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( Almanlara göre) 
•~cenabta 
ve doiada 
dlşmanı 

taklb 
ediyoruz,, 

--
Vişi Almanların 
Rosiofu doğudan 
geçtiğini bildiriyor 

--
Bir ormanda saklanall 
zırhh tren ve 81 uçak 

tahrib edildi 

Macar kolordu•u da Don üze· 
rinde mühim bir muvallaki
~et kazandı, Alman uçakları 

dün daha laal bir rol 
oynadılar 

Bed.i.n 20 (A.A) - Alrnaın .~~~ 
d'ıla:nı başlttımjandaınlığ,nın te-hligı.; 
Doğu eepheısiıniın ceuıubll'llda yag 

İnU'llla.r ~od.iğin.den dü,ma.nın ~e • 
nuh ve doğu islt:Ikametinde taikibı ye 
l\İden tam suret!te başlamıştıır. 

Saıvaş tayya.re fiUolanmız Rosto~ 
fun do w wru;nclalki dÜ'şman kollarını 
\re Dong ındhni ıaizındab dÜ§ma.n. tak 
~ye muvasa1aJarıını tahriıb etınuşl-eır 

(Devamı 5 inci ıayfada) 
--o 

Yazı i!Jleri telefonu: 20203 SALI 21 TEMMUZ 1942 İdare itleri telefonu: 20203 fiatı 5 kurut 

Milli Şef Orta 
Anadoluda tedkik 
seyah~tine çıktılar 
Ticaret 

1 

Reisicümhur dün 
Vekilinin Hasanoğlan köy 

emri enstitüsünü gezdi 
Çukurovadaki 
hububat acilen ş k hesfnio.ı cenub kısmında son. vaziyeti göste1"ır 1ıartt4 

"' cep /" ............................................. , yurda dağılacak 
· Fransanın geni Ankara Büyük 

Elçisi dün merasimle 
Sovyetlere göre ~ Nevyor~ Tay~is i A 

• 1 gazatesına gora ! Vekil: "Teşkilattan en 
••voreneı b• b k • • An'kara. 20 (A.A.) - Milli Şef Vali ve Beilediye Reisi, mevki Jc..o. 

h az lr an a ıntızamı ismet lınönü bu akııam eaat 23 de mutanı, Emniyet Müdürü, Mettkez 

b-ı 1 de Rusya emen isterim! dedi Orta AınadolıunUıtl bazı yerlerini Komutanı ve diğer mülki ve aSkeri 

O ges D '- h.IL ma o görmdk üz.ere Ankaradan hareket erican tarafındıan uğuTlanmışlıardır. 
a&l'ŞI u.CU buyurmWjllıardıT. . Ankara 20 (AA) -- Reisic.üm-

kAD 1 1 Behçet Uz Cümhurrdsimi:ze Ankara garm- bur, Milli Şef İsmet lnönü bugün iL mes u 1 ger.mezse ' Anlıa .. ny n dön dil dıı ~ Millet Meclisi Reisi Ab. at 6.45 te Tefakat1erinde sayın ha -
T 1 ı. u u dülhdk Rencla, Ba~ekil ve Hari- yan İnönü, saym Başve-kıl Şüikrü Sa. ,erle.. m&h VOl Ur 1 ciye Ve'kil: Vdk.üi Şükril Saracoğlu, racoğlu.. Ankara V:ılisi Nevzad 

A - 1 - 1 Aınıkara 20 (A.A.) - Ticaret Ve. Genel Kurrooy Ba~anı Fevzi Çak- Tandoğan, Maariıf Vekili müsteşarı. 

1 d l K ı ld Al l Gtiliııniz doktor Behçet Uz, Adana, malt, Vekiller, Halk Pa.rıtiaı gene! lilk öğretim umum müdürü ve ya • a ID ı,, 1 iZi yı iZ man- ı Tarsus ve Mersin havalisinde yap. ~reteri~ umumi idare heyeti aza. verleri buılundıuığu h~lde Anlk:aradan 

k t1ğı ıtetkik seyahatinden An.karaya ları me'b uslar; gemeraller; Ankara (Devamı 5 •ncl sayfada) 

larl Yenece ' aıvdet etmiştir, Vekil bu seyahati 

7 5 • • Alman , esnasında Hatay valisini de Adana M · 1 v k' ,. Us • • • l~CI iktidardayız, diyor! ~~:;;\~t~~~:,:ai:!': 88fl 8 1 l ~ P0f lŞlnl 

itimatnamesini taktim etti 

tumenı bozguna . - ı nı~tlalki iıtlhalaıt vaziyetini de ö~ren 1 • 

Mısır unrayarak çekilmiş .Londray.agöre,R~s~.~ıi ;.:;.~;·~~=~ dedıkodu yapı\maz hale gatırmek 
Cepbeslnd8 :1 j ve Stalıngrad tenıı ve ofis' teşkilatını yakından gözden h • • b f d' 

R ı b• kesı·mde I keli bir vaziyette geçn:en Vekil, bunl~r~n .. !kabiliyet epım ıze orç ur ıyor 
il us art ır . - ve h.ızımet derecelerını olçmek fır. • ' ' mevz yeni mevzilere çeki!· Stokholın 20 (A.A.) - Rus. satı~ı ~u.ş. toplama ve dağıt. 

d.kl • • •• ı ·· l . . t" talea eden ma ışlermde Çu.kurovanın memle- H A" . y .. d .. k .. . .
1 

. k• 
.. 1 erını soy uyor ar yadaki ;ı;~ye 1 ;1~ıarı yazı • keti.miızin her yerinden evvel elde asan lı ucel un lub ıdarecı erı ve es l 

Çarpı•ma ::;;'r ımes u ettiği hububaıtı:ıı ~cilen muihte-lif sporcularla üç saat süren bir görüşme yapb 916 MıOskova 20 (A.A.) - Öğle üze. ,,~Sovset orduları büyük karşı (Devamı S ıncl aayfada) 

OıDVOr ri ne.şredilen Sovycti teıbl'iği: {Dev311lı 5 inci sayfada) J =========== '7 19 Temmuz geces 'kıt'alarımı'Z _, iiii: 

TimesMısırı c~-.. s- Pek yakında 

ıe;z~~:!;,~ ~i~~~e Sovyet baŞkömutanlığrnm 
o:~ıı:: l~gi~~A~üşter!"ıt'!~ bug Ün kü duruma s eb eb o lan 
te~ift!~larıımız büttin kesimlerde kararı yanlış mı 'ıd·ı 'J ~,,. 
durumlarım muhafaza etmi.şl~rdir. 1 12 · ~ 

. 14 Tem.muzdanberi 4000 esır al- 0 ~ ~ 
"<ıılk. . · v av Yazan : Emekli General K. • . :a ı= ~ y .. 
· ""-~~bfıf lbomlbkl a uçaklarılımız ref~a. 20 Temmuız tarihli Alman tehli- mekıtedar ve teıhlii~n ,ark ceph

1
_ ... esı .. -. ~ıa~~ 

U\Jlllll a uça arımız avc ar XJ k _ı.: • . b k h k'k d'- __ J•~· "tebakı ma u .. ~ ~ • 
ti d lh , be b'"l esinin doğu . 15,, fM" ceJ:Mıe$l'nln cenu mınta a - a ın a. Vera~ mu K ak l._I A. L • L • N 

'n e mto:re 6°.g 1 a fada) •ında'.ki tıakilb hareket ve mu•hatıebe.. mat bu oephenıı.'n so~.~arkof- ~ n ~ ( 1 
~o mc ! y lerin.in küçü!k bir faslladao şo.nra yıarma.eıının VoıioneJ ın zaptın .an A' K .. , a· I! TI 

J R cenub vo prk i~tiıkam.etlerinde bü - .onra büyük bir çe~rme lıareket)ıne :ı aponya usyaya tün hızile te!kıratı başladığını bildir. (DevamJ 5 ıncl sayfada 

ld ..., ( . J (Patrona Halil) i okuyanlar Sa tracagını ~Şair AkifiD mezarı blttı için onun devamı, yeni 
Almanyaya , başhyacaklar için 

taahhüt etmiş 1 tamamen müstakil bir eser 

Vaşington Japonların 
Sibiryada tahşidat 
Yaptıklarında musır 

V~inıgtıon 20 (A.A.) - Röyter: 
~.tııç.ok askerler. Japonların der. 

Sovyctıere s:aldırmalan muh. 
~el. bulunduğu mütaleasmdadır. 
ar. S]berya hududuna mütemadi. 
Y~n Japon ta'kviye kıt'aları gönde. 
tilirn eıkit'Cdlr. 

Bu fiil{;u-.a.e bulunan askerler, Ja. 
~nların, Rostof ve Stalingrad gi. 
~ı bazı şehb:-ler Almanlar tarafın. 
b.~n zaptedTr edilmez Sovy~tlere 
1 ucumu itaahhüd ettiklerini söy • 
~-enı.Eiktedi.rler. :<Yulsıni 5 lnd sayfada bulacaksanız) 

Ayni kalem, ayni 
üslub, ayni hevecan 

(Patrona Halil) tefrikamız ya. 
kında bitiyor. Onun yerine ayni kıy 
ınetli kalem tarafından ynılmıı 
olan (Patrona Halilin ı kıbetl) ese.. 
rini neıre bqlıyacaiız. (Patrona 
Halilln akıbeti), kahramanlarının 
ayni olıqu bakımından (Patrona 
Halil) in devamı sayılabileceği 1ı1"hi 
yeniden okumaya ba.tlayacaklar için 
de tamamen müst~il bir eser 
olacaktır. 

Pek ya.kında -

Dünkil toplantıdan bir intıba (Yazısi 6 nd sayfada) 

Filiatinde bir yahudi ordusu kuruluyor ... 
- Bütün sınıflar tamam, yalnız hiçbir yahudi top atma., 

dığı için topçu bulamadık! 
·" 





... 

Akademik meslek 
·kanunu hazırlanırken 

ı.aznan ıkaJ:mama:ktad:r 

.~> Talebe.n.n umur~ -.:e ıow:.:ı.1 
~ltür lkauı.nmak ıçın arzu ettıgi 
bir mevzu dınlcyıp oğrenmcs.ıw 
zaman ıkalım.adığı g.b. ıbun arı ö

0 
_ 

re1:ccek hoca da bulamamaktadır 
~tiki genç doçentkrm meslek~ 1 

C Tarihten sayfalar :J 
Rüşvet a!an Sadaret tezkerecisi 

Yazan : Profesör doktor S adi Irmak 

~rinde zevk almaları böyQ.e spe. Yazan: Kadircan Kallı 
~al mevzuları tedris edebilmek. Sultan İbra:himin a.adraz .ta ı · · 
rme bağhciıır. Bwcie bazı doçıentler dan Ka;ra Mıın;tafa, Paşa ~ r~~ ~ 1 ~n~ı y'C)limalkta ayni ustalığı gÖlt( 
ders ..ıt-·1ırn k f .kan. t .. ıı_ .. _.... ç ç -:. rırdi. 

UA.Uı aı ırsatını yıJ..larça bu. · <>'~ soz:ru; naımu!tlu Lir adam Fak L• .. lamamalktadırlar. dı. Osmanlı devleıt.ind . . - A at o0n-~ onu sadrazama ı 

d 

· ·· 'd 1 ı,,..., (T.ı1.... F-ıt..::&- ') d ' ı.: 1 l ·· .H.aılOOk" bn,.,ı.. l ıve haıtta p-J.;..,.ı1_,_ .. e v~~:-71n kayet cesa.Tetıın:i göster.en bulunıd B un an bor mua et evve '"'!ar ••. -~~sı , >ğe< .,;rza ur. Oğrenenle öğreten arasın-! . ı ....-a yor ercle hoca da. 1 =...-••• ru,veı ~••• ve kiltib M d el=d. ımcb'us profesörlerimizin b ir muessesemız fakülteyi bitiren bır daıki teması artınr. Blıyıü:k üniver hıhye kliniği dersi veril'ken ao. 

1 

yarım as:IR:lanberi pek tabii bir hal kıı ed:em .me 

1 

&OÇU'Du in k~.~nın. ıncb'uslujlu tcrcfu ederek ııend doçeulilk imi!!'an•!'a ka~uljsitelercle birQOk derslerin ı<yni 7;:_ çentler! iç ıfraz, tüberkülo'.' şeker alm., <»<ı..;;,. ludde o almıyordu, ark du:edib, Kan M~af• paşa < 
kursulerinden ayrılmaları akaıle-ı"der (Ed~ Fakulf.esı), Dün. marula beş, altı kürsüden ''erildi. hastalıgı; mua)'<!ne usullerı, vesai. """"""""''•ri -..ıyor .ı.,ıı.,· nu ov • u oımda Kara M~ 
mil< meslek .,,...lesini ııııd bir şek.ıyonın her yerinde oiduğu gibi a.lgini lbili~z. re, lı<>ea m,.,lojı dersi verirken "'""'ndu. Faıkıat tc.k. . . m~ r .. ~., pd< ea,.J..ıı Hü•eyin el ... 
le koyımuştur. Birçok sualler orta- k.ademik hayatta va~e~li bır. sil.' 4. - Öğretme ve öğrenme hüITi.. ~.ri, ~~o!1~r, meta?°liz. kab'bi Ahmcıd efendi b .. ;..ecısı ~yan. ~nagıma gehnişti, Ahmed efendi 
ya çıı'kmış bwunuyor. ~ kalan sıle kit.ırmak mecbunyetındeyıız. yetı meselesi. ma, sınirler gi:bı talı bah slerı, ho. !yazılan beradlarıı eah~ · e degııdı; n~ pertşan bir hıa.Ide huzurdan çil 
kürsüler nasıl doldurJlaeak? Aka- 2 - Ameft hayatta para kazan. Tüıiltiyede ilim hürdür herhan. ca lufz>sstiıa ci«aı "'riri<en do. den evvd muti&\~ onı.::~·_::.":_•· ı tıg:nı gördü; eehebiım 90'Jdu. Ah 
demi!< hoca nasıl yetişecek? Başka ""'Y'8 iımkin veren h>r ıkı tıb şube.'gi skotılstilk sılta yoktur.' Bu hür. çentleri mek.teb hıl.zıs>"hhası, iç- yolunu a""dı, eğ., b;, ııey a:ı=• n•ed efund_i .:.ıv.,d., 
Illi!sleklerin maddi manevi cazıbe- &i müstesna olarak d~en:tlik im. rııy~ en şerefli bir 'kazancımızdır. timai h:ıfzlSiıhlba, cinsi hıfzıss'ılhha l lerse beratt geıçik.timıek, yok e!'.rnek - Vezına.zamıın gazabına. uğı-. 
sine ikarşı lı<>eayı yerinde tutma. ti!ıanl.rtn• ancak bi~ veya iki ta.\Buna rakmen talebe isıedi~i ho.. ll!bi şubcı.ri dkutmaktadırlar. Bu ,..ı..d onya bi, bo.fka,.,1 ta · dım: vdlah Leni öldü..W-1 Şef .. nın çarelen nedir? Mesleğo gire- 11> zti>ur ~:roır. Hatta as_i;ı- eayı_ dmlemekte '"' hoca istediği rfil'i. dersler bu. bahisler ~zerinde tinnok iÇ,. elden geleni ,:;,:.~:: eyl_e_ı •. Var od cı•lderi nasd seçmeliyiz? ııocaıım tanlıJdara. ~ lnrd~n fazla ta.ıbld:rnı vermelkte hür dcğildir. B r dennleşmek isteyen mustakbcl Yazı yımnaha ve hlzındte ""' 1 1 .. . ana. oab" eylet N>-vermıini arttıımak içlıı neler yaP: zuı.ıur et>t.iğı. nad.uılır.. Bu ~t vü~ mektebde ders pro~ ~tcl>ııssısian hazırlaı·, Bunlara duğu glbi riişvet .ım kı · .:ı, ~-

0 

"'• •••dıml malıyız? işte bir sürü sualler kı m~e dislerı: kı akad~~ık değil. denı kataloğu bulunmak ge. bültun talebemn devanu şart d ğil. • a, " i - (Dovamı 4/2 do) 

bir bü'tün otıeŞkil ectıtnektedirler. Bu kanyıer henüz mılletın en guvde rek. Her hoca üzerine dü~n m.es'u dir. Fakat muayyen bır sa'hada ye. 
bütüıne cmkatlemiık kariyer davası> ev~~ın isi.ekle boy ölçüştük- Ll.yet.i müdrik olarak kabul ecliL t.şme'k isteyen talebe bu spesiyal 
d'iyeblliriz. len bır saha olamııınıştır. Bunun mek latzımdır. Böyle oluuca 'hoca.. derslerden pek çok 1stifade etmek. 

Ma:ı.rif Ve'k.ifüğinin meseleye e1 b~hca sebebi ilim iht:rasının he. nın ders Jl)l"Ograilll, yani der .. gün, tedir. Bu nev.i dersler her sömestr 
koyun~ olduğunu ve bir kanun nuz uyanırna.m~ olmasıdır. Fa-kat saat ve mevzuların. lüzumlu ve değ:ştiriılerok ilmin yenilikleri mi.i 
hazırlama'kta bulunduğunu .mem. 'lim adamına daha geniş tatmin faydalı gördüğü şekılde bizzat tes. tcmadiyen taJcib edilir. Çünkü 
nuni~tle hşitmiş bulunuyoruz. yol'ları açıma!k, meslegı maddeten bit e.tnnek ve sömestr deği~iire biL bö)ile dersleri takrir ederek olan 
'I'ill1löyede ~ooemik kariyerin ku: ~ ~. cazıb hal~ . koyıma'k ta meı'k hakkına rnali.k olması icab dvçent yeni neşriyatı hülasa et. 
rulması demek, ilmin köklesmesı .ca11:> ettigt ~ç~a .goru~:nıekt~ r. eder: Keza talebe de aynı dersi meye medburdur. Şahsi araştırma. 
demekıtir. Şu halde mesele hayati. 3 - ~l~~lerın ınutead~1~. 0- tik_::i:r .ed~n birıkaç hocadan arzu lar en ziyade böyle derslerin ver. 
dir. Onun için bu meseleye nizam lamam~ yuzu~en prof~rluğe etıtıgını dınlemek hakkına malik d'ği ilhamla doğmaktadır. 
vıeımeye çalı.şanlar, memleket ça. kadar yülkse~ıien . b:ızı il.ıan . ~-1 o~alırlıı:. Ondan ancak muayyen 6 - Bizim sistemımizde akade 
pında bir hfamet.e koyulmuş oulu. d.amlamruz mustak:I. bır ~nstıtu, bır de.rsı muayyen heıtıangi bir mitk ıkariyer ergeç tikanmaya nıah 
nUJyQtıar. lıl'boratuar, veya klın.ığe .sahlb ola. hocadan dinlemesi . istenir. Hoca. kUımdur. DoçentAik~criınizin sayı • 
. GidileOOk )l(>l, şüphesiz, yaratı~ı mam.~ardır. Ha1bukı b~r yaşt~n lara bu halldk1;? verı.l:memes! Avru. sını oonsuz olarak çoğaltamaynca. 
ılıne sah:lb olan milletlerin yilnı. \"C 'bır dereceden sonra ınsanı yuk pada yen. dogan ilimlerın memle. I ğımıza göre biT müddet sonra fa. 
dükleri ynkiur. Darülfünunu kapa. selten en anühim ami.l ımes'~l'ı~~ kete gir.mcsin:i .geç bırakır, prog. kü.iteılerin :kapılarını yani eleman. 
~ Üniv-e-rsiteyi kuran zihniye taşımak ve ka:fasındakı proJe!e1•1 ramlarıın şematık ve statiık hale lara \kapamak icab edecek Halbu. 
esasen kariyıer nizamında tam bir müst.akillen t.a~ill\ etmeye imkan ge~mesine. ~ebeb olur. ki mesela Tııb Fakültesinde bunun 
g.aröl.ılaşma 'kararından mülh€mdı. bulm~ır .• Aynı .. se~ebden dola);- .. 5 - Klosifk d~rsler talebenin bü. çaresi varıdır. Muay.yen bir olgun. 
Yalnız bazı bütçe zaruretleri, ele. dır ki ılmı produksıyonun en mu- tıün zamanını bır liserle olduğu ka.. lu,ğa vasıl olan doçent memleketin 
man ~ilkliği, ihıtiyaçlara acil ça. h:m .. ~e'kani~as.~ olan 'c1tal:ıct d?r. do~~rımalktadır. Bu derslere sııhlhi hiz.mcllerinde vaziyetile mü. 
reler bulnnalk endi~si geçen yıllar fa~oru de rolunu ~mam~n oyna. bızım yti:kselk m<"kteblenmiz ka. nasib bir me\1de nakledilir, yerine 
zarfında alk.ademik kar:yeri tam yamanıaktadır. Fakultelerın ~ayLı;ı d~r z~man ayırmış bir mÜe$ese genç bir unsur daha • bıttab rr.ü
manasıl'{' kurmak imkanıoı verme: artıncaya ~ada7 z~~1an ge~ır~e: göstcrılemez. Bunun zararları şun- sa.baka ile _ alınır. Bu sayede l;>ir 
~ir. Mesele şu yönleroe-n ine<> ~elk, eU:nızdcı~ı .ınuesseselerı .ıyı lardır: kürsü inh'i.lfü eu.iği zaman birçok 
Lene!bilir: . b.ır t~ım~ fiıbı tu~~rak .kendıle. a) ~ kadar ?ol zamanı doldur. hastane şefleri akademik kariyer. 

ı _ A!kademik 'kariyer. as stan rıne guvenılcn ve must~ıl oldu~- ma'k ıç.ın nazarı derslerde birçok den hazırlamnı.ş ta~i namzedlN 
lıktan ·başlıya~~ prof~rlükt ları~a bll' eser yaratab.lece-~~erı. şeyler can sı:kıcı ve d lkkati öldü. teşkil ederler. Bu geniş kütle icin. 
sona en'n lbir Sllsıle teşkıl eder. ne ıtımad cd len g.cnç profesorle. reook kadar fazla tekrarlanımak. den en iyisi seçilir. Belki Hı.rkuk 
Halbuki yıü.ks~ m.ekteblerimiwc re salahiyet ve rne.s'ul~yet verrn~k tadır. • . . Fakültesinde buna benze-r bir ted. 
bu il:k şartı-n bıle, oırçek sebebler- mu:vafı'k olur. Bu Ş("kıl. talelben:n b) Talı tedns uzuvlarının spe. bir almak kabildir Akademik k 

Bunlnrtlan 30 taneıini .halletlnek bir aTada ycllrvan 
oltu)'Ucumam w l..,iye takdim edeceği• 

her 

Soldan sağa cloi. 
ru: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 

1 - İpnoUzma,, 
nın arbd~ (10). 1 

2 - Ben:r.eri bıı.. tı--+--i---1--·1---' 
hmaıı m. 12 b.. 2 
nesi yıl olur (2}. 

~
- - • -~ 

3 • - Seneler ı i). 3 
~nişlik 12). 4 

4 - Viliyet (2), 
Vezin (5). S 

5 - Liyakati ol. 
Dl.l)'an (10). (. 

6 - Bır tmlr 
(G). 7 

"I - Bir kadın 
ismi (4), Mensu . ( 
biyct eki (%). Hu. 
bııbat tozu 121. 9 

Ece ('7). • lı 

-. .:ı-~l--

8 - Nota (2), ı--

9 - Ki.bile (3), ~~-.~~-==~..::.-.1.zı-=ı!..-lım::::J 
Ekmek lma.line yarıyan bir madde l'l. 

10 - Bir meyva (3), Bir Rum ismi 
('lııadın) (6). 

Yukarıdan aşaiıya doğru: 

1 - Etik duran (101. 
le, ta!ıılk!kllik ettirilemed:ğ:ni gö. daha fazla sayıda grup!ara bölün. sial me\-.zular üzerınc hem bizzat riyere mütemadiye~ taze u 8 ı a. rüyoru~. Bir müessescnıi.z ?°çent mesine i_mkim wrdiğinden her ha'1rl~nmaları, hem de yeni yeni sevkedi!melidir. Onun hay~tı: ~~ 
~lım..!k~ıçj!t .,Ee.~.)~.,!S~~J~~a.!!~~!lal!,~:.!!.ı.a~~ı~-l.e~ı>l!.lrl~!..'k!!e_ .!e!!_rmelerine ( Oevıuuı 4/2 0,., 4 - Mısıra hayat verl'lt nehir (S), 
--~~---.v-.v--.ı-r ..u.= ~ ..... n.-.•~.x..-• uoLo..w..r~ ~ • • • ft ft • • AA • • ft A • 11&.Yran llllaaı (3). Asker (1), 

gınae voroşı uıgrc.ıar~ . c:_nuo aogu .. 
~~.a--~--~--~-------~L:Lı.ı.mwıdAn. 

ç.in bu mühım karan veteb1len ::>ov- rik'in ~i sene ha.Tbiındenben mı. 
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mmııı;_ JilPATRONA-UALil Erk~ği kadın 
0

'** ..... ,m._.. . • ., • N~S"~:r~~;A eoş-KUN :V~•.!llflr ~ _ Beli uyur, Halil Ce'ITab vermeden koğuş pcn iıl:fü18ıcliler arasında ilk diş gıcırdı. 1 ....... ~ 
- Var anı şimdi uyandır. ceresini açtı, dışai.i.la gezinen bir sı başlamış• oluyor demekti. Yeni 
İçeriye girmedıler, nöbe'bçi koş. n&betıçi'Ye seSlendi: padi§aıh c.Etmeyıdanının) isıtediğiııi 

tu. Çok geçmeden Deli hoca pen. - Heyı ... Nöbetçi· yoldaş! aynen kabul etıı.niş olmamak için Ağlamamak, yanındakilerin na- cısım gihi büyümüş görüyor, en Adamda ey~ sabır11 diyen bir 
cereden başını uzattı, tatlı ıbir ses. Nöbet.çi seğirtti: köşklerin cyakılmayup yıkılması. zarı d.iıklkatini eelbet..-nemek ıçın ufa.k tef-errüatına kadar bütün insan hali: 
le sordu: - Buy:urun ~a. na> izin vermiş oluyordu. Pairona.. mendilini ağz.ına tıkıyor; dudakla. mazivi ruhu sarsan bu harikulfıde - Kaçıncı defa oldu bu GönüH. 

- HalLl ağa, zatı şerifıniz ırr..isın? - Ba'ka yıoldaşım. çabık Muslu nın ıbaıbası. o~r/lunun yağız yüzüne rını diışl:iycıır. · melodiler arasında yaşıyordu. Çiçekçiye :yanınızda söylemedim 
- Beli; 'bizü>k efendi. A.z gelür yclda.şı çığırın. dilktk:aıtli cliıkkatii bakıtı: San'aı1ikar sahnede gözüktüğü Etrafıtan izıhar edilen takdirleri mi? Çdktan gelmiş.tir. Kartın il • 

müsü:t? ~i koştu, beş da'kika sonra - BaJka Halil, pad~ah köşklerin azman, ka~bi durur g'bi olmuştu. dinledilkçe, allk.ıış sesl:ri tiyatronun zerine de ann€-nle 9eniıı iı,,"tTlin ya. 
Hoca tellışla :so~u~ Muslu ile beraber geldi. Fart.ona yılkılanasına azin veırür. o, kendisine çok yaraş.a;ı fırağı, bu t.av:anına çaıp.ıp . da:kikalarca. a~.s- zıltiı. 
- Mahımud Han cülCıs eykmiş elindeiki ~ı uz.attı: Halil gururla öksüı"liü: parlak siyahlıkla çok z d olmasına lermi devam etıtiırdilq;~, sevı~ı~ _ Anne, ft:>i.tti!kten sonra sahne. 

mi sultanım? ~ Tetz, Mushı yıoldaş lkuş gibi u. - Vermeseydi de yakardulk be. rağmen haciıkultı<le bir ahenk te- den tıı.çlkıra hıçkıra ag1amak ıstı.. ye gidip teıbr-:ııt e<iehın. Hem ben 
_Eylemiştir. Hemen geılün. ç~ ~ayı ~ırna~na ıvarıD:· .şu nim bı.ıham. min e<ien beyazlaşmış saçlar:ıe: al yıor, sonra ıkalbini derin bir sızı bir defa daha af dileyeyim. Adam .. 
_ Öy'le ise cmübarek bid!ıı suı. chıülkımuı yenı pad.ı.şabın vezmne İhtiyar adam oğlunun boynuna k~lar arasunda piyanonun yanında kaplıyıor<iu. Eğer kader yardımcı u ın ,pa:ntalonun tmış.t 

tanım. verii;p ve cevabııı.ı alu.p gene 'k~ sarılı.ıp@'.irL!erinden Ciıptü: egilirken, if1:ihar, yurur, sevgi hep olsayıdı şiımdi bu adamın1karıs1 b~- cav~..:ı-A Semah t•u kyır un.h 
Hocanın başı kayboldu. İki da- gibi .M!det eylen. - Gayri se:rCteşliği bir yana ko. si bir.birine karışmış 2'()z!lerini ya. lun.aıcaıkıtı. Oh bu ne .muazzam IJ,r t"{.WU, d u un.ela ın . onserde o. 

k1ka sonra koguu " önüne uğradı: Muslu k-oi;,'Uşta uyuduğu .için o. ""'n o~um. l"\-'L. ' 
0·ı· -,:l'.-.:ı d' saadetti Böyle bir bahtiyarlıktan zır bulun ug an bihaber, ona 

~ ;,~ b""" şaı:ıtnuştı cuvu, sevg. ı v'C\.la .:ııı • ••• ·ın.. f #;;-,.; oonat b"t· h'l Abdülgani efendi hocanın kolu. lup biıtenden haberi yoktu. Gözle. - ı... diye kahle ikonuşmu~tu. Vedad. mahr~ olmuş :i~sanm ikend~~nı ıwalııa e .. W& ı, u un ru ı e 
na girdi: rini dört açarak bağırdı: - İşte nerecle"YSe sabah olup gün ~:nm.iyeli ne kadar değişmişti. Ka teselıh ede1f..1rrıesı ne kada:- ~~ ç yıor. . . 

_ Buyurun az diy:eceklerimiz - Yeni padi.şab. mı dcrsüz? doğa-caı'kıtır. Anları hemen hıedmet. fası jÇinde iki üç saniye süren bir tür. Faıkat Semah.at, b~ tesellıyı Eser, ~ ı:z.tırabını, fırtınalı 
vardır efendi. Patrona güfümse<li: tirin. . -3.. t' · t• ş kolayr:a buluveriyoc Eğer kader nağmelerle ifade eden kısımdan 

rd Del. h B ı.· · ı· h 1 d .. mazı seyıaıa ı ya:oıvermış ı. u, . . · . Paıtrona önde g.!diyo u. ı o. - eıı, yenı pat ışa · Haı:ı gültlü: Neye ace c e el'S".ız sa:hne<le; piyanonu~ başında otu. on'ları birleştir.ı:n~ olsaydı, a~~~ tekrar :omantık safhaya, ~JkUna 
ca yavaş,ça sordu: - Ya; bize bed muamele eyler ıbenim ~üzel buıbam. ran alk saclı adam 22 J71l evvel Vedaıd, bu derece çahşacak; :boyıe geçmi~tir. ~ Pa~akl~r, k1avye1er 

- Hüdavendigarı cedide cbiab 'ise? iıhtiyar adamın gözlerine yaş köye tru;;ındııkları 'gün, kena;sinl b~~ lbir san,~Vkar olab:~~ek üstünde. agı~ a~ır~ yurüyor ve so. 
olundu ımu? - Bed muanı€le eyler ise ~·-0lda. daımla1arı kayınaş.tı, başını eğip fı- tersle~n gen~i. Bu fraklı, asil Yüz nu)'d.i?_ Deme~ ki, o, kahır ~uzun. nat, derın b:r .sukunet içinde, güç .. 
Patronanın bah3sı !başını salladı: şı.m dönüp gelürsüz. Cemiyet ile sı:ldadı~ lü sa~'atncir, 22 vıl evvel birhi~le. den lutfa ~~ştı. Bu yuksek. lühle duyıulab~en çok hafif ses1er. 
- Biz anda iken. sa:raydalc'ler an n dahi üstüne varuruz. _ Gün doğduktan sonraya ikalur rine biaman düc:man o1du'klan li!kten nnazı~ ~ığı z~an h~r le nihayete erıyor. 

evilemekte idıler. - ! · · · ise belki göremezüz! .. tık. ,.ı.; B .. - ae be halde lkayfbed11mış :,eylen pek kil- Tiyatroyu sarsan müthiş bir al .. 
-Hoca te~lantlı: - ~urman •. şundan ayağına ça. Halil 'tatlı tatlı gülümsedi: cure ar gen-...... aşı onun '. • çtilk görece:k bu yükselış ıztırab!l11 
- Ya bız sultanım? . buık b'.r 'beyı.;ıre .atlan. •U· .. _ öyle söylemen. İnşallah daha lini !hafifçe bükerek çılgın aıkış.. ınıubturımu 1olacaktı Faıkat Vedarl kış... · .. 
_ Sabah ola hayır ola efendı. Muslu; De1i Hocanın verdıg: hu.. k.. .. ı-

1 
lara mulkabele eden şu muvaffak . . _ ı: · .. .. .. ' Sahney€ çı~ .. hucumu ... 

On ye<l.ioci orta önüne -gelm:.Ş- iciiım kajtıd1nı al:ıy si.Ia.?l:~ın ar~ı.:, ço ~u~ u 0 ~:Suz. . v:rtiöz piyano başın.da, b1rhirle- n.:çı~ iOOıy M~~:un 'J: ;;;ı~ist'; Piy.ano~un onun~. konulan se-
lerd'. Patrona hocayı ywkarıda za. na so'ktu, orta camı on ıne çekılı . - Ü) le d~~l Halıl: Ölümden rile müsabaıka ettikleri gençti. ~nu')"Or. t .b a 0 petler, pıyanonun uzerine b·.,-akı. 
bitan odasına aldı: duran hazır hayv2.tılardan birine ııma .. eylemedu.k. Belkı göreme-.:üz Ve .. bu a<lam hayatında ilk ve son ıçinde muz ar ··; . ld lan, kucağına tutuşturulan buket. 

- Şunda oturun efendi. Buba. atladı. dcduk. .. .. . defa sevd!ıği, bedbaht oluşuna. cZavallı Vedad.~ dıyel mın -~- ler. 
mın d:yect'~i vardır. _ Sarayda!1 ıdöndüğ~. z~man gü? - Ya. ~~emczuz demeık gayrı elinde oı1mıyan sebehlerle, yardım !:ıyod~ '?adzar~~ · · .~aKat as1 . ~av~ı 1 San'atfkar .şiımdi sanki bir çlçek 

Hoca hasır üzerine bağdaştı: ağarıyıor, Ist,a:n:bul uz-erme ıhafi.f nesne mıd r r eHiği eiikekti. Ona oı.Eserim!:> diy..c'- ıs.en ısı Ctı= mı· ızı, yerm e u. bahçesindedir. . 
d .. , ·· rd p +--- G · f d' b n salladı . _.;ı 0 kad b .. .. , ..... :~ k' ramıym adeta ... Kalabalıktan sah H-ı.t.. _.1.... ...

111
_ , _ Buyurun elmasım. s'sli b:r uman çoımyo u. a~u.ı,: anı e en ı · aşı ı : nuyıo~':u: , o ~r ~.~ .. u~"':' ı, ~ . taım ımanasile görmedti!i. lçin, CUIA a~QIN-a clu\ışııyor . 

.AıbclüLgani efendi '-'Utauna yut- na be)girden atlayan Mus1~ya dog - Beli. anı dahi çok geçmeden kentlısımın bu eserın muess !" ol. n yı 0 B tak.O r vıe 
5 

....... ati ~- a;ı..."-atı 
J ~ "kide b 'r 'kalkıyor en a!"ka sırada u """'p • ı.<::Z mı~ 

guna Şcıhvet Ye sefohet yatagı o. ru ~tu: anlaruz. masıı;.a .~~.~. var rnı~ı? Artı~ ~dukl~ım:lan kim'.seyi rabats.z et- karsısıncl~ fC'V'ıkalade heyecanlı ve 
lan yüz yirımi köşkün yakılması> - Neyleclin; cevab ~ldın, _:nı? Başlarını eğ1p önlerine baktılar. b.u. buy~1:klu~r:. k~.rş.~sı~ı:la kendı. mek end'şesini duyma.dan ayak.ita miltebassıs... Parteri, locaları 
iç n bir feha isteai: Muslu ko9'1lundan bır 1lcigıd çı. P.a.irona Halil :nöbetç:ye bağırdı: sın n kuc!k~unu ~uşunuyor, sade- d:nlivl'Jr sonra anne.sine eğilerek ba.Uronu, paradiyi ayn ayrı selam. 

_ Vak;ıt fevtetmt?den hUkümdıı- kardı: - Bre durman bütün ck~leri ce onu teşviık etmış olmamn guru_ ' .,,_ ua lı lıvor. 
rl C"dı'de ı'rsal edilmEk gerektir. İlk - Aklık 'Ulf'\ldaşı.m. Buyurun. -.J d k~"'· b ı du - Ne ilıarııKUm e ça yor anne.. ~ 

" .-~ u.ı.uuruıı:ı. ronu a a;ı.ı u uyoT · .. el dam' İQeriye geldiği zaman alkış ham a~ız. icraat jster sultanım. Deli göz fütilak:nin 'll!zattığı ~i. Nöbetçi yeniçeri ocağı davulcu. L'sıJt'i çalarlken, tıkanacaktı. Ne ?uz a . · . . .. .. .kesilmemişti. B'r defa da..11a çalma. 0 

Deli hoca ses çıkarmadı: ğ dı Patronanm ~·erine l..öse Ab- larını uyandı.rmağa 'ko~tu. Halil 0 da ayni -şeyleri ıhabrlamUj. Dıye takdirlermı soyluyor. · . . . . 
- Verelim sultanım. dülga.ui efendı aldı; okur okumaz babasını~ koluna girdi, -011.a camie avni hatıraların hücumuna uf;ra. Babası da mus:tl<i terbiyesi al. ~~m .~1~~n ~~~€r 1gıttikç~ a~i{'0f Patrona Halil oda içinde aşağı gü üm.scdi; ardından yü "inü bu. cloğıru yürıilımeğe 'ba~ladı. Muslu nÜştı. LisZt>m asarını suratına fır. mamış, musiıki zev'ki tekemm:il et. e::u . .r ış__ı sa o~u :r em~ 

yukarı dolaşı~ ordu. Abdülgani <e- ruştu.N:lu. T.iıtreyen P., makları a- ardlarından geliyordu. Artıık canıie ıattığı genç adama, sonra kal'!:ıini, memiş <>~akla ber~ber. fıa)Tan d.eğil~r. ~u~gındaXı nad.de mevj 
fendi İ.br im eiend;.nin verdiği rasında yeni padişah Sultan Mah- yakl~yıorlaı.ıdı, mtiyar oğluna ya- dudaiklarını v.ermiş; çılgınca sev. ha~ı;ran di~leıme'ktedı;. Iki~~ b:r sım ~ıçelk.erile y~ın:ıış buketler 
fetvayı oğluna rloğru uzattı: mudun ilk iradesi vardı. Hünkar: yaşça sordu: miş ve ... a:kıına geldikç·e yüzü hi. karısına elıle, fevkal.ad;:'!.;. ış.,,ret o~asmda !l1asaını~ ustun: ~oyu~:<>ı;: 
_İmdi göz.Ü açık ve cecndi, bı. cİhraıkına rızayı hü;nayunum yuk- _ Davulları urdunnaktaki kas- cabdan daima kızarıyor, fakat vü.. yapıyor. Bır !anesı. ifevıkalad-e zar,ft r. Gozu 

ri var mı oğlum. tur. Bu k~dar idayı din ve devlet din nedir Halil? cudımu ıtatlı raşeler. kaplıy-0rdu • L's7.!t'in sonatını müten1ub genç ii:zermdekı karta ilişiyur. 
Patrona .gözleri..ni acil: o!an mülü'lcii nasaraya bais.i hande Halilin ~leri parlad!: bir defada kendini vermişti. Lfıkin kız, babasın~ soru.yor:. cEıı derin tebrikleri ve saygıla. _ Ne edece'ksüz? olacak biır ımevad olmakla ancak fiVL - md z 

... isa! h · _ Sabreylen benim bttbam, sjz bütün ibunlar ne kadar uzakta 'kal - Ba:bacıgım, şı ı ~n 'Parç:ı. rile.. Semahat • Göıı:t ı> 
- Şunu sar.ayı hümayuna he<lm ve tahriıhine ru sat ve iznım de anı ""k geM"neden anlarsurz! mış1ardı. Bu gece, hepsini üzerine yı çalacak ... Acaba b z.ıım çiçek 

eylemdki:ster:idiık. olmnştuır., diy.or<lu. r- ır- k lb' leli '? (Arkası var) _ ı... İh:tivar ıbas.ını salladı: cSaraıy He (Arkası var) pcrtevsra tutulmuş küçüı ırer ge · ımı. 

n.olk.ota dalıa z:i;YacJe ta~ıtmaktır. tlır 



ran olmadı. Kavasoğhı Koca İbrıı- lyağ .. . edi . r.;o~;:;~::::ı.~ him iihtiyarlayın~ yerine Delior. sız :eu~c;.:~~ b!.hrn:Y!Z· furu yağ b~şladılar. Fakat güreş çolc sünnc. 
man'h m ,ın Ka~ lboyu gelirdi. yurursMtlZ Ailad~~~cıın~: _ıade bu. dı. Yarım _saat sonra Keçe!. padL 
Kara .lbo, Kavmıoglunun akrabasın. J· guqı yap&. ~ah n ve ımparatorlu&un ba pchli.. 
dandır. Kara Jbodan sonra da meı 1 ·~ •• • vanı olan Kavasoğlunu kaptı • gıbi 
bur ve namağlu'b Kd Aliçovu getir: ı d d unbunl uzdeıne Sultan Az.iz fU ira- kald rdı. Omuzuna vurarak S it ·ı 
cJ"I KIAli • - ee uunu· A" " . ı er. e ço, gerek imparator. _ Evvelu ·:av _ . zız n önüne k dar gol ·ıd ı Yere 
~uk, ve ~er?'k saray bnşpehlivnnlı. nız. Son d y .g g.~rqı yapacnksl- ko~arak gali'h"yet temenna '"I . bas_ 
ctndıı yırmı yedi sene Türkiye baş.ı Jki ra .a lbır gure~ karakucak .. tı. 
pehlivanl.ğım :namağlub olarak Ü.. c·· z;~· ~~· ho.zırbnmı$lardı Sultan Azı·z K l" b J L · d d . ur~ ırıu;uyu k tnd ld cçe ı} e o 11; lar 
:~~~ dcitnşt ~~- Dclıorm dD1ıları or. Hayatında bir kere d= y:vf ~· verd . 5al'ft)"<la alak<lyd~. Bu " :ıc·cı.-

msc "" ... aramıyor u. k' . k g an P dan sonra K ti w - •• •• w 

k 
ı 1ihayet S'v an bi ükad ıspet gıyere ı:rürı-şmemiş olan Kc. w eçe • yag ur ' og.. 

di. Akla hayale gchnc~ ~~ry s· - çeli, yağlandı. işin sa.ribi Keçel" nin ::nmı:se bıısJn.d~. O. >·.'1{ •• .. ı;ini 
• S i h ba§pehliv.ıı.n meydann ç;ktı ıv~ nynğ na giyecek ve, uyacak kispet ogren r ~ o~u kım yenccekt ) 

a. an. ' . m Ka yel peh~van1 .,,,.hur h zı,. p,;. si bulamam~şlanlı. ç.uı.,, çok kalın d K~·· '"' ç ay SOD<a ha •alan. 
.. · .. · · . · vu Vafoô lbulunurl<en o •· ' ~anda hrr p<l>livnndı. Yen;den öl L Vu=lunda müth' ya•al - < -

Abdulme<:ıd. Abdüılazız devır-ıl'S.kab takmıştı. Aslen Anadolulu:.lrine adı Amavudogvlu. ile ilk -ı Sul Az" g _rop tanı. çu alarak 'kendisine g·· ı_• kardı. Dokrorlu iyi edem d"' N" ı · d L---...ı..:\... l _ı_ b"" d B _ _ıı_: _L'l· l • gu.. mtş ve tan tzc takdım etm;..._ I ore z;;ıspc-t yap L e t>r. ı ı 

r y a ş 

rekabet ve entri 1 

erın e ~ıu .. an ar araslnua u- ur. azı ~ pcınnvan anmız ve, reşlcrini billn1yerc:k Çiftalanda (İa · J ! K---·lı: "d" K 1. .. ; tırı rnı:tı. Knıvasoğlu ıl K 1. ııayet padiphın emrile ıch r ha-
,,1_ ek-:ı.. l !L _]• • • S . b h "'- l d dahil ld v ı . - ti. smı cvcıı ı ı eç.e ı muthıo t ı. e, CÇ(" •• y~ , =" " u~.muoti. uaya ın 1 " ayal """" " n o ugu lanb"' Koreden"' ..ı.<tnde b;, köy) b' A d ı. p.ı,r' d lk. •m anı '"'" i>=nla ı,., • 1 ı •·a ı çın mem J,J<eıine gö• enld; tısab eden başpehlivanlar, keneli hade onu Deliormanlı olarak göste.. yaptılar. İki buçuk at &Üren bu ır nika. 

0 
• ~vanl_ ~·: .. 

1 
met.. Kavasoğlu, Y nğ g\itt;inde ~k:-:r· Çok geçmeden vcfot etti. •· · 

1 k 

~ı .. ,_ b . 1 F ,_ t lı tı B J_•• ••L .. K wı Te on J J ntım OJOyurwa yuz otuz mehar t. ar K . meme em enm .-orvyor, 11nray aı rlr er. a..-a yan 1 T. en. ~uçu~ gureşte nval)()g umun yaman bir k hk b" .. d li:k Saf· d e 
1 

ortaya koydu Fa eçchnin kı kançl k "k ) pehlıva.ıılJ~ının kimsenin eline aeç.. iken bundan kırk acnc evvel Sul- pehlivan olduğu anlntldı. Sa:ray '°ı b~ ' lk ır kvucuL abn
1
a h·1: 

1 ~d.e kat Keçeliyi değil mnğiub etm~k ~ zehirlenci"ığini ııöyl rter V ~ 
1

c~
8 

e 
. . la d B A-" d . b ehi" la d v _ _ı A d 1 e ır ara uea"' aşpc ıvanı J 

1 ı ,. d. b"I 1 Sul ll h • • .~vas.. mesınc me>•da.n vermıyor r ı. u. tan J"UlZ C'Vn aşp. ıvan rın an ag~a~ı, rnavu oğ unun mağlub Sultan Aziz onu _ J••W•• • e,, eme 
1 ı e ·· tan Aziz. c\ireşi ı. ar u, zehirle.nme mcrel..., ··:r:,._ 

rekabet Mııhud A&li d.evri.n.den ba.t meşhur Pomıık Del:i. Muradda.n o. olacagından korlctulor. Çünkü Sut. h ı.____ M~::~: ugu zalm:a]n berabere ayır.eh. Vaziyet kötü idi r.ode muıırdirter. Hatta dıtl- J • 

1 

_J K --'-- ld v A _, 'L _;L ıı: ayran <>nnu.,tu. uuu:ı ve ça tm 1 o-··· ı 1 _.JI_•• • "d k !"n wı. . • . n~n. '"""'°""".'. ~. ugun~ not et.- tnn ,....z. ~a<P.~l'vanının kendin.. b;, 'baba ···ı idi ' '"orman'. •<in "'..=•~ '~"ıl•yo,, g ~'O Kav.,o"lu v• ıat ırloro•o 
Mahmud Adl., dowıude padip- auştım. Son<a onumc •"'ene "'"· den lwl>e= ""'''"' çıknıla.ak Çift ~"' · du. Kav~'°•"' yag OU«~ndc altı bu .., yaptıklu•m Ueri oüml , hın baOP chHvanı y ozgadlı n><ıhu< d um. Ukin heri<"' Amavudoğlunun alanda mai;.Ub olduğunu habe< •- !' .K""'!°""0 l,ınnbula ve oaraya ge ••alt< d ızleyem od;g; S;vaohyı kan- K..,,g mü ıh· v · 1 . . 

Kd Haoandı. Bu sebob!e ,.rayda Kasıamonulu olduğunu <0ddeımi., lına hepoi gazdhe uğraTdJ. Ama. 1!' _D<~onnanlı poına~lan tolaşa kucak güreşinde na.ıl yen"'•kt;} ı.;, pehlh .. ndı Kr.~,:JJ'. 0 :';."=,r 
hep y_.d!ı pehlivanla• ye< al • ti- Nihayd. Am•~~'1oğlu h&kkında vudoğlunuo öniln<k hiÇbi< pohlivan ~u;u•du. Baota Kavaooglu olduğu Mağ!Gb olacağı yüzde )ÜZ o.ı.•u huzurun.! Knva~'I ;;• ' nuıtı. K.Q Ha,.n, y.,,,...ı vo cİVL yazdığım bİT y"21ya Kasıam~udan dayanamazken Kava•oilu, ik; ı,0_ E~ de, ne _yapacaklarını ... 1'dılu. ;di. lb•nl{mle. Kua j n. > n~ ·~k; boe~ 
"nda yeti ,.n pehlivan la<l oa raya cevab aldım. Neden sonra t unyeaı çuk •••t day.,.ma!lla bcmboe gih-eo ge• > enrıı.ı'.""° ba,.ehl.van hk ve Nihaycl ka ... kucak grr,.,, Ç' k 11- pehlivan Koç diye ,. • • 

1 
d .. 

al'.!' ve, bu ,,.ı.ı;vanlaıla ;ınP•"'~' meydana çikmıı old•:. ~lr<vm K" t~blıkeli: ~fr h"! de almı,ıı. Bu va. ;("Y a~l!f' ~erinden g;d<eekti. ı ... Ki<p.t yerine ayaklcrr.a kcç' bh" o;nnna vurnp ye~:d'ij.;;.•-;kk 
hıgun herhangi bh tarafından •İVTI. tnmonuda, Canbaz koyunde Ama. zıyetı .gurup telaşa düşen saTay ağa. .~va<)()Nju . 1 ~ d ~eTinın huzurd~ kılır.dan yapılmış don giymiıılerdi. ri halde Keçeli Mç zorlam rl 
lip yeri- ve, bqpe!Jivanlığa çl- vudoğlu ai!W mevcud inllş. 1şı, bu. laiı gÜ<<jÔ benıl>eTe ayızdılu. S>n ""'.;.'mh en rr~ e olundu. Koçel• Ku·n•oğlu da yüz otuz okkal k a- ii> kalk•p dogrulm ş \'.' '';':' 
kan başla<ı ezm<ie ça1

1

,

1

,d ı. Bu ...._ /\>n&vudoğlu. Sultan Azizin Voli- ra Mahmud ~l&lc<Un Paıa n ı n ağ~ pa ışa p a; ;'_nzada. buundu' damd" O da çok kuvv<tl' bh de"- vamn da ••ım• b: ı;ı,~·~,' -::: • " 
retle ta, Sultan Mecid devrinin baş. ahdhğı zamanında meydana çıkın'\~ s~. Kavasoğlunu alıp istanbula ge- - a ışa tm, bız Anadolular, di. Jki pehlivan Anadolu güreşin~ mişti. M. Sami ~n .~ r-

langıc:na kadar imparatorluiun ba~ ve, yirmi 9C.0Cden fazla Y ozgadh- tt1v.1-i. Damad Ma'hmud Celalettin 
pehlivanlığı Y:ozca<llıiuıcı elinde lar üz.erinde buhınan saray ve, İ~pa Paşa da Kavasoğlunu Suitan Azize 
kadı. Ke1 Hasan. oa aene iropata- ra.torluk başpehti.vanlığını üzer1ne takdim etti. Stıhan Aziz. Dolmahah 
toru'k başpehlivanhğını üzeri.nele :ta almııur. ~de Camlıloö:ık habçel&inde başpH-ı 
t•d1. Ve. onu kimsecikler mağlUb Amavudoğlu. pdılivan denecek livanı Amavudoğlu He Kavasoğlu_ 
edemedi. Sonra Y'O'!lgadlı meşhut okhda değildi. Ancak a!tmıt altt nu tutuşturdu. Huzurda tam beş sa. 
Karamanda türedi. Kara maındayı okka gelirdi. Fakat fevkalade usta, at gürestiler. N"ıhayet berabere ay. 
da mnğlub cckn ç.krrıı?ı. . j fevkalade :maMr ve icndcı bir ad~ Tildılar. Bu ~Ül'CJie~ sonra Kavaso~ 

Y ozgaddan Hıısbekh nnmıle meş idi. Okkasız olmakl\a beraber çelık lu, ea.rayda yerlıeştL V c. Ar.navud
hur bir pehlivan daha türemiştir. yay gibi bir acla.mdı. Onu, ölünce- oğlunun ihtiyarl·k dolayısile mey. 
Hnsbek, Yozgaıdın köylerin<lcn bL ye kadar kimse ma,ğlüb edemedi. dan~an çekilmesi onu sarayın bas.. 
rinin ";smid~r. Hasbekli de nıı.mağ - Amavudoğlu, f.aray ve impara- pehhvanı ha.'line getirdi. Bu, devir. 
lub1nr arasında bulundu. torluk başpehlivanlığını eline a1ın- de saray ve impanttorluk baweh. 

Sultan Azizin Vcliııhd1ığı zama. ca bu aeıfer de Kastamonuluar sara. livan~ığı Deliormanlı pomaklara 
nında Kastamonulu meŞhur ve peh. ya haklın oldu. Suttan Aziz padişah geçmı ~ldu. Çünkü Kava~ğlu Ko. 
lıvanlar pehlivanı Amavudo~lu mey olduğu zaman sarayın başpehlivanı ca lbrah m Deliormanlı idi. 
dana çıktı. Arnavudoğlu, K.astamo- Arnavudoğlu idi. Kastamonudan Kavasoğlu, Koca lbra.him saray
nurıun Canbaz köyün.dendir. Ana mUhim peh1ivan1ar yetişti. Kel Muh dn başpehlivan olunca Deliorman•n 
ve, baba Kastomonu1uau.r. Arna.vud sin, Deli Mustafa Kastamonurıun meşhur lbaşpohl"vanılannı etrafına 
oğlu ltı:kB'bl Yunaistan Yenişchrinde en meşhur impararorhığun en nam. toplamağa başladı. Saray pehlivan
helnc'lık yaptığı zaman verilmi~. dar pehlrvanlartndandır. Deli ~fos.. hğ1 ~mdi de Delior:manMar el"ne 
tir. Sıma da seıbeb Yeniş.ehirde bu tafa, Arruıvudoğlunun oğludur. SuL geçmic:ti. Ortaya hangi bir pehlivan 
lunan Arnavud ağa1aTtrı ve beylerin tan A7. 0 z devri başpehlivanlarından çıkarsa Dciorrnanl:lar krşı koyuyor 

Arnavudoğlunu çift'l&lerinde besli. dır. du. 
yerek büyüttükL:rinden ve beraber Amavudoğhm.Ian sonra &aray Deliormanlılarlıı diğer mıntaka 
!erinde güreşe götürdüklerinden do. ve imparatorluk başpchlivanlığ•nı pehlivanları.nın çarpışmasi senelerce 
layı halk ona., ArAA,vudoğlu diye De1\orm41nh meşhur Kavasoğlu üze sürdü. Poma:kları meydandan ç1ka-

gıııae vuros:ı:uıgı aam cernıu aogu. j 

Türk ye atfoti.rnı müsa1>akaları Cumartesi gimii A11kcı.. 
rada 19 Ma ıs stad nda bnşladı. Müsabakalar Pazar gıınil 
de ~eva'!1' ~tti ve binlt rce Aıılcaralı tarafından alaka .ile 
takıb edıldı. Bu. arada Başvekil miı Şükrü Scıracoğtu dcı 
stadyonuı şeref vererek kO§U.ları seyrettiler. Resmim.iz Baş 
vekilimizi gösteriyor. 



zmirde - ·soyabadda 
Bfr köylü kadırt içinde RYUd Bir Jüjiin eoi çöktli 19 kiti 
iu çardakla beraber yanara.lc mahıeli.I yalerinclen 

leci bir fdıilJe öldü yaralandılar 

İzmir (~) - Dib1.i l:uui- Bci)d:>a.d (Hwııuat) - ~ 
nı.n Sa.H!h1er kıöyün.deAc.i. çardağa mi- Kö,k maha11eisincle biT dtiğün evin. 
&Mir olara.k gelhın ve ha-ata okluğu1de çöküırııtü ıcıJ.rmıış, cillğünde buılu
için ça11d!a!k.ta 119tira.hat etmekte olam1nan 19 lcişi yaralaMn:lştlT. 
Hasaon oğkı, T~ b-iddtrı .şaaı;s;~ı Ha.dilse K.ö§lk maha.Mes:in<le buhı
çardakta bir lfİVara yakıı.raık. içmiş; nan P. T. T, memıu.ru. be.y Hüseyine 
soma sigaınyL 9Öt1Klü.ımeıcien atm.:ş.1aid evde vu:kua g~. Düğü.no 

h:.ı:la .miikd.aııd.a dawe.di gddliJ, iç· 
Sigarradan bJ.ru othw tutvşare.k birıdeın.b.ire 6V °"1iu gibi çöknı~r 

yang:n çarda.ğa lirayct etırrrif}; uıyku1Çökünt!ijyü ferıyaıdkr ta.kib etmiş; 
halinde; çardakta yaılaJz ~ımljmahaile helkı ka.za.ya cğ~ayaınları 
Şahsine yaıııcgmdan haberdar olama •. kvrt.amuıya kO§IJUlŞ!l!Uır. Nence~ 1 S 

!kişinin ağır surette yasrala.ndıgı, 4 
Ateş çaırdağı tamamerı. sar-aaak itişinin de lbacaik. ve ~ar: kmln-.:.ş 

ak . . ___ tıı. c..ı....:_ _ı ı..: l:L.._ 10lduığ.u anla~ıılmf'1.f.T. Yaralılar der-
m:ş, za'V'll!Lı.t .,,,.... ....... e ue 1>1tu.. • ., . kaid ı•l 

a nm ıışt:r. Şaıhs.iııı.e iO y~da idi. ha.l mıemlldkıeıt !haoataneşın.e ır 4 

----<o---- mrşla.rdıır. 

:iUrt PU~TA 

Akademik meslek Tarihten sayfalar 

kanunu h ı k 
(Baştarafı 31 l de) Kaxa Mustafa Paşa 1-.; sani~ 

azır anır en Kaıra Mustafa Pa.şa, Hlıseyin efen düşünd\i; samur küddü b.iıl'at1DJD 
diyj bekliyormuş; onun gird "ği-ni gö. göğsünü şişiren deırin biT nefes a!.dtı 
rünce adeta bağırıdı: ba;ıını sağa sola salladı; ve ~ 

. _ . . - Neredesıın, behey adam!.. - Seın bu ve!Led~ ~ 
(Bqtarafı 3/1 de) de.ı:ı1k karıye.rı husu:'ı _hı~ k~una - Buyurun. su~tan ım, simanıczıd'a 

daıme etmek ancak böyle kabildir. b~l~k za~a~~ geın~ı ştır k~ V e- as'2.r1mel:a.l g-örülİ.İy'or; dslı nıedir? Ne ol! Senıiın hatırın içın öyie edelim. 
7 - Ecnebi profesörler meselesi: ~~etın de lbu ~ uzerınde oldugunu meıkule ibi.r emri müşıkıl 2!Uhur et • Hiisıeyin efieınıdi &Öz '·eldi; a)'Qi 

Bwgüın yü<ksek me'kteblerimizde ~ıtmelk.le memnunuz. miştir? za:ınanıda Ahmed efendzyi getirip 
-~ıı... h lard b ~ k vezirin etini öplwmıek lbımdı; b& çalışan ~ı.l'Ovi oca an ır r.ıs- 9 - Orijina'l eser çı arına mc- - Şo? veıledÜınJİna.ya n.e dersin? 

d ~ 1 d F r d maıksa<l!la çıkaııik.en ve.zir oou.ı:ı a.r "' mı gay;et egerl'i insan ar ır. a. • selesi: Dünyanın her taraJ.ın a Benim verdigıw ·m beratları derkeaıaır 
ah . .J d b ! ka~nndan sesEen•di: kM; ne 'bunıl.arı gayri m .ruu ır pr;ofeeör ayni zamanda araştırma edi.p beıylıeır1bey'lerini hakl:armış; şi.m_ 

zaman iıçi.n burada twtanak kabil, I yapan adaımdır. Bizde de bir kısım di ıkatletsem gıeırelk{Jir. - Hü-seyin ofeqıdi; hde durl 
ne de her isterıiıkiiğ. zaman hariç>- arkadaşların çok degerli travayla. _ Ya yerine istihdam için kimj Hüseyin eie.ndi du.rdu; YCZ.İ:r da. 
ten d-cğerli prof~rler getirılımoeık rı vardır. Bunların arasaW.a garb. tedaırıik ıbuyurdıun'Uz} vam etti: 
mümk~ndiix . . Yabancı profo~rlC'::· da akisler yarabnı~ olar,lar da bu-) _ Göynülkilti Maıhmuda ha.her - Bu haramzadenin bir bii'yük 
den ımustağn.i hale geLmemız la- lu.nmaıMadır. Fakat bu hal m:ı.ale. gönderdim, ş1mıdi geİ:ir. ayıbı daıha varoır; divanda ve bo. 
zı.mdır. E11betıte kimse şubesinm sef umumi değildir. Bütün arka-ı - Aman ~tanl'm., Göyni&lü rada ayalkta ~U:U~eın uçkı.wu saı'.kıp 
~alimi küUıih olamaz. Fakat do- daşlar ders ve pratik kur .. larlalMahmud bir piri zaiftir, huzuru • kaişımıızd~ gorunur; ~svabı perişan; 
çent ve a.sistanlaırımızı - tabıi va. fazla meşguldürler. Böyle vaziyet m:zda ayaık üzere dum1ağa kadir kapaınasl a.Çı'lııp u.çıkuru göründü • 
ziıyEt ~~~ edince. muayyen _mev lerde ;personeli çoğaLtrna..1<. zorun-1değildir. Tezkereci lik güç ~_i~t~:; ğüntden ı}ıaheri. ~lnaz; ~nahlal1 se.. 
zular uzennde d~rınle~~ek .uzer~ dayız. Diğer bir kısım arkadaşl·arlamana bu haramz_:ı~e b~~u~ gıın versen şu edieb.9ız: tembih eyle; u~ 
A'Wil.pa ve ~ka m~esseseı~:ı-, Ün.iıversite d~ında iş kabul etım ış.. ayakta durmakta acız degıkfıır ve kınrunru eaıJdayıp Ubasını adam gibi 
~~ j"Oila?'~~hn~. Hai~ profesor. l leroir. Veya pratbk hayatta c:alı!i-,birden otuz meiktu.b buyursaınız bir giysini 
lu~ teı:fı ıçm ıooyle :111uesseselerde a'kıta<lıırlar. Bunun önüne gE>çme.saatte ya.zmıya zahme-t çekmez .. Se.. A'lımecl eıfımdi daha sonTB .adıra.. 
muteaıdiıd t:ra~y~ar y~pmı~ .~lma- :ın zamanı gelmiştir. Avrupad~lriii~kale1Ill; rasih ?Libtir. .s~nıyen zamlığa ka.d~r ~lkI.i; l-!üseyia 

K b"'kt b' L·· l,ı: k J yı şarıl koşaıbıhrı.ı.. Fakat tlımde b l'-~ " 1 · k d' lkliniklerı bunca zamanıchr sız bunu :ııstihdam .ıı _ı-i _.,., z:ı,yaırete gı:ttı· 1iıkin 90 ara u e ır 11oy u a.-.ıın Eclır' n·cl- ı'pekL!:!--krilia; .. d ~.iiklll . 1 ~ t .•. · 1 tı proJ.~or erme en ı - . _ı_ ererıo ..... -- • -
K L----b • 1• ... ... l10C'e' ::r o~ ruş ve_. SA)!~ • ı ~n e me-n:ı.ı z ı çı.1 dahilinde .Piıikaç hususi yatak ver- ed. e. rdk .hü'türn_·· .. i.şl .. er .. ı .nize. m1U1Tem e~. ğuk k,aırşıılaındı .. 

azaya RfJT, an gıt ı ı' ..A.,,.•yona bı'na- ı" -•ım' l "'L alkad ......... lk kaınyerın organik bır ...:ı-...:ı ld'" ık bmı o, __ _ H...., - - UR . Çll .. , • meyi tecırülbe C·1ım~er v~ iyi ne. tın[z; ~nuıul o urursenız arn e· § 

Kara.büılc (H~i) - Ka.raıbü. ~ edildi ~lıde :r:_~ manası1..e lkurulmu.ş tiıce a1rru~laro1r. Hukuk profesör. olursı.muız. Bu ~aıkıulel ad.am~T.1~ KQfUI mübrem bir ihtiyacı 
kün Kaıdh ikö~ Muhteri> _oğul. . Hususf) Ediıne · ek Orıııası ·lCdU t."Uer. . . ___ ,Aft 

1
,,,.., ed b; t prcfe kaını ne şeydir kı onıun a e~egmızı 

lar.ından Kadir Bayaır le.arısı Fatma _ ~e ( '. - eın m~im 8 _ Kari~r içinde terfi şartla- lerınım avUJl'."1t ı..ı;•, c-. ·Y~ . • teh-is edecek.sirnifz~ F..ğer az1edıerse- Kaş (Husı.ısi) - Kaı,ıta. bir haA: 
evınde yomek ya1parir.en ekmek bı. böc~ıl'.ik ~ \O ~- nmız da dü'ŞÜnülecek ıbır me;;de- sörlerinin lise mb.ulall~mlbık~~~ı .. deniz mahremi esrarıınız artıik malıre- odııisı ~~ınŞuza:,urleti çoıktaon ka. 
çağı kazaen btınllna şapfa.nmt.ş ve ~tiyaçlıarlın-dan ola.nı ve vsen . lr di:r. ŞiımciJ.ki nizamlarımız az çok buna benzer ted ır er.e : • O~- mi adanız ofma!k lazımgelir. bul ed~.. ~erde uzamıza 
yaralı hast:aıoe,Y'e 'kaklınld!:ban biı kira v-erCTdlt içmd.e ot;u.ı<dugu hına pasif bir be'k:leme havası yaratı)"Or. leneMlir. Şü~esiz a.kademik karı. _ Ya ettiği yanına k&lsın mıi? gelen pı:wr~ rnuf~ttı~ ve Anıtaı1yıa va. 
gün s<>rııM ölmÜ$.ü.r. Ôliiımü şüpheli istiıml:ak t>d~. . •V Meseli profesör ol.m..a.k için yedi yer, zen;ginlik peşi~ ~lanları yı~ _ Malkuhı bwdur ki rusuhi kita. !isi hu ihtıyaıç uzemı.d~ t~kra.r dur.. 
goriildüğündlenı Demıir Çelik hute- Aıhva\ti. nııaıra .nüaaadesiz1ığ1ne sene doçentlllk ıe1ımek lazundır. Bır min ed~ek yer degı l.d.ir. ~u ıhl.ı-betine nazaran gene tenbm ve itab muş ve ımali yaırd'l!m vaadmde bulwt 
ne.-.inde ölüye bir ollıopeıl yap~lmı.ş ve rağmen bıi:n'kaç ufalk nı0ksa~ı. d~ha çok garb fakültelerinde bir veya rası duyanl_ar:n bu me9lcge hı_çrile iktiıfa ve hizmette ihka oi'un9IJID. muflUT. 
va.k'an.ın kua okluiuı tesbi.t edildl. &mal edi.Iiınfe Trakya.nın ~ ıyı löm. iki senede profesörıü<te geçirilmiş ı:ı;irrrnemeleri lazım. Buna mukabıl =..==:......:.:..==-::.=:...::.==------=------------
ğinden öliiniin .d~.ne 1'lhsat veril- ya la'boratı.waırlann.da.n hırı kıwul' - dQÇentler vardır. Be~ p~rmağı11 ilim adamını maddi. e~d~lerden 

· ·r. muş olac.aJkıtLr. o--- hepsini ıbiır tutmamak lazımdır. kı.m:-tarmalk ve !kendılenm tama. 
edilen lliç olımaz.sa aSkerlikte olduğu gi•bi men mesleğe veıımelerini istemek 

Bir işsiz arkadQfım bıçaklıya~ Karamanda sünnet fevtk:aıaıde halilerde bir kıdem zam. devlet'iın menfaaıttlerine en uygun 
rak 125 liraaını al.arak kaçtı yavrular . mı kaıbu:l eıtımeliyi..ı.. Ço'k mühim gelen şokiklir. 

Karabük (H:uıru.ei) - Karıalbük- Karaman (•H.ususi) - .Halkevı bir ıtra<Vay çııkarabiLnıek, bir ilim 
te Mak.'md oğlu Mu:ıııtala Sa:nhaın .is..soeyal yardım kolu 2.1 Haziran Cu.. kongresı'nde reisliğe seçilebilmek, 

·- _ı 21 -....ıı - J b' . . -1'-a.d marte-si günü hallk.eıvı safonunda 36 bir k"""'iıf vapaıbilmek, büyıü'k bir nuIK1'e Y""'l arı rroa ırmı a= a 4 
• • • H l -.. " 

fi 34 ya.Ş!Arıında Rizeli Zihni Burak fakir çocuğu 8ÜMlClt ettım~tır. d a - didakıtilk kuıd.ret gföıterınek ıgib va-
iLe çal~ına!k. ÜZ'ere Kara.bükten Balı. kevi bu .yavruların ,.ere .~ an:- ziyetlerde d~nti ıki üç yıl İ.f,.".İnde 

Münakalat Vekilinin 
dünkü tetkikler 

lstanbul Vakıflar Direktörlüğü ilanları 
Senelilı: 

ı - y~ Gureb& hastalwıesl aıka8ıDda vakıf fJdanht ıuı • 150 

saltJıde 30 d'onüm mahavuz sebze bahçesi.. 
Müddeti lcaı-ı: 94t senesi Mayıs sonuna kadar. 

2 - Yuka.rula. yazılı bahçenin içinde 3000 ocak cımna.tes ve 1501) rt. 
da.n kamibaha.r 1 dönüm nohut, 1 dönUm fasulye, 1 dönüm 
k~bak ve S talı~ maydanoz ve dereotu pıa,hsulü. Tama.mı 

500 k y 'd-->--1L t--1 K d lar ve bı ıçolk oıy:unlar tertı etımş P .. """fesöııl· u·· m, cretirrebilmelivıiz. Ay. Şehrimirz.de buiuna.n Müna~alat 
ııs! ga g L eneııı»Clnr yoKıa ara e'l'e l d b' k · · d h lk nr o- h ". 

orman1J:ayıifida Mu:ıııtafa Sarban arka. ve bt: top antı a zRrço. gu~~ e a ni hal asistanları.mızın doçenliğe Vekili amiral Fahri Engiın dün Min. Ytimnda. yazılı ba.hçe kira.y& verlıeeek ve ~indeki mahsul açık ariınna il• 
daşl'DI paM!l!Jna ta..'Jlıllen 3 yerinden hazr bulurnnuştı_ır. e.stm ~u~net r terfii için de cari olabil.ir. Diğer taka Lian•a!n Rei.sli.ğiıne giderek m~Ş- birlikte satıla.ea.ktır. İhalesi 31/Temmuz/94Z cama. CÜ.nü saa.t on befjlie yapı. 
bıçskla yara1am~ ve yaralı Zihni_ lan. ya\•ruları bn arada go~.erme - tat·aitan iliım. hayatında muvaffa. gul olm.'Ul'Ş ve bu aırada Liman Reı - la.caktır. İst.eklilerln Çemberlita.şta. isıanbul valUflar Başmi1dürlüğüıu)e 'akıf 
run cebin.de 00.luınaın i 2 5 iiı..i.yıı ala.- te<l ır. kıyeıt ~remeyen bir zatı da ka. sinden i:za.hat a~mıştır. akarlar kalemine gelmeleri. (7822) 
rak kaçrn,tıT. Va.k'ayı halber alan riyerde bekletmek caiz değiJ.dir. Diğer ıta.raıftan birkaç gün evvel---------------.,.-------------
K1!rabiirı<. jandatımuı komut.an ge - Edirnede koza satışları Ayni adam belıki memlekefo başka şehrimize geıl'miş olan Güımrük ve 
dikli başçavtrş Hasan Acarın him- Eıd.m-ıe (Hlll9llsi) - .Ko.zai :ı~ bir ihiflımette müfid olabilir. Kari- lnhi~arlar Ve.k.a.teti mü.steşarl M. 
.nıetHe suç!Dı.zyıu derhal ya·kalamtş vo !arı Ahaıra.reıt1e devaım.,~ıyoı. s ~: yer mensu:bları hakkında barem Nedim Gündüz de dürn gümrük baş 
ad~iyeye tıeslim etmİ'ştM!'. Suçlu deır-yeiku~ 25.000 ıcıloyu buJacagı>ve memurin kanunlarını aynen ımüdüırlü.ğiiınde retkiklerde ibu1un -
hal tevkif edilmilfti:r. tcıhmrn oluınmaik·tad.ıT. )taU !i' il de il ir Aka. mu tur. 

Terzi ustası aranıyor 
Biri 500, diieri 400 ın1:r0-1 yevmlyf'll mütehassıs iki teni ustası aı.aeaktır • 
Çalısmak isteyenler Tophanede ikl No. ıu Dikim.evine müracaat etsinler 

c7'Jot• 



21 Temmuz 
SON POSTA Savfa 9 

• saz r Te e 
ırrı· .. ·:~t~~~;·~ .. ··ı·~;ı~·ı~ı evyork Taymis illi Şsf orta Askeri vaziyet 

R ~ 1 yı üönümü ! ga(!~i?~ !~.~ SAnyaadhoalt~daçtekttklik . . (Ba~ 1 inci sayfadn) lan.k ve bau d,ıimallme Ucinad e. 
mİİıiıİİİİll•••• . ı· taar""'"·a ı....,,,.,ıama .. "a Sovyet Rıı~va a ıne 1 1 ar mlkılab ettiği gundenbeıi nlı_şıTmış ~odc Sovyet Rusyanın ço'k kıy 

A 1 ! Bu..:,aüın IM~eu.x muahede. .......... u~ ""' -J o nn manuı d" d uh f ti L m ~ 1 ld d m-JL.,,""lmu~·r. Görünüşe nın,.e diı~ • . _._. r~ıınt un.. e m n aza. me: i oir maden .ve endüstri sahası A s.iniın inu:a:sının yı ünümü ür. ınıvv '}'""' b~ s (Bqtarafı 1 :ncı uyfzıda ) «>•1111§ o~ t k d ıolJ D •- li 
•: 6 yıl evvel bugün ı 939 yılının maın lb"tımez ıtükenmez kuvvetlere · · , Ydn b' u goıo er~e tc. ır. an _ oncç. ı.avs~ grurbini tah ye et 

1\4... ~~·.· • R 1 harekıet1e saı/t 1O.30 dn Hasan o~, ıız, ır fal1k k.ny.da. deger. ki 0 memege sevketm., olabilır Fakat. 

il le : 21 T ___ ..ıL Boga-zla b y maliltltır •vıutteJ..BAmllZ us ann 1 k" . .. .. - fl _ J! • dft Aırm h k tl . . .. • · e • emmuz;wu;ıu • e • ık' . t.~- ,,.,.,_,...'h.-. k l an <YY enMıhisünu ~re eınurnuş - .. . ı. an ava uvve enıun dün- bu hususta bundan önemli dig-CT bi-r 
!. nemi1d k10ntroldcın kurtarılara:k .ııcı urı ~KO uru masını ıs - l eli • de.-ı ıtibare eı· .. d" )" ı k b l . eıl sebeb . 1 er r. n gcc ı, gun uz u o mıı . S<' eb daha vard r ki o da Sovyet 
: balcilki sahibi otan Tünkiyenin rar ~ ınu:m ~i ı~ı an ıyo;l~. Milli Şefiı, Hasanoğlan durağın - Üzc;ye Mo&°'•a eıtrafındaki demir. ba~'komutanlığının 'bu büyük uker 

1 
A lmanlar Kor. stanti
novskaya şehrine 

uiaştılar 

~ hakimiyet'ıne ıterkedilmiştı. Bud B.u 'ndikıncRı cep ednınh açı l~amk~sı a • Jla öğretmen er'le bir talebe grupu yolu hedeflerile dığcr dıemmiyetli hareketin ilincı &af!ıası hakktndc. 
• _.t. d :ıt ~-·:y 'yas· za ır e usya a ayn ın ısannın k 1 _ı d B d ""t't" tcSisleıri çok .,;dd ..... 'li • . b . f muruıe e ue ııu1111.ı e ı - bü "k 1 ~ d b }' 1\1.o. arşı amı~ar Lr. u sıra n en .. ı u ,... ""' oır surette om mr.:reşal T~moçcnko'ya vermıj ol . 

fdlerinin en panağını kazanmış- l yuf Lo acdagmı "~ .ı gtıyoruzd · b ta1o'beısinin diğer kısmı orak biç - bardıman ctnıeğe başlamr~ olduğu. duğu tahmin o1unan direktiftir Fil 
oto, on ra ve .aşın on an u . ·-11. rind 0 · · duy h k' · · 

hr. hususta teminat alaı·ak dönmüş - mdkte, mşant ışe e ve cm rcı • . hn a ıka, ceınub ve cenub doğuya 
ıDünyanl'n bugünkü büyük ve tıür. iik, düllgerlik; dikiş at~; ]erinde . A. an tei/J~i~ müphem ma : doğru çekilen T.ımoçenıko orduforı. 

koıikunç fırtıına&ı 3 yıl Önce sez G'alışmakta idi. ihiyet.ı gen~ ibamxlır ve ~are!la.{. Tı- nın peşine düşmüş olan mareşal fon 
mdlde yurdu lbir bıırış yurdu ha. Kızıl Yıld ız yazıyor Reiısieüm'hın taleıbeyi e.telyelenJe ~enkonun Demeç kavısı dahılin • Bodk ordu'Jarı gnıpum.ı gerisinder 
iine (koymayı hazırlayıın ebedi Londra 20 (A.A.) - Kızıl Yıl.. çalışıtken, inşaat yapaıken, ıorak bi. d~ı Gcuvvc'derife R~f sa'hasın~~: vunnalk ve nu üi a.teş a.rasınd bı. 
ve M' ı Şefler, bu muahede ile d.ız g.~zetesınd~ çıkan .bır makale.1 çerken, dik~ dikerken ıteftiş etmiş. ~ ~uvv~tle~nden b~ bahsetmc<lıbrı ırakmal: üzere Voronej sabasına kaı 
Boğai!arın 600 yııll'ık ebedi bdk de şoyre deniimektedır: J ler ve ayrıca anüz.iık ,dersi ile türkçe gıbi geniş im cephe ıle Ro tof şar. §l çok mü!ı ·m lku:vvetlerle büyül: 
ç~i o.lan Tü.Gtü, nudud'.arının c.AJnan lkuvıvetleri Don ve Vol. dersinde de görmüşFercPr. kında aşağı Don nehri kenarına U- ölçüde l:ıir taarruz icrasın. ta.sa:rla. 
tam ve murtılak lbnkimi haline ga nehi:derini geçmeik için tcşeb - En3t'tü mü.dürü ve ilgili öğret. laşrnış o'hın A~man ve müttcfi~ k1 t. m•ş bulunan Sovyet baş'komutan1ı. 

R I "d I d'lı'p get·ırmı'şle~_ıı·r. l\1onreux zaferi büste bulundula:r. Kola~a Rus 1 u~~ ~-fe enstitü te k:ilatı a~arı hal&ında pek kısa dahı olsa ğı bu taarruzun, muvaffak olacağın osto un mu a aa e ı .o f 11.n ... 1 ...:ı kt men OT ıvum ~ • ı· - __.ı_,lt J_ n k Vol d 
h l Türle tarihi ıic;İn bugün de, yayın ~üda. aa uw:lli~rını_ yanıl an so~a ''e talebCllin tü.nü faaliyeti hakkm. rna ~a; v~c~ e., -a:eza: • • üşünm~; baMettiğimiz sahala:rı 

edilmiyeceği meç u 1 d _ı h ç bır zorluga ugramadnn ilerlı • d k _,..ı_.,. __ ._1 e.TZ..ı.-...1• ~eT ga uzennddkı Stahngyad aanayı sa- lma'kmamas nı Sovyet mn!r-.-.lı.na 
/f l V da bi:r şeref iovbaıi ha in e cu. . .1 B a. gere en u ... ıuı•.._ °'"' :ı , h .. -n.~ b t _ı. J·d· ...,,.. 

V.ışi, 21 (A.A.) - Jnareşa \ln nkt yc/bJecclklerıru zannett1 er. azı ke b nstitüde!, · b' yıliık mesa'nin asınn ,r=-.ıa,.'lllll u unan tenuı ın emretrn'ş ve bu emir üzerine, hare. 

~c;eı~~~~~::ı ~:!ğ:';~: \:~~•••v:~ .......... -...................... ./ ~::~~e ~~~;e;;;~~\~ui~e~ ı ~i~ann~ ~hcrır birer gö ermiş. ~~:ııe:ı:.mlŞ olduğunu da ~!tı~~uk=id:a~:a~ı:::!a~il_f~~ 
hşmaıktadır. Parıı· hasa ın ıı·se leY:şe set çekti. Voroncjde Almanı er~- alkı 1 Hasıınoğlan Ancak, Alman tehliğinin iltiza. moçe:nko'nun ihtiıyarındcın çıkmış 
Rwtarın, Rostof şehrin: müd~ taaırruzu 1a,'.Sadı ve sonra da dur. 1_.. .. d e Y _c. n ° an l\1:1ıi Şef. mi olarak muhafaza ettiği bu müp. olabilir. 

kl . ..&.·~' gı d 1Koyune e şercıı vercın .ıı ı. k b!tl D ,,., B · 1 O . . w D k •. faa ediıp eıtımiyecC'. • erı me~.uı • u. d yüil k dLn ve enkeğin nemıye!tc mu n ıı . "· . aıans nun ıçın, eger oneç ·avıs: pr 

bı ıgörünııneiktedir. ve orta ol<u]ı!a ale- A'lmanllar Rostof istikametinde orak a ~~ knl"fıfonmlslar aı!ken muhıı:rıririnin Berlindc yazdı. kıındafki Sovyet kuvvetleri, Atman 
Vişi, 21 (A.A.) - Cenub U~ray. ' U de taarruza gesıtiler Stalingradı cos un.~. ,_... . . b k"·....ıe y~ ap ğ, 19 Temmuz tal'ihli bir y.arzıda ba(zromutanlığ:mı:n büyük gayeli çe. 

nada Almanlar ileı·lemc'ktedırler. • ' vıc cnıstıtlı taıeoesınm u oyu __ .ıı. h · · emih ı&. · 1b · d k ·• 1 k k 
ğ k ıyaca tch<i de başladılar.> mlş oldukları hamamı, köy odasını d~ cep esmın k 1mın~Ad~ıı- v1Ie çe:kr~ ~ at 1 o ~r.~ .. UT. 

Rus kuvvetleri Rost<>f şehrine do • e o u ıU Bu vaziJette ne yapıla:bilir sua. göım" leırdir. Köy m~·danınn top. h~:ıeyan = te o a.~ .~e e; ~ am;;a ~: eıh~:ı u~;~ .• 
ru Çe'.kİlme!kteditJer. lıne, makfi1eyi ~"<t~an muharrir ŞU lanm\1) O l'.\'n IJroy'lüierle gÖrÜŞmÜf1er. _--"fil 1~ J.~ Saa 93.nkn m3 

1
umB eııse -~·~Udn ~US L! m
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Me} bl -

Alman -Wbliği, bu ılerleyiş esna. Ankara 2-0 (A.A.) - C. H: P: cevabı '\'ermektedıT: dir. vc:ıınmeı.ıte~. ıyın. o .uyu~u1arı • rnoçeaKo _ e~.. Ulz:zat ovyet aş 
sın-da yüksek bir yayla~m ele ge. genel sekreterliğinden tebliğ olun. Düşman taarruzunu kırabili .. iz. • f . "d ki 1 1 mı2m da gozdeın geçırmıı oldı&laTı lcomutanfığ.ıdır ve bu başkomutan. 
''frildiğin'i ıbilcüanektedır. mu1<>tur: c · • Mfllı ş~ enstıtti e ça ıpna ar. şüpbeeiz bulunan bu yazının en mü - d cık1 a · t 
~ , ,.. dur<iura'biliriz, bız Almanfarı yene- dan memnun ika1dı~hrını öğretmen h' lk ~L • • Ahn ı lıgınl a.. u?1n. em erydvc g J re .• 

Voronej .kesl.minde Rusı.arın yap.. Maarif Ve!kifüğinde bu yıl zar cCk kadar kuvıvet.l'viz.> bfxr . 
1 1 b ım ısını nıKnnuızce amaTın ere yetıl}tı:nn~ ve me ann getu. 

tııkları taarruzlar ağ r zayiatla geri flnrla da l'ı.ı;e ve orta okullarda M k ad .. tahliller ~~ talebeye. rmuş er• .. ta f e Ş ve mareşal Timoçenkıoı'nun. Voronej miş olduğu en güziıdc it:u"\vl'lt1ertlc 
atılmıştır, . leyli m~ani olarak ~a_bul :dil - os ov a .. . o~tmenl~ yaşa, sag 0 

• 'i 
2 

;ı cerıubund~ sahıey-ı son ere ve son yapacağı bir harek~ istinad '\ c i -
Berlin, 21 (AA.) - D.N.B.w~ın me'.k istiyen talebeler ıçm musaba Moskova 20. (A~). :-- Röy:terın git .. : •. ses1len uns•.ockı. saat e vasıtnyn katlar nıüdafoa edeceğini ttır.ad ederek böyle bir <lire:ktif ver. 

a~eri Vcayınakllcr.rdan öğren~gı~e ka inrtihanı açılacaktır hususi muhaibıri ?ıldırıyo~: ~ . enş'tıruden ayırı'lmı:ı!ardıT. zan ve hesab edere& ilk planlarını ıme1."1e bnk:Iı olduğu mütaleasJnda • 
r.ö1e A!rrrutn ıkıt'aları cenub &esımın Lise ve orta okullarda leyli .mec Rostof ve Stalnıgrada C!C>g_I'U ~- Yeni Fransız elçisi ona gÖTe tanzim euikler:ine, maTeşal yız. 
de düşmanı taki:'b ederken mühim cnn:liik ba!kıkı ancak müsabaka im. d~n Al'man ordu~rmm inı.yıkler,ı- . . .. Timoçenllro, Doneç şimalindclri kuv Tedhir ve tedb' :de isabet bütün 
bir ookıtaya va-r.m ışlardır. . tmanile kazanılacağına göre, bun. n~n azaldığına daır ort~a. ?enıız Ankara 20 (A.A.) - Reısıcum. vetlerimn A'hnnntarla müUefilderi • i~rcle lbirinci amili te~kü eder Fn-

Donetz şiınııl noıktacında bır'lı:~ dan sonra parti hesabına ayrıca hıç bır emare yoktur . . Bıla~ıs, son nur İsmet İnönü, bu.gün sant 16/30 nin 'ddedi diımleieri karşısıllda teh ikat unutmama:k liıLm ge-lir ki heT 
yerden birden gcçi'lrnişti'.. .. mckteblerde leyli talebe okutul alman telgr~flardan tflll~vo !l~n da Çankayadaki kö§!klcrin-de FTnn. likeli lbir vaıziyete d~ ilklerini gor • tedbiri tamamlayan ikinci ~mil de 

Cenuhda kuv-v.cit!li bir duşmnn mıyacaıktır. cenu'bunda'kı. ~uhar~'k e . ge~~!1 sanın yeni lbüyük elçis1 M. G on mesi üzerine üm'd ve ıi.ntiz.ar hilfı - şanstır. So"-yet ba ~omutanlığLmn 
grupu kuşat lmştıT. Diğer biT mn. Bu istekte genel sekreterliğe mü son 24 saat ıçınde ço ~cnışle ı. Bergeıy'yi kabul huyunnuşlnTd.lır. ftna bu l:uvvetleıre cenuh doğu u • Voronej mıntalkasına karşı c.lan ta. 
h alde baika d~~ruın grupları yıok racaa't ed'"memesi hususu, şimdiye ğ~. anl~ıbna:ktatlır. Mıllerovonun Büyü'k e!çi Re' 'cümhura :umad'na. mumS · ika.metin-ele geri çe'kilmek ur ve tedbiri1e m~aşal Timoç~nko. 
e<mm ·ş.m. kadar yapılan müracaatlara da bir duşmesmden sonra cen~b ı~ma - nıesini ve s~efinin başka vazifeye emrini verince A'lman başkomutan. ya venniş o~duğu di:rektili belki ye. 

Vi~. 2 1 (A.A.) - Sovyet. Rus- cevcb olmak üere alakalılara be. metinde yapılan Alman ılen har~- tayinine dair ofan vedanameyi tak- iığın?!n ela ftaTekat planıını hiç vakit rinde iıdi. F nfttat, şans onun karşı • 
yada A~man kl'taatı Konsltanhnovs. yan ohıınur. keti ~oronej • R~st_of başlıca şı. <lim dlmişti:r. Bu merasi.rnde !3.af':~ • geçiranedeın yen'i duıruma göre tadii sına N1man orouw ve Abnan yük. 
k&yn şehrtne ulaşm•~I:ırdır. 0 ~en~ıfer hattının ık. tarafında ge. \kil ve Hariciye Vekaleti Yek.ıh Şuk- eylediğ!.:ne, ya~nırı., yukan Don ile sek sevik ve idaresi gibi Onse'ldzinci 

Sovyet tebliği imanlara ••re nış lbı:r ceJlheye yayıhruş.tır. 8?vy~t rü Saracoğlu da hazır bulunmuş • ~arı Ooneç arasındald ·ıt'aları ô. 851,. ortalarından ya:ı· Büyük Frcd. 
Londrn, 2.1 (A.A.) - Rus tteb!li. kıt'aları tarafından .g;CE; gund~z tur. çin bu mühim karaı!'l verebilen Sov. n"k'in yedi sene ha:rbiındenberi mü-

ğinde Vo-rcş'tofgradın cenub doğu. dumnadan ordunun ne atını tanın ° yet ma ... _..Jının Don,.... kavisi gaT - tcma.J:...en teıkcmmül eden ço~ b. il. sunda <(a'I'ftr.,ına?ar olduğu roylPn. (Ba taran 1 i el snyfad ) 1 ;ımı 11 artçı ·~...- -• <.UY 
ım,..q•tedir. ve D,,..,,,.... .. ewresinde takib mubare. maksadile ya.pı an Şl e~. .. mu Sovyetlere go·· re bındı&ıi ıkuvveıderi için böyle düşü. gili ve ço'k kudretli bir haT'b mak ne "'!\. ~-..- "' h.arebeleri Almanlara ıbüy;uk 1ka - _,_ı · v ı b ·· k'' b" · 
Tebt~e M'11C'rovo şehrinin is.. besini t&İırıtt ~uretlte d~1eklemişlor. .. nem"° gine vıe on a.rı ugun u u. sini ç~armıs ve tasavvurunun ~1m-

aninin ıgcı:nne?nesindf'n, Rus kuv. I dir. Dü§malll d'iin elle beyi~k kuvvet- yıblara mal-Olmaktadır. On gun ev. (D-...,.-fı 1 · i f d ) yük tehlikeye cfüşürmi.ı'i olduğuna diki h31de akim kalmasmn s bebl. 
d k'ld'kl 1 vel Rossoş'un zaptındanben Al - ~0 ınc saya a dair olan saıtıdandır. Bu sntıırlar ·et vemıi'Ştir. K. D. veıt.lcrinin burn an çe ı ı eri an.. lerıle Vordne-j köprü başına taaTruz manlar oenub istika~etinde 160 Voronej bö1gcsinde düşmanla çar. ayrıca ni.ı1nsa edilirse, ma:rıcşal Ti - )-:..:..--~----------

~as•l:mP'kta-dı\ • .1 l b' ;ıtn 'btir. Şdh~ aıbnak ~yapı- kilometreden fa2lla bıır mesafe ka. pışmışlanlır. moçen!kıo Doneç gar.bıaııdaki mühim S 1·r Akı•fı•D 
Şark Cep 0SlnU8 am r an üfü:n t~ .. r §idde . sava,.q,, t~ir. Alma~ları.n Ta~aıı - .ceph. f:nin d. iğer. kesimlerinde mü kuvve.ııcr'ni zamanıında geri çek • • a, 

lu eruıasın<h ve kısmen ka~ı tnar. · 1 ledillde hl:m b d ;ı;.:... lik ı şt u " 

ita' yan ordusu var TUzlatlla tesirli surette püskürtülm~q,, roğdan ~f~ d~~r~ l er. . . : ır e,;~ o mamı ır. memelkle adeta Alman çevirme çem hı· ttı• 
rine daır ılcrı surduklen ıddıa~ı Mc>Skuva 2-0 (A.A) - Gece ya.. 1b . · azifesini dana kolaylıkla me &rl 

) R d ıtıir Bu arada 60 dü.,...,an tankın h' tt b aya hıç ......ıiıl So nıwı - · -'· ennın v 
Roma, 21 (A.A. .-.- usya a da~ 36 sı 1f~ ili d~ ti • teyid edecek ma ıyc c ur . nsı neşr«::U en vyet tCiJ'ıı~.ne ıt:A- jf eddb:1mesine me~an venniıtir Ünııversıte gençliği büyük şair 

h arbeden ita~~~ kıt ~ıarını.n tdn;nl Ormanclaı:. saklananş :~n bir ha'ber ge-lmemş ipe de tehlike tir: da· ebi!i.r. Mehmed .Akıfin me:t.armın yapıl • 
bir orduıya baqıg oldugu teoyı<l e 1 

• Betlin 20 (AA.) _ Alman or- büyıü'kıtür. .. .. Voronej bölgesinde inaıtçı mu- ~u muınznm aSkeii hareketin bi. ması i<;m b:ır müddet evvel arala. 
me'kıtodir. k k <lusu lbaŞkumandanlıgvı. bir

9
o&: At • Kızıl: Yıldız gazetesi bugun şoyle haro:be.Jer devam etm:ş ve kıt'a - . ci safha•nda .doğru bh kararı nnda para ıtoplaanı~lardı. Gençliğin 

t yazııyor: !arımız düşmana şiddetle kaT'Şl ::aTetile vcrerdk kuvvetlerinin bü- bu kadirşinaslığından pe'k mü.te -Ruslar uza şar an ~~ ~=in~~,l~r~~n ~~~i!:!lk: Millerovo lbö1gesinde Alman]ar ko~uştur .. Ak.şama doğru ~~-ıyük bir k ını k._ı.ırtru-abilm~ im- ha$is olan Maarif ~eki!! Hasa.n 

k t • • k .. _ _,. k cenub c"""''hem~zi tamnmile tehdid rın hımayesı~de h.areket eden kı.· ta ka·n•nı bulm'""' olan mareşal T mo _ A. li Yürel. rnezarm.Aküe .layık.lbır 

h VVP. mi !anara gourcn açan ve bu müsa. cın• k 1 _...,..n.- ~ h 11 al -..-

cep ey 3 U 'J ıd durumda .Alman kıt'ahrı üzerin.e etmelerine imkfuı \·erecek olnn ıy banmı.z ııuU>ıA~ rd' maB a dn şım çeıtlro acaba ned<CCn dolayı bu l:ıa. güzellih.-te o!ması içm. bu JŞe alaka 
rJ 

1 
? a'teş eden bır bo'IŞcvik zırhlı tren • metli bir üs al!ı:nışlardır. Eğer AJ.: atısma gımı e ır .. un an son. re'ketin 9,kinci sa.fıhasında böyle bir göst~ ve Vcltfiletin de yarC!ı. 

t• • ar h" .ı mnn strateJ'iik planları muvaffnkı. ra ~aik mırlıarc'belerı olın~tur. •-ararı ··-nan.....,,;s ve Done'" kavisi mını ı'stemi-c:tir. Mezarın inşaatı bir ge ır ıyor • ne ucum ~utikll~ bilcliıımekted"r. 'K · ~" _ •• .....,. ... '< 

Alman talhrıb uçıaıkları ço'k rulçaktan yetle tatıbik edilecek olursa. mem. Röyter muhabirine göre p.rkındaki kuvvetlerini tehlikeye kaç gün evıvel bitmiştir. Meıımer • 
Berilin. 2 1 (A.A.) _ ~· B. ~:~in u?ıaıı.~ ~.ene lh~um etmiı?le"' v e t re. leketiımizi teıhıdi<l eden tclılıl!re on MoSkova 20 (AA.) - Röyter a. dü.şihım-üştür~ den ve çok güzel bir şekilde yapı -

~ - • •- 'kllardan ö.grendı.gıne IlJ, gor.duklerı ınadlı 'rnu'kavemete mis'l'i arıtacakitır. jansmın !hususi muhabiri bildiri • Her zaman t e!krar ettiğ'mlz gibi lan mezarın başlığında lsti'.klfıl 
6~.Kerı w ~~:,'kinila ı ağır kayıplaT dola.. ve bütün silah'lıarla ııçılan ateşe :rağ. Bu taeyjlk. Alınan zıriılı tümen • yor: muhasım tarafların hakiki durum • marşının ilk ikıt'ası bulunrna'k:ta~ır. 
gorc ~rau.c ııır kıt' lar men en büyük bo b la v !erine S:alingrad istikametinde u - Don nehrinin doğu kıyı nda ö. Jannı yakından bilmediğimiz ıçın Gençliğin rtcşebbüsünü ve Veka • 
yısile Rınilar Uzakş:ırktan · k a k d _n_ -~ ça~tad m a T Y~· al lunu a"- l il kd" 1 k 1 . dk h reıboye so ma lTal'<LK .... ,..urmu:şıa~ iT. Uçaklar hıç zanan münb:t -OV arın yo . . r nemli bir meskfın yerden çıkarılan lbu ·albil ehemmiyet · sua erin tam lct.in ali'ıiknsını ta ır e arşı ar Z. 

getı~......:..:...ı ":edm~-dmışlard'ı.r. bir byba uirıamnd'an üslerine dön.. rnak tehlikesini arzctmekted:r. Şı~ 75 incı Alman piyade tümeninin karş•lıktarın ı va-dbilmekliğimiz pelt Res~ aneızarı g6stc-riyor. 
rr.ecv~ • .., .... ~- müşlerdh-. eli neticeleri vahim olah:le~ hal. Eeri 'kalan kısmı karma kanşı-k lbir o kadar kdlay değildir. Ancak bu. 

Macar resmi tebliği levi bir yan başlamıştır-.Mıllerovo halele nehrin öbür kıyısına atıl - na rağmen, bugün bu suale şöyle Adapazarında 

Yug,.slavyaya Bud~peŞte 20 ( A.A.) _ Macar nun cenubunda geri çekilmekte o. mıştır. Bu muvaffaki):et üç gün bir cevalb v.crdbileccık bir durumdn. fu~bol maçları 
~ kvvvet'leri genel kurmay başkanının lan Kızıl orduları Sovyet. k~an - süren lbir muharebe sonunda elde yız: 

Yen
.iden Alman 12 nci rapoırunda deıni!iyor ki: dnn1ığınca seçilmiş olan hır brrlemAle ed;lmisti:r. Bu muharebede Sovyet Atafoınnnırz çok güzel bir söz <!ı - Adapazarı 20 (AA.) - Şehri.. 

Bir pi:yc;(k looıordwnuı: 18 Tem- noktnsında toplanmaktadırlar ... • kuı.."'\·ct1 eri nehrin doğu kıyısı iıze. mak ü:zerc: «Mal canın yongası - mize gdlen Bozö)'U1c idman Yurdu 

k 
. il d muzda zırhlı Te !fuwa !kuvvetlemruz man orou:l'an Sovyet kuvvetlerının rinde önem.ll ibir köprübaşını te~ dın de:rruŞfordir. Bu güzel söz, ha.. tak mı ile Gençlik takımı ara-ı•nd11 

UVVAll8fl yo 80 1 ite ömdk o'la~ bo- işbirliği yapa. ric'aıt. hattını kesmek urcıüle bu kil eden üç meskun yeri geri aı1'. yat-ta her sahada tatbik mev'kiiru dün yapıtan futbol maçını J\dapa • 
.., rak Don ın~:mım batı kı;yısmda i. harekete mani olmağa çalımaki.a • mışlardır bUlduğu gı"bi buradıı dn m:arcşal znrt Genç.tik takımı 4.2 kazanmiş. 

Lond ra, 2 1 ( A,A. ) -:w. Afd?.n. nıadla mıüdafaa ed i!len bir bol~evik dırlar. · o T imoçen'ko'yu; bazı ü:ınidlcre kııpt. ti-r. 
t:>ıaoeıd gaze'tosinlını bi~cfü~ıgı~; gore köprü başını ~nptetmi~ir. 2 3 zırntı 0 

• Ticaret Vekilinin emri 
AhnımOar Ceılerall Mihııılovıç n ha. "m!>a yok edfümş, 3 zım1ı axaba. Mısır cephesinde meYZJİ 
rcık5.tma lkarşt lkoyma.k üzere Yugos: külliyedi harlb malzemesi iğtinam ı (8aftarah 1 inci sayfada) 
lavyayn yeniden takviye kuvvetlen o1un~ ve dsiı!l'er bnmı~ır. çarpışma o ıuyor istikametlere sevik sırasında of.iSİn 
gönclc:nmişlerclİr. MoSko,·n radyosu. Rostof tebri geçildi mi ? (Baıtarı:.fı 1 inci sayfada) göstermesi icab eden hassasıyeti 
nun bildir&ğime göre cenubi Boroa Viehy 20 (AA.) - En son racl.. sunda düşman işgalinde bu!unan anlaıtaxa!k cen az bir banka intızn-
Herseıkfte vui böqgelor müstevlilıer. yo ha'bcı:lierine göre Rostof'un do - hava alanına ~iddetle hücum et • mı isterim. Ofis mühim rolünün 

lstanbul Halkına Müj le ••...• 
Gedikpaşa Yazlık 

AZ.A.K SİNEMA 

, __ 
d en ıkurtarll'.mıştır. Konitza Mihailo. ğusunda i,e-rleyen Alman kıt' aları miş1croir. bir iımtihanını verivor> demiştir. 
vi.ç kuvvefleriı tn-rafından İşgal ediL şdhri geçmiş buT'unmaktddırlar. Alman tebliği İdare funirleri, ç.ifıt.çi, tüccar ve Çarşamba a$şamından iti'baren Profesör 

tnittir. 
0 

b- h3lkla yakın ve samimi temaslar Z A -lıı ~ G 1J .., 
BAHÇESİNDE 

Mastar - Konitza ı:rasındaki de. lngilterenin Rus yaya ıı·g-~. erlin 20 (A.A.) - Resmi te fırsatını buhı.ıı .. Tiearet Vek.ili:niz T .1. S U A"W ~ 
rni:ryoo1u ltesnmS.1tir. ] M b ı 

- - - o() yo!ladıgı"" ma zem ~ Şimn.l'i Afr:.'k d evzii öncın<le ebeırmniJetlı ı~anunız ersın am Tenwillerinc başlıyor. Tcnu.HleT tam saaıt 9.30 da llJ ar. 

K d A . İ ı__ ı.11"' f . a a m et barımUikİ :ibta}at '-"e ihracat (•şyala. 'wa:ı•• lzd·ıı..ama __ Lal ,_almamak ı·,.;" bütün tertibat almmtştır. ana a mer.lka Vaş:..-f:on, 21 (A.A.) - ngilte. lU;t~ i!NJ.l aa1ıyetler cereyan • ··....ı!"'-t ld ..2.. ~ .n illUlfi ıı; ..--· 
u•;;"' .1 kt 1 m'sti rını da goı'-LUJA en sonra, yo a uu- --------- -------------------

rede, Rusyaya gömi~ı:ı m<:_ e o an Lo~dra 20 (A.A) - T'mes gaı.. ruılması lazım .gelen yerlerde o. K - OPER A s · d 
81.rleş·ık evletler·ıne malzemenin nakli ışı ıle.~grasına~ zetesi "'mali Afrika muharebeleri tokardan inm. e.k su:ctile ~fisin top ,. adıkoy ınemasın a ~ 

• üzere hususi ·biır teşkılat kuruı. 'V"-- l t ft tım ..tt Öğ s hn..ıldkında şöyle diyor: lama. ~-eı: en~~ e ış e •v••r. ,- z t • 
mi• dahı•ı oluyor?. mt~~fterede yapılmakta olan tank Mısın teıhdid eden tehlike azal- rendığimı.ze ~~,~-~ktor Bcıhçet lJkz a, 1. ..... ar 

h n ansı Rusyava mıs, faıkat ortadan katekrnamıştır. tayyare ile ._. .. &'lı.wvvanın pamu .. 
V lar n hanen heme Y 

1 
d. n;~........ tk U bü' t" 0 t tar-lalan ve hububat 1harmanlnn 

işi, 21 (A.A.) - Baston Herald ı(ndcri':meWedir. Son z.a~an ar a ;-':::'"a~~~rı ~nh. ra. a - .. tünde dolaştıktan sonra An'ka _ 
gazeıes:: yeni lı:r Amer.kan lbayra. Sovyeıt'ere 142 lokomottf ıle 1000 ,aılA. oe~·'--:::.uı.ut.>.A.ı en mu ım ue - u ...ıı. d t t · 1-
ğından ba'hset:mekted'r. Bu yeni V!'l,cron verilmi'!'lti Tormal zamanda deftere o kadar yaklaşmış bulunu. raya har1.r.Vet, :1: a~r ebue mışhır.t· 
..,. ııJ k '"'h . • • } n.· ~ ıar akl t d ~na.ret cU<ı f'!l'UZ seya a 1 ,,. ap' aca olan bayrağın yıldızları l senede yapılm:ısı mii!l"kün o an yor .r.ı vıu ı uz aşırma an ra - - . ~ 1 d pek 
ıarasına Kanada yıldızı da gire- bu lOOO vag-0n 10 hafUı.da dnşa e. hnt bir nefes almamız mümkün de. n n net ce ve ın!ı°'a ar .n ıın 
cakttr'. A dilıni~· ğildir. memnunıdur. 

ı :->Ll, • 

Veda programı: ADAM KESiYOR 
Bu akfalll son defa olarak çok ucuz fiatla Halk Seansı 

Yerlerinizi evvelden temin ediniz. 
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• • 
VITIMll I 

Vücud için Vitaminin ne kadar lazım olduğunu herkes bilir. Cild için de vitamin ayni hayattır. Son zamanlarda Avrupa ve Amerikanın ıtriyat ve güzellik enstitüleri vitaminli 
kremi istimal etm"eğe ba§lamıılar ve güzel neticeler elde etmiılerdir. Cildlerini beslemek ve gayri tabiiliklerini ve enfeksiyonlarını gidermek yolundaki gayelerin~n tahakkuku 
üzerine bilhassa kadınlar arasında müthit bir heyecan tevlid eden bu kremler bütün müstahzeratı alemşümul bir mahiyet alan Eczacı Hasa'nın enerjik mesaile istihzar ed:lebil • 
miş ve Hasan Vitamin kremleri namile piyasaya çıkarılmııtır. Yüzdeki sivilcelerle erğenlikler ve buruşuklukları izale eden, ihtiyarları gençleşliren, gençleri güzelleştiren bu 
kremleri derhal ve bili. tereddüd iıtı:mel ediniz Hasan Deposu ve §Ubelerinde Küçük Tüp 20, Büyük 35, Kavanoz 80, Büyük 150 kuruıtur. 

Maarif Vekili : "Spor işini dedikodu 1 

yapılmaz hale getirmek borçl~r,, diyor 
Şehr.ian'ime 'buf.a.man Maarif V~-ı Bu anda ajans umum müdürü 

kiıli Ha_saın Al.~ Y~ooi . dün lböl.gl? M~ M:enemencioğJ.u. ~r i.~
meıikezındıe kltııb iıd~leri ve es.. 1erimiz ha.ktkmda ku.vvetli lbır iıu
lki. ~reu.1-arıla üç saat devam eden !Asa yaparaık mamloket sporunda 
bir ıgönüşrne yapmıştır. Toplanıtı • isbilk.rar olmadığını, hergün bırb~-

... da vali v-e bekııdiye reisi doktor rini :bozan taHımatnaınıelerin klü b.. 
Lutfi Kırdar ve ~ idarecil~de !eri ~ı.rtıtığınu söylemiş, burulan 
k1üb reiskri bulı.mmıuşlardır. Top. dol-aıyı çekiien zorlukları, ma<ldi ve 
lantıda ıbttlunan!ar bırer !birer Ve. manevi du!}'U!lan endişeleri pek gü. 
kile taıkdim edi:lrrniŞir. Maarif Ve. zel btirr şe!kilde izah etmi~tir. 
kf.li topılanıtınıın maksadını .iza:~ ile Üç saaıt devam eden görüşmeden 
soı.e ~~· .. ~~n :terbr?'ıesı u.. feVk.ame ımemnun kaldığın~ söy. 
mwn~ m~l'ögu;ıun Maarif Ve. - liyen Maarif Vekili bunu mütea. 
~alıetine v ıbağ~m an.la.t~ış, bır kib e?Jeüırn1e demişt~ ki: 
~i o1dugu ~ı ele alıp m~ede "!:'--- 't'"-- .1 1....' ;,.,ı,.,. ...J" •• 11 
00 · .~;....A :4rl tesh · - .[!A'><:t':) ı l.Udrt e ..,..r ~~ · ıuı.ıgu 
~:=5ı ~~~en bsonrta k'1~ttaıs hareket edebi.lımelk i'çin o ~i <:saslı 
...,_, , .... a ııııt:-IA.llU!unun u eş ıtıa . . bağv 1 . .J A 
"'-""-·lk 1 v .ı..ildi ·..+· H bır organı:ıırneye amalııuır. na 
ı;-oıuuı o unacagını v · rmı~.ır. a- ıı..· .......,.\,.:1.~. 1 A~ w· "(~·· 1 ~. 1 t meoole llJIX ·~.ı..ııa:tın ça ışına esa-san ıuçe, 'ı.u t&p an ının ve • d D-.J :ı.od · ·· a_.l.d .c:n.:_ _ _:ı.. • • d - .1 'fT sına ayan.:yor. C'\..UA uya mu • 
11!...l en ·.l..lllWlr SOn.ıllda\. ıçın egı , voe- .d _,.-ı 1 · d.-ı ·1.-d , ~"· 
~.·:1· .,_ -...J:.ı • d f:.ı.· 1 sa: u~ı.een C'<.l.L.w u o.arj;M. e-
.ı:ı.ıu.ın 11.\.eu.wıı.en:n en ıı.n..ır aması 1 _1 .:ı,'lr~ h lli ·· ,..+'" M ı k t • • .__ .... :rı... _1 ,.:ı •• v ·ıA -...J _ 1_ e cuuwu,.a a gıu".ur. -eme e 
:ıçın ı><:.ı ı.Jıv v.ıuu.gun.u ı ave t-uer~ __ a . 1• ı. h · · · · · 

·· 1 deırniış.tir 1 ·. vıu..u.ooı o.ıara.l\. epıım!z spor ı~ını 
azcu~;te lıdin. t.ı.M .. k'"ll · ·z dedikodu ya.pıJmaz bir hale getir. 

- ,..... ge ız. uş u erını ı· . B 1 . d h ıı~•-~ 
ih 

. me ryıı.z. u mese eyı e · .a c-ı.ıı..e-
nelerse, yardıma. tiya.cmız varsa v •• 1 ..... d' . $'1~ . ...,.1 . · 
ı:ıa!h t!lııkl ·· 1 · · B at ge mu:N~e rrı~ idl.aye-.. en gayn 

l
a :_~-~yıbn~. 'k u onu~ - kaıb:li ha:l görmüyoruım. Bu bir 

ma arın :ı.ı~ı :ır arara var - _:ı..-;-ı- d ıd Ü Au ......... :ta 
mak değiliii: B d .. 1 cek .{.dlllllru.1""'• avas ır. .ç ı::ıUı:;uvS: 

ı n.ı·· Ll rtn· is~~=l ~~::ında~ istişare heyeti toplan::cak; önü • 
_er; '"" uıv e . . müze Mnacaık mUılıtelif raporlar 
::ll'.M-yıetinde tıe(ıkı.-k mevzuu il€ te~ik ~-ile~ektir. Bir iintizar 

Vek.ld :1.1 . ..ı-.f .. lan d€'V'.Fesı ,t;fe'Ç~ meeburuz. Fa -
ı en sonra fil!K m: a soı: a . v al 

ıwu:kat Abdullah sporun bir ıhtisas ka;~ bu de-vreyı de kısm.aga ç ışa • 
iŞi ol:duğunu, ~rdan anhyanların cagıım. • . . 
jş başına ıget.irilmeleti ltl.u.m gel • T~ikleriımfüz ~ti.ces:nde lbedeJı 
di.ğini, ıbu sureiıle ~n tcrbiyıesi tıerlbıyıesi kanuruyeıti ıcab ed~rse 
kanununun daha güzel tat'Wk e • ~ka ed:riz. yahud. kanu~u degış • 
dilerclk daha iyi netice1er verece. tıımne(k uzere meclıse muracaat tf· 

ğini söylem..~r. Bunu rnüt-ea.ldb deriz.> 
d;a!ha birçdk h.atiıbler muhlelü me. Maar.iıf Vekili bundan sonra top. 
seleler üzerinde fikirlerini bildir • lantıya gel-enlere reşek.kür Ederek 
mişlerdir, sözlerini b'.tlıımiştir. 

Kastamonu inhisarlar Başmüdürlüğünden: · 
Mahalli Mulıa.mmen mikdar Mub.am.men fi7'&t Muha.mmen bedel 

Ton HQ kUıosu Lira. L\ra. 

Kas!a.mollJI. 200 '1 HOOO 

Tosya. 68 ız 7200 

Araç 50 10 5000 

DailaY 50 10 5000 

Taşköprü 50 10 5000 

Devrakaai 20 'J 1400 

Küre 20 5 1000 

Ka.rtı 20 15 3000 

(70 4JGOO 

t - 94'! mali ydı içln4le yukarıd-' cösterildiğt ti:rıere fsta.nbulda.n Ka.stamo. 
ou, Tosya, Ar~. Dada.y. Ta!i'ııöprü. I>evrekA.ni, K.öl'e, Kartı inhisarlar idaresi. 
ne ve bu ld:ı.relenlen lnebohı inhisarlar lda.resine nakil ve sevk olımacaık ta.h. 
minen 470 .ten tütün, i9kl, ı,,ııirto, soma, boş sand•, boş bidon, nıa1aınba. 
barut. av mal~esl, kırtasiye ve sair bilcümle inhisarlar idare emval ve eş. 
yasının na.k\lye5l şartnama<ii mucibince yfrml giin ıınüddetle ka.palı zart usullle 

e1ıısUbmeye komıtmuşlur. 

2 - Mubammen bedel 41600 muvaklka.t temin.a.tı 3120 liradır. 
3 _ ~esi :n.'7.942 Cuma. günu sa.~ 15 ode KaSiamonu lnbi!ia.rla.rında. mü. 

f.eSek'!dil komisyonda. ya.pıl:ı.c.aktır. .. 
4 _ Şa.rt.na.me Kastamonu, Tosya., ~raç, Daıday. TaŞköp.ril, ı;'evreka.ni, K~ 

re, Karğı ve inebolu lnbi.sarlar idarelerııe Ankara, .fstanblll inhisarlar başmu,. 
durttiğüıııde görülebilir. 

5 _ Eksiltmeye iŞtira.k cdeceklerln kayıdlı buJu.ndı:ıklarına dair Ticaret o. 
dalarından ve bu na.ldiya.t lşlerinı bıışa.ra.bileceklerlae dalr 'oeledlyeden mu~ 
saddıık vesika U~ra.z etmeleri DK!Cburfdi.r, 

6 - isteklilerin m~y~n ihale saatinden bi.r .saat önce teklif mektublarını 
makbuz muknbllinde Kastamonudaki komisyo~ reisliğine vermeleri veya. ıön., 
dermeleri Ia.zımdır. Postada vaki teahhÜ'l'ler kaıb~ edilm~ 

7 _ Her maha.l için ayrı :ı.yrı vttlleceık tlyaıtla.rı ihtiva. eder pey listesi 
memhur bir :ıarta. ve bn zarfla teminat makbuzu. Ye istenilen vesaik başkac.a 
nıemhur bir zarfa. koııulacaktır. «'1813• 

Ankara Valiliğinnden: 
ı - Hipodromda. mü.'f'erek bahis g1$elerile birin.el snnf tribünleri arasın 

dakl pistin :kıumlanma. isinin ihalesi 6/8/942 tarihine rastla.yan Perşembe gilnü 
saat 15 de v.ili:yet Da.imi Endimenlndil J'aıula&ak iizel'e bpalı zarf mullle ek. 
.sillmeye koıuıhnuştıa. 

z - Keşif bedeli «134'5.ı1 lira «8S11 tantJ Te mınallaıt temlaah c1091b 

Ura. «4b klll'U$t0l'. 

3 - isteklilerin mu:vakkat teminat mektub veya makbuztarile Tical'd Oclaın 
•~i.kıala.nnı ft Mıale güeünden en az üç gün enel istida ile münea.a.t ederoek 
bu ~ için alacaklım fenai ehliyet veslkala.rmı )'llkanü. adı reçen günde te'kllf 
mcktubla.rmı sa.Mı H de kadar Da.imi Encümen reisllline vermeleri, 

4 - Ba. işe ald keşif ve şartnameyi ber ıün Na.tia Müdürlüğünde &"ôeebile. 
cekleri. «5600» 'l'78Uh> 

Üsküdar Askerlik Şubesi Başkanlığından: 
Ü<ıküda.r askerlik şubesinde kaYJdlı derece üzerinden harb malulü subay ..e 

erat ile şehid. yetimlerine 911 yılı tütü!'l bey'Jye ikmmiyestnlıı tevziatına. 23/1/ 
94.2 Perşembe gününden itibaı·en aşağıda. YM:ılı Wih ve günlenle ask.erlik şu. 
ba-;inde ba..<;!a.nacald.ır. hdlham ve karışııklığı mucib oJmamaık mere tstihlı:ak 
saJıiblerinin ~üniin.de mü.ra('aat etmeleri ve 4 adecl vesika fo~arı ve ikramı.,. 
ye te\'Zİ cüzda.ııla.rile maaş re-smi seıud ve niifus hüviyet cüzdanlarını biri.ilde 
getirmeleri lazımdır. Ta.yln edilen ttU:nlcrde gelm.lyenlerin Jkram.iyeterfnlıı tev. 
sia.t sonunda. verilecetı llAn olunur. 

23/TEMMUZ/942 Perşembe maHU suba)>lara, 
28/Temmuz/942 Sa.h günü. malül erlıere. 

SO/Temmuz/94.ı Perşeıml>e ve 4/.Al"USl.oa/942 Salı 9eltf.ll ,.._leıtoe. 
( 5tG • '8tt)· 

BiLETÇİ ALINACAK 
lstanbul Ee!ektrik, Tramvay ve Tünel 

işletmeleri Umum Müdürlüğün::en: 
İDAREMİZE BİLETÇİ ALINACAKTm 

Kabili şeraiti: 

1 - Tamüssrlılu. olup askerlikle ali.kası bıılımmayacak. 
2 - Boyu 1,65 den aşağı ve yaşı kııtı:tan ylJkarı olmayaca-k. 
3 - Okuma ve yazması ohn&kla beraber blra.z da hesa.b bilecek. 

'.fstıekııtletin Galatada.., Tramvay lla.reket Dairesine müracaatları. ('1787) 

1 i4skeri Fabrikalar Satmalma Komisyonundan 1 

İLAN *"" Bankamız merkezinde ve Ereğ l i Kömürler; 
işletmemizde çahştırılmak va ehliyetlerine göre 
ücret verilmek üzere, 

Makine Ressamı Alınacaktır 
İstdk!Werin -evrakı müsbitelerini asıl veya Laısdiklli :ruretlerini bir 

tereümeihal dilekçesi-ne rapten 15/8/942 ıtari!h.ine kada,r ADkaırada 
Etıôaır& Umu.m Müdürlüği.ine göndemıeler1 ilan olUınur, 

~---------------------------1 s tan bu I Mıntıka Linlan Re~s:iği den: 
18.7.942 Cumartesi günü Sarayburnu • Sa.l.:ı.l'ık arasına, İstanbn.1 Telefon 

Müdüriyeti ta.r&fında.n döşettirileeeğl ili.n edilen deniz telefon lra.blosunun 
vaz'ı, bazı fenni sebeble 22 Temmu:z 912 Çarşamba günü yapd:ıcaJtttr. 

Bu kabloyu döşeyecek vasıta.tarda beJ-nelmllcl kablo dö~yen gemilere mab_ 
sus işaretler olaca.k:tır • 

Alli.kadarlann na.zan dikkatleri cel.b ve lı;eyfiyet ilin olunur. ('7805) 

Mulıatız erMuıw itin Ağustos 942 içlııde yedirilecek 250 Kg. kuru soğan, 500' jl••••••••••••••••••••••••••a-._ 
Kc. pa&Me., üt Kc. '8.z.e faso.b'e. 400 Kc. patlJC&n, 500 Kg. doma.tes atık ~ 
eksiltme ile sa.tın alınacakhr • 

EYsaf sartaame9i her rün komisyonda görülebilir. 

Tahmin edilen fiat 496 ııradu. Teminat a.kıçesi 37,5 Ura.da, 
TaliMedn 4 ~ 942 Sa.lı günü saat 15,30 da tem.inat ma.kıbmu ile 

Salı.pa.&arıllda 8*eri f~r aa"8 a.lma lııom.isyoounda. bulunmalan. «'16'1b 

MİLLİ 
OYUNLAR 
Festivali 

14-22 Ağustos 

Biletileır Mı.Vı Pi. 
yango gişd1erill:e

Fes~valJ yaıpı1a.oalk gazinolarda 

saitı!Dm.alk.taıd l T. 

ffet" türlü izahat. Tel: 23340 

iLAN 
Biga Asliye Ceza Hakimli

ğinden: 
Dük.kanında bulunan -caylann t.esblt 

edilen Ci&t.ta.ıı fa.itası.na. sa.tw.3'1: su.re.tile 

milli kıonınma. kanununa. mııb.a.fü ha.re. 
kette bulunma.ıı:tan ma.znun Biganm is. 
tlklal ma.Iıa.lles.inden b:ı.kkal Mebmcd 
Akm hakkında yapı.lan duruşma sıonıın. 

Elektrik ve Makine 
Mühendisleri Alınacak 

M.aıd'en iŞr.eıtımelierinde çaılıştırılimaık ve eJhliıyeıt'lerinc göre ( 400 • 
Dörtıyiiız) lir.ırya, kadar ücret verilmek üzere. e~elk.trik ve malcine 
mü.1h:endıilsi aılı.naca.k.tır. İste1dilerin clipllo.mıa. eiı1İyeıtnaııne, hizmet ve

sikalın, ınüıfus büviyet cüzd.an.i.le askerilik vesilk.aısı a.sı&Tı veya 
t:aısdli,klli suret!leıriınin bir tercüme.ı'hal dfuJ,dkçeısİ.ne ııa.ptıen 1 / 8/942 ta. 
rihi:nıe .kıa<la.r Anık.ara Etibank umum müdüıilüğiine göndermeleri ilan 
olunu:r. 

Erzurum Transit yolu mıntaka 
m ·· dürlüğünden: 

Transit yolunun 330 + 000-399 + 000 kilometreleri arasında.ki 6 bMllllevlnin. 
inşası ka.pa.lı ızıarC usullle eksiltmeye konıuJmuşiul'. Keşll bedeli Zô99Z lira 56 
ku:ruştm:. 

İhalesi 30/'7 /942 tarihine müsa.dlf Perşembe günü saat 15 de transit yolu 
Erzıxrum nuntaka müd:iirlüğünde müteıJeldtil komisyonda ya.pıla.cae. TallblerJn 
lhale satın.den bir saat evvel 21'90 sayılı kanun geretınce tek.lif meıktablarımn 
mınta.ka müdürlüğüne makbuz mukabilinde vttmek!ri mecburidir. Postada vuku 
bııılan gecikmeler nazarı ltibua ahnmıyMıaktır. Eks!ltaıeye 1tlnnelt lsıteyenler 
ihale ~n 3 gün evvel transtı. yolu Ert;uru.m Mmt.a.ka. müd .. rJütiiıie mü,. 

ra.ca.a.tla alacakları ehliyet ve T icaret odası vesikala.rile 2024 lira 4S kuruşluk 
teminat mek.tublannı birlilı.te komisyona vermeltti li.nmdır. Fazla malüma.~ 
alınak ve keşifleri görmek isteyenler her gün mmtaka mililürlüğüne ınün.caa.tla 
rörebfü~eekler:I Ian olunur. «'7508• ·bi görünüyor· 

Su \nanı\maı 9' 
~ takat, . \ da: Maznunun iddia. edilen suçu işle • --------------------------

s\ZZ"'T 'TECROBE E.O\N z. 

Ancak bir hafta zarfında buru~ 
şukluklaruıdan kurtulmuş ve bir çok 
seneler gençleşmiş blnlerce kadın 

hayrandırlar. Cildi kendi tabii ve 
kıymetli • BİOCEL • gençlik unsuru 
lle besleyiniz, clld serian tazeleşir 
ve gençleşir. cBIOCEL:.-, biitün dün
yada tanınmış Viyana. Üniversitesi 
profesorü Dr. Stelskal'ln şayanı hay
ret keşfidir. Şimdi, pembe renkteki 
Tokalon kremi terkibinde BİOCEL 
vardır. Onu her akşam yatmazdan 
evvel tatbik ediniz. sız uyurken 
cildinizi besler ve gençle.ştırlr. Gün
düzler için de beyaz renkteki To
kalon kremini kullanınız. Siyah 
noktaları eritir, açık mesameleri 
sıklaştırır ve bir kaç gün zarfında 
en donuk ve sert bir cildl yumuşa• 
tıp beyazlatıp kadife gibi yumuşatır. 

iLAN 
Biga Asliye Ceza Hakimli

ğinden: 
65 k11n115a &lmllJ ol:dn.tıı büyük nakış 

makamlarının taneslW arada muhik bir 
sebeb olmadıit halde behetinl :rüız ku. 
ruş cibi fahiş bir fiatla satarak ihitilı:lr. 
da bWuındutu lddiaslle maznun Blganm 
Taran maıha.Uesindeıı olııp istiklal cad. 
desinde manifa.turaeı tbrablm oğlu 325 
aotamıu Arif ~r hakkında. yapılan 
dul'UŞIDa sonunda maznwıu.n işbu ihtJ. 
kir eugmıu lşJeılfii usulen sa.bit cöröle. 
rdt b.arttetlııln ~ııt olan milli ko. 
nmma kanaıummı 3Z ncl maddesin.ili 
(A) fılınst ıkliletHe 59 uncu maddıenin 
3 üncü fJlll'ası mucıM>hıce beş lira a.iır 
para cezaslle mahldimlyetine ve yedi 
giin mücldetle clli.lkkınm kapa.tıhnasına 

ve bu müdde4. zarfında ticaretten men•ı_ 
ne ff elde edilen 68 m~aranuı miiısa • 
deresine ve 63 üncü maddeye tevfikan 
işbu qıaohkUm.iy.ei&n kat'iyet kesbettlkıten 
sonra. m1161'&fı maznuna. ald ve yirmi 
bt$ lira.\fı ceenı.mnek üzere cazete ile 
ne$rine 31/l/942 tarlhlnde verllen ka.. 
ra.r kat'iyet k~lş olduğundan müt. 
tehaz kanr mu-ciôince keyflyeL Han o. 
lan ur. .................................................... 
Son Po.ta Matbauiı 

Nflll'ITat Müdürit: Cibad ~ 
1.U.Hfnf· A 'J"l,,.,,m TJ~A'RT.TotrJ 

diği usıılen sahil rötiildüğünden hare. 
ketinln ka.rşılıfı olan milli korunma ka. 
nunıınun 59.3 v.e 63 iincü maddeler mu. 
ciblnoo beş lira. hafif para. ce'La.slle ma.h 
küıniyetine ve 25 llra.yı geçmemek üzere 
işbu mahkıômiyetin.e gazete ile ncı>rine 

ve yedi gün de dük.ki.nınm ka.patılınasına. 
dair verilen 30/3/942 tarihli hükıiın 

kat'iyet kesbe4ımiş olclu?ro cihetle kcy. 
fiyeıt mütteııa.z kar.ır mucibince ilin 
olunur. 

lLAN 
Biga Asliye Ceza Hakimli

ğinden: 
150 kuruşa. olan çinko leğeni 280 ve 

50 kuruşa olan küçük bir leğeni de 80 
kuruşa. ve fa.iurasız olara.k mal sa.tın.ık 
suretUe milli korunma. ka.nunıına mu • 
ba.liC harekette bulunduğu iddia.sile 
maznun Biganm Cılınlıuriyet nıshalle. 

sinden Arif oğlu 293 doğumlu nam 
Ywnorta.cı hakkında yapılıın duruşma 

sonunda. maznunun ~u suçu işlediği 

usulen sa.biıt görülerek ba.reketinin kat -

şdı;tı olan milli korıınma kanununun 
32, 59.2, 63 üncü madde~rl mucibince 
12 ıün ha.pis Te 60 llra ağa ı>ara ce • 
zas.ile malıkUıniyetiue ve 20 P-n dük • 

ıı.anmm laapatılarak ticaretten men'ine 
ve 25 lfra\Yı •eç.DM'lmek ti.zere işbu mah. 
kilmiyetin gaı:ete ile neşrine 30/3/9!2 
tarihinde karar verilm~ Ye işbu karar 
da kaıl.'iyet kesbetmlş oM'uğu cihetle 
keffiyeıt mülıt.e~ kara.r mucibince ııan 
olunur. 

(TiYATROLAR) 
RAŞİD RIZA TİYATROSU 

Halide Pirkin beM.ber 
Hat(biycde, Belvü bahoesin.in alatur. 

ka kılmunda BU GECE 
«BOBSTiJ,. » 

Yazan: Mahmud Yesari 

ZAYİ - Uadımköyüııdcn almış oldu. 
tmn bonservisi ekme!!: karnem ile mck. 
t.eb ıteha.detname ve hilsnüha.1 kii~Jım 
ve B kınsunda.n almış olduğum şclu. • 
detnamem.('zayi ettim. Yenilerini ala~. 
ğunda.n eskilcl'inin hükmü yoktur. 
K~yasofyada 172 numara.da kıın 

duracı Şükrü K'l~wal('t oi\'ulla.n 

iLAN T ASHİHl 
Gazetemizin 19 Temmıız Pazar nüınasında neşredilen 

SOMER Bl.NK VE.RLI MALLAR PAZARLARI 
Müessesesinin beşinci te\"Zla.t listesinin son satırında: Kapa.lıçarşı Ayna .• 
cılar 5 numaralı Hüseyin Hi!mi ve Süleyman Sırrı. mağa.z;ısında 6/8/942 
Perşembe günü a.lınaea.k kupon numaralan (559001.5593110) oldui'u ya 
zılacakken tertlb ı.clıvt olarak 1559001_559000) şeklinde dizilmiştir. Keyfiyet 

tavzih vr ta.<ıhih olunur. 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAA T BANKASl 
&ura1ae 1aroı1ı ıssa 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adec11: 265 

Zirai 'Ve ticari her nevi baqka. muameleleri 

SinM BankM'D.. lıumbaıM ftl ~ u.arnaı IMab.laruıda ea 
• 10 »na bolanuılal'a _ ... ' tlefa ~ kur'• ile ~ 
aıl6Da ..... a.ramlıe .... ~ .. 

4 Aded 1.000 Liralık 4,000 Lira 
4 • 500 • 2,000 • 
4 • 250 • 1,000 • 

40 » 100 • 4,000 » 
100 D 50 • 6.000 » 
120 • 40 • 4,800 • 
160 J) 20 • 3,200 » 

IJtldia.tı Baablaruıdakl ll&l'alar bir &ene ~ınde 50 Ura4u ...,_ 
1111miFenlere Urra.ın;ye rıktıtı ta.ıı:4lrde ~ zo fadaıdle nrilecaUr. 

Kur'alar ııeTiedc 4 deııı. Jl ""'• 11 Hıu.lrlUI. 11 lbllll. 11 Birlııd 


