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Sene 13 - No. 4298 Yazı itleri talefonu: 20203 

(Bu. sabah gel :a hab rler 5 nol say amızdadır } 

PAZAR 26 TEMMUZ 1942 İdare itleri telefonu: 20203 Fi atı 5 kuruı 

Milli Şef Yalovayı 
sereflendirdiler 

Reisicümlıur golda tevakkuf 
ettikleri kasaba ve köylerde 

halkla görüştüler 
Yalova 25 (A.A,) - Dün -ak. r-- ·-·-·-·· .. ·-··-··'\ yemeğini saat 13 de şereflen ~ 

şam saat 22 de Ankara<lan ha. Milli Şefin ., dirdliikler1 Yıen:şehirdc yemişler. 
refket buyuran Reıisıciimhur di:r. Yenişe.\.ııiırden saat 14.20 de 
1ffJi Şef İsmet İnönü, b u sabah teşekkürleri ~ lbeyunın Mtlli Şefimiz, 
saıat 8 de ES!cişehirde tırerıılıeriın. : saat 17 ,30 da Yalova .kaplıca • den ıincrok otomob:lle yollarına Ankara 25 (A.A.) - Riya. İ ,_ la--' 

aetlcümbur Umumi KatlbliOin. i. .LGL.11ıa \ıat1!'l'nŞ :ı:uır. lfJ k ~ • ·· t bl ıi devam etmişler v·e saa.t ıo da -e· ReJ9"cümftııux Milli Şef 1smcıt k l J Sovyet ric'atinden mliteve ı eıme Reft 101 eren r re m .. . ~r..:ııt kasa.basını ~eflendir • • den· 1 
Don ıyı arın a T bil v le 8 D N B A. .. mıış':5'ı""...--ı~~ n·-an·a~~1 5 da!k.ilta Reiaicümbur famet lnönii, Lo.. 1 İnönü, .gerek tevakkuf etıtikfe. e g .. e e e Jansına gore l..11UJW. .OUll ____ L_..J • • ld . •• il 1 r,i ş0Mr Ve 1aasaıbalaJ'Ôa, gerek 

• haı11kllta konu~ukt:an sonra yol. an nwuıuu:ıuesoun yı onum 1 Son Posta 
Dün 12 inci yaşını 

ikmal etti 

'lıa.rıınıa devam eden MHU Şef, müna.ebetlle aayın yurddaflar. 1 yd?da, köy4lerde halkın candan a kta ROSTıOF . ..ıı dan ve resmi ve buauıi kUTUm. 1 sevıgi ve sayıgı tczahürlerile gul'8 ,... . ~b~~ ~~i~:.~:;::~ ~ H~11d0ıklbnarutı lar levbre ~t~~en- ı1 kıarşManrnı..<ilaır ve ~uria.nmış.. t B/R HARABE hailkla !konuştuktan bDŞka Hal'k eaua ~ laır \"e ~ve kas:ıbalıarda ol. 

UZ~ ™L~E ~~~~~~~~~~:~~~~~~~-~~~~~~~J~J,·~~~~t~~~~~~~-~~~-~··~~~·~~·~~ .. ~··~··~···~:·~~~:~.:~~,-~~·~~···~~~·~~-~~~~·~~~u~~~~~'~~~~,~~=~f~~~~~e,d~e~h~~~k~~~ «Son Poıta» dün çılı•r· 

dığı nüıha il~ on ilıinci Almanlar . ço··rç·ıı·ın og"'luna r· caret Vekalet• e . Yaaını bitirdi. Bu8Ün 13 Şehirde hüküm 1 1 J nı 
""~Ü yaıının uk nü•hası· Novocerkask'ı suren şartlar k. · 

hakkında Berlinde göre i ıncı 
Ve fen ııünlerinde J.im11 malQmat yok cephe Mısırda • • b l 
r!y::':!: •. u~a;~ön~!~;'. Rus~fu~ şarkınıa.f!on Yaz taarru;;;;n başından- açılmış bulunuyor PfOj ftS} azır lJOf 
rini de fevkalade nüsha- ne rını geçnıe ıçın beri Ruslar 2 binden pek Ankara 25 (Radyo gazeetsi) .. -:- -

larla lrutlulardı. Fakat İf· mÜcade e baş/adı Mısll'dan VÇn,goona gelen ÇOl'Çı..l 7' k h // · ,ı · · . ~ d f 1. 

te bu
6

ün , ene 6 •ayladır. faz:a top, 2 hin tank Jiır r.ö" O".'~ ~~ ~c.i. rephe • .1 opra ma su erı o
1 

ısı tora
1 

'i' a.rı yapı acaK 
V e bUttln re.elliyi bii dar Moskova, Alman "ı ler "ı k b t . 1 nin Mlsı.rd:a bltlunduğunu ve Av- hububat satışları için fiatlar tesbit edildi hacmi kıymetli yazılarla ay e mış er rupada ba.Şka bir cep~e a~n 
·· l b"l k • • / t ha k t . lal idi"' nı - m~'iin olmadığını soylemwt'ir. • . l."1.-- . _ .. • • 

°!'!.eye ı me • ıçın ıar e • re 6 .810 yavaş 1 gı . n.· taralltan Milıvcr ka)-nak • Anka;a. _25 ~H~ .. ) :7 Toca . ·~"'"" ~' ..... ,,,."~"'."' tqcl. tıgı emehten ıbaret kal • h b · Betrllin 25 (A.A) - D . N. B. lar ger-.. M h""kümeti. bazı ret Veü.lctı yem bır tetkılat kanu. kullere, hükmı ve bakıkı pjhıslarE t 
i Br Verıyor nin diplloma6k mubeıbiri Rostıofda ımı. ~~:..., ... ~ır u -dafaa.c:ını mı p rojeai hazJ"rlamaye başlamı~tır. yapılacak bubuhat satı~arı içiın şı: mlŞ lr. h !!L•• •• ,,L_ b 1.1.l d •• w2 SttıaıteJ1Jk Illl..l~ı.cuann Il\..11 • , • ô_, .ıı .JL • d!·I-• • 

/ il h l k 1 - ı.L&tım wrcn pr..-ı- &LA :n a og e ( De 5 • 1 yfada ) Bu p roj e ite memleket n ıa.şe duru. naaar tesaıt e Ullll ~tıır: 
'ifa • ge ece yı ~ • h . d R l b" iizdri Bcr1indc lbeınfrz maırumnt rnev. vanıı ınc sa munu tanzim ve iıda.re edecek yeni Beher kilosu buğdayın 26, meh. 

sulh i~J e fen (lÜnlerJ e Bnanak cep esın e us ar ır oud ollmıad•ğPnı oö,,lomi,ıir. Bwum.. • b il- k.adro 10,ı,ıı cdUmektedir. P roje lü~ ""'"• yU]af ın 2 2 • çwvdu, .,,,. , 
çıkarız, diyeceğiz. kasabayı zapettiler ~ belı1alber as1;eri :mahfellerde b.u şe.. Acı hır kayıb n in 3 Ağustosta Meclise veıil.eceğı ak daır nın 21 kuru~. 
~ - hirde her ev.ın geçen SonteŞI'llfl a.. , söy/!cımncktedir. Of.:& tarafından yapılacak un sa. 
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••••• Bcrl!in 25 A.A. ) - Alman ordu.. yırnıda.dherJ Sovycıllcr tla.ra fı ndan talı • Diğer taraftan T icaret Vekaleti, tı~aırının f atı, buıbu.'bat satış fiatla.. 

.. ISll'd8 • la.rı ~ndanhğı·nın tebliğin .. kilm edillmelcte o'ldl..ığunıa bir keır.,, Erzincan meb'u•u, Partı umu· ticari saha:da a:lınan k:ararln ve bu rına un fiaııları üzerine müessir o • 
IR de Rootof d<Jcsi.m1nde muha.rıebe daha •r'Ct edllmc;kıtcdlT. mi idare heyeti auuından kanub:rın tatb ikatına aid faalliye • lan anasrrrn ıilavesi suretile Ofis ta. 

meydaımınıın düşmanın son mün • A skeri maMeilerd'e Ro.s~fun l•kender Artun vefat etti t in tam zamanın.da icrasın• tcmiın rafrnd.an tayin olunao.-ıktı:r, Son ba• b f:eriıd gırupjlıaınnd:an tcrnırzıl.endiği zaıptı liç!1n yıapılla.n nurvaffiı.kiy~tlıı m~ ım.a.Jcaıaıdlle Vck.Al1et memurlarının Suha.şı teŞk "litının +abmin işleri. 
A . kıaydedihnckiediT. ha'J1CbcıJen:l1C'fl &<m'Ila bu ş~rJın bir Cilmtıuıriyct Ha.Ht Partisi umumi yeni !bi!r emre kadar senelik mezu • n1 ikm8.! e'ttik1eıi mahıı.Uerde lağve.. 

Rostofun şarkın.da Novoçe~.ask hıan-abe hamine geıhnif. ofdugu buın • 5ıda.Te \ıeyeıti azuı nda'n Erzincan niyerleıini lc.aldırı'ld !lğını alakadar . dihnes0'ne ve diğerlerini~ işle:1ni ik. d a•ama 
0 

şehri, OOkıalk'lard'a Cereynn eden Şid dJaın atidlall edffimcdc'tedir. , m eb'u.su ve Uluıs gazetesi imtiyaz laııa biJdirmi.ştfr, mal edinceye ka.dax VA7ıfelerlne CC. 
.- det:i llir çanıpışınadan soııım hü • Aımnan ve mifl'leRk knt ..ıa.n ~ ..ı.ibi lok....ı.,,. Artun ~ayli zaman. Hububoı ootıı f~atları '"•m etm<1<rine da", ~o<dinasyoo 

• 
Topçu ve hava cum1:a zaptedflJm:iştir. ~nıın şark bududuına ya~-'.!: ~aınhe:rlı m üpte'!l old ugu hasta!lı~ 7 A nk.ara. 25 {Huwsı ) - Top • kıa.raxı Vekillet' Heyetı tarafındll41 

Ro'sVofun ~ılkmda Don nehrini ıtı:kGa.rı fU e snada n eh'rlll g'anlll"l4ı' ta.n kurta.rı1aımayarak tedaıvi \"e ıs'tl :r.alc Mah.ullldri 00.i tıaralından lıi . (Devamı 5 inci aayfada) 
geçmdk i1Qin geniş b ir cephede mü. bazı yet.leııcle ~ yüz met~~ rıa.bat iç.in geıkliii Ycıilköyde vefa t - ---------- - - ------ ------kuvvetleri arasında 

çarpışmalar 

devam ediyor 

oadeleye baŞlıaırnıı~ır. Büyük Don b\Jlma·k'tia.dı·r. So-vycııler, VaronıeJ ın etımiftir. T • t v k • ı • d •• 
(De ..... ı sinci ooyfoda) (0..-

5 
... , ..,foda) ........... ~~--~--~! .. ~~~).... ıcare e 1 1 un 

C Askeri vaziyet :J 
Almanların çevirdiklerini 

bildirdikleri Sovyet 
kotvetleri ne oldu? 

Üstad Halid Ziya 
Uşaklıgil'in 

yeni hikayeleri 

tayyare ile Balıkesir 
ve lzmire gitti 

Doktor Behçet Uz Balıkesir civarındaki 
köy harmanlarının vaziyetini mahallinde 
tedkik etti, bugün tedkiklerine lzmir ve 

r·--....... ' Maııİ•ada devam edecek 
! ll•nların claiılmadan wm ç•lıilebilclilıleri anlaıJıyor. Bu İ 
i hUueyi çolıı. buhranlı duruma emaıınJa mcuetal Timo- • 
i çenlro he•abına hir btlfcuı diye lraycletmelı yanl11 olmaz. 1 
\..___ ··------.. - ............ ;. ___ .) 

Y aza11 : Emeldi Gener•I K. O. 

Bahbeifr M (A.A.} - nc&T'et 
Vekilıamıiız ddktor Behçet Uz. bugün 
sabah saat 10 dia beraberin.dk:!ik.1 ze. 
v.atla , ~ ile şehrimıze iehn!İŞ
tir. OOOmdb&ı'lderle doğruca vdJa • 
y~e gel.en vetkil, komutanlık, partıl. 
ve~ ziyaretten sonra, vi
~a~ lkıaıyımalmmııarla görüşmüş Şal'lk ~esinde: savaşa sü:nmdk slll"etile St'ırliıngrad ve h'UkUmıeitln son aldığı kararlarla 

SovyE!t'1er.in üçüncü büy!Wk 14 • sahası.na doğru iılerlemeğe çalışan bu }".>!.da ıa1ınan 1Je<ibirler etr.a.fında 
manLan olu.p Balkfı • Rostof . Mos Alim~ ~: ~ttte: kuvvetıo:.re kar izahat alm.ışt.ın-. Dok.tor Behçet Uz, 

Meraa Matnıh'da infilak eden · rol üzerinde Sovyet - i 1 Ş' e~u m avemet gösteren . . . Balı.keslr v:il~in hububat a'.lnm 
bir benzin deposu ko~·a deın:ı:ry k~sur nüfuslu büyük So~UerJn bu muıkavem.ct!eır'i de Üstad. Halı d Zıya U§aklıgıl karannıa göre tesbit ve borQland11r. 

. .. ı.:rın ~·OO? . 1 ve Kafkas kırıtlmıştır. fl! BUGÜN rna i.şin:n süııatle yapılmış olması &ıhı.re 25 (A.A.} - Bugun neş. biır endüst'I1i şehri 0 
an . lh sına Dünkü Alınan resmi tcb'~i de bu ... do1ayıs;'Pe :rn-emmıniyetlerini izhar 

red~c~ rnü$Cı'eık İngiliz Oııtaşarit petrdllanınıı: Don~ Gana~~ 5~~a!l5 ha:berleri tamam1amak ürere Ros. &ki Sima, edeırek ~il~ -e.!ımiştir. Toplan. 
teb1.if4i: . . naldeden bo~ların geç.ı .. ; tıof muhaırebe sahasının temizlen. J • • ,.. • tıyı mütooikıTu oflisin alım yer.ine 

Cenu!> ve mcrlkez keıııiımleııınde olmalk d.olayısile de ayU"lca ~-:ı:: mslı1te olduğunu, Rostoluıı 45.50 zmır h kayesı gel<'n Wkrl orada ~ru:.ıııl ~.eslim 
kıeş"f iJroriıa.rınnız ve topçu kurvvet. bulunan RoStnf t ahmin cdıld.gı . kadar c;imali .şarkisinde • . • . .. .. .• .. eden mü~aihsıiıHerle ~ruşmuş ve lıenıniz faalılıyeltlerine davam et • veÇhıi~e çdk çetin muh,areıbel~den 'ldilomet-m eh . . ' ımal kenannda Bu nefıs hıkayeyJ. bugun dordvncu aJmı v.aziıyıe1.'inl tetıkik P.cie:relk gc • 
rnı...n-r:~·... sonra Allman ve Slovait kıt aları ve Darı n ıı:.mn şeh . . h .. sayfamızda bulacaksınız rek.en ~eri vernri~ir ~ uı ~ .. r · ·· h!" uımı kain Ncwo'Ce~aSk ş rı.ının umun.. ~· • 

Ha-ti lbomba tay~arelerittruıile tar.aıfın?an. evve 
19

)' .s.t'':ı . ru~ .. a la zıa;ptedıldiğinl~ Don nehrini VekıNin şerefine • Atatürk Park 
bomba arv ~!erimiz 23 ve 24 zaptedı.lnı.iştlr. ~ene .. ~~. gulann (Devamı 3 ; 1 d e ) (Devamı 5 mel aayfada) (Devamı 5 inci .aylada) bü;yük Don kavsın4.e .r~'"Y~~t a ,. 

~ . . . Balıkesir belediye binası 



.. 2 Sayfa 

Hergün 
Moskooa radyosunun 
Çald1tı İmdad çanı 
Karş·sında akla 
Ge,en iki ihtimal 

~---Dnm lJpıldıail -
1V[ oekova .raıdyoıSu son emisyon 

la.rlildm biri:nde bfr defa da. 
ha: 

- Vata. idüede, cümlesile 1* 
imdad çam çaldıktan soma bütün 
Rusların vatanse'\Terliğ~ne müraca. 
a:t etıti. 

Düşman mırı aştığı zaman dev. 
let şefleri bile neşırettikleri mesaj. 
lama vatanın tehlike karşısında 
olduğuınu söylerler. Gazetelerin ilk 
Baylfaları heyrx:an verici. yazılaıı·Ja 
dolar, malksad milli ateşi uyandır. 
makıtır. Fııitat başlamış bir savaşın 
13 üncı.i ay n.da bu tab:yeye başvu. 

Resimli lllakale : = Yunanlı sözleri ~ 

l'l1laoaik olursa bu harekette bir Arkad8fma L-ı :-:....1e .aiphe v•- arinıc1-ın1n her hareketini Mfiwı.Lmı oldot:.. kadar fula edamla t.lllf. mahhiai eHnd- aeldiii 
b•a sebe4b aranır. -:t ~ r- ---, ...,. --

, ve her söziinü itlmacbtz ckla karJtlayorsan sünün birinde a.rbdatm ta- bdar senltlet, fakat herkesi .tuıdaf, ,ahacl d09l ....,.., lllkad•tlıia 
Hatıra i:lıK bak~ı:a ik~ ih.t!ımal [4e. rafından aldatıldığın takdirde onun hareketini mazur gör. 'ft dosduğa ~ gördüğünden de fiiphel-me. 

lti.'YQr: ........................ _ .................... - ............................. _.. _______ _ 
Ruısya 'h:.i <::uıma uğradığı günden. 

ben" "cld · eıkıs'.lını:Yen bir ısrarla [ s h • • b ı • 1 ::;.;:~~~:ı~. 'k,nct lfr cephe - e 1. r a e r e r 1. 
A~lo.Sa!kso., alem..i harlxlen ev ~ ....................................................................................................................................................... _,.,. 

vel baş"lıca düşnanla.rı ehemın1yct G . . t F k 1 l 
sıırasıile numaralamak bahs:nde ik; emı ınşaa ı· at onmuş o an 
~ a:ymıh;ymtlu, üç yı1 süren araJık. 

:nrn~=d:; ~~~:ı:~~e~ri tez~anları faaliyete d dd l . 
saıman aı~ kasırgaları arasın<ia bu eç··ıer gı . a ma e erı 
gün ılık m.ımaırayı Almanyaya ver. g il · 
mekıte müf.iteh"d::lir, Alı."llal\yarun 

Olur mu? 

Kömür tevziabnda 
yolsuzluk ve bir ceval 

bir da.ha doğrulamıyacak kadar K J • h'l" J kü ··1ı d •• b t b k ld kaıt'i ib:ır yıılu1 ı.şla yıkılmasını ıst€r. ar~ enr.z •a .~ rn e çu un ser es ıra ı ı 
Falkaı"" Alımanıyanın U" kılması di;n. gemı vapmak u.zere kurulan 22/7 /942 tarih.l~ myrrnızda 

·~ .J · .. ...., bu sütunda Fatih kömür bayı·i. 
~ domaJ düzıeıne kavıuşrnası de- bu tugiıhlarJan Bartmdalı.i 

l ı nin muntazam tevziat yapma. 
mek de,ğildir. Dünyanın <lüzene 150 tona kadar gemi er stanbul iaşe müdürlüğü de işlerini dığına da.iT b;,. yazı inti§ar et. 
ka·vuşması. Anglo..Sakson a1 emin!n yapabilecek mi§ti. Dün, mezkur bayiden 
beğencoe@i şa'kilde b'..r düzene kıı-ı - ta :fiyeye başladı, aybaşına kadar bütün bir mektub aldık, nıatbuat ka. 
vuışması e]ibeıt!te harb ·n ka7.amlma. Haber a.lld::ğırnıta göre Karad:e • • l b 1 d • •• • d '·' k 
sıından güç alacakt r, herhalde nizin 'bazı .mııntakalarınd~ kurulma. iŞ er e e ıye encumenıne evre.::u.ece nuıı-u mucibince neşrinHstiyor. 

--1 ~ d"' d ı Bu arzuaunıı kısmen yerine ge. 
an<>ııu~ • vn .un':~ a, anorID" 81 \eraııla~ırrlmış oJaın gemi inşaat • . . . · · 
şartlar ~· ln~ıl. z _ord\lS_?D~D ıezgiııhftaT:nın projeleri. Vekaletçe T"~ V~Te~ımn aon v~mış sutlta ne şekilde hareket ed»eceği tıreceğız, kısmen diyoruz; çün. 
~pa sa.g1aım, hı:or'kes nJcnc ustun ta9d'k edilmiş ve bu.nrardan bir kıs. oılldugu ·karar uzennc, evveke fıat • taıyin -ediılememekted!r. kü, mektub, bu hadi.re ile hiç 
bT' ~ıvvet ~1arraik eld_~ bulunan.ası.,mı faaiiyıete geçrnişl'.erd.İ:r. 200 tona 1ıırr .loonmuı olan zeytinyağı, pirinç, Diğer tara.ft81lı İstanbul Bölge la. bir alakası olmıyan bitaraf bir 
na l~~~ ~~t.eırec~tır. O..&ar mcıtöılü ve yelıkeaJi küçük ,fasuı.'ye. rwhu.d • ~ercim.ek. sa.d'eyağ şe M~ğü ~rini tasfiyeye baş. gazeteye kaı-şı çirkin kelimesi. 

D~unülle'biıl r ki, An,ı:ılo.Sakson . yapacak oıla.n bu t-ezııahlardan kuru b~a., peynır, krema ve yo _ lamışttT. Ay b~ııoa kadaı iaıe kad. le tavsif edebileceğ.miz garib 
8'.le:1'1i. k<?oo: hesaıbın~ kend: kuvve. ~:ı;; nda olanJia .. 150 toııluk gemi. ğurt sa.tşları tarnclırncn se~t bı • l'osu ·bugünkü hahle çahacak ve e. bir lisanla yazılmıştır. Hakkın. 
tıinı h ç sarsmadan A:ı:nanvayı Rus. •- 1• 8

_.. .. ba...t--ı~udır Elyevm ra.kdm.ştır. Bu ka..ııa.rın şumulü dai _ 1. d k' ak t... _ı d" .. . da bir vatandaş n §ikdy1?tine 
• • .J. xr ın ,,.._... ~~ il' • - • • • ,ın e ı evr ı cx:ııe ıy,. encu:nıenıne h - d 

yanı.n ve ~~111 e'Ztp y~mas n tehrdmizde lruru.Imuı ola'l'l _ıoo._GOO 1 1esııne gırcın _bazı g~da m~d~_en vereıcelctir. Fiat. Mürakabe Komu • ta anımul e emiyen köm.ür ba. 
tıere h eıtım iŞ'tir. lira şerma celi gemi i-nşaat ş•rketı de daha vardır kı, 'bunıarın fıatlar nı . . . yii sanki yolsuzluğrL biz yap • 

Fa!lmt ya Rus ordusu bu vaziıfey6 ~· h al"~ claha büyük ve uzak ve sa.tı:şlaırıın.ı mahalli · dareler tayin ''0 nu da pm.d.aye ked:ar tetkı'.kt.e bu.. mışız, ya1md bir mtıharrir görı. 
yapamaz, b " ak"s ken l"si yı'kılır, u f~- ~L---'-'le~ek geıniı in<>a. ve t~it etmiŞlerd.k Bunların aa!lf- lunuı.a.kta olan evrak·n bırer lıstcs - derCTek tesbit ettirmişiz gibi 

~- ı..~ .... ı Sak A, . . mıeaaı eıııere ıpcy'CU .. " • h ııll rcn.kta.d K . . zaman Ud ~"n ().. son a emının . . t Ah'far yaptıracaktır. Qarı da em-beıM p>ya.a üzerine ceTe. ili ~ - ır. Offilll)'Olll9', gır. b"•e ça.tmaktadır. Gaaetemizın, 
ale~·nıe · liyecek olursa o zaman 51 ıçın ~a yan edecektir. Ancak gtda ha.r'dm.. meyıp de ıra hel<ll"'llıekte huh.ın .. n vatandaşların derdlerinP., di • 

ne 01aca'k? . M .. k .... t Vekili i, e -ı~j madd:cılerin görecek ter; mua • evrak ve meseıYeıler ae ocırdu.ğu gibi ıekıenne tahsis P.ttiği sütun, 
B r Aıme. ~an gazetesi: una a.a ' .mde henüz ibild.i.i'iJmediği için bunu alakada.r1ara devred:lecektir. hf'rkesin şikayetlerine açıktı1'. 
- İlk nci cc.ilheyj ancak Rus or- gümrük~ e1" Mi." st eşa- Bu sütunda icabında -resmi ma.. 

dıusuınım y•x·~m2Jk üzere oıduğuna h .· · · e Dayısını öldüren 1 Üniversite ikinci kamıan ikaz eder, Mdiseıcri 
lamaaıt .geıtiın:i:ğimi2 zaman açaca - rını ::ı şe ımız .:& • • • nazarı dikkatlerine koyarız. 
ğllZ. dedi. tetkhderi katılın muhakemes, devre kampı yarın Fak4t kimae çıkıp da, bu kö. 
~ryet ~~: Do~ ~~ı: Şehniımi7.de bttl•.ma.n Münakalat dün de yapı:ciı başhyoı- mür bayiinin yaptığı g.bi. şi. 

bunı, k m b +....:-.: bü'a~!nkı alJ.t.A.b·-,.ı·· ı, Vekilı Ant..ral Fahri. Engın dün D"" ''·'-·'""' ğıırc--.l bund bi 411- • ---:..... ...;:..ı...,,,ıı, _,.•ullları.. kayeti neşrettiğiw..iıden dolayı 
ayı ın ~·ı yu. o a ı ır, t:a'k.a l..iım.a . lıi.ğ. ve liman u.n -.uııuı a r.t.C&Ua an r unııv""'-""' ve J ~ .... '-'& bizi müaJıeze etmeğe kalkış • 

fa'ka't durumun muhtemel akıbet- ~~l . den r~l 11 olmuşhıT. ~dıdiet evel Si.livride ~lencn fe<:ı nın bir DCi ~e kampları dün maz. 
l~~ni ~ k~ran_lı.k _görmekte bil. :ün~~ V~~ muhtemel ola • bir cıa:ı:~.otm ın'lıUb.aıilernesıne <levam sona e~t.ir. !kinci devre kamp. Kömürcü, mektubunda tartı 
y.ülmllemi~ du~ıve:~· Sovye; or ra:k bu alkşaan Ankaraya döne - ed~tıi.r.. . . . larınıa .iştiir.aık edecelk. olan 'nb Fa. €le değil, ,:repetle kömür al..n, 
duı9ıll'lun oenubda butun kavıl> arı. ..rı •• 

1
. Hadıisenin mahıyen şudur: Sı • kü.,. . G" 1 cı- , tl "n-..ll.. .,# 

.. .. 1 , t ak 1 Ct:.A. ır. 1 · · ıba ~ 1 Ortaık ·· <l F 11 t I~esı. :uze .:><1n a ar .na\ld~ • sonra bu şikayeti bize bildiTe. 
na ~r11n<ime~ ~d mdeK.ken 1:.:

1 
.0 . - Diğer taraftan şelmmıule bulu. ~l'l.Y~ Mg/1• ..m oy dae ekyzu. ak~ m:Si ve bütün Fai!ciilıte ve yüksek nin bir emekli yarbay olduğu. 

dugunu. ş:ıma. e e UıV\ ı:~ erının .. ..::1. • hisarlaT müsıe yazı . .. aı r a1.1~ann 4 • ·;ıl ıç l 1 _.JI ~ • 1 'L..JI .. l" H zı.....1-" 
erı aşağı tamniııle uQte ikisini sağ. nan gumıı~. ve 1~ •• 

1 
• içer.~n aralan.nda sarhoşluk dku hwıa 'kampa tabı ta eUtc"ıer nu soy uyor. a ~i, o gün de 

lam ... -.,;;.,.., ·· ·· şan M. Nedım Gunduzalp da şel • .,. __ 1 -~· 1..:- •· ak yann saat 7 30 da Üniversiıte mer. yazdığımız g:bi, ~ikô.yet sahibi 
......... ~~·uı goruyoruz. - : de!k" - rıük d ·relerinde tet saı:~ı e ~w uı.ı- mun aşa ' 

O ha'Jde, Mosirova radyosunun ~n:ız . 1 ~:11 tına~ W' • 00.ğumıuş ve gi.Uik~ ş.dde.tli bir kez birıeanda askeri elbiselerini em.ekli yarbay değil, bir mü • 
bu tel~lı hiıtabı, durumu hak'kat. k~klerıne urvaan ~ kavıg.aı hail.ini almış.ır. Bu sırada giym:ş olar.ak haar bu~unacaklar. rettibdir. Demek oluyor ki, 
te dlduiundan fena göstererek Mi'li • fazıla hidd€'te ika.puan Fey.ı.uilah, dır. Biliılh.are saat 10 da askeri ban- ayni muamele ile kar§ılaşmı§ 
Anglo • SaJa:Jon alemini ikinci ce~ pıya-gonun b.çağm• çe-kerek da.ylSl MaJ.iıki ya.. donurı ref~atinde ve 1ıramvay bir de yarbay var. 
beyti bi.r an evve1 açımak ve ke-ndı son taliJiferİ ralıyaralk öldürmüŞ,tıü.r. Vaık'ayı : _ .. _ Gene kömürcü~ iddiada bu. 
kuıvvdt.lerlni bira-z az harcamak müteaıkıib Feyzıullaıh ıkaçmış ve o. Y'?lunu ta.kı]jen kopru~e kadar yu. lunuyor: cFatihte çift atlı a.ra. 
m~ına maıtıvf Qlatnaz mı? • • • • rada bUkmanlaırdan Niyazi. Mali • nıyerıelk: or.aıda:n Pen.dıge geçecek - ba yoktur, tek atlı vardır, bi • 

Jf 10 bı11 lara ~an ~ıle~ı~ kin ağaıbeysi Seyfullah Malikin 1erdir. İlkıinr..ıiı devre kampları 15 naenaleyh bu arabalcır 500 ki.. 
MoSl«:ıva radyosunun son mesa- lahibi hala gelıp ıkramıyeıını intikamım alması için ~ikinci bi1r Ağusbooa kadar devam edeceil:yr. lodan ıfazla almaz . • 

jmı dinlenken ilk bakışta hatııra almadı c·nayıete t~k elmiş.tir. O da er • niçin 700 kilodan fazla verme. 
g6len ikinci' b:r ihtıimal daha -;ar: tes· gürıü Qroy civaırında pusu kur te<ilol> SUÇ' ud'an Mr kere daha sor. di{lm anlaşılır.~ 

. ,Al!ma.nıya Rus kayıbtarıru dört Mim Piyaırııgonun 7 Temmuz çe.. muş ve Feyrmı!lah geçerken üze • mu.ş. o da ceıvaben: Münakaşaya bile değmez. 
. mHyıcmu es;r ve bunun i:K:i misH de Jğtjf.ın.;ın bü:yüık ~k.rarni.yesi olan rine biı1kaç el ateş etırni.ş ise de c- Evet dayımı öldıürdüm. İfa. Müşteri kömürünü. iki araba 
öfü, yaralı olmak üze.re 12 mily0- (30.000) lirayı Afyonda beılediye isabet ~- Bu suçlar • dem doğruduır:t demişt'r. ile de naklettirebilir. Bu kö • 
nu aŞkın olaraik hesabladı, tank, bqkıltibi HMnıdi Honıclu kazanmış. dan maznun bulunan 3 kişinin dün Er~ günıü yotlumu bekliyen mürcünün düşüneceği §ey m :? 
tayyare, top kaıyıbı ise ortalama u.r. kü du~ esnas;nda Fey • Seytfullalhlm da kendisini öldıü.nmek Ton başına 29.!> lira ald .ı: 
Jıalkam1a 25 ş.er binle ölçülüyor. Bıııy Hamdi dürüst ve temiz ah. ııJlaıbm ilk tafılld:kat sa-asında alı. iddiasına da diyor kı: 31,5 lira. 
Buna kalışı RUByanın :resmen ka. JB.klh bir aile babasıdır. B~ çocuğu nan ifadesi okunmuştur. Suçlu bu için üzerine saldıırd~ım ila~ et. ya. satmam ldzımken 2,5 lira a. 
bul e;tıfilığl r~aım 4 mil~o~UI'. Talı- v.aırclr ve .kaıbbalık mı &iieye bak • ifademnde Wiseyi yukarıda an. miştiT. Seıyıftilaaıh ise ~ustrnda şağıya veriyorum. 
min vıe iddi~n ~an.gı91~ın. ~ru maktadir. Çok müte:vaz.i, maaşile lattığım:e Pilde Arar etmekte • bumu iı1kilr etmiş; auruşma, şahld. Bu ıiddiada ceuabdan müs • 
ollduğwıu ta:mh g~terec~. Th. yı\Da~ belediyede çııııll.fmlt dir. lerı:n cellbi lıJ.ıı başka güne bıralkı~. tağni olacak kada,. sakat var. 
ka.t bi'z oı:ita1ama b•r hesab o~~r~k ve muhitine bmdhu çok ıevdirmit Reis; ~ okunmamnı mil• m!Ştır. Hüfdsa kömür bayii anlamalı • 
sdkl'"l milyon üzerinde durahilif".IZ. olan 'b9y- Hamıd'Wye çıka.n büyük ik. -------------------------- dır ki cevab verdiği her nokta. 
Rmwanın insan kavnağınıın ~- ~ hemen bö'tün Afyoduları da yanılmaktadır. Eğer umu • 

suz oldu.h söylenir. bu, bir ha'kı- da ~~- 1 S TE ft 1 NAN, mi efkan tenmr etmek istiyor. 
btin ilaıdes!dir, faıkat 180 m'ifyon e. çeJciiitiın 4 tane 10 bin iira • IS TER iN ANMA I aa, ev!'e14 '"""mı ~n mü. 
·-······~~~-~~~~ ... dbdı.n blriaiai Miiasta aabuncu H&. mesJi olan bir gazeteye karp 

.. Sın Başarania belediye temkmlt a • Bir mbdaf1m1a esnaf lallel.a.. t Şimdi de ha, bizim bllclikle • nezaket borcunu unutmamalı 
TAKVİM 8 Tem1Hz mbaıcıeı Hamdi Damgalı, ikincisi lddarl iizıerinde kiçük bir incele.. rlmizden birini ilave edelim: ve mektubun neşrini istiyorsa 

11----...---:::=-::::;--r----ıı Svıkmn)tta. mütıeahhid Receb Gür ald w -'L-1-- cevabım kanun çeT'ÇePeSi. için. 
~ -ı 26 AnıM .... t1e çarrb;ı T eıvfilt Gökmen. üçün - me :rapmlf, 

111 ~ AmeıWan fıstıklarının behe • de yazmalıdır. Bu. vaziyet ga • 
mi llll ciiliinii Hop.ela Arhavi nah~e mü. ldaini obyalım: rinde iki tane iç fı.tlk wanlll'. zete idarehaneı#ini kömiircil 
- Pazar H::, dürıü :Niıad .kaun:nışlard1r. Dördün «Dit ~ da hava •İ- ~ P)'et mahirane hir feln1. dii.k'-~ı "'anneden?ere de bir 

T-mu ~-i .... ka,.orlar. içinde 7R1yarlya ma • de -ıı-.., L- ıL! fı-"' .. _.llll 1..!...! 11;un • ' 
18 f942 sa cii' 1 o w.. lnt. da lzmire ÇJkmJttlr. ela L-. """-L.. -T •;r-. UU lw.l IKllU Uln ibret Olmalıdır. 

emmuz 

Sabahtan Sabaha: 

Her 91! 300 
Mülzen'dise ihtiyaç 
Var ama teşkilatda 
Hala diplomasız 
Mühendisler de 'Var. 

\ Burhan Cahid _J 
T ükeek. mühendis mektebinde 

• Y111>ılan mera.imde Mearü Ve 
ki& mıe~ her yıl üç yüz mü. 
beınclıiee ~ı olduğunu bildndt 
Jtüyiit ölçüde. bir imar ve .islih dev. 

riDe eitt:n ~ket :için geniı bil' 
fen ve telmiit er weuna ihtiyacımız 
oldaiu ~- Fakat tekniıt 
mıekteiJi, Yübek Mühendis mektebi 
her yıl bö~ :vü:den:e mütehassıs 
genç ~ belde Te!lmt teşki.. 
lltta M1i. vazifdleriıı diplomasız sa. 
~~-rde -u...; .. _,,,,. o· 
-~J'CWC' ..,...,."'lr. R'Orwuyor. p. 

loomnm yem manada bir ehliyet 
ifade ettiii.u kabul edenııek yokluk 
7Alnaır!dnOa •rtt bir mevkii, hi:- saırı. 
dıdya.yı doldurmak i'lion buh.ınan ve 
eıdına eski tabide e.l&yh den.!kn sa. 
lihiyedeıi de J'l.'VD.f Yavaş d · ploma.. 
Jı!aıta dei~mdt mechuriyetin • 
deyiz. Fen ve teknik ~eri başka va. 
zifdere bememez. Tam :ibtisas ister 
~alaydan yeti~ dediğım~ 
..ıatıiytetlerin ıbu bakımdan mevki • 
Jerini do'Jd,mm.ış oldukları iddia 
ediilemez. Bunlar yalnız z2mar.la 
mü~eb bak sahibi olmuslardır. 
TC!'.a.dW ve talih onları bu mevkitt. 
~ getinniştilr. Oniar 1u vazifelerde 
muıval'fak o1mıwk irin be"'i çok c;a
Joışm ışbırdırda. Fakat ne oJqa temel 

dlmeıiığı içiln ~l<lendiği kadar ve
rimli olamailar. Cetve1, ka l'em kuL 
fanmıas·nı, ip çek1p istikamet tavin 
etmesini bilmekle ınii'hend 'iı> cl~ak 
arasında mulcayıese yapamayız. Bu .. 
günün iitiyacı Ü.tün ilıti~as ve yük. 
aek bllgidir. Kaılfla iie m.İmo'\r ara<sl'll

da mesa.feyi lcadro değ"l il"m öfçe. 
bilir ve bu ölçü merhamet -.zrlir. 
Mülcteseh hak bite tanırna-ı. Fakat 

biz böYle tal'h ve tesadüfüın sevkile 
be.Ped'i~ ve hü'.kUınet d'ıarrelerinin 
teknik ı~eriııoe karışan aJaY?ı vatan. 
el.aşları.,, mifıtteecm haltlarını tanı • 

maiaı mecbuınız. Çünkü kabahat 
onlarda değil, herhangi seheb ve 
za'Tll'I'etle oıniarı o mevkile.re gethen.. 

lerdechr. Ya!hıtz he1ed'ye ve devfe.t 
~erinin de ıRtTfthiıyoetli " .J..._ 
sls oel!eıre bıraıkı'kna!ll şart olduğu:ıa 
2öre hem yet'İşen genç~erd'C'l'I istifa. 
dle efmle'k, beım mükte~b hl\k sa • 
h'lblerini memnun bırakma\ için bir 
çare vardır. Bir kanunla bü.tiln elin-

i 
fomwız f.eın ~ teknik vazife sebib.. 
lerin' dd~n ımaasıla emeklive l'lvır. 
maılc ve ye.I'letini genç eh liy,.tliferle 
doı1dıuırrnak. Bu bn t'e'ns;ht de~il 
tki tanlı da menvıu:ı bıTilkacalt 
flaydaıb lbir (icraat) oJUK. 

t1J u11/ıa,,. Ca.ki.d 
·····'·············································· 
Kendisine yozvermi

yen muganniyeye 
ateş eden sarhoş 
Tahtakalede. Küçkiipaza.r cadde. 

mdJe 5 nıu:rnarah evde oturan Mu • 
za.ffeT admda biri evvelki gece o 
civ8ıl'Ciak.i "çkil'i gazinolardan birine 
gida-ek edam&Jtıllı kafayı tütsüle • 
mİfltir. Bir ba.yl' sarho:t ola<n ve ba 
arada gazinoda şarkı eö>*Yen Se • 
vim acbtda bir bdına ııarkıut~ığa 
kaZkıpn Muzaffer gaziıno mü:tnh • 
deııde:ri tanııfında.n dıp.rı çıkerıf • 
mllflr. 

Fakat Muzaffer bütün bunlara 
rağmen g&Zinomm kapı.ınd'a. sakla • 
narak Sevim ad'ı.'ldaki kadını bek • 

0

1emit. bir müddet 80DJ& evine gİt • 
ımekıte olan Sevimi takL ba.tlaaıı1-
t1r. Okuyucu kadm Muzaffer tara • 
fıındıı.n taJCib edildiğmiı görünce eıi. 
nft1e.nnııi1.. kend.ısini takibde ısr• e. 
de.- Cllftl po1i.e teslim edeceğini 

ıııü,le;ııliıttir. Kadının bu ihtanndaıı 
ır6'°Jt e tir olan Muzaffeı- 41:ema.\ ta. -
~ını ~ Sevimin üzerine 
bir d atet etmfiittir. 

Fakat iyi ıbiır ııesadüf :neticea o. 
1arak çıhn kunJwı bop gitmiş, ... 
bot adam; i1dnciı kurpnu atmeia 
va1dt buhnadan polis tll!'Afmdan ya. 
ka\anımışbr. 

t:'-Lıtt b ~H-.,, L-..ı ı....--:: L can, yarı uava "'1f· ..,_ 98111 -'--;....... • bt b le 1 b kA ""11& 11-.. va~at ., ..... ne &a L- llDD·;r-·, getıye r tane ıra t ı. Ne garibclir ki biz u §i a'!{et 
tM»Ai( dla.r miiraıc•t dilerek ik.ramiyesau 1'~~ öatermek 1 • yor. Çrlı:anlan da aynca iç fıstık kar§ıSında alakadar makamla • TeşekkU r 
S. 11• a&ı:amı..t•r. 8 diy aatılı Tah""' 1 - -n ..J-1ıal 'tm.pacaklan tah'_.,· • ~ çln tüy ka1emile deri altına hava e yor. ıı ı z yanyarı. , v t.M::• . 1:1- , .. 

ı " Bu -ı.ı:ı....- (5.000) Tire kaza • 1 •--'--•- olu '--~n n ...... ;,.esini beklerlcen ~ • Allahm rahmetine lnıtkal eden tıok ~ Jl\l'o'<' üfleyip tltinlilderi a lfVeriı eden - ya ~ aallıı ~ yonu • MM-• ıı:a•n. r 
12 .nıan taltlYe.r d.e tunJardir: Eskite- lerln de mal~dur.» ma. kdyet edilen kimsenin meJct..ı. sev&'lli bab&mıZ doktor profeSÖr Kenan 

ı--+.-..,....ıı...,.---r---1-....:.ı-._-H binle ~lan. mahaleııiınıd'e A'rif b1' ile karşılafıyonu. Hiç böyle Tedlihı cıenue törmlnde bıılunan TeYa 
~~~~-ri~~~-n Ôzıt.oıpçu, N«d[lde beriher Muwtafa, { 1 S T E R 1 N /4. N feY bllısM celenk, 7alallll ~raf ve mdltı&b 

il ~IS. tolör Mdm~, pnon Eaveır ve 1 s T ER Ol ... - m.. ~ ıöıMJerenk blzl kaelll etmek liltfünde aıen-oln Nemlı, Aab.rada ~· - 1 N A N M A 1 .... . ... ı- bulunan butün dostlarıınu.a ea.ıldıwı ' 
~_..._......,, ............... __ ı.-..ııu.&..JL...::...ıı........;L..Liil&..A~~~_;;;;.;.:.:....:...::...;.;;:.:::.:..:::.~.:..:;..=---~u_~~~~~~~~~~~~~~-=-~~~~~_JjlL..~-=-~~--==-~~~_J.Jl...-ü's~eıieris. 



:..---------------~~ r-
~tababetinin bir ı_Askeri vaziyet =ı 
ek iği daha tamam a d Almanların çevir ik erini bildirdikleri 

ı Sovyet kuvve Je i e oldu? 
Tıb talebe cemiyetinin bir teşebbiisil. : Son yıllar 

t;bbi neşriyatının hüllJsaları neşrolunuyor 

rofasör doktor Sadi Irmak 

(B&Jtarafı 1 inci sayfada) denıbt>.ıi Aını.an teblıg~'.""rt. ,"-ır.,,..;le .....:ı':ld 
R " " ....,.. :z:anncıu.ı 'iği g1b: geni~ şümullü ve 

osl.ofun şaırk sahasından da ce - muhtelü kesıiımlcrde. Doneç kavs. şaıık cePhcsinin cenub kısmında 
nuJba doğru geçmek ı,,•in g-e~ bir şarkında ve en niıhaycl Bost.on sa - <,.-dk sııkn.şllk hiır vaziyette bulunan 
cephe üırerinde mu.haırcbcye baş. hasında kuşaıtılrnış voya iınha e. Maroşaıl Ti:moçcn.k.oya uz.aktan. 
landı.ğını, büyülk Don kav$.indc ve dilmiş hi·r takı.n1 Sovyet kuvv€'t:le. yani enıdiirelkt yardım gaye.sim halı 
Star:~adım garbi lw.asın<la Al - r~~n baJhsctım~l~·dJ. \re bu_ ~cb _ b;;r t.aarırwz maıhiy.<?tin4 a1arr.arruş, 
man ve müttefik kuvvc-tlerintin lı.gh.::-,_ Thostof şeıhır ve tı<ı:.1ık.ııruıtı bJa&!s Ya.'.k.ıDtŞark'taki Ingılız. k'JJV-

T ıb Talebe Cemiyeti, son ~i'Meanuası hali~ ~thıınek dileği-jtaık.lh etmek :imkanından mahrum netl'ıır.in mecrıas!na ya'ı<laşt.uklarmı alıı;ııa._ gı ~alde lıu Sovyet kuvvet.. vetlerindıen büyük 1iu- kıs:nmın 
yıl i.ç.inde Ahnanya, Fransa, mizi telıkind'.i.r-> jo'!ımaı"tfüıdıır. Gorc,,'\i: bazı ımeslek öi•khımekte Voronejın ş'ımal=n • ler-..n:n m.iıkt:ı:r ve vaziyet er: haJr_ Marcşa.l Romımeı!in emrindc.kı kU

ingilte~ede ~:1tişar e~ı~ olan tıb~ Muhtelif akadenU.1t ı_neslek me~m€Drub1anrııın hususi der~iler~ v:r dıe Sovyetlerin bu defa bJy.ffk pi- kında hcınüz her'hang.ı y ni bir ma- çü:k TuElh\reT ordusunun lkarş.sında 
ef.ü<ll~rm Türlkıçe h'.ıl.8salannı ha~ suh~arı arasında hekımler, garb sa da bunlar. daha zıyade ıd-an hu... yaıde ve zırh1ı birliklerile Alman lfrmat ve:rnnemi.şlerctir. Bu Sovyet bağlan.ııp kıalma.'>ına sebeb1yct ve«r
zırlayarak neşret.m..iştir. Üniversite neşriyatını en ~ takib eden sı.. kü.mleri rtnplayan mecmualardan CeJ,.ihesini yı<ııl-mak içım daha ~tl -1 kuvvetlaıı'nin ne olmuş oldulcları rnesi chlaY'ısi!e Almanlarla r:füte-

detl:i bir tamıruza ı;:riş~erıni, C'idden mara'k edilece•k bir Jnesele. filk:1erinıin lehinde bir hareke<t ol. Kitabevi tarafından güz.el bir şe. natır. Fakaıt harb dı:>layısile bir.çok veya ancak lklas::k malfur.a.t veren SoV)~eıtler.in b:rçok hücumları çok dir ve eğer bıtı ku'VV'ef er dağıi _ muştın. 
kilde basılan ·birinckı:r ki., üç fur .. tı:bbi meıcımualann geımes.i gü~leş.. ma'kalelerle doludur. Halbuıki asıl ~iddefili mufrı:arebcleden SüJ'lra plis. matlan ~ri çdUJeh:~lmişLerne _ ki İrıı~FL!lerin bü'Yük bir ~ddetle 
ma tu1ıma'hı-tad.r. Bu üç forma için- m.iışti.r. öte taraftan bir ıh-ekimin 1azınn olan şey klasik h'lgiler bari. küııtü:lımüş o1makla be-rabcr bu sa. buıgünlkü" Alman tebl' ği LöyJe oL başladııklaırt bu taarruzu~1 akim 
de b"lhassa ameli tababeti a1a!ka .. .Aıvrupada Ç'llk:ma:k.1;a olan ve er.. cinde yeni k~:flcri taıkib ed{'bit- hadalki biiyü.k muhaırc bt:nlıı henüz duğumu bfrroiZ 11hms etmektedir • ka1ımasmdıa birinci amil hiç şüphe. 
dar eden yen:likler toplanmıştır. mi.iıhlmlerin!n sayısı elliyi geçen md.'-ctir. devam etmcfkte btılunduığunu d:ıhi bunların .A:Lmaın ve müttefilk kuv. siz Ma.rıeşal Rommelln sevk ve ida.. 

ş ~lave eyleırııektedir. vetılerin!i bundan sonra da ehem - re kuıdretile b;ırliıkte küçük ordu. 
F'izyoloji, dahiliye, hariôyıe. n sa. bb meomualannın hepgini ~k!b et Gaııbdıe bu iihtiyacı ika~•lamak Rostof Vf' Novoçer'ka"'kı zaptc-t - mi)ıt1tıle uğraştı.rabi.lece'klerin göğ- sunun, onun her emrini bir ırrıakine 
iye; göz; ıfilııreviye, asabi~ böllim melerirrıe i:mik&ı yokiıu.rı. Halbuki i'Çin ilk:.i çareye baş vurulmaktad?:-: mf'k. ve aşa·ğı Donu mhlm bir k•s- önüne alrıınaraı.1{ bu hMıseyi, vıe-lev ı(lbr i.fıa edt'b'.1erek bir haldıe bu _ 
Jerirı1ıe ayrılan bıü.roşörün gayeler: bu hb mecmualarının çoğu, Tıb 1 - Munıtazam ilmi neşriyat. mı i17.er'iınd-en da:ha r:-vvel cenuba mu vakkaıt biır mahiyette bile olsa, lunırnası<lıı.r. Fa!kat, ikinci amil de 
hak~tmda lbk Ucir ı;erebilmak '..:;hı FallciHteei ık.üıtübhanesine az çok in_ 2 - Te'.kam.ü1 ku!I"sları. geıçm.dk.~ beraıber bu defa da c:Fğe-r buıgün.kü çok bwhranlı dlmımu a- M~sıra insan ve malz<'me takviye. 
~emivet .irlarıe heye-tinin yazdığı ön tizamla ge1ımcıkıt:eıdir. İşte Tıb Ta- Binkaç yıl öne~ Ttb Fa-külteSinin hir kı:ısmı ~rind('n geçmeğ;::! te • rıasında Maır'-şal 'J.Ymoçenlko hesa. lcri götü:rım.e~ Qalı;µn İnıgi1iz • ·A~ 

- h. t · A "l k · M şebbüs ey'lemok1e ve bir çember • bına bir ha.şan d'ye kaydıeıtnwk me:'.ikan jj{'OnıoviJ'e'rinin A~man d<! _ 
-öru na:kledehn: lehe Cem'iyet.i mesleğe bir ızıne aQtığı bir tekaımu ı.ırsu ıle aar i d:::n lrurtu.lan Sovyet kuvvcfl.erini pek yanlış b'.ır haıreıket olmaz. n'izaltları taraiınd'an durmadan hır 

cTıib Faıkültesi Ta":ebe Cemi·ye~i olmak ützere bu meorrıuaların mnh v:killiğ'.nı'? bir i:ki def~ ~ekrarl~- d:ğer h~.r çıerrber iç ne almaığa ça.. 2 - MISLr cephesinde: palamnaktıa olmasıdır. 
E?arb neşriyatını- ta..lt·b e-tr.ncl::. ıstl. te0y.atını :tıapLayarak Türk. okuyu. ~ıgı an~lhn kumlan ıst'.sna .ed•~ lışmakla Ma~a\ von Bock ordu .. Genera'.l Ohiınlekin son taarruzu, Alım.an ~ali Readerin son 
yen hekim ve talebelere bir hi:zmet cıtlarına a.nı.el'Jrrıeyi kararlaştuımış hrse .. dt~~ :O~~ek1er ~ bu n~vı te • • .anT'ın ger~ık\ten büvük bir mu - oldukça ş:dcLtli bir s'..LI"ett-e iıki gün altı ay zarfında bütün deni-z trnTl>i 
olmak üzıer,.. zaman zaman bu şe. ç·~-- 1 ..... 1.., olan 0 ;rir.ci nüsha şe'bbüslennı goremedık. Do_grusu- vaffaık:iyet kazanmış o1duıklaır! mey devam ettikten, . cephen!n şimal sahnelertinde Alıına,n dP-nizıaıltları • 

"" tır .UUin a '• " .. 1 k I • ı · 'I' b F " . :l k . . ..ı - T 1 I . l Sadi irnna'k . · .. nda. mahiyetin. nu goy eme azım:ge ır-se ı a. ı;md.aıdır \'l(' yan v:? g"r;.crın ıe esım.:.n~ e sa ı~ asyomınun nın ceanan 3,800,000 tonluık 61'3 
t~.i;'J(jıe rofA'i!"a1fair dıergib"i çıka.mı.a-k bıır .tecru: v~:abe-ti buna a'aka kü1teıs!nde açılan ~mül ku~ adeta bir kaıma şekHnde ookulu bir geri a1:ınmasını, merkez 'kesiminde nakli~ gıeımis'ni batırnn~ oldu'k'a
omelindedir. İrk sa,yısmı da'ha ~ı...· di~errd. :~ı· t-• . .-ı:-.Je r'ki ayda :ı...:r bu da a:nc. ak. ımahdud hır fayda tem!.n ·nlde bu1un.:ı.n müh',n Sovyıet kuv- de pcık haiıf bur i'1erlemeyi temin rmı ve btL yıekfrndan takriben 3 

. _ giist "O ~u.m.ı 'IJI vetlerıi.niaı tdhlilke ve t~hdidi ber. eyleıö.i!kten sonra bir nevi du.rıak.. miıl:vnn ıtonlulk 467 geminin mün1la. Y~.clıe pr.atiık ru:-.k.talara tahsi6 et'tıgı. nevi deı:Wler neşredilecek:tir. ŞüP-;<iell:Jırn~ ve :m.cm1ek~ çapm~a bı~ taraf edli•Jmeık suıreot·lc mey.dm1a lama haı1ine girmiştir. sıran Am:e:rıilkıan sulannda batımış 
tnız buı d.eı1n'i1erıden ~lica Fran.. . ,.J- ld w ı:r;b; butnda nareketı olamam !:'tıı Su ,{adar gelmi.., d1an bu büyük muvaffaki - Di.inlk.-U A1man tebliğı buınu şu bulunıducmıınu bild'rmic olıması bu ·~ hesiz her .şe<Yue 0 ugu ·~· • var ki lbıu noksanı oldıık.ça bol o1an · "' ~~ '( 
sız Al:m A. n °-3

-"ll. meam.u.. Ab'd' · \.ııeti.'n, bu ordular:ın bundan sıonra- s.uıreıtle ıiıfade etmektedir: cMı:sırda ·ıf.,dfı<m•;:zıin kuıv'V'etli b'ir d~1ülidir. , . an, rı.ın•gıo .:Hıll\.ö:>U da mar'jıfet Htiıfata ta ı 1r. t·ıt.!1.-· l k t ı~ı" ' ,, °' ,_,ı .. ., 
'l:~ to laımak .. .. , .. · ııuuı mecmua ar ısmen e cu.ı eı- ki harıelkırtt:le-r.ni mem:ı ve ikmal Ing1liz1eır ıbeyih.Uıde ve kendileri için K. D 

anrun refıCTaUaruu p Derg!ınin buıgunkllDaen daha ıyı melktedir. Çılkımakta olan TÜ.r'kçe baıklırn•ıından p.ek z·vadG ko1ayfastı. çok zayiatlı taarruzları~ı artık ......................................... i'" ....... .. 
ka-r.arunıd..ı.yw~ İtalya. Japon.. Rus b~r hale .gelmes; ancak okuyuculu. ttb ırn.Nmlıualar nın ela büvfrk b r ~k racağına da ~i.i:phe yoktuı. KC?za'.'ilk, tekı:ıar etımeıruşl.crdiır.> Inıgıi.Fzkr Orduda fmdık rekoıtesı 
h~iyaıtını d:a ihmal etmemıye_ ça.. rın giEterecdkleri ılgtye bağl! ola- sikl"kler. gartb neşriyatın~ ltızım büvü:k Don kavsi dahil:.rıde Alrm.ıın de. Mısır garb çölünde dün dah:i Ordu 25 (A.A.) _ Merkez ka • 
hşa{!ağıız. Zaman şartlarının musa- caıkltır. ~eld:;ği kadar ypr veı-memelerid:r. \"C mütıt:efii.k oroUı!a:-:n StaHngradı baıııı topçu art.eşleri haricinde harb zasının 942 fındık rekolesi 9 mil 
adesizH~!tıe, bazı .mecmuaların * Bu seehblc garıb n~riyatmın hü "Ok yakınıı:!.an ta1dide b<'.şlamış faa1iy.eti olmadığını b:,ldirınekte - yıon 600 bin kilo olarak tesbit e _ 
rn.u.mazaman gelmemesine ve söms Bu v-esi1.eden istifade i1e memle- ·ac:alarmı ihtiva edecek h,ir r?frrat ..,·ı::11 haT~e'1€!r!nin ehemmiy ıti de d~]er. Ya1mz, bunlara Ita.lyan 'kıt'a dilmiştir. B'll'Ila 6 mityon kilo tah • 

ter SQnu olmasına rağmen der • keti·~;wrin alat:uel meselelerlııden der.ctic:ine ötedenberi ıht.iyaç bu. :."-~,:ın mbü·ü~t~:ğnid.:,. 
1 

. p ti~ .-.J l~r~~~. C::-~ubd5a.n gelenhyol üze- min olunan Fatsa, Ünye kazaları • 
. . . . .. . :.den 1_ ,,........,. • • 6- F~at. tün •J'tı 1arc .'<e ııPııue r.nuıo<Al ~ı~ıur ıva va asını: i~· \na aiıd. rekolte d~ i~ave ed~lirse vlı. g.Jıınjzın ılk nüSh.asmı. ş. 1~.- ç bir.sine teunas etmek ısterım: lunmaı~t.a idi. T1b Talebe Cemiye- · ıah ed'''me:mi~ ve müphem kal - gal etalliış o1duık.larının ilavesi de ,,. tın' ~ fı dık • ..,L li 

15 k , ·· ed m.lllll sebe. . .. .. .. . . : . . .. .. A ı.aye ınmrın1 n l'Sı=sa ~l'Inıya teşebhıüıs ışı . n Bizde tahs:li bitire.n bir genç t·r.;in bu te~ebbıusu boyle h r ıht. rn:ş b:rr c:het varıdır_:. Buvı.ık va·~a lazım.dır. .. milyon k'1oyu geçmektedir. 
hı, ce-miyet idare heyetıne bıızde. h ;t t ldıikltan sonra çok defa ya-ca cevah verebilirse buırıdan du ··~,.., .... 1-..... tin·n Vcı:-oo.aı•rı rnptın 1 mu. Buna gore, geçen Salı a1(Şarnı 1 
sonra ıgcleceık olanlara bunu hlı· ~Y~w~ a 

1 
ek.t bde .. w endi'ğji Ue acağiffilıZ rneımnuniyeıt büyük cla-~te.akiıb c-enuba ve cE:nııb drığwva çok şidd!etli bir ~u hazırlığın - Bulmacamız 

an'ane 'haliın.de yüıi1tımek ve Y . bıldiğı ve m ev· . _ogr . . y kar.şı büyıük çevirme hıare-keıtı.ne dan sonra başlamış olan İngiliz 
-~ yavıa.ş ıbir T:ııb Talebe Cemiyeti kalma1kıta m~sle ının rerakkılerınfi caktır. inlkılab ey:le<liği.ni bildirdikleri gün taamm şmdiiki halde, i:lık anda bugiin 5 inci sayfamızıladır. 



Hasiill oda.başının yüreği h:ı:1a 
çarptı : Otuz seki.z gün şu havasız 
illbe<le harman insan hasta da olur, 
öl ur g.irler.dıi de . .. 

Bodrum kapısına daha ıhızlıca 
vuırup SıeSlendi: 

- Ses verımezsiz, uyur musu.z 
yoMaşun 

Gene cevab ~naymca daha sert 
vurdu: 

- Bre Halil yold~. 'k:andesiz? 
O anda Hasan odabaşının yüzü 

gülümsedi, içeride insan ayağı 
sürçmesinıi. andıran bir pııtmdı ol. 
muştu. Teıkrar·seslend.i: 

- Biüük y.oldaşım, havfeylemen. 
Kapı ardından titrek bir ses 

geldi: 
- SLz ımisiz Hasaın ağa? 
- Beli:, l)i'Zilik. 
- Ya nereden gelürsüz? 
- Ortalarcfan. . . İstical eylen 

yoldaşım, cleyte ve lalle.o zamanı 
değildfu! 

- !. .. 
Mahzen tkapısı gıcırdayarak ara. 

lamr aralanmaz ~ki insan soluğu 
ılık ılık b'rb'rinin yüzüne vtıır

mu~tUı. 
Deli Hasan karanlıkta kapıyı a_ 

çan 'karartının e 1.ini yakaladı: 

- Telfuş e-ylemen elmasım, Deli 
Mustafa malısusen selam edüp gay 
ri bunda fötifa ey1ememenizi söy. 
ledi! 
Karartının sesi boğu.l.t boğuk tit. 

redi : 
- İııimiz bu1unmuş mu? 
- Bulunmuş yo~da~ım. 
- Haneyi basarla.c mı den:.-üz? 
- Basanlar mı demen, kande ise 

basacaıklardır! 
- Ya1 şimd~ mi dersüz? 
- Ydk. kapıya geld'ğimizde yat. 

su okunımamrş idi. Nısfü!Ieyi olma. 
dan bas •. ıağl düşünürler imiş! 

Beriijü güldü: 
- Gece yarıısı? Yatsuya ÇQk vaT 

ını? . 
- Hcn:Ceyse müezzin:n eli ku. 

lağmdadır. 
- Buır.dan bir avak önce savu. 

sa'lım voldaıı:•rn. [Az dü..,<::Ündükten 
sonra] Ya1.ık Hasan ağa, tutalım 

savuştuk, hazırlıksız nereye varabi 
lü.rıüz? 

Deli Hasan ürktü: 
- Aı'k:raıbanız yok mu idi? 
- :Bir kannd'aşım var rdi yol. 

daşını,, cölü mü, diri mi> dir anı 
da:hi bilme-yüz. Sarayı hümayunda 
idl.i ! 

- Sarayda mı dersüz? 
- Beli., a<nıd:a idi. [Hı.çkıııdı] anı 

sağ !kodular mı bil'.nıezüz! 
Deli Hasan çabuk çabulk sordu: 
- Sağl-ılk haberini almamış tnı 

idin4~? t 

- N'-ercde bulun-duğumuzu bi1. 
mez leli' karın<laşım. Bunda oklu. 
ğuıınuzu bir Allahü taala, bir Mus. 
tafa ağa 'karındaşl!lll ve bir dahi 
sen yıoılliaşı:m bilürsüz. 

Deli Hasan bir lahza için başını 
önüne eğip düşündü: İhtilal hfila 
devam ediyordu. Fakat çarpışma 

ytdktu. Üçüncü Ahmedin yerine 
genç velia.hd Mahmud! efend'nin 
tahta geçiriimes.ine rağmen cEt. 
rneydant> ile bir çarp•şma da ol. 
maım~tı. Ya.'!ıı:ıız. üçüncü A:hmedin 
düşmesinden bir gün evvel Saray. 
buıımuru:la bir kapı.:şma olmuş, sa. 
ray tarafından otuz şu kadar mu
hafız veya donanmadan getirilen 
c1evend> öl>lli.L<;fü. İÇ'in° b'r ürkün. 
tü çöktü. Ya Hali1 pehlivanın kar. 
deşi bu öl€nler aras1 nda ise? Şüp. 
heli b:r sesle sord'u: 

- Va lkarındaş:nız kim idi Ha. 
li1 ağa? 

On ycdı:nci Orta cs1:>:i çorbac;sı 
tereıddüc eıtmedeın· ceva b verdl! 

- Anı tanur mlSlz. bilmem yoJ. 
daş·m? Mukaddema, Defterdar da 
ı:nadı Mıellımed Pa~a merhu.m haz. 
ned~ı.n ndi .. 

Deli Hasan lkendini zaptedemiye 
rek sesini yülkse1tti.; 

- F.U:tUJ\.'!Vle'tli Ali ağa karındıa.ş1m 
mı?., Bre biz -t:Serdengeçti~ (1) 
ağası .ik~ paşa meriıumun kahve 
ocağmdla <bulu~ur, kahve çubuk 
içer t.ıtlu;ca saıhfbetJier eyler .:diık! 
Ali ağa cenaıbınızım karındaşı ını. 

dı·r? 

~ J ) Yençm fedaileri. 
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Halil çorbacı gülümsedi: Fakat, biT katta ile daire oldu. - Nedir buhal?. Sırsıklamsın! 
- Beli, ana V'e ba.ba bir !karın. 

~ımıııdır. ğuna g,()re, hangisi Saadet Hanuna Deıfrı.al başından şapkasını. aldı, 
_Ya, fJıtne koyduğundan sarayıı a.i•d-dıi. Karanlıkta düğmelerin ya. paroösüsünü çrkarma.ğa yardım et 

hümayunda mi, bulunur idi. nında.kj yazı görü.nımüyurdu. Kapı. ti. Oda.ya gaçt.ileı-. 
cmm Zıiline bastı. - Ben üze.c&ıme biT şey alıp ge. 

- Kapıcı başı idi yoldaşım. Zilin sesi, zemin katında derin leyim! 
Hasan odıa:ba.şı bir daha suratını akisler bıraıkm.ıştı. Tok bir seısıle emret.ti: 

elk~Jt.ıtıi. O zaman sarayda kapıcı ha Bir müddet bekledi, ses yo."rtu. - Lüzum yok.. böyle daha iyi.. 
Şl olan birinıin ~imdi yerimde kal. tekrar, bu sefer daha kuvvetli bas. Saadet Hamım, göğsünü kavu;-
mı.ş .olabhlmesi :ilh.timalleri pek za.. tı zile ... Biraz sonra aşağıda ya. turaraık !ka:rş:ısına oturmuştu: 
yı:ftı. nan küçük bir ampulün !§ığı, ka. - Nen va;r, çok muztari'bsin. 

- Baka Halil ağa, elyevm sary- pırun ikalıın camlarına çarptı ve Haı'J:buki. her baıkı.mdan senin bu 
da oldu.ğµnu i)'li bi!ür misiz? kapı zemberek boşanmasını andı. gece ço'k mes'ud görünmen lazım! 
Di~ sorıdu. Patrona Halilin es'ki rır bir sesle açılıverdi. İyrrnayı anJamı~ı. fnkat bi'~ ce. 

böl.uk çorbacısı Halil pehlivan şüp A?ağıdaki ayak seslerinin sahi. vab vernnedli.. Genç ika.dm sözünü 
helıi şüpııe]ci ceva.b verdi: bini beklemeden merdiveniere yü. yü.rüıtmüştü: 

- YıOlk sul'tamm, bilmczüz! rüıdü, karanlığa rağn:en, ik;şer iki- - Mu.tlıı!ka baı..'lııtiyarltğını be. 
- Ya, gayri: baş vurup barına. şer atlryaraık Saadet Hamının ka. nimle ~aşrnağa gıe!din. 

T::ıi.J.eceğiınıiz !kimesneniz dahi yok tına çıktı. Bu seie.r k.adırun söz;lnde ve ~-
mudur? Uzun bir zil sesi... zünıde bariz bir Sıiteım farked.iliyor-

Ötelki göğüs geçıirdi: Kısa fakat uzun görünen bir du. 
- AllalhJtan gayri kfunesnemiz .ehleyıiş. Müna'kaışa eıtımeıkten çekinivo!". 

yoktuır! Elekıtrilk lambasının ilık işareti. du. Zaten buına takati de yoktu. 
_ 1 Topuklu terlilderin çıkardığr ses. Ko1t'U'ğa uzanır gibi bıraz daha. yas 

·· · · - Kimi istiy<>oonuz? lan<lı. Başını gıeriye sı>_rkıttı: 
Durum aıttın<lan 'kolay kolay kal Genç :kadının sesi ... _Nen var1 

kı1a'b'l·eook g.:.b:.i görünmü'·A·-<iu. Kısa l...:r cevab·. G kad kl 
LM enç · ın yanına ya ~m·ş, 

Bi.ıikaç saaıt sonra Pa.trona Halilln _ nAn'.'""' '· ,~...ııı.. y k t ı k 1 .ot: _,,, .1U.Tııı.ugun enanna o urara :e o u.. 
ada.rn.lan eıvi sarıp otuz sekiz gün- Kapının ımüıtereddid açılışı. Kar_ nu omuıruına dolamı~. 
d'en'beri iızin:i ka.yibede!l adamı yaı. şısmda mahm.ull" gözlerile ke:nd:si. - Seni .göı:ımEıJk i:sted!m hepsi bu 
kal.aya~a'k olurlarsa hiç şüphesi'2. ne mütereıdıdid fakat gittikçe bü. kadar?_ 
yaka paça eıt meydanına sürecek.. yüyerok sev'nıçle bakan gözler. - Bu :iQadm seni ço'k. sasrstı de. 
ler, ora.da orta cami önünde koca _ A, Vedad Bey .siz . .. Vallahi ğil mi! 
çınar dallarındlan birine asa ko.. göz!ozıiıme inanamıyıorum. Doğru1dtıı, Saadet Hanım. sabit 
y::ıc*1ardı! Cevab diLde değil , kollarda ve bi:r balkışla ·kendini süzüyordu. Bu 

Halil pehlivan ses çıkarmıyor, <ludaik.Jarda. . . bakı•sta· her şeyi bilen ıinsara has 
Deli Hasan eski c Kazğanı şeriİ> İlk adımı atar atımaz, gene; k~d1- emni:yet ve Jmdıırufa h.ikiroane bir 
yıokbşını bir ayıak evvel kurtara. mı birdenbire kavrayarak, kolları. tavır vıardı. Gözılerini kaçırdı; tc!l't. 
b'lmelk ~arelerfoi düşünüyo.rdu. nm arasına alııyıor ve tek kelime rar lke:ru:lini koltıuğa bıraktı. 
Kul lrethüdası Deli Mustaf ile bu söylemeden. dudaklannı dudakla.. - Seni teselli etmemi m; ist;;yo 
baaT..sleri konuşmadığına b'.n defa nna sıı1o sıJkı kenetliyor. sun? .. 
piışman olöu: cDeli Hasanı- ın İs- Kadın ırr'Üıt<'ihayYir. fakat iç.ten C-ir Şiımdi !kadının sesi ıti.trlyor<lu. 
tanıbulda -evi yok1ıtt. Güven~bilece tes1imiy€ıt1e kendisini bırakm·~tır. devam etttıiı : 
ği h:ssmn., alkroba, es ve dost da ha- Jslaık. ve oo/hlmu.ş dudakları ÜS- - B€m ar.zulaya.ra.k gelmedifni 
tırlıya:mıymıdu. Hem devir o ka- tünddki bu harare11.ı ağır buz iize. biliyorum. İçeriye gir<liğin vakit du 
dar değfuımiş, Adem oğulları o d€- ·6ne bıraikıı1m c; bıı ates par-cas·na daklarııma uzanışın, sırf gönlümü 
rf'lce cı 1 ıt-r., olmııslardı k'i, ;n•an ben.?i'ViOırıdu. Srrsıı1da.m olmus p:-.:r. almalk içindi. Böyle bir gecede SR· 

lmndıi öz 'k:ard€~1ine, ana ve baba. de~nün neımi ıtene ka.!.mın ince nh1rre ba.,.<:fbaşa kalmanın bana ver
sm:ı b'.le güvenip bel bağlayam1. geccliğin<leın vücuduna kadar nü. diği gu.ruruı biJe~n. Lakin öy. 
v.o:-duı! fıı7 ed'irronlrı.n. le üzı;_inü.m ki.. endişeler. sev:ir ..... 
Mah~cm k.ap1s1 aralığınd~ ha. Durdcııldıarı ve 'kolfan lblrbirlerini oiımi. guırumu azaltıyor. O kadını 

rekeıtsiz dıu.ran aıi.kadaşır;.ın kolunu bm•~tıi!ı 7aıman. kadın, halfı de. ııörd:üğµn zaınanık.i halin gözümün 
tuttu: vam e<len hayreiile onu baştan aşa önünde. Yüzün kül rengini alınıştı. 

(Arkası. var) ğı süzdü: lJer şeyi 'biliyur, her şeyi anlıya. 

mm. Ş:mdi l:.:::na ~ö.yle .. Artık ge. 
ni kaybetımeık mukadder .:.nidir 
Yoksa sem gecemi mi bu akşam? 

- Netler söyfüyorsun? 
- Korkuyorum, çok korkuy0< 

rum, Bu gec bana e:elişin '.n verdl
ği gllil'UH.tn arasma katı~an bu eıı 
d".§e o1ma.sayıdı.. düşün. yüz:lercl 
insanın hayranlıkla ci..mlediği, p~ 
çdk karlmLann kollaırır.a atılım3' 
1çi:n tel'eddü.d etmtye<:ekleri seıı 
konserini unüteatkı.b, odamda; y• 
nımda. kollarımdasın! Bu..'1un, be
nim; daiha doğrusu b!.r kadın iqi 
ne dem~ o1duğunu tahrr.in edeb 
lir m"sin? 
Eğilerek eı:lkeği ku~2kiadı, ya. 

nakla.nır ... t'lan. rluhi.akl.arından uzut 
urzun öptü. Erfkcğin saçlarını okşt 
yor-du. Vedad, bu 11.Üva ~~.t şeflt9 
bulmus.. bao;;ını geruç :!ı..adının o!lltl
zuına dayaımıştı. $e•Iwctten cok ~ 
kate ihtiyacı vardı. Esasen b!rinr. 
yi ooğuran iıki.ncisı için hisrntt'iğ 
ilıtivaç değil ·miydi? 

Genç kadın kulağı dibinde huı 
yalı br sesle 'kon~u.vcrdv: 

- Bu gece harikuılacie .din Ve 
dad! .. Hertkesi teShir etiin. hayra 
bıraktıın kend~ne .. nıe heyecan' çe 
jjj;~mi b'ilem't'fl'Sin. Tiyatronun İS< 
tanbulun &ı ~ıtide ha~kile dolat! 
ğunu gördükçe sevincim:ien kab 
ma sığarn~, sen çılgınca aıllo~ 
land.Jlkça.. heyecanımdan ycriıınd 
duraamyıorıdum. BiT ara1 .ık baıı 
baktın Ü'ıa.tı:rılıyor musun~ Galib' 
gözün kaydı. Beliki sen aklına b:l 
geıtirmeddın. Ba.na 5yle geldi ki c13 
parçayı sen.in için çalıyoruım! • 

V edaod, acı acı gülilms-e&ığı11 
göste:rım.eımek içıin. ellerid yüzüı> 
den geç ',rımi~ti. 

Genç lkaıdın, aıyni hulyalı SP.Sl 
konuşuyordu: 

- F'l"aık sana ne kadar ya·kı~~ 
tı? Etraıfıımdaıki kadınlar. ~Ne ~ 
ze1 ad.aım!. d}ye takdirlerini alt' 
nen söyle.rle:f\{!"'n, kıska·nıYoreu~ 
Ayağa kalll-:m~..k. saadet!rrıi neı11<t' 
se ilan etırnek Iısıtiyordurn. Bu ha~· 
ranlıkla sevrottiğ'imz acl~rn baıı· 
amddir, ben . .c)llUn11ı:;n, onun ::>ldıJ.ll'f. 

(Arkası var) 



e 

şedemez mminiz?:t Diye yalvar.maıt yeıatde V9C; na:sı-1 doydu1darını dü. ğe, oradan Şadırvan camı.ine, Hisa 
ihtiyacını duıytlwn! iakat buna ce. şümndt ~ onların balmumu ren ra, Kemeral:tma kadar bütün ca. 
saret edemiyerck bJ" müddet ye. ginde simalarını, cUbbela-inın m.ileıin ımna:relcr.inde salfıt veri:l. 
rimden kımtldannmadıım, ve onları .ç.intle u:çuıyoı:' .. nr veı.'1mını VC'I'~ tli. cK~ ölnnilş?:ıı Diye soranlar 
her görü.,.c;ürnde bu ihtiyacın hamle cılız vücudlarmr gö..'"TnC'k kifayet öğrendacr krJ Şeyh Şemsürldın iıl.e 
ler..:mıe müsaade edemiy-erck hep u. edenii , Şeyh Bedrüdd.=-rt küçük büyüğün. 
zr.!!clanndaı krrldım. Ben anılara sı'k sık tıcsadüf ett1k den b r saat fasıla ile seccadeleri. 

Bu uzak duru..'lta bir de mü1te. çe h klaruıtla v.r merhamet duyar nin üzerinde kıvrılıp ölüvennişlel'. 
zam i'Qii:n::ı.b vardı: Onları yaltin değikiim, yag5ne duygumun dcrın dir, ölüıiken !bile berabn- ve küçük 
dan ~nüp ta.n.m;am. onlnrı söyfo. biır !hürmet olduğuna dikkat eder. b-:cyüt-Onden sonra bir mesafe ile._ 
tir ve diıilet"Isc:m., hay tlarının. şnh dön. Onlan insanlıktan, bu ~ra. şehr1n büfün camilerinde dkunan . A ES 1 } siyütlcrlııin husus;yeıtlerine nii!u.z ğrn maıhlfilcl.~öundan sıyrı.Jmış, bir bu salat ile şehir halkı Nakş'iben. ( f Z M { R H 1 K Y ed<.'rsan bu iki simaV1 hayalimdıe n:e1e'k 'hayaıtına yükselm·ş gerür. di şeyhlecinin. iki kardeşin ıkistnin 

Z T T 1 / •1 fuata eden manadan, nasıl söyle. dum. de vefatını öğrenmiş oldu: her va. v an. Ua/id iga vşaı-c ıgı meTJ, u.hreıvi, ukıba'i, tasavvufi "Ir- o yaşımda bana tasavvııftan kt ıberaber gördükleri bu iık1 slıma. 
.l az . n. larla dolu iıfa<leden ::;oymuş 0

1mak bah..,o<'t'denlcr olmuştu, b.r yaşlan. nın hir saat fasıla iıle gene beraber 

r 
:ılık aş :!arkıydı., be.li idi ki Şeyh 1 den y:i1"'miı adım 'kadnr ıpride ... tcl?'l§!kesi vardı; 'belki o zam::ın on. m~ adamın oğlu bana bab:ısının ulkbaya riiıhrretkır: bir ikeramet nişa. 

On üç )~an on aı.tısııı~ ~-~ bu.yüğtinden hiç değil.. Yan y.asıa yüriklü!klerıni, araların.. lar- rufıün d\~r insanlar gf.bi ola. kita:blannı anlaıtmıştı. Hatta bun. n~i olara!k ıtelli1dk· ecmd.i. 
iar ~ ilti sima bütün mımevıy.et;- ~Yali küçü;kiü. Bu fark! da ~annı. bt.iyuk arkası. cak1anlı ve bence beşeriy-et fC\ıl!Cin lardaaı birim bir gün gıilice alıp T.illciliğin meş'h:U. ihtıyar çınar 
m :r;ı U7.ennde sihre benzeyen_ bır ~ tarafa b!l"akılınca ara:arında 1 na dönüp küçüğüne baktığı:ı , kü- de f@runen dlemiıvetlerini m\lhn. b~a. lkadar getinm"ş, göstennı"c.-ti meydanı ievç fevç gelen halk ile 
tesir Y~ı. O zamandauberi alt ır :t.., başl.a:nru &ten işlemı:-J' çüik ~ yet.!şmok için ad;ır..la.. faza edem~ttd.i. Şı?'a şerif ... El yasısıl-e güzel ve doldu Ö)ıle ki !koca geniş meydan 
~yıla ş~n UZU.'l_b:r zaman~~ be:e~u.$ian. ayc::kların!da yumu nnı stlk.!13.Şf.ın:iığını h"Ç'b.r zamaıı Ben sor.nadan, aramadan _?Dlara ~zdı!heb b"r cüd iQİnrle büyükçe bir~ kalabalığı oor isUal> edi. 
ti, bu mud:ı:lıat i~e hıa.y~~ türiu ~ W..dm me9. a ve or.ları sdkıa- günınedıan. d.a!r bana parça parça taf:silat gel. b r kita.b ... Şurasına burasına ~lk. yordu. Cenaze alayının bir ucu Td 
aafhalarmda.n geçtim. Tütlu buh- '!~ tozundan, çamun.ı.udan sakla. Onları il!k görüşümde sank· çar. dJ: ~ışı~~ peı1c _nnla~ı.ştı?1•. şım lilikıte bfrr ucu deıı~.ta d"ıyorlar. 
rankı.nndan aştım; in~nmdan. g kalın ~ kadar bü.. pJ.IWŞi <li:n.düm. Onlarda. oyle biı' Onlar · -;c o iht-iyaT çmarın öte.. d.1_ hala bu kıta:bın mahlyetını b 1.. dı, onları yan yana, tekkenin kab. 
hatı.ral~ ~~ ~ır daha ~ Y':x1 ~'öfet;lednde tam b:ır uygun. hal vardı ki: Çocuıklugu.m.un haya. siruie harab ev1er1nde yaşarlardı. m!yorum. . .. r'stanına dclıı.eıttiler. Elbette blr 
y~~~ ınıe:e ~ndı, ~kat ~- tü~ ösııeı1i orou.. Sonra simaları ... lınde ~cclexi mezarlarda kuytu İkisi de nal~şfüen:di dergahının şey. o genç~ a."'lkadaş bi:r g'Jn g.ene ~- hayır sahııöi taşlarını dilkmiş ola. 
gun hala, ~7 ~d, şu satı.rlım ~ a. · lutk g ~ua ve esmer b..r san ıroşe.lerde, serv.i karı:~lıklar! a:a- ~ idiler . .Bu makam onlar:ı b~b:ı- ~ k~l~n altında baŞka ~r caktır. . . 
:r.a~en . • ? .. iki r.anayı olanca sara-! Sapsarl •.. b rdan clökültntl.şzannoısmda doı.a..,.<:tııklan fal'.Co'unan go~- lanndan kalmıştı. Teıkke ta Tılkıi.. klıta.b1a gedi .. - Sana bunu da g~s Bana gellitce: Bunu nasıl tam 
h~til~. goruı'~· .. on.J.a:ı yalnız lıkla. k:~.3 sür.ık bir çehre, s2y. gelen, )a1ıud kor'kunç riiyalar :çin lik kahıves'.nin !karşısından Temaşa t:~clk ~.m, :fak!t h~men go. ede;ymı? Onları hala 'bugün. hava1 
gol'!mu)"Orum, l:ri.~un , V'ttcu.du:r"..da ıumm. y ~ dalha ziyade uzama ide kad:d kollarını uzatıp O) uk lığa kadar çıdtan ydkuşta epeyce ı..urup. yerme ~oya.ca.g m. Bubamm ta iken küçüğü büyüğündt'n yirmi 
onlarom gel.en bır ra ş.e ile tiotre. ~ ":e uıırulJYV('t bulaml\~a:k çökük t gözl.erflc :kovalayan hayaletlerj an- ner!enrlıikten sonra sol tarafa s:ıpı. hırbe:.ı olur:>a ış pdk_ fona o1ur. O adımlı!k mesafede, tabut1arı son 
}'Orum. /:P- .kiı;fi k jıni1J ~el.eriı1tle üç dırıyordu. Evet, onları görünce lar..k gene ~yürüdükten son. bu ılci't.a:?ı k.;anseye g~rrr.ez. ·: meıikaölerlıne u~tryor vehm"ni ve. 

Onları ilı'k görüşümde, henüz )~sarktıktan sonra du çarparum, ti:treclim; fakat korku. ra, f!lkil', teva7;U'unun içinde büzül . Bu_ kiıtab ~a-el ya~ısıle ve guz~l ren bir htffeıtlle yol alırken. gene 
duyıgulal'a ~ar nokt:ı.smı bula- pa 1b7 S3lka1. b~larmın ser- dan, ürpenmeden değil; revatıtıuş müşçes:ne dumn b!r )"e.TdL Şeytı.. b1r cı:ldle, ~k b:r r.ns~ı. öyle ayni mesafeyi muhafaza ede. 
ınamı.ş lbiır C.'O..."Uiktum. Ne ha~t ":ilş !ki yandan toplanarak ar duy.gusunu.."'1 büsbütün tersine, be- Jerin ev'ler" '1.h! orası da hara() Kut~lara dair ~r eser... rek ~ ~ ne cien~ den. 
ha:kıkında, ~ memat haldonda. b;. P~ : ~ ·ıe toplanmış yarı n· b:ııdenfbi:re yerimden fxlatrp on id~ müt."dleri çokta, fakat mııay. Ben o zamana ka?.ar kutu~r- sin bu iki simayı ta hafızarr. n de.. 
ze bu dünyada, vıe, gelecek ıdd>a~a kadıa beyaz. ~ rengi m~~ık; !ara seıvlkedcocik. bir inci7ab ha."n. yen ltr var'..kiat menba'ı yoktu. d_an bahsedene tesadüf etmem:ş. ridl.ik' erinde ikfi rNl.iya.uUab ib. 
muntazır dlan ihti~~ da..r yar?a Gö;nl-er? Onları hiçbfr n. leslıne mağ1ub olmaı..lt üzere idim; Şeyi&ır ne ile ~ir'c:r, ne ile tJm A~d~a so:rrJum: - ~11: t:ram;cr-e sadtll)'Ur.tmt. 
teob11ür e!ım'kş f!lcirler !)'U'ktu; saç ar.:. !005m.. her vakit eıvleii.~ gidip onlıaıruı, ilk önce büyıüğün. )-~ardi? Hiç 'k.imse bunu bil. tU!Pl-ar ne demcit? .••. o.w~ _pe-~ ıyı H. Z. UşakltgU 
akidelerim oradan oraya coşan ha. m.a.ıı ~ de:rgiıha ide..'l vok~a sonra onun arlkasında küçüğün ci. mezdi. Zekidlanm gizl!cc on][>J'a bBlT"~U, anla ·ab.ldiğmı soyle. •••00

····--·--·00··-··00 • 00••• .. ···-··· 

zan yapraıklar.ı gjıbi düşecek yer ~k:ı a1.a.ı:dren; g gözle.ri~i trol. ler.i.ni .öı>erclk v-e onlara hı:-yecan. gönderen z"'rr~nl~r,_ bayram ~1:_<'- <T..· Her d~n kut~:ın varını~··· Şimendifer atelyesini ıoymaı 
a:aj•ara.k, çll'Pı.ru~: Şek J:. dır.maızlar. et;rıa!fa bakma:Mar; on1arı daın Nrcvffi lfr .. ~sl~ yalv~raralc ter.· ~n ~~n duşuncnk•, km;uk İste .bı. ~a on a. anlatılı~OT'. Cdaıl aninde b11r eabıblı cvYeL 
JUp~ ile muhıııt. ld,;:m. unanım ·r ri1ren -rüp aıy:ığa kalkan e.io. - Aıb!.. Bana soyleyınız. Sız or~ k.e9ediıkler ıçınde ~dakalarıru ih. hatta _resın:r.er_ v~~ · · • . ki gece y edikuledili prnendiieı 
Yanaca!k b:r ndkıta, taıtun.a.cak bt g~ yatı~ selam va.ıyezti!"' ke. dan mı ç!ıtıyoıısunl.IZ, insanları bı. tf.tvat ne onlara yollay.an h1ıyır se- Resmılen gordürn. lran rı;ss?m. aıtc!l esioe ira.dr. bi:r k alat ve 
~ arayordu. n ' Ç'E'ilciı".en loular ancıak gölge rer biror, ihtiyarları; gençleri; go. ver k.ad1rıcı:kfaT varoı e1b0 tte ... larmm yaptıık.larma b_n.z.er ıptidai ede~ t a.ı!ı" fakat ~k.en y& 

Onl.a.n itk. önoe bö~. bt~ buhran =nden faıOc~e:rc•k: bu !htiram ha euı'lda_n.! karlınl_aı, .. geJ:iı:tlik kıızları a Zatc.n on'l.ar wlenı:nem•ş.lHdi. _Ge. şey'ler. Bunlar saf~eru-:t~ne renk.. luılla~ı~ır. • 
içinde vuvadanır'ken EtOrdum: Bl.li[} ı . ,, N"ı)ız].crini kaldır. hp l?)filü:rcn ö!Uim'Un dıyarmdan ma ne baıbadan aMdan kalma ihtryar lerle lxzyanmu~ı. B .rer bırer bak. o·· ...rı-_. ·ı lu Sul 

J Ş ,..., ·ş !"E'ket.ercne. g.ı?lk I'>' • • k" l b ,..., b bend 'k ,_ dı befild bu un au..,,.eye verı en auç • 
lar kilm'! Diye sordu.::'- '. eJu. e.rr. ~ hafiıf bir baş eğmesHe, gelı~u~?· .. > ~ek, cEv~. ba b3r ır....nci bası ~rnrıdı_ .: on ar:ı .a: hm, r.ırta e aı:.~y , tanahmed 3 üncü sulh cezada ya • 
südd.in dle Şe~ Balrudd:n!.Jkı 'kar ~ 7Abmet. etmeırini:ı-.. B:Z na royleyı:r.ı;.z, O d•yarın sırlarına kar, çarşı ~ermi ~orur, evl<"IT'n' I kuıtuıplar h~nda biraz vazıh fı. ıia.n d d 
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deş.> droiler. Ve ilave ettı1er. - İş ~ gürülmeğe :layık agah olmak için yanıp tulı.l§uyo. c:~er rurwii'"\ir. ~cldenır pişirir. k"r a.ı.aJbfl'hıdirn. İtiT?f ~erı!ım k ~etle ba~~~~~aiıCTck, ~. 
tıe şur:ada ~lar. Nası! yaşar]~, ı"V&n acsız. mahluldanz!> demclc rwn, o !k.adar ki lf.rr an evvel ben d: Yeım<.>&?... ne k:ıtabdan, ne resı-tnie~~· DE ha.'l tevkif olunmuştur. 
ite ile geçinh'ler? Onu Allah bİI. ?1m ~ . ~lttıni g.en."ş yen. de oraya göçrnelk, perdeyi açmak, Acaba bu ölüler diyarından gel. de artkadaış:ınu:ı ~nla.tabıldık!.e:rdn: -o--
•r... . ~. erek çıkan ellerinin öte tarafın alcım.ini görüp tanımak niş zaımmunan ndam,ar yemek den muv:rffit bir m~!bı alamadım, Matbaacılar Birli"'inin daveti 

1şt.e şura~a! ... Diye pt~le ler'~ ha.:iet:ile mukabele eder. ibıtiya<cile bvraruyorum. Buna vS.~ıl yerler anb-di? Belki b'.itün gıdala. y~!nıe; ben-?e !k~tuzplar ha\tkında lstanbW g ·~· 
l'i yer Tilki!liğin ~~"ar çı.. u!:;!kıb~· böyl hürmet eserleri olınaık cQin ne yapmalıyım? D rg3.. rı geco'l.cri lb"tmez tükenmez na. muJ)hem b: nkır ha.:.ı.l o~du: Ken . Matbaacılar Blrlıgüxlen: 
n.annın ate ta.na!~ harab ev1;r-

1~ ve ~ d~ mahviyetle.. hım.ut sığınayım .. mı? Beni t~-n,:1'- mazlar~a. ınun tesbi?lerde çe'kıl~ ~i kend~: -:-A:ab:ı.. _d yor~!11· B!~mi~ kayıdlı oluh cl'a he:ıü2 
t'kn mıürcı.'ldkr'b küçü.k .mahallecı:k. ~1ım6kıten kurtar.rnzk kn vufun sırlarını çoz bıL"ne ı;: !Çın ır. evrad ıle s'-"Ceadeıler.nrle ı:reçen n.. Seyfrı Şeır:<'1lldd n ıle Se\h Bedrüd. kag d ordincsumı ahnamış olan mes 
il Evi ,gönnıed~ La.kat ~ada. evl~ = :a sfilnmiş bir eda ile, ya. Ş<>.-d <!'der m"siriz? Gömıedıiğim yaz, dua ve .;badat saatlerinden iba din bu devrin kutupları olaruı- lekdaŞ.-ımıız:n 2 7 /7 /942 ü.;.amı. 
rin'in nasıl lir haraıbeyt andı.rall az.ad~ 11erıeroi. İkis evle. ~öiLenni.2li bu dün:vaJan zryade uh •. •1t d. Eı.re b"r t 1~ C'i~ck girerdi, ve sm? .•. !l3 kadar ordmolarını ve 2917 942 
kulübeci« o~nu b~yalen tascıv ~~en her vakit. b.."'T'aber ç-=kar1ar, t'('Viyy.ete çcıvrilmiş diyeb"liyonı:m.. bu r:kme!k Ü" kşiye kifalet _ederdi: .. * ~_;şamlba günü akşam~na kadar da 
\7\ır ctımdkıte gec:~m. ro 1i · i1cindı'1en sonra evlerıne gene be. ben.'m çocttk idrakime kendi meş'~ ~.Jyırr 'b C1 yac;lanm·ş bır ked1 Bir gun sabah1eyın Fettah ('a. kagıdhrrnı aimalnn lazımch Bu 

. İ~i kardeş!_ İliz 0!~enıze; ~.aber dönel-1erdd, küçük Şey~ B:<L te:n±ııde~. bir. n:rr, kö.r ~erime kadar ~erd'.. bu:n~a ~.phe :ok. m.iinden. Hatuıi-ye?cn. ~~kan m~ tar:ht~ s?nra v~ki müracantlar ka. 
bır.mc a~ bu kadad "ane ay rüddin b'üyıüğü Şeyh ŞPmsu-ddin. kendi gozkrınııxfon b,r goruş bah. Şeynlenn ne yedikleıınr, ke1ıme hallelere, Nam~aJıa, lkı.çeşmelı. bul ed.il.'lllyecck.U: . . bilirlerd~. A:r~,El a Y~- ~ -- • · • 



İzmird 
Kaymakam ve nahiye midür
leri arasında bazı değiıiklik

ler yapıldı 

Edirnede 
Gençlik kliibleri arcuında 

tertib edilen atıflar çok 
güzel olda 

İzmıir (Husı.ui) - İzmir vi:.llAye. Edlim.e ( HusuŞ} ) - Şehrimiz 
ti dahilindeki kaymakamlar ile ına. geniçlllik k:liilMerini teftiş t • .melcte o. 
hiye müdüı!leri arasında ba:zı deği • lan atıcılık federasyonu başkanı 
şik1ikler yaıpı!!mıştır. Bu değ işmeıle'r Hakıkı Uğa'n4n tertih ett~ıği atış • 
ayM!n ~y1ledir: . taI Vaıfim:iz Ferle! Nom.er, as. 

Kurtalan kazası kayıına.kam.1 Hil. k~ ~'beıslı ba~ka.nı, maar"lf mü. 
m " T uıllıÇel Kem!l·lpa-!!'3 kaymaka:mlıJdürü., l>ölgıe v.e v rlaye.t erkanının hu 
ğrna, Cihanlbey kaymaka.rnı Han:nd ü zurl!e ya.pı!Jdı. Alınaın net::ix:.elleı- §Wl-

0 h an ~-şme kıavmakam~·ğ •na•, Di-Jard'Jll': 
kili k.a;ımaılcamı Vedad Özd'eş Sür. E~ ~oe: ı iner Kıyık 
meli . kaym~m:1lğı ı_:a. .... Sey~anın ge~ klübüı, 2 inci Ayş:ekad'ın 
Han.ıın ıye nah•yeaı mudunı BurhaTI ~-".:'!.. kl"ı_,, 3 üne" Murad.ye . k . _1w gcu~ uı::xı, u 
.Acı1o;aı~ Karıabun:l:l ayma.ı<:aırn.ı ı g.ın.a gençlik kJi.ilbü, 4 üncü Merkez genıç.. 
Denizli maiyet memuru 1-Çemal ÇızeT ~ ·kliibü. 
Dikiıll kaymakaım.lığ ·na, lznrir vila • Ferdi ııasınilfte: 
yeti daiTe müdürii Ziya Bergama.nın 1 inci: Kıyı\ttan Mehmed; ikinci 
Kınık na~i mfü:lürlüğün.e; Da - Ayşdkadınd'ııın Ba-ban; üçüncü: Mu. 
vut1aır na.hİıyesi mü.dü,-ü Osman Tol. r.adi:yedle"n A.riıf. 
ga Yeşı1-ova. kaymakamhğına tayi:n SO mıetre<leın daireli hedefe ya. 
c.d"}miŞkrcür. ılran atlş'ta Merkez klübündıen Sa~ 

Berganra kaymakam velciH Na - t At:kt· •ır 54 <>a.yı yaparalc bir~c; 
mık Sergen; Seyd!.köy nahiyesi . mü.. d~edle m.uıvaffakiıyet gö$berdi.ğ;in. 
dürü Muh.a.rMm Balasaygun; Karşı. . . 

'- ı..:.... • "J·· .. Orh r-.,.;ın ddl fıed:eraısyon madalya~Je taftıf 
yaK.a nau.1yeıs1 munt.tru an ı:.re • ,. • 

ka-yımak.a.mbk kuT5Una iıtti rak etınıek edi!!o\J'Ştul. 
üzere AınkaTaya davet ~cBkUşıl~.dir. Kazaınıam.ıla:raı val1;miz t'aııafından 

mülifaıı!hrt vıerıilımış ve kendıilerli 

BergamaJa bir köylü tabanca &brik edlılınıiştir. 
il .. lJ'' iilJii Feci~ haşkanı UzunköpTÜ-e O UT ıı.. aık ._c · .. ,_ k 

B . (Hu.~) _ ~.ama. de yaıpıra.c llClhf atış musaıı:ıa .a -
ergama . . . w tarını.La ibu!luınımıak üzerıe ıe'hrımız • 

nın Kınık nahıyeınnm a.şagı m.ahaL d lm 
lesind.e Ü5nıaın oğlu: Mu. tafa Cü. en ayırı _ışı:_ı_ır_. -o---
Ieır~ harman yerine mah5UI satmak 
meselesiaı.den Kıara. Emin oğlu Os. 3 YClfında bir çocuk kuyuya 
m.an Sarıeaçla münakaşaya başlla. Jiiferek boğuldu 
mış, hadiee ık.anh biT ka.vga iie oem İ:zm.ir, (ıHuıs:usi) - Ödemişjn B;r. 
celeınmiştir. giı nahiyesinin Kaymaıkçı köyünde 

Osman Sarı!saç MW!!tAfa Cüleriyi Tatar mahalle9inde oturan Ali O. 
tabanca lamunile göbeğinden ağır 3 yaşında Raşid GüLten bahçeleri 
'S'llrette yaral.amsıtır. arasın.da oynamakta iken nasılsa 

Yaralı hemen Bergama hasbi.ne.. bir su kı.ııyU9Uila düşerek boğul. 
sinıe kaldır~lmı , i e de b .ıraz 50Jlra ~. 
ölmüştüır. Ü51T!an Saırısa.ç tuıtulıarak 
adl:iyeye verilmi,tir. ---o---- lzmirde bir kız kaçırma 

vak' ası 
Edirne Valisi C'!nkırıya tayin tzm.iır (Hususi) - ÇoraJ~kapıda 

edildi oturan Muı::taFa oğlu Caferin Hacı 
Edirne (HuS1U~İ) -- E.dirne Vali. Ali ca:dldesinde oturan Yusuf kı z! 

si Ferid Nomer Ç3nkırı Val:Jiğine 1Kadriyıeyi kaıçır.dığı zo'bıtaya şik.a. 
tav;n edifmiştr. y.et ediilmiş. Caıfer yakalanmı~tır. 

.,..,,,,--~-

İnhisarlar umum müdürlüğünden: 

İnh:sarlar müfettiş muavinliği 
müsabaka imtihanı 

İnhisarlar umum müdürlüğü ieJ:l.q kadrosunda münha.l buluna.n müfetti~ 
mua.vinWtleri için yazılı ve sözlü bir müsa.ba.ka i.mtiJı;ını açılacaktır. 20.8.!H2 
Paza.rtesi .:ünü saat 10 da Sirkecide inhisarlar t~f>l., heyeti binasında ya~ıla. 

cak olan yazılı .imtihAnda. kaza.nıınJa.r sözlü imtihana git'ecektir. Der iki iınU. 
banda ka.:ı:a.nanla.r ara.sınıla. en fazla. derece alanlar inhisarlar müfettiş mua.vln. 
liğine alın.a.caklMIJır. Notl.ırd,ı müsavat haUnde ILc;a.n !bilenler tercih edilecek. 
lenllr. tlcretler 3656 ~yııl kanuna göre verilecektir. 

Müsa.ba.lı.aya. girebilmek .için: 

1 - Memurin !kanuııanda yazılı şa:r:lardan başka ikhs.'.ld ve huJmk fakülteleri 
vey-3 siyasa.! .bilgller okulundan. ya.hud yü.lmdc tla.ret ve iktısad mektebinden 
l'&ya.hu.d da maadillllderi Maarif VekaleUooe ta5dilt eıdilm~ bulnnan yabıı.ncı 

fa.lriilte veya yüUJek me.kte.Werin biriılllcn mezun olmak, 

2 - Miiısaıba.ka. tarihinde yaşı 30 d.an :rı*an obn:ımak ve ;ısk~rHtfnl 7apmıs 
bnla~. 

3 - Sthhi vıu;JyetJ l.ILlim t.ebcddülierloe ve !her türlü yolcıahık zahmcl ve me 
~tJıerlne ch.ya.nnuğa müsald olma.it, 

4 - lt\hlıW ve seciye itlb:ırile müfettl.şlik ~Iefine a.lımaeına. mani bir bıı.li 

bulunmamı~ «.Bu huswı idarece yapılae:ı.k tahkikatla. belirtile-cekt1r.ı1 
Mil!ra.caa.t en «eÇ 10.8.942 ak..'IMDJna kadar ve inhisa.rl.3.r umum mu.ii.irlüiü. 

ne hita•b eden bir dil.ekı:ıe ile 'f&pılacaktır. 

Bu dildcçeye: 

1 - Mdttdı şaauıdetna.mesl, 

2 - Nüfus hüviyet c~anr, 
3 - Askerlik vesikası, 

4 - Sııhlıa~ mmıle!reUn ~r tarafında. ~te görmejıe 'fe seyahatler yapma 
b müısa:lJ bulunduğu hakkında iam kışeö;üllti resmi bi.r basta.neden alınacak 

rapor. 

5 - Polisten a.lı.na.cak Iyi hal kiğıdı. 
6 - 6 tane 4,5 6 boyund:ı totoğnıf, 
"I - Bal tercümesi, eltlenecektlr. 

İ5teıkl~hı imtlha.n progra.mmı Sineclde inhisarlar t.ett1ş he)'ett rtyaaetln_ 
den almalan lizımdır. «796Z)) 

Türkiye demir ve çelik fabrikaları 

müessesesinden: 
Ba.rt.ın boğazında 'fe Ba.r1ın suyuna takriben 80 metre mesafede kain ruhsa. 

tmuz utındaıki oo~ ihraç Ye sev.k. edilecek 10.000 ton dolomit &aşı açılı: ek. 
sili.meye konıı.bnuştu.r. 

1 _ FilyOt:ılta vaıgorula teslim muha.mınen lbed:eli 100.000 gyöz bin> liradır. 

ı _ Eksiltme 30/'1/9!2 tarihine müsadif Perşembe ıünü saa.t 15 de müesse. 

semizde yqu.1.a.caJııtır. 

3 - isteklilain mııbammen bedelin % 7.5 nisbetinde bir meblli.tı havi bir 
banka teınl:ııa.t mektubu veya. bu miktar temlna.t akçeslle birlike eksiltme saa. 
!inden bir sa.at evvellsine ka.dar müessese~ mürae&at etmesi lazımdır. BJ.. 
liJı.are ya.pıla.ca.ll müracaatlım kabul edip etmemekte mliessesem.lz serbesttir, 

4 _ ihraç edilooek do1omlt~ri Filyosa. o.akil lçln m<>Wrlerde istimal edile. 
cek takrıl>en 15 ton m@!.orln ?e;ra bulunmadığı takdlrde ba miktar da Dizel ;,:ığı 
verllecekıtir. Diul yağının tontı 155 Ura olu;p bedeli peşinen ödenmek ea.rtııe 

möesseSCmiıden verilecektir. 
5 - Bu işe a1d şa.rl.nameler ta.llblerine İstanbuJ~ Siimer Bank sa.tın alma 

müdürliiğiind:m, An:.a.rad:ı. Sümer Bank Ummni Müdürlüğünden ve Kara.bükte 
müessesemizden bl!Abedel verilir. «7'14b 

r~ 

Zi 
1 urkiye Cümhuriyeti 

AA BANKASJ 
Kurul ıı.s tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Sobe ve ajans adedi: 26j 

Zirai ve ticari her nevi banka. mtıllmelelerl 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERiYOrt 

Ziraat B&nkasmda k.unil>aralı ve ihbarSI21 tasarruf heıs..ı.biannda en 
a.z 50 Uras:ı bulunanlara. senede 4 deh. çekilecek kur'a ile aşa~ıd:ıkı 
:p!Ana göre lkra.mlye dağıtılacaktır. 

4 Adcd 1-000 Liralık 4,,000 Lira 
4 • 500 • 2,000 • 
4 » 250 • 1,000 • 

40 • 100 • 4,000 • 
100 • 50 • s.ooo » 
120 • 40 • 4,800 Jt 

160 JJ 20 • 3,200 » 
D:.idtat: Hesıı.blvında.ki paralar bir sene içinde 50 liradan a!Jacı 

düşmlyenlere ikramiye çıktılı takdirde % 20 faz}jlsile v.erilecektiT 

~ 
KUl"al.a.r senede 4 defa, 11 Mart, 11 Ha:ıiran. 11 Erliıl, 11 Bir!nd 

kanun ta.rDılerinde ~ekilecektir. 
~ ...... ~~ 

iLAN 
()Mu Jııastabakıcı v-e hemşireler okuluna leyli ve nıeccani ta.le-be alınacaktır. 

İsteklilerin en ceç 30.8.942 günilne kadar Ank.a.rada Cebeci ordu basta.blkıcı o. 

knl müdürlüğiine, okul kayul kabul ş:ırtia.rını havi vesikalarla b irlikte mür.ıca. 
atJ.a.rı. Ka.nd ve ka.bul ~J.arı An.kara Lv. .Am;rlltl ve İstanbul LT. Amirli.ti 
ıııı.t;°naıma komisyonlarında ıröriili.ir. «512 • ?705ı> 

Babaeski Be!ediye Reis!iğinden ! 
ller neviden ve her işe yarar .bayVan yetlştlnnclde meşhur olan T~·ıı.ky:ınm 

cıa.mızlık k~hık ve k.lsablık tıanranlarile her çeşid emtiayı a.nca.k 12 Artus. 
tosta. açılacak ve dört ıriin devam edecek olan .Bab."leS1ti IL\YVA~ Ve ElUTİA 
pana.ymnda tedarik cdeblimek. mümkiinılü.r. Panayır her senekinden daha iyi 
bir şckilruı hazırla.nma.kt.'\ olup bayvı:ı.n ve emtı:ı ticareti için panayll':ı. gelecek 

tücca.r ıve ıesna.fla.rmıızm lstiraJıa.tleri temin edilmiş bnlUDJWlktadır. «8004« 
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(:-----:-e-:l-:-g:-r-;-a-;;W-;,~T_e-;-le7E:-o-:-. _n_V-:-=e=.:-=T-:-;--e_l_s-:-i_z_B_a_b_e_z.:_·~l_r_i~J 
Bu sabahki 1 Çukurovada bir karış , JMillı.Ş:ıf ispanyanm ç TVA ÇJ;:T ~"'-lll ~~ 

Haberler top ak bo b k 1 d mllll bayramını ~~~=:==~:}:msı:::~ AL r M. N D f ş Jf a ) ma ) tebrik ettiler "=J.ffü:~~:ili%H1? t": J 
Vişiye göre: Adana 25 (A.A.) - H ükfuneti -f ni \'"e çiftıÇiyc çuıva1, mazot, kana. ~:;a 25 (A~.) -:/sp~~ın Amerikanın ileri I'.iJrnnın hal dilile ister göründiigu 

Bas,a miziıı hububat hakkındaki son ka- vjçe gibi bütün rutkil vas•falarmm cümb ac ı o_ aı~:~ e İspcısı - sürdü"ü vade bu on sekiz a.):lık mühlet. hemaldıe 
rarllİl1Jl ıalcislieri Çukur~vada de temin ecUld:jf.ru müjdelemiş ve d 

1 
ur . nonu e anya Y ~ih~e:. karşısında bugimkü harbin 

.....__"_._ :•..n . • m•"'·a.ıuı...~:ı.-..ı .3::t.,...., • .,..; Vı:..n.:. ev et reISl General Fran'CO ara - B irt,,...:ı. A ·k A yukunu sırtlarında t.ı .. •vantn .. ı~ııı· 

O 
vaan eı.ult:ll\.~ ve ç-...,,. servınç, .... ""GiN.Qıı::-~ er u.ıı.h ..... ...,..T. \1:j,I sınd tebrik • t .....ıı..k- 1 afl ~...... ınerı a vrupa har h -.y<J ..... :w 

Sıra e. • · .:-..ı- • · t;h ı t m>nün b"""""' saat:!erini kö~.ıı~-..:ı... a "~ .e...--= ur te gr nn _bıne .müdahale etmedeıı "'"· o.ş b:r ~Y değildir. 
neşe ı:ç.11nı.c yıeru ıs · sa ve sa ım b~ • '".........,.. • • • ! ,_= ~ teati dlu:nanuştur ""· U 
hamlesine geçmiş bulu~tadır. g~ ve yenı ekım l!Çlrn bU- · ı.~l ~nıibıvm-.m dilinden bınıkmadığı n~maımak liizımdır ki 1943 yı. 

· yi1k hir ııstnısa.ı sahası hazırllama bir iddıası WTdı: lının sonlarında Amerikan ordusu. 

d Vali Alkıif l}idoğan dün çiftçiye · · · · · ·~· T bl.""I •• Aım ik · d-:ıı.- na. katı\m,ş bulunacak olan bu 6..'1 

' ar im b
• fw'W'A!:\o '1'WJlc:ıroed k ('"',""7,,, d g.ayeS':ndc Ç ftçi: ıle lŞbJırLgl ya,p - e ,g ere gore em an mu WJ.dlesinin gCÇ k&J mil 
ır "'°~ ·~ el"e ywn.urova a m3kıt.2dır ~JltQil · · · ad' Cbğı. • yon insanı askerlJc brukımından 

hubub<rtm ofise teslim müddet:m1n z1ne ~ Çukur::a z.ı~ vyıl 1~; k . Buıgün muhıt.elif harb sahnelea-i • :ır.z:n ııe 1ıerıl:>ıye .etmek te kafi de. 

lstl,0- 15 .AğuSOOs olarak td> t edikmği.. ka~ )er" beş bırakıl.mamıştıır. şar ta vazıyet ne~ a1.tıgmtl2 zaman bu iddianın ~~~~~ bır harbin ist:Izam 
A yerınde olup obnadıitJnı kend ken rı btınl ;un vasııta ve malzeme -- D N B • M d (8aftarafı 1 jııci sayfada) dimi.ze sorduracak bır manzara fö~ ~:bani:~ c~azlıındırm~ ve ayrı. . ; • • a1an• ISll a SQll ib.alkn:sınlda ve St.raLıngradm gal"- kanşılaşı~ruz. Bilhassa Pearı Har. an nakli 'ele ~a .. kıt asına taşı. 

Ma~eşal Voroşılof •• harb d bındcn Aıl:ma.n ve müttefüık. k:ııt..'ail.a.. bur denıiz lbaSkınınd~n sonra m+h.. ~mrlrr O~un~ntermn .e~·~c:me~. ıa. . . . . . . sına gore urumu n nıeıbırre )aklaşmış.ardır. ver iddiasının taha:k:kuk edp etmi. b; .f ::ıesaı~. ıle m~va. 
y ar,, .. ım temını ıçın . · Vororıejiın ş:mrulinde ve ~ ~eği daha büyük bir vüzuh ile ~kaali~t g~~ereı~~lmdk ıçin 

_ı •t • (Baftarafı 1 inci &ayfada) (Ba,tarafı 1• ıncl sayfada) garbistndc bilıyük Sc>vyet piyade ~e aJkis bı.rn.kan bir sual ·~· '.111. s.ınaylının foz;um gös. 
Lon :J raya gı mış şıi:malmde ve şimall.i ga.ıbisin<le kuv. Temm.11:zda yıa.pt.ıkları gece ta.ar - ve ta.dk teŞkille:rd cepheyi yarmak mevzuu oluyor. Hele son zamanda ~rditşi !:ŞÇ Sa}~ 20 milyondu:. 

Vı Ş!. 26 (A.A.) - Berlinin b5t.a- veı:ti piyade ve ıt ınk teşkiSter"le ta.. :~~ 
1 

devam ilti c:ek Eldaba iıçj.n uğr~ağa devanı etmişlerdir. Amer::kadan gelen bazı haberler lehi~ ~ yu:Ut~d~ yolda H'rı. 
rai siıyasi maıbıfelleırinde söyl~ı7 8!ı"JUilarına <lıavaro ctmektoörrler. ~~ ~na t ~ Y~mış ~ Mutha:re'be devam ctm.ekıtedrr. Düş. bu vadide, zfilünleri b r haylı me.ş.. sure! 1 m~~ bir esab ed ~ek 
ine göre, M:ı.rreşaıl VoroFJof şundı AJıma;ruhır pek ıa:ğır l..-a.yıblııTa ~ o:· a~ ar-.. ~.:"11111a· marun bü1!ün gayret1er1 akim kal- gul edi)-ur. Bu habarlerden hele cd"lmelk lfıızım en le b sure;:e ıaşe 
Wııahıaidla buL:umnak.tadır. Meı:eşa. :ramıak rureli1e arka a:rkn.ya üm :lsiız ~tikler esn~ talı u:b~ u~, UÇ- mışt!ll'. Şidd.atli: muharebel.ı?rden bir tanesi var ki de-.ııdkrcı er he- ia~ mnd elerım han 1 u 

0 
'ku ann 

&ı Londr.aıya İngilizlerden acele t:aarru2ilar yarpan Sovycıt kuvvetleri. ?O dan fa~ a d nh ~ ve soma A'l:man k t'alannın sarsılmaz sabına bir haıyli tasa uyandırıcıdır. le "-ekünu ;.,... ·12 ,;ır ıyalmca k~e.. 
. .. . W·;~ ilıive :ı.. k - en ·ıası ):er: e asaıra ugra • ,. ~ ,..,.. ,:ı;~.. C!rrt-,;le ilci· J '"'"' m:uson o a ueıe 

• Jll1 ~ ıçın g ~ıı niın ummniydtle cephenin cemı<o : · tı'lmıştıır. Avıcıtarım:z muharebe muüaıv ~ sayesm~ ~"1lla:n -rv;,~ . • re g($ rı ·)-or. 
edilme!ktıedir. timdnd.e ıtehdid ıÜrn& 'bukman Tr.. böJ,ges'inde düşman taşıtların .. kanlı kaij'll>.mta uğraıruştıır. 130 BıTleşiat Amerika ~ :t:ederasyo. Bundan çı!kaca:k netice şud ki 

moçenkıo ~'d3eıinıi kurramıağa essir suırotte hücum etrn:şle~'i~u- Sav):et tanlkıı ta.hr:b cclil:miştix. nu., memJelko.1li:ı\. sınai faaliyet;ni Bl.rleşik AmerEka bütün bu ~~zıd 

Londraya göre tahsiıs edlle-n .kTfallımlan mülıokke'.b Alman tebliği • Sovyet tebliği fl:altal~m~ şartı1e o:-duyn tah. lıklaır m tamamlıyarak 1941 y lınm 
o1:dıu!ldla.mıı b'boll etmektedir. Ateş Betlıi:ı1 25 (A.A.) _ Resmi teb.. Mos.irova 25 (AA.) - So~ SIS .e4·~ ınsamil~ann sayısını as. sonumu bulduğu gün önüne duruL. 

Şark Cephesl.nde narttnıa müvıazi ofaın Rıo~of ~ ~os tiğde denilyor ki: Mısırda düşıman tabllg.: garı 0 aT on J'On olma'k üzere maz. Bır kuvvet hal.ine gcl cektir 
~ y:Olumm kıe9&ıes ckdaıyısıle biııçdk ıkayı!blıır'la neticelenen ta • Rostof kıesimnd'e tank ve piıy:ı. hesablamış ve t€s'bit eıtmiştir. Yeter k.i Avrp:ıda~~i dı:mdkrasf 
hedeflerine vara:ın1ryaın bu Sovy~t amıızlaırrnı ~lanwmıştır. dece üstün düşman kuvve!Ueriııe .Bunların 6 • 7 mıılyonu ancak cephesi o zamana kadar dı:ıyana.. son vaziyet kıt'a.l!a'r':n'tn AlmanlaT üzerindı; bı~ Roma 25 (A.A. ) - italyan ordu.. kaırşı. güç w. ~tin savaşlar deyam 1943 yılm~n sonlan~a .or?uya H ... bilsin. Şarf.C..a V(' Lib)&da büyük 
baskı yıapmaları ümiıdile Voroo.eJ hm wnunni ikıa.Tal'gfıhının 788 nu.. ediyor. Bir nO'ktada Alımanlar frlhak et.~ buhmaca>.;t unış. terakki.er kaytletnıi~ olan mihve;. 

Londıra, 26 (A.A.) - Sovyet bölges1n.de bı~ukları tahmin edillL mantlı reıljliği: krt.ıalaıımırzın ~"Zilcriı arasına Amer.!lkan~n ibu vadi.® sar.f'et • rın bütün bu }ıe.m.ı.eleri, hp. bu 
Rusy:ı:ıda RıuslaT Alman ıi<leırley11Şi- mekt.ed1r. . Mısır ce:PheSiınde .:.ki taraf ara. so'1ın.ı.11mliya muıvaffak olmuşlardır. meıcte oldugu gayretleri azın.sa .. hcsab s.:ı.a...:ırln hulülünü öı '?mek 
ni duırıdurma:k için nevmlliane çar. Yaz tıaauuzunun başındaınherı sında ro:pgu .faaliyeti olmuştur. Ce- Roatof cephesinde mak. bi:nQo:k bakLma göre, ins fsJz.. için~ ~dkıtir. Bu takd;.roe har. 
I> illU(k.ıad rlaır. . .. .. neşted en Alman har.b tebliğlerine nub kıeellrrin!de düşman ~ rhlı taşıt Mookova; 25 (A.A.) _ Sovyet ~ olur. ~-ieobu_ri a,s:.l{etlik lh'zmeti. b.:. müzm:n: :ın li..r sıper ve me\"Q 

Don muha..~1eri miB1i g~~- bir göz aıtrlacak ohss. Sovyetile • larmm tazJtfki geri püskürlülınüş l.lWV'St!Ieıuı MoSkovanını cenubu nm liır .. gı.rQ geli~ kez;c! ~ 1:· ~< mia mucad.elesi ha ne ka.beyierr.ek ıa.. 
tn~ Ş:ddtıtıtc devnm ~t~. ııfiln ~e bıdleır 2 binci.en fazla ve l:fırkaç taıık..ku'llanıbnaz ıb:r ha. garrb:sindc, B.manSk cephesinde ye- da tatbik edilebilec~nı h~çbir z:ı. zımdır 'ki, şimd 1 ;c; bunun böyle 
.Mmannar Rostof şclrrinın İhal'Iİcl tıop, 2 bin ıtaınk bybettü.leri ve 100 le ~· ru bir taarruza geçm!şlenfu B"T man aiklından. geçı.rmemış olan olabileceği pek ihtimal dah.ı1l!ı.de: 
rnüda:faasm.ıırı biırkaç ndktasınI yar IX!n Cı9Mr v~i görülür. . • topçu baııaj ~nin himayesinde tam dem~at b~ ~~lek-m~. dtin. g~lmüyur: Maamafih vaz:\"et o 
trı~cf.a:r<lıır. ~ Wtanca :ıa.yıau da Milli Şefin taşekkürler ı· ha:elket eden p:ıyade kıt'afaril btr cfun ~uıgune. \:aZlyıe.,ın bılhassa şe'klı alsa bıle, günün tahril::ikar 

Bu gece ~oskova~ ntı.şre~ ~ılrdır. • tank lbiır.llğ: müstmı'kcm A~ hat. çok agtr olan 1:'.ıu kabil ~7:anıret1eri. modlern s'lti!dan karşısınd::ı her 31 
So~t resmı tebliğinde düm: .. (~~ 1 ınd sayfada ~ larına şild<l'efle taarruz edereık b:ır ne ~hştı-~ kolay degı.l<l?'. Ma~ bir parça &ha harab olan dünya 
tctfı:;ğde -ö!t'Wril~. o'lsı şehWl Çö"" ÇİIİn OQ'Una göre ikinCİ kürlerlnm iblagına ~nadolu AJan. kasaiba'Yl ?Ja.~şkrdir. mafih bir an ~l bir ~nci cep- mn. acam bö.vie bir vadeyi be'klo. 
t.clcr-ar zilkred:,muştir. N<> cephe Mısırda açılmış aını memur ebnlperdır. M $1· 25 (A A) K --1 y l.. he a~lmasını ıstiyen İngıltere ve miye ta'hammü1ü olabHecek m'dir~ 

Bu şclrlr'1er ş.mJ.ardlI: ve~- Ankara 25 (A.A.) - Riyaseti. 0 :m.v·a ·• '. -:- 1'.c.u" 1" hassaten S~t Rusya için, Ame. ** . 
kaısk~ T~aya. v~ır. bulunuyor cümhur Umumi Kitlhliğinden: dız gazet.ıeSiı mulhabmnın bugunku 

Büyük Rcstnf muliıareb~~.n I Rei.sicümhur bmet İnö .• M Cuma'I'!t:esi ~ı bildirdiğine gö. 
ınaa~ .A.lıTAmilaT Do1:ı. nclırlini geç. (Bqtarafı ı tnci sayfada) trö mukavelesinin ve Ha:fın °~; re Sovyet kıt'a1Ian ~on bölgesinde Ticar t Vekili dü tayyare ile 

Ballkesir ve lzm=re gitti 
~~uı -~ bzy;klerdc burrun. Mısrr aSkarilerıine tevdi e:tmiye ka. yurda iltihakının yıldönümlerlnde arka a.rlk<l!)~.a yaif..'ltı_an mukab.l 

· • · ;ra:r" l'IJ11ıişlin aldıkları tebriiderden ınemnmı oL ~ Alıman ilen hate"k~ • 
• RuS'a: buıra?'a vaz;ytın pe'k cıd. Aynı. ~maklara göre bu ted ... muılar ve tcıekkürlerinin iblağrna tıni ya!V'aşlatmnğa muvaffak oi -

eli 0.~clugunu :i~ ıraf e~elkt~. l:iirden ma'ksad, İngillzleriın Mısır .. Anadolu Ajansını memur etmİ§- m~lardır. Slınl!Jyans.~ı 'l etrafın. 
Düz ova ve stepler uıermde şfd. dan ~-eri sıırada yapmayı a. 1 d l da'ki m.ulh.arneıbe pek şidde-tlidlı'. Ve 

detıJ brJva muharebeleri ~ det ccfuıdiiklıeri tahribatın önüne er r. ~ t.cıı<ın'ruzllan gıtt!{çe ınatçı 
~. . . .. - geçm~. A b • k b b:ır şdld alfuın'kta:d!.I'. (8aftamı 1 inci sayfada) \tan. civaııda!kıi köy harmanlarınm 

Don aıdhıriru geçen ılk diişnan Ahnenlar ae diyorlar? Cl ır ayı --0 gazinosunda belecEye- tarabıdan wrz:iye!f.ni m3halllnde tct1kilk ve 
düıru~l'aııııı :ınmaı ecın~. ~ Ber1:.n 25 (A.A .. ) - cShippgimros (Ba,tanlı 1 iaci sayfada~ Ticaret Ve!caleti yeni bi:r öğle ııiıyafetıi- veriim:şli.r. Bele.. köylüle::Je t.om.as etW.en sonra 
k at ~.gar ~"IIJt.rua.tm "nehrin ö'tEslne Tim4,.ııeI11> fsveç ga~tcsinin Lon _ Cenazesi bugün TCıJVikiye camı - ~ reisi. ron karoı:lardan halitın ~t 17 de byıy-axe ile İmire hare . 
gegoccih."lenı mufrıakkakt~r. cıra mtıihıablıt tarafından verilen sinde öğle namazı kıhndıktan .an- bir teşkilat kanunu du"}ı:lu,ğu lbieyülk memnuruyeli .a - ket etmiş ve ~'kliğinde olduğu gi. 

Voroneızde Rmtl~ Aını:nıan ba.. ~ :iı1dnci cep}ı:cnin 3Çl'Lm.adt üzere ra Asri Mezaslrkta hazrslanan mak • • h çıtkil~, lköyllünün, tıa~n ve bi uğıırlan:ınıışbiı-. 
ti ndk~i:!a.ıııdan ~ a.hnaga muvaf- ofdu.ğuirıtD lbülcllirıcn haber baık'kmda beresine defuobıacaıktır. proıesı azırhyor haJ.lkm lhiiikiunete pek mıaıneıttar lzmirde 
(aık olm~lr.ırdllI". c.Bfusen Zet.iuıng> diyıor ki : Mem um orduda v e billıa9Sa C. (Baprah 1 • i sayfada) olrlulkfüaırııru jfade ettikten sonıra Ba t • • . 

. H edef Staıiacr~" Almanı ve müit.tefik ordularının H . Partisinin kunıdu:şunda..,. biigüne tasdik eıd.ücü. uıc lı!kesw3ileniın bağlılık. sevgi ve zmır 2~ (~) - T caıret 
V..şi. 26 (A.A.~,,- Bu~n D_on muva.flla/kfiıy.etleri üzerine Ang'..o . kadar muhascbed!'iğinde ve :ın.eh - Bu kararda töylıc dcrulmcktedir- şü:kıran'Iannm Milli Şc.fin:ıize ~ Yekili ~u~ sat 18,S tıa.t~a:C 

nehri 00yunca, ~ h~ Stalın. S~ da düştü.YJeri valim ~uktan son:ıa da umumi idare he - _ SUba,ı teşkilatı tah . . 1 · d lmesiru Ticaret Vekilimizden ni.. ıle şcihrmuz;e ~ış ve _Gazıemır 
grad şehri olan, şiddı?tl. ~:ş:na.. durumdan kurtulmaık için ümid'siz ~ mes'UJ muha.s:ıbliğ' nde bulun • rirri ikmal etti:ldleri y~e =~=~ ca C'trnıiştiır. ~~1: meydan·ncl~ mülk1 ve aeke. 
lar de\~mı etmi:ki'edir._ ce ~~ glnş:r~rse bmıa mlŞ. çallışkarJl'ıığı, sadakat ve dii • itiba.reın 18.ğvo'lumnuştur. Tahmin i Ddktor Be'.hçet Uz, şu cevabı ver n er.kan, closthı:n, tüe~lar ve ga. • 
Nov~~s şe'l:lrll hücumla zap.. hayret otımanek ?azundır. rüstılüğü ile te.mayüz etmiş ve her • lerini ikımiil etmeyen mba31a.rı ! mıştiT: 2Jd.ecl

1er tazuf:ındaın ~l":nmıotır. 
tedi'.lm ~- . ~ kaynr.ıklardan işaret kese keındis''n!İ aevdrmi ş bir erka • sıib.aşı yardı.medarı bu işler.r ikmal cMu:h'.tcro.m Balıkesirliler, zengµı Vekll, uzun Y . rı İzmirde :S ve fi. 

Don ııChri 'kııwıımıru:la. . Stali?: ediidi,ğiıne .göre Alman baŞkomu _ daştı. Ölümü umumi t_eessürü uyan: edin:ceye kacb.r varifderinc kema • varlığı. ile daıı.ına bUı rejim.in ha.:ra- kir sahasınd!a. lb .r1~.~e ça~ıştıgı ~1.Tka. 
~adın baıt:ı5tnda Alman ~YiŞi tanı~ iiik'inci ~ ae daih'il ol - drran ım~ı1huma Haldan ınağfiretinı fi.seahık dıevaan. ecLec.eklerdir. .rellı ~tarı olan Ba!ııkcsüi ~iz.i:nl da~ri!lc samımT m_u~a?~l.ud:ı .~~ 
dewm ~- mıafk üzere her şeyi ~ etnrl§ diler a:ılesi erkanına sa.bırlaJ" te- Ta!lunin . lecini tıic 1 n<l" •1 ~yımet'lı şa!hıs.~lcr .. n.izde seldmla lunmuş ~ seyahatinm ıyt geçtığ'UU 

Vororıei !lresimfnde Ruslar tank her . hESal1l '. ed . ~ ne e e nen malda :bah'lli.yaınm. Baiıkes"rin bi • sö~em:şt·T. Vddl, Bergama hava • 
_,ı ="- .rvwoow:.f.. kal"C5 . ..,..,_

1
., vıe ~ amıştır. mennı enz. _ maha.llerdekı subaşları.n Ve! subaşı . ''l....:ı.:.~ •• 1 ~,_ ,_ t /r.ı ~ d , __ ___ı._ _ • • 1 ___ w.ı 

y.aaımnı ıı= J'~n '""' ._..... .... ,,_ lar . A mm lıaWiiöJ. ve ffiı.{1 cu.ı ·uay.a ımız • usm e 8'0'n KaraınaT U!Zenne uugua.. 
laro geıçım?şler. fakat muvaffak ola.. ~ 8- yaT~ımcı ınan istihkak.:1ı1;rı claka:lı daki ımühlm ro1ünü hatu'lamamak yı'n kibru 60 kurulftan 25 kuru§?. 
maınnŞ!anlır. ruitün hikuırnlar tgte.. " on Posta nın bulmacası : - (13) ~~ı:~h~ kt~lkrek, .~e- m~mfkıün değiıldir .. o. ç~k scvdıiği _ kaı_dar clii._~ü ~encl~ haheı: ve. 
ri altı~an ıştır. " . : ~ere .rn~ - mı:z. v:e ilu::s;aıtfye.tine ınıantll.ığı.ı::rı:ı :rilirkıen memnuııuyet izhar etm ş ve 

VoTuof ~ Le.nin.gr;ad kesiimiterin.. - • • taıe!: TrcaTet Vekaletııne bildi.ıi . bir şelı.ıtim:i.z&:r. HükCı.metiniıin ye_ Konyaoan aklığı 'biır Mıbr.rı bildıre. 
de de b'irb..ç Rus taai"ru2U püSkür. 11.mlmJcrn MI kneeini WMt!nek 6ir arada yollıyon h• lec • ni karm11a!n üzerinde gösterdiğiniz rek orada kara borsa. lmlmamış ol . 
tül.mıüi51üT. • elnryuCllfllll!M lıü lwAJiye IJılrJim etleceğls Su'haşı v~. yardı~ı..fartn.ın ta~ teııahüre ve samimi aliı.kaya bil • cf~ söylemiştir. Bundan sonra 

o "'-'• ku'k edecek: ucretleriıriın tesvivcs.ı 1 h ..ll .ıı..:: ed . m·cı-· v··_ ı_"'ll .J•_~ •• • • • 
• - - ilU1 an sah del. 5 8 7 8 g 1 ') . d. "J • • assa ~t:Wr.ur erun. u.ırume - CK?lJ Q!Ogruca evınc gıtını~. 

•ıtalyadan Japonyaya ru: t 2 3 .f çın ~~ 1~ ı.ernıa.yedcn Tıcaret tini.zin bütün emeli rncıınleketine Vekil, yarı~ öğleye kadar Top • 
ı - istanbaWa Ve~~ emrme 50.000 lira tahsis iyli ve nafi hiamıe~r edc'l:flınektir. ırak Ofis teşldlatrnı, U'l\ fabr:ikalerını 

bir semt U OJ . 1 ed~ır. • , .. Hükfunetin almış olduğu son ka - gezecek ve tetlibttıa buıııtmacak, ek.. uçan tayyare z - Eski za - 2 uba.ı; teşkilutınr:n, ıfasile müke!. rarl:ann yu.OOmı her yen:nde al - me'k i'Ş'i üzerinde çal şacak. lstanbul 
man vergnerlnck n ---- lef oı':Ju~ vazifder lcöy ihtiyar be. duğu gJ>i., Ba:Iıkes:rlilcri de mero.. dan gden Oda re s:mi k:abırf edecek. 
biri (4), Avuç lcJ 3 yct!l~ ckvrorunmuştur. mm ettl;.iŞıni. gömnıelk beni sevtnd~T- tir. Roma 26 (A.A.. - l~lyan hd. 

k l'lllln Japon 'haJ;cına, selam ve te. -
--·~r:~ • • =:;.,.,,,.,.;;., otan Savoıa mc:ınını:ıeı ını gu-.... ,.._,, 

Ma:rcheıtii tayyaırdıi 26.000 kiio • 
m~e!lfdt. b1r ımesaıfe kaıtetmck sure. 
tine Japonya'1a ~ ve ltalya!y8 
dönanüştür. 

1'.ayyaı;eye Atiiı.Zitiii 22 defa geç 
miş okın lcumaındıı.ın R09Catdliı id-.e 
dtımiş'tir. 

T ıa)"Y'a!rcci mcır.kezi İtalya.da bir 
taıyymre meydaınıınıa ~· nde MUS90-
linl ve diğer erkan tarofından kab~ 
edlt!lm · ti.lr. Tayyıa:rıeci Jıapon na:zıırla. 
crıln:ın mel.\tu:bunu get ıımh:u'r. --o---

Almanlar Rostofa 
600 bin askerle hücum 

etmişler 
Londiıa, 26 (A.A.) - AlmaıtiliıT 

RQSbo,f ~.iıne 600 000 aSJ®-, 2000 
l an!k ve tam b1r hav3ı filosu :ille hü. 
cum ertım'elkıt:cdir!fer. Bu şehrin mü. 
dafaa h:aıtia:rı;ndan baaclan yan'L. 
tnıştır. 

(3) . Diier tanııftan mürabbe komis. <f.i ve ümitlendirdi. Vekil, öğleden sonra Mani aya 
3 - U:ywilen 7a 4 yon ve heyctkrile r~ müsteşa:r! ğı Çdk sevdi~.ımi~ ve üzerine tıt • giıdecelC, oraı&a Mmmahilart aolak:a. 

1111ao te7 {10 ). ~üralcıabe kıoımisy-0nı ve ihcyederine red ğhniz a7Jiz Mil!i Şefimiz iç:n t.andrraın mcsd?eleri tetkik ederek 
C - Senenin 5 vıfüiyeıller t'eşlcilii.trnı'l'll lağyrna, fiat içten duıynıralk göstordiğını.z sevgi yerinde haln'ecfeıcck ~ akşama İzmiTe 

parplarmıbD czı. mürab.'be komisyon vıe fıeyet'.ldine \'€ minneıtfüaxll.ılk hislerini Büyü'k dönecektir. 
Bir çlgek m, Bo. 6 ard wrziıfe vilayu encüm.en!eıine, vi_ M:ll'i Şef.iimirı:e arze~yi .kendim Vekil İz.mirde 3 kiin kalacak, ti.. 
ru Jıillası (%) . layetler teşkilatına mevdu vazife ve iç:n ~ ... -c tHlJJı bıır vazife hl!e. c.aret ve iaşe işlerile tüccarları ala • 

5 - Bir lc:d (3), 7 sallah.iyet!lerin de bdcdfyeferc dcırri- ceğim. Baı~ılkesirlı1eıin gösbeird~k • kaTaızulı:rıaın bütün rnesd'dcr üzerin • 
Bir Jı:ı.rCin okunu • nıe ve ibu "şler iç.in 40.000 Iirn tah • leri tem'iz dUö:~lar~ teşen&.:üı: e • deki top1aıntılarn riyaset e.deeektiT. 
şn (3). 8 ıiisat verihnesme dair koordinasyon derim. B3!1:ı!k.csırlıTer:ı huzurunuzda Buınılaır !hakkında k.amrlıar aTdıkttm 

G - Şöhret kıı. 
9 

lçara'J'l bugün nıeşred'l.miştir. sevgi \~e saygılarıımla bu vesi1c ile Sonra trenle Torbafı, Aydın ve 
zan:ı.n insan .ttl) • Neşredl?en k:mırlaT arasın.da bi • de sclaımıla:rlJm.. DC'rfı'ZE.ye g.i-c!'.ccek. oral rda da tet. 

7 - Bir sebze lumum hububata cJ konulmasına da Vcl~1 saat 14,30 da Ha1.ke\ 'nde kikllıerde b-Jlunduk'tım 90llra Anka • 
(5), E ki alfaitede 1 O ir kararın ]rolld ırt 1ması kararı da müstalhsil. tüocnr \re d?'ver filg. Ha-- raya dönecekt" r . 
(R) laarfiııin si vanlır. le a\"'n ~ ıgürüşıne d.ahı;t ynp~ Toprak Of13 Mi.dürü ve e!l m ıu.. 

(2-). 1 4 - Avrupa.':ia ~lr dal: silsilesi (4), be9i müdürü Vdcalet teşkllatlan • 
8 - J!fr riqir (3), :Mllli ib:ıyramlar. Arabcadıı. nefl ha.rtl (2), Nota (Z). r Gedikpaşa : Yazlık 1 drıme umum müdürü; Tapu ve Ka.. 

da c..w.elere kurulur (3). 5 - Hiddet (5). daSt:ro umum m'Üd.mi, Husosi ka • 
9- Bir erml'lll ismi (5), Ara.bca bt'. 6 -Vefat eden insan (8). AZAK sinema bahçesinde lem müdürü Vekilinı-refa.kat"nde ~ 

ra.ber (2). ı - Bir lıar.fin 6kunucu 12), Bir renk yare iite şehrimize gelmiıderdir. 
v Her akşam: Profesör ş -L !_!:....Jı_1..: ..__,,~._ 'h 

18- Kir (4), Blrinlıı nfa.tında. verese (2), Edad (2). eınT"~CJU imıs:,;.u,,l ve ı racat. 
sineıkalan emvali (5). 8 - ıEklenıek (3). f~iın (2) . z A T •ı s u N G u R çl b'r k1eri ida-re heye~eri bugün 
Yukarıdan aşatıya. do"ru: 9 - Kur'dandan bir parça (4), Tahar topbcntı!f:aT yapa'rak mlekerinı tes • 
ı-t:fat~meşlıurblryer(l8). rf e6ıne (5). bi'.t eyTemişlerdiT. BU!n1ar ıırasn<ia 
2 - Soğuktan müteessir olan CG). 10 - Bade {4), Biçii ,,.r. dikiş leva.zı_ Tcnısillerlne mova.ffakfyetl cltTam ediyO!'. Temslllcr tam sa.-.t 9 da b:ışlar. muhtel* mevzulaır, vct'gi jşJcrl de 

2 - Ufak dere (3), ibrıık (GJ. mmdan biri (5). vardıT. • 

• 



.. 

aya 

İŞÇİ ALINACAK 
BÜVÜKDEAE 

KiBRiT F ABRiKASI 
MiJDIJRiYETINDEN: 

Kibrit fa.'brikası için aşağıda ya:ı.ı.'lı prlbT eltı.ncla erkek. k.adm 
v.e çıocuk işçi alı nacaktı.r. 
1 -T ekımil fabriıka işçi teri ne j' ~ri pa.r~ sıcak öile yeın•ii 

verilir. 
2 - Ücroı!lr.r: ·--

•) Erkek itç llere: 

Normal mesai saatleri için .dcdt ipçrl&re ya.ptir'ilacak itin 
mahiyetiıne göre eoıat bq.ma ücret Mu.bile ıünıie l 00 
kuruştan l 70 kurup ita.dar. 
b) Kadın itçilt't'e: 

Nortml me&ai saatler! için 9'.d~ n ~re yaptlTılacak işin 
maMyet;ne göre 75 kuruştan 11 O kurup kadar. 

c) 12 Yatından 16 y•ftna kati... olan erkek ve kız 
çocukl ... : 
ıNo.nnaJ mesai aaatltrİ İçill ~ iıtçileıı.. •at ltati iicre.. 
ıti he-sa.bite 65 lı:u~. 

d) Tahmil ve tahliye, a.lu ltÇileri: 

Bu kabil i,Ierde çalı nlara işin mahiyeti.ne göre 158 lru
~tan 1 70 ituru§a kadar. 

e) Fazla mesai ücretleri: 

Koordinu.yon heyeti kararilc fabricanfn günde yapaca. 
cağı 3 .ıaat.Hk f nla çabtmala.rm % 30 zamm3 illve edil
tdilic nomıal mNıai ile 100 • 170 kuruşa kadar, ücret 
alan biır- İtçiye 150 dtn 250 druruşa !kadar; 75.110 kuru. 
fa le.adar alan bir ;~iye 11 O • 160 '.lnııruşa kadar, 65 
kuruş ala11 işçiye 95 lruruf, 159 • 170 lroruşa kadar 
alan ilçiyc 220 • 250 kun19& IU.dar güadelik verile -
ede.tir. 

3 - Kanuni vergileır işçilere aid o\ma'lc üzere ücretBer, fabrika da
hili ıta.limaıtname•İnde y.a.zıb hükümlere göre her 15 ıünde bir 
ödenir. 

4 - l'911cr, yaıtacak yerlerini kendileri temin e<!ecler. 
5 -T a.lip Olanların Büyiiılcdere6e Büyükdere • Jıa.hçeıköy yolu üze

rinddlci krıhrit f abrilcası müdüriyed:irıe .nüfus tezkereleri ve altı 
~a beraber müracaat etmelleri ilan ıoll.llN.lT. 

TESViYECi, TORNACI, . FREZECi ALINACAK 
Kibrit :imal eden dairelerde vey.a fubnib .taanidıa.neısi!Mle makinist 
ve ma'kiınist muavini olardt ~alışın* üzere ~ sıntf te..svi&'cci, 
tornacı ve frezeciye ihtiyaç vardır, Faıbrikacla yapılacak imtihan 
neticesinde gösterecekleti ehliyete ıörc maq veya •at .. aşı ücretle.. 
~i tayin odilecdt1ılr. Talih olanların veaajlkje ıltitlikte llüy~dereae
Gd h'brit fabrikuı müdüriyetine müra.caatla.rı il8.n ohın•r. 

ÇAMAŞIRCI ARANIYOR 
&ııWolakavağı hutaaesl ~eld.mllğ-lnfi:n: .llıalıtanemlz fçln bir ça.mv.ırcı 

Udma ihU,.aç varılır. AJ.Q:ı maad.aan 7lnal bes li1'a ücret verilecektir. İst.ekll. 
lerin hastane N.şbek:lmliflne müracıa&tlan. 
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Hergün 
.. (Ba,tarah 2 nci .. yfada) 

nu~usun sil'Mı taşıma !kudretini 
ha.tz olan rnM<ltan yüzde oııdan ıa 
m~ eder. 8 milyon kay:Jıb ıs 
~un yarısına yaıkındır. Rus. 
yanın msan kaynaj!ı ne ikadar son 
~ .oluma olsun bu miktar onun 
uzer.ınıde de epeyce tesir yapmış 
olsa geook't.'ir. Bu., bir sıkıntıdır, fa. 
kat sıkıntı bu ndktada ikalmıyor. 

Rusya mu!h.arebenin iık gi4nün 
de ~1ı<ı;1~n ~ldaşın wrdiği bir emir: 
le istilaya uğrayan bütün topra'k. 
!ann ha11kı.nı gooiye çektiği gibi 
:carar nesi varsa ~sini de yok 

fiır ~N~UH.. AIMlın~ill(AINf ll(@Il..rn:Jİ 
uz XJ_$J11 t~.i::~~k~;,;:~~~:~ • ;:b:~rltel~~~': ERKEK KISHJ 

KAYIT GÜNLERİ: Yaz tatili zarfında Pazartesi ~e .. Per§embe günleri ıaat 9 
dan 12 ye kadar, 10 Eylulden ıonra hergün. 

Bu yıl, erkek kısmı (Robert Kolej) e girmek 

MUSABAKA iMTiHANI iLE OLACAKTIR. 
Müaabaka iqıtihanı tarihim: Aiuıtoı 3 ve 4 - Eylul 1 ve 2 

İmtihan fAl'lbrı Kolej İc:laretinden yuı ile istenllebillr. 

Derslere 24 Eyini Perşembe Sabahı Başlanacaktır. 
Bazı ~çre .. .gazetelerinde yol Kız kısmında yeni talebs için yer yoktur. 

dışına duşen koyleri.n bu karann ~~~"j==:::~~~:ı:~~~~-:~~~~~~~~~~~~::::::::~~~~~~::~• tıa.tbilkinden umuaniyetle hariç kal. ... O lb h. O k 1 
d.~rı iddiasını okuduk. Fakat bi. r r. ra ım en er 1 Askeri Fabrikalar Satmatma komisyonundan 1 
~ resmi Alman gazetelerinde gör Ba1ı1ı1a Buianeel Dahlti7e Milte_ _ _ _ 
d~~rüıınıü~ nazaran Rus şelür ve ıı..... Der l'ÜD l8at 15 ten •ma Tahmin edilea bedeli c5833,5ıt lira. olan ze.ytJnbwnu ıdli.lı taınhiıanesinde 
koylerünin bü'liin haLltını çocuk. ka Jlıe1oltıa - Ataounll. Saluutacı nıevcua 13 ..ıet bıanm bul11ndukları 7erlerden sök.iilerek 300.600 metre me 
dın ve iht.eyarl.ar tcŞkil ediyıor. cadılesl Cöt>Mik~etme ..ok.ak No. 13 sa.lede iskeleye taşulm1111 ve iskelede dubalara l"Cl'llmesl işi Sahpazarmda as.. 
Boş topııalk: ta.biyesınin Rus:y3 he a, Telefoa: W81. , keri fabrikalar 1QilamaııındakJ aatın ahnll kamÜl.ronwıca 11/Atus&oa/Mı Salı 

sabına iıyi bir silah ıtcşkil eıtİtiğim ------------- rünii aaat 14 de aça eksiltme ile ihale edllecS-tlr, 
ka'bull etımelk. doğrw ol.sa gerelkt.ir. ilk teminat '38 liradır. 
~~~.an o~~ ilerlediği toprcıkta ( J ) bütıün. kış ~detin~ ne barına • T YAT BOLA 8 
cak b!T şehır, ne de bir kilo Rus 
b~ayı ~ldu. muhtac okluğu her RAŞİD RIZA TİYATROSU 
şeyı gen dro getintane.k mrur.da Ha!ide Pit.ki n beraber 
kakit, f~aıt. ımadalyamn Hir de Harbiyede., Belvü bahçaini:n .ı tur 
t>ers tarafı olalb!ile°!ltinl d~~üne1im. b kıl.m.ın<:la BU GECE • • 

c801'h 

SOMER BANK UMUM MODORLOGONDEN: 

Mühendis ve muhasebeci ahnacak 
Boşal'tılan topragın bugaayı Rus 

y.iy'eeeğini.n y.iizde 75 inı teŞkii. ed1. « B O B S T l L ,, Bankamız f.tüd T eais Heyeti Müdürlüğü ka.droeunda münhal 
yıordu · ve ibuı t.oprakta Rus nüfusu.. Yazan: Mahmud Yesari bu1unan montaj ,eflikleri ve k1>nstrkıien kısmı için bu g1bi itlerde 
nun )'Qrıısuıdan fazlası olarak 100 .................................................... tcorübeli 2 m.aıkine ve hlr elektrik ırnübendisi ve ilci tecrübeti mu • 

mil,yonIUk bir halGc: kütlesi oturu. Son Po.ta matbe-.ı: :hasebcci atınacalc.tır. 
~rdu. Askerlikle if4risi huııımnıyan ta1 blemı hal tercümeleri ve diıplo. 

1942 kışı son 150 yıllık tarih6n Nefll"İy&t. Müdürü: Z11.wl T. Ebtinl:ra ma euretleriie Sürnerbank Etüd TC191İıt Heyeti Şılbeşi Müdürlüğüne 
en sertt kışı ol~u. sAB.bli: A. Ekrem UŞAKJ.ICİL müracaattan. 
_Sıfırın al'tında 50 dereceye düşen ---------------------------------------

bır soğuıkıta 100 milyonluk bir küt. 
leyi dam altma sokarak ölüm n.is
betini aza11ı!'n:ıya çalışmak, Almıın. 
ları durduıırn.ak derecesinde büyük 
zorluıklar doğurımuş olsa gerektir. 
Sonıra 100 mi~nlu.k kütleyi yal. 
ruz dam altı'Il.3. sokmak yetişmez, 
boolemek te .ister, halbuki Amcri. 

1 

kadan ve İngiltıer~cn bir hayli 
matızeme nıa!ldedJ1cbilse b 1le 100 
ınilyıonh:lk ha:ııkı doyu.raca!~ buğda. 
yın ıtaışı.mnaısı, hele denizaltı har-
binm hôç dunmadan sürdüğü bir 
za ... anda gü.ıç b1r i.ştir. 

Tarafsız seyirciler hanb başında 
'bgzı'l.aırı tarafından ltt>laylı'k1a çö. 
züloceği sanıThn~ olan Rus birliği
rlin hıe.r yerde ölümü göze alan bir 

S Dök 1 0 
ina.dla ck!<vaan edebilmiş olmasın • 

MaAçıaızJ ~= Kü üyors.sa,Aoaıçınızd•_c-__ K.KpeksTarl!aR? ı· da knmünıist ıikidesirun iman yapıl 
~ mış olrnast haricinde eski Rus va-

tanreverl~n uyanmış olmasını 
da mühim b;r am..i.l olarak gördü • 

••• KullaDUIU. tuirini 4erhal priira!hatb: ---•r ler. fa:..~at bütün bunlnra rağmen 
d kik-at attn1er iki., gene heır kıt'ada 

Üniversite Rektirlüiün::!en: bir siyasi komiser buiundurulma'k. 
tadır. f.mıt se~b ve amil ne olur. 

iktad ~ kamıtıaa iştirak deoek Welteler!a !'7.'7.N2 raurte..'li ıünii aaat sa olsuın bu birliğin i!:k günile o1. 
'7,ııt da kamJJ tallmatımlakl kıyafet ve uti ewa ile açları keellmlş olarak .e du._~ 1''bi dıev:mn eWfHn' J?Öl'ÜYü-
hbvlyet van\alarile ı.trllldc Ualventie ~nde 11.aıur IMalunmala.-ı. ('7956) A · d d h t 1 nırı:. yım mıman a a a ır ayoruz 

r;;Levazım ~atınalaa Kımisyınu ilaaları ~ii('~~~r':~ri:!~·~1~i~~.t1~~:i: 1 ~ dık1an mımM1laT gıörülcbEr. 
1 _ Taibaıln olunH ltcieli 43260 tin obua 36.ttt kilo .,-u11,1atwın. 3 Alus. A1:abaı ~kova radyosunım son 

ı.s .942 pazarlcsl cıinü saat ıs de pazarlıkla eblltmesi J'~üacakt.ı.r. mt>Saiı ~ memlekette tr'.anevjv~tı 
z _ ilk t.cmına.tı 32-i<l Ura <50 "llT\11 olup prtnameısl ller ciuı kemisyonılan yülkseltımı:lk fdn mi yapılmıştır? 

216 lluruş mukabilinde alına.bilir. B:Ze öyle galiyor ki, iki "htimal. 
3 _ istekUlerin belli pn ve saaUe K&8111U"f8da bulwıan k:.onıisyo.RCla ha. elen de birer parça n1ma'kla halcika. 

sır ibulunm.aları. cT875.o ti bwab'li'I1iız. ---------------
1 - Tahmin olunan :mttmu bedeli &HH Ura olan 7t.IOO kılo sabıınuıı, 29 &kıuıın. 'lt~raklt.qil 

TfllDlllm 942 CMPmba ıtlnü saat 15 de paaarl•la ek6ilt.mesı ya.pılacaktır. • -;::=:=:==:=:=:=:=::;;::;;::;;=i
z _ ilı1' teminatı 4270 Ura 50 kuruş olup ı~l ı.er cün 302 kuruş be,. 1 R A D y O 1 

del maka.bilinde komi yondan ahaaa.tlir. lı------------1 
3 - ~itlerin ~li ıüu ve saaUe Kaa..,·t••• 1Mtkmu komisJ'eaııla ı.a. 

:ili' bulunmala.rı. c'7i!S. 

ı - Tahmin oloan •t.emua Wefl dltt• Ura .ı.. Banğe aJICIÜan ... 
mlll 20 X it elt'Mlm•akl '9 Meı ~m Zl.Teauaas.942 Salı ci1.. 
..u aMt lUt ta paaart•la &llK.wi ,...,aeatll". 

z - Kal'i tMılnata ctn• lira olsp ıan...- Te .-...... llet'sin ll-'9 • 
7onda prüldilir. 

1 - ise.ekillerin hlll ıtin Te eaaa.e K•lmr•... Wanaa bmlsyoacl& ı.a. 
Sil' btllllDID&lan. o.'7893• 

l - Ta!maln olullall aeeaa•11 ~ «ltttı. lira olMı ıtH kile t.a ...... aa 
U.Tanmas.HZ Sah riai aaa& U,Jt a ııuari*1& t*alltmesf :ratılla • 
calltır. 

1 -Ka''i tmainatı d50ı1 lln el• ıııut ...... ......._ U.llpnaa al•ülıtr. 

J - is1eldflerln belli rin Ye uaite Su 1 <P•a ....... bmiılrellıft Jaaaır 
bal•lllD&JarL «1892» 

An kara Valiliiiaatlen: 
ı - HIPQ41r h mii.fierek .....ı. ılteleri• ltlrinel uul triMilllerı &raPn • 

dıllld plıtUn __....._ ... uln lbalMI 8/1/MI tarildDe ~ ~ riDil 
_... 15 de ..tll.)'eı Dal,ni Bncıüme•laıle 1 r+ * ttııı.e bılıUı urr usullle ek.. 
llM.ne1e konu'8ıaıttaz'. 

! - Kfıtff bedeli dlff6ıt lira clh ~ nı .....W tealaatı dH8o 
111'& c4b kur1111Jtlll'. 

3 - lıMklilerin mmü:kat iemia&t •*'- 'MF& aak1tlllll&riie 'Pcaret Odası 
-veısl\ıalannı -ve ihale tıiinünGen en as ~ l'Iİll eneıl IKYa ile anıliracaı&ı ejett.k 

h lıt için alaeaklan fenni ehti1et. ~larmı ,.-.. ... reeen cııme ie1ıiif 
........,lanaa saat H 4lıe tadar Daimi Enciimen nıisfftiae -vermeleri, 

4 - Bu ite aW tetir ve prtnameyl iter rin Natla MiWtiriiil'tide rire~le. 
°*1et'f. «510tD t'78lfD 

Üsküdar As. Ş. Başkanlığından: 
1 - Ankaracla Onla Ba.stabalucı llCJntİl'<eler obllana 939 yılın4a olclu.iu ,.tbl 

bu eene de 7eıtiden talebe alınacaktır. 
ı - Kaydı kabul lçin en aa orta oklllu ikmal etm~ olan bayanlardan lG ya. 

pndan kii4;ük, Z2 yal'Ulclan tıiirük olınamak ti&ere ı.tdtll olsnlal' teralti öiren. 
nıelıı üzere der1ıa.l şubeye miiracW etmeleri lti1Um11 Ui.n ohanlll'. (55'7 '78i9) 

PAZAB. 18/'7/1942 
ı.st: ~ aprı, ı.sı: llatlr 11rorram 

( Pl. l , 8.4t: Ajans b&berlerl, 8.55: Hafif 
,....alar tıe martlar (Pli. UO: Evin sa;. 
atı, 12.30: Saat &J'art. 12,33: Ze7belı:, 

97un laaWları Ye türldile:r, 12.45: Ajana 
haberleri. 13: lt&ne* şarkılar, ıuo: 
Mmik: Radyo salon orttestrua, 18: Saat 
&l'an, 18.H: Bad10 4aıu orkestruL 
11.41: Fasıl he)'ell, 19.31: SAM a7arı ye 
ajans babt~. 19.45: latan.bal at 7a. 
nıtlannm netlcıeleri. 19.55: (Wa musikisi 
Ra)'dn, .M.15: <Tutum ye Bakam), H.30: 
Şarttı 'ft tirlrüler, U: .Ziraat ııaatl), 

ıı.ıt: Tmmll.K.lmcll tanesi, 2ı.st: Geno 
~rlanmnan reolıll. !2.St: Saat a_ 

1arı 11e ajans h*'ierl. 

lat•nbul bor•••• ---
25/'7/M2 ~!he • kapalllf flatlan 

csıu.u 

Allllt .. b11A1'1f 

~ 1 lterUıa ı.ıı 
~........ tff .,.... 129.30 
tmnN tN lnttn llr Sl.365 
MMI.... iN h9M 12.89 

okbela iN tn.e ... 31.18 
Bir aJt.m Ura 28.45 
H ayarl* bir cnım külçe 
alim 39!) 

~eli C'f• 5 938 ıt.50 
, Aslan Çimento 10.-
Ka.yserl ve civan Elektrik 
şlrkeU hisse senedi 21-

1 ilaç, mtlstahzarat ve kimyevi terklb
lerden bahsedilen her yerde MERCK 
ismi h u susi b ir takdirle anılır. 

KiMYA FABRIKASI. DARMSTADT - TESiSi 1827 


