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Bladlller 
arasında 
lıtlklil 

mtlcadeleıl 

Gandi: " Musıuman 
partisi ile anlaşmıya 

hazırız,, diyor 
"Bugün artık Pakiıta• ~ 

ve Hindistan değil, 
lnıiliziata• 

bahiı mevzuuduru 

Yuı itleri telefonu: 20203 PAZARTESi 27 TEMMUZ 1942 

-· . 

İdare itleri telefonu: !0203 Fiau 5 kuruı 

Ticaret Vekili dün 
• 
lzmir ve Manisada 

fedkikler yapfl 
Ekmeğin bugünden itibaren 
lzmirde daha iyi evsaf ta 
çıkması için tedbirler alındı 

·--------
Vekil, Manisada da tüccar ve müstahsillerle 

konuşmalar yaptı, yollarda ve bilhassa 
harmanlarda ha ·kın çalışmalarını takib 

etti, köylülerle görüıtü 

Müatahsil Grlpps'I• 
Gaadlye 
cevabları 

Sari ce11he•inıl• Almanlar bir nehri geçerlerltet1 . . . memnun 

Gandi. netrdtltiıi'L haftalık Harijan 
18ı7Jc<tleeinlin bvc\inkil ea.)"l•tnd.a. fÖY• 
le dernckteıdir: 

Tebliğlere göre 
doğuda vaziyet 

,..VÖL.GA .... VEll İngiliz -Alman hava •di~cek 
ŞiMALi 1 düellosu şiddetlendi li ~~~>b~ .!~~1.:; 

«Şahsan ben ve ko~re, Hind 
M~ paiJ!tlıD liderf Jinnah'la 
~a ta.mam&I& hazlrlz. » 

Gandi ya.zr.ıına fiyle devam it• 

lllddtıedir: 

Almanlar 
ceaab'ta 

Don'a 

1 anaıhsu.llıerı ofisine giderek bır m.üd 

K.A F, V AS YA • det me§lgl.ll o'ldu!ktan sonra, ofisin 
n" ı 3 Alm.. ıtıQplama illlbarlarını un fabrika la. 

1 - ruu tmtiş etmişlerdir. Tı.caret Ve. 

" Jin:nalı'nın ~ Pakistan hli 
(Denmı 5 inci ,.yfada) -

Jcl!i:mizin ofisteki ~atinin mevzu 

Almanlar yeni bir ıebrl ~~~~erı~~ı =~ 
Yarma teşebbü- bombalandı ~v~eıırnheı .... al. :=i ~:ı~ü~; Gudl 

.ıapoarara 
da çatıror 

tll ~~ıu 6 Dr. Behçet Uz'un netrcd'lmem.if 

• iÇ er süne giriştiler (Devamı 4/1 de) bir resmi 

Halk arasında ölenler U l b• .k . f • 
Rusların nehrin cenub 1 Afai• Don nehrinin bütün tıar, mahal.'elerde ftla ırı tırme ve ıat 
kıyısında muntaıa keıimlerinde çok. büyük büyük hasarlar oldu · • 

• m 'CITplfmtilar Oluyor Dk it t b b 1 «Hindiıtanın tize kendi iMeii· bır cephe kurmak A - 1 J se me eşe ns erın e 
le hoı gelainiz diyeceğini ıa. teşebbüsü akim kaldı ııin ~!d~"1ı~sUBi !~ imanlar da bir ngiliz 
nıyorıanız acı bir hayal inki· - lbirlıdın: limanını bombaladılar meydan verı·ımı·yecek ICITına diifecelııinizu Bettin,, 26 (A.A.) _Alman o.rdu Dü:n ~ Don nıecNl6lllın 

ltarıı baŞkxınu.ııt.aınlığınm b:b'li:ği: sol ilcııy:ıs:ınoa büyük bir savaş Bar'lin. 26 (AA.} -- Resmi teb. 
Bombayd 26 (A.A.) - Gaıtld'i, Rostofwn cenubunda ve doğusun ~ ~amıştır. Alınan- lia: Al!mıım bava kuvve.ilen hava.. 

Harlja:n gametesindıe Japon siıyaseti da ooı~yan eden çetin muıharebe- far bu.r.ada, nehr~ oldukça önmı :nm gi.iıJelliği'nden istifade OOcırek Vlliiyet:'lande 'iaşe teşki!atı ve f r. Beledi~ fıat mürantahe ve iaşe 
oo çaıtıt:ılkta.n sonra Japonyanın Çi. !erden sonra dOn nehri ıgeçilm:Ştiır. ?i .plıyade ve tank kuvveıtlerile ~tenerun doğu kJryılll!r.ındıa Mid.. at mür~~. !hc,yet.'lerin.İal :k.ald~J.. ;teŞkilatını ~ir aı;nak için bu ha 
ne taarruzuınuı talkbih etmekte ve Nelh:riın oonıub !kıyısında munttıamm <ilci ~an geçmeğe muvaffak ~ub~ llimanına pek çdk j n.. m~~ fıa.t mı:raıkabe ve kontrol ı~ z1ı11l~arı suratre ıı~mal ~ektir 
fl'yle demrelkt.tedir ı vıe insiıcamlı lbiır cephe ıkuırmak (Devamı 5 inci sayfada) fJ!OOt ve yangın bombası atm Şlıar. .kırinirn .~~'iyeı:e:n: . crevredllmesı Yenı kaııa.rC'ıa ~~.~y.e~ ~trdlen ~ 

(l>enmı 5 inci .. yfada) (Devamı 5 inci sayfada) '- .,J dı.r. Bu bomibar'dı.rnan neticesiınde kaııar'l uzerlıl11e şehrımızde ihıazııilık. 1er eıtr.aıfıınıda goruşulme1t üzere bt 
............... -.-.... , .... ,,,____ ıaeni<> 'Vl!ln•aı-,o .. r·•·tı"ı 8.;,:...rıbnı"ış.. :iaır.:a ı...,...n:aınnıı.;r•.lhrn... yrı 7.nıu,tıık. (Devamı 2 ncl .. ~ada) 

.ıaponlar 
Paslllktı. 
taarruza 

~ ., ~ J-~ ııuUl.4 yıa: n uı"' ~ ~"""", --·~ 7~ 
'1lüır . C Askeri vaziyet :J <Denm· & ... , .. y1..ı.ı 

Timoçenko mntemadt bir i:~:!~0;::n°:~a 
barb Cephesi kurmak Alman vesikası geçtiler 

. k b l b.l k ·' Londrada neşredildi 
Yeni bir ihraç iM 301 O a 1 ece mı • y~ •• 1:. \~~ ~1: :.: 

hareketi• Yazan : Ellleldi General 1(. 0. çenL dgiZJiıd. bir ~~ . veıaakaaı dün 
. . on :ra 1\ llOŞJ'eUUill.Jftir. Bu veeika 

Maıreşıa.1 l1iımıoçen1oo'nun bütli:n büyük lı:ııısrnJtnr Don ne'11ilnlll ce~· Hitlıeıllln Gestapo tuafırul 'd 
.-::....1:,,_ . .___ " R f N ı....~- • .. ff k ıı...ı.,.au an ı are ., •• •• ....,...ı.aıu.m'C r~n, ost'o ve o • ~ g~mıege 1?;1'uva. a oro......,- ecllil~ bir dünya hal&ınd:ak.i pJıftn.. 

Asker yuklu 3 Japon v~ bolı-dLerile bunlaırın bi • ve Sim~ ~esınlde katl.n.n. tarıını g~ermdk.tedir Bu a .. 
• • b t ld ıu dtalıa falrkıtn&lki lruvveıt.lcrinm (Devamı 5 inci sayfada) tt fetJıedsı ...:_ı • Almp na eo-

gemısı a lrl ) .. ııen &T~;cwue anyantn 

C S I b l d ::ı nii!fU2 ve kudrOtmi .aiümla,tırmak 

-
imid satı.f:ıarı aş a ı İçin po'ff. v&Zltcsi hücum ttu'alarına • 

V91j1i.ngtion. 26 (A..A..) - Geçen r gör~km. Bu vesika bilahare 
hdtadaınbertl cenub batı. Pasifik.ten 21 neft Zlablı rumen olan S ı inci ha. 
baıreırat h~mda alınan bütün ha fit tümenin 75 inci a.layıının ku • 
berler !bu !kesimde askeri faa1iye- mandan muaviılliğıilnde ele geçiril • 
tlııı tebar lba.şla.dığını açıkça gös. miştir. 
t4rıune1ctıeıd.'lı\ Bu vesikada Füh'l't'l:- dahlr hü • 

(Denm.ı 5 inci .. yfada} ( ~. 5 ind •yfada) ---o--

Mısırda 
barekAt 
darda 

Yalnız devriye ve 
topçu faaliyeti oluyor 

Kahitre, 26 (A.A.) - Orıtaşark ' 
~Uz 1ruvıveıt:ıorı wnumi iko.ral"gL B ı~ l\"e dl~ hububa.tn !kıonulan rtahcfülaıt.ıın kaldıt'ıl.masıncıa.n 
hı.nın Pazaır hllırib to'bliği: eorir.a. dün iJilr defa BakırköyıÜın'Cfu simiıd yapıJlrnış ve 12,5 kuruşa sa.. 

- Dün ICaına. ~phesinin bütü.n ke. tiışa çıllrıar.ıJırrmşt.ı."t 
(Devam1 & inci aayfada) · RıeoL'mda, slmildJ.eri satan ve alatilar görüilm~edi«'. 

···----······-·--·········-----··---
Bugun Yavuzda 

Atday denizaltısında 
şehid olanlar için 

bir ihtifal yapılacak 
Ça.ruik:kS:ede bir tecrübe dalışı 

sonunda :ba1m ş olan At~ay denı.z.. 
altı gemis:ndle ticlıid düfen 38 su.. 
bay ve eriımi.ziın haıtıırala.rmı tazfz 
~ 'bugün saaıt 16 da Ya vuız zıırlhll. 
:mııJd.a lbi:r :!ılıt'fal yaıpılııraktlıI'. 

İ!htffalde MiıJllli Müdafaa crknnı, 
bıanmaınuıza mensu.b yübEik rüt.. 
bel'i dayllar !hazıır l>Uılunacakıt.ır. 

Dünkü at yarışları 
heyecansız geçti 

Beklenen sürprizler olmadı, bu yüzden 
bahsi müıterekl er iyi netice verdi 

Yüzme şampiyonası dün bitti' 

Yarışlardan bir gl5nlnilş ve koşman ıakib edenler 
(Yazısı 4 üncü sa,yfamn 1 inci yüzündedir) 



2 Sayfa 

r •• erg 
F_af miir~l~ahe 
Komisgonunun 
Liığr.ız karan 

\. Eknm Upldıgr1 

v. 
E. 

p li 

SON POS'FA 

v r 

iki ~iş· ka b sek•esinden ı 
s a h öl.ıO 

., 
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içte çıkan his fırtınalarını 
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• • 

Universite ü se 
lar 2 i .ci d re 
pları başl dı 

Temmuz 27 

rbistan a 
çe 1 rle 

·· c d le 

Çinlilerin i eri 
hareketleri 
ç~ 26 (A.A.) - Çin aske

ri söıxfuii dimrlştix kL: 
Somadan yazılıyor: Kırk ğaç J~ uızun bır sefeırdffi 

Halkev· Futbol ko unun daveti üze- sonra ıe'le ~i:rtdlk.ıariı Çekimtgki. 
rine Kırkağaca giden Somn 11.etme. a.:n:gs~ <l~, Çinlile:' tarafımı. 
si futhd ckıôi güzef ib'ir oyundan dan yn.p fan 'kaırşı taa:rıru?i.ar':a fen. 
soma ıblre kaTıı iki sayı ile ga!ib feng ile Yiı:Yıa.nıg'.m zaptı üzerine 
ge1mıittlı. ı..-u ılınaız ba- hale gelmiştrr. 

tlcinci ırevanş maçı Somada kala. Çakiangıın doğusunda d ç=n 
ha hırzurunda yapılmıı ve ~t' lbır 6lra kaır\?1 taa-n:uzınrda 

Kıırlı:ğaç futbol takımı alınan Ma. buı'IuınmuŞtar ve bilhassa Uyan'ı :iş 
n' v~ Afdhisar gençlcrile takviye ıga1 etmi\l!ıarıd1r. 
edilm} ir. Kuvvetli o1an bu t kıına A':i ·yfillıı b:ıt.ı5ında. Çinl.iı. 
kllıTşl oynııyan Somn mnd nc.ı1erl Clar, lbıcş gün Sünan şiıi etli rnuha. 
bire ik.arşı iki ~yj ile galib gelmİ§ıo ~n sonı:ra Çientelı'i ele ge. 
la~ ~ ClIDi,ıb 



27 Temmuz 
;:~:;:~~;;;:;~~~~~....,..~~~~~~~,...,~~~~~~~~,...,. 

C ASY ANIN İÇYÜZÜ =1 Bavac1.l1.k. 
i n · tıer· b A~ u;o · s nson.aan ueoa e ı arruz 

We~.~zmann,I.oydCorcunmiilifa.tvepa.ye Sil8hı· Bomba uc~!Jıa~ı 
tekliflerinin hlybi~ini.ka.bul etmemişti ("Son Posta,: nın havacılık müteh~~ı y!zıyor) 

Çeviren: 1 b ... .,.akım H ogi Atına~:ıııın ma.ğılOO ed::ilm~ ~· _3 50 a2.allılr. Bunım eırı güzel rnuvaıffa&: olabil'.ir. Son aylar zarr-. 
. · çok ıeçıli. Birçok ınahkemder, \,ul\ran. j~ :iıncalıerniıt, Te M kestane.. ilçKn henuz S~elt. orıdusu ayıaık.tıa ı rnisalJ.i geç.on lha:rbdıe Almıaın ordusu.. J da k.esıilf w:;ıaık ~rının A•m~ D ok~r H&yun Weaımaa.n .. · ~ ~] taarruzlar, hücuraias-; sionden, oqıanizmleri tecrid ederek iken bilr ~~v.cepb.e açılmas-ı ta • dur. j üzerime y.aıpmaikıııa oiduk'laırt ait 

. ~,Jcid~, hatta v Maıt~eT \.DiL ~ok ümi~lıer • imp çıkışhu ; a.scı.on yapahı~mek lınk8nı.nı veren salVV'ldr ve ı..ııst~, ns k.a·dıa.r kuvve'di ~ ba!Ud'.e h.aıva luıvvet:l.ellin.e diiış«ı bomlbardıımaınllıaır bu kıaınaıati teyid 
eı:ısate.sın~l ~ce.ltgln<lan çok da-: hıUtiin bu fatliyet d~ndıe baro.. l::W-~ bullm\Jl:itu. Bu U3W genıiş öL oPı.maa. oı1sıuın şm~,. lxı, :•ınıeıa~ h::- vıa.zııfe bu ı~k:rmdıaını büyülciiiır ve te. edeır maıh.i e:rtıedir. 

ha evvel Ziy<>nlst olmufhU. E.kserı _ _!.L .... m"'-L_ı,_ l..::..ıeıtdtemmü1ctt.iriİeTek.,büyük.Br · va O'~e yıaıp ı klbv;.ıır:, Zua., ~·~ıı.. mlin.i d:e ıbır kaı:ıa cephesi aıc;;mıaktaın Acaıba '>'....,.Jı·11.-~ ,;, t· d ._ _ _.ı ·ı b "I ki metre vazue91ıll gor "~~· .__,. ı k , h d i k h k lı . .,,. ııc..eırıenı.n e.un e DURU • 
~yııı._.,; l:iderkrin. a.k'Sin.e, clen~.e 1 ır ·\ l 916 yl.ı Weiı:maan iç.in en ö.. tanya.ya kifi miktarda aeeton temin ye adiaır çok muhıdod b '. r . a-zer oır. ıa ~ oı Y ve :lse zamana muh • n.aın bu işe eılven41!:i bomıba u.ça.klaırl 
çı_fbe haıy~'I: sC.i~şlÜT. c~ıe~ı~ d~ noktası oldu. Kimya edilmif ~u. 1:-'>ycl George tekrar ~ ımıaltk .. buıtuı:~ .lng:~'t'ere ve ~ r. Aınca'k. buınıdarn .~)()Qlra.dıır ki hıangıiEerid]ı.? Ve uçuş mt"ısa.felleıi 
lcun!a~er~ .e~,v geeele-rı do Zir. ile Ziy.eniıım birbirine karıştı. Kay. Wiemıa.n.n. çagrr~l, ve şöylıe d.ed.i.: Aımıeırfilkıaın1ıın böyıle biı: tkıi ~~~e AL açıL.ıcıaç tlldnci eepb.ede ıumı. oııduı..~ l n.eıdtır) (Devamı 6 ncı sayfada) 
Y'O'mscl>ik ülk~ u~a ç~lıplf..lnaftL I....a.ün., !bundan kenc:Ls nm pe-k .. -.- Dc;Jctor . Wıe:ı.-mann, devlete rnan k.aıra oaıd~ruına :nuııAdtl b :r ordu 
tı:r. Daha d.oğruıunu ıetorscnız.. ~\.. bııcyTı o'bnaclı. Uoyd George, hüyüC bir iııunette bulundt:ntllZ.. çıkaıımrataını g'lllÇ v.e ıımkamıırzdır de.. 'S p 
hası ~eainıd.e, günün 2~ ~··~ylci maddeler .imalinde teknik,~11~ heıhangi _ bir unvan .için neb~r. ' on osta nın bulmacası . 9-(13) 
hem kr~ager h.ero d.e z~~et. 0~, e.t~hnda ~ulıunacak kima~let- ara. lllZL, Ma:~ ta.vsıye etmek ar:tu. Bır er, sıkışık zıaırnıa:nlanfa 3.6 \.. ,, . • 
muştur. Ömründe y~d~ı, ~-~ "(ti..İ!ıgiltere<le aşHL der~de wndayım. ~da ımıııh.a·rebe cıddlXılecek tıı..1l':m ve _, _______________________ __, 

rak e-demıediği y~ane Ziyon.ıııııt kon " hyı va-rdı. :S.. s !ralar bir W•eızm.arm• cevab verdi: te'lil>il,ıeıy'j gÖ'rıeth:[i:ır V'C b..ı S'llrelt~e k.~. Bunlardan 3f) tanesiıti hallederek bir arada yollıyan her 
fera:nsı, 18'97 ~ to.pl~ ilk brn. ase'tıoınrala; Jm.a.n H:ırbin İ n en kıuan. - Şalı.sim içi.n hi9bir ieteiim yok ııa bir zıarneıOOla. 8.1 O m1ıl!yo.n~ulc biı oln•,•ut"Unıaza . bir IMIJİ)'e takdim edeceğl2 
feransll. O sııra!udA Pıımk' de butu.. ~:m~eriydi. Tehlike ve f.ellket. tur. dcaelane. . . er ord.usu? k~: •k1~'ılır _ ''e h-uı m'"l'.ıie. SoJdaa sata dol 

2 nuy-or, ve aayaıb.ate yoteeek ka~aı l gündi &'üne hirbirİ-ni izlemekte, Lloıyd Geıorge, kımyagenn para fiii\dCll'ICe ınuımkU!T"iclıuır. t- a,kat bn er oa: ru: l 3 4 S 6 1 8 9 1 O 
parası yıoktu. ~~a .. ra~e_n Danz:ıae hl: Y'~ g.$ri ıritgide h!fyüı-aekte m~~atı v~yah~ ~İr ı~:a:ıulc_ un.4 dlı.auınu se"Vk .. ~v~aır.e edeıcdc (en l - .lstanbulun 
kadar k.ere6tc yük.~ıı bir şııleple or~. iei Muh~kkak surette Sentetik ase. vanı ıle taltif ed.ilebılecegıru ıyma uf.a:k'tetn en ıbtJ')'"llglinle ~dar) koma.ı sirin bir köşesi 1 
dan da, loonfm:ant1ln toplaındıgı tıocı l'az;unıdt. Hat~ en başta gelen ett. . ı~laır .bu kaıd<aır kısa .. b:'r r.amarn·c!a {10). 2 ıı---ı---ı ~asle (~) noeh.nne ~adan vııJc: l>ir ib.tiyıaıçtı. Lloyd George bir ~op. W.ı~~. 'başını ~a.dı: yeıt~ıtmttmı•e'Z. Hde yul:e'- ıo:"·lc Ye 2 - &&i bir l'e. 
tinde yetışemem.ış ve ancak lwnfe l ptı ve Ma.nçester Card.iy-en - lsıeJ'ıgmı yalruz bır ~y var. idl?.we eıloeıınıııınlbaır :ın.ıı., yebArtM•!'lfı ııız;ı;ın lı:Ulmlsln !ıoyaj;h 
r~nstan ilci gün som-aya 0ıraya v.an. (M~:hst~ Guard:ian) gazetesinin cltr: O~ .Öz lıailtı~a bir milli yurd haırlb sene!ı .. rrJn;- ~~"i'~ı<r . Bu bek ım. (4), Bir S&)'L C3l. 3 

0 
__ 

4 
__ "==• 

bılmiş idi. 'ba ubarriri C. P. Scott'tan akql Ti!!~eeadiır., Dectı. dıa.'11 .lcrııl!'aıd\& bıır ilmıa ::~ ku,.m13. :ı - Bozulmığa 4 
.. Doktor Weiwı.ann 1697 ~en ~·,da:şıtı. Bafllluh.arı:ir, Lloyd Geor. . B~ç ay eoırra meşhu_r Balfon· nrm mıü k~'lliıt·ını a•nc.ek .. bi;r -~a'\"3 o:- kokm:ı.ıh yüz tul. 

INne kadar 6ÜJ'Üp gelen ~Y~ı e'a şu cev.aıbt verdi: Zıyoınııst zaıfere ulı1.şmış oluyordu. du~e tdl:a:f!i ebnek mu<mkum o1
11qy . mu" {1111. 5 

~eket1eri.ne d.ir olan faa.lı~e.rlenınılg _ Mançester ij.nİveRit"8İııMk ça. beyanaıa~eşi neşredildi. Bununla da lrr. 4 - Nida C2), 
kuçük Mr tadı şekY.n~e butilın te. hpıı, d'k.k.ate deier bir k.hnya p.ro. Ellbe~te -kı buından evvel ç ıkan yazı. Buıgiİ'rırÜln em kuıvve-.. ti ı:e hatta İCJÇinin kulhadığ1 6 
ferruıat ve luJSUSİıyederik k.ayfdete-,f .... tıanııunrum Asılı Vistule ya. !a:rımtzd.a da ~ret edlld_iği g]bl, bu kiaıt'i ne'ticeıvıe ırn~ n1abiJecek o. (4). 
L.ı _ı "''1.im. ~ad esoru ı- · . b · · 
IJlilecek b~r ~~da oefr! ren Li.ıkınla.rın.dan bir yer .. . a~. nerem- eyaınn.am~. yaıyımında başka 9e. tam siJU.h1 şüph,~ ~çaı.kt.ır ve h.aw l - Nid& (2), 7 
onun d.ah.a ilk gu-nderı ltfua v d.i allan hilir. Kendısıne bir S1tra. 1be!bler de a~kl olmuşl~rdı. Fakat k.u"Vvetılle h-u va-nfey ha<>a?'mak pe'k Bir renk (3). ------ı---1----t 
derliğe biç-iıPıniş MT kaftan oldugumı , I" B k l'ım de-vlet h.izmetind'e ça. Uotd Ceonge Wl ~özlerine bakıla. a1la miiımkiill\dı\iı!\ Buı da d'ü~man ce-p ll -· Hatırlamak 8 
L -... W · daha yım. a a ] d U d G ' ·· l · b k 1 ueıırtmelc. y~er. ~ızn:ıann . 1ı hJm8ık i!fter mi? .. Wiezrmrnn, L oy oy eoı:ıge un soz erıne a ı a. he ge•ıfllerinsc:Ae onıım ha.,"S kucf.ret ve IS). Hayret nldSSJ 
Ylrm..; yedi yafla~cla brr de~b.rı le ile k.omışmak üızCl'e Londre. cak o'1u.1'8a, Ziyoniat dava~ına mü. kabiliyetin~ ida"Tle ~deın merkezleri (21. 9 
'ken aşı.r• derececfe nazariyeci: 9 :a- ~· ve amir.altik laboratuarla.. zaheret edişine sadece a-: eton hadi.~voı- ...ııırr-ı,.-'k. hıaıJrkı h.a,rb&••n tı a ,..d ı·r. 7 - Giiz.e. saıı·aı ~ ı 
Ya.ki diye ~d.ıiı ~ Zlyoıuııcnl~ ya gı .d1' · kend:iıine l:rir&kıldı. sesi &elheıbdir, ve bu uğurda milıa. rı l!"'·ı b111hııı~·P 't~rfan,-ıı İıçİTı menı.l flke. lann bir şal>c$i 1 O .1, 
'--- H _il" L-lıefet ces-aretı rıının ı areeıı k _,__. t._ - 1 . . d 'v'I . (8) ;,..-ıı.::ıı:.--ıı::::m=-=::::::iııı:ıa::::m::=-ı=ıi:-==::' "'l.U'UCU!>U er;;r;ı e m.uı-..ı Lıo,rd G~e: el"<==Tln oaış aması ıçm e, \ eız- t<e d-Onımüş ıcran vey<ı. me.ıuın 'bullu • . ~- = 
rıi gösterdıi. Ba~angıçtan bu ~r~ _ Acele iş, acele 90ll.'WlÇİaır ia. mann'ı e9lci dıc>stu Batfou-r

0

la 'tan· ş tır naın yaırzlllı .aıs\eır'1-e:r üzı-ı~:l:ıde. mcm. 8 - iç organlarımızdan biri (5), İki\ 4 - Eserler (4). Denb.l.n ortasında 
kes amelıi bir yol tuttıı. Y~u ~ . 1 Dedi. mıştır. N.ite1tiın Balfour, Yahudi •eıkettın dılı"rmıi h-0nıbard :'Imm~n 'ın ocu kt.Skin bıçak (4). bulu.nan toprak parça.;ı U). 
.. .. • • ·-1 J.e tecı-öl>e gÖT- tesı.ım .. k" . •. .. .. 5 Ü..:'-' 

SOmiü11ge ve znaı 11:e: . . la. w~n soTdu: ttJYY~C'Tl gorur .gomıez:. b:~kaoağı mcınıfi tı..-ri-im cepheve 9 - Beraber (3), Yılau (fano&) t3). - ır.Ü.UuÜ pasta (3). 

nıeleııini, ça'hş:p 1'.ı!gı -~ «~~ i _ Ne kad.ar mühlet ver.eb~linıi. - Dok.tı:ıır Wıezmann 1 bana ta. ka.d'aır vıaryıı}-· .. ·W'11'. tıemt1n etım.ek ha.. 6 - Bir isim (5). Genişlik (2). 

~~ı şa·:t klw~~~u~mtp~t::u :;_niz? .. Gece gündüz çahşaca~ı~. nzı.nnıbya, .ıa;_.shiyeye hiç lüaım1· ydo.k. va kıı~et:Jleır'iıPe mümkündür. ıo - :saza. çekmek (9). '1 - M.alüınat.furu.5lıık <sı. 
llın.tVeTlSlıte :rurıııa• ı '1'_ z· Wiezmann birkaç hafta ıçın<l'e bra enı a.a a on 8ene evve ın en c h d d kı d k ,,.ı__.ır·ı Yukarıdan Ma-ğıya dotru: 8 - Kadm 1maleıt levıuunmd;ı.n (10 
d "--- ._ __ yıl nglıa ~ıyo. z· . k "ı\_ 'd . . ep e e cıtrı :u ne a ar .U ·~•«O'L•I B. rk ..... mi (10' .,,. 
aıııa atJtı. ~ ~ 9et(:nW sentetik bir şek.ilde ihzar ıyonıımıe çe en. ınti d. r!ttmnış o. duınn .d!uırmm a 1 1 et d. h~nıdıe 1 - rr e ..,. ıs ,, Ya.mana.n şey (4). 

ni · tleırin1n ve Mıınçel!'ter gnıpunt udn~_JULı'1~k ··-·'"'-u·· k--'etmi"-ti ~uıla.n kendiaidiır .. ıı Demi,ti.. L_. ~- ~ •• mıımeı<. tab __ ı. 2 -Tecrüe eden (6), Enfes (3). · e eaıeu """'" . ...., .... ıu.n ""~ ..- • H • oa.'r'ıxıdn usanç ve manevıya Oz;u.K. 9 - Köpek (2) • Çırak (5) • 
~ ' 0 1 :aıff_a.ld_v ı - DemirTolıı (3), Karışık uk (5). 10 - Tren (5). 
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E'rkeği kadın 
N~S"~~~~~A eOS"KUN iYaratır 

- Baka karındaş!m, sarayı hü. Halil pehlivan yavaşça sordu: j dıındaın lir pencere sürgüsü i!ndl!ği H 
an:giniz bu saadete er<llnfa ve ere tan alkit edenedim, affedersin bir ma)ıuna varıp karmdaşmız A1i ağa - Bira:derlrn Ali ağaya .gidecek işiilidi. Bi'!lka.ç daıkika geçmemişti 

yı arayıp ısornak mı dersiz.? Ya, mi:s~? k!i, scik.ak tk.epıısı a:rdına kadar açıl. bilirsiniz. Düşün. dM.a gecenin he FY içip J.ç:miyeceğtnil soramadım. 
kendusİinıi bulur ise'k cdad~ eyle- - Beli, vıakiıt geçirıne<fm. dı,, elinde ikliçük 1Y~T şamdan tutan yecanr geçme-den gene benEm ya. Ne ıstarsm canını, sana nıe hazıır-
"ec ği:ne inanur mısız7 Bir 1:el'kfuı Pehliıvan Hal.il kollarını açtı, AJ]i ağa muım 1.§ığını Deh Hassanın rumdasın, kolla.rıımdasın. lıyaıy-~~[""'-=- .ı...... 

1 
sa.,.t;·"'d"'" '""'".,.,._ .. 

- Çok rafuı~ .m gözüküyo!"Su 
Renıg_n ne bıda:r donuk? 

J ıı..~ ,..;ıh, d do Tekrar erfkeğliın dudaıklarına ha. Ut"\.:..,-ıııuı •IJ'U .., ..,, ....... ~u•"' sız:lıb e·tıml.yıeceğini 93.D.Ur mısız'? sesi u~r ,.., .. ..,i tiıt.reyor u: yüxi.hnıe ğru kıaldı.rıp aydınJıaıttılk-
-Anı sarayda. bulamaz sız yol. - Gel lhela.J.laşalım. tan oonra biır delil giibi gözleıiitt:d raretli b'lr buse kondUırmu'ştu. sana 2JaJbımet veırmek istemem. muhıteışıQUn bi:r S'0frıa haz.ırlavıve 

daşı.m. Edüdfü-, suhyaricık:Iarı da. Hasan ~.şı da kollarını aÇ- büyü'J.deoclk bağırdı. : - Fakat sen hiçbir şeıy söylemi. Daırıw.n bia:- jest yaptı; sonrıa yak. ~:Ilı. ~ 

- Bil1."ll!elm. bl'.I'JZ kcrıklığım v 
Masaının başına gıectiler. Ge 

kaıdm. 'kısa 1blr zamanda olduık 

hi vardır. Bulsanız konağında bu. mışt:ı.. Sarıli,şhlar. - Vaı.y 'benim müti.i.vvet.'l.u ka.. yorsun. Çok üzgün görünüyor. lışıır.a!k erikeğin d.i;z.'l-erine otuırduı. - KllSllra 
Dtfil H l k ...,ı,.],.f'., S sun. Zıalb.meıt ne demek. kı'ymetlıi kactl. Ancak Jıab:llirıs'z? [U:run uızun düşünüp · ıasaın. karan ı ta~~n rıındaşıım Hasan ağa. itleri g&.te So :ı...:-...Jenb· kl 1 _. -:-...c~,. an;. aıg~:ıırlamak :ı...--- zevk ı...:ııdi ......... 

mmldandı] ıtronakçığı nmhterik oı1 ~nlere doğru yürür1ten yarı aırax :ilren ~e mi bu!acaı!ttıfit! nra uau IIe a .ına geüliış ıu.ıuı:ııa.ı-... • U<ill.l."1 L1ıl _ .. 

madı mı, kcndusi haytta mıd1T'? cl>nüp ses verdi: - ! . . . gibi doğruldu: vaııi!1"~~ söyle balmyını camm, Şar-.aıp baroeğı-nı br nefeste 

Ya, masum~fk:ları ne yaparlar? - Baka tkarındaşım Halil ağa, Hasan odabaşı bir sıçrayışta içe- hassa ~t~= :1~'~n:e~ Il€~., Şaınaıb;·vaır mı7 1~ da şal'.lt;m~. . 
Bir~n.i dam bilmeyüz. biız ~eyıince bir mahalle git. rfye gin:ırd:: kıapııyı; çev:ırıd'i. ~e'hıa.. hım. Niye ıslandın bu kadaır? Bit acııdlğiııu yıeınl~ hiSsediyorum. Ak.. Genç ~ırn şİı!l'l.ctı onu dikkat1 

_ Konağı bunda, yakında mı. raeın. Baskın olur ise bımda, bir sa dlet patm'1Jruğını dudağımı götıürcfü : otomobil bulacrnadın mı? şanı )"'ClmCıjJı yemi!.d•lm Dolu milde ıtıetlkıjk ecbyooou. Yorgun görü.n .. 
dır? at, yıa:rı:ım saat dayanabilürseniz - cŞaıdruıman1ııık> gö ;tcrişi, s.mn. Veda.d yongun bir hareket yıap. il taım· · yrorou. Falkat bu yorgunlıuık m 

_ İra!ktı.r ka.:rın.daşmı Hasan ağa yarıdını.!.Ill!Za e'ftlşed:>!hmek ihtrmal. da değüdü:z su~tan:rım. Karında".?lrurz: mışt e~ ,~~~~daklarına hara- olımetktan çok .uzaktı. 
Vda semtiın.dedür. den ıuzalk değ.ıldür. Halil pehı!waımn c başb üzerine _ ı.Dur, saına bir p: jama uydura. re1f.liı b:ır ıbuısıe dıa..'ıa knndn.ırarak dı. Vedad, ıt:ırr. İiÇ lıuzw.:suz.!uğunu 

Deli Hasan buluml'uğu A:ljıv{1'1).. .• Haııll ıp;e!b1mran yük9eık 9esle gül. söyıleışilen zama.:ı-~yuz. Ça.buk lınn. Böyile hasta olacabın! şan çı.kım.ıştı. !zlerfuri taşıyordu. Bunun sebe 
6a'!'a:yLa Vefa arasını :cilı.nıinde bir du: .. . . cclach ev~nız 1~. iŞben geçeır Alnını tufunuştu: Koltıufkıtıaın şe'Zl1:on~a ~k u. ma1fundu. O kadım görür görm 
yordamladı. Bol bol iki: saatte Ali - Kar anıa k:a1ur lSe, cmeyb .. . ve SOOl pııışmamlıık dahı füyUa ver. _ A:t€ışin de vaır. zandı. Başıtndai!ti ağrı hata har.ne. saırs:1laru$ı. Kadrnlaır, kendile!L'irı 
ağanın eıv:ne g'idip dönebileceğini miti buılurnuıı! mıeız! ~ • Pijama lifı üz.erine d!lkllendi. meıni;ıbi. KcJJt ·ınd~ seJ:rb.si:z b ır c;:ın' tLJtıratb <ta vense. teoessfüıtcn 
sanıyıordu. O zaman.'.l kadar ihtilal - !. · · K.aıpı?eı~ .!'-~ aga az dtana elı~- - P ijama istemem. pın'1 van:Jı. Haraıretiı g'.ıttikçc artı. geçemeıfller. Bu kaıdmın Vedad .. 
ci mil!frozleri yeti'şip evi 009Ulazlar Hasarı odıaba.şı yer yer köpelkilieır de tultitıtı~~ ~~wk ~~et.anı ~ d°': EniştesinE ai<l bir pijamayı giy. yordu. Göz kaıpak~a.rı ağıır!lıaış.mıştı. zerim.de çdk dcıriın tesh•ler taı::ııdığı 
sa Ha'lıiıl ağayı kurtarmış gitmlş de ~aşan kaıraroık sokağa çıktığı za. şe~er .uaerı:ne dusurecelttı. Gecr:ı m~ istenıiyorou. EJJt:rr·ıni. başının aJ!tınıda ke- m bfidm k~nden çok ku 
:rıw°!{ olacaktı. Fuat ... Ya, Ali ağa man semt me5cid1'erinde y1ats1 e- !?f!Tt çıelkilkrek sırtım duv:ı-ra ve!di. _ 01ur mu böyle.. pantalonu. nefileyıet"ek gözılermi yumdu. ve!iF. bu!luındıugun:: iıfüraf etrğ· hn 
yaşamı:yıorsa, ya Halıl pehlivanın zam: o'kllll:uyoc. Mahalle ı!ıt~- kt51lk v.e .boihlllc.biır ses1e sordu : rııun paçalanına bak. Yağmur içine Onu d!üşüınıüyıordu. A'll(ık ta- de, bu m€1V'71Ua dııTI.n'.ekten 
da ih.t.imal verdiği gibi konağı yan 1aırı 'b:ırıoc iıkiı;er pabuçlarını sürü- _- Halıl pelh'l!iwnın başı mı der- kadar işlemiş. marn-en fst.a.nbula gıeıJn:.fışt.;.. ze'Vik chııydu. 
m:ş fa~? .. O zama:ı ne yapacak Ye sürü~ naımaza ?1i.yorlarıdı. Ge. mız? . _ _ .. Bir taııaütan kom:ışuyor, bir ta. her zaman görebilecekti. Sevini.. - Ne lkadıaır daldın! 
lardı? Ustel:ık en kıymetli zaman- ce yıa.rıısına ~alha uç saat va·r d~- Deh Hasarım yuzu san ve goz.. raftan 'kı.ravatını çözüyor. ceketini yor, fuık.aıt lbu sevince p~ bir Siınciind'k 
larını da boşu bo<:un:ı öldürmüş ol. metl.dL. [E!l'1i fıütuırll.ıu fiitU!I"lu baınyorıdıu. C€. çııkaı:ımağa u~yordu. Koştu ter em:filşe lkıarı,şııyordu. Bu endiıŞenirı - Bitlımem, öyle mi? Yor.~unlu 
m. ·acakl2r mıyrlı? Vıefad'a, kaıpıcıbaşı A'ii ağaınıın vaıb vernrt.~ ~şını sal:l'a;dı. . Jiık getirdi. İSkarpıin;,erinin b".ğmı nodıe.n doğduğunu bilmiyor, fakat heıihıaJdc ... 

Ne olUil'lSa olsun Ali ağayı ara.. kbnağıım buıl.mak hiç te güç &ma.. Kıapıcı A11i .agaı;ın birdeır~x.e çö71ITlıeğe eğiadLği zaman Vedad. koll sev.iın:ci frenle?'"en gar:ıb ~T hit:-shı Ru(hunu okuduğunu ihsas ı:de 
mağa karar verdiği için Halil peb- mıştı. K011aık K!r'1ıtçeşmed~ yeni. alkıh .başına gelır. ~~ oluvermııştı: larından tıutarak kaldırdı: haıletı: rulhDye<;'ııncre teşevvuş husure JDraırh ıtf.ır baıkışla süzüyordu: 
livana umu<l vel".r!lek 'stw:: çeri knihveol<erine giden ana yol ü. c~elı ~~' fil'ıtnlaı.cı Pntı:on~ Ha- - Ri'ıca edeıriım.. ben ç:ıbrıı:rı.m. ~tiır&ığ!lnll facrk:e<liıyor. Zaman za. _ Seni ibuı karş.tlaşmaı 90k 

50 Kanndaşmn Aliı ağayı bulup zerindl~ydiı. Kapıyı çalınca, iistıteki I:lhn ~u oiian ?n y~dıno _orta Bu aI:llkaıdan memnun olmuyor maın onu.n ~"e'rini kızı alıyor. Gönül degil mı>? 
SÖyleEmek latzıım, h'iz gidip g.e1esi. ptın0ere snynlrp açıldı, km-anbkfo ocfüılbaşı idi. kmd~ Ha-'rl ~1'.":an de,.$.lcf:i. Bu kadmda, zevk ka<lımn. niç.ün kendi'.~ meşp;ul ed!yor bu lııllui.ır ~uına sa· -

1 ye kadar intizar f'ıyler ırn.!siz? b:lr adam baş. uzanarak sordru: d3 .bu ootanm .~rb~ısı ken ihıtiUa'.IE dan baı•ı'ka haısfotl~r de vardı. O. kadar? Kı~,,,~lduğu ~-çm mi?. On~ karş.iliaşmamn sıars~:gl~~acağn 
Halil pehlivan gülümsediı: - Kı:ım.i dısteıraü.z ağa ·yıofr<faş? iŞ!:lrıak. ~~ıeyıu;p bır. t~rafa sakla.. dadıa cWJaşıır!ken tet:kı"k ediyordu çok ıbe~~~~-n::-ıı? t.~ık gunierıı sanıyoııdıuı.. Fa!kıaıı; Vedad ~ıornen: 
- Baş .. mızı sokup sığınac-aık ede- Dd1i Hasan s~inç-lc ccvab vf.ırtli: naıra'k 'llZlm kay~tJ:ı1 işt.ı. Ya, .~ onu. İnce ~cetlijf..J.c b r kat da1ıa gü h.:ı.tll'!Tıa.t1:ığıındatn o"tuTu mu? Kaıyıbo. E ett' 

lü1k~ olmayınc-a eklen ne gelür? - KaıpJCllbaş1 Ali ağa bumda mı. Del.i ~sam ke.ndis;ne m~ go~- zeldi. Yü1ksek topuklu terliıklerin 1.an saad.otfm a:ıbsından hala !iç çe~ - v. • 
E.oot be'klerüz. dtr? derıilmışse? Bö~lelikle. H~~I peha•. daha b·~1mıu gös.terdiP,'i ç.rp1ıa'k ba~ ki:yıor. Eğer 'kader- iihanıet cıt.memiş Dem~ 

- Ya, biz dönmedin evi basar. Yl1karı~..2lkı: .insan ba<:ı kar.arttsı :"3.?1'11 ıbuılu~u.gu yerıv ogr~me~. caklan başını döndü-:iiyordu. ol:saıyıdı. buı ~ bu ıkad:ın bôr ~- Yüzüınde ml.D7Jf:arıb ~zgiller belir .. 
larsa? az t;eredd.id eder gıih: o~<lu: ıostiyoı<J...arsa .. • ,İnsan ?gluna h·q'l:Jir Bu .a3cışarmki ıztıTab·ını, bOOıbi.nl~~ k.n e::ftre:.ğım lrolunda giıtmi.yeeektfj. di. Kai'.lbi bu kadına karşı~ 00. 

- Hakkınızı helal eylersiz yol.. - Afi .ağa:vı tanur musuz? 7.am:aın gü.venrne~ ge.lniiyO"r'-lU.. ğirn.i aneaik: bu nefis 'kadıınm konan lri'·a b~r ı:ınsana ai.d bulunmaya- 1'uverdi. Sesi fitriyerok sord'l: 
dıtŞTm. - Nasul tanıımayuz. k-:rfk yı11ı!k yııı1arca ev.vel sı:kı fLkı. dod~t oldd~ am.sınıdh uınutaıb:lle~e.ğiniı düşündii. oa.'ktı. - Onıu ~ mu seviyorsun? 

- Test:m mi o1acaksız? eohıibbas.ı·yürz . gu .. buı a~a.m, baık.aıhm <am. 1 1«-;ı. 1- Buırıaıya ge!!me!k:J.'e isaıbm ettiı.~ni G.n. _ Ho€ı:r ~ey hazırr. Kal!k.arr nusılJ'l? Genç ik:adın1a göz gö21e gelımemelk 
Halil pehk~n dişle?rinf gııcmmt - Ya. CVllabı:nız ~n c'ki:m ~ lıeJ1·.ave ~•u.şmaınlık etımek !lstardiyor lıyordu. Yüzünde dD!~ ılrk br nefesle ~ ~ taıballdaroan bir.ne u. 

tı : d:1ycl:m? mu, ag?.Z araımıyor muvdu? Sa•ackıt Haın~m. b'.ırdenb;l!"e oda~ göı:lıeriınıi açtı. Saadet Hanını ü~e- 1Jalitı, lfıkaıyıııd' görünmek :istemesi.. 
- On yedüJü çotbacısı teslim o. - Kendüsü Meıhm.ed Paşa haz. AV .ağla tıamcn toplandı: nnn aııtasıında du.mıu~. eıJ'ınj yüzü. rme eğfün-~ gü:Pü.yuırdu. ne rağıın.en heyecaın!ı bi:r sesle: 

lu:- mu? Kan dökülür! neıdan dlken kab~c ocağına ~n - Neden bahsetmek i.stersüz ne vu:rıa:rak birr teessüf niitl.ası çı- - u-nun.- muıydt.m? - liayıaıt.mnıa gi'nın. ilk kadındır! 
- Silahın var mı? SEl!'deın.geçti' ağası Del! Hasan d'eyli Hasaın ağa kannda.şmı. Şaşuıp kal. karmıŞ.tı: Do~~~· Dedi. · 
- Kara kulıaklu yanmuzdadlr! sö\."!ernüz. d'ılk d.oğırıusu. - A:h, affedersin. geUşin .umma. - Hayır, şöıytk bi!" başımı ~- - H:ç seniın oldu mu? 
~ ! . . . X~a bir sessizlik o'fdu, ar. (Arkası var) d1'bm bicr SÜirpriL oldıu. şaşkınlı~ cllrn ~Arkası var) 



Karfpoilal 
Bal*em Um1111»ey nW\8llt!i9I ~ 

ııobk No. 1 de Süıan Barsa. bnüt ite
....,_ ~ Gaailta.ba. 70klış Ne. 
'da All Giirer, İ&tanbul OltMöy S9-. 
eti ok'llWu Güner atak. 



4/2 Sayfa 

~ Memleket haberleri 
Bergama.da izmird.e 

Bir köy arığında öldüriilmiif Kar,zyaletmın su ihtiyacı 
bir köylünün cuedi bulunda, iiurinJe belediye dikkatl.e 

katiller aranıyor durarak tetkikler yopıyor 
lzmiır (Hu:Usl) - Bergama b. İ2mir, (Husuai) - Belediye rei 

zasına ibağ:lı Oruçlar köyünün Mod:. si Reşad Leblebicioğlu: Karşıyak::ı. 
ro ımevk.imd:c Y u:wf oğlu H Ü&eyinin nm suı vaziyeti üzer.inı! Yaman la r 
taı&.sıında ar aıı1k.ı içinde bir cesed ka.ynaıkla:rında yaptığı tet:kikled ni • 
bu'hmmuştu:r. bitirm.işti:r. Büüi:n kaynaklar ge. 

T ah.lcikat 90m.mda cesedin., Baiı • zi}mjş, b~ ~klan11: ~yük çı. 
esir vı1i.yet'İn~n, Korucu nahi'yeaine narla~ .~.~er~:nm tesitile tık~~

ba'.ğ!tı Haydan k.öyünden Om-ıaın oğ dığı görülmüşt.ur. Bunlar. kesim 
ıu 328 doğumlv Ahmed Ka-recaJı leceık ve .tıeıkrar kil tabaka.sile ıslah 
orduığu ~ı'hıftır. olun~. 

Adiliye dioık'tonı cesedi muayenıe . Tellkik.at sırasında Çanktlerede. 
• A'L __ _J,. 20 .. 1 ··ı kı meımlhalara 100 metre .mE'ISafede 

etmı1, M.n.rnea•ltn gun e'V'V'e o.:- dlduıkça ~ bir k k d h 
i:Iurülerıek. ıorayıa atıldığını• tesh ıt b 

1 
,,dt B ka aynkla İ a a 

. " .. .. u l.IJI'Mffi......,..uT. u yna a mam.. 
e:~~e d~ nı:~en ;e ~ıa. ofdurül. dağı C!ivarında bul~.ınan .iıki mem.. 
dugu hem.U'Z ogr.eınilmemifti'T'. Tan ·bam esasının şebekey-e ilavesi' ka. 
kikaıt ioI'a cdi'lllm~te.dir. rarlaştırtlmlf1tlır. Bu suretle Karşı. 

Taredeki cmayet yaka suyu veriıminin yüzde yirmi 
Tire k.a.zaısııının küçük Kem·er~re nisOOtinde arıtacağı ümiııi edıilm~ 

öyündlea Mustafa oğlu Ahmıecl peh tediT. 
ivanıın arısı Fatma Peh)ivaın Ak. 

ça.alan mev:1:iNıdeki ta.rlumcLaı ötü Bir mtmevra memuru fTen 
olarak 'buıhmmuştw'. altında parçalamlı 

Faıım.a ile ka0rclieşf.erini.n b~la - bmuT (Hususi) - Evvdlci gtece 
rından miras kalan bazı emB.a.k me.. yıar~sı Alsancaktaı ölüml-e netice-le • 
eeteferinden araları açık oVduğıu eöylnen feci bir t't'elll kazası otım.u.şhır. 
Lnilınek.tıe, ölümün de bu miras Deıvıleıt demrryoffarı manevra 
~eleei yüzündlen il'eriye geldiıği meJmuru ıM'wttafa oığlu lbrahi!m Pin. 
tiahmin ed'illın.e-ktedir. Tahkikata de.iti, Manisa.ya gidecek ol-an ka.tarın 
vaım edilımektedir. arkasından vagomı aymnaık :için 

hat'tııı giıım~. fıa.kat nnrvazenıe8İni 

SamftltUla bir genç deniule kaybedip dfunnüş. arkadan gei'eon 
diğer bir vagonun altında kalmış., 

boğuldu 90lt eli ve bacağı ltırılıarak ölmüttür. 
Sa.ıneuın (Hu-suısl) - Paar gü. Had'isemiın tamamen zava"1 rne. 

nü Çarşamhadan Samsunun Der. murum haıta.smdaın ileriyf'! getd'iği ala 
l>entl mesİTe9İne g~e gelen Çar lcadı:wrllaııce te~hit ecli'kni!}tir. 
pmlbaılı Muıhiddin Genç isminde ---o--

. i yaf}arıında b.ir deliıkanlı, er. Bir ht:rdeme bir ıehoa 
daşılıat'i'k bi.rli.kıtc ıezip cğ'lendik. üzerinden tlüferek öldü 

9001ııa b.a.nyo yapm'ak üzer.e Der- İzmir (Husıuısi) - Karataş kız 
end p!ıljtnda den.irze .ginniş, fa.kat ~esmde ölüm1e neticelenen feci bir 

la yi.irzıme bilmecüğinden ve bura.'kaza. 0'bm.qıtur. 
~fa.ki su eıkıntıılarıınıa kapılarak b.o-ı Kız li.seai hadeımekri.nd'en Da -
ğt.rllm'l.IŞtuır. Sahilden delikanlıının 'I.s.. daylı 40 yaşlarında Mchmed Nal • 
tıimdad1m işiıtcn birçok kim..,~ler ve baınt aıdındla l>iriı, iki buçuk metre 

di arkadaşlıarı Muhaddini kurtar yübelkJ iığincle bir sehpa ützerinden 
k i.iızer-e denize •nllmış.laraa. da ya. y-ere düşmüşttir. 

nına gidinceyıe kıada.r epeyce zaman Yarairı 'had.eme rtıerhal memtck~ 
geçmiş okfuiumdan zavallı genci butanıesine ~:ı1d~:ı~ışsa da bır) 
uytaırrrak lk.a:btl ohnamıştır. mü!cf ~ ~~ ~~u!!.._u~ -. __ -. \ 
~~~~wr...-rwr ..... 
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27 Tem11uz. 
SOll POIT-A 

on Ve Telsiz 
Hindli'er arasında l "Manş denizi Bir Çin ııazcteıine söre 1 c Askeri i t 
istiklal mücadelesi şimdi Alman- Zaman Japonya ve ,.._,, 1 .... .. "" vaz _ 1~ 

S.yfa 1 

_, _, 
(Şwtarafl 1 inci .. yfada) k Alman a d d~ğı çetin muharebetleafo ~tl1ki 1 ~eııın Kara.deniz f:ilolannı ilime 1rum1eırine aöre ı.ıHmd' bir'·::::..:,. Mll"s yayı 0lUY0f U y nın a ku~ de Don ___ _...____ yeB'-.Jı~~ ve ayni zamaında lnııü 

Al 1 
• ' ••,,. ç.izıınek ıı;;.awuous\A ge • ını.ıci-'A ArncT kahlıaır ın 1 daiı*n 

ID
... ar :un.. ~tin daha döne k<\dv muttef .k. 1 b·ı· ~ meb-I-. mo•erud bulu~ cf.en ge5en rıd u-an .. 
... \bidİSlte y.,Miığı devlete ka~ı ha.r. s• 1 •ı• t • . 1 1 o,a ı ır kild ~ biıma dehe. açtık biT şe- K ~ıcas d w :ıın.: ~~ a;~ı oZ'1 

d 
be ~ k&bul ed fehlleeek bi.r ır ngı lZ gaze esının e .~lma.kbdıoır. Timoçcnko. ~-da ~c.u~~~ a . 

StallD
lll'a a. d'eğildir 8usüa k P kf 2 · · h k - n.aaı buyük. Don k.aVİıiiıle ~d rn ~ efte n •. I! ~ d.;:il, ı.::liıi .. :n :: ıncı cep e hak ında ç.dring 26 (AA.) -Chh.a T• .... ~ ~ ........ ~ meyda.n.v.nnem ·...ıu 

iki k d 
h's m~udur. Şimd1i bütü.n Hin - mÜta}eası cnıma·!~ diyor k": ~nıımdarJ dahi a.zçok bilimnehe. 1rün oo'.n ~I'rn=k n~_bt 

O aD 
.il~-- _.....-:....~ • LI!-d l~nış mi? t:er'.n müttefıki o u.ır, ı h ~an ıtVT ~a pana ... ~nwn. « rıuı 1ı _ • B .. ~ rı d b m.a.lı\ üJkOlıii• hıer ~ önce «Hin<liıs • - ~ zaman eğer 'bu milletler hareket unıa gore ~eşa Timoçenko _ nw.ı.ızn::z. bulun&&.: d z 

0 1 

t 

n i tan hadioe •""""""' • - bmut. Lonıh, 36 (A_A.) - N ws Chro "" k •'>a domOkra.Jerio Wa • nun, b...ı... do ı hıU.ta evvd yan nm ayni .,,..,,,.!:J • bu ;L. ~'.""ı. 

'al'
A or a• k"p olw bU<iin ·.id a ve ;..,klo rucaı ga-.ıde Max We rer im- fından Mihve>cilerin ta<al na c-. büyük H.&oır - Ku<sk ,....,aha • ı..,,,,, •..,:-• - lo 
il & n.e ;el.ome ycıhna geçireceğiz.Hin zas le ç..:kan bi.r ) aı.ıda p:ıyle deni!- bila. Japonya şimdi cem.ıb • batı r k t~ ba laıng c d malik bu • lazım g~ . ~ = d'sıtanm Hind ın· etine ıadesinden meldteıd.ir: Pasi.fik!tdci kazaınç'la.r nJ hazmet -~ 80 : .90, baı:ıtl hdki de 100 al r er' s ~bıl ~ Bug~ i 

S
. ı· k • ·- - - ... ,.. med<e>i bi< hükfund o\m• - füs.,.Uınbc bekk"'Tl n büyük -ı.ı. m-ulduT. Om!an!a bu!u..an turncnllk '""'. takd.en ;ki. may .... bu müml< .. n d - ,,. Ya •• ~. 
ım ıyans a c.ç gun yaıcaktıT. ~ilet mürnes-s ileri bu hi.ı Alıman taaırru.zu nıhaJ t b[4Şi.amJŞ 2Jel'lgl!!l lka~ak!arı 'k<\l!l n.m ına mü. ~ Wvvcbn~. ~ genye kal. cfat<:nı söy ychılcocğ'z, ki So 

den be rİ b Üy .,k bir kUm<ti i<umuok va.ifeshn ,,ı.d<cte»ne bulwıtı0"'· Bu taaı;u< ilıtimamla ~"."'i,°.;! lu•e ! •.pooya "'"'" ıü«cd< :;;: ~n . ı._ı;,;;ı. k~ie,_ve <;"'- R.my ou •n<l•. ' """"iik 7:. 
• alacaldaırd'LT. Bu hükumet bdlki yal 'hazırlanmı 1r. Vaklyet Ruo ord.u.. ır ~apıwilir. Japo~an n zct - cep esının g ya11: n:-nuı:m hob d!e hu ilki rnüh. m m ııe!cd 

111 uhar ebe O; Uy O r nız ı,;, Hin<fista no n belki de ~fr • su ;çın g tı...'oçe nezaket koobc mıek manaıt""ac' v.,,ı_r ve zap<ettiiP ~O. <>lon~F."ıı;-i i 5:'l-k • R""""""" s<>n""' gibi olan d0<inl k, 
-- çok Pekietan ardan mürckokeb ola .. ted'.ilr. Faık.ı»t durıumwı Alman'ar tapra rı ra~~tça. ~~ih.e zi\ • ı ınıdan da bw .:ı:k~ em 'ly~~ f.cırine davanma S'l1Jlelb1J'e b nncl6in 

. oırd alkıttll". 'bakımından daı nazik b'r Saıfiha) a man onım m ttıef kı <>'acaktır. u w ~er tanHu tercih m cbu 'y "nded':r. 
Vı.şı. 27 (AA~ - Alman ld u.. c Crippa'in mukabelesi imııesi ~ ıdir. 1 Bu. A1m-anya iç'n de böy!edir. kU'V'Vdt Jr.ccyd ~ ko\ayl.aıtt ran Ve onun ic;ind -r ki mare T" 

!.aru Sıtallirııgrad uzenne. şm~ ~ıı . . Rus müdaıfıa.ası Avrupada -nacinci. Bilıaeea Kafkasyayı de geçirebi • •rzaın:i hh' cfeıınicyolh gibi i9tafa<le ,moçenkonun Jc ~-
1 

• 

Ztrot a,a ve cenulı<ian Pıau.s- Londu 26 (A.A.) - . Bi<ı.,;k bir ..,,ı.e ıw;>l<na&> mesel<!slne 51ı.. ı....... ..,..ıı. Stoüng...ı ile Don kavni ı..ı. mUttefiklor • · i,;,Almoa • 
ban!ka,ya iS'tıkametleri.nden yunı- Arır;er kftY9: b talh_en rad!Yo ile Y.ayı ... sl!kzya bağl»irr. Müttefiklerin şım. ~ğc'r 'bu jfkj mcın'l ike.'t z.a.ptcıttik • sahaı :ınıcl v.e ?cm ~c~sı cenubun. h:arekıeıti.nc mamz b~m ~rı: 
mek.t r u-. tan demcçındle Sır Stafford Crııpın di bu~ "''lalldım f·-~!ınrlı . Jer veya e&ecelderi yıerleri kullMlQ.. da yıe!Dl ve rnli!:eırrıadı bfr muhM lbe bilhac b" ·L D , __ . . __ı_:s.~ 

V 2 (A.A.) R ihıesın .. . .L--·- enk.iıd t i J w. __ n ;s.. . __._ '----'---~·'- ~~- u .ıt on uıVllSJ şarxrııt 
7 - us CEP • ~ nın ı;ıw.~.uıw t e m f t!liadie aım · laı.ıımdır ve bunu ba.merse haz'b eeneicrce dahe eüre. ~·~ K.~ ı~an!lnl bur. - Salin.gmd saha ın ç ka.rma 

de :t melike doğul)a doğru ve IÖ'ytıe deııniifbr: yaıpa!bil" er. Rusla.n.-ı yükünü ha. cektir. cegıo soYI h tilr mı? cm i d" ·k t l ·· io:J)ıınoıklaııı.... ııoo:.<>f do ayı..nnd: ~ n• ı..dST oöhreti ve !if!etooıf< 4<1< çare bıtdın Artık Ma,....ıJ T ımoçmkonun böyle b ' kıb müdafaa emuha ,ı,,ı..; mut,. • tlanri.zl~e ha'l'Ek treri devam e manıf ~ aı..,.n ~ir ~.c.inıecin~ Mıa:nş'ın İlllgi'Bt:a-eıyi ko~ söy. T hı· w ı •• y.en1 ~~:clıafaıa ~Wlli tem edeb ... ğ na Alım:ınlam m~'tt · ; P:::: 
nıek;tcdır. 'ktad hüxi).elt içı.n yapt.."K ınUcadelie-ıün leneanez. Manş deın'zi şimdi Alımın e ıg ere gore mdk ilÇ'Ul sonsuz br gay.rıetfe uğra yi'lder"n"n d · gör l·af 
...,,Dan ~ l:)!'!"keç ;~ a n:!'; bi~ milL:itler.ilı. doğu.da za~ te.. yalYJI korut:YOr. d "" d . cağ~ ,_şGPhe edibnomeıkle be~ be-:- k s <la ına ayl"c.a çerel ri t:~ : 
~trqtil\ iBıu nıehn"n g miın için gayııellierine eAgd ~et- onu a vazıyet bugüaikii şaırdaırısı bu lwsueta kendl.. o ıcr. W• aı• _!,-1-f la Yaıkla$ığl nıoıktada kuvvetli Alman . .. ade odcsnevi"T. Bahis ş k h . . ::1 .. sl!n.e rnüsaıiıd db'l d wı _J __ _ı l ~e e ~ t 1 ~ a rup T te.,_<:Jk . . •şt r m.dlJlC IJ]ll8a ."''.:° .. ar cep esıne yen _ • a g meyaö!IlUa< r. gondemı de unuıtm m k tll'f 

V ilim . .netmi . ~nX, Almanlar me.,.... olan _..ııı.ı.. höt"". du~ • 1 (llqtaı-ah 1 inel oayf ada) Zh, ı,ı;,.ı. b.. müd alaa ha fl ın <e<!rioen <t.Jingmd • A.bah ' hat. 
1J konıı;ı ~ mmırıu ı.ru Y' için«* bü;yülo: ve çok vabim<h~ lspanyol gö .• üllüleri m-ile düşnanm yapt>ğt teşeb !<Uvvoı!li"" rol b~nıoı •e;&ıl .,ı.,. '""' <;<'kllroeime .ı ha ı..ı. .~- ... 

. a:ç us aTş.ı taa Ganıdıi, ~ kuvvede ve ço .d. l>us.ıer akim .kalnujtır. Uçakları. cek dam Rostof cmustıahkeım mevkii vemndcıtıeyiz. K. O. 
C!L~~ır. ) H~t derin ~ıklar arasında. çar - gı ıyor mız Doo ınclıri mansabında bir Sov ıa.T.tılk mevcud o'llmıadığı gib' Al -
.ı.•~va. 2'1 (A_.A. - • p şan bi:r çok .diAi mıcrz}ıd:>k:rln ila - v~. 'Kl (A.A..) - LM:a:lıid&n ')"Ert. ~L batır. dır ~ ve müttefik bııvvedcr a"aiı • • ı· Al h bır y.ılp""" !ini a1ımtr. M~ ıllôi ;çinde çalkandıWarı bi< dUnPn a~ .,,,, göre Rus ceplıeande Valıga n<hı-ı werıı:'becİofle.. D"""" """"kıom,,.d.ıü btr .. hadan lngı iZ • man ava 
=~ ~ ~n n~m ce: da bınik p Hiadi:Sanda~ __ p~~~- muha~ he eden gönı.illüler1n ye. re geceli gün<l'uzlıi hücumla.ıxfu bu ~ R~ cenu'b sahiline ıeçm~ • d .. il · d . 

"'l'W-1· • · - .. lli İ9lıedİ. Bucaı bbu'I s~ DıCftMllil•· r·nı a1ma:k ç.:n yeni is ıol ö hman Alıman bomba uçakl~ to ı.cır, osttofun cenub ve gark cihetin. ue QSU Şld etlendı 
111Uı'b ~ da bır ıcoprubaşt =: Ki ~· DiitUaı.-Z ve tq,kilat. nüllükn Madr~ ~S.:et g ı: yek&n 6.000 ton haamınoo 3 ~ deki Don ~eçidl'C'1'

0

'Ill de c;.e.:in mu • 
ınaga lllllı'Vafifak oknıoş:l.ar ~er- laııdk-ıim•'™' idaıaiz olaulk nrem- miş~. r e: gemisini )afl\nnışlar ve cephe e harebele&e zoriamağa bacalam1 h~I'. • 
lar ve yere tka.ııYVetl~ geıtii ldkıeti ı,1~ danıdrtir. Kendi ha 'JTI:a\zune göturmdkte olan 3 bü: Öık ~ ve sevlcül~i ta'kı'b haıre.'kedc. (Bqtarafı 1 mel sayfada) 
dir. Almanların Don -~ mee'Jııyetini idrak eden M d . t mavnayı batıımnı.Şkrrdır y riıne ell'a9!'L lbiır lllmCft.lte devnm et. T{'fker ~er uç n bazı İngil1Z u. 

R,ıw; uçaklan 1'..L.~171a J~ •• L~-1...:- biik»met l>öyiie ha.tıb ortdl.n- ısır a son vazıye n,.... nDlJlln büyü.k" ' b" ~. • mdded" . ~ dün gü.nd • ıleyin Rh n bÖ üez-riın.de 'kı.nnUŞ OlPJU!J" n ~vpru. p,.,.- • . . . • . ~: •• ıx Aavıs . _,,.;;..,.,.
1 

b 
'l<>tdoo. b zı.ı.ınru tahrıb emı;şler- d-a but~ ';ı"' ~ır •I~ . V~ 27 (A.A.) - rtalyan kıt'a. ç?Jd~ lıölgede Alnı2.n ve Romen . K....ı&, büyük D°" b.vüh .ı.h,. f::" 11. ,_.,.in onıbalar abıuş. 
dir. ;su yüzden AlJınan ""*1arı . CaDdi .,...., ik>ül:= ~d> ~ lannın C- sonra Siwah lutalan dilşmaruıı zllhlı lı"rl!kleri l':rule So"'>' erin müb;m piyadıo Ye ".Dun gece gıl z _bava kuv. 
ndıre <iü ınüşfuı"dir. '. "' ı...abın.!' kaza .. b~ >Çın >Çın • valıasm .\l"ı etmeğe mıı.vaffak ve pryade lkuv....ıleri ;ı., muhıırıtıe z dol.\ • le nuıharobele' icra vetlerı b tı A anya uır.cr ne b' 

Üç gun-r• Simli an ;kta bu. <le >"';adtı< ma.lbu en·""" sa~tleode Olmalmıı çillde İngılizler ıçin bir cdıyorlar. Alınan ve Romen Oııciile otorulkt< olan Alm.m ve Rumen i<uv. alltm yapaml< Du .1ıou;ıı, Ha~om. 
yük br muharebe vulwa gehOOlr- ~""' rı'."' •: g<tmok '·""""'· 1>lhdJd malı·~ almıştır. n -re vımıııışl<U'dlr. v"'1eri .,,,. lk &m e Don .,,ı,. ~ve moers s<'h orıne )"enideoı 
ted . Ve b:aı tehdıd edıyor. Hındı..'"ian • Vıcxronej lbö~smde ftlütün Sov. rine u'.laşmı :r ve baıh:siı geçen de • ~cum .atım di!r. Halk tmlSmda 
Alınan t onlk ve topçusunuın Kılf- dc&i ba~n büyiıK ve kuıvvetli siya. Gandi Japonyaya da yet hücumta.Tr 'krtaılıınmızın ş" ddet mioryol • şirnıa1 coğu ktsm\nl a. o !en ye :aalanan olınu~Ul'. ~a:v:" 

0

gc9mail"" mini olmak si pın;Jerln c.....ı;..ın bu i&teklerine mı>Km"111e!ile kan;ıtaş>n• ır. ra& y.1.12 O= man" ~ lng;llzleriiı akınları ıç ~ büyuk l§S}'Ntkır sarledilmck- ~alrf . o dıal arına en küç.iiık i>ir ça IJOr ŞElh:r ~ .şıım _ batısından dü ma. lı~icle yakından ~ edeçek bir Lonııha 26 (A.A.) - i~1iz 
tcdır. • ~ bile yc,kıtur. (B tarafı 

1 
. 

1 
d nm ~ aSker rop:tu Uk!arı piyade dunuma ~- bomba ta.yya:releci dü.o giindüzün 

" Ru lar gittikçe 
· daha fazla 

mukavemet 
J. ediyorlar,, --

cJ~a, Hi'ınW: ':~...:, a) ~ zmtıl ~erimiz ve hava k~v Bucllıa:ra wı 26 Td!lllDDa taortıh:l.i Holanda ve An..ny& üzerinde taar. 

J P 1 P ifi
•kt na ~'fi' t.aar- 't'et erinil12ı ~-erek hücumları Alman ft6IDi ~ Tin em • nızda bulın.ouı,tur. 

A on ar as a ;uır:.~y::eda.=:r~ neticesincle .. da~ştU:. ~üşma. b> lwvnıtlerinin Ooa nehri= c.e. Ruiu'da ~ilhaasa ~azınhcro .. ve 
iz'aç~ b _ .. seçtiğ' . n:ıaı ica~ lhücum-l'an netices z kal- nubuOOa yeni beışıta.a mamr.azam ve Fr~rt kimya fa,bri.k.ala.r na hu • taarruza geçtiler ~!Sa ı:x ~tı:nU aliima.t ~ ımşbr. y~ ~· kesimde 48 düş- müiıeııne& bir cnıikWaaı c.ephoea tc. cum ecübniltir. 
lu ffin~ bü .. ~ man tan.'kı ta :b edihn~ir. sllsi hususundaki büt\1111 ~yr~n lnallterec1e 

(Bqlwah ı illcl eayf.-} n~~.:..ı"". aba ın .~ ~ ~~ Sovyet tebliği ınıe4Vtsiz ka.lml§ -o!d'Uğuıne dair o!ıan Londtra 26 (A.A.) - Düışım-an, 
Bunun en ıgıöze ~rıümT tarafı ~;:'~ ~ .. ~~ı ~ f~;.ft4-~ Lmıdra 26 (A.A.) _ Mosk.o • fık:mya istina'd! e~ h"z de ma • Cuımart~azar gecesi, İngiliz ~ı • 

. ........_...._, ı ll\iiu.a.ı.- sur~ o~an öACa ~ d . --• .,.., ____ ı. • o ,.ıiarınıın -:-• d-~~--..l- b r böl Papoıwıste ..,..._. k.ı'YJSl?lda ~ ça y.a.pıilan bir :rn.ücadelıeye giriş- va a ~filen Sovyet gece ya.r-~ı Tqaıa ı ~o lllllD onun eemu • .. . F•- ~- • kuvveUeriıııin buılıumn.adığı çô1 ke- miştir Anca!k: bu bakmıdan yaban Mh'liği: bunıdıa muit!tenUC"re karşı eea11lı bu (le uzennde ~-arva faal~c •• b~ .• 
aiıninde G<ına"ye Japon as:lrerleri. ci eoov.İetlerin yardımına Jazwn ydk 25 Tenmııuzda, lwrvveıtleırimiz müdaıfaa oephes' tesisine ~vaıffak ~-nıın~ HUıC'IJ~ taa ~rmur;:.r· 
nin çikarı1lmaı&ıdır. tın.• Roz.tof; Novoçıctıkes, Çi.nl"yeakıa ve ofiamıyactil z.,amıandıa bul!uınmıaldta. ır cm. • e yang n T çı l!J, • 

Bu çılkarimadan 90Dıl8 ~ Ganıdi. kongrenin İngiliz ıidal"E'6i. Voronej ltesiımlerin.d'c düşmanla çar yız_ kaç k şı tdıe'f olmuş\ur. 
k.an ve. ~~ya hava !k:uıvvetle- ni:n Hindistandan çekil'ınJ:!61 ~ p1şm:1_!arına _devam ettn~ir. Ancak, bu zann mız.ın znabiyet'n. 1 
TJ, Yem Qinıen.m bu 'kısm na avak ni:n herihangi kotü tar.zda tefsır e- . D~dl' lkıeınmlerd~ kayda değer ere kat'iyet ol m yacai :nı tekrar et. ngilizlerin eline geçen 
basan Japonı ku,vv;e'-~eri .\ıze.ı:fae bu d.iılmeımEsi lÜ7JUIDUnuı kaydile şöyle hıç bı.r f/CY oı~m tır. • mdt med>urlyet.in~Z'ra, tarafey g·z i bir Alman vesikası 

Londra. 'n (A.A.) - Rtmlar .AL ı:ıdkiGya k~L ~ ikldetlı taarruz_ di)'lOr: VoroneJ muharebesi nin ~uvv-tt ve daınamları hakkmc!a'ki . • ~~~ Qw-dufF'l~ ıçaı lana:Miat~.:.,_,__ .. hıa t c~er Japonya Hl,nd;stan ia.ik- neıj M~:~ g<t:~! ..!.J•:!:J.~ -~26 "r 2: p~~m9dbir" iLr. ~- Londrada neşredıldı 
uu.J''-- ıg~.7""'-er sar _ua:a~I'. er. aııa .....,,.w-vaı.mı::ı mıı va a.. lal~ gtı a endışe d!l}'U)Onw&, ibu . ·"6 ~~ - .,.a, • emrmı:z _...-na oaııuTll • 

Londraya göre şark 
cephesinde so:ı vaz · y ~t 

Rıostoi cıvaonda her ev bir kale arn.D\an cem.ıb batı Pasifirle Şİlll- .ist.ilkl~ ~ lıtere t;arai.mda.o tas- ~ktedu. Pravda gazctesmın muha. t>elgrafı .A1Jma.nlaıl'!!rı Ro!t'of mtıhR. (a.,t.nıfı 1 lllcl sayfada) 
hal'ndect:r. Hedıefkr ne varmadaın ~ kadar lbir eşi daıba görülme- ~ ~ . Japonların b ri, Rue ~krinin AlmanhlTa :rd>esine 600 bm a&k.eaılc 2000 tıtnk cüm w·ala.rına olan lüzumun da -
evvel AJıma.n.lar bi.tab k.almıa:kta.. ~ ş!fd'd:at ve Qtesafcü:e yapwmıştır. :n0ım. Wı ~ }x.ısusunda ağ r daTbe'rer inıd · rdtklerini ve diiş. -w bir bava ord-u..91U iıfti1'k ettJiomwt ya.n.d.ıiı prenupieri tc ibi.t etmek~
d>rlar. H"ç şüphe :ıUJ< ki Goııo.'ye tapon . ":.ı r g(ist.eranEZ. manı Don nehtlnden öteye at tklaTI ~"' b~ hal<le Sa.ye< dlr. ş;..dll<i Alınonyanın ;,;;.de oL 

llmlar mweyyen müdafaa 11SU!le.. llınn a.Sker çılk"""""1, müt"'fk as "f' v. = devam ~ nt C-.- .ılooamı bildinni,U<. lruvwılkri. haldkımda hiç bi< m 16 • duiu bdar d,. nda da Almanya • 
tini S.mlianskta tatbık e1ıınekt•- keri mütaıı....,ların da kabul ettl1< Gara~ ilôve ediyor• Düşman, movzlledn" h..- ne paha - ""'' v...,,.emcl<te, b- T ono • nın dah '. m;ı.,. ve "';d~tini do 
di<ler. A!menl..- rıelm ı.;mı!c ,,.;k.. ler.i gli Mlmesbydcld müttefik üs <BuJ:. baŞka sızin bu güy• - ...,,_ o'loom ....ı..ıan oed•H- çer&o'nm O... ...ı..i .,.,..ı.u.... <"" t...-ı ed<Wor.ok - ~ml.a ""' • 
jJajanl1'fl geçmek için uğnııFoi<"'- için -· bir dıebtlid te§kil etane'};. n,clişeni.z Çioe karşı :yaptığımz m<I< ioçm inad'la mu!<av-et ~ kikbllm ~rinin m:!da n • .,,...... ~ poliıo lr.ıt ala.rı bul""• dır'laır. toclli:r. , e • . .._, .nn.lr fe'lla tdir. c:Lm, vıe!le:v ço&c ıtıahırnin& bir oıekiLde durmak lıizımdlr. 

. Ö rnıeıihaımetsırzıcıe tecavu:uıe ,.,,_ D" -L--L: • .J'_\..~ L_ ... --~·--~ı...~.Jı:- Bu ,.,,... k b" - Al 
liki kijprUba,.~ tes's etm"ş er ise fıe yandan. müttefik kı.JVVet1e.. lbelıif edilebilir. Hi.ndisıbanın si0C un ~·-- vazıyet oaılil oıaneaman~ucıusı. vazaJ~. aınca en uyu . : 

de pclk çok muva:ffakıyetsizl kleri r~ vıailcit geçilrmed n müdahalele. kendi ~ hoş gelclinız diyece. Londra 26 (AA.) - Moakova K'111'1Mitimi2ıe gör.e Ro.tofun ., • ma.n devletimn hayat felsefe mı 
de vardıT.. N8ri geçmek için sallar rı, GODa'Y'l ç*ıanlan Japon kuv- - saıuıvorsanıa: acı bir ha.yal' .in- radyosuı bu:gün'kii Pa.zat' al,;şamı va. b.ııtunııhın 1101J1-. tmm"eıal Timoçsı. kayldsız şarıtsJ!z kabul etm en saf 
w ıa.t I< tıı'!atnlar ko~;ş'ar- votle<i• .i, üoierile olan ...,..asala a ~ düşeceksiniz. yı=ında ,Oy!e domek...ı;,. • ı-... önüne Jô öaemll ,,,_ı, <ık- ~an kııruu yan ıns nlıud~ dı:r. B 1lleroe Alman nmtiroe boğul. rım ilı!l!lmıek ~idi kaTŞJSmda bı:. Gandi., ,insanhk namına Ja:pany:a «Voronej cenUibunun yakın çev. naş ~: ~nian hi • ımtEşeıkidıl bir_~ et po s teŞkiü mUŞtur. . . ,.;m..a.tadır. . ya h"talb - sözlenni fiÖY\• bi- nlerindi. ı..iyük ö!Çiide ı.;, .. ,,.,, - mi ~ ........ 61. ........ 3400 tı - goru eb lir. Rı\ıslar bıçb r zaman u2iyetin Me ~, 26 (A.A.) - p3sfik tmm.:ıkltedlir: ma yap lmakıadıır. Alınanln mua-z. kiotnlıObdik azsm'ıV- 1le SoyYet . Bu gizli enır evveli batı bölge. ~ameıt.ini sa!klamaJor ar. Bu hu-~ ıllk defa ola:~rk Japonla.. _ . . zam tcayıb'tara uimmakta ve bu za. Ruısya ndıiııfıeııinin en büyüğü olan Slld:tıi. onhınun gıenelwrm na 
euSta Kırııl Yıldız, ga etes· de rm ~- haç harclte~ yapmaları- cE~. J~nlaT, H!nd tana ~- yiat saatler gc'ıÇltijkıç.e artmaktadır >> ve sol ~ ~ ~ gönderHrniGti-
D !anıın ık~laştıklan tehliikeler nlil omıne ~t r. Japon1ar melk um dını 'beS11y'Or arsa şunu b.~ · vıaıııı ı.- ....._.. dıeuizini Molikova.. "' verııika 8 Afuslm lMO tanhi-

, IHılklkıında ya.:alv ·yazmaktadıT. Papmmn_ ~a ~ bulunan ~~na. ~ıdlıl-cır: '.B:mt kend ~~t'lerl ya 'blaih7.an tina ~ citwm.,ıv».. ui taıpyooniu. Başlangıçta l:füıkaıç 
Falkat mulhare'be g' d ·satını tayin yı ele_~ ıat yorlardr. Muıtlte. m z sa~ esirıde bulunan. b? tun va. &mai .-~••elene. Baüa. Bu. lıe biti 1dtıe BekO ve h...,._ pet:ro!. ~ ~olan hücum kıt' alan 

. ebm<!lk i~n v.akit hcnsz erlrendir. fiıklıertin pddetli ~aarruz'Lar.ı~a uğ~ ~!]ar ve ~tlerle ~2Je m:ıkave kel' w Rleııri& şn.et.leriue. ıu.a.ııt leniınıi prne1e naklecfıen boııu1aıtdl3 şiımdi mükemmel surt"ttc teclıız a. 
A1lmanlla;r Stalinrrrııd:a. <lbğrı.ı j. myan J~. bıırçdk gemı ~ay. ~e b~ ilrusuır gostermıyece.. Tae!r'lerinıe: ıreç.etI\ Valp Ofiırin.'ın Almanı.da dilmiş 10 tümeni bulmaltta01r. 

leT'11arrııeığe ui'ra$tıkca Ruslar daha bcıt.lrn~· .D ~ Jap~n gc.ım~eri ğiz.> M a E 1 1 mü~ri .-ıraE ~ kes.i~lin.e 4 ay evvel bu k t'alar Hım ıerln 
fula mıulk.aV"emct gö ·termektıedir. de baro ~ınm ~nm~yıes• ~ı.. ... UHMEl VERG S mfıIYİ' dlrneık, ilciıncisi de Ka~kasyan'tın emrindelki 1>0lis ku~etleri.n<? katıl 
kr. tında ger:& l!/!ClYe dönmuşl;rdir. Volga ve Şımall Kafkasya Ve ~ı; 1imanla-rh hiııUikt.e Sov - mışbr. 

V.Oronerr..de ~ blbi.i n·ı· R 1 Topyıekun ol nık Japon 3uta1aırı TATBIKATI 
rm cl'inıded!T. s a a us a. \'"Üik iÜ 3 t t bat rmıştrr (Baflarafı 1 inc1 aayfada) Alınan:.ar d ff -o ohnuşlaııd.Jr. Sovyct mevzileri Cu- tle 
si klerın· ö t ;1nu'"~::ra;: Mısırda harekAt durdu ona ~e niSbetle daha aar bır ŞERH ve IZAHLARI 
1'Jk müdafaa> an bah tm iedir. . · --~ dl.r:ru:mdadıır. ~r. !le (De,•amı 5 ınd _,. ..... a) Cepheden Kızıl Yıldrz gazetes- _ .. _ 

r. __ 
0 

s~ h ·etleı yalnız dev ne ge en bir telgrafta denildiAüne Yazan: 

J 1 8 
· ç· d rı ve topç fa t)et 'ne :nni... göre. agı Don -nehrin n hemen NlHAD ALl VÇVNCO 

'pon ar ncı ın or usunu sar ct.n:ılişt. • !Wtün . mıci. e, ve. bilhas.c;a s d k ı; 500 eayfa, 14 nii-M ... 
tamamen İmha efm;şler Roma 26 (AA.) - İtalyan or- R~ ·anıuaya a ço u fiah 6 liradır 

1 duları i 'karargarumn 789 nu yu'k ça.ııp r cere-;an etnnelkte.: 
v· ·. 27 (A.A.) - Uzairdoğudan mara ı tU> ': ıdir. Almanlail" Volg ya ve şun.ali is1a-hlda CMau. Vnı...-sM.e. in.. 

ahnıaırı ljjJr lhtabere göre, Japon :kuv. Mısl!' ce.Ptı iınde ba.tuyıa.ıaımnız. Kafkasyaya ~~a:r bır y~a yap- lri!Mt Ktta.bM&erile 4llter kttı.beı -
Vdt:J ri Çe u g eyale:tm e sekli- düşman !kd anına, mütııeze'lerine m ik ıt i'dbu n-e geçırnş1e:rdjr. 1anıa.. A1*anda. Akba K ia.Mrin4e 
~ Çun!kifn r_y ordusunuı tamam ·:ı.e , e nanill va :talarma :ISalbetli en- 'Bur.ada birçok yen.iı Alınan tüımen. ~ktadır. 
~ etrn?§t lldir. • d~:ır ıy~f~ıı-. 1er.i. ~. 

Kırıkkale askeri fabrikalar grup. müdürlüğü 
satın alma komisyonundan: 

15: 20 bin ton malzeme 
na ,<lettirilecek 

TaimıJn edilen bedelJ 5ot4Hlıt llradan ibaret olan 15:20 bin ton malu~m Kı 
röale ı.tasyonundan •emir7otu olmayan Kınkkale Barut ve Tuf fa.br ka • 
ıanaa ~e tarihinden itibaren 942 mati yılı p~ne kadar t.allb ne lhal; 

eöilecek11r. Şartname 2511 kımı,t.ur. hıalest 10 8/942 Paz.:ırte i gunü sut 15 ~ 
kapalı ...-Ra ;rollama. bln:lSlnıb mii e ekıdl satın alma komi onunca yapıla. 
caktır. 1\1\1\'kkM teınuıat «3750 liradır. Talihlerin tcl<llf mektublannı mezkiır 
ıüncle ısaa.t ıt e kadar komia)'o.ııa nrmelerl. «7955> 



6 Sayfa 

HAVACILIK 
(Bqhvalı 3/1 de) fa.n bu uça.lk b&iaıımıaı son Uhyaı ha. 

Bo9t<m aHa.'YIC)C)) - Çif.t mot-öd'u l'dka~da b~ ~ göımeık. 
)'le!rıi b ir uıçı;ı.~ ve 1950 ~ lleldfur. ~ '4850 kifumcfrediı-, 
rncınrzilli ~. W~ - Tanıtnmış dört 

CIJe.n Mlaıı1!!in crMaıryfa.nd'..,, - !>- moıtöıfüı umk bombaırdtma.n uçaL 
mı~ tljlpi dl;.ım bu ur;'ak J,Uen ti.. fa.rılııdıarıldhır. M~ 5200 aewıet.. 
eaınısıı üız.eciib lıng12t.erede de yq.ı\:.. red.:ihı. 
maılı.1ro:d :ır. Çift rnotöıılıüıd"ur 2100 k~ Caıtaaiııw, - &18hassa BWma'Ilk 
lomeıt:re m>eWz:illiı Vl!ldlılı>. Aflrrka baırıe.. Alman nıru!Wa.'11ebe gemi's:inin balıır ı:ı. 
~tıın.dla blillhaSsıaı t!c:ımayÜ7' eJ~. maı.<ttindlaı çok ıbiiyülk rolü o'.lamı ve bu 

Luckheed HuGısonı- Bu uçak ta hıaıreJc.i.t ~ inmeden 20 saait 

hnC'l'Iİka:n tip H&ir V1C sahil muh.aıf.aı:ra tııçıaını, dü~ı.n en u.zıuın mel'lliı.'\liliı u. 
lfılzımelt)nde 1W!bıntı~taıd ı r. Çift 1 çıaliaırıındaın l>mıildir. Saıb.f.? muıh.ı&ıfa-za 
mlolt&CtJı:kilr. ~ 2 750 kfilonıd- llk.oamıliarıl:if eınninıde kullaını1aın bu 
~. uçel~ıtn mıeınzib 6'00 kıhlom.eıt.re.. 
BDenh~ iV - Bn~ M>nka • dlr. 

9 ıln ibtl' ıJ98it da eın çok ~ • SıOct. 5':ilı'rmg - fngilizlıertİ!n en 
~iattlı ~. çift mıotröfö vıe ~ uçııılch:r1ndaını biri o)Ml buı u. 
385 0. k&m.dJl1e ım'e'n21i.Iİ vaıt"d.tır. c;.ak.llar ~illhaıssıa 9ClSll y:apzlracı Alman-
H~ P~ Haıınpdeın - Çif.t yıa hava. Qık,ı!Maırıına. Ştirak etmffşl'&r. 

hlielfü.~ü Vle 3250 k.&ım.tr-e meınzil dlr. '4 ~. ~ ktrvveltii S. 
'lll!lııdlı!r. lahllarııdı:lı6nı~ llllelloZİ:lfiı 3000 kil'o • 

Bodng «Uçaın. k8'e. - M:ıll\ım tnıdt:redic. 
olduığuı t?;l'lbl cJöıit mıotıöır.li.i Anwırikaın Bu· ııal«ıamfıwrdlilll!l de .ıır&.şılacaığıına 
uıc;;ıa:ğ~lcllıır. f-Wi!fıeiıı f.ng-.31lteııede bull~ın tein k·aıtltıımµz Duı meeıaıkıferıiın Yl'IJ .Jısl 
tipi 3400 lalloımetırıeı rnenritıid İ'I'. kadlaır uczıaı'ldlıığıa giıdıip gıekl'jiJn.i ve 

Wh..1tmey - C'ıft mıotörlü 3120 1 f:il ilr ~nh'a ü~nı buınfaırı.n meın-
b1oım..-ltfre ~1id'i-. iffiet.i giz(;iniinidıe tU!rulaırak kaGktı'k. 
~ - Çitf.t m,dtörtU, memfö Jaatı y~ nerd!ene kadar ~ dö. 

35 50 ıktlomıtJtred6r. nıeıb:ilccdldtomrl~ otitWy-a. koy.m.aiktıT. 

Suın&n!Jaınıd - Döııt m.otörii <hı Bu akıa:mila.:rdlaın dıa daşılacai•!na 
blı.ı uçıa-ğ!ln mıenziii '4 l 00 ~~ göre y:uıkamrd'a sa!}"dt!iım ı z bütün u... 

dMr-. çakleT' Lond'11aıdıaln lce.fkerok Beriiın.i 
CortSOl'Jrela.t'lcf Llberıa!ı.or - Döıt 1 ibornha%a:yııp dönmdt im:kanıına ma. 

lndtBr.lü ve Am.crikaın mamulQ.tı o. liktfırU er. H. U. 

1 Nu naralı orman sahn a"ma komisyonundan: 
llüııalau•m Clııa1 Milutan Mımüdcat Möıııaaı:asa. Gön sa..ı Münakasantn 
J1'Pıluaiı Kilo temin.ak R ı11 ta.rf.hl surett icrası 
maıha.l Lir.1. ][r. 

Bolu kış_ ltCl\flı&ll eti :neoe 1417 5t 
IASı.Ma IMan 
alma kom.is. 
~nanda 7.1.M! Cuma H Eattalı zarf 

• .. iade Yatı ffte 608 8t '1.8.942 c~ H Kapalı zarf 

• J) zeytinyait 150ol lff 62 18.8.942 !"a.zaıAcsl 14 Açı!< eksiltme 

• • Tec ~Hır 2fft l&e M ıt.8.942 p~ H Açık ekslltme 

.. .. Saban 2000 139 50 18.A.942 Paariesl H Açık eksiltme 

• it 7;e,y'1n 6aMSi uee ıı1 25 Ul.8.942 Paaariesl H Açık elı.siltme 

'.I il Kvcı idm ıoeo 1t5 ot te.A.94% Pacu'4a!i it Açık eksiltme 

1 - AskeFi lhtl7a.ç toJ,n yuka.ndakl enaklar dlalltıae ile alı11acaktlr 

2 - DiulanıHla ~le.a l'ÖD ve 16.tte nu.w«kat tt-Dliaatlarlle birlikte ite. 
miafon:la bamnac::abtit. 

3 - Şariaameler lıer ria 1. No, l• sa.tın alm.a. komlsJ'onwıh mesai saa.tleri 
lçiaie taleb edHebtUr, o:'l'~9» 

1 t skeri Fabrikalar Satmalma Kornisyonund~n 1 
Talımtn edilen bedeU d4375J lira olan 125 ıo:ıette klip oklalı: gürgen nya 

dl~a:bk kala&ı ile 125 metre kii» karaata.ç veya. dlşltuük 7/Aiastos/942 Co. 
ma gii;nii Mat 15 de Salıpaı:arınc\..1. askeri fabrikalar :rollalDJll>ındaki aa.tm a.ıma 

koın~u.unca pa:ı;arlıkla. almaca.ktır. K~ şarlnamesl 172 ku.ru.cı mukabilinde 
ber giin ~oncb.n alınabilir. Kat'i teminat ak~ «5156 ı lir.ı «25ı. k:ıuuz. 

tur. Ta.llbleriıa o rin ve saatte saiın alma kcmılsyonanıS klunma.la.n. (7877) 

lstanbut hava mıntıka depo amirliğinden: 
ı - Hava birlikleri ihtiyacı için iki yüz me-tre 111.i.k"ı oa- kerestesi pa. 

prlıtda tıatın at.aıaeaktır. ilsleklllerin kilt'i teminat tutarı olan clörı. bin iki yüz 
lirayı Bakll1ı:öy malmi.Würlüğiine yatırarak .. a.ıı:bazia.rı ile 'birlikte ,.8.942 Salı 
günü saat ıı de Yeni Postaaane karşısınd.ı. ltüyü'i: KınMıınn ban lkl.ııci kat 

No. 9/18 illa baw. satuı alma komisyenancla 'bo.hmmalan. '7874) 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAA T BAN KAS~ 
Karuluş t.arihJ: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 TDrk Lirası 
$Me \'e ajatlS adeti: !65 

Zinıi Ye ticari il« nevi 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERiYO.t 

Ziraat Ballkasmcla bunharalı Te ~ taauTwf ~ en 
U 54 Ura61 IMl!ııpHft'"a, 9eaeıdıe • defa oekileeek kur'& llıe aWıibld 

pliıı.a. pcıe JkruııiJe ıılaid•"4takttr. 
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Lirallk 
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4.800 Un. 
2,0QO • 

• • 
1,000 
4,000 
6, • 

• uoo • 
D:.ııxa.t : RrsabLu-minkf ~ bir &ene lçlucle 60 l1rıMlan 

düşmlye:ı.lere lktıı.ml;se r.ıktab Witllıııle % ze .r~ ~eoekW 
Kur'alar senede 4 dm, 11 l\ıa.rt, 11 Hulra.ıı., 11 'Eylii.l, 11 Birinci 

tıırlhl rl :le ~neeeMlr. 

SON POST~ 

, '!itM GENÇ' 
G0R0NMEK iSTIYôR 

'tAŞURtNllAtl 
Untt.AI 35 iHOE 
HaüMEllLlftlER 

Cl1tl hUee)'rele
rtnden ısumaç Ye 

• tıpkı mhhatil bir 
genç '"2 eU<liııia ha· 

,..~ Y.ıısurlaruıa ln\ifa-
11 TtelUIUI btlıl elan yeni ve kıymetli 
ıı. bk ltitlisa... Bittua dWı-

yada ta.DU\DUf Viyana 
tlnlverstkst pı.Cee6nl bir cSld m-1~
ha.ssw t&rafında.a 1'eff ~ bjjyütc bir 
itina it• seçtımlf &ellf baywı.rüa:dan 
lltthr.ç ff caiocu. tAbir edij.en bu 
aı.wu. GllMll cilıt cıclıuı olan penbe 
~1 Tok.alon Kremlr.de me'lellt• 
tur. iki' akşam yatmaıdan tVYeJ by 
kremi lı.lllantnıı. 8"' uyurken clldl
hk ~il kıpmeut cevheri mass.derek 
bt.s-kmr. Her sabııh •Yandığın&eda 
cllcUnlun dat\a açık, daha t.au, D.\
HA GENÇ, Hhfl yunıu.,ak tıldutunu 
ıörec:ek&lnu. Gıınoıuı.rı ıçkl de !be
yaz renktri'J yaC,ızı To.lı:•lon Kremi
ni kulLanın•ı. Bu basl.t ve kolay tarzı 
tede.vt sayelinde her kadan ıo yaş 

genç~şebillr ve butun ııenç t.ıılaruı 

eıpta naıarlle balc.acatı şayaıu haJ
ret bir clld ve bir ten temin edebUJ.r. 
T..,!{alıJn Kremlerırun memnunıyet ve
rıcı semereleri gıı rantllıdlr. A.k.sl tak· 
tırde paranız ıade olunur. 

o o• =·- a 

MİLLİ 
OYUNLAR 
Festivali 
14~22 Ağustos 

Biletler Milll Pi. 
yango gişolerile

F eetıivall yaıpııla.oai'k gazinolarda 

ea;tllmak.taıdır. 

Her türlü izahat. Tel: 23340 

Saç bakimi güzelliğin en 
l>irinci §Artıdır. 

PETROL NiZAM 
Her eczanede satılır 

(TIYAT OLAR) 
RASİD RIZA TİYATROSU 

Halide Pickin berabCT 

Haıbiyeıde, Bdvü bahçesinin alatw. 

k.a kıı911l.ında BU GECE 
ccBOBSTiL,, 

Yazan: Mahmud Y eei.rl 

İstanbul Belediyesinden: 
Temizlik işleri içln amele a.lıııma.ktadır. Bu amelei~re kesintisiz olarak %4 

lira a.ylık ve her ~n bedava Yemek verilm<*tedlr. Bundan başka senede iki 
ka.t ell>ise ile iki çift ayakkabı da •erilecektir, 

Talib olanların lü.ymakamhJda.ra mürilC&atla.n ilin olunur. (G95J) 

1 lstanbul tielcdiyesi lAan.arı 1 
Yeşilköy • Halka.it yolunun katran kaplama *3,mlratı kapalı zarf usuilyle ek. 

sili.meye konulm~tur. K~f bedell 1291 lira. 32 kunış ve ilk teminatı 968 lira. 
72 kuruştur. :&luka.vı.o.le, eksiltme, nafia işleri genel, hususi ve fenuı şartname. 
t.erı, proJe kcıtlr hWAsM•t.ı buna mutererri diter evr-cı.ll Gt Jı.tıt'UŞ mukıı.blllnde 

Vili.yet Nafıa .)lıidurliiğünden verilecektir. İhale 6/8/ 942 Perşembe günü saat 
15 de Daimi Encıiıuende 7apılacaktır, 

TaUbleriıı, Uk teminat makbıu veya. mektubları. ib.a.le ta.rlhlnclen üç ıün ev. 
vel ViliyeL Nalia MtidürlütüM müracaatla. alaca.kları fenni ehliyet iııu.a.lı şarl..,. 
name ve saire ve kanunen ibruı lizım relen diğer vesika.la.riyle birlllrte U90 
No. ha kanunun t&rlfatı oevreslnde hazırla.yacaJdarı t.cklif mektublannı ihale 
gönü saat. 14 e kadar Daimi Encümene vermeleri lizımdı.r. (7878) 

Menba su kaplarının teınhlrinde kullanılma.k ür.&eTe ya.ııtırılacak 2300000 a.. 
ded lı.urşun mübür kapalı zıırf wıuliyle eksili.meye konulmuştur. l\lecmuunun 
tahmin brdeli 7981 lira ve ilk ~minah 598 lira 58 kuruştur. Şa.rtna.me Zabıt 

ve M~lat Müdürlüğü kaleminde göriilebfilr. 

ihaı<' 38/7 /942 Perşembe ıünü saat 15 de DaJmi Encümende yapılacaırtır. 
Talihlerin ilk teminat m:ıkbuz Teya mektublan ve kanunen ibrazı lazım gı•lcu 
diğer va91kala.rlle ı.190 No. lu kanunun tarifatı çevresinde hazırlayac~ları tek. 
lif mektublannı Jhille günu saat H de kadar Daimi Eneümcne vermeleri ıa 

• zımdır, (7626) • 

ilk teminat• 

6577,U t93,31 Topkapı _ Slllvrl yolunun mebdeiııln 
genişletilmesi ve son krmıının inşaa.!ı. 

3936,00 Z95,ZO İt.f.:ıiyeye a.id 6 aded Karoseri üzerirnı 
ya.pılaca.k şoför ma.lınlll ve Ka.roc;eri 

tentesi ve Ka.roserilerin boyanması. 
Keşif bedelLeri ile ilk teminat mlktarla.n ~ yazılı işler ayrı a.yrı açik 

dtsiltmeye konubnuştur. 
Keşif ve şartnaınelerl Zabıt ve Maamelit Müdürlütü kaleminde aörijlebilir. 

ihaleleri 30/7 /942 Perşembe günü saat 14 de Da.lmı Encümende yapıl.ıeaktır. 
Talibi.erin ilk ıkmıinııt makbuz veya mekt.nbları, Topkapı • Silivri yolu in~aa.tı 
lofn ihale tarihinden (3) glin evvel Vila1et Naıfb. Müdürlii~üne ve diğer iş 
için Iha.le tarihinden (8) gün evvel Belediye Fen t<;Ieri Mtidürlütiine müra<'a. 
atla alaeakla.rı fenni ehliyet ve kanunen ibrazı Iazun gelen diğer veı;.lkalarlyle 

ihale günü muayyen aaa.tte Da.imi Encümende bulumnalau (7627) 

Nafıa Vekaleti Bursa su iş:eri birinci 
şube müdürlüğünden: 

EltsUtme1e kena.n 11: 
ı - Bunıa su işleri birinci ıııhe müclürlüiii mıntak.aaı da.bilinde Bursa o. 

vası sal:am.a. ka.nallıvı halri;ra.t. sma.i imaf!ı.tı inşaatı muhammen keşif bedell 
fty.aı va.lahli esası üzerinden d05954c lira. 93 tunJŞtıır. 
ı - Dısiltmıe S/1/942 tarihine rastlayan Pazartesi günü sa.aı 15 de Bursa 

su ~eri birlnci tube müdürlillü lı.iııasında tolaına.n eksiltme komisyonunda 

kapalı u.t'f usullle :ra«>ıiacaktır. 
3 - tstekliler eksiltme şa.rtııamesl, aımavelena.me, hususi fenni ~a .. tna.me 

ve keşif hölisa oet.elinl bedelsiz olara.k so işleri birinci şube müdürlütünden 
&la.bilirler. Mukanle projeleri het' u.mao için mezkur müıdiriyet binasında iade 

eclibnek üzere tetkik eclllcblllr. 
4 _ Eksiltmeye ~rebilmek için isteklilerin c6547:& lira '75 kuruşluk ınnvak. 

ut teminat nrm~i ve eksiltmenin yaı>ıl.acaiı gilmlen en az üc gün evvel el. 
lerinde lıııuJU11&11 veslularla blrllkte bir istida ile vl!Ayetc müracaat ederek ba 
ise ma.llAıs olmak iizt".f'e nsllta a.lmala.n ve bu vcslka.yı ibraz etmeleri şarttır • 

Bu ın1iıdAlet ioln4e vesilu talebinde baluıımavanlar eksili.meye iştirak edemezler • 
5 - isteklllttin teklif mck.tultlannı ikinci maddooe yazılı saatten bir saal 

evveline kadar su işleri birinci şube müdürlüğü.ne makbuz mukabili vermeleri 

Ji.nmıılır. 

Post.ada ola.n gecikmeler kabul eıJilmn. ·····················-··· .. ··-·-······· .... ......---· _ .... _...... ...... .....__ .... ___ 
Son Posta Matbaası: Nefriyat Müdürü: Ziyad T. Ebimiya 

SAHİBİ: A. Ekrem UŞAKUGlL 

Temmm rt 

Büyükadada 
Satıllk Arsa 

Emlak va Eytam Bankasından: 
Büyükadada Maden mahallesinde Ayanikola (Yılmaz 

Türk) caddesinde Ada 182, pafta 39, parsel 12, kapı 26 
numaralı 4525 metre murabbaı eski Bella vista gazinosu 
arsası 30/7 /942 Perıembe günü saat 10 da açık arttırma 
usulü ile satılacaktır. 

Teminat akçesi 453 liradır. 
Fazla izahat almak iıtiyenlerin aatıı gününden evvel 

bankamız emlak servisine gelmeleri ilan olunur. (8034) 

Kastamonu inhisarlar Başmüdürlüğünden: 
Mahalli Muhammen mlkd.ar MuhJLmmen fiyat lluhammeo bedel 

Ton 100 kU.osu Lll"4 Lira 

Kastamonu 200 7 HOOO 
Tosşa • 68 12 7%0t 
Araç 50 10 5000 
Dada7 50 10 6000 
TaşköPrü 50 10 5000 

Devraka.ni 20 '1 1400 
Küre 20 5 ltoO 
Kartı 20 15 JOOO 

470 4.1600 

1 - 9(2 mali yılı içinde yukarıd.1 göstttfldiğl iıttre İst.a.nbuldaıı Ka..<ıl.&mo. 
na, Tosya, ~. D3day. Taşlröpni. nevrekinı, Kure, K rğı inhisarlar j(\:ues.ı. 
ne ve bu id~lerden İnebolu inhisarl~r idar'6iııe nakil ve sevk olun~ tah. 
minen '70 ton tiltün, lı;kl, ispirto, soına. ~ sandtk, boş bidon, ırıasamba. 
b.ı.rut. a.v malxcmesi, kırt.ııslye ve sair bllcü:ıııle inhisarlar idare emvaı. ve eş. 
yasının nakliyesi şarlna.mesi muclblnce yirmi l'ün miıddcUe kapalı sarf usu.We 
eksiltmeye konıılmuştur. 

2 - Muhammen bedel 41600 muvaJrlta.t temina.tı 3120 liradır. 
3 - İhalesi 31.7 .942 Cunıa ırıinii saaı 15 'ile Kastamonu lnblsıı.rla.ruıda. mü. 

teşeJdlıtil komisyonda yapıla.<ıakhr. 
4 - Şartname Kastamonu, Tosya, Ara.o, ()aday. Taşköprü, Devrekani, Kli,. 

tt, Kartı ve İnebolu inhisarlar ldarelerile Ankara., İstanbul inhisarlar başmil,. 
dürlülnbıde görülebilir. 

5 - Eksiltmeye ıstırak edeceklerin kayıdh bulnndııklarına d:ılr Ticaret o. 
dalanndan ve bu na.kUy,ıt lş\erinı b'.lşıı.ral>llttoeklerine dair oeledlyeden mu. 
s:addak vesltta ibraz etmeleri me<"burldlr. 

6 - İsteklilerin m02.yyen lhall! :ıatiıuen bir s:ı.a.t önee teklif meklublannı 
makbuz mukahillnde Kasta.monııdaki komlııQvn reisliğine vermeleri veya rön. 
dermeleri lazımdır. Postada vaki te:ıhbürltt kabul edilmez. 

7 - Her maha.1 ~in a;vTı :ı.yrı vt"rllccek fl-Yıı.tları lhUva eder pey liste!!i 

memhm bir zarta. ve bu zarffa temln&ı mıdtbmu ve istenilen vesaik başka.ea 
memhur bir zarfa konulacaktır. c'78U:ıt 

İstanbul Liseler Alım· Sat m Komisyonu 
Reisli~i nden ~ 

Cinsi Beher kilo F. l\Iiktan İlt <teminatı Şarln:ı.m~ bt'drll 

Kr. K ilo Ura K. Lira lir. 

Stit •8 :ı-1.0 

Yumurta aded 6 3!!5.000 l'l'l2 50 

Reçel 112 8.000 852 

Odun çei..i 1100 2.150 17'14 

Komisyooumu~ ba.ğlı altı yatılı lisenin 1942 malı rıh ibhyaçları olan >·u. 
karıda yazılı yiyecek H'! )'ll. eakları &'rıııp ~ kap.ılı zarf usulile eksiltmeye 
konmuştur. EksUtme 10/ Vlll/ l!JU Pazartesi günü saa.t 11.30 da Beyoglundııı 
Lisekr Satın Alma Komisyonund.ı yapıJa.cakt.ır, İstekliler yeni yıl Ti~ el O. 
dası vesikası ve ilk tcmın t :n:.a.kbuı:llP. tekllfierinl havi 2490 sayılı Jc.ınmıun 

tarifa.tı dairesinde bazı.-layacakl:ırı kapalı zarflarını sö'Lli g eçn11 s:mttnn b r 
sa.a.t evveline kadar komisyon re·sllğinc makbU'Z muka.bllindı? verml'leri. Bir 
kaç gt'uıro birden almak 1 ti~ eııler lıl'r grup için ayrı 1ıekllfle bulunaca.ktırJır. 
Postada ola.ca.k gec!Juneler Jw.bul edllnıtz. Temiıu.t yatırmak ve şarlnaını?yl al_ 
mak istiyenlerin Ga.laf.asıırııy Lisesinde komi.ııyo.n kaUbliğlne müra<·aatıvı, 

ıı '76!)0 ,, 

Deniz Levazı,n ~atmaıma komısyomı ılanıarı 

ı - Tahm•n olunan m ccanu bedeli «13950» Ura olan 300 ton r:rın odunu. 
nun 31.Temınuz.912 Cuma ııinö saat H,30 da pazarlıkla eksiU.m.esl ya., 
pılacaktır. 

2 - İlk teminatı «10460 Ura «25» kurıı:t ol:ap şari.ıwnesl her ..Un komlQ"oıı.. 

dan alınabiUr. 
3 - istekfüerlıı belli ı:lin ve saaı.te Ka~ baluna.ı:ı komisyonda b:ıwr 

buhınmalan. «189b 

KUPONLU· VADELi ·MEVDUAT. 

VARLl61NIZI TEM N EDER 
~ 

HER·AYIN·9fRINDE·PARANIN · J:'AlZl·VERillR 

'TÜ K·TfCARET· BA~KASl·A·S· 


