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PERŞEMBE 30 TEMMUZ 1942 

.. İngiliz - Alman 
hava akınları 

) 

İdare ifleri telefonu: 20203 Fiau 5 kuruı 

Piuasada bir anBet 
- . 

Ticaret 
Vekilinin 
tetkikleri 

Hırs ve tamah . 
yolları 

kapatılacak 

Bambarg 
ren iden 

bombalandı 

Tnccar, bntnn mallarıri 
15 - 20 unne kadar 

bollaşacağını söylnyor 

Dün İzmirde 
büyük bir 

toplantı yapıldı 

Almanlar da 
İngiltereye 

hücum ettiler 
~ ~~~ili~~~~~ 
Almanlar tarafından zaptedilen ~lr Sovyeı: şenrfndc düşm•1ş bir lngilizlcr muhtclil akınlarda 

Fakat fiatların düşmesi meselesinde fikir
l'erde ihtilaf var; Bir kısım tacirler İstanbul 

için ayrı tedbirler istiyorlar 

lzmir tüccarları hükiı· 
mele ellerinden gelen 
her türlü müzahereti 
yapacaklarını vadettiler 

-
Vekil zeytinyağı vaziyeti 
üzerinde de görüşmelerde 

bulundu 

tayyarcnın ,.,e_n_kıızı _________ , 35 tayyare kaybettiklerini 

· Tebl·ıg'Wlere go··re bildiriyorlar "Ofi,, ye göre 

d d 
• t k Londra 29 (A.A.) - İngiliz ha-

0 Q'W u a vazıye Tlmeçen o va kuvvetler'nin üç gece zarlında 
Ham'buıJga ikinci akını yaptı3da,.ı 

d 
nı :bikliırcn Jı-Wltcrc hava nazırlığı 

ADadaDe or usu tebliği. şöyle demektedir: 
Dütn gece Hambwrıg şehri öneml:i 

tkl gr"pa bomba u~a!klnrmtlan müre:l<ikeb bir 

lava'lar teŞkil tarafından y~miden taarrı.ııza 
uığram.$ııq. Hed'ef ~tünde 'kalın 

a•rıldl taba'kalı lbirçdk buluıt bulunmasına 
Ola•or J rağmen ıtQphı halde uçan teşkine-

J rbmz alça!k irtifadan taarruza geç.. 
m.işleroir. Büyük yangınlar çıktığı 
göriil.mü$ti1r. 

(Devamı 5 inci aayfada) 1zrnir 29 (A.A.) _ Ticaret Ve • 
kili cLdkltor Behçet U2, bugün ~ğl~
den evvel,, şehrimtıi!eki ıte~ı~~e
riıne devam ederek incir ve ~~1!1 
tarım satış kooperatifleri ~ıTlığı
nin şarab fabrikasını, zeytınyağı 

. depolnımı. yeni yapılımakıta olan 
incir hantM gezmiştir. 

Almanlar Maniç ve 
Sal nehirleri geçid· 

lerini zorladılar 

"Birçok noktalarda 
Sovyet mukavemeti 

klrıldz,, 

Stalingrad hem 
cenubdan, hem batı
dan tehdid altında 
«Don cenubunda devamlı 
bir cephe ıimdi emrfoakı 

haline gelmif buunmak
tad tr>) 

Balıkpazarında bir bakkal diikklİnınm nerbdcn eın:etkf 1nanzarası i 
Saxacoğhı hü.'kumetmin aldığı eon\slnl btrden:biıle canla.ndırdı; hatkın, 

k.'81rarı\la'I' 81Y'laırda.nberl ölü b ir haldic da, memu.mn da, tüccarında yüzü! 
bu!luınan ve a'ncak Kan bonıa faraH. giildlü. ' 
~tin:e eahınıe olan memlıeket piyaısa. (Devamı 4/2 de) 

(Devamı 5 inci ıayfada) 

•··················································· 
Amerikalılara göre 

llnclcepbe 
Atustosta 
açılacak! 
Müttefikler tarihin 

kaydetmediği şidde!li taar
,.uz.ara baş:ıyacaklarmış 

Polonya Başvekili, 
ikinci cephe 

unutulmadı, diyor 

'.Ber'l.in 29 (AA.) - Alınan or • 
dulan b~kom.Uı'tanfığ:ının tebliği: 
Aşağı. Don cenubUıildn Alınan Slloldholm 29 (A.A.) - Oii: 

kı.ıvvetleri !kısmen cenuba doğru Stalinıtrad karşısında Kalaç 
cephe alan ve anuaane ırnücadele ıoovUdine kadar bütün Don 
edon dıüşman kuıvvetlerlni atını§-. mfuıri kıyısı şimdi von Bock 
lar ve ~uvvetli hava teŞkil1erile ort:l.usunun hakimiyeti al~ında. 
desteklemne'k suretile Man ç ve dıır. Köpılülbaşlarının birçoğu 
Sal nehirleri geçidlerini zorlamış. brr.bi.rlerine bağlanmış ve Don 

cenull:>untla devamlı bir cephe 
~~laç şimal batısında birçok şimdi emri vakı hall_ne gelmiş 
ndkıtalarıda Sovyet mulkavemeti kı. bulunımaktadır. 
rı)m•<> ve d'ücaman çekilmek zoruını- SimiliyanSkaya 'köprüiba~ 

~ "' u"'stü.nde'k' Alman Y. arması son da 1kıa]mı~ır. Volga doğusunda . 
Savtsıat ıınalr:ıeme, i:kımal V€ iaşe 24 saat zarıfında hayli gen~ • 

rnuvasalalarile demiryol müınaka • lemiıŞtir. b" 
leleri hava taarruzlarile vahim ha Tiımoçen!kıo ordusu filen ıır-

:biırinden a\'Tılmıs bulunmakta 
sara UL~atılmı'Ş'l.ır. d'" ik' grup artık 

Alman hava kuvvet1eri Don deJı. ve ıa)'ll'l uşen5 1 
ı . f da) 

d k . d.. h' "ın k (Devamı l'cı uy • J 
tasın a ı uşman m:! ır mu a a. \.. 

(Devamı 5 ind sayfada) _ 

Nevyo*, 29 (A.A.) - Nev. 
yolik P09t gazetes: Ağuıstoa ıayınıcla 
mütt-efik!Jenin tarih;n kaydedeceği 
en ,iddelllli t~rruzlara haşlıyaeakla ... 
r:ını yarzm,aıkıtad'ır. ln,gilı1er. ve ~'C. 
rilcııııhleT birGtaç günıd'en:ben aynı za. 
mandıa. lbi:in taıyyare ikdfilaınmalkta.n 

(Devamı 5 inci sayfada) 

c Askei-fVaiiYet :::ı 
Şark cephesindeki son 
vaziyeti tahlil edersek 

oç neticeye varırız Mısırda dev
riye faaliyeti 

oluyor -
Yazan: Emekli General K. O. 

?J-

Amerikan tayyaretcr;nc bomba 
yükleniyor ..... -........................................... . 

Hastalara ve 
kimsesiz 

çocuklara 
parasız şeker 

Tevziata önUmUz
deki günlerde 
başlanılıyor 

Anlkia.ra. 29 (HU&Usi) - Geçimi 
miiaaid olmtyaın eikleır~n çocuk1a:rile 
baıstaDatıa ve !cim.sesiz çoouık'Tıaıııa pa. 
nılz o1arıalk dağıtılacak teker hakkın 
da.ki lbalmıatnaıme önümüzdıeki gün. 
terde Hey.etl VekUenin tasdilcinden 
geçere!k tat~ikatına baŞb'nacaktır. 
Sııh'hat Vdkllliği bu iş iç.in ıay.rılmıt 
dlan üç buçuk milyon lirayı tama. 
men ıalmııı; bulunma.'ktadu·. Bu 
pa!Nl'Clan jhtiy:aca göre bir mik.taırı 

(Devamı 5 inci aayfada) ,,. ............................................ , 
ı1 Vilayetin ı 

tebliği 

Yurdda bol miktarda 
patates yetiştirildi 

Sıhhat Vekaleti mıimkün 
olduğu kadar patates istihlak 

edilmesini bildiriyor 
An!kara 2.9 .Hususi) - Patates miış buhımnalk.'tadld", Buna göre 

sarfiyatı ha!klkmda Sıhha! Veka~e- milli ımüdafa~ ve maarıf mıüe~se 
t· Ugililere şu tamimi göndemnış. ve ıme'kıtebr.ennce patates alınmıya 
~. ciBü1ıün ıyuıridda !Patates e'kimine b~!ananış_, ve .?iğer gıda madJdeleri 
hükumetçe verilen ehemmiyet do- yenne münikun oldu~u kadar pa.. 
layısile Zıraat Vekaleti geniş ınl.k tates ıkul anılmasın~ gayıret ed l • 
yasta patates e'k'bJıesıni temin et. (Devamı 5 ancl sayfada) ( 

Polis oknlnnnn 55 inci 
devre mezunları dnn 

abideye çelenk koydular 



2 Sayfa SON POSTA Temmm: 30 

"' Resimli lllaka.le : r Hergün Bir Fransız tahlilcisine göre= Sabahtan Sabaha: --/ aşe işlerinde 
Normal vaziyetin 
Geri gelmesini 
Önligecek iki mani-0. 

" .... ·---Elarem Upklıp ..J 
P.iıriınıç tüccam bana zePıyağ.ı 

tüccarını hata..ıatlı. 

Telgrat gene İmıimen ~1ıi~. 
Bı.rz..ım h.mi!I' bi»ı.a.ıe. ~ iç. 

:meml:eketin lk.öylü« çevresin<? doğ
ru uızanınca pinlııcin ne yemesi ile. 
ne eıkmes1 ile iaz:la iiıgi.li değildir. 
BuLgu.ru sever, 1Jl!n.-ih eder, milli 
yıeırnek sayar, ~ır da. Fakat e!k 
mek azalıp, ~ur 9t1.&dan kalkıp 
mesele karın d~mıya gelince 
orada olduığuı gibi burada da pirın~ 
ce saıntiı'k:. 

Pir:n.ç, yetiştirdiğimiz az mahs\l!l 
ar.aömıda en bereketli ol•a-nlarından 
dır. Gazevi ile gelen Mısır p.iıriınci 
Hamid zamaıllında memleketin 
bünyesine saplanan ok' arclan bi -
r lydi. Türlk pirinci tedricen hem 
Mısır pirincinin ayarına yüıkseldı, 
hem de fazlıas!re yeter oıaıu. Ek -
meık ve bu:lıgu.T dariığ:nda i9tiblci.. 
'kini:n aı1tıl:rnş olmasına r<tğmen ge
ne de yetişecekti. Eğer müstahsil. 
de malını piyasaya arzetmek he • 
vesi eksihneseydi, iistclik p!l"inÇ 
tlüccan da ortaya çı.kınasa.ydı. 

Tüccar pi~asada ne kadar pirinç 
.buı!ıduysa topladı, tüccarın malı 
'boplaması, müstahsilin de eksHeni 
tamamla:mak.tan çekinmes' fulerine 
fiat yü'kselrl!kçe yükseldi. artık 
tüccar için hay.al ve servet kapı • 
lan açııPmı..jtır, geçen .gün bilen 
b'iıı4si bil?diği bir istatistiğe da.. 
vanaralk anlatıyordu: 
- Son yıl içinde yabıız İstanbul 
şehrinde yeniden beliren mnyuner 
lerin sayısı düzü.neyi aşmıstı.r. fa. 
kat lbunlarm ve daha büyük ölçü. 
de olanlarının beps! ayakta 'kala • 
ca0mr mı? Fiatların <iü.şme yohın.a 
gimniyc ımcyT€tmesi bazı.Jarmm 
karsılarma bir umacı g.b: dikildi. 

İzmiır<:ren gelen telgraf anlatıyor 
ki: 

Bır pir'nç tüccarı gidip T icaret 
Vekilini bur1!muş. pirinc;n ';°J kur u. 
şa düştüğünü, daha zıyade düşme. 
si halinde yüil<.selk iiat!a pirinç sa. 
tm a1mış olan tıüccann zarar göre. 
ceğ :ni söyliemiş, pirinç fi.atının düş 
mesinin önü.ne gcçılmes:ni iı:>tem 'ş. 

... 

İstanbul be!edigesi 
Eski çalışma sistemi 
ile bugün. yüklendiği 
Ağır işi nasıl 
Başarabilecek? 
~·-- Burhan Cahid 
J s~ul ia,e ve m~ahe iş.. 

Ieri .belediyeye vezildi Karaır: 
da ıİ6abet va.rdır. Çünkü buo-ünkU 
~ .~:aru ve fia.t faıkla,.ı, .. olçü. 
8UZ .ilıl:ikaır ~aha ziyade <:ehi.dere 
inhisaı- eder. Jstanbul füilki;e·nin en 
kaltahafık ~- &ı.adaki fiat 
dıeğiŞik!Jikleri ve gıda maddeJcri 
ısık ın:tısı başka yerleıre benzemez 
Şeiı.riın h~tine göre tedbir aa~ 
rnalk laz ım<:! Iır. ZalUrıe borsas ı tica. 
ret oda.ısı gibi piyasanın içınd'en ıı.e. 
çiltrn~ yardıımcı .Jcuwe:tıleırJe d ele 
'V'erinoe buı ikıaaJşı.k ~ içinden çık • 

A§kr, verdiği netfoelerfn ekseriye!lne 'bakarak inceleyecek olursak Atkın en iyisi yarı coıkım, yarı sakin bir denizde yüzdükten sonra nıa'k miimkündüıı. 
dodluktan çok faz.la olarak ıiddetli bir kine bemetebiliriz. ebedi dostluk limanında kendisine bir yer bulanıdır. Mbvcu.<l ka.nunlar ve belediyenin 

------------------------------------------ sa]la:h iy.eıı!leri de buınu temine yeter 
,,--..-------------------------------------------------~ Falkat buından evvd İstan.bu.I beıle~ 

1 S e h •. r na b e r 1 e r .; J d.:yesinm ça!l:ışma ıustemini değıftfr. · CW A mest Tazrmd1ır. Saat dokuzda açı l ıp 
1. .. b.eşte knpaınıaın bir belediye teşkilatı 

'-·----------------------------------------------------.- ae:I} ha.rıelkıeti saat he;ıten. 80nra baş. 

Serbest bırakılan Tı·caret Vekı·ıı·n1•0 Simidçiler imal ~~~~~ :a::rıd~a~~ 
h 

piyaısan:n haıı;eket zamaını ve faa • 

maddelerin yeni azırhğına !~~~,~~\~;~~~::~~i~ c~:!: -. 
fiatları ne olacak? bugünlerde şehrimize başladılar ~~07'..1.:ı~d:d~eı;:, 

1 
.. b ki s~.;11..- r' . ...-.:...._ .. ,•..!--. göetemıi'yen beılediyenin böyle buh EW<elisi gün 7-E'}ıtinyağı tacirleri 

kendi a.ıalarında toplanarak sat ~ 
maıkita o!dukfi.an mallar i.çin azami 
satış :f:iatı tesbit etmişle:rıdi. Tica. 
ret V ek8.lt'fti!llin son karan üzer.indıe 
baŞta hu!bulbaıt olmak üzere daha 
bi:ııçdk gıda maddeleri se.rbeSt bı
rakılmıştı. Bu maddelerin fiat!lan. 
nm ne olacağı tüccarlar :ırasında 
~1:melk.'t~ir. Bu malmadta buı. 
gıün ticaret rbo.rsasınd:ı öir toplantı 
y~ılacalkıtıır. Top.lanıtıda borsa 
meal~i ile ·bir1ikıte za:hjre ve hu
hutbat bi'I'l!"ği idare heyeti de b\.JL. 
h.ı.nacıihıtı!I'. Şic1ı:liye kadar teklil 
edileın fiatıaır. ~undan evveıki kara 
boma füıtlanooan düşüktüır. An.. 
ca;k bu f',aıt}ar, fiat te9bltinıden PV

vel!ki fiatilardan yüksektir. ATaka. 
darlar bu hususta görüşecekler ve 
karaT verecekleroir. 

---o---

e e .... ...._":r"""', ~.•cu.uydi 98.t~ ln _:ı J ;rıd,a J ı. d ı· • ge mesı e enıy Or . eenbe!s11: bımakı!Dmış olduğu buğday ~nııı z,aman a; ~ • anız: an ~ .. ·~en 

iaşe teşkilabnın belediyeye devri yarın 
akşam nihayetleniyor, belediye bu teşkilattan 
açıkta kalan memurlardan ist:fade edecek 

.iıs~ :n.. __ l ~·-"-'-1 1 ··ba · · bu pa.rz:a;rcl.a ıken.dını gostermesme 
wıw:ııı:ı. uumu•= ar -na !lll.U ıyaa. ıçın i:ınk A 1 var? 

mıümes:al göndleırmiştir. Mübayaa an rı: d L • k 
" · b' k - :-:ı...d'- aımJ k Bu. surun a ı:m aç kere yaızd ığ ım 
ışı ır aç gun ......,,.. -e t'am anaca "b" bizde ibe1ed. Ie · f !:... • 
'V'e şehrimitze \lJIO &eV'klyatı süra.tle g 1 ru . ıye nn a.a .. yetı 
yapılaıeaktır. İataınbu.l h-~ye hu. nafıeı, ~ daırelı':"ri gi~iA resmi sa. 
d .. .ıı 1 d-1.l)" _, 96 · ··t . b'. ~tlrere mhisaır edıer. T~ıla~ ta böy. 
,uıa, aır au.ı; .ınıae smu cı ve o. 1 _ k--- "ı-•""tur Ç 1 · . d 

- - L · f ' d U ' ~ı· .ı ııe =w.ıu-,, • a ışma sı.s.temı e 
' ıXe.K.çı 1.irl•nı va.ı:ı ır. nL'aır tı1= l r ge'ı. b'" ~ kahul eıdıtm · · ı· anh 
mez fırıWa:r faailiıyete geçeıcıe.k.liır Si.. oy e . ıştı.r. st uJ aya. 
ım ·~ıe · t ın · b ık t • tı rırııclali Avrupa şehirlerinde gündüz 

Lağvedilen iaş.e te~i!itı ve fiat mü.rnık.ün oJJmadığı için, yarıdımcı ıa:·a w~ın ~~ ~~ -~~edtsr. u~p~ ~tian saıJ • öğ'k::re bd'aır çöplerin .toplanmasına 
mü.r~be kcxm!syODUlla aid ~le. mahiyetinde olmak ve fevı.kaıade g soy erume:& ı:r. a.,, c ;na d d '!d ~-- · .. ··ı · · ş h 

flaz :ımgell.en unıl.a.r da bu kaın&l He .ev~ -~ ı 1~ gorku ~~mı~r. e • 
rin .belediyeye deVl·i yarın akşama vaziyetin devamına münhasır kaL tem.i:n eıcluleceıktilrı. ~ ~u ~a·euı a:ıK.a•r, al!;IT taşıt 
kadar iknnall olu.nacaktır. mak üze:ııe memwılar .alı.mnası mu. iŞleri gecder;ı ya,pıhr. Güneşle be.. 

Vali ve belediye reisi dıokıtor vafıık görıülm.üştür. Belediyeye raiber şellıiır y.a.ln.ı z şeh.iırlini;ı hafif 
Lutıfi Kırdar dün mülga iaşe mü. terc:han iaşe teştkilatında çalışmış Hem eroincilik yapı- ~erir ıi:çi:n teıl'beıniz hazırtaınm ı ş olur. 
düTlü.ğnd.e meşgıılı olmuş, yapıian meanurla'lldan alınacaktır. Belediye h b Bi.zdle lböyle de-ği!dır. ÖğT.eye kadar 
devir işlerini tetlkik etmiştir. Tica. yeni vazifelıer!ni asgari bk kadro yort em Ya ancı çöp taşınır. Uzak 8etlltİe.rin eti. ba. 
ret Veıkili ddkıtıor Behçet Uz da b'.l.. ile yapacaktır. Ti.caret Veıkfileti para kaçırıyormuş! hğı, se!hze'3i öğleye doğru yerin i bu .. 
günlerde şe;bırimize gelecek; tet - yeni kadro :tçin lürzumlu t&hf;isat lur. BU!llllll sebebi. de a:rılııtliıığım gi. 
kikleroe ibuluruı.caktır. göndcııdiMen sonra .kadro kat'i Emni)'Et kaçakçıhlt bürosu me~ bi tıe&"waıt n diğeır clie!vleıt daıireleri 

Adamın ccsar:etine hayran ol • S L d'. 
dum. Telgrafta bahsi g:eçmiyor Agah ım even ın 

iaşe ve fiat müralwbe işJ..erintn şeklmi al-acnktır. şimdilik takib, murıar~ d~ b~r. w~partıman katı~ g:iıbi .dblwrz.da. iş.e başlayıp beşte pa:y 
belediyeye geQIDeSt Uzerine bu va. tetkiik, tevzi ve enoü1l1€n is;mıeri da erom ınıalcı1igıne kalkışan bır d~ elmeıtlnd.eınıdi:r. Belediye liallc1a 
zi fe1erJllı İstanbUıll ~ı.e<tıyesinin t altında dört müdürlük faaliyete saıbı!kahyJJ yakalamışlardır. bm.aiber uyur, halkla 'beraber uya • 
mevcurl ~mt ve kadrooile ifası geçeceıktir. s .u.çl.u, Galatada Ba:_ıkalar cad - nır. Hali'buJciı .medeni ~hir belediye. amma, layi'k otduğu mun\.abeleyi bugünkü konferansı 

gönnüş olacağını tahmin ederim. Ayıd'ıın mctb'u~u. Kayseri. ve Niğ. 
Hülkfmıet bu zata: de hıwvadisi; Paırti müfetti~, edebiyat Temizlik amelesi 

bulunamıyor 
A1emdağından 50 bin 
ç ~ki odun getirtiliyor cPlyasada ne kadar pirinç bulur- tlan1hç&ıniimzıdıem Agah Smı Leveınıd 

saın, ne fiata bu' ursan al, rıirkaç buıgüın saat 18.30 da Eminönü Hal. 
misli 'kar edersin, abür tarafta mah kevinıd"e ccOivaın edebiya.tm<la Tırık Bdlıediye temJrlik mücfürlüğü ka.d Ma.hJ!Ukaıt ofırsi taıraıfıındarn. Afem. 
duıd ve sabiıt kazançh tabaka ne vıe Aınadldhı, a.ş'k ve kadın» mevzu:ıiu llOStltnd.aı aımdlıe buıhra.nı baş gö!rer. dağından bta.nbu!Jla ge!lirtilecelk o. 
kadar zahrrnet çeirer9e çeks n~> mi ikıİlllci. koin&ınııneını verecektilr. miştiır. T~ i.tl'eri. kadrosu 1276 dluınlaırın !haııeıs:i d'ün yapılmıştır. Q_ 
dedi ki bir yllkılıma tehli1'_esi 'kar~1. ---o ık:"'şi oTdlı.ıığu hail;dıe ha·1en 630 aımde dkxtn~ çıdtıisi 484 kl.ll?'ll~ 1 O paıuıya, 
sında hürurnet 'kapısınm eşiğin.de bullııınımıaıktıa.d'ı·r.Bu suırede ka>dro nok Ma!hruk.laıt toıfsililnin Usküd'ar ve Ka. 
i<mdad çanı çalıyor? Kaybolan bil' çocuk dcnizd·e 9aıtll 646 ~dir. AmeJe odlnaık için dılköy\ilnıdıeki depohırına 00slr.n eıdi.. 

Hal!km sirt.ından, haThın çe:kfği buundu beleıd.İyey.e müncaat edenl'erin bir leıct!iktir. Aleımda.ğıınclan ilk paırtide 
. ::..._ı ıkımıı .giin.cJe 400 kuruş ücret 'İ.ste. 50 lbin çdld;odun getfrilecektir. zahmet ..... .J..asınıa kazanılmış yer- Fmesrdıe oturan Şevkd ıi.mı.iın.o'e d 

l'""' mişlemdir. Bu y.ü-ı;den kaıd.rnya ame.. Malhlrıu'k!aıt ofisiı haıVka pe,ca'keın .c 
siz sıePX!-tin yıılcıbna.;;ı 0 servetin ~ 7 yaşın.diaıki oğliu Ceyha.n !e alnuıtk mi.iımlrurı olamamak.tadır. ooıuın ve ikıömür ~·tışlaırına önümüz-
s~'blni aiİ\Z y=:.ına boğabilir, fa. bundan üç i'Ün evvd birdC'l'lhİıriC oı:r. r k 

e;-- -v- ı"·················•••••••••••••••••••••••••••••~ dıdki alynnı ilk haıfta.sın·di· ıa. ··b·a·ş .a. yaçaı kat onun !kanşısında haikın yapa-~ ~r. Ailesi çocuğu \ 
oağr şelrraıyindir. har ·ta:rJiclaı aaıamıt. fakat LuBima.'k. B •• : tıır. Odlıın ve ınngal komurunun tcv. 

Pirini" tüccarmın: hana lıatır1at. mümikıün odmamlştlT, N~et dün ugun suyu i .zıi.a.1mıdıa da. beyllaınna-me usutıi esa~ 
··x F __ n.. ~ı d' d : tıuıtu!Pac.aıldtır. 

desınde Eııguıvan so.kagında ~apıtas si gece ç.aı'lışıT, gündüz ya'l.oız kon. 
hanında otuıran sabıkalı erı0ın ka. tı:ıol vıarz::fesrni yapar. Her ne hal 1se 
ça.kçılaır~ Anastas Vanıgilid.ıs buıgü'Tl ib.dDec:Liyıeınin omuzı.!'arı na asıl 
adında bındir. vazi,fdlerinıdeın çoık ağır bir nuıs'u•li. 
Açıkı~öz sabıkalının son ~nler7 ::t·et yijkfii~tDır. Bu iş ne çöpe, ne 

de bu handa bazı şupıhelı ,o~k'11lere cezaı kesımiıye beınzemez. 
h~ketlerini ~s~iıt eden rla.bıta Ka~:!şdatıır, zahmetlidir, ağırdır. Bu 
dun burada anı bıır ara~tmma yap- ı i başaır.malc jÇin ilk çare btı ça~ ı şma 
mış içeride eroin imalıne mahsus ..!.... •• L _ •ı. ___ ı. _ı.:ı~t -•-

, "dl b' tak 1 t:Jer ın:;ıtemın ·ot.Ta.ıu~, te~a ı aya&. 
22 şişe ası e ır b ~ a e lam.d ı rım.ak ve aırtık maısa ba~ı faaıli.. 
buılmuştur. Bundan a,..a.a Anasta . ·ıı.. kt" T" ~ ·· · 1 · ~...ı 2 yeıtm<e nll.na'yıelt vıemme ır rcare. 
sın ülzen aranmış, cep erı-ı.ııye 00 . Be • u · n • 
1...· d h · ·ı 18 ded b' Vekıi!lı dloktor hçe. zun ça;Lı'1"Ila 

ıu~ "a ımı ;de a. ' eooe l mea.n g$termni ıtnıtıhlk etmek, her vasıta. 
-c\l\.et'ıere aı tahvılat çıkmıştır. ..r_ • ·r d tm-ı. b' kel"ı ile H iL.~--..ıı~ • • uıa.n ıstı a.ı ıe e ox; ır me 
• w. aı~au:.cl . beyaz zehir ımalcı - gıeeetyi giiındürr.e )tabmak icab eder. 

l'iıgınd.en takıbata baş.lanan suçlu... Saıyın Wtfü KıT<lar rneslekdaşl. 
mıın bu eoı:obi parıala,;ı yuırıda nasıl n ıın lbu sistemini İstanbul belediye. 
ve ne şcıkıl.de soktugu araştırll ... sin in eski ve ağ1r teşkilatına. tatb_ik 
makta.dm-. edıelbİİEiıtı.:ıe muıvaıffak o1ın. tığı zeyii~ağı tüccanna gerince: en~ 8W[lll tirin: e enizdıe ıçıoıcuğuın k ·ı k 1 • ---o 

VaJatile bir defa blıaz miipiıem oesecli oolwımuştur. esı ece semt er ! 
çiz.gilıerıle anlatmıştım. Bu zatı Hedise ~ıcırhal a.d.iiyeye hiıldhiJ. ~ Beykoz C. H. P. sinin deniz Di§çilerin kauçuk ihtiyaçları 
muiharebem.i.n illk yılın;n iilk ayl.J.- miş, yapılan muayeın.esinde &ecedi gezintisi karıılanıyor 

c23u.11/-ıan Cahid 
rınıdıa evimin artkasına isabet eden d.enttde buı!unmak.la beraber, çocu.. Sular idaresi tarafından şe. ! C. R P, Beykoz Kaza İdare He. 
kır kah'V€Si ;yolunda göıı::lüım. Mu.. ğun necleın ald!liiü tesibit edW.leınemiş bekelerin takviye edilmesi do. yetinden: Türk Dittabibleı-i Cenıiyetinden: 
tadı hilfüına açık hav:ıcla garete fJr. ~e·d ımorıga kaldırılmış, hadi..ıe Zayısile Kü.çükpazar, Yemiş, 1 / Aptos./94Z Cumartesi günü f'staınbUllda bulunan mef'.lekd'nş. 
dkıuırnaık i..<.iemedi, hazırlığım var, ıeıııroıfın.cl3ı talhıkilrata başlanmJştJlr. Zeyrek, S:rkeci; Eminönü; ve gıececi ıiçııİnı tertih ıe.di.len fevkaiade faırd!an im.uçuk aı'\rııya.nlaırın 942 Un 
diym'du. Edremide gideceMi, kısa Sultanahmed, Kumkapı semt • e;ğlenıcıdli. deniz gezintisi ve mehtaıb vaın te2lkıeırdteıti ile Cağaloğlluı En'bba 
cümlelerle anlattı, ışH.miş ki, ze.y- t3!bii IW:dise de yolk. Fakat bu ha. lerinde sular bugii.n saat 20 den aileımclnıe aid dcwetiyelerin. tevziine odaısıındıalki Cemiyet merkeıziıne 31 / 
tinyağının ki tosu 40 kuT"uıŞa düş. dlsıenin bir tamamlayıcısı olacak. yarın saat 12 ye kadar kesile • ba~fanın•mı .... ıır. 7 / 942 Cuma günü 68.a.t 11 dleJ'I 12 
müŞfilr belki daha da diişece'ktir. cektir. Asfalt olarak yapılması Davemy~ gezintiye atd tafsi.. yıe 1caıc:lıaır 80'TI. defa ımÜl'acaat etme. 

Bu hfıdls:e.. göriılrneın'ş bir hlı- di:=t~~=ı:t!i~Iery~:~ kararlaştırılan Beyazıd ile Sttl. lat C. H. P. Beykoz ve A. Hisa.r leri vıe (Anıaıd'olıuda) bulunan mes.. 
dised:i:n Falkat sebobslz değ.lıtl""ır. de muıtlaıka dört beş maddenin kıt- tanahmed arasındaki caddeden Na~ merkerzıferi ile A. Hi.sarr, Kaın Tekd~şların aızaırni 15/ 8/ 942 ye ka.. 

SUih senelerinde zeytinyağım lığı görülrüym-. zeytinyağı il~ sa- geç-m€kte olan Halkalı suyu da lıca, Çuhuldlu Paşabahçesi. Beykoz; daT Urwaın ·tezıkıeıresi numaırası i1e 
İta~an vapuırlan çeker, ;cabında b b ,,,_ f nd 20 niin müddetle kesilecektir. A Karv"~k ocak. merke:nlC'Tiındıen a- vazıh •adı"es ve Cemjıet kayıd ınıu-
~l malını muhafaza~ ı.m u madde"IE-rin İıı.A sa 1 a ge. l :1- l 1,~ .. IL~-~ rosırıaısını anaıthu ?leçete kağııchına ya-

m ed ...:....t~ • - le.nJerıdıenıdir, zeyıtirıya~ı tüccarı da "-.............. - ... ·-·-····· ........... .,- !llllillllilllill' za1ralk lbiır ~ tarr~i ..ı.n. 
6İ .için fıçı a veıu.ıcrnuŞ. bum.ı bili.yar ve kanidir ki fiat ya- ~.., 

Şiımrli fıtalyan va.pıırlan gclımez kında biırlkıaç defa yılikselecektir.~ ~------------------------,..., d~eri Jazı:mdır; Ka.uçuk istih~ 
oldu. Malın muhafaza edilmesi .iÇjn Bi.naenale:yh neyi var, neyi }'Oıksa 1 S TE ff 1 NAN, kıa.'klf,aırır posta & a:dreeı?ıerine gön.de.. 
fıçı yUk!tuır, Müst'ahsi-1 ya yeni mal saıtmış. biraz da ödünç a.lmış, zey. ~tmı. 
istihsal e~en vazgeçerek zey- tinyağı tıaplıamaqa gidiyor. 1 s TER 1 N A N M A 1 ---------
tinini çürüme-ye bırakacak, y.ıhu.d G:iillti, ~.......:ıadı ve kazandı. R A D Y O 
uc\JZ p.a:ha!ı saıtacaıktır. Şimdi olwı IA.o/' Biga muhabirimiz, kasaba pa. mek istememi ~a uza. 
..................................... ~········--·· :hiııı;e edeı:YDm ki, buı zeytinyağı zarında ııeçmif bir hadlse~en mıt, İfe belediy~ memurları da mü 
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tik:oaırı tamamen amatördü. Çekti.. bahsediyor. dahale edince AYte köpünnüı.-
ğimizin bir ~ısını da maaleset ..,. ___ ba belediyesi gıda madde İki ...::-ı_;:.: de kaptlg~, gibi: 
bunların ellerind'endir. Ha'kiltl tüc. ~ ?wUUMq• lerine ayrı ayrı fiatler koymof. - Ben malımın kilosunu 280 
car g:lıbi amatör tıüccar da V8l'lnı Bu arada tereyağı fiatını da 140 den aıağıya veremem! .. Diye ba. 
yoğunu ma.ıa yatırdı. korku ve en- kurut olarak tsbit etmiı. ğırarak yere vurmttf. Toprağa 
dişenin sev.ki ile bi.rç.:>k evlerde de Güııl~n bir gün Karanti ve çömlek kırıntılarına karıtan 
az çıdk istifçilffk başla.r.nca piyasa. köyü halkından Hacı Osmanların güzelim yağları ayaklan ııltında 
da mal a:zalklı. müstahs:lin çekin~ _aL -?:-~11..& ::.. gelini Ayıe satmak üzere pazara hiddeue ~ -.~en sonra g,._ 
croo davıranması netıicesirı.de de --•· : •• .-...:.. Bit' tab' be'-.JI 
darlık ar\rülldü. ild çömlek tereyağı getirmiş ve DJca -.....y· · · ı ı.ea ye 

'H" 280 kuruftan salmak lstemif. Fa.. memurları da köyüne değil, 
Şimdi t~bii tedbirlerle müetah. kat alıcılar kendisine belediyenin adliyeye gitmesine yardım etmiı-

silden Dlli.isreb1ike Qoğııı bi:r kanal narhını ııöylemi§L!r. "-"din ver.. ler. 
aç.ıi!imı,Ştm, ıdaıtıa dbğrusu açıhnaıt I R 
rrı.eJi!indedir:. ttimad:ın lkakl:eşmesi \ S T E = kanalın kuıtııu da geniş.. i 1 STER 

iNAN 
iNAN MA! 

Deniiın'Min bfryüğüniliı az '6tih. ... _ 
'(Devami 411 de) '--_,_"!"-_.~~-~----~-----------,-.-" 

' 

PERŞEMBE. 30/7/19!% 

7,30: ı8aa.t q-an, 'Z,32: Vücudumuza 
eahşt11'3.lıım, 7,40: Aja.ns haberleri, 7,55: 
Karışık ı>l'OgTll.m (Pi.), 8,20: Evin sa. 
Mi, 12,30: Saat aıyıı.n, IZ,33: Beraber 
llU'kı ve t.iirküler, lZ,45: AJa.ns ha.ber_ 
Jeıi, 13: Şa.rkı w türküler, 18: Sa.at a. 
1an, 18.03: Çifte tasıl, 19: (Dış politika 
icmal!), 19,15: Kliiı'Jnec solobn, 19,30: 
Sa.at ~arı \'"C a.ja.ns haberleri, 19,45: 
Karışık pl3.kla.r, 20,15: Radyo gazetesi, 
20,45: Suzinak ma.ka.rnından şarkılar. 

21: Zima.t t.a.'kYim1, 21,10: Şa.rkı ve tür_ 
killer, 21,30: CKalıramanlar saa.U), 
21,45: San itonseri, 22.115: Da.ns m.üzikl 
(Pl), 22,30: sa.a.t ayarı, ajans ha.berlerl 

ve borsalu. 

·······-·········································-
Askerlik işleri J 

Şubeye davet 
Fatih ukerlik .Şubesinden: 
Top. .ABtetm. Ba6an oğlu Ali Ziya 

(55387). 
Top. Astetm. Mustata oilıı İbrahim 

Tül.men (55698) acele şubeye ıeımelerJ. 
(55987). 

lstanbul borsası 
29/7/942 ~ılış • kapıw~ flaUan 

&owtı n 
(IDdnt 1 Sterlin 

·.;~w.Yeds lH Dolu 
.ueft'e tff hncr• n. 

~f.ıdrl4 JOI reoet.a 
;.okholm 100 lanı ar. 
Blr a.ftm Ura 
24 ayarlık bir gram külçe 
altın 

El.bam YO Tab "'61 

Timt borcu Tra.nş ı 
İkramiyen % 5 938 
% '1 941 Dcmiryolu 1 
Anadolu J>omlryolıı 1 ve il 
Anadolu Demlryolu 3 
Anadolu % 60 hisse 
Ka.yseri ve civarı Elektrik 
şirkoU 

Reji 

5.20 
129.20 

30.365 
12.81 
30.72 
29.95 

393 

23.65 

20.50 
20.10 
51.-
50.-
30.70 

Z.1.25 
-.35 
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30 Temmuz 

L · __J ~ """'''"""" ugrayacol<fü. H•I•) __J 

Mu'teriz Do· st §E~:~k:::r~~~ Kan çıbanları 
Yazı yaza,n hır adamsanız sız y J 

Yazan : Halid Ziya U.şaklıgil ~"";.tty::;;::;;:; •~e~·~:!~ azan: Doktor brahim Zati Oget 
ı k 

Kan c;ıbaınlan. •• yüksefü, k.ıraınlck hasıl oluT. 

1 

<>mı· en ewv.e o uyanlardan biri bu Bu sırada sık sık teaadu'"f d'l ... Hetlkleıslimı· iılraBt gelin.oe şunaı bu:na ketimi. hiç bir sözümü, ıkıyafetim. VUTaııaik. :s:öılıe k.arış'ir, Maık.sndi sizin mu' teriz dlootunuzdur: _ Azizim 1 k d' e ı • Nihayet çıban büyi.i.T ucunda ce •• i'füaız eden• bir ta.k.ı.m dostları va1'.

1

d1e, h.ım..k,. <ov>lmda hiç bi.> buou.. ağzu.ı.J..o !Bk"dıyı almakıan ;ba.. Ole<. ı,.,; b;.. k.ore bano ok••oO'· meE1:..;· <..bat göriilü< ve açılı" b;, müdd., 
d 

1

, ve bu d""1a•ln ıhıa da<> oayeoin 8'yeb . dl1oka<ınden kaç"m ıy~n, h~ retfu. dtn. öyle ,..,.ı!e> y••m 1 ,.ın ki ... ,. ı;· . . >""~e (l oıaf lkkok) denilen te böyk gid"· Son 
0 

la.ak .ı.. Ö• 

dle bilY'~k şalkat işl.er1mizi d~.· .ş'lmen ıt.ııraz. okunu fırlatan. b1r. dost. ~.· .. Farz. edıiıyornm ki ikiniz de ve kieındiısince ilisecek noktalar bul. dlT mik~~bwn .kana karışmasil'e mey denlfl'eın kıoyu kıvamda bir c-erabatt 
• ..,, _L,ı. o L k 1 ,_, :ille . ana geu.r. Vücudun ht n 

bi< hayli k,...,ı.,ımızı ta-• etrnl! nun >Ç>n ~- a..,ı mut"" o • """'"" illfot .ahibioni" M~ela m..,ru•. hwnlor bim bire< hat.,ın. I · de ·· ·· . . mu •' ye< • p...,..ı kendini gö•teri<. Bu• özün 
olu""'· o,&, Y""'b.,ımızda retk<I.Jm.k ı,;, ....ıl<ann.en mdek, harici.. ltal>•mln m.,.ı.m Sop,.,..o"la,ından da'1ı•. ,ı...ıle hi< dtti oeklinde "· ı~"n l ~orulelbıbr. Daha zivade kıl. çıkması biraz mü~küldür: fakat ni. 1 _._ ifa. k b. d . L-1- • yer enrrüzde. çıkar. Çıkarken o h nazarloarını !bize ,tev-cih ede1·ek doğ_.1ne çu~. ı mı_yaca . ıır u.'!ltu.r, _mu~ • oan. _is.a~rsınız. .A.ntelita Calli Surcı yaT ... Gillünueyerı•k d,inlemek. ten nıok"-da L' k ayet 

0 

da çıkar. Kırmızı bir rukuT. ı -~lecek b f - - ' '" a_cı o!T aşJntı ba~l-ar eltraft r • 
ru ve dihgiin bulmadıkla•l şeylen- .Jk.a ila ~ . ı: vu> e. ,d,. ege> ""'"" yaded«~n.,. de>ha>h •Bl•L haş1'a verilecek bi< c~•h yoktu<. kuaran ı,;, kı=ızı tane bet . • uk •ç>fa. Artık ç>han biMni<t'• vo 
m.<.. dai< 

0

fiki<leRni ~yleilil«e biz\b•,"" ,._..mak "'"" ~~"' ~·pt~ ~ın, ŞU bul"yı! d"' g~enJe,de A>~e Jkn·im ~ d°""mun h» kabilde~ bi> >1m:,... ı..,ı.,. şı.,., Bu dev:~:~· iki üç günde Y""'• da kapan\< h.,ta 
de k.,,,d;m.lzi bı< ,....okabe .hın• dloblloe ı..zw.u. rahatı mwwehb o • mk..d:a •~ ı.lı kla bogd uı., ... " Sa •h>"azl~• >ik yazı j., ı mdan b;nnd., kaeok 0 J..n kan ç ,,ı.;n, n in büvükl ..•. : n>bat ede>· Ma.Je.,f ek .. riya Ç1 bao 
'-oymtya ı:;,.,.n ...... ...nrür, ve e;;..,.~ filk.ir.

1
bur; .ad!elta ııJtırab c;ek.·erdi. '. Bu do.st bu eşııiz muga111niyenin yıllardanberi \'v1ai ve ~r'Vll!.. il-Jta, Tept'!ha-!lında lY.r ·· k d • ugu bilr tane He ka!mıvor, biri biterken ~ ı ........... e- •- 1 . n_. dd , ne goTe az ço •erecei hararet te lerirıin isıe.hetine -kanaa.t ha.<ııt edıeı:.ınülficl1 mi ıdi? ounu ı ıaya kaakışa c.Ttada buıh.ıınmadığırı• ~lirsiniz anı. Va.ise çal:nırken ıckırık dökükıı u.ı-~=;;.~===.:;:==~==;::;~:::======~{D~eva~~ın~ı~4~1~2~d~e~)~ 

~ hom<>n .~ dede< toplu,lcak kad"' ~>ya kuvvot bu. ma danın ,;yad•e hikuma uğrnma. =1<la>a kada< .,·len n•l\mele< de.J ( s p ç.,ı»k ve bozuk .,,.ıJuımızı ,.Jah lam"'1. Muzi< mı ı<lil Bunu da id. mak için Milano Scala•ının mo,hm m1 ....... Bu ><Kı,•k dökiH<" tah'<io; \.. " o_n Q 3la, 1 nın bulmacası.· 12- (13) 

d 

-

1

L.. B .ı10l9t1ar adeta bir nasi!h.!dia etmdk onıun hıa.tıırasına karşı bir Sopra0nıo'w Arıangi Lamıbardi'nin a.ffed,iO!mez bir ı>debi günaıh <llarak 
e er CL.. u o iL. _:ı v ·- -1' b d d k . ~d v b' d' , 

b

. .. 11-ib· vazH-eııım.i g&rıın.iiı olur. n.Jtyaoet QracagJ'llKl.an un an a a. yeni aıı ıgınız 1r :rsque inden bah. teılakki etımö~i. ikidr- birde bunu ır m
0

uroD' ı 1 ~ "'-"' b d · · d .L t•f d V• • fıunlorcla 30 t · ' L ll d k b' 
la<. Dua eımdMiı< ı,; ,..Wda<>. mah- çı...,•glm ı •• nı.~ ~- o.'.' .çm mu- e "'~ a ' ~•!•t><m~k ı..te" hUz. "°'"" ed~, be>• n" k akud ı. . ,. anesmr na • ere " arada yollıvan 
rum kaHımıya.lım ve onlara bitz.i irşad sai~aıt d!eımek mumık.u~dur ve hvetıO soraır: - Ne soyıl'cmış? der. l\1ec Genıe bu doı!!t Ye~5llö.v bahç,,mi o'1mıucumuza bir lıtıJiye takdim edeceğia 

.,k, t...:ıkJeri kin mıöte,.&.ıw ol.........,,. olan f'Y •<'" du,.J<lu•u hu• Olamk oev•b verinOniz, \l•di". yPJ'1li<'-k.en ,,,;. önüne bi< m'nolya Soklan "'"'dol. 
2 

ve 
1 

az e ı:ıı 'Y • " • h ·· 1 v • La f. d 1 d · · 1 3 4 5 6 7 8 

alk

: 'd , edelim gılbi om.ırn. ı tııraz · ucum arına ugre. mn arrzJa eJ es.tıno büyük ope. d'ikııirdiğimi görıerek: - Ç"ldı·~dın nı: ' 

m ta eıva:m . .ı • • .Jj . d' . . l . d'. d 'ki d Bu dıoo>Jll><dan elbet« .mn d• d!ik>ça oa -· ""'' .m. •lnu enu ım "'"n an ' ' ua... mı. an.iim) y eşil~övde manolva o. 1 - F•lbold• 
va<d"< T"""""" ed"o<im ki ooda>I de. . O. detru/l, Ben Mi18noda lu., mu·l Hiç bu,. da böyle bi< ,ey bi, •YUll<Ull~ ""' 1 k.a·ytb·~. Bende de bu. d0$t-ı Onu. ~ır.aT, .~~tir. mıybdim? Hak ~d·~ d~ K~dı~'ı o operada g&rdiirl m~i? ... Oı-dL. ('1), Niüa. m. 2 ---
t d rd ı zamanın ruz. yır... Irıısao s:ın•nr.eınınce mııun te e ~m; :ryıe oaşıar ve operanın Ben de gii1erek: _ Onuın ıçın 2 - Am~lentn ıa.r aın epeyce va • 1 · . -11 • • d G"hn k 1 <:!!_ k lland - (101 ı--ı---ı-- -garları on1arın hemen hepsiıni ~ı-ra. bıır teo·a.".'~ ç~TC!!ll ;rat ır; l u e • m~~ ~atır. =z susarsan:z, d~!otiml. Dh~eodk oldum. Vak'a ma ·o ıgı . 3 ' --------

il___ d v tıtı birço;:;n.nu da yabuıd' giJhnI(Ye c;aınşmak. !f.e ben otllltn ıarılıatUgı o operanın me-vzu'u nolya tuttu amma hiç'bir zaman Bo. 3 - Cis!nıdrn 
ya 'O'Uiraya aıgll 1 ve &- •• , __ !!.. d v]dıir c= . h d lrışlt maA ld 4 ----

b

. d f .ııdt tın k mürn:ıciin ol. de öyk yap&r v.e sı:nır ı:muranını a't- egı: . JIZl cer~ e en:k sıııs.tuıma.k ğaziıçink~lere bC'IlZ<':vecek kadar ge. a. lk o u. .--. 
l·r a a a.vaı e e La _.ı • • lhıatti al ·· 1 v k (3) mıyan yelJe.,e ı.,.ı6, oötü.-dü. Bu · "~ım. .. .. - Y "" ~y •m•ge kadu li,medli. O bonôm i.lk cevruhımı. ,-1!. ""'m '" • --.------- __ __j 
·· .. ı ihtiya zamanluı cSuyo• l-!..,Mıın\>%1·• ·hemen bu<un h,..u. pde<. I•• g..;ıi. unutmadı. ne zaman bu E<k•> ""'1 (4l. 5 • --

t":Z,: ı,., ye~ .,ıyorum. F .kat ... oiy>eltileıônd• bi< yakJ.nJ rk." . b İ~ h~n • . Bu. im-.._ laka t yalnız "2e itim z,,..,mı ağacın &nünden geÇ'e yii • • - Ot •nn 1k ----------
o..I ''" ii!ıdanı•na .,,..._a ı,;J be • zed l'k vaed ı. ve bu>nun ,çmd>< k ı ~ • ;ıı..ın>n onu yalan• kada< götü«lii. zünde bi< ;,tikeah ma n~ He ha~., ( 
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nim b:ka ibir d'oı9tıum var ıki, daha

1

çatacalk, l1iışecek noktaları her yegı. ğüne lhiTçok emsal ik zaten vakıf. ve ha.na: - Şu;nıu sök.tür, attıT; rica 
5 

- Fra:nsada -----.- -----------_,. k I .
11

_ L n~ "- . --1 M 111• h l . · d bir ~ehir (3), De. 7 ı 11111-d~" ,,..u v" idi iti. ya J·n zamana e ı.c """""' 0 """"" •!·012. e•<ua aeya at enn ı z on hah ed'erim . . . " ~om ok ten vaz goçmezdi 
ka ~., ı,,,,abe.-d'1<. hemen he<giin, Slrin d'e !>öyle ..,.,.allat bfr mute.. oed<><<k dlım"'"''"'du<. R•n Mh1i Onu bö:>'l• b.e< v.-ile bana ça •. nldn konan (4\ • ----·· -· -- ---- _ 

b., "'""' &on&ilocek b ir hernber • riz -uz va•"' vo o çawkça ~- aohlNe.rini anlatma'.< i.te•ken o oözü.. mai;a. hiobi," oeyime tahamm-ül ,d.. G - c..ı »ı. 8 • "' l " kı E İzmirdt tarihi bir [ikıte ... A'ramızıd'a münasebet, iki · ııir'1eriniz'ıi bir güli.imseme i.e y.atış. nuızü eıSe<r, cı veH .. ıı dıiye başlar memeğesevkeden n•e id'i? Fıt·ratınıa 9 --------.------------
miz de p<ik genç ;l.en ba,Jad>. iki. ıı......k h"~m.e malik değ<1,.niz Onun Ren üzerinde gezmediğin; bi.. aid ı,;, m•"'k mıl Yok.a yaln•z ha. Y~ 
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miz de ut"!< lhtiy>< ol""<""' kad»< ae ı•ılm ,;,,, 1 Hde yazı yaza< bh krek aOM )'"a na•• l ""'°' İ ,tn,;z)., ıra ka<» h« va kit ;,yana müheyya 

1 

Berob" O .• ----------- -- - \\ 
devam etili. O j.'tiraf etmezdi amma aıdlam:ıııanız, o da. yaz: yaz:mağaı yeLf diye ,..kalamak i<len>intt. C<met. bi< 00yg.ı mu. b"nu hiçbi< zaman ''1. Aç1". '"'"' I =! .----
benden iki Y•• ·kad., büyilktii. bu. t.,,.,. Wi ioe... Me,.Ja edebiyata le' "fona dan L d ı Ye ata<. dilieizİ n k.,,redemed im. Y aln J < baza n dik. m · 
nu rö~.U, be>abc>; bfnden müot"'1lxfü, T<l<maque te>ceme.in uc"""' kodu ge~<. ><liikin azirim. kat ed&dim. bana t"·cih oluna<a1< 8 - Mü .. ly .. eki m. K,..-amkerbn\telaffazu (2). 

büyilk olm.l< aofatın ı hk imdyaz d~ -lala< .,b,d n d.dfr. F M~tz Tuna Be Ren a<a•I n da hen üz c.d. bi< ;ti.., ho< 1'10< kon. on~ mu kad. <
5
), . 4 - Bir h><:ımm ıı ı. Nob (21 D•• 

be"".' ~~bil'ınden. kulla nmakt• ... da ş.illoOni d_e. tan", Lam •;tin.O in gül v<dllo< ,.,,,,;.efa i~• a~ 1 im ı, değJ ~ ! d i ~'""'.i zi1.nin de _ _f'Ji,J e~meğ•. ba,,J~,. 9 
- _...,. "' mem"*'S (1) • dan ...,. ,;;,ıenı, ( 41. " • 

ihmal .-ennezdi. Bu doStu dıge< ma..um'"'m ba,tan .,..gı ,,.,.d e. d1'1..» demek u''"' ıken kendm.n hn. ,'.k o~e go,lmnm ,..,ba •l• "'' n•n ""'"""' l5). 5 · 

d 

_.r. .1. k . .. F l b 1 10 - Bir nehir • Avru~~.o:1~ • 13) • - Izmitin meşhnr bir suyu (8). 

d:o<tla< an mm.. etme içm mumey de>. bütün »~• rnmancı a>Jnl i. topa< >'ve <U •"iniz. dolu bi< ni2ahı gö2J,.:me krul" g•. •- 6 

f k d d 

. . f ]., M ı p ' k d ll O .!!! l Olmı"'an (f"'"""a.) ('?), Rub··"""t o"zü - Ba.yTatn (2), SlnirleT i4). 

y"i2 v•• ını ay e ey.mı lı•, .... ı •=i rnu•t a a "g<. oun i.:.MZm<I a<tık ,;,; öyle iha. ~'· sanki o~la,dan gd-eok olan iı:<a • -·~ -· 
Bu dl>ot Jbir m»"teriz dost idi. nremi~ITT. H•1t8 .me<elô .tt hi> top. ta etm&j. b;itün müfokkem,iri öyle .,. !<obu-le mü,.;d h:, umin am. <on (2). 
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- Ş-..rl<i Ao&dotuda •" yer (9). 
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- ,,;, lıadın ;smı '
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- Declli, cHaısan fuğa geTir:r ise - KıU5Uira balkman aga yoldaş. 
bızi Anastaşın bostam c;,vannda Halil çıoııbac;ıyı ara.r idıJt, sdhıvey. 
bıiı:maeıım söylen> dedı jdi. Andıa- 1-eyü,p ceruabmPZ ürerine .vıaıımış-.ız.! 
k.i. bostan lkıu.ıü!besi önünde yen Deli Hasan bı.llınamezlikten gel!. 
gömillü bir ckğt.r.ınen. t::.ı§ı var 1m.iş. di: 

- Beli, vardu·. - Kaıng1 Hal!il ~rbacıdıan bahse 
- işte: clia.:.-an ağa k;ırındıaşıım ders.üz a.rsAıanım? 

o taş yanında ~ bu!.ur!> dedi idi. - On yıediJ.ü çoı:it>acısı Halil peh. 
Hasan OdlalbaşL başka bi;r şey livan.dan. 

soı'!ITiıadain yatağa.mm kıırı.ı.na roka- - Ya., H:ali1 peh~i\•ana nıe ol.. 
ııak açılk dlu.ran ba..l;çe loopısıa:ıdan muış? Balk.a, cılcati. y:ğı:t adam idıi 
d..{;arııya u{ıırıaıdı.. Dışar.l'da hava ge. - Belli, öyt]e idL Sabik Hüda. 
ne bmuU'ııa.myor, mavi ve şeffaf vend:ga,ı. Allun'!d Han ierai'lıuS'.ı 
~ gene .zıifirıi karanlığa oonu.. imiş sultanını. 
yorw. Sdkağıı a:l-aıtlaıya aılaıt~a De1i Hasan bü.Sbütün yapmacık 
e~Iadı., ~da sıra bostnn'!ıam bir hayret göseerdli: 
ınen dar sokak başına geldiği m.. - Yaa. ..• Anm içün mü oCErarsız? 
man on beş y'irm.i kişi blrtiıem>ire - ŞU'Ilkfa bir hanec:kte g:i1ü ol-
etrafm ÇE."V'iıı1drn:er: ~ söylel'JIÜr idi. Yold'aşlar varup 

- Daıvrıanım.an ~1da.şım. bats'tilar. boşa g'tti. 
Hasan Odabaşıt şimşek gibi ~ - Ya, m basanlar arasında de. 

nıa sıçradı. sıı.rtmı bir ev dUvarına ğil mi idiniz? 
dayayıp arıd~ınıı hücıumdıan !J{()ru. - Yoolk. Üç kola ayrılmış idiık. 
dudctan sonra palası.nı sı.yır<lı, gök - Şimdi Halili bUı taraflarda 
gü'r1er gıbi gürled~: mı ararsuz? 

- Sav.ulun a.nd'an bre a&:ıfacak.. - Beli, bostanlar tarafına firar 
~ar! edüp lke.nd'ü~ii · nih&n> eyılemesi 

Yolunu ıkes'.ıp çevr'eSini saranla- ihtimali vard·ır. 
rm elleri~ geniş yüzleri parla. Hasan ağa yüksek sesle güldü: 
yan palalar \•ardı. Biri bir adım - Baka y<ıJ.daşım. savab olan 
ilerledi iıht'fa ey'ledüğü söylenen haı>edk 

- Kims:ız ve gec'!llin bu vak. ciıvarll'lı ctefahhus~ eylemektedir. 
tinde .kıaaıde gidersüz? Hanede giz1ü olan sokaık.larda mı 

De1i Hasanm yüreği hıı;!ı hn1- d:olaşur? 
QBrpJJYordu. Soğukkanlılıkla cevab - Ya. neyleyelim dersüz? 
verdi: - Gerıüye av~~t eylen yold~ım. 

- İşimiz olmasa e'bet bu a.radan Hane iıUi.sallndeki çatı ve bacaları 
gE-crnez idik. Ya siz k'rnsiz? gıöııden geçüroıünüz mü? 

İlerliyen yeniçeri ba;Rırd:!.: - Yoo'lt sultanım. 
- Hasan a,,_(;a m:ısıı yoksa? Hasan elini ka1tl rdı: 
Hasarnm ceva.b vermesine ıtnıe"'· - Bre koman. çatı baca deme. 

dan venmıed n s: 1ah1ığ nooan ~a~. yıüp taharri evlent 
tnaığnı Q'lka.110 Deli Hasanm yij. Z;rbitt ve ma•vet"n.clrki neferler 
E'iine ka. ı b!r.'bir" ar.dı sıT'a çat!tı kxxıa ~a uzaldaştılar. 
sacılan ~!V 1cımlar Ociaıbaş nın Deli Hasan rdlarından ayak 
yıii -nıii ?.'< n a.t•p karantm<ea. a.. seslerini Ut11U01 u.ıad•va d"n1edikten 
la:ngad.a ciur.anıa.r bir ağndaın: sonr.a b•yık al.t.ınd::ın gülümısedj. 

- Hay bre baltayı taşa ça~:aCB!k köşeyi do1anı,p s ra bostan.Jar Öl'l!Ü
idl"k. Hassın a~:ınıGiJll ta kendüsüıtlür! ne uızan.an çamu~u ~la düştü. 

Div.e !lıavlk.rdlilar, siıahlarmı in Haliıme 'bacınm roylerF,:ri A. 
dit 'p ai!\anın vanma yanatjf ar: :nastas> ın bostam ileride üçüncü 
heı'Psi ~ Drı: Hasım~ ~:.'ıı!dlen iyivc bostandı. Karanlıkta Yol üstünde. 
tecnı•s €tm "' t'rcF. Başlar::n<l~~.-i 7.:t. ki k.üçü:k su bir:kint:si çukurlnrı. 
birte sıdkuJarcık on yedinci b~ O- bata ~ılka ilei.eım0~e baş1adı. 
i'ı:ı:hı:ıc 
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Erkeği kadın 
N~~~~~~~A eQS"KUN iYaratır 

ya.'.kayı ele veı-memiş ise, §imdililk 
c-paçayı> kıuırtarmı.ş sayılabilirdi. Gönül lafa karışıyor: ribdi. Seınahatin bu. maziyi bort - - Blli kadarc k hizmefmle 0 ;5 • 

Değinmen taşına üç beş adım yak- w - Herhalde, konserin yorg'\.Ul~ latıma te.şebbüsüne bütün kalbile gurur duıyu!YOJıum. 
1.aştrğı zaman durup etTafını ses. gudur efencüm! • ~tırak etti. Mahzun mahtzun başı. v Masunn ~ulk... Gönül, ne yapt 
ledi: cÇıt> ıydk.tu:. Yüreğini bir en.. ~: nı saThyondu. gıaııın, annesmıi ve beni nasıl yar 
dişe alevi dalamağa başlamıştı. -: Iih:tma!! . - Haıkıkın var Semahat!. Billıss- ladığının faııkında olmıyarak, be 
c Ydksa, başka bir kol Halil pehli. Dıy: ce~ab verırken. ablamın sa ~ bu ıkıöşke tek.rar taşındığı. ki ere beni öğmek iırsabm yaka 
vanı yakalayup götürdü mii• diye sorduğu bır suale kulak kabartı • mızdanberi mütemadiyen o günle- lamış olmanın verd·ği bir cesare 
düşü.n.üyndu. Bostan kulübesi ö- ~ruun: ri sayıklayoruım. Zaman ne kadar le neş'e içinde konuşuıyordu: 
nüaııd'en hafif bir ;.;eslerune işLtti. - Kocan neye gelmedi Sema • ça•buık geçiyor ve biz ne kadar ça. - Annem sizi öyle meclihederd 
Bu ses: cS:z misiz Hasan ağa yol.. hat?_ . bUk ibrt.iyaırl'ıyor·uz. Vedadla kav- ki efe:ndim.. Adeta kulaklarım sizin 
daşım?> diıyordu. Deli Hasan ses Mısa!ır od.asma girmiştik:. Köşe. galarıımz bugün gibi hatırımda.. isminizle dolmuştu. Radyoda eser
gelen tarafa dOğru bir !ki adım a.. deki Jrol!tuıJtu pencerenin önüne çe. Al1 Allahıan sizin el:nizden nelK lerinizi dinlediğimiz zamanlar, an.. 
tarak yavaşça vurd'Uı: ~rek ~tuırdu._ . . çekrne:t.dim. Ha şimdi kapışacaklar, nem urzuın uzun sizden bahsedeırıdi. 

_ Kanırıda.'lım Halil ağa, siz. mi. - Bırd-enbııre 1şı çıktı. Öğleden şimdi bir !kavga çı.lcacak diye, çar. Lakin sizi &6rünce çok şaşırdım. 
siz? sonra gelebill:!ce/k.L pmtılar içinde talıırdım .. 1kin°z de Annem bana sizi anlatırıken, gö.ı.Ü-

0 anıda karşısına bir karaltı sıç- .Aıblam yarım ağız b:r: az değikli:niz. , mün önünde neş'eli yaramaz bir 
rad': - Vah vaıb vah ded!. Oldu mu Başımı önüme eğdim. Evet, ni. genç adam tipi canlanı:rd.ı, halbuiki 

_Beli, bizüz.. Az dalı.:ı postu za. ya, üıı:ii1ıdüm işte buna... çi.n hep lbiroen tatlı sandığımız sizi görünce... 
garlaıra ıkaptıracak idik yoldaşım. Benim iç1n böyle b'.rdenıbire cı- o acı günlere rücu etmek istiyo - Gülerek başımı salfadun: 
KanBiaşım Ali ağayı bu1abilXIıiniz kan bu iŞe •Allah razı ol'sun!> de- ruz.? Maziden elimizde kalan bir _ Sukutu hayale uğ.radımz. Kar 
m~? memetk 1rnb1I mi? Kocasınıın mev- yığıın ıztırabcfan başka ne ki?. şınıza alk saçlı düşük omuzlu bir 

Hasan oda.bası basını salıladı: cudiyeti bana ıztı.rab verecektL SL. Gönül bu k.onuşma...mızdan hiç ihtiyar çiktı değil m:? 

_ Buliduk Elem Çek:rr.en. Jt;J:acafk, üzülecekıtim.. Bu suretle, biır şey anlamıamı.ş olmalı ki, lafa u•--,...:ıı Gtdceledi k. t" . 
b l .n. ı b sb ,_ 1 k k _._ d • .,..·--..ıı. ·wwıu, , anaa ımı tas. 

Halil pelhJ'ivan iki elile arkada. ır ara .LJ\. onuna a .. aşa 111-a ma., alnşa:~ mevzuu egı ... ıı-..... ...,.ı:;e hm için çupınıyord'.l: 
şımn ellerini sıkı sıkıya yakaladı: bira~ konllf;'ll'Il.ak. im'kanım da elde ça ıştı. H yıır val1aıı· de~·ı, h 

- Ya. kenilüsüne scrup sual c. etrmş olu~um. - :tık:mci konserin.iz ne zaman? - a • 1 gı ayLr-
cl'en1er <>lınamıış mı? Sema.hat, pencereden dişarısmı Gönüliin m.üdahai-esı ~ git E~bte, amem~. kcıcnşulu·~~ ettöğ". 

- Karınd~ınız oJdu.ğuınu dahi w:~ uzun seyıN?ttikten SOl'l'l"a için~ ti. Lal seyır.ini ~~ştirebilecek .. ru% uuna.D: g~:.ınız~ bakın z kaç 
"e'.lctı. Ben s.,""'lan --unla ya1-ız L--·-- &ene geçımıt. •. ~pıhesız yaşlanacak. hatıra actfrrıı:ın oı:ma<mH;r! " . 'IJ...... vu .ı:ıı auu""Y"' ~~-:- "--a ihtiya d~·1 . . B' 

_ Ya. rnasuımcukıları.na kooer - Bu,gün ~n biJ.mern Meser. mak istiyorum. ':'~ ~ u r...:ı_:_"'..1 s~~uz ... 1
• 

· · ·? l'E't. tmırada tekrar maziyi yaşıyo.. - Hiç bir 'kararım yok .. Bu de- likis. · · şun "';-~! ... ::k ı~ıted~ 
PT~:;'; :~lesi ~ıh:lıa+ ve afivet. ruın. Hiç bir zaman böyle olma • faı'ki bir emri vakj oldu. ~~m . ~aha~ sızı 0 zamanki 
t.,~:r. ~ım. Nedftı acaba? Vedad bu. Taımam:ıe annesınin modeli olan hüv~etini2ilıe na tanıtı:y-:ordu. 

rada bulunduğu için mi? Köıy-j, manalı, cazib yüzünde üzünıü • Semahat dudaklarını dişliyor. kı Halil pe'hJ!van karanhk+a c.lJe-ri
ni havava açıp {{Öz.lNini ~yüzü. 
ne d•kıti: 

- E'L'lamdüliH.ah .. yoMac:ım. 
Usul USU'l iler1eı:neğe bas1adılar. 

İk'$;i de nereve ve ne tarafa gide.. 
celk1ttiıni bilmiY'>l"lardı. Halil oa.b. 
livan oıı'!lııms ıyara.k vavaşça sordu: 

- Kar-nlda~,ı.m Alinin konağına 
mı j(d~rüz? 

DeU Hasan menf' <'!'vab VeJ""Ji: 
- Y:dk YQ-lklaşım, O"'ası ?nuihat:ı. 

rafı.l'dur. 

- Ya. neTeye öyle ise? 
- Ali ağa Kocamustafapaşadaki 

esiırc "nim iloonağını ~hk vermiş 
idi. 

Halil/ pehlivan sevinç~ kencfm; 
Wtamıyarak bağm:h. 

sen:, Vedadı görünce o güze~ .gün. IJü mim"kJer beUrnıişti= Zlılllll bu if.şaatıodan s:ılkıldığı anla. 
ler canlandı gözümde .. Ne mes'ud - Ne fe.na .. Demek artık konser §lılıyudıu. 
zamanlarmış değil' mi Meserret? veıırniyece'ksiniz, nıç\n? lnean bu Onu ~ak, genç kız n ikı. 

Gayri ihtiyari üçümüzü11 gözleri kadar aliltış}amr, sükse yapar da mizi de JW.şkul vazıyete Ciisürecek 
bi:rlbirini buil,du. Evvela Semaha~ bundan istifade etmez mi? daha mühim gevezeliklerinin önü. 
sonra ablam bana baktı. ben mazi. Semahat lifa karıştı: ne g~k için: 
ye hasret çeken gönlümün kadınına - Hakikaten Vedad o alqam - .Amıeniziın bana çok emeği 
en iç.l:i sevgiyi gözl'crimle rıakl-et • bir harika idin. vardır. dedmı. Bakıruz, köşk!eri -
tun. Bu sır üçümüzce de malfun ~rin.in için~ baıkıtım. O bu miz yanyaııa_ Daima beraberdik. 
du. BeJJki Semahat, mazi ile aı§kı- bakışın cSeDill sayende, senin teş.. Dk za~r ıhlıt>irimizin b:aman 
mızı kastetmemişti. o hiç bir şeyin vilci.nJe .. > manasını taŞldığııu an - diirpnanı. ıduk amma, eıvvela miiıta
basJamadı.ğı. ya'nı.cl pe'k çok !Şey. lamıŞtı. Faıkat ya1nız göz.le değil, reıke ~ıik, sonra sulh olk:lu; niha
lıerin filizlendiğ;, tasasız. ç?lıgın, sözle de buru ifade etmek istedim: yet ebedi doshluk paktı imz<ıladı.k. 
neş'eli günleri anlatmak istiyordu. - Bunda senin rolıünü imar ede Eğer bir gün annen~z. piyano ba. 
Fakaıt. bu tahassürden bana, sev. mem. BeruJeıki bu musiki istidadı- şıınd.a beni mahCUıb etmem'ş ol -
-6mize ve nihayet ıztbfabımıza in.. nı ilik keşfeden, yolumu çizen sen- saydı ge<;en akşam~{i konser· din-
tlkal etrnE'lm'k kabil mi? sin! lememiş ola.ca'ktınız. 

Onun giıbi, ablam<la mes'uıd sa- Gözleri donu1daşmış, yüzü mağ. Genç kız heyecanla yerin:len f·r 
yılımaz.dı. yaşlandı~ı içLn değil, mumla$n•ı. Başını pencES"eden lamıstı. 
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fZı;1HiP Et: ~:~JI ,~.«~:~~~~;~~~! .. 
niı$ım, bu esaslı derdin hallı 18• 

11 .. :a
-sler1.ın 11. dil1.· tıık!ba1in tş:dir, bugün iÇ'İn müh .m -h-11\. _,,,___ ohm ncık'ta az istlhS?.: m az istin ak 

Vff~lll' sayesinde ihtiyacımıza yeı:tıği 
!9 Mraz da arttılrıdır. Normal tedbir~ 

Y F 
~ Çe · e H ı ·ı F h · o ıerıe namıaı vaziyetın gen geLme'k 

azanlar; Max va Alex isc11er vır n: a ı t rı zansoy uzere orması müna5e1beti1e üzerin. 
_ 

1 
Hey groi harika! Palace'a gitımek ğuısuna tuıt.arak açıtı. İçinden kü. de dtırrlı.ığuanuz bu yeterU.k anca.ık 

Işte z.enıg'n PeTulu Möey6 JuQil- emrini al'di!~mdan on dakı1ka bıle Qil'k bir m-eıktub çıkarornk, içinde iki manianıın araya gırmesi 1.ıe bo
Jose-01.iıvaro'nuın zorotte Pari. geçmecren, ıvı:eıa:ne, altın reng:n~e ne yazı!ı olduğunu bir an e\•vel zulabilir: 
&ette'in s-ol el'ini taleıb edeli on gün zarif b'.r ipliıkl~ .ial'lP~ sarma~a:Ugı anlamaga can attı. Bıı::J:ar~an birmcisi hakiki veya 
o~yor. Anhı.şılan zo.wtte ParL<:etie 1 büy-Gf~{ beya-z bır .kagıdın ıçıne. a;n.aıtıör 1ı1:1ccarın, bugün telaş veya 
Şltr.ıdiye kadar ona hiç aldırış et.· yem~ saJonwndakı. s~tte .bulu~ .Sevgi1'i .güze~ matmazel, siıre z:ıyan ettikten sıonra yarın fiatıann 
mernı!şıtir. nan e:m.al'.3.rm en glı.zeller:nden h!ssettJğiırn hüzınü bilmem •ki nasıl düşmesi üzerine tekrar stdkcuJuğa 

Fo!ıes Pamiennes'm genç v-e gli- alt~mı koyımıu<Ş ve bu ~i bit"rmişti. anlatayım?... ka-lkımahm, :ikincisi de hus® şa. 
zeı a.Kıtrfs:nin heor işine bakan hiz.. B:-r ııahza sonra, hba tahta !lmırı- Uzuın mütltlet büyük bir saade. hıs!ann gene istifc1lığe ıtEŞel:ioüs 
ll'}(:tçi6i, Melanie =srr.;r.de d.ŞBfL ve duııa.lannı ayak'itabılan ile deği~ tm ge.lrrr.esirn.i bekl.iyen ve nihayet etırneleridiır. 
hi memeli ih.tiıyar bir katfrrırlır. tirer-eık. .rrııuıtfağm e.şiği.n! aşmış, bu büvüık saadcıtin kendis'nt> gö- Hoousi şahısların ist.ireiliğe \rn.I
İşte on gün e-v.veI bu Melanie bir yo!a IwyuJımak üzere idi. Biır..Oen. rün?.iiğü gün, ansLı.m, bundan h:ç kışmalannm önüne geçmek "çin 
bardak su muk.abilınde Mösyö b'.-re. kapının önünde hareketsiz istifade edemiyeceğini anlayan bir bıınlann alklı sclimıeriue müracaat 
Ju~n-Tase Otkraro'<lan bir Loujs durdu. adamm oomünlı nasıl onlatayım? etıme!kten .gayri bir çare bulunup 
altmı ba§ışi~ a.lmıştL ~tt ~en .. Şüpbeei:z - diye düşündü • Mös- cSiz baın.a kaç defa sövkdınizd: : bwtıınmnayocağını bı.lmiyorum, 
bayan.......... ,_,kı okl!.ıgıı takdirde - oı· "b" b ka.ı k belki büyük <><>lıirler<le bü.vıi•k '&.. ... w=• """'#' ,. • _. yo ı:varo gı ı u gar ço para. .Sizi<n.le bk.l·~kte elma yemeğe ~ J... Av-

da:b.a ne iStiıfaie-ler temm -~ece~- sı olan br adama bir hediye ver·1:.. razı olacağ:ırn ,gün .... y<la bana ne Qperatifler teşk ' l eden.>k bu koo
..... '---·"'1··--.ın Halbuiu uı]erın ·~ in b .-.ı k ' _.,_ d n<>Tatifleri daJma itimad verı'cı· bı"r ·~ı ı.ı=;GtrJJ ·~"'""""'" '"" dıgi ~anıran ya •z tıuua JJUu;.Sa kadar maa11 taıhsis etmeniz arzu. ,..~. h ....... ·· ı..~-·~· <!'i. ..... eı;iıı.deo son de 

1 
:ı... ... x - .ı. ... ~ · doluı~ulk.ta ve ucuzlu.k.t.3 bulundur • ...... uz ıUV.t-uA tr'ıım • d~ü ür, 'rtt."U:-yemn ucgen ne sınrla. o"d~ı.rrrııu anlatmak jr1n si. :rec .... _........:-.J.· .. mak gib-i bazı te.dbir1er l:>lllutıab;_ 

e mu~eetiiıW.aı. . . _ ~u.rısa olSlllRl eıl'ı.emımiyeti yoktur. ze tamı taıruına o kadar elma yaUa. O sabah t on bıre gelmjftı lir. Booun biraz güç ve çapr!\c;;J{ 
, ~a . . · Maamafiıh, altı eirna göt.ii.mnelk tc v. aca""'-" Siz de, o andan 'tiba"""n, -. ~ Pa ~-~;ı.~ :&li çaldı , ,,.,... " '""' o]Jna.smıa anulkabil hakiki veya a. 

. - n~ . brraz :fazla hasisce görünmez mi. her ,...,,n ilk afrrri'ı bana o ~- ... ..l!.,.l' Melanıe -J • ,..-- 115...dU.. matör tücca-rı std'Kculuk yapmak. 
. : . 'elin emek Mademki matmazel oıntUn tal'.afı.n.. btnli'k barlrnot ödeyecek.c;ini7. tan menot?Tl{'Llt daha kölav 0ı53 

- Rica edıerım, gı ,fU y l .l. ,.;;.,..,.ı -11.... v kMa·· veni; o +~ be .:r- '--Babııuına dedi Hani yemiş se~ U'3'0 ~~ııuıı~e 
1 

· • •• ·:_ c.ı..,.~e n uc, ıxına göndereceği. gereki:lr. Biı· aralı:k hi.iiklımetin 
J>eti yok. mu, ~~i .'!Ün köyden bar~ ooa ~a. faı~a. e~a göilıür- rrz elmalar:ı.n saıyıst kaç ta;ıe o~u:- tüocan gü~ buluııan nıalla. 
bana ynlladıık)an sepet ... işte 

0 
mcmı ban~ ~Jıyebılımı. · · :~ . sa olsuın, ~.ı:ızualUZ'.l tat.mm ıçm nnı çe:lmneye ve piv·asayn çıkar. 

ae.ı:>efte-n alıb elma seç.in. a~.tı güzel Umn bl't" mıüd:let tereddu~ ec:ı:- kendimi kili derecede zen~in sa- maya .id>ar etmis. okluğunu hc.trr. 
e~a ... Bunları biır paket yaplll ve yar göru'fdi. Nihayet, ka~'ı b r n~~- Bu sıebebier:ı ~· her hyıoruım, buna benzet bit tedbir 
İŞhıi~ v&kit tıu:kı~a. hı.mu, be. karar1a, tekrar yenlıOk sıaıonıma z.ınnan şu cıevahı vermıştim: yiyeceı.k madıd.E6i ile uğraşan tüccar 

Bulmacalarımız 
-----

11 i?ci devre bulmaca'an .. ı doğru ha}lçd~p 
h~uıye kazanan okuyucularınuzın isim ert 

Kalemile birlikte bir•r ııot ... Birer tıras makinesi 
defteri hazananlca k ~ ı x ·· az.ananlar 

- ii!talışa: Aaa. !'o.ot No n20 • ., Park • • w J Z5 - Trb Fa.kül eslnclen 41}12 Abd11 
• (Bu OIHIJ'UıUUJILlll. bimin" biJd nıeiidir.) 1 •r. lalı Çamaş. 

2 - Gölcük· A.&k D .. 26 - Yül;uk Ticaret mektebi 7~ 
i _ · · ı. fabri&aiı tes.

1 
OUK.'T 1:'aJI11Z3"'l 

v yecl Nu. 6985 l\lehmN. l:\l!fLk. C. .. . & n. 
3 - İzmit: De.mir ul ~r.ı;. 27 - Unka.pa..-ıı Yenih:):ı.t so~ak N< 

202 ş .. ı..-~ Y u cadde,.. ~o. 12 Ahmed ca.n. 
- Sun~. 

4 - Ankara.: Yenişehir n-..;r•·-- 28 - Ortaköy Asıhn ıııt so!ıak Ne J 
Feni Ça& ......... oqoo; Arif Kıva.ıiç. . 

ma.k sokak Nu. 16 Giinay Ak iut. - Z9 - K~ı K.~ Aya.sofy\ l\lr 

5 ....- lbma Kallıll·- mfil.P34a oolta.k ~o. 17 Sabaha tin Alpa 
~ GD.ôlAlfahu-acı 341 llü.mü otlu A.!.-.n Evin. - Anad.ıHuh!u.n sc ustu P:as 

6 - .Kırıkkale As. Saa. okulu Nceaıtı yo!mşu No. 11 .. s. l"ııbır. 
Be!"lıer. 31 - KadıJ(oy: Yetd •gırm ttı l'7 rr 

'1 - Keskin sıtma mill':tdele sıhb&t. h~~ 5Gk.ak 'X1l. ı;s. Ye.da<t :u t. 
memuru Ali l'ılm.aıı. j "' - B~lerbeyı: >IiJf('"ııl:I Niy2 

8 
_ . Aksoy. 

- Iz.ıIDt ı;ellfüe& nnıı~ ii mıi~t. 
sindt ot işleri memuru Naim Gulmu 33 - An&:ara. kJ>ı>penlir arı.. s \." 

9 - bit T~ılarbı\şt No 92 Fl)lt'; =k Ne. 10 Ah--on .Ap l:ıt l Tu' 

llaııı:ı.n oğlu Ahmed Ça.ınlll. aç. 
10 - Ha.vı.a: 'f'iliyet pndarrua. al:ıy 34 - Es"•iıtebir Cd•1nrıa.:;rı \ ılıiıru 

K. muavini 'bfnb;ı.şı Ali ıtıza Alper, rll4Mlesi No. 10/A Ct>lal Oyman 

11 - A.Jılı:a.ra.: Yenişc-hlr Kı.zıhrma.k 35 - ispari&: ~. $e'vket To .ı;-ııç or 
cadesi ~ soitak So. fi Özraıı Aker. lu Yalç.uı Tcmıru.o. 
ıı - Kes.kin: Niilus menıcru oğlu 36 - Milli Müda.fM Veliill'ti Un 

Ferhan C~ lflili.f~lıiı 3 üncıti '}:lb~ l uzb.ı • z hr 

13 - Coırlu a.bıi posta lHO Lütfi Göktan. 

Durul!!'. Bil'er albüm kazananlar 
14 - F.lıkişehfr: Ta nar• fa.brikMı 3'7 - İaait: Asken pwt:ı •ttıs ... _ 

meydan in:tılı.ıt! im1ri :\"o. 710 Enver ket ~il. O'<'• 

Şenler. l3 - AAapnarı: U:ı~ı No, %'. r>inı. tarafımdan Polace-Hôtel'e, oonereık e1ma sepetinin önünd0 diz - Peka'.a, muvafık.! lar h~ da belki tatbik edi. 
M.ösy6 Olwaro'ya götürün. Q(>tü. Heyhat, ~at ki, şimdi alfan- ~~iHr. zina ~ gi~i malla; ya bü- 15 - Afyon askeri mmta.ka yedinci 

Znm1lte'un Penı.ıu'ya karşı b:.r- &Evet, hiç ş;üphe yok, palkıetrn m~ş ~lduğumu utırabla arılıvo- yıti'k ~itl"!erin bU2.ltlanelerınde, ya. şube miiılürü. albay u.ıışım otlu T~ 
Işık elcl<tl'ik evi Bürhıı.n l\alııT. 

39 - BabaSI: Panear fen memurı 
otla. A. TaJl.(,'-~·enbi.rıe zarif görünmek r.rzuı·unu içine daha yarmt cl.iizi.inc ıkadar el. mm! Siz benden ayda yirmi dfö'lt h~ da ~yısı peık mah<lud olan Ergan. 

~ar eıden -bu emıı·i. bu beklenme- ma ilı0ıvc etmeLiyi:nı .•• Hatta, ihti. ~ t leb ed!j.yursımuz b 00 ., ar<lıye1erintd:e ~lanır, hususi ae- 16 -- Çan.akU.le: ismctpa$a ma.Ju.\ dİB{ emti _ ~lernt'ğe lüuım var mal bi:r dü:cüne ilAvc etsem daha e~a ::ı:- .. . _J_.,..,,, b: fru 'L s~- pc{)anın ~r'leın ise bellkPr, belU lesi esıı Haıvra soka.t No. 36 Yb. Ha.yd~ 
l'!1 ? ' • :k Dt'U€ l!ı\. V'l.lZ ::t=.,,,.n m an~ e- Oi'lmasa b•J.e eım't b" rkl . t 

·1. _ Melanie yi haki' aten menı.. ı i:li 0Jıuq- ••• > d Hal!b • k" ben z~valhnm ed . • s :r ı erı vası a. Tun:ıhotru. lllUın etti. Ill er. u 1 • sen .e sı~-e lrol.ayılıikla bulunabH r. A..:-aba l'7 - ti&küılae 211 tncı 111ı:oınıı ~-
- Şimdi, matımazel, şimdi; diye ~ ıtoptJı d:Oksan bın frank geü. yryecek maddelerinin buihaneler- ii!Ii:len oytun Alperen. 

ace'le etti. Hemen paketi yapar, Melanie, 0 aJ.aşam, saat dokuza nm. v~. , de, ~ veya umumi depolar.da ıs - Tıb Faültesfndt.n 3454' mnna.. 
fı:rlarllll. doğru: bayanı Foli.e.<J'ye gidip te Şımdı ne yapmalı. Buna ne ça- trzun mudidet sakl::ınmayarak piya. raJı Azmi Çonnnfu. 

11 
kendisi yalnız kalınca, salondaki re bu.lmalı? saya daküJmesi mecıburivetini ko- 19 - ista.nbol lisesi tal.-besimlen 218 

Biır paket yapmak. Me!a~ için. kıoltuddtarrlan bir:ne rahat rahat .Si'Z bu mektıııbumuı aldığınız vaımaz nuyırz? İJci sene evvel kq0 • Smrih öztiirtı:. 
eıkscriya; sonsuz şikayetler ç·ikar - yerI~i. Derlten, kü~lk bir esnada . . sevgili gilzel matrmzct ~wm.ı 50 kurusa c:aıtmamak için b"l- ti - Kadtrp. J[~rg;ı sobk No. 29 
mağa seıbeb teskil ecler. ~acı Zo.?x.>tte'un namım? bir tel- ben, mahzun mahzuın. Peru yıo}u. mıeım ne kadar ten~e pey.nirln ay. &.ıtrr.t Erft'. 

- Of. ama.n aUah, ev değH; kü~ gr.af .get~. . . . . nu. u:ıalk vataınımın yoluınu tutmu~ larea müddet bu.ıhanedc ibırakı1- 21 - &Rbş Selimlik ııokak No. 4/1 
m€'S! İnsana tam lazım ol<fo.ğu za. 1~etanıe, velev bır defa ıçm, bır I bul.unaca~ Çil rrkJ ar.tık ben~ m1ş. bi1Mıa.re 50 veri~ 100 kuruş=ı. .udın Akm("ı oil11. 
man bir ~ağıd p.arç:ısı b'.ı1~..ımaz. mdk!.Uib:u d~~~ .. evvel o.k~~adan Pariste tutacak hic:b=r kuvvet kaL 5atı-!ımıt« 01tlUığı.ma daır doğru yan. 2ı - Üıındar pogtaba.nc h.r$Jsmcb. 

Yahtuıd: . ~yanıına ~türurs:, kenıclısmı. ke-n. 1 moouıştıır. Çdk mahzun frşıntmız hş bir htive işitm~ olduığmnu <la Açtiii'rle 1')lı.ll.'tlt No. 8 Artr lptq, 
- Of aırn~ aliah, ne ku:ıübe! cfı nazarında ebedıyen şerefsız bı-ı hatırhwrum. 23 -ıAMı Tıb ~e vttıad o:rman. 

İnsan aradı·ğı zaman şu kadancık rakımaktan korkardı. Bumın için. cJuıan..JosWli'Wl'O> ~ I '7 ı J 1 _ 'l 24 - Sanyer: YtıPlo\·.ı Ualia oiil. 
si.cim bulamay-Q'l'. zarlı> kay.nayan bir terııcerenin bu- Halid Fahri Ozansoy <.!7kcllm. U1aku9ı sevil. • 

40 - J.3.ahlrolöir: A&A\·lç mahallesi 

Yıldırım sokak So. 2'? :S. Şekip. 

41 - Kül.ahya: A ... keti J>Oit.:ı No. 9;?9( 
Ll'~men J!ıl~fer inal. 

42 - Cat:ı.lca.: Ferba.dpaş.ı mllıa.lla 

Hamam 90ka& No. ,.9 l'erdı Asi ner. 

43 - Ankara_ Cebecı: Saluı.rya ma.. 
hallesi Yaratık aoka.k No. 2 N. To:ıe;111 

44 - Ya.löva.: Burı.~ ea.d.dtsı No. 7 
Hıata.ra. Güler. 

45 - .Anha: M. T. A. Eru;Ut.lisü M 
A. ırui'Qlllla Sami A.cu11. 

43 - Alpnllu: Şelı.er fa.brikası kolun! 
ulrrt No. Zl6 Ayun Uı;ural. 

4'7 - iı:mit: Ktmalı>a.'1-. mahal~ 
Gazibıi.r'ba :vok11$D 'So. 4 Fr"11 Gö~ 

tArkası var) 
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Sıhhi bahisler Piyasada bir anket 
Adan ada Bigada (Bqlarafa 3/1 <le) böylleoe bu ımüz'iç dcrdden kmmm • . (~fı .1 inci sayfada) ıcıııın. ~ bulam.ıyor. Çünkii ,;.: 

dilğeıi ç.ıkıyor. Böylece vücudun tr.ıak mümkün olu.r. Yen~ ":"1zıye~ı.n l~nh~l p.iy~ tikçe ~. Pirinç dıe ö;ıe~ el 
muhteılif nahiyeleri üstü.ste çıkan çı. Çı'ban çıkaranloarın yaraları üzıe.. sıı°'.da dl~guırd.uıgu aık.i.sıfem V'e resııır. ailtıaıdiaın 130 zaı ıkeda.r çıllanı tl b. 

Muhtaç çocuklara şeker dağı- Her şey kilo ile satılıyor, be.nJ:a;ıJJJa dolar ve hastayı da ço-k r±nde iken denıize girmeleri caiz de. leıa tesbit heır halde meıraılclıı· ibir ~ey gÜnt;ıe her baıl&.a.!da 90 dam 1 dı!ı. 
tılıyor, içme suyu muvakkat kayttn çok bol, buna makabil raha;tsız ed.er. Gerek ıııtırabınd.aın ğiEdir. Veyah.ud denizden sonra der cl.ıaıcaık.ıcıır .... Trıaıboon yağı o.rtıalara çılk yor. Yenli mıalt ge.ldikçıe dafııa da 

tesisatı iıi devam ediyor et güçlükle bulunuyor v.e gıere'be ıhanı.Tethı devamından hail temitz pansıroanı yapmaları kati.. tı ~~· çoguırn ... u.zıun aylaırdanbe'I'.i. Iez. cuzlı~aığt, boL~ı rnnluıı\kıak 
Adana (ll"""""l') _ 1'.I .. r.ntaç ço _ Biga (Husmi) - Bua-aıd-a .,.;.,..,~ hasta zay1fla:r. yıen lazımdcr. zeJtıını uınıuttugu Urfa:ya nıe zaımaın Hele ~ı.__ -· •· • ~....., •• uı; - ,...-·- n_· b ~ kıa.n ib '- . 'k ... . . ~- 1 ,..,..,~ gun geçı:;.m, •. n 

cuıklar.a ayda 500 gram şe:k:er teV7,: ye kaıdiaırı ..d.oıınıa.~e:ztden. ını.aa!da. bü oazaın öy,e · çıı .an.unı yaın ÇamıaışııUarını ciığerlerirıin çama. '<LV'll'~~ı:z, p:ır:ın.ç ıı.at aırı ne alem.. Yağcı ve peynirci Dimitıri Taı. 
edil~cği malılmdur. Bu hu.susta tün adbzdtcır tarrııe İ're satılır, halık yana üç dört tıanıe çık.ar vıe adeta bir şu4arıından ayrı yıkatmalı dır. Ve ~7? Bublln buınlıaırı a.ncak bu işlerin ~ğ.16 &a ayni filcir:dle: 
aDdığırruz malü.mata göre mıuılııtac buınikıP~ aılııikıen bıuın.la:rı be. Ieşiıt1er. İşte o 2lalffia·n buna şirpenco rnüımküınse ıhengün vücudunU' bir ve.Jııç.ınde ollaını~aır, tüccaı-la-r ve eenaf <(- Gazeıbeni:ıxle ımJii' dde i cL 
Ç'<JCuıkl'ara şe.ker tevzi:ne ~:d tali : ğetnıdiğiıni sıeçıeııı ve naıt'k ık.onmaıel ığı de:tler. V azi}"dt böyle ıhir şek il alır. yahu,d iki defa kuıvveLil ko1onya ile ile görüıştükıt.eın sonra anta.yaibilirdjk yar, bıta.ıihuıl'J.uıLu eın ç.o~ l 5:ı6 .. 
mat belediy€mi.ze gelm şh. Bu ta- iç'1o dıe paııa.ıit.ık S>lllretiie i3tediıği ka. sa haya.ti tM'J'kıe bite haşgösterir. firiksy-on yapmıaıtıdır. Bu . maıksaı~ dtiin, ne vaılclttenheıri ırııe kıaıdlaır bol? Tmbzoın ve Udıtya'iı: 
limata gör~. 30 lira va kadar aylık'dlaaı ıtıedıaırlk edeır.d1L Gerç.e ş:imd~ şi-rpenç.eden eslcisi k.a. Kan çıbanları sarid'ir. Fakat si • yanı omıda saıtılaın mıeıta/l.arı·n ıcırta. na ara~. Bütü.n t" ,l -• 

J d :k k:--'-- f k • d . J d d J __ m_t - •• .ı. b . UCC&rJ&f tea.. 
geliri olan ailıeler fakir sayılıa<:ak Bu se<nıe ı~lechyccc .saı1at>allııkıt.an aır or :wmaıyor, a at ıyi te avı ~ıyet için çok sıkı temas &.z.ını ır: ~ 1Kaıı.K. ~gı guına·e-n e-rı, ~ gaırftlıaırlla mail İ~il'e,r, cevabla>r mü.e 
\1€ bunlarıın çocuk1arından beş ya.. maaıdlai&ı:n>aı. naırıh konmıu~ ve hepsi. edilmiyıen b'ir şirıpençe mevzii ka,n. Bılhassa. eıvde bulun.anların. <likkıatlı ıugr~diJ.:gim Ba!ı:k.pamrıından ıçeri bet gdidi MaClıa.T birka.ç gün.e kadar 
ş na kadar olanları beld'.vece ma. nm kilo ile ~atıhnası tensib edillmiş.. g1rell1ı yapar ve kanı ııdliriyerek ölüm odmıaılaırı icab edeır. da!Jd.m. yola çııkıın11ş ıolboa.k. Çilııkü tiıcMoea 
haUe m:ümessilileri vasıtasile tesıbit tlır. Kaıvıuınmı lldfosu yedi huçU'ğa husule geti11elbil!i'I". --- 0 Ha~rıı:. B.all!kp~·zarı ~daye ~a. eeınbest sa.ıtlış ve rıekahet doğurw, bir 
etltirilerelk şekeır t-evz!atına ıbaşla. 'Ve paJıllııc-aınıın kilosu da 20 kuıru~ Kan çıhaın'laırıutn ıtedavtm ilki kıs.. Bir müsahabe da.r ~öırUJn:ııemtş. ~ır t~et A halin.. defa ıreka'beıt haşLadı mı, gö-rün o va 
n::ıcaktır. ut.lınalkıt.aıd:ır. rn.a. avrı['"""'r birisi mevzili1 tedavi, ldeıydt. ESlci.dıen ıı;.ı boş düıkika.:nlıaırıın k:ı.. ucıuız!lu.&ı, s~- __ a _____ w " ,.,, ~ ·· .. b:iır d ıı • !iL 0 - ·~•• ... u.-,y""'°"glnl%, 
Çoeuık adedi üçten fazla olan ve Kayısı bolluğu diğeri de umumô tedavi., Mevzii te- (Battarafı 3/1 de) orııuıne sa,n ·a·~ya aıttp gelmp geçeni KaTa bonm ıaırtık hapı Y'Uıthl>» 

ayJı.k gelir~ 40 liıraya kadar buJıu- Bwıa.dıaı kayısı yıetişt~rme:k. içim d'a.v:i çıbanların pansımanıdır. Çı • iç.iımıdıea:ıı:--Gsı?fıyor, gene İlt.iraz vıaır;ls(eden; yahuıd d~; taıvia aıtıp_naır7 D:iğıeır b1t 'kısım maruf tiiccarlaır 
n:m ai!elıer de bu tevıi2ttan istifa baığcıllaır aıraıs:ındıa. uyanan meraık banlllaır tıem!iz mützıadı taaffün :mıah. diiy.e bek:Ierdıim ... Çok beklemez.gJe fokuırıdıaıtaın tuccarların şllndıı ise hük.Umıet'.in aklı>ğı tedl>irlıe 

' 

,___ k k'b--L ı ı 1.--ı v ı ·..n_...- -L , :r saye. 
de edec. ~e~ir. Şek~r. Ni'ktarı herlgünd'!?~ .gii!nıe ·~rtmakta v_e her sene 1Ulı1e'rile panslmıa.n ya;pılır.Şimdi en d•İ·~ O'U .k.ahkıahacı tan &on;ra artı ~: ın A ~ mag~ vatıaı:,:ııeıa yV&. mdle maltıın 'bo1'a.şacağını kaıbuıJ et. 
çocurk 1çın ooııt aylık b:r.den olarak ma.b;.u.JI cLa çogaılmakta.d .ır. B;ı. s.enıe çok lrullanı~aın maıhli11 rivan•o•ldür. gıeıcikımıi'yıereık itiraz ağzıınıclan fırlar. . ~~nlaıııd~.:~caT kyazıhanT.eıle. mıe&ae beralbesr, daha b&ı- müddet Js. 
daj{ı;t.ıJacmır· bu gürzel meyve., e.şhrim:)z baıhçıeı'ıe-. Çılban kaıpanıncava k:ıaıdar bu ilacın dı. nını~ eıp şu nı::vı.uen onuşma.aaıa taınlbuflld\a -ucuııil'l:tk olıa.cağına i.n&nımı. 

MaıhalJle müemssillen tsrafın<lan r.!ooe mcıb.ııullen yeıti~. ık&suı otuz hind.e hli·r malhl~ile pa,nsıman yap • Bu dlO<lJtu sevmez miydim? Ona şalhıd olnıınıuyoır: Y'OıJila;r. D~ ti: 
teo.9bit edi!Leceık olan çıocı..""ı<larm a=](;' kru.ruşa kıa.d.ar inmişth·. mıak muvıafıktıT. MaamaJih diğer baıyııtıT<llm. İ,tıe yııJlar var ki ondan . «- Tıralbzonaı teilıgrafla.rı çıekıtin <(- Bu işte, ahlak m~esi çok 
]eri belediye hudıııdu dah;lin.de ika Et buhranı fi.açlar da kul!aıtdaibiltiT. Umumi te. rnah.rumum. Hep onu araTlm ve ne mı?» , mıü4üm rol oynaır .. UnutmıyaDım ki. 
met eder olacaık1artlLr: Şu arra~.ılk şehrimiz kasaıh}arında daıv'i vüoudda tirreyen istafiloko·n yapsam, ne giy~m, ne yazsaım, onu - «-::. E;et. Urfa.elan oeıvd:> aldı~ AnıaıdiolhJ tıacirleıri Istıa.n.bu:l pİyasaeı. 

fçme suyu tesisah et bulhma.maımaiktad:r. Haıfta.d'a bir milcrobla:rın.ı mahvetmek için yapı. görmeık, 9nu İ~tmek içrn azim hir lstecL~:ma:z maıllar hazırla'nıTllı'ş., brr na ına;z91Taa\, ç.ok daha ticari ablak 

h
. . t . _ . kaç ha!}'Vaın kes~mıektıe :k;lıo31.l< l 30 Daın aşı'lardıT. iışt;iyıaı'k duyarım. Sizin dıe böyle bir kıaç gunıe ka.dıa.r yola çııkaırılacak.. ~rleır. Anadoluda. iaşe ma.Jdıe 

~k ıre ı~e suyuı emmi ıçı~ mu- kwuışa. b!ın mü}kiilatla biı:- kilo e~ Aşılar istafil'ok<>'ll mikooJ:>larının dostumuz varsa onun kıymetini biH. muş..» _ kirinıel.e cıalıdidat bc.Iunıdu!ru sırıalarrda 
~a aıt tes1ceısaıt yaı>,1!!1;ıyaBbaşb·andı.. aıl:ın.all:>1mıeık.tıeıd1r. İyioe ıtavuıkJar da\l'~<telerinden i.:ti'hsa.• edilir ve piya. niz vıe orm müxnkün olduğu kadıar c~-kEs~CS:~e ~,~ımla 1~8.n.d 1ldge da kaıraı borsa, lstıtnbuldaki kac!U 
g nı evıve yazım,.. .• ıK. u , uısus- 150 I' E . l"k .... _ı.. ı d'.or,_ B '- d n·· ___ ıı.~r, _J.,,_!_ ne a-ı,oı tl'ıuım tl"41·m o o f ·· -L r. __ ı:...et ·• t ld ~ lfı t .. yıe çı KJID.:ıştır. !:bu ı yuztrnU"Cn saya aT2le ıur. u aştı.ar an U!S'U'ıu mıuınıı:ı. ;aıza ow-ıUL. 0

' • • aı:mııı. .(i!JU-U.Y gosteremomişti Bu.. 
a ,;~ tıg}~ tm~. md a a goretmn;.::_ - bütün 11'.okıaınıta ve aışçl cliükkanJa • dairesi!ndıe ili.asta.ya şiringa edilir. Ve H. Z. U§Ak}ıgil rBaıoa:h:ğıız. U~J Allk.B· hk razı M~~~-Dr. mm öni.ine geçımek için i3e, İw'kii.. 

VaKKa •• eıs:sa !Şl evam e eı.ıue- d.a elkıseır' . wp ek'l- ------------------------------! e çıeıt z oan. a • 88:,r=ıu.....:: ne _ _.. ~ lsta-L. ·ı ı' - 1_ 
d

. Ağ;;...~ ''1.- __...~ k d h rlnı ııya zeytınyag ı yem • etr iinlLeır .. dük ıUICI. "'l>UU çın. sııı;t ve 
ır. ~uı:ı>ı.u::ı n·ı1wy1.:wne a arşe L~ı_ ____ ,L •• _1,. g CN"l.T » • L_Jft_,_ıı 

~ııaıa.ıl' M •f V k•ıı•"" • d .,O- · . mıiitiernınUll\ 'lleOloirrer alm:ahdı:r. Yolk 
re su verilnnesine azami ıga~t K .. 1 .. h bubat fi tları d aarJ e J JgID en•. «- , asıl bcaret dıok.t:OO"Uıymu-ş .... U11fıa yağıni l'a.h·a::t b ,_ 

..J-:ı·ı· oy u u a n an .ıı ı.. _11.. __,__,___ k ..... , U'l'lırrıuz am. 
sal'L~I ı:yk?r.__ __ı,. memnun ua u.<W>C:-n;mıız yo muş.» gene 6 liradan . K ı_ _ 

~ Ankara ?e İsta.nbııl Höl&e Sa.n'a.t okıılla.nncb orta. okul mezıınları için birer * ma, yıeınız. a.ra oor. 

Ak k. 'J J ku ,., Buıra.nı.n miiısıtahsi;l köyiıü.l.eri, hu. iNel elek'trik!lilik şubesi a.çılnuştır. 20 ya.şınclıa.n büyük olma.yan ve orta okul l 'L J~ • ı_ _,ı_ıı_ d .• sa, b.u ~faı ., a.lıen.iyetc dıökm1i~ o. 
se ı e o ma tezgahları buıhaıt fiaıdaırıaıııın arbmaısında.n çok ştıe., şırm.•.aı pıırasa. naııc.K. ıın a w.c .. hır.)) G.O. 

I 
·"-ıomas1 ~ ı-·- buhıııa.nıarın k.Al>ııl edildiği bıı şubenin tahsil müddeti iki yıl_ _. - " d ı_ R_ ı. ~-.l'!ı... aaliyette mıml'l'ltuın kaılım:· .. •rr. TopNl:k rnahs:11L - ~ can.arın SOY'•e J,K.J:eSnnı ua .... 'CUOI,,.o ........... -··---·-···-·••••••••• .. ••••••• .. ••• 

,.. dır. Bu şubeden mezun olanlar ıc5.ı sıııırıı Bölge San'a.t Okulu Eleık.t.tik Şubesi ı____ t" l i buı hai I' El • • V l 
Ak~elci (Hn~ .... t) AL-eL 'e-ri ofi.:' taıııaıfından k-öylüıd,P.n 20 ruım; ounıa., u.ccaır a:rln 9tiaın 1 

- Ber m ÇllDIZ a iyi ziyaret 
"""""'" ~ ıu ""' ~ını.n haklarını ka.za.nırla.r. önüıniJrıdeıkl ders yılı için bıı şubelere de 'd'ıell · d k., belki d~h 

kazası halkına bir yaTdım ol. kurıuışa, alltrM:n buğday faıbriıkc-.ya 24 Milli ~liid:ala.a. Vekaleti hesabına parasız ya.tılı talebe alına.cakiır. Bu.nla.r ipin tı:a ımÜJ :anı eım.e a etti 
mak üzere lktısad V t'kaleti tara. .umuş.a. vıel'illım.ektıe vo yıe.ınıi malhsıui".. dıogru. 6 __ 1',_ n::....::ı. El oc2» Eylülile bütün vilayet merkezlerinde orta. okul müfredat programına. söre Bahkpaza·rınd'aı. zahireci Vasilya. eman. a,,,u,ru.ıı.. ç.İmiz Saffet Arı. 
fından beş yüz aded dıokuma tez. dleın ya.pıiaın. eı.1-ırnelcl« ek haJka kar. Fizik, Kimya. ve Ma.temd.i.k derslerinden olımaJı: üzenı miisa.b:ı.ka imtihanı ya_ dıis diiyoır ilci: lkaın dtiin öğllıedıen evvel Vila}'ete ge.. 
gahı göındıerıilmiştir. Bunlar faa1iye. ne i1e on ahı huç.u.ğa zaıı:ıJlmaktaıclıT. } -~- Vali n -1'- J • pılacaJ:ııtır. ist.eklilerl.n aşağıda ya.ı.ılı belgelerle va.kf.iııde Maarif r,Iiidiirlüklerine «- Eski.dem Anad,oludan mal ge er~ ve oeıoo ıye Reisi Dok. 
te konularak. bir seneden.beri biliıa~ LA fi K _J 

T d 
mÜl"aeaat etmeleri li.zımdır: .:rtemıı:y' ,.,,.,J._ ı., du'·kkaA n.ı_ -ımtz•·n :rı· tor ut hıuaırı '7i:uaret etıın:ist:ir. 

sa kaput ve d:.O-er renkli malJar imal rabzon emniyet mü ürlu''g"'ü '"" .,..iQuıK ıaıc 
0 

.. .,. ......, • ~ 1 - Dilekçe. sıçaırı dü>şse haşı yarılacak ha.le gel. Saıffet ATtka.n'ın Cumartesi günü 
edilmek.tıedıi.r. İşçilerinin kısmıaza. Samısuın (Hususi) - Dört yıl - 2 _Nüfus hü•iyet cüzdanı sureU. m~ Şimdi İse, Anadıolunun heır ta Berllme lwınıeıket. etmesi muhtemel. 
mı kadın olan Akseki dokumacılar danberi vilayetimiz emniyet mü - 3 _Aşı kijldı. ·rafl'llla tıe~aflar çe.ktik; her yerdelll dJilr. 
k.oop.eretif şi.rketi Aksekide imal e't. dlüıilüğü vazifesini ifa etnnekte 4 _ Oria okul diploması veya. lise sınıflarından cetirdlği t.Mdikııame. bol mi:kıtaırd'a mal gelece!k. Malın ço. --------------
t.ikleri kaput vesairey Ankara, İz- iıken bu defa Trab-zon vila~ti em. 5 _ 4 ta.ne u X 6 bilyüklütünde fotoğraf. ğa.'Lmıaısi:le beraber, fi.a:tlaır da düşe. Doktor Hafız Cama 1 
miır, Manisa; Konya v~ Anlalya vi. ni•yet müdürlüğüne naklen tayin 6 - Orta. okulda.n mezun olduktan" tteya. lise sımflarından birinden tahsilini cek. Hem dıe a:z buz değJI, zahire fi.. (Lokman Hekim) 
layıeelerile k·azaları.na sevketmekte, edi1ıen Tevfik Arıcan dost1an ve terııettikten sonra ara.dan zaman geçmiş ıse polisçe tasdikli hüsnühal vesikası. r .. cLe .. Iıu k: Sizıe 
bu sure-tf.e ihtiyaçları -kısmen temin 7abı;ta e:rikanı tara.tından ugr•ırl>ana- at aıTl .yuz yu~ ucuz yaca 1 Oiftnyolunda l 04 No. da bergün 

Gündüzlü gi~k isteyenler için imtihan yoktur. bir mısall ver....nm · Kaıraır.d!aın ıevvel 
edLimekted'ir. Akseki kadınlaTI ge. tta!k mahalJlı' memuıri.yetine hare -~ , -J» • hasta k b 1 d Bunla.nn 2 Ağustostan 24 Eyliıle kadar Okul Müdiirlüi'üne müraca.at etme. KaTa borsadan 45.50 kur:uş üzerin. a u e CT. 

~ leri lizundır. «5llt!I» «81173» ~ ı981tıı1aın nohut, fi'mıdli. 30 Jw.ro1. . " ~elefon: 21044-.23398 ' 



30 T-emmus - aberleri 
1 Mısırdı de,viiye 1 İnhgiliz -kAlmı an 1 Ticatretkt .vk,ek~linin 1 L Askeri vaziyet :ı 

faaliyeti o uyor ava a ~~ an e 1 erı (0.,Wah 1 inci .. ,ıada) AJmanlarla mütt.<lıklerinin bın.. 
_.,.ı. 

1 
;...ı _..da) • (ıı.,taralı 1 mo ,.yfada) <Roo1aralı ı ind ,.yfadal ç<!blınek oorunda bırakıldık.arını nffibc ıa~ duwvetlerıe aşağı Don 

~ .. k bir düşman tıcaret Bu hareketler sonund~ 3_2 bom- Vdkil, öğledrn sonra, ticaret ve o.ııçeı.tt. ınıirlıı1:? dığer hedefler ard. cenuıbunda ılerlerken daha ehem. 
Jarı«?ı~ '~bet.b" kaydetmişler ba ve 3 av uçaAımtz ~la;ilctır. sanayi 4J.a~Jııa gelmiş, Arfvalık s?1da Voiga uzermdeki Sovyct nak mıyetlı kuvıvetlerle bü~k Don 
~~. hasara uğradığı görül;. . Alman tebliil • .w zeytinyağı tüccarlarından bir heye lıyatı ile Don deltasındakı Sovyeıt kavıSınm şank sahıllerını ele ge • 
ve .. g~ı.nın Beırhn 29 (AA.) - Resmı teblia: tı kabul es}erek bun:arla yeni sene g~nboitlarınıa karşı şıd'detli hava çiınm~. Vollga _ Don kanalını zor. 
ınüŞJür. fk hava kuvvetlerine men Dün birkaç lngili;z uçnğı gündüz mabsullütrıün va:lliyeti üzerinde gö. h.u.cuttnlaxı .Ya~.ıld~~ını, SovyeUe 7 laımak ve Stalingradı zapta teş-eb. 

fouti~c 1 ~a uçaklan ge<:e Su. Almaınıya_ bat.ısınd~k.i topraklarta Al :ııüşrrıiiştür. :ın yoroneJ köp~ba.şı mevzllerı bı.iı> etmek suretue Vo!gayı lkes ,. 
sub _ ag~IJılunan ticaret gemi- manyıa şımnılmdekı !kı~ılılTa bomba. Büy{İk bir toplamı uızerıne evvel'.isı gun .de ~yaptık,la:ı mCk ve Timoçenkonun büytik kuv 
da .koY rı ile taarruz etmişler. laır aıtını~'atııdLT. Müieaııaben Vekil, İmnirin her t~.a~arm g~e pus'ku.milldıığü- veWer.ni yem ve daha oüyük bir 
lerme başa Dün g.oce Hamburg ,chri yeni. sınıf tfüocarının mali müesseseler nu bıl~tedı7. çember ıçme alma-k olduğu ma • 
dır. ... '-- t bllw• cJ.eın ve bu ecfer bilh--. yangın. b-..n- 1 .. d .. 1 . in ·..+ırak Bu tebli.ğı tahlıl edersek iU ne _ l\ımdur ~·-n e gı 'L - -- 1- -"-- L L'.- h ve <WJU\a ar mu UT crın ıv• ticelere vasıl l M . ' 29 A.A ) - Resmi teb:ığ: v~ıy1e lJlll ava taarıuzuna ettiatlem ıbü)"li'k bir tôp1anıtııya ri - o uruz: • . . areşal T~moçenko da gene bi -Ber~·~ dlü ·an taarruzlnmu uğna:ın1 ur. Umumi ibina.lard& haaar yaset etmiştir. HükOmetçe alınan 1 - ~~ğı D-Onun cenuh t8;b·le - 1 ~d~ğı vcQhile _kuıvvetler.nin en 

Mıs•"a, ~ o~T Bunlaır uasmda Ependori . lk la d dow rıd rındcn 'bırı olan Manyç ıııJhri Don b'üyük lkısmını buyük Don kavsile 
tekrarJamaımştır. . 

5

.. k" bastanczi vahim haea.ra q.ramııtıır yğuenıh ar;r nfn l~ıy_:~a 1 "t;tguf'k u. mecrası iıle kendi mecrası arasında Stalingrad sahasında toplamış ol-
28 Temmuz gecesı uveyş ... ~ · · · ayırrı aa ıvt'.'~ı mıu e ı an 4ı: ı:o k'l-""... ı· m d b· d • h ld Al:m ı l ·· bo_.ı... 

1 
ve roh SivAl ballk aıraaında hayli z.a,!)'ıat va:r. ,..,,,_ nJ;a lk ,....1ed. ıhülkUm to ~ ı umı::a.•e genış 5•n e .r ugu a e an ara muttcf•k • 

eı~af, Telef'on Ve Telsiz 
Bu sabahki -Haber lor • waae 

Oobbels 
i ·ncl 

nalı dolayları 11..,.,a anmış · d'ır ~....,...a a.l'..... :n ve e .. w saha bırakmak sw-et le Hoorofun lerm n bu emellenne mani olına. 
tımlara, akar yakıt depolarına nv~ Gece ;Wcı.'ları uç.aık eava;r batarya ~~ hus:ısta elleaıkrı1nden ~:en mu- 40 lkiloonetre kadar doğusunda a. ğa ve aşağı Don cenuhundakı ara. 
ı=--anda bulunan gemı.er arası , 1 üıiueret4 yapac anın .,...,an e - ğ T"-~ft ··ı~~-· 1 K l"k ,,_ K r.ı. d ğl 'd 

ı ı • " uııı . ..... .. .. 

1 
"..t"' laT vebalhriyıo t!opları 45 ngihz bam d ,._, l'f t t br 1 şa ı .uuı .... mu ıu~ı o ur. eza ı , zı .u"t: a.LJAaS a arı.na gı en ıstı-

u ngiliz er~ s:ımı·m· •. bomlbafar duŞtugu gonı muıl.ur. b w d"' .. .. ı d' en, mıuıute ı . ı~ar~ .. a~ a~ gene aşağı Donun bir tabil olan kametleri kabil olduğu kadar mü. 
& ~L uşuıunuş er ıır. ID€'11SufblaTm1tn ılerı suroukl<>rı m1U • w • • ' • • ,. •• 

Sur
ette hoş gcl:ıınız A .k 1 go·· re İngiltere üzerinde taleaı ve se:rıdcıttıldcri şl.lkiıyeıt'ıeri Sa1 nehd n50 ak~lgı Dtron 'kiled kend•sl dta!;.a ıle b.r'.,ı~~e. Sta.lhıngrad mlusak-

m,.rı a 1 ara ' ~ ..... uçakla" dün ""'" <f.nl; en Vekil. bunların bir lkıs- "O""~ın a . ı O';"' e a ar ge - .··~em me,-.ıını ını ver o ar . 

ce b~f 6 
meydan 
okuyor --

diyecegv :z, ist_,,r:erse -' • lngll""" ,,,.,koz ve eenuhwnda ö • Y . . A k d" nış. l<!te bır arazı parçası brrak - kullanmak ve c nub kanadındakı 
(
n--•••af 1 · • sayfada) nemiİ aiah eaınayii müeneselcrincl~ ~~n:.~_?t ebttuırmşl v~l ~ ar~J~ ~- mn:k üzere 'b'dayelte şarlktan garbe kuvıvet1erıni meydana çıkacak ye. 

Ameri.;alı:arı da - ---~~'L-' Mm~tt fi'k.1eT gö. birinıı," clJemi-·olu ıtesislerni ve hava nu~uJUe 1u zor~ u ar;
1
d
1 tgı .e b.- doğru ddeta Don nehrine mü:va7i ni d'unuımların icablarma göre ted-lk ..... ~uu.ılflC&r. u c "J mesıne ça ışaca6ını va e mış, ır 'b' ......J- • • , k t•ı ,.... . . ı t ...,, . .. a.rcl 1 • k.aıaya a'!'.aınla:rını kıısa irtifadan ba§ar.ı ile laz re d' gı l cereyan t"U':r. rtcen ger çruane sure ı~e nc~ıce-getı. sı.1 er " ""•""' ·~"' T -;;.·;,; köprii bomhollamtll>od" kısmı haldlonda da .ım ge )1 ı. Bu kısa izahat bi7.C şunu göste - de aşağı Volgayı <uvvetle mirda -

_ çıkmelk .ı:ıızere '~pa to ıa:mB'Ata. _-<,- rekt fl~rti v~ı~:r·.. ı+.r. iki Almanlar, Rootof, Novoçer. faa edebileeek b'r imkan elde et. 

Bcrlin 30 (AA.) - D. N. B. nin ıha§ı ~ d'JD;ek ~~ h~ecini ko. T bl.""'I •• Veki\ın ıozlerl ·~ kaSk ve Simliyanskaya mevkilerile meğe uğ.rasmahıtadır. 
bikilrd gfne g&e propaganda nazı. cmlar.~Y_a. ç1 •• 'h fı kafi gele. 8 ıg ere gore Dcikıtıor 'Behçet Uz, ~a)Tiı tabıı bu.nlann .aralarından takr~ben '200 Mareşal Timoçenkonun durumu rı nı, 'Göbbcls ·kınci cephe ile •- :ı..ıa.< .. ;çrn uç . •. d t ,,,,.,._ ~ • şartlar ve felliketler lçınde yan kilometre genişlikte b'r cephe ile ıŞiç olmal<ta dovam <tm kted'r. 
laltah· meseleler\akkında bilr ma. ~: Bu ~~af~ ea;v\a~ya- doguda vazıyet aç yaŞJü·an bir dünyada mes'ud~bır aşağı Donu geçtik.ten, Bataisk Fakat balkalım, önı'imiizdPkı gün.. 
ka neşrcllll'.ştir. ı... ku'1e ~ • ;'bun! t ya< meınl<ıket Jı.:ılkı oıa;ak yaşad~ı : s<'lmi ıı. civarını da zaptctltiltten !er bi7' tar hin •inu\lvc kadar hiç 
Nazır bu makalesinde demel<te. ,..;ı.rine hii<>ınn ..ız:...1 ;' çıkı• (ııa,ı.nfı ı ind _,fada) = wıu1ımama~ .lazım gelk!~ı1'1. sonra Scwyet1erin şiddetli muka • ka)'detmediğı kadar bü}'<Ü~ o'an bu 

dir iri-' mıhla~ •• . "' .. de<- liıtıına kan;• yaptığı taamııı:lanla hırs ve tamah yu"11nden memlekc- veıneUerini dahi kırmak §llrtile kanlı müsar:ıanın ne gibi ytn' bô.. 
•İk~oi cephe mc&el•S< Rus onlu. hölg< . ..S.c "".'~ı~,:.~ d:;:,,.,I. ~ Sovyet ıt<ııl>Çclı.eri ile ~· ı!ki tc zarar verecek yollara sapı1.<sa biı1kaç gün içinde cenuba doğru disclcri ve sfu1>r;z!erilc k r<' laş -\arının /\ırnan orduları karşısında ,..ıı..;... '!""''ı 0 kl.,.fn.' düşman gemısıne bomıbalar isabet bu yolların. kapa~tlacağını ve .. k_a. vasati olarak 50 kıloınetre daha tıracakitır. K. D. 

ölüm ihW':i.:c;Ları deçırunekte ol:lu. hwrtnıı öıbrıilb eıdece T • · .• 
1 

• etıtimneğe IDUıvaffak olımllfJl.uır. J>atı1tmak içm iktıza eden l:f.ı.tıun Herlem~er ve Stalingrad - Sals~ 
li;u sı.rada •mc\'20.;'ba!ı• olmaktadır. Polonya Baı•f )'.'.'.'.. ~:.·:ı P~ Gece taarruzları esnasında VoL salifuzyetlcrin mevcud • olduğunu K~asnador - Nworooıskl dcnliryo. Yurdda bol miktarda 

Smyet Ru:syada cereyan eden Lonıcl1ıa, 29 (A. · . . . 
10

.. .. a ~i üstünde bır~k t~t gemi. daıma hatıııda tutmak l'ii.Zlm .gel • }it.mu bilhas.5a Sal nehri sahasından • • • • 
hoeb clolayısile Almanların balldan lonya -~ınır. .;"'.fl/1 ~·~ feri jnjha edilmiş veya hasara uğ. di~'ni söylemiş ve domiştlr kh ehomıni}etle te!uUd edecek bir du patates yelışlırıldı 
asker çekm~si hiçbir vakii mev- ~ münaeebe e ır~ o eı&i ı~~'lü ratıbnlŞtıır. ~!f~ lzmiırin memleket .~ış1nca rum:a gmm~erdir. w ' zuubalıs olmamıştır. . oöo!ilY"" p"'°""" "' voronei Jııöprübaşına karşı ya _ ve iOlıml• ol.dine sadakat oootereı:, Mareşal Tunoçenko, eger kıta • (ıı.,tanılı 1 ind ,.Jfada} 

Jnrioci rephe b'Wn için bır tch- ....,.- li• b ı.ı.. k....,..ı...ı " pılan ~aoı taarru21arının püs. aözüne -..ı k•ymeti vcn1en fa,,_ Jıırııım bu şiddetli mukavemetle. mekıte bulunulmuş"..u=. Bilfuııum 
li&e dc~i-· . • M:- . vve adıt 

8 
~ lcürtülnıesi 51rasında 29 Sovyet tan leıldh~ıikfun ""' dürli.rlükıen .. la rine rağmen bahsi geçen demir)'<>· hastane ve sıhllat müesseseleri -

tBunu mevzuubahiô etmelen ~ ~ unut~ ar.t eınft Ti... kı tahrib oluımnu.ş ve baŞka fazla eyrrLTm~am sa'ğlam, şereffi b!r piye.. !unun Alımanlar tarafından kesil • miree de bol mrktaroa patates ıs. 
_..n,..n •• Larebe Jlleydanlarmda ikinci oepncnın açı.aması aT& eı \ • d n__ .• b _ıı_ • .. • 1 A-l· d . tiihı::.n.: :-..n.~nı aşt ı'-ş..~~ ~w• it.. M. <ilk k ı · kum sayıda tank da hava kmovetlerimiz sa '"' n v., iT, = tesın °""""""' mesıne =m o ama= = em- ""' m"~ arın n ar ır •=a -haılbi h. ' betımeğe başlamış ~ldu ~ ~ h u~ve.t ~r:::..\a . ~ taralırulan savaş dışı bırakılmştır. lmITT tlioc&"""" ü=iml~ IUooasiy>Ot zi şaılk kıyılarile Ken; boğazının sını ve bilhassa .az bubınan ve güç !arını Jrl!ıayet anladıklarını goster. __ ..:_ __ cep 1'.:"ın"" ~ Vol'kov ccplıes:nde Sovyetler ı;. le Gtıey<cdllieri bW mev%uduc Va- şark salıasını teşkil eden Taman tedarik edıkm bır kısım gıda mad.. meJııledır. . dıe --·-"'"' uzumunu •• nemU lruvve1.'<!ı'le taralımıııdan <and;ofta- .mutm»iaT ki M1li Şe. yanmadasmm $av!yet lruvvetle:r' delı>ri yerine patates ıkame edıl -

AJ.man'aT 1940 senes·nde rnuaz. dıalla.r. t t lan b" köpııübaşına kal"Şl ne- fonitz 'b~r milletin en kıymetli ,.asfl- tarafından müdafaa edilı!ofunes. m~ suretil~ KalMi ihtiyaçlarının 
zam isf,i!ıll<iım'.•r aritasmda bunu; '° :.,:siz ta~lar vapmıslaıdır. ""' bzııet. yüksek b.<Okıe< ve dü. artık pıJk ziya-de gliçl..,ecek ve bu da temin.ne dil<lkat edilmesin\. e -
muı; olan hlgılızlerı denıze aım.agı Polis okulunun 55 inci s t 1 bli"l 1 ,;;..,ıilk oldiuğunu hu vesile ile tek- suretle lbt .. !İin Rostxıf eenubundakı heımn,yetle temın ve rıca ederun .. 
biln:tilşl~r. n:~le bir teşebh~: devre mezunları dUR Moskovao~e (;.A.~ e~ Savyet ra'T buyuru~u. Atman ile;i natlannın 200 k. ka. S~at Velkafoti ya'Ptığ~ ~iğ:1° bir 
de lngı}ız.ler lbızı karşılarında go- t ıı..ı ·ğ' V-'-1!1' L d \ • d . .:ı dar cenubunda o:dukra mü'hlın tam1mle zaman ge~eks1ı.ın llü'Lum reccı!dertl" gece yarısı euı.ı ı: CIKlllı •oUJ\. an so.nra zrmr c .aa. . . ~ . .. . 1 bild 

Alman ~ıjkuımandanhi\ı !kinci abideye Çelenk koydu'.ar 28 Teırnnu2ida kuvvetlerimiz Vo ima düriist 'ha.,.\etlerin ve tell'Jz dü. bıt petrol tas!ıye mer~ezt ol.~n lu. l<?'™"lerln a ınmasmı ır • 
cephe için lıaz'rlanmamış olsa idi (B tarafı 

1 
• 

1 
lad ) ronej, S!mliyaııskaya ve Batais.k ııünederin billdim •ü,,,.,,ilin• emin K'.""""'1•r ş<'lırl de tehı;Jkeyo duş. m_~şt:_..ır_. ----------

caniyane bir harekette bulunmuş aı . ~c . PY • bölgeler.inde muharebeler vermış.. lblundlı.ığunu söy'!iyC!I'Ck toplantıya nıi muş olacaktır. . . • .. • 

1 

rd mualJ'ı:m ve ıdlJ>recılcn hazır bu- ı...ıır. Cephenin diğer keslmlein.. ı..,"' vem<ştl>. 2 - Alman bava ltı>VVetlerının Yal ova Cumhunyel Muddeı 
o ~iz Uı.bu iikincl cep.beden çok~ l~la.rıdınf d &." de önemli hiç bir şey olmamıştır. Do'kıt'or Behçıet Uz Ticaıret oda.. Don deltasında SOvyet gambot1a • umumiliğinden: 

. • Aıbiıde etra ın a muntazam -uır F' ~ körfez;nde haT1b ge nıd klıdt. ' K k nnı bombalamakta ve batnımakta Esas 
12 

nun kalacağız: ?nl~r:ı sa};ıımı su- surete yer alan genç polislerimiz mil~~iz ;~an 19 ·000 tonfüıtoy; aı aın ezy:rı ~an sonra aişlyıa ~ o'l!malanndan ışu anıaşılır. ki Al - Karar 
59 

retı'te hoş geld·nız dıyeccgız. Ame- evvela hep bir ağızdan \'e şehir ' t b t H~ bfr zıyaret yapmıt ~e b man ve mlüttefik kuvvetleri Ros.. ri!<alılan da beraber geünıioı.r. bandoııunun if!iralrlle İstldlil mar- varan ilç düşman taşt ını a ır - 21 ba.hiha&tde bulunmuş..,,, 1x>f şe!>rlni zaptetmlş oldu'ltlan hat. ~.!;.!'.;. "::ıeyınan B. m;ballesln • 
Onları da gönmekien memnun ola- crını ....n...x1eın-.'e-r ve mi.itea.kiben ._ mışfaroır._ o-- de hen;;,,. ibu -hı"iın 3540 K. kadar ". <7VJ.. ~ - ''Of• •• _. ~ den l'\lehmed Km Fitnat 'l'oriık e.ını 
cağız.> rif bir şekilde hazırlanmış çelengi v·ıA t• t hl•"'• t ,,_ye gore daha garo sa'1asmda bulunan Don razta rtatta ıdraya venııııııamı aola7J 

1 A k 
a:b:deye tlroyımuşl'ardır. Bundan 1 Q ye ın e ıgı ağızlarına tamamile hi'kim olama. Yalova asliye ceu mahkemesince ~ı_ 

A
lman ar za ın sonra yeni rpezunlardan Mehmed (ıı.,tarah ı m.ı ,.yfadal mışlar w R<ıstt>fdan Jiınan olarak ,,.. muhakeme,. ..... , .. ınnun ...._ 

Cengiz Gül-eryÜıZ ·bir hitabede bu. (Battanfı 1 inci .. yfeda) muıvasala vasııtalarından mahrum istifade edebilece'.k bir hale ~ele- keti miDi korunma K.non 3780 ...,. .. la.. 

d 
"" h·ı· 8 luınarnk, emniyet tekilatı· mı:.nsub. lı.aşıcırinc k:aıda-r, Gazi:atneb, Urfa; bırakılımı.ş olımaktadır. Bunun se. memişl<"ro'İr ve Sovyetlerin .w~~ nununun 30 uncu maddesi delalettie ogu sa 1 ın larınm il<zerlne a!dıklan v•zifenin Mo.rdin• lzm;,-; Muğla: Jğdt< villL bebi Sta!ingrad • Krasnodar de • nclhir gemiler; batmak tehlıkcsını os ınoı maddosı muolbtnoo "'' "ne!" 

d 
~ ehemmiyeıtİılli tc-barüz ettirdiıkten y.cıı!!eaitıe Ant.aıfya vfüiyetinin merkez miryolunun bava bombardımanla. de göze a1arrot bu al{ıilara ka~~r )jra tutarı olan ıso lira atır para ceza.. var ı.ar sonra söıJ!erini şöyle bitinnişti" Smlk Manavoit ve Finike kaza!.,ı rı ıle ve bcllci de daha ı;iımliden sdlrulabilmek cesaretini hillı gos.. ~1, _,...ını,o<ın• .,. "' ••oö _.., 

c- -Mesroğmizin icab ett:raiği ir,;ıin Eyrut 15 oe ka.dar, Edir.ne: Kıırk Alanan ileri 'kol'larile kesilm:ş bu. te.nmedctedirler. mucibince hülcfım hWisımnın ycYJ11l ID. 

Berıaın. 30 (A.A.) - Rostoftan fe<la.mrlı!kla çalışmak vazifemiz - la.~iı. Te.k.iırdağ; Çanakkafe; ı~ta.n.. !un.masıdır. 3 - Don - Volga kanalıann şar'k tışar eden btr p.zete ile Olnma H/4/ 
cenuba ci>ğnı' hareket eden Alman iir.> bul, Bellıkıe..iir; Buna; fülecik, Koca.. Batai.ski teıiketıınek zorunda ka. uıctmda Staluwad ve garlb ucunda su tarlblnde karar Terilmlt olmakla 
orduları Aza1t denizi doğu kıyıları- Bundan sonra pıoiialeri~z mes. di: Diye.rtıbakırr, Maraş, Hakkari ve lan bartııda'ki $o\")'et grupu halen Kallıaç şeMTler vardır ve buaıla - llln olunur. 
na vanrnıı,landı.r. le-ki yemin~rini ~tmi'1adır. Si.d v.i!Payet'led içiın Eyliiil n:hayetin-e Rıostof renn,ılbunda 70 kilometre rın arasınıd~i mesafe 80 kilomet. -------------

Dan cecubunda Man'çi . ~an Tö~ munta~am bir geçid res- ıloada.r, Afyon, Ağrı; Amuya; Aın. mesafede bh" demiryolu şube hattı redir. AıJmanlarl'a müttefilkleri iki ZAYİ _ BaydarpllP. bastanf'91 ıae • 
lut'alarımız ileride bir daj sılsıle- minden sonra nihayet bubuııııt;ur .. kil!INl; Binıgö1: Bit:lk. B'o3u BUTcUT; üzerinde bul\ınan Kuıtclırehesti>to'a üç gün evvel geniş bir cephe ıle ııini i~gal etmişlerdir. Polis okulunun 55 inci devresin• Çank1"ı; Çoıum: Çoruh, Etizıii, E'- doğru çekilmektedir. Kallaç iıizalannda bü)iil< Don '"' ,..,,,,....... ata• o1<1ntnm u • 

Yeni müd•faa battı t~l eden bu c1"'1 yılında okul. >line"': f=urum• Esk;,eh;.; c;,.._ llundon b.oka Rosto! doğu>U'nda kavslnin gaı>b sahillerine vfuııl oL •edikten ı-. ,....,.,.. ..,ı ettba. 
v• )0 (AA.) - Timoçenko dan 190 genç ~n olmuo .. ve ""'' Gümilohone, ı.,,...,._ Ka,o; K .. o.,. .,.ı,maütle halindie "°""'Al. muşlard< Bu defa da bu ~.,.oo:n .,.,...,. - ......., ....... -

nun Sıdi.,..ad ı;nii!nd>o Kalaç ie bunlanlıın ~bi Gafur Ü~ - ......,..., !(ay,.,,\; Kı,..,ı.s, Konya, man kuvv.ı!ldıiniı> bu ı..esm.ııe tehl;.. ş•roel batısında ıııı>Qdk kesımlel'd• aan.n• _._..... -•· n • 
Piıaıti lbaın•a•ya a,raıSf.ınıda bir müda. me'ZSOY ibirmcılık1!· Al.~ .. ö:t~rk K~a.; Maliıuıya; Muş, N~; Or. kıe altımda Wuna.n Rus kuvvetleri Sovyetııer"n m~avemetiııi XlnT'n\. ponın bükmÜ 7cıktur. 
faa haıtU tfeılil etmk istediği tahmin iki.nci~ikl~. S~i Sıllka uçunculuk. du; RGıc, Sıım.u.n, Slvae: Sinop: To ~niızik:aıya mevkii ya~de su~etile Don. ~av.simin earb salın. Ezine pzası ca.mlikeblr mahallesi 
edli~· le biltmrnış1e.tdır. lcaıt; T~ıalb2Joın; Tunce.li, Van, Yoz. Mıaciç ımuı.ğıınaı ulaşmıt bu.lunnuılk. lerıne daha qıyı bır şe:kilde yerl~ş.. Ta6Jtöprii sokak No. 

239 
da 

318 
aotum.. 

ıra't vilayetlteırile Antalyanın Gün. taı<:fnr ~ğe çalısınandta olıh.ıtltlannı b1l- ll r..x.ı 

Hastalara 
ve kimsesiz d'oimol. Aı-ı: K *utdi· K . · • . . . . di:rtne'klleditler ıu Mmta.fa otlu l\lehme4 A Y""li ıayan 
wu ---.., 0 • aş, Sallaniyetli Atman mahfilleri bu ------·--------------------

çocuk
'.lrl paraSIZ ceker Altan~ k.zaltarı için. ilk Tepin 11İ- '1en lha.rdketi, taarruzun Hk. safhasın ~İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİIİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİmmlıılıı ______ , 

y ~e k:ad.ar. _r_ w D •ıı._ y · d cııcıı ~ı on • oroneı aıraaıın a B N O A ~ 30 (A.A.) - ~ (Jlaolarah ı lıııci _,.ıaı Mı~':""'·~~~" d>, lçol ve Ha • .ıduğu gilbi «BK ..ı.lb _.,ı• .,;bi A L A A ; Y-•• lıayal 
Rostofta yıkılmamış 

10 ev kalmış 

te'hrini ge'21DlŞ ~:an m~abırl~m diy.eİ}S eımıWıe gönderamiıt 'ft ta.. ta:y vıiaycıUeın 1çın Eylü1 t 5 ıe la. telakki edilmlyeccğini Jtaycl/etmdkte. bi~ gore şehirde nüfu. ··-çık.ar çıkmaz ı-ı;,etc ~· G~ep, u,ı., Manlln: iz- da-. ç...ıw Don nolmnin •eçilmes"'- A L A B A N D A ; Ye.;; Yal..W 
sun anıc* yarısı. .kaim.ıştır. ~stof- ~için 'hazttil* yapma- nuır: Manaaa; Aydın; Muğla vil'L d.e:n eoma bu Jlıeıri hanı'k.et ancak LA BANDA 
tal<i talılıil>8t Sıv~ldal<inden ....... LMınnılotİ' ıı..e; ..a&,,.U.r ,...,,...., Ant.ılya ,i!ayol!min me<- afıı. o&" ,,..pıllal>ilir. Nehri •eçen un ALABANDA, A ; 
t:jiyükıtüır. Bir muhabir yıkılmamıf ~ 'ille' mi1tt.; pM"a verilcliiini kez, ~.ilk._ Manavgat v.e Fini.kıe kaza 9lııılJııır lüzumlkı i'kmat, iatc ve mafze. Derdlerini at 
yaln11& 10 ev saymıştır. ~ Jillt.c .,dur: Ja.rı ~ E~ı nihay~ne ~a<!u, E. lllidkri1li tıeanin etmedıen ileT'iye atı-ı Net' • ...,. kalaada 

A L .A. B A H D A ~ 45000 bmir ve Sey • .dıi.rne, Kı~; Tdt~ag; Çaınak. Jı.ımulaır. 

Londraya göre şark .,.... 12000, Buna~ Konya; f..sk~e.. kai!ıe; l tıa:n'buı1: Balıke~r: Bilecik: , Don cenubunda heınüz genıiş ölçü 
hir ve ~e \ 0000, Anka raya Bwaa~ Diyal'ı~ır •. ~· ~-ki- de hiçbir baıreket yeıp1lmadıiı olaıyı 

h 
• 8000 Afy · K li · Z ~da1c · ri ~ için Birıncı T fifl'lD .,_ üııeıiın.dıe Berlinde ıaıada c:kıırulmak. 

Cep esi M
-· • son, OCSi~ •. E~Ct . r:r' nıı.ma lk.aıdar. Tra:b7on, Omu, Rize, tadllr: 
ıaııatıye, a.msun, \8.S, wrne, ı:. • Sinop z gulda.k i'l. l • 

1 
Loodıra, 30 (A.A.) _ Sovyct k~ mrum: HM:ay; kel; Rize; Trabzon, ~~lkinci Te 0~ on i:ac_ Stal~'ın ~a.f-aasın. ~e-

taatınını muıkavem.eti gitgide art.. Buırdı- Aydı~ 6000: Amııısya ve ~ak 'li s-!un sr vili.yet. maır ~ Sirniliy~>' ~ogch malktadır. Cenuıbdaki Alman Her. Niğdl 5000. Soluya 4000, Sino- a:· .. cc.B\i~ Kanu~un mhıry.erine ~ Ru. ~unun uruımu .. ç .. Jeyişi yavaşlamıştır. Dün gece ya. ba 3000 1ira p:na gönderilmiş bu. lerı lÇıD ~· Ağrı· Amasya· An. nıa~ bu~nma'kta:ır. h Çun'kul 
nsı uıe$"edilen Sovyet tebli~inde lunmıa'k:tadv. lcadıra.. • .. • itlis: Buırdu:r· 'Çan.. Stıall~ aŞWtl :z.aman 

8 

em ce-

v 
. Simlı'anska Bataı·,..2 v~-~" -~ L ,_.kA •Ltw 1 ka.Ta, Bmgol, B ' • l nulbcllan lhem batıdan telh<fid altın. orıone], , <>n, _,.,...llClnll naıu ' wı~Jnç aTı t~ r-.1.· Çorum· Denin EL 

KlopSkayada ~d~et~i ça:,ııı§l-r'llala- b~ eclilWWten son.ra tahalk:kuk ed~- kııtı: ~:-·• ; E~. ~; dadır. 
rın cereyan ettiği dığcr bolgelerd~ cdk ~i miktar ~ de.dıal emır .zıi. ~ :· han,. ls a!ta Krur 
b!T değişiklik olmadığı bildir.it.. ilerine tıönderilecc'ktrr. ~~r:K=onu~'Kı~dtrı'.. Ko~ lstanbul V211İ 
me'kfted1r~ ~ ··' ih M J t M Niğde· • ı · ~ • Teb1'ğde ilk defa olarak .ismi ge- rey~ eden muharebeler için ye- ya; Kuta ya: 

8 
a yaT ~· v l muavın iyi 

Ç«ı Klıqp8kaya Stalingnd ~ Q0k1er aeümıElktedir. Afiı.Wılar SiıTt: ~: Tob.~ uın~ ~'ty an An'k.ara 29 (Hususi) - İstanbul 
120 !kilometre me~fed.cdir. D~~ ö~ı~a JeçımE't· ~ ~~~ğnwvfa~':~t Kor'ku~:li~J;,L vali muavinl ğine mahalli idareler 

Cenu1m garlbt bö~ede anudane vaffaJ\! 1~ R • ır. ıa, ş, ' k ı.n '· in umum müıd:üdıüğü şube ~-nıi.id.ür~-
çarıpışmalar cereyan ~mı.e~edir. ile Kallini::_~~:t·c:bd~ı (arpışmaıar n..oıl'-L~ ~-.:. ~~:_n:.:tm.e•:clan:h: rinden Rırıa Unal tayin edilm:stir. 

.rl, ____ ....n,.,,. T.'ln.n llın:u:>i' ce. cfet kesoeıııı&OA e ır. ~ıınıw ıeşnn nı:nar • 

Yazan: EKREM REŞİT - Mllzik: CEft1AL REŞiT 

SAFiYE 
ve 

MUAMMER'iN 
!İt~.raklerie 

TEPEBAŞI BELEDiYE BAHÇESiN'de 
büyük muvaffakiyetlerle devam ediyor 

sAFIYE'nin okuduiu eırler SADETIİN KAYNAK tarafından 
beatelenmİftİr. Memleketin sevilen aan'atki.rlarından mUteıekkll 

14 KİŞİLİK SAZ HEYETİ 
(Y ANKO) idaresinde 12 latilik ORKESTRA 

Telefon: 42690 



8 Sayfa 

inşaat ilAnı 
Sümer. Bank Uumum Müdürlüğünden: 

1 - tmııtte 7apılacak memur Ye itci evleri ile belir pa.vyonlan, kana.llsaa,. 
Fon, yol ve harici su teslsalı ema.net usulile fıba.le adlleoelaUr. 

:ı - İşbu lnşaaıt n ameliyatın muhammen keşif bedeli '80.000 liradır. 

3 - Ebllf.me evraJu A.nka:rada. Sümor Ba.n1' Mu.a.meli.t şubesinden 25 &tra 
mu.ka.billnıd.e a.lmaeaıttır, 

t - Muvakkat temlna.t mlkdarı 10.000 liradll'. 
5 - Eksltlme 10 Ağustos H2 tarihine müısadlf Paıı:a.rield sönll saat 16 da 

Anbrada Sümer Ba.nk Umum Miklürlüğii lllfllol4 pbeslnde yapılacakkr. 
6 - İstekliler tekllf ena:ıu meyanmda şlm~e kada.r ya.pmllJ 41hlukları bu gl,, 

bl işlere ve bunların bedellerine, firmanın tebıijc teşkil&tmın kimlerden Ce. 
l'elıikilb ettitfne ve han&'i ba.nkahrla muamelede ltulımdaklarına dair veslkııla.T 

lııoyacaklaıdır. 

7 - TeklH mektablarını bav! Al'flar ka!P&lı olaırak lbale ıltnii 15 e kadar 1 

malııbus muta.bilinde Aak&rada. !ümer Bank Umumi Wlblillne \e9t1m oluna. 
caktır. 

8 - Posta ile l'önderllecek tekUtler nlbayet Uı.ale saa.tlnden ltlr saat evveline 
bda.r ıelmit ve sarfm lla.nunl tekilde bpatıllD.19. olması Jiı.ımdır. Postada 
vaki o~ak l'eclkmeler na.zan itibara. alıııama.yaca.1<tır. 

9 - Banka ihaleyi icrada sertıesttır, 415911 • 88'71» 

Belediye Sul:ır ldaresin :! en: 
Zeyrekle • Kutac111&r arasında febekenln takvtyesl ameliye.si dolıcyıslle 

H.ı .942 Pertembe ciinli saa~ 20 den itibaren 31.1.942 Cuma rüııli öl leye ka. 
dıa.ı- Zeyref(, Ktiçtt:kpa.u.r, Yemif, Eminönü, Sirkeci, Sull.anahmed, Kumka.:pı ve 
ha.va.Uslnln tel'kos sayıı alamamak ihtimali oldu(u sayın a.bonclerlnılze ilan 
olunur. c8125» 

Babaeski Be~ediye Reisjğinden: 
Der neviden ve her işe yarar ha:rnn yetlşt.irmekle meşıhıır olAn Trakyanın 

damızhk kOŞUm}uk ve kaublık ba.yvanlarile her çeşid emtiayı anca.k 12 Atus. 
tosta a.çı!Acak ve dört rin devam edecek ob.n Ba.ba.eski HAYVA'S' Ve EMTİA 

panayırında tedarik cdebllmek ınümkiiDdür. Panayır her senekinden daha. iyi 
bir sek.ilde haııırla.nmak1.a. olup hayya.n ve emtia ticareti için pana.yın celecek 
tıllcea.r ıve tesna.fla.runımı lattra.b.a.Uerl temin edilmiş bulunmakla.dır. «8004« 

iLAN 
Olıdu hastabakıoı ve hemşireler okuluna leyli ve meccani talebe almaoaktır. 

leıt.elı::U~rln en l'eo 30.&.9U cününe kadar Anka.rada. Cebeci ordu bastabakıcı o. 

imi müdörlütüne, okul ka.yul kabul ,artlarını Jtavt vesikalulA birlikte mürara. 
&tJa.n. Kayıd Ye kablll prUuı Ankara Lv. Amirıttı ve tstanbul LT. Amirlill 
ısaıtmalma kom.lıyonla.rmdıı. &'Örwür. «512 • '7'705n 

1 Askeri Fabrikalar Sat:na1ına komisyonundan 1 
Tallmbı edilen bedeli <134375., lira ola.n 125 metre kUp okluk eürcen veya 

dişbudak b1a.ıu ile 125 metre klip karaa.taç veya. dl.!jıbudak 'İ / Ağustos/942 Co. 
ma günü saat 15 ele Salıpazarınd:ı. askeri fabrikalar yollama.sındıtki s:ı.tın alma 

tomı.vonunca. pua.rlıkla a.lmaca.ktır. Keıtlf prt.n&m.esi 1'72 kuruş mukabilinde 
ber sün lı:ıomla.rood&n alınabilir. K.at'i teminat akçeai «5158.ı lir& ((Z5» kuruz. 
tar. Ta.Ublerin o l'lln ve ııaa.tte satın alma romlsyonund& bulunma.lan. <'18'7'7) 

S!nob C. Müddeiumumiliğinden: 
Sinop ·lDDumİ ceuevlndekl mabkilln ve meYltuflara. 9'2 mali yılı içinde ve. 

rllecıek 182500 ili 292000 aded ekmek 30/7/942 rünltndeo itiba.ren yirmi .ıün 
müddetle ve ta.palı zarf u.sulil~ eblK.meye çDnimııftr, 

Yevmiye 500 ila 880 aded ekmek verllecdı:Ur. 
BedeH ımllha.mmeıı 12lıl> lka. olup teminatı muvakkate 2409 liradır. 
İhale 19/8/942 Çarşamba ciint1 saa.\ on c1ıiHıUe Sinop Climhurlyet. müddei. 

umwnlllttnde yapıla.csktır. 

Şari.name, tatil giiıılerlnden maada h~r &iin Sinop Ciimhuriyet Miıd11eiuınu.. 
mlllti kakmıhıde giil'iilebileceğınden ta.Hblerin müracaaıtla.n ilin ounur. 

«815511 

Belediye Sular idaresinden: 
Beyaul me7da.ıunth.n Tiırbcye kadar olan cadde yeniden ya.pılacağmda.n 

ora.elan l'~eıt Halkalı suyu borula.rmın da yerlerinin d~ştirilmesı gerekmiştir. 
SO.Temmuz.942 den itibaren yirmi Cün kadu rireeek olan bu ameliye bl. 

Unıoeye cleiin Halkalı suyu alan camHere ve bin&lara. bu llU Kidemiyecektlr. 
Bana cöre tedblt- alınması alt.kada.rludan rica olunur. <ı812h 

iLAN 
Bil 1ene atnclf.etrinln bLrlnci pnünde Al1k.ar'a4la B&rb Akademi.il emrinde 

aoılaoak besaıb n mua.mele memuru okuluna Yel. IJiiba.ylardan 100 ialebe alı. 

DACaktw. İsteklilerin n.lh&yet 31.Temmuz.942 tarihine kadar bulUndu.kları yer. 
deki askerlik ,f1lbelerlne mllraent etmeleri. (491.7613) 

MI LLi/ 
OYUNLAR 
Festivali 

14.2 2 Aiuııtoe 
Dub.uJ'.cy-a yok • 
tur. Kıoınsumu • 
{On ~ pj... 

~o gi•,dJ.erJle Feafival yapılacak 
ga.z:inolaırd'lll "'tıhnaıktadır. 

(TIYATliULAB) 
RAŞİD RIZA 11YATROSU 

Halide Pişkin. beraber 
' Haı~e. .Beivü bıabçesinin 
~kısmında bu gece 

Yataklı Vagonlar Kontrölörü 
Yazan: Ra.,id Rıza 

Zayi Makbuz 
dlaydarpa.fa ciimrötünün 139 aa.ydı 

lllaaı beyaıuı&me6ine aJd 88107 No. ve 
l/'1 /942 tarihli makbuzu say! olmuştur. 
Yenisini ç•a.raea.ğunda.n eskisinin hüiı:. 

Dlii J'Qktar.11 

ZaTi - 918,.9&9 ylhnda Denizli ıtseal 
4ll'taokul 'blıünne diplolll&8ını kaybettim, 
Yenisini aJa.catımcıa.n esklslnin htik.ınil 
olnıaditmı Dan ederim. 

Ça.I.,ismaıtllleı' ma.ha.llesindr.n Hüseyin 
otlu Halit Aşa.o 

Saç bakımı güzelliğin en 

!birinci tartıdır. 

PETROL NiZAM 
Her eczanede ıatılır 

GOZEN 
Gilzellik Sütü 
Cildi besler ıerer ve 

temizler 

SATILIK BÜYÜK 
Bakkaliye Mağazası 

MuMau.m teekllath ve ha.lihaa'da 
iyi işler vasiyette Ka.iyonca kulla.. 

tu.ııA1a lS-15 No. 

SON POSTA. 

• 
lstanbul Belediyesine 
alınacak müfettiş ve 
müfettiş muavinlikleri 

için müsabaka 
iintihanı 

lstanbul Belediyesinden:· 
İstanbul Beliediyesf Teftl4 Be,.etı ka.drosm:ıda. münhal bulunan müfettiş ve 

mtitettl,ş muaıvlnllkleri ltıin ~ılan müsabaka imtihanı kayıd miiddali 6/ M.ns. 
tos/Perşembe aqanuna kadar bir hafta daha. uzatılmıştır. 

Ta.hl'iri 1.mtlbanlar 10/ Atustos/P&urtesı ve şifahi 11/ Ağustos/Salı &iinü sa. 
a.t 14 de Bele:liye bhıaaında. Umumi Meclis salon~ yapılaca.ktır. 

!hntJ.haDa lı:a.bul eera!ti v- müsabaka. pr.oıramı evvelce gazetelerle lli.n edil. 
miştılr. 

İDhaıt almak ı.te:renlerin Beyazıdd& Belediive Zat İşlen Müdürlüğüne mti. 
ra.caat etmeleri ilin olunur. 18160) 

Kırıkkale satın alma komisyonundan: 
ihale 

Cinsi Mlktan Fiyatı Kaıi'i tem.ınaı Gün ~ 
Krş. Snt. Lira K.rş. 

Paıthcan 60.000 'ki'. 20 1800 00 20/S/94:! 15 de 
Paıta.tes 70.000 • 25 2625 00 2o;a1942 15 de 
K.a.'ba.k 10.000 • 15 225 00 %0/8/94:! 15 de 
Taze fasulye 40.009 • 20 12tıf 00 20/8/94% 15 de 
Domatee 15.000 » 20 450 00 20/8/942 15 de 
Taze !biber 10.000 • 20 300 00 20/8/9.\2 15 de 

J) bamya 19.000 • '° 600 00 20/8/942 15 de 
Kuru soğan 20.000 J) 15 450 00 20/d/9!2 15 de 

1 - İhale gününden itibaren 2/Teş. 942 sonuna. kada.r era.ı istihkakı olan 
cins ve miktarı ile ihale &'ÜD ve muhammen bedeli ile ık:at'i teminatları yııka. 
dıla. gösterilen 8 kalem sebUfıln hizalarındaki gün ıve saatıte pa.za.rlıkla. t.a.libl. 
ne grup mü.dürlüğlinden müteşekkil ıatın a1ma konılsy'C)nu tara.fından ifOlla. 

ma. binasııııda lhaJes.i yapılacaktır. 

2 - TaHblerin yukarı.da. yazılı kat'i t.em.hıa.tlarını çup miidürlütil muha,. 
eelbecillğine yatU'a.rak mak.buzla~lle 2490 sa.yılı ununun 2 ve 3 üncü madorele. 
rhı.deki yazılı vesa.lklerlle birlikte meıı:kür l'iin ve saaıtıe komlsy-ona müra. 
caa.ıian. 

S - &rsafla.rı Ankara askeri fabrikalar iLevaımn Miidürlütü U. İstanbul 
askeri falbrikalar yollama sa.tın alma komisyonundan ve Kırıkkale ITUJJ mit. 
dörlüiü satm &ima komlsyonlarında.n Cöriilebllir. (8060) 

·Deniz Levazım Satanaima Komisyonu ilAniarı 

3500 kilo kösele tu.rpmtıaı beher kilosunun 30 
50 » Şali krpıntısı » • tO 

1500 l> K.ll'PIMI lurpuıtıa • • 115 
1500 • Şayü ktrpuıtu.ı • • 30 
400 )> Yün kırpıntısı » » 50 

1 - Yu.kanda takribi miktıarlarile clnıı 'V'C talımfn bedeilerl yazılı beş ta. 
lem kırpıntı eşya. 18/ Atustos/94ı Salı rünü sa.at 15 ele açık aritırma. tle sa. 
tlacaktır. 

z - Şadname ve turpınlı eşyayı görmek isteyenlerin her ;ıiin mesaı aaa.ı. 
leri dahlli:n.de ve arttırma.ya. iştirak edeceklerin de lbelU cün ve n.a.ite 464 lira 
Z5 kuruşluk temlnatlarile Kasımpaşada. buiuna.n komil!!Yona müra.caa.t.la.n. 

\8111l 

1 - Tahmin olunan-mecmuu bedeli 2678 lira. olan 2tOO aded oa.valyanuı 5 
Atustos 942 Çarşaomba ıünü· saat 15 de paıza.rhkla eksiltmesi ya.pılaca.ktır, 

2 - Kat'i .ıemtnatı 401 lira 70 kuruş olup ıpırtına.me ve niimunıesl he!' sün 
komisyonda cöriilebilir. 

3 - isteklilerin belli ıün ve saatte KasDQDaŞ&da. •bulurum komisyonda ha. 

1 - Tahmin olunan mecmu beclrll (10.515) lira oluı 10.000 aded kazan 
tat.yasının 3/ Atustos/94ı Pazariesl ırtinü saat. 15,30 da pazarlık.la. eksiltmesi 
yapılacak'tır. 

2 - 1000 adedıden nok.ı;a.n olmamak üzere ya.pılacak CıekPlfler de kabul olu. 
nacaktır. 

3 _ tık teminatı - (788) lira. (63) kur11Ş olup şa.rl.names-i her ıün komisyon. 

da cörülebilir. 
4 _ istekltJ.ierln belli ıün ve saatte Kası.ınpaşada. bulunan ke>mlı;yona mü. 

racaa.tlairı. «81161> 

ı _ Tahmin olunan mecmu bedeli 4980 lira o~ 40.000 kılo sodanın, a 
A.kusl4ı5 942 Pa.ariesl lilııü saat 15.30 da. pazarlıkla ~ıtısnesı yapılaca.ldd'. 

2 - Kat'i temina.tı '74'7 lira olup şartnamesi her gÜn komigyondan alnıabllı.r. 
s _ isteklilerin belli gün ve saatte Kasımpaşa.da bulunan komisyonda h•. 

zır bulunmaları. «8115» 
--~~-·~~~~~----

ıoo adeıl Mastalya.' 
100 aded Gerdel 

T.t.hımln bddl"JI 
Lira Kr. 

800 00 
600 00 

1400 00 

1ta.Vi teminatı 
Lira Kr. 

210 00 

ı - Yukarlda. olnı ve mlktarlarile tahmin !bedeli ve teminatı yazılı gerdel 
ve muta~aııın, 3/ Atustos/942 Pazartesi cıünü saat 

0

14.30 da ıaa.zarlıkla ek. 
ıll1ımesl yaıınlaıcalı:tır. 

2 - Sartname ve nümuneslnl görmek isteyenlerin her gün ve pa.zazlıia Jş. 
firaık edecelı!ierln 4e belli &'lin ve saatte Kasunpaşa.da ıbulwıan komisyonda. 
Y1*aırıda. yazılı kat'i iemina.tlarlle mUra.caatlan. (8113) 

1 - Tahmin ohuıaA meemu bedeli 413110. Bra olan 509 aded kömür ve 500 
aded fayrap küretinln 5.ı\ğu'ltos. 942 ça.nşa.nııb& ıünü saat U,30 ela. P•. 
zarlıkla eksiltmesi ya.pılac.aktır. 

2 - Kat'i teminatı '66 lira 50 kuru.e olup ..,tnaaıe "R nüınuneslni CÖl'Jllek 
fısteyenlerlıı ht'lr gün paza.rlıta. iştirak edecelderin de belli glin ıve saatte 
ıtasımıpaşada bulunı1.n komısyona mürael14&tlan. «8112» 

110 ve 220 voltla çalışa-bilir 350 amperlik bir aded k9ıynak ciha.zı satın alı. 

nacaktır. ari__.,_ -ı.. bil ki 
Elinde böyle bir cihaz bulunanlar veya.hod h ,......, .. a-e ece erin 7/,\., 

tustos/9'2 Mşamın& kada.l- Kasımpq!Mla. buluna.n komlsyona tekliflerini 

vermelıeri. (8117) 

Beyoğlu Ekonomi 
1 _ Tahmin olunan bcıJell 43260 ııra olan 35.000 kilo lle:Vtln:vağnıın, 3 Atll!I. 

tos 942 pazartesi pnü saat 15 de lJazarlıJda eksiltmesi yapı!A('.4'f-ır. 

.r ....... ao 

iŞÇİ ALINACAK 
BOVÜKDERE 

KiBRiT F ABRiKASI 
MIJDÜR/YET/l\DEN: 

IQbrjt fa.'br.ikaaı için aıağıda. yazılı tartlar altında erkek, kadın 
ve çıocuk i§çi alınacaktır. 
1 - Tek.mil fabrika işçilerine it günleri paraaız SlıC~k ö~le yemeği 

verilir. 
2-0creıiler: 

a) Erkek itçllere: 

Norma.l mesai saatleri için etkdk işçilere yaptırılacak itin 
mahiyetine göre saat baıına ücret hesa.bile günde 100 
kuruştaın l 70 kuru~a kadar. 

b) Kadın iKile-re: 

Nomul mesai ııaatleri için kadın işçilere yaptırılacak işin 
mahiyetine göre 75 kwuştaın 1 1 O kuruşa kadar. 

ı:) 12 Yllflndan 16 yatına kadar olan eri<ek ve kız 
çocuklara: 
Nomıal mesai saatleri iç.in 90cuk işçilere saat başı ücre. 
ti hesaıbile 65 kuruş. 

d) Tahmil ve tahliye, avlu !Kileri: 

Bu kabil i,Ierde çalışanlara işin :mahiyetine göre 150 ku
ru-tta.n 1 70 kuruşa kadar. 

e) Fazla mesai ücretltri: 

Koorclinaıoyon heyeti kararile fabrikanın günde yapaca. 
cağı 3 saatlik fazla ç11lışmalann % 30 zamma ilave edil
-dikite nomıal meısai ile 100 .. 170 kuruşa kadar, ücret 
alan bir İşçiye 150 den 250 kuru.,c:a kadar; 75.11 Q kuru. 
şa kadar alan bir ;K:ye 11 O • 160 kuruşa kadar, 65 
kuruş alaın. işçiye 95 kuruş. 150 • 1 70 kuruşa kadar 
alan ;,çiye 220 • 250 kUTUşa kadar gündelik verile -

_ ceıktiır. 

3 - Kanuni vergiler işçilere aid t'lmak üzere Ücretler, fabrika ı:la~ 
ruli talimaıtına.mesinde yazıli hüiküm·lere göre her 1 5 günde bir 
ödıeınir. 

4 - f_şçjler, yatacak yerlerini k"ndileri temin ederler. 
5 - Talip olanların Büyükderede Büyükdere • Bahçekôy yolu üze

riındelki kıibrit fabrikası miidüriyerine nüfus tezkereleri ve alt 1 
fott:ografüa beraber miiracaat etmeleri ilan olu.nur. 

TESViYECi, TORNACI, FREZECi ALINACAK 
Kibrit imal eden dairelerde veya .fabrika tamirhanesi.,de makinist 
ve makiınıist muavini olarak çal:şmak ürzere birinci s:nıf tesviyeci, 
tomacı ve frezeciye ihtiyaç vardır. Fabrikada yapılacak imtihan 
neıticesin.de gösterecekJe:i ehl;yete göre maaş veya '!aat başı ücretle
ri tayin e<lilecekıtir. Talib o4'nların veeailkle ıbirlikte Büyüıkderede
ki 'kibrit fabrikası müdüriyetine müracaatları ilan olunur. 

Saçınız D6knliiyorsa, Bapnızda Kepek varsa ? 

MAJiK SAÇ EKSiRi 
•-••• Kullanınız. tesirini derhal görürsiloüz ----~ 

AMiTOL---~ 
İdrıar yoıllLa.rı iltl'hrubı, yeni ve wı BELSOÖUKLUGU. ıcırır zorluğu, 
mesane ve prostat iltihabı, sistit 1e koli si.stitlere. Bôbı c·k rahatsızlıkla
rma. bqı en mUıkemmel b1x ildç BELSA.MİTOL'dur. BELSAMİ'l'OL ~U:la.. 
nan•l&r ;vuka.ndıa. Jaztlı l'Ul.st..alıklardan çabuk kurtutırlar. Bütün E<'za. 
ne ve eC'll8. depolaınnd.a-ıı araymlZ. 

T1tRKiYE iş BARKA.Si· 
Küçük tasarruf hesaplan 1942 iKRAMiYE PLANl 
~ELER: J Şuba~ • Ma)'W. a .&luatoe. 2 tk.Jııc.U.etrl.A 

taıilılerilaele rapıbr, 

1942 ikramiyeleri .. __ _ 
ı &det 2000 Llra.lı.k - 2000- Ura .. • 100 • -4000.-

• • 1000 • - sooo.- • 60 > 60 • - :.1600.-
2 • 'lDO • - 1500.- • • 600 • - 1600.- • 200 • 21 • .... 6000-• 

ıo • 360 ,, -2600.- ' 200 • 111 • ... 2000.-

• 
• 
• 
' Mata.sası, aa.lıiJ>inin vefatı 

clola.yıslle 

Devren satılıktır 
2 _ tık temin.atı 3244 ura 50 kıtrWi olup şa.rlna.meısl her ırün komlgyondan 

216 kuruş moka-bilinde alınabllJr. 
..................................... -........................ _... ............................... _.._ 

Ta.Jlplıerin :mezkür mal:N&7a 
miracaatlan. _____ ,, 

ı _ İstekllıttfn belll ,rin ve ııa.at&e K.asımıasada bulıuıa.n ltomİQoncla ha. 

sır ~'1aro &'7875• 

Son Poata Matbaası: Nepiyat Müdürü: Ziyad T. Ebü.2ziya 

SAHiBİ: A. Ekrem UŞAKLIGİL 


