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muzesı1 

Llbyada A 1·· k . k )Ab mtltbı, kam ta ur ın ı a ı 
lırtıaaıarı 1

• ~ dün merasimle açıldı 
lçladekanb 
savaşlar 

Müzede Ebedi Şefin hayatının muhtelif 
devrelerine aid eşya ve resimler bulunuyor 

ltalyanlar, lngilizleri 
parçalıyarak kuşattık· 

~ larını ve Akromada 
sahile ulaştıklarını 

bildiriyorlar 

lngili:ılere göre Almanlar T ob 
ruiun 20 kilometr• cenubun • 

da durduruldular 

Almanlar Fransız tankları 
kuUamyorlarmış 

Roma, l:S (A.A.) - İtalyan or
duları umumi karargahının 747 
numaralı hususi tebliğı: Mü:ıen1n açılııına aid iki intıba: Vali Liitll 

Bı.r Hadheim'üı düşmesinden Kırdar nutkunu söylerken ve müze açıldıktan 
sonra başlayan savaşın yeni saf. l "lk . 
hası !kanlı çarpışmaları müt;ak.ıb aonra yapı an ı zıyarcf 
düşman kuvvetlerinin birbirınd.en Ata.türkün ı 6 l\fayıa ı 919 tari.. nlın kur.tutuş planını burada. ha.nr- içinde fopıayhat bir müze ~Tıne 
ay.rılmasile netocelenmiitir. M~h- h!nd Samsunda Anadolu topraklL lad:,iı malumdur. k!onu'Jma ı kararlattırılmıştı. 
ver kuvvetleri Akroma V~ cVta.. rina eayalc basmadan önce Şişlide Bu evin belediyece satın almarak il>edt Şefimizin büyük adını ve 
balhia. 4cıyı yolunıı ge91I1ışler ve Gaz' caddesinde oturduğu ve vata. Ebed! Şefin re•lm ve ı,eh.t eıyaıını (Devunı 4/1 de) 
k:ıyııya ulaşmıŞlardır. Batıda kalan :=:.:.1 ...::..==:=..:....:_ __ _:_ _____ ___::__ ____ ----:=:=:=-:---::-:-::.....:--:~--=----

i~~:=:~:r-b~:: (Şark cebhesinde )l I" "G~;~~;·~;~···i~~·;;··ı Şlllde kar 
ha1,~ hesaJb edilemiyecek nısbet- _ - ve mütalaalar 1 J8AIJO• . 
tedır. blitl Almanlar • • 

Berlin ~;:A~) - Resmi teıb.. 1 Al J " BU UkJ 
<~-! 'n•i .. ,ı..ı.ı Donetz'I 1 man ar y I 

Akdenlzde ıyaz taarruzu henu 
btlJlll: bir geçtiler lbaşlamadı,,diyorla 
mabarebe Alman tebliği Harkof- Ruslara göre 

da yeniden esirler Almanarın hedefi r ............................................ , alındığını, Rus tebliği Kafkasyadır 

ltalyanlar iki . lrruv_az.ör, muharebelerin devam 
bir muhrib, dört tıcar~t Harkol muharebeleri hak-

emi•ini batırdıklarını, bır ettiğini bildiriyor . . . 
!ırhlı ve bir uçak gemisini kında fayanı dılıkat tafııl 

hcuara ~ğrattıklarını Ber1:in 15 (A.A.) - Alman or.. . H 
bildiriyorlar dulları lba§lfomutanlığının tel>liği: lko~~t:ı~f. ~(A.A.)uhareb:~ 

\ ı Oüı§man Sıvastopol etrafında , 1 cı m an m kt d 

Birçok şehirler kar 
ile örtülü 

Sa.nıtiago de Chlli, 15 (A.A.). -
B!r saat devam eden kar yağışı 
Chilfnin llll(ıtJtez bölgesin? ve bil
hassa. Sanıtiagoyu kaplamıştır. Cf. 
V'ardaki şehirler ıı santimetre ka
hnlı.ğ.ında bir kar ıabakasile örtü
lüdür. 

Turkiyeye mecburr 
iniş yapan Ameri

kan tayyareleri , ........ - .............................. :···"' k.uvvetle tahkim edilm.i§ bir.çok mev kati s~asına yaklaşma a lT. 1 
Roma, 15 (AA.) - Hususı teb. nlerden geri atılmııtıı. Taarruz e.. Beş gun beş gece ~evam eden 

liğ: Atlantilkten gelmekte .olan~~ den iyadelerimiz derinliiine düt- (Devamı 5 lncı ıayfada) ı Amerika Hariciye 
b .,_ .. t.J\...ı·hAe zikredılen ıki P . . · · ı d" s \ ./ 
d~=u kafll~~~nden bi!·i. bü~ ~= ;k;r:;:~n;er!~:X:1!~::r.av 8u:ı H ......... k ...... f······s· .. ·:·· ........ l ..... p ... O. I nazırının beyanatı, 
znıh111ar1a iki uçak ge;ıs~nın ~ı- ça Iitoı'ları, kendileri hiçbir kayıba ar O , ıyas O Amerika t ı · 
nıayesinde olarak 13 azıran a- uğramab:ız~n Sl'Vaııtopol üstünde 6 L.b n gaze e erı· 

idare itleri telefoııu: 20203 fian i nrue 

Milli Şefin ı&n resımlcrl: Evvelki g\ln 8q~kllle bera!>er Okbahar a 
yarıılarını temaşa ederler veHukuk Fakültesinde talebe ile 

yemek yer1erken 

. . Milli Sef , 
ismet lnönü, dün Ankara Di~ .. Tarih-Coğrafya 

fakültesini şereflendirerek talebenin 
imtihanlarında bu\u:ıdular 

Ankara 15 (Husust) - Mmi Milli Şef, Fakültede Maarif Ve.. 
Şelf lsmct lnönü, bugün saat 1 1 ,30 lafü~ yüksek tedrisat umum müdü -
da Dı1 • Tarih - Coğrafya Fakültele ıü ve Fa.külte ciekanı tarafından 'kar 
eirıi oeroflendirmi&1lerdir. (Devamı 5 inci ıayfada) 

Eti Bank ve Somer Bank 
sermayelerinin tezyidi 

için hazırlanan layihalar 
Ankara. l~ (Husust) - Etibank tesisle'Ilin bu bankaya devrl JdL 

semıayesinin yüz milyon liraya mür havzasında işletmele~ i~ 
ibllığına dair l~yiha Meclis ruzna- tilı.sale müe~ir olacak ve işletme. 
mesine aimdı. Etibanka tahmil e- nin daha verimli ve ras~nel ça 
diilen hi21II1cllerin peyderpey inki- lışmasına im'kBn verecek asri teaJ 
şafı ve muhıtelif kanunlar ile bazı (Devamı S inci sayfada) 

C: Spor anketi'!!!z ::J rihmde, enken, keşıf uçuşları . .;..~: Sovyet uıçei• düşürmü!lerdi~. .. ve 1 ya taarruz- nin yaptıkları neşriyat 
pan tayyarePer ta.ra.fınd~n ~0• ~ Harkıof doğusundakı yen.ılen duı 
ınüş ve bütün gün tak~b edıler . k 1 k vvetler ok ıarı arasında - Al. S . y ,. 
dün Saroenya il~ '!°untis arasında ~;~,n :e~~ e~Ta:lınr:ışlardır.6ün Vaşi~n. 1? (A.A.) --: M. Cor. 1 amı en ın 
fı~VU ıkU'VVetlenmız tarafından b"ıJdiriJen T.akamlar bu erada 25 bin münasebet varmış 1 d~ll 'r~l: bugün gneztccilerc de-

hti~:u~ ~~~~ırbomba ve pike den ziyade .. esire ~~}60 
tanka ve nliŞ1zi Biı1eşt.k devletler hükCuneti, d • "" • hl 

rp(De~I 5 inci sayfada) 208 topady~kseln~t Alman - Ma - R l o L .h dU- Bal'kanlarda kendilerine verilen ver ıgı ceva ar 
Kuns'k ogusıın a b·...ı..· . dı uı ar rtaıarRa teucı e bir haw bombardımanı vazüesin.. 

h ktt' ları düşmanın tl'Dın ar • k k Ll' • ·1ı· b'.yük d dön' k Tü ki -•k• • p e car a 1 "k" tmÜI mrf Q aç feR lnlR 1 l U en er en r yeye mecburi 1 lnCI C8 •1ra yaptığı taarruz arı pus ur - hareketten bahıediyorlaT init yapmak zorunda kalan 22 A.. "Hastalık teşhis edilmeden ve onu yenecek 
lerdir. k ke _ merikan tayyaxecisinin gözaltına "l" b J d .., k • ·ı d .., • C~eoi~ şimal ll~e mer b U: M.OOkova llS (AA) _Libya se- alumıasından malunmttar tutul. 1 acın U Un uguna anaat getiri meden egı-

londra hazırlığın . si~1e~~Ld~ ~:ti:me~;:Jj~ Mü~e- ferinin ~l~mi. ·K~yfbfşeftc ya- mı uşti iur.bBut"~iplombatik ~bbüs.. şiklik yapılırsa bu bir terakki ifade etmezi., 
l•ı I d."' · · so .. ylu""yor aaı ~ · s kında talcib edı'li · Z'-a bir""k er ca e ı.we.n ır mesele de er e ıgınl 'd düşman kıuvvetlerı ve ovyet çe lOr. ı.ı • .. - ~ldir - Beden terbiyesi teşklatının Ma-

- n . ı. cd'lm kt d' Sovıyet sevkulce.yşçisi Harkof. Sl. 6' • . • •• 

İk. . bir tofeııı yoııo L ese. ır.. a fada) (Devamı 5 inci ıufada) Aın.kara. 15 (Radyo gazetesi) - aarif Velkı~ıgıne ~ 
Lo dr , 15 (AA.) - ın~ı LDevanıı mcı 1 

Y • Bo9ton radyosu bugünkü neşriya. devri mıunase. 
ceı>he çın hazırlıklara faalıyedtlle -._,.., (Devamı s inci sayfada) betile açltığınmz 
devaım edıilme'ktedır. Bu maks~ 8 ankete bugün de 
b rQ()k gemilere el konmuş, 11re- r tanınanış ~rcu 
cek ve diğer maddelerin i~aıı mu. Ed·ırne tren·ı ve ıteş'k.iıaıtçılan. 
va~aıt-en tahdid edilmfştır. mızdan eski 

İngiJterenin Amerıka sefiri şun- ı;. Türk s-İ>or teŞki.. 
ları söylemiştır: . yarın sauah "M.tınm müessisi 

Kuvvetlenmiz süratle tnhŞ'ld e- Ali Sami Yen 

:~ ~tedir. GeçP-n her g::ı~;: işlemiye başlıyor cevab v~riyor. .4.li Samt len 
a 111.uI1tulu.ş ı:amanıru Y e Al' S · y ,. f"k' l · 

rnlkitadır. ı amı en ın ı ır erı: 
el - Bu ıdari bır ışdır. Sual ni. 

Suallerimiz 
1 - Spor ~Jituun m<&a.rife deni 

haldnnıda ne cl&i.illi1111yorsunua? 
1 - Teşkfl&tan ll&bt &anfları uelerıHr 

buc'ünltıi ~kllittan neler kkJ1 
)Ol'SUDUa'l 

ı - Mektıeblerle klıib'ler arnsında.ıu 

miinasebetler t&h'{yıı mı edllme. 
Hdlr, )'oksa ara.lanın büsbutii 
atmalı mıynT 

' - T~Wa klmlerdl'!tl istifade e _ 
clilmesln! lstiyorsunın:? 

11 inci seri bulma
caları gönderiniz . 

Tr~yadaki köprtilerln ya. 
pılması üzerine, bütün hazır. 
1*ı}ar bitmiş ve Edirne trenle
rinin işlem€slne karar veril. 
mdŞt.ir. İlk tren yarın sabah sa. 
at 8,35 te Ed:irneye hareket e
tlecclkıtir. Edirneden de ilk tren 
Perşemlbe sabahı saat 8 de İs. 
tanıbula mil tevecciben kalka. 
caı'kıb.r, 

zi spor teŞkilatının selıim tı bokıı- ---------
mıından 6ıOTUYOrsnnız. ben muv f_ ,........ B u G u·· N J •••••••• , 

fa'kıyeti • her şeyden evvel - şu • ":. 

1 1 inci acri bulmacamız rn
h&ycıtc ermiş Lulunuyıor. Okuyu. 
c.u1arım~m urih ve olcunakh 
aıdreS!erile t 5 glin lçlnds hal • 
dt~"kllori 30 bulmacayı e8nder. 

ll'ld!eran. rioa ederiz. 

iki unsurda görünim: ! Radyodaki honu§madan . 
a~. H<:dcfı ı~abeU~ tayin eden, 1 çıkan mesele ; 

tccriibe mahulu basıt mevzuat; 1 E f S f ...., 
ıJ>). Spor vesaiti (yani S'tad, cim.. 1 şre 'e ge cevab 

nast.iıkh) • a:rıe vt~ u~u~. ~or levazı. ·ı Yazan: M. Sami Karayel 
mı , ıy,ı ye ışrmş 0 6 .dmen., spor C:Buırin 3 ün fa. 
n•.Lyatı.t ı eu say mızda) : 

\... .. 1 ..... - ............................. ./ 
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Sabahtan Sabaha: 

Gezme ve eğlenme 
Terbiyem !zin zayzf 
Ve çirkin tarafları 
Var! 

"-·---Burhan Cahid _J 

İnhisanlnr idaresi münhal me • 
m\Hiyetlcre lise ve oı1tnmekteb me. 
zuınları arasında müsnbakn ne me. 
mur aılaoaktır. Lise mezunlarının im 
tihanr Temmuzda ve ortnmektcb 
mcZı.ın2arının imtihanı ise Ağus • 
tos'ta yapL'la.caktır. 

ÖLÜM 

TEŞEKKÜR 
Kocam, baıbe.mız ve büyük babamız 

Nuri li Hamamcıoğ'u 
nun vefatı dolayısib gerek cenaze 
merasimine bizzat iştirak eden ve 
gerekse tel?graf ve mek'tublıı taz yet. 
te bulunan dostlarımıza te ekkürlc
rimmn gazetenizle &bfiğını rica ede. 
:niz. 

Karrsı Emine Hamamcıoğlu 
Kız Mürvet Ho.mamcıoğlu 
o~ .u Zeki Hamamcı oğlu 
Torun arı Cevad ve Nihad 

. , .·-· "< O't' :- :· ... ..,. .,. ·:- -" ~-.·~-. 
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Dünyanın en keskin 
gözleri kimdedir? 

( Anado'.u yörüklerinin antropolojisine dair tetkiklerden) 
Yazan : Profesör doktor Sadi Irmak 

Göz lte6ldnüğ i , uzaktaki cisim .'mal denen ke~!t i nliği-n iki mislııı ı 'ni.n mükemmel olmas ı mn, çobanlık 
ı~ri vaziı olarak 6eçmek kudrecidir.1 teebiıt etmckteydam. ldolayısi:le dağ ı .11K sürüleri uza,klar
Vaı:.ıh. görmek. demek, cismin köıe..1 Mesele ilmi bakımdan da çokld'an iÖzetılemek i, in•n müsbd tesi r 
lenni. uçf.arını; derin:Blğini; aydın.. enteresan göründüğünden bu işi ın. e:ti.ği düşüni.ll>!hilir. Yürükler bu kıı . 
hlc. , ~erecesini doğru olara.k tefrik ~emek ~ere Seydi,ehir .. c~~ar :trıdajbiliyetlerinıi etle bulenmiye adedi. 
edebılmek d~mektir. Bu mesele ilk Kupe dagında yaşıyan yoruk Bo . ,Y'orlar. Ve et yemedikleri zaman 
olaraık astronomların dikkatini çek. lzahmatlı aşiretir..ln :içine gitftm. Yap,keskinliklerin in azaid :ğını vücud • 
ın:işLir . OnLuın mi1şahedelerine gö-ı tığım ilk hazırlık muayen~lerinde)larında müşahede ettikleıini söylü
r~. ik ı y:[dt.Zdan ç kan §l.ala'flfl gö .. 'nonna1i çok ıı~an. bir keskinlik ~u). Y'<>nlar. Bu mülahaza nebati Tejimi 
~liiızün ağ tabaka&1.nda birleştik . ldmn. Muayeneler: umum ıleştird ım_ 1heır şeye deva ·o-larak ilerı siirC'Illeri 
lerı yerde vücud:ı getirdikleri zaviye Nihayet 12 ya,ında bir yöri.ik çocu.ıdutu hayale uğratacak mahiyette 
bır dakik.adan ufak olurşa o yıl _ ğuındıa norm.ali Avrupa gözünim 9,iıse d'e 'bunu mutlak. olarak kabule 
d .:zlar biııbiri üzerine biti~miş tek misl!i bir göz ke~kinliği tesbit ettim. 1mıkan Y~tur.,.. Çün.kü en fazla et 
YJldız g)bi görünür, eğer z.a.vjye bn Bu çocuk 15 ~ıfom.etre mesafeden1satıfe~on şı~ah Avrup" miHetlerin
daktka.dan fazlıı ise o zaman yıl _ ıgeçerı lbir geyiği seçıy.or ve boynuz.ide boyle hır keskinlik göremiyo -
d· I_ il b 'T' rd B .. TUZ zı.aır 8(Yrl .11.yr ı ya ni ilci yıldız ola. arın~ ~ay~. to yo _u ..• _ u. ı:~u.a gorel · 
rak gozükür. ıçocugun goz keskınlıgLm ttaylll et - . Şu haJde bu kabiliyet esas itiba. 

. Bu sc'beble ô tedcnberi göz kes..,tim. (Buı~us.uMa takib etti ğim ueulii,rl~ .~ün~evi ve tıl·i bir farikadır. 
kın) ğ nin ôl.;iısu olarak cismin iki burada anlatmıya imkan yoktur.ıYuriiklerın ~abli bir hayat sürmeleri 
U.:Undan çıkan şual.arm gözümüzde A!akada.ıılar bu malumatı altl haf.1a1koI, nikotın gbi zehirlerle henüz 
ı:.rı tıkl~mıdc t* ıt cttikileri zavi.- uJık tı1> meemua.sınım 1938 nfuılıa.ıtemasa gelm .. m i ıı olmaları ve saf 
Ye al, nm:~ır. Bu zaviye hır dakika s :.nda bula.~ilirler.) . . . Jtk odaırMc. kaln:a 11! r ı bu fariknın de. 
olunsa oy'le ro:ö:r.ün ıkesk inliğ ın.de ta-! Bu çocugun keskınlık z.avıyesı vamıını ve t;?kamül'iinü t .. min eden 
b ı d'CJtilrıı işt i r. 5,5 sa-niye idi. Yani aralarında yaL unsurlar olarak dü~ünlilebili r. 

F a'ltat \Ju zav!yeyi ölçmek kül .'aıtz: 5,5 saniyelik zaviye teşkil eden H~ır: lı Oğuz Türkü olan hu a~ 
fet.!i olduğu için ıe:nun yerine muh-!i'ki nakt;aıyı, i~i ci91lli tefrik edebil i. r~ııleın b~_e:i vas-.fların en incele. 
tehf ha.rıf.ICT v rak la h . }ev. yordu. rındt:n b ı nsı olan ~öz kudreti ııaha.. 
ha.tar 'ku.llııın~ıya ~:la~nı:~.Sne.f Bu _çocuk ş;md\ yery~zün.~e .. Y~- sında ~iin hir ırlc sa.ymalc: hakkın~ 
len, Laınd.a,b tarafın.dan hazırlanan l§!Yan msanlarln en ~eskın go~lu1'~- \caza·~ -ş oluyorur.. Dığer bdenı 
hu rakaınJ.ar ve hrfler o şekilde ya)dlir. Düııya ll~ edel>.ıyatında şımd_ı. fan'ka!aır ve .. k~ra~t("t bakım ı ndan 
zı tm ı şla.rd'ırr ki b ' a-lye kadar te~ıt edlten en ke~kın da baıço'k n'iUınluklerini teshit et-
feden baıkıld • kl ~u~yyen ırl ~es lgöz bu çocuktakinin yarısı kadarmeık 'kah.ildir. 
d.e..n göze du''. ar :ıa,maı n uçt ka~ıln t- bir 'keırlclnlliğe mPliktir. Ayni yorük Göz 'keskinliğilı- gözün ziyayı 
t·~ şe:n ~a ar n eş c - k k d · . ~•g ı va:dyc;ı da i b ' dakika veya'~ireti için.de 9 ya~ında bir çocu • ırma u ıretı ıbıttabi ayrı ~P.yler • 
uç çeyrek de.kik:;a ~üsavi olmak..! ğuıncla d'a normal;n altı .ıni~li biridir .. Bazan gÖ~Ürı 7. İ yayı kırma kuv. 
taıdır. llces'lcinMt bu.i.duın. vetı fazla (mıyop) ve-va ek$ik (hi. 

. . Bn-kaç yıld.ın~ri tıh talebesi İnıcel-emeler gö..~erdi id bu aşiret1pe~.et~p) ~!!lb ' lir. Buna rağmen 
IÇln Yaptbğımız pratik lruılarda, bir için<!~ göz keskinl1ği hemen ıımu-ık~~lık tab•ı oh h1lir. Onun için 
çok ta:te'beni .. .. .. A. •wna jM.nlmıiyede Avrırpada normal denen,1ce8kınllk arastı rmalar ı n11 b11 ~lama 
h 11 gozunu, "lir-.- ... . .. .. • d ·· k k r:I • • • 
k az•rla:nmı1 bu levhaların bir daki.sovivenın usı~ded !r, .. an .~~e · l r~.ıa ·u T<' tı~ ı 1cab eder 
a.lık ı.aviyeden daha keskin bul -1 Dü-nya.da eşi ıbulfuınmıynn bu gozıse ııt0z:ılukle du,.,.}•m,.k laz m S? rlir. 

ll'ıa~ta ve bu ıhal dıikkatimi çelcme1'- kdlciınıl;ğini. ~ey;- . atfe~~cli~ Bunu . Erken yaşta .~~~ ınlara bakmak, 
te d1. muayyen bır 1k1ı rnı'l> te'!:mne )rca et.

1
k ta!b o'kumak ~ozıın k•nna kudre.. 

Her yıf tıa1 b d n on beşinde mA 'kabil değildir. Ç i.kıkü yörükler,ttn.i arttrır. Uzakl.ı.ra lırıkmak bunu 
leskinlik: ... ~ ·

1
e e. ~b~t d kı'ka de- göçebedir. Yu, kış yerlerini de • tadil ve tash ıh eder. Fnak.t keskin-

ı;;:, ...... v Vt"slm r a ı· • ek · 'f 1 d ~·k b ta Ab• d "'ld' O su Yarım dakikadan daha lciiçük ğiştirit'.ler. Yü.cs ırtı ~ a.r ~ Yf\Ş~-111 umı ra ta ı egl tr. gözün 
lu;v<0rdum y , A d or - ... nLn ve umı.ım.t s:hhı vanyetlen- (Devamı R neı savfıuJa) 

• 1111 vrupa a n • .,_. · 

Savfa 3ff 

~Gflf)_~f ~- 11_ TAllAP~LF!Ji 
Eşref Şe:fiğe cevab. -
Bir cevabda beş hata ... İnsan yapmadı \J ı me 

içine girer mi? Nene lizım senf; peh~fv~n~ıı:;dığı işin 
w Yazan: M . Sami Karayel 

Meger ~~a la>nu~? d.o..<>tum ııneşgu.l oı.,.,. .. ,ı.~ i . . . . 
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u SQn Posta» nın 

a ~ra ır ~ 
Kızlar a a ı Be ·r ağıı. dönü~e' gö-L gezdirdi. Oda ortllSllla mıh • bir ~ye krurar verememişt: h~lii ~llii~~~mrl~~~~- ~ : 

arz oda • a u adı. İbrahin_; Paş:ı lanmış gtbi .kaldı. da veı.remiyordu~ Ya, İbrahi:rıi fe. y : 

A 
u nu~z. • u~suz h:ldım agas:mn Beşir ağa ka,pıyı örtüp çıkmış, da edip kendini \'€ saltanatını Mukavem . . . . ~· . ·~· , az~n : ~ 
g lmesmı ba'klıyordu. Kızlar agası padişah ile sevgili damadını başa lkurtuma'k yahud onunla birlikte H' et .b~)1ludeydı. =r an ıçınde degışıverdıgı ve çetın ne h ç bir kuvvet çıkama b'r hi : 
ı ı güler :yütlu ger.ünce gözleri u. başa biiI'akmıştı.. göçüp gi~ek! ıç ~temcdığı hal~e hayatına bır heyecanla yüzü karma karışık ihtilali yaratır bütün gtin '11Eırd 
mudla parladı, ıerindcu sıçra;-u. Sultan Aınımed gözlerini ka!dı • Neden soma gözlerini kaldırıp ~enı ~~~ğ. er~e~e, şımdi göğsün. olan genç adama hayretle birazda mı.zı işte bu ihtilal arasır. , şleJ 
rak arab.m kadid gıbi kuru ellerini rıp İlırahimi:n. yüzüne bakamı _ kaçama~uı bir bakış attı . : he. ezı . ıb! ertK~ arasında gayıri dehşetle baXııyordu. riz. Açtığı nteş evv'Cla ka1bınrz:: 
tuttu: . • yordu. Onun da düşüncesi ağırdı : - Oturun İbrahim. · E' ıt lıarıesi: :~ aycse .Yapı_tı. . V~:ı~ hiç ~~le görmemişti.. parçalar, ne endişe, ne n, mus tej 

- Ben m karınll ~ını. şe\kctlu On üç sene bağlaı·da ve bahçeler- İbrahim Paşa oturmayınca sor. : .Ş p'h . '. da derın bır se~- <?1tUkçe ~ı~ı~.en burun del.'{. li.JY.Jkisi, ne hak ne ~salE"l alaka~ 
efen.dınn: ne buyurdular? d'e yan yana se)Tan ed:p çiçekler du: tın de tesı:ı v~rdı. ~edadın dudak. lennd:.n .. gurul'tülu soluşlar çıkı : dar bir hissin freni bız· z:ı tede.: 

D Y~ acele acele so:du. ru-asında ince bcllı, ay yüzlü ve - Bizi görmek istem'şsiz? :lan ~~ ~~·· haşın lmcn~~layışı )Or, yuzu .kızıll~şıy~rdu. Çenelen b:lir, sonra alevLri içird b it.ün~ 
Beşır ..,a sadrazam'l uımud ver. ikcman kaşlı nazeninler kova1a • A1.:ırmş dfut yaşında k ranta e-- :ne lka.

1 
rfh.lıydı. Bu er'kcgm ne- kenetlerunış. gozlerı bulanmıştı. insanıhğımız kavrulur er·r bu · : 

d : dı'kları ıruh ve zevk arkadaşı sad. lkallı adam:n dudakları titriyord~. :fı:sl~m e sa oş .01~yor, fa'ka.t ate. Ayağa kalkmak ve .. gitmeok isted~: t .. eh · d k' l1 ' . "·: 
- Elem çekmen efendim, he- :razamı düşünü rordu Onunla t:ım Ar.ı"m~ ıüZere buluna!'\ aciam.l& :kının ~~abıldıği yegane his Bu kararın ancak bi'l'inci kısmı. deş ~ukvacl e~k·~ be .. kl~~ı, l n .ra: 

b 
_ . · · •.>;f.i '" • - =sadece t.;.ıASınmc nı t--'·ı...r.ı. ec]-L ı.,.,..;m· A ğ ,_ Ik e?nız ın ır, . ı u UM o ur ar..: 

men u ·urun on .uç sene gece p,Und.üz b'r rrada dalki g:bi ağ.umn kenarları s~ğiTe : . .. ~LA ~"1.1 ·~·ı. ya a :n.a - tıık • h , · d ' : 
- Ya. t' :lj{ tlü clendi:nizir, ıta- yaşamış gib b!r ey id:lLr. İbra _ seğirc söyledi: : Ar~arındakı farklar, düşünme rnasıle beraber, bel:ni kavr yan ınsan, ay'\ an. ınsan . . r. • 

Jc~er'nıd 'nhir f ve t~ay~-ür a. bbn Paşa fazla olaTa. k,, nı da ttı- _ Doğırutluır padi-:ıhım son de :mek ıst~.emesine rağmen irade. sert bir kuşağın kendini tekra-:- hi~d~r v~ kad~nn _uşaıd rı olrın; 
laımi Ya~ m d r? tuyordu. Sultan Ahım 'k' sık•an fa görüp helfil.laşma'k b~e~ :d'k- ~s·ni silind!r g)bf ezer€'k kafasının çekıtiğini gördü. Vedad, g:enç ka. e er netıceyı h zrrlama -: 

Ara'b omuzlarını kaldırdı: birini seQme'k zorunda olduğu 'çin (Arkası va;) · Siçlııe yayılıyıordu. Fakat, temiz ve duu dizleri üstüne çekmişti. İs • mış bulunsaydı, Se~a?~t en me~~ 
_ Cer. • ş r:fin 'zi beklerler! fasil karakiteri onu bu farlkların yanla çırpındı: ru ~ldnn gene ke.'ld's n n lmıya-: 
Başka b'r şey konuşrnad lar. İzmit Deniz Satı nalına Komisyonu:ıdan: ~tahlili içinde es:r bırakarak, ve .. - .. B~ beni Vedad .. Sonra bü calk nnyıdı?. K~d~~ ondan h, klk~ıE 

arz od" · e haran arasmda'd a\'lu :dadın kolları arasındrı b1raz dah tün omrumce senden nefret ede #çalmışsa, lbir omur boyunca hıç: 
arasını g rlfrkcn da~atl İbra- f ; a" • E{'rimesinc m:ydan vermedi. rim. . bir s1:1çu olmada.n niç.in bir ız.tıra -~ 
l}ı m Paş arrıbın elini bir daha ı : Veda.dm clıinde bir avuç saç bı- - Artık hıç bir şeyi düşünecek bın z.ındanına gırmelı? .. B bab: 
t .u: ı - Tahmin olunan kesif b~ 1i 41856,41 lir.a~i!ll ibaret oluıı gösterUeoek :rs.~rnra~, ba!;'·ını sonra ela vücuı:Ju. vaziyette değilim Semahat!.. Sen mucibclerin ne kadar ye · d ol -: 

_ n· . br mah11c'lc ~aptırılacn~. olnn br binanın ikinci kcpJ.h z:yof elı:Siltmest Enu bu tam eııkek çen.dercsindcn bana aid bir insandın. gene benim duğwıu, yahud bir günah rr.azur~ 
1 Te-.mnu.ız 942 ('a.rşamb1 ı:ıinu sıut 16 <I:ı. tznı: .te ~rsJnc kıı.pısmdıı.kl :'.mr'ta:rıdı. olmalısın! Baskas na nezret~iğin göstermekten ne kadar u k bu .! 
kmn!s3on b!nıwnd ya.11-1Iaea1ı:t.ır. E - Hayır, Vedad! .. Bir daha yap. saadetin be-nim pavıma dil;:; n hi ... lun.duğunu artJt düşün h halde~ 

müno~e:-

• nbabac;ını çok 
:g.un ve so ur an buldu Her 
an g"ler yüzl": cGel'n İbra -
. şunda, yanımıza ikuud ev -

di) e gı.ilfünseyıp •an nd.:ı yer 
:en pacl:şah n bugün bir so • 

jJ \Sbancı durumu vardı. Ve -
z r.a am n yüreğ çarptı. On üç sc. 
nedenberi cyk olup yav<>r g'dc>;ı-. 
tal ~ı art'· k rıd· 'nden · yüz unü 
Çf'V·r·y rdu? Haya.tının şu sed"r ü
z.er:nde :kaşları çatı!t oturan ablak 
yüzlü, se) "eık sakallı ve durgun 
bakışlı ada.'lım kaha dudaklarının 
k mıldamasına bağlı olduğunu iyi. 
cc sez.iyO'I'dU. Her zamanlki g~bi yu. 
muşak sesi ve gülüınsiyen yüzile: 
• B<>nim vcliyülnaam şev:k.ethl e -
f ndlın diye ilerleyip cte!k ve a. 
J k öpemedi. Etrufına melUl meltil 

2 - F~nni \c ııususı $3.rtn:ım~. proje \c ke~ı komishnnilı gorul-e'b~lcceğ{ :mıyalım bunu .. o. ne olursa olsun sesi nerede? Bu aş.'ltı b'z yet'mir- değildi. : 
gibi 210 l.."'"UJ'Ul muk bilhı:le alın b!!lr. Temb:ı:ı:tı «3139,2h liradır. ~hisleTim ona karşı ne kadar ya _ dik. bn büyüttük Kalbımin sa • Zaten, böyle bir ahvnl miivaceJ 

ı - · ilerin bu ı:lbl les-le f:glli oHulr" nn:ı d ılr ehliyet v.ı a) nc:ı c.mni. ~bancı b~l~ursa bulunsun, ıhanet ratıt ğıA en büyük sevgiyi öliime hcsinde hislerinin önün g çi~ 
yet vcs!kalarını ve 219:> s:ıyılı kanmınn t.:ırlfııtı \"Cçhltc tuıı.lm ooe<:ek. :etmemelıyım. mahlkum ederiken, kalbi benim O- cDur!> emrini verebilece'~ aramız.: 
ieri teklif meli: ı•blannı yub:ı-ıd:ı m tn yanlı ~mlnnt.hrile birlikte : Eılkcği.n ruhunda, ölüp defnedn. lan insanın bütün vüeudile de be- da kaç insan vardır? : 
lb~lli (Ull \C saa~n tam b:r s:ı..at t\"VeIJne lt.:ı.d:ır komisyona \Ct'meltrl. ~d,jği S~n~lan ikinci insa~ diriliyor. nİm olmaS"ml iSti VOrum. , . Blr ,genç adamın, Ş lBTh"'nlC: 

11652811 :du. Had seler ve o dakıkada genç _ ~5 kadın nc>fret ve ıstık~ahla coŞkun hislerile yapıla 1 mü dele 
------------------------ --- :k2dının . du~aklarmda bulduğu vuzunu buruşturdu: den kaç kadm galib çık m f ::-

Akhisa.. As "iye Ceza Mahkem ~sinden : ~zc>\'lk derın bır ~ksülruneı yapmı(itı. - Buı:ıları sen mi söylü)'(>rsun Mukadder t:kibct!. .. 
A" :Ruhu menfi bır boşalışla büıtü Veclad?. lğreniyorum senden .. En • .. .. 

ar Asliy~ Ccn dllhkem~: :.vücud. unu, .ahlakı; nnmus telakki. asil bir SC\ı;g';yi eın adi hislerle çer. Mazıden hale donu~ 
r..us ?\o. : 524 h y K : 

281 
;ıer;.nı, sevgııye ürmeti; biıi en çıl çevelemeık istiyorsun! Bunları söy H k d tl 

l\I.r:~ ~:·: .. ,,
90 

!g n demleriımi:ı:de frenleyen biıtüın leme.miş duymamış olalım; bırak .. 1t.7l~enk har rhn 1 al 'Pk 
"' "' : d ~auları ;w.u"nc k t k " ı.-· ru u u a ta a nr a · ,,,_,_. 1 : uıy"C> "... a ara c<> ı..;:tm IJ't:"Jll.. . a· PIAj " •. d k 

Ceza hıuu=ı ! Hüs 1 n Tümer 39G'7. hl ~ l a lJl U un S Eb'r şa anışın, s:ldi, süpürdü. İçine Bazan irademize hakim olan, k · :d' d . N 
c. D. U: : lllk:Cı Catı:raru.. .. ,a 4 62 Emüthiş gürültülerle bir şelale bo- öyle bizle alMtasız hisler, arzular en: ın en g cır • · 
füLW> : bısa.o Kmuç. :şalıyordu sanki .. yalnız bu his şe. vardır ki, h;ç b1r endişe bunlara mao burada k 1 nı h 
12.3.9•12 t.:ırlhlnde fazla fiaUa ekmek satmak wrctile !Mikirdan ısut-lu ~ Elalesinin akışını duyuyordu. Git. ~ Yuramaz, hiç bir sebeb bun. vordu. Ay, .bul tlann 

mm.uf Althlsar:n TshWıa.lc caddcsrnde fınııCJ S&llh otlu şr-,keı Kart:les ve Etik.çe küçülen gözleri, genç kadı ... !arı oldukları yere mıhlayamaz . yıımu~ demzde rkı 
tczgilıbn Nwnsn otlu Ha lm Senccr h:ıklannda 3005 sayılı kanun hıikümleııhıe ~nm, lkıollarınıın arasından kurtul- Vedad. tabiatin ruhumuza ikl si mişti. Fcnrrden so 
t.evrbn yıı.p.~n açılt durasmatv sonunda: :mıya çalışıt-'ken. b ·raz daha açılnn taraflı yerleştirdiği insan ve hay- nüyordil. B;r hayal • ı 

S çlulua d olunan s~ nSllien sAhit rörlilmllş o1dullında:ı '180 s•~ılı ~gağ-süne ta.kıldı. Eski cür'c1lkfır Ve van şahsiyetlerinden artık yalnız şamıctı. Bütüın bir m 
milli koruma ka.nununun 59 mıcn mıı.d,,.esl.nbı 2 ncl bendine tc\'fl.kan ucer ay :daıtdı şimdi .. , :~dnc'nin elindeydi. <'e\·r'len nlb"TD apr 
müdUetıe lı:ıll erine ve yüzer HTa ağır para cezası Ue kc'Llyelenne ve diiltli. E Korşısındaki en temiz duygula. Bu ikinci tarafımız öyle sinsi. c;afha safha R · ·· nı.i ön · 
nın hayati ehemmiyeti olmad~:rufa.n ibh· ay müddetle bpat.ıhı:mnı ve bu ka. :rın üadcsini veren Semahat d"!!il. öyle dessas, öyle şevtan"dir ki, ru .-i~'n ü~"ne k p1nm 
dar miittdet fic3=retten menlerine ve 63 llncü maddeye tcvfiknn hüküm krsb\ Eonn er'kckliğini duyuran Iaaletta. humuzda saklandıjlı mağaranın - Uywnu 1 b B 
kat'iyet etmt'k-n &1mra b edeli mahı'Lumlıırdıa.n alınmak üzere nülllm hülasıısmın ~vin bir :kadındı. kapısını acıp, kendini şuur altı hi de buradayd!. 
fstıınbulcb münteşir Son Posıta g:ue~ıe neşir ve il&nma 24.4.942 brlh lncle : Semahat, gözlerındeki ımananın lerin meydnnına nlt ğı z man önü 

rlcaheıı karar verlhnlcJ olcıata ilin ola!Nll'. cl5S5• '-·---------·· .. --... - .... -.-· ............. ·--· .. - • 
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c GÜNÜN ADAMLARI =ı Atatürk inkllabı mıızesi 8r.!-!~~'!1!ı 
dtl e as?m e aç ld •2 -Teı*ilatın s:ığlam veya sa. 

R d .. l '' m r 1 1 kat tarafları hakkında tetkikal omanga un mareşa u ~ r:~e~~:1ın~ şuha= 

A k 60 (Ba,t-afı 1 .İllci :aayfada) 37500 liraya "t:n .Jınmı tı. 1929 kat'iyetie.t;şh~ edi1'neden ve ona 

ntones Onun l,lcl t~mi inhliıhhnuıı mii.mkün oldu. yu:nda obunı.da bir ink l~b müzesi yenecek .ilacın buluoduguna k 
~ kadar v.esiitab.ra <lılyan.u.ak bu \'Ücuda. ıgctirilme:L lı:araılaıtırılm•f naat getıri~den d~işikl k yapı. 
müzede ıbcfutmclc nıaic:sadiLc <<.Şehir ·ve teşdbbüse EM;ilmi~tı. Türk inkı _ lırsa, bu değişiklik bır terakkı iff. 

ld •• •• •• •• k tl d ink.:ia'b müze '\e kiitübhane.lerio mül lahm~n 18 .inci a ır sonlar ndan i _ de ~lırnez. Bu citıete çok dı!dtat ~ g l onum unu U a l dıirü S~ Nüzhet.Ccıçclt iki Jt4. t1baren1etkik edlnıesi o zıı.man dü. d~lmesi 1izmı geküği kanaattnd~ 
.. ..aınherı ?evamiı hİr seidlde çal Ş- şünülmüş ~c müzeyı: .konulacak eş. y.ımt . _ 

Rumen lnilletı dün, en güooe. 
aSken \~ en kıy.mctlı siJ aset ada.. 
mı devlet reisi Mareşal Antönes. 
ltonun doğumunun alttr.ışmca yıl.. 
dönümünü örutlıanuf.lr. 

1882 .&ell<!Sinde, 15 Haziranda, 
.Romanyanın Pit!$ı .knsabas:nd.ı 
doğlm.uş <>1'ın Aıtton ko, 19W se. 
ilesinde ~...& ve süvari a.sk~i 
idadisini ikmal ederek, erbaş rut
besile meıktebden çı&"l\-JŞtrr. 

Askeri rut!belerı suratle katede
reıJt, yüksc-k m.ezi~tlere :rr.alik b .. r 
kunıandıan o&iogunu isbat eden 
An.ton , 1913 senesinde y.U1Jba. 
şı o r,~1 harb.ne 
i{ 

ı 

miş olan r.aporlar, herl,es: beyn"l~ mil§ ve c dden ~~nffik bfr eser jYn da o suretle 'top\anmağa b<ıtJlnn. ~ıın!ıc~Jaturuzı .•~a !'JYack 
mılcl vazı)et h 'kkmdaki şu nok. m~. ccı. ıu;ıır. .. • Jrı;ıştL Sonraları o ~ı;ya Beyazuldaki ) cmi2Jdeki ıs.terle n, l\'lllmaı lM.i_D 
taı ruuaru ka.bulc sev:lcet..."11 şt.iı-: «Abı.tiliit ınkı.1~1 muz~ıı ad1 ıhinnya taşınmış ve burada münha.. ~- . dıe ~ 0 gwıluk.lar b r 
cHududlarını Ocnevrcyc ve kol.. ~~rucın. !1>12 t.ıu-'Jıi .. binan:n kap ında ısıran Atalur'kün hnnralnzının '\ e 1 _ C:~ O::, ~~e~mek cla~a ial.. 
}ekt..ıf enm·~;cte l!Jtinad ettırme..t toY-ie b ~. yaz.ı. gov.e çarpmaktadır: tan'bul!a ~as n1 gösteren cscl"ler'n ft+·ncıe . u ol&cag ka. 

.ı <<Alal'üı!: ' t ın k .tul _]_.!.__ -" na-ı fJln.• isteyen millet, hududl~rmı kaybc. , 9 , 9 . -1 b d ut uşumı tC{ııir o.ıunmaama karar venlm'ştır. c4 _ Ha•..ı: za-ft-...:ı._ L. •• 
de! • • 11encstn;ıe ura a ha:zırlndı 1) A.t c k inkıla.b ih • . J• u~ıu,u--.& mev~ 

r.~ lşıe :Ou müz~ dün tı'llat 1 7 de v;... . oi ur 1 ı, t~ /nu.m en ~~- dan u~akta kaldım. Şimd:llti kil 
ı~ iıaık.i.ırnti. b~~~r na li ve Bı:ledfy~ Reisi Dr. Litf Kır. ~ end~"~ v~ e :orb :Jre~e na- çü~. *~ Qll on bev senedea 

el~ göstermek m .. le cuş...n~- dar, Örlfi İdare Komutanı K<ı11rCne a ve 1ı- d' ~rz. B e _ec d mu. ben yeüten idarecilerin randımıar: 
s nı aÇlkçn ~ar ettıg ~ıs.. ral ~ Nnyan· şehr"mi:zClc bulu • :~am .~. ~ ,r.lz u mbuze .. c ~e.~ kabTy&Uerini ölçımeğe müsakl 
yan töhmet.ile ittihn.m cdıilm '\i .Jt.' __._ la 'd·- d ...ı· • nır eıttıgınıız mil eme ugun ıçınldeğildir. E*i mesai arkad ... ı 
9 Temmuz 1940 da tev'k.lf ed l re~ ~an Lnl~~~~ -""ger U"\cu: zc .... ·:ı. maalesef azdır ve hüdi enin azame- ise mali'ımduır • G ~OarıJI" 

·, 11 nuı:unanıe a.,...m1~tı:r. · ı da asıl L-"f • 'L • • ba....,....'un."'nn.,.+.,.. :ı::ı-'·a'" onun bii. M" . , .. b .
1 

V tı .:arşrsın a .K.Uayet etm, eceı;; o 
~ ..._.......... • .r~ ~ U:Z("l'lıın açı ı mun eıt:::ı e a ahi _J· f'-•- A - k v 

yük :bır ferase.ile evvelden _göriip 6 B led' R .. D LA-""'-' K m )etteo r. .u.:.at tat r un ı;a - S yqmda bir yavru p 
. • ve e ıye e sı r. lurl !r~ bğ:nda :fll\ininde bulunmak ve Ona ence.,. 

lahıınin etmiş oklu u hadisat, re~:.. dar aşağıdaki hitabede bıu!Wlmu, • e. d hnt ra.la:rı topl:.ıınnl.: şcrcfni ka.. den dü.erek öldü 
•u yı \e nnareşali devletin tur: • L! 1 • :+!. d ·ı b u Ak!.rayda Hasanbaha mahalle 
:L 1.,..,...,.; ... 1-: :tanın. tum.se enn ou•nn. • c eı;;ııe. . d p _ _1 _ ... da 
.as rıa gu ıH~:>' ... r. Valinin n11tlm ..J' ::.:..-'\-.. rdıml .. sın c a,paıran SO'-Bgln oturan H,. 

""""-1 kı b' u 6 .... """' ya nrl uzcmızı zen • _,_,_ _, '- . __ a.__ ,_ 

ıvJ.1..""1m-e:ket ie.ii.ketc ya n ır Devletimizin banisi, milleti _ oginlc~hecekt:I'. .Bu} ük Atat ürkün san •ınm.c;ıe v DU" :oan..a odac ,ı; n n ~ 
·~zıyetlte b~~tttıu.yordu. ~ududlar mİzİn kurta.Tııctsı Atatürkün büyük vaktile :içinde otarmuoı olduğu bu bi Y~~.akı oğlu Stoded J>~~ered• 
,ı~lmıştı. yuz bınlerce ınsan. so. İstiklal ve lsbhlas mücadelesine baş na~a g'rerltcn lrut!'i 'bir zi~arC" 'n TU duşmuş: ba.tt-n.dan V: ~d'Ut'Nt 
b~a ~~ ı, mc!t'1eketın ikt1

- Jama.k üzere 16 Mayıs 1919 tari • huma getiTdiği <>lgun htı,.'IU'U h sse • mu'htetıf yerlcnnden e.gtt suret e ya 
sadı.yatı şırazesiınıden çıkmış ve hinde 1sıtanlbulJan a> r11ıp Samsuna cfıyonırn ı.-e •ızi.ı cc ayn' h · le mü ra!lar.mıştır. 
ordlHlun maneviyatı bo~u~. eit~ dl<luğwıa elbette batıltyor _ tchMB' olduğunuzdan şüphe etmi.. Yar-:~1 ~~k hastaneye katdtrt. 
İŞte Ma~eşal Antonesku, mıllı ~ .sunu:z.Atatür'k memleketin ve tarım yorum.» 1 rken olmüştur. 
~ve ihy:a işine b';l şartlnr ~ahı- mı':r.in en karanlık günlerinde, Sam.. Bu h:ıtaıbC"yi mütoalt1b Vali ve =tit=.rk=ün-cLıb-miıııit-v•e-kwnan1:::::1-•d•a1a•1a-"-.-

~ _ Mar~r A11t'OTtP!U linde başla~r. ~ır sene suren sıma hareket etmeden evve1 lstanbıA Beılediye R~~ .~1üz~n·n lca'P_'Sinı aç b.ınal», c86lıiiiün muhar.be tali • 
b r 11 am o n buyuk U7 l922 den 1926 ya :ıtBaıır :Fram~ h~~alı bir f=aliyet~ sonr~ da bu dVde -oturmuştu 'Ve vatan1n ml.ş ve Atatur.ırnn hnyat ve ınkı!i.b. mi~. «Takımın muharebe tal:im.i 1 • 

r hm harekfi.t fUbesı ı biiJ~re lırrgiltcrede ataşemil1- mılletı ~a.n ~l.tmış, aktısadi ~ temin edecek m'iic.aaele Iarının rnuhtchl safhalarıını göste _ simlı uu'leme büyük r.utu.k vardı. 
u tev<ıı .!d ımişt.ir. :r ola'I'4lk ibulı.mımuştur. 1924 de ~yata ~ Veıml.§, orduyu ~Ç- :rı buı eıvdc kara.rlaştı;dı, _Bu it~ba:r.la r?" 6 oda ayn .ayrı -ziyaret ed~miş Ayaı:a. Ebecli Şeilıul.zin Sıva 

sonbahar~ndJ y~r- hususi bir vazife ile ~ew~ ~~z -e~ ~.ona ~dl ku~~tine ~~ ~n teı:e~~ muze1en.nden tir, . kongrainde Aıdiklerı cclc.et atayla 
M r L,, Bella Kuhı'? ~n önderilıııtiŞtir. Bükre~ göındenl. :iıt:imad bımıru teilcin eyile~ır. bırı ~ ~'yar.etinıze açılmakta o- Bırinoi oda E~edı Şcfimi:ziu e.s. Sakaıya aııubatebeainde cıydıkl• 

b stır:na.k .~~.n i: • • • .. ••• 1an bu. küçült bı.na?~r. lstanbw B:- keıı'lik fıa::yıatı:n~ ~d. c~ya ve reim • an~ir · 'furması, kalpaldarı, aiga 
u e yapılan yuru- giden Onivenitehlere Vah munan eeerler ser~ ledİycsı IV8.tan tarihi ıle. C!n yakı~ ~ır ~re _tahs s c~l:rnl§tir •. Burada Ata • ra kut'*l;. bir kutu içeris1ndc 'laÇ 

~ :.i th ıı:llarıma ;ınd '\e :cra.. Kampa ekmek verilecek gezdi ~~.taşıyan bu b1nada Büyült türkün Çanaickaledek.ı Yıldırım or ları, kaıtv.ı.zitlcıi ve diğer muhte 
g ve lka.t'i m!kyasta A- 600 gram . • . D~ ha.~rı~ı 'toplaım~k ve dulaTt lrumandanhğı:nd ki ve Milli li.f hatııa.ı bulunmaktadır. 

:rn:. olmuştur. Bu parlak yararlığı 1 6 T~ başlıyacak olan ü. Veli """ ~~c RClSl Dr. L6t- vu:ıcuda C~gw ınk:ıtab "rCisımler, MucadeOcdeki nıuhteılif 'res'mleri bu Üçüa.c.ü oda Atatürk inkılal>le.Tı 
!l'nün · kral Ferdinand. ken- niverSi;te astıterl kanY.Plarmın ~ fi Klldar ~ ~en 901t1a Sul~ tıekiiler. Ç'llZlgilcr ve di .. er eserlerle lunmabadır. llcinci oda.da Ata'lÜt" - na ud veti\a n 'l'es"m\cde döldUD. 
d en yu askeri nişan olan vsını ri.tidetince talebey ağır igl ~ ~nele e.ç~ .Türk canlla.ıııdımıak. kin çalı yor. ş· meli.. ldi.n hayatıına .id diğer vesika ve cü oda Atatiiı\ ve t.t.u.bula aac. 
~~ Midıeh n'şanı ver. ~a e&e günde 600 ,gram~~ .ıSieve ~~ez. ile y.ııpılah'kn ır.aal~~ çok ibi:rşey re.irn!ler lbuhmmaktadır. Bunlar a. mootelf resimlerle tez,iın ed lnai 
:rn r. verilmesi karar~,~ ve ~1 

• aerle:r ~ı:nda ~· F~ taııb .. hunırunda bir n.slnda A~n Sclinikte doğd':'ğu tir. 1 

Maresaı, l9'20 tarihinde a}be:Y dkmek mmm:r Sod~ Çctintattan ~t aL "Tnif~ .i.f.mıına dıog~ a~ımııs. f6- ~· annclemun "e ha.bal.ar nı? h ç. . .. Binanın Ült .kt9DUMla buRm. 
'Ve 1931 de ncral olmu$UT· . tır ·~ taraftan Elektrik. ~,~•ır. Sergi bu l!Yln_ 22 ene~ ft6 biz. adım<!11"· Atatü;ııcun latık - bir yerde çıkme.y~n ~csımlc:rıle, A~ diier bir oda.da da Aıatürkün ölu 

Mar_. .. ı bundan sonra oecnebı Dıge;ı: el t-1 ..... Wıelcri Umum Mu. aı;sk balımdeıtıhcekn:r. lal Sa.vaJıne gıtmedcn onıce otur -~ v_e _Rumeli Mudafaın Hukuk münıe .-.id --"tdif Latı1'alar 
~ k h:_....etler \:&Yı Tüın ~ · :ı · ; _ .. ._ ............ __ .... - ...... - •• - .. -- ...11..ı~~- bu ev .1.tanl>ul Beledi. 'Ocnn~ibin "k.uruhnası ·-'-•- , ._ı.ı :~11 '--.!L--~-L ve 1'e. 

llllıerndekt'4bleroe birço ,_.~ .. lüıil de muvakkat w41-er ıÇ!ll . • • -; ~... • • v- 'SWlllUlr.~ı:ua •ıınwer VWl\llllllla1ttadır. 
görmüştür 1920 ser.esinde S"Jlh dur M"düıdüğe 100 kame V&. 1erin en az bır rry o işte çMşmala- yeıımce 26 Ma,,ya 1928 tarihinde 20 11 Eylll 338 de Sıv• vdlıgınc Ma.e huiüadcn 'ti,, h f G, 
ikonfe-ransı~a murahhas olarak git~ ~ h~a viliyete mll'a.. n :iıeab ~ laı 1akb )'el'ine bin lnı mülk lt~eti, 17500 lira kendi d }'Ullariıle vel'dik!eri ı.t'da 3 eiin ı..ıın z'ra~:rc~k b~ 

r Orada BomanyanID davail• rılme6ı . ~ .. • olmak iw!e IM6 anhwd,lr. A,ni •dada Aa • aç 



4/'J. Savfa SON PO ST A Haziran le 

~m--~~~~;-l:ı· u.efrl;,., '~Ahnın#.zı. 
(Ba§tarafı 3/1 de) nuyorsunuz! ... Fakat, on dörtse- ~J ·- f l.;4 ··~~ ~V 

Ali\'o saya ocağına gelmemışler - ne içinde yaptığım tahkikat ve tet 
diır. Saya ocağı pehlivan ya1ağı yer 'kikat1.a böyle bir güreşin olmadı _ •• •• 

~~ ,.,,,,,. 
tı iemleket haberleri ~ Güreş müsa,habeleri 

Kasta İa:mirde değildir. Peh.liıvanların saya oca .. ğım iki tarıl"l~ J?Üs.nh.abemle oku- Olduresive bir a.fiıre' 
Bir yol çavu~u karısını bıçak· Bir köylii, bir delikanlıyı bı _ ğile alffitası yolotur. Sa.yalılar baş.. yUı::ularıana bıldırım:ştım. Ve, ha • ~ D -
la yaraladı, metresini öldüren raklıyarak o"ldu"rdu'' ka bir ooa'ktı.r, başka bir koldur, tayı taSh.ıl1 mnniştim. Siz, on d-Ort Ahım . . 

k 

·ı· h :r , Vazifoleri ayndır. Bu birinci hata! sene evvelisi;rıde kalmış isenız be- ed~n vark.iıt geçmeden ve. Mad leyerek W.ri..J .. n vazı·y .... aldı. M-~ atı ın emfireri yakalandı · ralıya f Id d -y- Ut:: C'\ -
• • • 

4 

K&J (HU$uai) _ Şehrimizin A- iJ.lkiJlcisi; vertliğinz ccvabda şöy. nim günaıhım nedir bu işde?... ne es a ırma an böyle bir ral'llilJll bu vaziyeti zmihimdi. Ha.. 
lzmır (Hususı) - EVV'elk.i gücı körü k .. )"iiınd b' 

1 1 
. le diycrsunuz.: cKoca Yusuf Ame- Kel Aliçonun Beş:ktaşta Koca anda telkra·r hasmını bastırıp sar. ~ bu ha:l ile kolay kolay künde-

..ı,ah KUhü,park civ?<lad•, Arlz'd= hm-" ci.>ay:. ;.'ic:,;~ 'i:'ı:";İü rilı:aya gittrl!<ten ROnra Adalı Haiil, Yusufun önüne kiııbet zenbilinl ko =laması herkesi hayrete dilşiirdü. Y'I aşramaz ve askıya alamauh. 
A.lcyUrck bul'varında btr v.k a ol _l l:Jir köy deti'kanlıswıı öldürmüştür. baş ·güreşe dahil olmuştu?'> uu ela yuşuna ba.karak bunu şahsi bir ~en b~_p'hlivanlığı za-manın.da ~c~e ni.illıim oklu. Ahmed, muştu:r. Akörüden Mehmed Çelik ierom.. hatadır. BilBlkis Adalı Halil, Koca hınca at:fetııniş>iniz. Hıncı ~hsi ol. bıle Ahıme<lin çapraz.lan meşhur- kündey.ı aşıramadı. Nihayet 

1Bu.....ıa ~,.ğı mel..ılede kocaOI .ıc bir gcnole. Ahdu!loh B~~~ ._ Yusuf Avruıpaya gitmeden evvel maY>P Adalı 11~\ilden öıürüdür. d";'( . . mada lr:al<h. BUi<aç defa kii.:~y( 
Y<> ... ..,. Eood Kaha, ;le uuında1do..ı. !.\Tinin ualau ,.,ı,. m .. el baş giK-cşe gUmiş. ve, Yusufla beL ~nkü bi!m€dığıniz b•r 'il'Y yardır . ara M=..ı_ın bu, hnreketi Is. tazele<ii ise de bir notice elde ..ıe 
çokan münaı..... . nericeeinse Kah<~ oindcn ..,ık hu!unmaktad". z....:: ki on !ııerc boğuşmuş bir b,..,ehli- O da şdur· Kel Aliço, Adİılı Hali- ~~~ağayı. ye:ın.den oyna,tı. Fev- medi. Madralı, hasııumn akında~ 
manlar mahal!estndc babuının evi.1zıunan ilcisi aruında nğız kavgaaa- va.ndıf'. Koca Yusuf, boğulduktan li~ ustasıdl'I'. Adalırı•n hmcmı a). ha e sev~ış~. pem~k ~~ kaıl!kıınalk ~ çabalıyordu. Fakat 
ne k,~n ve ~bah liltün mağaza +·~ odbd> olan hu m.,..ı._ •cçen- oonra Adalı baş güreşte otuz b>Ş- mak için Yusufa mevdnn okumu;;- 1e':::'."a haırundi.. smaıl aga llU - bir türlü lliJ<ilp Çlkarru~rdu. Ni _ 
s:ına gıtmek nzeııc Az.ız Akyürek krdc iki raklbin karşılaMllasJnda laıniş bir halde idi. Burasını da tur. Adalı; Koca Yusufu meydan. · v • • v hay-et Madralı. sarmayı söktü. Ah-~ı • .,,.,d ... geçen Emine, bi<den -'yen;dcn açohn:,, lüddeti ,.;n had _ t- eUnek gerektir. dan çıkaramadığından ve Jstos• _ :; Murad aga, nasıl ıyq degll med, kemanede bekliyordu. Ah _ 
b ıre kıocasL ~·c ~ar,1ıla~lft~r. Esad: dine geUen Abdullah Bilecen bıça. Üçüncüsü: Koca Yusuf evvela nın KJJ1kıpı'l'laroa mevkiine sahib O- mı.· .. . . • medlın., boyundurukları da meş • 

- Hayıdi ov•mtze gidelım. ğ)nt çdk.crck Mehmecli ağır auRtte Ameri!kaya değil Avrupaya gi1ıniş.. Iamachğından dolayı Ke! AEço, v -d M~~eı .. Herifin nArası burdur. Küçük yaştanberi boyun. 
Deımiş. Fakat Emine. red cevabı yara:lamış.. yanl!t pek az ya~dıktan ti~ Ve, bu gidişi ilk olarak bin se- da:ma Koca Yusufa h•nçlı idi. Ve, agız.ı.n ~ ~ 1 

be! . . . d.uruğa temayül etmişti. Madralı.-vcımr'lştir. Bunun üzemne EAad, bl- eonra ölmü;•ür. kiz yiiZ doksan dört tarihine le • haıtta Adahya her vakit şunları ed. Şı;:ını kanaa: g~ü~ım ki, Ah.. ya kemanede ikea öne atlıyarak 
ça1dla karı6t E.mineyi yara•lwnş, suç- Bir L •• ı. • oodüf eder. ?onsun yazdığı güreş ~erdi: aı: asmıına hakıımdır! Ayakta 2JCXI"la ft basm bir oyun yrpma 
lu ıuı•lnwt, yamh da h..ıan.,.e kal ...,..a • .,..,.,, larfilı; kltaboıda bu, t&rih mev - - Ulan! Sana bu. meydanı bı _hır şey yapamaz h9Blllı ona!. dığı halde boJ>aııdunılt çekiyor ve; 
dıl'ı'Ln1 <,.ı.•T, Ayni köyde bir başka hadise da.. cuddw-. Bu hatayı da tashih icab raıktml. Falkaıt bir Yu f - Muha'kka!k .. · Bakalım ne O- verde dürerek zıor'- boğup çe·• '"'~· h ' su u mey - ıa ik ~:'9YOA'? B Ik' b" ı.:: d il J .. ·-

• .. .. . a ollnuşııur. Bu köyden HayaJ oğ'lu eder... dandan çıka-ramıytırsun?. ca "'"" ...... ı. e ı ır NUn e e rerek sırıtmı yere geıtirmeğe çalı-
Metresml old.urea katJlin kız Ahmed Tıstalltı Mustafa Arat ara.. T\:.!.-..l" •• -· K y f A İ l Al ' • aşınr onu... rd K Alım kard tutuld . ~uuncusu ' ocn usu • me- şte Ke ~ u;c, ou hıncı.n tesirile _ 1 ilah 1 şey» u. ara edin bu; hare -

S

. uı ~ u s~nd.a tenha. bir yerde gene bir top. riıkaya gi'tıtilkıten sonra Kel Aliço.
1 
Koca Yusufa meydan okumuştur. Aın:!; ... d"''""' keti pehliıvaınlığa muvafık değildi. 

ineıwı mcvldiııde 1088 inci so. rak mescl!csm.<lcn kavga çıkmı1. nun son devrjni Koca Yusufla İllcı gÖZÜm Eşrefciğim., bu, böyle- k\i d · sa1f1a!1 vMurdunl• anlı son. Güreş her ne kadar kıran kırana 
k.akıta ka.Tıısı 20 yaşında E.nüneyilAhmed ib!Çağını çekerek M'Uı91tafayı bağ1amak hata olur. Çünıtru, Koca dir. ESki ihti'Yar pehlivanları.mızın~~. ~ ey7d~a·u•1 · ğa 1X:U1 ı,h asmı idfse de durup dururken bir petı,. 
boğarak ve btçakPıyarak öldürcJük-lyan&ımıştır. Mustafa yaranın te_,i. Yusuf Aıvrupaya. Ameri.kaya giıt _ şehadetile de böylcdfr. Bu hata • un <e gı ~ en sard e ıde 1 asmı- Uvaınm öne atlııyarak boğmak a • 
tan eonaa cesedini heta Ç\Jkuruna!nilc d•••üp h;neketa~ ka'hnca Ah - t.iv· _. •• ~ beş t ı~ _ _.hiıh 4--·'- . ' nın sag aya5,nı i.çe en o aya T~ı..;ı, Fak-• An..--d .. h 1 _, gı zaman v~ o uz a 111 yaş. nızı da tv,;:1. ewı~ ıktiza eder. alk k:!...ı...Jl-1 ' v v .- J-· .... .nıuaw:: ; ırı asımını 
atan T.ikıvqii. A.ptülazimin hemşire.. med heanşchrisini öldürdüğünü san.. }arında vardı. O vakitler Kel Ali- Sonra, siz bana Son Ponada ce- r l%5•t:'.ıuedı ve, sag ayag:nı dız e-z;erek; boğaıraı'k. mrla y.?ıımek is. 
• Ramize. ~taca llay,.holuda:mı~ l<iooa looıa ka.ahaya fomk za.. <"· ye<tım;ş beş yoıına. yolun b ir a. vab veıvneden bir gün ~vvel tesa. dülolen sonra beni düşünmen li. _ te.ı;ğinden bu. hareketi b:lmeı:bıı-
~~u~-. M afaza. a!tmda veh..lbrt.aıya toeslim obnu~ur .. Fakat biraz da.m?ı. Bcllkı de ~~nl:l.Ş yaşını geç- düfen dvkısa.n a1tı .yaşında eSki pe'h zı.ımdar. Benim de sporculuk saha. rıye yapı.yordu. . .. Dmrıe ~lecek ve cınayet hak • 90nra MustaJanın yarası hafif oldu. mişti. ~~·bu .ta;ıhı bifo!1~er orta - livanlnrıroıWa.n Suyolcu Meh.mcd sında biı- eserim, bir şahsiyetim .. Kara Ahmedi.n altından ~ır türkı.n.da malGmatına miiTaıcaat edile -ğu anlaş&ıı,tır. Ahmed serbest hı- dadır, ısıımlenm ~yablırım. ~a~ usta ile Beyaıdda Güllükte bu _olduğunu teemmül gerektir. Otuız lu _, kaJkalmyan Madralı; ~ste de co'kıtır. rakiPmı~ır. buıtıtur. Tetkrar edLyoru~:1: .. v~?z.~n luşmuştuk ya! ... Hani siz olur 1- beş seneli'k arQ{adaşlık için bir rnıü.tMf. ~yunduruJ?ar yıyor_d~ 

Ramine, c.in:ışet eenesınde. iz • ceva•b olarak ortaya surd11Jgunuz mu.s lba.na cevab vermek için on- memleket davasmı bir millcl da- Bu hali glOn!l'l arı bı-nlerce seyırcı 
mirde ""' aiiabe~i :""illammn evin. Y 1\d1 Z e \ İ at yarı Ş \arı tar :h le )"lıınlş yaşmdan farla idi. la rdan mal Uma t • lıyo rdun uz. ESki vası.nı nasıl feda edebilirdim? F.de- sinirlendi; biıblrlerlne söylenmeğı 
de but.mm~kta ·~!"· Bu lıil>ula ~ Sk!as, 15 (A.A.) _ Dün Yıldıze- Tşte iSbal. €di'.Y<>rum' .. ba'i'JX'h!ivanlardan .•:medar Ce _ """"• elimde değil. Hakikai bu ... başlad~·'"'· .. , ııırutı!I i\dendıgı haldttnde malu- li at yanşlaııı yapılmıştır. Devlet Kel Alıço. seksen dort, seksen mal Bey de ora~a. ı<lı. Ben, tcsa - Ben susmuş olsam da bu adamlar - Böyl1ıe ~~ olu~. rr.u: 

saMbi owası muhtemd görü1. Demiryolları bu yarışı takib et. beş yaşında vefat ebmiştir. Ve Bal. dillen çdka.gcLmi~tım. Onlara sor- sa.ğ duruyorlar. Dün, Edirne eşra. - Doğru dü.rust gureşsın ... 
mektcdir. Ramize ı.ttulduğuna gö•• mel< üzere Sivastan gelecek halk kan harl>i sıralarında gözlerini ka- muŞl~k. Suyolcu Mehmcd usta da, fmdan meŞ!ıur bir zat olan Haşim · .- Jl\;na bo~~r Ma~hyı .. . yakında Apıülnzimin yeri de öğ<c- lçin hususi bir tren tahsis ~!. pııomştıır. Balkan harbi bin dokuz Vemedar Cemal Bey de benim Beyle buluşmuştum. Suyolcu da · ··~ Söy1emeli bu. dehkanhya .. . 
nilecek ""' o .ı. tuıulacak0<. 1000 metre mesafede Kaddtöylü yüz on iid, on ilgl€dir. Koca Yu- yazılarımı. fildrlerimi tasd'k etil- beraberdi. Ayni şeyleri tesbit et _ ~le'.• slnırle~ler hal-
8"' katil ıs ,....,. mahkôm oldu lbra!ıim Eıodoğnnın CeylAnı b'rın- sulun Amerika seyahati bin sekiz !erdi. Ve, siz fena me\4dde ka!d•-tiler. ka ını;kal eti. Ve, bagnşmelaı 

Dolaplıkuyu mahan<Sinde kumar ci, Şaban Ciovarın Doru atı ikinc;, ~.z ~an !.edi, doksan s~ktzdir. nı-zdı. Hatta, şö~le söyl_enmiştinizo İlki ~ Eşr?fciğlın!. Seni U.- başladı• 1 

ve bi' milnaka,. yüzünden HayroL Dildl'-taşlı Yusuf un K>r atı üçün- G=lonuz mu hesabı?.. . F azla:,• - :1' alhu ! Samc. on dorl sen• .. ev- mek v_e. böyle. bor mmu~ düşür. - Bı~ ".?J!rna .. .. 
'-h ~ı H" ·

1 

• t b ku 
1
·1 cü. 2000 met.re mesafede Azcah vanılmış bulunu~~rsunuz?... Do- vel hole yaı.dı. Sız de bana böyle melk ıstemezdınn. Fakat tesadüf - Do~ peş! .. . 

ta og u u90)' nı a anca rşun e kı'.im h "b lrn d r. .• 1 •şt' · 1 ~ b' · · Aıı.-A aicfı ....... ...:ı H Uttl 
dört yetinden yaralayıp öldüren köylü Hamilenin Kır atı birinci, . ~ ~na . s.a dt o ~ wnlm:z dveğ bu soyOıeml ı ınız.b . 1 rd' o~~z1 ·~ sen.~ ksonrda ıroirımizı .. _:;:_:·~k anedermı,,.h"""' u. .. ~. 
T 

f •-'-• ,ı, . . • Kara Mehmed oğlu ç;m·ğinden ış.erm oçm e voguru a · noz ı ar ceva vcı-ınış e " ' böy e ·uır muna aşa a karşılaştır- u,...,,.e em n a,..ın onune 
ev ık """'..'"'tiLn V rimlz .... ıı.gırc~n Osmaıun al Cey_Ia.nı ikinci, Cizozu için maateesruf böyle olu'j'or işte!. - Hayır, böyle söylemedik!. Ka- dıı. Fakat biz gene dostuz. bir hamlede gıeçiy()l" ve. müthiş 

mehloemesmde ~ud curumler k~ kıöylü Yakub Ozatanm Ay Alanı Be$1noci hatanıza gelince: Ben. rayelin rad.)O konuşması dolayı - Ben de senin gibi bana soranla. ha:reıketlerle hasmını öldüres'ye 
nw\lma ıgöre görülıen muha'kemesı fü;;ünıcıU .. 3000 metre mesafede Ka. "vct Koca Yusufla Aliçonıın Kıtık. sile siıze verdiği cevab doğrudur. ra: boğıtzy<>rdu. Madralının yüııii gözü 
neticesme Türk ceza. kar.'\munun valıdereli Mehmedin Doru atı bi- pınarda beş buçuk sı:ıat @1resleri Bi'Z böyle biliyoruz ve,, böyle gör. - Hoş görün bizim Eşref Şefiği mosmor olımustu. (Arkası var) 
448 inci madd1!si muc:!lliiııce 18 se.. rinci. Gak"CDb köylü Hami !JOrun old~unu. bundan on dört se-ne ev dilik dediler. canım! ... Bilmez misiniz. hoş gö .................................................... . 

~ne ağ r ba.pee mahkumiyetine karar lnr atı 'kinci, Kovuklu İbrahim in •.rel Oli.mpivad mecmuasında yaz - Ben. bWllan yazmak i5temez - rün! ... 
• ~ •· - ım Ve siz de b notlardan is. diın Fa'kat. iki gö~üm F. ref Ş<.' - Dedim. Ve, 
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(~_e_l~g_r_a~~-'~T-:-:~le~~-:---~~~e=-~iz~------------J 
ı Macar Başvekili 1 Dördüncü dil kurultayı 1 Akdenizde büyük Dünkii Mecliste ka-Bu sabahki 

mJhim bir nutuk . - bir muharebe bul edilen kanunlar ·· 1 d. Dıl kurumunun kurultayda bu)unacakiara ve 
-Haberler 

Vişiye göre: 
soy e f (Baştarafı 1 inci sayfada) Ankara. 15 (A.A.) _ B. M. 

konuşu.acak İşlere dair teb:iği uçaıklarından müteşekkil kuvvc-tli Mechsi bugün Şemsettin Gunalta. 
--- teşkiller sabahın Hk saatinden gü. yın re_is!iğinde yaptığı toplantıda •aponla• "1918 bir daha as~a Ankara, 15 (A.A.) - Türk Dil Türk yazısından ıbaşka yazı iie neş batıncaya kadar biri.birini ta- umunu nıfzıss,hha kanununun ba-

U A k k Kurumu Genel Sc.kreterllğinden ve soy aQb"'lz istek ya.darı hıç gel- kib etmiş ve uçak gemilerınden zı maddelerinin değişt.ınlmesıne 
te errür etmiyece (İr,, b:Idirilmiştir: mem.ş sayılacai<f:.ır. havalanan düşman avcılrının ş:d- de\".e-t meteoro!oJi ışleri umum 

Ç Ş 
1 9 Bükreş 15 (AA.) - Macar baş. 1 - Tiıilk. Dil Kurumunun ko. 5 - Kurultayda daveUi. üye ve de"t:li. hücumları ile hımayc gemi- müdürlüğü t~şk.lat ve vazıfeıerıw a • veki.lıi M. Kallay, Transilvanya zir~- ruyucu Genel Başkanı Ulusal Ön.. dınley~c! olarak bulunacak zatlara l~rmın mukabelesini yenmışlc>r. ne dair kanunun bazı maduelerıle 

atç1.Jer birliğinde söylediği bir nu - derimiz Cümhur Başkanımız İs.. kurumıca ibas!l! ve muhiiırlü glı:ş dlı:· devlet memurları aylıkların n tev
A b tukta, Transilvanyanın işletilmesi met İnonü'nün yüksek himayeleri kağıdları verilecek ve yalnız. bu Iki kruvaör. bJ- torpido mulu·ibi hid ve teadülü hakkındaki kanuna ararga 1 pIOgramı.na dair tafsilat vermiş, bu altında dördüncü Türk D:ı kurul. kag1dları gösterenler kurultay ve 4 ticaret gem.isı batırılmış, b.ır baglı 4 sayılı cctvel!n devkt me. 

programın her 4eyden C"Vvel Macar tayı 10 Ağustos 1942 Pazartesi gü- toplantı salonunda kenililerine zırhJı, bir uçak gemisi, iki kruva. teoroloji işleri umum ınüdi.ırltlğü 

m m••ezine ;mi!ITetin.iın menfaatlerine hizmet e _ nü saat 15 de Ankarada toplana- ayrılacak yerlere girebifocekler- zör, bir torpido muhribi ve döct kanununda de~:şikıık yapılması. 
A A deceğini söyiem:ş Ye demİ.ştir ki: caktır. dir. ticarnt vnpuruna bır'kaç defa bom.. na _aid kanun liıythalarile Sıhhat 

- Bununla beraber eka.fliyeLler 2 - Birinci Türk Dil kurulta. 6 - Dörtlüncü Türk Dil Kurul- ba ve rorpil isabet ettiiriılerek bun. v: _IÇ'tiımai Mu9.venct Vekaleti teş.. 

gl• rdı• ıa• hakkındakiı siyasetimiz herkes için ymda bulunup kurultay karar le tayrnın genel toplantılar~ günde- lar ağıT suret.'te hasara u-ğralı]. kı-laıt ve mem;ırin kanunu un ve 
:VA , lber.albeo.r\l!ik. e&<lsına dayanmaktadır. kurumun üyeleri sayılmış olanlar- minin ana çiı:ıgileri şunlardır: mı~ıT. Yapılan hava savaşlarında a.Skeri ceza kanununun bazı mad. 

Hiçbir vakit şiddet kullanmadık la oı:~an oon.ra kur.~m a~a _tüzüğü a - Til:rfk .. Dil ~urumu başkanı .. 15 d'üşıman uçağı düşüriil'miiştür. delerinin değiştir.ilmesine aid la. 
Vişi H) (A.A.) - Japonlar Ça.ng ve ileride de kuUanmıyacağız. Çün geregınce kurum 11.ııyelıgLru. almış nın açıma soylevı. Uçakılar.ımızdan yirmisı üslerine yithalnn kabl et!emiştfr. 

&i eyalatinde Çan.Kay.Şekin umu- kü şiddettle hareket etmekle Macar bulunanlar. bu kurult&.)da da üye b - Kurultay baş'.kanlık kurulu dönmemiştir. Askerlerin r.ıt işlerine ,taalluk c. 
ini -kar.aııgfilımın me11kez.i olan mi~etinin daha kurvvetli olacağ:ını olarak buluna~~1ir~.er. .. .. . ile çalışma kom!syonlarının seçil. Mürettebattan bazısa yardım de. den davaların tetkik ve muhakeme 
Ruangsin'e gimıis1erdiır. farzetmek hatadtr . .1\'1acar milleti - Bunlardan dortluncu T~rk Dı1 m&i. . . .niız uçaık.lan tarafından kurtarıl- ıısıd'üne ve gedikli küçük zabit mem 

----o- nin. 'bu kadar sıklnt:lar çektikten kurultayı:nda bulunmak ısteycn- c - Kurum genel sekreterının mıstıT. Bir alay kumandanı b" ha.ların.a dair kanunlarda değişik., 

Al ·yadOSI• sonra, haklarına kavuşması tabii _ ~~r, ona göre hazırlık !a~bilmck altı yıllıık çalışmalar üzerine ra- ~p kumandam, iki de nİo k~~ lik yapılmastn." ve ceza hükümle ~ man pı dir. Fakat bu, ckall;yctlerin menfa.. uzcre 15 Temm:ız 1_9~2 akşamın.a poru. . . . :mamanı kayıbdır. Mürettebat a. rinıi ihtiva ede.n kamınlarda fevka. 

S ld b
• atlerini tehdid etmiyeccktir. k~darK adlannG1, ıŞll erSınıkr, at<kel~~~rı. dl- ~ılıın;scl ~~omısyoılıların ra. ıraS'.nda mülteaddid yaralı vardır iade hallerin teabı~ ve ilanına aid • t o a ır nı urum ene e e er ıgıne 'l\. • • kanun layihaları da B. M. M clisL lv!]s op Programın esası mifli müdafaa. b"ld. L•d' 1 por arı uzy·~nntie konu~ arı. Me-ıırnilerle delik deşik olmuş 3 U- . b 

.:1 dır, siıl3h teçhizatıdı:- ve harb kud~ ı ·ırme ı ır er. e - one. m omısyon arı ra. ak aralarıına ğ .. 1 . run ugün müzakere ve kabul ) . 

d
•k t b h kA 3 - Kurultavda yalnız dınlevi- porları üzerine konuı:malar dç.n .... eZ:lmı' . ra men us erme lediği kanunTar aııasında idi. 

d ci olarak bulunmak i~te~nler de f - Yeni ana tüzük ile çalışma Ger· k -1 , · d" .
1 

. · · Meclisi askeri ceza kanu _ ge 1 aç 1 retinin teminidir, j.şte u, Ü uıne. J J "("" v-.• 'IJll ştır B M 
tin baışlııca kaygısı !r. dl · .... ı . . dr 1 . . 1- . ı a an uşman gemı erıne nuna :bazı maddeler ek·lennlesı·ne da 

Macariıstan ,ula ordusuz ka~mı - a arınL ı-suıenru, ve a es erım ;:> progı.·ammm onanması. karşı harekata bu sabahtan itiba-

yacaktıT. 1918 bir daha asla teker~ Temmuz 1942 akşamın~ y. kad~r g - Genel merkez kurulu se. ren telkırar başılaninı tır ir kanun layihası.nın birinci ıniizn w 

Ruslar Sivastopola 
asker çıkarmış 

Kurum Genel Sekreterlıgme bıl. çimi. -· ş · keresini yaptıkta sonra Çarşamba. 
rÜT e'!ımıİyecektir. Çünkü Macaristan l'd" 1 ,ı. K -m~ b ~- ~- günü toplanmak üzere da;;.ıl:n•,.,tı r. 
Macar askerlerin;.o elindedir.ıı dirme ı ır er. ıı - uruıV<tY aşır.anının Aapa. G •• 1 •dd• "' " 

---<ı- Dinleyicilere genel toplantı sa. nış söylevi. QfÜŞ er f ıa ve ·-----u 

L"b d th" k lonunda yer verilm~si, yer kalına- 7 - Kurultay bilimsel komis- Eti Bank ve Sümer Bank 
Vişi 16 (A.A.) _ Sivasto~ol~a. 1 ya a mil ·ş Um ' sıına bağlıdır. yonlarmrla in"celenme'k ürzere dil mu··ıalealar l ·• • t "d" 

Almanlar Rus).arı cenu.b kesımuıw fırftnafarl İÇİOde kanlı 4 - Kurultay.a girme isteği, işleri hak1kında raporlar vermek Sermaye erin n ezyı I IÇIR 
de bkçıok müstahkem mevzilerden savaşlar Türık yazısı ile yaztlnudls olmak, istiyenleıiıı de hu raporlar.ru en (&§tarafı 1 inci sayfada) hazırlanan layihalar 

isteklilerin adları. soya arı ve geç 15/Temmuz/1~2 akışsmı:na 
afuıışlandır. (B t f ı · · f d ) adr"'slerı· okunaklı olarak yazıL kadıar Kurum Genel Sekreterl:gı-·- şiddetli bk muharebeden sonra (0--ta.nUı 1 m" cı· """yfada) 

Pi-.,·adc, Rus mUdafaa hattında &J ara 1 :ncı say 8 a " So ~ ... 
J lig- Şı'ımal A"-ikada Alman ı· mnllr u·· ye veya dinieyı·ci ol~cakla. ne annde:r.meleri rica olunur. vyet kumandanlığı Kızılordu- sat ile t,,,,,a..,;,..; ve nı'•hayet mod,,.... 

büyüık bir gediık açmağa muvaffak : · .ı.ı ve - an., :,,-·· b ~ - """ ... 
1
__ talyan kuvvetleri çetin savaşlar n ~.ı.kça bildirilmek şarttır. 8 - Kurultay hazırlııkları. ça. nun ütün A~man saldınşlarına lerde çalışan ame!enL'l hayat şart. 

Omııuştur. sonunda düşman taarruzlarını püs Birinci Tü.rlk. Dil Kurultayı üye. lrşmalan. 'konuyma y.olları ayı-ıca mukavemet edeceğ.i kıanaati.ni lannı d'üzeiltecek içtimai tesisatın 
Ruslar Sivastopola asker çıka~ıt kıünbmiişlerdir. Düşman 52 tank ler!, 0 'kurultay listE.le~ine ifıangiı hazırlanırru.ş olan dördüncü ~rk el'an muhafaza ebmektedir. A~ vücuda get!irilmesı gbi hususların 

Vişi 16 (A.A.) - D. ~: B: aJ~n- ve büyü'k rrüklard::ı malzeme kay~ ad ve sanla yazılmışlar ıse onu da Dl! kurultayı programına gore manlar, mulrareb~ye gene çok faz_ serımayellin. mühim nisbette <ırtı. 
sı:nıın bir telP'sfına gore, RuSlar betım~ştir. Alınan avcıları dün 14 biltlıiıımelidirler. düzenlenir. la miktarda tank sürmektedirler. rulımasını .zaruri kıldığı, lflyihayı 
Sıvastopola bır asker çıkarma ha- ingHiz uçağı düşürmıüşler'dir. Bu tankları asker yıüklü ve yıcdck. tciikıilk eden encümenlerin mazba. 
reıkeıtine k·allkışmışla!'. fakat kara~ İng.ülı: tebliği Mı.Ilı' Şef I Şark cephesı·nde te çekiJeın arabalar takib etmek.. talannda işaret edilrnıştir. 
Ya ayak basmağa muvaffak oJma- Kahire. 15 (A.A.) - Ortaşark tedıir. Fa~at Sovyet tabiyesi ve Su:m&bank sermayesinin tezy:i. 
dan rreri atı1mışl:~~~jn İngiliz kuvve:ıe-:i umu.~ kararga. (Baştarafı 1 inci sayfada) bilhassa yeni tanksavar tüfeklerin di ha1clrnı.daki layiha da ruzname. 

Sovye g h.ın:ım 15 .H~zıran teblıgı: şıJanmış, yaptlmakta olan jml:Jnan.- (Baştarafı 1 inci sayfada) oynadııkları gitgide büyük rol, ye alınırnıştır. 
Lon.dra, 16 (/\.A.). ::- Royter: Şıddetlı bır çarpışma devam et-ı'lar hakkında izahat alınl.şlardır. Almanların verdikleri tafsilat zırlhlı !kuvvetlerinin hak"kından -·--.ı 

Bu saQııahkj Sovy~t teblıgı: meıktedir. Düşman Gazala çıkıntı- Bnahare, almanca enstitüsünÜ.:l Berlin 15 (A.A.) - Alman baş. gelmektedir. Geçen sene Alınanla. Harkof, Siva topol' ve 
. Harkof cephesınde Rus ku~vvetle smda kalan kuvvetlerimizi teerid imtihan salonuna giren Mrn; Sef ~ki kuma:ndanlığı, Hatkof'un doğu ke- rm 3 hedefi var ;di. Bunlar da Le-

r!. düşman tank ve piyadesinın _hü- için Akroma yakınındaki mevzL talebenin imtihanında bul~n~uş, simindoe Aima.n krt'aJarının yaptık. ninıgrad, Moskova ve Ka:flkas;.a i. Libya taarruzları arasmda 
~ bücuan!arını p~skür~miişkTdır. le.l'imize taarruz eylemc'ktedir. ceıYalbUarı dinlemiş ve yazı1ı imti - l:arı bücumların yeniden muvaffaki- di. Leningrad ve Mos:kovaya karşı Ü b ' ' 

180 Alman tankı ya ımıha yahud Mu!h-are-be ~yyal bı~ hal ~lmıştır. ıhan evrakını tetkik buyurarak, im- yet'ler kazandığını bu şabah bildir - muvaffakııyeıt kazanmak ihtimal., m nase Bı varmş · . 
da hasara uğratılmıştır. Alman~ar. şımaI7 dogru Trıgh K.ı. tihanlarıın neticelerind~n memnun me:lr.tedir. Donetz, birkaç noktadan lerinin muhakkak sureitıe ~zalmış (Bqtarafı l inci sayfada) 

Sivastopold::t çetin muharebeler puzw ıstıkametmde taarru~ . et.. olduklarını bildirmi§lerdir. a.şıJm::ştır. Askeri mahfe.Jlerde aöy _ olmasına rağmen, Abnanlann bil- vastopol ve Libya arasında sıkı 
devam e•mektedir meıkıte ve seyyar kuvvetlcrınuzle Bunu müteakıb Cümhurrieei~z. fend;'~İ ·· · · .1..._. kl k tıüın kuvvetlerinı· centıbda tn."-51·~ 'bir münasebet görmekte ve bu u··ç 

' • 1.. • b d b · t'·1. t' d d" · "6 ne gore ar.azının °'"a ı ç.11. '.l 
Oiğcır cephelerde miinırn ıte e - ~eı:u ıst =ame 1ın e uşma~--t g~rı- İngil.iız Dil ve Edebiyatı Enstitüsü •ohnast Alman aakenlerini ta.aı-nız ettiıkleri tahmi·n olunımakta ve noktanın Orta.şarka tevcih edilmiş 

d'ifüer ofmamış.tır. e~ıne aa:ruz ar w Y'~P~a a .ır. nün yazLlı mezuniyet im1tihanların ~ barekdtlenne ve jJerleımeğe devam kuvıvetlerinden büyük bir kısmını 'kıskaç şeklinde iki büyük hare. 
--o Duşıman Eladem dogu ı 51tıkametın~ da lbullunmu~lar talebenin cevabla - tm k h d k b" ··k ·· l'.k bu istilkamete nak1...,.&.:klerı· sanıl- kdt_en ibaret olan Alman planına • t den çııkarılmıış ve ıüılmıf.ıtır. Sek;- . . • e e uısusun a ço uyu guç u t:LLı ~ 

Ll.byada yızıycı . . İ T rd 'dd tr k rını kendtlerıne okutmuşlar, prolew lere uğratmıştı. ls~kam efradı şid. malkıtadıT. Harkof taarruzu, gecen d:a:hil b~lundu~unu tahmin eyle-
... U ZlllCı c n.gı lZ> 0 usu şı e ı · ar. sö'I'lerden izahat almışlardır. . 'b. .. hafüa b.,~ıa<lıgyı zaman 30 Alman mektedırler .. Bı.n:.:ıenaleyh Tobrtı. 

Şılıik taaxruz yapmak.ta ve ınuha~ vıı~ -·!k f'l 1 .. . .h ·ı derli ~r mukavemete ve duşman "'r'- k alk b S "'ııa.:sı ı o oıı ara ımtı anı e ar w ul .. d. . y 1Jürneni hazırlanmıs bıulunuvıordu. un ı etı, ıvastopolunki kndar --
Almanlar Akroma 

ötesinde denize 

rehe gelişmıelerin~ karşı koymdıak keoiloji yazılı mezuniyet imtihanın- ropç :ı._ı:rı~kınDmutema hı ~~~şın: rab~~ Almanların şimdiki me~a~ mu. önerrı.li telakki edilmektedir. 
içiın gerekli tedb:rler alma'kta r. d d 1b J· M'll" Ş f t 1,,,be~·c men ouyu onetz ne rı uzenne ır :1v. 
· .__. • .. a a u. unaıı 1 1 e • a "' " hare besine sürmegw t.? hazır oldukla. " 

UJ.Kilizlere gore sualler sormuş profesörlerden taJe- çok noktalardan köprüler atmağa s· A .k 
Londra, 15 (A.A) - Rom.mel benin seviyesi 'hakkında izahat al _ muıvaıftak olmuşlardır. Alman kıt'a. rı ihtiyat tümenlerin sayısı 30 ve. tr merı an kruva• 

vardılar Bir Hakemde ço!{ pahalıya el~e mı.ş ve bazı direktifler verer~k, ta~ !arı ve ımalzeme kolları, bu köprü.. ~~::~/azla olduğu tahmin ed!l. zÖrÜ daha battı 
ettiği muvaffakıyctten sonra Ela- }ebenin candaıl •eza'hürleri arasında Jerd.en geçmektedirler. Alman hava 

'Vişi 16 (A.A.) - Rommel kuv
vetıer1nin büyük bir kısmını Toh. 
tuğa doğru ~virmiştir. Elgaz~l~
da bulunan İngiliz kuvvetlennın 
gerileri kesilmiş bulunmaktadır. 

Rahirede vaziıyetin ciddi olduğu 
kabul edi!ımekıtedi:r. 

Akroma ötesinde 
Vişi, 16 (AA) - Libyada h_a

~'kettler birl>iri ardmı. gelişmektedır. 
Ahoırn.a ötesinde Alman1aTln sahi. 
le Vardık!l.arı ve o civardaki İngiliz. 
leıin sar ld kları söylenmektedir. 

dem üzerine ~~atli b~r dar:tx: in: fakUlteyi terket~ıişlcrdir. ku·vve~ri 'bu kesimde çok faaliyet Kuylbişefte sanıldığına göre Al. 
dirmeye teıvesısul et:ırnş ve şı~~ ----o sarfetmişlerdir. . mruılar, doğuya '1.oğru Ostol ırma-
ise bu isiiikametıte devam edecegı Türkiyeya mecburi iniş Sıvastopolda ğına kadar bir ilerleyiş yapmağa 
yerde Toibrukun batısında Akro- B ~· 15 ( yahud buradan daha öteye kadar 
ma kesiminde g~~Tetl~rini sarfa yıpan Amerikan tayyareler k 

0 ~~11 w AA~ -. .~.iman.~ gi1ımeğe teşebbüs edeceklerdir. 
ı...'"'l t r Bu bolgenın cenubun- oonııtaınııllgının bı.Jchrdıgıne gore. 
~ ~mı.ş 1. • • .. 

1 
. d t (S.,tarafı t inci sayfada) Sııvastopoklıa.k.i Stalın kal · b Maksaclları, uzak cenubda bulu. 

da ş.icldetlı çaıp.şma :11 evam e - tında şuınları so lcmistir- lruv I . esı, ava nan Sovyet kuvvetlerinin külli kı. 
me'kıtedir. Şilddetbli. bıdr .. topçu katleu~ - Romanyıad:ki pe~;oi kuyula. den v::n.ıeAh:ıdunu~ sıkı j~irliğin- sı:mla i:ııtibatlannı kesmek, ayni 
Şile durduru an ~r uşıman o b · . ra an agır ve en ağır d . .. 

.d b çc'kilmek zo. rını bom'baladıktan sonra en~ın- toPÇ'lli9Unun atesile günl re d zaman a Sıva::;topolu hucumla 
Ela emk ~enut una leri tükendiğinden dolayı Tu.r'k eden bir bomb~rdıman·e e .. t e~ı;: zaptetmek üzere büyük bir gaj'Tet 
runda a mış ır. topraklarına inmek mecburiyetm- ed'l . . . .. · mu ea 1 sarletmektir. Fillhakika bu iki he. 

Şiddetli kum fı~ma_Iarı hava de kalan Amerikalı ta)1tarec;leıi zapt 1 mıştır. Bır gun zarfıında bu defe varılacak o1ursa K~rımdaki 
kuvvetlerinin f~aı.ıy~etıne ı:ng~l Tütkiyedc karşılanmaları tarzı:~ n:_odenı. kale ~yrı ayrı. 4 . defa en Alıman tümenleri serbest kalacak
olmuştur. Bunur.ııa .. beraber B nga- merikada büyük bir mcmınuniyet agır çapta obus mermile":n.e tam i- !ardır ve "\N)l Kafkasyaya dogrw u 
· •· nn· e ~:rılı hucumlar yapıl- sa'betle ıhedef olmu" ve n:.ı..ay t k . . J~ •• zı uze ,.,..,.., • uyandırmıştır. . " ın e a- yenı bır saldırış yapmak ıçm açık 

A 
mıştı~: 12 Hazıraı_:da 6 51 Stu;wa 0~~ Türkler, Amer•kan dostluğuna ie~ıı: yarısı kullanılamaz hale geL bulıııtıacalctır. 

m'lr·ıkan uçakları mak ~?~.~3 ~~ş:maı;t ~ç g.'. büyük bir kıymet vermektedirler. mıştıır. ~undan sonra Saksonya ve Almanlara gör'! yaz taarruzu henüz 
..ı aıişı.iruldugu teyıd edıl?1 .... kteaır. Amerikalı tayyarecltere karşı gös- Hess pıyadelerı, topçu kuvvetleri _ 

J Rommelin esas hedef: Tobruku .1 h.. .. b ...ıı. t rniz .ı~ • ibkA 1 . . baılamadı 

a f
·ı nı· 1 

• • b t terı en usnu muaınele unu l::ıı"a .... ~er lSt am ar tizerıne kuv pon 1 osuna ye al.maikıta~ .. Fak~t bun~n 'çı.fI · t ~-1- etmiş bulunuyo!'. vet!i •bir hırpalama ateşi açarken gÖ Stokholm, 15 (AA.) - Havas 
da!ki araZ'l)ll temızlem:k.ve 1 c 1~ J3ıi.i.tün Amerikan gazeteleri bu lğüs göğüıse yaptıkları aırrudane çar ajaıı:ısıınııri hususi muhabiri bildi. darbel • dı.rdı"'er nin zırhlı ikuvvetıerıı~d ye11117f i olay hakkmda Türkiyedeki muha- pı~ataıfa hücum!\ geçmşler ve k riyur: ar ın ~ ıaz.ırn:J.ı:: .~mmcl .:nutl' encrk s birlerinin verdikleri haberleri l>ü- leyi yandan girmek suretile 1 ea- Donetz havzasmdaki vaz~yeti 

h 
Londra 16 (A.A.) - Aroer•kan ile doVıUIŞU)'{)r ve s_:ıra 1ı ~uva aw vük baş.lıikJarla birinci sayfalar:na iardır. a mı,. - tefsir eden Alman salahiyetli mah-

a\ kıyetler elde etmege. ça ~şı._yor. . ~ec:rmiskrıcHr.' So .• . felleri H.arkortaki ,.eın.i tank mu. 
a ve kara kuvvetler: Aleusyen Go"ı·u··nüşe göre Rıtdhıluc ~ır vyet_ tebbglen J 

~ ı d ~ı" d T.- M k harebesinin, nrnvzil bir muharebe 
be ..ırın a Japon fılosuna h<.Ua ar Hakemin kayıbından sonra .ı'>.~- muhabirinden: as ova l '.> (AA.) - Sovyet 

d
. ler Nıd.Jrmege drvam etmekte • uzzo hattında ve bu hattın gerı- Libya çölündeki muharebe es.. gece yarısı tebiği: mahiyetini geçen b.•r inkişaf gös. 
ır er n~ J h b ge nis" ile p k st' d d.. k ıı... 1 A H tcrmekte olmasına .rağmen, büıuük b· · ...,,..~ c:ı.pon ar' ı ı . de mukavemete geçıme i ı. nasın a uşmanm ullandığı uazı " aziranda Harkof İstikame _ 'J 

1 ;:,_ nakl ye gem's· has ra uğra ;. yosınr. 11.1u··ı.te!i:klerin 1_5 inci tümeru.·, tan!k.lann Somur __ 3G modeli Fran- timde kıt'alar. m.ız tank ve piv~·de yaz taarruzunun bır ba.şlangtcı 
lıuı tır B h ..ı "J üç kru .n .·ı. ı ld - ık _JLL ., - adıdedilmesi lazım gelmiycceğini 

" u a~ı!:> gcmı erı - Miüfelin batısında It:alj .~n mevzı- sız taıl:l\..ları o ugu 1?e.} dana ç • ~Ullliilre!bdleuı vermişl'erd · r. Cephe.. söylıi"~rlar . 

Vişi 16 (A.A.) - Tokyo radyo. 
su, San.Fransisco t:pinde bir Ame. 
rikan kruvazörünün batlTlldığını 
b ildirmekıtedil' 

Mareşal Petain nutuk 
söyliyecek 

Vişi 16 (A.A.) - Çarşamba gü. 
nü Mareşal Peta.in mnletıe hitaben 
radryoda bir nutuk söyliyeoo~ttir. 

Sinema projeksiyon 
makinele'ri 

Ses tertibatı 

Amplilikatörleri 

Türkiye vekili· 

NECiP ERSES 
İstanbuıl_Beyoflu, İstildi.l Cad. 193 

. ·, b'r muhrib. bir ganbottur. lerine muvaffakıy~t.lı hu:cu.mlaı~a m~~ır. Bu. tanı:ların ıl'k m~elı 47 l nın SırvastopoI kesj.ninde şiddet'lS J 

ı-,.. Bu nunıtakal,lı·daki fena hava b lunuvorlar. Kmgntsbr.dJC kew mıli.metrelık bir topla mucehhez bir meydan muharebe. d ,-==-----B-u_g_un··--m-a_t_m· _e_l_e-rd-en--ı·t-ı"_ba_re_n ____ -.,==~ 
y..·.ra ti ve sis1e:r hücum harekatını u J "d.L Fakat şı·mdi 75 rk to 1 sı evam et -
gtiçle~ıfrmE-'ktedir. simıinde düşman hava k~vvetleI_ri- ~ır ı p arı vr.r- mektedir, Bu muhareıbe esnasında SUMER s NEM ~I 

T . t nin şiddetli baSkısına ragmen n- · ._ . 1 .. . k1t'ala-rımıız düşmanın hücumları • ASINDA 
b orpıl ta~ıyan bır Ameri'kan ay T 1 dayanmakta devam edi- ıngllız ere gore son vazıyet üek .. tın" 1 d. Ö k. k 1 
;res. bii" Japon tay-yare gem:ıs:ne gı ı~ er f~at dü~an Kapuzzo yo- Ka1me, 15 (A.A.) - İngiliz kuv. lı J ur .• uş .. cr ırd te ı ..r es m - 1. 
ta ırn 'i)ır isabet kayıfotmiştir. Bu y:_:rhl t ıer"~ylUlca !bütün vet1eri Almanları Libyada .A:kro- er e mevzıı onem e sawıi"ar ol -
' .Y'Yare bir Japon kruvazörünü l ~ . epe al etmi.ş-tıir :rnamn cenubunda Tobrukun 20 muştur. 
d~hi baürırrnştır. ;mevZll~rı 

1 
ışg'minde va:dyet si.iku- kilometre cenub·ı garbisinde dur. Moslrova 15 (~.A.) :- Alman-

____ 0 ~a~a a l<esfı edivor İn!!HlZ durmuşlardır. Muharebe mü'thi.ş lar Ha11kıof cephesmde Şldde:tae mü 

B ı netını mu ıa aza ~ · <• f · · d · d f d:.ı S · 
U sabahki ze)ze e tl . burada düşmanın ha- bir kum ıf'~ınası ıçın e devam aı aa e ı!ıon ovyet mevz lcrini bir Baş Rol!de: B:."' Rolde·. 

kuvvıe1 erı ··...n...::rtmüstür. etıme'ktediır. In,giliz to~u ve hava kaıç gündenberi bombaladıktan son DEANNA DURBİN ....,, 
Bu ·-L"- 9 d h ·mizd:e cum arını pu:,<A:u • k ,.,.1 · R ı· k t' 1 · d' :ı._ · L • RİCHARD AR lcb..ı .. -uaın saat a şe n Lorwira 15 (A.A.) _ Royter a. U'V'Vc~ en omıme rn ı ~ ar na ra şmı ı '?uraya yenı taıı;vıyelcr ge. LEN 0 

~ kuvvetlı hissedilen bir yer ' . ~·· • nefes aldırmamaktadır. timnektedırler. ~l!~~~~~---•••••••••••••-~~~J 

Bahar Resmi Geçidi OLDOROCO ORMAN 
2 büyük ve güzel ·ınrn birden 



1 Sayfa SON POST il Haziru 16 

• 

Güneıin ve denizin saf ve yakıcı güzelliklerini clldin del"inliklerine nüfuzunu temin ile ııhhat ve hayat fıtkITan tunç gibi eımer ve cazibi ruh bir 
renge tahvil ettf~r. HASAN DEPOSU ve ŞUBELERiNDE ŞiŞESi 50 BOYOK 15 kuruf. 

Halk dağıtma birliklerinin beyannameleri Yeni PUDRA 1 

hakkında vilayet bir tebliğ neşretti R E N K LE R i 
TESiRİ KAT' İ 

(Battarafı 2 nci sayfada) ların&Ui :kayıdlıua aöre doğru ~ • 
lam ikaza ka.ycnakamlıkJ.rı.ndan t~ l!ara.k do1dura<:ak. ve imza edecek • 
liım abıcaklar, nü:fue kAğıdların ı n t i r. Bu hususa riayet etmiyerJer hak 
k.oı1trol V'C mu'iıürle-nmesi i§İ de 21 / bnda mrDi korunma kanunu-ne lfÖ. 
6 / 1942 ak.,alntna kadar bitirı1mi, re lto.kibat yapılacaktır. 
olacakıtıır. ---o---

Dünyanın en keskin 
gözieri kimdedir ? 

9 - Aitr işçiler eıkme1ı:: kartları. 
at b inlikllerdeo a.hnayaca.k.lardır. EL 
lerinde Mayıs.Hazi ran ayına a id a. 
ğırr ~ k.arnoü k~anı bulunanlar 
kayıd!h otd.uk.lart b irliklere müra • (&!tarafı 3/1 de) 
oa.at ederek birer mekıtutb alacaklar. kırıcı eatthlann~ ıd.cğil ziyaya kar. 
Bu mektublarla bağlı bu:lundukları vı hanas olan ag tabakaaının bir 
m .. ~erden kardarını. tenWı e - ke..'biliyetidir. H erhangi b ir tedbirle 
d;;okerdir. Bu hususa a id malumat on:zn i;izeıiıı~ tesir yaı;>mak mümk~n 
bt100ıar~ tdb[iğ edilecektir. ~~r. Doguşta ııe ll&e odur ve ır. 

1 O - Aile reisleri bu beyanne • sıcür. 
mderl aıi!e efrad ın ın nüfus cüzdan.. Göz duyğu uzuvlarımızın en 

mühiımdrir. Ondn bu kadar aşırı 

lstanbuf borsası 
keslcin ohnası dimağ ve beden yapı 
iııt:nda d.aıha pek çok feylerin mü... 
tdkamil olduğunu ifşa eder. Bunun 
harici delili Türk Jrkınıın dünyanın 

15/6/ 0.Z açılış - ıtııPD..11$ C~Uarı çeşidilr iklimlerine dayanmalı:, yerleş 

CEKLEB tiği yere lt.olaylılc.la intibak edebil. 
me'lt ,ve 'hec:knt teredd.ilere düşme. 

Acıılıt ff kapan.• me'k huauaund:ı gösterdiği hbili -
'oatlra 

New.Y•~ 

ı SterlLa S.24 yetl'etinde tecelli ecler. Halbuki bii. 

('c:annı 

\ ! Miri• 
IS.<>kholm 

llt D lar 
tlt b'1rl'9 n. 
He retel.a • 

lM ln99 &At. 

U0.70 
ae.u 
12.9575 
31.11 -------------------------4 

yük muhaceretler geçinniş ba,ka 
Jırklarda \;irçok tereddi alametleri 
oelimıiŞt i r. 

· YöriilcJer~k.i bu ıö% keskinliğini 
İptid.aiikicrile inh etmek b.hil de. 
iildir. Çünkü çok daha İpt idai ya-

ı sr.M • Bıaııaram !_7 19.IO fly.an biııçok Amem"ka ve Afrika 
~nad'olu DemirJolu 1 Ye D 5!.25 ,,,/ I ~abileı!eriaıde b1J ~udrette bir 'k~ • 

"Ilı ____________ _,.~ bn:ti ği tesbit edilememiıti r. 

, 170 numaralı ilA.n 
Fiat mürakabe komisyonundan: 

t.ıtuıb~ fiaı mürMabe lrıemlQoo.-a 21.4.tU t.aıilı ve 161 •1llı IAnlle 
muıb'.dlit &eW b&1* 1at'anna ksbiı eclllmlt elMl uaml 1&bt Clatl6naın kal4ı. 
rMıttı ve _,.,atı ~iııin ~ bıraia6c!:ıiı Ui.n ~. .85'3) 

Nafıa Vekaletinden: 
Am2&.ra 6e Erbaa anaıaü. ta~ 108 kilometre ıCıul iiaerinde 1apılacK 

lemieyol ~ un~ı ~pdı ır.ad usıalil~ miiııa.ta&a1a lronulmaş&.tll'. 

1 - l'tl.iimka& 25.6.9i! tarihine tesadlif ed~ Ptt0embe &iinü saat on altı. 
ıb Vekil.eümh ~oUar ~ claireshıdeld mtinabsa ~ lsyonu n•l"81D. 

" cb fa.pi~. 
z - Bu muhammea bocl.ell 27'80, IDDVa.ltbt temıaa.ta lt25 üradır. 
ı - M.U.wııe PNJeS. elllıllhlıe tıarioa.mesl, et.üt fetınl n .. unıi IJIM'tlla • 

mesl ile Cier e~ mü.~ ltlit takım münalta8a eVrakt 115 bd'1ls mu. 
lı;:abMi!Mıe Denrlrro!lar tapa.& reiııllt\ndeo W:ırik o!>muLbWr. 

- Boa işe rlrwarit lste1e11ler her tiil'lü midi ve fenni ~eriıü ı~rlr 
v a.b.rm.ı ra.pi.eııket"lderi Wr lsdda.71 miinekasanm 1apılacağ'.ı iarUıteıa en as 
üç pıı enel vet.aı.ete veruek bıı ite rtrmek :lı,.Wn ehılilteot 'ff81rıa5ı almaları ve 
ba ınslJr.a:rı müııakasa kıombıı'on•u vermtt olma.lan liu:aıdır. 

l\liin.t.baa taıfhtuıf.ea eu u üç riia en~J lsıen q elali:Jet ve!lllıaaı ta • 
lelttelll nll&M'l dSldca.te ~aeaktır. 

5 - Tek;llf vereceklıer. tıeklif urlla.nm Wll Jlw.ıdralı lı::a.aanaD Ye <:bUtm.e 
prtnaıı1".&iola ta.rifıtlı dıdresmie ba:nrh.ruaır. miinakwom 7a.ptlae2iı a.at1eıı 
bir sad endiae biar :numaralı aa.kbırı mubbllinaıe Dalııtr;rollar ~ Dalrari 
Arttlnn:ı. e ve Uu» komls1ent1 lıQekaAlıtma 1'eftll!ş olmawı llıumdır. 

d066e «8!71> 

Devlet Demiryolları işletme U. M. den: 
l\lıalıa.nımcD l>ecteü s-nı (~ 1'iıl sekiz 1llz oı-ıtt bir) Ura 39 cotuz> braf 

ol.an oem'• 50,707 JIS aııııbtdif e'b'aUa lHl (1ıdıı iki yüz km. lııir) adet 
oam d'llıme <ıs,HaziraA.19'2) Sa4ı cUnil saaı (Hl OD altlda Hayda.rpapda Gar 
lılnası dahflinıclQi Jııoımis.Jo11 tarafaııbıı bpaılı zarf unllle sa.t.m aı?ma.caldr. 

Ba işe ~ ~ '37 (diı4 1Ü% atım Ted'ıi) lira 35 (etuı beş) ku,. 
J'Uı!Sl1* mıRaWıııı.t tcımnM ve lı:a.Dımuu ca,.tn et.dti vestb.bttıa tddiflerbıi muh
tevi zartlaırmı a.7Gf ı&a saat (15) on be$C kadar komiıoJoo rehtltlne 'ftı'DlelerJ 
!JcınWr. 

BG ... .W ~ umls1911daıa .-.ram eıSaı8 a&ptaım•ttadtr. 
, (6222) 

Mahammen Mdeli 1U6 (itin 1Jııl Jiia k:ırk altl) Un otan ıt (om) aded 
andateW' dJı'e muqnalı:ı. bava kalem ve ~D oekid (ı9.Haziran.1H2) Pa. 
~ .-. -.. (15) OD Mşte Hardarpafad:a Gar binası d.ıı.bUbtdeld komis. 
JQn tanlmıılao ~ ebılltme -ıtıe aat.m abnaca.kt.ır. 

Ba iec ah'mek 'MJealeria 93 ,...._ üo> 1ı:a '5 <kn bet> ~ı111ıt 
lmlftldtat tıemkıa.t. ve lsı&lloUICJ taJtn etatt ~ Wrlkı&e dalillae C'ÜDÜ aaa. 
Uıue bıdır.r ~ mtitaoa&Uarı li&Lmııllr. 

Ba lie aiıl ~&Itır ~ para.sa elarak 41atıtıtma&tadır. 
(6461) 

Transit yolu Erzurum Mıntaka 
Müdürlüğünden: 

Transit 1olonmı 330 8tO 890 800 kllometrelcri ıınsmclMQ ı;,osenin üıi yüz 
Jinni beş bin Jecli 7ÜS aitoıış beş fira on Yedi k111'Uış kqit bedelli es!i.ıı ta 
pdraCıı kapalı zart •ıtllle eksilim~ konulmUŞtur. İhalesi l Temmuz Hı car: 
paıba aa.t 15 de &ranstı yolu Erzunnn lUıntaka l\lüdürlüğijnde teşek. 

lıılil edecek ~ ya.pılaca.kttr. Taliblerin ihale sa.atlnden bir saat evvel 
2490 say-ıh bDuıı mııclblncc teki melrtublannı 1\1.ınf.alta Müdürfiılüne mak. 

baz ~ verm.ıılcri mecburldlr. Postaa:ı vukubulaoak tea.bhlir nazıa.rı 
Ulbora. ahnnuyaca.ki.ır. Eksiltmeye ~irmek lste7C11lertn ihale gününden üç ı:fin 
evvel vilayete mfirıı.caa.tlıı alaca.klan ehliye& ve Tiouet Odası veelkaslle on iki 
btn bes Jiİz ot.m lr.lz Hra yir.mt ıılh kuruş)Ufıı muvakkat teminat mektubla_ 
rile lromis;Tona müraoaa.ları l&zı.rndı.r, 

Eb'!ltcneye c:Jrec~erin bir defada yü:ı bin liralık c;osc ln6&atmı bitdrmlş ol. 
ctuklaruıa dair vesika ~raz e!.mNerı şarttır. Fada mall&mııt. Alınak 'isteyenlerin 
Ye keşillerJ l'Örmek anıusunda bulunanlar heqliın Tnıısh. Yolu Mıntaka Mü 
clüır.lüiilne ..uncaat eiiebillrler. «'Hh e'53b • 

TAZE MEYV MARDAN LsTtHSAL EDiL.MiS 

örıüaJe : idris Müsh 
KADINLARIN HAYRETİ 

s\t\RA11\Z a\R 
tr.OLOR\tlE.1~~ U.tl\tl Q\\IEL· 
llAı\ME s~:L.111 ı,\~\M\ OM a\S-
\11\KZ~• \,.\ t.Rll\R'R. 

fUORA ~ 
Tınlnizt 11 uygun geJıcık pudra· 
11a tam rnglnl veren yeni bir Kol!hi 

.._riD1eltik makina loadtdilmi,t&r.r" 
1 

Sanlık hane ' tWidanıa Rumi Mehmfdpaşa 
ms.'l.:ıılleslnde Çeşmelcedkl lfOlııa
pnd:ı. beş numaı-alı h.a.ne sa.blııkbr. 
şemst~ olvardır. Dört odlal;hr. 

~ıııtrak, lwifo, elddrltl nrdır. ne. 
ntte naa.ırdlır. 

Vsküdla.nla. Mira.hurda. 

Sa.6fıe müracaat. 

(TiYATROLAR) 
Me~m illıziyoni•t profuör 

ZATI SUNGUR 
Beyoilunda •SES. ainema ve tiyat
rosunda her aktam yeni numarala.. 
rıadan müte,ekk.il :uogin PTotrr• • 

mıDa devHr. edecektir. 

• (C AZOZ LU) 

IMONATA 
Lezzeti Hoş •• içimi Kolay 

MARKASINA DİKKAT: F"ıatı 60 kunıt-
S ıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletinin ruhsatı nı haizdir. 

lstanbul ticaret va sanayi odasından 
Fabrikatör ve müteahhitlerin nazar• dikkatine 

Devlet müeaaeaelerinden aiparit alan fabr;katör ve mü -
teahhidler ekseriya yerli malı veaikaaı almak için teahhüd 
lerini ifadan ıonra müracaat etmektedirler. Bu ise malın 
yerli olup olmadığını teıbitte mütküli.tı mucip olmaktadır. 
Bunu önlemek için fabrikatörler imalata baılamadı\D mü • 
teahhidler ise malı teslim etmeden evvel muamelenin teı • 
bili için yerli malı vesikası teda~ik etmek üzere odamıza 
müracaatları lüzumu ilan olunur. «6392» 

1 i~L~~ f_,~t~.~.~ !!. ;~~ ~~ ~~. 
Bu sayede ,ımc11,. kadar gö

rQlmeınlf emsali~ blr ıüselllkte 

ortJlnaı pudra rentlerlnln lstlhaa.
nna imltln ftr1lm\şt.lr. Bunla.n 
p.lıus Tokalon pudralarında bı.ı
JablUratnla. Bu pudra rilzprlı ye 
)'&ğmurlu hanlarda blle biltUn 
ıUıı aabU. kalır. Burnun parlam~ 
ııa maııl olur. Huaust ve berath blr 
uuı dalNslnde latibzaı' edllml.ştt.. 
Bu Jenl Tokalon pudrasının au 
eoo 7em ve oazfp roaklerlni bU4

• 

liinden ıtcrübe od1nlı, Daha ~e!:ı 
v• güzel görünQnll2. 

gönmüş kabiliyetli iki mühendise .ihtiymç vardır. Talihlerin refe. 
ranslarile 1-edikleri maaıı hakkında (Mühendis) rumuziyle latan • 

--------------T--k------- ' bul 176 posta kutueuna mektubla müracaatları.---~ 
,- Satılık a si~ 

Tüccar - Sanayici -
Fabrikatörler : 

1 19 modıel Dot lbtlkler 1Nıl hal.. I 
ılıdır. Tallıb olanlar Bandıl"lllada 

ııtııtmercti~ oaddeıll No. 5 ko. 1 mÜll)'ollOll Anıl KKaoilona mü.. 

'- rac•atfarı ili.o olwılll'. .ti 
ZAYİ - ı.teıı.bal lhraut ıimuiililn.. 

detı 1'1 /2/9-12 tarihinde Menıe-t Banka. 
- 8ıınu: edtıbnek üzere 1651/1652 mı_ 
ma.arh b6ya-eler P11l obnuefer. 
YenWnl alaeap11n11clan eelıılııthııln bük,. 
mü yoktur. 

Deniz Harb Okulu ve Lisesi 
Komutanlığından: 

1 - AnU.ra. .Mus!ld Gedikli Erbat ba...-...a _.. olııtllman blriııct 111.Dd ... 
ılmls 1"ıoılıoeu t9'o talebe U.yıd ye kalMd ~. 

! - ~ 1.Ba:ılnuı.942 ele bat...,_ !O.Atmtıos.H2 ye kaw1aı' de.-. 
eclllecfttir. 

3 - hlııwl>ul Ye enanndan miiraca&i ~ İstanbul Denh: Komutu. 
biına. MetıiılD ye clvanndan mıiracaM edeoeklerin Mersinde Deniz Gedikti Er. 
ı.. haurlllma orta o'lw Müdiirlüllbıe ,,. ıı. mmtalıalar cllfllM'h, buhmAnlann 
buhlncluWarı ma.ba.lUn ukerlllt IQbeLcrtne möracaa.t etmeJerl. a6127u 

ôzt.ür1' rıo:ıret IJ.mtt.ed Sirketi na.anına ,... Saçınız Dökülüyorsa Ba•ınııda Kepek Yarsa ? 
~ Rahmi U anık ' Y 

- P. L 

264 

•• ,... •-=· ğun~==~zarı icra Me~urlu • j MA!~.~L ~~~ol !n~n~iRi 
Antalya Sulh Hukuk Ha • .Ma~ıııbö Wise1ln ol*u ~en_ 

kimliğdıden: clorin bol'cunda.n dol4&.Jı Sulüıllti naııi. 1 İ İ 1 
)'eSimte vaki n parça tarladaki hiS5Csi stanbul Belediye.si lanları 

Anta~a şoför Fuad eşi lUeeyem ve. ıı;atıl..ığa cıkacılmış ve ta.ııunwı Temmuz 
ktU avulı;a.t Mehınect Ulbni Beke.o.hı An. 929 tarih ve 106 ilih 131 No. lannda ._Ş•c•hl•r•m•ü.t• .. •eh•a•SSJS-ı-la•r•af•ın•da.n-•ya-p•ıb-1>bel.edb"--•e•lı:•anuııı-•un-un-•10-kı•o•l•m-Mld_eei,. .. 

talya.nm Ba.badotan ma.haollelsnde mu.. wıdlı bu &razhiiın diker hissedarları oln 9 ancu fkrasllt: 71 lncl maddesine ıöre Umwni mecls ta.rafından teUdk ve 
.ı-.. Çiminobah Dıırmus vereıeshıden İbrahim kızı Nafiz, Şerife ve o.sıman 
kansa NaciJe Pdtor ve İbr!ll k:rz.ı Nuri.Je kalan ZekiJe, Kimıiran Ye Kadri sev. bdeıdlıJeınln ibtl1~la.rına Wl'unlutu lıabul ve ahiren Nafia Veklletl taca.rıncı.a 
a.l~hlerine aomış oıduıh luleişiiJu da. cesl l\tü:ıeyyen ve km Nıı.mlkk v:e Meh. 
vasm.m &ora kdyunN<ta olan duruşma_ mcd sevcesi Feride n kızlan Rabla H 
lan ~: Mtndea.bih P.Yri men.. u:ı.cerlı\ tapuca malU.m ikametcahlan 
bıllerdm tlı:i kıt.'adı.ki tarlad.a.ö 400 ae. obnadıt;ın.daıı Ui.ıı vara.wının tebl5ğine 
ilimde 12 tm' sehm.inln nıüddrlaleyha bıPn göriik!memlş olduiu.nda.n a.Ui.kalı 

Nurl1e naaı Jdmseıı.ln Ga.rcara miiba.. butıınctuJtlan bu ara.zi1e ccrek talib ve 
clil1eriııcbın göçmen olmaaı ha&ebıDe rerelıSC &ııveıi sairedc bir cliyecdderi 
k.eDdlBlııln mahaJH Htametrahı merlıul bUlund'utu tal;dircle ilaın t.arlbinden rn. 
buhmdultın:fan bu ba.bta mahko:n~ bJıı'eD 15 gün içinde icra daire.sine bll. 
ilinen 1.ebllp.i 7apılmasına karar veril. cUmıei«i ve 8/'1/942 tRriblnde Çarşa.ın_ 
mfş ve muhakemede 17/6/9-12 C&r:tam. ba güuii sa.at 10.11 de blrmcl Ye 1S/'1/ 
ba ıünil saat 9 r.a muallak bulıuıdııjıın_ 942 cumartesi cünü ayni saatte lldnci 
dan 7evmJ mcddir.ia Nurlyenln Antalt1a aııttırmalal't yapıia<ıaıhndau bu cayrl 
sulh hukıuk mahkemesinde haZll' ba.. ınenJmılün sabşma. 1şt.lrak edebilecekleri 
hmması veya bir vekili kanwıi bulun_ ye aklJi takifln1e CIYablaraıda sa.tış ya. 
dıımıası için davetaye ınalramıııa kaim pılaoa~ı tebliğ makamını ka.lm olmak 
olma.k üsere ilin olunur. ~e Ui.n Ohmur. 942/795 No. ludur. 

Devlet Hava Yolları Umum 
Müdürlüğünden: 

1 - iauemn lbU1aoa tein 1511 bin kilo tayra.re hmlinl ile 20 bin Uke oto. 
ınobi4 beıuılı:U bpalı zart 119Ulfte mübayaa cdlleceMır. 

2 - Ta1ya.re benzininin muhammen badeıli 87 bUı lira o1up muvakkat. te 
mlnatı 6525 lira ve otomobil benziuhdn m•ııhunmen bedelt 6250 ıırı: 
oh.ip mııvakbt. ıemııu.ı.ı 468 lire 75 11ıurıı.,tur. 

3 - İhale 29.6.942 PazarLeat ~ünü saat 11 iM Ankarada 'tayyare me1danm. 
da kilo Umum Mi.ıtürliik bhtaaanda toplanacak komltJon tarafında.o 
yapalaeaktır. 

4 - Bu işe •ki fenni $H<Caame. el.sili me şartnamesi, mukante proJe.sl nev. 
ıet Hava YoHar.ıoda.ıı temin edilebilir. c4285ıt c6523o 

lzmit D~niz Satınalma Komisyonundan: 

Kll090 

Sabun 40.000 78 

Teminatı 

Lira Kq. 

4680 -
Kuru üzüm 25.000 67 2512 50 

1 - Yuka.nda okıs Ye mlkda.rla.n yazalı Hd kalem JIİ;recek maddelerinin pa. 
zart.ılda ckıriltmeleri 19.lladran.9t2 Oııma g-ünü aaaL 15 de i:ı:nıltt.e Ter 
sa.ne ka.lJlSllldakl komisyon bina.ııındi;I. yopW:ıcaktır. • 

2 - Bir parifde almaeak iş.bu madde&er bir ven a)'T1 lkl talibe ihale olu 
na.bilir. -

3 - Lı~Uerin bu fşlerle Ugfü T loareı ftSlka?a.nnı ve yukanda hizala. 
nnda :ra•lı t.emlnatlarile birl:tkta beW l'ÜD ve saaıte •miayooa mııra. 

c:ar.lııları. cH8h 

tasıtik edilen Büyükada ulum ıilnı bu clefa Milec11ye mefte& blnaslllda mabaJa 

malısU9Ull& talik edllıniş oJdu!u malftın olmak iizere 7apı n 1ollar kanunımmıa 
8 üocii ma.ddlesine tevClkan ilan okmuı'. «656511 

Türkiye CUmhuriyeti 

ZiRAA T BANKASI 
K.111'111111 taraa.lı 1811 • 

100.000.000 Türk Lirası 
f•be " ajaDıl lldedlı ... 

lll'al " tlcıarl b~ nevı IMuıJla mmmelelmt 
~,,.~ 

PARA BiRiKl IRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 

Sina& lkn"aeawle luımb&rM..,. ......,_ tuarnd bw••laruıda • 
• M J1ru1 balanaplara ....-. ' iela tMl&eoek lalr"a le ~ 
~ sin ~. c1a1ııı1acua... -

4 Aded 1 ·000 Liralık 4,000 Lir& 
4 • 500 • 2,000 • 
4 • 250 • 1 ,000 • 

40 • 100 • 4,000 • 
100 » 50 • 5,000 • 
120 D 40 8 4,800 • 
160 )) 20 • 3,200 • 

Dikkat: Beablanıulakl DU'alar 1ıı1r ııeoe lc,ılnde l'f' 11ia4u ..... 
dtlfmb'enlere lla&mi>'• ı'lldait talltllrde " IO f...ıu&le verlleeellUr. 

llar'alal' -.s.' tWa, 11-&. 11 ......... ıı Srlll. 11 ....... 
UDD tarlblerlnie flldleeektlr. 


