
DliLLf 8EFin SEYAHAJLERi 
Reisicüılıhur dün gece 
İstanbul istikametinde 
Ankaradan ayrıldılar 

.Anlkara 24 (A.A.) - Mllli 
Şef, Re!9icümhur İsmet İnönü 
memleket dahilindeki seyahat.. 
J.eriııe İstanbul istikametinde 
devam etmek üze:re bu akşam 
saait 22 de An.lcaradıı.n hareket 
buyunmuşlardır. 
Reislcüınrlıurumuz Ankara 

garında Büyük Miliet Meclısi 
Reisi Abdülhalik Renda, Baş • 
vool ve Haridye Vekil vekili 
Şükrü Saracoğlu, Genel Kur • 
m:zy Ba..,,~anı Mareşal Fevzi 
Ça.lmna:k, şehrimizde bulunan 
Vekıi.ller, Cüınhuriyet Ilnlk 
Partr.ısi genel sekreteri ve umu. 

ani idare heyeti azaları, meb'us. 
lar, generaller, Ankara valisi 
ve garniwn komutanı, An'kara 
ernni~·eıt müdürü ve m.eıikez 

komutanı ve diğer aSkeri v~ 
mülki et.kan tarafuu:l.an uğur • 
l aran ışlaroır. 

Fiau 5 kuruı 

Döniim giinü, itibar 
_gCinii, şeref günü 

Lozan zaferinin yıldonnmn don botnn 
yordda hararetle kutlandı 

Üniversitedeki merasim çok heyecan,ı oldu, gece Halkevlerinde top
lantılar yapıldı, Milli Şefe lstanbu:un tazim ve bağlılıkları bildirild . 

Amerika hari-1 
• 

cıge nazırının 

sözleri 

Amiral Raeder'in 
denizaltılar kuman-

danına mesaji 

Don botnn Halkevlerinde· 
boynk törenler yapıldı 
Lozan hatıraları ~~Qd]~v (ı 

AnkBr.> 2 4 (AA.) - Lo,an 1 rihnı!, V• h oye<an lı tezah u.ı ... ve ) 

(Mısır cephesi) 

Mabarebe 
devam 
edlJOI' 

G eneral Auchinlek 
(Yazısı 5 inci sayfada ) 

r··-········································, 
Moskova radyosu 

Rus milletine 
hitab ediyor 

sulhünün 19 uncu yıldönümü mü • sile ıolhnuştu r. 
nMebetine ibugiin saat 19,30 da An. Yurdd 
kal1l Halkevinde büyiik bir tören a 
yapıifmı~ ve binlerce vatandaş ha • A nkara 24 (AA.) - Lozan sıı 

Almanlar 
Rostolu 
blcamla 

zaptettller 

zır btdumnuştur. Törene İstiklal hünün 19 uncu yıl~önümü Lugü 
marşı ile hıı:şlanmış, müteakıben yurdumuzun her ycrınde coşkun tc 
Maari f Vekifiliii talim ve terbiye da zahiiTatla kutlanmııştır. Bütün Hatk 

- -- 44.miral Raeder ... iTesl azasından Faik Reşid Unat Lo. evlerinde, Halkocfakırında toplan 

U VATANIMIZ .Bexlin 24 (A.A.) - Mm.an ele. zan ~vzuu üzerinde bir konferrıı:ns trlar yapılarak Lozan .~~~ıralar! a 
• . nız kuvvetleri baıftmmutanı büyü'k yerı:nı1 v~ Loza_nı hazırlaya~ !ehıd. aııilmış ve ~oz:ın .suhunun mana• 

TEHLiKEDEDiR Aımiral Raeclar A1maıı denizaltı • ler ıçin bıır de.kık.a ayakta sükut e • ve ~'ret.ı ~erın~e ~onfer~nsla 
77 1 ların.dan altı aytlanberi Amerikan dilmiştr. Bun.dan so.nr~ L~nan sul .. . ver~tı.~ ... Turk mıHetı ha~ı;ı " 

1 sula.rınlda elde ettikleri muvaffaki. hüne a.id halıralar proıes.tıyon la gos aut?ün büyuk kahrama.?ı ... Mılh Şt Don'un buyuk 
dirseğinde Rusların 
mukavemeti kırıldı 

ye~ler ılizeıine denizaltılar komu. teri?m'i, ve bu genç tara.1ından oku.. Reisi!cumhur ismet lnonu y~ sar Bir Alman 1 (Dev~ı 5 inci sayfada) na.n şiiri mütealcıb Mdli Şefimizin aıl!ma~ ·~!ılık duyguların ı bir dıı.fl 
generalının ......... 0~kt·~;···i{;~~~····· .. ·· yurd eetk.iklorine aid ı;ımıer ııB•te. yc:niJemııur. - ~ 

Sovyetler bir günde 
83 uçak kaybettiler 

Moskovaya göre 
Sovyetler Voron j 

bölgesinde ilerliyorlar 

yazısı Tevfiğin cenazesi 

«Alman kuvvetleri bolıe· 
vikliği Avrupa dııında tut· 

malı Va%ilcsini bQfa· 
racak~ır » 

dün kaldırıldı 
C eçen gün Amerikan h astane . 

ainde hayata gözlerini yuman Tıb 
Fakültesi sabık viladıye ve nisaiye 
profesörü Dr. Kenan T'.evfik Sezelin 
c enazesi dün kendiı;ini sevenlerin 

Lorı:dra 24 (A.A.) - Mosko. göz yaşları arasında Amerikan has. 
va radyosu bugün öğleden son. tanesinden kaldırılarak cenaze na • 
ra Ruıs milletine heyecanlı bir mazı Teşvikiye camisinde kılındık. 
lhttall:) yapın~ ve cVatanımız tan sonra Asri Mezarlığa defnedil. 
tohlilkededlir> dediıkten sonra miştıir. Henüz 5 7 yaşında bufonan 

BeırıUn 24 (A.A.) _ Alman or ,. şöyle d€'Vam e-tmdşUr: mednıım binlerce talebe yelİ!Jlirmiş, 
dulanı ~komutanlığı tebliğı: cDüşman hücuma geçmek ve ı birçok tı!b mecmualarında şayanı 

ıHususı tebliğle de bildirii:d'iği g·i. mt€'ID10ket içlerine daha derin i dikkat neşriyat yapmı~. at.lka uyan. 
bi Alman OI1du kuvv .. ~lerile sılfı.hlı I giıNföilımek içi1! bütün ihtiyat i d.ıran ~~~buatlarda bulunmuş gü • 
hücum k1ıt'aları Ve Slovak 'teşkil - 1 kay.nak1a~nı btr araya ropla • 1 zıd~ bır ılım ada:nımızdı. . . • 
leri hava lkuvvetlerim;z tarafından i mllŞtır. Duşınanı ?ur<luıımak, f : . C~abı Hakk•n rahn:ctim. o11er, 
teslııliı sureme desteklenerek Ros- i (Devamı 5 ll'CI nyfada ) : aı leslnıe, dostlarına, tıb nlemınc ta. 

(D • \ .) . t'l . .. 1 evaını 5 .~1 sayfada) ,, ... _ ..... _. ......... .... - ••••••••••••••• zıye ennuzı su.nat z, 

t. 

Üsküdarda sporcu gcnçttg.? Lozanın mG....ası tınla.tıltııOt' 

• 



2 Sayfa 

Hergün 
1 aşe M"'ist;şarlıtının 
Lagvı münasebetile 
Hatır~'anan hir hikaye 
~---·Ekrem U,akhıil _J 
B :ir gazete iaşe müsteşarlığı _ 

nı:ı orıtadan kaldırılacağını 
yazdı, bır ~ası bu haberi ya • 
Janladı, _ıdıayet bir üçündiSii de 
meselenın anlatılışında l>ir yanlış. 
lık olddğuınu söyledi•. 

Bahis mevzuu olan iaşe müste • 
şarlığırun ka :dınlması değil Tica. 
.rot VGkillit'ine bağlanarak 'küçük 
!kadrolu tir müdürlük haline geti • 
rilme-si imiş. 

Ga'.lLba üç ıhabel'den en doğrusu 
bu sonuncusu olacak. 
iaşe müsteşarlığının aldırılaca. 

ğı, yahud da küçü ülerek bir biıcı. 
8ca şekle 'konulacağı hab:?ri bana 
25. se~e ka_d~r evvel F-:-ans.:ıda geç. 
m.ş b:r had ~yi batırlattı. 

SON POSTA 

Resimli lllakale : 

.......__ 

zelöde mevcud olmı. 

a:: = Hırıız insan, benzinsiz motör 

Hrrs hazan 
yan derecede 
budalahk verir. 

~ lıudala adama en 
maharet, hazan da en akıllı adama tam bir 

Hırsı olmıyan adam benzini olmıyan bir motördür, lşlemes:, durdu. 
ğu yerde paslanır. Hll's lazımdır, fakat gözü kör et:miycn maka1 bİI' 

Temmuz 25 

Sabahtan Sabaha: 

4000 den fazla 
Kanun, binlerce 
Madde, fıkra, ş ;rh, 
Tefsir tJe kanunlar 
Arasında insan 

'-'--- Burhan Cahid -E ğer sık sıl. değişmek ihtimali 
olmasa mevcud kanunları li. 

sder ve orta melı:.teblerde ders ha. 
linde okutmak, yıuksek tahsil mek. 
tebl_c?~e ~e ibu kaııunbrın şerh ve 
te.fsirını taklb etme.it faydah olacak 
tır. Çfull:ü bu kanun küllıyatı başlı 
başrna bır lhtrsas istiyecek kadar a. 
ğıT ve karışıktır. 

O vakit b·r·nci Dünyn Harbine 
mu1lar·b s:-fati'e g.·nn1ş olmasının 
lb!T n .. tkesi olarak Fransada da ha. 
ynt pahalıı1a11mı~ ve ihtıkar göze 
ça:rp.."1lıyn baş!am?ştı. Fr~mızlar bu 
derıd önl<meil i-~edı!er. Ve ilk Jş 
olmak üzere de b:.lmem hangi ne_ 
zarete bağlı b~ iaşe müste~rlığı 

hırs lazınıd&r. .... . ·-······ ........ ..._ .. _ ..... ._. ---·--------------------- ---

Y e'kunu dört bini geçen kanun.. 
ların çoğu cemiyet hayatım ı zı, hü. 
~~c:tJe münasd:ıetiınizi tayin etti. 
g l rç.;n ayrı ayrı ehemmiyetleri vaT. 
dır. Yalnız iş adamlar değil, kanu. 
nu tatbi k eden memurlar hile gene 
kenöıierine aid birç.o~ kanunlarla 
~d.h!ler. Ve buınlar zamana, ihti. 

( ~aca göre dnimi bir tadil, tezyil ha.. 

l 
• 1 m ] !indedirler. Falan işimizde bizi şu 
~ r .n r e r veya bu kayıcHarfa bnğlaynn mnd. 

~li::::~:;::::--~--~u ... ~s-:k-=n~ ... :-a-r--~Y=-=-e-flPll-r~l~ı.~M=-=~a-=-ı~ı--ar---;-:::==============:!.....~15:E.~!3li;:~:;!~5 ktrrdular. 
Aradan çdk zam:m geçtiği için 

bu müsteşarlıtm ne gibi şartlar a. 
rasında çalışmış olduğunu unut • 
muşum. Fakat muvaffak olamadı. 

Kesme fialına değişiveriyor. KAnun tacütterini hu. Amerika ya IS mar- strsi bir mürakabe altında bulundur. 

so para z:m Pazarı a bı·r snı·ı·s ·mal tanan otobosıer !~o=.":::.~.o::t:.:~~ 
yapılması isleniyor lşte bunun için kanunlua karşı 

meydana Çlkarlıdl Ağustos haftasınd :h:t!~rr;:ı~.~~ ~:k::~t 1~: 
ğını pek i)i biliyorum. 

O zaman ortaya müteşebb:s bir 
adam çtktı ve dedi ki: r :t-~d~ :e=~a~:ia~~~!r:e~; ...... -..................................... ·--··--······---····-···· ........ _. ____ ,_...,. ge ıyor r.: _ _ı kun kl f , ---- llDlle o ma a mümkündü:-. Bi. 

-: Pah~~ ve ihtikar yalnız Fiat Miirakabe Komiayonu 
Pa~ g b: nüfusu çok kalabal.ılk p · ·· k ·· l d 
olan büyük şehirlerdedir. Bu şe _ azartuı gun a lop antısın a 
'hirlerde pclıal ile ·hl kar, ıaşe bıı hu.asta kmar VeTeceh, 
mmteşarlr,ğ:r.nm verecği emrlcrle zamma aebeb, ~er sandıkla-
önlenemez, yapılacak ~ey hü.kıl • Tından para alınman · 
metle belecl~·en.i.n serxr.aye koya • lw.randır · 
~ bir 1ikcar g.::bi davranıp tüc • • 

Sa.tıı memuru ile tevzi memuru anlClflZTOk ukiz kifilik bir 
kumpanya halinde sahte hupon yapıp külliyetli bcwna 
çekmifler, evlerinde yapılan araştırmada mühim mik-

tarda mal bulundu 
c~~ ve .mu'btcıkire karşı rekabete Şeker Şirketi t:ıptP..ncılara ver. \ 
gır·ş:ı:n.esid r. mck.tc oldtııiiu ş:t:lcer sandlkl rından '•·······:·········:~··::··:·..:~:···-·····-·················-·· ....... ··-· ... - ................... .,., 
. Bu t~l~ doğru görüldü ve Pa. para efmamakta idi. Son günierde .. tmnıyet Müdurlugu . ka_çakçılı~ 1 zarı elikle.atini çdrıni~, bunlar taras. 

ns şe-hrımn muhtehI semtlerinde beh ndık b 
1 80 k ;ı,· burosu memurlaTI evvelkı gun Üşku sud altına alınmışlardır. 

du.ı..nclerce ıac:" barakası acıldı. er 63 lm. a•B-na. · uı~_ş ır darda Yerli Ma?lar satış su besinde B k' k '"k İ b ,,. '<'" zam yap .ştır. ıD vaz.ıyet "'ar§! • , ·la .. fı. b' l ( w u se ız iş•u şebekeden Yapr. 

1 
~~ hara~~aı~d~ındak ia~.~ ~~adde • s:ncla t'optaııcı tacirler Vılayctc mü. ~ap. n rıu 1~ dır yo0s~z u0~uk~dey. fa, Yorginin bilhassa mahalle ara _ 

der.ını~ ~er ~ 1 tr.p 1 b1r mağaz."l. racaat ed.cı:ek fiatların yeniden tes. 1 ~~~ kçı armı,...ar hırk. u:ı .~ ·u ~r Ialarrncla Yerli Malliaıdan tedaıik 
a olu:.ıg~l g·bı satılıyor v,e büyük b:tin: İ-stem: l•n:t: ... Bir san-lıl; şe • l nu lı ~~~~nm~ U:~ı emd esı bmudd.~ı • ett.J...ıleri ~smaları yüksek fiatln sat. 

sermaye ı e, geıuş Yasıtay,a çek u. ı_ 56 1· 'k 56 80 ·lı: v ~umı gıne ıntı. e en u Eulle . ma.;;n '-alk.ıe-mı"' oL- .. 1,.rı bw-b;;·tun-
d 

~ . . roer ıra t en . e ç tıgma tim l th Ad" • · h. . d .. """ ..... ,,. LID
04 

"' ~ 
caza a- ın rgı ıçı.n norma pıyasadan ·· k k. • h h kil a n rsesının ma ıyclı şu ur: şüpheyi artırdığından yakalanın~_ 
çdk ucuza ·ver:liyordu. Bu re1ta • g

6
o
0

re ~e..ı_§e be.r.ın e er losUT~a ı Ü6küuar Yerli Mallar Pnuırı sa. far.dı-r. " 
betin bir netccsi olarak norm:ıl ,

1 
pa;__:: r.k.aa.adr F~ za;.1! .. ykapb! acKagı tış memuru AE Da~türkle halka ku. 

· f t d d h 
1 

-zd _ ar..;ıaş·a.nıa ta tr. .at ".ura ·a e o. 11.._._ •• 1_, K sa ıI>ir rorguyu müteaktb Ya • pryasa a ı a er a yu e 2o m'i"'• p . .. ._.. . . maş ve ıoaı:;ma tev.ı:ıınc memur -ıay. ., N 
...a.. t" d ..L.- ,,... ~,,.aınu azartc9 gun~u ıc;lLıne.tn • deli T d v ....__ •• b '- şana ikolaidi büti.la foyayı mey. 

flJSue tn e U\ Ş.U. d iL_ ~ • haTI d k • J:C ın ancr, • ....._ fi a ...,.T -;J; c • ) "--"" İlk zamanlarda bu teşebbüse ıti- a lO\l meseıeyı e ece ·tır. tbaşiamaz uyuşmuşl<u, bir ta"ım mev uuna vermış er, şe cıı.enin nasıl fa. 
aliyette irulundu-ğunu herta{sil an • 

raz edenrer, hükumet ile belediye. hum irimler ıuydura•ak sahte liste. 
nin ticaret yapamıyacnğı düsturu. Ekme~cfe;teki ef ketler !er yapmışlardır. l~tmış~rdır. Bunun üzerine §eheke. 
nu iler: sürenler görülmüştü. Pa • ka'dırıldı Bu suretle 'dareden mühim mik. ı:ın ?ıger efradı da ynkalanm!ş .ve. 
!kat Pnıiste üç b~ yüz ibak:kala 1 tarda kumaş ve basma çekme • şı.ındıye kadar sahte kupon ve lis • 
mulkabil döı:ıt rrJl)")n nüfus y~ar, Vali ve Beledye Reisi Dr. Lutfi ğc muva:ffnk olan satış memuru t~er'k .Yedi Mall'a.r Pazarından mü. 
i1fiırazlar 'kolayt>a çürütüldü. !Kırdar belediye tefüş heyeti ıre!.!tli. ile tevzi memuru işi dabn i . hirrı mıktan!& kumaş ve basma alın.. 

Frarrs1z hükfrmeti bu iaşe bara • ğrne veTd::ği yeni bir emirle halen leriye götii'rerek Ragıb, Ya • cbğ~ anlaşılm1p.ır. 
(kalar•nı tc~[ol edcı'ken mühimce ekmeklerjn arknsma yapl~tınlmnk. şar, Said, Nikolaidi adlarında dört Sı:çkda.rdan satrş ~..muru Ali Baş 
bir para ikayıbıını da göze almıştı, ta ıolfan vıe bir çok tenlcidleri mu • erkeklfe Binnaz ve Hamide isimle • türk e, tevzi nıeınunı Hayrcddinjn 
yalnız sulh-ün akdinden epeyce db otan kağıd etiketlerin kullan:!. rinde iki kadını da aralarına almıs.. ev'fexm<le yapılan araştırmada çok 

1 
sonra bu q;ıki:it kaldırıldığı za • mnmasl iç.in fınnc:lara tebligatta 1ardır. Faknt sı·k sık Üsküdar Yeri; m"ktarcLı kumaş ve bamıa toplari. 
m:ın tıükümet ile belediyen;.n muh bu'lunıulrmnstnı !bifdinni.ştir. TefLiş Malllar Pazarına girip çıkan ve bü. le, yii2!terce sahte kupon buluıum1Ş. 
temel ziyan yerine epeyce !kar et. heyeti OTcislliği hu emir üzeÖle derha.I lyük büıyük paketlerle günün muh • müsadere olunm~r. 
miş o!du!ldarın.n görüldüğünü de faaliyete ıgcçmi? ve alakadarlara i.. telif rnatlerinde mağazadan nynlan Şebeke efradı dün Üşküdar Müd 
hatır!.ıyonmı. cal> eden dtrekt;!teri ve.rmiştir. Ka. bu dö~ erkekle iki kadın F..mniyet deiurmmu'tiğinc teslim edilmişler • 

Bi7.de bu çeşid iaşe barak.alan - ğıd etik.etler lbu haftadan itibaren kaçakçılık bürosu memurlnrının na. dir. 
nın ac;ılmasına evvela lüzum. son. tamamile kaldırı1acaktn. Bunlar•n 
ra da imkan var mıdır? Tayin et. yenine 'her fırının husutıi numarası. 
mek güQtü.r, yalnız gıörüyonız ı_..;, nı ihtiva eden ooğıık damgalar vu. 

Bunlar Beyazıd - Osman 
bey. Beıiktaş - Taksim hat 
larında çalıştırılncak, hnre 
ket ve fiat tarifeleri tasdik 

edilmek Ü%ere Nafıa 
Vekaletine gönderildi 

Tramvay idaresi tarafından 
Amcr kaya sipari§ edilen 9 oto. 
büsiin lskenclcriycye geldiğiııi 
yazmıştık. Bu otobüsler önü • 
müzde]q ayın ilk haftasmda 
şehrimize geleceklerdi-r. Ôğ • 
rendiğ'mize göre yeni otoow • 
Zer 15 ld~lik ayakta duracak 
ve geri kalanı oturacak ma • , 
kişilikriT. 

TTamvay ülaTesi bu 9 otobü. 
sün tahsis edileceği haıiann 
is'mlerile bilet fiatlannı te.sbit 
eden bir tarife Iıazırlıyarak Na. 
fia Vekaletine g5ndenni§tir. 

Bu tarijeye gi}re; 9 otobüsten 
6 sı Beıı'C12ld. O.nnanbey hat • 
tında, 2 tanesi Be.şik"taş • Tak. 
s:m hattında çalıştınlacakt:T. 
Diğer l taneii de ihtiyat olanık 
idare em.rinde bulundurulacak.. 
tır. 

l zmı uımanı?11ızda mebadi"i ilmi hu. 
kuk adh bır ders vardı. Hukuk ·~. 
minin bir nevi tar· ini öğren1rdi. 
Bu umumi tbir bifgı dir Bizim okut. 
:mağa medbu:r oldıuğun~uz 'böyle hu. 

1 

kuk: tarihi değil mcvcud kanunların 
derli toplu ,ifadesidir. Biz fl,le~ruô.. 
yet"n i!k yıllarında mektebi rnü1kı. 
yeye girmquk., O zanıann kadaı 

l aıullciyede tdair dahi oTunurdu. Bi. 
zim gird iğim.iz yıl kaldıtıldı. Fakat 

ı 
mecelleyi )"Ü:Zlcrce madden ile. u_._ 
telik (fcrarz) i bültün meselclerile ka 
famıza ihakkettiler. O zamana göre 
is ·fa.ele etmedik diyelim. Fakat bu. 
gün için laznn olan medeni kanun
lar•n. cemiyet nizamlarının ders ha 
tinde kutuhnasıdır.Her günkü hn.ya 
tlm"z arşl aştıgnnız, bu aşlıgtmı :ı: 
öyle ihu-kukl mesdeler ıoluyor ki işi 
gücü kanunlar arasında kulaç atmak 
olan a:vukatlar bile iç;nden çıkami. 
yorlnr. Çünkü kanun maddelerinin 
ve maddeleri destekleyen F:kralarm 
kafi derece vazıh olmıyanlarını tef 
sir eden Dcvfet Şurası Vekiller He.. 
yeti. Muhasebat Divani, T t'!myiz 
Heyeti karartan var k\ bunlar da 
başlı başına tetkik roevzuudurlar, 
İste bütün lbu b;r kelime ile Com. 
pliqe vaziyetten seltımete erişmek 
için me.k.tebden hazırlanmak s:eıek. 
li olmuştur. Yeni nesl"n haf ızesında 
yer etmesi Yazım bilg;lerden biri de 
hethaTde cebir ve mü-ellesatta·n da. 
ha önemli o1arak lcamınlar, şerhleri, 
tadilleri ve tefsirleridir. 

c 'Bul!/,,a,,. Cakül 
yeni Ticaret Vekff miz lşe dört elle rulacaktır. 
sarılara!k daha tayinlnin ı'kfınd, ---,o---

Mahkemeye verilen sebzeci 

İstanbul ve Trakya- 1 
dak~ mahsulü 

mübaye edecek heyet 
yahu.d ıiiçüncii gününde köklü ka. 
rarlar almış ve kararlarını yürür. 
lüğe geçirmek için demiryolunu v~ 
otomdbili çak ağır bulduğu için 
tayyare ile meml~keti dolaşmıya 

Biıkaç günd~eri ıehıimizde 
ve manavlar bulunan ihtiyaçlar umum müdürü 

Çocuk düşürmek 
için aldığı i.açtan 

öleı ka:ı ı 
Müddeiumumilik bir ölüm fıadi. 

sesi etrafında tahkikatla me§gtıl btr. 
hı.nmaktad'ır. 

Osmanbeu • BetJaztd aTasmda 
ttjer ycrpacak o~obüsler, biri 
Be-ıJazuldan Kcmikih/i! ~e c?iğe. 
Ti de Ka-raköııden Ornıanbeye 
olmak üzere iki mmtaka üze • 
rinden aktarnuılı olarak ~?i • 
ueceklerdiT. ida.Tcnbı tesbit et.. 
tiqi fiat tarifes:nc nöre her 

;:;:!a 0!~:~7:; ta~ra:roh; ·ı········a~l\··o··y··o·-· .. ·--ı 
15 ku~ olacaktır. .__ __________________ J 

çı!k:mıştır. 
MuhaN"benin üçüncü yılının son 

lar .. na doğ;ru. pahalılık cereyanını 
evvela durounrak. arkadan da ce. 
reyanı tersine çevirmek çok güçtür. 
Fa'kat lkarşmP.7.a btivük bir iim"d 
lk:ıpıS'nın açılmış olduğu da l'JlE!'Y· 
danda.d!r. 

&kr.~Ht. Zl,,a.kt~ 
lstanbulun kömiir ihtiyacı 

hakkında bir görü~me 
Eti:banlk lköcnür tevzi müesses~si 

ş f. Zekerk'R dün belediyeye ge1e. 
rek şehrin kttnür işleri etrafında 
i~.sad müdürü Saffet Sez.enle gü. 
riismfürtür. ····················-··················-···••.-W••• 
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Yüksek fiatla yapılan sebze ve Malımud Seyda dün Viliıyette Vali 
me-yva satış!arının önle~.mesi .!~in muav.ini Ahmed Kınık'ı ziyaret c. 
alınan tcdbirller arasınaa es.naıın cleıck maheu! vaziyeti hakkında gö. 
ha~a fatura ibrazı I?ccbur'yeti iyi 

1 ~- Jstam.ıt ve Trakya mın _ 
net~l~r veran.ektedı_r. •. 1 takas:ındaki mahsulün mübayaası 

.. ~~~~a Cılll.lUyet ~ ~cı şube mu. :için Mahmud' Seyd'a, Ahmed Kınık 
dulugune mensub .sıı.vıl memurlar, ve Viluyet Ziraat Müdüriindoen tr.'Ü

~ .~le csın~m .rıayet edıp etme. teşekkıl bir heyet çalrşacaktır. 
diğinı chemmıyetle tet.ikik etmek - Mahmud Seyd!l! dün lzmite ha • 
ted1:1er. reket etmiştir, orad'an c!n. Adapauı 

Dun de ~taşta yapılan eoon.. rına geçecek ve Pazartesi günü feh.. 
trollar ~ticesinde, Köylçind'~ 71 rimize dönecektir. Pazartesi sunu 
numarada manavlık ynpan Alı, ay. ·ı· t• • !_J •• , • y ı' e . d .,... vı aye unıze aı.u muoayan .ış er m 
nı yer e 31 numarada sebzeci u - ta · •~--dil Vı'tA tt bı" t 
zcy.ir ve Kqprü:başında 9 numarada nrmn maı=ı e aye e r op. 
manav Kadrinin etiketsiz stış yap. lantı yapı'Iacak.::7~--

Kara borsanın 
faaliyeti etrafında 
tetkikler yapılıyor 

Çatalcadan ıebıimize Şc.rife is • 
rninde hasta bir kadın getirilmiş ve 
zohir1endiği bildiri'krek teda"i İçin 
Haseki hastanesine knld ır:lmıştır . 
Fnknt, alman tedbirlere ıağmen, 
kuTt arıtamryarak öhnü~Liir. Cesedi 
muaycınc ed-en Tnb:ıbi Adli Enver 
Kar.an Morga kaldırılınasına knrnr 
vennişür. Ticuet V.clcilet~ mcnsui> bazı 

Yap lan tahkikatta Şerif enin ço. alllkadadar kaTa borsanın faaliyeti 
cuk düşürmek için ilaç nldığı ve hakkında müıhim ve ~aslı tetkikler 
bunıun tesirile öTdüğü anla~ılmıştır. yapmaktadırlar. Son günlerde artan 

Hadisede mcs'ulleI' olup ohnadt. tbu g'zli faali.yet üzerinde alakadar. 
ğı nraştrrıfmaktadır. lar esa.Slı surette cfunnuşhırdır. 

Haber aldığımıza göıe ba21 e • 
tıklaro. görülmüş, gene Beşiktaşta 
Ort~de 49 numadı dün.ıkanda 
manav Ahmedle, Ruşenin fatUTa 
ibraz etmedikleri tesbit edilerek 
burllar ba!klkında kanuni takibata 

lstanbul Vali muav'inliği Ticaret Vekaletinin bir emri aslı madde'ter üzeriııde :normal pi. 
Mardin valiliği.ne tayin edilen Ticaro't VE!kfıleti, teşkilat işleri y~sa ile kara bo:-ra piyasası arasın. 

başlanmış'tı;r. 

Sirkecideki antrepolar 
tamamen doldu 

Demicy'3lile Avrupadan gelen 
rJıalat eşyalarmın konduğu devlet 
demir;ydlla.ımın Sirkecideki lbü'tlin 
ambarlan dolmuştur. Dokuzuncu 
işletme müdii:ri,:ycli yeniden gele. 
cek olan emtiayı depo edebilmek 
ıçin ray d'iişen.indyc kadar Reşa • 
diye caddesindeki • antrepolardan 
i'Stifadeye karar vermiştir. Şimdi
lik caddenin ~dm kapıya 
kadar vagonla gelecek dlan emtia 
caddede'ki a.ıXt:repolara ·da-renin di-
ker v ·ıe tnş~ak.tu-. -.ı • 

Raşid Demintaş.tan açık bulunan 'kat'i ıt»T safhaya gelinciye kadar da mukayese1i ~~ cet;vel. h~ 
şehrimiz vali muavinliğine Beşik. 'h.lç bir daireye ~nidcn memur a. rak An'karnya gondenlmıştır. 
taş \kay.makamı Rıza Ünel :tayin e,. Jmmınnasım alakadarlara bil't!ir • 
dilm;ştir. mi"şth". 

iSTER iNAN, 
iSTER INANMAI 

Fransa harbin doğurduğu kıt. 
Tıkla savapnak için hergün yeni 
yeni tedbirler alıyor. Son tedbtr • 
terden birisi de berber düklcin • 

, 

larinda kesilen saçlarin yakılma. 
sım veya atılmasını yasak etmek. 
tedir. Çünkü bu saçbrdan b.lın 
bir kumaı dokamak mümkündür. 

iSTER 
iSTER 

INA 
INANMAI 

Acıkll bir ölüm 
Gazetemizin. uzun müddet An -

kara spor mutharıiirlil:ı'ini yapan ve 
siyasal bilgiler okulunu ıyi bir de
rece ile ilmıal eden güzide gençle. 
riıruzd'en Çorlu orta okul fransızca 
öğretmeni Se:lıim Tezcanın tubul • 
chığu bast.ablk:tan il:>urtulanuyarak 
vefat eıt.tiğini teesffiirle öğrendik. 

Daha genç y~ kend'slııden bir 
çok bi:zmetler beklendi~ smıda 
ba:yata gözlerini yuman lbu ~ridc 
gence Tanrıdan rahmet diler, kc -
derdide ailesine taziyetlcrimizi su. 
narız. 

C\WAB.TESi. 25/7/1942 
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Sayfa 3/1 

• 
likin dıc bu ders halkasına sokuL 1 T ı y T o =:J 
malan lazunJır. Çı.iıık ı mus.eh ;k J 
dahı clıiııckn gelrli[.'i kadar tahd.d 

1

----müc delesi 
ve vurg ncu uk 

~i~~~~ı~em~;;.~~attl:ı~~~a~ı~- H ş· ff ız 1·yat 'OSU 
Onun için hemen bırçok me..,e c~ ı.ı: ..ı. 
}erde ahlaki cepheden hareket e. 
derele mücndeleyi bu sahada ) ap. }"; N S J C k 
m~ ~eI?-ler ~?derece büyük ve azın : usret a, a oş un 
gen~ lbır ışe gu· şmış oldu~larır.ın Hafı.mm miyoplaşnı ·· f 
f kı d } .. ,,, ıımıııoo, gu.ı. muva fak gördük..... kendi hesabımı 
ar n adırlar. Fakat ne )apsın'cır crJ JKISCr saymam' 'k' ı .,....., 

Vurgunculuğun önüne ahlak_ı düzcltmiye çal11şarak g~çmek isti. 
yenler, deniz suyuau kova ıle boşaltmıya ça.ışanlardır. Bu işlere 
.:ıh.a~ı diizeaerek değil, tedb:rleri kuvvet:e.1direrek mani olabiiiri" 

ki bu işler'n ahlaki kema.'le ,ı:.ıze. duğunu tah · d ~m.Rı 1 
.6t'1'1e 

0 
• da, memleket namınn da iftih:ı.r d 

"' .. nun e enın, aş d R.z.-ı. z 
k-ceğine inandılkları \'e baSkn '-"01 yı gormeık zevlk.ind ah d yarım. aman zaman deı!bederleşıı ,; R 'd R on m rum um. anla ım k' L·· • .r.,ıL ,,_. 
tanımadııkları i\in on arca bu ç 'in aşı ı:zıaya kar"ı hu"'• • b' r 1 ·oUJ·UJ( sanaltJl;urın, ~anatl . " o" ı ır sem • 
vazifeyi yapmak ltwnıriır. pat~m vardır. Onu seyredNh'"l aras:na kara kedi girmiştir. Küse 

Acaba vu~culu.lt, sovıgurcu. ~.at g:bi, hele tiyatro ı>an'at gııı •• ve çekilir. O zaman ı;ene mcmlC'k 
luk vaik'aları br aı. ak bo u:(1u. bızım memlekette, ins.:ıııı bırço{ :h ab na b'r endi~e bende.. döt 
~u~an doğa~1 ."f' alı'i'ıki n;:·:c dnJp kıarş·lıks·z: f~:~~atle;e. ne•i('e.~ , 0 r buçuık g<'nüllüde:n biri daha n".. 

G 
eç1m zorluğu karş~sında, ge. çtlcarma seve seve ya.pan ve feda- korun~ usuller kaaar sı'.kı kon- ı1e onle-nımesı ıcab <'den h' d•se er. gunlt&lara sunıldeyıp aşındıran bir cephesinde tıos1imı ılfıh tt' 0 · 

relk hü.klımet krir takım ted- karlııklara biT vi.cdan huzunle kat. trollu, su~ist':mal olmasın dı~e her den mid~r? lk.uvvet.~ m~~.dele-den nasıl ~a ıt. Uzun s:irm k d" 'b ~ / ıyc. 
bırler aldığl zaman. gerek bu ~'!anan i.nçanlar bir cmıllet .. halınde tarafı dü.,-<1linü,miı.ş usu! t~tlJ1k e. . Eweıa sıo'kakta adam. ın başına ç de labr.eccg nı dü ünür, c.nu hep kar birkaç ar~~d e?J 

1 ~ f ~r~gaı 

Yazan: Ahmed Hamdi Başar 

piyasanın seııbest :..akd!rinc teI1ke _lb:rleşebılirler Alhlaık ise bir cemi. den başka devlet var mı.dır bihni. bır dem:r vurarak c !>.ni bnşaltan zam:ın genç ve d'nç ve mutlaka 1 • 0
8

.:..,~1 1 ; ~ t :Y 
dild.ğı mtlddetçe müstahsrlden, yet realnesı olmak bakıımından ~ruın. Bh'Qdk kanunlar•mız hal. b'r adamın yap.tığı ~le elind kı ,- ' ~ ı c ' 
tuocardan ve müstehliıkten 111r ta.1kl.idretle kurul<luğu ve y~adığı l kın dcğıl o kanunları tatbık ede. malı mü1lh'ş b:r k<lr'a satan 'cva ı' ''SO p "İ b 1 7 "\ 
kım ahla.tki vaz'feler bekler, ica. zaman ceımııyet te kudretle kurul. ~ olanI~rı.n fena hareketlerini miit!hhş lb T kar için "'aklayan k ·,.... \.. n o.) a', n 1 n u m c] Si . - (i 3) r 
bında fedakarlı:klar umarız. Esa. muş ve yaşa~ demektir. Bundan onlemek ıçindir. Bütun bunl;ıra ~nin yaptıığı ~ ahlak bakımındın - '""' • 
sen vatandaş vazirfelerinden en bii.ldolayı insanları pofü • e bekçı kor. ra(:ımcn her slkı kanun ve te<.lfbıir, avıııi m.id'T? Yazar!ar•mız bu !'Ok. Bunlnrdan 3() tarırsini hollıtt'#>rek bir uradrı vof'" an 
yüğü toplultı!k namına şahsi çıkarJ~ o~~an ad~-n etme yolunu çey;taı:.oea Wkhsbnı kullanarak bun. tada üstünkörü bir l>enıe-t·ş yap<:>. ~ her 
larım.ızı icabında feda etmek, da.,bütün büyüGt cemıyet davaları için da.n bu- çılkar yolu keşfeden insan. rak isi edob'vata d "iküw)rlnr. Bi 

0 
.. .,n<."•rnıu::a bi, lıacliye takdim ed"<."e*ia 

ha doğrusu her ıkisini 'tir arada kafa yormuş insanlar aramı~ ve ların g~e ist.cdiklerıni y:ıpmasına rinıci harelket ahlfık ba1Pm•nd:ı:n ıu~olı.lıın sağa dof'. ı 2 ,~ 4 S 1 1 B 1 l) 
toplayabil.me!kıtir. Herkes yalnız b~arı :O~lllCa d.n .. enmlerı ha. enıgel o!amayıor Mesela d~v'et <la. kanun rı>l<'•ımında., da f n" b·r 
koend ni düşünürse, başka tabirle i~ bulım~laTdır. benzinden ve fazla masraftan eko. cMl1dl'r H•r.s•l k her d .. vh:ı... 1 

- llir idare 
her fırsatta şaJısi çıkarlarını iemi. Bugünkü geçim 1ı0rluıkları içinde nomi için hususi 1reya resmi oto. .ı;nd . her rem:'ve"t" nhlak~ı7l 1<. şekli oo>. 
ne çalıcan bir topluluğu.n. içind.c hiilkU:m. e-t •. bir tedbir alınca, bunu mob:lleri yasa.k. ed_ 'nce ınıemursa'k tır. Faıkat C'linrleki fırsottan ı'~:fa. 2 

- Aral>e:ı ve 
" t .ıb •· L d _..ı b l d farııç1 teri. blcrle 

1j_ 
2 

kalırsak orada herhangi bır emnı. au .r .... I'Ç".n •• ne l\.a ar ÇGk ve kud.. scrv.· oc; otoma ı ı ıve altımıza gene de ederek malını çok "'Ü'ksegvc sa. 
-""l Ari!.. 1 k --ı- b J bcrıı.ber kul anıl rn 

vet ancak 2lOI'la ve örfi tedb14'J.erle ıcı,; ı t=. ....... : at urulmuş olu'"'Sa ol. ~ı ara ?mızı çrıkrn.,ve, Z"nt!.nsek tan, hatta bu hus 1~1 k hii kü..,.,e 3 
' tl k T"-"- t d · ı_ bir nidı eda ı 13), kurulabilir, ve ancak o tedbıder.in stm, mu a: ucr.. cemiyet Jl<l.c> in. saa · aıma inik tB,._ııı· şeltl n'1e hu. yasağını dahı h:te vo1 arile d nlo. 
tatb:k edildiği ve devam f~bildi- sanların sadece hükôme~ korlkusilc susi araıba lkullannıaya im!kan bu. meyen i111San•n yaptığı ey, vac;adı- nir ka.dm 

1 

mi (G). 4 
~ı ,. Pr!erde ve sahalarda bu emn - bu tedbirlere uyımaya mecbur ol. luYQruz. Hayıd.· bunlara ve. ğımırı: lkapita1ist ve ferdcl devrin, 

3 
- Bır vl!a ti. 

J .J kl '--.ı..ı _ ...... ..ı bu 1 -.J m-, (5), Bir spor 5 vet rnevcuıOdur. So.kakJarında hır- ma~ı anıı-11 ı~= amsvn m :-c'bu. )"<Uıuıu n aıouan bir ço • yani son modern :n -l<>nive• n alı. 
~ızl•'k va:k'aları mı az, gec~ zengin ruz. Fa.kat neden bu hesabda hazan ğuna a.~\ısız1 tk demiyerek ıht:_ lak anlayışına göre 1ıi'fık's 7ek'ice J

2
'' 

b'r adamın l..., .. ına bir demir vu!'U- aldarunakt. ayı.z, h.at.ta neden . .tedbir yaçlann beps:ın. e c~vab veremiyen \"C insanca bir iştir. CC'!miyeıtin b'n. 
4 

- T~rslnden 6 
~ l ..ıı. "-'~ k l k ı okursaıııl dl,.Jerl. 

\arak cebi ıooşaLtılınavor mu, mut- a ı ım.en uıı......,,.. :.nı..<:.e e~ takib ve anun ar tan:ıı m :"'tmemi~in ~arurl b 'r çeşid en~llcrine, tabiatin güç. 
lak polis ve bek~ teşkilatı lkuvvetl· k~ oın:aısa h~k~mf't ~~rleri. neticeleri g~bi mütalca edelim; fa. lüklNine zıe;ka yoPle karş1 koması- mlzdrn bir kı mı. 7 
midir. suçlular derhal yakalan. nı dmlemıvıeceık gıb <iuş.ınC'r"k kat ŞU vurgunculuk: vak'alarının nı lilen, bu suretle , m;lvonlar. nm adı olur '

3>• 
ma'kta ve ş'ddetle cezaya çaııpıJ~ "ıarelket etmekteyiz? Bugün vur- gi'ttı:kce çq_ğalmasına ne d'ıyelim?. vü2 b!nler :kazanan insanlara b z Arubca beraber 8 
maktadır. Bu tedbirleııdc bir gev. 1t1nculU'~. deroine. ne yafarsak ya. E.lin~~i ~alı fırsat bulduğu için C! pta ifo. J.rahraman ıfbi !-akan bir '2~· _ Ya"ı m~üi. 9 şe'kHk gOO!.eıımeye, sezdirmeye ~ o~_ıırr:. ~en çare bu amıyoruz. dılr:dıği ~a~la satarak hal'km sır. devr'n a'rı1aıkı iç'ndf' 'kemale gf'ıen il 
ıa gehneı.. Vak'a ve cinayetlCTtn Cün'kii lhü1cUme~ vur.guncu!uk tından 'buvülk kazançlAr elde eden ne~ffız. Modern dünvava Tôir'k've m~rr~ı:;s;ub (3),) 0.:::::;.;.:..;.:;:=.-ıı:::.:;::::::==='===='===='=========l-ı'ı 
at'Ü<ası 'kesilmez. olmasın d!ye bir ~anı k"panır ka. ·~a:ıların yaptığı ahlftksızlı<k de{ti] avak ba~::ıdı diy ürii1dı:il:ıümü7 irhm r.t (2). Te. 

Yalmz htikfunet korıkusu yüzün. oımmaz, denhal bı:r bac;.ka kapı bu. mıdır? d"virler, bizim temv. a·p- rci '" 
den, h-anuınuo ağırhğmdan kuru!. lan, .k.açama!k yol~ keşfed:n .. insan. Mescll.c. rnıü~;,:-"'d'ir ... bi}'oÇOk pazar. islam a'hlfıık•mı~ ic'nde kaldı,ğımız mızte CS>. ı 4 - Rir çalgı ateli (2). 
mu.ş bir emni.yetin yaşadığ! toplu- 'ar tÇ'n::ıe yaş.'.ldıgımızı gon_ıyoru.z. l~rın:ıız b·: a:.lı1<!k rnu<',?delc>Sıne gi. \e e-~rbda. k~vvctlenınıs maddeci 

7 
- Karadenizli csı. . 5 - Am~rikanm remz.I (3), nrsıcınck 

ilik'. en kıo~ bir cemiyetltır. O- Fazla fı~!a .. satış olmas:n ~ye fa. rşmışle-rıd·r. Helf' .. bt~g<ln': ve h~- ve hıleoi a.ı 'ak anlamı dı. ında ya. 
8 

- J\lu!Jdyt.-t eki m • Bir res•m şekli (4). 

na ınsan ıtıoplu'uğu diyebiliriz, fa. tura usulunu koyunca bu ış yn fa. ı.,,,'"-~t hn1<11ond::ı '}ı· 'kııIPMın al~ıw şadmıımı.z zam.anlard-r. S mdi bü. <
5

>. 6 - Nota (2), Ahn:ııın ile rransa.n n 
kat cmıillet~ isminı' bu kar""'ı.k ve tura alıp vernneden, yahud eksik son karar üzcrı ... "" .. ga?.ec.~.tlerd"" her tün dün.yayıa uyduk. :F'akat şu 9 

- l.:kmek yapma.ğ;ı yarar 
14>· kavgalanna v-11· ı to 1 

h 
'" k k d 10 - r· ve muzır bir mııhlu"k (9). ...., "' 

0 .an prak ır (5). 
ayva:nca hırsları şahlanmıs insarı- fiat1ı fatura yapara vurguncu sa. cı an vnzı a kavlu ve, tüocara ah. farkla kı garbda benci ve madd<:<:; 

1 
" • lm B . 1 1:.n- .ı ı . 'l ' l" Yukarttbn aşa""'a. doıı-u: 7 - Kinaye (3)' \-aı1ur (4). 

ar~ veremeyiz. Onun içindir ki tışına mani o ayor. u ış yanız 4tJ\. uers en ver.ı me.~ uzuımu ıhı. ahlak, refah ve sükun devresin'n ıı·• ..,. 
cmı11e-tı. her şeyden evvel :bir ahlak alıışveriıştc de~il hayatı.mızın her vulımaktadır. 0-:..ıkkat etmek lazım. asil b!r elem9!inden geçere-k tlah.: 1 

- 7.iiğürt (9). 
8 

- Tiife~ln namlusund:ı bulunur 
ve din tahl:itı:ıne dayanır Araların. o::ahasmda yaşamakt.ad•r. Buogiin 1 dbr iki yalnız müstahsil veva val. c::uurlu ve n:<:!beten iırani şe!ldl al. 2 - Bir nevi cıı:ı ha. !alığm"' tut:'\!ın\ (a), Soğukluf!nnu gideren CG>. 

(da ahliııki /kıyım-et bütü~füğü oıan Tüıik devle~liğinde alım ve satım, nrı tıüocara ahlak öf{retmc'k yetiş. d•ğı halde, b'ııde bücb-'itün fcsad insan (8). 
9 

- Şo>le biıyll' mın ·n:ı gelir (!), 

I\'<> 'hi'li<'dk hıı-"'11:P11Pri too,ulııeun para sarfeıdis vesaire bakımından mn: av·rıi 1,am::ın~~ bl\tün mü~eh. (De,•Rl"'I 412 ~,., a - Bir vapurumıu: m. llayret nt. Bir renk (81, Bir ~lr (2). 
-~'°"'~-..."-ıl~~~~,._.,._._.._.,,,_._...._..~ ...... .._.. ..... .__....,.....,.-...-... .... -.-.-.-..A..A.A..-ııı~~ ...... ~~'-.ıll'°"'°'...._.-... ..... -.-..A..-..-..-ııı~...,....._..~ ..... J dası (2). 10 - Tasavvur elmelt (10). 

----~-----l\Çt:LlTUl~ U11u11.ul''1'V•• .-•• n-•u --1 



< 3/2. S.yh .. 

«Son Pa.ta» nın tarilti telnlta•ı: 3 

PATRONA 
İki a~kadaş anhmamış gibi göz.. - Gece karanluğu eyüce basup' rünıüyıordu. Deli Hasan :kapıya git. 

l~::ir.U: açt.Jaır. ~I. Mustafa oo ye. sokaklar yüru agyardau haı:ce meıden cebinden bir cl'cblebi> ta. Yalnız kalmak istiyordu. Ne ya. mülüyordu.Yağmura rağµıen,, ert.esj bJ.ıgük. san'at'k:ır. bedbaht, kcncUsI-
d nı:::i cı:rtıa oo<ı.b~1 Deli Basanın kaiduğu zaman! nıesi çıkarıp yukarıda kararan ca. pacağı, nereye ıgidecc...~i hakkında gün başlııyacak yeni pmgı;aınill si. ni yalnız ve biçare bularak b;r- şPt 

H b 1 . h:~iır .fiikrı. Y01ktu. Kö~ kadar o. nema kapılarına afişlerini asan bu se_I'i giıbi yağmur altmci@, ne yli?' 
knlunuı sııktı: asan: oyınunu: i erıye dıoğru u .. ma att:r; ses sad'a ç1kmadı. Bir «leıb.. 1ıamolbdl yıolcuhıi"una t~hammül "· iki adaın:ıdan ba"'ka kim~~1 0r ka'. t -

- Dün ve:ya l:mıgün am gijrdiün zabp blr gö·Z'ilnü kıstı: leb1~ daha atınca, alt katıtaki cum. 5 " .,., ~ ~.,. ıgını, ne yaµac~ğını bilmı;den ı;\(1-
sf 11 demiyıeceğl:ıni anlamıştı. mamış gi!b~yıd'i. Pardösünim yaka. laşmaıktadu·. Onun havatını k},?11 

mü karı.ndaşım? - Nı r.·eyılden sonra mı dernek b.\ldan J::ıı:r flSllitı geld~: cYor:oıın"'"""l>, «"Kövo .J;;..,.,1ı.""''.~, 1:ı· d h ı~ıd-.J k b. · 1 ·· ' 
Deli Hasan kaşları-nı kaldırdı: istersüz? _ Siz misiz Hasan agya? ~--""'• .ı .. .. ..,. ... " .... ,.., sıru ıraz aı a oc.,ı, ıı..""', ş_ap asını ı ı:ı: nası. tasavvur ederle;,:7 Jje cıı-

~Degı~;,,eceık elbi~ getirmcdı·ık.. .. b::ıc;:ına bfraz daha bastwdı, sırsık- zib ne heyc.ca l h't' · ... 
- ~ok ... Evvel~{İ gece görmüş - Beli. O zaman deyü c'kumpast Deli Hasan cumbaya sukularak "' """ " n ı, mu ı mı ne ze•" 

,.. sözleri ve ısrarlar fayda ,;ıeıı.-nedi. lam oLduğ'u· halde; fatu.rs.uz yiirü- gin bulUırlaı;. Halbuki i'"ndc.lkı' ıı.-i<l~ yo.daşım. ,.uırarlar idi. fısıldadı: ... " 
- Ancfa rahat ma:dır? Deli Hasan bir adım alargada Onları zor1a savdıktan. sonTa rahat yüşüne devam ~i. tırabı, muhtitteki ifadesizlirri bi 
- Be'li, rahat o!duğuınu söyler durarak ilmlak veren ocaklı Ömer = ~~i, bacı, bizük. Açar mı.sız? bir nefes aldı. İçindeki ~ğ:ı.J.cu sıkıntı. hala ha.. bilseler.. ::. 

i;cTi. SaYt sı~üur imi:ş! [Kızararak efendi'Ye dön.<lü: Dışanda bardakta!l. b-.ısanırc~sı. fiflen:ı.emiŞti. Ya.Unzlıığıo,ı, bed..baht İçi su dolu çukurlara basa b~ 
l kil"" 1 K b-ı- ~ 'L. Kapıya yanaşarak bekledi. İki na yağmur yağıyordu~ · lrğıru daha şiddetle hissedi,ycv:. ilerllyordu, Dar ve ıvtk karanlı} 

mmldandı] Başa ge en çeı ur. - uı.sura ~uan SU' tanım, ı.ıi- kanadh kapı hafifçe gıc•:rdayarak Pardesüsünu··n vaka"'W kaldıırdı, H k · d:11• 1• ti. • :ıc t. ".'ı- ~ 
K.~c başında bir an iç.in dur- ze ayrıfüttt d'üştiü, cenabı şerifiniz J ""' eıı esı.n '.,A.l'o;a nı çe t:!U.. gıp ~sı. sd~ak,lara gi.~ti. Durnu) n.ercd' 

muşlardı. Mebımed. efendi y~a Mustafa yıol-daş ile güveci aluır, afi~ aralanınca, cHasan odab::ı.şı:) bir e1leri ceb:nde gelişi gi.izel yürüme- na muhatab olau., harcl;tetr ve hE!. old~u teslb.i,t etmeğe çalıştı. ~ 
~ d b . k tl ek1 1 . [Del M t f gölge gibi içeriye kaydı .. Kapının ğe başladı. Soğuk dn;.ıılalar yüzüne yecanlı anlar~ ~ürekli y~~an b1L.. raya ıkadar l\asll ge!dicr·n.iıı faı;kıIJoo 

olduğundan yaışnu.r an •r aya ye, e ey e.rsrz. 1 us a_aya iç tarafındaki arallk karanlıktı. çarptıık,ça biraz açıld!.ğım duyuyor. hassa san'at'kfu: ruhlu insanl~ı;dcı '" 
evvel J...1t.rtı.ılmak i.çin alatlayordul. döndü] Şiımıdi varup haberdar ey. Pes b!ır kadın sesi usulta sordu: ru 'b d~ dleğildi. Soıkağm d ·p tarafmqa-
DcLi Mustafa kendisi gib: deli la. liy~liım. Ya siz kendü.yü ne :ıaman ~ ir yongunluık h:~etrneckn, yağ hep J;ı.u marazi hal va,1,·dıı:.~ Etrafla. ki clektriık: l?.nııhasmırı, bir caddeJI 
ka.blı Hasan odabaşının kulağına görmcık dilersiz? - Deli Mustafa ağadan b'r şey mrn~uın ş'.ddıeU.ne rağmen ağlr ağ~r n kalabalık, ha:vat1arı harck~tr a.)~<iınlatt,tğını .gw<lü. Yüt·üd~'t. ijll• 
"<ı'ıldı·. _ Fırsat buıluırsn,ı.. yarın g e getüdünüz mü? Kenciiiyü görmek yürüyord'u. Bu harc.ke~li .geceden. muıhi:tler.i cao.lı olduğu halde. ('11. rasını halıı.rlanıı.ştı. 
"'"' · be 1. k d ee ister mı;&Jz.? Semahatıten başka hıçb•r mtıha ve lar uımumliyqtle kqndilc.-~ini yalnız. 

- $'mdi, vakit geçinneden ana yıneyışaeyn 
1
' arı1n a~ın~. Hasan odabaşı yavaşca cevab onu g.{i·· mekten doqan heyecru:ıdan bedıb:n ru"hılaril~ başibuşa huıurlı:ır. Bu caddenin nihayet:ndeki 3fJ" 

gidebilür müsüz? - a, ace e o ur ıse. a· · · b ,,.tr h" b' t . ta~ d İste Vedad tip"k bir örnek... ıkakta Saaddt Hanım otum:-orıjll 
Deli Hasan ahbabmın yüz.üne - Beni cortalara da buluiI"Suz. ver ı: t Oa'l".ab ıg !r esu· 

1 
~ımay-0r u. · ' Demek, ayakları gayrıihtiyari kj!'.I 

baktı: Fat!la bir şey 'kıonucmıadılar. Deli - Yok ıbacı, nesne getürmedüik. ı .o'.1,. 'lı. koI1~nç ~a mzlık .. Kerı- Bu gece geçird:i_i{i heyecanlı sq. d~ini buraya sürüklemi şıı. Bif~!'.I 
_ Ned:>n iıkıtiza etti yolda!',Jlffi? Hasan çok acele ed{yordu Arka .Kenıdiiyü giÖrmek is.ter 1-dük. ı dısını 1rnnş.es·z. garlb, zavallı b T atler. lkar,şılaştığ~ alaka, takdi:r, çıl- kalbinde bir çarprntı duyıclu. fül• 

- • , • • • w adam gibi görüyW. Sanki biraz gınca a1'k~ bir ~n.sanın günlerce d · • 
_ İktiza değil karmdaşım f!a. daşlarını Horthor çeşmesıne gıden - Mahzene buyurun Hasan aga 1 .- 1 . lk' 1 d v kafasmı 0,val"vac"k, ""h""'" dol. h~ a seıv.ı.nce benzer bir !"ÜZ~ ; 

~~rı.. k k.. · . .J.- b k 1 g e kanndacım. Şaıvk ister misiz? evve ) uız.erce ınsanm a ış a 'tgı, "1 .. .,., " ""' ........ estı. Saadet Hanıma aitse r."s ı °' · 
san, •başı om.adadır! l)k.011.a oşesın-= ıra araK er .y ... t '.t • , t M~ - . a d - ·1dir duracaik, hey~canını t~ze\ başatı. l"ı .. 

Deli Hasan bir adnn gerileyip Muradpaşa camiine doğru koşma. Deli Hasan karanlıkta cevab ver g.h~t.~' bg at a~·· ef, · . ff mnkli aösterece'· b r SÜ"'' a~·ı ... lurdu? 
g~a başladı. meden ilerledii. Sokak kapı üze. u un uı. ezaı u1ı:a, 'e muya ~- t'> ~ ..... ~ Gecenin bu saatınden sonra .. 

gözlerini a'Çiı: . k rindeki küçü!k penc"reden ~k ha kı~t ona bır tesel ı \etmem\Ş. hıç Fakat VedaQ,, dijn~!\da ki.ıxısesi Uy•um~ olacaktır! 
- Başı mı dtdün? ~aım~ az bir . şey, , al~tı. fif mavi mr ece ~lacası aksed~- bir şey söylememiştir. Yalnız. SE'- kalmamış, darbe. üstüne darbe ye. Kapııyı nasıl a< .. ırac"k?. 
- Beli, bu gece el ve ayak çe. Yagmtrr madına z.ıyade eş YQ•, yas • ' ~ g , , - mahati düşüni,iyor. cYaslandıkça miş, hayattq. tutacak ümi<i ve te- " "' 

kilci'ikten sonra haneyi dört koldan tıık kaldm-mlı sclkak!ar-n iki ya- yıo1:.duı. Kuışagının aras.ndan çak- insan daha çok hislerinin ·elinde o. selli desteklerinden mabsum, za- Münasebet alır mı? 
sarıp ve soluık aldtrmadan basup nından <tg'i.irül gürüh S21ler yuvar. magını çıkarıp hızhı çaktı, saçılan ·k ı ·or z:ı."a d .. ·-vnr dı· . Ilı'-' · an g"bi ı,;;.<lY,u .. n elen~li· Vücudu.nı.ı. ateş t{asıvordu. Jlıl 

d 
kır.m:zı kıvı.ılcım}ardan önündeki yunıca: O U.} ' ru. U~Ur, .... > • '\i a wı: ı.ns l ' """;;ııı\ "' .,..., ' 1:1.-11. l ~ 

dıayyen, t!le geçürmek isterler! lanı yor u. . . ye mırıldandı. Semahatteu ayrıl. kaldırımlar.dan akan sellere basa me dlıır.o ının reaks!;> onu b 'r ı 1)" 
Ömc.r efendi bütün bu sö.yı1encn- A'hımedi,yeyi arka tarafından do. merdıv~.n a~ın1anıp k?~rdı, b.r dıktan sonraki h tçbir karşılaşuıa basa yüı:iiyor. Rüzgar g~ttikçe şid. ras deprenmesi şeklinde tecelli rt-

lerden b·r şey anlamadığı için bön lan.p bootaniar arasma düştüğü f kadın golgesı kenara ç-ekılch. Hasan bu defaki tesiıri yaratmamı~tı. detlen:yx:ır, yağrr\ur d'aha 'büyük rpişti. Aşabı büsb~ti.in gerıg;n!e~~ 
bön dinliyo.rıdu. On yed.nci ortaba. zam<m ortalılk iyiden iyiye kararı. oda!başı zorl~k c;e~meden sofaya Hele bu -gece, Se-mahatin kocası- damlalar lhafallde dü~i.iyorctu. Şu p.. Saade~. Hanı.m.ı ~ormek, vaı.ge~ıı. 
şısı Defi Hasan yük.sek sesle sordu: yo~du. Az ileride yağmur dirnnı:~ti. c~ktı. ra!kmagıını bır dnha ç~ktık- nın kolunda uzaıklaş1~1 öyle dokun- tomobil bulup köye dö:mneği .Qi,l- ~ez bıı arzu, halınde ka(a:;?nı talı' 

- Ya, nereden b:lürsıilz? Sokaklarıdan acağı akan •bulanık tan s~~a ~·an tarafta kar~ hır k~- muştu kı! .•• Bu ıztırabı.n bir eşini şündü. Bu f'ıkir o kadar kor:\<.mıç y~k etmeğe başlamıştı. ~dutla_, 
Deli Mıı&Laia sesini az daha pes. suların gürü tüsü ha.1fı hı~ırdıYor- vu.k. g bı. ~z ~eren dar bır Irl€rdı.. Semah.atin evlendiği g~e duy. ge1mi~tii ki, dıüşünmesile berabl::r Sqadet. Hamının apartımanm~ ıtt' 

1'e.!;b:rerek korfırnlu ~rnr'lrnlu etraf!- du. Daha öteden Ayvansıırav sem .. Yenı ihtiyat~a ınmeğe başladı.. muştu. vazgeçmesi bir oldu. Hayır, b.Q}'-- mek, }anında bulunınak ve b'l'hai' 
na bdı;:ındıktan sonra ceva b verdi: t 'ne \ urou: A~sab ev1er b:rbirine Kadın sesı arkadan. merdıven Th:i fılım ~l"!>"teren bir sinema ~ t~yeti kaybolmuş bir ruam içine sa ge.nç. kadı.nı kolları ara:nı.a alo 

- Ortadan ~lürüz, Patrona ve vas'anm~ gibi har~dc:iz ve kap.· ba~tndan te:kTar fı.sıldarlı: şalıyordu. Yağmurlu sokağa dökü. girmek~ yapyalnız kalmak ist~tn·· ma~ ıstıyordu .. ~onuncuş14 ona 1> C1 

ayaktaşları anda idiler. karanlıfk duTU)-Ordu. Alçak bir ka. - Az namizaçca idi, belki yat. len kesif bir Jnsan sdi. ÇQktan ten.. yordu. Hi~ olma:ısa burada uzak denbire bu kararını tatb·k edece• 
- Han.~min bulunduğu mahalli le suruq)a benzi yem taş duvarlar ö. mıştr.r ıkarınclaşıım, kapıy! pekce halaş.mış olan Beyoğlu caddesinde tan bir korna sest duyı.ı~yor, yanın .. ces~r~t. ve kıwveti vermişti. :Kad?ll 

b:lürkr mi? nünde dala~an kijp!."k1er vardı. De- cde-k~ eylen. yeni bir hareket yaratmıştı. AcPle dan bir otomobil gc:çıyor, tcktük de zehw nın ~n.zehiri gene ka.dındıt 
- Bilüt.ler yolda~,ım. Bir kulluk r Hasanı karanlıkta tamrruş gibi De1fr Hasan ccvab vermeğe ~üzum acele y.ürüyen, tramvayı hücum olsa insanlarla karşılaş•yQtliu-. D"'- Şebvet:n humması ıçipdc, mı.ıv~ 

çavu~ıı.1 haber verdi. kızyruiklannı sallıyarak rnkuldular. görmeden el ve ayak yordamile eden, otomobil çevirmek için ko.. r'n b.\r melankoli içindeydi. kat te olsa gönül derd\eri unutulı.d 
Deli Hasan bağırdı : Ha.san: cBre karabaş~• diye gü. merdivenli eri lind.kten sonra kanın. şan1ara çarpa çarpa yürüyor. K!m tahmin e<lebilidir ki. bir sa. f...dımlarını s ıklaştLf'dı. Caddcf 
- Hay kahpe oğl'u! ... Yerini öğ. liiımseyerek ilerledi, uzun du'Varın hık bir bo.şluğa çıktı. Burası geniş Bu hareket te çabuk bitti. Bu at evvel tiyatro <lnlusı.r halkın krn koşarak geçti, sokağa sıptı . Bff 

rendi ise cPatrona~ anı sağ ko. üst başında kararan bir ~v önünde bir taşlıktı. Yandaki küçük kapı 'kadar insan nereye dağılm ıştı. d!9!ne seımpati tezahüratı yaµtıi!ı katlı büyi.\k apartıman, kaı a bit 
maz. . durdu. önünde duruıp birkaç defa urdu: DülkJkanlardail<ıi son ışıkl.ar da birer farkında oıı:myarnk birçok 'kad•n- 'kaya parçası gibl durı.ıyo.r'lıı. Kt• 

! . . . j Ev karanlıkta geniş ve havaleli SC's sadn w'ktu! birer sönüyıor, cadde derin bir sü. 1arı.,. kimin'. san'atile, kimini muh- p,mın kenarımda zilleri aracl. 
- Ya, baskın ne zaman? bir kale 12ibi. korkunç ve ıssız gö- ~Arkası var) 'kCıneie, mukassi bir karanlığa gö.. teşıem l)Oz.İsyonlarile teşhir ~den, \ (ArkasJ var) 

-"-----_._--------~~----------------------------------~-,-- --- .._.._....._..._ .......... a. .... ._...,._ _ _.. 
-................... -.-.. .. _ ""'"~·~ ... .. 



il Temmtg 

~~-~ 
~ Oentz ınevsi lli 

])eniz TrnJV inı OÜEel, 
J:f k dıınnc plaju. gel •. 
Kumlar sıcali çpk &ıtlak; 
Onlara ıı anacak. 
Sırtüstu Jıep çocui:laı. 
Bu halin çok zeuki vaT. 
SDnradan deni e ı~o mak, 
Yüzılyoi' herkes bak bak .. 

·Yüzmek iyi lh ~-po.·. 
Sporla vücudu yor; 
Kıwvet bulsun adele. 
B1ı da olur neş'aylı;. 
Yalnız· dikkat çoauklçr, 
Derfzde telılil:e vaıı. 
Çok dikkatli bulmııın; 
Şartıdııo bu ~ bunut1. 
Açılmayın rıeJı fazla. 
Söz dinleyin pekala. 

'* * 

MASAL! 

SON POSTA 

SPOR 
Yarın yapılacak 

at yarışları 

~4/l 

Ticaret Vekilimizin 
yurddaşlara hitabı 
(&,tarafı 1 inci sayfaaa) deme !üzrum!u )eni kararlar da a.. 

k nd -.1 "roltn lSw b .n YE!!" ! n cakıt r. 
Vcl1çfendi at yım~farııuo ü.çünçij Y<!.r anlatunalanııda gok bi.iyük fay Halkınuul \ . leriınizd 

tr " Ah D bllfta koşulım >·nı n Bll!lt ı S.30 da d:ıl~r ~~iz. ım,ri "'L.,.eue:te • ea 

Ç l / me ve ~v Yf!pılaca~tır, Yeni .lw-erlw . . . . ca 
\ t) Bu haftaki yarışlar~ hem faiJa liü:k:ume-:t.lıti.zin .al.dı.ğı d ğer '~n .e!'l:::ı .b1~ hnlk!m~z~a1'. mile.._ 

nt yıızıbnrş, hernpc pr:O,f,;'rJmo <ıCe.n ~aJ'.arlar ıda ~nlar.dır: . 
1 

mizdcn • t.ac nerımızden bau 

1 
• ..._....., 1 k" ·ıı~ d 1 . . y · bi .ı.. r.aca arım1z o1aca:ktır· 

.. ti men lşUiSU h;;&vç e m~tJr. enı r :J\D.rarna:ne ıle v· ayet ı H · 
C?u"'11 Anaı;lolı,ırm~zw1 yı;:~·ı köy .. Mınıadi öldıürunedi ve onu evvcıkc Birinci JcoJu: 1ki yn~Jndn'ki lngi. iaşe ~ın :v.e ! at rnüakabe e . . b"Fh alk.. mı.ıva'kk.ııt b" r zaman 

lerındcn1 ~u-I~de, AJmwı:l ndmdş ha~ırladığı ilıflpse soktu. j liz tay1arına ınahşu tur. t OOP rnet. teSbtit.inılc <Çalışan hey.etlerı .ka,dı~ ~t( 1 
a•sa JI~ haftalarda hiçbir 

go~ ~eş el. ll!~ Q r ~ocuk vıı.rd•. Bumda .Afuncd kalb ~ırrk, yu.. re1ik ya,rlı.'4 DestegU1, Pulat, Darat yt;n v.c htnianın vaz.!e ve sa1nh1 .. . yaç madde_sı kar.şısında tehalük 
K'U~ }"?rornaz ng kadpr Q,a şoo vas n<lııp nyrı penşan bir ihald~ gir.ecek~ir ~cti&ini mnhaUi beled·yckre d~, ogoste~eınendır. lhoyacı vana v.e 
ve mcş1~u? B!.!\Yn ~Jl prnı yaşadı durdu. Dev ona !yl bakıv.orj İkin 1 k . O 1 ı;l k' b :rod}.yoııuz Bundan i>aşka yer 'Y.;; ~ ihtryaç hatta ftcıl dahi olsa mııt.. 
söy~t-r, ı~11t Ç<}]a!', etnıJında'kil~rJ il ve fena muıımole etmiyordu Bil ti c O!~· dı it Y~400a 

1 
l
111llk el ;koymaları da anene.di oruz Be. ak~ sabırlı otma1ıdır. «Mahıum.i .. 

neş'('.c}en kırar gççı:;rd. <?· her ıa .. hassa Ahmed güzel yuvns~ndc.U:: 8 a.r~ arasın ~ r, • me re icdiye~r.i.. 1iaıret odalarındı:ı~l 'Ve Y~n revk.ini m. ili menfaatleıimiz 
rmın mes'uddu, mııteecş!r DldYS" tem'ı lh'avadan ayrı k~ <lığını dü lhııd!a VBa?adır/ ı5:tı~, Yamaı>, f eT .. er. er mahalli ıteşe!.kü1le.Tden isti ~~ru'.b- tatıu~ ıstıy.orum. Bu br.nim 
pdk nadl;n:Jj, şündükıçe, 15endini unutımak jçj; n ' •. f!~U ııırcı:, tır. t•lffııdlrerdk •ve :milli ikoruJ:ı~ ( n . Jr v~zıfedirn fikrini evvela 

:ırr ~n ij,'w..m küçij~ Ah.mı;~ e. kalbi kan l\ğlıyarak, Wtün sesi il~ Oç~u kOfU; U; 11.e. d1.h.t. y11kılrı kanununun verdiği batün s ahi ~ iJ endı ~efsine, .soııra ~a etra!•od.aki.. 
1 vindep l1 reı {)l~Q.c ııun n orm~n.. söyled,i<i!i ~qy şarkıJarını koca a .. f"ttak1 yarım\.a~ bıçı)ıı. etları. •n: yeUer ile .de tedlıiz eıl'yoruz, Bütüo 1 er~ aşı ıı.ml& ve !c~n etmek yo • 

1 dl}. Q.:r g{)9i1lti )l'a}}m ğı Q.ü~Un<lü, dam Wyük bir istf'kl~ d'nliyordu. sıJKladır. ~le.~~· . Jlhan, Tın·.ııdı.J gıda maddeler.i.nin f'at.Jnrmı ser • ırn2 a ~~~~~~t ~u:, . 
0Pl'Jlçı,nJ~rı çmlııifln ı ığı ve "Hf. Fakat ibu hal fada devatJl etımedi, ye ~enc.v1~ ı;ı.recek~u. Yan~ı:n mc. be3t bıraln~l>r ve tesbit edilen ıfıat 1 • d eket .n m~teliI ırr • 
kı~ Ue ~'Ola ~ıl)t1. Ni,hayet HUY\.1 çümU dev b~r gUn .Ahmeqi qu(1nk. MtlfeSJ 1600 metred T. . lıın .da kaldırıyoruz. Şimdi ne 4;.in 1 eı:n e~: mıihtetif JEt~lil.k mer~cz .. 
bm gi;Q;. ~rrak ~ 'r H'l1lf;IJ%a g Wi. ]al'ında hazin ~~ tebessfünle öl il Dö"1üllÇij ~: Sn! kert lngil. z ib9yle ) apt•9;'!)) ZI zah rde)j:Jffi: ı:~ u~fo t~r!rr J) g:_1.mCSl -· 
Z9.W!Jl•ç ~ pelı; tç $J.l aını~lı- B'~'A olara.k ıbuldu. Kuçıüğün çektiği 1z. at YfJ kl1$1.i.kla~ına mahS\l, cc?t,J. K.aıarbnı;ı i~hJ ytik ~ g~e ;g 1 o,dugunden .~ 
u iwfk jçin eğ'lQ.iği sırada, ~ir,., t1rab :;mın e~ ve ufacık ruhq mmı ~ur. Bll kQfUya i~ttr~ Malfımdılr ki lıktı.sadm en eslki ve de 0~ ~r .. sa.ın alm~ ~evkua. Y &Dİ «~r.h'ro ~ !<O n-içın ti.ri tuttu v~ şep, mes'uıd 'b'r halde eSkJ. nwası. odec.rk. <>3.n Cltlar şı.tnlıırd•r; en ıSade !kil~ olan ~ı ve ta • 1 r: ·rıe ~s;ı v~. hususı rou;esse~.e. 

A'.hımeçl kt:J1,:ii~in-· koç;ıı:nan1 iken. nı bulffl9~ içiıl yola çrk:mtşıb. Dandi: 72 kilo - Binicisi (Saic:l lcb; in tesir ve nüi.uı.uuu .tamamıle t~'! amı ,; ib~ « .at scdb;b llir. hü ... 

bilmeoemiz dnwerı Y'ITT CW.~a l;ıil 'iik ~Qrkuıw f'B'IJ' ltltiyed~ :küçük A!>me<l Alt.un), Komisajı 72 lcio - BinL bertanıf etmek olan bir ~ d<!W:l • e~n s~e l yac~~ e al tcıw.n 
lY"?" d vin e1~'d,:e llı.ıldu Ufa ·k vU. ufal< bir liill~l ve onu t\lt.an dev ei.; (Doktor seferof) Öı.demir: 66 rur. O çok dj~tJ.i ayarlanmak is. kacı;i!ım r~ ıetoel:yım~ ar~• 

I 
rcği k()ltuJ3.an ti~r:yen ve lçurtul. de Qll lbeş yaşında ha~n bir oğ .. kilo - Biaiciai (Öutemr Atman),, ti')-eın pak nazik 'lü ınesckd,ir. B.ıı 1 ~ hl a~ 1 ıı. n_ ardahaı ~aç ıı.. L. ma'k ;\'in çı~man AhmcQ.i. dev ]}ii. lnndl.> NecUt Co~kmı Umacı: 64 kllo - Binici.l (Fon de ve her yerde nn ve taleb! €1) ~ nh r 

1 
.ay .son.a • " f"t yijk bir çan:t,ıı.,nın içuw ilro du. • .......................... - ....................... keıil\aym). 'Yeti,: 62,5 ldfo ~ Di.. iyi ayarhy.a.ca'k iki mühim halk n a kola~ h~~az.dır. Anı ha • 

) 

ZnvttJlıc•k ç-oot.ad~n çıkfflall< içijn -.. .. , ~ftı nki&i (Aziz Yen~r) dir. Vartşın müessesesi vnrdır. Bele.diyeler ve reke~~r~ır~;ao~ l~zn~~ 
8
sak: 

bilt.iin \nııv'i\leıtrl ile ~alı tı, ça'bRladı. " mesa.fesi 2000 mdredir. t'cnret odaları: Bunlar her yerde h'dı: h 1 ~ 
1 ah' "~ura / ır. u. 

' :_,. Bo yere °OOID_Nh. r.aııtıtvı y1rtrı1 na ~i · Bqinci kO!Q: Oç ve dana yukllTı o mahallin en lyl. en ameli, hal • 1 
21 

etB ~~!Lıyelsıon_ eo.a t~dır • 
"""- ~ 

1 
t.tA'rAŞtJ. Fakat dev QTI\IP ~u h~line · -: . .,.'!.! ::dıl ypştaki lngtliz at ve kıMaklarına ik.ı.nm, muhitinin ihtıyaçlrum ve edlenT val pard. u ~brotar a mu~~-~ııe1 .1 ar] 41 

·~ d n!:'l" t no'I. k . '-ın"' .. ~~ 11 . ' . e er e ra ır 1 ve temı;: n o • n ~ ~"\4 uyQr ve çıı_rı. ayı l),l,fl,1 s• l ,,. ~ mahsustur. 1800 metrelik hu yarışa .....-~t 1USU ennı, kau~ nisbtitle. i d ,. 
" t~arak )'~ılıma ~ı:vom .. ~iyordı,ı. >-, ' Humma Hattın, Buket

1 
demet, Con. r.i.n.i bilen. her ~n .anla)'.att çcşidli ma 

1 
T. 

Bo)"leco l:rr hayl YQl mqyrn clev ca; Yetiş; Küçük E°-segi ve Davalaci mesloklEM"e mensub tecrübeli zat.. Tacirlere tav!iyelıu-

(

•' n'haye-t :karoıl~ e~ııfı yr~}m ~ ~ ro girecektir. laJ'ldçın . ~ek!kül etm şkndl:r. 'Haklı J 1:;-~ Taç~~er~. be.r memleket. 
duıv~l'laı la ~rıll. ~açım~ . v~ .<:l· AltncJ kpfu; Dört ve dalta yuka,.. ve ye-r nde !kararlar alan ve almak ~ o Qugu g~~ ~ zdc de çok r.e.ki 
~'ksı'Z olan e>vıne ~eldı. İçerı g r n.. rı yaşta,lü arnb atlarına mahsus Han tn~Ul"i) .ind~ ola.rı ve ha1k tnra.. Ye çok ıbcccrikh adamlar.dır. Onla. 

~ 
ce kt\pıyı kapava:1 dev /\hmedi dikap ~o~udur. Bu yanşa cirece'k fındım seçilmiş. mahalline b rçok rı:n zw :11e .kabil•yeılcrı herhangi 

Bir Pahuç kapmİş hsıyorduı. Ce. 
za o• un d;iye onu 'betı pa~l\ yaptı. 
lar. 

Parçaları birleştirip pabucu kap_P 
nın ne olduğı.mu meyd3na çıkarabı. 
lir mis.iniz} Parçaforı m_untn•m ıe.. 
kilde bir klğıda yapıştırınız, ~~ze 
cönderin, doğn~ yapanlaıdan bınn. 

canti.d11n ç il\t\nlı. .. atl,or şunbrdır: mes'uUyct1erle de bağlı bu unan b.r .Ou.1ıranın doğ~s na dniır..a nıS. 
Zaıv:ıll:tv nı:ar.ı;pv,s o1_m,~ .ı~mapı. TcirrlQrcuk 63 ki~o, Bora 60 kı1o. bu arlkad~laı:ın her hangi b r ~ ~r :ve m~ er.'.ni:ı .icabı da bu... 

nm " 1 oı ıımneftı. curuu tra- T es '·''- T b 6 1 •• 1 5 t yaç mad nde husule g lccdt dur. Kendı te ekkullerı, onl~r da· 
,.. v bU "}ı; lb" '"" arzan ~ ~ll".4t una ~ı o. e. . t b"Tkl . "M ka k 'k d l f:n~. ~ .l•gıdıa~ t:\ ~~ı . . r,_a..., vim 55 kilo, Bahtiyar 54 kllo, Kro. trogaynlunda ıı ı. erkin v~ ~- lnn lon ml a. ı ·:~ er ,v~ ~ı!r rındaki kötü. 

ve cmunae v.n v<nnegı JÇlll "'m:ı.. 53 k"I K "k ı-rrı 52 ki\ a veNC ·en &.Urar r e - er• U:. er:ılf.'{ :ç ıı ge.nc kendi a 
rnn !kcru;l"nd~n biraz bUvUk iki - ~°..9r<lıfyadan 11eye s.ıftr 11M~n? ~en el' 50 , ~i ~u 4s k"l y o; bet~ yüzde doıksan daha brtli ıahırinda mücadelft edrrle-r. Bunla: 
ktıııban da'hEI aö fll\İ"ti.i. f kot rı~" - ôweıınen Alplcr nerede dı11e ura le ,0 • vuz . 1 

-0. a. ve ha •ende o:.acaktır. Beltd"ye r!Jl i~inde heı tarafı nlda.tıvo•u'Il id 
sordu ijçn qe bilemed m rışın me.~afeSl 1601) metredu. ler ....,.,.,nn kend• V""'fe'-..: b .l!-- d _ _J fi . d L __ al • • • • • • ,, .. .-......~· • .._..ı Je::.l ~ o an u w.:.s n a, uınn·noa. ga et n e QV. 

ciyeı Bir i kol ırıya, ikinciye: Bir - B~r.ye_rq b.r ~C1/ kauqca~ın Çıfte bahı~: 1, .... 3; 4; 5 v~ 6n. işlerini görilrlren ke:nd, t:",aret o .. lun-nla" da ek,, 1
, d w·ld·r. Fr& ı 

Attaijrk albümü,, Üüçnc;üyc: B't ıam<ın tlft dıkkat etJ SOMadan bu.-ıcı ~O§llıardadtr. dalannın. boısnlar ve h" :k"'\ımeUn, hll ~.llfil errn ~nut ıklar ı bir "}' d .. 
k'Ntet, d'ğ r 3!> ki jyı:; d1: ı.~uht lif lamıyorsun diye ben sana kaç qP.. İkili !Qahiıı; 2, 4 ve 6 ıncı koşu. müzaheret ve yard•m1arır.ı dn' a vard t ki : Bıı d,, za•an valn 7 ,. ~ı. 
he<liyeler verilecektir• ja tembih ettim. laıdadu. y.anlarında bulacaklardır. İcab e • (Devıat 5 i.ıııc1 sayfa.da) 



• 

4/2 SitYia 

Raşid Rıza _!iyatrosu 1/4jJi.'/ıf.BAhmet 
. . (Baştaraf •. 3/1 de) 1 nedeoe'k h;çıbir düşünce yoktur. Ce.. 

~.-....---~~~~~~~---~~~~~ııllll'lllıı~---~~~w-.. 

Memleket haberleri 
İı:m.irde Samsunda 

v~nr ((Ra~~ .. ~~za tlyatrosuıı nun reık konu~ gere:.lc. dld ğı roller"n Ahmedı·n dı·şıer·ın·ın gıcırtısı ı·ş·ı·ı· d 
Bu vıl üzüm mahıııl:; H l'- J b tıanJarını goruruz. kalıbına ıgırrş itibarile bu genç 1 1 IJOr U 

,, - a R. uağıtma irlikleri halka . Bu defa uzun bir Anadolu ttrme. ean'ıatk.arıcl~i !harikulade kabil yeti --
bereketUi, eılti mahsulden ucuz yiyecek maddeıi sı yaptı. Her ıgitti.ğ:r yerde büyük bir M5h .... ~~ ö ek b · · b" k Hüsmenin bu d /talan kıs tıl k .. J ... ... b l t" •. rd .. b'lh A k """""" wn e.n.ln ıçın ır zev . b , hareketi ana. uğradL İlki pehlivanın arası. 
. ım sa ma uure uagıtmaga aı ıyor ~em~a.ı g~ u. . ı' ~ıısıa .. n ar.a olacakıtır. Vedadın Makyaı aan'atin iraz abestı, Güreş her ne kadar na g.ırerelk ayırdı ve bağırdı; 
lam.ir, (!1l1Sl.1Gi) - Hafta başın. Samsım, (H'lalSi) - Ha1k dağıt- i<!cınd.lı!llU'l~ s.cak hı·r al8.ka gosterdı; delk.i u.slia.l:ğı da caıbası. kıran kırana idiyse de bu derece - Bu ıne hal be? ... 

da bır reıoolıtc heyeti .Yeni üzüm ma binliıkleri +.,,,,..,...ı...t ... m etmi•::: oldu. tOITli ailen aylarea devam etti. B L_.. .._ _ıı.._ . d · .. gaddarlık u~ulden sa)'tlamazdı A Hüsmen: 
ek 

~·ı.w "" B'ıL H . « ccvuı. il>e1ıu•.1ıes:n e mutevazı ça. h . . . · • 
r oıtCS.ni ıt-etlk:k için 12mlir kaza. ğunıdam peat yakında mU:htcfü gıda ıaoassa alid.e gibi, B<>yaa!Ue hşaın bu san'""'t t ı .ı.u~ .. . l ali s:ın'lrlendı. Bağırışmalar baş.. - K.ahafrıat bende m.:. usta". D .. l .~. _,1. ll .. p· -'-' L. .. op u gıı uzerıne s.. l d .. .,.. _ 
arma ÇMARCoar..tır. eyde tanınmış macldelerJ tevziatına başlan.acaık:tır. ~emma, .ı.,...ın l>tr kadın .an'at. tabulun' alakasını çekmek isterim. a ı: ~ rup du:ı-urken boyunduruk çe!k.ti, 

zevat ~ir. Heyıet evvela Ke. İlk ola.ııaık, nüfu.s~ ne kadar o. kar tarafından deıstek.lonen mes.aıi.si. Tiyatro eıever'l'er Raşid Rızay eru - Bırak boyuındurugu be!... Caz.gı:r, Alhme<ie dönerek: 
malpaşa mımakasında tel'k . .klermc 1unsa o~ her aileye 6-1 kuruş ü. ne 1~anbuldıa, saıhiıt ol:ara.X. devam 1 __ _ı · • .,:!u . bı Y. - Ayı'bdır be!... - Aıhımed, neden dıırıın durur:. 
b i 

,_.__ ed -· . d J _ ·ıuı..o.rıoosue scıyıreu~>erı zaman, enım y . . be' -....,.. 
~ ı~aıca:MıU. zerinden dörtler kilo pirinç v~rile. ecegıru uy.auıgum zaman yaz. küçük ··run 1 -dı d - d. - etışır . ... ken boy:undıu:rulk çekiyorsun? 
.. Alakadarlara gelen malfuna.ta Mc:tir. Bundan baŞka yine şehri. mevsiminde tiyalt11oeuz ıkala.n btan- ha b"rç~ uma 

8 ~ ~ama. 1·g~ ~ İsmail ağa da bağırıyordu: - Neden çelkımiyeceğim ıbe? O 
gore bu sene mahsulün Yaziyeti mime ~rikeızi Samsun ve faaliyet buLla11a g~l brr fırsat, demiştim, yetle~ .:ıa~~n~-:yeG;~ıcı• u~~ - Bırak be!... çeki:yo.r ya!. · ' 
çok iyJdlr. Taneler büy.ü:ktür. Re. saAıası v'ifii~ bütün kaızalarma F~k~~· .~ ve d~nya gailesi diyelim, kara gaza.s:«tda ::rıu~affakı~:t 7e:ı:; .. N:n.a)~ A~~.d, boyun~~;ru~~ - Hüsmen. mukabele etıtl 
koitenin ta'kdben yüzde 60 ının 9 ~il olmaık üzere 1ıeşek'kü'.ı etmiş bır turtü: Harbiyedeki 1<8elvün baıh · _ _J l'ı guç hal ıle soktu. Fakat yfuu go. - Ne olursa olsun. Güreş kıran 
numara üzüm olacağı .anlaşılmak. dl-an cSaım.surı memurbr ve müs. ç~n<le baŞlad:iı temsi.Me=in ilkleri. m ~c m. Nusret Safa Cotkun zü mosmor olınuştu. Dudağı <la kıTana değil mi? O da çeksin!. 
tadır. talhdemüer istihlak kooperat ifiJo d~ ne yeti~ kıalbil ohnadı. Zaruri paıt.layııp kanamıştı. İki pchlJvan - Güreş kıran kırana cioiye kav. 

941..942 ma!hsul. yılı rekoltesin. irab edem 'ha.zıı{}ı!klacım ikmal et. zamların, ~aşan:n beli Drta;ıına Ahl"k d I . ense enseye gelir gelmez Ahmed, ga mı e<ieoeık6..niz? 
d~n halen tüccar elinde 9000 ton Ü- miış ol:duığU:ndan ha"!kın ihtiyacı O- bir tekme fodindiği bir sırada, geniş a mUca e esı ve bir aşırma boyundunık vurdu. Bu, - Kavı,gaıyı HüsmC'll yapıytJr. 
z~ vandrr. Bu 9 bın ton iizümün lan yzycıook maddo!erini mali),~t kadrolu tbir tİlyıatron'Ut:'\ nasıl yaş·ya. VUrQUııCUIUk bo.) und'Uruk mukabelesiz ve durup Neden yumrulk vuruyor? O da çek. 
~nı m~hsul oo:saya gelm~en e. füatma ciiz'i b1r Mm yafn}a'k. sure. bileceğine hayret ed.iörordum, hala dururiken blir boyun.du~ vurul. sin boyunduruk ... 
r.ı:t.lmesı çarelerı ~r~şt.ı.~ılmaü<ıtadır. tile saıtıŞ!ara başlıyaca!ktır, da devam eden bu faal'iyete baktı!k (8aftarafı 3/1 de) m~. Ay.ıbdı, pehlıvanlıga ya. Hüsmen, ıkııxlı '\'.~ cc-vab verdı: 
Evvelce 5000 ton uzumıın satıl.mas~ DÖ'I't müsarvi taksitte vıe yirmi ça lhir muıci:ze görmüş g.ihi oluyo. ve ahlaksıııfük kaynağı oklu. Eğer kışmazıdı. Ahmed, ?ı:sını alıma!k - P~i u.Sta! Oyle ise b.m de 
kararlaştmıtmış, satış mlikavelesı 

1
. 

00
. k r:til rtaık k. bul rum. Niha'Y'Ct. Tü'rk sahnesinin, tam bugünkü ooyguınculuk ve vurgun. ve ·acısını çıkarmak ıçın durup du. durup dı.ıırunlren çekeceğim boyun. 

de yo·pılm•<-+ ı:ıı,,_,.·· k '" tl 1 ıra eme şa . e cO > a ru-•·~- .... ··ıd·· . box. d n-ı ... ~·ı . .._,"6un u şar ar a - ed bıu teşaklkü1 h •t;mıi.zd .. aktör yapılı en ahenktar sesti ve culuk dendllerine ahlak ydli1e çare ı~ı uıasmını o uresıyc ,,u • uruA.. 
tında satışın tatıbikatına taalluk b" en ~>M- -~ mu · ' e 1Y1 en aönet TÜı1Jc.-e konu .. an san'atıka- buhnaık isti""'rnak denizi !kova ile y-0rdu. Aıhımed, hasmını öyle boJ:ru. - Pelki amma ... Neden )•u.mnık. 
ed l b' dah te b' . b ır a'lilN<i uyaı-.ııııınıştır .. - .,. . ,.. J v ,_,.,,ı 1-: di 1 . . tıs en esas. ar:.n ir a . s_ ıtı ica . . . , : . rını ve kalbill.iyetli arkoadaş1arını. boşaltmaya başlamışız demektir. .r;·~U ııu, .. \Ş erının gıcır . ını se. !aşıyorsunuz?. 
etm~. thıraca~"ı bırl!kleri i Şehrirnıızın merkeızı bır sem.tın- B . .. .. .. S 1 _ı_ An...1:.1_ ve mı·ıı·ı ahı:-.•ı. h-1.n-nda y,ırcıler ;ıc-.:;t•"-"ordu Ahmedın gad- Aamıed, ı.tıfa kanştı: "" • d K • ddô:? · ·· · d « el» opwıuzı. ve « aç arl.nU4Ln u.. .n.u <ıı1'i. ~ <LIU\'l • ~ -J • 

darc :heyeti, alakadar makamlar e. azıunpışa ca .sı .uzeııın e 1.7 tan. komccülerinde görmek imk~ ki düşünceler:m.izi başka yazılar .. darca ve mukaibe!es'z olarak bo. - Yumruğu atan kendisi. .. Bo-
nezdinde bu hususta teşebbüsler numara1ı mağ~,aıyı ı~ıcaT :t.n;~~ınını elde et~ bufu.nuyorum. Daha da inceleyeceğiz. Yalnız bu mevzu yundu.ruğu sey.i'l'C:ler üzerind~ na. yundu.ruğu çözemey.nc·p yumruk 
yapmt,ar. Bu beş bin ton üzüm~:~ lkooperatıfin maga~ mudür. evvd RQşid Rıza heı1c.kınd bi:rbi "ni vesilesile şu kadarını söylıiyıeöili. hoş lbir hare.ket bıraktı. Brrçok attı, ben de duracak değ d:m ya! 
-i • sat!lırsa, geriye üç dört ıbin ton- l~n.e ~un yillardanıberı ba'ldca17 tutmıyan intıba.lar dinle:i·~im. ~İ- rim Jci bınh.ran devirlerinde a+ıliıkı kiımseler bağırmağa başladılar: Aıhmed, ıbi.r bakıma haklı :di. 
hrk bir~~ kalacaktır. lik'.1a ıŞhga~ ~e~ ~amsunlu Hamlı mi: ,<Btraz ean'etinıdcın hybetmişl» düzelterelk değil, fakat hüklımet - Muned, bırak boyunduruğu! ~~kü gü.reş ':°ra°: ~ır~na olduğu 

----o K.Pnsız get1r:fcmişt1r. ~nü: «lhtiya&mıt da hala Jön kuvvetini ~ğaltarak ve tedb"ırleri - Haksıtl.X etme Ah;med... ıçm ıpebı~!IVan ıstechgı g bı harv.:ke-t 
EdirneJe •ebu liatları -- - ~ oy1nuyor.ıı Kimi ((Her za. en aıkli ve rcalitıelere en uıygun ~e. ~.'.oralarda d<:>ğild •~asını- ecJcıbilirdı. H~ı ~fa bulursa bo.. 

Edıir.rııe (HU19U8i) - Piyasaımız. lzmir sanat okuunda ma.ınlci k.udııcıtti Raşıid. Rızan diyoT. killer altmda alıp tatbik etm~le nı .. çeıkıştınp .vunı):ordu. Nıhayet )'~dtıntk alabıl'ird.. Ahmed, caz. 
ela lbolla,mağa ibaıŞ!adığ nı bildirdi. değiımeler duı. Beın.iım fotı:be.larım, aonu11eu hü. vurgU11JCUluğun önüne geçmek ka. Husmen sı.nttlendı ve hasmının gı.re: 
~ seıh:ı!ıe fia.rları aon günleroe ya_ J . (H .) _ Şehnimiz kümde toplanaoa.k. Onu, her zaman bildir. A. 11. B. karnın~ yu~~ vurdu. A'hmed, - Usta! Ele geçtrirse o da vur-
kın vilayet v~ kazalara ihraç yap:L .zrmt r k 

1 
U"U9ı "d"" .. M af' ki kud t" ,_ nJ1..;::1 k 1 k ıL yumrugu yıe<liigı halde gene boyun. sun boyunduruk be!. . . san -a o u u mu uru uz rer re ı ve o~u . ...,..ı e o OIHl.o d .. lb :alkı d H"" h ,.,....,ı• k maaından ·cfo!ayı gene hır miktar H K · t k 1 ~~ ··d·· .. lak h rek tı· dah k en leT Ticaret ve Zah:re Borsası urugu ır. ma ı. us.men, as. D.cyıe m ... , .... an ° 'lyordu Caz.gir, 

yükaehnaftir 1 arç, onya san a 0 uru mu uru çıa: 'A .~ ~1 1/e 
1 

a ç~ :a ~·k. mının ıkarnına bfr yumruk daha en son şu nasiıhaıbte bulundu: 
Pcırakend~ o'-ra.k taze faeuL·e Nihat ile becayiş edilmişlerdir. iz. ~ klaş, ro Be -~-:'dn yaca ze 1 yeni idare heyeti savurou. Bunun üzerıine Ahmed de - Birıbirinize yu.mruık vurı•nak 

ry . k 1 b .. H d te uu um. """""' e oynamQ>Slna . . . h d iL. • d k' t" . b ğ '"""" N '..-4-· • • 20.30 cloma.tce 20 ku'Pll" patlıcan mır eaınat o ıu. u · aşmuavını ay ar - d-R-- _ ,_ ·...:. lı · 'Ilicaret ve zahire borsasında yenı asmıru aııa zıya e c:e •ş ınıp o .,..,.,,.... e rr.,.~rsenız yapınız, ele. 
5.6 k~nı•, bam""" 40 k~·"'"'• pata. Sünter Edime sanat okulu müdür. b.ira~en. -11~d rul, ~"'<:5~t~;ı bı..n.ad·t' den heyeti idare intihabı dün y:ı- mağa lbaşladı. Ahalinin siniri bo- dilkte.n sonra Hüsınene dönerek: 

y J- ·...,.. ı::~: •• ...ı.. I ma998 -anı;a a~ arı ıyL rn ma e r · . . H "" tn 25.35, ik.a'bak 4.5 kuruş, 80ğanı,~;,;,ne, teevi..r·caıane tefi Halil de.. pılınıştır. cH. Mustafa ve şer;kı şanmıstı: - usmen, sen de ~-ek ... Fa'kat 
2(} kınut: uaaında sa.t.ılmaktıadtr. man Sivas eanıat okulu müdürlüğü. miş id~. Ne zıaman ve ne.rede olursa Hasan Öğiü.tımen ve Nuri Kozı1mğ. - Bırak! )"lllilruk vurmaık )"Ok, Haydi tatlı 

o'llo!ıın, san'aıt aşkı da.ima hararetli ~'- .-..:ı N 1 b l- l ·· ' bak.al iya a ...... kavun ve k.ar .... z da odme ne. mobilye ~fi Tevfik Çorum sa.. lu> .ı.iıııııası..ııuan uri Kozikoğlu, - Böy e güreş olmaz ım~!. tat ı gureş.n ım ... 
J - ... - ,. kalaın Ha~dc ik eah.neyi çok güzel G"" ~--k b ğe bı!ııı.mıştı.r. at okuhı müdürlüğüne tAyin edil rnüıbayaacı Efda1eddln Tekiner, - Vur Hüsmen! ureş c.t"" r<l!' aşladı. Hüsmen, 

miflerdir. ıclblduruyo~aT, _gcınç 3an'~t~ar Ve.. mübayaacı NUT1 bahan. Şarlk Deri Nfuaıyet, Hüısmenin sıkı bir yum. hasmından intikam aı1mak ic:in bo.. 
Aksekiden iki tayin Muallim~er arasında da mühim dadın da ıltihakıle halka ıyı saatler Türle Aıoorri.m ŞİI"ketind n Mehmed ru;ğ:u Alhmedi kızdırdı. Boyundu. yıunduruğa ıginmeğe çal'ışı:vordu. 

Ak•cki (Husuoi) _ Ak.seki ka. de:ğ;işmeTer ola.cağı eö}4enmektedir. geçirtiyor1ardti. Bu genç san'atkci:r Levent, Damadzade Hakkı Hulki ruğu çöz.erek o da hasmına bir Kara Afırned de boyunduruğa f!İr-
1 · k 1 t · _L f ü.urinde biraz durmalı:,.ım. Beş ae- Hilmi Gürıı:1'fın ve ~ürekfısı "'-irikc • vıumruk vurdu. Hüsmen de muko. memelk için tetilt oüreşiyordu. İs. 

zası zir.aat bank-ası müdürü Cemal zmır Mnat o u u CSVJyenane şe • .,, • v ,., ı . h nıe eıvvel, omm İçin, ııyıakı.nda olgun Hnıden Hi1mi Gürcran, Ahmed Na. bele etti. Kav:cra başlamıştı. Ahali. mail ağa, sinir içinde 1di. O, söy. 
0.inç.'lcalf i1e oayni kaza po&ta telgraf liğme Konya tesv!ye ane şefi Süyel ' Lı_:. l k k d b ,.., n 
te1efon ~en Osman Örkaya Bey~ehrj tayin edihru,tir. Modelhane şefliği. bir san a~r ıcı ara arşımız a u. fiz ôzalp, Şalkir Kınacı ve ortak • den biT çoğıu da sopalarla meyda. leniyorıdu: 
kazasına nakil ve tahvil edilmişler. ne Aıydın saınat okulu mıodelhane Tacağız)) dem~şt:İ~ ':-kmık ~ugk~I· Ve lan kollelctı'f şirketinden Mc."ırmıed. na uğramıştı. Zaptiy-e'ler deııhal - Elbet te vıuracak be! .. O da 
dir. fC'fi Fuad tayin edilmi tir. dı:ıd yarının en o'uyu nan at a~ arın Kınacı yeni Mare heyetini t<>~kil tüfelkleriTe aı.lıalinin üzerine yürü. vıu:sun be! ... 
., - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - :!!' - - ..-. ~ da·n b1·..; olac-'- d.amekten beru m• etını'cl--..:ı~r d::ıı""'"' v:e ,ı.,;,.,ttılar Ca1lcrU'' de mey. - .......-.~4,.x.a .. nwr . .-.n67~~"'7~.-..V - j," AA., '"- ~ "{ t:J.1'.W. • Ul'-'.L ~.1 • .Jlrt • 

(Arkası var) 

piyasa f a!ı da derhal yüzde 
nislb€'!.İnde düştü. 

~--....... - - -



25 Temmus SON POSTA Sayfa S 

Türk heyetinin 
Alman yadaki 

tetki~leri 

(_T_e_l.::::g:...-r~a..:....·~;__,_T_e_l-=-e_E-:-o:-:n:-:-V~e~T;::-;;-:e=l7s7i=z~B-=-a_b--::-e--:r::-1-:-e-::r;--i--) 
l H "'faym ana yurda katıldığının l Alma~lar Rostofu 1 Dönüm günü, itibar 

(Bqtarafı 1 inci &ayfada) L 
.Berlin 24 (A.A.) - Türit: basını Aat.akya 24 fA.A.) - Hatfıyını•mlf, İ~k~J. maTfl ile kıelaya ba~. to!un derinliğine yayılmış katle • ozan zaferinin gıldÖnÜmÜ dün bÜ(Ün 

he ot BerJin ciıvarında zırhlı lkı • ana yurda. bnldıiın•n üçüncü y•l. ralt çckiinuştıı, Bunu heyecanlı bır meli .rnüStahıkem mevzilerini bütün gu dd h il 
1 

// d ta~ ~t.Ebini ziyaret ebmış ve d'önümü dün -:;.ırılı ve emsalsiz te ·ıfıita:be Ve her sınıftan askerlerimi. cqlhe boyunca yarmı lar ıve çetin r a araı e e ı\U an l 

3 üncü yıldönümü kutlandı 'z~~~~~~:r günü, şeref günü 

büyüık l>ır tan'k tecriibe manevra• za!.üraıla kutl.>nmıoıı.. Şehfr 1'."•••• zfo ~eç;d. r~om: He c•nnf ve.halk te. çal'pışmalaMan so~ra, ~ bir (llattaraf, 1 U.cl ,.yfada} bir ga.b diplomatlnnoı mağlôb 
smda hazlT bulunmu.şt~r •.. Mektcl> lbaşa do..,nml§ Ebedi ve Mdh Şe • td<~le""'." .. mhohk .••9P. tak b muvasala mcrke<> oldugu kadar knnferano sonunda Lozau ruılaş me.id" di ·ı d dob"lir" ec 
komutam kendilenne bır öğle zı • /;n büsı!ed ne çelonkler konm U§tur. etm;fbr. T oreode valım" Se!.k Soy mühim bir Rus limanı olan Rostof ması 24 Tcmrn uz 1923 de Lozan u: Mu::.k ~~.,;, "ı ~~uk :.1::. nden 
yafet.i •ve~.r. . Antakyada F:ııansız bayrağın;n İn • . er, tuğgeneral Şük~ü ~ana~lı.. meb. şclır.:niı. hücumla. zapt:tmişlerdir. niversı~si~dc iJ~zalandı. Anlaş - Mehlika Şarman ve Hüsameddin At 

Hey<>t mımtelıf ccphelen d<>laş. di<ile<U yenne ıanh bay.agımız:n ullar, askeri vo ınu!Io ukan ıle 10 Ş"1Jr,n, son kalan duşınan kuv • mayı Türk.iye Bu}ü.k Millet M<c • lı genç!;k gOzile Lounı anlatmq • 
mak üzere dün sabah &rlinden çekiMiii an olan saat 7 yi 40 daki. bindıen fazia halk hazır bulunuyor. vetle.rindcn temizlenmesi işi halen Usi ıbir ay, alakalı devletler 'iJtı bu. lardır. hal"""ket etm1st'J'!'. ka g_.> atılan bir topla tören baş• du. d •- kt dir .. q_ ı~....:ı:,ı_ tiil 

.., ... -,...... evam e .... ııe c · . ÇUlft. ay sonra ~A e er. Nutuklardıuı sonra meraı me ni. 
Türk gazetecileri Berlinde ge Don ""1ıriııjn büyük dirseğ nele. Lozan banş günü garb devletle. h&yet veril.nif ve Milll Şefe Ünivu. ç:l'dıJderi üç gün znl'[mda gerek Moskova ra·'yosu Rus T.cırel Vekilimizin k; tiimenlerimizle Seyyıtr müfre • rile milnasebetimizde Tiırk!ililt le. aiteG!.rin '""m ve ~ duygula. 

aSkcri ıgere!k: siyasi makam~ ve m·ı·,ıet.ne hı"t"''' edı'yor yurddaş·ara h'ıtabı zeler.imiz ~niden yeniye savaşa hine bir dönüm günüdür. Çünkü rını bildiren bir te.~r.f çekihniı • 
mahfeller tarafından ~ naziıka_ne c1U sürülen Sov;ye-t kı.wvetlerinın mu Lozan /barış günü, dünya tarhinde tir. 
hüsnü kabul göıımü~ler, ızaz ve J~".' cn·~taraf 411 d ) kavometini kımıı-?lardır. Bu müna. rol oynamış ve dünya medeniye • Lozan gu"nü münasebetilc dün bii -m ed:ı-.:~ıer...ı:r. Heyet rel51. (Bqiaralı J inci aayfada) -. ı . e h b l 29 t 
.. ... llll~ u ~;...ıı......:"""- bi ,__, k lekete <leZ-il bizzat kendine ola ha scbeıt1e 69 üeum ara asi c op tlne hizmet etmiş olan Türklerin tün Halkev1erinde toplant lar ·va _ Ne,,,....,_,_,, ... :_ Sad....,· bu de tane ka • ve gus~...... rer a.cue yapma . . - • n • .; 

..,..,.-ç"w.u - '· · ı.;:...;: at 1 h"t b n& illır .k.a.zancı:n çok. defa kurbanı UdıTih olun.muştur. tarihi roHeri ve tarihi hf~e • pılmr•t'r. Bu toprantılarda «öz alan buıden dolayı buradan a,:-rrı.ıı_ rAe~ Jçn Vl.llMU v anperver ere ı a . 
1 
batı da old k .. 

l ed f"~n 13 aylık savac: es. olduUaTJdır Hududsuz ve gay...: Vomnej şıma sın u ça r'le anıldtklan ve sayıldıkları ili- mu'htet.f batihler Lozaiı zaferinin Al ...... an makaml.arına t~ekkur er - ./)"Oruz. '""'"'s" ıs • " • ruzl k 
,... nasında Sovıyet vatanperverleri meşru para kaz.anmak. hırsı kimse mühim d~~ın taar an~ .ar • bar ~nüdü-r. Lozan b:ınş günü, is. büyük ın.iina ve dcP,etİni anlatan bi. 

ni lb 1d~r. 0 binler~e lkahramanllk örnr>ği gös _ tarafıncfa.n far.k.edılmex zanneden ıµbfit taan-urılarl~ yo'k edılm:ştır. tiklal için ikan döken ve ıbtı isük - taheierde buh.mmu Iar, Lozan kah. 

h • t~rdN-. Vata.np(rverlık he • bu:ı&.r, kendilerinin halk ve :hüku • Savaş ve pike 'bomba uçak grup. 1fili kayıdsız, şartsız alan Türk Ta.m nı Mifi S firniz.. minnet ve Mıslf Cep eSl yccanı şimdi de a~mak.tadı.r. Bu ~et .tarafından n~ ~ada: ~nce bir Uırımız !kara savaşlarına müdahn. mille 'mn şeref günüdür, zafer gü. şükran dU)"gufar nı bildirmi1lerd'r. 
h~yecanı gÖ6te:rmek ıçm )alnız hlr ıt:tna ile tahb edildıklennm farkın. le ederek Sov~tlere ağır ikayıblar nü.dür, ist lal ı:,qjnüdtir. Hitaıbeferden sonra Hı:ı ·evleri • 

Kahire 24 (A.A.) - Orıto§'ll'!k İn şekil vamıır. O da, harekete geç _ ela değı1llcnlir. Böylelerine de tavsi. verdi.nm!şlenlir. . Bu dönüm gününe, bu itibar gii. nin hazırlacI·ğ progyamlarn göre 
gı.lız tcbi=ğı: .. mck ve memleketin iyılıği için ça. yemiz, bu gaflet uykusundan uyan ... "Y.~~;~ .. e:i~~~ı~e:ın;:;~ nüne u~.~a'k .kolay olmadı.> eğleoce1er tertib olunmuş. konser 

Dün kuıvıvcderim.z, bir gun ev- Iışmaktn'. Vatanperverler bunu ib• rnaiarh:hr. onu . ~'i"..... . k hn Rektor Cemıl B:lse.J bundan son ve tern ... illcr verilmiıotir. 
vel }apılan sava lıı.r son~nda ele liyorJar ve memlekete olan bağlı. Her işimizde o1duğu gibi lbu hu.. lan yem ta.amn:lar tikim a IŞ ve ra Lozan Dronferansının geçin:l.ğı E . l! I · d 
gtçirdıJtleııi movı.ılcri s:agıam:a - lıklarını ~eıreccıkleıdir. Dii~rnan susta da en faydalı bildiği tedbirle.. Sovyat kıt al.arının ha_reket rn:v .• çet:n müza'kere safilıalarını anlat - mm önünü na .~evı. e 
""'' kla mOIC'Clul olmuşlardır. Şımal dl!I'durnlacafit ve tclırib edilecelt. I :ıtl allan hükumetle halkımızın esnaf zil-eri toıp ate.şile tahrıb cdilmiştır. :ımş, başnurahhasuruz şimdiki Mil Merasime saat 21 de istiklal mar. 
..... '-"

0 

uz 1 · · h Buz chı.izi cephesinde hava kuv li ı;:,..~:- •-- t t ·· ' .. ·· h · ve merlkez kesimlrmde t~~çum tir . ., ve tacir erinı:.zın ve er türlü tıcari . . d . 1ıtı .. 
1 

~ ........ .ısme nonunun angı file başlanmtı, mütcakıbcn Hukuk 
ve zıı1hlı arabalardan mürekkeb Blr Alman generalinin yuısı teşekküllerin istekli ibir işbirliği ya. v_otlcr.ımllz, ~ovye~ enıza. . us e. şartlar altında çalıştığını ve nnsıl fakühesi as:stanlarından Tar k Za. 
devrııy.eleoıni:z düşmanı hırpala ıBerlln 24 (A.A.) - General von pacaklaTLndan emirum. r:ın: v~ Pou1arn~ as:erı :~~~ı muvaffak oiduğunu anlatmıttır. fer Tunaya Lozan konferans nın e. 

nıağa devam eıtm şlcrdir. .A1berıomoo. cAllgemcine Ze:tung> Ticaret V eki.let\nin tebliği t~~1~~~~':u 83 ~~~~ybct ~ Rcıh.-tör müteakiben kapi~lfıs - hemmiyc.ti nakk•nda, alaka ile takib 
Ccnulb 'kesinrinde kayd~ değer gazetEsinde kat'i muharebeler baş An'k.wa 24 A.A.) - Ticaret Ve. . 

1 
rd' B" . ak ika ıbımız yıonlar zamaırunda memleket n a • cdilMt bir komıŞ?n3- yapml!lf r Top. 

bir hiıdi.se olınaıruştır. Hafif ~om- 1lğı ile yazdığı bir maatalede: kaletinclen tebliğ edilmiftir: i e ~~· ızım uç, Y cı-klı durımnmu anlattıktan sv.nra Jantı ((At~" piyesinin tem "i'e so. 
ba uçaık.tarumz merkez kesimınde.. Don~ muharebesinin muh 1 - Fiat mürakabc komisyon.· yanız ı~ t 

1 
bl"'. Laz.anı ibazırlıyan Ebedi Şefı.'Tlu ın.a errnittir. 

ki düşman hedeflenne bir sıra ıta.. teliif safhalaTını ve gelecek hare. laTı, fiat münakabc heyetleri ve ~ M k ~c (A ~ ~·- S et Atmünkü sa~ ile anmış ve dünya Ş h · • H lk · d 
.arruZlar y~ı'pmlş!ardrr. Avcıla!1. : ketler üzerinde bunun melhuz te., layetler ia~e teşkilatı kaldır:lmıştır. ··ıa 0\~~~ • ' ovy nizamında Lozanın büyük ehem • 0 rBffilDI a 0VlR 8 
!lllfl blı- düşm.a.n s•ukası teşkı~ sirierlni tetkik e1mektedir. 2 - Tıcaret Vekaletince el h:>n. og

2
e
3
teT ıgı. . s t k • miyetini tebarüz ettimıi ~- Şehremini Halkevincle de men. 

}'!;.'kalam ar bun!a.rdan dördünu GeDeral At>ercron şimd.t1ti han?. muş buqunan heır ınevi gı<la madde. ı · ~muz _ge;,.esı ·ı o1e. uNo. Cemil Bil.sel söı.lerine şöyie de. rasime lstaıaı maı ı ile haşlan.mlf 
\"e bir ~ av uçağını düşür • ketLede 1941 İlkte~ndeki hare - leri üzerindeki d koyma hükmü ka~ vel' er:_ koroneJ,R :mı ~~·ı il)~ ind; vam etmiştir: Ev rcZın Mazhar Hasan Cürd lin bi; 

. 1__.., .. k-1f bomba Jl-...:J--. 'L-1:,.+;.,. •. ı _J lm \voçerıı;as ve 0'> ov 1 o ge r D.. . d Lo dö' rnuşler ~bir A.cı.ı...u ~r ketlei'n ~ııu ~--_,or ve şoy eıcırı ıştır. . d-şman]a çat<pı§mışln.rdtr Cephenin - unya mzamın a zanı rt açış sözünü müteak.ıb, muharTir ar. ~ da tutu.,aıb.ınnuşlcrdır. d:yur: GPda madclelerı satııılaTı tterbest ~....:ı •• L__• 1 . d .. · ı· L!.. bir kelime ile hülasa edeyim: Mıllilik, kadaşımız Nusret Safa Colllcıun. 
.& L--- • _1..~ şr-..ı-,::ı.,, • .ı.. ..a.. ,__ } l k k . f' t .. l b · ~ ııu:sım enn e onem ı •u.,. w °""'""' .. ı.;ıı, ~ .. ;,, l•'- "tl"k d s ~ wııı.._ • b. .::.mu~ meJ"L'ln mu:ııa'.f'eDt:Si ıer o aca , anca .aşc ıa mura ::a ~- eğ'ioş'ld'ik hn \Qtlr eg._...,=~ ,......gsrz JA, eşı ı , e • «Bugünkü ahval müvacehes' nde Lo 

. :&rlin 24 (A.A.} - Resmı te türlıü ·i'nftti-şaf imk~nlar·nr topla .• nin ih_t?karla .mücnd~leye ai? sa1ahı. d ı 0 ,.:~liie ~ vamlı o~. iddiasıDLia bu~ zan» ~ bh k.onfe:ıans vermiş, 
ili;: .. et. ma!ktadır. Vorencıe dayanan b"! yet1en beledıy'! en.:umenlennce kul. M ik 24 (A \.) _ Sovyet her hangı bır enternasyonal nı • müteakiben gösterit kolu ı.tTtrul • Mısırda Er. Ale~eyn ~lara taarruz.un birdenbire $:mal ist:ka. lan·facakt•r. b!li~ ~:ad d" ·'" 

1 
kaybettiği zam iç.;n bu prensibkr daıma en lar>> miizikU lromedi~ini muvnffolti. rafın:daki . şiıddet~ f'P1 

vahası rnetnıde başlaması ve- Mojkova gt! Satış hareketleri, milli korumma te ~ e. m ke, ufman ~ k 'çin başta gel~r. Bu dün böyle Ml, bu- yetle temsil etmi~r. 
~~am edi:lme'ktedır. i ~~ ışgal rilerindeki münakale yollarının da kanunu hüküm!erine tevfıkan bele. ~evzı'l'e:ı ~·~ı rn~ e eih~~e ltler gün de böyledir ve yann da böyle o k" d d k. a ~tar .ııı;a.llYan ktt'alan tara eı İtalyan ha. kesfLmesi i'htimali oiduğu gfüi, 5<'0 diyeler tarafından takib ve kontrol 0~0~~1. '.L~lgd~ 13•1\~e B ~V.:e _:.. olacaktır.> S U ar a l Y rly ohımnuştur Almnn v ~·ı eıtr • r· t b" '"ıı.. - • getu ıgı ·ol ın WO!". 1l Ke!ıtnue "D-l- .. 'L. d T" k . 1' · nensub gruplar ı om e genış IK. e ır ce~e U- edile:cektır. kır- d · d d .. kk~b ~tor ıuun an sonra ur lS • Lozan muahedesin'n yıldönümü ~:~ kuhvv~.::.~~e. 

1

c tesirli taarruz. zermde şimdi cenub istııkamet:nde 3 - Subaşı teşkit,tı kaldı1llmış ~~n ıa~ a.nA v~ıyak e en. mb~re R tildal ve zaferini haz.ırlıyan adlı, dün Üsküdarda da Halkevi tarafrn. :ıwıır.a axl:ok'«LOK:nn ~ . ubda Al ro . h . h 1 • ·n onrmllı hır ITnnn uvvetı ır us clStZ ib"• .• kah anlan hür.m t. l lak 
)arla dşti.rak etmtşlerdır. Çölde ve 1 g'el ~""llJ. ':dCeJ1f ,...ıı..1!1:1ll .or, hll • Ve yerlcnDe t.l ffitn ey et en l ıne aı"lahendazlaT birliğin~ hÜCUffi etmiş a ütün _:.:...,;am • " } L:..ı;: dan hnzı:rfanan pr<>gT8ffi aspıa J' k 
M lt dası üstündeki h<li\7a çarpış arının mu a aya ~,,.,,,J.1,uesı ep ed~. . H" la .. ık .. t'°l .. Sov le amnış ve ..vuennı şoy e u...""'L - bir ~ek'lcJ.e kut'tanmışt•r. a aea 

a a a k k imkan dahüind~d'r Ancak Ruslar tıır. ~ r. pu u: ~ :nu~ ve b miştir: Halk lajmda saa: lO,S ta ba.-lıyan mala:rın?a, kIBI?,cn hava varş: .. ?Y ne olaca:ğl llıı.ususunda kat'iyen ka. 1 •Jt 40 Al an uçağı yet ilLı taları ılerLemışt~r. Muhare e - Lozan prens bleri devamlı ol. m~de 500 Ü mütecaviz. davetli ~ a~~~e 18 duşman uçagı duşu - 1'11TSız ibulunuyorlar. İlerideki han?. ngr. ereye m mey~tnda ·~t~~ın:ı1.! ~e ~u~la~!1 k rnak iddiasındn olan her nizamın bulunma'kta idi. 1 tiklat marş'le baş. :rülmuştur. ~· ket.lerm nasıl bir istikamet tuta~ taarruz etti, 7 uçak maz ~1~.geh ~1! .. uzune ere n \emelidir. Bız, dün bu prensibler lanan meras:nıde evvelü Halkevi TC. ltalyuı tehi!"' . ord cağını ancak Führer kıırnrlaştıra. düsürüldü ve bın d....,.. 01~'" kalmıştır. için <liMiştük. bugün 'hı> prens!b. ;,; Repd Kaynar •ponouları oel~m. 
Roma 24. (A.A.) :- ltal)an u. c•tır. • • • • lede ayaktayız. , . . lıyarak Lozan giinüniin dtemmJye. 

lan uımumı. ~arargalunın 737 nu • General, Dem çevresmde elde e- Londra 24 (A.A.) - Lo~~~n Amerıka harıcıye Dünyaıun beş kht.ası gittikçe tinden ba4\seh'TJİftr!'. maralı te:b'liğı: ; . . cille:n netieelerin ehemmi)~m be. salfilı.:ıyeıtli mah:feller~e bıldinl. - şiddetlenen bir harbın ~~em Aç•~ış nutkunu müteakı'b yüzme 
El Alemıeyn çevres:nde. şıd~~t!ı Jirıteuıe1k ıcIDşmana ne-fes akhrma diğıne göre. dün ge:.-e lngı1t~e u. •• ı • ateşi içıinıdc kavruluyor. B.iz uç yıl- yaTı~rına geçilmiştır. 

savaşlar ~evam etmekte~ır. Duş • mak ge.!Stiğ-inr kaydetmeıktedir. zor.ine 40 ika.dar dü~n uçagı a. nazırının SOZ 8fl dır bu har'tf..n bu prensib!erle ve Bu yaJ'lfların neticderi ounla"rdır: nıan yem kay.ı.blr.ra ugranuşur. Malka?e şöyle bitiyor: kın e1Jm'Şttir. Tahrib edllc:n 7 uça • şerefünizle dışın'Clayız. l Ü 
Müıfretzele:rimi.z W Temm~ .• .Buıgünden Jcnt".i oYarak söv1ene • ğı.n bü:yü!k kısmı denize düşürül • (Baıtarafı t inci sayfada) Ne mutlu Türik milletine ki, Lo.. ozan y Zm8 ıı..; bolI Mısır 1ıopraklarındakı &. -- 1';i Aban kuvvctleri boı~e • müşıür. Bunun için ba,lıoa m .. .ı., milin. zan savaşı.nın kahramanı Milli Şe.. Usabakalan 
wa vahasına u~aşmışlar ve burasmı Wkliği Awupa dışmda tu.tmak va. AJm.11 1ebllil • kün olur olmaz kat'i zaferi elde et. f.:miz dünyanın en güç günlerin - m 
işg.a1 etnişlerdir. zifesini beışa:racak.tır Beri.in 24 (A.A.) - Resmi teb1ıg: 'mektir.Za~ere kavuşuncıya ~adar de baışmu.ııdadır. Dönüm gününün. lOO metre .n.est Haal: 
• Mersa MalruL bom?ardımım • R- 24 (A.A.). _ Popdlo di İngilf>ereye lw1\ yapJan hava h.,..;;,, dmizden ".elen !'ayretı sa~. itibar gününün, :;eref günlinün ö.. 

1 
inci Orhan, 

2 
nci Sededdm, 

edildi mı? . R • 1 • <*:mlan esnasında hava kuvvet • fetmeliyiz. İnsan hurryetıne karşı m.. nemİni derinden duyan •ve bunu d 
Kahire 24 .~A.A.J - ~es~en bıl. o;:, •ı::::e~~n3:ı:~ ~eri Mı}. lerimiz, gndüz ve gece yaptfk_ları I Iahla y?pılan bu tecav~z blbleri - duyurma -yazifesile mükellef olan 3 ~~ ~ lnırbaJama final: diııildiğinc gore, hava Ing1ılız de· ı_ u __ .J._• .ı....!:. ·ı l iha.....ı..etıerle doğu ve merkezı in - mizdekı cesaret, mnnevı kuvvet ve İstanbul finİVersftesinin yü~ten d - M Mat x:nnıo aıan uuguya uu.-ru ı et eyen l~ l l 1·h fab d ia 1 d ı b 1 inci Bilal, 2 nci Nejad, niz kuvvetleri un gece arsa "ki lruıvv li Alm hl k l Sta gilteredeJıava alan arı.e sı a - azim uygu rını can an ırm ş u - dıı'Vtluğu minnet ve şükranı Milli 

1 
fi 

1 ru'h bölgesini yemden boonbala - ı et .. ~~ .. zn ı ~ u • it.alan ıesleıini bombalamışlardır. lunmakrad.ır. Yeni b"T çıal•şma oruhu Şef İsme-t irıÖllıÜ.ne en der n saygı 50 metre küçük er ma : 
rn~lardır. Bulutlaruı alçak olm~ı lingr ;.~ıu yuru)ek~dır ~:~ • Dün ~an, batıda işgal altm- ıde fedakaıfı\ ve müfteıek gayret ile arzederim.~ 1 :inci Ercümend, 2 nci Hayred. 
dolayısile !bomoordımanın netıcc haT Do ., d, ~a~ arı w • ge- ı-şa ; da'ki kı:ymlar üzerinde 9 uçak kay. duygulaTınin doğmasında da. bu Re'k:f:&den sonra profesör Fazıl din, 3 üncü Muzaffer. 
fori tesbııt edilememi-şl:r. yıor. , n n wnmn a~ıgı ~cr~s l botmiştir. Duisbourg ŞEW'ine ·.~- ıeoca.vüz, miilim bir amit obnuştur. Penin, .iktısadcı gözilc Lozanı an. SOO mefre: 

2 bin tqıt tahrib edll~i ~ost°': ::n:g~ıs:~clK':& raşı ~{~ şa yapalan hava taarruz.lan,. sıwl 8u ~ve bu kuvvetle hcbi kaza. ]atmış. dalha sonra baro reisi pro- ltt::!a~!~if, 2 nci Sadeddin, 

Londra 24 (A.A.) - RoyWr a: e.7 b-.ıop. a..=ekte .'halk arannda kayıb!ara ~ol. -tz. f~ Melri<i Hlkmot Golenbeıı do Doğan Günsav, Odıan Şim,ok. iansının Kahire muhabiri bıldırı. ~;:;;:.. ·~::.;..ı.. R-·· ve mu~ur. Bilhassa i\<>n_ıe~ ama.;, ,A,'Uhl göı!le Lozan• mevzulu b"r al,ı 
Y<>r: .. .... .. M Sta!lr.~ııada giden iki demnyoluna hallerinde -ve reMf bınalaıdın.J12 Bulgaristanda 21 hitabede bulunmuştur. Yarı'Ş1ardan *>n"'a kaymakam ta. 

Bugün soylenddıgıne g~~;~, d·~~ uTaşmıış vıe 'bU' yollar kesilmiştir.Şat. gınlarr ~ .. ~rn: m~~ı düşür. komu .. nist idama Profesör Mekki Gelenbeıg avn - rafından 1 inci olanlara biter kol tnulha.rdbesıJ?m .. ev~m c ıgı 
0 

i ehri etrafında bir imhaı muhare. ~~ ~arı :m lkat gözile Lozam canlandırrmş, . · ve 3 üııcülete de birer lıa:.!ltndanbe.rı mut.ttcfık av ve bomba bş ~ t geJi ....... e halindedir. Timo. muşleroı.r. d ba mahkuA .._ edı.ldı· Tanzirnatı Ha~'Tliye t!anrndan sonra .aatı 2 ~ .,_ .. 
kl 'ki b: düşman ta~tını esı am ..,,... • d Gece yansına oğruı zı Sovyet u . " . • .. A mac:La1'ya verbııuşw. 

uça an 1. •

11 

ğ- t.. çenko'ntin meşhur plaların an ar· .-..a.t ıiti Prusy 1 yapılan yenıliklerın kapitülasyon. Ak u.at l8 de Halke'\'i salo. talır b clln~:i:"v~;Yı':.1;:ı": ~üC:. uk llahoeden yoktur. Çünkü h.u pl~n =.,-;-~taamızlar ay.;1': Solya 24 (A.A.) - Gnli BuL lann genişlomcsinc engel olama • nonda7.oı. Suphi !Ouri 11,..; tarafın msrı~~Sonır. d'Öııt. nün zarfında Al• lar muzıalffe_r ~lm,~n ~~~u ıl~sl~v: m·~~ .... n:-:..-.an bu münasebet. gar komöaiılt partim men.-bhuının d~ı~ı, ~an .anaklaşmasııml. rud n ıkb~'~k· dan Lozan miha1terelerine aid ha• ..-AıM..r. ,., 1 1 nnın rü1üp bitml'ft!r' e ı~a teu ıgı ~u.u • ...,...:;~-:...... mubaJte111e9iai bitiren harb ctiTar.ı di sıyası adlı b ar an uyu JTalar lat 1mıttıı: 
man havıa ordusu .!1-ava; 3f ~ av r'ic'a'tin devam. ettiğini mô"!11ı bir le hT uçak kcıo.r-uçw~r. 21 ölüm ~ 29 ağı., lıapiıs ceasile ö~eninıi (ebarüz eWrm•~. ayni za. t an ı -

bomlbalarunası ;ıe~~esnf ~a kayba kısa ciim'le i11te 'bildiriyor. Jngihler Al de • il l lb 21 beraet kararı vermiştir. manda bulk~çular bayramı olarak lsfanbcıHnfann Şefe 
w bmnba u<;agın on a ide Ka!koo petrolünün l>üyük ınaı nıza 1 an a kabul edilen bugünde gençlere.... t~'ırleri uğram.ıştır. Sekizinci . bir önem1 ol'madığını yazmai;a ha§- ay .1... 616 gem·t 1.atırdtlar ' tlkkrini hatırlabmı$Ur. . · 
Kahı-re ~4 (A. A.) .. - . mın 1tamış1ardtT. Bwıun ıne demek ol • - U Smai •i mkrle, ........ Ban. Bun.d.11n 90ftl'a Vakit ba .. 111uham. Lozan ibar•şının 19 uıncu yıldö • ~u ?ezdınd~~ Royter. aJans ı duğu lıerkeşçe malumdur. . . (~ ı ~-· ~). iter •e Slco* Şlrtıe&lerlue. :bllaliı ri Çonıb mt!b'..-. ~ U•un 4'~- nümü nriİnırsebetilc Vır'ti •e ~ledi.. Jn:L;;usı muhabırı yazıyor· t . B"yilk Sovyet k1"'Y'etleri çevrılmıı ıtanı Doerı.i.tz'e aşag-ıd'akı mesaıı Tacfdeftmıe: zeteci ptle Lozan• meYzulu bi • ye Rehn Dr. Lütfi Krrdın" ht11nbuh. 
~erşembe a.~amı Ruv~~ ~d: u BerTin: 24 (AA) - Şima • ~- MUAMELE VERGiSi tal>aıt. A-un Us'on Ahnanyada ae. Iarın tazim ve bağ11M:lar1nr tel~. 

J)eS:.nde yapılan tuh.~:cbenın ~e 'le doğru ·kaçmak 9tlretile cernibeT .Alla ~ fdeni:ial~ Ve yabatte buhmması Ocılayıai}e karde. la Milli Şefimiz Remcümhar İnönoii.. d~ı a.zalım$ı~: ngı ız taz.YJ_ den kuırtulmağa te1ebbüs eden çok Aıner.ilkan sahili açıklannda, düş • TATBiKATI şi Vakit sahibi Hakkı Tarık U. ta. ye a:rzetmiştir. k_n'!"Şl kmın;aık uzere mer~1z bo\ge; b-yük $ovyet kuvvetleri grupları man iaşe gemilerine karşı, muvaf- ıraftndım ohmmrı~tur. ----c~--
tr~~\ı ~d~~apan ·Jk n::ı~f~~ R~tov dblıybrına varan seri At· fakyeüi. neticeler veren amansız. 11. Bu h.bbede Lozaada müzakere. I ) y } 
L ı (~ rı ı...,.a-le mu::~k ;:ulrian 'n ku·daTI tarafından kmatılmış.. bir m~adele ~-.~ altı a.?:: ŞERH va iZAHLAR( Ierin nası1 yapıldıP.ı, anlaşmanın DC ta1yan ar ugos av-:n;~"n~' lıarokcümiti durdur;:';'. Bu grup!., imha v.,.. cıir edil. ~.:~.i,,7.a3~~~~u!:ı~ıa~~ıA; _..,_ mre~le ~~ıiit.. !""'f _] t~~~ yada bir kasabayı 

Iard k ~redirfıer. B _,,_ Dftihim TO vecız bır J aoe 11e ~ b . rnuş ır. mes kh ı 24 (A.A.) - Londm oeman 616 gemi batırıın_uştır. u Yazan: eater...,. bir ,.&"ide onlaulmıı, hara etmış .k 00 
w m tl B. ,.v;: ahalisine vek-Undan 2,917,600 'tonilato tuta - hadi.. .• _,,_ . . ·· . .ıı biti--~r: Y • A.-erı an mcfyosu Sovye er ı:rng. .J •• hns A I D ... l OÇUNCO ve uo *>~rm fOyıe .... __ 

ent ı·ı :ınüe.ıılllr b' hitabede bulunarak Sov. rın-da 467 gemi mun " ıran me. N HA AL _ MiJli Mücadelede Tüdr za~ Moskova 24 (~) - Sovyet 
kuvvetleri lrlandaya yeder ~etinin tehlike • :ıYran sula~~d~ batı~!-1'· 500 _,,fa, 14 nümune ı:"ııi «Kağmnın otomobili geçmesi» !haber, er bürosu. ltalyan bomba u. 

de wuına~ söykm:iştİ!r. Elde et.t:gınz n:u.vaffakıye~e.: • fiata 6 liro.dır diye tarif edenler vaıdır. Lozan kon çaklaJ)nm Yugoslavyada Prozor Çıkanldı Ahnan'lar meıınlck.etin içine g"t • den ~ftihar v_e 00"::n.Ç tedubyat~a sı7e İstanl>ulda Cihan, Cntverstte, tn. feransı da ordadan yet~·l' henüz kasabasını taı:namen harab ettrkle. 
k -urn=t1i muret a .annıza, -b · bi · · .. " ·· ·· b h" "ketin Lo d! 24 (AA ) _ Büyük bir tikçe d.ba. deri~ bir surette ve ı.>~~ . :f l' , · ve k.ili.b Kil.abevlerlle dlicr klt.a.beı • 39 Y8'fPnda ffe"JIÇ ,,-.: tecnı esız ı nru, goruııuşe gore u ... r"' lcaın ili·~ a A Ta .... : · Amen"kan :rı.iiıfuz -etme'ktedirrer. Radyo Sov • -yıoııgımln.ı!k .bılınez 

1 
a~ı~zl ıanıa. Aıakarad:ı. Akba Kitabe-rinde mpJomatın aıııf fllhııi dehası ile. her bir mi.sillune olduğt!nu, çünkü k~ i<ıf at"u.:.ı 

1 

·~
1

J"l,""büyü"k bir yeı!eafeı> vüoud!.rile Alınan!.ra e1rle ctti•:nız ba~ı.a g6and . °.,ayı ,.,...-.,. biri memleketler"ndo me ekleriıün sabayı geı;<nd'e Yuııoslav çetelen.. 
ft.uvvet bira:run:ı"J:t e:vcl §imatı lr. karşı biT manila teşkiT ctm:Teıini 'is.. caminü ıteibrllclcrı.mı on erıı • l .. kurcfu olarak ıtanırunış bir eürii ma. nin zapt.ettiklerini haber ve:nyor. 
fandıcya vasıl. otmuştur. te~ed'f& ~ rmn. 



6 Sayfa 

Kırıkkale askeri fabrikalar grup müdürlüğü 
satın alma komisyonundan: 

15 : 20 bin ton malz me 
na lettirilecek 

Tahmin eılllen ~li asetoe., lirıulan Uıaret. elan ıs:~ bin \on makem[} Kı. 
rılııkale istaııiyenundaa demiryolu olma.yan Kırdıckale Bat'a.t Ye Tüfek fabrika. 
ı.arma mekaıNl&e tarihblclen .itibaren 942 mali ydı g1tJWliDe kadar talibine ihale 

ectilooekUr. iarf.aıame 250 kunışiar. İhale8i 18/8/H.2 Paar.tesi gönü saat 15 de 
kapalı Z22'fta :yolluRa. Wnasutda miiieşek1dl satın alma komisyenunea. yapıla. 
caktrr. Mırridtat teminat «3i50" liTadtr. Talib)crio tek'lif mdthıblanw mezkiı.r 
giinde saat 1..f e kadar komisyona. vermeleri. «'7955» 

SON POST~ Temmuz 

GOZEN;ı' 
Güzellik Sütü 
Cildi besler 2erer ve 

temizler # uuue uru u 
Terkibinde IYOD, TANEN ve Glisero Fosfat vardır. -KANSIZLIGA, v ERE M E istidadı ola!llara ve 
SiNiR hastalıklarına karşı kullanılır. Eczanelerde bulunur. 

Küçük ıişe 8() • Büyük şişe 150 kuruştur. 
Komprimeleri derhal keser. 

Her eczanede kutusu 35 kuruştur. 

ilan Tashthi 
İstanbul sıhhi müesseseler arthrma ve # MİLLİ'~--- İ L A N 

oyu N LA R Bankamız merkezinde ve Ereğli Kömürleri 
Doktor ' 

~~i~~ p~~~o~o~~RLJ eksiltme komisyonuncılan-: 
Son P~ ıazetesiniıt 2t/Ternmuz/942 tarihli nıiislaasmcla intİljal" eden Leyli 

Tlb Talebe Yat'd11.na a.id hamam tamtrl .işi ha.kkındııki iliııda muhammen be. 
ddinln 514 lira 60 kuruş olacağı yerde 1t66 lira 98 kuruş, muvakkat teminatın 

4S lira 85 kuruofJ olacaıh yerde ı 95., lira 02 karaş, ve ' üncü madckdeki ibra.z 
edilecek vesikanı.n mikta.rı <ı580ıt Iftoa. ola.caiı yenle dtGlhı lira. olar&kı yalllış 
neşl'Cdildiği .-Ulmıiştör. Tashih olunur. «8035» 

1 İstanbul Belediyesi liiinları 1 
itralye amir ve etrw için konçlan ttfaiyeden veribnctc suretlle yaptınlacak 

4t2 ~fi çizme Ye :n çift. isiı;arpln imali ka.palı utf usullle eksiltmeye lıonul.. 

muştur. Me<9111umıa ta.Amin bedeli 8780 Ura ve Uk teminatı 658 lira 58 luıruı;. 
ııır. Şarlna.me Zabıt ve Muamelat Müdürlöiii kaleminde cöriUebllir. 

Muayeae hergün. Tel: 52.33 

~------ Vıw.tasile 
YAZLIGA GiDECEKLERE 

HASIR KOLTUK 
ve m.tıllyanızla di.; budak ata. 

cınd3.n bahçe koH.uld.armın 
Der yerden uem 

İsianbutda Rıza.paşa 70kuşunda. 
66 No. AHMET FEVZİ'n.in 

ASRI MOBiL YA 
'- Mağazasından alınız . .J .................................................... 

Festivali işletmemizde çahştırılmak ve ehliyetlerine göre 
14_22 Ağustoş ücret verilmek üzere, 

Biletler Mıilli P"ı.-

yango gişd}erite. Makine Ressamı Alınacakhr 
Featrivall yaıpılaoaık gazinolardıa 

saıtlimaktaıd I T. 

Her türlü izahat. Tel: 23340 

(TlYATBOLAB) 

İ.stdk.lilerin evrakı müsbiteleTini asıl veya tasdik!li. :>uretlerini bir 
tereümeihal dilekçesİ•ne rapten 15/8/ 942 ıtarıhine kadar Ankaırada 

Etiba.Ok Umum Müdürlüğüne gönd.enneferL ilan olunur. 

İhale 29/'1/9'2 Çarşamba. günü saat 15 ele Daimi Enrii.mende yapılacaktır. 
Taliblerin ilk t.eminat makbu11 veya mektubla.n ve kıı.nımen ibrazı lazım g-elen Son Posta matbaası: 

RAŞİD RIZA TİYATROSU 
Halide Pi§kin beraber 

Haıbiyede, Belvü bahçesinin a1atur. 
ka k!i81runda BU GECE 

«BOBSTİL» 
diler 1·~riyle 2498 No. Iu kanunun tarifatı ç~inde ba.zırbyacaklan 

teklif meitaWaruu ihale günu saat H de kadar Daimi Encümene vermeleri 

laumdır. «7595t> 

Ot. vlet Damiryolları lşietme u. fvi. de : 
Gumruklü haaulelerden, gümriilt. mua.meLelerinln ifası için alınacak ücret. 

ıerc mahsus 7fllli bir '9.flfc yapıl.ınıştır. Bu tarife l.9..942 ıarihinde yürürlüğe 

girecektir. Fada. bilg-i ista~yonla.rdan veril~. «572811 «'7986., 

Mııharnmee ııedeli 1257 (bin iki y\R elli ye4i) lira. 'ıe (ou) lı.uru'j elan muh. 
tel"f dns, eb'at ve miktarlarda 9 (&oku-z) ka.lem 41.em.i-r maden vttlası Uf.Ağustos. 

1942) Perşembe ıünü sa.a.t l15.!l'tl on beş buçukıta. Baytiarpa.,;ub Ga.r binası 

dahilindeki lııomisyon tarafından kapalı ır.arf usu!Jle sa.tın alınacakttr. 
Bu işe ginadt isU.renleriıı 9-l (clcksan dört) lira Z9 (yirmi dek-uz) ltunı.şluk 

muvaldlat 4.emina.t, karnuıun tayin el.tiğl Wfiikala.rla. teklinertni mohtcVi zarf. 

larmı ayni cün saat (14,38) on dört otuza kadar kom.isyen reislil!ne vermeleri. 
Bu i$e a.id ,,u.tnameltt k.omisyonthn parasız olarak liaiıtılmaktütr. (7870) 

1 Numaralı orman satın alma komisyonundan: 
Münakasa11m Cf.JISl Mlkdarı Muvakkat Münakasa.. Giin S-.t Milnakasanın 

yapılacatı Kilo temlıtatı nın l&rihl sureti icrası 

mahal Lir~ Kr. ----
Bolu kt.9. K.oyıaa etl 214180 14.17 50 

tasında satın 

alma kom.is. 
yon unda 'J.8.942 Cmaa 

lt 

JI 

)) Sade yatı 4100 600 00 '1.8.942 Cuma 

H ltapalı ssrt 

1' Kapalı zarf 

,. Zıeıyt.inyatı 1soo( 

• » Tecz şeker :!50& 

" ,, Saban zeoo 
» » ~n tanesi 2500 

HO 6'? 10.8.942 Pazartesi H Açıtc eksiltme 

188 00 ıt.8.942 Pazartesi H Açık eksiltme 

139 50 10.8.9tZ Pazartesi 14 Açık eksiltme 

131 2.i ıt.8.942 Pazartesi H Açık ckı;lltme 

ıt 11 K-aru. ÜT.ilm 2080 105 00 10.8.942 Pazartesi lf Açık eksiltme 

1 - Mkeri lhtly~ i~n yukllndakl err.aklac eksiltme ile alınacaktır 

2 - Hizalarında gisterilen gün ve saatte muvaklat temlnatlarile birlikte ko. 
mia,yoııı:la buiona('Ütır. 

3 - şartaameltt her rün ı. No. lu satın ahna komisyonu.oda mesa.i saatleri 
içinde taleb edilebilir, «7829 .. 

ta, Tash~hi 
Gazetemizin 23/'7/942 tarihli nü hasmda hrtişa.r eden 1 numaralı orman 

satın a.lma kmrıiısyonana alil ilaııln serlevhası teri.ip ha.tası olarak U nwna. 
rah sa.tut alma Jı:omlsyo1M1ndanl şekflnıle noksan neşred.Hdiil güıülmüşt.ür. «l 
No. lu orman satın ;Uma kemlsyonundan .. olarak tashih olenur. 

İsta;lpul h:ıva mıntıka depo amirliğinden: 
ı - Ha.va blrlikleri ifatiyuı içia dolı:sa.n metre mili.hı ~ kadren pazarlık_ 

la sa.tın alımıc:aktır. ~liier kat'i temlllM f.111,arı elan bill ıN&•z yüz elli yedi 
lirayı .Bakırltiıy malmüd•riüiiiae yatcnra.t ınaktMn:ian ne Wrtild~ 5/8/94:? (.:a.r 
şamba günü saat. "1b de Ycwı PDsıahane \arş9ıllda biiyiik Kınac11an ban 
lkill('i kat Ne. 1/10 4a. bava. sa.tin allll& koıaiaJonunda bulunmaları. 

ı - Sarinaıaesi --.,.ena mevcartıır. «71'731> 

iLAN 
Bu Beft tld.el~ .-nnei ,;ilriinde ADkarMa BMb AbılelOlsi emrinde 

qı.l&oalt htuıb ye ...-ele ~BMlru cıkahma Y._ ıııülla.ylal"dao 1H te.lebe ah. 
nacalrttr. WdıMerin ~et 31.Tewnad4Z t.artltlae bclar 1•al&ıulalan yer. 
ddd aaer1ılk eöderille miraca.."' etmeleri. (4fl.7el3) 

Üni•ersite Rektörlüğün:!en: 
'bdaci dıeıvııe ka-.19111& 1"4rak eılecek tüebeleri• Z'7.7.N2 Paz.artesi rünü saat 

7 ,30 da kMl9 ta.Umat_.ak\ ln,-aiet ,.. ati ewa ne ~ı lııesilmiş olarak ve 
~ JıiiriJ« varalıallrlfe 1*ttktc öai.v.-ısi&e a..lıı vnhı4e kaar lıııuJallmaları. (795i) 

Adalar Sall ~= /C )'eni neşriyat ) Mal*ememilae ~ine el kenalaıı ____________ __,_ 

Anna AnJısl'll.ln tetılrit olunan Cereke ve SA v ..-ş - ~ ~ın ltirinde intişar 
et:ra.sı 28/'7 /942 Salı &iinü saa!. 16 da etmekte e1au ba kab.raawıltk lllAlcmua.. 
Biirrikada 8üaıl'J'a 90katm4a. 21 m11na. amm 39 ıımeu sa.yısı 41.ırlUl bir müıı.. 
rah han.d:le ve ölü aımkat Bodos J[n. 41ereca.t1a bııü9ar etmişUı:. 
lıaotlunun tel'Se ~ CffJl8ı da ayni cii.D 
H de~ iskele meydanında aa. Kocaeli Sulh H1*uk Hikimliiin-
tılacatmdao ıf&lib olanların mahalli den: 
meı.ldmla baım- bulunacak atak:ıda.r me. 

murlra ınüra.eaaUn ilan .Zllllur. 
(IMZ/15,48> 

.. GÖZ DOKTORU • 

Nuri Fehmi Ayherk 
BaydlU"plıfa NümUDe but•,,.., 

ak mii~buslsl 
İ.ltanbal Bfmıdlye kat'S19L 

Tel. Zlıll 

:bmit lbc+WU" maaalleslndeu ölü 
Almıed larıı Sıdıka ~wdan bntit Ve_ 
lia.imled ~n Mehmed luıM 
Seniye aleyıbıoe a.çıLı.n izalel fiiyu da. 

va61JH1an ıılıOlaıfı Seai7ealn ika.meı.ahı 

belli olma.masma 'binaen iliııen ~Ugat 
yaıpu.tıtı bakJe ce1mem4 olcluiwıaan 
hMlk•ml:ıı cqah kara.rı ..erilmlş ve muhıı 
keme 7 /9(M2 Pazari.ell aaaL ona bıra. 
kılaıı9 ~ B. U. M. kanunwı 
401 lnıcl •aHtsl llWOibioce 111ab kararı 
W.Ht ..... 

Neşriyat l\Iüdı.irü: Ziyd.d T. Ebıiulya 

SABiBİ: A. Eknm UŞAKJ..IGİL Yazan: Mahmud Yesari 

Sıhhat ve ictimai muavenet vekaleti 
merkez hıfzissıhası müessesesi 

satınaJma komisyonundan: 
1 - Merke-z Jlıfzassıhha Mü~i su tesisa.tı için cins, mlkda.r ve muham. 

men bedelilt> muvakkat teminatı aşa.tıda yazılı malzeme .ıçık eksiltme 
sure'ile satın alınacaktır. 

2 - Eksiltme 3.8.91Z Paur1.esi günü saat 11 dil müessesede müteşekkil 
Satuıalma komlsyonuıı.dA yapılacaktır. 

3 - EksiHmeye i.~tira.k ettnek isteyenler me7lk.Ur gün ve saatte şartnamesini 
görmeJt ve muva,kııt t.:-minatı yatırm.ak üzere cbha evvel komisyona 
müracaat ~meleri, c538b u7638» 

Cinsi Mikdarı 

Muhammen 
1>Pıdcli 

Muvakkat 
teminat 

3 parmak emir boru 180 ıruıtrfl 
1 aclM 
3 • 

Şiber muslutu 
3 Pal'lllaok demir rake• 
3 • dinek 6 • 
3 :& Nipel ' . 3 ıt T. ı • 75 
3_2 n Redübliyon z ,. 
2 » Tapa ' . 
2 » Niıpel ı • 

2775 208 13 

1 ı~skeri Fabrikalar Satma·ma t\omi~yonundan 1 
Muhafız erdım12 için Ağustos 9tı iç1nde yedirilecek 250 Kg. klll"u soğıı.n, 500 

Kg. pata.t.es, 400 Kg. ta.ıre fasulye, 400 Kg. palhca.n, 500 Kg. domale!'I aoık 

e.ksil'me llt> satın alınaca.ktrr. 

Evsaf şa.rl.namesi hf:r giiA komlsyenda &'Örülebilir. 

Tahmin edilen fiat 496 liradır. Teminat ~eı!ri 37,5 liradır. 

Taliblerin f AğtL'll.os 942 Salı günü sa.at 15.30 dıa teminat makbuzu ile 
Satıpanrında aSkeri fabrika.tar satnı alma. komisYonund.a bulunmala'"I. u7!17b 

1 
1 

, .. 

T'İtRKİYE :l:ş BJUIKA.SI 
Koçuk tasarruf hesaplan 1942 iKRAMiYE PLANI 

ıtıı:ŞWJU..m: 2 lj\tbat, ' Mayu. 1 Alua&o.. 2 Wncitetl'1A 
Wibleriade 1apw.r • 

1942 ikramiyeleri 
1 adet 2000 L!rall.lt - 2000.- ı.ı.ra 
1 • 1000 • - 3000.- • 
2 • 750 • - aoo.- • 
1 • 600 > - ıaoo.- • 

10 > 360 • .. 2500.- • 

100 
DO 

35 
10 

• 
• 

--•ooo.- • 
- 2500.- • 

-6000.- • 
-2000.- • 

Kurul us tarihJ: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
l';abe ve ajans adedi: 265 

Zirai ve ticari her ne\.f ba.nka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE Vt.niYUd 

Ziraat Ba.nkasmda kumbaralı ve ibbıanmı tasarruf hes..t.bla.nnda en 
az 50 lirası bulu.naoloı.ra senede f defa çekilf'cek kur'a ile aşağ\dak.l 

plina &-öre ikramiye dağılılacat.tr. 

4 AGeCI 
4 • 
4 • 

40 • 
100 • 
120 • 
160 • 

1-000 
500 
250 
100 
50 
40 
20 

• • 
• • • • 

4;000 Liı& 
2,000 • 
1,000 • 
4,000 • 
5,000 • 
4,800 » 
3,200 .. 

DilıJtat: Hesabla.nndaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı 

düşmlyenlere ikramiye ç.tktıtı takdirde % 20 fazla.şile verilecektır 
Kur'alar senede 4 defa. 11 Mart, 11 Haziran, 11 Eylül, 11 Birlnrl ) 

kanun tarthleriode ~kllecektlr \ 

Ueniz .Levazım batmasına l\omısyoıı 1 ı,an.drı 1 
1 - Tahmin olun~n mecmu bcd~ll 60410 lira olan 70.000 kılo s:ıbunuu, 29 

Temmuz 942 Çar:ş.amb-ı cünü saat 15 de pazarlıkla e;<Sllt.mesl )apılacaktır. 
2 _ İlk teminatı tı70 lira. öO kuruş olup şartna.ın~l her gün 302 kuruş be~ 

del mukabilinde konıisyondıı.n alınabll!r. 

3 _ isteklilerin belli gün ve saatte Kas~ bulwıa.n komisyonda ha. 

zır bulurunalarL «7825ıt 

1 - Tahmin olunan mecmu bedeli «13950 .. lira olan 300 t.on fırın odunu. 
nun 31.Temmwı.9-l? Cuma gümi sa.at H,30 da pazarlıkla eksllt.mcsi ya_ 

pı.lacaktır. 

2 - İlk teminatı «1016., llra ,,zs .. kuruş olup şartnaml"Si ber giın •tonıisyoıı_ 
dan a.lınabnir. 

a - isteklilerin belli giin ve saatte Kasanp:aşada bulunan komisyonda ha.zır 

bıılaoma>arı. c'18lfb 
~~~~~~~~~~--

200 ade.I Soba borusıı 
20 11 Dirsek 
30 » Dirsek 

S kl!o Soba teli 
2000 aded Ahılestlıane kitıdı 

Yukarıda. cins ve mikdarları yazıtı S ka!om mabemenln 2'7.'7.!U? Paı.ntul 

&'ÖJlÜ saat 14 de Ka.sunp:.ı'jad.l bulunan Deniz L<-vazun satınalm:ı komisyonun 
da paurlrğı ya.pılaca.tuıd.ın isteklilerin belli gÜn ve saa.tte komisyona müra. 
caatlar&. «795-b 

Koyun eU 
Sıtır eti 

Beher k1108UDUD 

fahmin bedeli 

HO kuruş 
103 • 

Ke~l cU 90 » 

) Marya 135 • 
• 1 - Yukarıda cins ve tahmin bedeli ~'"il.zıh 45 ton etin 2'7/Tenımuz/942 Pa_ 
zarteSi günü saat 15 d~ pazarlıkla ekslltmesl yapılacaktu. 

2 - ilk teminatı t<4100, Ura olup ş:ı.rtoamesI her gün 315 kuruş mukabilinde 

komisyonda.o alınabilir. 

3 - istek111erin belli gün ve saatte Kasunpaşada bulwııın komisyonda hazrr 

buluıunal&n. c'1803ıt 

T. C. Ziraat Bankası fstanbul Şubesinden: 
Bayburtta Emeldi Binbaşı l\Iııstara Yatçının Bay>burt Ziraat Bankasından 

27/5/910 tarihinde lsllkru ettiği para mukabilinde urbln etmiş olduğu 21101 
No. Merl<ez Bankası bis:;e seııediııl vadesinde borcunu ödcmiyerek geri alma,. 

mıştır. ikametgahında bulunamaması ve adre5lniıı de maliım olnıııması hase. 
bile 27 /11/940 tarihinde vadesi hulul etmiş olan işbu borcunu 15 riın :ıar. 
f~ bankamıza ödemediği takdirde hisse senedinin 3202 numaralı kanun mu,. 
cibfnce lıtankanusea aabl.M:aiı ilin olunur. «'1999• 


