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Ticaret 
Vekilinin 
tetkikleri 
Mlşklller 

izale 
edlllJOI' 

' Diin "Yavuz,, da 
"Atılay,, sehidlerinin 
aziz hatıraları anıldı 

· Amiral: "Bn kahramanlar, mesleğimizde 
ve kalbimizde ebediyete kadar 

Dün lzmirde vergi, 
ihracat ve ithalat 

meseleleri ıörüıüldü 

Rusyacla işgal edilen l>fr 1•asa1>a.nın lıalf 
Tebliğlere göre (""ooooooooooooo0-0000000000000000000000000"" ·-· ..... -,. 

yaşayacaklardır,, dedi 
-

Fevkal&de 
kasanç 
yergl•I 

-
lıtanbul Ticaret Odaıı reiıi
nin ~ttirak ettiii bir heyet 
f evkalide kazanç verıiıi etra-
fında mülahazalar serdetti -

doğuda vaziyet ! Askeri 
ı vaziyet 

~Almaablarl i Rus ordusunun 
bir şe r 1 hayli zaman ka
blcamla zanmıya muvaffak 

zaptettller olacağı anlaşıhyor 
Jmım 27 (A.A.) - Ticaret Ve. 

ltıili Dr. 8eıhıç.eıt Uz bueü:n vtliyet, b.nuıantık. l'rti . ~.Belediyede Alman Y8 Rumen tümenleri Şayecl miittefilder Avnı· 
'llesnii ~rri f,;tirdi.k.ten .a~ra • • • pada ilıinci bir cephe aça• 

Dün Yavuzda yapılan ıhtifalden ilıi intiba 

-.at ı ı cte mracat ve iıba'llt biı4ik- genış hır Cf phe Uzermde bilıeydiler Sovyetlerin bu 
1erti uımwnt Uti>liğine eellmit ve bu. O h . 
ns.da ilik d1ia l.tanbul Ticaret Od._ On ne rme Ulaştl .ar diklrate ıayan mukavemet 
eı reili Mit.&tı Nemlinin. de ittirak. et. lerinin büıbütün baıka ! 
tiii IJ:ir hoeıYdti kabul ebmiht, 

1
bu h~ • Sovyetlere göre Almanlar 2 mahiyet alacağı bedihi idi i 

yetin ricaıret hayatımızın aı ve ıs. • . 1 y E ki' G : (l>ev'aml s in.et .. y1.da> ay ıçınde 2 mi~yon aıker : azan: me t eneral K. O.: 
lıaybetmışler i Dünlk.ü Afuman resmi tebliği \ 

Bawalarda . : Ros~f ceoolburuıa sovyetıer i 
Almanlar Stalingrad ; ~ lkruıvvetıı: b!(. tarzda ! 

Adliye 
Vekilinin 
beyanatı 

1 il t 
.. .. i tah.'ldm w şlitetle de miıdafaa i aa ,, OJUne vardılar edhlm BataiSk şehriınin iki gıın.İ 

lülk: 'biıT mufnarebeden sonra AL- i 

Çoialdl 
Bertin 2'l (A.AJ - Alınan or _ man lkı'alan taıafından hü - i Medeni kanunda yapı-

..t.. .. ı·--· ı..._..tı--.. -nlığ·n·ıı te'-,:ııli cumJa ıallındığını:. blfr.vüilt Don 5 l . _ u~~ ~~tj;ri akt .gün ~~ kavsme Alman ve R~ pL i acak tadılat meselesi 
ça~ sonra şiddeıtle mü Y~ tümenleri™n, kend. ha - i 

Ramburga 
daıfaa edilen ve kU'VVetle tahkim ıreket'lermi tehire uğraşan Sov- ! Y • C l • J b l .. ...w . ..Jl...1 · -.l b" r~'·ler' ! enı ezaev erı ve ıtan u 
edilmi)ş lbuLunan Rostof üstündeki ,'Q~ 21ı.ııu 'ı ve pLyıroe lil" IA ı. ı adi" . 

• • BataiSk. şe'hniru hücum1a 1Za,Ptet • 01) geı:tıye ata a~ geniş bir cep- İ ıye •aTayının ınıaatı 
tekrar şıddetlı rnişlerdir he ülzer±nide Don n~r~. mecra. i . 

Savaş '\"e taihrfö uçaklarıırnırz; bu. sıınıa ~:ı!kJaırını, lbuyuk Sov- 1 

bl•r akın yapıldı r.ada piıyaıdlemıirz.e yol açrmşlaııclıı.r. ~ .. kıuıvvetı-erfni? Vo-ı;:>nej 

1 
Daha dbpjuıda seyyıar tıe.ŞkWerirrl'iil :klqprülbaşıı an,avzhne yemden 
cmın.ııba d!oğru uuınmıqlaTdır. Don 1 i:ev'cilh ettıncleri şldde~i taamı. 

Al t bı. v • 5· ·ı b lk nE.ihniı 'bü:yıü.fk din;eğinse Alınan ve 

1 

2lllll1 g.eıne kanlıı bıır surette 
. ma~ e ıgı « ..ıvı •. Rıumw tümen.11er~ zırllb t-eŞkillerle püskıülrttülıcfilğiinü ve VC)t:'On~j • 

önemb kayıblara ugradı, bır- (D 5 • 1 yfad ) \ (De...amı 5 ;nci savfaclıt' / çok binalar tahrib edildi» ev.mı ınc sa • , .... __ .. _ ... ___ ............. -

30 Alman uçağı da 
lngiltereye hucum etti 
Loıl<h 27 (A.A.) - İngi!!.tcre 
~a na?M"Jııiının Paz'artesL ıtebliığ!: 
,. Düın ~ lOOmbardrman seI'Vi .. 
shıe meıB.ib Qdk büyük bir uÇaı'k 
teŞkilf Mınanıy&h denblıtı i~ 
rnertkez: ~ büyüık bir liman olan 
Ha.rrdbtJ4Wa taarııuz ~· Hava 

( DeYmnl 1 inci aa;Jfada) 
----<>-

Veni Berlin buyuk 
elçimiz don 

Ankaradan ayrlldı 
An'bra, 2 7 (Hueuıi) - Berlin 
~ ~iiine tllyln edilen Saffet 
A<rıka.n bu a&:p.mki dc,.pr~ Berli.. 
ne haııekeıt et:miotir. Büyük elçi, ia. 
ta8yond.a., Meıcli. Reisi Abdülhalik 
Renıdla, tdhrimi:zde bulunan Ve~il. 
lcr, Pa11tl sendi .elueterı M~duh 

( DeYllml S inci aayfad.a) 

Belediye iaşe mndnrınon 
ve mnrakabe komisyonu 

işierini devir alıyor 
Dün mülga iaşe müdürlüğü binasında 
valinin riyasetinde bir toplantı yapıldı 

Huan Menemenc:iotlu 

Birkaç günddberı tehrimizde bu. 
lu.nan Ad1liye V e.\ili Huan Mene • 
mencio~lu dün saat 1 5 te L.t.anbulJ 
ad'1yes:ni eyaıret ı-derek bir mii<l • 

(Devamı 4/1 de) 

.. 

Donanma kumandanı Amiral Şükrü Okan hitabede bu1Unurkcn 

(Sureti mahwıada lzmite te.şem bir eda ile yaslanmış k~ _ 

yolladığımız aTkaılaıımız ya- ramaÇa_:ı_,~vlu.ı.ddayız.d 1 .. .. ı~.a c ışm l su ara gomu 
.zıyor) len 38 vatan evladının a~ batıra 

HMif bu· meltemle ürpewn tz. larını yad ~ ~K ~·n burada Ya 
mit körfezinin sakın sularına mun. (Devamı 4/1 de) 

Maarif Vekili dün 
spor sahalarını gezdi 



2 Sayfa 

r •• ergun 
Ticaret ll~kilinin 
lzmz'rde yaptıgı 
Konuşmalarda göze 
Çarpan iki nokta 
~ Ekrem Utakb&il ....J 

TAKViM e Temmuz 

ııml .-
1~ -Temmus 
llJ 

v. 
• 5.l 

28 
Salı 

l\umı •• • 
1942 

Receb 

-Hıı:ır 
84 

SON POST~ 

Hırsa alet olan yabancı 

Yeni TicaTet Miidürü 
vazifesine baıladı 

!Stan:buT ırnm'ta~ tib!ı.ret mU; ~ 
d'ii'rlüıJtilıne taıyin edilen Bağdad tf. 
-ca:rdt ataışesi Baha dün vazifeS'!nc 
lbaşlamı;;tır. Fdd mıntaka lt.icaret 
'O'\"Vüıdlirü Necmetifn Meıte de tattım 

Temmuz 28 

Sabahtan Sabaha: 

Oglu liseyi bitiren 
Baba ile açık bir 
Konuşma .. 
~--- Burhan Cahid __ _ 

1_R_A_D_Y_o_ı 
SALJ, 28/'1/194? 

7,SO: Saat ll)'ım, 'l,32: \'ücndumuu 
,a.lı.$tıralım, 7 ,40: AJ:ıııs h:ıbcrlerl, 7,55: 
Senfonik parçalar (Pa..1, 8,20: Evin sa. 
o.ti, 12.SO: Saat nyarı, 12,38: Saz eser. 
lerf, 12,45: Ajans hııberlerl, 13: Tek ve 
beraber ş.'U1tılar, 18: Sruıt ayarı, 18,03: 
Radyo clon orkestrası. 18,45: ll'Jısıl he. 
yeti, 19: (Derillesmc n.atl}. 19,15: Fasıl 
heyeti programının 1klncl tısmı. 19,SOı 

Sa.at a.y:ı.rı ve ııJans haberleri, 19,45s 
Ser'bcst 10 dakika, 19,55: Koşm:ı ,.c se. 
ın:ıfler, 20,1!5: Radyo gıvzetesı, 20.45: 
BraJıms ve DvO!'ak'clan danslar cı•ı.)' 

zı: Ziraat ta.kvbnl, 21,10: Arya. ve Llı'!cl. 
lrr, 21.30: Ciktısad s ııU), 21,45: RIAsik 



İlbosımuın gıalilb gelmesini istıertli. C ZİRA~ T ::J Ne Ole o:ısa. h~hlivanı ıidi 
Sultan Azi'z me<vil<.iı alıd!ı. yanın

da ~~v-cri Ham Paşa ile ma. 

H
•• . K • ~sı Ha&rz. M.ehmecı Bey bu M,, eyvalar nasıl taplanmalı? 

Makarnacı useyın ve ara Ibo ~~Af;ı;:~~~~~ıı:i c s P ı:Deır. Gu~ ıllk. ell&d,~ çok heye. OR OSfa,, nın ziraatçı muharriri yazıyor ) 
caırıh oklu. Mo'karnıacı Hüseyin i1k Mcı,yvaıc:ıllığırn en tatlı za 

l 
•b • •ı h/ • d • h ha.m.Ielerdle hasmımı. ioparlacl • meyvala.r.;n o1gunl tı - manı: Yahud da büyük sı:rıklarla dal. 

VırkpznQT ga l l l e SQTQg pe lVQRl pa lŞQ lll~bi ~stü~be bastrrclı. Hnmmna ~~~ caık haıle geldilkle .. ~ z;
1

• to:lana - Fara vuraratk meyvalar toplanır k; 
fi 1 .. • l~lı daıki.fk.aıbar yaşaıtıtı. Hatta SuL kat meyva toplam~~k ;~n _ır. !,~· bu suretle" de dalilar üwrirııde biT 

O
··nu··nde tam ~ saat gureşmzşlerdi tan Aızi:z, :biaı~ :{e~c otıur.:'ruğu &ek bovılu ağaçlarda J düğ .as:;,a yukt. çok ya'Pragıın dBkülmesine sebebi.. i<Jdlıtu!ktan gaıyıııı ı.hıtiyari a-y~ra ~: ~c:İ.iroıe_ peık te k~!av ı ~i Y~P~ ı y.eı~ verilm.iış olu:r . 

.,.ımzGn ...... Samı· ..,..ıınırayel kalık.mıl~l. Çürn:k.? JVfa.k.~rn.acı, h.ats. f1~1dır. Bi'rıçdklaırı ve bi'lı r ~ e. ' ~~-)arı toplamak i.çin nisbe. 
& ~ .., • ılılJ& ~c;u mmı lbi.T 1kıcıl'csmde ıku.nıdı::üeyerıe'k ~nrolimiı:OO•e aığaçıları ;iJ~~a n,am t-en qru_çuk v~ iıçel"isinc bir mı:'kda:r 

- alk""""'1 Hii.<Jıwin peitliva- ıtiindeın ~.ve sara:yd:ın u" !"" ç_.alk yarış ederlerdi. Kara aş m;=du. IYi)cr b;'. dofuomda da '.~m:ık suret~e me»va top~,;.=~~ ~! lroım"';uş !fotler ku!lanılmaı, 
.LV.11. ru Sultan kıi.z çc!k -.mı.~ ~· _ . ·-· Lbo, l>ir ".""®" bir yana ııeçerkcn ters !kepçe ıke QOV.nyor;Iu. ., ~ı e<l'nm;,,.,,rdio. Foka• bu - .. ~~·a ar ıle ve varsa daha 

Onu 

50 

.. ,_ - n<d" ~~ ~"" . fll!d>g> harem agalaru ellEtm!e !<><baçlar Tuk'.'11 sonrad.'" Kara ~bo. ha~<nı- l'M.l1e l.oolamada okun ~la~ıa 1 s~ - "°'' •m<>vva ilroparan. iiletle1" top. 
" '!.~ ~ , \l!-"'o-1.ı ici!sbettın· lkı.rılc. okka oldugunu saıraylı.lla:rm """"""'•nere dolaşı.rd1• Bu··- na. gwreJ?:ı. 'Uyıo.'uırdb .. Iki p~h.ıvan ralbr.•r tıenCtı; '-0ımam 1 · ; a e_ ~a.nımaılı<br. Meyvalar ne ka'Clar iy' Hu~ın P<>.~ _.._ ,,.,..~ b 1 ı. 1 J ı .. .ış o an,?r da toplaın rs la ib • . . 

M 

..,....r ~ .. ...._....·: ~,,n..,ı··~- a" söylüyorbiır' ... ~ri ve kaıın biır ıpeih- tün ıbt1ı, talkaıwüdaıta rağmen padi. tr'birıenini fena halde eziyorlaruı. "'aıv .ık, a d'ı~0rlP•'. · 
1 

a on rı am al:ıJ. sevk ve. aıkaır.naıcı nuseyın P"°" ı v_. .,... . _,..ı. K T:I..,,,. K-l A 1;, K -·'-· ,,,;.;,.,. . M-n·a:nn c !h ·· · ecl" '-"l ( Dl'vıt ı ~/2 d ) fıe D ,· );ı(l. p ık olnna.. ıtıvaıJ!Ull. aıra .ı.ıuv, ~ .C'l..l.'IÇO • ~- Şcw:~ın ~~esı. onun yanında sara!yıa caı\.~ • • .aı. ı, uızur ,gure.şı n .ıa- uH. ( rn • e 
n eluomr:an. ıT. D ~~ 

11 
it' vasoğlunıclıaın aonra Sultan A-zızın ve vahlde suı"Jta.na bile hıalkiın de _ mOOıgı 11çı:n hoyraıtça b~ğluşuyordu. ''S p t - , ~n~~=aı:Lrnaya~ ı:m~~r:- başpeihl!ilV'.a.nlaz:ıı meıv'kiincre ,[)ı,ıh11o n~bi~-l de~e rnıuıteıber r.ı•~ı kı!~lıe~~-t Kı·rkpıırıard3 o~- \.. o_n 0 l a,, nın bulmacası: 10- (13)) \ 

d ,,, · : uh . dler- nuyodaı:rlı.. . . ~ mll'ın::uılt'<.l. olan b1r kadın vard'ı , uıg~ ıg ı S'aııu=. çe Ç!·T'P n.1ıyor1 ikı. 
~an .'~._Jım_ılş olıamJ.ara m :reır P Faıkaıt Suıfuıın A-zi:L, Kel Alııçe>jil kı! o, Kara 1100ya vu'!:'!gundUı. Bu a.e bı.·rde .nrnr~ savuruyordu· 8 ı J 
"''.™. J?•!OO~nJmda muha-;ır ve. o- se""""'1i. Bwnun wb~ı..ri Yaırd>. ~güze]; olan saraylı Sul\a~ - llaj1da lbo be'. ' n "' an J. 30 lanc•frıl ı.al/ed .. ek bir arada ı•oll•yan ha 
".'"k d. ye ıikwe .. "'l'rıtıruş ,ki """";' Çünkü ;(Gel Al'..;o h.,,!n bir adam- Aziz;n wili<lh<l'l.ıği z"""'rundanb,,..; - Hayda maşa 11 a:ı be!. 

0 
•Yucunmza bir ı .. J; Y• takti im ed ec ğl ~.a;d1; Bu. iki ~-~ ~asında 'Pe; eh. Sonra riı:aıye't etıtikll(lriiıne na~'t. haısıElkiısi riıd,iı. Ayni zamaında rpaıdıi_ - Ha'ytlla kardeşim be!. Soldan sata dot. 1 2 ·' 4 S 6 7 eS :s " İl) 

:\iaın.Llk dıolaoyı.sıle ıd<lllalar m , ran Su.1ıtan A:zizi nııa,..,01.ıib etım''$ti. şahın ha:Mrıedıar ustnsı bulunm"C>r- - H.:ıı)~da bre! ~ "Uıdıdu. . Bu ~lb!~t" Kel Aliçıonun ımaığlub du. Yaınıi padişahın haızinesi o~'ln Maikar!'.acı. pa.cr;;ahı filen ur ı.t 1 
- Blr \'ek.filet l ı ı ı 1 1 Malk~nırncı Hü~ın ~lwan. olmasmı ist;.e!1ıf. La!k:In. Kel AltQo- e~inde ddli. mu:~. _Kn:vaısoğlu Koca İbraıhim. T(9a~r.afs·ızŞi<i7h)r.ct ctı, 2 -_-_ltı_-ı i-___ ' __ ıı~ı 

mUı~amr züımresinı..J~en olıdu~·ndan yu mağliııb e(fecek adam ortarl3 Güzıel hazinedarın ismi Arzıni- Kel A!t.ço, mabeyinci Haıfıız Mch. _ 
Dehomnaniı Pomaık'ar onu hıc. çe-. yıdkıtuı. Fevlkaıa.de haşin, fev'ka1ade yaz id1. Saıdrazaımlar, eerasıkıc.rılıe:r mcd Bey, sıexıya,ver Halil Paşa sı-kıeımernl~ııdii. Billhassa Sultan Azırzı"ın uısta bir pelhldıvandı. Yü.ı; yirmi, val!dıc sultlıaınıda.n, pad:şım:taın ziıya- 'kıliııyıorlardı Fa:\ı:a.t Sultan Aziz 

3 
- Bakış m, 3 -b~ıP<ihh vanı Kaw•':"" ı~ Koca İ~ ~a. yüz yfmrO •beş okka geı•l"'.rdu. • d~ Amnnl'~amdan Ç<Jkinfor1"nıliı, Ha- P'!hlı v~ o '.f!Ju<wndan Maıkarnac. !:;.~:·"~~,. "'•- 4 ----______ iilill 

h.trn, Malkarn.aıoı Huseıyının maglub Kavasoğ},u Koca lbralhı.ım. Sul. zmeclaır ustasıına değil sa:raıyda, ha- Huseyıımn se:;bn~t hare"!<at·m.cfan • · •• ----
olmaısı iıcmı ça.l.ışı.yo~u. . Lan Azilzin şaırr.ıdıa~ba~ısı i~. Ka.. ri~i ve dlslhill! i:şleI"d.P. bifo hiçbir ~ '1!.1emrnıu::1 lka~~!sl.ı. Hoyratc::ı u.~2; 1~~~a Hl, -----------ı 
. Kavat9Qf!jlıuı Koca Ibırahırm artJ.k ra İlx> i!lle Kel Alı~ d.a ~dan<':-ı kıımse !kik 11)1r şey y.aıpama&ı. bk ~ı.ıı:.ış .goııeıcef4' nden -Ooı1·a·11 he. 5 ---·tı....tı· __ ,r;:ı d ..J1 • M~ - ·-..ıı- · 5 - Bı-rlin kon.. ----.------ _ 

1 ~t :ıyarllaımı:fŞ vıe güre~en ç~· ~ıŞ- idrler. Siaırayıı h:ümaıyun<la airo.ıerı ·~ırurr sa:draııam Ali Paışa fbil-e ~ io:ıı;.ııı.: id::. Padic;:aıh. maivıetı-~· Faıkaıt a:kraıbalarından Kara Ibo ve mıüstaki.~ ta:b1alan• vıarıdıı.. I~a. en mü!hilım silyasi ve dahili r'1ıesıe1'e. 'T1:tn sikı.Yd\:i~mı '-'"<' Maıkar.nacımn ~r~ine iştirak r. 6 • • 

l K 
· tut.. · ı.. ~ 1....... A h 1· A: ı clrn bir Osmıınlı 

-e el AIJiÇoyu kenili yerl!Ili vasoğ'~u Koca Iıbrahim, Kara Juv !lt".ui mn·ilyaıza tesir yaıparaık pa- a,~nıcıen rr.ırnrırııun (),ma<lıklarım --• . ------ __ __ 
:n•k ilQin saraya ~e>lfrtmiş!i. Ma- il• Kel A.ı;"'y~ güveniyordu. Ma-~ """'1in.ıe müessir olurdu. """""~L Halil Paşa~·o hftaben' mu,.hh•<> '

10
" 7 • • • ı ıtamacı Hüseyin. Kıtkpınardaı baŞ- kaımaıc-ı Hüseıy.ini rn.ftVl(fandıın çı. I~ bu, Ar.z:ııniyaz kal'fan,ıın Ka. - Haı'•'l. co'k h11"uma .giHd M:ı.. s - Yadct ('.!}, ----·--- _ ____ _ OOlıliwa.nhğı alm•Şt> kar.ı<aıkl=a ilral>fJi. ra lbo Ue muosaka.!n olduğu söy. ka"""' ... Tam pehlivanc> ve ser-

81

' ""

1 h'Yk•~• 8 ı· --ı 
K.ııııtpına.rıda hanrli bir peh1~va.n Sullt.aırı. Azl;ı:., ,k_ıendisi gi.l>r irıi yaTl leni:r ve gt~z_l!i_ olarak Zirıo'rl'!(kuyu bPıçte giirı"l~i)ı'.:\r... ı.ıı. -----------

b 
5

' A · ta k ~•..t" K - . ..ır'h p '7 - Gece güneşi g ---- ---aşpehl!ivaınlffe)! afüırsa Sultan ~ız ve ıtııpk1 ll<ıerııdil9ilne beınııı:ry.en çap asrı.uua., a:gııu. an~, Çağlayan sa. . adilşaı..'ılıa ve padişahın ;ıoüzme. 1 
ie..•fhal haıber alırd.ıı. Su1tan Amzc b: r vücurl'a malik olan Makarnacı- raıyınıdıa şamıda.ı:ıcı ılıc- birl•eı;<ti•kl•eı·i t nıde bulıwnım.ak üzerı"" K.ağıdlhane 12~' ~ Bağlama 1 O ff---- --!!!!--ı--ı---- --ılı 
Malkarnacııya şuı yol.da tarirf etmiş. yı ısavım:ilŞti. İlik evvela ~cıo:ı r1va.yıet oliuınu:r. [1]. k~r:ına ma!ı)~eıti saravlılan ile gel- · ff -
lerdi: Kara tbc:>" ile .güreşınesıne irade ljer ne hr.ıll. ·119e gc!elim güreş m:ş olan Arrrın:iya7. Kara İb0Hmu (.l), Parra.la.ına =:::ı:i-=-==~!ı.1:

1

-•·.:..-==.:....:ıı::a.b=~d, 
- YU!z/kı.rlk: <>kka ağırlığında de'\' attr. . .. v mevıu.~um:ırza: Kara Ibo. yüz y.i.r~ ~?-v'ecanla kafes ar'kasından sreyTe- <

5
>· 5 - Leke CS), Bütün m. 

cüsse bir ıba!bayi:ğillt .•. Sallı bi'l" ~ Kara °tbo, o de'V'rm Kavas~g}ıu ~· ~:ıı Yılnmi bes dk'kalıij;: adell <lı,·a.ııdu. 9 
- Caka yapa.o csı. 6 - Bir hayvan m. Ol&'un a.ıe,, 13

), 
daım! Koca !ıbraıhimden sonıaı namagl'üb b~.r .v'lıcı•ıiu~ı. Urcı·~ Karv:ısnğ1u Ko- Maıka-ım.aıcı. Kara İboya sılk• ekn. 10 - Bir memleket C'l· Dervişlere Az. (3). 

Su.Ltaın Aziz, Makarna'cıı Hüseyi. pcıhlivamL~"l'n~~n ~00·e Skul.tan Azizin ca Lhrnıhb~~~,.Maıh~r, <,,<ef.n. anud. sclıı:_r. daııblı ıt.ırpanlar, ha:tl'..am tok. mahsW> ikametga.h ve ibadetgii.h {5). 7 - Fra.nsı7-ca <ıöl) (3), Yl'ngenln 

nı.n saraya gcbirilmesinf fora.de et- gözdelc,.,,.,,,,n=. • · ara ve .. Y'.'.- """'r " ,,...,,,.~" • . magı '1Urwr gıbf sağda.ı1 soldan bu- """"'"''" aşatıya dol<u' ... .,, "'· rniı';!tıi. Kaıvasoğlu Koc. tl:>raMın, ,,~~ b:ıymkllJ., .~~ kaş, ka~~ gcrzlu. ..Ma;~ar:n.::,:cı ılıe Kara Iıbonuın ı~'k d~ına:la:r yaptılkça Arzmiıyaz ık.3 'fa ı - İddla.lı mübJ.hasryi S('Ven ( 
101

. 8 -- Bulmağa ça.lış (3). 
I<ara İbo, Kel Aliço Ma!karnaemın :\~udavıver )~iZ, b~yaız .~h\. gayı:t r:ııu.nrı::ıı Ka~ııdlhan.c kasrın<l~. oll~·u: ıeII't".rılloe sa:çCarm1 kavıı::yoc, ~üz.el 2 _ N:un kazanan (G), Kışın ya~:\n 9 - Tasavvur etm"'k ( ıoı. 
sarıaya ıg.eliış;nıi çekemeımiış .~ ~zel v~. ım~~:tı:'n.asfb vucuıd!lu b r ~u~t~ .. A'Zrz.. M~aırnacı HuS('vım ve hareli ıp:öz.l-erin~ kapıyor, içini şey (3). ıo - Baki olmayan w, naym nı. 
~eli. Delionmanlı biT ımııfrıacı.- <>.I1kelk gıu:reh .iıdı. Saray ka.a.ı.mlan, rllk ı901ru~tıe seıvımıeıkle :J:>eralbe.r Kara çeıkerek ıtitı ak ciuda'kları.nd::ın <;:U dası (2). 

k 
rı-"f ı - rıd d d.i h l ::..el '"< 3 - Bir ne'\'i ince d~ri (3), Şeffaf bir . 

rin sa.rayıa ryıer1eşınesini beğenm.1-St ı ·~.e.5=1 a. ın an pa şa ın ı(Ll arı f1su.lc:l.aıyordu: madde (4). TASillB - Dün' ü bolm:ıca.mı7.da 
Y<>rlaııdı.. Ne yapıp vapıp Maıkar- buı, yıgiıt pehhva.mm, geçerken nı Bir b'>şka. müs.ıh-ıbemdı? bu. ma. - Gözün kör o1sun herif!. iz.a.lıa.t kısmında. (taharri Nil'nl krıım~~l 

Sult;n ~..ı1i'n gö. qe~ ktın biı'ibirleriniın ıürzeri. cer.adan bahsedecetlm. {DevP mı 412 de' 4. - Yüklenen (6), Milli ba.yr.ıml.ırda tertib se-hvi ola.rak ar.:-ıc:ılma.ı "·k'ı• ....... flıW'YV"~ .- -. -. -. ..-. ..-. -. -. ..-. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. ..-. ..-. ..-. ..-. 1 k l 13) <il - UOıw .,,.,.M, .... n•.v ..... wr.,.v~~....-wv~..wr~.....wr~ uru :ur \ • çı'kmıştxr. Düzeltir ve özür dileriz. 
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ccStJn Poıtcm mn ttlJ'i!?i tefrikası: 6 -... ' ' «Son Posta» nm edebi romanı: 61 

Brı:im bu dünyada Ha. 
Iil adlı ·karındaşımu. olınad:ığı 
g• öi tıuı n~"nda «ferdi ...,.aıhiıc:h dahi 
tanım::ş:ıığ .rr..ırz. yoıktur! Kan.giı pcılı. 
hıv~n Haı.:ıCdw dan un.ırsuz? 

Deli Ha"'ın ş-aşalad'ı: 
- Ya, s:z ş!ım.di sarayı Gıtüma. 

yun:daı kıapu:ııbaşı değ.ü ıınis:ız.? Y~ 
sa b)r ıbaçlka Ali ağa rnıdı·r? 

- Biı:z.üz, saray1 hümayunda k•a. 
p•c.ıha§ı olan Al.i r.ığa bizüz, se!hvıey 
lemezsüz. , 

Aliı ağa boynunu uzatup sesini l lıer1de. Halil pcıhHva.nın gizleruiiği 
a<iamaUu'lli aılıçaı;tıtı: ev önünde ayak patırtıları ve in. Eli ta.bağa uzanrnı.ş vıaız~y.ctte görunce, benden bucak buca:'i kaç- konuşuyordu: 

- IfaJ.!iıI •buında mı geJme'k iste'!' san sesller.i vardı. kaılanıştb. Gözünün önündaı Sem.r.- mağ:ı ıb~'t:drr, bııknuştl'. .Afı, bun.. - Şr..tmdi sana deliC"e fı.ş:fom .. 
idi? De1i Hasanın yüreğ1 hızla çarp. hati zm1iıa aırız.ı.ı,larınaı :rı8.ıln:tA.iti\ğ1 o lal'ı "'nnaıtma!klta ne mana var? Saç- Hele bu gece beni b'üsıbüti.ı;.ı ke 

- Anıı söyoomedi, salt ckannda. ıtı: Yazık, y~ti.mcmişt:! hC'm müllllıhş, hem en m'2S'uıd. gün ma .•. :&·ıeıt sa~hyoruıın, çailış. dıi~ ba~n. Sahnede öy1~ gü 
şıım ALi aığıamm oğ'l'ancık1an ile ha- Viran evi yeni mi bcısmayıı çalı- geçti. Geınç kadın. bütün .vücudu. malk M~ ilik ı;;ir•c.Hğiın dıaı!re.:te zıelıa.n, oy1e s ... vilmeğe lay L-: .. ın ık 
yatta. o1UıP olımlfdiğıru bHmeyüz, şıyorlarıdı? Yoksa Halil pehlivanı nıuın t11Uııeıdilğ'nli görüyordıu. Vedad, mi.iıdüx1daın, haıdemeye kad'a.r hiil"- ':'edaıd! ... Bilr il.0h gibı taıpn~aık i 
kıorr~ına varuıp halimizi söy[ıen!> yakalanınş götürüyorlar mıyrlı? Qabuık top?.ıı:•lanmtştı. Bu kadın na~ kes baaıa ·lrur yapıtnı. Rahaot verme. tPyoruım sana ... 
demiş ıidiı. Halil palaısını sıyırıp birkaç kişiyi za.r.ıında. ötek-ınin haysı!yetiıni', gu. dı!ler, ~ !kaçtım. Nihayet ~te- Nevunid.aıne !başını sall:ıyordu: 

- Buında ıge1melk ohnaz Hasan yere sernnede.n tıes1im olup ıpootu ı.ıt.:ıl'wnru kurtaırmak lazımdı: mn ya:iha:nıes:ınrle bir iş buldum. - Neıyıe ya:rar, sen, thaiklt olarak 
aığa kaırındaşım, bu hanec;ği daıh:i ve.rnni.ş miıyd'i? - HayıT! Niyetim eUımrle kalaın son namus bana sadlcce :OCr kadın gözill~ baı:o 
.,kaırındaşı eiV!Ldiıı-> ciiye basarlar. İçini buıılj:\ıan bu suallerin bir.iınt> Dilye oevab verdi. paınçasııın ıharcama.makt1. Muwaf.. y.orrun., müsaid biT ika-dm, ahlA 

yok Alkıçıeıdm yıana düşünmen, eıldıen de sahi cevaıb v-arocek dıurumd.a Bu lmdıırıtlaT 'kıs-kandıklaır1, te. fak olamadun. Bfr erkeğın hlma- end~ t~ıayan önün~ gelen 
gelen esi!rgcaneyüz. füldi,ğiniz ıb:ll' değilJd!i. Duıvara siper alarak soka. ces...cıüse dü.ştü.ld.eıri1 Uiman ne kadar yesine :illitı:l)'1acun va•rdı. Enişt.P...n keınıd!fü lbagışlayan bLr 'kadı:n 

- Ya, Silzin kaırınd'aşmız 
rnudw-? 

Alı? a,ğ]a ıkelk:elledh 
- Y oık.kıı: elmasınn! 
- A1'!:;Jh Alllaiı ... Ham gfü~ Yi~it 

h 1af söYJe~ rr.D? Tu,talırn yae.ıatı 
söyledi, ne cka.r'h ola.bifürdü? 
-! ... , 
- B~ka A~~ ağa, şa~d birzleırden 

vesvesele.rı;ü:rnc...IDz açı'k söyl"en. 
Kondün;ü..z ib'ı~iisüz. Ifa.l~l lb'.l! geıce 
basılup ıihtifagfilıınd'a tutularaık 
salbediLırn'tik istenür. Veba.fil biızd~n 
geçtı: yo:ı:W.şcım, varın s.atğillcal~la 
kaim! 

Hasan rdeba$l az evvel çeviırdiği 
kaı~~.}ıı i.idkeı'll ö-Mce-1i açıp g.iıtaneğe 
dawaınınr.ıa, A:U <b~a saltasının e. 
ıt.Eığ ın~ a:.sı\kh: 

- Az ıkıerem eyien su'ltanım. 
- Kıw:ım :roımeıın değül A!ı: ağa, 

Ha 'ı'•loe vcı:ı.ııp brr a.y-a.k e.ıvve-1 başı 
ça!'?ı"'.11!1e b.·ı'-.m\'s'nı söyl')ye1irn! 

AE• aığıa Omı:k k•s•k sordu: 
- Ya. Ifalıi!l n"'!t"eded'ir? 
- Ayvansaıra)'t?'a biT han~c:k 

nvıih.,.~".ı'l!'ld.e ıgi.z'.üdür. 
- Övilıe .ise oonrlen rı.cı ~üz? 

· Da!!i Hasaın .gıer.TJ'\.-e dönüp ağan 
a.;>ıan bC11kb: 

- Anıda baı;:ı'uıp tutulmak üre. 
r Li::- d-rrı;ıı; ,;ıdük. 

- Saıaıd«.li't padişah fermani·!€ 
m i d:e.n:~e"':t edıilrneık •istenür? 

- Anıdan hüııkar.-:ı ne a!d? Pnt.. 

csıığ.ıınaık> yıok mudur? ğın üst ba..qmd~i yükssk sesle ko- ins.1.fsıız o1ıuırorla·r. yaşJııyclı. 21allgindi ve evJıi bulunu .. sezin na!Zaırında ... 
Hasan aığa güıldü: , n.uışmauara diildcaıtli d;ikkatli kulak - Buna tlnanmak biıraz güç ... yordıu. Yaşlılığı~ hissi bakımından Amma ben buna da razıyım. Bil-

~±;- iBillse ik:lilk bıa.şınızı ağrııtıınaz verdik.t·en sonra başım sallayıp i. Bu kadın saına nasıl muıkav€me1: beni ıiStilsmar.ıınıa. man.ı. olacaı.i{.tı. sem ık:, lbu tehlklöne ra!ğılli'2'!1 he 
ııc:ıııx. çini ""lkercık kendi kendine mıırıl- edobilfrtli? Seın ki... Zenıginliği;, 1bana arzuladığım ha- zaman b~ ge.ll.=ceiks.in. Bu küçük 

- Hailffi1iın satkılu bulurn:l.uğu ma. daınd;; Sözıünü kesif:: yatı hazıır.l:a~ıı. evlı oluşu, her lü!kıte de b~ Ilezıııe.t bulacağım. Sen 
hallllıe ibcmaJbcır gildejbıilür müyüz? _ Anı ele geçü~müşler yolda. - Bir!b:ırriııniıze en teımı"z hi.Lslerle zaımaın beni raıhal6Lz etmesl:nd ön4 kaybedıeocg:ımi anlıyorum. Çün ·· 

- Bu~run. gidelim. ~ı.m ! ba,ğh itlik. li).~~. Baına öyıe vını.ıillmuı;tu o ı.kadııın .geJ!di, arıtı.k senin ml!'ı · 
AIB alğa a:z dü.şündük.~n son1'a Cürlkıü. üsıt !baştan gülüşme ses- - Mümkün .. : Fakaıt bu birb:r~ ku... O ıkıoca aıda.."n.o· o zamanki a rüiyor. Y€'11:atın başt.yacak b' 

beımıeın ıkı:ıırıaırıını vcırıcli: leri de .g-elıvo.rd'uı. lerin~ arwılayıaın vücU'dların !birleş. hali ıgÖZÜmÜn önüne geldikçe hala macer.arnıırı. ıeşilğ.i üstünd·esin'. S kıl 
- Balka Hassın ağ'a, s!.z hemen Yazılk:! yann scı.ıat evvel yf'ÜŞ. mesine rnand mi? gülerim. Bu teferruatla senıi stkı.. ma, çe!kıi·~ v-e korkmD V•'dad! 

tieş'niif eylıenı, ckanndaı;ı>ıJZ Alıi .ağa- milş olsaıydı. on yeıd.incı orta eski - Samnırn! Yorum d-eğt'Jl mi? Bütün bunl:aırdan Söyle, böylıe ~2ğil mi:? O sana ta 
yı 'ouPıdıtılk, v·~ı'lt .feıvte•.mr<lerı Ko. Q!lr'bacısı çoıkltaın selam.ete er.işmiş - Bu rr.eıV21Ua kendimi de iıt'hal ba'Ila ne diyeceksin! Haıkkın var... ma.:milıe lhiııkı"lın ... Teıkr:ır ser .. ~ avu 
C<İll1!'..l~tafrp::.ı~1Jdı2ık:i ces'•:ci> nfn ha oJacaktı! edemıam ıgaır:Jb buılmaz mısın? Ben Uzıhtıma1yayım, bugün ke-ndiı:m.i e- cıı içjne aıliaca:k. Ben!!m m-eNcudiye 
n€iS:ıne .iltıi:ca eıJ'~:Cmenizi sağlık v<:ır~ Ükin yürüyüp baskıncıl:lr arr-a- de serri. en tıeımiız hislerle Sl€'Vdim. rı'şt~ruın metresi bulduım. Şartı Mmi unıuı:acalksın! 
di> deyü söyı'!ıen. Gözleıri'111! kul<lırarc.ık. yuı.une şuydu: Da.iıredıaki mesaıime dıe'\·am Birder.IOCrıe lkolbnnı masava, b 

~~·na lkaT"ışmıayı dü~indü, oonra va2 kol" " - Kocamuısıtafapaşada kangi e- getjtii ... __ . • ~ kesıkiin ibi:r nazar fır la·tıtı. Bu ıbakıış.. edece'kıbiım. Daima göLıünün önün.. şını da ı.:.aır.:(l1a dayayarnk hıçıkı~ 
sirci di:yel!ını? A ) ta, cSenl onuın k.abına yükselebıJir de buılnmmalıı ittn:şim. İhti!yar1arın mağa başlarm:;ıtı. Omu'Zları, kolla.o 

Al~ a·ğa gene tered<lüd elti: ( rka.sı var mis~n?.> &iyen bi.T ifade varda.. Ze. klSkançlılk.l:aırı mü.tıhiş oluyor. Bir r.ımın fuıtüne d'üşenı başı sarsı 
- Halil an:. b~lür, cenabınız he. ,.------------.... ki ıkad.m. ımuıhaıtabının bu ba!k:şmı gün ıka.rş.unda seni gördüm Vedad! yar.du. 

men kendüyıe cesirci. <leyü tarii" , , heımıeın maınıaJa.nıdırmıŞ<tt,. Bu ıt.iıp ka.. ltiıraf ed\eıyim, evvela sıeıni yalnaz Bu lk.aıdından bunları hiç b.Ykle .. 
eylen. lStanhuf borS:lSJ dnlardan ası.a bekleııro:yen hlr b1r eılkelk olaıraık beğenmiştim. Vü. miyardu. 

- Ya siz gemüyecek misiz? _, ... _ hassasiye:t.:ıe gözlerıi yaşardı. ouıdwn, sm:irleriım canlı bir erk.eğe Ş~ıTdıı. 
- Henıi anıda btıı~l\ll'S'..ız. Halil ile 27 /'7 /942 açılış • kapanış ıflatları - Bana inanmadıığmı görıüyo.. susaımııştı. Seın mağmuım duruşuın.a Neıölm sonra aıkıl eder~k, elin· 

bkı:lkte gelmiy€celk misiz? ruon. lli1:jyurıuım ki, sen beni aşa- rağmen dıinamik erk-ek tipini te.-n- maıi:'b. 'P~Tuk saçlan!lı ok~adı. 
- Bıe!i, birl1kte g.eli.ırV.z. Halili 1. • "'' r.~ ğı.lıık biT ıınalhltıık olaT.ak telakki e .. s.ill ecüyı0ı1rluın. Sana evvela sadece - Sarıcin ol yavrum. Çok ,ı;ari· 

c:ıb2t Uk baF .. ı.na 1ro:nazuz! dı:"orsuını. Kzndfümi sana o kadar bu hisleTıle •bad1 andım. Yani kal. """"loer dlülşünıüyorsıun, be"·hurle ü .. ı\ç1.ıı5 1~ J y .,.--J ,J 

B~ıc;1<ıı biır ~Y korıucma<lılar. •;dra 1 sterlin 5.2.ı Çabuık v•erd:iıı:n ki'... Düşünüyorsun, hlmi hiıç .işe ılmTiştırmamı.ştım. Fa- zü~~ !kendim ..• 
Hasan o<laba~ı çamurlu sokağa 1'.Yorll lOO Dolat 13u 0 cnişt.enı!ırı anclresiiyi.m.. Bu nokta~ırı kat, beni öyl.ertemir ettin ki. .. Ev- Buı.ııran şid:detini artıtırara1'< de .. 

far1:aclı. Ali ağa ardrnchın mnm m. j • non tol> ın·cre .,., 30.3fı5 harcılmtle dalha uzaklara da ~ıdi. veıa -eııkıefk1J:ğı:ıne hayrandım, oonra vam ediyoı-du. Kalktı, saıncla.!yas 
Cl .g\OOt<'rdi. Yağın.ur roktan din-1 drld 1 cıo rrçel.Jı 12,9375 yol'Sun, onıdan evvel kim lbilvr ık?. san'aıtıırüa sa:r\hoş oldum w seni çtl m yanıına çetlrerok, çenesind<>n tut: 
miş. rokaı...'ltlaındaki su a:J.cıınlıları du- '•• ııo 100 tu<ıç "r. sı.ıs rr,;ndiım dfüye. •• gınca sıeıvıdim Vedoo ... Sana eıvvela tu. genç ıkad:ın yüzün:.i go.;;terme 
l'Uiıırrıu~ıllu. Bir altın lira 28.00 Ha6{r..~.n var, ben kolay lkolaıy i- kenıdhmi şıma.r l~< bir ıhüvi.ytı't.Je il!ıtemC!var, baş·ını aksi isü'{.2,mcıtte 

Deli Hasan Halil ağanır: saklı 24 ayarlık bir gram killçe nanılaoalk. ıtıEımiz bir sev,giıye mu. gösterdim. Falkat bana öylıe haıkfitrn çevil'iıyordu.. Saçla.."'!nd'an yakalıya. 
r ona Ha.1.;.ı e!!de eyfoyüp nsmaik is. buhmıduğ.n soıl<ak köşesin' geldhğ' altın 391 ha.talb tıuıtuıJ.:ıcaık !YİT katlın <fuğıilim. old0un ıkıl, ıhalld:wtcm lhislıerim in. rC'k k~.nıd•m C'€•k.tr.. Isla•k gö7.lerlni 
ter! zam:m, gökyüriim:l::-ki yı1d•z1ar da- ------------- Dönıüp balkt~a yüzümü ik:ıızartan ccldi, as.i.1'1e~i. kapaya:raık başını erkeğin göğsüıne 

Kapııeıbaşmnn yüzü ölü &e-n7J ha ca.!ıılı k·19ırdaşıyordu. Yaıtısı Ü- Eıtıarn '"" rııı .. '"' bfr ma.zim var. Halim de pcık tem:itz Veıdaıd. ça.taılıırıı hıraıkımış, nefes blll"aıkıtı.. Omuızlarmı sarsan ruh! 
-"' • ..... ~. ?:Cr; biT in f!·j\y· k.arı:ınl ~a ooğu.1nı % '1 934 Sivas. Errorwn 2.7 211.- saıyı1maız. İst.ilkJba.!e gelince; ıne O- alımaktan çekUnereık hayretle genç zıeltıetıeS'ı, gıö~ünd:~ fırtına 1 ar Y. gJO. SClı.ı.aluı: 

_ Ya, P.aıtırons Halil andan ne sd1r:aikıta s'ımdi mavi bir al~ahk 

1 

% G Tasarruf bonoları 94.- lacaığınnı hi·ç bilmiyoruım. Kocam, kad.m diınliıyordu. raıtan tarvıfiuın 'kesilımemLşti Tı~ 
ister? va·rdı. FtV'l.er daha az kararak gö- A..ı1aıj-0Ju Demtryolu ı ve ıı 52.50 kenıc\ı"ı~fne .ilhıamet ettiğiırn iıçin beın.. O, ~iro'rli 'haıreketlerlB çaıtalile na.klanım Vedaıdıın omuızlanna ba 

_ Orff_..<"1!11 'ka:~up Uneıye ~inlk l'Ürııüıyont'u. Kö~vi ciöımı.-e'k isıleır- . ~~~~~~~~~~~~~~...!Jd.ıiC'Il~a~y:erı~ıldk.flılt. .. ~Yıt!uıv~amj) ı uğunmda yrk.. oynuyor, giY.tleıi:ni ka1dırımadım. tı:ııııyor, lk.ıs:lk saytıalar ç:ıka:vmrdu. 
--~--....;._ ___ ...... -..:.... _ __ ..:..__;.:. _ _ :~~--'-- · · · · · · L "· ı de.ııin bir he~ sarsıla sarsıla (Arkası var) 



28 Temmuz 

Dün ''Y avuz,, da "Atılay,, Adliye Vekilinin beyanatı 
.. 

• O ) h J d (Baıtara!ı 1 inci sayfada) ı mütehassısı ile mutabık kalarak lk>n 

a 1 Z at r a ar a n det M'üddeiumuımi Hikmet Onatın vaz.yeti birkaç gün evvel V eJUı.lete e e rl n z 1 i 1 ı odasındla meıguJ •olmuş ve bu arada hildirdi:Jde.rini &öylediler. Ankaraya 
ad.iye erkan:n~ kabul cttrıi§, kendi.. dlön'iince !bu i§le yakından meşgul 
ktrile m~teliif i*1 etrafında tema.e. ofuıp bi-r nebiceye varacağız. Şüphe 

8 1 
• . yf da) Gür ·biır rem verdi.ğ: 1.ı.mıantla: mı;ş '\~ &:am !haber alım.tr' c.lıırınnaz, bu şeihicilerin aziz hatıalarını1 yOO. l~rd~ buıMuruııtılk., <lirektifler vermiş. yok ki, İsıla.rılbul adliyesi binası bü. 

( a~t.u~ı IIl'Cl s~ ~ altnda _ ~ lbıalk! bah..-,.jJyemi:zıde ve mem~~ s:n.ev eCeı.1.kcn Pıırah.-tı:kları boşluğu deırJ~1 t.ır. yük paratar sarfib vücuda geti~. 
'ViUtz~ lhey~::·fü tar-et~rı Etrafın P....m.::1·al geı!Jyıar. Şıük.orü ~ ~l~ cud l>ü.tün taıhlisi:ye va.:>ııtalarHe ve !kısa ~:da .. doldur.rnalk haıs- . ~~ ~eın~ncioğlu ~n ken. cek muazzam bit- bina ola-caktır. 
1x>.PLa:n:rr:ü5 b~yor~~~ k ro.n rm saf.lımmn arasından agu· <tg::.r ar~.anıızın ku-rt~"ilinasma saıtıaı, ·~ılkü dunya dı..ıınunı.ınun dmill.oe gorur.en hır .tmıharmim2zin Fe.kat içinde bulunduğu.muz şartlar; 
Y'~1:'"Yeş.~l .~cng ~ roaV!;'e ·Ön.. ilerh)aı·. Ş.ım<l!iı mill~L k-on'UŞl.UJ'IQT. ~ ~ de, gemmiıı bıatıtıı.ğı emrıE!ttiği, en :mü.b.im bi.t' vazifedr. so~luğu ~ter'u suallere ceva.bcn ıhöylre bir bıir:ııanın şimdilik inşasına 
ç~k:r ·gcu.lü ~'en.ı.ze ~{ yomm. ko]. Bantdıonı.mı çal~. Isıi:~1~1 ma['ŞI, m~allin 8Q mere ka<l'.ar <lı~ ·r.:ın ve Denıi~çt_ ar!kada._o::J.:1nn bu. ~u@.ı. aşagıduk:i beıy~nıal:'la b\lh:mmu:ştuT: ~1amna.sma müsaid d.eğildi-r. ilk 
: 3<3 ÇOC~'t.:ll.ll.WZ:U lli~~-ii..nM K.örreziın <lerın si.ıkut:u. ~!nde de.• 6.)"'Jll za:manda ~k aıluntılı h.r ~r ll&cıtit~y~klerınc en;ınım. -: ~-=-- .J\~ed~.' k.anun~a yapı!in.:a•k fırJB.t eiverdiği zaman. işe be,lıımak 

r~ırun ar.<:b~a. ~~~ ~- r.ln ruk~lıt.~ \:ı.~1rcch"'ID2:'ktadır. DeuıtZ ~ )t;illxıır.:lie kuTtanlmal~1 Vazı'fe uguırun.da mcşum blir tadilat ışı henıuz bttmed·ı. Bu h-usua. üzere h.az.ırlıidarı ikmal ederek, bu 
~guıvencn bır ımucrım. halıy~ ~bt bile bu 525tcn siındi saniki., nefesli ~vf mıümıkiiın olamam!şt:or. \kaıza!ya kUJ.r'ban giden m~es ve ta yapı'I:n a:ı:ıJket_ Üniversiteyıe, ba.. zamanLn gelmesiııi bddiıyeceğiz.ıı 
~':"u~ mu~ .. bir ~ gı sazlardaaı y~hm oo vakur sesd~ Va:ilie lkuıriba~ ~anı~n Aş~d ar. aziı~ şeh:d'l~~in hatı.rasıona .!.ıii_:r - rotara gon~ri!?<!ı. Henüz bu müe>.. I Iasan Meoemencioğlu, beyanatı 

Y'illk~lıı;:n .~:r~tlı govdesJ!!_l1_n ~tek. buıgUn hü.tüın m.iJeıtin matemmı ikadaşl~ı:ııını u.ğroıd.ığı fec: fılob:ıtten meten ibq>ıınızı 3 dakrka sukuta ~f.erıdeın ıstenilen cevahlar gehne- sonunda mu:hımfrimizin •or&uiu 
lermı op~ ~p ge-r1 çeltıl~yo~\;ır ular.aı ıvıe a17jz .şeh1dlere götüren büıtün ım.cs~iımiız w mem.ldket da~t (:ıdıiyorıum.~ 0;· .Cevab'hı.rv gel~nce ~! tetkika.ıt:a sual üzeriıne haki" hu\.uk mahkeme. 
M~<Wl ıl:>:a: SeJl~, ırns.,~'\Z"\.w'C ~ir tecıssür vaır. Bu mmşlft m!.11et deı:t.n bir ıelıem ve 32Jtıı~a~ diuı;'!r.~ Çelenk er denize ahhyor tabı ru:_ııeagız ve t~n:ıni~e göre !erinin buılun<luğu binanın 1.-ullanıL 

~,.n aı~~ınıdla, .Tü:ı! ~ ıg :fat)hasmı şehid yavrularına ~n ~ ve dıuymalktaıyı'.Z. Gemım.n lbaı.lt!gı -- . . de ~cagımız ~ net:~e. u~e me. .m.ağa e!lverişciz ve tehhkd:i olduğu 
ru:ı ~ın.'(.8. ve g.et~ceısı lk.adar rt;erte . ~;A".lil' ;Kıp11"damak şüyfü mahalde y.aq::ııu.aın &rama, tarama es .Baıyr.akta:r yanya ınıyor. Yaıvuı. deını :kıaınunda .w deg~iklilc. yapıl - hak:kınclaki pyfa. ve şikayetleri k.at. 
nnz, bıüıyifu: baıyır<ı.ğımu.ın dalgalan.ı.. ide:~·: ı;:,""":ef~ a.Lmıv<Jruız b:lc-... nasrınrla dıeniıza:lb maynkmmn 2llm lkıOca gövdesine çarpıp g<tri ~ rnebzzl'1l.ı bu ıyi halledeceğiz . .Belki iyd:'Je tekzib etmlt-... vaziyeti mi.ite • 
.,,,.., . ..ı.~ r .. ~~ -.-t........ı- b ~ cııt eh:; .-m. ,,.. J kil d · · .. • .~..... •'--- b • ··l _111.'k L __ _ 
,.....uıı.ı.ıcw .ç..~ ~-uc::~ ~ •• Y_ ~tutuşturan heyecan ve mevcuıdi:yeti anlaşılması gernTrıhı en ·enıızıın ve ru:zgarın ses_,., C:~. ıata.n'~uın u ı~ . ~uı ecun na=tı's'.1ara tetk.i:k et.tiTdiğini, böyle 
Ydk etr.a.~ ... Hailıuk.11 ~tün kft..[ kalıblerde dile gel{!n çar _ buınlanlm ıttrıne çaırpmak suıretile dıUij"U~""llZ yalnı'Z, lı.uküm!lennO:e ?azı de~ı~er yıa. bir tchlikeniil mc:vzuubahs ~l.amı • 
peşte-~. aı.ti:.ıı. çizgiler .bali.nde be.nı 1 ~ahın >bi.rlııaşti.Imek müınııkün oL ka?:ın"n vıt lls.: 11-nı.kması fut.halini Mızıka. matem lravasınıı çalma - pıhı:a.s na ıhbyaç wıl c:1acaktı~: yacaığını ve e&a.S'!n bin.an.hı Istanhul 
beyıa'Z etb~...lıe:ri:le Y~":ı"~ ibey'aZ pıntı~~ sa1Yo tı.1.~den ik:uvv~-ııneıkte ve bu husustn ğa. ~ı.__ Her~ld.~ !a~.ıLs.c~ eylenn kıııt _ ı Mücld~Hiği."'le ver1len yem 
bo:,'l<ldan hlır pot'tresiıı..ıı çı.zen cf ı:· ~li bir gürültü arıcaik bu. k:ız::::zeiıe a.rlk.adaşl.ann hiç bir ha.. Butuın .göı!lıe.r Y~ . _ şe~ onumuzdeıkt aylarda te.b ıt f:aıhs:.satla lbıor defa daha tami'1" ve ta. 
radl:a dloluı. .• . &aha t,en:ıııil ettiğimiz milli teessü.. talaırı ıbuılmnamasr bakımm:tan h1- Seııt bir .k.uın:ı.anda,_ genı.ş gııve.r. otrruş olaeaiız. . dil ettirilerelk iyi bir şekle kon~uğu. 
Saıym Amiral' şakrü: Okanı&l ?a1

- ~ ; iıfadEsi olaıealk.UT. Kürsü • 2le :tiesel.li vıeımııekıtedrr. Esasen 1-i tedc bı.ıluın.&rul:aın denız taıra:fın.a ~ Boşaınmaların. lrolaylllı§"t\rıhnası ı. nu söylem.iış,tir. 
:resi ör.iWıclıı!, gömmiizde ~~~~- ı'UJD ~ gür sesini d!;l,J'lltyO • sene ~ 2 ~ :ile lrun.ıla.n ve \•iırd:iı. Biırer hlrar çelen"kiler denıze çin kıa:nu.nıa yeni hükümler konması. Ad'liye Ve'kilinıiz birkaç gün da. 
~ uıı:an.a.n ıma.viliğr. 'V'e Y<:~~· den 00.mbur..ıyclt büik.iimetim~in ıbe.lhri- atıEl.ııyoo:. na ihtiyaç yoktw. Bu iş daima haki. Jıa şd}ı.rİ·miule .k.ajacaktır. 
~ ~Y'.111. $2f'in. bi~ ntL- rı.ırz.. • ş· . ,. Oka11m nutku yreıu:zıe ~i büyü.k. ~)-akın 11lk dıe!a donanma ~muıtanlığı. - min mümkahe V'e takdirine bağlı 
garla ~~. ıçııımae si:Jldi..:rc~ Amırat ÜK.rtl . . a ıak.a ile .:ınki~ eden ve gıltt;!kçe nın mulhto..~ ~1e~g~. ~:ın salt- ka\aca~ır. n . . Ölüme ıebebiyet veren bir 
kaıbvE-.lertmJl'..C. ıçıerlren, kıy.nıeıili d _ ~ misa5·r.ııer.nuz. aTıka • daJh.a zilvıa.c:Iıe ~nişliıv-e~k olan d'~- hıına çarıpa:raık s~rp.ntiJ.er.nı ~ Vek.ı1 bu a0rada yem ceza evlerıı f' hkiim ld 
:n~ Tüılk: çoc~~nnıın, . be-J" daµıırn:1' eıvlanl;ırım; 17 seınıeıden.. n: 7aıtıı fi.xunıı.:tı: Ş:.md.i:ye kadar lba- saçtı .. &ınıu kokırdu v; tıaı:b s;~~ v~ bt.anlbu\ e.dliıye saray.ı iınşaatı ba. §O OJ' ma o u 
~n ve heır şart_ ~vaıceıhesi'nde lberi ~atciyıetle çalışını~ ~e san ne .çahımı:ış ve ~ı.şrnıaikta °b'J- va:sıta:Iaın ·~~nlıgı'?~ cıfüı~ hi:.!lenne de ıtemas et.rru.ş ve şunları Burulan bir müddet evvel Edir • 
g~i.lk.Jeri k.aıbıiltyetı ~ ırmM"3~; kJt,md:aın ooın:rıa da ~yni .:1'1urvafl~k~ • lıurrmJŞ -re ibia.ta yım:ihıden en ufaık f~1:r'lka.ıa:ın, ussu ~ah~ının; ~~ söyl!e.mıiştir:y . n-eden Mehırnıed Önder idMes;Me, 
f.a.lk:ıyıati 0amfah.j'ıor. O, .. MilUet sat> ·"""'-ve~,,__ zivadesıı~ çah~ca.k b'- r· d· ~~.; vila:y'dtın:n. beledı.yemn, Göl&< <<- Muğlada Lrrkaç ay e'V'Vel .,,.•uıkl!ü ol.amk """"~imize geılen bir 
l- ...L. ~ __ .._"1 :r'-,._ ~ 'J , 11 ... .-1 l •\, ~ıal""AYı3. mey a;n V~ı~-...~.:ıır. ,,...,.,~· . 11-J , ,-ı__ J ~.,. İ 

&ıışuınh derken . ~rn. w?ı~ <>lan cLa:ıLz;a.lı~·~ fw;muman <--""J.;.u.•.ı;ay> ~.a&;.ıl~ mıgünıe ka<lar ~zaısı.~ını, ·~ ~!.mn., 9C u oz .sa:ne.. ... ~atı i~l ~dı!(T.1 c~za~e ~a- .kamyonun Ecm.nıe _ sta.nbul yolu 
~~a~n a2tmrdr ~. h ~b ~·Illllı Çan~ yapilııın maınewalar'da fa~ 0 _ yıı mı.:~.ı.mn _ çe!~ıı.klc:z ~a - hşan adliye zmı.a!' ameleşımn rn:ik- üzıı:miına"e :fhz!a yüke day.aın:am~ • 
ıtnı mermıs:.ne azıırliinan :rUb.Jan • akkğı v~i ya.parken \ıgTadıığı 

1 
lk ııeırilen en .rniic:;kül arııala:n l;'lb E'ttl.. Dernıız azz.şebitlT.enn us - tarı 400 dür. Müf-Mtişler v~l'ta!lille ra'k frenleri ik.opmıuş ve kamyon 

mırın tıredil~ bu~,Y'Ol"tl1 mü.etsif lkazıa dıolaıyIBile ~ g~ =r~~.lıe ba.~~l.arı başta tünıe. 5eJ1?iltrn.iş çi~leı:rle sfui1em. : aldığr.m ma'lümıat3. nazaran, bwnla ,- bir hendeğe yuıvarfanarak, bu sı.ra 
Saat 16. 'çindıe: ba.J"~ ~bediı.yenı g-0z.lleıri.Dl M ııeşa.l olırı.atk .. Tid • ımıştı •. Mıılleıhn parça pal\..a. sevgı rın da diğer sahalvda çah~an zı.dGı.. da kaımı:rooruın üıstünde bulunan 
Kı'Ç tnretin öiı:ıitnd?yi°oz. . ~aıyaın. lrabıııaıroan şehid arkadaş. s~ynn ~· loe!'i . u~o .~eı .. ....e ~.an duJ~gularmm semb:>Jıü ye amelesi gibi mtr9affakiyetle ça - Satılmış isminde bir amellJe aldığı 
Milli ~ :iiis!enınlş- ikilr .. ı ı(;.-..... ..~:ı.,. naıtural-aruu: anım.ak ve lıfcin~ın 'h...ı+:ır.J, _nftı.hm ~?, ~~ ofan QeJenfk.1eıri, dalgala!" siirü:kredi. lıştı'klartonı öğreniyorum ve bu işi ağı.r yamrlaın ölmüştür. 

.. _ _:11~ .. ~n ,,,_,,.,, l JLW.. .... ......,.. ~....,.,,_ı,. - tıtı'" "'U cı "''"1 ue :ı. ı ar ve ~an:ı-.ı. B" 'b aJ1 . 'b d' r D'" 1..... ı. .., •• "J:: ıfat•il sunun döITt ıta.Tad\nl', nu.ı.ı:cv ~'"'Jı;t" r on1ara IS'.J[lı vaci!e:rnizi yal"'u=~ uz.e-.. . . .. '''\; ab'İ' . h ,..;.....,,:ı;..,.... ika.dar _ı:raz sonra. ne garı. ':ene m<ın miiteımadııyen ta'kr e ıyorum. c.y - un, uu ı~aozı.'?nın me:ı l.ll'U Sl " (' 
Ve oovgjsiıni ıarLiz <Şe'hidi'ere ~~ rıe bu•ra.dıa ıtıophmmı'? buJ1wıuyo. - la 00:- ~y. ~ ı.rıım: '?" .. ......._J'"'" b~ı- tcsadüif ... ~~psı bır ~na<;lc'l. 5:<ıf- lu1 ayında gi'Clip ~ahııa_;ı bu çalışm::ı- 2 nci asl~ eerı:ada dUl"ll..'<Zr!SSl'na 
çeT'Olikler lkaıpJ:a.rru1hr. c;üoverteyı Son aıife d:eı.rn,e!kle bu şehiıd oklıu.gıt ·~bi. bundan sonra dıa de- fı haırb ~m!ıZ n sanh ısımıttıı ıih- ları y.akıncfan gö"t"Cegim. Tahmıı.n ·balulıam ~pför Mehmerl Öndenn 
iki. sıra çevirmi'Ş SOıbayhm.n ve e!. ::~ 13: .aırıtıık ebediyen u:rur~ n~ltı ~ ı:ıem1ek--ei ve vatan tiva ed€~ piıı;nç cYa".ı:wz" ~~nm ediyöNm ki; :sa-has• çok. geniş obn neticede hadisede tcdbirsizlulk ve 
t:~dın ~ıneş aı1tmda va-rhyan )"8lğt3 :a;ğı:z ~n.ı!St aırıJaşılmasın. ~ıl'.ı1kıs ıva-;;ılfıe-1cr.i.nıdle hlç yılma;Jan mu - aJ:tı-mı sııgııııırrtıe1..a.:_dı-.A u~ guv€'1'te : Da?aman c;iftl.iğinn ... ç.all§a<:ak amc:- dildta~i bu1.unduğu ~n'la~1m~ 
çciıırel'dfatde :ımtınıb ~. me:m.. c ~ntle- Vt? ~al'bımilzde vaffaik ol.acaık v·e meslelk:i ıhata~arla d-en bu mwtai su kunetı yıtrl:an sı. lemin m~kta.rı önümüzdeki sene bır v·e 8 ay mfu:ldetlıe haps'.ne karaır ve. 
l.el!tet lfıi~n~ ayni f~J."lıllt. 0=vete tkad• her z:aıman yaşı~- rrç bir ı1raz2ıya mey'Cian VerınT.'ye - Talı. sesten· dağlara carpt)~. Si - miııili daha. artacaktır. rilım"~i.r. 
laıı-a ba-ı.:ır bTr azmm i!zleri ~· }.~~- ~ ~ I.ayılk olcfuk..hn yül'.ı;sri: celktir. lfilıenıdaz!a.r lh.aıvaya üc. el aıfıeş t:d'ı- İetatnıbu.\ ad~e binagı inşruıtl me. --------------
1"asimclie f.z:m;fıt va.Tıs±, bele:J.fi!'reıs:. ~1 e:Pa!m.a m\llhaf-azıa ed: - Ayr.ııca dıa tdbaruz ettirmek iste~ \ııo.rbr. !lellesine ge1~nce; projeleri işile ls • Doktor Hafız Cemal 
Gö'cük k.~ailta·ım., pMÜ ~b- ~T. r.im rki, ölüm nihayet bir muıkad - Bu baıziinı tören sona e~ al\. tanbtıi Müddeiurnumi\iii ve -..-ilaye<t 
ları d.a il.11ii1z:ıtr ·~fu'l'llutVO.::'aT· !f~e: Atlca~ıaırım, heıpini.z lbil~r • der:at i~ i.diır. Bunun değ!~ımeı b'ir tı!k... şahsan me~'l 0~,., ... ktadırlar. Şehh-
yıerini alldı:; Yll~ =1 scnmz Jti cAUiıaıy> deın!Zattı g.3mi • araiide o!idlnığu. bu hadf~de de 'ken. Körlezdıe gi.tti,kçe dU"rgun1~an 
SUıbayiıarı '~~ aF · milz Çar.ıaırukalle- Boğaız'.ıo ru~m·da aL din~ .gösıtemnıı:şti:r. sulıar:ın oüstfünde güneşin nar çiçeği 

KeSk'n btr boru se:r·hmaımlıyan chğ1 '\'"a.z:iifeyi yaıpat.k....."'1.'.l. 14 'l'em • A.r!kı!rl'~amn, içimi?de- OOrin a. renginddltl son ışıklan prurlııyo~, 
Bandonun btr sesı ım~ l94ı2 taırilhinde kazaya u,ğ'ra • cılaır blıl""..ıkarak aramızdan ayrıL.'tll golge~are gömiilen sruı.:.ııenfeın Slli-

:ı:arm üstüın.e doğru mağmum biT 
~aım çökiiyorıdıu. 

N~ret Saja Coşkun 

(Lokman Hekina} 

Oivanyolunda T 04 No. da bergün 
ba5ta kabul eder. 

Telefon~ 21044-23398 



Memleket haberleri 
tzmitte Earabii.kte 

Belediye hartsretle çalıpyor, Bir köyde biiyiilı bir yangın 
ıehrin bütün ihtiyaçları yaVClf neticesinde 31 ev yandı 

yava! karftlanıyor K.m-ııh'Uk (.Huısusi) - 22 Tıem.. 
imüt ( Huru.i) - izml.t bde<lL n:ııw: Ça.rpmba. günü sa.at 1 '4 &l • 

i çal tp.n tbole.diyeler u.a.ş.~1<ladı'I'. rdaırıncla Kaırat::ıüllciin Kızda.t k-Oyi.l.n 
Bu şehre ıbüyi.iık ve unuıtulmaz hiz _ cl'eın İlbra&um Eserin aobfıTıım;iMı çı. 
meder~ vaubr. Bir süııü güz:eB ve .iyi k.aın lb.ir yaınııl!n ·~ 29 ~ ve 
~<er gönı:n.üş ve ~eder meydana ge. m\iıft~l· iflıe h-i'1' çanıa.şırhaınıe, bir 
tırmi:jltir. E.:Jlc.ıi. İzmiıti biılealer 4:m~lca.rni .ıki oem'ım 31 hane. taımcamen 
kü dle.ğ?:ş.rkililk. kls.11f]sı.nıchı. da.ha .İıYi bir ya:nımıştt!J', ~ zayiat )'10ktw'. 
fikir sahib?diıfıu. Yaoogın.J.rn sön~e çafıı~ıı.n 

En rnkiıhrıan dıeır.d ola.n su İşi be. Kara;ğaç fkıöytü k<oınııcusu İsnuw Bos.. 
Tediyenıin g~& ile hallectiiıı:nişıtir. .. . 
P r ___ .. 'L ..• f • ;..._ ~- t~·n<::t dl.LfeD bı'!' taşıl..a başın.dan ya.. 
aşa ve Y<>G.., -ll.lıN.T'l' ennı tes.1D<1t rııo 1 .J· _..JL.al L .J: _, S '--

-A. i\sa} cdi , · · ra· anım 1' ve QC.mı g;er.ııı.:ıa ar'J'an. 
"°''.rıe · ı!l ~r. bolu h.asıtaınıeııine ~a:ldlırılm:ştır. Mad 

lı:mlt 'bcledzyesi ~İır yol ve so. dA b .ıu, b' E. d f _L .J 
.__ .J....... _ _ • ı aısar CPti ın ııııra an a:uö.Ulr. 
~klarınLn da yaplııı.'TI.iUJ.na az.t.mı D . r..ıı::n... · f · · · K 'L"'k 
.J·~-k rt' ·• .. _ kt .J' H·• L:: 'CllllI' ~= ıt. a-~esm1n ve araı;nu =· a ı gO".:;.,..rme ectlr. aıen ou-
tün çarşı ve 'h.aczA' mıahaJte yıo.lJaırı: yap j.aın.d8;rmaısınLn gayret ve f.eda.karl.:.ğı 
tırıWıa·kıtad · r. ~ye!sınd'e yang :aı. havanın ç<>k nız-
M~uır d~iryob caddesinin. her ff.lnh ~na raığmen ön1eınm.iş ve 

~i taraıf ı a'!lf~t oC::aTeık. )<aıptl't't1,nıştı:r. böı:rkoe d:aıha ıb~ bir t'&hol&-enlıı 
Yaln:z bir tuafı kağıd fıabti'k.ası-ııa örı:ii aihnan~1tır. 
getirilmekte ola.n su mi.."na.seıbet!lk 
bozulmuştur. Bu hozuıla.ıı. ta.Taf ı su DifJrikte bir dükkanla bir 
müteahhidi yapttreca-ktır. diapanU!I' ve iki ev yandı 

Yeni Hw~ önü.ncldo cadae de Divri1ote.n yazılıyor: Kaeabamız-
beledıiıyıe ta.rıtf'ınıd.an güzel] bir ş.ekıil.1da ye.n.i bir yaı.rıgiln obnuştur. Çarşı. 
de yaıptır:!lmalk üz.ere bu.lu.ııuyor. da mMaı:ngıo!z H'Uall ustanın düık.. 

İzıı-cit .b J.ediyClfi ~ ağaçlan .lin:nclaın ç.:Btan aıt<?Ş hu dükkan1a 
d:ırınıaJı: faal~e bu y:l da devam 1bitişiğilDd.eJki hususi muhasebe ~ 
etımişıt.ir. E. aseın. y~il olan lz.m.it, şim ye aid dö:spuıseriı, qyaLuını, ecza
di büslbütıi.in yeş ı:I.k}ere b.:.irüınnıüş • nesini i.iı3tülride ve yanı.ndaki evleri 
tüT. Saıra.y e.nündeki ~da, iki üç tımı.ameın yakmııştır. 
se.ndDk çaml:!k. <bir koı:ıv haline geti.1 Son bir iki sene )çinde bu şe1cild.e 
rihnişti:xı. ıvııku.a geleın ya,ngmiar dördü bıuL 

İzmrt hdledey-c:ri faJcir ve klmıse -1muştuır. Buınıun se·beıbi de ıkasaıbaıda 
ei.zı\eri çok olan fzm:iitiını muhtaı; hat tam t~tı haiz bir itfaiye bulun. 
kına da ıeın gı~ ölıçüde y.ard>ıim et.'mamaısıd.ır. Y aıngın ancak halkın 
meoktedir. Bir sene z.arimd.a 2 bir ya.rclnnile aöd'ü:r.ülım.eğe çalşılmakta
vaıtalbda~ mad!dl yıa.rdımd.a bu~uın-dır. 
muştur. Ekındk vermi~ir. İşsizlere 
i.ş bulmuştur. 

---o---
Şarkqlada habubat 
ltararnamesinin fe$iri 

Şarkı~1-a. (HuM). -- Hububat 
kongresi V'e natı1ar haıkkndaki kararnameler 

Edirne Avcılık Klübüniin 

Edmıe (Huısu i) - Beden terbi_
1
c;iftçik:r arasınd ~üyük bir ı:ın-em • 

y~ Avcılık l<lü'bil yıilık kongresjni rı:wriyet uyandırmış ve kararname. 
ak.d.etm:iıf ve yıeni idare heyetin-e Av. nİllı t:.aıthiki için kayırrıakam Muhte. 
nıi Demirkaya (Reis), Haııim Akın. r.eım V efaı Ha.lkıeviınd.e uırmrmi bi.r İc
cı (aza), İzzet Tütün (V~nedar) , tima yapmıştır. Lazım geb&ı kon -
Cevad Takan (Katib). M..ısta.fa Ö. trol memurlları tayin e-cülmekte ve 
zefli (e.ze.}, Şahah Sengelli {ııza).tahmiın dereceleri gözden geçiri·I -
ve Rifat Akta, (.aza) seçilmiştir. mektedir. .,,,.,,, 

İnşaat ilanı 
Sümer Bank Uumum Müdürlüğünden: 

Güreş müsahabeleri 
ı - izmJtte yapılacak memur Ye ilÇi evleri ile bekar pa.vyonl.a.n, ka.n:ı.Ll.ı:as. (Ba§tarafı 3/1 de) na nazaran d.aıha hakım güreş ya. 

,-. :,-ol ve harici su tesisatı emanet usullle Lb.a.le e:ltleoekür. Gfuıeşiın b.r sırasında Makarna. ıtı. A:kşam olmuştu. Sulitan Az 
2 _ İşbu Uışaaıt ve a.mellya.tın muhıunme.n keşif bedeli t.80.000 lira.dır. cı. ıh.asrruıııı çapraza toparlay:ırak emil' verdi: 
8 - Dslltme evrU:ı Anka.Tada Sümer ıBaruı l'•luamelat ~ul>eSinden 25 lir3. süroıü. çapraz zorlu id:i, seyirciler - Berabere aıymnız! BaŞka b' 

m1*a.billnde aımacaktır. heyecana d~ü.şle".'di. Kara ioo, dıefa gü.reşilerin1 aıyırd ederler. 
4. _ Muva.tıkat iernlna.t mikdarı ıo.ouo l.İraAia'. yıüz,dıe yüz maığlıib olu:r vaziyıetf> Peblıivanlan ayırmak üzere K 
5 _ E'Jtsf.tlme 10 .\tll5tos 942 tarihine müsaıdif Pa.za.rtesi g;inü :oıaat lG da gi.ıımlışti. vase>ğltu Koca Lbrahım meydanı 

AJı1cl;rada. Sümer Bank Umum MUdürlüğü inşa.M şubesinde ya.p~kt.ır. Ma:ka.ınac.L, hasmını Sultan Azi... yiirüdü. Pclı.livanlaı··n arasına giT 
. ' 6 - isWtUler teklif evra.kı meyanında şimdi.ye kada.r yapmış uhluldarı ba si. Ziln o1ru!ııdlu.ğıu Y""'rıe doğru sürüyor- di W aYJ!l"(h. Paıd!iş.aıh.n rradf>S, 

bl işloe ve bmıla.n.n bedellerlne, firmanın tekniik teşkilatının kimlerden te. du. Padiışaıli olduğu yerden kalkıtL şu yolda. ıtc1bUğ ettıi: 
rel!Wib ıefttlt'ne Ye hanı:-i bankahrla. muaımelede buhındu\d.arıoa. da.lr veslkalaır Ne o.llur ne o1lmaz diye yana çeıkil- - Paıı:E!şath1mıız erendımiz. SİZJ 
Jııay.acaklardır. di. HaJ!il Pıaışa dıa, alclaceJ.e paa·;şa.. beraıber.e aıymyx>rlar. Da~a bir za: 

7 _ Tekllf mcldobb.run ıaavı zıut1at' ika.patı olaTa.k ih:ıle gti:nii 15 e kadar hın looJ.ıtıu®uınıu 'kap.arak öbür tara- ma:ı:ı. gilııeş~n.iz.i ayırd ~dersın i z!. 
mURnız mukabilinde Anka.t'Mla f:ümer Ba.nk Umumi ki.tlbliğlne tesUm oluna. fa aldı.. Malkaırınacı, pa.dil.şah maka. Ma:kanııaıc.ıı, dıe!brendi: 
caktır. mm.ı çiğ.neyıe~elk geçti. Arzıniyaz, - Aibe olmaz be!... Bitmelı 

s - Posta ne r;öDderile~i: teklifler nlh3-Vet ilı&le saa.füulen bir saa.t evveline bu hal ikırr~ıs1nda deli diva:nıe oldu. güreş ibe!. 
kadar gehniş Te v:arfm k:ı.nuni ~lı:i!M 11:çatıımış olma.sı lizım.iır. Postada. Gayri ihltiıyari bir kıs::ı v-e kt?sik Diyıe söylendrk1Jen sonra Ka 
va&:i olaealk ceıcikıneler nua.n Ulbara. a.Iınıı.m~a.'ktır. Ç".lğh!k atbı: İbonU!ll en.sesine y:ı.pıştı. Maıkaı-n 

9 _ '.B&zdta Uıaleyl icrada serbest.Ur. «59ll _ 80'7b - Ay!-! cı, pa&.şah irıaıdesi ned''r bilro:vor 
Benıellret venin Kara İbonun im- duı. Derlhaı1 Ha.Hil Paşa, meytla"1a a 

Maarif Vekilliğinden: 
da<lıma blııın bir çmar ağaıc~ ~i~- tıldıı. Zaıben Suilı'ta.n A-ziz dıe ('e 1\, ı i . 
ti. Gözıü kaTa.mn1ş 0lan Maıkarnacı gitmi."iti Haın Paşa, sert bir · lisa 
hasmım otuız ad1m kadar sürmüŞ- la Malkarnacı:ya: 

Aakara 'ft :İstanbul liölge Sa.u'at olrallannda orta okul mezunları için birer tü. Bü!kü.p ~ıge!l~d yıeınmc>ğe - PE!h]Waın, bırak ~:resiı! ... N 
&rıel e).eıktriltçllJt şubesi a.çılm.ışhr. 20 ya.şmdıa.n ıbüyük olma1a.n 11e orta okul çalıışııyx>11dtıı. Fa:k:ı.t bir türlü aı.:ıh eımreıdiyorlarısa df'ıt1hal ycrp! .. . Ru 
d.i])1oma&t almış bulunıwların k.ı.bul edildiği bu şubenin ta.bslı müddeti iki yıl_ hasmına ıçenı~eli yefoıti're~rdıu. rası $8.'1"3ly!'l ihümayundur. K1 -
ılır. Ba fSUbeı:len mezun o.ıaol.ar 1(5,ı sınıflı Bölge San'a.t Okulu Ele4ttrik Şııbesi İ'bo. ·R1e.13p ağaca çarptı \re bu çarp1.ş :naır değill! · · · Hepi,mJz pacf:rşa..lı kuı 
m~ ha.klarmı kaz:ı.nırla.r. önümiizdck·i ders yılı için bıı şubelere de omı dlundtı.Jn'ıdu w kurtaTtlı. Ç:ümkü hı vıe ~·r !Jru1ıuıyuz, 
Milli M.ildalaa. Vekf.Let.t hesabına. ıpa.rası:z 1a.Wı talebe aJ.ına.ca.ktır. BWlla.r içl.n Malka.1"l'l.alcJ!mn ıki1i'd~i e11erı.iı de a. ])eytimre Malka.rnll!cın ın akh ba.. 
«2» Ey.lılkle bütün vtli.yet. merk~lerincle orta oıwı müfredat progra.mına cöre ğ'aca vur~ zı...od~1enm.işti. Bu se- şın.a gelldi. H€1.mle!n ~~ tıır~~tı 
Fizik, Kimya ve Ma.temaWc derslerinden @lm3.lı: üzere miisa.Ju.ka. i.mtlbanı ya. 'OOb'Ie <;aıpr.arz selkü1.müştü. Aıızniiyaız ka1fa, beş sa.atffk gllt'f!ll 
•ılaeaJııhr. istekllJerin a.şa.iıda yaılı bel&'elerle va&Unde Maarif Müdiirlüklerlne Güre:s. ıtam bes sam davam ıetti. esnasında be]!{J ~ ku1"xm a•na. 
ıu;üraeaat etmeleri lizıındır: Fakaıt Malkarnac~ Hüseyin, hasnn- mışb.. M. Sami Kımıyel 

~_:_~~~~~_:_~~~~..:.-----~~~--~~--o 
1- Dil~. 

2 - Nüfus hüviyet eüıdanı aıreU. 

3. - Aşl üi'lııı. 
4. - ort:a oıku1 diplomas1 veya. Use sınıtlAnndan retirdlli ı.aed1kname. 
5 - 4. tane 4..5 X 6 biiyüklüi'iinde fot.oğraf. 
6 - Orta okulda.n mesıın olduktan Yeya lise sım!la.nndan birinden tahsilini 
~ten 110Dra aradan zaman ıreçmlş tse .poUSQe tasdikli hÜSDÜhal vesikası. 

Gündüzlü iırmeık iat~yenler için imtihan yoktur. 
Bunla.rın 2 Ağuc:.tosta.n 24 Eylôle lı.adıu:- Okul Müdürliiğüne müracaat etme. 

leri liızımdır. «8073ıı 

kağıt nakliye~i 
Maarif vekiiliği devlet kitapları mütedavil 

sermayesi müdürlüğünden: 
8.7 .942 tarihinde ih:l4esi mukarrer lken t&lıö çıkmayan dst:uıbulda.n bir se. 

nedıe tahminen 150 t.on kağıdın Anka.raya na.kil işi arttırma, eksiltme ''e ihale 
ka.nwumun fO mcı madtlesine tevfikan 6.AğuistU5.:r)42 Perşembe saat 15 de 
taıalesi yaıpılmak üzere ka.pa.lı za.rr usulile yeniden eksiltmeye konmuştur. 

Tel:lif mcktublarmm saat 14 de .kadar Sulta.n3.lım1'dde M~r l\l:ıtba.ası da. 
hilindeki Midürlüğüm~ Komisyonuna teslimi şarttır. Ton ba.ş.ına tahmini 
bedel 60 llra ve mııvaJlkat t.em1na.t 675 liradıT. 

şa.r.tnameyi cörmek lsf.eyenlerin meıul 5aı#U daJıllbıde her ırün a.ınl Müdür. 
löke müracaalatrı ilin olıınut. «7804» 

zı:a.a.AT 
(BaJtarafı 3/1 de) \Jala.nD ~ baş.laması. ~ 

ya muıb.ıaıfaıza et!melk te o !kadar !ro- lıer.inin ~ .. v~ ~a caziheleş. 
Iaydır. M.eyvala.t ufak ib'ir yerin.. ma;i ve tahi4 bü.yuklıü.k ve renkle: 
.:r.- :ı.---"'---'...n , alarmcla ,..,;_ Nn:i. aıJımaU.amı ve elma, armud gil>J 
u=ı ·uı::::ı~.ıu.ı.ııerse or; :.-- aI.aırıd.aı ,..,n,.,;-d..J'l-ı- . · ah 
riime başlax ve kı.sa bir zam.anda müJ'V ~anw.L ~rın s:ıy • 
bültü'n ımıeyıv.a.yıll istili eder. laşrna& w sıapm ~~an kolıay. 
Vakıtıiınıdıe diıkk.Y..U 1 b'r Ink1a ayntlımas11 gibi hususlar mey. . :;e ' . yapı ~ ı vaJ.aırm d1ıguınlıaşmıış okluğoou gös; 

diavŞınme. aıgaıcb daı.ma s1~ıhaıtli ve teııinlıer. Yal!n:ı.ız yıaz elırı:ı.a V'E! aırmu-d 
malbsuıld'ar lk:ıılmaya da bır vasıto.. J.mıım aığaçlairı.t:ıda tamaımilıe olmıya 
dıır. b~ bı..ıın1a:rın tam olgun. 
~ıvalaır ıkıopanlıırkıen saıphm - luık :ıama.n1.anndan bir hafta kadaı 

nm üzerin:d:e lka1Jm.asına &ncka.t e. evvel lropa.rJ;]ma].ax:ıı daha muvafık. 
dilımeliı ve a:nıeyvala:r puslannı mıı- tır. Çütikü buaılaır tam olguınluftı: 
hafaza eltırnelmler. hallerinıdıe toplaınıırlarsa ambalaj vt! 

M'.eyvalıar; sabaih veya akşamlıaxı n.aık;IDyeye daya:nam:.yacakl.a:rı gibi 
00p1anmaı1ı ve çj;y varken veya yağ ağaçta fazhika.I.ır1ar-~ su~armı de 
muırlu ha.val'.ıaırıd.a buı iş yapılmaıma ka~ lezzıetsiz olu:rlar. Vak. 
»ııclıır. t:nde w dilk!kait1ti bir şeı.'l{flde top • 

Miayv.a!l.a.ırın ti:yiliği., va'kit ve za. Danıan meyvala:r, meyva oop€lt vPya 
manile top1amımasiıl.e aı.akacl:ardır. sandJı'klar.ıın.a iyi bir şekilde yeırl~ 
Bina.enaley{h meyvalar olgu1ılaşma~ tiiırilerek sevik; edilırrıe.Lidiı-1(>,. 
daın ~dıır. Sağlam mex N, G. 
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9 Ka i a ake ~ktl Ja~~~i b~!~~~~~oin '.~~·. 1 mci sayfada)_ rnn, ~,ı., .. rıe de 1942 de Av,rup• 

&;:::~:=a::::Z:::cıiı:tıl; J I ·1· cere,>an edan mu botı ' d '-]_, . b" h (( aponya, ngr r.::: • Amerikan daiaa mu'harcl>eler· . S - n a :ı.uncı ır oep c açab l • . ··ı H" d" ..,,,.. . ınm ov • meı: kudre•,-d ı d '-'- __ ı nu uzunun ın ısCanda yafa· y ..... crıı ne kada:- ağ::r . '.'4"4 c ~~ ltuclrını aoıa. 
Ankan,, 27 (Hususi) - Adli.. bik edilmekte ob.n knnun Meşruti. masına müsaade edemez» Y ta ui!ratmekta olduğuna bır :::: rn~ lngıliz. • ~:tlcşik Am rtkalı. 

ye, memur n mu~akemııt ka.-ıunu ü. yet d.eJVIinde hazırlanml§tlr. Dusün.. - sal olın..'llk üzere 10 Te:r.ınullda:nbe tr _ ısı.r. ce~besıru, Sovyetler·n bek. 
zerindie bazı tot:kıklcr yapmakıtadır. f kü ioab V1C zaruretlere uymaktan Osak"- 27 (AA) _ Büt ıiL rı yallll2 bir Alh:nan ıkolor tSU m~ keJJ. gı ık.incı ~ephc halıne getirmek 
Bu tetkikler :rıctic.esi kanun hugü • çok uzaktı:r. Yapı]auk değ"şiklıklc Ji enerjinin bundan böyle bi;n r:ya talkasıındn 721 Sovyet tan'kının ara~ nı verdiler. Anglo • Saksonfa. 
nün ih~-cıçlarina ccvah v.eırecck bir,i<lari vıc ka:za.i &alahiyetlc.rin tek eL top!nıunası programı cümlesinden tııihrib ~ı dığiro söylemek kafi ge. ~nnd u kara ları aevkülccyş bakı. 
~ııfe ~ ın1cıceik şumul ;e rn~tevası de. top1a~masına bi~has.sa gayret o1aıak yapılan b"r tezahür esnasın. leceğım ~ldmm~~ir. sinde a,n yanhştı ve bu_.tc r~J' netıce. 
ttibatt!e daha es.aslı hır şek,! Aalml§ edılooeku_r. Bundan bir müddc:t ev. da, başvekil gc:·u:ral Tojo, bu mü.. Bu tebliğ, İngilızlerın 26 Tem • dUiSu §~~ Afrıka~nkı 

1 
Mihver ~r

o'lacaktır. Buı rnaksadln Vekaletler v.dl Mcclı.atcm bu husu-stn çıkan bir n~beıte 20 b" k' "d r ı b" mı.mia El Alameyn mevziınin CC- h ffi8.g' b ;dılmt, oısaydı bıle 
~rinden mürekkeb bir ko.. tefsir kanrile kanunun şumuılü daha dinl · · kıütl · nh ışı C: b"z a ır nwb 3tısmmrla yenı b'!r ilerleme te. .. unun, s;:anevı kısmı hnriç c..Jmak 

-- m'syonı toplanmı~, yapılacak tadi • ~azla geni;.i)etilmi'.I buftunmaktadtT tuk ezıaaıd _,.,.~h:r uBzurutn ah_ ıdr nul • şel.fuüsünde bulunmuşlarsa da ge. z~ın·rc, ,.,'!"et :enub ordular:rıın ü. 

V d' · .. ...-. .....,. . ıı eza ur c • pıüslk'"rt"lmii ldukl ... e Çl>Kcn ngır -ü.k · h ffl k 
İ§i Almanların Stcılingra a latıın n.ıel]erden i'barct o:.aoağı etrafın.. Hazır1anacak ıolan yeni kamm pro. tay~ ve Aiirulnya büyük e-lçileri de nıe u u .ş o annı ve 22 te hiçbir t • • 1 :> d 1~ 1 

etme • 
60 kilometre yaklaştıklarını da görüçn'dler olmuştur. Bu hu~ jesı1e bütün :bu hükümler tedvin e. hazır bulunmuşlardır Temmuızd::ı.rlbcrı devam eden ırnJi!. • tef k ordu'l::1 ° amaz .'-,, __ ~r_:1: r_nut. 

h b 
. ta v611'e'n m.afU..'1l11ta göre bugün tat d'rrmrş o1acai1{tır. G--ernl T . l\1.'h , .L tl dafoa muı.lıarebelerınde alman Jn. nn· d .. • .• n -"~nıuAlmı •ııc.rc:li uz:e -

a er rJerıyor . ~.. oıo, '.'er Kuvve e. giliz esırlcrinin 1400 e, tahr b e • e n:u r ~n man ba: ko • 
Bet.Din 28 (A ~ ) _ Alman ku. v .,. . H 

1 
d f n tarafından elde edılen parlak za. dilen İng"liz tankla d 146 ~ ım.ııarll ~ın n k 1 netice sahasında 

rnnndant' ğı taııaf;~dnıı bildiıildığ ne •car et 8 1 n n va ar a aaliyet ferllet ~T~üş.;e ~illel . ~c~i ~uru. yü!kls~ld:ğ:m v& g1~ınAvmpa ~.: ~~dk bir ~ev_·:· y.ş muvaffakiye. 
gore ~ tof batısında Alman kıt"a. • • "' rnun ~ u pa ~·. c:t erı~ı ogru • Alar.;an~a üzcrmde Almanrnr'a in. tı. ı ıe etmelk ~n.has mların n bü • 
Jarı Novoçerkuk'n cenub doğueun. tetkıkları çogaldı dan dog? bırbırınc baglaya!! gay gilizll?l" arasma d vam ecien ha - )AİKÇC kı.rvvetlerın1 _hnyli uzak hnre. 
d b--11 R t"hkA hatlar nı ret!I :C muSte'I!~k duşmana katı dar va mı•ıı.n--ıı....-ı,....;..,· 1 ı:ı:ı:-ı . • ket s alar nda baglayacak bin · • 

a wunan trıt su üm h . k . . Mih 'lktle wHu-..:ı~"-'.u•ın nı>l.l.U.!er :ı.çın be ı.·· "k -ı _d 
Yardıktan, eoura R~nrın şiddetle (Bqtarafı ı Enci sayfada) (Bnftıırafı 1 inci sayfad ) ri';;.1 .,;;m;:ı ~çı~ l 1 deiunu be-li • dalıi çok 7.a;y atlı olduğum.:. hober '2'.l:ığ uçu~ ~ ç~ilil bir muvaff~.k "yet. 
ınuinv<Jlllr:t. ettik.len Bc.zorgenskayn tiklbı&ri 't:al"Vi,yeye ve hükumetin 1 ş,a....;tlar:ıı çdk. fyıı olduğu gibi alınan ·şı1 i eş .nnış u un u nu rt.. ve:rımelktedir. 6 

-· e d ·~ h t.zank 1 rHızalbg~~l • 
·-:.ı.--d· . k 1 ilk , __ d mı r. .Dünlkü Alın t , r . . b oegme e şup e yo ·tu a ukı o. 

Ya g: "'~ ır. ist'hdaf ettiği ga.yelerın tahak ·uku.. rapor"d:l" a taarruzun başnn Jle H' d. nd hah d ba kil an eıo ls ru u su • i.lizl b · 
Viş., 28 (A.A.) -- Alman ikuv. ınu t~ matuf olarıak f~knlade bit.irild:iğıni ıbilllirm(;ktedi;r .. m 1 ~ • an se en şv~ retle icısacıa gÖ'lden geç·rmmniz se. g . e.r .. unu yapamnmı oldu~rı 

Vctle . ı-..:ı: 'b··ıt·· D nehrir.ılll f d A · H IA .-J. • şoyle dcmış'ti:r: OObsiz "Mh:r gibı bugun El Alemeyn nıevz.ilerm rı şıaıu.u, u un on .kar.z:ıınç vergi.-i kanunu etra ın a yını ıg«:e o anuadakt haya "· Bi :::ı Am "k ·ıe 1 ilt · "'&' ır: d M lh k • · · k d. 
~ağı kı,smmu ıla:ul{trollan a]tıına scrdettilderi mül3hazaları dinlt"Jllİş.. lnn.:aa-1 da lbombalanm1$1;1r. Bu h~.. ~ ,,. en a 1 ng ~reyı TEfuıiğde ismi geçen Batn sk şeb.. e v~r uvvet erınrn .arşıs n a 
aJımıışlardıır. 4 köprü.başı yapı?n1?- tir. Bu 11o0c..t.a ~rdında kat'i bir mü. :ııdkıeıtler sonunda. 29 bomba uça _ yenmege kat 1 gurette ~ Tal' ~. ıcn ri Rostoıfun 12 kilometre kadar ce. pelk emnıyetilı ıcıhnayan hır d~rum 
tır Dan nehri kıvrımında A.il'nan tal ıt..-- etrn• o B h t Uz ğrmıız füllerJnc dönmem"clerd· J~onya, İngila • Amerıkan nufu • nullrund.aıdır v<? Allmanlarla rrıü"te m alaza etmektcduler e Mıhveı 
ve· Rumen lkUJV'V'Ci'lc~i d~·anu ne- e~ ·~~.'';_~ıırı-~ ıyen fr. t e çe d ' Londra 27 (AA) Dütt •• ır. zunu'll Hindistanda ya,.amasına mü. flkler.nin aras ıZ ve QOk si~tl ·ta- kuvvetl~rini bu ~vz.lerdc ı sürüp 

• v.eıgı ırrı.u:ıı;"'4'JC'llyetıne aar vatan a~ • • · - n gece saıade edemez. k .. • ç k 'bilmek ı · b"] h · 
hirdC'l'l ateyıe aıtmış1ardır. 1nr aro ında ada ve mümkün biT Jngıliz bava 'ku:vv'rtl<:rinin Ham A 1 d b h d 1 '»b hal"elketieriıne ı-.. ~n Sovyat b--~ara çare er nı ı e nuz 

ALman h'31V'a ,kıu,vvut.leri. söyle~- tatbik tekli bulunmHI hu\5\ISUnun hü burıga yaptllkWan ıakıırı. bin 'U a!k~ . :vU'stm ya an. . a se. en. g~era kuvvetk?ri bu ~hini ıki gün mu. wamnmıs1ardır. . . 
dl ğinc göre, Karkıasyay~ gı~ bu- kumetçc göz.önünde tutulduğuna e • .Nlımanyıaı,yn ya,pııa.n hava ta.n~z.. ;010. ~~ .ıd;recılP.n E::~t : hardbe ed hihmişlerdir. Bu Mui"se, B' tn.~şAı'lamrrik~anl )nokta, ,ı.._lnı;ılızJ • 
ttitn yol1'.ınıı taihrib etmiŞlcniır. . 1 • ld·-· . . lıınnıdaırfueri c-n şi.ddetlı taa h. s 7. "? erın e ısrar e ı ~rı Sovy€1llerin Rostof ~b bü.ıyüik bir JI". eşı. me a ı arın, buna sa a. 

VQOOncjcfu Ş:ddeıtli çarpışınıaiıar mm. o.;n?l'lUJ zım gc ıgı:nı l§aret muışt.ur. rruz O u.IJcdırdc, japon:ya~~ıı meThametsız. şe'hri ve .aSlreıi üssü koyıbettıkten ponl'arın Uı:_akdoğuda ,~ .H'nd _O~-
deıvaını etnııelkıtedk Ruıslar d~n- etmiJti • ~ • 'Bu son a"Kma iştirak ed'ell !ı ıli.z ce .~~et~ ~cegını ve mem~e: sonra daıhl met.an~t ı.'e cesard1eri. yan unda ade harcketsı~ g hı bir 
d .. n lbumy.a taze }{ıUıVVeiler getir- İthalat v_ç ihracat . • U'ÇJ!kiaırrnın say1sıı şiıındiye k!ıar ıı~:-ım .ınk yada ırnecbur edeceg nı ni 'ka!Jlbatmiyereık acrota adım &dım h de ?ur~arı hu mevsımde bu 
lllaktcdirler. Bütün karşı taarruı. . ~un~~ onra ihraca~ . ve ıtharat Alnn.a.nlarm İngilfureye ika ı •a oylT~fir. -.. dôvüşmelk!te olduklnrmı gösterir. ÇArıe'Jen mçın b~amadıklar nda ve 
lnrı ~i at~T. hırTiMcn id.~ heyet!en.nı kabu~ . e • tildları !haıva aıkınlarında ikutla~ııin ::- (l .. Sovıymle:r, ayni dövüşme şe!klini bu bun;:ın1a birlikte lra!' üzer ınden ~ • 

Vi.şi, 28 (A.A.) -· Mareşal Von den vc:kD, ~m v:nıncı:~ sa~ış .!ıat.- unça/kIQrdan daha üstün olmuştur. T e lıglere gore se'hrin dalhn ~lnndak11 saha He ~lı Kafkasy_ayn b11hassa bazı in • 
Bock ordulıırı Stalingnıd0a takriben ları ve bu ~ m su ~':wı~~gunku Alman tebliği büyü!k: Don ikn.vsinde ve Voronejdc g.hz • Amerib.n zırhlt ve motörlü 
60 'kilometre mesafede bulunan 1~m:ud ~mutd~~ . u et~~ • Ber'.l"ın 27 (A.A.) -Resmi tebliğ: d v d • t tatlhik ~irler '\ie buna güre birl klcrae tal'Yare kuvvetlerini gön.. 
Piati lbsankaia'yn varmişlardır. ~I a _ıı mu . ea .~1.~ 1 ın ~ş.kül. gıl ~ lnıgilteıreye karşı yapılnn sava~ OgU a Vazıye l\fureşa:l Tlınoçenko, genış ve ezıci dcrerc'k.. ma Timoçc:nkoy ni • 

-o n megı zarurı goru en muş enn l ... h .....n ........ ıın-ı, ~-...:ı • 1,;;. in -~-'un d dikl · d d" 
izaJeısi . . ııaz eı1 h 1 aT sJ.Tasıınıda Alman savaş uçakları (B arnf 1 . 

1 
f d ) au::u~~~1u1ıe 't:JWl un1umı var~ıı. ç ~oe.uı e enıc · enn e ır. 

1 Rostof Un . ıçı:> .ım .. g ~ ve rna. a • dün İngilltere ceımb kl' sı V<? Mid. . a§t . . ı mc ~ n a nı çdk a;ğıl' bir suro .. te çok ynkın.. Bumm sdbe!bi.. herhalde ne Japon us ar !:rd~ veril~ ~uı_nkun olan dı.re!k. landl.ar üızeırinde a~'R bclrnncfnn sıkı b~ ~l yaparak ve ha.va dan terhdide devam eden i\.lman ce. ların bugünkü dutgunluklatından 

t h 
. . . \J. • e.n_ vemuş, :hukumct merkczınde önemli tesı.slrnt ibombal J.ard lkuvvf:i ... erlilll.l!L ta.rafından destek • nu'b orduları grupu karşısında bir ani olarak ryrıhp tdkrar harekete a ıye e h ıgını ha_Tü tcab e?cn hus.usl~rın ~~ehem. Dülşman Manş denızi ~~Al~: ~rek g~ h r cephe üzer:nde haıyli zaman• ~ağa muvaffak geçecek!.erinde, ne de Hindistanda. ... d• d·ı ~cıie tak~ o1unacagı v~~de bu köıü.eııP çevresindekı hava çarpış • Don ne'hr.me ul~nuşlardır. olacag, ~ anilaşılmaıh.-tadır. ki ~µheli vaziye•in oradan kuvvet resmen Lr 1 0f ~~~- :;ıan .. ~aüll~ka ıhkracat ta rnalaır:nda alt1 uçak tk.aybetmi~tlı' , .. ~aıaç şimal batksı'?-clı zn1hlı teş Şayıed Ingı1i'z - Birleşik Amerl- ayınnağa Jııkim bırakmamnstnd'a 

Dil ev 1 muşıı;: er arşısın.. Dü" ·· d.. b t A1- · .ıu...ier V<! Sf!Yyar ·ııt alanm.z neh. :k.al:ıla:r za:ınaruntla batı Avrupa sa dlsa gCTelktir. Bu o;ebeb harb ımal • 
-- da bıilun.duran "·eni ihr cat . n gun UQ; al ı:m nya çev. . l\...~'4.. .. -3'cn.. ··~- ı- t 1 .• t ' ' . . • ~ ~ vergı .. relaiı Ü2lentnde . . rın 'U4i.~ruııu~ı yuır..""Se:.. epe :erı ~u ~illerine büıyü~ ıbir -çrkamna lıare. z.eıne ve vas1talarıntn kıymeti çok 

Londra: ((Şarha doğru olan sh~nın ıtatbıkatına taalluk eden. ve lıı ..... ..ı~-.ft .,ftft-· ,~ıcdesıx !kal-an ~I:ı. ma!k içm Sovyet p"yade ve zuilıh keti yap:ıp d:ı kuvvetli bir ibe büyük olmak1a beraber d-aha büyü'k 
Abn ·ı l ' . bd k• ısarlar Vıckaktmi ilgU~nd.iren ba ı ~ıwıw ucw.ıııutz.w:.nn an sonra n- ku ~ıni:n ' t " ick:z t an ı er eyı~ı cenu a ı h h . d d 2 giliz hıaıva !kuvvetleri Hamburg im.. • .)a!> ıgı um e. cephe a~a'l:filss)diler ve Al.-nanlar. kıymetin bunbrı kul\anıacak penro. 

kadar sür'at iktisab v~~r 1~ n nru şeh.ru ve dıvarlarıru infrak 'el e~s.~rı a:1d~ 'bLra~~tır. yo1. la müttefiklleriru o cihe; ten d~ ta7.- nelde ve bu pel'SOneli sev n idare 
edemedi» diyor Vcldl km haünd d .. d d .. )anrgın bombaları ile 27 1'ermnuz ~u~~ du~an~aşc "~d\ll yika iımRan bulSa~ılar SO"w-yıeilc. edecek küı;ü'lt. ottu ve b:ılh a bü. 

L dııa 28 
. ! e ogru an o geoeısi. J.l° bomba .. t t. 1" erme rşı Ş.=u c rin !bu dikik.aite ~an m~ Emet:- yük komuta heyetlerinde olduğu 

cm • (A.A.) - Don n~n ruıYa Tıcaret Vek&let · nce idare '-·- ırSi •
1 

halks~~aınagl.ınka ~ !haıva ıta~lııTı y~ı::rlığı gii>i Sta leıtnin bil~ 00 ka bir mclı ayni nımnnda. para. malzeme v~ 
bomıınoo llelk şı"ddctı· m .. ı...,,,....ıı..,_,,er e<illımekte , ___ ı· ·J L-~-'k muşııuu-. vı onem ı ay~~ ım:""' d ...:....,...,,1 '-ft·t .:ı ,..., d . • • 

.ı - • , • l: .wı-1;11.Kı.L • . ONWı Js n 9 ıvıen ~ •~ lara .. B;· ilk lkısmı mün ··.-.o·:ı ~.,,,, ....... ı.xı :ısmua:11.r emlT • yet a'acağı ve da.ha IDSe$lr biır va na ne kad r bol oluna ol un or. 
cereyan ıeıtımelkııı ... dır. da biifık azasının bazı muhik ta • ıı..-... ı.tğr.oomşlırilk • .hUö" ah 11 1 . d yolu h~ci'Leri ete durmadan boon- bale ne xrJ-' d'e taıbıi idi l<iıuiarın kı:yrnedi olmak fllrt ·ıe ça. 

Gece ya,..,.,,, n ed'L S ..,_,. l~Tıeri . t-·lL!l- d 1 k .. ıw;:,ıır.a.n am€'tgu m a e erın e bal•»vm-.,,. ~ --~· • , . . ....,.. eş~ .. ı en ()VJ11:~ • .ru. Ul\lDlA- e ı rne uzerıe not ohn.alk: fux>rre bir<'Olk binalar ıtanrib ........ ""'i'"."'4• •. .. Birçok diğer n:ıtcfk ve teknik b meydana gdemiyecekleri nok. 
tatdiğı ~~i ~unu Ru~ lkıltaat~ eltınniştir. ......1:.l-l.. h. .. __ Voııanıe:ı tkoprubaş na kar.şıı Sov- ~1er da nyrtca pur buh.. t Jn<iadı.r K D 
nın anuıdan.e mulın:."ebel<:'nden ı:.on. Buınd n eloma ithalat !bir: ·k eTi i.. ~~ ıveıya ~ar~ u:.gr.aım""~'.i" yet lkıı.wvetleri tarrafmdan yapılam · · · 
ra Rootof ve Novoçcrkııs'k şehirle- da'l'i lı.e.yıeılleıri Vekil tarafından ka. d,!~var ;e . en 'Z to~usu j .. e ta:ar.r.uııfrar yenidc-.n kanlı za.yıat h k d 
rini tt.allfilye ettiklerini bildlıırJiliiı.ir. bu] ed'hnit. bunların da ma~tı OVU.J~ gem '6Tlı taı:mız e en uş verdlrH:mek surat.ile püskihitül - asın ' eye- "'I çekir e s'z 

Rastof .. ;.,..,.,.ı; yarı harab bir h~ din.l~iş ve ieaibetli lbullunan tek man hıaıvıa .kıuıvveıtlerınden 37 rom. ,.,....;;,owr Bu ..dk • • 1 '--t---.:2 ~...... • b n•"'-n.>;ı.. dü .. .. ı rd" ~··"""~"' . ~·rını şurna ucı. ll:>Jll5Ua 
dedir. T~rrroçenko kuvvetieri her lificri ~önünde tutthnak üzere not a ...... .a.c, .. _ $irmuş.e ır. Sovyeıtlı r ikıuşatma muharebek - tı•nı·n im ny dakı· uru züm 
evi bir !kal~ ha~ sokmuşlar ve edilin r. y . . .. I • · a1i:nıde iınlha ecUldikten sonra ~eri 
o1ünceyc lkıadar 93:'.Pı~ard:n Vekilin sözleri em Berlm buyuk e çımız kalan düŞIOOn k.uvvetlen iıareket ·ı ı Marıi5a 27 (A.A.) - Eğeı" en 
Şehr·rıı zap,tıın:ıı beş gun evvel bıl. Kon~alar sonunda Vekil, bir.. dü k d lj ~ kadar püs~ürtfümüş • te kı ( eri mWhmı isti'hsal maddclerndcn br. 
dirmis d1aın A'lananl.a • Rus askf.'f\. lik .a2aSına hitab ederek b.rlikder.ın R :l ara an ayrı I lcrdir. Yalnrz bir kolordu lresi • rb1? teşkil eden çdkirde'ksiz kuru 

inrın oosarot ve azimlerini öv- ıkuır1U!illiŞ ıma!kss.dlarm:a işaret ve (BS§tarafı 1 inci sayfada) min-de 10 Tenmuzclar.beri yapılan Beı:1111 27 (A.A.) - Türık bnsın ü?:Ü.lnÜn büıyük b:ıır kısmım yetiş. 
·· 'er<fi;r. bu mıiksa~lfara, sadakat esası da _ Şevkeıt Esendal, orgeneral Asım çetin müd:aıfaa savaşlarında: 751 heyetl:, Klo;pp müstahkem şatosu - tln?ıı Mani.sada bugiın ilk çc~ 
Rostıdf i~ ~ !h'~ ağzı.n<la; '!'sim. rolinde yap~lımaş olan ve yapı~ .. Gündüz. oııgencrnl Salih Omurtan: düşman ıtarlkı ydk edilmiştir. nu zıyareıt ett"k.t~ soma Fran'k. m bru üzWn Manironın Çomak.. 

UanSkta viisi. ibrr cephe bt>yunca ması lamın ge'!en hizmetlcr.n e • Başvdk.ô.let m~~arı Cemal '! e~I, ~ merkt>z <:e?h~ ke • :fort:taın Wilesback~ ih. et etmı.ş h \köyünden Alli Çek.it ile Ahmed 
m~ler oere!)"an etme'kıtcdir. hermniıy-eıti üzermdc tev :uf •et _ Hariciye ve Manif Vekaıetlerı hu.- sim1crind€!Il biırinde yaptığı mev. ve Bad .Kreuzımac~'a gelmi'Ş'tir. Sayman tarafından borsa.ya get1 • 

' Bu b'üylü[k mi.iloaXlc1cn ·n netice& mi , bu teşek'küllerin istı.h'lbaGde mI6i ka'lem müdürleıi, Ankara vah. zii b~ truım.ız teşebbüsü esnnsı111. Tülric mısıafiırC.-eı-, N.iederhnu.sen rilım · ve tüccardan Dunnu A is 
haffı şülPhe'lidıır. Alman1er batlı wr:iıınleıini a.ııt.ıl'1lleğa matu:f dü.. si ve doştli ı taraf~ndnn uğurlanmı~ da 'brıçok Soıvyet talburan :kuşntıl - Mosz!anncıs bağlannıı ve şn:-apha. tnnıfmdan · osu 60 kuruştan sa.. 
ndktal!ara yeır!eşm.islertlir. Ruslar ŞÜil'leelerlnt a')ni zamanda ıbiT1ı!k ı- tır. m~ buıımnikltadl'l'. nelerimi z:iyaret eunişlerdir. Bun. tın alınırmştır. Bu mun eıbetle 
mulknlbil ~~ bufurmna.~ rer.ilı ~isinden ıoomn.umyetl.e • Saffet Ank.aıı latanbukla iki, üç Alman BN ıuçnk'arı teı.-Ot?Ueri dün dan SOOlTa HundSrueclt ve Treve boma ı baıyra!<larla w çi • 
ve onllar.ı :nılh'alt oorakma."11.a~adlr. rW tfade eden ve lbirlik azası dçin gün ka1a:kıan . sonra trenk yolunn 120 Sovn.~ uçağı d~mıü Jerdir. yolu ile seyahatJıe ~ eck!ıl •rle ·· enm ş '\"e i-lk satı,. 
kır. t~r m.ah~yet.te ibuılunan söz • ddVam edeedkıtı:r. Alımmı lmva kwvvdtleri :alnız üç hoyıat, Luxembu:rga. gel~ Pazar vaın ve p:ll'ti vilaycıt Teis· ve bır 

St<ilintgrod g.aıi>mda m'.iıare'bt>- il.erle toplam.ıya nihayet verm~. leti:lm . 1 1 ~~ uçik iknıvfbı.1::ıniştir. Bundaın başka günü şdhr'l ziyaret etmi:Ş.tir. Öğle- ~ daıv~.ne-r haz~ b:.ı.u muct•.rr. 
Ier devren efunekt'ecrr. Al!maııtlar Bu ooplnn'tl, sayın Ticaret Ve • lhıü"riım:e:tiln~t:ung~ alflJ:r.an ibır 1t~lıyaı: ~~ı~~ı daı ü~ düsman u .. den sonra Sedan'a har-cltat ediılmiş • İ İ 
~ <l1oğru Ü""nleyişlerin~ cenuı.. kUrıe tıüklmı.etçe nlmmnkta olan smnimı~ıot haıvası içinde bır.likten çağı dusU!Ilmuş]erdı.-. ve Franısa seforinde Ma.g:not hat. --
ba 'kıar.şı "'r n ilerle)~ kadar W tüt'Oa.T, Etmaf, ımüstciılfk \e mÜS ayn!m .-,ıtır Sovyel tebliği tının A:Jrnaırula!r tarafından ilk ya. ady 
sii'!m iıkt.isdb ~~:~rdir; .. tahsfil sı_n:flaır arasında . ~l~et Ticaret Vdkili öğle yemeğini ba- . MoSkava ~7 .. ~> - Sovyctle. nld ğı yer ol büyük Montmedy 

A:1man r Çir !lf';1tr..nı geçtıikleı-ı.. ~~~uıltını esas turtan b!:r duŞtıın~ zı h'l.ISUfil dc6tarının davetlısi ola. nn Pm.ıarıtesi ogle tebliği: • tınıkfunlarıı gezılmiş.tir. Seyahate Ankara 27 (Radyo gazeıtesı) 
rr ıMıo. etmektedirl:er. l!:failiğj. y.'.lTOtmnk !kudretini rt.aışıryan raık den.izı gazinosunda y{.;ciıkt.cn 26 Teımmuz gecesr, lkııt'.ailarmnırz Reiın.15 ıüız.erıinden devam edilmek. G:il.i ff:nd radyosu, ihalcn Miilver 

Moskovay3 göre kararların uyand1rd'ığı umumi sonr.a :ımnıtaka ticaret müdünli.iğü.. Voronej iböl',ges~ He Tsunl~i<mSka. tedir, mem1eketlerinde dola>şınalkta olr.n 
mamnwrlyet hi ier...nin iblağma da ne gi'Cierek wtkclcl:ardc bulUlllllUŞ. ya, Novodh.erkasSk ve Rostof böl. --o H'nd m~rverlerinden Bo -

a · et n dı·r" tın>ert v~ ih~ ~nııf m-c:.5ma ~eri az oıan mcmurıar1:1 da~ ıgcl:erinde düşmanıa çarpışmış.ar • Suikasd davası zenin ?~ mr beyannrunesın: neş. son v zı tol r y~an anuıt_erı:~r:? ~an dur,~·ıçdk faydalı olo.cakiarı yer .. e~eAJS. dır. 0 •v 0 0 rotırnş1.ir. 0 ' 
i:ımın.m en büıyügumuzc ~ ih'ükü- tih.dam1arı ve bazı1armm hıükü - Cepheruın dıger kesim.J:er.ind:e (BaJtarafı t mcı ı.ayfada) Boze bu beyanııamesınde. Hınd. 

MoSkovıa, 28 (A.~.) - .~~n h~a:f- m~ . arzed~mesi hususunda mcıt ımıcrfkıeızinc na.killeri bUSU6Ull- bM..trilmcğe değer b:d" şey ydktur. birinci ceza darresinde tetkikine bn1- .iç..n ilıt •ar ed~c~eri üç şı!k 
ta zarnı~ Alın~ ilel"ley~ ~o .. ga Ooond:-lerının delaletleri rica olun cl:a dLrektifler vermiştir. Alınanların zayiatı lanacnkıtır. rnevcı:d dlduğunu soyliyor \'e di .. 
ve St..allın"gr.ada dogru barız. b r ın.. ~- Mütcalk ben üzüm ve incir ta • Mos'k.ova 27 (AA.) _ 1.) Tem. Hndi e ağu~_zayj mü elz:im ve yor ki: .. 
kısaf vasfı:ınıı ~~ektcd.r. Al. 'fütün İ§lerl !mlin satljş !kooperatifler: birl:ğine muıza kadar son 2 ay içinde Alman. mevkuflu bulhınd ığunclan tercihan 1 - İ~~l~ ~~i . yapmak. 
man ~~yı!ban agtr ~se cfu Ru:sla.. Vekiı1 bu &!4'ada barB- wtfrn tüc. gtd'en V&i'l burada da lazım gelen lar 2 mil'Y'Oll as\er kuybetmi~!etdir. tetli"k edilerek bır karam varıla • Bu ib~ı olümc ~l~tı.r. 
rm daihı kıayIDia.~ :.~ırdır. Ru.stlıaT can ile d'e klSn bir ınU:tdcl konuş. tal'ima1ı vıermış ve nihayet bele • Bunların 350 binden. fazlası ö1ıi • caktır. . 2 - Bıtaraf knlm~ Bu da hı;ç 
Vorone-zxie br .koprubaşı kur.muş. muş ~ kendisine mıh ectilm<.>'k is. dfy'~ye gider.e'k i~ işleri e.trafmda düT. . .. . b faJda tanın etmiyeook ve ga.. 
Iardır. Yuıkar cenahtı.ı Almanlar teni ba2ı d.ilekieri ~1.kıke layılk görüşmüştür. Artık A'lmap yaralılarını geıilere k~rdu. I~ p~de tumcru '\"C 600 yemize . ın:ı,yacaf!~ 
durdurulllmuış;tur. gö~ ıwt alınması hususunda Be1ieıcli;ye tarafından ıbu a'k§aI? taşımak için trenTer kafi gelmez ol. uçagı vard ~· . • .. 3 - ıvı:~v~rın y.armmıını kabul 

Mısırda lngilizler tekrar 
taarruza geçti.er 

Lond'raı, 28 (A.A.) - Dün MlfSltr
dan halber a1mdığınaı göre Pazar 
~mm sek.:7.i.nci ordu toarru~ geç 
Ittş ve barz:ı arazi kaza.nmıştln". Ga. 
zet.c mııhalbirleri bunun Wçti.K bir 
taarruz o!.d.'u(ttlinu yıaz.'TI!lışliardır. 

ViŞİ. 28 (AA )- Mısır cephe. 
"nde fngilizfcr taarruza geçmişler 

fokoat ntılmı ardır. 22 Temmuzdan 
ben mihverr.ila 1400 ~ a.tmışlar. 
dır. 

ta1i.ın.at ve~ir. saat 20,30 da şeo!lir gmıir.osuında Tı- muştuT. Yü:z:Terce Alman ~keri te. .. Y~lnız ıan ~ta. müstahkem etınek. Bızı tik ale av turacak 
Dr. Beh~ Uz, bu:nıdan soora caret Vdkiii Dr. Behçet Uz şeref;_ dnVÜsiilı1t yüz.ünden ölmektedir. kop~d~ 8~~e çaiısa-n 200 y.egane yd1 budur. 

hal:J...-m hükumete 9C'V.gis.ni ve y.;rl.. ne bU!y'illt b"r n:kşaın ziyafeti ve - Stoklholm 27 (A.A.) - Von tank n hrm i:ıatı kıyısında topl n • Hüsrev Ger de 
mz 'h.alhn mıenf 3ti gözetilerıe'k :İ§oo dtmiştlr. Boc:k ord'usunun el.inde h~len .~0~ mııA~-~~ta~ır.k . 1 Berlinden ayr ld 
_______ _..:::_ ___ _: __ ~----------- oenu'b kıyısı üzer nde dort ıkopru l"UlllCU1 llUS lt e. ar da Don 1 l 
oc~aa~::m:::~ G dikpaşa: Yazlık başı lbu'l'unma'ktadır. Bunlardıın ilk nclıri UT.ş!smd Sta.lİtıgrad önune na. 28 (A.A.) - o. N. B: 

ikisi Rostov"un hemen batı ve do. e~ muvaffak ohnu lardır. nin !bildirdiğine g:.ire memleketine 
İln b h e lğusunda ,"C' d""er ikisi de s·miliansk Alman askeri mütehass &tarının dö~'kte o:an Hüsrev Gerede dün 

ile Rosdı:xv arosındadır. bi1dml"ğirre ıgöre; diın Voronej ke. ek m BeTilinden hareket etmiştir. 
Her akşam: Profesör 

Temsillerine muvaltaklyetlc c1tv:ım ediyor. Temsilim' tam s.'l.at !l da. başlar. 

Azak cfenizi ile Similiansk ara - aırninde Rusl r durmadan S8J\'8Ş hat İstasyonda Hidcr v,e Hariciye Na. 
stnd:ıki salhada Alman hava kuv. • tına P yad , U:.nk ve topçu k':1"vveti zııı Ven Rbhentrop namlarına bi. 
vetlerinin kıymetTi yrdımr?e çok şıd olara'k taze atlar ~ı.şler • rer müm · tanıfındnn lambn.. 
eledi muharebd .r Y?-Pll~aktadır. dir. Buroda]d Rus ~a .. kısı umü tc-s. mtşttr. Dw'Je.t dairele,J şefleri, ordu 
Mosk.ov-anın ınh:nınlerıne g?r~; AL na derecede kuvvetli» olaıak " ıf. donanma mümessilicrı, l.ordiploma 
man: arın bıı kesımlcrde b., zırhlı landır Tmaktadır. tik tamfından u~rlanmırtır. 

.. 



8 Sa,fa SOR P. O S ı9 A'. -~----

NEVİN HASAN CEVİZ· Y AGI 
Güaeıia ve denizin 1af ff yaktci güzelliklerini cildin derinliklerine aüfuzunu temin ile ııhhat ff bayat fıtkınn tunç qibi esmer ve cazibi ruh bir 

rense tah.il ettirir. HASAN DEPOSU ve ŞUBELERiNDE ŞiŞESi 60 BOYOK ŞiŞESi 100 kuraı. 
HASAN GÜNEŞ PUDRASI oem yaiınm e.aafına haizdir. Cazibeyi ve güzelliği ziyadele,tirir. Gençlerin hayat arkadaııdır. Kutuıu 50, büyük 90 kuruıtur. 

B• v ·NLAB VE BAYLAR l Sa~- !w~ ~~üzerine. ~et A A ft koy.mamak ısure'Jle milli konınma. ks.. 

Miesrunıbcle daima KADIN ve ERKEK kol, ceb saatleri, mua, 
dunr auıtt.i, altın ve platin nisan yiizükJeri, kıymetli tatlarla aüa. 
iti ÇiÇEK ve PLAKLAR ve yeni ((Şevalİye» yüzüld«inin zengin 

nunUB& mahalıeret.teın maznun Kad*öY 
Rasimpaşa mahallesi ~(lsır.kl Milli cad.. 
clesl 111 sa.yada sebııecl Necip otlu Mch. 
med Aban, tl'skiidar milli korunma 
mahkemesinin ol/'7 /H2 tarih -re 161/l!n 
sa.yılı kararı ile 16 lira 60 kuruş alır 
pa,ra ceaama mahkilm eı!Umlştlr. 

Çetlclıe.lmi buhuadurduğumuzu bildirmekle teref duyarız. 

No: 10 
58 Elmaı, 7 PH'lanta 

~Lira 

• SINGER 
Saat mat azaları No. 33 No. 18 

5 Pırlanta 2 Pırlanta 

HükUmsuz otomobil plakası 
8/11/939 da &hara sa.tttl'ım 91 1154 

,-eni 1'773 sayılı taksi, o tarihte miişte. 
riel ~fmdao barda ıaretlle ~\asına 
sa.tmış ve meıdtôr numaralı plakalar taı_ 
dırıllP yok ec1'1mlştir. Zikrolunan nu. 
manlı ;pWı::aJa,nn hlikmıi olmadıtuu 

lli.n ederim. , 
ADRES: İSTANBUL, EMİNÖNO CADDESİ No. 8 12 Elmas 24 Elmas 

~ ......................................... 400iiıiıımLmlraim .... 2i8iOmLlram·iiiı.~ 

Belediye iaşe müdürloğu ve murakabe 
komisyonu işlerini devir altyor 

,.....,. 1 iMi aayfMla) t;iın lira mik!Carmda, bir masraf 
dıığıımırz :itzaililta nazaran, şiımı:lııye 'bül1ıça;ine malilk o"lan mülga tEŞ -
laadar böl@e dQŞe müdürlüğünün .'k:rıa.tı.n ~Jıemın belech.ye naımına 
yçbğı iŞJEnie •beled!ye iıktıısad mü- gOrıeoo1t .ınemuırlıı.r için 300 bln IL 
dürl~ meggıt.ııl olacaık, t:aıt !ItiÜı - ra lka.drM bil" tahsisat ay.ı:ılması ıa.. 
Nllcabe ~ ya-iıoo dıe v!iın- 2lDn gelmelkıtediır. Bu tahsisat be -
~ dıaiımi encümeni ka.:.ın ola.cak - lıedlye tara.iıından Ttcaıret V e'kal~ 
tıır. tinden ~. 
~ ilktlSai mooürlüğ(i Bugün!kliı iıaŞe müdürlüğümde ça-

döroünoü. Vak.d hanıma iklıı<iı k&ı ı~ olan memuırlarıın bk kıs. 
tıınd&ki ıklıllllnda çalışacaktın Dai- mını v~ biı' kısmını viJa~t 
mi enıci.iıınm dıe saöablan :fiet mü. tayıin etıın~~ Vekalet tm'afıından 
tnakıalbe tltıomillyoınunun buklruiuğu taytın edi'.llanler Velolleıtir.ı lüzum 
~ • w müra.ka-De işlei~-e ~ yu".Ibne naklcdileoekler -
me.ıgud. oLaıM!t, ~ğ']ıedenı SOOTa be • er 
Wiyıede ~ ederek ~ işl~ ~ IUaıraıfitaını belesHye zabıta -
8'lnifmdıa llcanır.krr· vereeektiır. Dai. au.n tJdkıMr ihya5) a.laik.ada.rlaTca 
m1 ellC'Ülmll!WV çaJ~nabıı:nda ve muvafık göriilmdcte<lır. An<:a'k bu 
hontrol. ~el'İalll! baçım.cia vaıliyi teŞk:ilatıın ~ içın bir milyon 
tieımilen ~ tcltiş hıeQ'eti mü Iimya yaloırıı biır tahs!sa ta, ve hıaıyJi 
clüru Neoa-t!ı C-ler bulunacalktll". zamana ihtiyaç gnrülımüştü.r. 

üç ~ bir belediy~ he-~ taşe ~ ımüıııakaıbe ~ri lbelroi _ 
iaşe mü~n e"lmdıe lbuı1u. - yeye tamamen d'evredlld!ık:tcn so~ 
oan w hen&!~ edilımfyen işle. ııa ıpzyıa& ~ sıikııı b:r konıttrol al -
ri OO\'rallr1aia ba,laıruştır. tında lbuiuınıcruıruJacak, genişletilc • 

Flalt ~ komisyoo.umm cElk olan lbelecltye tefti'ş ~ti kad 
meışg.l.ı!l o~ maddel.erden birıço. ncıeu mfuıabbe ve kontrol !!şleırille 
ğunıuın filat.1 ev'\~ 'bed:J it edj! - .aşacaıkıbır. 
sn;,ştt. Şiıındi; :fiıM.Iar seıdbest bıı.ıa - Bu ıJntfilaaıI devresind ~ de bazı 
kılmıış olıduiUnJdan mill.li :korunma fmsat ~inin ilh'.tilkfu ve mal 
kanunu mud>lıree ihtikar teşkil salklıaıma. teşebbü~rin~ ön '}'eccık 
edıecelk hai<lleri daimi eıncümen tes- ted.'bıırlıeır alıınmıştır. 
b~ edleoclldtlr. na i$leriı tedviır et -
melk ürone. ııüaka.be komil>yon"'Jl,. 
mm büro ımua:rne.lfıtın:ıı ....:e ~e mü 
dürlüfğünıünı Jşl~riıni çevirmekte o. 
lıaın lrodrolların bir lmmundan bele. 
di)'le mınnma :istMade ed:JL>cektii". 
Düln!kıü ~bda 160 qiılilk bE:
kadro ıprıojesiı ~dan.rnışba.". Şiın
d ye !kia.dıaıı" mı:mur maaşı; büro ~ 
.m'iiı'tlelferr.i\c maıS1raflar olıaralc 461 

(TITATBOLAB) 
RAŞiD RIZA 11Y A TROSU 

Hande Pi.Cin beraber 
Harbiyede, Belvü bahçeWnin alatur. 

ita kı.nunda BU GECE 
cıBOBSTlL» 

Yazan: Mahmud Y esiri 

SOMER BANK UMUM MODORLOGONDEN: 
Mühendis ve muhasebeci allnacak 
Banı"kaitnllı Eitüd T~ Heydi MlMliirlüiü -k.adroeunda münhal 

btduna.n 1n00ta.j teıftiıkl:eri Ye irom&Jaien luamı için lxı ıi'bi işlerde 
tecırübeli 2 maİnle ve bir eılekıtrik ~i ve iki tecrübe}" mu -
haselbeıoi altnacak.ur. 

Aıskeıılikle ilgiri bulunmıyan talihlerin hal tercümelıeri ve di<plo. 
ma llW'ederite Sümerbıı.nk Etüci Tel!ıİs Heyeti Şulbesi Müdürlüğüne 

~--------• nriiAcaadan. 

Beton arme köprü 
inşaatı ilanı 

Na/ ia Vekaletinden: 
ı - SerMa ~Mi claJalUnde ft AAana • Kankali JoluallD 19 + MO ıneı 

ldlemı*real ... 1ıetooaıwe el.arak lnea edilecek (lakıt kıöpriiSii ln9Utı 150.000 
Ura keşif ...,.... imerhrıiea kapalı sarf ualılle e1maıt.e1e çıkarılmıştır. 

2 - ElaliMllle T.l.;N2 t.aribille ai9Mllf Cama rinü a.at 15 ek Na.fıa Ve&& .. 

letl f08e ve igi(ııriilıer" reWitl oduuı41a yap~ıtr. 
ı _ Dll'I ""! aidealllk em.it '750 kvae ••"".._.e toııe ve tiprüler re. 

Wltloclen al 111ı11191Ur. 
t _ WSWeria t.aW paleıi la~ olmak iiılere elılıllime tarihinden en as ilo 

da tın"el llİr cU1*oe iJıe Nafia VeklhıU• mliraeaaUa bil ıiM blıpatt Japabile. 
°*1erlne dair ellli1~ vestkuı almalan liandtr. 

5 - Ebll&met'e ifJt.İnk edecekler cJörıllineti mMılecle 11ah •eellta ile HZ 
yılına aiıl Ticaret ocıa.. ftSika8J ve 8151 liralık mubn-M Wımlnatlannı lla.'91 
olarak HM ....W k....-.ıa &.arlfatı cWresimde bMuia.yacıMlan k~ı sarfları_ 
nı ikinci IDA4lllecle 1Mda nlritten bir !&at enellne 1ıadu k911Ü9JOD relslıtine 

makbuz m1lkal>llinde Yermelwi lizımıbr. «6618 • '7'7781) 

Saçınız DakDlliyoraa, Bapaızda Kepek Yaraa ? 

MAJiK SAÇ EKSiRi 
---• Kullanum. tuirinl d•hal ılrilnlak ---r 

• 

Knadlos Mlan ot.ıu 

ÇAMAŞIRCI ARANIYOR 
A.nadolukavatı balltaneat ba.t;lıeldmllfloden: Basıt&nemls toın bir ~ 

Adma UııUya.o ftl'dlr. Ayda malttun yirmi beş lira. ücret verilecektir. lstekll. 
lerin hutane bath«*bnllilne müracaatları. 

Üsküdar As. Ş. Baş!<anhğından: 
1 - A.nkanda. Onlu Bu&abakıcı IICDlfireler okuluna. 939 yılında. oldutu aibl 

bu sene de yeniden &alebe alınacaktır. 

2 - Kaydi kablll içın en aa orta okulu ikmal etmiş olan bayanlardan 16 ya. 
f.!nUn kiiçiik, 22 yaşından büyük olmamalı; üzere istekli olanh.r teralti Giren. 
melıı inert" derhal subeye müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 1557 7859) 

1 Devlet Demiryolları işletme U. M. dr 1 
Mllhan\Dlen lt~ll 1257 (bin iki yib elli yedi) lira. 10 (on) lı.uruş olan mub. 

telif ~lll8, eb'a.t ve miktart&rda 9 (dokua) kalnn demir maden vidası (9.Atustoı. 

19'2) Ptqembe cünil saat US.311 on beş buıçmda Uayda.rpaşMla Gar biDMı 
4aıhlllndıeltl .. omlsyon tarafmclan kapalı zarf usullle aa.tın aluıacakta. 

Bil işe clrmek isUyenlerln. H !doban dört) Ura 29 (yinnl doı..-ual kılruşiuk 

mll\'llkkat teınlna&, kanattan tayin eWti vesikalarla t.eldifierlnl muhtevi sarf 1 
Iannı &Jlll &"ÖD saat (14,30) on dön otusa tEaclar komisyon reisltiine vermelet'I. 

Bu ite ald ~Mır Muı~ondan parası. olarak datrtılmaktadır. (7170) 

. skeri Faorikalar Satmalma komisyonuruLm 
Muhafıs eraiımaz için Aiual.os 942 Jolnde 7edirllecek 250 K&". lu&na soğan, 500 

K&". patates, 400 Kc. ta.e fua'7e, 400 Kc. patlıcan, 500 ita'. •~• ao• 
ek»llime ile satın ahn..,Yl ... 

Ersaf şartn!l.mesi her gün komisyonda &'Örülebilir. 

Tahmin edilen tiat 496 liradır. Teminat alııcesl 37,5 liradır. 
Taliblerin 4 A~u.stGı 9-12 Salı rünü saat 15,lO da teminat makbuza ile 

Saltpuannda Mkeri fabrikalar aatJn alma komisyonunda bulunmaları. u767b 

lstanbul Üniversitesi A. E. P. Komisyonundan 
Cinsi Miktarı M11bMnmen fiyatı Mavü.kat teminat 

A& Çok 

Kt. 
L&haRa 10.000 13.000 9.50 
Ha.vuç 10.000 13.000 7 222 L. 
Pancar 18.000 13.000 5.5 

Tııp Fa.lriiltesl t.ecrübe bııyunları için yı&a.rıda mlk:t&r ve nttllerl yasılı 1İ4l 
peşld sebze 3/Vlll/9'2 Puartesı pnli saat 15 de R.~rlüUe açık eksiltme 
ile alınaeaktll'. 

t.cdtlllerin 1942 yılı Ticaret Odası k&tıdı ve t.emlnat makbınları ile relme. 
leri. Sa.rfaaaae R.ektörUikte rörölür. c7712b 

İstanbul hava mıntıka depo amirliğinden: 
Ha.va blrlikl&i ihtiyacı için dört bin çift er fotini pa.za.rlıkla sa.tın alınacak. 

tır. İsteklilertn kat'i f.eınlna.t tutarı olan yedi lbln beş yüz lirası Baknöy Mal. 
miidürlütüne yatuva\f mak!Juıları ile blr!Uı:te 3.8.942 Pazartesi rünü ııaat ıı 

de Yenlpostahane ka.rşuanda. Büyük Kınacıyan Han •inci ka.t No. 9/10 da 
Hava Saiımıhaa kom~onunda bulunmaları. «'790Z» 

Deniz levazım Satınalma Komisyonu Han•arı 
ı - Tahmin ecl11en bedeli c.Zl&GO, lira olan \akribi ıikletl 12t ton ta:za.n 

tullasınm 11.8.9"2 Salı ribrii saat 15 de Kasımpaşada buluna.o Denla 
levuam satınalma komisyonunda kapalı urfla eksUtmtsl yapılacaktır. 

ı - İlk teminatı «1621,, Ura olup şartnamesi her cim ış saati da.bilinde mez., 

ör komls.ronclan bedf'Jsiz alınabilir. RaslmleTI de koml.syoncb C'itrülebillr. 
3 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun lstecııtı vesfkalai'la birlllı:te teklif meil. 

tablarını eksiltmenin yapılacatı belll cün ve saatıten bir saat evveline 
kadar Mit ceçen komisyona vermeleri. <1785511 

ı - Tllllmln olcman bedeli 43260 Un. olan S5.000 kilo meylJnyatının, 3 A,tas. 
"°8 H2 Paaariesl cüni saat 15 de pazarlıkla ekslltaıesl yapılacaktır. 

2 - İlk Mmdaatı 3U4 Ura 50 kıırue olup eartnamest her •iin kom19;1onılall 
!16 ..._ lllllkabiltncle alınabilir. 

ı - İstdll\erin belll rin •e aaatte J[uaapapda bulıuıan kom!STOnda ba.. 
ur bulunma.lan. «78'751) 

Babaeski Be~ediye Reisliğinden: 
Her neviden ve her işe J&l'&I' hayvan yctlşUnnekle meşhur olan Trakyanın 

da.m•lık kCllfUDlluk ve k.uabhk hayvanlarUe beır çeşlcl emtiayı ancak 12 Atus. 
t.ost.a ~ n dört rün deYam edt"(!ek olan Ba.bac*I HAYVAN Ve DITİA 

paa&Jırmcla Warik cdebllmeli. mlimldinılür. Panayır her eeneklndtn daha 111 
bir tıekücle llaız81anmak~ olup hayvan ve emtia ticareU için panayıu ~lecek 
&8ccar ıve ıena.tl:anıamn lstlt'a.ha.tleri temin edilmiş bulunmaktadır. u8004« 

İstanbul hava mıntıka depo amirliğinden: 
1 _ Hava. birlllderl thtlyacı için 18 aded 500 kiloluk ve bir aded 200 kiloluk 

baekül paarL*.la satın alınacaktır. istekliler kat'i t.eminat tutarı olan 990 aı. 
ra.v Bakırköy malmlidürlilğüne )ahrarak makbmları Ue birlikte 6.ıl.9ol2 Per. 
~ı " 

lftDbe cünti saat ıı ele Yeni Posta.bane tar.şwnnda Büyük Kınacıya11 ban ikin.. 

el ut No. 9/10 Hava Wın Alma Komisyonunda bulunmaları. 
ı - Fenni •e 1a111asi prlaameler k•miQond&ıı ötrenilebilk. c8"'9 

İŞÇİ . ALINACAK 
B0V0KDEAE 

KiBRiT F ABR.KASI 
MIJDÜR/YET/~DEN: 

Qrit f&brikast için aşağıda yazılı prtlar altında erkek. kadın 
ve çıocuk. :işçi alınacak.tı.r. 
1 -TeJcımil fabrika itçitcrine .iı günleri pe.rasız sıcalt öğle yemeği 

veriör. 
2 - Ücrdt!ler: 

a) Erkek itçllere: 

Norma.l mesai saatleri için eıkdk işçi\erc yaptırılacak iıin 
mahiyet'ıne göre saat bafına ücret heeahile günde l 00 

, kUıruJtam. 1 70 kuruşa ka.da.r. 
b) Kadın iJsilt>re: 

Norm.al mesai aaatler için bdın işçilere yaptırılacak işin 
mahiyet;ne göre 75 1..-uYUflan 11 O kuruşa kadar. 

c) 12 Yatından 16 y ıına kadar olan erkek ve kız 
;ocuklara: 
Nonnal mesai saatleri jçin çıoeuk işçilere llilat baıı ücre. 
ti hesaıbile 65 kuruş. 

d) Tahmil ve tahliye, avLı Jrsileri: 

Bu lcabil i,lerde çalı nl&ra ifİn mahiyetine ~öre 150 ku
ruşta.o 1 70 ıkuruşa kadar. 

e) Fazla mesai ücret 1 ri: 
Koordinasyon heyet; karatik fabrikanın günde yapaca. 
cağı 3 saati :.... fazla ç Jışmala.nn " 30 zamm:ı ilave edil 
dikte normal mt.'\!ai ı e 100 • 1 70 kuruşa kadar, ücret 
alan b?r işçiye 150 d n 250 kuru$Cl. fttndar; 75-11 O kuru. 
ta 8cadar alan bir ~ye 1 1 O - 160 kuTUŞa kadar, 65 
kuruş alan iŞçiye 95 kun.ııf. 150 - 170 hıruf& kadar 
alan işçiye 220 _ 2'i0 kunışa kadar gündel•k verile -
c~tir. 

3 - Kanuni vergiler 'İşçilere aid ~tmak üzere ücretler, fabma da. 
irili talirna4ınarnesind e yazılı büikünrlere göre her 1 S günde biT 
ödcınir. 

-4 - t~er, yatacak yerlerini kendıleriı temin ederler. 
S - T abp o.lanların Biiyükdcrt-de Büyültdcrc • Bahçoköy yolu üze

rin<idci kılmt fabrikası midüriydtine ınü:fus tczıkereler.i ve altı 
fİoltog.rafla beraber müracaat etmeleri :i1an ohımır. 

TESViYECi, TORNACI, FREZECi ALINACAK 
Kiibriıt imAI eden dairelerde veya fu'brika tamirhanesi.-ıde makinist 
ve makınist muavın olarak çahmak üiere bınnci s·n f tesviyeci, 
tornacı ve frezccİye ihtiyaç vardır. Fahrikada yapılacak imtihan 
neticesin.de gösterecekle:i ehl'yete göre maaş veya ~at başı ücretle.. 
ri tayin edılecdcıtir. Talib olanların vesa lklc ~irlikte Büyiı<kderede
Cci lci'hrit fabrikası müdüriyetine müracaa arı ilan olunur. 

"'9-•KUŞ TÜYÜNDEN--• 
YASTllt, YORGAN, YATAK ~aDMtmaJr bem kesenize n hem de 

BiR KUŞTOYO YASTIK 2 LIRADIR ınhbatlnise 

fa1ıiallcl1J'. 

Yatak. yorganları da pek ucuzdur. adıres: ifr..anbw Ç:ı.kmak~llar. san. 
da~ acılar sokak öme.r Ba o u Kuş Tüyü fabrika.sl. Telefon: 23027 

Türkiye Cümhuriyati 

ZiRAA T BANKASJ 
Katulas tarihi: 1181 

Sermayesi: 100.000.000 TOrk Lirası 
Şube ve aJa05 adedi: Z65 

Zirai ve ticari her nevi banka. mu:ımeleleri 

r'krtA t;ı~ıl\ 1 u<f:NLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYf: Vt:rliYOrt 

Ziraat Bankasında Wmbaralı ye illbarmm tuaiıul beublannc1a en 
aa 50 Uraaı bulu.n&Dla.ra senede ' defa oeAtllecek kur'a lle atalıdakl 
pli.na röre ikramiye datıhlacM&.ır. 

4 Adecl 1-000 Liralak 4.000 Lira 
4 • &00 • Z.000 • 
4 • 250 • ı ,000 • 

40 • 100 • 4,000 • 
ıoo • so • s,ooo • 
120 • 40 • 4,800 • 
160 .. 20 • 3,200 • 

ni)dgl.t: Btaa.bl .. nndaki paralar bir 11ene içinde 50 liradan qaiı 
dÜ$1Dtyenlere lltra.mlye çıktığı L-ıkdirdc ,_ ze raala.sile venlecektlr 

Klll"alar senede 4 defa, ıı l\ıart, 11 Bazlran, 11 "Eylül, 11 Birinci 
klnun ta.rlhlrrlnde ~ekilecektir. 

Son Posta Matbaası: Nepiyat Müdürü: Ziyad T. Ebüzziya 

SML_tJtl: A. FJaem UŞAKUGIL 


