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PAZAR 16 A~USTOS 1942 Yazı itleri telefona: 20203 
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Bdenız meudan muharebesi 
,.. 

Milli Şefin çayı 
İngilizlere göre: Maltaya takviye 

götürülmesini temin eden bu 
harekit muvaffak olmuşt~r 

Almanlara göre: bu muvaffak 
harekô.t milıver tarihine Milli Şefin evvelki glin ÇankayaJa Kurultay Jelege~rine bir çay verdiklerini yazmtf-

l b 
'./ d tık. Yulıarulalıi ruimlerde (aolda) Milli Şef misafirlere iltifat ederlerken (ıağda) B41-geçecek şan l ir sagJ a ır 11eJril mioali:erl• "°"".'"yor1-aöriilmelıteJirı,,,. ' 
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. R d Tnrkıyenın BaşvekBletin tebliği 

Rosyada 
son barb 
durumu 
-~ 

Berline g6re: 
Kafkasya da 

bir şehir daha 
zaptedildi 

''Bir mulır_ib 4 sahil 
gemisi batırı:dı,, 

Moskovaya göre: 
"Alman:ar Kul.an 

ııehrini ce ~ub 
sahi inden geçti er~ , 

8:da~!~~ ~~:ııa~d~s mebaretli Küp ve kristal şeker 
_....,.,....,. - siyaset ekibi fiatlanna kiloda 15 

Menemenci oCjlu 
hakkında Taymisin 

bir makalesi 

«Türkiyenin talii vardır. Bu 
tali diğer bütün memleket-

kuruş zam edildi 
Ellerinde şeker bulunan tüccar ve 
komisyoncular Pazartesi akşamın;a 

kadar beyanname verecekler 

lerin gıpta edeceği 1'ir ıeyClirn A a_ 15 {A A) B _._A \h "~~-· h,,.,_ • L \ 8 Q _ n111.ara . . - aşvc.Ka. aJUKı ve UK.ffil şan s arın .u 

8
. f · d . leteen te'bt'ğ edilm1~tir: \942 Sa~~ günü sabahtna kadat şcı 
ır ransız gazetesı e. 1 - 1942 senesi şeker kampan. ker satmaları veya şe.'keri her'hang 

"'Türkiye tam manasile yuı için teker pancarı fiatlar: 4.5 bir surette imalatta kullanma\a 
4.75 ve 5 kuruş olarak tesbit edil . veya evvdke aatmı~ olup da benil 

birlik kurmUf bir miıtir. teııilim etımec:Ukleri teker1ıeri t . 

lektt. d" :2 - Panca in fıa\l.rı.o aı t 'l' 1.. veya h~ıntıi 1>i.r eel>e'ble J.iğer 
:mım ır.,, ıyor ma.ı dolayısiJ.e küp ve kristal teker yete nakletmeıleıu yabk edimit 

fi:adarına 18,8. 1942 Sah sabahın . tirı. 
Londra 15 (A.A.) - Times ga.. d'an itibaren k.iloda 15 ıer kuruş 4 - Ticarelıle iıtigal eden büt'" 

~tesı Numan MeınemcınmoğluJlun zamedilnii!tir. haJkfilki ve hük.mi phı9ların t!car 
'l1ü~ H~ Vekılliğ ne ta • 3 - ~ğıdaki maddede yazılı (D~amı 5 luci sayfada) 

Son Akdeniz m1Lh4reocsınde ııaraıanclığı idd!a edilen lngıliz tf!Y1Jare yıiıni.ni lba:his aneviıJUU ederek diy<Xl' 1 
gemilerinden clllust:-OUt:> tipinde bir ingiliz tayyare gemisi kli': T ,· ca ret Ve k ı· ı ı· 
M h b 1 

Tıiiır1kıı.'yenm ıyeni Hariciy.e Ve • 

i V3r te liğ eri ngiliz tebliği :eN~~ =eı::;ıioğ~u~~il t tk.kJ . d .. 
'---- mev'kfilerdJe O Gtadar ClL'k..\&.te değer e .J e rıne u n ••5 ı· nglllz z Alman liiır dirayet ve maharet göster.mı"~ '1 

tjr ki Türlkıiyenm dlSlnda bire en 

~ barb gemisi denizaltısı (Devamı Sinci oayfado) devam etti 
Vekiller tetkik , 

Şark c~phesinde bir ALnınn kolu 

Beııoo 1) (A.A.) - Alman or. 
dular• batiltomutsnl·ğ:nın tebliği: 

Ka.f!kıtd)"& hô1'esinde Alman ve 
mülltefik knt"alarıa ilerleıy1İşıi dağ _ 
'.tarda yapııtan inadcı muharebeler 

(Devamı S inci .. yfada) 

Polonya 
kuvvetleri 

Londra 1) (AA.) - Pat: 
Po1onya ha~ekili ve baş'lcuman. 

danı general Sikorski. mrlli Polonya 
medll!Jinde Polo-n} anın. harb gayre-

b'atır1ldl11 b&tlPlldl seyahatine Behçet Uz, dün petrol ofisde ve toprak 
' ofisde meşgul oldu, yarından itibaren 

Ayrıca batırllan 
ticaret gemilerinin 

~'Bir mihver kruva- çıkıyorlar ticaret müdürlüğünde tetkikter yapacak 
Aılk.ara 15 {Hususi) - Bazı 

Zo•• ru·· ne ı·kı• torpı·ı VıdlıfıiBeıimi;z.ın önümüzdeki günler . İkli ~ündcn~eri. _ıehrimizde buılu • ı besi müdiırü ~le görüFllüı ~e ?f ~ 
de )rupd içinde tetıkik. ıe)"abatine çı .. naa Tıcaret Vek11i Dr. Beıhçet Uz, halkla ne tekilde temas ed:ip lf gor • bet iti ü~aldları öiı'enilaüıtir. dün 1'ııcaret Veka1et n~ menaub ına. duiü hallında u:aha.t alm ttır. M' 

S8JfSI: IQ ısa 8 --- o b-d& birtit'te evveil Petrol Ofise teakıben Ofiae aid bürolar -gezil 
!- 1' a~ ve Petrol Ofa müdü.runden m r. Vddl, memurlarla ayrı ayrı Yeni araba izahat a.ım1,ur. göriifınüf ve nsyond çahşma im 

iki tayyare gem~si de "Kagıblar hakkındaki vapurumuz 
hasara uğratıldı idd.alar müba.agalıdır,, 

Vdldiil bundan sonra, yanında kirilarınLn neıJer olabileceği üze~ 
Mııntalka Tiıcareıt Müdürü olduğu de clıunmuttur. V e..lcı:O heaab iıle 
ha!lde Topraık MahsuHeri Ofisine de tetldJk.ten sonra Of eten aydın 

~eaderu.n 15 (A.A.) - la • gelıniftir. Burada evvela utıt ıu • (Devamı 5 inci sayfada) 
- kenderJlyeden limanımıza gelen 

Berlin 15 (A.A.~ - Alman or- Lon'<:lıra 15 (A.A.) - Amirallık aÇal'diak» araba vapurumuza dün 
duları başkıomutanlıgının hususi teb clai.reşinin tebliji: t0Nmle Tüık bayrağı çekilmittir. 
tiii: . $on eü.nlerde batı ve orta Akde. Tör.erde vilayet erkaniie Parti ida. 

Miıver hava ve demz kuvvetle. ftDıcie bi'r deniz muharebesi cereyau t:e heyeti azaları ve davetliler hazır 
(Devamı 5 inci sayfada) (Devamı S inci .a.yfada) bu!unmı,ı9larchr. 

~~-------------...........__... ın • -'-- tJ O ' H b O --~~ ... .n .. ,·~~ ou mlinaaeoc e enız ar • 

r Askeri vazı·yet :J b1u lltomUtaınl kis• ve veciz b.ir hi. L tıabeıde biı1umnuı- hunaan sonra ge 
miyoe bay.ra.ğ:m iz çddiıntilt ve bir 

Hava ve deniz savaşları ;:~:·~::::~-=-~~~~ 
1 lzmir hikivesi So.ı Akdeniz muharebesi şayed mihverin 

iddia ettiği şekilde neticelenmiş ise 
huu un Malta ve Mısırın durumlarına 

tesir edeceği aşikardır 
Yazan: Emekli General K. O. 

1 Ayni Tala 
1 YAZAN----. 

Halid Ziya 

---I (.f "" / . . _, 

Uşaklıgil 
tine dair bir nutuk söylcm~tir: 1 - Şarık cQFJhesınde: nf.le\ odada ve D<m 'kav~inde Ko • 

Genera1, bu nutkunda lnwiltere. Dü'ndenıbeıi şp.ıık cephesiınde e. telnfiloovomm şınıal doğus·ıe Klets Oatadın bu pek nefis hika-
.de, Ortaşarkta, ~rla$i.k _ Amc. saSllıı ibik <k,ğış'.Jkll.'&. owa~ıştır. 15 kayada muıh!aırebeler ol<ltığunu, bu f yesini bugiin dördüncü 
rlkıa ve Kanad i~lonya ~uv • A;ğll5tos ltar.ilillı Moskova ~ tel:l1!iji'n ~ki de Klatsıl<aya cenubun : .aylada bulacakıınız 
vdlleri.Oi' n a : o)duğunclan ~ Kadlkasyatla gene Kr?.Sno.. da A'.lrnarılarıın Sovyat hatıları.m tiiır i . ; 
~•ir! · dar, Ma~; Çerkc~k, :Mineral • (Devama 5 inci sayfada) '-···· .. ••••· ·-........................ -. 

Yali tucca.rla.ra: tıBir l&llpılı 1unıu alı., öbuni demir ~l.bl lerttır aoıaı 

Gazetelerden 
ccVur Pençei Ali'deki tiınıir qkınah> 



r 

- -........ -----..-.-
• Ağustos 

HergÜn °''Resimli Blakale: - Rousseau'nun nas'hatleri ;§ f Sabahtan Sabalıu 
j aponyan;~- San' atkarın tedfin 
Hareketsizliğine Merasiminde bilet 
Sebeb ne? Kesilse be.ediye 

\.. f.krem UfakbgiJ_J n Hiss~ini atacak mı? 
flbetle unutulmamtf olaca:ktır: :O U \. Burhan Cahid _.J 
Ja.pon si>zcüsü zaferin birbirini T uı· saiınesi · 

kova1:ıyarnk tamamla.dıöı devidctde uat mn artık .. st.ı;. 
• mh:tte çckılecek bır €ıme.:c .. 

hır gün gaz.etecll.eri toplnmı.ş. Mafi tam .rçmı ~aş!W"l bir m.uSS• 
kBTakterin · n. G.Hine vurduğu ihtiyat 1) unere bazuıla:mışlar. Her san'at. 
zincJrln.<len kurtulmuf gÖTÜnereık: ık-<lr llronw payma cf'lişe-n vazifeyi 

- Hind denizinde İngiliz f&. Yapm1Ş. Halk da bu emekdardan 
suna .karşı kaz.andığımız zafer b~ yaxcbmi esı:rgememiş ve b.n )edi 
ba§1angtÇ.l'lr, demişti. Yakıında daha O )'ÜZ J:ra lhasılm olmuş. 
~e gidecek. )'Ukarıd1lll a§Bğt ine Ta!kıdi:re değer bir kadirşı:nas. 

cd'.t oian milhver kuvved'crilc arab lı'kıtır. 
kıtyılaTıında bi~eccğiız. O Fctkat lbu bin yedl yüz liranıa1 

Aradan zam.aaı aC9l:i. g>eyce za.. anealk yedi yüz lirası cmo!tdaf 
man geçti. san'at kuıibanma. nası.b o~muŞ-

Bh- gün gördük. ki rm"hver ordu. ' O Çüın.kü üst ta:rofı belediye ve hÜ• 
u Şima}i Afuiluu.ın blir noktMından kümet \'engi ve resimlerıne gı"'t-

kaı!!kımıış. irıgiliz orxlll'Sunu onunıe ~ 

ka:tm sahil boyunca Mısıra doğru HM. yapbğJ.n zaman kıaaıabllirain. fabıt laalqı cörüp tashih ettL Yaptığı hatayı saklıyan, meydana çıkacatından korkarak ortbas Bu halberıiın yanı başında b"r fı~ 
erl!yoor. ifn zaman kendini dünyanın en mes'ud wfamlarından biri olarak etmiye çalı§8D adam kasadan para değil, fakat daha mühim olarak ra daha vımh, Halk Part!si ~ç 

Harl> zam n.ın.da günün hadisclc. kabul d. hak çalan hıraı~dır. yil önce bu smı'at.kiua ya:rdım ol· 
rine arak dıerhal hüküm vermek ··- -·- sun dl.aye lbBikaç yüz Hra verıntŞ. 
has!a1:i:ına k&pıtanlar çolkıtw-. r ' Hatıırrmda lkatdığına göre eskhdell 

Japon sözcüsünün aylarca evvel 1 s e h .- r il b e r 1 e r .- J İş Banlkası da memleketin bu hii• yapıoğı böbüd .... m<yi hatırlatıp, a d"Y' "'11b11! s:ın'ıııKarlarına az ço1' 
11- işte m1ıhverle Japoınyanın bi~ '9 r yıa:rdmn yapıyordu. Deme'k aOi ge· 
e tasaıı!lamı~ oliju~1ao plan yü.. \ ro'k Paırt:iı ve gerek milli müesse• 

~~et=T:~~n tt::;n ~~ Bir kadeh ko11yak Sı· mı· d Bo-rek bog-aça =:ı ~~ ~ay~ 
den Zbde kaza:nmlya ba ıaoığ• mu. , Floryada 10 O bi1;l)'Ul"11ar. o baMe belediye ir~ıı 
~affalH'yetler <ta M.Wagaskar sulaTı. y·u· zu·· nden çıkan ci clJuıyor 00 böyie br fırsaitnn •f;'ti-

na Jcaıc:lar i?en!yere4c devam ediyor, • ı·mal edı·b satanlar yatakh bir otel ~edam hJssesine dÜ§Cn Vl'f-
rmhvcr orıd.ınu d Jsken'Cleriyeye nayetı•n muhakemesı· ~= san'atlkftra bağuf.aımıyor. a:· 
dl wm yaBclaş•yordu. • d"I k ~ oo bütçesinden b5rknç )~· 

Romru:la ç~kan. b"r iıatyan cau. -- t k•b t ..., ki ınşa e 1 ece &ayı. fttla etse, bu hayırlı ~c on 
tds!nlln 6 siltun üzerılıne lcocaman a 1 a a ngrayaca ar ~ olanıllıaa- ık.adar hıfrlıınet cıtsc rıe harfJetıEe man,etkır yaparak: Dayuını öldiiTen katili vurma d~urdu? 

«- B:r günlük yol kat.dı.n de _ ğa teıebbüs eden wçlu lıapisa- 250 bin liraya çıkacak olan Halb'l.lllm, !~ natırtıyorum. ı,•c/b 
n - otduE;"lm.U hile hatıırlıyoruz. nede: uSana 500 lira vereyim, bu otel 15 yıl müsteciri ta- 1JLC ıritYaset makamını yıi1arca ;ş-

F at işte Japon f:dosumm Hiın.d ııyuıalım, çıkınca ailene Dün belediye iktısa~ müdürlüğünde yapılan rafından iıletildilıten •on· gaJ; ctıniş bir mta beledzyc ıneclıs: 
dcni:zinde aç.mı, olduğu zafer yo. bakarım!» Jemiı top:antıda karnesiz ekmek satışını ra belediyeye devredilecek m 'lf.cn lira acmmn~ ver.mek iç:iJl 
lmıun arkası kısa eldiği g"bi. m'fih- oıc:ııata fm>at!laır aramış ve b~ 
ve'ri l!&.enderiyeden eıv:ran bir gün.. Sı"lnT.itYe bağlı Ortaköyde bir içki ÖnlÜyecek tedbirler kararlaştırıldı Florya plajları sahasında ye. tu. İstanbul ıb lM ·e re(sı a) 
l mesafe de 1* tüt4lü al•mırruıd•, a'IemJ sonunda Fey-Lu.Ilah adıındil nlden 100 yataklı bir otd İnfL 233 nanda tStan~"'tun en yü Jh 

nradaın da thmal eıcl1'.emiyecc.k, k;j_ lfo· ~er _ kcndisi11e bir kadeh .. .... . . . . . aı eb-afında plaj müsteciri Ö • ~ 3.m!tıi o uğu için ıJdıı;• 
ç· göriilemiyecek k&dar bir miid- d n lkıontV'aı1t vennediJcır diye • in. Dun ?.~~~!.1 .. evvel Bele.diye İk: dada~ takihaıta ~~eniir: . mer Uı1fi ile belediye arasınd• rm:J§ her hnlde onu 'l:nr de i;}fftl11l"' 

dc<t geçti. f:We kaptlnrak. dayllll kahveci Ma- tl~~UT~~~de, -~e~/ıe~.e.t:ı h~ar ~Oh~. dahilin:::~ ternadar yapılmaktadır. Plij ~'IC anu!Maç bralmılyacak 'ka~:; 
Harb zamanındn güni.i'n hadise- lb:~tıyaTak. öldürmüştür. Ma. ~-· •. ~ff cc~li ~ .. der, k t:~_,_~u - b akddl- ve 7 .aa~rın~n ~ d müsteciri tarafJndan 200 • 250 doJgu.nıdu. Beled&ye Meclfsi mıg_~· 

le?fin:e b ~8Hlk hü'ıt~m Ç aranJar can brdeşiı Seyfullah da lbu Clna • laır\tl\l . .._ dk:.t-e:z.enb" Ve 1~~~1UAAAJ.m} • w l'r JIL~:g~ -~ br Cm.rTb" 0. ~.1- bin lira sarfİle VÜcude getirile • kmeS°ıınd'cn ıllcl lb:n l!ırıa ikrall'Jl.ye 
çok olduğu gibiı b~denb" e çöken . :intikıa.m.ıın hnak "çin t sii ıın ıpra lliC tt top.a:ııı\tı yapı - gını ıucıu sıurercz. u gı ı una~au vemmlye muktedn.r olduğu gibi Ölll-

. • un a t mdınn pati yncok fırtına. y~~ k 
1 ~ F 

1 
l hıeryeo mı l'r. Bu toplantıda muihteF'.ı!f .iaşe ga.yrılkanuni addetmektedirler. Be - c:elc olan bu otel 15 yıl müste. rfüıii san'ate vakf,.,..ı ..... ahir zanı.ı.. 

gım.u pu!sU urara,.. cyzu a n. - !!.Jl • b d ek ek 1 . 1-_ı· a. d ""d"" ı::-·· b "d cir tarafından l~ilec:ck, müte • ~ 
n:ın mahiyetini k.eşfetmiye çalı~an - bmu bdldemekıl-en ve onu öldürme. "'il~.~ ;:e .. u ara a . m mese esı .aary'! ~t~ •. mu urn,ıgu u ÇC§l akıben belediyeye .,devrob.ına - :n:tKlda dosilarrmın yonlımıına cl3• 
larr d;ı ~ olu)'Qr. . ğe tqdb'büsdcn ma:zımmdur. go~uş. ka.rkn.e$l~L ~km~ fi~~ı .... • ~~-~ me:n ı ve .:~pan.~r ba.kk~ ealdır. Bu huamtalci mukavele vanmağa mecbuT kalan bir snn'ni 

Japonıyanın Hind ~en.;~~. mıh Bu hool:leerıın mılıakemesrne i . ş:fnJ uıueyece .. t~U>Dw-ıer uzeıyııge ~a ~aıt ıcra.&i ~ın emır vemuş. imzalanınca inp.ata baılanacak. "kara da liırlmç yüz =Era yarc:hoırls 
ve:fln b l~deriye ıler.is nde duır. ldi'noi ağırce:zada dün de devam e. ~ ~~r .. Ddun~~-:~plaın.t1. J~.a 

1 
ek - tıır. l:rufüınmağa muktedir w salfıhiyet 

l'ITU'Ş Q\malaTtna bakarak hü1cmed"I - dilmiştiT. ~ m~cues:ın .. e SUWiNıma ı on eye- -o tır.DI fta li I • tardlır. O cruı:ıdc bu fır.sattan nedell 
di. ki Japonya ya Avu r lyaya, ya Katil FeyzuT.tah düratü celsede ya cdk yeru tedbirler karaııla§tlTllmt§- Reçel kaYdDOZlannı -r:nılc! ~ ı:bı~~~!~ar~ !' 

Hindistnna. yahud ela Ru.sy3.!f.=- caL pıltM> 90Tgtısunda hndtseyt old~u ....... .. _ •. d ·· · k • 1 mİ§tİr. Beledlye yemlilk değildir. im~ 
d caik, bu aTSdn da Çini .sulhan gıil:ııii an!'.!&tarak dayıa:nı öldürdüğü. ..Eyüb k.azasınn ~~ğil "t 1 ı koye, uş Ltrere ya .. <a anan Aorya plajları bu sene geç ret ~- Bız. de böyle b !ft1Z 
ya'hud harben yola gothmi.ye çalı - mı itllraf etmiş ve: m~ ~ması l~Tl e. ~ tev_ azılı kuçük hırs.z müteahhide ihale edltmltti. Ge. mmna aıyda lbm ll!lra ~ akm va. 
§acaktır. f «- Vcıllt'a.nın ertesi güntü Mali:. .zli ~~ de takarrur etm~sr. lecek yıl bura.da daha genİf bir :dife. s<ilüblrıe ~ i!ki bi.n li:ra d~ 

Japon.yant:n 'bu dört yol:dan en k" aı&ş: SeyfuHnh Malikin in - Oilğer ta'faftan hububat satışları - Zabı:t.a cvve'lki gün Aksaray ve tekı1de f--1:..ete g-ileCektir. iikram~ ~ ne far eti var 
llOl!lımcusunu blrt ne; derecede c1e ın arn:nı almak ıçin 'köy civarında nı:n k smen serbest b::a-k.M!m8;81 ka havabirlıCle bir ny zarfında mütead. \_, aADT -s dı. San'<:ıtıkArın günahı bütün &n. 
al:mı'k kat"i bir hal ,okliıne bağlıya. bana pı.tm kuTClu ise de, ö\düımeğe rarınd~~'. .~azıle"~m5el~ın t~u dJıd etV ve dükkan soyaL 13 ya~la - ıüncıe dev ot haz.in.esine yük olım1 
b -. ycğım'lne doe ımüS a«i:. &Cf- muvaffa:k olamaaı. Bunu müdafaa lkara'?ll ~ ~d1~~~e '!0r~ - rında lbtt hınız yak.alamııur. Maarif' maliye ve d&tan !başka sa:n'atile devlet ve 
b t, rcfl biT hayat im\futı ver- --Lt:l.l1C11]m de bitiyorlarıı deın'İctir. ıC!r ~ek~ a . . e 

81~ ' au Kxx:amootafapıışada Arabla.r eo • lxfiednye ha!zineshıi dold\ı'l"JIHlğa 
·ı k d".ı • . b )k" d !t""l<DWI > _m bö"rcg~l l..~ça vesaırc ıma atına ve •~" l d • nafı"a vekı"ller1· ..m,.........,n,. ıd ? Eıı;.._ b" .:.... ...... mdk şartı e en ııu a.çın. e ı e IY.ığer auçıhı Scyfull<th da, kenuw- • bl l _ . t•k 1U1g a 13 numara 1" ev e oturan Çu""?'-'•'<l>n m il". !i-<=~ :r uoıı;co• 

bii>ün s .. rı »rk :cim ~lberte ~ .. fay: 6lnll yui imnitıde biıisinin bu iıe satıştına ama arı uzerme a a a • bu bacahı:z, bir gece Msaray po. h • • 19 l t.Utııfllrmış o'lrsaıytlı bu san':ı.arann 
da1ı ohı:r.d~. Fn~at Tokyo ~ükumet-ı t.cırvİk e~tiğini !ı.öytcm~. /' .............................................. \ 1i!s lkara~olu ka:şısında~l bakk~l ŞC nmıze ge ıyor ar verdWı müsamereler hasılatından 
bu vıo1n ~ı~~ı, g.ir.emedı, Avwı • Bundan eoo.ra dınlcnen Feyzul • • ;· k JI ı· . : Mustafanıo dükkan_ına ~rı?e anah- B~ Millet Mec ••İnin 1 lkdn. bdbii~ pa.yma ooıen hi..ssc ibe'J!ld 
tralya .. H nd ~al\. y~ RU<I m•ın. lalın müd'afa ş:ıh"dlerr, Seyfulla - iŞ m .~ e e ıyetıne E ~ tar ~duıımak wr~ile gırmlt ve bu. citeşrinıe kadar tatil kararı verrnes" ylii'z ıb'in :lfiılıaıyı b.ıhırd'u. Be?edi~ 
d~1er.ı kaıışısınd da 'hıw~et·~ h:.n hapisaınedc Feyz.ullııha, i radan bir ha:Yli ylyecekt.e para çal. üzer.ilne birçok meb"uslar dün sa • med)fil ömzıünün hanıb günlerlılde 
luıicl'ı. B dıtim. aen etme. Gel t b" k t 1 mıştl!r. bahki tr~ Ankaradan ıcthrimize eş, dost gayretile y~ak ~ 

"Japonyan•n 8, 9 ay}"'k başdön - sıın:soo~a da para v~reyim; u. a 1 amyon~ar ! Bu eıureıile i~e ba~ıya.ı. cür'eıtknr gdlnf; erdır. .. arayan bu. saın'.artMr.ın son mııısa-
dii'rüoii bir fo-otıwet:ten .!><>nro biTclen. yuıtahn~ hapiaı..en çıktı.g.m za~.an 5 u!k. bi.ı&aç gece ara ile Küçü'k _ Maarif, Mauyc, Nafıa Vekilleri merıc.s.iııden, kerıd1 mmfaatine Y°": 
bire h'imi.z bir Spheux haf.o- gc1:nc;- dıa ailııenc ben ~ak.arım» dedıgı'rl'.i s· · e ~ada Dr. Eminin. ~ene ayni ele bugünkrdıe ~nko.radan relırim"ze plfan lb!!r topl:anttdan da h 0sseff.Jll 
en& eebebi acaba pek çok keını.clı- beyan ebnfiŞ\crd.ir. . . • . ırıncİ postanın : tte Ttııya&ihaaanpata sokağın gdlcce1 ve t-etkıklerde btdunacalclar amaklla dbğnısuı \:ıülyük haksızlık 
yen cephe&iniln birço& .. n-ktalardi ~~keme. g~tyen bır ıahkl'in sevki tehir edil..ii i ı:n Eead'r.n, Küçüklangada Altın a. dıT. e1ıniiştk • 
..__...... ğramar.ı cnd ışeeinden m cc!D>i ıçm başka. gune bırakıhnıştı7• : .-. 1 .inci daires:ne ve rao 0 A~ san'eıtika .. ların tedfin ~-
......... -.- u , __ J ftflf.n 0 - · ı pa.rtımanın.... _:s. 
llw ge1mcktedır. Y0~-- apony 1 . ~ . : ı.ddk ya.pıldığı i9in zabıtaca Üçu ... ncu·· devre rdıdiııııde b<1et kesmek m 1Jtnd uı-

i'il" ibir m kııotdı m 1 vardıT'? Belediye lktııad Müdürlüğü- stanbul vılayetınden: : devuc cLi~ b" ir ek sa ondan da )iirıcJe faırk alınacak 
r: ~er ild '° tıj de aıyni dtteced~ .• • k d 1ık6noiı devre lş nük.ellefi~~ : mühüTlen.en ~er ır eve g er 

.. _._.1. . nun yem a roıu ta;";._,,,· --..n.!L __ ,_ .. 
7181942 

=jLuralard'ııın ımıhte\M e§Ya ve para_ üniversite kampı mı? 
vanıd goreDI ınz. :o-ıı~,.,. 31_. __ ...J üd" •• ı:- ,._~....;: '"'.!K UU' "~ u~ 1 • •u 

Japonyuııın ~n günlenle Anglo. :cıt: ~,,.. AA·~~ m urııUsuul'U~ Paı.artlesl gü!ıltU davet edDcD : lla.T çalmJillr. . . ÜnivC'Jtll..\e ikinci devre kampı lPıu.l!lıan. Calı.tJ 
Salc:totı ffiosu.n.danı iki düzüneye ya-~ ~~~~~ı.aş~ıştı.:·~f,· tilcinıcıi. posta l«ıımyoı)lcırm oov. Küçük hırs~ aon hlarat gırdıği '1Ün BOna eırmiş,:ıir. Bu devrey:c · ti. 
kın ha:ıb ve tbret g~ini bat'r. ~ıı a . cua:r.c ısa mu. r ~· eki, .göııi.iılen 3ii:zulnı üurine mu. bir ~qn SO a ça it. u a-rada ralk eden Güı.ıcl s~n atlar Akademi-
d~::. ,,__ı,.:ı• t.m k• hn , v gunde lkı muaıvanV'"Jk ve on bır mu. -ı.n--.ı- ~.-ı..: cdi1 . t" ·"Jıd·wı ilki kav~ reçelle merd. . T.n._ F ıL· I - - ~ d"v f k 1 l qstnı :w.aıa e e .. e ıo as~na :rag- -ıı. .:;\._.J-, -l.:1.......: .: VUNAG•K111 "21ııır ı nl!Ş. ır. aş. • __,_ k 

1 
aı, uo a~u teaJı ve Ib~r a u te er 

~-:Y--·-- d ) A:m "le 'I"C1A - ;ıuıUJC> t:ıW.ı:ım~ ... r. c-,_.ıı_ ,,..~~ _..,,._.. :ıe rDerden ııneı-15.en. avanoz arın d -""f" 1 .b. al_._ _1 men .Jm."Om{7[J a :ı 81'1113 erı a K d k' l . . db" l ~ ~""'""" aıyrıea sa~·~or. ve .. ,_~ h. ıl 1 .... 1 en tc:ıa 1 k-amP arJna ta ı ıt Çl(>C er 
ae!keıfi. ç.ılkarılmasın.ı önleyemediği u uz va a arı ıçın tc ır er ıilfuı ecElıecekw K2yfiyeti iılfuı yere d~,_..~ ... h"biwı f ;:& guru • diin vapurla Penaikten Sirkeciye 

bu ada ra çı4tarılmrş olan as.. ahnıyor ! EdEriın. • tü .U:Zertne ~ aa 1 tara 1 n ya· geçıni_şlcırcl'il-. Gençkr Sirkeciden 
ker:in <leruz yolu ile besleınıme!'ine de S~bat rnüdüht~~~ şehirde s~n \ ............................................. ./ ka1anmtJtır. ~İvortıite merkez btnaaına kadar 
mani ıollamadı. Amerikanın Pasifik. ~ınlenle göıiHm bazı kuduz vak a l lfa· yfüüyüş yaptıktan sonra dağıl -
te tcuvvetllendıği, lwvvet'l.enme yo • ~arını önleme!k Üiz.erc yeni tedb!T • m .a.rdlJ'. 
hmda ierifcdiıği bir hakika-t-tir. Bu r a1mıştır. Bu oüm~eden olarak 15 TER 1 NAN Üçıünıcü devre kampına ~rak 
ha'k:iiat Japonyanın ne derece te _ son ~ınlıarde ooh'rin mU!..lıtel,f senı.'t ' edecelk Fen Fakültesi talebeleri de 
ti e bu1oodul'S'l yerkltr. aerlnd'e 1-M6 &oöpek ve 384 kt!d:i tt. 15 T ER 1 f\ A N M A l ye.rıın Üniveıwtıe meriteız binasında 

Diğer tarafla.n Japonya • Ru9)'a t"3.1' edfill~. lar... Vabnan b&flDI çevİnnif, t~~acak ve Pendiğe gİlderek ta • 
muna.. _.JL_.n __ ..__~ ... da"ıma m_...•-ı taı__ ·-· j ......... -L ... ı_ yeni gelmlı bir oku• limlemıe ba,Ityac~klardır. 

lllC!Uıc:uenn-. .....ug n L~ :11_ k dd biırl ap __..... . ek ... ö:Jerini memurun yüzünden e. t'ı_!,_ •• 
ile edcce1c h" • h fı d k ld " ~ene ;Ne mu a · erat tgı Y yucmnuz bize yazdığı bır m_ •. k• • ~ devre kampları 5 Eylul 

d
r u h uıı_ ~ ... ı_ntu1a a ın e a ı-gı ~ g&ülnen Rusyanın do&tu ola - tubda şı-ı.-... ede duyduğu büyü yınnıyor. Aman Allahım, lıte Cı.imar'teııfi -L---ına kadar devam 

a olıı n.ıw~nv.ıt'. ! . k and ,.. k ~· Şifbane yokUfWMl geldik. Yıllar. cd' ~n 
oımal ~rtlar a ırula. ~lte - ~- ıw._vbu :_:": __ ~rı daz. ıgı d~~ae: korlmyu anlatıyor: .. ca evvel bir k~ vatandatın ö1ü • oce&.dr. 

ten" cam dii"ITllanı olan Japonya ~ OO!t\'WCUll evam c d" «-Bir gün BeyoiJundan Kop bir ka sakat kal _,_ -:-=._=_-::_-::-:.-~ -~ -------------------,;;;-_ -,:;.--;:--;:--;_-_-_-
.................................................... cei,jjln.c giiveae:nez, mıenfant) iten ;ı. rüye geliyordum, vatmanın ya • müne, ,_,!:nın ebe ~c- R A D Y O 1 

TAKViM "1 • «Ph~..n bir tarafından da em- de icf kalabalık çok fazla §dkilde yar&1&Dmasına. • bıyet 
9 Ağuatos nipet tedbiri almıya aevkeclcT. Eğer ~~ 1111~za gidiyorduk. Bir veren met'um facianın cereyan ---~--------

····-··-····································--··· VEFAT 
Fatih, Sultamelimc1e. tanmmı' ~ 

kal İlyas Giiw'm. aııiipteJA oıdufo bas&a
hlfl.uı karlıılamııJarak dün s:ı.at J3 4e 
vefatı etmidtir. Ccmas1 bugiln ifllLı 
nlı.il Cettahpqa hastanesinckn kaldı .. 
nla.nk, DMDMI Fatlh camUııclc 1ıılıtMl*
taıı eonra 'TA!lrneb.Pı ~· ~r. 
ı~. AIHsine ıadyeu.crtml:r.I sa.. 
f r.u, lıendi81ne Cenabı balı:kın raı11me ~ 
tını dileriz. 

lstanbul borsası 
-····-

15/8/94Z açılJe • bp:ı.Dl'i ı~otıarı 

~-----C-E_K.L~E_& ___________ ,,
4 

Rumi ıeuo 

1808 
16 Ar.Lt llOD Ja~a bunu yapmıyona, yapmı. an:1ı~ledlyenin resmi ~u~. ettiği yokuf .• iniyoruz. Gözlerim PAZAR 16/8/1942 

ısı>ı ,,. ~bü. et:miyorsa. bu hnTeket. larındao biri tramV-:Y• bındı, vatmanda.. fakat o biç. oralarda 12,30: Saat ayarı. 1!,33: c.ııdra ı ıtertlA 
- M:f2i.nı yeni btr yol "le karşıla~ak va~ın yanJıı& geldı. ~o~~u. değı1, tramvayı sürüyor ve dur. Su e.erleri, lZ.'5: Ajans haberleri, \rw.Yn 111 DolM Pazar 

,. " s.zz 
110.10 
30.365 
Jl! 19 
31.16 

sı.50 

Atuıtoı 
d 

Ream sene Hır.ır ~ farldı bir sdlxhi ol .. Bir ılgara y-'·tJ, püfür püfür ıç. rnadan di:rllenmeden, beıını önü. :3~ Sarkı ve tüt1ı::ilıler. 13.30: l\liız.Ik: ~nra lM lnltl'9 ftı 
10:1 b lb..ı.::._ R - • ed bb bll k n.oı:lyo •Jon ~raaı, 18: Saat •nan, 1942 mdc ge • u tJe! ıc:vmı usya t.a- meie, bir taraftan da • herhalde ne çevırm en a a e onuıu - 8 ..., '11\Clrtd JM re.-&a 

ıı-G-O_N_EŞ _______ "'P":l~M-S_A_K-ıı rofından deı anlaşılmtt. makul görol --•·ıd.... ahbab olacaklar • vat. yordu. Tüylerim diken diken ol. !..!3 Radyo Daıw orkestrası, 18.40: tıkholm 100 lneo aı. 
Ş3ban tım ol ek - - Yoku ·· et"fl i · d .. _.,heyeti, ı9.ao: Saat ayarı ve sja.ns Bir &Km lira 

S. O. mliş, paylaf lş masl p maın.. manla çene aımaia baıladJ. Aın.. muf.u. ~- Burpk ıl er dçıdn e haberleri, 19.45: isianbuı a• .,..,r"'lftr• , ... r.ıA .. o. 

' 
l'l t.a&lJ~ • __ ne m--L-Lbet, ne ıohbet!. .....rtik ve ancaA an a arca e • • ,,_..,..... 24 ayarlık blr ıranı ~u 3 :an. -"" b' d tJ L ··- UDAU •-s bl ef aldı nuı neUcclcri, 19.55: Güz.el sesler IPL), 43:1 

ıo u8 8 09 1939 b-4>i anorm<1.& luırkl os UI': Kahkahalar. kijçük küçök aayba.. sinde rahat r n es m .» 20.15: Jtinm:ııma (Tutum 1'.e bakım) 1...:al==bo=---------:-:::--
1--J--l!-r.-:-.. -,_-:ı.ıi ~--:--.ı.--11 ile ~- Anormal dost ar ve 1 STER 1 NAN 20.30: Karışık makamlartıın ""'"kı'--.· 1---~&~banı~;.":_:Ta~tt=.t=ı.t:ı'-;:-;;;&:"I 

s. 
6 ıı 

OJffı n:.., ALt,am Yatsı adla--ala.r ~nele d'"""''- ediyor, _., .... ..•- o1Jn&.. 
S l 

D S .,... ...... ......... !l: (Ziraat eıaaü). 21.10: Temsil • Tahrllit liııerlne mUlllD''"' • 
ı. O. • ~ O. S. o. fıı&<at umıtrnı1\ya}ım lcl ller anoırnalin 1NANMA1 ltfm&tı ~. !UO: «Caımen1» operasm m~hr. 

V. ıi li 1'1 07 ı:ıı O'l :ı&ı 5'1 ömdi lı:i*aıdır. 1 S T ER dan IPI.)• ıı..30: Sa&& &yarı ve ajans 

E. 5 11 9 00 1 •2 ~J...,. Ut.J./,,,il halterleri. 
--. 



_ 16 Aiustt •. 
SON POSTA. s.,ı. 3/t 

~ anlarr Tüt klıcrte 
oldu!k aırı ha e b 
b r tl'k ' b n ö.ım CSPOR 

~MoltRe nlnMeRtuP.ları .F1r n:k a <"' ' l h pn 
Şın b d :Ve 

~: :CT h ç~ ~.r ıU~K, G l ~ DLn Galatasaray yüzücülerinin "Bag~ az 
mdktı::n masuın 'kalamaz Fakat bu 

r:~ı/;aıca:~ksa~ r:k~r ~-~ ~~~ geçm~~ müsabakaları yapıldJ 
)ıcika and mı kad ~ ve k c B ---
kuııban g d n yuz Türkün ö:üm:.ın ug~n VeJiefendi sahasında at yarışları, 
oon f ıa sözü oılur. Hasta ık t za Yen ık d k ·· k • 
hl d.nce c ddı ted.; rıcr ~mak apı a ure şampıyonası yapılıyor 
Jaz md r. Butiı.n elb:s lC'r, ya.Clil\ · c 

1 
-

,.e Jı~ ı ar ) Jta :na ıdır. Kcig - ~a atasaray klüb<l tarafından! 1 - Refik '?5 51) 2 _ A · 
1<Bogaz1 gcçm .. b - ' • l'I ra Cl'Ulrr.aın 'Cl'Ille! d.~. Duvarla ba A d . e > yuunc müsa aka - .(27,53,02), 3 _ Muamme 

a'lana.anur..-alı )erler slf.nr.'l'O. ıd il". !~.. na ~Jıihısarıl~ Bebek aras ı nda (27,53,06). 
Turkl 0 r mese , 0 b:::ımoa"kd o z un yap· m·şt r Sıkı bir mücadc - 3 .. .. ~- . 

"-' n lled k t • uncu 111;aıtegı>.rl: 
'9 ~t veba ( Ulema SlDlf ) Ie bakarlar. B r kims~lc tonas en 

9
<>nra . " ll egon ar as ndaki .. " . "Bu mem.1•·•" • ı ettilkı1erii. zaman veba 3: ':'J .. ·ımadık yarıış .şu.şelddc ~ctıcelcnm' t r: h ' .. -,2Senih (27,20). Bu yuzuet. 

d d • b • d kt• llar nı sorma 'ar. İnsan tccl'c 'J1rı n 1 l1llGl ~ategorı: ~ yaıındadır. 2 - Oma.: 

bulunduk~• 8V&m 8 1 gl 808 lr,, bö)lc bır fo.akru &nıııyemiycce.ği. ~ - ~eınal (22, 13,8): 2 ·.- (28,58,04). 
T · .1~ • ..ı 1 C <l b Sa'lahadlcf.m (23, 13); 3 - Kerım Miis&bakal d d 

1 
Veba !hemen hemen sonclı..guınıd.'er.deır:beır~ bır "atohk papazıııne ~a.nu.rer. va ın~z n uu - ( 2443 ) ar sonuna erece a. 

- 2 - • t 1837 \~et),a ıte011Jkc azaıldığl is,'fln bu me. yı3'§tyor ki hastalara .rıuhi t illt.n • r n b~ batarya <: n brr vel:>a has. 
2
· il1G ·ikat,. ·ı· laınılara maduyalar verilmiştir. 

lstanbul 22 .Şuba 1 •1 srue ıh.akıkımda scnm doığıru bazı rna lali vıarmak11e (katmaz «.>a: rJa 'tc iaınesı açmı lardı. Taburun uçte go. • (Devamı 5 inci uyfada) 
İstıaırıbul lıar'tasın» ~ıt!Jrod !.lnl ı. lumıat verıe"'ıiım. Ta k•. Jüzurr.suız ü. maıs ro1eır elbiselerin: de ... t.r,..,. \ e- ıktsı. öidı.i. Askerı.er arkada lanını ,-~--------------.....;;;;,;;;:;;;.;;;:::;::: 

Şü . b. ı.......c: sehır e s- J 
0 °" .. · "' ··ı·· d · _, 1 ''S p t b ı ~ ıphesı.z h:ıç lir IJOI!<'" u kadaır zfüın/tlüfere &işmh•yes'n, çün'ki.ı ın- onU-antdkfunoo~r . .Bu nıubar.,;k a. ~meı·ı r •. ou secca e.:.·u. omu:ua .. 1 on os a nın u 29 

tımıbu'1' Sdkıak!larımda oldug :al a • san en ıı;yaıde tanımadıı::ı tehn..lke - daım şt~nı..ımdır. Şu:nı.ı ıLıraf eder.m r.na g c_11ıı,tlcr \'C .. ka-.~ısızcn cv:le. \... " m ac l Si: - ~13) 
ıııahat ve ıtaci"L ediJ~d~n J~ .Jiiıar enden lkarikıaır. Çünku bt.ın arı W. lv1 bu .aıda:mın haık'katen d.ndarG.Jıe a· "" ~ m-.~ ~e olu;nuın .mrır: ·nı -
rnaııdıım. TI.irkller har~ta ı y v•ilttür olan lıardkeı~i ç.O"k tos':-d cdı m•-<= S'I pa~1laş1 nar. Ilt5se1 erıne duş n brr Bunlardan 30 tanesini laaU•llnelt bir arada )'()""'""'" her 

..l~·aan edııyorJar ıa ... w • • .,.. - e'k t ı.c d "''2 t .. 
v~ yo.Ulıcınna .uov aıtb'k~aırını Vıe'ba Mıs· dml mı, 'fıaıhzondan IUı!h 7.afeıtcrımden daha !kahraman. c e vevıa ı.·ı,. .. 0~ ~rı 1 .~a~ olw,,.,camaza bir /,.Jiye talıJim eJeceğis 
ın.! bunıdian ibır şey anlam ·()C'Uk- mr gel :_)or, nıarcde ba~a..·nı~tııı; bu. oalchr. Rahiıb genç! ti ııde veba ge. 11a:r~ıında ve'h~:d"'~. ol~uırur . .MutJı~ ~olcLııı sata doi 
soyfomek dstl)'aıı]'.aır. ~azan ç • b•- nu kEmse biıLnri!)or. Veba tı-e-nürz ç'.mliğinl zanırod.yor. Fakat bu 0 _ ı•efıyat hergımku mısallcır 1'P s1. ru: 

~ beni ölçü masaımı.a mu ha. e b: b~T muıaımmadır. Ve .ke.n.dısnu ıha1. nu y.an1 l:>'.ır hastalıktan tkoru-yıo _ raııetin açık deL llt>ri bu c.namları ı - Aslrerı bir 
c~ ~·eyaıhud .başka tatllıiar .sa~nndo~t ıe :uğr~l'aırJın hay'aiına ınıalci.;m ırnıaz. Şü;phcs.iz sıcak cıld n de\·~m Allah .kerim VP. kısmet f~L·rinden rutbe UO). 1 _J 
ıtliı9ı zannıediyodaır V'C ~en:nı~ bi1 bF.ir sfcn'kstx. Napo1ycmuın 1\hsır h tıcma5ı ve bı.itun vıücudun ~tiı. t.'a"'gecu·emez. Bu t2b·1r•.ın il:n:ba-ı 2 - Gcikle Yai ıı--1--ı---1---ı------
QJıma~ lk!allkıyarl~. Tuır.~J:~ eBu~ ordustmdaık.i ~r~nsız he'k!ım1eı:ü dadı şartbtır, On.un iç.ın cŞ)a 'r.san. ıt ~a~ ur Arlla temns n .rıccc;?Td'° murdaıı sonra co. 2 ~ 
hassa kadınlar mat~:s!ii ' azıılı l:Juaıa kıunbaın gittt.ıler. Son zam~n. dan dıaıha tehi kel d ·. Hasta!.lk1a. b ru u t roırl r aıldıııou '· As • rülen r<'!ııkU kemer . --. ------
Dar bu !kı.aığıJd!I'.ar ıü.zertiınd~~ ~x:I • arrlA .genç lfır Atman hekim otuz 'l'm çoğu sat.m alınan eşva le ve k ~.Z:- b mı büyük o r ı1stelk:itz - OO). ~ --
otd.uğWlU ve ~'iŞan],q'I. k ·~ya gün lbmıaıdla nıefs:ı tiızt:?rınde ıGırfü YOO.u rneı:ıın .ı.a~·dık•,arı esk; clb • '' k'l'e ııtaaıt ed:yor1ardı. Znten. aız 3 - Bir arı -- -- -- - ==ı,.--ı 
bam ne y~ını hlr !adkğım1 tcaııüJbo1er yraıptı. NihaY'eıt bir 'füırık sa1erllle ve paıınu!k eş)•a le ntışar sonra bıt tc?-bı~lerde~ı vaz~eçtıler (3), Renk (2). 4 
Nmca Oronuşup konUM"' ( -•.arım hmnlaanınc giıtti ve bk veba has • cd (yor. Bu .9€.n k1 vroa Y'llmi ~ ve kıslamn ustııne bır Kıır an stı. ,ı _ 1'1>kal 15ı --------- - ----
bDmok isf.iıv:ar:lar wıa ı... 1 . kl ikt'f t ·z M ' :., 111111 . "' ·, ·nce ben ll1ir t~ınm yaınıına yattı. 24 ~aaitc o - sanederlbcın: gonüncnterı.ıı en ş:ıd. ıresı a.sm~ • a . ı. a e tı Pr. tt " Karadeniı.de bir .., 
buına m~ cevaıb~. t:t.le an. efil. detfsiıdıiır. Bon en da<r soluıklaıxia 1ıammed uınmctm bu korkUınçsal yer m. --------- ----
Y.._n ~·aıh:Şı.7Jafl'Vl1ed~e1 f:ud ;n'K'ffi :Muayyen ıa:rz derecclieri arasın - günleree ıgeıı;.nıcfm. Hasta~l<e:rc g ~an .~rıuı,;'UIJJl.ay ne~ hastr"ığı s - Bir ha.lvan 6 
kışqıak ~~T. mn~ınıı y:lptır. c:Jaı'J<ı: büıtüın bil rüfk \'C sık • .:; k :carik gcı:d!m, Ç~tıan, Ö,•uler Ve ha!J/eltı halk l' gos•ermey t€J1ık n ıct-m .. ~<t.rn (4), İındıul i a.reli 
ınu okiu;gu ıilçin res Bu ıresıınllcıru şa'h&ır'ler.iniın veba mihrak. o'hmrsı naidekil .. eır e ıkar. ılaştım. Fakat b~ka ~ı;e bulıama~ıc:tır. Mu~~.- (3). 1 m--ı--ı 
ımay.a bayılr:roıılar. k Jç.n '11l1Uhtmnefııd r. Hastaılık ne fuzla S'l. pek az '.b'ır tehD.keyc maııuz oldu • 'Tl"atrl'la1· ~m veba b:ır fel<>kct dn~ı~ 6 - Döşek ı6l, 
YatPmaıktan .ko~~ b'1' b~~y y-0 'a bu cağa ve ne fazıla soğuğa taha•mmü1 ğluım mt baı:m aldım Büvi.ık t 1 _ d r. B lakıis A1la.'h n 1utfüdifr. Cün Bir ne\i köpek t4l 8 
den 'k' "-"' goz ve xr pare - · · ~...:: buı d .. ~~tı... • K ' h'd ----ı S;,yau • k· ı~r '.görü- eder. İııanda lhdıç göri.tlmcm~fır sııın tıeırniıııJlktir. Eve 5eL'ncr. ba •an "'u n an o ;;::.ııı;ı.:tıı ur. aın Ş" '1 - t~im 12), l 
~un. ~aıı.n .. ~ b~:ı.ı~ :e~. RtıfITl. NiJm ~nsabında ço'!< görüldli.iğti ay* !kaıdaır efü:se ve çan aşı'f de. ?l:aııalk ıfıan,·sii elmekıtcdir. Onun AJans1m11111 remıl .--
[en lb r lbuyülk ; .. !kıl den daha ha~de bu neh.ıım rnC11111baıar:.na !!w. gktcri~orıuım. E~bısekr rr. btitun ıçın vebadan korkmak 1·e ona kar ı2ı. ıO 
ar ve Yal}nıdilletr u~ erun ~~ !Daır çıkıa.ınıamJŞhr. Veba Avırtuıpa:ya geoe ıpcnceıoode asıl!ıı durı,,,arJıarL şı tedbir almak yalnız lliızuımruz 8 - Kor m. ı.:::iii==:::m-İllll:..,_llllİll_l:İE:Ei!!!::!::::===: 
~a,:;~~;~;:~ da • da ~~l:enebi'lir. F~kat lkaıraın~L cm ıküçüık lbk iıh: nınm;n hastalık. d. ~1!. günahtır da., Geç:n~er~~ Bti Hayrel nidast (2). \ 5 - Amirin ~erdlii co. K ın ).ııaı 
gıtınağa !kafi ge'\zy.or. nel!erbn ıiJı?.asınd'anbe.n g:.çen 1~ ~ nac:ıl IJ\.or.ud•ıgunu rre-nk'<?r n. :>_ı....-ıde:.cde bir ıro- ~. ~ınıcy:& • 9 - Tümen l4), Bir millet (5). (3). 

Son ~lıandıa araııyıı lkar al. y:ıl'.bk. muşahed lerını goste:rıd.:gı ır~sm.da pc'k az kuırfban otdu-0u h:)l . ıHıe şoyle d:.yordu: ılıçır. l~u kadar ıo - Bir ktıltıa.nbeyl ia.bırı (4}, E. 6 - lyı (Acemce) (3l. Deniz orta. 
tıtııda aır.aımaıya mccouır olımuş.tuım. gfü' veya Avıruıpada doğmui ola • de Tıülrkner. e €1kaıllı.yetlar <!ms:nd3 a.sker öldü. Çünkü birçok mec11u - daıd (2). sanda\:ıi kara parça ı m, 
l<'~t Kfmunn.ıs<ıni daşına q·adar ma'Z. Bu da şüp'hesiıd!r kı bu tııaıs. t'rrJ'lsr.\e öJüım \'a1k'ası olması ısbaıt ·nane tedbirier alındı da onun için Yukarıdan ll.51ltıya doğru: '1 - Tutsak lUil klavuzuna ,ccrrl 
lasııas)Z gü.z.e1 lhavaiiar vardı .. Ye fal!ik temaıs1'a .geçiyor. Fakat ihas. edler. Bu seıne'ki vebanın Çl)k ş'd _ ıhaıbuki sizler ki velıcdcm kork <- ı - imıinle bir smıt (9). 141, Bu,uk (3). 
111Qı1k h:wada ç~1ışa.biıliyorduan. Fa laqıfk ancalk mahdud n'sbette sarıih detı"Ji, c.lmelkı1ıa beraber Frenkler a • madımz ve ufak bir tedbir almadı. Z - Bir emir (2l, \'a.lanımır. (7). 8 - ısn~a (2). Ad (4). 

~t &imdi balhıar frlınaJarı ba"'lı - dil'. YUkarııd!a aınlat!tığım bedbaıhıt ms'lnda al'l(:aık yedı sEildz ölü var. mz sağ sağlam durmuyor musu • 3 - Yatmur (6), Bir renk (~l. 9 - Amrrlkada blr nehir (ili, ru .. 
l"or. Kiırıaz ve erik ağaçları ç~e'k nlisa1 de bı\iaju gösterı:r. 'Bcyo~lun. dılr. Bunlar da htt.metQi ,.e cocu1k. nttı:? 4- 'Ien;i bük manasw& m, Bir tu.,ıur (3) • 

.. ~titaır. dakli_Th"an&ız yeba, hastan.esinde se tur. Yü.2llet~ sened.'etlıbe.r1 Dm. • ,(D~vunı 4/ 2 de). li~ ~3), ince el ioi (3). ıe - Bir çiçek tohumu (Hl. 
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«Son Postan nın edebi romanı: 80 

Hep b:U-:illdtıe cKubbeakltlına:ıo doğ 1 !er. Kaıpıtlbaşı Ali ağ.:ı tıek ba'§lltla v'el:, Şüıea Ço!oo:n 'l1 konağına g•i _ · dı 
ru iık!lttmeğ'.e başiadi.iar. Al1 ağa üea~a g~, c&ı:büssaadie .. ya • dlacıek, yıa ka~r~ırıi orada buaaıralk, Füsurruın göz1lerJ büyümüştü. mamıŞt;ı., Gözlerinde v~~ bi:r pa. m!1yet olaın, i~raif edeyjarı; ~gı 
13lqŞJr 'ağanı.sn şüphesını. gidermıeık IJJDıd.alk:iı küçük -Oıd:aya döndü, yeışll yahu.d dge:nd'.si. de yaka:} 1 ele vEıre. Gerırç lk!aıdın müsteh.z:i devanı etti: ıı.Jtıı v.aın:tıı. Ol1U etimılden kaçmmanız '3Y 
~ kocaı'kaırı mese-Iesıni! aydrnı!alt. f~ ı&iaıdm mesele:.ini cen~ ko. ce&t.i. - Sak:ını sirz de i:ıtira kalllaşma Şlıh bir !hareketle baŞDll genyc diır, haıtıll!11ıefe:ndi; hepim t'll * 
ım4lk ~: ' DU> ~ baş!.:ıdı; ıKaı=lın Tanı saırıayd'an a.yn!a.cağı zammn yıın~ Bon:ım cre11Ile-rim :;iızink:nd:eın ata:ra1k: beıcfoe@i Vedadın kendisıdır, 

- Göu..:.tl€ıürnıülz hatuınıcuk ıb:rıa.. çolkibaın g)tm:şti. Va:kit d'aha eırtll. cDE!:i Has.an a€cu y~ bu.!:up ooıuııla 9dk kuvvcıt!Oc?ı:ır. - Ben de neler söylü:yornm, deığll. Çünk.-:i .. 
d.crimiiz tarafından gelduğUü söy. ~ l,gilpe .güın.d.ilı. eıin:i. Şü.caıın göııi.li!meğı dahıa mu.vabk bnf.ıma.ğa Füsuın, ıkıcıkıel\eı.yerdk inkara çalih.. dıed!ii, Boş lafler buın;lar. Maa.maıfılh Derdı '1::iir nef.e-s aldı. ~ 
ler M;: sııha.nım. ~ davet edilmiş d'Jmaslm b~ı. Faıka:.t Hasan ağa n'ft."ede şııym1du. ilı ~ bir abla nasihati olab· ir. - QWıık;ü, Vedadın ha·yatı '311 

Be§:tr a..,,(ııa, ıSOrd'u: da en ~ L(Y'aındın~: ıw.- :ilht1 • tJuh.unıuırdtıı? Bunu da bi'lm~orou. - Ha.yır, ibıöylle öir şey IIlıMlll o. Şhn:di 'bırnkaJ.:ım da, sl2e gc:eı.:.m. llrec!adir: tLk hastalandığ: z.r.ır.ı pe 
- Kanndaşınııı. kendüsı neticn y:aıt.&lız!hk sa.yayordu. Od.asma çıe • cEtmaya:a.runıa. giıni.p: ıOn yıeıdiın. liaıb'llir? Yaımlıyorsunuz. .Beınden ın-e ~nuz dldkıtar, c- Kalb çok zayıf.!t ,..t 
g~ilr? k'~ ace$e a.ce:e karmr.ı do)~ • ci orıt.a odaıbaşısı Deıllı Hasaın ağa.> - V-dd'aıdlı ~·vmıyor musuın? Flüsım, o kadar şaşmmıştı ıkıi. n:fıliti ı:ı;..a,...... • ı b'l'OU" 

- Geıllennez idi benim efenıclli!n. rulibln büsrutün bşiw1a~a d~ye aır!llyamaz IDl'ydı? Bu da ko _ ŞJmdı~ an''aş:llldlıı. İlk defa lkendl:ırri n:e s~yereğıiınıi un'l.lJfrnu~tu. O, 
1 

• .._.._....,, gWı evve' ' ~ 
A.Talb aıklan 'lul.a.nın gö"Aeninıi baş1adı. Eğe.r, bu ltaôm k.a:ııdlf>ş' :Mıydı-, üalk.in ıkeildtısi:ni: kapıcııbaşı ka.)1bE:.~~t~1 ~ooe. yaıtaıkta ona.ı bitı' SaadEıt Hanlll'l'lıl hu dıerece tehl!.ke- tor aırlkadıışrna gltti. No~es Jl~ 

açtı: · tianarf.ıqııarı gönderi:lı:ncrniş i~, Ha. kiliğ:ına:mı d:erlbal: tanımıyacak'.lar kaırtlcş muıh:a'l:ıitx(..ile itıuea1thyo.:d!u fJ g6rmüyıomu. Kendi!lenne aid lil' ~ zaımıaın, y-ar_rrı pil 
- Gellemez mi idil d'ersiz.? ta ~ıooı esi!rci Şüca Çclebi. mıydı:? Sonra, ıiŞ bu k.ad~la da b~ı: nım dıemdk! cıilrek ımev2.'lW bahsolunca kadın. <-. Biır şey.!ım yok.muş!> d'2<l ·.J' 
- Ba:fü, ~ıemez .d. nln ıerinde bulundu.ğu Patrona ve m1yordu. cLaıha.sıı v.aı'Ch: ,Şaycd kcrr Genç ıkı:z .ba<;ta.n a.şaJı ltiiıtreclJjı, l:ar vaı.~! kıor~taşıd.ar. ~ arınm s:ılh!hati bml ne 1' -
- Ya, s 1:in .k:arnıdat,ı'lntz ~ • aıikad!aŞ!•aın tarraiı.n.dan ırr.11.J\th'.lk o.. d~t yaklallıatvm•li':::.Cl kicndısi de aya. O gecıe ka:pııyı a.ça.nm SaarleL Ha.. Bu 11ie:fse itiımad k~a ~ ~ıaT eder. Meserret a.ıbtaır'~ 

~irr? !iaıı* bfiln.iyor demektı. lştıc Lbu clkiliırJ2 .,t·\P~ 'tıpış~ Etmeydanıına rı'.im o'lkfuğu anl:aışılı)·oııdu. suın büsbü.tün ~ Planlan ddkit:oruın ıismliınıi öğrıendim. -~ 
- Kaınır•iiıaepm ~Hii . ort_ası e'nfcli!şe Ali ağayı gitt'kç-:. saırıma~a g:ıtımı~. cBe:ni y.ablaıyın!> cıenıf.ş Ml~ übey.eti .kaJbu'l etti. bozu'lmuştu. O buiI'aya Saadet Ha. bı~a ılwrıı..tŞWm. Hliç ~ kurn_~ 

sa.'bıfk ç~ısı Halil! pdıl!!~· ttı\(lıyordu. Ya, lı::ardı. .• pr. telc~ır d1mııy.adk mıydı? Sa:aıd!et Haırnan, çenıeşmden tuta. n~ sı~ ooıu. bu .~s~e kendJIS :ne ıınsan ~aırı croktorl6'l"" • 
. K~a.T ~ası ymında ')"ll~e~ tn91ıp y.alk.alarlaTS3. ~~: ya'ka'ıırtnts- Bu J<araırmdan da ~-abucalk caıy. I1alk baş·ın.tı ıkıi ta.ra:fa saılılayordu. g.~ derdf..i ~net~. J9n ikonuş. değil. c- Atjasııyım!:ıo ~ 
l'braıhli.rn agaya. baıkup w gıoı.utııu Jamsa? ... Yaınud peınHvan Hamı dı. - Yavı-ı.ı.cuığuım, salkın tevil et- maga gelm5ış.t~ ~albuıı\ı. 0 kend5r.. bana ıuızun ınJUn '.konferans ~ 
kıırp:ııktaın sonra chaıd!u, kaşlaınnı ~all~aır da onu ıesi:c:n·ın c. cDeli. ltaısa.n• 1. aramadan Kooo. me~ tiJan çaı1ışmayın! Ved.:ıda çıl dmı !"k .. :ınrtnıd:ı Ved::ı.<lı avı.ıc'.l (.ttrkası ~ 
<;;·aıttı. • vi!ne ~ Aıli ağanın O:tsıçıqp mu:.ıtafa~ya gıtme1k em uygunu gıınca iı.şı!k o~nu bili OTUm. f\1nde .;~ru)~. Saaıdet Hamm -

- On ?'edinci o:ta şorb<lc!S~ mı? kl2f.'·mm:ıım•ı.s o!oul(unu .ınlamJt1< idn n'.a.cafk.h. Evci: esi.drı'n evin~g:ı:iıt-. ]kj·miz dle ayni adamı sevd:iğimlrı onu dluıiJüıooeJ1eri.le daha faı-1.a yal. f L A N 
- Be!!! saır&ctlu ağa ~~dı:rı· o ~an:yı göndermit>ı1.P-ırse? . cdkılt, faıkaıt geç; ya:tısı ezanı c&u.. ba'Ede böyle doot.ça konuşrnaJJUrl ruz lb·~~ı... 

1 ~ y~ arta ço:ıbacıs.. .d., ~nn AH ~a ne olursa olsun ~1~ şe•yı.IO'..mkcın... c:ı&dcın garub! Lakt.ın. ben s'.tzi n:lınb - Şiımdi soy.f.eyın ~11?1. Ben Hendek icra Memurluiund~ 
alı. degıur.fdlütr. ı.~ÖLıe a1:ın1aııta ikarar verivorrdu~ E- ( A""°k9•1l V'l .. ) 1 l lf.i.falk. ' ·ı.,.,..,,..,., Sil: be- . ~ ırııe .:ıstılyot"9Ull1u.z, kü.çuOc ha. Muaataya selütı ;rm Unya 

- Anın iıçün mi sara.Yl' triiıma. ,,~., W~~,.,~ K n.ıom mm? kmllliu mahallaindıea Ahmııdl' ~ 
yuna ~hrtcz? lsta:ıbu' mıntıka ticaret müdürlüğünden: ~~ ··~ sai ~nı~l : Tereddüd dıyorclu. 'Fırkat .artık ~ Keeyem Al'tc İmmlHln 'JUtfl" 

- EşKıiya baş.Jaın 'kendıi.i~"l takl:.b -r.•-~-o 1• ' ... ~ kal'~.... ad:mı ıat.mııştıı, ~r.i ~ mahalla;indeki .baıD:.aintn para,;rıı ~ 
cd~n:er. . . . Vapa~dı deri ı·hracatçılarının =-~;;.iı'm':_ g=~a ;;; - s~ .Vedad' Beyıi sevrycm;u.. lilme>loe Ul'ar yerümif oıda~. 

Klrlllar ~am 1le lıbralnm aığa bil' - mah.ruk:l.ınıô.__. •. Onlaılld h nuz. Benıiım de 2l8ıfmı olchığUl\u Ke~e ma.ba.lleaiode. acı Hw I' 
~·a!ha göz gözcA geldiJ.eır. Bı; sı>fer nazarı dı.kk at,~ ne . ~· . a a-ssas?-e. münakaşa etıntıyelliım. &o bu aşka wed solu Ye cepjleel 7eJ .uka.u 1' 
lbratmn ağa lakırdıya karıc;fı: llın zer:ıen . y~r. y,.~nız ortak~ahm ~!Jfile gelmedim Oııımau ~ ile mahılDıl H ... rı' 

- Tak:.b ederler d'ersi.z. ya, ka.. Kuan derflf'tinln ibr'1Cl srrasınd.ı. aranan ya.patı U&unluiu esası badeıııa. ma~era ar~r, Kokıu • a'lmış s~ .. çak müşkül mevkidey.1m. Tc mua ve ıı :So. ı.. 232 1ılaı. ~ 11~ 
r:ırr&şıınr.JZ, fllracrıi nTJ.:lur? ıuıza.rı itibara a.bnrnıyarak yalnı:t derinin a.tı.rbğı kont.rot eilllecetinien deri keıdıner gilbr, yetlnız ıışlen'Wle se!li de ~yorwn siızd:en.. 1Ufa edJlmJş ve ısııo Ura lunnetl' 

-·B'.ır marha!de muhtıetıd:r cfon. ihr:?.ca.tç;ıh.tınaı a,ııı.fı.bki bıı~usa.ıı ıôıönünde bul:ıındunı.ra.k 9.u.~rini ıh:car y.a:r~ac--..lk rJmdlnı!arı.n .• Yn:z;;a-ıa çak i1midS\Zılm, Bu ü~. ~ha.ne ve miktarı lifi bı.ç...ı.ıl 
d ım. . 9'.melerl ıa.zımııır. ~lıl.ıu'I1la~. Ved'oo kı, ıçı':C. bedbmtik beniı maıhvMyo•. BUiıyo k'r.re birinci ~ık art..ırma. he 11/~ 

Burıaııla ~mm Bı;~ır ağa, hem !b. ı - İbftl~ anında yapak: ıızuıı!utu ne ohua olsun her bit llua dert.iniıı tr.ınde on ttnce ve hassasfarmdarı r.uım Jcii, o lbenıi sevemez; Benmıık ai Cuma siiDıü saai onda ve haddi ıfl.11'1 
ı- ~ 1m a.ğ"a i.r.lcil':p ~özıleırmı açarak ..,tı.rll&'ı aıza.DIİ 1240 va.mı reçıniyeceli.Ur. • · ~ ~ası diızmı, nıfha.yet bir cÜTet, hatta Bwüstaihlık.. gön:üme bDlmadaiı takdirde ikinci açık a~ 
b': a_ğıızıdan bağııııclılar: t _ Her bah-.ıda h>. nilftııtb ,·esah' anbalaj.malzf!lneıd Urşliıiı &taralı:: aza. saın'~r :ruhu taşıyor. Bi)yl: ol. halktım ~aımadı:m. Onu ;ık gôr'dü. Ue Zl/9/4Z Pau.rtesl ri.niı a7nı sı-İ 

- Mulhter· mi?... nü 2 kll.o tolerans ka.bul rdılmistir. du@u lhaf.ldle, barıa yanı.z cıns! ar. ğlüım ~kı1lkadıanheri sevi.yorı..rm. Ço Bende& len daiteshıde p&raya e~ 
_ B~ıi. evvelJJki gece Patrona rutaırla yıa!kl'~yor'. ~nuın ıiçiın an .. oı.Jk.ça bGır ~- Kalbimde, ona aid cettnıkn ~ haklara ırtifak hak~ 

1a ·n. ,:ht:ıtagAhım bastırmış idi, 3 - Tulmn halinde buluıu.n kuzu d~r~lc.riııi.ıı ka.rmlanDuı yarıhnadaa b&l.. yıor benıli.. enaştesinın metres: ol. ffis~ beSliememe de kıimse man1 venir baklara malik olanlar ı>a bf'.1 1 
ır.ı~ı:<."nld.a zmer bula.ma.dm diJğer ya yap-...ı muvafık- ıörii.lmml.ür. dt~u b!!oıi8ri haftde. Geı1:iyor, oLamaız y.a.! fült:ekıltn bunu sitzden 7.m'fUMla en'ald1 mü.~ti.elttlni tbrd lı 

Dah~ fazla ma.li'ımı.l Sirkeci Limanbanı.nda İBRACAT UAI; KONTBO L......-2. ~ 1-!-. k l ,_ 1 b .., .maıhaJ:le ikıaç:;np gi.zleımiş idU!k. - gte<ııcıx."W\. ıue •. .• vcı~: o ay .ıı.o,ay }· baıŞka .kıiımse b].mitY'ecckt·r. Siıı.e :melen, aksi taUlirde pa.ylaşmadao ~ 
Sa:dırıazam Mehımed PaŞ'al1'1ıın KU'.b LC6LLÜÖÜNDEN aıma.iJettli, ilin oUımır. •8545" ralkmn~. Çün'ku bende buMıuıgu şı.mu söylemıEk istiyorum Hanım. riç ~ taılb cMa.nlıLr P"~. 

ooatt.ı. me'I1as·1mı kapısından binlf'n- k~d.€~ baş'kası~da bulac:ığı çok ofen::L Bent: biç h€Baba katmayın. yeıı1ı ~ ~po akÇtG nrıa ~ 
b ~c> çık.tı.ğ-mı gfuıdük.J,:;rı iıcin fazıla Ü nİversite rektör)Üg .. Ünden: ~!ı:~uır. Bu yuzden O, a'•.:.ıcu. Faıkai b51Liyor m~RU'lı:z kii, siz de meldıubu ibra& eıt.melert clalıa raıUJ pı. 
b'r' şey kon~amaciıw·, :\if;ii ikftroen mun ~iınde.. parma'kJ~:rrı:mı k~pa. V~ kaylbetmelt ürreresiııtz.. 16ma.t alma.it tetaenler Hendek tP i. 
mi' tip 'J1E~tllelnı teırn~nmıl::lr <dere'k Üçüncü tleYre kampm• l.Urak edert'A' ta.lebtl«in 1'7 Ağıastos 1941 Pasaa1ffi dmı mı br yere cıkcım~ Ganıç k.aıdıaı d~klaınnı büktü: ltihılıı 9'2/21' No. b doe7U111ıl _. .,_ 
f1.f(umll11 :Jıla-r. SaıdHmıım elifo Be • ııinii aa.ı '7.IO da k--. ~ndald kı1a.fm ve :ıati ~ ıle sa~ı.ın ıı:e.nmlş Fıüısun, hayret ve dehşetle d~r.. - Ö)1e mi zannedersiniz? rat'.aa& eCmelerı, artırma p~ _.,P1 
~lr ve İbr.ahitm ağa~ara işaret edip olarak büvi1eı 'fa.rak.aian 'ft! Ml:lek kaı'neıerile blrtilıte ilniv~ l>ah«&iJMle ~Tdıtı .genç kadım.. Gcld'ği ,ı.a. ,.-;ı Zan aeiil, buına tan:errıen r\iDden itlb&ren herkese ac• ,.ı ~ 
çalğn1dı.: Örokillıe.r hemen seğiııltti! .. baSU' nJgpmalu.. d71b ro;mkıi yruırnuşakfu:ğmdan ese.t" %al. ~ BeıııSlm ~ halZıi JAı~ tu Uan olunur. (94.2/2Ul 
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dı. ve daha gözükmeden arkasına ı klb ettiler sonra blrbirlnd .. ek 
takı, lan çoçuk. kafifo.,lnin 11Ayni T_a. alarak yakl;,tılar·, ı"-lerlndeennombln" peclkte bir ağacın dalma asıhriı 

A T - ... 'r" olarak Ayni Talanın d:~~-'erl •· ! ta.: .. ynı ata!, . yııygaralarrle eteğini çdıti 0 sopasını sa d ""t>•u.;:a e or. 
gelıy~ olduğuna hükmedilirdi. Ve vurmadı faka' , bu tehd.d h vekur u, tülmüı hırkası rüzgarla hafif haf=" 

h .. J-L-<'-- 1 ' • ı ar e - tekl . . ka &.I" o ergun lK.ULAJUCt yo unu değişti ti d im k e ecını açıp payor, sanki bir -1 ata 
rerek Çorak kapısından Musallaya: n en!' ıyara ' tersine, daha z.i. ahenkle savruluyor göründü. flkön.. 
Mwd'adllı Tilkiliğe. oradan B~u ya~ ~e~e;.erek yaramaz, haylaz ce uzaktan içinde Ayni Ta~da var 
rağa, İklçepneliğc . Namazgaha, Te. k~ ynçekı ,.a~~ın bdelinde -~~~k~? sanıldı, yaklaşınca anlaşıldı ki f~j 
lna§alığa, batta Kadifokalesine '-- u .ı , Kopar ı ve duşurdu. b O l d 

11U1- O zaman kutun büC :_:_...ı k 'l oştur. nun a tın a ayakkabJarı, 

- iZMİR HIK·A VESi -

Yazan: H:ılid Ziya Uşaklıgil 

dar hep ağır odımlarla, yonil~ • ak, an un ......-.e 1 er, yanında boş kutu, daha sonra dü.. 
dan, beli bükülmeden ..,;;..;; .. , du'·g~ tar makas, havlu, el aynası, iğne ;::..--ı~-ı- ha ı 1 • d J-- - · ltk 5 .... ~ vusunun ~m e ça 
me!.erle dolu hırkasının e~dı:Jerinl ve ıp . hususile takım takım düğ. . 
vnnıırak, belinde kutusu sallanark meler ve çil çil paralar1a mangırlar :;1= bulan~ş !::as muı;·ıevıyatı, 
İzmfr, fakat birin Yukarunahal

1 
yere, çamurlar içine yuvarlandı. . er. ta 1 

' e aynası, 
lderini dolatır dururdu. - Ayni Tala yüzünde azim bir-yeis çıl çil paralarla mangırlar, lıususlle 

~ ına-1 Uzun boyu., cenfJ omuzlan, pek tarak, bir küçük makas bir el ayna.. t Ona likwdı ı>Üyliyenler ohnaz de. De bu acı manzaranın kaqısında d~eler ~undu; lakin ke~dlsl, 
Onu fzmfrde, f.-ıtrln ~h.u,.enıesms yüzüa.de her vakh muntazam aı, bir sabun ve bir kü~ havlu da l i~di. O zaman lılr dakika durur-, elini uzatıp dökülen •eylai topla • evet, kendı:>I yoktu. O, biç bır za.. 

balleJerl~, tanıınır.nİıallekrin . ı lamibnİf ve taranmış seyrek sakalı , vanhr. Onun temizliğe, sü~ merakı soyleoeo ıeyl anlamıyan göı:Jerle mıya kuvvet bulamadı. Oraya, ser. man bulunamadı. Derelere, çaylara, 
7oktu, Evet, YuJıa;.~~ rurn ve / ve bafıııın arkasında &'elle itina Ue ma'IUnı leli. İkide birde yaz kış ' bakar, bilmediği bir dille söyliye _ ~.inin bu lzmlhliJ levhasının ya. bataklıklara; kayalıklara, çulnwlara 
ele . . . Apfı t.ararıarum, içlerin • öriilmiit uzan aaçlarr vardı; fakat çıepnelerde, ça.ylarda yıbnıp ıiJI~ nln ne denıek istediilne yüzünün nına çö1cti4 iki ellerlle yüzünü kapı. bakıldı, her yer aran.eli, tarandı . NI 
fre~. ~~erinde, tça7'1~an se- j onun ası) butuslycti kiyafe~I ldl Sır diğlne, el ayna.sile sakalını saçını l lfaclesile ~f olmak iıteyorcasına yarak içinin olanca acısını gözle - bayet bulunamayınca halk arasında 
de ~ Ne ı~; tJsirlerde T tında t.i topukla.tına kadar inen bir düzeJ!tiiine, yalıad bir kenarda giz.. ~~~. ve nıhay~t anlamaktan Ü - rinden boıaltarak oyuncağı kırılıp hükmolundu ki Ayni Tat 
heb1eri aranırir.erı tii et üze. senit eteklitddi adım .~tıkça açılıp lenip gene kutusundan çıkarı'mıı l mi.dini keserek agzını açmadan u - ~~. d~'i.?'~ :;.r Jocuk bicra. tur. «Ben onun tekin oırm:ııiin:'ıı 
lııulunıanlar olurdu, .e ~'yollara kapanan bir btrka vardı; bu ~iki I~ iplikle yeniden tedarik edilmit zaklatırdı. Ona ıarabça söyllyen1er ~~ ~~ 

1 
a 'bu· Jlrdim!. » denffir oldu, ve o gece tz.. 

re balkın dü~I u bak- bir hım değil, bar cübbe yahud bir düğmeleri hırkasının ,orasında bu. ~ o~tu, gene anLunamııtı. Sa- '.s""-uzu.cu ıcorxtu ar, adamın 1 f 
apmak adet oldu.ğundanbao':urdo. bp..t idi; aalı belli değild•, tira bat rasında boı kaimıt yerlere diktiği. g.'.r mıydı? Hayır, e~ hafif ~e adı fU matem haline dayanaınadılar; ya. T ;:-:. bl~ zelzfle ; 1t- 1'z'~İz 1AyoJ 
lunda lftlralara bile yol alda d • tan 8.pğı, hemen hiç bir tarafı açık ne vakıf olanlar .ardı. soylenlnce dwı.ır, ku~ verirdi. V&§ yavaı, bir cinayet işlemit kal11- a ~c ıyor · >ı e 

1 
er. e e eden 

İnsaf sahibi oJanlar ba Y ':e 0. J ka'mıyacak su.ret:e düğmelerle kap. O kadar temiz idi ki dllencller .. ~ ad? Acaba. onun asıl adı mı 1er korkak1ığile dağddılar. Bir müd hiç bar ziyan olmadı, yalnız Ayni 
rulan rlvayo~lere fnanSJ'lıl*dar, . , ı.nmı,tı; çetid Çetld, renk renk, 5-e. geçtikleri yerlerde fena kokulard idı. Onu kendlsı . beraberinde mi det sonra tekrar une oldu?» mera. Talanın kutusunu çekip düşüren ço 
eli Ayni Tat.anın ıssız ve aes;;;. s:· ı def, canı, maden, yuvarlak, yauı, bfr iz bırakırlc~n ondan böyle gönill g~::~~lftl, yoksa Izmirde ilk görü- kile gelenler orada ne Ayni Tatayı, cuğun evinde çatının bir kenarı çô1c 
kaklarda dolapnaktan haset e::O: iri, afak, türlü türlü düimeler . · ı tx.la-:dıracalc bir hava alınmazdı; 1lupınde ona .bu adı sokak ç~uk - ne çamurlara dökülen §eyleri bula_ tü ve hain çocuğun sağ kolunu kır. 
fUJ'ada burada dul kadını.tn bl Bun1an karma karıJtk, nere~ bir ba~a tenine mfsk yaöı '-a anfll lan mi verm·,ler: hırkasına dıkl1en madılar, fakat. .. dı. O bölün hayatında çolak kalan 
de bo\duÇ fena r ., .. • K r ve ~~-1-- ib' dl . 

suıtlerle kay u~ •e bot yer ka'mıfl'& oraya diknıif, hır. darçın rayihalarını andırır bir _ uu.g~ gı 1 onun mevcu yetıne * bu kolunu cezasının bir nl~nesi ka. 
mina vermek:e acele ~ ..:~ .... Jc.oını bunlarla örtmü.,..'ü; yalnız dik i 1eır sezilirdi. Ona zaten bir dil=it ~ lanı yapııtı~ışl!"dı, ve madem Fakat ertesi gün sabahleyin Te. brllnden gezdirip durdu ... 
bunu meczub adanacıgın aklardan kat: 0 1unurdu: En ziyade parlak, aa. demımezcli kimııenin ka ısını 1 _ ld beicese hir l~ım liznndı, o da bu 

~~~._al-11 alay~ ;.Mb o1ur -ı rı aake:u~~ıue ehemmlret ~e- dığı, lcl~e avuç açtıi. ıörütıe. ~!~~ı.ı~ ~ herkes~-~~!a~r Siyasal bilgiler okuluna "Mülkiye mek-
~ı..... iç n yap ıt'na rlr ve owu.ısrı intizama benzlyen bir miftl; elbette onu döfiinenler a oyıece çagırı Da muv alUM İ 
lardı. . ec1en ·sel. dizi ih dikerdi. Bu hırka onun de'i. L:.Lrnonuına dt~ e<1~ ı:.ıJ vermlfll. tehi,, ne girmek isteyen lise mezunlarına 

Bu ad.-n ~ı? Nerd ekti ? llğin·n bir reısıni elblte61 mesabe .J hırkasının altında uzun bey~ göm. Ona tam milltille deli deoem-:z-
nıl,tl? Hele o .uml H b::,İ idi, ! •inde idi. Ve !)ek &iizel olduğunda leğini yılcayanlar 0 lime lfme olduk eli haHi bir kere zabıtaca onun iz.. 
Bwıu da bilen yoktu ... 8 .Afrikanın ' tüPbe edlf.em'yen endam.ı bu adb ça bir bqlauını' dlktiTlp verenler mir için bek bir bimarbane olan Ma 
Yoksa Trablustan. F~ diyarın •

1 
kıyafetin içinde salıoa salına ıreçer. oluyordu. Onmı bu temizlik yıkan. nisa darüffifaaına gönderilmesine te 

lcln:ıhlllr nası) meçbu h kfori ata ken çocuklar, hem wkuına düşüp mak:, taranmak. koku ı~k ve ,ebbüs edlllnce herkesten itiraz aesl 
dan~ ve doJ~~ık .~1~~/ Hi!le is _j <cAynl T•~!. Ayni Tatatı. diye ba.. süslenmıek merakı sebE:b olmuıtu da yiilcselm.iı ve bir darüfflf:ı olmaktan 
ata Izmire mi d~~ ·Bilinnılyen i:rı~ırlar, hem oswn vakur ~ -1 parada burada kendisini içeriye al. ziyade bir ölüm mağarası demek 
mi? .. Arabce mı bfr dtlfnden t elan, boyundan poswıdan, c::lddi mak fı.rs.ıır.ını bulan dul kadınlar ef. olan o zindana atılması fikrinden 
bir iklimin tanılmı~n. bu ntUYdu? 

1 

ın&rıasına hiç iM.Jei gelmiyen yüzün. sanes.ine meydan vermiıtl. Her yer. vazgeçilm.if~I. Ona bir deli defli bir 
rnl idi? Hatti asıldtmrlc...ından ı,.. den, be&ı:I de delili~lnden te.re~şob de olduğu gibi İzmlrde de balkın meoub denirdi, ve meczubların 
Belki de om bu a :J .,bk ço. · eden ifadeden, b:ra.z da ara sıra on parmağında on kara.vardı amma j ma'neviyat dünyasile bağlılıkları ol 
fıra bağıra onu kov ıyas suvnı'an kalın sopasından ürkerek · bu parmaklardan hiç biri üzerine doğuna inanıldıj{ından onun İzmir. 
cutdarı takıntflt · · · bu ce..eb bula. her vakit oldukça bir mesafede b.. I konabilecek bir vak'a bu1amam1, ve de mevcudiyeti hürmete yakın bir 

Ne oluna olstm,: bu isimle ltnaı-, ve, hiç bh zaman ona saldır. bu rivayetler efsaneden ile-ri gide _ 9eVİmlUikle mabat bulunurdu. 
wnı~ suallere r-:;, ::· ıad•~· .. ma~. yahud hı~kasının eteğinden snemqtJ. Ni~~~· 'b?ylece yıUar, yazını kı. 
~ır~~Y;~sö-i:jll ~arlii.:J tUl:ıDJ.ia ve çekmiye cesare! edemez Nerede barınır, nerede yatar kal. ~ını süriikleyıp geçerken ve o da 
srnıdl, bir siirü bağırğan çocuklarla, lerdl. •w • • ~dı? Bilinirdi ki onun bf'lll başlı bmlr sokaklarında ~o~ıp ge~mek. 
hl ~ getlrmiyen bir vakur eda Onun dıger hfr hususıyetı vardı : hır yeri yoktur; hamam odunluk • le devam ederken bır gun garıb bir 
ij .. ç ıra hiddet edene elinden Ensesinden dolanıp beline kadar ların-1a. hanların kullanılmıyan ko. vak'a oldu. 
1ı;·· :'ilt olmıyan kalın sopasını teh smbnw bir iple bir kutu . .. Bu ku~u. ğv.ş1ar-nda. yazın mezarlıklarda ya. * 
di~ eeden bir rni,na:Ja savurarak fa. nun agzl · açı~ı ve onun içine para tar derlerdi; hiç bir zaman hasta ol ... Bir yağışlı giindü, o köpekli ıo. 
kat hiç .pıııı açıp bir kelime SÖY- 1 atanlar, paradan ziyade düime atan duğu, ortada görülmediğ i Taki de. kaktan tepeciğe doğru glderken ar. 
Ieneksiz1n ya~ admılarla. gözleri ı lar, olurdu. Bu kutuda daha neler ğı1di; hergijn ona dimdik, sapasağ • kasına her valdtlen ziyade haprı 
ileri.de yÜırÜJell bu adam hergijn ıö-1 vardı? Yavq yavaş biriken mü~a - lam, çelikten yaptlmı~ bir vücud gL ve azgın bir çocuk kafUesi düıtü. 
.-Qlürdü. had.elerie anla~ıbnış idi ki orada bit b1 eğrilmemi, bir kem.etle resdantt. bkönce aıtdukça bir meıafeden ta. 

8İlV!ll9al. bilgiler okvhma k:Yli veya nehari glrıebilmek için lise mt"1.nnıı oı_ 
...-. olzı;mhdı: imıilıanını venni!} bıılunmak ve yapı.l.a.ca.k seçme imllbanmı 
kal!Wlımak lilnmd... Seçme imt.ibanma girttek.lerin namz.et lca.yfü ı\uta.racla 

mekteb binasmda vo İsta.nbuld:ı Yük~ ötretmen oılruhında ı E:ı'liı !den 5 
Bİl"i.ociteşrin sa.b:Lhm:ı. xadar ya.pıl:ıcak n se-çme imtlbaın 5 birlnı'i~ş.rln Pa. 

zar1e$f sa.baht başlıyaea.iktır. !ileçmc imtihanının giin.leri.nf., hangi d'erslrrden 
PPataeabnı ve !rand için liznna-deu evrakın neler olduğunu öğrMtm!!k iıı. 

tiyenler bulunduktan ferlerin Ma.,rif l\liiıdürlcriııe veya lise müdurlerine ve An. 
bmda. Siyasal Bilgiter Okuluna ve İstanbw'\la Yükısc:k Öğretmen Oku'una. 
miiraeaat fJ&meliclirler. •6345» «8'737 ~ 

Devlet Demiryolları işletme U. M. de .,. ...._ ___________________________ __. _ 
Aşağıda mlkd.arı, muhammen ~el ve teminat mi.kAları ile isUh.saı m1h:ılli 

gösterilmiş Oılaıı 1 k~.ın ba.I&st kaıııah urf usuılile satın ahnaalttır. Mıın!\ka. 
sa 20 Ağustos 942 Perşembe Pııü saat il ele Siı'kecide J. i~letme blnıtSında 
A. E. lwm.ieyonu ta.rafından 7:1.ıııJa.caktır. 

:biekI1lerin teminat ve lrJımmi v<'61kalannı ihtiva eden ka.ııa:ı zarflannı aynl 
gün saa.t 10 a ka.da.r komıs~on:ı vermeleri li.zımdır, 

Şartna.mel:er paJ'MJ.Z olarak Jıomisyonda.n verilmektedir. 
Ocak Km. si Mikda.n Muhammen be-deU Tcnıln:ı.t 

168.nO '1000 M3 1831.50 
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· ~oltkenin ınektupları jfij'/iiPilAliiııelJ 
• • d j S d (Ba~tatnrı 3/1 de) j Ualdlaın •scfiıl kuılıübeleır ve caıdıır1ar - -.ııı -
lzmır 8 &mS'UD a Veba, ülema bıılıındukça de • pedşan adamlar, enımr~ ha~ta y[ıız 

1 
varn edecektir. Ve sıhhi bir inzi - Uer \"e bıı;ğı.ran çocuk.lar ıg:)ıü.lıüır. llergel8CİDiD gÜ~8A tarll 
bat tesisi için kanlı bir reaksiyon BuınJıau- 'ba:baıJ.aın veva ar.aforv ve • T 

Bir orman memura esrarlı bir Bir köylü. adliye hapısı öniin- ..,.,,h•c et• · ı · ı ı..• d' .. 1 .. ,..,,., • r ,nesı azımc ıı·. d3l r.ın o en ve bu1rad<1 kıırent:ına 

ıekilde ağırca yaralanmıı de sağır ve dili:li;ı; biri Tünkler bu fataii±zm iç:nd€ lı\z.ıe k'kı1V1€m ve bu esnada cş-y.alı:uı it-. İsmai1 ağa bi.rLl!kte Güımüicıne ıgü mıedl, bü'yıülk oırta ~ ~ 
olarak bulunda tarafından öldürüldii lkarşı tolleır.anıdırlar. HammaUar rnıı:eneın aı'111olıerden Ruımlar çok .I'$,Jnıe gelen Ahmed, etrafı. anuş ~ ıraber Hang.el}eci İbralı.ime ~~ 

lh.asıtal~n:rı ıSUJrt:larund!a hastaneler'€ c.ıafa tem:rzrıknı:n vazgeçerler , ve tnrııyordu. Büyük ortaya 'kimin dlımıuştuır. Ve, bu çııraklığı ~ 
İrımıJJr ('Husufil) - Evvoe1ki gece Srum:suın (Huısusi) - Bir 1a&a ftJaı.~f.ıar ve ölüleri ks.1birlcre götü • kı :ık !{Üın ça<lıııda bu sefalete '(}ır . gelip ge1mediğiınl aıra~tıırıyordu. d!det'irıce ustaısmdlaını güreşin ,....-

yıaırnsı:ıııa'.aın. sonra saat ı,30 s.Ul:a • meseles:'n.den maıhkıernelrk olan ~'dk talllwt.suı7J olaraık gome,r1ıer. yanalbi~, ~~·ı~·rs'e Al11a'.hını !lc•nd:ı!':.',ri. Orıaıdan buradıan sayılı ıbaş pıeıhlı;. lifkl'er!inii öğrenmiştir. 
rmda Haı:J~maır ve HH'aı istas.. Qaıışa.mıbanıın St'\gıaii\i· köyünd.en Ka'.)i U'.:''1eri~nıe.'.:ıkıi kıaırı~ ~o~raı~ Öl'.te~Jer. nl 'kaPu)acağına ıınaımr!ı:ır. Bu vanlar ~~ g~1miış.ıti. Bu.niar aTa • Kara Ahmed:iın usta& H~ 
yıond.arı aını.ıs.ınıdıa de.nllryolu üzerıiın tan Meıhımed ul9mıifn.d-e b-iır çiftçi; ~nıuıcım.~ uıç. dl~ . öl~nu.~ ısm~nı ça. :1n3!nçla <:>v'.ıe:ffirıe d~neTı~er. fa'kat sn~a F . ..J:ıOe:lı Kara. A'hmed., Kara İbralriımıiırı meşhlli" ve ~ 
de ıb.ır şalhsm yaıraılı ve mW:1 te·:!/iıf mahı'keımeden beraet .kara.rmı ıallııp gıırıır, e-ger ı-smını b:ılmıyorsa Ab . dJaıiıma yeni ha.staJJılklar zuhur eder. Osn:aın, Filıız Nuruıiaılt vaırd·1. O K Yusufla . ~ 
yıerleıı~ kıesfuniş h:ir halde yıa.ttığı çılkaırtkE!l'l. ad!lı,yıe kaıpıst önıünde dlul'laıh dleır w doğru cenııete giıt • Soıka·kllaırda F.ren.klar s'lyah m.an . ~t1er d!aıha b~altına güıreşeın .::_~- 'l'r ıı.. •• tam ~ ~~ .... 

l.!..Jı.n-~ı ..... _ l b" ·....: '"-t _..ı_ B k" ~- . bı.r de Hed'ael· . ıı.. h' ~;,,. b' Vaı.'l.L!ll.' ve., ııxe Oı!1 bir ı:;o.u-..y:- ı-
zaıbıtaıya h.aıbeır verlımiş, heaneın ~'=r~ o aııı ır şaıhsm ~a. mes::ın ıın ar l:!Ver. azan . opeK - tobaırla Ye korkaık. nazarlae:fa db • . o €C'll ı.rra tm "·•..>"ı; ı. l::k ~ . -ahtııd Jıio 
maiha.nLn-e gidilirrıılştir. vK.iıııüne t.ığraımıış ve müıtet•ayiz ta. ıar gıece::ie-:-r1m ölıüı1erin rr.<0zıaırla-rmı wa"i~rfürı. BH:ı~'rJe.ri.lc h'.!mas et!1:e. r~ı ·Wlunuıyodu. Heırıgelec.iı İbra.. zar illıe net?"~Ja:' veı 

Zab~ta memurıları, fi.~alcika b-iır r&f:ndaın art.ıilaın beş kurşunJıa 00- ~aıf.'ıaır. Merzıaırlar ta7...e &irül:rnıi.iş m~yıc ıbaka.ıı1ar. Faıkat sok<lk:al:.'1ın h~ uıfak tefek bir p;hlivan Ol: • 
0 

cıe ~· . . ~ 
OOann!U1 el v.e vü.oud!uınun muıhtelıii ş;ırdaın ve vıüıcuıduınun muhtıehf taı:fafar~ benoJerlıer. danlığı ~ıü4Üınden buna m·.n ı:ıffaık maı~~ .'~raber f.evlkalade :'!.omnan ' tkıoSl«>ca )'UZ yıırmı. ~·e ylfı 
yert!eıü:nıd.ıen kamı sıız..madcta o:<iluğu. k:ısıımla.rmdan )"aralanarak ~.fade l{lt'e bı.r .<lıeıfa. yım~n bi.r miıhrakı.n olıamıcaııJ!ar, birden.bire bitr cE'.'naızoe a bı'rf.s~ 10'1 ... ~~uır . .A!navudbglUın -~.~ ~~· H~ 
nu, bi'Ahaıssa sa.ğ avucunun den~ veı;ameıdıen ô1ım9Ştfu.". Tev'lıd·f edıi.. devaım edİIP g)tmesı t>unıLarda:n an • . naıvv ~yi: dıolaşrr Frengin a!k dan, ve Yuırıüık AhJ!erden sonra en türiü hc:lSll.ı.nı 
szyr.ı.lım.ş ve kendliı.s'.nıi.ın sarhoş lbu- kın ka.tiıl hem sağı.r ve hem de ~·ıı.. llaş:)]ır. Hıaıftada ®kuz in k ':şi öl. r~l:>a'Lar.ı ~·e dostlaır; ceın~~eyi bl : ç-etiın ı'bir hafi:! peı~ü;-:an~~·r .. !f« · chı Çllkaır~. Hatı,:a boıT-1 ' 
Jurn<liu~~'uınu ,gCırımüiJteırd~lr. YıM"a'llı. Etlııtlır .. !aıpılam.. tahık~at nt;ti~- ,:ne.sil. haıkık:~dıa.~ g~zve-te ha·v~di!s . • ra!kımrŞfü~ındl!r.. Yaılnız siyaıh bi!r gelıeıdi., başa1tım su~m~ştu. ~~ ~111.' ibillie •••. ~atta Y~,-~ 
mamıleHoot h.aStanıe&•nıe naıkledlif'.e.. ele lkaıti!Jın ·bu ('J.ınay€'t'.i kendı emşte le'tli':nııı 'k€1tl.ıdti mıuıbaM.g-aı'.'a.rt• tekzı!b mantıo g:y:m:ış pa·pa:z tesadüf 'et _ meın tı~en başa guıreşıece~ vazı - tlün ~ı ı~~ ~ z,y~;;_ 
rek teıdaıv.~ allt.ına Ci!İ:Jnmı.ştır. si o".ıa.n ve :tn'l..'İkaıbı',l cfaıvacı mevki .. eder. Seıra~ d.aıfresinde göre • t~kı~e~.Jrııe :thitarlaır va.parak önde yiü yette iıdıı·. • karıktıuığıu H-ergıeleC'.i: liıAhmı. ~ 
Biıraız oonıra biır polis lkomıreri iınde biuh.ıın2111 Jcby':iü·nıüil'l ~"Jk'!!le hi'XI:.ğ:m rr~ımi Taıporla.ra naz.aırtaın ı•üır. Hallbulki öle~ müs~üı;:nans.s 0 • Heaıgeleci Ibrahiım; başaıltı gü - Yıu9Uıf, her vmt ~ SÖ)~ 

yaır.aılıyı yurmaıdıa,n oiıfades:ni a l.ııı.a. yaıprr.ı ış cl'l::1uığıu am\l~ılh"nı1~1.ilf. K a. İ~aır:ıbvfJd'a son veıbadla 8lı'21f"fi"•6n nu .taın:ımı.yan laır bile c€na7cs:trı~ roşlıeır'iıni b.itirmeık ÜıJere ilken A. - Bana .buı; heırııf teıı.·s geJ!f!. 
ğa; çal!~ırruştıır. tjl! 40.45 ~ilaırıında bi:r şath:ıst!:r. sayı..c;ı yirmi bin ile otuz hi-n ara~n biııaız taşırl~r. Çünıkü 'bi.r rrıüıı<}Ü • dalı Had'.i'l peıhliıvanı ba~ güıreş~ - vıesseOOıtn!. . • Biır tıüırlü ~ uilJ' 

Yoaıraıl:mım pek zorlluıkla verd!'ıği dadır, Vci.Ja ş-!cfcfet.1ıi olaraok d'ört man bir cenooeyi k~ adım faşırsa )1Drd'u. Çôl~lk Molla, y.C11nı Müımhı rarn.ı.t)'Urum. 
ifaıdıeye nı~raın keınd.isı Adanada Tırhalda sıcaklardan 9 'l:ıleış ay dfevam etti. Nüfusu beş yıürz oonnıetle o kadar aıd.:ım yakil~1şmıış hoca o vak tller vurulınuştm. Koca Yusuf, Hoogeo1€ci alta g 
oıtrnan ımıemuırudJu.r ve Bavraıklıda kifi bayıldı i)tn ~ırar•a'k ika.bu~ eckt:.cık hı•rıı.11.m dh.a:. Bir taırudı.ğa rasgeıı•ınce ıbüyülk Çdlak Mo11a, Yürfrk A:idleın. son. tJülğü 'Zallllalrl ıüı:zeırıiın.e g.ı.tlrn.eııAii. ~ 
Talkı8ım ısıcıkaığıın.da oiu~.aUctaıcf.ır. Tıııih~ (Husuısi) _ Aırn.asya, T0- yl'\rrnıl:lcre 1:iıri olmüştür. Fa'.kaıt afet me\1'7JU daima şl..lldur. Vebadan ne ıra ~.len pehılitvank:ıınn en meşbu.. kitı, H~lecinin altç.ılığt ymraJlı' 
İsm~ N·ımed' Şer:ıf ÖZay.dıncTH". T<i. mt vi!layeıaerıi d!ahil::aıdıe dun miÜ:t. blr sene devam etseydlr lbu ni~ lhalbeıı, son haftada kaç kilsi tu. • ıru idi.. Adalı ile üç d~fa güreşi o. eh. H-aaı@i pehliivanm .ıUına dii ' 
rndle m'ısa:ilirreı_tıeln b~~·un.an akraba. lliş sııc.ak!l.a.T hıüıkıülm sürnııü.ştıiit. wl'lde oın iıki c:-:.acaikt:: ve heo ~vZıe Wf.ld:u. Aiıleler .içiınde elem gzl':ıd.ia:. ~·~ Çdla!k ~oMa, her defas~da gıa. şerse m~ peh1ivanı r:f1M 
sma C11!Pp ~ geıt.ıı:rmış; &ıyraik. Tıırfu<ıf.ida tıeışemnnrüistt€1n .1 ki'Şi tıaıst::ı <Jem21m etse n:ufus. tukeı_'.l.~~tı. .!a Kaıd'ıınllarıttı ~halli• büSbüıoün fe<:i'ıdlitr. f.lb ·gıellınlt.$tı. haıkı)talk lb~r taıra.fta'l1! bozar w, ~ 
lııdıa anınesJmn nezdınde bıralktık.. nıey-e lk.a!ldıınılldı 9 kiiısf.ı bayı~dı·. Sı. !k1~ lbu lkıoıı~.u .var'ıd de~ııl~ır. Cuın. B'üıtıütn. evtberiın kapısı ıkapail•ıdıır. Y.a Çol'alk MoHta, hlr fı.rtına gibi ge.. ç~a dlüşiiriiır 'Y.eoeıt"di. Yusuf, Heti 
tan sonra saıaıt 24 te eıvıden aıyırıll'. c~rdan ynwalha:r~an dlü!şeın klu lkuıvvetl~. b•ır ve.b~ n::ıd:~P.~ bı:~ pıltmı bk ıiıyaoret büıtıün a.ıleye ikor~ 'l!lp ıg~;,ş~i:r._ Onun b~pclır:ıvaın .. gelleciırııhı lbuı; salkm'~uu l»l~ 
m:ııŞtı:r. Devı'lzM-er görüfuııü.~·:tıik Bugün sıo. ~ uızuın sıuırer. vıe .. ~·.ddeth bııır ı::aı:.. ·~ .verıi!r, evvela bıiir dı'uım.~ saondıı • lıJk ~~'dıd'~tı .. ancak beş s-?ne ka - "çliaı Hergel~ alta dlüşüırıdlü~ 

Bu ifadeden a:n.la.şıll'an ve ::>ğreni. cııiklaır m doereoe hafif'l:emiıt.~rr. oımırllııın soınıra bır 1kı0 seme ıkaıvfbo 7 g.ıınıa sdkaırı1ta•r, sonra d!a illı;:tnıde halı daır su~uşt.Uır. Çolaik Molla, Her_ :zıaıman fuJeıriırle ~itmeı:dı .Ajy.aığ at 
Den te\k ndkıta yaoralmı.n hiiıv.ily~i. 1ıı..ı~~· Sıuıraısı dla d:Mkate savarı!(h.~ ki ve ·perde obmayaın ve yalruz d(mıitr ge'lıeıdi Ibrıalıim ~m~a ıbi': peh- hasmına V!U!l"Ul' ve, şunia~ı söyfllefı' 
diır. K eırııdloo1nı nasi!: ve kıiımiın ta.. Tar sus pamuk tarım satıf 'J1i1-11tl~T F'rıenl<ılerden fazla r:ıu.ısıaib ve talhta masall.ar ve k-eten ör.t,üQıÇ!I' lllvand1. Falkaıt ş.ı.mşek gıbıı bıır pe'h cfh 
rafmrhn y.arallaınclWhın söy-leınıe. hoono"'atilinin bir senelik harı rl'\ıı,rla·r. Fıaı"kat hac::ııı.ıı~~ tıuıtprtarn - ıbulUuınıaın biır salona alıdar. Belki livan o~akla beraber feı'/kaılaıde _ ~ ~ ımed 
mıla; bu nıokıta sorou]unra. ikenıdlis!in . ,..~ 11l,,•Ti-llaın kvırıtu la0n Tü r1< ilerin savısı efönde bir taıvsiye meıktu•l:Yu var uıst.a i:d!. Aya,ğa lk:alTh:t ge 
efen geçmi'.ış, ıbayıilimaş, 'kend'iSine Adan.a (Hususi) - Tarsus pa. Fr.""'r0ııdeın on dP'fa fa 711 ı:ı•rhr. Pıı dır. Bwnu eıl1nd1n maşa ilte ab-rtlıaır, Çolalk. Mo'Mladan sonıra sahaıCla en Ha!l.ı......ıı,:; ··h::r ....,..ı., 1 , hastd 
ge.linıoe de: mulk tanım satıış koo.peraıtili ibıı se. :nıuın selbeılli ıt"lllbi ol'sa ı:ı:e•rf'.ktiı·. T ürik ciluımıa,nıa ituıtaır.laır ve güvensi~:tıklıe mü1th:ış pehlivan olaırak Herfkelecl cdtm ·~ r.'b""" v~ b"lft 

c- Öybe iısteıdtım, 5y'le '>l&h ne tem.ılln ıett'Jğıi 158.000 Ura kan vıeıbaıyı a1mca kendin~· sabı·nla tıes.. açaı:ıl'ar. Ev sahibi:nıi.n sama hoş İbra:Mmr bu1uruz. Hargeleci İbra. dl ..;~ ~1 ~ JJı'l'Sat ;~ 
demi'ı~ıt5r. Bu oülmlen.i:n ifade etti.ğti o'rttalkfi'a1lıına taıksiım ~t1r. mm oedm. Ve tuıtuı:ma·riii!·· miiı-',;10t. gellldi•n diye el'ınıio uzatmıasnı beik • hlilm, yert..ıniş ilki okkıarlıfk bi.r pehli. d · ' dli ~ rHaıvaınl Cf 
mana herıJüz aııfüıışıllama.mıştır ve 

0 cıe llıR,qt?l';~ğ11n rı.,.mini a.faına aJımaız. fün'siırr, falk.aıt eUın.i .sana .değdliıre • vı:ın o11ma'k.la beraber Koca Yusu.fa t ~~ad~ erg~ e 
~bfüııe o~~ hadis~ esr:ı.rh !bir: Kafla ıüngerciliğe baflamyor Oüln:kü !hasi1alı·P.'m i:<>ıminiı .anmak o. rooz. Biır mevzua ~'arsın de1ihal da karşı koymuştu. Tıpkı Çollıaık e . . .. ~ 
halle ~ur. Kaş (HUSUıSi) - Deniz mahsuiT. l".11 <"bv.et ciırr.:~k oluır. "Bııctiiıı lb:ır vebaya i.nlilkal eder. B:r kağı.d (). Mloll1a olklkası.nda çetin ve, usta ftldiı. w:. Her~ aJıt guıreşte yene :t. 

Yaraılı biır kazaya mı ıuğ.ramış.. leırimizden olanı aür,ger sen~~erden .. '"ri:l"'llr.e ~ ri.iıc a.v Z?ı.-fır.r'l:ı t"tan, • . yıum.ll! ruımarsıın, rfallmt nafiı1ıe . Ev. . Hargellecıi. İlhrah:imdlen burada ul'r ad!am anası~m ~.aırn.ından dow 
tur; yoksa IJ)i/r ~ın tecavüzüne beri tıoıpılanrn ııyor ve bu .servet ele buPda veibıa. v:aır mı iıni: dıiYe ı::N"ı«Pln ıhammı mend.Hini d'ü.şürü.T, kalldıı. - çdk ıba!hsetnneırrıin sebebleıri var • ~. Fev'~de teıtiik, ~a·'CJ91f 
mi maıııuız !kalmıştır? Bu c.ilhet an. get!irilemiyıordu. ıı1"11iıı:ı lkaısl'ar-.1 lqıl<l'·r?r ve ıc:vrı:ni mırsın, falkat en fena şeyi y~mış dJır. Çüinlk.ü Herg'eleciı torahlın K a malhınr ~e; oynalk olan Herg~1~ 
l~ıır. Marmarish genç clıalgıçlarımız şzıpıMa.'l:ı!ır, yani AlLah etmesin der o1u1rsuın, çünlkıü. tekraır yıkanma • ııa Alhımedim usta.sıdlll". Kat·a Afı • ayak güa"eşind~ de tehlikeli ıdıi .... 
Ya·rarJıınm ·bı..ı:J.ll.ıınduğu yer dem&T !bu serveti dıe ell:<le etmi.ye ça;lışmak. gibi Tüır'kLer vebadan clüıı.1-e·r, fa. daın buına loiımse elin i• süremoez. Tiı. Km-a Ahmedin bu, r.a.ahir uıstıa' 

yıdb haıttıithr ıve o saatte or adan taclııı'lar. l<at Fr.en!k1er onı.ıın ızıtırabmı çe • yalfıro, iba:lo, sosyete, k.i1b gfüi top. teh'liike be!lJk.j, daha az, fakat rahat. &lı; K:oca Yusuı.tu yüdırmıştL K<>"' 
t:&- ~:nt~ 1ır'etrlıi. ~ir. ~· . Bilhil$9ıa sahlDerimizxle_ bol sün • kerl~. Buı ~raya. aı~ı~·ıyan. l!ant:d~tı h<li'tım:ııa. ge-tirem_eZSiln. sıııillılk pelk fa.z.1a·d~r. Bu ımcktıııfb~ Y.tıSu:fu )'Uıl<f:ıranılarn i.ç.~ıııde bir ~ 
dım d~ dlttnasıı h.a.tııra g€ilıe.n ilh ger mevcudd.uır. Bunun kilosunun a~ ll:aır ıılQlJl Beyıoğhıı muzılıım bı'r lev.ha BeyıOğiunun veba esnası:ndakt m.a:rı da o k.aıda:r çok vebadan bahsettı.ım Qolafk :Mıofilıa vaırdl. Yusuf Çols 
tlm.a1rneT arasıındaıdiiıı:ı. Taıhıkti4c:ıaıba gaT1 25 firaö"a. satıld ığı ve alıcısı a:rıJedıer. İc:eri gid-mezd.en evvel zanası buduır. Bu derdi billmr~ ildi lhıuıdll.l'ddlaı onu dıuımaın.a tutmak M~ da yılıardı. ' 
-tavam eıcliilnddıediır. oıldıuiu aaia.§ı1mitti~ ~ğda sdlıd.a tepeller ii0er.in de t9lh .. ~ete rıazara.n btanbullcl:a mrı.ıın aelıeeek za.nneıdjyo!'WPI. - (Arkaft var) 



SON POSTA Sayf<" s 
J6 Ağustos 

elgra ' 
on Ve Telsiz Haberleri 

C Askeri vaziyet Bu sabahki - İngiliz tayyareleri Ef ga..1 ~~f;kı~~~eı~~~-1 
Haberler fiJ.S(aOda bl.f kasabayı <Baftaraf• 1 inci .. ytada) lk~<~ai· !~cid~ayı;:~ ~~:,roi knasma devanl etn1ektc. 

mu!kıtedıı.r d'J.p.ıo.mat şöııreLıni ..ka - ma:ı ytt.tımn anevzıi kaldLğını bıl • Catz<bi A'k<len ız nınııtalk<ıSmda 
•• e• zpıınuş ve a~ıdakii göruşmderde dJJrirlEnikw 15 tar .. ifıi,1 bi_! Moslmıva bundan r(k.aç ay evvei biiyuk bia-

Stokholma gor . b b d e ıı· ıe <'OOSlı dıemnuyet~ olar1 cır ııol oy - telgrafı Kafkas dağıan yamaçla - dc:nı.ız muharebesi vukua gclm;ş ve 

Al 1 I' Om ar iman ı r namışt:ıır: rı:nda ) p:hın ~ muharcbelenf İnghll.Z:.i.er.ın S.cill)a:nın garb k~ 
maD a l - Boğmllar meseıes: hakıkında Mınanlarm nmtemadi b:r surette ni Tu:m.ısuın şaırk burnu arasın 

Monıtreuoc aruaşnası, 1.atb etıt: · kuşaiın.:ı hn:-dtet - ~ meşhur S c~ kaııa ill~ 

A t kan . . .. . . .. 2 - 1940 İllkıkanunurıda Loodra ret1l dbfayıs.ilc Sovyct klt'alarının Malta ndasuıa geçınmek tcdllkie 

S ra An1ara 15 (A.A.) Efgan! • Bu ~ı;<l ı&e uzer~ne. Efg~nıstan_ hu. ve Farisi ııiyaretımden sonr.a Bu • yen:d!m biraz gerillernek zorıund~ I1i 1büyuk bır ~afile ~ır za .~ 
Balı.ter ajansı bildiriyor: . . .. kumeb lng;lterc hiikumetı nez.dıncle j'ÜK Bn.ıtanya ve Fsansa ile TütkL ka Gd .. ~ındaın btdısetmekted!ir. d1uçc.ı.· OlJmtı?}tu. Hatta, MlSlr -~ib. 

••zerı·a, 30 Temmuz 19_.~ tarıhınde uçl ddlc:le!t ~r~~d~ bu:u~ut~r. la. ye nam1.11a mızaiadığı iktısadi an - 15 Ağustos tar.ifhli Alman ;resmi ya hududu mınt.akasmda 0 esnada 
il lngiHz barb tayyare!'l Efgan ~udu • c;1l~ere ~~tının. ~nbıl dekı e! ~ lnşmaılar~ reW.ğı ise K<rfk~yad.a Alman~aırla ce.ı~y.a:n -etmekte olan muharebe • 

dtJrıa tecavüz ederek .Efgaıutıtanın ~ kenıclı hü~~etmı~. ma~retını 3 - Geçen İınct.e.şrinde imı.aladl- rr.Aiı!.rtcl!Jk1cıiıııin taal'J'uz.i harekdt • lende ~:mtcre ıtmreccüh eden ta. 

1 1 lal' Hoıst vilfıyetine bağlı hır hu.d~d le~- beıyan1a bu hadı~de. olenlcrm ve ğı Tfuıkıye • Almanya an:laşmaın. teri çetfin dağ muhar~beerl ya;p • llh~~iığin bır sebebint de bu hd. , I' ror aaba&lnl bombardıman etm11t:1': si. yaralananların aıleleı1ne ~e evieri Mmanıenc.ioğlıunun çetin me • rruı:k suretile durma:kswn d vam d~n '.il eıtrtiği söy\.;mrn?ş i. 
en)'cn 7 ~işi ölmüo ~e 4 ki~ ya. ha~ o'!mıış ola~larn tazm11nat .. v~r- &l'.lı)C dlan 'ka'bfüyetreri ve muvaf. at'fiğ:~ , bu harekfıt ~mda Kaf ~u defa 11 A.ğusto3ta da ~ene 

ra nmıştır. 20 ev ve bir meacid de· me~e haz.u- oldu~~ ~fgan hüku - f~1yetlem çok büiyu~Air. lhıısıısile kas da.ğlannm hmıeın slırıa 'inde S ılya o.ıru:fJ mınt.akas nda.n l:ng.i. 
Krasnodarın cenu- harab olrm.Ş.ur. metme resmen bildırml§tır. ~ geçen son sene'lerde bi.r.Aaç <le. re Rootof - Grozmy - Hazar de - IJ:Jzletıin çcıık kuvvetli b:r huma~ 
b h t - • hl•.., • M h hl 1 fa amclJ.;fyaıt göl'IITTÜştlir. deci ssih il:nd'ak.i Mabaçble _ Der. ... 

1 
•• n:la g;:;ç rım€fg ısteQ;.kle!"i 21 

unda Rus a .arı 1 gı·liz te ıgı i var te ig"" gri Manean6IlC.qğlwıun Tü.ritı.ye Ha bend - Ba'ku dentı-yola üzeruııde ına'k.:1~~ ve petrol vrpuruııdan :nü-
arıldı I1 nıc1ye Vekill'ig.iıne tayminden son. kil ·n Geoııg!ıevsk şeıha-1 zaptoluına • ııt b bır konvoya Alman • Ita. 

Y (!Baftaralı 1 inci sayfada) (Bqtarafı 1 inci &ayfadn) ra Tıü.ıikfıyıenm dlŞ siyaseti bupdan mıc 25 ağ1ır ıt.qp eıloe geçırıldğ"ni ve y.z.ın dm:tL ve hava lmvvmlemriın 
- ) D - ·pı. Kuvvetlerimiz. vısamiral . in kahramanca müdahalesi eaye. oo~:ıe ~u üç şahsiyet t:\Tafmdan Sovyet an Karademz sahflı • IWcumian ~nine aym tarz.da bli. 

Slııo'kbolm 16 (A.A. - _ ~gu ~et' in kumandası altında bulu -j shr.de Ak.deniz hava ve deniz mey. ıdare edileooktilr: . ma:nla.ırundan devam t.-den tahl§oyq w b·r dan'.IZ ~be;; • vukua 
~~heııınde Alman ~oll~rJ do.~~. ~; ~ıdu. Malta tm.iesme İa§e ve tak.

1 
,Jan muilareb · düpnan~n tam he. TiirkııyeJtm S>iı)•aootıne llfrtam ve haırefkct!lerı:..e vapı.r mıilnaka'aiitı ıü., gebnşt.ır. 

do\,,~a Astrakan uz.erme yurulne ~-;ô'e si>~ temin eden bu nmeltile ncticelcnmııtir, wçlhe veren ve gerek LaU5anne 7J&"Jne mütumadi hava bi.ırUl!T'.ll:ın 15 Ağustos ~li AtrMn resmı 
tedJı1er. ~ıırdkfu takviyenin geçmeı.inc engel Alınan son haberler~ göre son lknrıferansıında ~ onu talmb yaıpı.~ ığmı hreber Verma."1.edir. teb~~. 11 Ağustostanbe:r ~ bu mu. 

Kras1:'odı:l'rda R ur: olmnlk için düşmanın topladığı çok derece kuvve!lıli bir himaye altında edan on be.ş sene iÇinıde Başvekill 15 tn:rılhL Alıman re:irni kh'.!:~ harebe hakkında a1man h:ıb r ve 
I<: M~ova 16 lA.A) -Al 

0~ıla.r m'U':ı.ıaz:ıam kuvvetlere rağmen mu. - Skıilya boğ z.ından gcçmeğe tqeb • sii.a~e crev.1€'t a'damlıgınıın ve dQJ- cJJkıka.ıt.e çdk şayan ol~ üze.re raporlarıı bit aı"Glfa gtıt m~k su • 
_lasn.odarın cenubunda . .:;a _ vaiftık otm.u;ı ur. Bu takviye bır bw eden diipnan deniz kafilesini 1Lb:matlr.ğ.ın en parlak vasıflarına Don Jtaıvsile Don Voı ; amsın retiılıe bu muhareoe netle s:nde 

bir Ru:s mevziine kal'J1• :ki J J{uı ırJkjar av tayyare ni de ihtıva et - tedlUI eden 21 ticaret ve petrol ge- malık o.ldUğunu gö~~ren lsmdt d'atlü harckaıttan bi°ç b.aı!et e • lng 1.ll k nıvoyundakı n.ıkl,ye ve 
~etten hücuma geçnıış f:k v:ımuf- m&te idr. . . misinden ~yekun 180.000 tonila. İnönü, Ha:r~c V.eldı sıf~t:.ıe har. tir. Bu hadiıse, 0 saiında Al~~ pat.rdl vaıpurlarındnn ~n 
la~tllarını yarmıya ınuvaf DLOnan lwvv~tlerı orta Ak~enız toluk 15 şı batırılmıştır. KaHlede bın bun~ . .za.!l_l~mda uç buçUk rlll1 yen! ve claha şiim.ıllü b'r ha _ 180,000 tan bacrnınde l:> .tanesı:ıun 

dır. 
1 
nuıılAr boğazında harekat yapan d~nızal • bUknan petrol vapurlarının hepsi ~ b~~'liiık hlı: ısabıt:t ~e ma '7 r iketiın lıaızırJıği!e meşgul a1duk _ ~ ıüm'i ciduğwllu, ~ıu't lıakı 6 

Kotelnikowoda çarP 'vün gece trlarınıdan çok mıkt:ırda torpil taya. batLııllmı r. Batınayan birkaç tica- haro:tl~ 'Ilürık!iıyumn dı» ~·asetidl laırı hafkkıında dünkü ynzılll!zda nakllli}e vapuruından bıır k~srn.ımn 
Nf.l.JC:Jrıdra, 16 (A.A.> -bi1dtrdliğ:11C yaresiriden, pike bomba tnyyarelc - ret vapuru kısmen büyük hasara uğ. idare eden Başve'k!:J ~·ıkru Samc. ileri ··rolü,ğıtiımürı ktar ağır hasar...ara uğratılmış o"duğu 

?@twa .r~u.nun :rldetr çar- rilniden torpil dcan ~ü~um botların • ramıı,Ş dkluğu haldı: Maltaya var _ oğ.J.~ ı:e aıf.lhayc:t Turki)'en n Y~ aynı::!'\~yi<l cdeOOk nomabiy:ı= haı)dıe Maııtaya ıkaça.bHcı.kıeraıi, 
gore K~elnı ko\•oda 'i- ":!r Alrnan- dan ibaret kuvvetlı bırhklerden mü mıştır. Hanıcvye V~ Numan Mcnomen. 2 G b" Aıvnıp da Akd kafileye ııafıikat etmakte olu:p Al. f §malar cereyan. e1lnlk~~lcr le rekkebdi. 22.600 ıtonilatoluk Eagle tayya. cıoğlu. .. .. 'zd--: aın 1 

a ve e • m.an - iıtaıyıaaı denırL bir1ık ()nınıiın 
~ a~!lklaa-ı ycno ~ta ıerıcmeğe Den»za.~ular.rmLı:dnn biri kru. re geınUsb, 9.300 tonilatoluk Man _ Bu sur6t!'Jie Tii_~e bu_ guç. an • 

11 e. • İ . tcsi-ru:.e garb ~aın~+.intle geni 
~ alı ~ .. ı,,·~., doğru • vazörlcre hücud etmiı ve bun. dıeıster ağır kruvazörü ile dığcr bir lania ge~ilş ıtecrıüıbes:, ~ilgıru V~ ~bı Avıru:pa sahasında . ngı • donımüş ham gemileı-irıden de 
caı •!llalkta~ırla:r. vaııl,..., ~nf~n. birine lki torpil isabet et. kruvazör, üç tıorpid'o unuhribi ayrı. ~are~ bu!1ıman b.ir s~ ~ki: e. ~ arawndaki ~av~ 22,600 Eag.e tıayyare ge • 

Stalı~~~d~ _ abah•ıtirm 17. Hava kuvvetlerimiz.in ve ca batırillnıştll". lin ma~Jk o~w ~ıb:. ~ır talihı muhareıbelerıı ba.zan. çôk Şiddeti~ m:s:ın başka bin 9300 tonluk 
l?ıan habere göre Alınan- ı>ab. eye mcnsub uça1darmı.zın gi. 1 . . . d 23 000 ·1· vardır,~ talih dlğer wtütün rn~ ~aızan da &ha az ~ddetlı olmaık Man: kn.wazöni olmak üzere 
' s;ı~.;d çevresinde ıtazy.tk. • . gen' ölçüde hare'kat hak • tıohık bi~ u:~ e eım~ile ;~~saö l~lerın g~ta edecegı: bır şeydir. ~re dev~ .~ekteru; ~ ~er k{ıUWaror.00 üç muhr.iıbln batı • 

:-.,_,. ,...: ... :ıı-o arttırma~dl'l"lırr. kındaki raporlara intizar edilm~ ·~L-nc_L Fyy • g · .1 Viclııy 15 (AA> - Anadolu a.. iJkli. .taraıf ib IÜlrİrıe ha.IU.ka.ten agl!" 23 000 tonluk İllusti'Jıus· 
""ili ı;•ı.:ı.ıw.nıo.·"' • tlonl11oi1WlU& unous tayyare genu e · ı.. • •• ı.. lı" · :ı... :a.~; · zay at ve...:ıı-..Jl-,~- be b 1 · • ' ııi ir karşısından g~- ted' r . w ~ - )ansmın :ıııususı :mwıa ın :uıın.ıı.'IU - . • 1uuu1~ •ra er ngı - 22,400 tonllik Fur us tayyare ge -
1 .şeh ı..ı.~ n ~mdi AL- d . lt l d Li . . r• agtrhasara ugıamt§ oldukları haL "'Oır' l 'Zller Mırmınlam verd:l'di'kleri za. "' .:n ~ - kr .. b . 
eı>i.ni aaıbadlNııan ooru 'i"'· ruman en.aza ı arın an ıo rının d Cdb lü.tt ık' lştl o1 • • h,.: .1-h v ı . .:ı.,x ıruıerıııe ""1&""r uç uva.z.or ve ır 
te Hazer denıiızine yakwı ~ir tahrib dci'L:Uği şiını:liden bildirilmiş e e ar a var.~ .:· Figaro ıgazetesi c1rürkiye ve ıyııaı.ıaıı wı a a:gır 'O=u5illlıU ve losa 'kaç muhr:lhln hasara uğr&tılarafk 
~tadan varınalk iStemettOOirie.r. tir. Ba a bir deniukının daha ba. .. BuırJlard.an başka .d~ge~ u~ kr:uva • hıarn> başlıığı altında ~::ew~i biT bfir ~ sooıra bundan daha ağıt' Oeıbeliuttarıığa ı:ılıLıcaya mecbur ii..r 

ı '- 1d - · . .:ı· h ı.ı...:ı_ t zorle ıtıol'Pkfo muhribi etdd1 hasar tnakcll'ede Bm<:l\1ekiıl Ş'J:kru Sarac • ofacagı M&as:OOa mus1rdrrla1· Bu halıe .cu>:ti:m1·m~"" 'bulu•n.inb.unu lx1J 
tlrl'ım~ Ol U~ flID~ı a ll*Ul'i C • -......n~:r Alm 1 a} k b -ır• ' h~ ,,..~ ~ • 

0 ·d Af 1 m1 • f"' go.~~· .... : an ve t yan ay• og unuın Türiciyerun durum:mu hususta bk ae · 01.mak üzere de diTinclh.1.ed'IT. rone J e man ar cEalgle> ızıin kaybıından sonra a. lar~ hnfiofbr. H , lım d E\ülyÜı'k Mil~et Mecllsl huzur'.lllda ~ 941 ~atl~an ve Temmuız rı.y. İngill!z aımiralll'ıği ise, zayfat ver. 

t mıran düesıi Manehe~f..c.r krı _ u ~~ 81' 0 • uş ~ey an. mu.. biır ıkere da!ha tasrih etmiş olduğu. farı z.arllillda In.gm tayyareleıt meden rerası ESaS1en ~mkfuıs!z ol.an a ;ı rruz g VartJÖ - ün d.e .ka~ını. bil<f.mmekle ıhardbesı lb~te ~ gore~ Mıhver nu ıluııydetımıcikıt.edir. Doktor .Rcfi.k ta:raıfındaın A'lımaınıya 'jehirleri füze - bu t~b!büc; .netııces.!11~ bir kıi ge. 
- nli.i.teessitid:ır M~ b· tt • 4...v ... ..,, .. ...ı--. h-..vv .. du·ı~n v ıde - sa m ö .. .. k41bmed w-i - l'ıne ceına.n ~ rr . ':I • l b -

starı püskürttüler 5cuntaırılml§t~. B'.ır ~~ıı~nd.;~ ln~ vıe ha~ada savaflara ıi;tira.k eder şikiik Yll!Pıbnaslllı1 zaruri ıllmı§, d~ı haılde 1942 sıenesiniın ayaıi ay. mii>er ıkaıfifilentın mühı.n .smmm 
ı nus salı):ioJWne ç1ktıhlaırJ1 sanılmakta. erm ıtari!htne geçecek ~n 1 hır ııay. bu da yeni hüıh.-Umet rei~ne Tüx - hırı ilç·nde bu mlk:t.aTıın 13.000 tOila Malitaya ımuvasa at "'UJ...."ını ve ·a-
"Oll<l!ro, 16 (A.A.) - Rusya.dan dır. fa.dır. Gtyen"Jn siyasetini bır ıkere da!haı yillme-~ bl!!d'imıclmedır~er. yılblar .hattındaki ~ .. ver ıoo"a • 
SOn a;lman haberlere göre Sta. Bu mahiyette geni(; ve tehlitcl1 İtalyan tebl~t r~ mmek fırsaıtıru verın:şt:ir. Bu haya mullııa.rebelcr zami • sının mUbalfığah olduğunu ıdd:n 
tao Ç'C'Vll'oe5.iındc tdılkc ru-tmış. harEJkiıtın dlüşma:n \islerine yakın Rama l5 (A.A.) - Italyon or. Fgaro bu başlaıngı.çtan sonra ya mdten, Inıgfillt.ere adaJarınm etra _ ~tedir. 

1\:.. bir yeırde biç bir kayıp veri'hnek. duları bastkomutanlığ.nın tebliğ\: zısına şöyile dm'WU eaıyo.r: f M Okyanusunun rnuh~tf Bmn\, ibt.ıgün içın bu' hı:susta 
vu~ gece ya:rısı çrimn Sovyet slz!ın yapı3!ın.ası ibeklenem~"'Uli. Düş OOn denfız ve ha.va kuıvvetlct1i - Saıraroğ~ k~ı:ıc1uğu kabıncde Ha sahalar111'1(fu A1iman.lar İngllliız • i'lB.ve edıeceğtiımiız nokta şu olacak. 
~ teb~iğ.: KLetska.ya, Don kıv. manıın bize verdirdiğtiı JmyıblaT milz :biır düşman k.afı..lesini Mmaye ıtti~ Vaktıllğmi nuwakkaten mu.. Birleışflk AmeıikaWıara karşı yap. tıır: cŞayed bu- hfıCbsz Alman • 
tnda, Koteln;kvvo, Çerkesk; M:i ha!dkmdaJ.di Cddfosı ınül:xılağalıdrr. etltfüklci sırada dağıtılmış olan harb hafaz.a cıtımclınedıir. Bu veık.8let, ma1c.ta dlrl~ d~t, harb~ :iıtaıyan1ar.ıaı biiLdinlıkeri tanda 
<ı;ln'i."YCvocID, Krasnodarda ş:d.. Loodra 15 (A.A.) -- Röyter a • geınilerlilzlıe ka:t'Şlı h~c:katn devaım ıl:füyiilk elçi sııfmıie harıci)e umwm.i ~detin~ giıttifkı;e arıt.ırmakta bill • cereyan e~ ise bu.n.dnn b;a"kaç 
ij mufiınrebelıerun cereyan etti.. jansıınm Aıkıdeniurelci muhaibiıUriin et:rnQı$lerdix. Bir hiicuınbotunnuıı tkat~ senclerdenberj ifa et - lbas.sa Orta ve Şa'riô :Akdeniz mm. ay evve'llkıi. h8clisede olduğu gfbi 
~ bıldbune!ktedıiır. l:ındl~ göre, Amdral Vian ta- tAi.r <'ilşman muhr.ıbinı yakın biT me.ikte olan Numan Mene.mencioğ. aka:'Dartile 7.aman zama!!l Garbi rA.k. Ma11ta ve Mısı.rdakı tng~liz durum. 
1 Cı'b4ğe yapırarı r1avedc Klets.. rafından idare cdılen bir İngiliz ım~eden U>rpillcnuş~r. • luına vcri~..ir. Menemen~lu db1ıiz ırmırıtadcasında cia Atman • lan iliıerme yen~ ve çuk h~mi -
anm oonulbu şark.is:nde ~tı~ Mosu Perşemıbe sabahı 12 dalkika Tuke ~aklarından mure'k'kei:> ha Fransa ıi'Qitı ibir yabancı: dcgıldir. İtalyanl'a:r 1mgd"a.llire karşı mÜŞ'te- yetlii 1lfuo tesir kra caec,,kt r.~ 
ışmala.nn vuikua gcldiğini, Al.. Rodos adlasıını baM>a...""Clıman et _ va t.eŞklffiemmilL büıyük bir gem~ye 1939 da miihım bir ı..kari arıia..<ma rel'ıı bir dleciı?..aı'!ıtı _ de.niz.üsfü _ ha K. D. 
lann geniıye atılrlık.larım, Ko. ni.ştir. ngır çapta bombalarla ıt.am isaı • \ apmaık ma!ksadile Parise ge'lcıı 

~ kovoda ikaı mi.ihi.m tepe için -~ lbıQUer lkaJldetmiş1erdir. Toıpıı'1 u- 'J'ın-k heyctfaı.iıı reisi Numan Me - Rusyada_ son 1 Başveka"' 'etı·n tebı·ıg~ ., 
~ne ça.rpı~lanın devam et- s p o R çak1ar.ımıız bir ağır kruıvazörii bom rıemcnciıoğ'Iu .idi. Fransız mah!fe}Re 
trı, Kmsnod:a.rda ~ddetli çaır. balamıŞl.aırdır. Digeor :torpil uçal<- ri o zaman bu büıyilık diplomatın h b d (Bqtarafı 1 inci sayfada) 
~llat' vukuıa g.eldiğıni. Alman. (Battarafı 3/1 de) larıımız da bir kru.var.öre tam ~a- müstema ma!haır«in.iı ve yübek ar UlllmU mabadile oczclkrindc §eker bulun. 

Kuban nduılıni geçmek ııç.!n B .. I bet :k:aydetm.iış1ıer ve biı saıffı iha:ııb ilkt!darmı y.a'kı!liJan takdir cimelk 
ııklarıı t(Ş(ti::ıüsüın akim bır~- ugu~ ya~ı acak at koıuları geınlismin baş tarafına bk i5aibe!t frrsatını bll'lınuŞlaırdl. Menemenci. (8eftanlfı 1 inci sayfada) duranlar ve tekeri imal ettiği ma.d: 

ld'ı!ğı yıazrlmaktadır. Velicfendtn at Y~~ı larmln altıncı ettirmlişlerdir. oğlu müııake.relerde bÜ;lo'Ük bn- ne. arnel!D!fa fasllaaız sured.'te de"·am et. ~er~ ~ nan hi!IGmum hakikı 
ın ..... a~ ...... ......ı.;;,t,., Mihveriın hafta klo§uları bugun yapılacaktır. ı.a'.keıtle ve tam zamanmda müda.. ~ı_...___.ı, D !:J,L L.,lg • ' tin.. 'e hü1mu şahıslar 15.8.1942 Cu -
;;.; 

0""mo.Y""00y"..:ı"'-"'~·"'; kuvvetlerinbl ıSu haftadaki ko~arda da pro • TU k b h t• halıe ~çok iyi bilen d~...r,; md Cll&R~;;Lf aBa~""k"'. ıggd ı:n"0 1 tını~ ttJ marteı&i günü akşamb ticarethane, 
ll lhıübmnl3;= :~al"Şl tednıfw ~lll şeklin~ g?l'C üç.üneµ bhı eür. r lSIO eye 1 ~.r dl.plCmattll". Tüırı.Jtiyeuio d~~: ~~ Jc:rji.v~ ;:;;:a;tedtl . meğaza..dilian. d~; ambar, fab. 

ebeler idevam etm~tediır. pl1l'z 1?ek~emeı.: lazımdır. y;asel.ini ~~" b~ adama tP.\d! et- w • =t.._: ... • : ve .ıımra ndennde ftlbe, ko -
'oronejde . Almanlar hücuttna B!~cıi1co~: Ütaçlayaıında _;.em ya Almanyadan döndü milk bu si~ Jtlyasern. ~ ~~ :!: topk~:v:;1~~1 ~~-~;_aeentala;ı nezd n.d~ vine 
:tn~Şler ve Ruıslarıı geri- tunç. rım ~an ngrıı.z. Y rına mwısuatur. ve a.ıyıru zamanda bir devlet ada - ıJk h ib 1 . d.. yene.ıue mevcuu tek.er enn 
~. Fakat Ruslar bilahare mu. Yanl'şa !iryaki, • Kader, Meneviı, $r müdckttcnberıi Almanyad.ıl ıımna teslim etmek ~ir. Esa. st 8 ve ta r . t~yyarc e.Tl dilıwı'!eriıni ve miktarlarını ve bul?n -
.ı teşebbüslere gifr.işınic:lenii:r İlbıil gıı:recek1erdır. !bulunan Türk gazetecileri bu sabah. sen hadiseler de bunu gnrelrtir • nın ııu*avamcllD! k.ınn: h n.. d rı yeden göster~ beyanna -

· - -o " · Yarışın mesafes.i 1800 metredir. ki tren.11e ıebrimize dönmü lerdır. meı'ldediT da yard'anıda bulunmu rdır. mcl!eı1i 17.8.1942 Pazartesi akıamı. 

Berline göre 
Rusların akıbeti 

ikinci ko,u: iki )'dşlnda yerli saf Heyet Sofyadan geçerken MulhruıriT 'IUnldyen.ın s'lah:lı biı. Ric'at men dü man kıt'aları ve na kadar bufondukl:ırı yetin en bü 
kan İngiliz t.~yları arasında~.':r" Sofya 15 (A.A.) _ Başvekıl ve ıt.ara:flık polltikası güttüğünü be • K~radeniz ~ açıldarındaki ge .- y\ik. • iye memu~ makbuz 

Yarıışa; Humayu:ı, Destegül, Po. h • . M F·ı d.. T" k 'rtıü'kf..en son:ra Başveklıın 5 Ağus mııler yent bucumlnra hedef t ıt mokabil'indc vetc<:eklerdir. 
lat, Varalt, Var ad·' :ı, l'-: ıufer gire • a.ncı::n ~z~rık 1b · 1 1 0~ • unB ~r tosta ~n+..<Yı beyanatta d :ı ı...... et.mi erdir. Bir torpido rnuhr.ibi de S _ ı S 8 1942 Cumartesi ak 

k . gaz.eltec~ıerını a u etmıştır. u ~a. J""Y-"15 ~ h v ,,__ • • • 

ce tir. bu!ld B··ı.,. tb .. d.. .. M ka bir ~ de ı..,.m. ...... .:ı. • .r.....mu ılave asaf9 ugratl1111lfll1'. .,..,.,ındıan evvel aatılmtı olup da 

Y'Old ı ı k y f · 1200 d" e ~ar ma uat mu uru . ..,,-.J .......,,....~, Ö~ . r--·· e an aşı JCa a;.ı ı~ mesa ~ı metre ır. N.ikolayef hazLr buı'lunmuştur. ctmeıkıtedlr. Moekova 15 (A.A.~ :-. gley;m hcniiz. miiJtcı!ilere teSlim v.eya göş -
• Oçuncu kotu: Uç yaşında saf kan Sefirimizin ziyafeti Filhak.ikıa S~acoğlu Türk mille- neşredilen Sovyet Ubiğ:ne ekt!J': terdideri yerlere eevkedılmiyerek 

vlşi, 16 (A.A.) - Beırnden bil. Ara~ ta~arıı arasındadır: . Sofya 1 5 (AA.) - Tür'kiyenin tinin buglm. mu1uıddes bir bul Kat.ean~ cen~n.da Rus atıcı elin.de kalmı2. olan te\erler 
la4,fıııne göre Be.din ve Londro. . Bır Nı.san, Scf.er, Rmd,. Dabı., Sofya ~isi Berker dün akşam Türk ~1 etmtş olduğunu sıôylerrjş ve lar cbjıa müsaıic! mevulere çekil- .atıcı tarafından verılec.ek beyanna. 
ükıüm süren kanaate göre mu. Can. Ceyh~ Vecıze. Bahadir, Cey •1 . f. b. · f t bu b:trli:ğüı 1939 dan çok evvel itu. rnıişleni'ir. meye derç olunacaktır. 

.. .. .. . h . . lan gıreccklerd·r gaz.eteoı en ,ere J~ ır zıya e ver. . d c,_.,..et h 
6 tıbe om.ımuzdekı: aftalar ~iÇ u1. y ı f. . 1600 metredir . .,,.,;ı,.,di B ... i .... atett başvekil ve ha "1.lf'...duguınu v harbdenberi büsbü • Krosnodar çev:resuı e o.JVY' n - 15.8.1942 Cumartesi aqa 

~ ..rd· . ·"""""'ı·ı· M'lJln mesa esı .. ~ r. u -.J c • ıer· K b _....s. _ . ., __ ~ _ _. f" 100 '-~od au ı azmroye erı~ ... ....-. ır. . D .. d.. - L~··. D" ve daha ddye nazırı M. Filov, başvekilin. u. tliın k\1111'\' endi,ğim ıılave etm§ş • va ve tank kuvvet - L, u an :n=ı mı CDCTmıae aa ı IU'I. an az tc-
er Nadııidhiltcn gazctesmm or uncu -.urı· ort tir Tü..ıı...;.,.·e B.....,.-"t,.;Ii bu ncl.icaut1 r ni nAnmÔIW> ~büs oot?n Al'man iter bu'lunan perakendecılerle lUT -

~-'- · ·· lh yukarı yaşt saf kan Arab at "e k·s. mumi katibi Sarnfinof, matbuat mü. · • .,.,,,,, ""WfH'zw .. ,,,. "~ • ....,-
~·ra mulh.aı~ı~e g~ .mu aırilb. 1 ad. ,, . T · Cüımhwtreisi ~t lnönünüın ga~·- kLt'ala~ ~ır 1taymla.r v.erolir • kiye ~r fabrikaları anonim ·rkc. 
onüımıüızdakı uç ay ıçındc fev. ra'k1 arı amın adır. ı arışa, omur. dürü, gazeteciler birliği reisi, gaze. retleriıne ve mil1e1le kendisi tt!'a • .....,;;,...-.... Buna ......ın-,,...,. Aimanlar L!- ti beyannameye tabi değı1dir. 
d fed kl d OUk. Tuna S~va Bo a Tarhan ve te ba...,..uıharrirleri ve d'i"cr "ahıslar ........ - .. ~..,..;;.ıı uu e ga:uretıler sar ece er iır • " • r • Y"'" "' '" _ _,ı_ .. _ ff-L ldu •---'-A~ -...A.-=- .. ~ hl'~ 8 _ A'kiıde 1 k .... ·&olata 

J • M d . ki d' hazır bulunmuşttır. :>JIUll.,J;Cl yarnwu<1ya ınuva ö'A (i - K't!'::i'Ull!U'\: l.allllrl:ll cenuıu sa LllUU~l • o wn. y ' 

~i~Ler cenub cephesinde Rus uTa gırece er ~r. . ----o ~ıu k.aorşı'lılkh .. ene a::fi!.tm<>kte • geçm'..tYe mı.w.affaık ol:rnuşt.ıtır 1db1cbi fC'ke11i ves-a:ıe gibi jekerden 
IJ·et'.Jnı:;n b.:U-az i)>:İlıeşt:aııni m'Ü.. Yarı.şı? mesafOı 2800 metredı:r. ~il" 'IU!nk.iye. ~ ma~ile b rl ik • yaplhnlf maddelerin alım ve satı -
~ ~ektedirlor. Bu~l~~a gö: ~ıfn~ı kkoıaı: ·~ ve dah~ yukk·~rı Mahrukat ofisi ktt~uı.ş bir Jru.'Ul'lfleket olcfo~u ve Ticaret Vekı.li tetkiklerı"ne mı sıerlbest olduğu gjbi. bunlar be • 
.\tmankır Stal'ilnıgradı onfulde!ki yaş a a.:ı ngıuz at ve dsr'? '~- lkentf:ım fidaıre edenlere i:tnt12d et.. yannameye tabi değiidir. 
nı.üdafaaı.sını zorlızyamadılklaı- rıına mahsustur. Yarışa: Komısar1, umum mÜ ~ür:Ü~Ü .ı·xı< •• d •. ı..: ..n"'! -sı b ' "'-'" ~rı..L dün devam ettt" 9 B mele ·• d t~ 

. 1941 . ...ıı .. : Dan.eli. Özdemir Gonca Umacı . i .. l •'5" ıçın ır ~·Jı uuııu .r u.ıı~ar .. ı~~ - eyanna r mun ereca ı 
cl'e vazııy~t . senesmıdcNJ y . Ç 'L k, . ' . • An'kara 15 (Hususı)- stanhuıı ti• ,..,Wıb .....1"e-bi!.anio• Tü . ...,,. aqakalı memudar tarnfından yerle • lt Uh bes'i son :ı>fh etıış, ve oo:ın 121 gırecektir M h 'k Of · U M .. d .. ı··-·· rase ·~ '-"" .,..1.1r. ıı,,.. (~ı 1 fnc.i gayfada) 

l-vva :n ,~e s ası. Yarışın mesafesi. 2400 m~tre • a ru at ~.hı d~u.~ Zeku .urKugku :1 m'Hsti arasmıda h·ç hl.r ':lyrı1ı1k ydk Ur. ~edm ııt:>nra Of"l'SC nitl mayi rinde kontrol edilecektir. 
,"eJ'l.W')cce.Mır. .. . ne omıan mu en tsı ı o gı • r Cesur T-üınk mil"eti hulbu'bat 1 O - J 8.8.1942 Salı sabahın • 

.. ional Zeiltuınga gorc A11Jnaın. dır. tayin edillnistir. ~11 • maıhrukat t · · eri gez:iin· 'r. d 'ıib ek · b' kil 
:ı..~u·n •. u··ım süren kanaat gıelccek ikili bahis; 2, 3 ve 5 inci koşu - hakkrnda!ki bazı takı} idi~ri tann bir Tcarcıt Vekili yar,ın aabalıtnn iti.. an 1k aren V benn .gene ırer 0 

t. ·U 'J\: la d ·r b h' 'l 3 3 5 . .Jf • ı:.....ıe k..oı..u1 +,....;..; 13· k 1· Tı Müd 1 olarıı eat ı aer. esttır "t}alfl.'l1 Sovyet Rusya i<:in C'l'1 r a, çı te a ıs .-. ve - ıncı kaları bugün Pazar günü sa • ,,ı;ıpJUıı <J;JJ e .... ~ •• r. ır e ı. baren Mınmlıı ıcaret ·· ürıüğün • 
~ ıbuhıraınları .ihti.vaı edeccktİII'. kloışufardadır. ~t 13 de Samatyn ile Y enikapl me \le hüUısa etmek lazım gclı~ de ~ olacaktır. Vdciliın tet'k& 
ll'nukad~tmm Eylu'de 't::ı- Jıtanbul kürek pmpiyonluğu araatndakJ sah.itele yapılacaktır. Türidlcr Atat.ürlk tarafo11Jım çizilen ve t.emaslar yapacağı hususlar için 
~il .Berliın hü.'kmet. Su Sporları Ajanlığından: lstan. T.oPfoan.tı mM1alli Samntyada Demir birii.k v aheılk po · ikasım g~ Akadarll&r lazım ge'lcn hazıTl larl 

tıdir. bU! ~ilidt §3.mpiyonluğu mü.saba • epor k1übü önü.ndclı:ıi sahildir. ~ ırmiş lbuh.ı:rmı~adır1ar. bitimıişkrd ' r, V~lda yarın Ticaret 

\'c Zah'ire Bors sı e?kln1 ile ve Ti
caret Odası m.ünıcssillerile görü~e • 
~. 

\ 

... 
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Sahalı, öğle, akşam 
Her yemekten ıonra gfinde fiç 
defa muntazamaa diılerinizi 
RADYOLfN ile fırçalayınız 

POKER 
Traş Bıçakları 
Cildi tahriı etmez,~ 

cildi yumuıatır. 
Her yerde 

P O K E R 
traı bıçaklarını arayınız. 

lstanbu] deniz komutanhiından 
Deniz Lsesi ve c!eniz gedikli okuluna 

girme ıartıarı 
Deaiz 1-.A: 

ı - Dc8z ll8eSblfM ıtlrta mırına rıımere ~JRGA:~ -....... ........... . 
A - LIBe ltlriMıi s.rtoa ikmale kalanlıv deniz lisesi biriuci sınıtma. 
B - O* -.ı sea sınıfında Jk.male kalıiMılardıan deniz ~1 birinci ıını. 

ima &allı eı..&ar *1Ma! iuıUt.uwlarmı venfülerJ ~ abnnıa.k Wıere ka. ,...,. .. ~. 
c - Liıle lıh'itaei 911ufıaa yas hacldi 15.18 .ıır. Altı ay küçük olanlar kabul 

eılıl9r. 
Deatz ceıiildl tıluda: 

ı - DelN IMlkli olu&lanu her üç 9lmf111.a eria okulda Lli..Uıa.1.e lııllanlar 

abnac~•. 
A - .. ._. .. ._, ilDıAenn mua.dllıl olMı redildıl ehdu ımırıarına ka.yıd 

edllecdl.lııer4ir. 
B - QMtllti .&alv•a clriş yaş baıldi 'lthinci sınıra 12.l':', ikinci suıılına 

13.18. ü.,a..ti ıınıfııtıı. 14.19 yat;larmda elanlar kabul edileceklerdir. 
3 - iıftanlMll ve dvaı-anda bııluna.nlaır İstanbul deniz ltomuta.nlıtına, 1ıs. 

tulbut )Uaı''eh* ltaiananlar meJlfiub oJdııkları askerlik şubelerine müracaat. 

tan. 
4 _ Kay• mıiidıi"t.l 29 Ağu.lftes 94.'? aqamma kadardır. {8601) 

.iON POSTA: 

4skerlilı işleri 1 
Şub"eye davet 

Fatih Ask. Şubesinden: 

Toıı. Asteğm. Halil oğlu Sabahattin 
( 47467 l lU'l'lc şıııbe-ye miiracaa.ti, 

1 LAN 
Hendek İcra Memurluğundan: 

. . ' 
R~f AIM~tUJIL AIMl~~Il~~INI ~@lbın:JI 
!( 1 z K 1 s M 1 : :~:\~lkk~;. ~~ı~ 3~~:~ - :e

0b::. rT1eı~ :s1 .. ~J : E R K E K K 1 s "'1 

KA YiT GÜNLERİ: Yaz tatili zarfında Pazartesi ve Perıembe günleri aaat 9 

dan 12 ye kadar, 10 Eylulden sonra hergün • 
Bu yıl, erkek kısmı (Robert Kolej) e girmek 

MüSABAKA iMTiHANI iLE OLACAKTIR . . Hendek hukuk ma.hkenıeslnden ve • 
rıimiş bir kııt'a. Hin mucibince ölü ıerzı 
Büse-yın vereseslle Ömer Kartal a.ra61D Müsabaka imtihanı tarihleri: Eyli'.il 1 ve 2 
dakl hisseli bir ba.b hane ve müştemll İmtihan ıartwı Kolej idaresinden yazı ile istenilebilir. 

!::~~.E.;m?;~;.~ Derslere 24 Eylül Perşembe Sabahı Başlanacaktır. 
c1a.n Kt>maliye maııaUesınde soo lira. kıy_ Yeni talebe için yer yoktur. 
metinde: (Şaırkan: Ayşe, ıp1ualen: Ah .. ,._••••·-~·-••••••••••••••••••••••••••••••-'" m~:J, ı-&J1>en: HÜl!lıeyin, cenuben: Umu.. · 
mı yol) ile mahdud 367 m.eke n.uı-d.b 
ba.ı mik''annıda. Nisan 94ı t.4rib ve 24 
No. lu bahçe T~ yine Kemaliye ma.h:i.1 
lesinde mebni (şarkaıı: Ahmed, ga.rben; 
Yol, şima.len: Ahınt'd, cenuben: Umum 
yol) ile mahdııd Nisan !>t2 tarih ve 25 
No. Jıı tapu.nwı muhtevi bıılunduğu 459 
metre mııırabba.ı ~mln Ü2;(>rine inş:ı. e _ 
dilmiş üç katlı bir bab ha.ne ve bu eyin 

müştemili b~n ü~katıı bir bab bütün , Dr lbrahim Denker 1 
ambarının 2a No. lu tapuda yaulı ol • 
dutu üzere her iki bin.a meucür tapun~ 1 Ba.lılıil Hastanesi Da.biliye ıuüte. 
muhtevasından 6Jup eve, c3oooı lira. ve 1 hass1&1. Her gijn ~t 15 ten sonra 
m~-1.mıill olan ambara. (500ll) ti 1 Be<Toilu • Aia.camil. Salnzaiacı 
rak .avrı ""Vl'ı ......._.. •-•-..ıı·r •dı·ı ra. 

0 a... caddeı!ll Çöplükçeşme •obk No. 13 . - ~~·~ ~~~u, . . ~ 
ambarın canıa.n (8000) Ura klymet tak ... Telefon: 42468. y 
dir edilen mezkür p.yri menkuller bl 
rılnd ~ılı: a.rtııma. ile ll/9/94ı tarihin; 
raısıa,...n Cuma giinü saat 11 ele Hendek 
lora. dairesinde pa.raya oevrilmeıslne ve 
hıııddi li.yikinl bulmadltt takdirde: iı.ln 

ci "'9ak ariırma ile 21/9/HZ Pazartesi 
ciiniı ayni saa1ıt.e Hendek icra. d&lresinkle 
para.ya ç.,.runmslne karar verl!ml.:; oldu_ 

~Yi - Adapazarı Cümburiyet ilk 
Qlculıiııdan aldıinn 1317 /935 ta.rih 31 / 
ısı Ne • .111 şebadetnamemi kaybettim. 
Yemılni alacaiunda.n eskisi hükümsüz., 
ttür. 

fwulan tne*ür pyri mekallerde. frti 
fak veısalr hakJ.a.ı.a. malik olanlar, 15 ı-ü; 
il&l'(ınd& evrakı müsbitelerile birlikte 
Beaddt icra da.il'esine mür.acaa.&. etme. 
lerl, abi taiıılinle pıa.ylaşmada.n hariç 
taf.ula.c&kları ve a.r'tJl'ma <J&rtna.meslnln 
bu&'üncko Ul~n herkesin görebilecek 
lerint ve ta.lib olanlar yüme yeji b~uk 
nisbetinde depo akıçesl .. en banka met. 
tubu ibraz etmelerl, daha fa.üa. ımalü • 
m.a.t almak isteyenler Hendek Jcra dal. 
restnın 942/6'4 No. lu dosy"ya müra • 
caa.t etmeleri ilin olunııır. (9t2(6Gtl 

1 LAN 
Hendek İcra Memurluğundan ı 
Hendek h1*u:k mahkemesinden veril. 

mlş blr kıt'a ili.m mucJblnce Mahmud 
bey mahallesinden Fatma ga.(lye v..a. 
- .-n lln" l ..,_.an 
karar verllmlş oUutundan Ma.lınuadbf'y 
ma.halleslrule vaki satı ıol, solu dere, 
lll'kuı Hanife, cepbe6r yol ile mahdud 
518 ~Dl ve 21 No. lu 19/ 11/U 1ruihli 
tapunım iht.iva ettli"i ve bin beş yüz lira. 
krymeUnde bulunan ah.~ ha.ne ve balı 
çesi ve yine Mahmudbey Kala.yik yo • 
hında dört yii2; Ura kıymet.inde şarbn 
Ka.Taylk yolu, şimal.en Kahraman t.a..r • 
luı, raıt>en Ha.cı İbrahim tarlası, eenu. 
ben Mehmed ~ çalılık ili! mııhdud 

29774 M.M. tarla. bu kere birinci a~ık 
artınna ile 11/9/942 Cııma glinü saat 
14 de He-nilek lera. da.ıre~inde a~ık 
artırma ile paraya. CM-Tilet'eğl ve haddi 
hi.ylklııl bulmadı.tı ta.kdlrdc ikinci açlk 
a.rtırma De ~1/9/42 Pıua.rlesi günü a.ynl 
eaa.tte Hendek iera. dalres•nde paraya 
çevrilecefiınden ayni ha.kla.ra, irtlfak 
ba:kiların-ı. vesalr haklara ma.lik olanh.r 
on bt'ş gün zarfında evra\ı müsbltelt.-rl 
i1mu etmeleri, aksi takdirde p'\ylaşma.. 
da.n harfe bırakılacaklan, ta.llb ohnlal
yiirr~i' :vool b~uk dep0 veba banka mek 
t.u'bu.. lbraa efme1eri ve da.Aa tuıa aıa: _ 
lum."\.t almak lırt~lt-r Hendek icra 
claiı-e81nlon 942/833. No. la clo~sına mil 
Nıt'Jla•taırı w art.na sa~t be'tttn 
eten IUbarıen he~ ~ık 1"al~nduh 
itin o1uner. (942/633) I• 

1 LAN 
Hendek İcra Memurluğundan: 

Aıhmed otla Nuettiıı 

Üniversae A. E. P. Komisyonundan: 
ti'DlVersite merltezi ile faJdiltelerdeki sobalar ~ln &lı.naca.k boru ve W.f~ 

20/VDl/942 Perşembe cünü saat 15 de Rektörlükte ~ık ekslltmt' tle ı1fll' 
edilecektir. 

ıstekWer 184.0,90 liranın muvakkat t.emhıa.tı 139 liralık makbuır; Ye T""' 
odası veJCllc .. !!ı ilf' Kelmelerı. Liste 'ft farlnamr rc-ldnrlük'e !:'Örülür. .asst' 

Hendek hukula mahkemesinden veril 
mlŞ bir kıt'a. ilim mucibince Ayşe ve 

Abdullah ve Mw.-ta.fa ara.sındaki ~uyuun 
balesine lta.ra.r verllmiş olduğundan bir 
lira kıymetinde Çarşııla. Bağdad cadde.. 
sinde va.ki satı Hüseyin, solu İbrahim 
ve !Ut'hmed Ali dükkanla.rı, arka.c;.ı ea. 
ml avlmnı, ini lıartk De ma.hdwl t31 
Mari H/Z'7 No. h tapaaan il\~va eUttl 

ıSl Mm. araml merlne '°"" .-dllmlt in 
Jamıı kundarao& döklı&nı. arkalı ...
iımalitballıelll ola.a maba.l bu ı.ere blılncl ae• ariS'lM De 11/1/0 Cama pnil IUL 

ilaç, mtlstahzarat ve kimyevi terklb
lerd~n bahsedilen her yerde MERC1' 
lsml hususi bir takdirle anılır• 

on .we "'* arilnıla ile p:1n.1a onrl. ı 
leeetl " haddi ~ bııbntdıtı Wr. 1 

iUrde lklnct ao* artıma ile !1/9/41 I"'- • 
Ul!lıeııl .-ünll apl uatte Hendek ıcıa 
~inde ~· oevrııeeet•ndf1ı ..,n1 
haklara. ll'Ufıü bUtlınna veaair haklara 
..ok olanlar on bet ailın sa.:rmda evrakı 
mtifıblteler.lnl ıtıru ~melerl, aksi iak • 
dink paylaşmadan hario bıra.kılaraldan 
taUb olanla.r yüzde yedi buçuk clt'po ak.. ; 
çesi veya banka mektubu ibraz etme~ri 
ve daha fazla. mal'üma.t lilınak isteyenler 

He-nde-k icra da.lrftllnin 942/ 613 Ne>. 1ı A RI A 1 1sf.f ~asma mürıw:aaiları v~ ,artname bu. KiMYA F B K Si • DAR:\..1STAOT - TESiS ---· 
elinden ttibarell berlıese a(:lk bulundutu ______ .._____ ______ ___ ,...,__..... 

Dan olunur. (94%/ 613) 


