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HER iRKiN OSTONDE T0RK 

BOZKU 
Haftalık türlıçi.i deeırP 

Bazı mücbir sobebie.r altın.da dergimiz 
bu haf ta için inti14r edemiyecektir. 

Sene 12 - No. 4263 Y u:ı i,la( tıalefona: 20203 

) 

PERŞEMBE 18 HAZiRAN 1942 

Suikasd davası dün Toocu Alıs Oftutunu bitiren subauıar11nı 
sona ·erdi ve karar Bahraman orduua illihaB elliler 

tefhim edildi Subaylarımıza diplomaları 
Pavlof, Kornilof 20 şer, Abdurrahman ve Süley

man da onar yıl ağır hapse mahkôm edildiler 
dün törenle ·dağıtıldı 

Ankaıre., 17 (AA.) - Almanya. 
büyWk elçisi Von Papene karşı ya.. 
pılan suikasd teşebbüsü ile alak~ 
daır mamwtlaca. aıd duruşma bG. 
gün tefüian edilmli ve olan kaırar 
ble oona eroniştir. 

Bu lkaraırın tebliğinde hazır bu. 
hmınak üzere ~elmiş olan kalaba.. 
lık bıT <firıtleyic1 kütlesi ağırceza 
maMcemesi salonunu ve koridor. 
lan d'-Olıdunnuş buluııuyord.u. 

~ 
Don Mecliste 
kabul edilen 

kanonlar 
Terbiye ve 

maarif tarihleri 
Sabr. Yo1daşıın re!sl.iği ve Re.,. 

iad Bayıramoğlu, Emin Bökeden 
tereı1oküıb eden hakimler heyeti 
saılona girdiıktıen sonra reis duru~ 
manın bittiğini ve 'kararın okuna. 
cağıını ve bunun üzerme katib Mil
ıı.evver Gülcü ta.rufınclan aşağıda.. 
!kı ik.a.ra.r okunmuştur. 

Maarı/ Vekili dün Foto muhabirimizin ıa11yare ile gondercıfği resim: Topçu arış oımlu 
Mecliste izahat verdi mezunları dün AtattLrkün heykeli i\nünde 

Ma:hlkemenin bu s(ın celsesinde 
iddia nukamını Ankara Cümhurl. 
yeıı. Müddeiumumisı Cemil Altay 
ile b~avin Kemal Bora :temsil 
ediyt>t.'1ımdıı. 

__ Ankara, 17 (A.A.) - Bu yıl TOp. IIer..!nde mızıka olduğu halde Ulur 
.Anlk 17 (AA) B'" "k ÇU atış okulundan mezun olan su- meydanına gelerek zafer anıtına 

Mi
:n1 aırMa, el' . b :. · D- uyu baylEII'lml.Z bu.gün saat 10 da ön- (Devamı 4/1 de) 
uıet e ısı ugun r. Mazhar -----------------------

Karar 
İıcaıbı düşünüldü: Muci.besi son. 

(Devamı 5 inci .. yfada) 
Mahkum 

Ck~: re~!r:~n~op~~ı~~b 1 Spor anketimiz ::J 
Nafıa Vekili General Ali Fuad L._ 

Baırada 
SOD barb 

~~~~;~ ;:::~~ k:::~~ :~~ ''Spor-ı·şıerı· bı·ıuı· tecrnbe 
l Llb ada re'k ~nkü ruz.namede mevcud 

İtalyanın bütün ' sr.:.:~1~Ef~~~i.~~!~~ ı·yı· nı·yet sabı·bı·' dnrnst' filosu Akdeniz A.lmaalarıa ltıınun liıyilıasile, Sümerbank ve ' 

muharebesine blcamları =~~ ds::n~~~~~ini~yih~~~:ı~ eşhas eıı·ne verı·ımeıı· 
sorulmuş :~~:n lııı mgi~=ı~:~ı !:ı~ ı ı 

Sivastopolda 6 bin esir alındı, ~~~a meb'usu Nevzad' A{yasm 

vazıretl 

6 hafta içinde bir milyon 224 hl b ~'Ye vıe maarif tarihlerinin te. 

Sı.bı·rya kalesi tonilAto hacminde müttefik zır 1 ara a, lif ettirilmesi yolunda lbir tasav. 
(Devamı S inci sayfada) 

dün hücumla a-••i•İ batuıld• 35 top zapt 350 bı·n Fransız 
Uondr• J 1 (AA.) - Sanıldı. k d•ıd• 

t d·ıd· ğ.n& göre Aktieınizde bir kafileye veya vo e ı ı Al za p e 1 1 brıı· P~arteei ve s.aılı günü yapı. ., İŞÇİ manyaya 
__ la.n denıız muharebesıne İtalyanın e- --

Be l' 17 (AA.) _ Abnan or. 11nde ka.Taın bütün filosu, .z.ı.rhl~!atı ~mı.ire, ~7. (A.A.) - Ortaşark go""nderı·ıı·yor 
c 'in, · l ın tebliğıi: da dahı1 ollduğu halde, alirulmu1 • ~ı'l'iz tell)liğıi: -

dul~rı baŞkomuia~ ığı~i ve ısrarlı tür. .Be.rllinddci ltafyan gazetecileri ~· llruvvetl1?rjmiz Sidi ~ezak- Anb.ra J 7 (Radyo gazeteai)-
Duşma.nın çok şıddet. . .. ter t.ar<:dıından yapılan beyanattan öyloe ıtalkı mevzillerimize lka'l'Şl duşman Alma.nyanLn Vichy hükClmetinden 

rnuık.avemetiıne ve araıınm gos 8 : " ·"ı~ ki lt.al"•n a.miraıllık da- :wihh iluwveilerl tarafından yapı. 350 L· F · · · ·ıın Al 
dıi1": bü "k .. l"'kleıre r.nğımcn '· anıaşw .,~- ı .., • •V• 1aın ih"' .. .. .. d" Mt ıoın rans12 ıtçUın manya 

64 yu gu_ç u Abn e :ti~ Akdeni.ı:de hlkımlıgı elde et· ucumu puskurtmuşler: ır. • ya gönderilme.ini iatemiı olduğu, 
Vastopol kalesıne karşı an v (DeYamı 5 inci sayfada) (Devamı S inci .aylada) b dkill Laı al'i d b · ·ı 
Rumen krt'aları ta.rafından yapı.. a~ v n e u ılÇ.l er mu.. 
ı ı r ilerlemekte bul'UJl. rl 

1 
:J IJtaı'bifinde 350 bin Franıtz eahinin . . . . . 

an taarıru: a müdafaa sıiste- c . A •he -az ret eoıibeiıt bwalk'Rmasını iıtediği bil • Beden tcrbiyesı ıstfşare hvey~tı Maarıf Vekılıntrı riyasetı altında 
muştur. Düşm~n 5 inci sayfada) ADa W dirillmdlttedir. ı;aptıgı ılk toplantıda 

(Devam ı A ••• ı._L_ •• AT b D-.J .....JL.' • t k 'l• ,.._. 1••••••••••••00••••••••••••••• --o- .rvm n•~re gore manya. ö.y. ~en toı...ııyesı eş ı atının ınn. • ............... , 

Ruzvelt Türkiyeye şı· mail Alırı·ka Cepbesı·nde :: ;:!~~i:i~!::!d~~d~:~~rd: :ı~ aJ~ı!~:k~~v~u~~n~:c~~ istişare heyeti 1 
inen tayyar.eler • lJ • • t:1:;e ~'::°!~~ı~\r. destekleyeceği ~~(°~~~rım~~~~~e~~~~~ • Maar~f Vekilinin : 

hakkında t~fsırlerd~ olub bıtenlerın IÇJDZO Bu.~e karıııında Laval, Al. Rüştü Erlrun cevaıb veriyor. rıyasetınde toplan .. 1 
bulunmak ıstemedı ::° ıeteiW 'kabule mecbur olmuı e Rüıtü Erkun'un fikirleri: i -
V~ton 17 (A.A.) - M. Ruz y : Emekli General K. o. Laıva!J ifb11o1ına geçtiği •Irada: Al el - Beden terbiyesi ve spor teş 1 A~ar!. 17 (A.A.) :- .~e~en 

\'"el't bu .aıbahki gazeteciler toplan .. azan ~ .'11.J..1 dl 1· hı' T'"' · '- kilatımn jştigal mevzuu mm genç 1 Tcııb1)-esı Umum Muduı luğu 
A rik h ;.. L ,_ • I J) • manya ııe 11u sa ' r ıgı yapma.,. • rlk . . 

tı.nc1a, Oııtatark harekatı ve . nıe. Sovyet ve ı!mali Af a cep .~ • v_~rm.; ~o oazı .. no~.taı nazu ar • or.ı vMllnde bu'lunmuttu. yaşlarda başlıman, hız bulan ve me ez ıstışare heyeti bugün 
rikan lbomi>a uçaklarının Türkıyede Jetinde cereya.n etme1cte ~la.n bu • eurmuştük. B?gunku yHlm~z~a bu o iStisnasız bütün milletin meşgul saat 10 da Maarif Vekilı Hasan : 
>'ere inm-csl hakkında tefsiratta bu.. yük meydan muharebelerı hakkın· huauı6a'l'da hıRz daha tafıılat ve • K d• ·ı olması M"Z'U edilen işler olması ıti. i (Devanu 5 inci sayfada) i 
lunmalt temcmııt r. da dünlkü yazımızda baz,ı malumat lDevamı 4/1 de) UrŞUn8 iZi en (Devamı s ncı sayfada) \. ............................................. .) 

·Çeklerin sayısı 
450 yi buldu 

St'Okholm, 17 (A.A.) - Havas: 
Prag radyosu. Salı günü 26 Çe. 

~in !kurşuna dizildiğinı bildfrm;~: 
bir. Bu suretle Heyclrich suikasdin. 
denben kuırşunn dizilenlerin sayı. 
sı 450 yi lbulmakltndır. ·--o---

Büyük Ceyhan 
köprüsü bugün 

açıllyor 
Adana 17 'Hususi muhabirimiz.. 

den) - İnşaatı biten büyük Cey. 
han lköpriisü yarın (bugün) bil)ük 
biı' töreın.ie gidiş gelışc açılacakıbT. 
Bu törende bulunmak frzcre, Ada. 
na va1isiın.lın rni&liğinde'ki bır heyet 
~y'hana gillımek.tedir. 

r AKDENIZDE 
- Ne kadar kavgacı oldu, kimıe ile ger· · 

Elı.. ... • • ~ınenuyor. 
- vene, ınıan eh yemekten göz artı .. 

1 
k 1... 

~ g YO Rl ••• 



2 Sayfa 

Viliyetla 
teb ı 

Say/iyeye gidenlerin dağitma 
birliği beyanncrmeleri ve ağu 

iıçilerin ekmek kartları 

25.0JJ lir 
yey. az 

ık ikr mi· 
t lilı}ilcr 

Haziran 

Arabi • ao 
ıs ı 

C. ihır 

v. 
E. 

iSTER 
.ISTEft 

SON POSTA: 

iNAN, 
iNANMA! 

IUib etY8 ve bazı ıaiyim mal. ntr 1(hnr, Et• böyle il>ir iti bir 
zıemesinln pahalılıjı üterinde bafbıaa ;çtkarıyona, Uç, belki de 
konUfuluyordu. Piyasada aene • 
lerce it gb'nnU; bir 'llrkadaf de. dört Çift erbik aylikbbıtl yapıl.. 
dl ki: ım.mıı demektir. Ba hastalığı .ay. 

- P.Aalılı 1n yerine sebebi 1 lfdt1lc1e elblae)·c, ıçka.ya, ço. 
mütehassıs İ§ÇÜÜtı lüzumsuz, fü • rAa, Te daha birçok ıeylere tq. 
zuli, 1 ii%erln e ga'lııma. lmil edilmİf görüriiz. P alılığın 
aıdır. Bit' kaclın nyakkabısı üze • ot'tadan blkmuı için, lükaün ta. 
rinde bir itçi ıgünlerce uğra§lr, ile izal • lazımdır.:. 
göz nuru döker, ımotlflerinln ili. · bu fikrin doğnıluğun i 
"' 1 faııtaz.islni temin için dldl.. !n ıyoruz, ey okuyucu ıen de - iSTER INA 

iSTE INANMAI 

insan hayatı 

Avrupa ile lren. 
münakalesi 

dün baştadı 

Haziran 18 

Sabahtan Sabaha: 

Sahne emekdarlarz 
B oşlarınz sokacak 
Bir medrese köşesi 
Buldular,ga ötekiler. 

\. Burhan Cahid 

·r·A~k·;;;~;·ff·; ;ı·;;;T 
Şubey davet 

BakırKöy Askerlik Şubesinden: 
Yel P. Tgm. Ahmed Oğ, Hüse. 

yjn Hay.darlıı (24096) Kele şube.. 
Y'C müracaıaııi, eksi takdiT.de 1076 
1 O 7 6 eaıyillı kanun ah:k&.m nca ceza
ila rı.d lT ıllıa.caiı. 

1

_R_A_D_Y_O_I 
PERSEMBE lS/G/lD4Z 

'1.!0: Saa& a.ya.n, '1.&3: Kar proc. 
ra.m (Pl.), '1.45: A,J.l.us ha.berlerl, 8: 
Karış& pl'()Ça.mın devı.tnı (Pi.), 8.15/ 
8.30: Evin saa:U, 12.so: Sa.at l'yart, 
!12.33: H~ m~ıttdan rkilar, 
J.lt45: Aşans bn.beT\erl, lS/lS.~O: ~lı.ı 
ve tüı1kuler, 18: Sut a,ya.rı, ıs.os: Çtlt 
fasıl,' 19: (~ ııoııUka kmıı.11>, !19.15! 
Dans müzil'l (Pl.l, 19.30: Saaı ayan ve 
a.jans hsberleri, 19.45: Oh müzitl, yaylı 
•lar kuarieti. 20.15: R•o p:r.eksl, 

Tra:k;y.ada tamir ed'1mekU> olan ıo.45: Saz eserleri. ıı: zırau takvimi, 
lkıöpr\iler bitmiş olduğundan dün. 21.10: 'Kaneılt taJ1cı ve türkiıler. 21.30: 

den itiıbaıren Edi-rne • İstanbul ve (Kahramanlar saati), 2U5: R~o ~. 
A~""'rnn tıattı """f.erl 1 ı......,;l fam oırtomtl:'llM, 22.80: Saat ayarı, ajanS 

•• -ı-- .,..., er ne u~ an.. .ı:._...___. .. _.ft_ 
-~ ~~~~~· 
""!'i'~ı.r. 

Dun salba:h saat 8,SO dıı 'lk tıren 
kalabalık lb!.r yolcu kutlesile E. 
d?rıru;yc haıre'k t ıniştir. Dür. aGc. 
şaım Edirneye var n dtatar, bu sa. 
bah ilk defa o1aTak Edir.neden ba
rdkcl ed~ ~. Böylece İstanbul
Ecllııne ar da ks.rşıhklı :seferler 
4b amış ibUılıınnuık.tndn'. 

D ıtar.:ıftan. dün a 
21 de · ecidcn Sofyayaı 
vaınsiyonel :treni har t -etmiş ve 
bu uretle Avrupa ile ıınfinaka:ıat 
t> 1 il". Aıyni suretle bu.g'ün 
Sofy.aıdan ha clrot edecek olan ılk 

lstanbul bors s1 
ııaııa.n 

Aoılıf Ye k 

1 SterllD 5 H 
ıtt l>olM 
lto :ım, ... ft. 

~..-;;;;;;;;;;;;;=--..:-.;.-.;=o.;;-___________ -..JJ tr{!n de yanın sabah 6,50 de şehri. 
miızc gelecelk!tir. 

19.95 1 
19.flO 

n s 5 



18 Haziran 

-

Ara.dan hiıikaç giin geç-İyor ve 
-l~vm Avni lnsrl'i•ı küti!hh~ne. 
s:nrt .. d

0

ğı-r do<ıtunı Sal':h Ze'ki'ye 
ras IT•yorum D·~hat "11 nrııyorum: 

- Azizim Sat;h 7ek', bir maı\a. 
leni o''kuıchım, an,lıvıı" m O bah. 
'"'t•iğm ve e<>s:z hir es .. r dive rek.. 
Jam·ınd'ln zevk duvd Ptın kitab na. 
ırl şey) .. Senin ya:cndan açı:k bir 
mama ç!ikm•yor. 

Bama ne c evnıb ve r<ıt' iyi ı i s'te: 
- Azi'Ziım Hajjd Fahri, o eser 

ka.ıı su (7), Sorı:a 

edalı (21. 

2 - Kör (3). 2 
Bir kaz&nuı; !81. 

a - llalıois \5), \. 
At.eş tutmay.ı. ya .. 
rar t4), 4 

-t - Ciır'e:ı-.ı.r 

(·il, Değer, 1>ıııır S 
{3). 

5 - Bir erJ.;tk ( 
adı 14.ı, iwılrU 
bir tip (3). 

6 - No&.a, ar.-\ı 
ca nefi l"datı ı 2), 
Dir nehir (4). 

'1 - Kaya (3), 

Arının yaplıjtı '!:), 
8 - Berabe-rlik 

edatı (3), i7lllllrde bir yer (4). 
9 - l\le!.inlik (7). 

10 - Bir göz ren:i (3), BWdenbire 
(3). I.Mnbarını tıka.rdıtı (Z). 

Yukarıdan ~ğıy..ı: 

l - Ayağın a.ltt (51. ipUk (4). 

~ayfa 3ft 

'1 - Bİ4' ne-vi bıc:ı.k ( 4ı, Aı:ık 5). 
8 - Ana (5) • Bir h nfin okunıı• u ı ~ı 
9 - Bir ~ilavet.lmız ıın :'\olı '"\ 

2 - Onsuz l'aşanmaz (4), Bir deniz 
na.kil v.asııtası (3). 

3 - Lokomotif ve v11g-onla.rdan 
ieşelıfiril ( 5), Pi.in ( 4). 

Tü:rkl" • • ' .. ( uge ahi btr isim ,.e b;r mr.denıyo 
mu. 3). 

i lO - İrad~ olmll'an (81. 

= 





-----------..-.--.~..--- -- -- - - Jl ca]ı .. mı~•hrdı. Bu ba İ-lrniştiT, • .. ''"Tn:.SU111lVA "' P4 -
ft • • 

4/1 Sayhl SON POSTA 
Haz.İran 
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~eblyat: Bir kltab ve bir tenkld ~~ 
G b~ede Samsunda .. (8aftarafı 3/t de) J ro:- ~u~ ~~ka ~bir yazımda ""! 

n!1 .-aa>eıt ~ok.I w • • fikirllenmı behrtıneg çalışacağım. G •• dO .. a.ft t1lu•• 
- .. fJı. .ışte. a:nladıgın gihı... Şimıd.illi!k aksot.tiımek istediğim ha. Ur8Ş D -T O} U vor f 

Mimar Koca Sinanın bir Halkevi ..Jme teınıiUerinden ~ülk"a.Tı::rn·eıımzın bu noktasında dise. ~. kit.aıbın SaJiiı Zeki ta. ~ 
fQ.heseri olan Çiltehamam baı}ııa rad)tolonik tem•illere ~ Zekiye Y_eni h.ir ~al daha tcv rıaıfıındaın yazılan tenikidiııdeki ga. Alıtltan kurtulup kalkmak - Güreş i.stiyonl2'l ••• D~ da. 

tamir ediliyor de baflıyor, temıil hala diğer cilı etmdkıteın k.en.d.ımı alam.ıy~nı::n· r.albe~7 bu . tn~din budaı:ıaraık ne~ istediği halde bir türlü 
GeJbze (Hu.su.-.i) Evvelce vilayetlere de gitl.ecek .. - ~ular hak.kında.k~ bük. reıd:ilışi.n&el~L dıger. garabe'ttir. muva:fifak olaırmyord:u. AO:ıımedin 

Mwtafapa.,a vaı:dından ik.mı, her SBm'l'lln (Htısost) HalkCNi m1üın ~mraız .faalla. s~:rt.. ~~amafıh bu.. Ya.ralbıb'MI Şu bı.ıo:im matbuat ha. hoyıum.dıuruğa devamı seyircileri 
nasıllsa ~asa geçmiş ve baıkıms.ız.. temısil -·l\..e&i tara.fırıd- •-_._:.L - ..:ı: nu munalka.şa .eıtm~yeccgı1:'1. Yalnız yattmızda eıl'an ne tuhaHıklar olu. galeyana getiriyordu. Nihayet bir 

ı n_ 
1

_ } 
1 

vuıu - .. ...,n.K> COA- şıumı sıorımııik Jlsıteı-ım: senın makalen ' yor.. k · · 11 d 1 1 l"Ktanı, )'11KI ın :ya yiiz tut.mu .. olan'-- ('~r•L d~ı·m Kar•go'"z ..,ec......:) d L__ • d" aç 9eY'.J:I'ICl, e e;rın e sopa ar a K: 'Ç ttın uı. .ıı&. - .. .. .-.... -en uu şım n baM töyl.cdiğin fikir. Halit Fahri Ozansoy meyıdana u<İi,nidu·· Ah edi ·· · 
'oca ~r _Sınan-:.n eşer)erinden'Hailc:evi sdoım.ı.nda ya.pılmıJtlr. 450 ler d·e çılkmtıyor, J - - • m n uzen. 

Gribze?ekı Çift":ba~a~lıl vil~yeti~'&el)'irci önünde veriluıit olan Kara- ~ Zeık:i, bıirc:Len. ok gibi otur. Bundan ene~ . <ıSa.laba.ttı.n Eniı.-. ne koşuştular. Ar. kalsa~ vukuat_çı. 
nuz ıçınde olduğu giht daha bırçok'göz t~ büyirk küçük herkesi a_ doğu nooll\&tım fı.rltyoır: iaİimÜ ~ möhım bir tertib ha.tası kacaıktı. Bereket versııı zaptiye 
v'ılayeııleıim:i'Zde d_e bir eoi yoktıır.'lakal•ımdlwn'• ve zevk vermı· •i- T-IL:~ -J•. d .ı: •. e Vlllı!ua relmiş ve ma.ııa.~ tamamlle ak çavuşları daiha evvel davranıp B h ı ..... s ... - aıuıı ......,..ma.z, :0stwn ......,. • dan hak· ld 1 M"t 

u aımaan tamam ('430) sene ev-Sam9U'Il ha:lkbna her ay b irkaç tem-ı hay'-cıırtyor, çünkü m.ak.deml buda. sine ~iştir. O Mimleniu son keli. ~ey; . a 
1~ o 

11 
ar. ~ :c~ veıl K.amm6 devrınde yapılm!~tır. lail veıırn.ek su.relik U.rifadeli saatler' d.ııl f mes!ni udlinLiyenim.izdiıı diye tasrih et vızlerı defey'ledıler. Fakat gurultü 

Haheır aldıığıınızdo gÖl'e bu Çiftea_.i.rhn.i• o~ san'atkarlarımız ona Br d-ı.- d . _LL ı_u··yu··n_ mek Jaznnııl1r Iı.a.lbıık.l Y~a. ı<dinllve • çoğaldı. Kara Ahmed, hiç aldırış lı 'bel . . 
1
a--y- Y u ora a yeni ve cı<a.Ra ıo ıı;, • ., • • ııdıu Ş"dd l h bov amamın edıyece ;stimlak mua. b~ gündür provaya aldı klan ı<A- bir hayretle ben yerimden fıı~ryo. merr4i)ı şddlncie çlkmı$tr. Bütün cüm - etmJ.YQ . ı ete. a~ı v g • 

me-leısı llZlln seneler U'i'raşı.hna·k. surel dam Sa.rrafu i~imli b!r komediyi rumı: leyi, fi10lll k-eJlmeyi bu suretle düzelterek ma~ta berdeva
1
mch. Isrnaıl aga da 

tıle _tamaırnfa.mn :lflir. Tamiri. için1bu hafta içmde Le.m,iJ eoe:ceklerdir. - f<liımı buds.d 1 ~ aşaba. ya.zıryoram: $a.Ia.ba.tYn Erns, bii. bağınymd.u: 
keşfı yapun?:~ ve bı: iııe lüLumlu'Birkaç seneod.iT rad.yofenik temsiller _ Ne bileyim~ Gazetede buda. tün bu şairler ve hilraycoiJer ıı.rasnul.ıı., - Alhmed, 'boğ!. Kıran kıran~ 
P~ da temıın oJlLnmu~.tur. Büyük! den ve ha1.kevi sah.nesinde yapıJan mr~1ııır. Ma&ıale de, kolu ıkanadı ke- okıunanı ve çalmanı. en rea.Ust. ka.leme dır güreş! ... 
hrr ~ni zuhur etmediği takdirde: (<kalk:1a.ıı tem-.il!erinden müsbet ne. s1k çılkrnıı,! sahiıb olıdru~ haJlde en der.in huşu ile Niihayeıt caaıgı 'r ortay.a geldi. AJk.. 
t.am~rın ~ı;>ttııı~ın?a~1 yalnız -~~b 1riıc• aılı:ındığı i.çi!1 bu. &ene de bun clinıleyeni.ıni:ıııli. sakallı eski b~şpehlivanlardan o .. 
zeıl11er değjll, vıılay~mızde buyuk lara fda ehemm·tyet verilecek ve - p~ neden itiraz etmedin) lan ca®ır, elile davul zurnalara 
bir şeref hi.seeei a.lıı.:ak.~ır. Val~Ieri-1 ön.ümüzde'ki Cumartesi gününden bu ternı'k'iı amelily'eSine ~ Jstanbul Asliye 12 inci Hu işaıre-t ederek susturdu. Alhroedin 
mı.zın bu huıru!ttıı degerlı "-e yennde 1tfrba,.en iı\k oıla.rak radyofenik tem. - Neyoe yar• k:i) yanına gelerelk elile sırt•na vurdıu. 
idi dj~!fle:ri beledıyenin yıhna:z tıi:llel'C ba.,...?aın&cak, bundaa başka Ben a.rtdk •ora.cak auai buıbmı. kuk Hakimliğinden: Afıımed, cazgıra baktı. Cazgı~: 
nı.e..,ı _uç ~k.-~ada-n. menfaaıt teminıayrwc.a Pazar ciiın.lıeri evvelki sene. yonıım. Had.ise o kadar gar.ıb ve Esas: Hl/615 - Alımed. bıraık boyunduruğu .. 
:deıceldtır: Buyu~ Mı~rı~ .yıkılma.k kTde olduğu gibi mahalli tiırküleı eilenıcHlid.ir. Am:ak Salih Ze'ki"nıtrı Karar: 942/85 Deyince Afıımed hayreUe: 
uzere buıı.man bır ahidesı ıpka edı.lve oyun Nııvaları ça.lı,.nıp söylene. sesi !bir Pall=li&. d•:ınl:ğımdan be~ Da.vae•: Ali Sa.liha.tt.ln: Ardıoalao: _ Ned be? 
le_-ceJk., kllı9aıha ve. mü-lhakatının a:h. _ _J_ bu t«nSİJ ve türküler hatkevL rıli gene 911."lldp uyandırıyor: ._ N r en · h- "ı____ ı__ ıcc:&., M aa.ıa- e~ ıbey caddesi Mi. - Böyle güreş olur mu? Doc;....ıı 

ı uruıruınu taLvıy~ olunacak. Bele- nm' ~ 
1
,.,_,·

1 
hna->a.rlö'rı'le şehr' mizin - aım.aıf~ acelıe eıtme. Sa.na a-a..4 ~ 1 ı-r -

1 
..,... ııc -.- . aıac ı- .1111 .. nı 2 No. dürüst dliiTeş!. 

d Lyeye eıeash bir ira.d kat.b.ca-kttr. mıuhlteılıf ımeydanlar;nda halknn•rz.e. ldııabı yofta.yı.m., o'ku, muhakemeni Se i ""-liş-J~ti~e göre tekenvniil .edecekldinleıttiriillecek.tTr. sen de aynca yaz.urst·n. Yalnız, o Dıa.vaJ.ı: EmiA~ n ye: EyıM> Sofula.r - Daha nasıl güreşeceğiz? 
bu eı!tetlldl kıymeti 80-90 bin lira anı.ı l:ıci yt'l evvel C. H. P. Genel sek. lditabl'll şairi dostumdur, onA bir ten M. sorular c~ma.zı Toprak - Hasım sallmadıkça bıoyıundu. 
sıınıcfa ~ağ: ndan, belediyeye l'eteır'Diğınm emi rlerile t~siller ve k&d yeızmalk. borcumdu, sen de be.. eıo.kıkalc 4. No. ruk vuıımak ayıbdır ... 
d-eğenl bıir istikraz ka-rı,ıltğ~ da ola_lkıon~ vermek üzere Sivas Malat. nıiırn ricamı kı:rmıa.z~n hir şey ya. Ali sa.taıhı&.Ltin ta.ca.tında,o kansı Emi - Usta! O da vursuırı.! Güreş 
cakıtıır. Bdledıiye şimdi.~ bU1 ha.:lyıa.. E.'azi.z ve P~rte~e kadar bir zarısıın., olmııe mı) ne akyhiBe l:k.wme eYleditl boşanın; kıran lkuranadıır. Zorla yeneceğim. 
marnıın ~O:afl5'1.l açmak ıçın tettelblıuıeeydl'aJt yıapmlş olan temsil ve av Görüyorsunuz ya, Salih Zdki'ye cbvasmm mi.ilJdea..le;rhln lk.a.me.~abmın Bırak ibıeıni! · · · 
~ ıgeç.ntişhr. H~~·~. mutta.,ıl hcleı~l>dJl.eT\ hu sen.elci faat~·etlerini di.. karşı vad1nri tutuyorum. Çiin;Jcü bu m~etlıne bınaerı gı:,ya.ben ve uaııe.n Ka!'a Alhımedin söyledikleri SU
dıye zahıtaı kuliiıbeam~ kal~ırr~ıl{ ve ğe-r v ilayetllerl-mizde d~ Ş?ÖStermek l<!o nuşmanuzlın erteııi giiniı., bizzaıt ya.pı.laın muhakemesi sonunda ar.ıla.nn. reta doğru iıdi. Madeun ki güreş k.ı. 
hama~ın çeırşt cephCS!nı;I~ hır ~en 1üızere icah eden hazı.rlğa başlamı~ kit.alb şairinin iım.zas.ile gönderttiği da. şidldelıli geçimsiz.ilk olup mü.ılıdei. ran kıTana idi. Pe-hlıvan istediği 
c~~sını kapayan Evk.aS ıd.are~ıne bw1u:nuıyoır1ar. Tems,"l ~ubı:sirun eıserıf altm•.ş bulunuyorum. Bu hedL aleyh e-vini teı:iJıeılereık ıtittikiııdıeın ka. gibi hareıkıet ed;e.bilirdi. Hasmını 
a.ıd dükBranı, yakmak üzere sat ır. Ba:fra _ (''8rşaımbaya yapt :ğı turneleı yeye müteşekkirim. Yalnız, göz gez nllll'll medeninin Ul, 13t, 142 ve 150 in. rorla boyunıdıurulk:la ezebilirdi. Caz 
atlm•ştır. bu sirin kazaık.rımızda iyi alaka dl" ... diğim tana.fları beni p~k tatmm ci madde~ri ımı.oibince ta.ra.fla.r.ın bo. ~. üste 'koymadı. Ahaliye şöyle 
H~mın çe.vre~n; eyvelce fu. uyndıınnı~ olduğu İçin bundııın ııon. eckımed=t.>ini itira.f etmiyelim. Her şa.ımıaJ.a.nna ve k.a.ba.h,\tli da.va.tının bir seslendi: 

ııuAen ~ıtf etml• o.an hır takımjra Havza ve Lldikte temsiller ver- ton.da. her renkte b ir takım şiinler .. seıı.e müddetle evlenmeden memnııiyeti_ - Haıkfkıımıcı yQktttr. Güreş kı ~ 
dükkan'laırle. han. ~irasile yıkı.lacak. melt ,gaye,ile 

11
epertuara dahil kome eTU17'la, hece i,le. her r'kj vezinle ya. ne daı.ir verilen 9/2/912 tarihlı ve 9U/ ran kıranadı,r . Pehlivanlar istedi. 

t ''l' Beilodfye bu işler için bütçesine c:L~ ve pıiy~lerden en uıygunu seçil. zırlmı'Ş; sayfa sayfa. forma forma 615 sa.yılı hiik!ümün müddeialeyhin ika. ği giıb'.ı !hareket edebilirler. Mad. 
mıkıta.rı kafi istimlak bedeli koy_"' ·,.. vıe bunların ro.t te'V"Z'iatı da va. bir te:r~nnüm alrmi. .. Hani va•ktile ınetg-ıi.hıııın m®uliyetine biıı.a.e.n :tıa. ralı da fırsat bulursa boğsun ... 
mıuştıuy. ---o pJlım•~tı r. Sam~un Halkevinin di~er Fazıl ~med'~n Yaku_b K.a~ri'nin nen tebl..igaıt iCasma ka.ra.ı· verilerek hü. Deyince, halk bağırmağa baş • 

!"lılb,.!Jo:'Iİİncle de ml'"v~im faa'liyetle -ı (E.renllerln bag'•ncb) 'kıtabı nçın ya'.l lııiim fdu'ıLSmuı bir ~ur.:.t.i tebliğ yerine ladılar •.. İki taıraf olmuslardı. Bir 
Sivas orta okulurıun sergisi rine rba~nı1mış bıuılunulu:y-or. d:ğı ~i. ben de bu yeni es .. rin geomek üzere maJıkemc dıva.nhanesine kısmı M.adıralıyı, bic kıs1~l! da Ah-

Sivas (Husu5') - Şehrimiz or- nereıı1nden. ha.n.gi kaplı1ından giri'P t.a.ıik edllmil) oldıığırında.n ~'bu J:l!i.ıı ta. medi müdafaaya koyuldular. Ses_ 
tıı okul ta~~bt'Jr:ri tarafından halke~ okul t.aleıbebri n in büyük bir iti na hangi 'ka.pı-s:ından ç :-kacağran l ıtayin ri:h.indeın itibaıren on bıış gün l!;.'inde 1e.r şöyle yüıkıscliyordu: 
vind_e resi":ı, diki!' ve nakış İşleri i1lle lhazırladıkları bu ııerıgi muhitte)ed.emiyomıım. M~m~fih yakında, su tem.viıı yoluıuı. miinı.ca.a,t e<lilmediğ'i tak. - Böyle güreş o1ına7.,., At.m Ah 
uzerınıd.e bir SP. ı a ılmıstır. Orla alaka ile karcıılanmıştır. \meşhurr maınzum ply~ kl6Tnlnl da dirole hiikm.Un ka.t'ilcşcceği belli olmak medi meydandan! 

• • ·~.__.l -ı..- ~ " -e tan olunur. U'716J9tZJ - Gaddarlı.ktıır bu ••• 

ğil... 
Bir kısmı da: 
- DoğırudUT ... 
- Güreş k.ııran kıranadı.r ..• 
- Madralı da boğsuın ... 

·. 

Nihayet mevtki kumandanı ve. 
vali yerinden kalktı. Mcj'Uana ge.. 
lerek sert ve a.miranı.:? sesile: 

- Güreş kıır.an kıranadır. Mad.. 
ralı da boğsun ... Fazla lfıf yok! ..• 

Dedıi. Bunun üz~rine Mad:ralı.. 
nın tara:fltarlan ba.ğırışt.ılar. 

- Ma.dıralı, sen de boğ. 
- Kalk Mad:ralı be! 
Bıı, gürüL'tli.iaer olut:'ken gü,res de.: 

vam ~yıordu. Afmıed, bovıınd u .. 
rulkıtan kemaney~ sıçrıyor. k<>ma 
neden boyunduru.Eta atlıyordu 

( Aı·kası var) 

Olur mu? 
(BaJtarafı 2 nci sayfada) 

lı:ametine ciden tramvay isabet 
ettiği görühnemiştir.Arkad<lşımız 
saat yanml bir geçe Topkapı • 
S.irlı:ecl arabasile Belediye du • 
rağından ayrılmıştır. O gün de 
nep-ettiğlmiz listeye beraber bir 
göz atalım, Geçen tramvaylar 
pmlardır: 

Harbiye.Fatih, Şişli.Beyazıd, 
Kurtulıq..Beyazıd, Şişli.Bt!:ra 
zıd, KU14tulu§.Beyazıd, t~krar 
ŞiJJ.iJ3eyazıd, Be!likta.§ • Fatih, 
tekrar HarbiyC".Fatih, Edirne • 
kapi • Sirkeci nihayet.. Topka 
pı • Sirkeci 

Şimdi, tramvay idaresinin 
listesine bunları da eklersek, 
duraktan dakikad.ı 3 araba gcc 
mesl icab eder ki. fstnnbul lıa1 
kı kaç zamandır bu saadett0 n 
mahnnndur. Çok müteE>ssiriz ki; 
bu cetvelle t~tmfn edilmi, bu • 
lumnuyoruz ve bunda bir yan. 
lıtlık ola('a~"l kanaatindeyiz. 
Bu kadar taban tabana zıd iki 
cetvel 

Olur mu? 
"'---------------..) 
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Bf:b~rl-1: 
Londraya getr•: 

11aıı11e 
battı 

söklllror 
Bm-adaki toplar 
sahil bölg ~sine 

SaYfa 5 

Haberleri 

• 

ı 8ujkaSd davası dün sona erdi ıoon Mecliste kabul! 

fh! d.ld' edilen kanunlar ve karar te ım e ı ı .... ~ıı::=.ı=..ı-=:>oı. 
madığı hzalkkındak.i eua.ıiıı.e ıt..,... Pahası bOyUk ietemıi · a lika.nJ d .. 

(..,._.,. l inci .. ~ada) !vW-ettl talıallckuk ~en Ömer To. Maaıriıf Velkiıli Hasan Ali Yücel' ta. Y~·d·~J.u·ara . ogru .. uz~~ 
Ndm y-...- muf•-aı kararda k-a.dıa _.ywtine ll,tnemael. ölenin raimdan veril-en izahatı dinlen.. bir ylld6n0m0 app dalı ötel .nı 1~- !urkiyer' 
~~ üzere maznunlaz'dan Ömer Tdkaıcl oimaclığını kaıbule ki. diıHıtıoo Sl»H'& nwuamedeki madde. L :L 1..-ıı__ a. . er:ib~ a1~~~ ıatem~ımı DVD,..... _ ___. . & bir L- . ~t ec1~-11.: 1----.l z-.ıı..-1ıı.~ "-•f ..... 1.... . . loıır- ~reısı gl ı te e'tmek iste.. 
Sovyet RWlY• tebawndan,·Georgi . ...,,,_ • ..,.... -...,,-.,.ı. a.. -uen 4cıv-~e a11wıY~ lÇlll B uiıdaın tamam bir 1ııl evvel. miilerdi a..in. Tüıtt Abna d 
Pavtı.of ve Leoait KOl"JWefu:n mem.. ıi.JW.cltt. Naıfıaca yaptıtt~ak ırışaat ve te. cü ki ibütwt sözler baıb fe.. Ut ~ . i . • n ~ 
leketieri olan U'!ltü.b6!-n esasen Kornilof ve P•lof .sialerde 1ıatbi'k olunacak muaflık- llketinıin Belktaı.ıı ~--ı. Anada. :!..._..;..d C9lll n ı~a vıle tud •ki 

• _..a.:ıı. r··1.;_ kid 1 ·1 H 2'_ *- • .. 1J madenl . . .. , ı·ı L ~~-'--·- - -.u- uaı::.- m geçen '° ı;q,f y •onun. l.komüni~ 16.14 ve a e en e aan .. c.eyaııı. -rzına gore ıara, erm aranma ve ti1-'e ı.ı- m ~ kadar ~a.yıılrnMı ih. d bir:. . l m . d 'iri d 
mücehhez ola.tak Tüı'kiyeye yelen~ JDUmın}arduı Pavlofla mesiıne, ceza muhakemeleri 1.1.9Ulü •jıırw• eıadiıe ile bekltyoıdu., Bu, ~ :ıU:..kk·"·n, ~ğ e 1 h; 
ve Uılııüyeümize kilbul eaiı.D di. IGomi'lof49 öt. Ömea tuavvua- 1Gmun1111wı ve 3515 sayılı kmınl:ı bir kala. ._.. dcğ.itdi. Mubdd• d .. 1 ~ ~nın t 0 O ~ 
~ lllllZllUnlıar Siileymu Salol n tıalsnlim ll!'Wikleri bu fiili icraya deği~i:len 66 ıncı maddesinin ta. ~ıa. hudadlarıcıı ~ biT ..1! .... ~ . ifaçdı ~1! ~r.d ç 

1 
• 

.-. _:ı.-.- c .. ._ "- __ ,,.,,_...Hl..1....-• d' w ı ..s:il:.... d_ ... ,..,.. lar "'1 ;ı.1., _..,_ı__ . .. ueıcJglll vecız esı ıçın e topa • w AlıılbıTcaı.nmın __,. .. ..._ •~ te. ~• ve ıger 1ll&Znu_!lıar wuue, ~-.., .. IDe?nUil" ı a,,UA.&Gr.- ..us ile ~ ve korumak az • tcmşı1 ıkıh 9trllı .. I • 
mas edip onhır vası,tasile tamştrk. Abdürınııhmı.n ve Süleyman~ da nın :teı\.tid ve teadülüne dair olan minele bulunea bir millıetin.. Tüdt ~ bu :allıeğ;n tah= :;et,-.. 
laıt'ı .,.ni fb ve akide sahiılıli Ö- batı:ı vesa&iı mul.tevi baınıil' vesile. karı.Ulla ek lkaıtıuna bağlı cb sayıh miBetinin. eğitmez imde ifadeli idi. -• --.. 1

a._._ • ..ı tilu ~1 t • 
_,_.._ı_ ~,- 'bü'...,;.;.ı,. ~· • ._._ b nl--.ıL. ı.-ı-. Ö ,.,,.,.._1..:ı~ ~....'l;..al..H:ı.. ... .._ .. ,.,.. C. . L_..JL: •1,,L DJC ~Ulf oır 11191!1.ll srra: e aı:ıııa • 

mıeır T~ naı•• 1 ..... ..,."'\rJSı 9l'C u - tenaa.ı.a ......,...ıp mer. '''"'""'QNıt; ~ J .. ,-.aaQlla. tJi1111t - y111nyana •- u. maJc .iıı;t H · • Vmli~ de 
tl~nıyOrmtıl Voo Paıpt"ne .k~I1l suikaad Ylfpt~- leı de .tamJma.1~1 'Ye llllilaı,mala - ~ ~ullll~ müzakere ve kabul kadılı,I oiaraık ~nniı ~ ~etin, mi§lll ti; arLc~ .. 

aıaıya aZlrW!lılll"lp ltuau me'\'4ciıl fiı. ıtını billerıdk tentıın ~ ve .bu.n. edılmi.şieıdiıı. Tiilk ve Alman mtLletlennın. aebeb. Birlmterine karşı vaziyetleri h!'f 
-:-- le keymik ~ !4/~41 tarllinı6e lmnclaın ~ıa aıçu11 ılka • ?iecliı&~ bugünkii toplantısında Siz ;yıere biri>irme ealdı:rma'ları el. ve8cit açık ve dürüst kalm1t ve dün.. 

Mttte#illerin ıltr~ ytlJ1fllaltırı Ataıtürit ıbulv:a.rının İtalyan sefaret l!Ddaın eaaı. daLi P...Jofl. t...rılbuL blbııi ediien kanunlar ınsmda bette ki m&nuız bU§elY olucdu. ya lı&dıisatıının la sür t 

i~ınaline Jıarfl Friınaada 'hanesi )IH~nlar~ mahlyeti 
1
d.a filin ~ tıkm.._ı b.Lde Hataıy ~yet hududu dsruti~.e Tüık. Cümlmriyet.i. içilı büyük ~qe meovncatl esna:~arc~ı:n m:,,: 

a. h ı:... ı.aı:....ı 11111' bıt'i~-ııe tayın edilemfyen sad«:eı~ '-ıeılıarı ve aıiınaca4t tcd Haıtayın ılhakmdan evvel altın u- ın ınuhaıfaıııaa ve fuv.t duter • ._..,._L .. , 1 T"..L!-•umma vw- .,,_ ~... . h . L. L!...a......,., .ı.......... .. k . . ~----'- . .J, bo 1 if t~ ~ &.ae '1UIUDUWD ş o an u ..... ,.e ve Lo dırıa 13 (AA.) _ Fransa.dan yülkse4t iırrfilaık 'kudretıni• aız o 
1 

~ --'!ımıa ~. - ZEf'll'le ?"8Pı>ıan ıy arın aSJ • ee. bu ugurda hütüa insaniyete aa.. A!Jmanya metm bugün neırolanen 
1 

11 
• · .. F.Iaasnda dul:u aalaplan msdd.e-yi takriben .rını dwaım ~rmek ~ile Y• • zıına dair kanmıa bır madde ek~en- laşme. temin• ~ biır hizmette bu. muabed 'ile dostlukla 

1 
.. 

: illan h~~l~ eb.w-re .. dafaa Jia saalt ıt _.a.ıarmda Von Papenin ckm ~ müzaha.rette f>u.tuııdWları mesine, Baışır.reldlete bağiı matbu- fıwmıM.lııın i>udti. But yabeDCı lam ~~ i9li d :i.nn~tsag • 
umm.alı bİi' Slllf ::: Bu hd evilMiEB madaııu ile aeiarrihanıe,.ejae&:e w: b ehe 'ftl'YalllJ:r. at ~~ mü~lrl~ teşkilftt ve kıııynaklar, aık.si bir i.teıkle ortahk • athren de mm.rtz na var\ıyete ızi:rm ve 

~klal'l y.a-pılırna.k Ster çıkar g.ilbtlği sırada onu öldümıek için Bu .itibaalla maznunlardaııı Pav - ~ıfelerııne daı.or kanun~ baızı ırnad. ta daimi bir h•.ı.zu.rsuzluk dıtYKWN eeeko~ • . tıe · d etmelcted' le • 
:uıtıt~fiftlez;ı~ara~aa Almanlar~ 1 .,~ek ~tne bl ite teşeb. tW.. Komiformı han4tetleri11e uy. d~ler ~~ ve Eti~k it~ yvıratııyudanlı. DUNulan enc:iitenin Y T'ürk~: Akan m!Kede~r.,:; mu 
hea :_~. w:msini göste .. büs . ettiıdikieri ve fakat fiilin bü. sun. ~ Tiirt ~ kan~ - hm ~m. 100 ~yon~ l:ıetlfıu. birmet.i bu idi. .ııec1ıe :ile yeni ve kat'i bir• emn. • 
r.i. sm yiık eiçi&in iıllfiıa.k eden bu macl- - -tso. od nıaddesitım dirdön • r~ya • ~ Sümeri> Vaiuta. ki lrflÇeD yıl bu&ü.a. Tiklk. ,.eı haıvası içinde yekdi~rine bir 

JIO:r. . . ~.,{not mastah - deınin tesill' S8ıta6ı· dışında kalınası ei benchne tıenean ötiM eeı:at1 itiJbaırı ~\il de ~ mil.yon Alman dıoıetluk muahedea imzaılan. keııe deltıa el uzattn,, oluyorlaT 
k Bitnkılrrce ışçı ~~· acı siiCJnekte sebebile ıtamaımen husule ~eımi- lıe teaE~ ieab edeNe ~ Si'lin lir~ daha mtı.ııtmasına a~a bııun dıı; lıeaı yamtılmıt ol~u enciitderin 'ila.!rn Rtvakr tarih tet\ik edildiİi 
\1'~ =lle.rı ~una ~ sadece sadmenin. şidde:in-l~oın.aıJ1P tam tet.~ de - Llyihaıları dav=. lzalmtt Mml'lliği. bem de hiçbır vakit ze - z~an görülür ki. had·isatı.n eaınar 

. g · doo yere tlüşerek sol diz. kapaıgm • ...eceeı~ ibdm!!llltlndan ötöTö. ~ • Maarif CIUDlllll , .. .. vel1 bUhnaımt olan karfliıkJı do.ıı:. süren temevvücatı anl911lda birı.X .. 
Yer~tıınıru:k.tedıl"l«. a .-ıi tafiıti. dtan ywaJ.arımasına ve dok.t'Or ra- 1 ni kaınaııAUD 64 iiacii ~e.ı de - Aaka.ıa. 17 - Mecl:i's' b\ıfıunku hiun iruvvat ve esaebiıiı bir kere TDe muısrm vaziyete dtiımemiı ne. 

Rbı.in ndMi. boyunc Y' . ...ı;..... sol kula~ının işitıme iPiiT.eıtilie 62 nci maddeeıne tevfi'kaıı tiop~tısı.ncla Bur9a meıh Ul8U Nev • delba aülbuıt bulmu§ oldu. di. ift de d ı,· . T.::.-L:..· d. 
h'ııaıt yapttlımıalkta.<lı. .. .ol l ~~...4.~ .. :.;,nfo ı...::-•i ._....; •y -~-allaınııp nezat1et a'hına ..liatıık .. .-ıcl A~'m .teııbiye ve maıarif ta - * ~ ~11~--~~ 1'!..,,~~~{_~·.1 1

. 7 
Alı 1 f d ·ı ,e mucaue e ·ıu:rw.u;,-m -s-- ..,u .... --<J'• "' - Y~ r.11' • • elif . ·ı . hı d ...,,,, Mlı.uııa.nya.ulr. m~ erıM 

e-bın:~z:e :~~
1

kııt'alv ıe,kiJ lemıesini mucib oliduiu .. ve bu sa.. llar~ t~ten mut:°er ~m8J! U~re bir ennm t ~~1 youd a A~ ile ga:rbi Avrvpe. dev~ her zaman d-erin br.- dostldt havnt 
etımşı~:.r ~ fil1in tam.~ ~~I ı<)ı• r- wae~ ~... ır laıp ~ ıııe ı..u..::~ ı.:: kteri. --•• •lıa busünkii bubin iik ~e idaımıe edegelmit olmataTI 

Bu teştk.iıller Fransız sabinedn - siaie kaldığı ve Ömer..a de Wılak 'hapilıt Cf9llls1le '1 n - Mıııımlf v~ Huan Ali~..:- ÇMP·· re ıı ...-ua...;doi- WR itibamile de dünden buıgii.ne, yey • 
deki "--.~ nma-ıı'ara ve bilhassa eımesmda hiiviy~.tmi -ve fa}lsu-..ı na. _L • .. le ..;ı,.,_~ had>in menii kJac:apı eaaaalar siz ibir ıtezade düşmeleri beklenemez 
s · uu:ı~. ~~ın1mi~er. te9bite imkiA k.almayaeR '5ildei Siileymuı ve ~iin'ahmen cevaıuı vermıı ve ezıcnm_ ~ • ..,..ır pek çak oeıirnupu. Pek küçük im di. Biır eene evvel Anltareda ima. 
d~nt Naııaıı.reı parçalamp öldüğü va bu iki maz- ~ '" Abdümdı- geı. ld: .. _ . eb.llyeıt ıiıee. bö,.lıe bir bubia ya. 1aınan veısiir.a. bu bala"k.ari teyid et. 
i· . ...._.a '"° t.a1otl barajı ıw.nan hadise ile a!ibla.rı balan- ince: BunJa,n.n daı ~er. Tokadı .. Bü: :~ ~ıh:m o'ldu.. mML b1tr miicaıcleae O..lancıc:ı cWu.. tiP ~ dünyaın'l!n .fak MT nokta.. \IUe:. ~)r ip al • me.dtğme eli~ rnazmmlarta ömeır l.u Uio ~ _.ellbllnll olma.. P C .... lf!A. iM' et et. ğunu uılemışlardt. Bu bakımdan, sıa sıığınııp kıa.kn·ş olan aath -giiveT. 

tı:nh, ~ll FıoaMa~ın bir\;"Ok TOkıad ve pı'b l<ttefatı &Goşrıiki 1'1ıP wlece<diiw l!llPula• ~- et ;:...&.M~" l0'1 =i:t ~ ~ bbçoK miM ~tin. gerekli hazırlık. ve cininin. Orta Avrupa illikametin • 
. k tl#far ~lan mı.~iys iamsı,ac:bklarma müteda.'lldleftnin ._. ~ .... 0 ka • . eıa vıo t ~ tar! . ~1~ miidaiM. tedbiderirni almıı, ahvalin dıeu gelebııecek btr tdı'Pike ile tela. 

~t.edıir iT oiXl Wrlarma' rağmen Abdur- 9Umm 450 111d nıaddte-. 4 ~ü ~ırZe =-ecf.::!: ~~ ~rlu~ı bir gdişim ve iıcabia.rıcua. göre 1.a.m bu. dide ınaırıoz bulunmadığını göster • 
-~ rahman ve Süleymanm tahkik.atın I fılu'981 mucibince tttyİcı eıdihıne&i li !""""" . _ 1 ~!1 e~un ~ lummmeya çalıtmıtlardı. Bu baeL rm,tir. 

F ik• • he hıeır safhesında Jebkedeın. ve yekdi- zım gelen ö'lüm cezaeınıı. bedel 62 d~ eıvvel'ki gun1ere ~ıd hadı'SeleTın Nllli .. ereu milletlerden biri de Bu mem~ıeıket ve sulı.ün kült&t ma. ransa f fftCf cep ~ni teyid •e itmam eyliyen be. ı nıci maıclıde mucibirce ı.yin edı1en iyı: lıeııbit '?~mem~.·.~~. ~~·ış ,- Türk !:~ idi. . M-yetini takdir edenlerin kaffesi bu 

dı y.acla1rı T~ bırnla.nn Korn!!-Oru 120 ter 8elle ~ ha.pi.c~ını.n Itır, Onuıı ~ buı':11~uzu ~esbıt Türlk Cüımıhuriyetinin sırl ne(ia güze.il eserin mu°bdt1erine minnl!tta.1' 
8Çllft'IG~lna Ylf m tiia1kçe 1'ile~ R~ ~ Favl!o&ı _da- 61 inci maıdıclesiı mudbincıe y•lBl eıtmdk... ~~~ tarih~e ~iZ~~ müdeiaasıına matuf olaın bu ha.re. ve jnsa.tliyete bu güzel hediyeyi au. 

11~1 ~-çe ~~ıyen ıhtiyar Rus dıye mdi·r~re'k nezarete a·lındı~YI ta eıtmekm ... Çi.inkü her bugun. b~r gu~ ketini göraıler; bull'll hak.aız yere nelb&ıi~ olanların takdi'lltarıdlr • 

adecek mı!'\ lS~Mİrip yakalanJtı..RJarından mten ltibaren ((On3't' sene. mnddet SOD1'9., dWı oluyor, 3,> •nelik bit' L:_ r.,__ .. ~-· "~uı Ve.....,..,L I_ _ ** 1 r l ,,.ı, · b __ . .J _ _;L_....: M 'f v-l_!Vl!W• b' lDdll' ~.vuz nKll ve ma.- ........... ıaır. • e-vffi f<*>graflan :ın tP-?ulS ve a. lerlle a.ğır hapislerinin -..e ad.lıiye z..TtMlllDMIUClll a:aıl cıguugı ır 

zı hususiyetlerini ızah eylemeleri h•rç tarifesi kanununun 5G'DCimad. delgi ~ektedir. Bu, her halta l~mG .. .._,a1·
1 
u-.:ı IBulgaristanda temer-

Amerika ile Fransa 
-...:111 .. ;;.-a...t 

kesilmiyecek 

ve 1'1'11111ktlfrün 'Ömeor oldulunu met. deıııiniıe 11 inci !bendine tevfikan P· J l 11i ~i çııkar. e...n adı '"'Y9" v llVJIR ......-n 
ımk6tıJMBı olan ayaMtaibısı. ile el- 6000 bnut c:lurUAJma haıcan euıç. uTeUilğ:leT dupidin. Biaia mev. Vlllililia riuselinda küz kamplan YÜcude 
lııi8eo ......... puçalat ip a.n.. cermh.r nkııbetinde pa~q - zuat, .,.; ••• tr'iCM'nM'\.ı., ta. ,- .....+Wnliyor 
YetıJe te{hJ8 ve tayin eden .nWte. ılı.ak yimı.l.fel'd.en -40 liraoıa ~ limame-deri .iMh .-ek Jbım 8~ faplamlt 5 _._ • 
veftarım Anbraya ikinci gelif}in- eqri P-W 'V'e Leon.id Kornilıoftan diii zaman bunlarlA izabnMnelerı, 
de müstemin'etı ikamet eylediği w 10 naırden 20 linsınıın da Abdür ~ller ... hepli bu aTebliiler der. (e.,t.nfı 1 W ~ LondA 17 (A.A.) - Viclıy rad. 

- _ • To:ros o~ müstaih.demleırin~n .ıımım Saıyman ile Süleyman Sağ .. gisi» ıııde yaz•lı..iu. Bütün kfkllL Ali Yiicelin :reisliğinde toplan.. ~ göre, harb muhtekirJıerl. 
~oaı 18 (.A.A.) - A~ HaJid Urıaal He Aıi Çeliğ!n Fha.. oldaın talıısilmıe ve tercüma.rı Ü<:Yet. ta. ta köylen:liıtki öiretmenlere ka • wştr. ~ kx:>l mensubları ~ yalaın 
~~ ~ e.ncümıeııi ~ detıleıri ve ~~ edilen tütün taba. hfiınıin Konm1rof ve Pavllifta.n di - deır bu dte!'gil~r 1ıideır ve aıkuın.da. Velkil., azanın umumiyetle be- h'8lbeıclıer yayanlar i in akinda 
l{tlıırıaıliy Vıocthıy hükf.ımetA ile. mu· kası üzerifr:ıde tetk~aıt yapan ~- fer maeari:fi11 her dördünden müte.. imza ediı'lec:ek yer~r vardı·r. alaka. den taibi~i ':e spor i~n~ Bıtlgariıstmda teme~ ~lan 
ın~ muhafazasını ıbı~ teı~!ann ômerın fcıtografis:iiı:; atriyen ve müteseleHen alınmuıfla mıaa.r bunu ~y~ ı.~'!°1aırlaır. ~usu ~vfk ve ılda.resi hususundaki du. .. . . . • . 
~~ vıe blW>~ı;a- iıkiJ;ı.c.i. bil' de de görülüp iki kaşı arasındald kıomlloE ile Pav!lof hakleırında 11e' _ :retfle Maıarif V ~Ulıgının resırnı ma. şüncelerini sonnuş. " ımhaesa vucuda getiıriJ.ecek.tır. 
~ ~ takdirde Fransız «dst» ymi et benini bulr.ıaları. o- 8lnl tabiıi temyiz, Süleymanta Ab • biyetıte ve te,kııJ:atına duyurmaiı za beden teıtiyıesi kaııunuaan tatıbi- I L t N 
~ yalldJm.:nı tem8. eimEk ~ i1tameti esnasuıda ~erdıği dürralımen ha'klatinda kabili t~ • tUri görıd~ k~nu?i ve ın~i hu. kındesı çıtlwı zoriulr.laruı önlen. A 
~arı anuye ,ayan. olarak ~ Hunt :r.tültesındefd yirz ofmıaftt üzeııe ·Pa."Vloof ve Komı • euııBaır f.eılhtit edihnış ,clemebır. mesi bqbmındarı kanunda ~ıL. Sö .. _d a. _ .. • 
\>~. ' ~ flıbı;grafiMM aynen ma- 1of Wlailında 64 üncü madde ie 5_?~rimi ~üli."a. edec~ olu~~ ~ düşünül~ değişikliklK için ... IU .ıuBye Ceza HildmH 
~ 18 (A.A.) - Ayin ~ 1ılbılk W••,• Ve maznunlardan ceza taıyİ'ninde ve Siileymanın mıdı ~u oldugu gM>ı ta.ı:ıhe t_ev~ ı. böl~ te~ı~erde bulumnala- gınden: 

ll'ırtıb'utııarn meclis ~JD Vıp Ptwlaflılll lııunhu.L Be-)l61ldda Azak k6ıniyıetirıde QOğunlukla diğer hu - çm gayret aaırfetmekteyrz. Dunu de Tını rica etmiştır. Fala fia.tla ku)'l"llk >'atı satmaktaa 
~ elti ıWinl uairl' . alıae.- ,_ıcı..ıa .üdlllTa_!ı- .Jımla o:yl>i'Illği :le 17/6/1942 ta eöıyllediğ~ kaynakia~dan ı;ı_k~np, Vekil. Umum Müdürlüğün Maa. 11111ılu Söiiidtin ona =eı.a•>eeı.ıdeıı 411.. 
~"ff•L• ..-a ~~ ~ ~J ıala Mı ~tü' ~ .._ .. -. 'ffTİ.IMek ~tef• ~-::ti:'--~.~ .akd.• rif Veıkıilliğine b84Jhnmasıt lrmru- med "oiiu Mebmecl ıtMA hati:mda ıa. 
~ mftletlenntn bJnl'JIL~·:·e haMe. la:uırıtuklM'lfla .tü nru ~- ham icra ve Ko.rnilof Pawlofa ter. ve ıstı esme arze ı • sunda Büyük Millet Meclisi ve pllıaa duınıışıma .. 11Dda ti4e ed :en * 
~ duyduklaı se~ati ~ d At%l!aym w K?t"nılofun dayı .. cılmeo vaısltM1te an!etılıp bnun mz. bülkiıımıeti!n görüşlerim anlatımış nlııbetlnhı uı.tma W...a mtlU --. 
~ ~ ar~ .-...e .. -ıw ~a Manel-. selo- ydrarı gösıteridi. ltalyamı bUUiı fdosu ve biır wı teşkil eden ~ lf- ma unun:anıaa 59 1mcm madde 3 na. 
~ i~ eıtrt.i'rHeceğmi Dı1dii:r • JM)Pla ~nlıı.roa.n ~ul~~~an • ...: • • lel'li arasıında bederı terbiyesi ve manlı bendi m.,l'lllniıııe (1) 11ra allt 
nı--.iır. ıa • _. aiırieS.ıtıxıeırıne d1g:r RuSJlfla son ~arlt nzrycru Akdeoız rt aharebesına spor daıv.asıaun şümw ve ebemmi. PM'a cıewiJe me81Pim'-7e&olne ve ., 

~ ~ ~ çırağ> ııı:u:ız (&,taraf . ,..) sllrühnlla )'etini be-~. Kütlenin be- mtin Mnma karar verllmiltir, 
F r•u.. .... kv ...a tt'Zielllt '"' h-1.Cise gönii ~r! nwiDd.e. ,,.ri 

1 ı~~ı.: -Al~ .. : dBl terfbiıyesi ~ saba:h neşrlya. (12/6/MZ) 
: --,- • ~ TGl'9 cıılllılnden erkenden Çı.&. ıe;~ ~~~ 1r--

1 
• .--· (llaftarafr 1 mca sayfada) tınıda 1'9dıyomuzda.n istifade ede. -----·--------

..... ~ la (AA.) - Fr11t1ııık Tar-~ elinde ltit 5l!'Y bultM'lflladı. ÇıC>lk ~~ ve ~mı.M ::!: :rn4 için hııgil'iz deniz bvveHemıe rek umumi temrinler ya.ptırılmatı'l 
~ ınuın "w-da ~ IÜlUl l!D9 .. ~ otel .mtahılemle .. laır ....... 'Ltw. gme birçoık 80 .. meydım olkuıycı.bilece\. derecede sayı teşeıl1b(isüne girişiLmesi de karar. 
!Pdııletıı-* -~ w fJltma • ,__ HlllW 'Oıuüa ft nk'at{an lar 9!11-şbır. Tepe*·de çok mt).. ~malik bulu.nduğaınu ._ laştınlmıştıır ~A .. [lti' 
la.t'4ılıaın. .._. PlreM ..-.ı tıf.. Wns eıfWI kacslJıilb kıc.-ı ku- dafaa ~üen mevzilerle istihk~ nıyıol1du. Bu aon l:uırlaımaılarda A Jl · . sürülen h laır ~!il ı.-
~ W ..._. ka' ,........ ..a _,-. ,..S oktt.1111 hal- lar çetin ~lar sı.ra&mda ~ı ~ do~nın uiradıjı ve ev ~: ~lder yapab=ri. • - - - -
t~. tle tM- -- 9 .-ı.ıe Canlaya taraftan ~~l~ kaııad. ~ ~ ı1be91 gereken ltayıbla.r 1o imkerı vermek · · ~ 
----l il .-... dojtN -ttitfne v~ le zaptedılımıŞtır. deın aoma ltatyan dlooanmastnın dö ne · - =· 3 A. 
.,_._ ..... ~ • -- munmıtlr'drm Kor- Sabahın ilik saa.Sler.i.ade Sibırya ~ halde iç zı~~ bir = ~. ~ -·' ısırıı k.tır 

- ~ ..-- · 1-1 · h"" 1 · ,....,.ı 1 ................ rilllRllnUCSl guuu ya;paea . mıoı- ~ ~ a.. - esı ucum a ı~I\.... o wı.u~~ ..... aiLr lkıuvazörünün lıalmJt olmtısı 
~ (• .... .,, ı ..,. ....... ) . 1d .- Jh..• k bımuı ~ilin ~ava kuw~i .. pi·yadeye çok ta' malatemddtt. J ,,. 
~~ ~ bril Aa ~ 'ft tJOför _. 'nıie o. ~.şayan b14" önemle y~ını et- Batınlan tiaıret ı..a..t L A N 
da &\lın ..... MenEl= -- e dftl'da w~ 5m- mişt~. es+ . . L- lı..eil- Berlin, 17 (A.A.) - Alman rad.. SöjiW Asliye Ceza Hild•li 

~~lmiiş.taz. u. me -- .,a FMm ~ şe. .Doğıw &p.esın_ı~ ~.u:'4 "' yt)8l1 spilteri. Alman denizaltı ge. ... • • 
~~ ~ taul .badıeıtleıri 'ff Bi~m Tokgoz.un ~~ mınde wcephe ~~rısmdek.i çevreler. m.'iıledıııilı son alt.ı haıfta zarfında gınden. 

aa d\lŞllrıılm kuvntıl'frı hucaın te.. 'h !lrnıımen teyici etmesi ~ıb de dıağıtıiaın du~ kıt'alan yok .MJıaıı:ı.tiık deniZ.:nde şimall Ameri.. Pula ._. D8bllfıl ..._,.._ Mtla 
i tt>Usündıe bu urıamamışlardır. =!ııe saıb!t eılııJı1lf ve mahke-~- l>üşnanm 11men ka d~ sahili açığında Carnfb de S6tüıliin Daıltııt ».riln4at Kleeyln .._ 

A _ Aı... teılıılrci de ha&iseRin bu yolda rere- ~lü cen'\llbUı11daki iaarrualarJr a.; niOOde, Meksika körfezind~. Aıt: ... Kellbu llı!ttm4a Jac>ılan 4-&. 
1 .DeT'liln, 17 (AA.) - -Resmi t~ rrııeee ·~ ,.·ettanf ka.natllt tahas- kitnı kaünaştıır. . .. darıi.:ıde ve şimal Buz denizinde n 80ll~ Ur a'll:etttia mlıtıaa bl. 

SiDema projeksiyon 
iDakineleri 

Sea tertihatı 
AmplililNıtörleri 

Türkiye vek.i1i • 

KBCIP IBSIS ~ Afrikaea İngım !kuv- ~ ~iT'. Vollkıbov cepbesınde ~. biır ~ toıınatl)dan fazla ha.. naeın '5> ara be.tılt .-ra omalle mala. 
~ ~ Me!TMl.D ~ ~ ba- Her we hd•r maznanlaıtdan Koı Alman ~etler~ taı-af ı~dan ~ citmıde dıüşmaın tıcaret ge-n:ıa"si ba. khdıeta.e w bijlpmijn ilanına mw tftnltal.,Jlqothı. t.ııtw Cad. ın 
ıa.ıda ikuşatılan kııt a1a'l"lll taar- .._. P-W aı~ Ömer~ - ~. ~aa eclıil~ ba:a? me~- tiirdıık!lııcıru söylemektediı'. ~- <Wll943l 

r.ua teşebbüsleri akia ka}nfta'. ... iııhliaı eylemekte ve bu ı<I. }er,ım mühim kıwve4lerini ~ . .. .. -------------------------
Ş~ ık.a<iar altı b" e9lo1' akn.. ~4lı&101 .. ud baka7asıni tet. den .,imeık teşeitbüslıi:aı» 9;,Uwı.. 16 Haı:ran l'lDU kıi'aJarmuz De lel d • il Yed" • l 1 
lnıt v-e eon günlerde Ayn.el ~l: ~ ~ ~kuffarın raporla • .mıuştuır. Haftalartlanberi bc.ı e>r. ~~ ~ .. d~ ın V emıryo an IDCl f etme 
~ etraıfı.nda. da ayrıca birço a1~ m&ten'.den ~ııbit ınaın1tk "tıe bataklık ~~lftde ele- mel'Dil ~ ~~ Müdürliig"' ünden• 
- elie geçlıl"iimişıır. Buııdm ba§l- nnııla t -::.. btinye.ıle te~ek. vam eden düşman hareketi ııeti- lerdiır. Sıvastopol kesrmi.n.de d. • 
~ 2'ı4 zırhlı araba,, 35 tat ft 500 ~ \,oyırn ve benai J.ak'kın.. cesiz kaıJınllfbr. Baraj ~lw del11i mu:haırebıe.Ler devam yor. Mabamaıeo bedeli «BZ.008• Ura olan ve ı•6ZOOıt metre 'Dlmai»baı Jün lııaoe 
...._ ~ kamyon zaJt ~ )!Ok k ~~ a a iılbnad etm~ _ şimal.illrde ku.şatıllln <i:üşrnan kuv. AlıııDıall hüc:ı.ımlMı.nın heps düs.. ile «Hth tıift ~ thme !/Twm/H! C... ıriinii .a 15 de AfJ"O'ft Ye 
~. .. ~ ~..-..IarM tııı. istid. vf'tlleri etrafındaki klskıaç kısaltıl. moo~ a~. ~.. '!enlı.rtlnrek tinci işletme m.iMılüf'lütıi Wr0c'"Mla lıapelı sarf --uıe eksıUmesi ~&Pllat-Mb-: 

.. ~ iııalllnmdıl -waın ...- ile ıı4le 1!1111 ve .a.zail ıe müe mı.ş ve daıraltllım , SW'etile pü.sku.rtulm\i.ş.tw:. Cephe.. Bu işe girmek tıde1en1erin d.350,00 .. lira movaüa.t teminat ve malı.süs kananda 
~j! ...-aftmlk r~ _.. -.-..-.....,._ ._.,J.Tlflln Sovyet teblliled n.in başka kesimlerinde mev~ sa. ta1'n ~ "'......,. telıılff meldalılannı apt ırön saa.& H ele kadar komls. 
~ ~ 'IXlılll'lflllft ele teÇJll"'l- ~~~:len chlle• _. Moskıova, 17 (A.A.) - Sovyet v~lar ve 'keşif faalıyetl'erı o~ ron ..-Utine vermeleri lbu111'11r. 
~· qfliİd.eır hava savqların. ~ efhır,..cal d~ W .. gece yar.ısı tıeıbliği: tw-. Şartnameler lltMme kbmt.,.onunaan «310» karue bedelle atmabnır. o65Hı 
....... •ıt»•!WMtıl!I. ... 
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,----------------- lıtanbul Yeni Postane karııaında Meydancık hanında Anadolu Türk 

üstiln Muallim Fuad Gücilyener'in yeni neşrettiği . 

--- --- -· --

Hazlra• 1 

Kitab Deposu Salıibi ••••------------
eserlerden bazıları: 

TALI H NEDiR? HAYATA 1S1 K Bu Yol Uçuruma Gider Saa et Arayan Çocuıdar jl 
A1mancada.n: Selma Cücüyener Almancadan: Selma Cücüyener N.mancadan: Nevhiz Cücüyener ıl 

50, Ciltli 75 kurUf 30 kuru, net 35, GJltli: 60 Krı. not 
lngilizcoden: V A H O E T 

35, Ciltli: 60 Krş, net 

jÇok ve Çabuk P~ra l(azanma Yolları 

1
. f ngilizceden: V A H O E T 

35, altf;: 60 Krt. ıı-:t 

-----------------------------·-""'-----'' 
Muv ffaiiy v 'i Sırrı 1 

Jll8'i1izceden: V A H D E ·r 1 

·n1 Çd'Un 
Telif: Mua.nim 

100, Ciltli: 

TOrk Ordusu 
Fuad Gücüycncr 
135 Kr§. net 

GENÇ KıZLARIN DOSTU 
Flransu:ca.dan: V A H D E. T 

.50 Kuruş net 

1 s •-!...·'-t 1 k D 1
o·· ·~ ~·~ ~ ~ı H 

1 
u w;ruw ~r. o uyunu7~ uoum:ş ve goru.,.crlnız ~en·~ et. ay atı daha 

·35 Kuru1 net ıyı anıar ve ha:ratta daha çdk mı:Yaffı.,c oıursunuzl 

Dünya, Türkiye, Avrupa, Asya haritaları 25 ter, ·Afrika, Ş. Amerika, C. Amerika, Okyanusya haritaları; 15 !er kuruıtur. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~·~Bir harita ~ırken: (Muallim Fuad Gücüyene~~j adına d~kat ediub.-~~~~~~~~~~~~~~~~~·-

Spor anketimiz 
(Baftarafı 1 inci aa7fada) dıa genç yaŞlarda hasıl olur. 

barıle, gençHğin her b&knmdan ter. Mekıteb harchıdek.i ge~liğln 

GEBZE--.. 
Halkevi ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu tarafından tertip 

edilen 

SÜNNET ooaONO 
lle BQyOk 

Pehlivan Güreşleri 
21 Haziran 1942 Pazar 

sfjnü yapılacaktır. 

bıyesı vazife ve ınes'ullyctiıni yük- beden ıte11ö;yesı ve sporla meşgul 
lenmı;ş bulunan Maa.rıf Vekilliği. olabilmeleri için semt semt teşek. 
ne baklanmasını.n çok yerinde ol. 'kü'l edeın sıpor k:lüple.rinin bu mak
duğuna hiç ,Uphe yoktur. Bunun .. sada göre him.,e edilnnesi, oü'tün 
la, temelini ve kökünü gençli'k tesisaıtı havi gen'Ş birer salon yap.. 
te~kıl eden beden terbiyesi ve spor tırıllıması ve buralardaki faaliyet 
işlerinın, istenilen neticeyi ~lde ·haık1kın<ia gayıri muayyen zaman. 
etımenın müMm sa•rtı olan, biır el.. lıarda ~iş ve teotkikler ypacak 
den tanzim ve idaresı de temin e. bölge mü.f~iŞ!eri tarafınrlan ınun. ( T J • A T B O La B) 
diılm~ oluyw.- tazaman veri~cek raporlarla ma.. _ • A _ 

c2 - Devlet, beden terbiyesi lUnıat ah:nanası ve hu salonlarda Me,hur ;lliziyoni.t profeeör 
ka.nunile beden terbi'Yesi• ve spor yapıJn sporılra mahsus sı.k sık mti. ZATI SUNGUR 
işlerine el koyarak, muayyen yaş.. saba.kıalar ıterıti!b ve matlub şekilde B ilund cırcı _ı_ • ı. 
lardaık bült.. t n.d 1 b den ik .. . kd. 1 . f eyo a •~• eınema n tıya 

ı . ~n. va a ~ş ar~ e ~ışaıı1 luplerrn ta ır ve ta tı ro.ında her aktam yeni numarala... 
teıııbıyesıle iŞtı.g~ ettıııme pren- edılmesi g,bi ci.zio. tedbirler alı~- rından müte,Hkıl zeucln Pl'oSTil • 
eıpıııu va:ıJetmı.ş bulunmaıkltadır. ması ve bunlı&nn cıdd·ıyetle tatıbık d d Lt. 

--------------·-· ------"'" 

TESİRİ KAT ' i 
TAZE MEYVALARDAN lsTtHSAL EDİLMiŞ 

:idris M üshil 
j LiMoNA)T ASI 

Lezzeti Hoş •• içimi Kolay 
MARKASINA DİKKAT: F'ıatı 60 kUl"Df. 

Sıblıat ve İç•ımai Muavenet Vekaletinin ruhıı.atınl haizdir. 

B --ı-- k . -.:11... ·:m · bu mı na everr, e ece .. 11'. 
uııucau sonra ı en urwıı ış ve takilb edillmesi' icab eder. 

prensipiın tatbiki ve filiyat fiahası. Kuru.Jıaca.k spor teşkilatından Rq'd R T' ,. Satlhk Taksi ~ır-: Saçınız Dökülüyorsa, Baıınızda Kepek Yaraa? 

na mtikal etıtirilmesi iş!dir. Bu arzu edilen netıcenin alın:ıh·!nıe- H ı·d' p'~•k. ıybatrobsu t-ırtamern .. modıelT:eaDoço~ana4deıll!btıarUllBaerNnd..,o,..nı~ı hkal..o_ l l MAJı•K SAÇ EKsı•Rı• t~kiıliııtm Maarı{ VeK.aletine bağ- · . .,,, · · · de ' .1 · a 1 e ı~ ın era er 
1,,, ... .,....,, ... 1 ıı..-nce bn prensipin kül< bsı.'lhspor ı~m::~~n, 0 ~lşt. oı gıh.~~ Belvü ba0-ıçcsin1n alaturka krsmlnda :J 

........ ..., , •Ut" , • - 1 assa tecrUıuc ve ı ı ısas sa ıoı H 
9 30 Jl>!ClltJ!l"ılmclc suıretile tatıbıkinin te. . d h" - . ~ e er gece saat . da Kull t . . l d h 1 .. 

~"' . ve aynı zaıman a usnunıy<;', v stzt TANIMIYORUM UıaJonou Aml KMaotlan& mü. anınız:. eaırın er a görurılinilz ••••-. 
mini beıkıımmdan da çok yerınde dürustJüğü ı'ie tanınmış eşhas cli- · vı di 3 p d 1--------------------------.::.....: 
&muştur. ne veııi1mesile miimkün olur.• ":ome er e racaalbrı 111.n olunur. lstanb 1 B 1 d• • K .., M•• l • 
B~nlkü dünyanın i.leri. mem: ca _ Mekrtıeb talebelecinin, mıı- • • U e e tyest araagaç Uessese erı 

leketlerinde beden terb•ycsı. ye~ı ayyoo biır yaştaın sonra, spor klüp- İzmit denız satınalma komısyonundan: Müdürlüğünden: 
yaşından yetmiş ~.~na k.aıda.r ~u.. Ierine devamlarına ve müsabaka- ı 1 ~ 
ıt~n miU~ hergu~ sıhhı. b~r .ıh. lara iştiıra'k e~le-nne müsaade nşaat İ a.nı Mü~mis pay >ertnde hlriken 1ro1uıı ve aı.tır &iibreleri ton itibarile bahoe 
tıyaç ve .ıtiyaıd hahnde cıddıyetle edilmelidir. Muhtelıf sahalarda Hhiblerine satılacaktır. Tahmil ve nakli1esi kendllerioe aLt olmak iizere ko • 
,tatbilk edılmeıkte ve ~u mevzuda BPOr ıkfüplerindeki .arkad~arile 1 - Kctılf lte41dl 123!'1 lir& !9 kur11t1uı ibaret. olal> cWerltecek bir mahalde Jua l'iibttslnJn tona s lira ve setli' l'ilbrelerfnln tona rcıa ı liradır. 
biT'QOdc eserler neşredılmış bulun- bır' .,.....,.:ı~ '-uluna.n talebelerin yal. 7aptınlaea.k temizleme l'lvinin tlrinoi. defa kapalı sari elaıUtmeııl H/Hulran/ Gübreler l&lib'-'e müracaat ıaa numarbaaite veritecettlr. Taliblerln Kara • 
mclkrt;ad aaca\.LU v 9U CaJ'l&mba liinü saat. 15 de ismtıte Ten:ıane ilıa.pmndald komisyon M.na • atae mıteMeS&tı leva.nm amirlitine müru.a.tlan ilio olunur. (6598) 

ır. hi . . büı·· .11 te nız spor ve5i1esile ayrılmaları doğ. ıında yapıb.cüt ... 
Beden tıer yesını u.n mıh e,. ru değiadir. Talebeler mekte.Ple- ı _ Feani ye bu9usi prtnameleıi, proje •e lı.eeıft ııer,;m Jtomllıyonda C'Ö ,. 

!a.tlbiık etımeık .v~ bunu ltıy~d R.I- rinde yapılmayaın sporlardan birL ~- a ~natı 924 lira 65 kurqlur. 
ue g~iır"!l~ ıçın, .bence, ılkme~- le de klüpte meşgul olmak imka.. 
tıebden cıdd1yet1e ıte başlamak la-

1 
, a - ilaıteklikrtn ba ııibi 4teıri yı.pmıt olcMtlann& cWr na& ı-.hU1et •• em. 

d B ııii mcık.teblerimi~de nmı bu!mU41 ° urıar. niyet vetılbtarııu.,. H90 -.rıh ltanunıan iuitatı veohAle t...._ rtleoekleri ts_ 
zım er. Uroı-n Spo lkl" , · · d k d' ·d lbeden terb!yesi haftada bir ders.. r u.pıerını e en 1 1 are il m~nnı 1'*8ncla mUdua ~asılı tenıınaAtartle ~ Wlıl riD •e 
tir y · kııık beş elli dakikalık ve Mnrayıesı altında bulunduııaeaık u.a«en tam lbtr 1Ut cnellne kadar kom1117onıa TS'lllelerl. cı81H• 
br. z~ işgal etmP.ktedir. olan Maarif Vekilli~ince ta~.ebcle- ----------. ------------------

Kanun mevzuunu teŞkil edecek rin ıldüplere devamın~ n_ı:usaade 
~- d -ı...emımiyet verilerek mek. edilmesi, beızı gençlerın kluplerde 
IAa ar ı..-ıı •• _.ı.._..a_ l 'şt' k tmek 
teb lharici:ndeıki vatandaşlara m\i. ~~r InUSa11.1ö1~a. a~ı~a l ıra e. . 
ikelltifiyet suretile tnıtbi.ki kabul ıçın meık:teiblennı :ertketmeıe:.ı ve 
olunaın beden teı1bb·esınin, ası~ gene .ba~ı gençler~n bu yuzde;ı 
be.ş'ğ ' • niyad haline getirilel'ek lrendılerilne maddi menfaat. tc-mı. 

~ ı 1~~ ~blerde haftada bir nini di.iışünmeleri gibi ~ençhk ah. 
::~~ ~eğil, hergün birinci ders be- lakı üzerinde f~na. tes.'I'~e~ hAsıl 
Hen te,xlbi'yesi olmak ürere tathik ~en va~i'yetlerı.n ıwlesmı de te-
~1mesi ıgfüi oezrl tedbirlerle yedi mm eıtımış olacaıkıt,1~·· . 

d yı'ran.i yaşına kadaı- her c4 - Spor teŞKılMında rnesaı-
y.a.şm a.n · _, __ · · ~-..:ı d'l ' · ka ıcla bah tekir.ar edeceği- beden terbi. sınuwı ıstıJ..<ilUe e ı eceıt, ~ u r . 
;,81esi harekitının genQte artık tprk arze~tiğim evsafı haiz kıymetlı 
edemiycceği bir itiyarl haline ie- şahsı'Yet1er va.rdır. . 
thıilmesi düşünüleıbili'r. Ağaç kör. Yeter iki iş verileccg: zaman ehlı 
pe iken eğildıği gibi haz. ltyadlM" dii'şünülsün.• G. O. 

Devlet demiryolları 9. işletme 
müdürlüğünden: 

Halen iııtanlnd lle Uwnköprü arasıncla mütek&bllen itlemek.t.e olan 5/6 ve 
1/8 No. tıı yolcu katarlarının aeferlerl Edit-ne ve svaım.rada kıadu temal 
tdilmi.Ur. tık tren i.Manlıuldan 1'7/6/9U Çarpmba 'tt Ecllrneden 18/8/9.U 
·~be l'ÜDÜ hareket edecektir. Bil lırenlerin t&rifelerl aşatıda aaym halka 
\lin otunar. (6569) 

8 No. ha katar 6 No. la k&tar 

ı:.tanbul &: 8.35 

Vı 11.0S 

1 .No ... lr&tar 

UlrDe ltı LM 

t.tamal v 1 17.51 

tst&nbul K: zı.oo 
( V: 7.59 

( K: 'J.58 
fMllnçad V: 9.0S 

1 No. la katar 

K: lUI 
( V: 17.1\1 

( Kı 18.11 
istıublll V: Ut 

Devlet Hava Yolları Umum 
Müdürlüğünden: 

1 - idaremh lbtlya.oı için ua bin kilo tayyare benzini ile 20 bin liue oto. 
mobil beıuıini kapalı aarl UlhJ\Ne ınübayaa 4!dilecektfr. 

ı - Tayyare benzininin muhammen bedeli 17 bin lira olup muvakkat te. 
ınlnah 6525 lira ve otomobU 'benunlnfn muhammen bedeli 6250 lira 

ohıp muvakkat teminatı 468 Una 15 lııuruttur. 
3 - ihale 29.6.942 l'aı.a.rlesi rüıtii saat 11 de Anh.1'ada Tayyare ıneydanm. 

da kain Umum Mwhiı1ük blınasında toplanacak ioıniayon ıara.fmda.n 

yapilacakt.&r. 
4 _ Bu fşe ald fenni tart.Dam!!. eulitme p.rtnaml'lll. muk.ıvrle J>fOJesi Dev. 

lel Hava Yolla.nndau t.t-.mln edilebilir. d285:ıt «65230 

1 Askeri Fabrikalar Satına1ma Komisyonundan 1 
Talımin edilen bedeli «3':'30• lira s50 kııııus ob.n Zeytinburnu silah tamir. 

hanesinde mevodd 13 aded ku.arun buluodııklan yerlerden söklilere& ~Oll.600 

metre mesafeden lskele1e t.aımmaları v~ Js'kelede slgama Ue dub:ılara !ilklen • 

melen M Sahpauı.rında a9kt:ri fabrikalar yollam:u;mdı:ki satın alma komisyo .n 
nwıda 3/Temmtız/HZ Cuma rüniı saa.t 14 de açık ~s!ltmc ile ihale edilecektir. 
istcl.:lisl o cim ve sutle 280 liralık tcmfru.t mıı.klbuzu ile komisyonda bulun. 
mala.rı, «G63h 

lskenderun Belediyesİ!Jden: 

Deniz Levazım Sat1nalma Komisyonu ilAnları 

H Metft dıon Jaih ıalmaa\ra 
80 Metre don yatlı salmut.ra 
30 Metre don 7ath ulmut.ra 
IO Mefl'e ton Jailı u1mutn 
M Metre doa 1ath aalmaawa 
10 Tabaka mukavva 1 m/m lk 

100 Mewe plombellk ıeı 

200 Mfed plombelik ~un 

.. , ... 
1 m/m lilıı 

11 m/m • 
11 m/m lllrı 

Hm/m"'5 

ı kHo ı &F .!8 1atı cbflyalı r-iaklar lolıı• 
20 aded lııantar 

2 a.ckd Terui 
ao aııted clbinll1ı: \ 
1 aded yün fanila 

1 ~ yün başlık 
1 çift yiin eora.b 
2 aded altın k.ol saati 
2 aded cimi$ kol saat.l 

3300 aded tel fıro11. 

;.• 

Yuka.nda chı9 n milı:.larl:r.rı y.ııılı «17» blcm malzemenin %0/Baılran/H2 
Cumartesi aiinü saat 11 de Ka.snnpaşada Deniz lt"vazım sa.tınalma kmlsyonun. 
da parazlıiı yapaiaCAimdan bteklllerin belli ıiin Ye .-aUe meüür komisyana 
müracaatları. t<6597• 

Deniz harp okulu ve lisesi komutanlığından 
1 - Denls lisesi 9 ve 10 ancıa 1111ıl•n Jle dıeoiı: ıediltll orta C>ILWa 6, 7 ye 

1 inci ınnıflanna talebe ka.yıd ve kabultine 1 Baairan 94! iarih.lnfta it.ibaren 
lı4ıflananlt ZO u-.. H2 tarbhıe kadar devam ecilleeelııUr. 

2 - Wanbal w elnruıda bıaluaııl.ar, dotne& ı.ta.nkl tlenJs koaaa&anlJtı. 
na, Me1"91n 'ft cl•annda. bula.nan deniz lıı&ıtt alaula Ye ll8ellt ......_lıtı ile de
nı. rellikH trbaf ollta okalu miidirlütüııe miraca&t edeeelder.tlr. 

3 - İM&nb11I ve Mer9in mmtakalan dıtmda müraea&l edecekler, Deniz b:r.rb 
ok'lllu ve U8f.llll lııoana&anlı.tma ve,a denis &"edikli ona olualu IDiidıürltitüne dL 
lmoe ile müraaa.t edecekler ve dilekoelerinbı bir Mll'etlnı i>ulwıdukları ma
b&llln aakerllk fllbelerlne verecelderdlr. Muameleleri aekerllk fUbeleri tarafın. 
dan tekemmül et.Urllec~r. 

f - IDelıh lifleslne ltılek.lilerin bulanctaWarı nutm 800 hDannda her ne 
!Hlbeble olarsa olMllt ipka ve ikmale kalmıe bulunmamak ve hiç bir sebeble 
tahsııt ierketmlş olma.maları lazımdır. 

5 - 'Denjz lisesi 9 uncu sınılma 15: 18, 10 uncu suufına 16.: 19 yaşında bu
mw.nlar alınırlar. 

6 - Deniz ıedlkli erba.ş orta okuluna; 
Altıncı sınıfına 14! 17 
Yedtncl euuftna. 15: 18 
Sek!zbıcl amıfrrua 16: 19 ,,...mda balunAnlar alınırlar. (5647) 

lzmit Deniz Satınalma Komisyonundan: 
Tahmin Fi. Teminatı 

Cill3i Kilosu K~ Lira Krf, 

Sabun 
lturu üzii.nı 

40.000 
25.000 

78 
6'7 

4680 -
2612 50 

1 - '\·uka.nda o!ns ve miluia.rla.rı yazılı Ud kalem yi:recl!'k maddelerinin pa. 
zarlllda c.ksiltmeleri 19.Haziran.912 CumA giiııü sa.at 15 de izmJtte Ter. 
sane ka.pı:nndaki komisyon binasında >1lPılae&kt ... 

?. - Bir ~e a.lmııc:ı.k libu maddeler bir veya ayrı iki talibe ihale ola. 
nabillr. 

8 - İstek.ltleriıı bu ~erle ~U Ticaret vcsikMa.rıııı ve yukarıda h!Ulil. 
nnda yazılı teminallarlle birlikte beUl ıün ve A:1.tte k-oınlsyona mUra. 

caaUan. «64811 
.... _. ... •••••-•••-••••••n••• ... •• .... ••••••••••••••-••••••••-••••••••~••••--•••••••••••••••••••• Tüpleri la.de edilmek p.rtUe t.kenderun belediyesi t>u.s imalinde lrullanıhn A. 

"-· H. lormWünd'e 50 kHo a.monşı.ta lhUyaeı vardır. Son Posta Matbaası: Nepiyal ~lirih Çihad Bab .. 

iKi ŞEF ŞANTiYE ARANIYOR 
Anadoludcı inşaat işierinde çahfaeak tantiye ;dare etmiş tecrübe 

iÖmııİ.if ka.biliyetli ilci mühendise ihtiyıııç vardır. T alibleri n refe • 
Tanslarile ütedikleri maaı hakkında (Mühendis) rümuziyle İstan • 

\, bu} 176 posta kutu11una melctuhla m aacaatluı. ___ _, 

Sümer Bank lpİik ve Dokum2 Fabrikalan 
Müessesesi Defterdar Fabrikasından 

Sepett.I, sepeteis ve demir ~embertt olarak 725 adtd cla.macana Zt.6.942 Pa. 
uı1eei l'ilnü saat 15 de Deftel"llMdald Fabrllıa bblaamda aç* artırma ile aatı.. 
lac&kill'. 

t..t.ıltkrin fabcib. ldar~lne mÜrll(IA:ttı, (6695) 

Uoreı Ll~~a~~~re ~s~~~Y~U~~!~~~~a1ı1:= zammi7:\ 
ŞarUar 

beraberı. ' 
Lİ8e Vf\J& mu.adili taluiJ, remıi nya hu.swıi macsse&elerin 
anbarcılık ı>ervlılnde i:S&'&-i beş sene mümarese yapmq bulun. 
mak, Askerlhc •A&lfe9'ul bitlrmlt olma&, 200C JITa1a Jı;.adar 
kefalet vermelı:. 

Yaş badlıli: ıs den fnla olmamak. 

Vesa.tk ı Tahsil vesaiki, boı:eervlsler, hal tercümesi, 11bba.t Te hibnühal 
TeSlkal&rı. 

Müraca.a.t 1erl: K. B. Rümu2lyle &t. 1'76 Posta kılt..JU adre ine 1uı'ı 

Türkiye CümhuriysU 

ZiRAAT BANKASI 
a..ı. taıtbl: ım 

100.000.00 0 TOrk Lirası 
....".,... ..... , . 

... .............. banlra ••ımmeıı.uı• 

~AttA BiRiKTiRENLERE 28.8UO 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 

zıraaı Banh.,oda luam.banla " lbbaraa &aarruı beabla.rında • 
.. 541 ıtraaı bulananlara ..,... 41 defa oeldleoell kur"a ile ~ 
pllna ıöre lll.l'aml7e dalıkl&c:alt&a r. 

4 Aded 1·000 Lirabk 4,,000 Lin 
4 » 500 • 2,000 • 
4 » 250 • 1,000 • 

40 » 100 • 4,000 ,. 
100 » 60 Jl 5,000 • 
120 )) 40 » 4,800 • 
160 • 20 • 3,200 » 

l>llıb'ı B~ patalal' btr tıene lolnde SO llradaD ..... 
c1-.ı1ea'-e tkrami1e tdliatı talrtfnle" il fa&J.ulle Tetllefflttlr • 

ll ... alar ...... ' ...... ll ... ,_ 1J llalllran. 11 aıw. 11 Blrlael 
kAowı '6rlblerllwb .-Uuektb. 

blı:enckrıand& teslim el.mek üzere ı.toyenJıer müracaai eı.ialer. 6:186» SAH1Blı A. Elu- USAKU~ 
~~====~=-====-=~:::_:~~~~---__L~~~~~~~ 


