tanınmış bulunan 
pan Alman ve Rumen klt'aları Kı. S • hükQ 1 t"d k•I • rım iatllumetinde a.n hareketleri. unarın me va par ı an ça ı mesı 
... devam ec1.- Kerv holuını manidar saytlmaktadır 
seçmi,&eNir. Ba kıt'alar diifmanın 

General Franko bugüne k ... dar Sunerin işgal 
etmekte oldu4u Falanj pa .. tisi siyasi konseyi 

re sı itini şahsetı uhlesine aldı 

İnaclll bir maka'ffllletİne rajmea N 

bilcleki miclafa hatlarını J&ral'U se. 
ri bir ilerleJltle dlm prktan diiflna. 
aa hücum ect.. Rumen lllt'aları ile 
irtibatı telİI ebnitlerdir. Taman JL 
r1m .U.IDCla bulunan diifman kıt· 
alarile çarpıpnalara devam edilmek 
tedlr. Madrid, 4 (A.A.) - Reımen ı fıpanyol Fuı eıki yükaek ko· 

[Deucunı 5 lttd .,,.,,,..,,., haber verildiiine söre, kaJ;ine- nılaeri olan ve 1941 Mayıauadaa-
----------- de ıu deiipklikler yapılmıttır: beri ordu senel kurma:r batkan· 

( J 
M. Sunerin yerine hariciye na• lıiında ltulunan General Aaen· 

Mısır cephesi zıı:Jatı.m: General Jordana tayin cio, ~eral Varelanın •• ,.~ 
edılmıttır. General Jordana 31 harbıye nazırlıtına setmlmıftir. 
Sonkinun 193& deki ilk hükU· Yüluek t6ra azaaından Blaape .eWllrll metin Franko tarafından teıkill res, allta:r Gallarzaıun yerine 

W • aıraaında bu meYkii lısal etmiıti. [Deocımı 5 inci •aylada] 

• 
lnOnU gezisi açıldı 

• 
Vali l stanbulun Milli Şefe 
olan şükran ve bağlılığını 

bir kere dalıa anlattı 
Nutuktan bir parça: "Milli emniyetimiz için her türlü tedbir ye 
ihtiyat atandıktan sonra içeride yurdumuzun güzelljğini temin 

etmek 7olundaki çalıımalardan da elbette reri kalmıyacağız,, 

lnBnü ••si.inin açılıf tf;reninden inlıbolar 
latanhat dün miiatesna sün1ain. llt 17.30 ela hinlerce latanhallunun mlade balamın Murd Vekili Hu.. 

dm birini daha Y•d1. lftlnıldle 1apılclı. Ali Yücel. Gümrük ve lnhiaarlar 
Geçen 711 Şehir Meclisinin karL Lıtanhal llu münuebetle Büyük Vekili Raif Kanıdenb. Vali n Be. 

rile Taluim meydanında Büyill Reisidimhunmıma olan bailılıiını ledlye Reial Dr. Lütfi Kırdar, örfi 
MIDi Şefimiz İnönünün adnta inp bir kere daha duydu ve duyurdu. idare Komutanı korıeneral Sahil 
edilen .-inin dün açılıt töreni aa. Gezinin açılıt töreninde tehrl • (Deuamı .ayla 3/2 de) 

Başvekilin 
şarktaki 
tetkikleri 

r tiskiidar adliyesindeki -, 
L_ h&dlse veslleslle __J 

Adliye Vekiline 

sava,ıu 
oıaror 

. c Askeri vaziyet :J Saracoflu köylerde .. 
köylülerle görüştü DUruıma aaatlannın yoluna seku:mamıı ol-

açık mektub 

--
lngiliz seri kolları bir 

ltalyan iaşe ko:unu 
imha ettifer 

sta il' n g radJ O Novoros·ıskı· gibı' Erzurum, 4~) _ Bq .. ması ilgili her v•t•nd•ı. i~in haklı bir ıikiyet 
kilimiz ŞWuil Saracotlu •e aaJ'lft mevzuu oluyor. Buna nıçın meydan vermeli? 
etleri dün aaat 10 ela, refakatl.-

sukutunu n gu11 n meselesı' rinde Orseneral Orba7, Umum 1'GSC11111 Auaht Dr. SUIUI Teala.in Tir• 
Mtifettit, Kara V aliai, komutan- Sayın BaT Vekil, li7eainde haddi :satında basit sö--
lar oldutu halde Karatan hare- Size ı'lftnılmak üzen huır • rünmeai mümldin olan bir hidüe 

h I• ld•o• 11 1 b•ı• ket etmiflerdir. Yolda bası kl1· ladıtım bu mektubu SN. Posta cereyan etti. Bir ce:Ea mahkem• - a 1 ne g e 1 1 soy en e 1 1 r terde tetkiklerde bulunan Ye kö7 cazetesinde Def"diJ'Ol"llm.Mtihim ai, Yaktinde durupna)'I açama • 
&erlin, 4 (A.A.) - Reaml tfilerle konufAD BqYekilimiz aa· meeelelerin eflmn umumi7e hu· yanca ltu davada ilgili olan mli-

teblii: at 13 de Sankamıta plmiflerdir. Z111'1Ulda Mmiml olarak kon"ful· dafiler bir buçuk aaat intizardan 
Mıaırda yalmz mevzii ehem· OrdueYinde bir müddet iatira· muına Ye ciddi aurette milnaka· sonra derubde ettı1deri diler ve-

nıi1ette çarp•f1Daıar oımuttur· Mühim bir nokta: Stalingrad düşerse bu bölge- hatten sonra ıtıe remetini orta ta edilmesinde • hiç bir ~1ıı~ur kiıet .hizm-!1~ lfa,.a tmkln 
Alman ve ltalyan haYa kuvvet• • (Devamı 5 ıncı •ylada) diltiinülemez. Bır halk hükU • bulabılmek açın daha fazla bek-
lwi düpnan 1ut•aıanna, otomo- dekı 30 tümenden mürekkeb Sovvet kuvvet- ........................ - ................. _ .... meti oıan cUmhuriyet htildnnetı- u,.emiyerek adu,.e btnuın• ter • 
itli toplululdanna, hava me)'• ı . v ı k b·ı , 1 . ? wı·lkı·e Kral rıin adalet cihazını elinde tutan ke mecbur kalmıtlardı. Bu hldi-
daalanna Ye late :rollarma hU· erı o ga ıar ına geçe ı eceK er mı Adliye Vekiline matbuat aütunla- .. matbuat aütunlarıQ fnkali-
cumlar :rapmıılardır. Hava mu· Yazan. Emekli General K. O F k t fı nndan lııitab edebilmek her hür de bir lııaau.aiyetle in'ikb etti. 
harebelerinde 25 diifman tana· • • • aru ara n- vatanda, için ve bilhAua bir a· Halbuki ~aktinde çatınlmadık • 
resi diifUrillmilftür. Aaapadan sahil yoHle Ye Krims-j llnwu ltombarclıman edecek bir d k b } d•Jd• vukat için hakiki bir ltahtiyarbk lan için dUl'Utmalara iftirak e • 

[Deoamı 5 inci .aylada] kqa cenubunclald seçiciden demir. duruma simıiflerdlr. Muhtelif kQ. an a u e ı ı JDeYZUU tetkil eder. demiyen Ye bu aebeble de Yazi-
,olu ltoJ'llDC& No•oroalaki':re tur ........ dan alınan haberler de No. Birkaç sUn eYYel Oaldldar ad- (Deoamı 3/1 de) 

Japonlar •ık•ı muh•ım rm etmekte olan Abnan ve mütte.. Y01111i.b"'nin çok ciddi bir tehlike • • .k 
flk kuvntler bu tebrin 10 ı 15 Kın • .,. tazyik altnda bulunduiunu ve Ehemmıgetlı mı tarda . ı· s·ıAh . Al ......,... pklapnıtJar; :reni müa- pyed ba ,ehi.r Sivutopol veya Ode. Amerikan uçakları 

gız 1 1 G ıma talııkem :riikaek meniler aapteyle- .. slbi briaYa ka11ı eaulı bir auret- ~I • 
mitler" Alman tanarelerlae sa • t.e ta..,.. eclilmemipe tubhin ço1s ırıısıra ge. ıgor 

etmiş~ er mbn ... Alnwa topları da tehir .... co.-ma 6 rnci .. ,ıaJaJ • 
Ankara, 4 (Rad70 sazet.

ti) - RUZTeltin phıi mümeaaili 
Wilkieni• bqün Kahirede kral 
Faruk tarafmclaa kabul edllditi 
" RuaYeltin bir meaajmı kendi· 
aiae teYdi ettiti •Udirllmektedlr. 

Meçhul bir ışık 
nıotör :eri durduruyor -

Ankara. 4 (Rad:ro sazete
ai) - Bir Macar sazeteainin ltir 
Alman sazeteainden iktibaMn 
lrildirditine söre, Japonlar çok 
mUhim iki sizli ail&h imal etine. 
Ye muvaffak olmutlarclır. 

[Deoamı 6 utci .aylada] 

r·· .. ····-·-·····-·····-·················, 
J Güzel Ihsan 
i O•!aci Ha'i:I Ziya u,akhfı1ln 
i bu nefia bWyealnln 3 üncü kıa-

1
: m1aı basün koyamadık. Yarın 

nepedeeatiz. Olmyucular1mıs • 
4-lzlr.tllerls. 

\...... ................... - ............. J N!J ........ aeftk tıb1wa llankeCI a P ..... Ak hr .....,_ 
.... ....,.. .......... Qe ....... imlan ............. ..... 

(Detlamı 6 inci •7'••> 

/rlandada 
kanlı hadiseler 

oluyor 
Belfaat, 4 (A.A.) - lrlanda 

cümburiyet nıenaublan bu aabah 
Forman ıh eyaletinde Betleck 
polia lutlaaına taarruz etuıitler
dir. Bunlar taarruza seçmeden 
e......ı 'telefon laatlaruu keamlı 
._lunuJWlanh. Olil •• Taral• ol
mannfbr. 

Pirinç, zey inyağı 
f iatıarı son unnlerde 
alabildiğine ynkseliyor 

Peynirciler beyaz peyniri perakende o!arak 
140 kuruşa satacaklannı söyledikleri halde 
fiatlar 150 - 160 ı buldu, stokun zengin
iğine rağmen zeytinyağ fiab da 145 e çıktı 

Gıda maddeleri tatıtJarının 1 meye devam etmektedir. Ba 
...-t olduia sündenberi r.. cümleden olarak birkaç sün 
atlara halt1 eakl kara borsayı evvel peynirciler tarafından 
plpde berak•calr del'ecede Ticaret Oduıncla yapılan top. 
bir altlf olduiunu yazmıftık. lantıda verilen ve pr-.ip b. 
Bir laaftadanherl sıcla madde- nrı dl1e isimlendirilen bir b.. 
leri fiatlarl ..adaine nuaran l rara söre peynirin kBoamnm 
ülaa hısb Wr teklWe ,...._ (De1H1mr 5 iıecı .,.ı.11111) 



2 Say/a 

Hergün 
Lut/ i K~rdarın 
En biigük başttruı 
~-... •Ekrem ~heR 

biivük dedelerinin "isleri i~ mÜ· 
tehı:ısı:ıis olacaktır. Ve derhal 
içinde dolestığı, otıırdlti;u gezi ........ _._ ....................... -.... ·-····· 

TAKViM • Eylül 

ı..un 1 •cM 5 A,.bi HD6 

1868 
Cumartesi 

lw.il - -Atu-teı L .... •e.ae Hızır 

28 U~42 ll8 
-

GÜNE'.Ş 
Şaban 

İMSAJ( 

s. D. s. D· 
6 sı 23 ' ~ 

JO .. • 09 

Ô~le lkmdı Alcs11n Yat•ı 

s. D. $. v s. D. s. u. 
v. 11> 11 1G r.ı 19 M6 :ııı 18 
E. S 1G 9 16 ~ - 1 85 

• SON POSTA: 

1 1 ,. 

- - ..... _ ___:;;_.--- ___..--:-:_:_ ___ ;....,, · .... - ... 
--:-:-: - --~---=----- - - - -~ - -

iki veçheli proje/.. töt = = Sehft"'t1ı1n Sl'\.f>\hat 

Bu devran höyle 
Gefmiş böyle 
Gidecektir, çünkü 

L Burhan C.hi8 ....,} 



5 Eylul 

•• 
Usküdar adliyesindeki hadise v3silesile 

dliye Vekiline 
·açık mektub 

SON POSTA Sayfa 3/1 

~~~~~~ 

il_ Domuz avına çıkan korkak ==:J 
Duruşma saafarının yoluna so:<ulmamış olması Hgili her vatandaş 
ıçın hak:ı bir şikayet mevzuu o·uyor. Buna uiçin meydan verme~i? 

Ayhan on dört yaıına gelmiıti. L.. -~- l~::s::5i.3." ~ -
Fakat çok korkaktı. f.vde karanlık. .. ~~--.~ · ·~·,; _ 

hayvanın ayak sesleri kendine yak 
laııyordu, Herhalde vahıl domuz o 
lacaktı. Biraz evvelki cesarelinder. 
eser kalmadı. Ayakları tutmaz oL 
du. Yere düıtü. Hayvan yaklaptu, 
tı. Muhakkak domuz ol:tcakıı. Şinı 
dl kendini parçalayacaktı. Ne de. 
mitti de evden çıkmlftl. 

Yazan: Aı,ukat Dr. Suad Tahsin 1ı1~k 
ta odadan her tarafa ~ikkatli dik- _ ·~ ..... - =-~· l't---: ~--~ 
katli bakar, pencerelerı sıkıca ör- _ ~ - . ~ ~ 
ter kapıyı. muhakkak kilitlerdi. • 
Böyle yapmasına rağmen daha uyu. 

(Baf tarafı 1 ıncı sayfada] diselerin hiç bir vatandaşın üze· kadar aabırh ve anel~n olurra ol· madan düıünnıiyt: baılar. odada hl 
fei vekaleti gereği gibi ifaya rinde müsbet tesir yaptığını kim sun ve ne derece hü3nÜ niyet sa· rinin mesela karyola al~ında saklan· 
muktedir olamayan pek çok ve • ae iddia edemez. Benim ve avu • hibi bulunursa bulunsun onun nııı olacağından uyur uyumaz ora. 
killere maalesef adliyede hergün kat arkadatlarımnı bu hadise • her halde adliyeden memnun çı· I dan çıkıp kendisini kesecet:ini ha. 
rasgelmek mümkündür. ler sebebile vazifelerimizi birçok kacağını tasavvur etmek ve ada· tırına getirir. Uyku~u kaçar. kor. 

Bu hadisenin sebeb ve illetini defalar layıkile ifaya imkan bu- Jet cihazı için iyi bir fikir edin - kudan karyola altına da artık ba
arz ve tahlil edecek değilim. lamadığımızı sayın Vekile itiraf mit olduğunu kabul etmek müın- kamaz. Bütün gece) i uykusuz geçi. 
Yalnız vak'anın ~u yolda oldu ~ etmeği bir fazilet e!eri telakki kün değildir. rirdi. Annesi babası Ayhanın bu hu 
ğunu söylemekle iktifa edece • ederim. Mahkemede l~ı olan her yundan çok ürkerleroi. Oğulları 

Ensesinde sıcak bir nefes hiaael· 
ti. Domuz şimdi parçalayacak. Fa 
kat hayır parçalamıyordu . Göz ucL 
le baktı. Ve o zanann iti anladı. Bu 
hayvan vah.ti domuı: değil, uslu bir 
dana idi. Korktuğuna mııhçub oldu 

ğim: • , Saat 1~ de üç ayrı mahkeme.de vatandatın ve her ıneılek a· hep böyle korkak mı kalııcaktı. 
Mahkemeler V.&landaslara a- ·ışı olan hır avukat pek az vazıfe damının bu halden ,ikı\yetç1 ol· Ta!il zamanında Ayhanı bir köy= sın. Yardımına gideyim. 

dalet tevzi ed;rken onl~rın mu· deruhde eden bir avukat sayıla· duğunu yakinen biliyorum. Ve de ya,ayan amcasına göndermek Is. Amcası odadan çıkınca Ayhan - Benim cesur yeğenim domuz 
hakemesini davet et.tikleri mu • bildiği halde (14) rakcımının, b.unu bu me~tub.un\~a .size bildi- , tediler. Ayhan buna pek sevinmedi. bir an düıündü, İlk defa kendisine avına çıktın ha. Cesursun amma 
ayyen saatlerde icra ed"!memek- akşamın gayri muayyen sastle • rıyorum. Basıt bır şekıl ve usul Çünkü köylere "878r kurdların ve cesur deniliyordu. Amcasının bu bu ifleri bilmek lazım. Seninle bun. 
tedirler. Mahkemeler ek!eriya rine kadar uzanan zamanın ta • Doksanından dolayı adliyemiz vahıi domuzların indiklerini köylü_ dü•ünceslni dea;•tlrmemeliydi. Ne 

Amcası gelmeden yerinden kaU 
tı. Amcası Ayhanı görünce sevindi : 

~ ~ ·ı b" • d :r "'":I' dan sonra beraber ava çıkarız. Beıı dava saatlerini öğleden evvel mamına. şamı ır mana ifa e e- için menfi İntibalar tevlid eden leri parçalJtdıklarını ititmittl. Fakat olursa olsun dıtarı çıkacaktı . Oda. 
(10) ve öğleden so11ra (14) ola- der şekılde mahkemelerce kul- bu aksaklığa n:çin mani olma • babası çok ısrar etti. Ayhan da yo. dan ve evden çıkh. Kapı yanında av nasıl yapılır sana öğretirim. De.. 
rak ikiye ayırmışlaı-dır. Bilfarz lanılm~kta oluşu h.u av~~a~ı bu malı ve bir çare düşünmemeli? la çık!ı. Köy trene üç saat sürüyor- duran bir bahayı da almı,tı. Amca- di. 
bir mahkeme günde 16 davaya üç vazıfeden e1uerlya hırını ve- Adliyemiz Türk inkllal>ının du. Ayhan annesinden babasından sının uzaklardan sesi ,.ellyordu: Ertesi gün birlikte ava çıktılar. O 
baksa bunlardan 8 davanın ta· ya ikisini ifa edemez hale ge • samimi ve sadık bir bekçisidir. , ayrıldıktan üç saal sonra köyün İs• - . Ayhan neredesin? vahfl domuzu da birlikte öldürdü. 
raflarını sabahın saat 10 unda tirmektedir. Bir de giinde 8, 10 Hakimler, emsalsiz bir ferağatle tsyonuna varmıııtı. Amcası kendini _ Buradayım amca. ler. O zamandanberi artık Ayhan 
ve diğer sekizinin taraflarını da ve daha fazla davası bulunan bir milli emniyet ve asavisin ,.,,,. .. jjk , bPkliyordu. Birlikte bir arabava bin Bağırdı. FakAt bir ses duydu. Bir hlç ko~kak değildir. 
öğleden sonra saat 14 de durut· meslekdaşın akibctini teemmül ve ideal;st müdafileri olduğunu diler. Aıncası Ayhanın korkaklık .............................. - ........................................................................ . 
maya davet eder. Şimdi $&bahın buyurunuz. Bütün bütün imkan .· isbat etmişlerdir. Türk hakimle- huyu olduğunu bilmezdi. Yolda o-
onunda rüyet edilecek 5ekiz da· sızhklar i~i~de .. ~.ocala~ı~ml ko- rinin tahammül 1!llikleri tarihi 1 na köyden bahsederken yalnız ha. 
vadan sekizincisinin taraflarm • layhkla gorursun.uz:/ta1ıse a~uİ mes'uliyetin ehemmiyetini hiç bir şına kırla'"a Kİ~eınesini de tenbih 
dan biri olduğunuzu bir tasav • katlara has .v~ ~ml a sa: 0 vatandaş inkara mecal bularrraz. etti. Sebebini de şöyledı. Son gün. 
vur buyurunuz. Talihiniz varsa kırılır yen ıçınde .kal_ı.r ı~.Y:f.~k Onların bütün millet için bir if- ' terde vahti bir domuz geceleri kö. 
ancak ve en çabuk saat 12 de teselli bulmak belkı mum .un ur. tihar levhası teşkil eden müsel- yün etrafında dolaşıyordu. 
davanız görülmüş olabilir. Aksi Fakat bir de m~hke~el.crın .ada- sel faziletlerini adliye ailesi~e Ayhan artık hep bunu dü§ünüyor 
'takdirde 14 de bakılacak dava - Jet tevziinde hısselerım bızzat mensub niciz bir ferd sıfa~ıl~ du. Eve g~ldikleri zaman hiç lştL 
larla birlikte ışınızın öğleden almağa gelen vatandaşları . ve göğsümü kabartarak tabii reısı- bası yoktu. Domuzdan lrnrkınası 
sonraya da talik ed:lmesi müm- yabancıları dütününü~. _Elın-le miz olan sizin huzurunuzda ha- yüzünden istihası da kaçmıştı . Anı
kündür. Ben, sabahleyin saat 10 celbnamesi veya davetıyesıle d~- yırla yadetmeP.-i. b:~ mes!ek ~e cası ona yatacağı odayı gösterdi. 
da davet olunduğum halde se- vacı veya davalı, uçlu veya şı- vicdan h?rc.u te•,._kkı ~derım. Boy Ayhan odasına girdi. yat~ı. fakat 
kiz saat teahhürle ~ncak ak~am kayetçi; lıahid veya ehli ~ukuf le SPreflı hır ",.Jlıvenın, dcr~"m.a korkuyordu. Uyuyamadı. Bir ara. 
Üstü saat 18 de duruşmaya alın· saat 14 de mahkeme kapısında 'laBtlerine t~alh"1k :den basıl bır lı'I{ gofafl• avak sesleri duydu. Kor_ 
dağımı hahrlıyorum. Bir ~aatlik, hazırdır. Aradan lıirçok saatler n'l•Jl ve 5elnl sebeh1le vata.ndas • k b"' b""t"' ttı Kaı-volanın al. 

f • . "h 1 b usu us u un ar . · J 

iki saatlik, üç saatlik teahhür - ~eçtiri halde bir liir_lü ~!rası ~e: la.r Ü7f'!rinde men 1 ın1tı •el 11~ •· tına girdi. Kapı açılmı~tı. Usulca 
lerle davet edildiğimiz saatler· lip ca~ırılm'lvan bu ıs S?UÇ sahıb• (DerJamı aavfa· 3 2 e) baktı, İçeri giren amrası idi. Am-
den geç durusmaya almdlğımız T.avallı talihsi7lerin ceke.ceği 51" 

1 

1 cası Ayhanı göremeyince: 
hergün tesadüf ettiıfiıniz hadise kmtıvı ve kaybedeC'eklerı zama- Bulm::-~~ m,'J'. - Her halde cesur çocuk ola. 
lerdendir. Doğruluk ve adalet nı bir tasavvur buyurunuz. Saet (Bugün sayfa 5 tcdir) cak, dedi, sakın 0 vahti domuzu 
müessesesi olan adliye mahfilin· 14 de cağırıldığı halde ,o;aat 16 -------------- öldünnek için dıtarı cıkmıt olma
de cereyan eden bu yoldaki ha· da mahkemP.ve alınan kimse ne 

C Yeni bilmecemiz ::; 
Ok atan çocuk, -~~~--1 

niıancılıktıı meha -
retini göstermek 
için kardeşini de 
çağırın!§. Bir ke • 
narda duran kar -
d~si onu seyredi • 
yo~. Nerede oldu • • .. 
ğu birdenbire görü. ~~ 
nemcz. Fakat dik • - - ı ~ 
kat ederseniz bulur · : · ., =: -
fiUnuz. Bulursanız~-_ :- --. • _; ~~ .. ·:. 
olduğu yere bir ita- 1 ......,.. -..,.,.::::..- - --.. -::- • -=:.. _ _ _ 
ret koyun ve resıni ~- "'"·-~~~~ -~ ---
gazeteden kesip bize ıönderin. Doğru bilenlerden birinciye: Bir kutu 
tahta oyuncak, ikinciye: Bir sulu boya takımı, üçüncüye: Bir kas
ket, diğer 35 kiJive de ayrı ayrı güzellikte hediyeler verilecektir. 



3/2 Sayfa SON POSTA l:ylul 5 
m 

lnönü gezişi açıldı 
«Son Posta» DlD edebi romu.ı: 98 

[Bat tarafı 1 in~i •a)'fadaJ 1 nılanıl& *-°"" .... ~ ve dün.. dan ~ ~e pllŞlrken bir 
Noyon, Parti mufettifi Suad Hayri ~ ,anın lçıiıııle ıuvran.ıı.ıtı ~ ~. otüm yandan cta ıınez.":retlerinı nutkummun 
Urgüblü, ıehrlmizdckl meb'uslar f •e u:!mı.b yıllar.ınıh 1 ul'k 7u.rdunwı başınıb. t.aalm ve lltiha.r ıle ı;aydığ1.m12 
Şehir Meclisi azaları. gaze:edler, vi. &ullı ' sil'kün ile aarılı, fe!Aketlerdcn 1\lilJi Şeofiruh İsmet inonüye ijChrın bü-
layet ve belediye ~anı ile binlrrce uzak le satlam b!r emnl7et ~nde kala.! Y~k Qyc-ı Ye bai;tılığuıı bil' kere daha Hatta 
haf.x hazır buhmuyorlard ı. bUaıea'.ı hU".bl yap111 kwaan.danın sulhu ~ ktcill ve eheınmıyeUI, şcırefli ıeref ve hay • 

siyetinizin bile... Sizin Semahat 
Vali ve Belediye Reisi Dr. Lutfi DlUhalasa et.e,-1 de bihnlş ohnA6ından. n &arihi iki ura.r Vl'.r.ıil. nunlardan bi-

Kırdar qağıdaki n&Uı.u ile Jnerui. dtr. vCı teslim buyurursunuz ki sözleri_ ri Taksimde l\li3i Şefin na.nnnı taş:ı)11. Hanımla alaK.am:.u kesmeğe mu
mi açtı: ~- b~ U.,.:ad n lt:ıret eWtim g(bl ea.k blr «ezi vumtib. getirmekti. İstanbul vaffak olamadığı lakdh·de ko • 

...__, ._~_ casana haber veı·mek cü ' ti · 
V .lıı·,, ·, n nutku ....._ .aninü Tiirk m•Ueu ip.in ta.rlhin Belec11ye l\Jr.dis\nln şt'lılr halkını tem . •. • re nı 
~ u H b4' li IGllar her --·- 1 silen ltUfo•. ...... u . ı · göslerecektı. Duşünün ne feci bir •-'- -~- ... ._ ı • - e. e l'CÇmrz e~-ı • ...,. ...., ve at:Aışı&rla verdiği bu , B • L. b" • 

- ,_ ve m-.-i!m .... n&e,-tc ler; ~ nlAlıi ve mii9'esn bf.r l.üturt ...,. karan olıf •- . şey . . .. enım nıç ır kabahatım 
Gr.çen aarlar.ıa kara.ahtı icı!nde mü. a ur. ,,, nr. uıa;a uzun ve yorucu bır uıe-. k Bu kad b d d. 

dıım.-, '.M!!1li ı)eıf"ın dahlyan ... lıfarcı;I al. sa!den sonra bu,,oiin tatbi sııhasuu ko- yo k". l h l~n~n u b·ıerece d~ 1 

se:lairl .. "111 ve tıerel .-..eti halinde tuı.da, .an.ı,.et .-e sulh ve sükun için~e .rab:Jm~ şerefi benhn fçln pek buyuk vs~ . us ~ o '!s:utnuhlikı edmezkım. 
~bn Tiirk iarilai, ıtlllUJl uma;ıı q1oız . . . ızı aevıyor, sızı e ı e en ur-

h?!fPn 7e.lll WT :Herittme ıUJımı atnor hır baz teşkıJ ediyor. Jluwrunuııda. fno- t b"I. d R k d da 
kahr.ımaıılala.r, Wiyiikli&i.ler, uhi ve -•---L«-- .. '-•· ara ı ır aan ını. u a ın 11 

k t ._____ w _,_,wr. mı ccrlsuı.-."l a.eı1L'l merasimini yapma:( k k l hl'k • b" h 
ıı ı;;.ı • .....,_.,t k't'ba.lar~ rCie&er.-ekle br. or unuz, onu e 1 esız ır · a-
b ~ iıL:fnde Mt-.aladıtı Cc\•ialade fıngtını kıl.'ıandığon için krndlmi I t• • • y J d E , u kkı n rr yer 7er şiikraa ve oüııDeUe kar_ e ge ıranız e a ey. na -

cııl:ınması ü.zuu relen ı.aırh JIUiı;eleri .....,,. Wıııl ~lbet~e her ııanıan teılb'ırli, mes'u:t add .. ı!llvorum: rnı.nt nl7• ve nızda verilmiş çok ağır kararları 
de ltayde:k-r: ııJtddm Cimıhurrelsimi!z. td8ı: ve llrtl7a~ ~•lunm:ıf.ı mecbu· et. ınuhfcrcm iJlnleylcUn. h ~a.tımm a. .. ,ı var. 
M ili Şef'.:mlız., bü;rük ve Jlahram~n is. ~; .fakat nilli euınlntlm'z l.ç'n büvü.'k a·ııie!ir)I ;h •anbul Şehir 1\Ieı•Jl,si. Füaunu dinleclikçe, hayret ve 

li.n:n:ı -•-- '-- tur· ı:: '-"blr ''-ti t n!'n verm'• oldu""'· ikinci mli'ıim, cr•'ll met tnonu, millet ve aıemkkr'.Jmix için ....., ...,.- ... ....,.. H' .,. ~·a ' .,.. ' d hiddetten bo"ğuluyorum. 
alın-1-..,.an -n:r ı rld rd n ta.r:lhi kararı ıa.tbl',( ~ııhasıııa kn.--., 

t:ıllh n muS'testlll 16tufla.nndıuı birld\r. "'"''· ~ a çe e Yn umuzun - .,J ..... Saadet demek bana bu ihane· 
giiyellitfınf tem'zl!ti · h u ,. · yolun11:ı.kl l.eşe'bbüsüınılı Lıuııamlıındığı 

TurJt mllletimıı en lıMa (linlerinde Ebr. ' nı, ıa a 1111 tt'.mın ti yapabilecek) 
dı ~h v~ ~üyuJı kuTiaftt'.ımu. Ata.. etmek yo\ıııC!.a.ki çal'GJnA!arj;uı da. el ı:-üıı hl eı'l~etiın . Bu \'arar. bugün Ü7.1'- Ya Füsuna, ondan daha mı az 
~•!...&. ~..-ru L--'-'- ~.......... cirdi"'ı· bet'e cerı kalrn:ıyanu"'ır;. ~ lbulun:lu~l.lmuz sahııyı Mtm Şeri. k .. N" . kab h . ? 
...... ..,.......... ..., • • ,..... -·--- 6 ._ ızıyorum I ıç•n a atsız ••. 
uman ve 8u s~ 8,t.ün 0 ·atlll miiiL Aziz ve muhtenaı dinle,lclk;r, m~n güU'I w. ıın'a'kiranc bir lıcy\;f'li Böyle bir ite kalkmakla Saadeti 
dr. ince yanında .i.met Ulluni&'yiı bat Bu topraJı b!Vmdir; düıtu n" kad:ıı l1f. sü l~ek ve şebrinı; l\IIU'i ' e-~e o':ı.n tahrik etmiş olmuyor mu? Ne 

.-4 IM.ıhrıuJI• ..A-~ L-~- k J•'· 1 mfnnet, ŞilkrJın \'t bi\ .. lılığılll, bir kere k" ı_ b• , k 

lüma~y~rum. Şer~f ve haysiyet!.! düşerim? Ha)ır oğlum Vedad
1 İşte. ıkı .~~~. mefb1~m .ki, artık •en ~ref ve haysiyetim tehlike· 

benım kuçucuk p.huyetim bun • de, bir skandala maru-z kalaca • 
ların ~rasında İ>odur gözükmeğe ğım diye korkmuyorsun! Sırf, 
mahkum. Şeref ve '.haysiyet l Ben foyan meydana çıkl.ncn ylizüne 
ar.tı~ bu kelimel~re. · aanlabilir kapanacak kapılftrın ;rknsında 
mıyım? Namulu hır ınsanın an • kalacak sevailife~ı· d 0

' - •• 

k 
, • ~. .. • uşunuyor • 

ca urtına alaoıleccgı bu elbi - sun! Kendimi itham d. 
1 b 

• .. . , e ıyorum. 
:;: ;r enım uzeı·unoen :ıarkmaz Bu bana son zamanlarda uriz 0 . 

IE r . lan bir hastalı: • . . . 

14 v 1 bır kadını seviyorum, ha- Yavaş yavaş vicıJan a::Pbı mı 
a ~u kadından üm;dvarım, eniı- hissediyorum? Bu itham, bu kor 
t«:~ın metresile ya,ıyOTUm, sev - ku, YUkubulacak had:selere bir 
dıg~m kadının kızı bana ~zib hazırlanış mı yoksa? 
g~lıyor. !<art~ma bir zavallılık Halbuki ben, vicdanımdaki bu 
numunesı ha1ınde gden akra - kıpırdanışı, Sernahc.ti evlendi • 
bamdan küçük bir kız birdenbi- ~inin üçüncü günü, z~rla arzu • 
r~ ih.tiraslarıma lcib::-it çakıyor. lartma ramederken duymamı§ • 
Şımdı nasıl olur da, ,eref ve hay.- tım. 
siyet;m tehlikede diye endişeye 

Üsküdar arlLye3i11deki hadise 

( ı\ ... Jıcuı r:qr) 

nıU;?•U: istlkl:il ve istl:hlU b:ırblni JDU.. .., OÇ'W .... ~ ·- azan .... u 1lk- d b ti hh t ek ka ı'I çare ı, ona &arşı asa ıyetam ço 
vaffalqyete &'Ô iirt"n yoll.ırda onu dalma 1ar ne ka:laı- bo'ullu ve şlmş .ı U ~l!ll"ü e u sure e ar c m raı:ı rr. fazla sürmedi. Bu alqam çuk ( Baf taralı 3/ l Je) ı mea1ekde yükselerek hakiki ve' 
en en ofl3 üstün -r.eıki ft idaresi, lıi•tiP o1sun, va &nıaı-z hb.iırıdlr, b!z.\ııı olar.ık Heykel ihale e~lmfştlr. uz.un etu:ı:eı: müaamabakarım ona .. Hele, Ü· rakması kadar o adliyenin her mütehaasıa bir adl"yeci olan muh 
tukenmek b.lm•yeıı ener;tsı, yılmlli: az.. ıkalı~lır. Uiiküm•l topr.a:hmızı korıaı . ya.pıtmrştır. mint' !er ar.ısı şöhret S'.lh'b•ı midsizlij-in, end~nin kendisini hangi bir mensubunu ü-zebilecek terem reisimizden bu ipn nizam 
mi, elledi Wır hayat ~ kuvYet ınenbu miida.tu •e emniyellinlu ~iu.1odeo rıiıı ıı bh- san'atkir Tüı1t san'a!karlarl~r ht~I böyle gülünç bir teşebbüae l'Ü - acı bir mevzu tuavvur etmek cid altına alınmasını beklemek en 
ıob.n aptase nllu Te ;...1 He Vd111111[r, s:ıtfıınılaştınrvn b ~e:Uyeler dr ke'l lı bt'r ç.alışmıılrt~drr. Bo ehf'mmly:~~qn at rüklediiini itin.f ettikten aonra •• den muhaldir. Adliyemizde du- tabii hakkımız oldı.1ğu kan~atin
ç2'1ŞD", k-da Na-~~ w mem- ktiçü'\ çevreleri lçhıdr muln:ı<le va'an ~ is~amıı~b;:::ı;:;ya bh.;'vrmButu Etrafımda neler oluyormu, da rUfDıa saatlel".inin yoluna :aokul - deyim. Bu aebebJe aayın Vekilim, 
Jet:eti felilıetlerıka; arUlk1&rıhıı n ı(opratını her«üu biraz ilah guulleştlır_ l'Wl anbu 8 rfn . en " 1 kazan.. farkmda değilmişim! ma.mıt olnuun ile.ili her vatanda! bu bozukluiu ve alır.saklığı P"lUk· 
duşmım çl.z.me!erl aUı.nda çıitnenıne> .. den mek ve üs'ıirıd~ d1h1 ziyad~ zevkle, ra,_ mış ola~ai:,ır. $eh •m:ın yolund:ı k1l. Füsunun bu ikazı iyi oldu. Oe- için haklı bir tikiyet mevzuu olu tedir elleri"nizle bi:u:at ıslah '\e 
kur'ar.ır3en gordük. lst.ıklil ve iiltfbl.i.-ı hsıltfıth, macMi vr maıı"li fnş1rah ile, rar ~ VR:<.tfe alnı:ş ol:ı.n ben vr Şehir mek, Saadet bana Semahati kay- yor. Bu yüzden (iizulen itini ve tanzim etmenizi sizden ehernmi
harbl ı~ bz:ınıhu maau.am n Lırihi "'°"edıni 'ft b"11ti h .. zlt dolt ' bilir h alf' ~ttJısl a:ımı anadsşlıınm dıı. hl:ıı.ınet. bettirecekti? Scmahatin kocaaı- gücünü kaybeden yüzlerce insan yetle ve ıararla rica ediyo,-um. 

,.___1 _ _._. lerim'aln mülı:Afntmı bn su~ l!ÖriiP d 
kıymeti, Louııd:ı danya de\ieılerinin ce "ITillr: ,-,.. ıebr!nclen r=ı kııl~mn&ls.ır. na böyle bir ihbar yapıldıiı tak- a ı:ye koridorlarında neş'ea1z, Ü Saad T-L.,·n TUT-k 

'' • teselli ve ~det h~seileeetiz. Bü•·iık cın l<abw ve ta.sdlkı ;ilo tarih sa.lıııeslnr asır- ya anımıı.ı müdaraa etmek e:.bette bl. J cffrde, benim ~•kisi gibi onlarıı. züntülü, tenkidkar ve tiki.yetçi o 
rtn :ı - İnönlı adını bu geziye nrnıck SU1"~tile ,--~-----------... 

L.. bı... Ü r.and:m mlnnet. ye bağ!ıh,ımıı.ı g-&.rteme1ı • en ·ı • Jarın nadir ~inlütıı sl,T&Sı bir u:uv:ıf!a_ <ı """~: 1a11kad:les. sağlara gidip gelmeme, sık sık konuş • larak dola,ıp duruyorlar. Bir de c } ) 
""et iballnde ıukletmt'.je mıınıı!f•k ol:ıa ve t'!Dlıa lT - tlafaa oeıtıbttl itlncle ltu. mamıza imkan , •• r mıydı? Bu au- bunlar arasında adliye aielain1n . ! "Pcrı va . 
:rbı e oikar. Dene imlzln blAMI, mUI,.ti. lunıın ....atanıunızı 1aer teJ'e r•lCnırn imar fırsatını butautumuz MUli Sefimi11C u. retle benim felaketi:ni hazırla - tabii efradı olan aYUkatlara da 

.J-->· ·- 1 .. _ .. znn CbnilT dilerh: onun hayattA ve sıh- o· edeb' ... _..J_ keli l mtı!n kııriancısı, Cümhurrelsiılllz .Ata... ~ .... , ayn uıctte.eu<! lnwretti wzffc_ mı• olacaktı. tesadüf olunduğunu bir ~avvur ıvan ıyau.uue me er 
._11.....,,_,. .._._,d •• hıt-tte olm!l-sı TVrk mU'et.lnln. ~roJı, sa. " k" b liüılt'un aflıimd& eCMlll yanı ba4mda ..,,.....-en u;ın ir. u-Z bu tepntın Ü - Ditlerimi gıcırdattım. buyurunuz. o avukatlar 1 u 5e· ve remizler, m•,,_unlar ve 
..,,__._ ad~ ve terakld 7olundı oimıı~ı demektir. h' 1 • ..._ •• 

wne1erce :aı~ reW olarak ~ülin ....-._, ebediyen Pfillllll&b ve t,.ı yaşa. Vah,i kadın, alacağın olaun beble birçok vekalet ızmet erı- mefhumlar 
To~ntnn?r;ll lfl"T't'f venığlnlıt fçln de k "f 

iyi V!' Deri hueket.lerde, TIU'don ~JI- ımıı.ta :sanefaılş ~lan&: '8tııraltmtrT.1 *--'lık _,,. senin!... ni ya tamamen veya ısnıen ı a-
hep&ıltt ayn ayn """1'<' Ut' .,..er, sıcycı. · ı d ki · · 

'başa a~ryolb.rlle örii&mest 19Jı ~k ~. tırn.ıi'trnuU. maddi, manai Füsun aeai titriyerek sordu: ya muktedar o ama ı arı ıçm 
b"3.rle4i!trken. C.Ebrilıııalar lı.unsluı-, ~nayL her ·~·a )>ış vur.ırak imar etıneği lar sunanm. - Bana kızmadıns-z değil mi? binnetice adaletin tevzii işindeki 
lr$ınc hare'UU ıeıı.iıiler ve mem~kc~n ku'lli blr ntan hi7.md.i sayıyonıx. Açrtış Beni mazur görüyouunuz? mühim vazifelerini de layıkile 
rdah, saadd n U&Llsi yolıaacb. müte. Ta.Jtb.t ve tarllain tııe ifi1'dmtfğl Is. ''alinbı nuUrnndan sonra l\lanlf Ve. Cevab vermedim. Kafam o ka· görüp ikmal edemiyorlar. Buna 
mact"yen n müs'~~ ç:ılışdırken tuııbu!Q elbette 11.tt samaa iıı.'WJ ftist. kili Hıt.ın Ali 1·üref gu.iııln kordrlisı. dar çok ,eyle dolu ki... Günle- niçin meydan •emıeli? 
Başvekil iııme1. inônıı'nün hhand '\'e ren ~ ft el emett arflle viiruda '" Jıesmif \'t! mütnkıben oİl)'İı1' bir ı•·. rin büyük lridiselere cebe oldu- Baza basit ve müteferri gibi 
gıtyrctfni- Tür\ tarihi her uman şul..TaJl ce'Irüecdc pek tı* lıler bulı.macaktır. na. ;ı .. hazırlanan &'tl2.İ musafirler tara_ ğu meydana çık:yordu. Füsunun sörüı:aen küçük ihmallerin kısa 
ve m'nneUc hatrrb.yıuıııktır. E$5h Ata. ~ ~ "9hrJ imar eknetc 70_ fınıdan &'tt.Unıl;tlr. dediği doğrudur. Seref ve havai· zamanlarda isin eaasını ve ma -
tür'k'ün rani ba1at11. rVzlr:rlnl !tapama_ Ienıillıkl •aıoi'& ~ dalma ,.ar. Bl\ilıııre &ıvetVilet' Beled'-ve tanrın. yetim bile tehlikede... Bunları hiyetini kötüleyip bozduğu ek
•nubn sonn m!lli :ttlrnk hmt.t b.öni. ~ w. • ._. elan id==hd Brieıllyt' mn l....tanan büfede lsıw. ecUlf!Tdı tô. diifüııürken. aayri ihtiyari du - seriya müşahede olunan aCJ ba
... .._. ft Jııı1rilıu1He ~ e&. ._... • ...... wr'eai AtJUe lıılr' 7aa.. reue nlbat'et verilmlfUır. daklarımı büküyor, acı acı gü • kikatlerdenclir. Aram1zcla ve .. 

a .. u7c..ua-- ır. 

Aydın meb'usu nı Kayseri, ~iğde ha.. 
"~ Parti mure'.tlşt. guzicle ed blynt. 
çanrz Agah Sırrı Lcicnd bu ı mdekl 
10 uncu eserini neşretmiş-tir. l>h'll.ll 
rilebyalın:bld bu meçzutlakt dmn blr 
vukurta tahlil eden bıı esr.ri. . nğdc 
llalkevl bastırmıştır. Kiıtü.bh'lnemiu. 
böyle d~e.r.11 b1r eSCt' tt111.andırdı ~nıbı.n; 

dola.yı A«"ah Sırrı J..evendt \"e Nlfde 
Jla.lk.evlni tebrik edt'r, oluıyacu\a.runıza 
barareUe 4avsiye eierb. 
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5 Eyliıl 

Münakalat Vekaleti: 
Devlet Denizyoiları Uınum Müdürlüğ:inden: 

İmıir rn;be muhasebesıade 1%t lira aylık ik.rUll bir meınur:.U.k açıktır. 
l\lulı~be i.şlerinde •:Uışmış n. b.uem derecesi UYCUD ve asUr'likle ill.ştği 

Jaı.hnamıs taliblerin T5nlarile birlikte ~lan Zat işleri miidürlütüne 
nnir:.tcııa.tlan. ( 951161 

Urfa gümrük n1uhafaza satınalma· komisyonu 
b aşka-llığından: 

OU-ısl Mi.ktıın Tabın in •ı·-t m 'n;;ı ıı İhi.lt!nln iSii lh.ıle cünii Saati 

.Ki'4 Lira Kr. 

Stiır eti 71, 90 3;»iHı8,tl HU,to 1tapaJ1 u.rf 21/Eylul/942 11 

Pazartesı 

Ko}un dl 53,.MI 4llSD.00 m7,N Kapalı sarf U/f:J'liıl/942 11 
Perı;mıbe 

Saman 4M.iH ~SU.H !189,M Kaınh sarf 25/E.vliıl/!MZ 11 
Cuma. 

Odun 84 OOI G'7Hl,OO üO'll, .. Kapalı sarf ıt/Eyiıil/9'2 11 . 
Carşam.b& 

Kura ot nuoo .ea mı,ee Kapalı ad 6/1.Tr.şnn 11 
912 Sdı 

A - Yukarıııb. :yaıı.ı.lı ""~ kıLlmı. i.nsın ve hayvan yiye-erğile yakacağı hiu, • 
!annda ,-österıleıı gü11 -.e sa:ıit~ Urfa. Ciimrük ınuhalaııa ı;a.tmalma ko:misyo_ 
ıımı:ıla. upalı zarfla salın alıtta.ı·,ı~tır. 

B - .ist.ddCt:rin m:.a.le sa.ıtinde:ı bir saat evvel t.eklil zarflarını komisJ'onıı. 
venniŞ cwacaJdardır. 

C - Şarinameleri 9k,umak Jstiyenl~ :Sinü &'t'('l'n komisyö.'nd::-. herı.rüıı göre. 

bUider. 
D - İstekliler girmek. ist.edildı>ri :kalemin izasııda. göster1len teminat ~kçe. 

5İ.ni Urfa giimrü.k mubllfaza. ktt'a5ı ı-ezneslne yatırıp vt"Zne nınkbuzile ve ban. 
lı:a mekıfınblle p.riaamt>nin -1 ü~ü maddesi.nde keııdllerirulen istenilen ~kle 
birlikte g'e~ ilin a.'anur. ı-94.67ıı • 

fAünaka•at veka~eti devlet limanları . 
işletme -umum müdürlüğünde~: 

Kaptan, ça4çl, ş~för, yağcı, ıemicl, a.ieşçl alına.r.a.ıdr. ~la.tlub şeraiti hah 
olanların Ga.lata:la ld<l.r<: merlı.1lzindeki b?ş en.<pektörl.üğe miiraca.a.tl9.l'ı ilin 
olunur. (9599) 

Ankara Ün\versitesi dit ve tarih - coğrafya 
fakültesi dekanlığından: 

Anka.Ta diıl ve 19.rih • coinıf)a /Mili~ tıa.J.ebe ka.ydıml Eylühin 15 inci 
aiinü ba.şla.ııac.a.k ve Birin.el~ 60ll-...ı.h n!tl.~ verilecektJ.r. 

FaküU• l;e<kb. ol.-a 'Ziimreı.u ~.-~ 
Türk dili 'fC _..ya.iıı. Felseie 

Fransız dili ve edebiyat.& ArkeolojS 

İılgi.IU d.W \'C eİlt'~ Sa.me•~ 
Alman dili ve edeıbiya:f.ı. Utt:ifoloji 

Ara.tl dili 'ft edettcyat.& Sin&leJi 
Fars dUJ ve ~de0!'7~ Hindoloji 
Rus djl;l TC e;iıebiya.il Bunga.rolujl 

•. 

Tarih Coğrafya 
istt:lılifWıı 'bir dil~ ile Pıııe ft ol:;wnJu.k cli!PI~ ve 'iıhhat ra.ııorla.. 

rm.ı batblyarak SaJı \le Cama rinkri ı;;aa:t. 11,30 dan 1'1 ye kadar l~a.küUe mii. 
~-lütüne m.ürcaat eltneleri )izm\dı.r. (7366.942;1.l 

SON POSTA 

İstanbul 4 Üncü İcra Memuduğundan: 
Bir borçlan dolayı mıhcu~ olup para.ya çevril:mes1ne kar.ar \'erilen Beyoğ. 

bıni:ı. Tophane esi..~ deltt!r9r Ebülfadıl ,.eni Kılıç.ali mahallesinin e<..ki Mek. 
ieb çıkma:u yeni Batar)a sokağında. e. k1 15 yeni 14 :'.llo. lı ve tamamına 7000 
l.'EDİ ~ lira kıymet konan arsa.nm 1/4 hic;sesi ~in pa.ra ve açık :ır~na 
ile satılaca.ktır. 

1 - L5bu g:ıyri menkulün arttırma ş:ı.r:tnamesi 9.9.942 wihlnden ilib:ıren 
N-0. ile İstanbul Dördüncü İcra daire;inln muayyen No. sında. lıerke,,in 
rôrcbamcsi için aı;-ıktır. ilanda yazılı ola.nlarda.n fazla ma.lumıı.t ıı.Jm!lk iste. 
yenler, ~ıı şartnameye .vf" 42/692. dosya numara.sile memı.ı.riyelimiz.! müra. 
caa.t etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştlr:ü için· yukarıda "8&1lı kısmctıln yüzde yedi buçuğu 

ntsbetinde pey veya milli bir bankanın ıf.eminat mekt.ııbu l.evdi ed'llL-c,•ktir. 
.(Madde 124). 

3 - İpo ek sahibi alacaklıla.rld. diite.r alik.ıı.c!arla.rın ve lrubk hakkı sa.hib. 
le~nin gayırl menkul üzerindeki haklarını hU5usilr f ·:r. \'e masrafa. dair olan 
idjlalar111ı i<)bu ilan tarıhinden J.tibaren0:'.11 BES &'lin içinde evra.ın müsbite_ 
ler'dr blrl'4kte ınemuriyetimize bsldfrmeleri icab eder. Aksi halde Iıakla.rı tapu 
sldllill'I sabit olma.dıkc:ı :.1tış brdeliııil paylaşmasınd;ın hariç kalırl:u. 

4 - Gö terilen giinde :ırttırınwa i~d rak e;knler arttırma şart.namesini o. 
lramnş "~ lüzumlu malumatı a.lmış ve bunları taın:ımen kabul etml'! ııd ve 

'ibar olunurlar. 
S - Gayrimenkul 2S.9-9-t:? tarihine mi.isat!if Paz:ırlesi ıünü s:ıat 14 dm 

16 ya ka.da.T Dördün<'Ü İfra ın~murluğunda iiç defa b:ığırıldtktan c;onra en çok 
ıırttLrana. ihale edillr. Anca1< arttırma bedeli muhammen kıymeU11 yilzd(' ye-t. 
m'" b!'Sint bulmu Vl'Y" satl!i isteyenin a.la.ca.ğına rüçh:Ym olan diğer alac:>klı. 
1ar bu'ıııu~J) ta bedeli bunhnn bu gayri mer&ul ih• t6nin ooilml alacaklannın 

ınrrmuundan Iaıla:v" ('ılrt>t'l1'i'I. rn cok a.rt.tıranm taahhüdü bilki kalmak üzere 
arttırma. OS gün d~ll'l ft'mıfül edilerek 8.10.42 tarihine müsa.dif Pt>-ı-şembe- gü. 
nii s1at H den 16 y~ kad<ır İ"-fanbul Drrdüncü t(•ra memurlu!n• Bdasındı. arL 

tmrıa ,bed~li s-ıtıs i'Sleyeniıı alacağına rüçb:ını olıln diğer alak:ılıların bu ı:-ayrl 
.mf'nl»ıı Hft trm1., ı-dıı~•p aJac.:ıklıln meemuundan fazlaya çıkmak ş::.rt.ilc. t>n 

çok art.tırana iJıale edilir. 

6 - Gayri menktı! kendisine ib:ıle olwla.n kimse derhal veya wr:Ien mÜh. 
Lel için:ie para)·ı vermezse ihale karan f~olunarak kendisinde:ı evYel en 
yü~k teklif'e bulunan kimse arzetnıi$ olduğu bt-d-e-lle almağa ra.El olursa. onn. 
mı olmıız vt) a balWJ.ma:lS'l b-ı:neıı YEDİ tün mirddeUe . .uttırmay.ı çık:ı.rıiıp 
en ~ a.r'tın~a ibal• ~mr iki lhall' arasıncbki fark ve reeen cünltt i~ 
yüzde b!'S'rn J:ı0sı.b oh>nftl°'&k faiz vr dliet' r.,.,-ul&r ll.yrıct. bükme hace' kal. 
m~lısızın memul'iyeUm:7~" ahrı~"'"' t:ıh.;;11 olunur. ~latfdP. (13'1. 

'1 - All('I arttırma bedeli haridntle olarak yalnı:r ta.p.u rera.~ h:ırrını, yinnl 

&e'lli" vakıf bn bedelini ve ihale 'karar pullarını vermete tlM.'-hurdur. 
Mül.eraJdın Vf!rgiler, tenvirat ve tanZlfa.t ve telliliye resminılm müt-ewUid 

belediyl' rusuma ve nıÖtera.kiım ftkıf icaresl alı~ıya ald oloı.ıyıp ıı.-rthnna 
btdell~.ıı tenzil olunur. İşbu pyri m~fl'lcul yu\ıarıh. ıöstt>rilen ta.ri-h\.e i:9-
tanbul Dördüncii İcca memurlntu odasında lsbu ilan ve ıö-.terllen arttırma 
81U'tnAmesi d:lireslnde s:ı.t.ıta.ca.ğı 11.i.n olıınur. 942/692 

Nişantaş Kız Enstitüsü Müdürlüğü ıden: 
100 X 80 X 60 eb'adında bk fD'ınlı. 4 ocaklı m~l~lu bakır 6U depe>~ ve 

bir kiil sııııdıtı ve 1 M. metre kalınlığında. ~la. yapılmış 25 ad~ m\rl.bak y~. 

mck soba<;ı a~l'i eksilt~ye konulrauştur. 
1 - Mutıarnmen bedel 3'150, mur.ıkkat 282 lira.dır. 

ı - Eksiltme 1942 ~ liılüniin 21 inci Pazartesi! günü ~aat 14 de Yüksek 
Mektc-pler Muha.dpUği binasında· toplanan komisyon tarafınıb.n yaınla.caıctır. 

3 - Şartname ile krokisini ,örmek .isteyenlt'rin okul idar~ine Ye el•stltmt>
. ye i:.}tira'{ f.'deçeklerin de b':l işi yapal)ilecek ehliyeti ha.iz oldul..Iarını trv,,ik e. 
den vesika.hırı Vt' Tiet.t'el Odasmın l!l42 yılına aicl kayıtı vax.t.l<a~ı ile birlikte 
belli gün ve saatte komisyona. miiracaa'ları. «!lGGlıı .................... ·····················-··········· ................................................. _. 

Son Posta Matbaası: N~riyat Müdürü: M. Sami Karayel 

SAH1Bt: A. Ekrem UŞAKUGII. 

Sayfo 1ll 

fstanbulda Liseler Alım Satım Komisyo.ıu 
Reisliğinden; 

Cin.si Bdıer k.ilo 
l'ıyA.tı 

Ekmıil (adedi) 16 

Toz ~rker 110 
Kesm1! ~ker !39 

Pirinı;- 110 

SM>lID birinci nevı 8.'l 

Karpuz 13 
Kayun (Kıt'knğıı~) lt1 

üzüm (Çavuş) -&5 

Manı:a.l kömürii lıl,5() 

T. :'\Iiktarı 

Kilo 

570000 

83500 
23000 

56500 

13800 

570ot 
57000 
29500 

34000 

ilk tt-mi 11;& tı 
Lira 

5810 

7337 .;;o 

2321 

267,ı>I) 

önrtname bedeli 

lir. 

456 

GO!ı 

::u 

ıs:; 

Komlsy-onumuza t.ııt"& (; yntılı llseoin 1912 mali yllı ilıll~,_\. :m ol&ıı \t' Le

fCl'T'iia.tı yıılcı.rı:l.ı gö ~rll~ > iye-ı.;ü ve :YalrUaJı:ları k.apa.1 ı zarf u,.,uliie e'itslıı 

mC')'e konmuştur. Ekrl:tmı- 10/IX/19.t! Perşembe ı:Unıi sa ı ı; d•: ~yoı:ln~ 
ı.ı. .. eıer :-;atın o\lm.a Komi.">Onunda ~öllnlac~. istekfiler teruln~t mııkbuzu. 

194! ydı Ticant Odısı lCSlkası ""'•tekliflerini ha~ kap:ı.lı zarfbnnı sü1.\İ ı:e. 

(len ~tt"' bh' c;~aı evvelinr. kad~ kom!syon rei llğlne makl'luı mukabHindf! 
~leri. Po..1.ada. olae,ı:ı. ger.lkmer.!r itabul edilmez. To>ıutnn.t yıo&.hrmak ve 
şartnameleri alm11k idt'y<'ııl!"Tin Gabl~aray lisesinde konıis\On katib.iğ~ 

mün.c.a.at t"Lmelerl. lS9U ). 

Üniversite A. E. P. K om1syon undan: 
Y.a.pılaoa.k işler l\lııhammen Teminaıt· 

bedeli 
j:tıale tarihi 

ı.ira Lra 

Ürü;neii iç haslalılcları ı.lini. 2J281 

~ne 3t kakm madeni ~ya 
17't7 17.IX.1!14 ı ı•erşcuıb~ g-ü. 

nü sa.:ı t 15 ıe. 

Üçüncü iç ha<,fa.lı.Jıla.rı klini. .?6585 1544 17.IX.194:.> Perşemb gil. 
~ 25 kakın tahta eşya nü sut 15.30 da. 

Yııkanda yazıh Od iş tıniverstı.e Rclctöl'lük l>lna!f!Jltb kap:ılı :urfb ek ... ilt • 
meye tronulmus'.ur. isteıcliler teklir ı.arfla.n:nı ihale günü saat 14 c.e l'ektbrlu~ 
~ olma.In.rı Li<:tc ve Şarlı:a•me Rek'enü:Jde «öriiiür. u927b 

Toprak m2h:;ulleri of .s · lstanbul şubesi müdürlü~ ün .. n: 
OfLsinıh .iJ:ıtiyacı 4;ln otu2 aded kıımyou ka.r«MieriSl karııılı.klı paurlık su. 

rıetUe yapt.ırıla.ca.k~ır. Pazar:ı';. 7 EylüJ 94Z Pam.rtE$i sa.a.& 14 tle Liman Hanın. 
dalıi Ofib bina.sındıı. yap.lac~ndan tallb olanla..rm m.eıtJc;ür o;i.in ,.~ snıLlLe su. 
bemiule hazır bulıınm.::.ları ve ~arlnamt>yl görmek isteyenlerin pız.arlık gü.ndn. 
den evvel Ofise müraca.a.tla.rı Ui.n olunur. (9564) 

İstanbul Deniz Komutan!ığından: 
Yaşı 32 den fazla olmamak iizere yedek subı)laidan kabul imtihanına& 

muva.ffa.k olanbrda.n yinnisı deni7 or.d11i!ıiu için hesab W: mu:ımele mmıuru 
y~~11rilmrk üzere abnııe.ı.khr. 24 E.yliıl s.tı tarihine kadar miınu ~ edllınesl 
Ia.zımdır. İ ·~1tıııertn Jmyıd Ye kııbn1 sartlan hakkında malümat a.lm•k iizere 
komu'anlıtımmı. murııca.a.U ;uı. <ı9S2b 

.( T~Y ·ATROLA ) 
SADİ TEK TİYATROSU 

Bu gece 
Takalm Altintepe Aile bahçesinde 

SÜT KARDEŞLER 

Yodvn 3 perde 

RAŞiD RIZA TtY A TROSU 

Halide Piıkr.ı beraber 

Harbiyede, Belvı.i bahçeoıin:n 

alaturka k ıımı ınd.a bu gece 

ONLAR ERMİ$ MURADINA · 

Y odvil 3 perde 
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_ _ _ _ _ _ __ ~ 1 - Ankara Yükı;dı: Ziraat ı-:nslltiııü Velerirıer •·aültıesi A.skf'ri kısmın.ı. 
Tu halda j U k .. .. d bil yt! .. ~u ı.aaı devreli liscleNkn ı,ı ve pek iyi d~~ mC""Cun olan ve . opru e ol&'İınluk lmtlhanla.rını verml~ olmak şartile talebe kabul tdllecektir. -- 1 ---- isteklilerin aşatıdald prt arı haiz olması lazımdır. 

Büyük bir lahrika fCMi ~ma~« Atıcrldt faaliyeti d«e><ım etli)'Or, A - Türkiye Cimhun,rcı.i. teb~mdan bulunmak. 
"?.mzed ~ulunan bu. n~hıycnın atıflara 6İrenler ~ok t:hemmiyctli B - Y8§1 18.2? olmak. .ı2Z dahildir.• 
nulu~u auatle 011 yedı bıne ~ktı 

1 

dereceler aldılar C - neden teşekkülleri ve sıhh:ıU orduıb ve her iklimde t.uı hlzmde 
Turhal (Hu • - milsald ol:nuik. ~Dil rekaket.I olanlar almmaz.> 

su.si ) - Türk UZl.l!rik6p:nti (HUBu.sl) - Edlme D - T&Tir ve ba.r~')ij, abl&.kı kusunru:ı ve seciyesi satlııım 1>lınak . 
fabrika ve maki. J gen9J..ik k!l.übleri atıcılık faaliyetini • - AUcsbtln hiç bir fena h:ıl ve {IÖhret.ı olmamak. «Bunun için u. 
necilik lı.amlelerl • te:iitiş eden Abc.tls federasyonu sabıta vesikası 'llmLz ct.nırb 
nİn güzel Ve ve., baŞkanı ille bölge mfidÜr Ve öğret. 8 - ~lflertn miira.ca.a.t. istlda.la.rına ŞU V~ka rı b&ğlamalıı.n llzundır. 
rimli eserlerin • ID$l!İ şdı~c ıııe~ bu:. A - Nüfus . cüsdanı veya musa~ SUN(J. 

den birine mer • nadaki ll'llfiltelleflcr arasında yapı _ B - 8ibha.U ha.klttnd.\ tam ~ııu asken ııa,. .. taha.ne raporu Ye aşı 
kez olan Turhal lan at~ müsabakalarında builun _ Utm .. 
nahiyesi, Tokat ~ve 1taz.a atıcılı:k :faaliyetini 
vilayetinin en lfe.. teftiş et.miŞ!erdin 
ri ve hareketli Nahiye müdiirli AJt.şa iŞt~ edenlerden oa brri 
kasabalarından bi Ka:r.ım San,ur elli puvaııd<m fazla almak suretile 
ri haline glrmi.Jlir. Burada büyük beynelfmi'I~l ö"lçüde bırinci dere<:e. 
bir fabrikanın kunıhıfu merkezin de, 15 :İı 40 sa.yıdan ziyade sayı ka. 
nüfusunu al~ı bine y\ibeltmir ve u. zana:rak i1cinci derecede ml.l'Vaff..a • 
mumi nüfusu on yedi bine çıkarmı~- klyet ~. 
tır. Yapılan tasnifte 59 sayı ile Uzun 

Nahiye, vilayet merkezine 48 ki. köpru genç1i.k klü.büru:len Mustafa 
lometrelik muntazam bir to~ ile Serıt birmci. 58 sayı ile Necati B in.. 
b.ğlı ve Tokatın yec-ane latasyonu.. göl ikinci \lif AdEm Dağçc de üçün 
dur. O!uz iki köyü vardır. Bu köy. aü o1mtış'l'ur. 
lerin ·birbirine ve nihayet merkeze Mülkfıfa.t kazananlara hediyele-i 
bağlayan yo!ların uzunlufunu tak- bölge müdürii tarafından verilmif. 
riben dört yüz klbnetreye bali! tir. 
olmakta ve bütün ha &aha üzerin. 
de yaz k11 teıı.erıekli vesa• ı,ıemek- Trakya umumi mUfettişlik 
ted"r. BiDıusa son yrl .içinde bu )"Ol 
ıar ·n umumi durumunda bayii dü.. maliye rrUşavirligi 
zen belirmlt, bunu nahiyellİn cenç Edirne, (Hususi) _ Ltltfı Çı 

C - Li~ meıw.ni:rM ~ oi&'11Dluk ecJaadıetna.mesl ve1a iasdl.kll sureU. 
D - Olı:ll1& almdıtı takdirde asken k11Jlun. nlz:ı.m ve talimatları ka. 

Dul ettiti ha.kkınıl:i velisinin n lı.eıullslıdn noterlikt.en ta.sdıltU 
taahhir.I sesıecll. Ta1cb,. okulcbn istifa etmek lstttse okulca ta. 
h:akkuk ~lrilecek masr.ıflan bfnlen nrlr. ft J>.

0 

ıb. ~hiid sc. 
aedine kıı.yd~lllr. 

• - 8aı"ah, uyuıtteorı f:t'ZCll , aidltU, bs.TJhna -.. çll"pmma.ya müpkli 
olmadıtı bakk.Dda V1!lllerfnln m;oterlik:Uın t.asdtiU laa.b..hildname_ 
idi. «Bu gibi l'.arlalldard'ıtn Wri ile okula rirmcscleo evvel malfal 
oldaidan sonradan anb.şılanlar okuldan 'lkartLhr ve okııl ınu. 
n.lbl'ı velilerine ödetıHr ... ıt 

1 - 'istekliler buhıDduklıırı malıaıl~!'lleki M. $. lerine lat.Jdıa ı•e münıca.at 
eıdırıoeıkkr Te 111belerUıcc fkinci maddeck bildlrilen ewakı ikmal f'ltlkten . 
9Nl1'a Ankamda Yübclt Ztrad Bnııtltüsü Veterintt Fakül~ As1ieri Ta 
~ Am.ırtljine ı-önderıl'X'dtUr. Mti.rac&at miiıddeti ETl9lin ~5 lnf' ka: 
danla. Be tarlht.M aonra mtirn.oaat ksbnl edllıııe:a. 

4 - Okula kaJ'ld ...e ~ şehadetname ~clcrine Ye miiracu.t ~ııuı 
rOrdı'. fstRlt Mlcıdt tamam olunca bTJd işleri kapanır ve bbal <'dl 
lenleft miiTadıat ..ttlkt-rı aıılı.eırUk ~leri1f' tebtırat yapılrr. «859811 

·Devret Demiryolları işletme U. M. den: 
ve gayretli müdürü Kizım Suogur fırbnm Birinci Umumt Müfet-
temin eylemiıtir. :iJıılnd lftetme ııneuıur ve mdstalıdeminl Jcln lı:u.nı:141 ile :asta.:r ve kazalini 

Turhalln OV
• mtnt-•---· y--~.. titliti Maliye Müıavirliğine ta- ,..__. _ __,.._ .. ~-,.. ....... ,.,_ _ _.. 1 .. -..... UIU.... • l T k ~ TI><WlllC .. , ..cıa, OMA6me, sııma. a~ &lika ves:ılr bütün barç ve 

muzun en feyizli topraklarına malik yin edilmesi tlzerıne açs nn ra mMnllao müterahhlde aid o1JD:lk üzere diktirilecek t:ı.krlben 1'771 takım tt.smi 
bulunnı- 1-!adır. Bu t ........ ralclarda bu- ya Umumi Müfett•~tiği Maliye elbise 910 ıuWd lto 1881 ııded bSketl lmallveti 

D.A ....,... Mil,avirli~ine Birinci U. Müfet- ' pa ve n • · işi kapalı zarf usull ile 
bubat, afyon, tütün, pancar v~ ke.. Lişliği Maliye Mü,aviri Rüttü tmere konulmU!ftu.r. Ekailtrne 21 Eylül 942 tarüıltıde Paurtes.i ıiinü saat 
nevir ba§lıca gelir metaları olarak D • ğl t • d'I • ti" 16 a ADkal'l!. illtasyoB n.cbı. lldnci işle1me Wnasında (oplanacalı. komfsyonda 

b len 1 kla i . F-'- emıro u ayın e ı mış r. 
me zu ve kolay J yet ftr. WJ L"'tfı' ç ğı k .... k •· )"&pılac.a.1..--tu'. Muhammen bedeli 24914.30 ;ytrmj dört bin doku:& 7llz on dört Ura 
rik 

. . d u ı r an uar aç gune 
anın mevcudıyet ve lefVl"kın en kadar yeni vazifesi b._.ına har~ ol.m kll!'WJ ~ mm-alı.k.a.t ıemlruı.tı 1868.58 bin ~ >'ltt altmış ,;ekiz lira elll 

doğan ve her &ene biiyük inkişaflar ket ~dec~ktir. sek1s kurwstm'. BO tşe girmek lı;teymler.m kanun ~ Pl"truwnenlıı t.ayin ettftl 
gösteren pancar zerfyatı burayı ha- ========::::ıı:==:a:::=== .esaikie muvakkat teminat ve ~klitlerlnı &J"ni gün 62a.t 15 e kada.t- komisyon 
kiki kalkınma ve refahın bulundu. sulüiıe muvaffak olmuflardrr. Tam reJsllllne ~ laum.ılu. Şari.n:lme w mukavele, Pn>Jelcrt Ankara, :tunır 
ğu istikamete hızlı adımlarla s.evket tetfdlıith olan bugünkil Turbalın • 8'1ttecl lşle'!me müdü.rlöklerinden parasız alına.bilir. ('7S34-HlS) 
mif bulunmak::adır. Pancar ile diğer tek ihtiyac'I yabıız bir sulh mabke. ____ __ L_E_Y __ L_J __ v_e __ N_E_H_A--R-1 _____ _ 
tOprak mahsullerinin memld.:ete m6fndcn ibarettir. Filhakika bu ih-
getlrdiği para senevi ıki milyon ıi. tyaç üzerinde durulacak kadar e.. SEN BENUA F BAN S 1 Z ERKEK LiSESi 
rayı bulur. hemmiyetlidir. Z'tra Torbala, bil-

Dağlık arazi ise hayvan yetifd.. farz, otuz kilometre mesafeli bir 
rir. köyden gelen valandllf, mahkeme-

t.t..nbul Galata posta kutusu 1330 
ilk ve Orta mektebi bitirenler için 
İhuri fransızca kursları vardır. 

KLASiK ve MODERN TEDRiSAT 
Muhitle y~aylf ve emniyet ı-a- ilk ifini ha~ek için bir de el'i 

Y,et iyidir. ~ıi<ezdeki itlerde nahL kilometrelik Tokat yolwıu k&tebne. 
ye müdürü Kazım Sugar ile Bele· ğe n 'böylece sün ve zaman Cı:ayı. Olgunluk imtilaanlarına hasırlar 
diye reisi Raif Yazgan elele vere- hına, füzuli pal'a aerf1fta mecbur 

1

, Kayıd muamelesi Pazartesi ve Perıembe ıünleri saat 9 dan 12 ye 
rek tam bir ~ n it cWMW Q- ~'*'·clı.r, '-ı. kadar yçthr. Okul 16 E,ylUI Çarpmba ı\inü açılacakUr. 

ı anı,ıır, 

11.ESABI.ABI 

2 iltinci.Letria 
llefickslne ~ 

ikramı,.eıe.r ı 

1 adet ı eoo ıJ.raWı 

1 • 50t » 
• • J5t • 

1' lt 100 • 
11 • il • 
.. • il • 

Ereğli kömür havzası sağlık komisyonu 
başkanlığından: 

' 
Doktor eczacı ve hemşire 

araıııyor 
1 - Satht tcşkiliituıs b3ll\ Zonpldak meıitf'Wnde çalışmak ü.:&t;,. .us. lira 

,a.ylık: ücretli bir ~ek hekim ile 225 llr.ı. aşlı:k ücretli K ilimli 1111.Ai.ak.ım 
iç.in bir hekim. 

1 - saklık teşkl.IM.a KAwliW hastahanesi ltıln dOO. Ura ücıoeül .... U.hlJiJ'e 
mütehassısı. 

a - Sağlık teŞkliı.tı dispa.nserıerl iein 150 (!er lira aylık ücretli f ecıucı. 
fı - Sallık teşkil.Atı hastaha.ııesı lçln bllhııssa. llariclye, NlsaJye TI! Dtwa 

sen1slerlndc çalışmış, lkı dlğl'!" servisler tein 4e 3 ki ce.rn'ao ı hemşire 
alınac:ıkt.ır. Ay!* Ucrct 70 liradır. Ücrdler i.ızeiııe ayrıra fevk.alide um 
ddeo.mektedh'. 

Talibl~rbı 5lhha.t 4'lcll numa.ra.!.uuıı bildirir U>:\ tercümel h:ıllcriit blrJlıct. 

~eLıdnl 15 .. 9.04% Salı 'üııüııe kadar Bavza Başbcklmlltlne ı:-ondemıeleri. 
. "'H'h I 



SON POStA Sayfa 5 

Telgrat9, Tele:fon Ve Telsiz Haberleri 
BU SABAHKi HABERLER 
7 p 

Vişiye göre Almanlar 
Stalingradın batı 

mahallelerine girdiler 
Londra, R.usla. 'ın Novoros~skte yenı 

hatlara çekild~klerini bildiriyor 
~~~~ 

Askeri vaziyet ::r 
[Baı tarofı 1 inci •ı.yfaJa] ~~adeaf:ı SoyYet sahillerinde üçte 

gecikıuiyec::eğlni hlldir.ıneldedirler. İkWnct yakın bir kısmının Almanlar 
Anapa'yı almakla Alınan _ Ru. la miiUetiklerln ellerine ıeçmesi 

( Baf tarafı 1 inci sayfada) nıen kuvvetleri ayui :zamand11 Ta • ' son gün1erini ya§&makta oldujun~ 
dahiliye nazırlığına tayin edil- ~ yarım adaslle Novorosiski'de yukarıda söykdijuniz Novorosis. 
mi~tir. Bunlardan başka General I u 1u~akta olan Sovyet kuvvet .. ki dahil olduğu halde bile Sovyet • 
Franko- bugüne kadar M. Sune- ~r nın de arasına girmişlerdi ve leı-in ellerlnde buııün ancak 450 
rin i'gal etmekte o!duğu Falanj .undan evvelki yu•larımızdan bl - Km. li1' bir Karadeniz ıahil kıaını 
partisi siyasi konseyi r~isliğini r~nde bu ~retle ~kla irtiba~ı ke - kalınası ve Azak denizi tam bir em. 
şahsan uhdesine almı~ttr. Falanj silereık denı:z: yolile levazım almak niyet alt.na aJınarak bU&"ün KafkU 
partisi reisi vekili J<>ze Lunaııın ve'!a ıı_erl çekllebilmekten bllfka ü. dağlarae bunun tarafeyniııde çar _ 
yerine Falanjın milli konseyi •- Jlı.idlen kalmamı.' . olan Tan~an~aki P!Jmak:a olan Alınan ve müttefik 
zaatndan Manuel Mora Fiğieroa Sovyet kuvvetlerının en tehlıkelı ve kuvvetlerinin geri ikmal i ı rl · 

Ji:panyol kabinesin·! 
de değişiklik büyük 

aki.. lar uyandırdı 

getirilmiftİr. buhranlı bir durumda bile telaşa· bü&biitun liolaylqmaaıdır § c naa 
Ankara 4 (Radyo gaıete- kapılmıyarak ve vazife hissine sadık Dünkü Alma t bl"~.' K fk 

si) - Avrupanın bugünkü ıiya- kalarak Kerç boğazının J8rk sahili taarn&zua•n• b••Dla c ndııı, b ~ Aas 
• 'k d d 1 h ha dak" ·· alık ·ı t -· ~ nıııcı an erı L sı nazı urumun a ıpanya a- ıa sın ı must eın ıncvzı er n. man bava ve deni ·· t'" ku a . 

riciye nazırı Sunerin istifası, arü· de sebat e~melerlnden takdirle hah. tarafından Karaden~ua; ~ vve .~rı 
nün en mühim olayım lcıkil et- setnıİ§tik. Gerçi bu sebat, ilk bakıt- mal doliu ••laı·u-·ınJz L_otırul \re 5

11 
• 

k d
. M'h f l t h b · ~· d • 1' ı '" - ... e ua ırı an ov me te ır. ı ver tara tarı o a- a esa a ıs.ına etmıyen ve ge ı.ş yet na.kliya ., · . 

Mitt0ı·ıcısr 
M sırda 
taarruza 
geçtiler 

M k 5 (A k k t b 1 S 
· ·· el b" · d · • ._ .. ııeıuuerı tonaJlnın 

os ova, n ara radyo-ı Don dirseğinde Kletskayada ra anınmıt u unan unerın guz ır ına ın tesmle yapı1an bir · 35.400 e baUğ old ğu k d 
su) - Şimdi Stalingrad'a Al· Rus kıt'alar• yeniden teşebbüsü hükumet ve partiden çekilmesi sebat gibi göriilmek,te idi. Böyle de 1 Jedlk:.,n sonı-a orta ~er:: n:ri e~öİ 
manlar 25 tümen ve 1000 kadar eJlerine almıslardır. manidar sayılmakladır. olıı& bunu yapan kıt aları cesaret ve geainddu vaaiyeı· me.kfıt ek 
uçak ile ~asız bir surette hücum Rus!ar Stalingrad'ın şimali -.----:-° • soğukkanlılıklarını göstereceği do- Stallngrada taarr;ız d l.~ le, 
etm~ktedırler. garbisınde Almanları püskürt- Başvekıhn ş ~ rktakı lbarsil~J;neFtakdir edi~e~i lıizım mü~tefü kuvvEtl~tiı~ ;: ş".h~;:n v~ 

Almanlar §ehrin batısında bir mekle kalmayıp onlara ağır dar· • • " . r. feJ'wır. ~l, lnahıyetınde ken- :r09'1arına kadar yı.klaıtıklaranı ve 
kaç_ yerde ilerlemişlerdir. beler indirmişlerdir. t~· tl<·k·er• dmı feda gayesı karııık olan buse- Stalingr d · r d Volg 

Cenu'b batıda sayıca ü~tün Al- Fakat Karadeuizde ve batı \i • ( c 1 bat Almanların Kcrç yarım adası mı, 1 a A§lm a m de b.ay).•klvalr. m l R h ı b ııahill . o .. n 30 or USiJ ır ı er 
an ar us at arını yeniden Kafkasyada vaziyet iyi değildir. [Ba•. tarafı 1 iner' soul~da i gar ennden Kerç boğaz.ının n'm Vo' .. . d . d" k d yarmı"J d ., ... J ~a..ı.. _ L ' il . l b" ga uzerm c \ınl ıye a ar 

,.. ar ır. Novorosisk'te Sovyet kıt'aları okulda yemi,.ler ve 14.30 da va· ,..... ... ::ııaııı enne al ıya ılıuelerlni azal 3 tranbot 2 motö 6 · 

Londra, 5 (A.A.) - Batı çö
IUtıde 1;1.tpıjtnalar bUtün cephe· 
ye sirayel etmiştir MUttefikler 
bUtün cephe boyunca dü,manla 
ri\uharebeye tutuşmuşlardır. 

Rus uçak savar t 1 b'l i 'l k'' k Y hlı. d ed "kt' • K ..,_ 6 • r ve na i ıye ge. op arı 1 e yen mvezı ere çe ııme zorun• li, komutanlar ve belediye reisi- ~ erec e _gecı ı~meyı ve aıKas misile diğer bit çok küçuk nehir 
Alma.n. kuvvHleri Üzerine ateı da kalmışlardır. Başka bir kesim ne veda ederek yollarına devam daglarının himayesı altında bulu - aıeınilerini batıraıkları ı · ' · 
açmıt ıae tle 100 Alman tankı de bahriye silihendazlan ve do· etmişlerdir. Ba§vekilhnh: saat nan K~~a~eniz ~ark .sahili limanları. bildirmektedir. n ı ave.en 
R_us h_atla.rı içerisine derinliğine nanma kuYvetleri Alman ileri 18 de Hasankaleye gelmişler ve Din nıudafaalarını ımkan derece • gırpıege muvaffak olmu,lardır. hattektlne karsı ınUessit fta'Yllf• burada Er~urum vali Yeklli, be- sinde uzatabilnıelerine endirekt bir il~vy~ler ~e ~nla~an n-:len J~: 

Va:zlyet ç?~ gergindir. lar vermislerdi~. Ru'llar Alman- lediye reisi ve halk tarafından tekilde yardım ehneği dahi istih - g berh el ta lıngrla. ın kçol cd kı Vı.-~·e . ..ıre ı G 
1 

d •
1 

d f 1.... ld - "h 1 ve u ran t vu yet nı aa ama ı . 
Y"-' ,.;v arın rozny mınta tasın a ı er- kartılanmışlardır. Sehlr bahçe- a etıme~e o ugu cı ete pek o lar ih .1 bu eh • d S Mihver kuvvetleri çekildikleri 

sahada birÇok tank ve motötlU 
nakli:talı tiırAkmiŞlardır. Bunlar 
İngiliz kuvvetleri taraf ınd.an tah 
rlb edilmittir. 

Vitl, 6 (A.A.) - Alman kuv• lettıelerine mani olmuslardır. sinde bir ınUddet iıtirahat ettik- kadar hesabsız da değildi. Bunwı ~ c. ~~ ~ d' ~ ~n e, ovyet 
velleri Stalinrrad'an batı mahal- RJe•'de şiddetli ç~rpıfmal~ ten ve kapltcalan fe%dikten ve Löyle olduğunu olaylar da ayrıca enn n en 

1 
a.t rını YA '"n ~I. 

lelerine girmiş bulunuyorlar. olmustur. halkın dileklerini dinled!kttrtn teyfd etti ve dünkü Alınan resmi ;an tebnanlt~ını, bunların g ._nerın. 
Şehr~n şimalinde ve cenubunda Diğeı- noktalaı-da tJir değişik- sonra saat 19 da alkıtlar arasın- tebliğine göre Kırım §ark sahasın - en 1 .ue olan Alnıan pıyade • • 

Amerikan tank kıtaatının bu 
muh•~l>\?l~ ittirak ettiği şim
di ifşa 1?dilmektedir. 

-----~~ Japonlar Pasifikte 
Flor adalarına 
ayak bastılar . 

Vi~i, 5 (A.A.) - Japonlar Pa 
sifikte, Flor takımadalarından 
birinde karaya ayııık buımşlar• 
dır. 

Şim :U lrlandad ı 
mühim hAdiseler 
Vişi, 5 ( A.A.) - Şimali ll"lan

da da Randelstown'da polis kı~
lasma yerleştirilen saatli bomba
larınm infilakı netkesinde ağır 
hasarlar vukua gelmiştir. İnfilak 
tan husule gelen hava tazyiki 
müthi; olmuştur. Zayiat vardır. 
Relfaat'tan acele takviye ku~et 
leri gönderilmiştir. 

İngil:zler 67 kişi yakalamış
lardır. Şimali İrlanda ile müsta· 
kil İrlanda hududları boyunca 
hüytlk l>ir faaliyet göze çarp
maktacltr. 

Münakaf at Vekili 
Siva&, 5 (A.A.) - Münakalat 

Vekili Amiral Fahri Engin dün 
aaat 8 de buraya gelmit; mülki 
askeri erkan ve kalabalık bir 
halk tabakası tara{iDdan karşı· 
lanmışbr. Vekil cer atölyesini, 
Parti, Vilayet, Belediye dairele· 
nnı ii:yaret ve 4 Eylul bay· 
ramına iştirak etmiştir. 

Saat ao .te Malatya istikame· 
tinde Sivastail aynlinıştır. 

o 

Sıvas kongresinin 
yıldönüm~j kutlandı 

Sivas, !5 (A.A.) - Bugün Si
va' bn~ea~nin 23 anc6 yıli:lö
nümü M\inakallt Vekili Fahri 
Engin, meb'uslarm da i,tirakile 
pek parlak bir &U.rete kutlulan• 
ını,br. Bu sünün ehemmiyeti.ni 
tebarüz ettiren auluklar l!Öyle·n· 
ıni,tir. ---01----
Peşte ilk hava 

hücumuna uğradı 
l.ondra, 6 ( A.A.) - Teyid e

dilnıiyen bir Berliu haberine cö· 
t"e dün gece ilk defa olarak Peı· 
le 'bir hava hü.c .. muna qramıt
tır. Şehire birkaç bomba , isabet 
etıni,tir. Mütaarr•ıı tMyarelerin 
ha.ngi devlete aid oldutu bilin· 
hl.emektedir. ' 

şidcletH çarptfmalar devam el- lik . yokhır. da Erzuruh1a hareket etmltler- daki Ahnan - Rumen kıt'aları AL sinde~ ayırablltn~k ınabadile ti • 
mekteair. Daday geçidlerinde dir. Saym misafirlerbni2 nat ao man bava ve deniz kuvvetlerinin de perlerml teri<e~ıyecek derecede 

Novorosiskin şimal batısında M k 5 (A,;.) K f de Euuruma gelmi,lel' .-e doR- yarc:İımile ancak 1 Eylülde Kerç fedakirlık göstermesine rağmt!ll 
birkar nokta Almanların elinE. k osd ovDa, d · : jl -. d a.d- b " --..L ak N isıkl 'b' .. L... tı..... ; H asya a a ay geçıa erın e şı ruca mUfetti~Uk e•ine giderek ogazı f'CU ... mın~ asına atlıyabif. ovoros rı ı sun.utunun guu rne-
~mış r.L d .. detli muharebeler cereyan et- akşam yemeğini orada yedikten bllfler ve mecvud Sovyet kıt'aları _ sel~ haline geldiği te,iden 16yle-

oh ~ya gore kt d' p k 1 R gonra gece yanaı Ao.kale"• ha- Din çok "lddetli müdafaa ve muka. MbiUr. Ya.lnıa mlih. im bir nokta 
L d S (AA) S 1' me e ır. usu urmuş o an us ~ ı :z ard 5,_1

:... ... d h d 

d 
ohn" ra, · • - Atat ınt· kuvvetleri Alman\arı yok etmek tekel etmitletdir. vemetine rağmen Sovyel sahil mü- v ırı '.'•.uugra '. ıç eiilae 3(l 

ra ucu~u muazzam man tedirler. ---o--- dafaa tertibatını yarmışlar ve sü _ 5?vyet tllinenl mü~afaa .etmekte • 

kud'"•etAlelrı ta~alfınld~n. yapılmbdak- lrandaki kıt'alar Japon1ar iki mühm g'zli raüe şarka doğru ilerliyerek ayrıca dir. Şkyed, bu tehır m~-~fauıne 
ta n·. man ı er eyışı cenu an R 

5 
(R d ) l d • h . şark istikametinden de taarru:ı: et • so.n verecek olurıa 'bu büyi.ik kuv -

tevJrif edilmistir. oma, a yo - ran a Sıla İma\ etmlŞ~Br mek~e olan Rurnen kıt'alar1le irti _ vet kısmen 9imale, kısmen de VoL 
Almanlar "" son Rm mürll'I.- bul~nan Sovyet k,t'alarınila.n ba ~ .. .a., ı..... 1 kt :z:ılarınm Kafkasyaya gönderil • (Baş tarafı 1 ine• ıayfada) bat tesis etmişlerdir. Bu vaziyet da. P ,... .... na geç~e5..- ça. ı~aca ır. 

faasmı kırmak için hüvilk hü- dikleri haberi ahnmı~tır. Yeni keşfedilen bu ıilahlarııı bilinde blle Taman yarıma<lasın • Evvelce de yazdıgımız gıbı şimal 
cumlarda bulunmuslardır. Nev - tnhrib kudteti çok dehşet verici- daki Sovyet kıt'aları teslim olma!ıı yolu kapalıdır . ve bel~i burasını 
midene muharebeler yapılmı~· Moskova bôlgesinde dir. Bunlardan biri sayesinde u- düşünmecHkleri ve muharebe et • zorlayıp ,g~emıyeceklerdır, Acaba, 
tır. Almanlar muharebeye tne Viıi, 5 {A.A.) - Bir Berlin çaklar uuktan idare edilmekte meklen geri durmadıkları Alman felırin mevcud bir iki köprüıü ha. 
~bti ,.t kuvvetleri t?etirmektedir haberine göre, Rus kuvvetlerinin ve en ağır bomba uçaklarının tebliğinden anlqılmaktadır. Ancak rab olmamış bile Volga fatkına ko-
1Pr, So'I'\ SnvvP~ t .. bH"'i <:en11bda büyük bir kısmının Mo~kova do- şimdiye kadar yaptıiı tahribat- bu m~lerin arUk sllih1atın leylakla ceçebileceklcr midU-?· Vol· 
/!ı.1.,,an iı .... 1 .. .;"inin dn .. ..Jurulmu~ taylarında toplandıiı samlmak- tan çok daha fazla tahribat hu- §erefini brtarmağa matuf son mu.. s• nehri StalingrAd fehrl civarında 
.-tdu~unu bilJirmektedir, tadır. aule getirmektedir. banıbeler oWuğu ve Almanların, t.ivri bir zniye ,eklini aldığı ve bu 

İkinci ketif iae meçhul bir ı· velev seri hücumbotlarından mü - :zaviyenin dılıları dı,ındaki ,eb.rirı 

Mısır cephesi 
(Baf taralı r ind saylada) 

/ngilia aeyyar kollarının 
hiieumları 

Kahire, 4 (A.A.) - İngiliz 
seyyar kolları Mihver kuvvetle
rin!n cenub yanına seri bir hü
cumda. bulunmu,lardır. Dü.şman 
hatlannın İçerisinde bir İtalyan 
iaşe kolu imha edilmiştir. İngiliz 
kuvvetleri çölde ilerliyerek diğer 
bir İtalyan iate koluna taarruz 
etmitler ve dü§h1ıana agu b.yıb
lar verdirmişlerdir. Bu hareket· 
ler Rommelin takviye kıtaatı bt.k 
lemek için faaliyt?tini kestiği sı
rada olmuştur. 

--b.-::---

Şark cephesi 
(11.aftaralı 1 inci ıaylada) 
Novd"osiik'in !imali r~e 

bajka bir stra tepeler üserindekl 
müstahkem meVkiler ahnmıttır. 

Fena hava fBrllarına rağmen AL 
nıan ıeri hiicum bo:ları Karadeniz 
talk bölgelerinde . düımanın ura
rına olarak faaliyette butunınu,ıar 
ve biri sarnıç gemisi olmak üzere 
bepsi 8.500 tonluk 3 dÖ§man ge • 
misi baltırmıt\ardır. Alinan deniz 
üstü kuvvetleri ICafkıu taarruzunun 
l>atlanaıctndanheri hu suretle 
35.400 tonluk gemi batırttllf olu -
yorlar. 

S::aliqnda yapılan taarru:ı teb • 
rin garb mahallelerine kadar aötÜ-

Pirİt1Ç, zeytinyağ· fiathrı rülmiiftiir. 
(Bırs tc:ralı ı inci sayfada) Volga ...waerınde Stalinaradın 

toptan 12() ve perakende 140 ku • fimalindeki bölcede harekette bu -
rnta satılması latım gelirken bu • lunan kara kuvvetlerimiz ,i.rDdiye 
gün peynir toptan 130 _ 140, pe _ kadar 3 topçeker, 2 monotör, 6 ,i. 
rakende 150 _ 160 kuruşa satılmak.. leb ve birçok küçük tonajd~ eem.i 
tadır. Eski kara borsa fiatları ise batınnıtlardır, 
100 • 110 kuru§u aşm::>nıak2ydı. Rjev bölgeainde olciUkça mübim 

Diğer taraftan 123.5 kurata sa_ diifm~ k~vvetlerinin yaptığı mii.. 
tılması lazım gelen zeytinyağları da teaddid hücum da akim .~almıttır. 
135 · 145 ıru ........ k d f la b Bu taarTUzlar esnastnda dUflllan 83 

- -~ a ar ır mış n- tank ka betml tir. 
lıcnmakla ve pıyasada 123 "uruta Y ' 
sabunluk asidi a1ınnııt yallaı- satıl Cenubc:la cephenin merkez kesi. 
ıtıakt.aClır. 'Halbuki aldığımız mala. ininde bir ~iman hava limanına 
mata ııöre zeytinyağının alok ınık _ lı:al'fl diifmanın yaptığı bar hava 

tarı 30 milyon ~Hodan fazla olar-'- taat"l'UU esnaıtRda t•mı:ı eden 37 
-. tayyanden 24 i dütürülm\if. diğer. 

teıoblt edibnittir. Yeni rekoltenin ise lerl geri dönm• zorunda bıraktL 
4-0 m1lyon kil.oyu eeçeceii tahmin mı§tır. 
edtlrnMedir. Stokların bu kjldar Sovyet ~•liği 
fazla olmasına rağmen zeytinyai 
fiatları -e.iki kara borsada 120 - 12S 
olduiuna söre. 'bir hafta zarfında 
25 kurut kadar fırlamııtır. 

Diğer taraftan pirinç fiatları da 
blrbç giln evvel 140 olduğu halde 
dün 150 • 115 ~ kadar yüksel 
mittir. 

o 

Alsashtar askere ~hnacak 
Dem, 6 (A.A.) - Neue Zür

cher Zeitungun bildirdiğine göre 
Almanlar ıAl•aalıları askere al
mak içia bir KM'arname Ç1br· 
mıılardır. 

Moskova 4 (AJ\.) - Sovyel 
rece yarısı tebliği: 

3 Eylw günü kuvvetlerimiz Sta
linl"adın batı ıhnaHfttle ve batı tt
nubıinda ve 'Novorosisk'in batı fİ.
maliiıd~ fiddetli muhat"ebelere tu -
tutu,rnuılardır. Cephenin öbür ke
ılmlerinde önemli değitiklik yok -
tur. 

Sovyetlerin ric' ati 
M*ova 4 (A.A.) Sov • 

yet tebÜği Rusların tekrar Sıalin • 
grad batı cenubuna ve Novoroslsk 
batı ıinıaline çekildlklerinl bildir -
mektedir. 

ıtı~tır. Bu ıtık ~y~ainde hav~~·· teldteb ubi obft bugün hareket yap iki ucu arasındeki mesafe ancak 30 
~ uçaklar Ye bılumum molorle makta oldukları yerlere yakın sa _ )cilometre. yani sehrin ıimal ve ce. 
••leyen vaaıta~ar durduru~ma~ta· biline küçük bi_r deni•Gsı\I kuYYe. nubunda Volgaya vasıl olan Alman 
dır. Bu ıtık msanların dıma.rla- ti vücude getirmlf ölntalart deleıyı. , 1 I I m · 

d d l k kt 
·L , Kuvvet er n n lop menz etı dahi _ 

rına a urgun u verme e ve sı~ bu Sovyet \ut alartnın kurtula- ,!__ ~ b 1 d .. 'b 1 L d -•-
d 

• t · I kt d b' el . unae u un ugu cı et e Du a ÇOK 
erın esır er yapma a ır. ilm enne bundan sonra pek o tehlikel' .. .. _,_ d" 

--o--- kad • kA it ıı........ d .1' d • ....:1 ı goruruneıde ır. ar im an a11n• 15 1 • meyuan. 
Ziraat Veki'inin tetkikleri dad~. K. D. 

lzmlt 4 (Hususi) - Ziraat Ve.. Taman yatımadasındAki Sovyel 
kili Şe~ Hatibotlu yarın Arifi. kuvvetlerinin lame.mile imhası ve 
yeye gelecek, tohwıt ••h iltasyo - Kerç boiastntn kaytdsız, tartsıı. 
nunda, zirai müesseteletde tetkikler Almanlarla mü~flklerinin kon~
yapacak, öğleden sonra Adapa:ıart. lü altına geçmesi çok önemli neti -

Turan Az-.1. Beler 

SEVDA. 
na gldet"ek, demir fabrikasınd• i - ~ sağlıyacak bUyük bir. sevldil Romanı çıkmıştır 
mal \ed.itrmkte bulunan pultukwı ceytı ba?rıdır ve bu neticeler a.. • • • 
tetkik edecektir. fınılte de uif•YL l"asında ilk planda göze çarpanı, "- inkılap Kıtabevı 
cak olan Vekil, bölgemizde geni, tel 
kikler yapacaktır. Vali Ziya Te\:eli, 
Vekile mlilikl olmak üzere Ari • 
fiyeye gitmi§lir. 

Wi k;e \ Kral Faruk 
tar f ından kabul edildi 
[Baş tarafı l ınd sayfada] 
Wilkienin seyahatinin maksa-

dı hakkında hiçbir şey söylen· 
memekte ve kendisi de bunu eçı· 
ğa vurm&maktıulır. 

Ayda 6 bin uçak 
Kahire, 4 (A.A.) - M. Wen· 

deli Wilkie, ehemmiyetli m:ktar
da Amerikan uçl\klarının yakın
da Mıaıra geleceğini bildirmi,tir. 

M. Wilkie, Aiuiılos ayında A
rnerikada 5 bin uçak yapı.lmıştır 
demi,tir. 

(ZMIRDE 

ANKARA PALAS 
OTELi 

lsm.inn f'n temiz. en modem 
ve mazbut aile ote™ir. 

Hükumet karıısında denize 
nazır ve g'lyel havadar. lokan· 

ta, pas~ahane ve kıraetbaneyl 
cami ve ~isi pyet munta -
zam.dır. 

Telefon: 3438 
Telgraf: lzmir Ank-Arapalas 

( ''So~ Posta,, nın bulmaıası : 19-<•4) 
lruhlttrclan 30 taneıini ltall•d~relı bir satla yollr)'an 

r.ı-, .. ,t"omuza bir la11diye ıaktlim edıtte*r• 
Solda.n sata dol 

1 2 3 4 ru: 5 6 7 8 9 10 
1 - Meşhur bir ı ı ı ı 

Fransız edibi (10). 1 t • ı 
2 - Alametler 

2 
-- - • ...._ __ 

(5), Alha • fraa,. 

sız;~). ~aimur ~ = ~-====== 
deresi (3). ı:aTllfÇ& 

(6). 
t5h ... 

(2). ( 
5 -- Eksik ol • 

ınıya.n 13), Ard 
(4). 

6 - Bü1·Uk 13), 8 
Esası (4). 

Pederin 
{4). 

8-
eki t2), Tersi başka ma.nasına 
sa.~ (2). 

14), Kt.j 5 - Geminin iskeleli 16), Gönuiyeıı 
(3). 

9 - Saçlan cliizeltmek (7). 
10 - Beyu (2), Danıa.rda <folaşan 

maJI (3). Abnanya4A bir haTıa C3). 
Yu.kridlLn aşııtıs-a doltn: 
ı - Orlala:nıa. t6), \'mneı\ f3). 
2 - ~ra.bCr (3) , Tahattl «-tmelt (6). 
3 - Kaclıköydt bir senıt f'2). 
4 - Boru ntllası {2), 'B'!r memleket 

(4). 

6 - Tersi sa.Dancltr (2), Bakır JGatl 

tabağı (5). 
'7 - Bir cııda maddesi ntın aJmal 

(7) . 
8 - Sonlllla .A.. rellrse tsth'lıam e. 

1'm" m. 
9 - Bir ne'VI k.lh1t (!SJ. Bit ajant'ı~ 

t't'!h2\ (!) . 

ıo - o yerden (8), Bir mey-va <a>. 
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Tokat Dokumacılar kooperatifi Ana mukavelenamesi 
(Dünkü nü.hamızduı devam) 

HİSSE SENEDLERlNIN DEVRi: 
Madde 18 - Hisse ae!ıeoleri ancak ortatuı lsUhdaf eWtt meslek erb&., 

lnna sa.t.Jş, miras veya hibe suret.ile de\·rolunabilir. Ancak bu bo.sU&ta idare 
meclislnhı muva.fakaU, ve devralarak ortaclıP clttcek kimsenJn 8 inci mad. 
ıiede gösterilen evsafı haiz olması ve 9 uncu maddedeki Formaliteleri ücıma1 
etmesi prltır. Hisse ı;enedlerinln ahara ıılevri muamelefı'& mexkfır senecllere 
&erh verilmelıı ve hususi defterine kaydedilmek suret.ile yapıl1r. Ve kenarları 

idare mectlsi rdsi ne azadan bir ızat. tarafıından lnu.alanır. Ve muamele, oriak. 
lıim ftSDli möhüni ile muhürlenerek tekmunül eder. 

HiSSE SENEDiNiN SAHiBi : 
Madde 19 - Kooperalif bir h\sse senedi kln birden ful& sabllı ta1UIDU. 

Veraset surr:Ule, veya her han&"I lbir scbeble, b.ic' hlsamin birden fam ~ 
ohlulu takdirde, bunia.r arasında.o l>irl.ılni ikoopen.We kar'şı h.tssenln lahlbl 
olarak &"ôstenneye mecburdurlar. 

SERMAYE VE EMVALiN HACZEDILMIYECE(;/ 
Madde 21 - Bh' ortat'tn varisi Ye Şa1lııl ..,..leri, ~ ~ 9"eble, "-pera. 

ıt.U sermayesinin, emYal n emlilıinbl llaacb aı&ma alınmaaına taleb edemi7e.. 
caleri ~ kooper..utfln muhasebe •tırterler.lae JIU&nD ortalı:. aamuaa ~ .... 
llw.k e&milıl temeUü Y: faizlerden pyrt il~ lılr ,ey iiırAırlnde iter haarl ltlır hllk 
Wdia edemeder. 

SERMA.YENiN EKSiLMESi: 
Macide 21 - Koopera.iif senna1'9l, oriak1ann çıbta, çıkafılaaasl, ilüm, 

iflia n1a boroanu ide.ekten acls hali.erinde ebl\eıııNr. Alleak toopera.tif 

.-ermayesl azamı hadde risıl elduil& ltlliac9RDU 11111bned alktana, 7ii9lle 
fdıleninden aNı clüşmec. 

Ba YulJdCe sermayeslnı.t Wlrü4 ec1Jlece9 kiaııı&e keetteı&Wia ılU& •i • 
.W I*' nmae••ı, beklemeye ıaerl>ardt.\.. 

SERMA.YENiN TESViYE ŞARTLAR/: 
MJMlcle ız - Koeperatlnn tfli& tt1a taatiyesl haliacle iı&ühüd ei!lmılş bu. 

lanaa hisse Wellerinien heaii& 1.eııil7e edHmemlıs k--n derkal Ode~ 
~tr. 

MES'ULiYET: 
~ Z3 - Her ertalın k~e 1ı;.,.. •ee'allr~. &aalaJUW e~ il. 

.,_ Ja'8aelert la1'adlaln 1 •stı.e ~ır. 

FAS 1 L • VI 
KOOPERATİFiN ORCANLARI 

ORGANLAR: 
Madde H - Kooperatifi• orpalan ~· 
&) Umumi heyet, 
it) idare mecHsl, 14~ komitesi. 
o) Müdür. 
ç) MurakMt ~yeU. 

a) Umumi heyet.: 

\ 

UMUMi HEYET, REY VE TEMSiL'>. 
Madde 2J5 - Kooperatifin hikbıı organı UJB41DÜ JıeY'e(,tr. Der oriak; k&o. 

peratlfltt biitüa iŞieri hükıııd"ki reyini binat veya vekili vasıtasUP., unuurıi he. 
:rette kullanır. Her orlağın. sernıa.ye llls esi ne olursa olsun umumi JaeyeUc 
lrir re:vl ,11.rdll'. Kooperatifin azası olaa hüıınıi şahısb.r, imza salilılyetüt! hak 
kanuni mümessillerinden biri veya bir kaçı maıliteWe, 11DMU11İ heyette teın,U 
ohanuıan.e at. ba:ıtarda. 'bbtün ortaklar ,.rw, yalnız bir reyi laalı bulunurlar. 

Umumi heyette hu.U' bt&lunaa her ortak, facla olarak naueret.intlen 4Jola.,Jı 

..,llJl&n!llla lnıhınaaayaa. diier yahu:ı. bir Ol'iaiın. yazılı Lım'1e reylaıl kuUanabi. 
lir, Aıncak kaıdiıiıü şahsan alilacbr edren lblı- meftele müıalıer_., ediHrken, 
alilmılar ortak ne ..aal~:ı. •e ~ ve&ileotaı, reye iısürlk wemes. 

UMUMi HEYETiN VAZiYETi: 
Ma.dcle li - Umı:mi h~ yazifelerl IUfl}at'llar: 
aı Blli.nçıo, netice hesablarlDı ve it raporıamı tetkik Ye tasdik etmek. 
IJl KoopenıUfin faaliyet pl'()C1"Mllını ~lk etmek. 
el İıdare meotiıll Ue IDW'Mlıbl1!rin nporlan ve t.elditleri hakJuncla ııarar 

yd'IJld(, 

p - İclMe meclılsloha salilJlyet Ye '\'Uif~rinl t~ etmek, 
el) Lıare meclisi ve murakabe beyeU acalannı ~ek, l:iden el eektlrmek 

nıya tbra etmdl, 

e) idare MeeUsi ve Jl'IUraka.be beyeU azala.ruıa verilecek icret Vt? ikraıni1e. 

~de memlU' ft müı(.&hıkJD kadrolannı ve masrat Wi'tçesılul tesbit etmek. 
f) Koo~ St.atıi.!fünd.e teklif elunacak detlf.ıldlkler Aakkınb karar ~tl 

~emek, 

~) Gayri menk•l ttrab.ma.t, sa.t.m almak, J89tll'aak ftJa. satım.ak Jaalrlunda 
karar Y«"IDflk, 

hl K~n clii'er bh- u..enınıe "'7& ~ bÜ'IC311tesl Yeya bi7le 
.. birleşme meYCud ise. lüzttlDU tı.ktlhiaıde, a.ynla.rak, başka bir blrllle ilU. 
Jaak :taaıltJnnda JıMaıo nnnu. (Btl 4&kcllrde keyfiyeUee Tlc~e4. ve Jlduacı 
Vd!S1eti"1-i de baberdar eclflir) 

i) Qrta:klann onda Mrl W'ahaılan h.lariren J&pÜmlf dilek ft tlkiyetler 
hakkında tarar nrmek, , 

1) idatt MecHsince Ywilea eıkardaaa lııara~ı Wklll Ye leabmu tarar 

Yehltdt, 
,J) K~ midd&tlAlıı t.enMUdt veya fellti hakk!M:ı brM ftt'aek, 

k) Kooperdiflo mevzuu ile alikadar inkişaf ve t«akkisl.nl müstelzim lllr 
b- bakkmda miizakerele:de bulunmak, 

Bu v:ıdfder tadadiıllr. UınlJIJli heyet, gerek ticaret lıanıuıuncla ve ıerekse 
•• störiide yasılı ı;aJr va.zlfel.cri ifa ile mükeliıetdır. 

ADI UMUMi HEYET TOPLANTISI: 
Madde 27 - Umumi heyetin adiyen rfosılanıaası her sene ikinci kimm ayı 

birinci hartası l.çlrıde yapıl&l'. Adı umumi heyet, muayyM müddet lçlude, .ida.. 
re Mtt.li8i -...tından t.oplantıy.L çaiınlmadıiı takdirde, daveı.i murakabe he. 
~ re'sen ı-asıar. Topt:ı.ntıya daveı: t.arlhom, kooperatifte mukayyed oriU:la. 
rw onda biri tarafından, Toplantna 4arihtnaen on beş ciin evve\, tahriren ya. 
pılacak teklillıerln ruznameye ilavesi mecburidir. Bu t.aleb, idare medW tara. 
fıadan nazarı Wıba.ra alınmacJıtı t.ıld.frde murakabe heyeti. lsienlten lıususu 
rmna.meye ithal ettirir. Müsa.kere ruı.name&t. umumi beyeU davet eikAler ta. 
rafından 'etıblt. olanur. 

Umumi heyet 1o4imalamıa Wa&ıe heYeli reW., veya 1mMMllİ laeyet tara.tından 

etı:aertyyetle ~ blr ortak r~aset eder. 

FEVKALADE UMUMi HEYET TOPLANTISI: 
Madde %8 - Umıımı heyet, fevk~lide ola.rat, !da.re mttlfslnln, veya mıuu. 

kiblıerin da.'Yeti ıizerine toplanabilir. Bundan başka.. müraoa;ı.t tarihinde mu. 
bned oriaktarıa ıou aa onda birinin nuşt.erek )'Ullı talebi üzerine, idare 
medle ımnmai beJetl teykali.cle t.oplanlqa. ç&iırmall mecburiJcı.lndeıNr. lh 
ta1eb idare ınecb!li .tar:ıtındau nazarı itibara atınmadııiı ıa&Ulrde, murakabe iM'. 
,.,U. uaıml eu lııeş Pa içinde umumi lleyeUn tt'se!ı fenalide topl&n~ıya da. 
9et eder. Um111111 Jı~ Ticaret Vekiletlnia 4a9'etı. ile de fevuli.de olarak ~
... eder. 

UMUMi HEYETi DAVET: 
Madde Z9 - Umumi lııeyeU Mit ve feYkalide to~ma •aYet Ye rw•a. 

aeala Hinı, ıtoopera.Uf merkezinin bu.......,.. ..... aı.ı. miln4eıfır paete ve. 
p p9dStt ne. pzete o\auyıuı yerterdıe de, lllDb.r için mer'i mahalli Öd ve 
lldet ~ 7attO. 

Bu dav~ıı 4.oplantutan en az on l>ee &ün ~vet Yat>alnı~sı ve bunda içtima 
~ri Ye sa.aül*ı bildirilmesi w k~yfiyet en 'J'ica.Tet ve hı.wt Ve&ile41erinhı 
ı.a.berdar eclflmelıeıt şarttır. Ticaret \'taaWJ miameMillrün her 4oı>laııtıds bu. 
&UJ'U, (.oplanbya, mıbalııerata, ruznameye ve aap(a neunıU met:buridlr, Tep. 
knbcla bulunmoş olan Ttcare. \'ekAletı mfnnessHI tara.fındaı.ı lJRza ecWme. 
mlş ubrUar mu&:cber olmadığı ılbi, tcseU de oluııamu. 

KARAR NiSABI: 
Madde 30 - OrtalclM" umumi beyetlnm idlyen, veya fevka.lide olarak top. 

larup, müzakerelere ba.,la.y:ı.bllmeteri ~ln toplan"!ıya cbft:t ıarihlnılekl ortak. 
ların yansından b!-r r.ızlıı.smın p.hsen veya tem.cıt!e:n ha.z.ır bulunma.lan şarıt. 

tir. tik toplantıda bu n!sap temin olunamazsa, oııtakla.r a.ynl fekli.de ve en çok 
... bet cıin zarfında, fklncı defa toplantıya ç&innrla.r. Bu ikinci toplanlıda 
hanr bulunan ertak1a.r1n adedi ne olUl'sa olnn, •lrlıncl ıo.ıan"'ra aid ~
me mmalı.ere ecllUr. Ve karan ballanır. 

ltoouel..,_ tClliıl hakkında mtiılabl'e ilıia yapd.a<ıak umumi heyet iotlma. 
Ulllıa, o t.ribcle müeae.seye kat'ıdlı orCaklann en az üçte lkfıdnlo hıszır bulun. 
malan lkımdır. Kararlu mevcud reylerin dtserb'et.l ile nriUr. ilk toplant.ıa. 
bu nlı!ap 4eu1in olunoıma.zşa ort.a.Jdar ikinci toplantıya. usulen O&fırılır. Bu (op. 
laotıda orıtaklarm ya.rısınuı, Jkıüucü ~PlaaW& lae, relenlerhı huzuııı kafidir, 

RUZNAME: 
l\ladıle 31 - Umumi heyet ancalı: nıznameye clabH madcleicri müzakere tde. 

tılJllrlel'. Ş11 lı:adal' J&J ruznamede •vem olması ela idare meclisi a.:ı.alarının az.. 
liDe ka:raır wıre!bntl'kr. Adlnc luu'ar verilen Yare ıneclisi ualannm ~erine yf'. 
nlleri lrıtihab o\unuı:. 

HUZUR CETVELLERi 
Madde 3Z - Umu1ni he) et.e ıettlı:. seale&en, l'eı'S nklleten 1$tirik eden 

Ol'.akla.rın lir cetveli tan:ı.inı olu.nur. Bu cetvelde bütün ~takların muva.zzah 
Waııerile, t.aahhüd eı.tikl&riı hisse adıeUert ve bunlardao tıoplanhda asaleten 
•CJ• ~ıeten hMll' bulwıanlann isimleri bkasmda asil. ven vek.lllerhıin im. 
.alıan bıdwılll'. Üu ceket, top.larıQ mahallinin, orialtlar tMafmdan kolay. 
Jıılda ~ miimkün olacalı:., bir Jerine talik ohan•. 

UMUMi HEYET ZABIT VE VESiKALAR/: 
Macide 13 - Umumi heye~ a.ld vesllı:.alanl&n, bili~ n netice hesabları 

Be, ldue mecMsi ve nıurakabe heyeti ravorlıannıılan ve tıopla.ntıdA bulunan or. 
tıaldarm Wmlerinl bari ec.<tveller ile zabıtıuım.denkn üoer nüsha topla.ntıyı 

~ •a 15 ciin lçİl\de Ticaret Veületiıoe pndıerilir. 
B) - iDARE MECLiSi - iDARE KOMiTESi: 

. /DARE MECLiSi VE SEÇiMi: 
MaMe U - Koopenıtifın lıilerl orb.ldar wm11111l ~ tarafuıcla.n en 

fa.I& illi yd için. seçile.o,. ecl az beş ft ea ~ ~ aadan miirekkeb bir mecı. 
1İll 1ıanllDilıaıı idatt okınv. İlk ıaeıae ....anda IMmları lldııl, n7a üçil, km"a 
ile dej'),tirilir. i-lıinoi 9Cnf'4en ttibarea ~ •WvaıPluıa J'el'Jerine 

yeefleri lntilN ohm•. • 
tık idare Mye!ine ilti 711 m.iMWeU.ı ' 
1 - Ömer A.tartla 
2 - Ali t.plrıı. 
J - N1ll'll Peri. 
f - Melıımecl Alton, 
5-N~ T~r., 

1 - Mebme41 ltmıliıl. 

'J - Emin diker. 
inLihab olanmqtwır. 
M'iMUeUeri .it.itam wıa.a &dalc meehi ..ıtın. iıe'\rar ınt'hab e41U~lliıier. İda

re mecliııinde mubkımel ~ll$1ulı:.ları clolrd~ fıt:ln, meclis azası adedi .kadar 
~k aza da inUhae olunur. K00peratıtie orbk olma7a.rıla.r, ıkla.re meclisi. 
asası ola.anMla.r. idare mecllsl a:ı.asana aiıd hAı8e sıenedleri', vazifelerinin de • 
vamı.nda, ahare cleTir olııaa.maz n kooperatif ka8a8mda ıeaılnat o'arak bıfzo. 
lmıur. 

iDARE MECLiSi TOPLANTILARI: 
Madde 35 - Her ı;ıl iıılAre mecW aaası, aralanndan bir reis ve bir reis 

Tekili lfe9'rler, idare ıneclisı. reis ve reis bulamnadtiı zamaııla.rdu., \eikilinin 
dııwetile toplanır. Da.vet mektublarmd.ı g-örüşiilecek maddel~in yazılı olma.sı 

loa.b edtr. ıuüza.kerelerin muteber obn&sı için, mevcad azanın nısfından faz. 
lastaın hmıuru Jizundır. Karat'lar ~vcudun ebedyetlle verilir. P..ey:t'l'iıı te • 
sa.Tfel ha1Jn6e relsln bulunduğu watın ;reyi mu'~nJir. İda.rt mecl~lnde rey. 
1er ~i olop w!llı.et 9UreUle rey verilmez. Öııilıniıih: Marak biri biri &rdınca. 
G topla.nıtııcb bulıuunı.van idare 111eclisi aası müstafi 1111.yıhr. 

A.ZAUK ŞARTLAR/: 
Macide 36 - idare mccllsl asası. aı ''mess.il "'•~etil olan ik.ari şirketleıinln 

Wıate mecHslednde bıılııınanıazlar. tküncü clttececle cl&hU ol':luiu hllde akTa.ba 
oGnlarııı ~i S&ma.mb idare muliıline Ye mliraltabe heyeUne au. intlha.b e. 
clftmeleri cak deiilılir. 

YEDEK AZA: 
Madde 37 - İdare meclisinde 1o91lacat asa.hJda.ra umumi heye1ı;c seçilen 

7eclıek a:zacla.ıı f;tt'aSile en faala rey alanla.r ıeUritir. MW.ri reyler!e yedek aza. 
k,ta ;lnt.Qaa.b oluna.nla.rıLuı idare mecll&tne pçecek kkme~n tayını kur·a ile olur. 

iDARE MECLiSiNiN VAZiFE VE SALAHiYETLERi: 
:Madde 38 - Kooper-.. tlCi, resmi da.ireierde, mahkemelel'de ve üclıneü ea

hısla.ra kal'6ı idare meclisi temsil eder. Statüde ortaklar lUDUtnı her.etine a.1d 
bulu.nduta yazılı l.şlerin, münhasıran umumi aeyet.çe icrası lazun ıelenlerdtn 
maada.sı, t~ meclisi ta.nfından yapılr. 

iDARE MECLiSiNiN KARARLARININ iMZALANMASI 
Madde 39 - idare mec!'hl ve komfil.etU ı.oplantılannda yerilen .lrar.ırla. 

nn zabit deft.erierine ıeçlrll:mesi ve nb.tla.rın toplanıt.ıda bulun:\n azala.· tara. 
tından imzalanması mecburidir. ''eriı.tn kva.Tlara aykarı reyde bulu.nan, veya 
...astenW olan ua.lar, karar altına m•ha.lefet Yefa bftlnklf ae-bcblıll yau.rak 
imza ederler. Muhalefet koo]lf-l'llıUl'!n hayati menııauna taa116.k ederse, bu tak

dlınle muhalif kalan a.u keyflyeLI derhal m.üırabbe ~ye'ine resmen bildirme. 

1e me~ıardur. AUI ı.ıw.dinle lrarat'ın mes'uliyet.ine tşt.lri.k ederler. Azalar lda. 
ı:e meclisinde kon-.alan şr.ylerden tıelJkalarını baberclar edemezler, 

iDARE MECLiSiNiN MES'UL/YETi: 
Macide 40 - İ:dıue meclisi koopera ~ ifleri'Din iyi &"Örülme$lnden, defter. 

.leri, bftlaıbtano düllllWı lııt.ulmasında, kay•&a.rın doinılaiundı&n, memurların 
bt.enUdiil ~kftıle ı, ıurmelerinden Te müemes n6n para1arUe mallarının em. 
Di)'eUnd.en umumi lıeyel.e karşı ıues'utdür. 

Ortakl&r "11lwai heJ'~. m~'oliyeU muıc• h&1i röriileıı idare meelJsl azala. 
nnı azlederek 7etierloe dıjerlerlnl ıbıtlha.b ...e işbu aza aleyhinde kanuni takl. 
w.t fıcn6,-uıa teve.ssıi.ıl eder. l\les'utlyetl muctb ha~ &"öriilen ida.re me{!l.isı asa. 
tarı aleyhine Ticaret Vek.&leU dua aç:ıbiUr. Bu ta.lıdlrde ocbldar uınunıi he. 
yetini feW.a.Jade olar<lk t.opl&ntı.ra çaiıraraık ke1fl7eti bUdlrlr. idare ıneelisl 
azasının kooperaı!ı'.ftt, orta.kiti< mua.meleleıi haricinde. iş yapma\,uı memnudur. 
Mn-z.u kanunlara, kooperatif statüsü ve ortaklar umumi heyeti kararları h'ilifı. 
ın yapacakları işlerden tevelhiıl edecrk mes'uliyet ve zarar ve ziyandan, idare 
paeeHst azaları phsan VP. muııtereken Ve müteselsilen mes'uldürJer, 

iDARE KOMiTESi: 
Madde 41 - id:ue meclisi, lcabıncla., müdür ile ara.la.rındıı müntehab fkl 

azadan miiteşekldl olmak ıi7.ere, bir tdare konıMeai s~billr. İdare komiksl 
mecll6i fılareye ka.rşı mes'ut ~ onun hllkuk ve vadfelerinl b~lzdlr. 

AZALIKTAN iSTiFA: 
Madde 42 - ida~ meclisi azaları her zaman istifa etmek hakkını haiz. 

c)'ırlcr CeUlt>n nanın iş gordüiü sa.mana aid mes'uliyett 5 bilanço yılı devam 
eder. idare meclisi a:ı.a!:ırının toplu olarak \eıclen çek.ilıdl1lerl veya klliUlen (;f'. 

lıiltp de yt'delderle biırUkte kbre mrclis~nin statike muayyen aza adeıH ikmal 
edt-mecUği takdirde oenli derhal ortaklar amumi heyıetlm içUma.ı çatınr. Ve 
J'f'RI idare M:ve-tı 9C01llınceye kadac va.dtdfflne devam eclerler. 

c) Müdür. 

MtlDVRON VAZIFEl.ERI: 
Maılcle 43 - KoopcraUCiu miidürii • .idare .meotW luıl'annı t&!bMI, Şitiıetl 

idare medlsi namına m'lbkemelerde H ~ü ..,aıı1 ün karıtı tem.sıı eder. 
K.oopent:itin itleri müdiirti taralmdaa idare cııhaıılll'. iclatt heyeti ınticltirün 
**WI ~e koopttat.lfln umumi tteyetlınoe ı-.. eıcltlen ka.drosa dahUlrıde, 

.memurlannı ılaJ'in eder. miıdiw idare mttlWnin ft teılkll e*-\miıfSC idare ko. 
~inin 4arb1i asasxlll', 

Keopen.Ut ıı.Jrı müdlil \ayinine lüzum ~ ~ idare mttllsf 
&.rafında.o birini mııra.hlııwı aza aeçer. :Murahbaa ua, müdürlük yazifeai &"örür. 

O) MÜRAKABE HRYF.Ti ,. 

MURAKABE HEYETi SEÇiMi: 
Mıufck <M - KooııerııUnn işlerini devamlı !lllrette ıniirüabe etmek irıere 

wnumi heyet tarafıDdıwı bir :vıl müdde&.le w en wı iki k~de.ı mıirekkeb bir 
ınürakMe beyeei seçi.Ur. Miirakabe heyriinıclen m as lıılriniA ortaJdantan 
olması şa.r.U ... Kooper.&lifln ilk müra.klbtitı--...... 

.AltıB~lu. 
MIJldafa ÖneY, 

lntlhab Olunmuşlardır. 
Vad.feSi bıtam buU.ı ınüraklbln yeniden intihabı mümkündUr. 
Her hanıg bit' St'lbd>le vazifesini ıyapma,an müraki.bin yerine geçmek üzere 

umumi heyet ayrıca mlira.tib adedi kadar yecl5 müra.klb de seçer. 

MÜRAKIBLERIN VAZiFELERi: 
Macllıle 46 - Kiiraldblcr kooperatifin tekmil iıllıııriai. evrak ve clel1erlerinl, 

• 
inhisarlar 

UMUM MOnORLOGONDEN: 
Şife hacmi l tiıenin ıatıı fiatl 

CL. Kuruı S. --
Sofra şarabı 35 43.50 

" " 70 67 

" " 
200 160 

" " 340 244 
Misket 

" 70 87 

" " 200 200 
5 Eyliil 942 den itibaren idaremiz mamulib Şarap1arm 

yeni aatıt fiatlan yukarıda, gösterilmiftir. Bu fiatlara micla· 
faa vergiai ve tite c:lepozitaıı dahildir• 

'-::::::::::::~Kız~-=v~e--:Er:k:ek:-•kı:::ıı:m~lar::'ı-:::::::::::::~ 
BOGAZİÇİ LiSELERi 

Ana aanıfı - İlk - Orta - Lise 
Yatılı ve yatısız talebe kaydına ve e9ki talebenin ka,.1 .... 

yenilenmesine bqlanrnı,tır. 
ARNAVUDKÖY ÇİFTESARAYLAR -Telefon: 36..210 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
inhisarlar mamulatı ,i,eli ve fıçılı her nev'i '8rabın beher 

kile>&una 10 kuruı zam yapılmıttır. Bütün ıatıcdar ellerinde 
mevcud fUabın fİfe hacmi üzerinden mıktarmı gösterir, bi· 
rer beyanname ile (5 EyluO bugün saat 13 e kadar en ya-

l kın İrJ.isarlar İdaresine bildirmeleri ilin olunur. , __________ ..................... _, 
TÜRr,..İYE ECZACILAR· CEMİYETİNDEN: 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletinden tebliğ edilmiftir. Adana 
ve Gazlanteb merkezlerinde yeniden birer eczane açılacağından talih. 
)erin, tdmıil vesa.ilde birlikte, 30/9/942 tarihine kadar Sıhhat ve iç· 
tlmai Muavenet Vekaletine müracaat etmeleri lüzumu ilan olanar. 

\ 

" 

Bugün israfı behemehal yoketmeliylz. 

Elektrik cereyanını idare etmek hususu, 
herkesi düşündürmelidir. 
TUNGSRAM KRiPTON IAmbalarını kul• 
!anmak suretlle, elektrik cereyanı üze• 
rindekl israfı yokedeceğiz. 
TUNGSRAM KRiPTON IAmbaları dahı 
ez cereyan sarfetmesine mukabıl daha 
parlak bır ışık verir. J 

kasasını ve kıymetlt'riui ve idare mt'cft ,ı ve lwmltesintn tulumlarını. kontrol M 

ıtesadüf edeceli yelsuılulkarı elıemmlyetintı ve delerine röre. iıtarı- mf'ditıme 

veya lıcabmda fevlı:.alilde aurette toplanacak umumi ht'yell-nln d:ıv"tlai leM e&. 
tiren llfJbebler ve yo' uzluklaı- hakkın:ta haı&flanaca.k rapor Tlcar,.t VMA!eiiıae 
ve yobRDluk san'at tekniğlne aid ise aYrıca tktısad Vdtlletine dl': verilir. 

M0RAKIBLERIN SALAHiYET VE MES'ULIYETLERI: 
Madde 46 - )füraklbler idare meellal veya komlt.esi !Gplantılarınct.ı lan .. 

bulunmalı: sallhiyetlnl haizdirler. An<'a bvrad• lıs'P,ıari mahiyette mo.Mere.. 
lere tştiri.lt ede-bUirlerse de re~· Vl'rt:ntnll"r. 

Ortaklann menfaa.t.lerıne, kanun, !fta'ü ve umumi heyet b.rartarına ay1ıırı 
işleri men ~bı salihlyetlcdnl kullanma:van milrakhıler idare nır.clisl ua.Jarile 
mlit;ftereken ve şahsan mes'ul olırrlar. 

F ı S 1 L V 
BiLANÇO VE NETİCE HESABLARI 

HESAP YILI: 
Madde 47 - Kooperatif her sene 31 KinunuC\'\'elde bütün he abh&rını tan_ 

ı!ım eder. Em-anı.erler, bilinço ve netice hm;:ı.11 • akıtir ve pasirlerlnin envan • 
t.erlf'rlni yapar.ık bi!Anço ve netleeler. umınni lıeyet toplantı!arındao en az 
20 cün evTel mlirakiblerin tetkikine ar olunur. Umumi h~et topla.ntı ından 
10 ıün evvelki müddet urfmda lıcr ortak, .koopt>raUC merkezine müracaatı~ 

envan'tttleri ve ortaklann listesini teıkık Ye bllanÇ()SUnun ve murattQ.ı ra • 
porunw:a bir &Uf'e(fol ~la.bilirler. 


