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Namazı 16.30 da kalabalık 
bir halk kiitl.-inin n merulm 
de hasır bulunanların lflirakile 
kıbndltdan aonra tabuta top 
ar~ına koaulmut ve cenue 
alayı IMt 17 de Hacıbayram. 
dan llanıket ~. Ala71a 
en öainda Wr lhul mU&.e. 

Yeni Dahili;• V eldlimia Receb 
Peker. lnlulibın ve Partinin ön aa. 
fında çalıtmıı sibicl• bir vatan ço. 
c:afa olduiu kadar idarecilikte de 
temayiia etmİf, bulundqu vazife • 
lerde de daima liytıkatl. tec:riibesl 
ve tam bir devlet adamı vuıflan"Lt 
auuı dikkati çelcmiftir Recel. Pe. 
kerin tarihi vulfeai Ebeclt Şef Ata. 
ti11k ~ MiB.t MeclW Reiai ol • .......................... 
...................... bulu. 
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::-=-.:·;.:..~-: Soo7d R.:,:: miimeuili i ço·· ç·ı Moskovada 1 lenemencioğlunu.. Fazıl Abmedı·n ortaya 

Taal bir memleket derdi 

W1Ji1k 1ıı1r ~t .--W atır hala· olaralı wöriipneler• Molotolla İ r 1 ' b k d 
:==.::!.~: mare,..ı v~ı itfiraJı beyanatta 1 H ~8- ri NB en, attıg .. ı mesele· "Kumar· bir 
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da ........-. So~ sece yarııı 
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....._ ....... d. Kle6a,a. ...... 
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teçlaiutı asi aatürmütlerdir. Al • 

( Deocmu S inci .,,y1cıJa) 

ıottefikler 490 
bin ton gemi 

kaybettiler 
Bir laalta .,,anda Almanlar 
De Japonlar h IUıclar ıemi 
hıırtlılılanm bildiriyorlar. 
Alman Aalmi teblifin~ BÖre 
~ide11 6atuıliın ••miler 

Berlla 17 (A.A.) - Alman 
radyoau •~ .. fta fimali Af· 
rib cep~Ja!• 12 ı .. m. tay • 
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meidedir. Alman laan. • denb 
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reti daiaal m&ıte.-r muaYinl Sir lar ne _._ ___ -'--• Hı"tı...:...c... ! foa Rilıılııentroptan M'Dinıi tebrik .ı_ nr" Ye --L•·-
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.. lham·d· im .ı imparator ı a 
VEİ C YA 

İhtiya lama ve 
i =r 
ölüm 

göstermek içi terlib e tiği 
büyük uaraş mnsabakaları 

Yazan: Profesör doktorSadi Irmak 
H er uzviyette muayyen bir 

çağdan sonra madde vt' 
enerji mübadeleai ihtiyaca kafi 
&elmemeye ve bütün uzuvlarda 
ıtıkut görülmeye başlar. İhtiyar· 

Yazan •. ~. S ~mı• 'lr.P'arayel lamanın sebeb ve mahiyetinin i-
ıl.Y& ~ _... zahı en eski zamanlardan.beri 

U.. ç yüz OD hicri senesinde Sultan Hamid, Türk kudret H h l . n . d • hekimleri ve filozofları mesgul 
.k. . er nebi"~ ılae,dva ıFere ıraS elı et ..... j .. bir meseledir. Yunan f· ı.lo· Alman İmparatoru, ı ın- ve k t" · ·· t k · · t · k t ::»" "' uvve mı goa erme ıçın ça· senıye e ıg o un u. a a • u • fi •ht• I k a • • 

· S it H "d" · l t · l d O H . . . • zo arınca ı ıyar ama tc amu. 
cı u an amJ ı zıyare e mış- re er ara ı. n beş, on yedi se- tan amıd pehlıvanlık fılan ne· ı r· t b "" b" • • "d" K J 
t i. Sultan Hamid, imn.arat"'"U 1•• 1 k d " l "l d - d" b "l d" - . . . . "h . un a ıı ır netıcesı ır. an o· ..- - ne evve en ı e ı e agıttığı sa- ır ı me ıgı ıçın ısekıenlık ı tı- ı k fi d "ht" 
zaz ve ikram için her türlü ter- ray pehlivanlarını hatırladı. E- 1 1 İ bl k aşımının e~ ın en aonra ı I · 

t yar ar, genç er ıtanu a sev o- yari "T " ·· b b. k lb 
tibatı almıth· mparator Vil- ğer bu, babayiiitler eıkisi gibi lundu. Bunların içinde Sultan A- d ama ve 0 umun s~ e . 1 11 

• 

h 1 · ha.t• tam ·ı h · · b hl" 1 d e aranmıştır. Bakterılerın ke•-e mm ıeya ı manası e sarayı ümayunda mevcud ol- zızın a~pe ıvan arın an yet· finde "ht" 
1 

_ b b" 
siyaai idi. Bilhaua İngiltereye mu, olaalardı imparatora Türk mi, beş yatlarında buluuan me,- har nk ıo~ra 1 ıyar dıgı_~ se ~ 1 

karşı vaki oluyordu. Ruslar da kudret ve kuvvetini göstermek hur Kavas oğlu Koca İbra· d ·~~ .. 
1
« okr~sının )) . .egışmesın· 

büyük bir kutkuya dütmü,lerdi. çok kolay olacaktı. himle, ondan biraz daha genç e B~oru me • ı~te~mıstır. 
İkinci Sultan Hamid, hem İn- Sultı:.n Hamid, maiyeti aeniye olan methur Kel Aliço da vardı. 1~. evvela ıhtıyarlık esr.asın· 

giltereye ve hem de Ruıyaya fırkalarını ve Almanvari le .. kil Koca Yuıuflar Adalı Haliller da vucudun maruz kaldığı le· 
"' ' b dd"T" h1·1 d ı· kartı müvazene tesisi zımnın"da edilmit olan süvari dragon ala- de bu meyanda gelnıiılerdi. e u u ta ' e e ım. Bunların 

Almanyayı kendine bağlamış gİ· yını İmparatorun önünde resmi- Bunlar &ençti. başlıc~aı şunlardır: 
bi görünürdü. Alman inıparato- eeçid yaptırarak kudreti askeri- Pehlivanlar saya ocğına a- Enaıcede burutma, kansızlık, 
ru., Kudüae kadar da ııitmişti. yeıini göstermişti. lındı. Tablala'r tahsis olundu. hücrelerde mukavemetin azal· 
Hıristiyanlığın merkez dünyası Fakat bunlar kafi gelm;yor- Mükemmel elbiseler yapıldı. ması, yağ dcgenerasyolu, kireç 
bulunan bu, mukaddes diyarda du. O, milli bünyenin kudret ve Sultan Aziz devri ihya cdilmİJ tavazzuu ve kemiklennıc, kemil. 
bir de nutuk söylemitti. İmpara- kuvvet kaynağı olan ııvil baba- oluyordu. lerdeki tebeddülat ~olayısile 
torun söylediği nutuk Abdülha- yiğitleri de meydana a-etirmek Gelen pehlivanların listesi boyun kısalması, kafanın küçül· 
midi memnun etmekle beraber istiyordu. Lakin, taç ve taht kor· Sultan Azize verildi. O, Kavas mesi, nesci munzamın azalması, 
biraz da 4Atırtmı.ıtb. İmparator, ku&ile ortadan yok ~ttiği pehli- oğlu Koca İbrahimle, Kel Aliço- kalbde hipertofi, eviye elastiki. 
nutkunda hülaaaten f(>yle diyor- vanları şimdi nereden bulacak· nun isimlerini görünce, ihtiyar- yetinin azalması, karaciğerin u. 
du: tı? Çok yakını ve mahremi olan tıklarım mülahazaya almadan falmaaı, böbrek parankimaamın 

,,Halifei ruyu eminin ve Oa- mabeyinci Ali Beyi çağırarak: emrini verdi: ufalması, böbrek üstü guddesİ· 
manlı İmparatorluğunun yegane - Ali, imparatorun huzurun- - Bunlar güreşsinler evvela!. n;n şişmesi, gışai muhati.lerin İn· 
~üdafii olmak Jerefile mübahi- da pehlivanlarımızı güreıtiuek. Sarraf Niyazi Bey merhum celmesi, beyin sıkletinin azalma-
yım . · · Alman kılıcı bu varhğın Cambaz batı Rıza da kuvvet o• Kavas oğlu Koca İbrahimin eski sı, telafifin daralması, vcntrikel 
dafiidir.» yunlarını ibraz etmiş olan iyi ol- arkadatı olduğundan beraber bofluklarının genislemesi, gang· 

Bu. 1 ?zler lngilizleri telafa maz mı? bulunuyorlardı. Kavaı oğlu, a- liyon hücrelerinin bünye.sin do 
ve,rmıştı. Sultan Hamid, İngilte· Diye arzusunu izhar edince, ğarmış bembeyaz ıakallı bir ih- de ; ·isiklik, sinir liflerinin azal· 
reden mukabele göreceiim diye Ali Bey: tiyardı. Fakat iıkeleti yerinde ması: omurilikde amilloid r.isim-
korkmuıtu. _ Ferman efendimizindir. . . ve hali dimdikti. Kel Aliço, sa- lerin çoğalması. 

Hülasa, Alman İmparatorunun Diye muk.-belede bulundu. kabızda. Kel kafası, bembeyaz Bu saydığımız tahavvüller 
Sultan Hamidi ziyareti tarihi Sultan Aziz devrine aid başpeh- pos bıyıklarile korkunç bir man- muhtelif derecelerde kendini 
had!ıelerin en mühimlerindendi. livanların sarayı hümayuna geti- zara arzeden iri yarı bir adanıdı. gösterir. Ani başlayabildikleri 
Şuraıı şayanı kayıddır ki, Alm~n rilmesi irade olundu. Kavas oğlu, korkuyordu. Haya- gibi hissedilmez bir tedriçle de 
İmpar,.t-.ru müşir ünifornıasile Bana hu vak'ayı anlatan, bun· tında hiç yenilmemişti. Sarraf vukua gelebilir. Bundan maada 
Yılclız sarayma gelmiıti. Sultan dan on bet sene kadar evvel sek· Niyazi Beye aöyleniyoı·du: her ferde kabili tatbik bir ihti
Hamid İse, Türk neferi kıyafeti- sen, seksen bet yaşında vefat e· - Niyazi, bu ne hal?. Padi- yarlık yaşı tayin etmek te mÜJ· 
le ve sade ir Mehmedcik giyimi· den Boiaziçi Yeniköylü sarraf sah çıldırmıt mı? Hiç bu yafta küldür. Yüksek yafta ölen 
le imparatoru istikbal edip !le· Niyazi Beydir. Bu, sarraf Niyazi güreş yapılır mı? .. Bizi neye g~- Mommıen ve Mentzel gibi :.ıat· 
larnlamıttı. Bu hal imparatorull Bey lstanbulun eıki Onikilile- tirdi buraya?.. Y okıa' hakemlik l ların dimağlarında hemen hiç 
nazarı dikkatini celbetmektea rinden idi. Efendiden, yiiit ve mi yapacağız? ... lft4rihi tahavvül görülmemittir. 
lıali kalmamıttı. pehlivan bir adamdı. (De1Janu 4/2 de) Buna mukabil pek erken yaıt• 

bu tahavvülleri gösteren 
lar da vardır. 

ınsan- bi dimağın ölmesidir. 

Saydığımız teşrihi tahavvülle
rin tabii bir neticesi olarak ölüm 
vukua gelir. Fakat ölüm anında 
bütün ensice hayat kabiliyetini 
kaybetmiş değildir. Vücuddan 
dışarıya alınan kalb ve barsak, 
mide müsaid fftrtlar altında ~ 
zunca zaman faaliyete devam 
edebilir. Fakat dimağ böyle bir 
ameliyeye müaaid değıldir. Ve 
ekseriya ölümün bilvaııta aebe-

«Metchnikoff» a pre Ö· 
lüm vak'alarmın kısmı a· 
zamı &ayri tabiidir. Çüa • 
kü bütün diğer hastalık • 
Jar gibi bir hastalık olan ihtiyar
lığın neticeıidir. Bu zata gÖft 
mohtelif sıhhi ve gıdai tedbir
lerle ihtiyarlıia mi.ni olmak ka· 
bildir. Bu telakkiye göre ölüm 
YafalJlak İradesinin ziyamdan İ· 
baret bir hadisedir. Bu yüzden 

(Deoamr 4/1 de) 
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~ı:\\~ği kadı D . ~ ~r 
NUS"l<ET SAfA eofKUN iYaratır ~ • .... 
Batından büyük itlere kalkıt· sıhhati için her türlü tehlike Sa· rib, böyle bir ölümü adeta arzu· 

>:nanın azabını duymaja bqla • adet Hanımdan a-elecekti. Şimdi layorum f 
mışb. Şimdi kendisine düten va- Semahat daha "hvenişer I!ah • Semahati göreceğim günleri 
zife, Vedadı ikaz etmekti. Çtin- yordu. beklemek, biraz hayatıma r .enk 
kü, fimdi tehlike bulutları bqka Mendilini dişliyor, •ilama • veriyor. tfiç olmazsa bir ümidle 
istikametten, Saadet Hanım ta- :nak için kendini güç zaptecli • Yatıyorum. Zaten Gönüle derı 
rafından geliyordu. Semahatin yordu. Ne kadar becerikaizce ha vermeie sırf bu imkanları bul • 
ko.casına vaziyeti biJdinnek Ve- reket ~tmitti. CahiıUiiiai. tecrii- mak için kalktım. Fakat dün o· 
dadı mahvetmek olacaktı. Vakıi beaizlijini. hatta çocukluiunu nun yanmda ela, Saadette de ra· 
bu fikir kendisinin değildi. An· 1mutmut yanlıt tethia1erle derdi hat edemedim. Herhalde kötü bir 
cak Saadet Hanımı tahrik et • tedavi edebilecetini NDmıfb. giin geçirdim. Hele Sa.adetin ma 
mek gibi bir rolü vardı. Fakat Şimdi anlıyordu ki, Vedadla Se- naaız kıskançlık kavgası.. Ne ka 
bu da küçük bir ciiriim sayıla • mahatin delil! Saad~tle Ve~a • dar asabi ve ha,indim. Hala asa· 
..-zdı. Gem; kadm ikazından dm arasına l'•rmek ıcab edlyor- bun düzelmedi. Semahati evde 
daha evvel hazırbkİı bulunduju du. BGtün ceaareti kırılnııştı , Ar yalnız bulunca çok sevindim. Gö 
au aöylemifti. Buna ratmen, Ve- t,k oynayabileceği bir rol yoktu. nül, üat kattakilerin kızının 
dadın bqma relecek bir felaket Lakin b~yle bir vaziyet karsıaan· yıldönümü İmİJ, geldiğim :ta • 
te miiaebbiblerden biri de gene da, nasıl birdenbire paıiE kala- man, ~ ~~r ver!lmek Üzere, da· 
kendisi olacakta. bilecekti? vete K:&Uet etmış. 

Ümidsiz aşkının kendisini ne Yeni ..... yecanlara do""gru - Biraz b_aş~afa ka.lalım, aon 
'badirelere attığını bütün dehae- IW r• haber verırs•n ! dedm

1
• 

tile kamyordu. , J?ün öğleden evvel, yeni kaa· Semahati renksiz ve yorgun 
Saadet Hanım saatine bakınıt aerım için biraz çalıfhm, Qle- 'bulmuttum. Öpmek istedim. Mü 

tı. Bu, konutmanın kafi olduğu- den sonra da dene batlamak Ü· manaat etti: 
na bir· İşaretti. zere Semahatlara mdim. Cece -:- Hayır Vedad, o günden • 

Çekine çekine: Saadetteydim. « Kızılay_» ın ben azab İçindeyim, bunu yap· 
- Çok rica ederim hanınıe • konser teklif"mi, tere41diidamı i.'8· ~~ahın, korkqyorum, daha bü • 

fendi, dedi. .. Vedad Beyi kurta- bul etmiftim. Eskisi sibİ del 1111• yu ~ahlar İfliyebiliriz. Ko ) 
ra~ım,. derken büsbütün mahvet- Konser vermek için can aby~ • canıa ihanet etmek istemiyorum. 
miyelım. Doktorun tavsiyelerini nmt\. Menedilen he7ecanJar, fllD Suratımı astığımı görünce 
size tekrar etmiş bulunuyorum. di b-=.ni öyle çekiyor ki.K. dd}c~or :!"llddyas11ıı daha yakınıma çek: 
Onu heyecanlandırmamak, ·--. Muhiddin duymaam ! en ısYne 1 : 

k 1 -· • sanacak. Heye • - M k 1 mama azım! mad yapıyoım~-- &en! Şimdiden be • a u ol! Hak•ız bulma 
Saadet Hanım ayaia kalkmıt· ca~z yapatatlı-;:;_ .. --nb hiue- n 11~·· Yaptığım hareketten uta· 

h: ka•Luncle u.u- ... - r• ıroruın. Kocamı, boyuma oel • 
ıu h tin Mlonda mev m k • 

- Bunlara bizzat Vedadın diyorum. Seına a ek d h • k 'f ızınıı hatırladıkça yüzi~n 
· et-~ · · d lduiunU biler a a ıçten 

1 
•zarı. Yor. Atkımızı büsbütün kir rıay eueceğını hiç sanmıyorum. cula 0 :ıı.-._ Kimbilir, konser ver- etınıyel' V ,. d b• b .• 

O heyecansız ya-yamaz. ça caa··- b.- h JL • • • . un edad ! :Sa ece ır ı· 
~ . i b derece can a ~- e 11;1 runızı .. 

Gözleri parlamı•b •• me e u d t • • D .. l'ormekle, birbirimizi dü· · 
" L. merakın a enn var. a fllnmekl 'k if l' 

- Siz onu benim kadar bil • de, uır nedilen feYlere karfı in- e 1 t a ede mı. 
mezsiniz yavrucuğum. O öyle ;~aabd~anz. Konser vermem d'~-:- .B~ azabı benim de çekme· 
heyecanlı ve hareketli bir erkek ::dıh"keli~örHJiiyur. Ne ola~aiun ıgun~ıtdia edebilir misin? Stı'1tuiaır. Ali ~n yüre.'\'~~ 1 'L A N tir ki;. • • b ) Tam çaJark~, eaenn or- kinı -ola1ı:ılde iradelerimize ha • 

ser3n su senpilclli. Demek şu &.! '· Füsun, sürüklenir gibi, b~~: aca mda birdenbire kalbim dura. 
l-ro.~ lktthır 'kaınleŞ.i Halil• pehi1i- Onlu lııMtabatw ve hemşireler ok.ıana. le7D ve meeeani talebe almaeaktd'. ezilmi, bir vaziyette kendısm• t:ı ve 

0
,..-- ..... ~•-r.•'k mıyım ? - Oh, itte bunu yapanuyo • 

vaını y.alkayı elıe \•enmıiş değild'i. fstettUlerin en reıı 30.8.54! giinüne kadar Anka.rada Cebeci onla haııtabakıeı o. istasyona atabildl. Vedadt Sem~· c ib...:-a) hiç de korku vermi l"1nn, Yapnıak için de kend;mi iB
......,.__ a,.. ~"'ml •-rdE>, e'V'de b"yUPc bır ~ 1 ...... .. 1 b' ··ı- b z~rlaY'llhııyorum Semahat! Ni • 
CU\l<ll

33

ur., '"" J-· -.ı-- .. al m ........ 1~ıı.:~ae • ..ı.uı kayıd binli şa.rtJa.nnı ha.vt ftSlkala.rla birlikte mtiJ'ara. hate nazaran daha u eh- _ bana •• Ne gaza ır o unı u .. çın. evet n' • ? 
8

. b' . . • 
1 

,_.ı; ., • ..,..,,;;.,..,. -.....a..-...: -n bQ.Jqed-e. .. _. -u ..... t H un t ı -- kı k b' . •çın yı -''"",.,...= ~ .... --.- atları. Ka.yıd ve ka.bul şıı.rtıarı Anka.r.a Lv. Amırııtı ve stanbul Lv. Amlrlltf tehlike olan Saadet an S Bir an'atkira ya şaca ır ö . lardır • .. ır ınmız? • 
crl'fılenıli. aatmala& kemls,.onlannda ~Arüfür. «51% • 7705!> did ediyordu. Sanmıth ki, b~.:: liim- Sahnede, piyanosunun ha • nan 

1 
9e"1yoruz. Bazı zamanla • 

Del1.i Hasacn da m61nı11Un göriinıü_ det Hanımdan Vedada ple 1 t, -da aeTl'İlisinin karşısında, hir bu koduyor ki, İsyan ediyorum, --1-- K ....... rrlktıa Jcn.c.o...,.ı:· dol ..:ı. ,___ Nihaye ..-- ' • .. u-... a ar •-ıl k t Ld yıoıuuı. aıra •• · """!'-J · anu.. A k 1•k Ş b • d cek bir fenalık yoıu.-a:. 1'ir ıına· clenbrre, e'bedıyete vom'IUUVer • IODr h ı• ı ve ız ırau an 
lar, ti ... so'kağın alt ba.şm3 kaıdlar Beyoğlu Yerli s er l u esın en: Vedad onunla ···~·yill 1taJb'«l1d, mek ne h6t 9ey .. H~ dehşeti l•Ya a ~Ya~ bizi tekrar kartı kar ıumalylq'.> ,e:ıı:Jeın yıü!k.seık ve !taş balhıre. Şubeım.iıiıle lkQ..ıh maW. ril»Plariaı emeldi 11iiJJ8,ylarJ.n Ulbemise llliba .. cera geçirmektedır. Vedachn l'Öziimiin 8DQne_ se1iyor. Ne I•· _,. g l'lllıa bulunuyor. 
clıııvaın boyucca. ~ğe baslL so"yle,.iıl.3eri dofra he, ,, ( Ar'-ı oar) ea•lhn '4nh __ uDD 

---~~ ~~~~~~~~___:_~~~~~~~~~~~~~~~--'-~~~--..ı-....-..~---.:~~~~~~---
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H d nı ı ı lah;b eden bir mösuö 
r VazanJar: Max ve Alex Eischer Ceviran: Halid Fahri Ozansoy 

Yeni bir memleket derdi 
( Baflaralı 1 inci s ayfada) 1 nuıl sarfedeceiini bilmiyen mü-, doğru değil yukandaıı qağıya 

yuyor. Fa~~l Ahmed, bu yazısın- tere~di zenginlerin ihtiraslarını doğru ba~ıa'malıdır. 
da he~e munevver tabakaya mt.!n taklıd ~tmeğe kalktık. Hatta, bir Kadınların kumar oynama$1na 
s~? b~.r kısım kadmlarımız~n. da aralık lsta?bulda resmı hh· ku • gelince, 0 bir nevi ıssizli.~in, ya
Turkluk ve analık hasletlerını u- .marhane bile açtık. Beı·eket ver- ni aile kadını olmam"anm ifa~e _ 
nutarak bu modaya ayak uydur- sin, 1sta:ıbulun mevcud olmıyan sidir. Çünkü hakiki bh- aile ka _ 
malarn~ı a~fed.ilmez bir suç ola- serveti bu batakhanenin U7.un dını kendi aile İflerılc 0 kadar 
rak tela~Jr:· edryor. müddet devam etmesine mani çok ve o kadar heye.!anla meJ-

~eyi bıraktıiı altı · yıldanberl, Yolda, gittikçe kadının mahr.e • mİ§, Pantheon'a, Obelisque'e v~ Bu mılh. dava etrafmda b.~ ol~u, az bir felaketle kurtulduk. guldur ki; kumar oynamağı bil-
Jules Crous~iUon, kibar bir kadınla mlyetine sokuldu. Omnib5sün her Sacre • Coeur'e gözlerinin önünde anket te~tı~ ~de~e~, m_aı:uf rr.~- iki türlü kumarbaz vardır: Bi- se de, istese de vakit bulamaz. 
münas~bet t~is e~;.ğ~ özlüy~rdu. sarsın:tsında ifıkane bir tavırla ona resmi geçici yaptırmış!ı. Şimdi 0 ka nevverl~r~zın fıkırlennı tesbıt rincisi amatör kumarbaz. Aile a- Kadın için kumar, aile v&zife • 

O gun, çekiııgenlıgını yenmıye ve giilünuiyordu. Nazarları birbirine danın arkasında I..af'8yette caddesin letmek ·~~edık .. ~ldığımız cevab- ralarında oynanan kumarlarda )erini benimsememekten ve ih • 
k _._ il ba . 1 . • . arı bugunden ıtıbaren n-=ısre ha~ b ı·· 1 t• · "' . ld b k b" d ~ "td• ao ... tan geçen k yanın yanına rıut.Iadığı :zaman, kadın, rıddet e deki 370 numaralı binanın merdı. 

1 
~ ,.. u aına or er ye ı,ır. ::>onu pro- ma en aş a ır sey egı ır.ıı 

kut--;:. kat'• k k ba · ıyoruz. fe 1 k b ı· B · · ao n•oaga ıyen arar verere JIDI çevirmekte idi. Jules; bunun; venmden çıkıyordu. O h , S f" . . . syone umar az ge ır. u, lı· cj. 0. 
çıLı:ı. Bu kararı verdikten beı daki. münasebetlerini açığa vurmamak Onun beline dokunacak kadar r ~n ey ı Orh~nun !ıkırlerı rİ§örlükten batlıyarak, heı- türlü 
ka ş0nra, Jules, Chiteaudun sokağın İç.İn bir Jhtiya:.1an ileri geldiğini dü. cür'etJenince kadın· mağrur biri d Şa.~~ O~hanb S~yfı.tym .zaman- fenalığa kadar gider. Kumarda D } d k• 
da. bir sarı1ının J>etİne takılmııtı. •ündü. :...-~ı ·••--'~d'. . li a yu se ta a a ı e sıl~ sık te- amatö.I( kalmak ya b um upınar a 1 

d ~ ~e SlllWI 1 ~ uzanan e 1' ona, ınas halinde bulunan bir rpünev- oyunu ece • 
Kadtn pek güzel eğildi anıma, Theatre • Fqmcais meydanında çapkınca ilwlvvurlarını bırakması · · d. O d ·u- b'" rememek veyahud vazaceçmekle merasime şehrimizden 
bunılmı dolayı , teıebhü3ünde daha indiler. Kadın, acele, büroya doğru 1 emrini verdi. Kadınların sondaki. v~rı;uzb.ır. a.b~~ 1 ~yeb - olur. Kumar muvaffaki)elle de -
kolaylıkla muvaffak olacağını dü • gitti. HareketW iyi Jıesablamamıı l kada daima ya'Oltıkları bu manevra. ~ızt ~ k;r ya~.;. gı t 1

• a~_-yan k.u vam edince amatör, profesyonel gidecek heyetler 
tünerek müteselli oluyordu. l olan Jules, onunla kapının önünde lara aldanmıyan Jules vukuu yakın as a ı Mankt,,b aye ukçı.l.. ıdyor •.: sınıfa geçer. Bu sınıfta hile meı· 30 "~ 

endı · t k ı · 1 · er- e e çoc aıın an aı- d . .....ğ ..... os Zafer ve Tayyare 
K sme cesare verme çın, bunın buruna geldi. Derhal konuş.. olan teslimiyete daha fın:la bir kıy. ı k d ı k d h · l ru ur. Kolay ve sermayesız pa • bayramına ald hazırlıklara devam 

Laffitte sokağını geçerken. tarihteki mak lazım geldiP-lni bisseı:tl Artık 1 met verdirmek için. kadını dördün de ak.~n ı8rın~ : a~ ve te ır ~~· ra kazanmak fikri ınsanı kuma- edilmektedir. O gün memleketin her 
Messaline'i yade:ti; Saint.Georges j hiç tereddüd ~edi, esrar~ ve cü katın sahanlığına kadar takibd; eln ~ e;el k a ~- uı;a~ın .~r ra sevlr,eder. İlk kazançların lez- tarafında 

0
1..J •• .:::... gibi bilhassa Dom.. 

sokağında Laure'u hatırladı; ve Tit alçak bir sesle kulağına · ısrar etı' I :~-~~ .~~.a 1 şe ~~e kognı gtl· zetini ondan şonra gelen zaruri auugu 
bout sokağında Ninon de Lenclos. - Korkarı.'n buoim y. agmurw ya_ Hiç fU·.:pbesi:z: bu kadar ısrar ve ıgllDI g~rb':1yborudz. ırçodo l zararkı kayıblar kamçılar. Bozı..ılan bir lupınarda büyük merasim yapıla • 

k • ..-·· ~ey er gı ı u a m a asara caktır. Dumlupınarda yapılacak me 
yu düşündü. Bir cıkıkçı came anı • ğacak, madam' muhabbet kar,ısında mütevekkil. ve .. ki · t• d. a· ' mai,et bütçesi içinden insnn yal-

•• O• •• A I' w •• o· . gorene e ın ııar e ıyor. ence rasime bir çok vilayetlerden heyet. 
nın. on~nu, ilinı atk etmege en ~u. ıye fısıldadı. mağlub olan kadın. nihayet kapıyı en fenaın kumar hakkında bizim nız kumarbaz olarak çıkabilir. ler gidecek ve Meçhul Adı.er abi _ 
nasth bır yer buldu. Adımları_nı ~ık ! Sarııın kadın, bir lahza, gözlerL l aç:ı. Jules'ü salona aldı ve bir jestle cemiyetimizdeki ahlaki telakki - ~~~r- oynamaktan insanları de5ine çelenkler konulacaktır. Şeb. 
laft~~dı, ~a~ın\n yanı~an ıler~e nl • kırpmadan QJ_la baktı. Sonra oturmağa davet etti. nin yava,, yavaş gevş~ıneğe yüz bu~~ut_ün men~tme~ ~~c.e kabil rimlzden gidecek beyr/.e §ehi,. na. 
geçı.ı ve zihnmde, bu munasebetJ~ı ~~M7s -. Cllchy - Odoon Omni.. ı Cr?uıJallon lıaybettiği bunca .ytl tutmuş olmas·dır. Türk: cemiyeti ~~J!ıldır: ~n tıddetlı ihtir~lan - mtna amami meclis azasından Züh.. 
~angı.cını IJ&l'e.t ~edecek olan kat 1 busune. h:ndi n- daha sonra, Salnt. lar lçın acı acı bayrflandı. Şlmdı ar. kumarı şiddetle takbih ed~r. Ha- .nızın bırı de budur. Ve bır defa tü Ural, Parti namına Sarıyer Halk. 
cumleyı araştırmag!l bafladı. Her ne Germaın • des • Pres' de Gare du tık kanaat ge~lr.ti ki. bira:z:ıcık tırlardadır. e&kiden evlenmek is- bu lezzet tadıldı mı, afkgibi in- evi reisi Dr. Ali Akny'dan mürek.. 

• ~lursa olsun. nüktoli bir fey bulmak •ı Nord • M.on.tpaınasse ominbüsüne. cür'e~e muvaffak olmak pek kolay. tiyen delik
0

anhlar da en tehlikeli sanın çarçabuk bapnı döndiirur. kebdfr. 
lazımdı. 5_arıııo _madam .. yaklaı_ı,y~r- Jules hlçbır fe~akarlıktan çeJdnmi.. dı. Saçlarının perçemini düzeltti ve kusurlardan biri de kumar oyna- Fa~at bu~~ büyük çapt~ ~i- Ayrıca Oniv.ersiteden de Hr oro.. 
du. Jules ~e bır tebessuml~ gulum ' yordu. Muhayyilesi daha Square des acele. ceketini sırtından a."tı. Uzun maktı. Bir aile kendine damad rayetme manı olmak kabıldll'. fesörün reisliğinde her fakül:edcn 
::dl ve. ~sınde mahre~ hır tonla,• B~'tl~l~?5· da iflemeğ<!. başlamıpı. miiddet beklemekle ca.':'ı .. sıkılmad!. edeceği adamda bu ahlak nok • En büyük müe~desi ce~i!e~in ayı-ı~cak ikifer talebe eençlik na:nı. 

a şu ıtirafta bulundu• Zihnim boyl~. h~ıf suret~od l_ıleterek, satl§ln kadın bemen donup geldı. sanının bulunmamasını arardı. kumar ~aldnn_dakı t~bıb~mt '°ıd- na torende hazır bulunacaklıırciır. 
- Bugün hava eüzel; madam! timdi. kendısuu, mevzuubahs olan Elinde minimini bir tq tahta tutu. Kumarbaz bir gün mutlaka kur- d~tle'?-dırmektır. 1:emtt aıle mu-
Kadın iıitmemİ§ göründü. kılı bi. kadınla, rayihalı _bir halvet odasın. yordu ki. üstüne tebetlrle §U kelime.. duğu yuvayı yıkacak bir serseri bıtJer~e bunu hıç sokmamak, 

le kıpırdamadı. Mme de 5evigne • da, onu ka§korsela ve kendisini ceket leri yazmııtı: sayılır ve ondan cüzzamhlar &"i- çok guç_ s~'?nak, ve~ahı.ıd ora -
~1.n bütün nıek::ublarını okuduğu siz görüyordu. - Defolon batımdan. ~n sağır h~ korkulurdu. Bana öyle geli • )arda ~ır ıtıyad halmc getirme-

Genç bir kadının · de
nizde cesedi bu" u 1du ıçm kadı_nları pek iyi tanıyan Jule~, Velhasıl bu ~nibüse de girdi. dilsizim! yor ki, kumarın aramıza yayıl - ~~k lazımdır. Kumarbazları hoş 

~un hır hl1e olabilmesi ihtimalini AJqam saat yedıde, LafayeUe cad Halid Fahri Oz:anaoy ması Büyük Harb zamanıne. ras- gormez, onların ellerin: dostça Dün 5.matyada Du"Ddp~a sa • 
~upbe?' ~~~~-e anladı. Her ne ise, desinde 370 numaralı evin önünde gelir. Kolay emek.si.z kazan~lann sıkmakta tereddüd edersek, ku- billeriode ç.öp iskelesine yakın bir 
hiddetlı gorunu~ordu ya. Demek ki İstop etmiJti. H t ·r eğlencelerinden bırı de bu olmuş mann sirayetine çok faytle.]1 bir mevkide denizde genç bir ludın ~-
oldukça bir nett.~ .elde etmif:i. Elli kere, aJtmı, kere teıebbüs et. a Ya ve I 1 m tu. O sıralarda kumar masasın - §ekil de mani olmağa ça1işmı~ o- sedi göriilerek sahile alınmııtır. 

- Ah! diye ıçmı çekti, ah! sekiz mitti mükalemeye kapı aça • (Ba, tarafı 311 de) daki büyük kayıbların hikaye - !uruz. Yüksek aile ruı;Mtleri içi- Vak'adan haberdar edilen ıWbr.t • . 
senedir ne diye yapmadım bunu ? yrm diye. Fakat bdın, kafi bir sü. Darwini~tler ölümü bir ıstıfa lerini işitmeğe başladık. Büyiik ne giren her fey gibi bu da daha çi müddeiumumisi beraberinde !ld ., 
Hayatımı körle3ııişlm. kUt muhafaza ederek, ,iddetli bir vesilesi addederler. kumar oynamak ve büyük ka - a~ağı tabakalara do~u sız'\rak liye d~oru Hikmet Tümer c '<lugu 

Trinite meydanında, sarişın ka. cevabla onun yanından kovmamı,. Metchnikoff'un nazariyesine yıbla.ra uğramak bir nevi ı:ervet intişar ediyor, buna mani ol'!na- b.alde cesedin bulunduğu yeı-0 ge • 
dın, Square d es Batignol'lıes.Jardi:a tı. Hiçbir söz M;ylemiyen raı:ı o)u. kartı tek gün sineği gibi bazı kahramanlığı haUne girdi. Ve maz. Her moda, her zevk, her lerek tetkiklere başlamı~tır. 
cl'es PJanıteıs omnibfü.~ bindi. Jules yor demektir. Bunun için, Jules, bu uzviyetlerin hiçbir anotomik ta- bu isleri yapanlara şöbret ka - eğlence böyledir. MuUaka bu te- Bir kaza neticesinde denizde bo -
hemt>.n onun arkasından ominbüste meçhul ve ihtiyatlı kadına kur yap. havvüle uğramaksızın bir günde zandırdı. . resaüp olacaktır. Mad ... mki. yük- ğuldağu sanılan mağrulrun. Sa-ıal. 
Yer aldı. Kadın bir bilet istedi. Ken makta devam etmenin zarif çapkın öldükleri ileri sürü1ebilir. İhti· Bu kıratta adamlarm yük&ck aek :unıf onu beğenıycn·. Öbür - yada oturan 20 Yıı§larında ri riye 
disi de kondoktora al~ı sous verert-k, hir adamın vazifesi olduğunu anla. yarlı'ktaki tahavvüUer muhtelif aile muhitlerine sokulahilmeai leri. hunu e':' kötü ve en zararlı adında bir kadın olduğu an1a,ıl.nı~. 
ayııj suretle kiiçf.k bir mukavva ta. mı;ti. ı. Seine nehrinin kenarını takib hastalıkların bir -neticesi değil, ve onl!lra karşı hususi bir dikkat fekilde taklıd edeceklerdir. Ku- tir. 
leh etti. Bu paıa bu lfle ilk harca. ehnq Bastilles'in etrafrndan dolan. bil.Akis bu hastalıklar ihtiyarlık gösterilmesi kumar al'!vhindeki ın:tra kartı hareket, bazılarının Kadının bu akıbete nasıl u~radı. 
_Eığı _sennaye wı.' ~ff, Arc de Tiomphe'a kadar ilerle §artlaruıın bir neticesidir. telakkimizi JlPVfeUİ. ServetİJ>\ ;ı;apoett\ii gibi, a~ağıdo.n yukan ~· tahkik ed~edlr. 
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Güreş müsahabeleri 
Dlanlsada 1 Edirnede ( Baf taralı 3/ 1 de) ı turamazaam yeniliriz. Paditah, 

Fakat Kel Aliço ile, Kavas oi· bizi aarayaı\dan sürdü. Bu, yetiı
lunun huzurda güretmeleri İra- miyormuı gibi ahır ömrümüzde 
desi çıkınca, Kavas oğlu, keder- de maskara edecek be!. Bu, ne 

ustası 
S... :zelzelede Gelenbe köyü Peynir ve lıafar' ifliyen mantlı 
Meta enlıtu haline geldi, açılı ralar ltapanJı, yeni yıl mahıu-

ta lıalanlara çaJırlar lii .aialrhava JepoiaTına 
gönderildi lıondrı 

lendi. Söylenmeie batladı: biçim paditahtır? Ah cennetme- Kara A!hmediın us~mm Yusuf. su.f, Fıramıız aS1'.a1ı4 ve <linya t,.. 
- Ne yapacacım timdi? Hiç kin efendimiz neredeain? Kal- tan daha anaıh.iır ve usta bir ıpe!hli. pElhllivanı olıaın Fıra.n:n Po! Pon:su 

böyle irade olur mu?. Gençleri dır da bafım bir b~k ! . van alıduğunu kaıOuil. et.ııneik zaro. ülstıüstıe an'aıfdlub ~ Bu sebeb. 
1rürettirain !. Bu, paditah, pE-hli· * ıiicfir. Gikeşler:im: muıkaya;e Eltıti • le FNDsııztl:ar. Koca Yusuiwı na • 

Manisa. (Telefonla) - Kırka • Eclime (Huaui) - Bu yıl ıiit van olmadığından hiçbir teY bil- Güret Yıldız sarayına tabi ğ.ümilz zaman bu, oo~katıl.er daha mağllub ofan vıaziıyetinıı çclcemi • 
iacın Gelenbe Mhlyeainde eYVel • mahauliiniin itlenme mevsimi 90na miyor. Ciddi güreı nasıl tutarız? Mecidiye köfkü meydanında o-~ meydana çıık&r. yorllaırd!ıı. • 
ki gece vukua gelen zelzele çok fid. •.-mittir. Peynir ve katar iıliyen Git Aliçoya söyle de, töyle bit lacaktı. Alman imparatoru, Sul- Meseli; Koca. Yusu.f, Adalı Ha. İşte bu ihbmas.ladır ki, Herge. 
dedi ıeçmİt ve henib uykuya yal • mancllnJar bir kaç güne kadar ka. oynaf yapalım!... tan Hamid ve maiyetleri Meci- !ili hıiç. b:r keresiıııdc; maığl(ıb ede. ~ tbr.ahimıiın mağJ.Ub clmamas:m 
mıı bulunan nahiye halkını korku .,..,....Wır. Maadıralar tarafından Sarraf Niyazi, Kel Aliçoya diye kötkünde mevki almıılar- ~. Ve; Adalı ılaılil ole olan i9tiyor-:tardt. Koca Yusu.fun küçük 
ile yatald.rından kald!~ııtır. Sar • .iflenea peynir '!,.e U,.r ~tıhia ge. selerek: dı. Kiabetlerini giyip yailanan ~ ya be~l.i1c r'lıe JlE!tice. Okfka1a hasmına iltarşı yaptığı eziıci 
atntı 0 kad. ılddetli iclı ki uyanık tirilmelde ve Edime; Kırklareli; Lü. - Usta!... Bu yattan sonra iki iri ve kemikli ihtiyar ortaya ieıırniŞti. Yahoo mu.nazaalı ve, mu gıilneşe tahammül edetıneyip bağır. 
bulunanlar bile dehtel içind:~ kal • Jeburıraz quk hava depolarına ko. tabii 1rüret tutulmaz... Fakat çıktıl•r. Diier bafpehlivanlar da darabaılı kıallmı.ştı. ma'y:a iba.şlarn:ış1a.rdı.. 
mıtlardır. nulmaldachr. Bu peynirler kaaım üa. paditahın İradesi yerine gelsin... aıraya dizilmitlerdi. Sahne fev· HaJbu!k.i Hergeleci, Adıallıı Hallıli g . . 

t• sanıntlda bir çok evl~r yıkıl· tü depolardan çıkarılarak ıat•ta an Kav~• oilu ile huzurda oynatır- kalade enteresandı. . yenillı"ştr. Hayrebonı ~de; .~~ ~t Fransııı polf~ 
mlf, bunu takib eden lklncı sanın· edilecatir. Şimdiki satıılar buzha. aınız... İki ihtiyar, çok ıüzel ~ır bu- Çor.Juda rnağ'lüb etmştıi.. • ~ ~ek ayınn~. . V~ 
tıda yık.Cmıya meyyal~ bazı ne üzerinde tranafor ıuretile yapll • Demeie •akit kalmadı. Aliço, zur pefrevinden sonra he!allaııp Koca Yusuf, meşhur ~.\da!ı Ha • ~ neıtficsiız. kaılmışt:ı. \...ri) , ,ı.,.yur 
köy evleri de enkaz baliae ıelmlt- mall'.adır. Halen perakende olarak derhal Ni..-azi ~vin lafını ai- enae bailadılar. Kel Abço, bar lllıi ~iği halde HergeJ~ı idi, o1dkası. hafiıf oJaın .Hergelıecıi ~ 
tir. Eauen bu nahiyedeki ev!~in bir kilo peynir 100.130; kaşar 180. zında barakta. Ciddi ve acrt bir cenç sibi çırp.ı~d~ ~e pefl'ev yap· aya.rmda ufak ıtefek olan Ço!lak ~ bir ~1 • Ve, A~ı ki.i.. 
hepsi de köy evı.-lnden lbaret.ı. 200 lan-ut arasında satılmaktadır. lisanla: tı. Canlı ve dara ıdP. Kavas oğlu- Mdlla, Adah Hall'W .İki' dcla yen. çülk Y9Şt.a11 ı.t.lbaıren yetiştir.ı~ır. 

Manisa vaU.i hidiae akabinde ---o--- - Abe utanmaz mıaınız be~. nun benzi kirec; gibi olmuttu. He- rrilşti. Ü~ güreşi Sanşaıba.nda iHaf#.lıecıl lbu .. · Allah rahmet 
Gelenbeye siderek icab eden ince - Oamaniye maliye vez.netlarını Tehey!. Hepten bozulmutaunuz yecandan kalbi yerinden fır~a- drup ımiiınarzaab ka1"1U~t.l. eı.yfrıesm. Fav~l'ade mahir ve ıi.ıı::ı lııo 
lemelerl yapmlf ve ilk tedbirleri al "ld'' k t'l k l Jı be!. Oynat güreı olur mu be? vacaktı. Sırtüstü yatıp mailub Göru~yor ki, Koca Yusuiun ye tlaıd ~ ~""'aı:ıcı:n-· insan Hcrge.. 
diktan 90nra Kızılayın yardımına 0 uren a 1 ya a an Zaten ben, Sultan Aziz devrin- olmak çok güçtü. ~mi Kara Ahmed;ıı u9tası !leclniın ıgiirıeşler.lılU, ha~wtırıı ne 
ihtiyaç ı&tenn~lr, Ankaraclan gön Oamaaiyenin Karaçay mahalle • denberi Ka•a• oğlu güretlmi a· Bir iki el ıüreıten sonra Ka• Henge}Wi İbrahi.m ile Çolak Molla tmdcMı- UZ'lm yama doyamaz.·· Hep 
derilen 300 çadJrın bqün gelmesi. Iİnde oturan Ömer otlu Mebmedln yırd edemeclimdi be? Tam aıraaı vaa ojlu, birdenbire, ıiddetle kolay Joolay m.ağlfıb etmişlerdi ~ ve müıca.dele ile do1-ıriur. 
ne intizar edilmektedir. Açıkta ka. ve Mu.tala oilu Mebmedl~ ~- ıimdi! Söyle o ahiretliğe güre,i- daldı. Aliçonun iki paçalarına işte Kara Ahmed: böyle br.üı;. Hengıeleci, Kara Ahmedden çok 
tanlar bu çadırlara yerl.lrilecek • aiye maliye nsneclart. Haimdı ol : mizi ayırd edec~z bu sefer... doğru yürüdü. Aliço, haam~~ın ta.d n çı.ragı olup u~tasından öWıı 90lll"a vfat etımi.ştıiır. Herg~lcıcı de 
tir. Muhtaçlara sıcak ,emek temin dürdüklerini ve Hamidin kardq1 Sarraf Niyazı Bey tat•rmııb. müthit bir dalıcı oldutunu balar· ciye IJoaıdaır ayrılmadan hatta ~ Alhmedin lköy.ler.i!nıe yakın br yer. 
ecll\miflir Nuriyi de aiır surette yanladıkları Kel Aliço, çok anud ve gaddaı di. Derhal rükiaa varıp hasmını dıefaıSmd:a ve iJ'k olarak PaTise dendır. 

' nı yazmlfllk. Aldıi•mız malUınata bir adamdı. Söz kir etmezdi o· fiddetle karıaladı. Fakat bu hız· Her:gelıeoi İıbraıhilrn ı.le gilt't.i. Heıııgelec.inin ustası: da fev'ka • 
lJJemİfte bir •enç 'ızı sorla aöre, katillerden dell M~f• oğlu na.!. Bir türlü .ikna ~ememit~i la Kavas oğl~un katı, hasmının Koca Yusutun nayaıt ve hatıra • Jadıe mahil" btr pehliva.ndL İsmi 

L-- lı "atedil Mebmecl yakalanmıt ve agır yaralı Abçoyu ... Henf ! Yehnlf, yetmıı kiabet kaanal'ına vurmuf, y2rı· lanmda H'erıgalect ·ıe Koca Yusu • Tor'.lıalklı Deli Hafüiı:r. Usta ç r&«, 
~arma. 1 er • J.J.man Nuri de Adana Memleket bef yatında ciddi güret yapacak- larak derin bir yara açalmııtı. fu.n Paris giireŞ!erinden bıiıset • Balkan fecaylllemi önunde muha • 

bmlr ~H~) .. • Ödemifle ıu.taneeiae g«in1ml,tir. tı ve o süne kadar ayırd edeme· İki pehlivan, doğrulup enae en· milŞtı~. Bu meııaıkJı güt-eşi o'kuyu. cir dlla o1ıa ta, İ21mitiın Derbend ikö. 
Birai. nabiyealmn Börekçi mahalle .. • -- _.. diği güreti ayırd edecekti. aeye seldikleri zaman Kavas oi· culanm okumuştur. Bu, gU'reŞ :rrW yıüırııe ya'kıın Saır:ımeşe köyüne ka. 
ainde oıuran 23 yaıında Fatma Düa Toluıt Biçlıi Dilıiı yurtla Aliço, yağlanıyor, idman ya- lunun katından fıtkıran kan Kel nazaaiı b~iir. Fransııılar ve. dar gelmiŞlendii. Bu; lıalqin.a3 Sa. 
gören, P~çeıme mevklln~e bulu • sergıaı pıyordu. On .~'.gün son~a. C\la- Aliçonun yüzünü, göğsünü. yıka· ecnebiler TürGt güreşiınin 'X>l balığı rıımeışe lköylıi.iB.ed Hergeleciye de. 
nan babçesme giderken Salih Kara. • . cak huzur gure,ıne kendını ha· mağa batladı. Sultan Hamıd, bu na ~armnül edemedııtleri ctih-et • ustaısl Tarlıalklı Del~ Hafıza dJ bi • 
Jepe tarafından yolu kesilmlt. Sa· T~~t (H~~ - ~aaıifla Ve. zırlıyordu. Elinden selse Koca hali sörünce, derhal elile itaret le ~ ~oaırdı.ı.·. Halbuiki rıer meıar yapmışlanlir. Ye, taş.. 
Ji.h Karatepe ve ark.ıdqlaa·ı Recebıkıiletmın :rmın1 t fsa~ 1 ~.aç~ .ve Yuauflara, Adalı Halillere mey- verdi ve içeri çekildi. Atalar, ortada hıiç ıl1i:r şey yokıtuı. Koca Yıu m ıüoJer.ilnde .isimleri mahkuktU ... 
Kuru ile lbrabim Deiinnencl tara. iki eeınecli~ can 1 8~ y~ı e l' r~. • dan okuyacaktı. hemen süreıi ayırdılar ve pehli- suf, hasmını bovunduırı.1klıı alt na Usta çırak yıany-&na ebed yet uy • 
larından ZOlia kaçırıbnıttır. mrz maarıf hayat'~1 a ; ı~t 1 

1 
ır Kavaa oilu Koca İbrahim, ız- vanları meydandan uzaklathr· alhnıştı. Pamis g:bi yeıde H~'lte- kusunu uyıt.IIMktadıırılac. 

KenclİIİne taarruza kalba üç ki. vaıll'ı'k olan. b~ya.n ~rztk~e ~ın tırab içinde idi. Gece uykulan dılar. Kel Aliço, baiırıyordu: ~e ayağa kalk dityenııezJL Uzıe -~ h~ııei gibL g0ıni • 
~e muka•emetten aonra Fat - idiresindeki B ç~ı • . 

1
' ve ~· kaçıyordu. Hayatında hiç yenil- - Abe ! Bu nasıl 8'Üret be?·· nme çu'1!Latnıt> oyun yepmo&ktan ib ~.1. dkıu n ı.--

ana ıece kaçmaia muvaffak ol. yuııclunun mesa-~ devresi 
9008

• ermiş memit olan bu, ba.,ayiğit Türk, Tehey! Kan çıkmakla ~e .ol~•. ~dla~~_.,~a gövdesi~ :ıUğ~ı:~~ bı~::111~~j:. 
...., ve vak'a1ı jandarmaya haber ve 'bu v~ ile açılan eergt Lın1erce ahir ömründe ve huzurda mai· be? Bırakın ayıralım ıureıımızı 11•uı::ıı1.A:1L n .l\Juıııwus:pallll oyuınunu k:t ? z tm' 
vermlt~ir. Suçlular tutulnuıflur, ~inin hıayranlıkJarln l .lcazanmı~ lüb olacaktı. O, Aliçonun kendi- be!. tatl:iik etltiı. Bu oyuını eıicı ve, bo. rBu! s _.ıı~ ~.:.::.· a~ :;orıum., 
-~ 1'11ilarım?Zm ince zevkler.i san' at ka- sinden daha ziyade yerinde ol· Her ne bal iae, zavalh Kana ğlucu bh- oyundu. Koca Yusuf, ikuTt ' 'W\ICCYese~'ıl yapmax .~~ıma r, 

Alpalla te'er labrilca.ı biliyet1eri ve hilıasea nakı:, w şapka duğunu biliyordu. Kavas oilu, oğlu, bir kat patlaiile kurtul· kapım:'lle Her.gıelecuy:iı ezmıe.ğe · ve Ben; Koca Yusufu kfrçu•tmıc:Y 
f N. • B .. l m tu L-ıa·d ""-ır.- ... ;ı;. .. ""-""'..ı... '1:'1---'-' Qa\7;...,.1· _' ilstlmediım. Ve, haddım değiJ ere ..• --'•-- 6--'ıvor lotıUnll.D\ tertibi QOk c.azib ve mu. aarra ıyazı eye ıunu aoy e· Uf ue an. .. .. UVSJ''"Clf>C' • ..,......._... ~.ıot:!Ul _., ..... 

~-ua-.-·-.r- up " ea . . '-d· ı ,_ l • t'. Kavas oğlu olunceye kadar leır ve, ibilıaısısa yUıtlica :y(irddiı Pa. Çiinikü o; büıtün c.\hanı. yeııc vu • 
Alpullu .-.. f•lwlkuı yeni 111 v•ffak.ııyetlı oluşu taK" ır ıe "'.arşı an. mıt 1 • • • •• • d ·-8.:n. ıı... ... :ııı .... x. b 1ar aorek al f "'ın.a g.ır...., n a1<> 

pancar maheal&nii 1,...._ üere ha m14tır Şapka ve çiçek öğretmeni _ Ne yapalam padıtah emrı aoylenmlf urmuttu: • • rı~ırAel" -~mrn<"f>a aşladı : l'ı~ "- a r-.8a -· •• t'>~ • 

strlıldarını bla.&-:....:.., F-L.........__ bir. Refb Öz.orahn eıer!eri de Z.'!Vkle bu!.. Fakat Kele, bir çift uhdalka- 1-h Abe, kak't~mb pahtla~fa~~ 'ı~ı, - Valhşetıdit bUı... relk serbest güıreşin ve gcreks~ yaf 
...... -r- ....... E va a yenece ı u en ucn ı ~aris:aliaır, Kocaı Yusuıfa garaz ~an §llllhııcbr. 

bç SÜlle bdar ÇAlı~a batl•P· brtı.la:mrllf ve tıakciirier toplamıı - catam. ier tuttu~raam m Ta • il Sdati K. .ı .. idilıeır. Nıad gaıraz oiımulardıı? Yu (Arh. flar) 
~ t"' kak baa&arap 7 .......... ODU... Ut• • llflq 
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.. .. r ş r· 
Un gec3 Bir Japon gazetesi 1 

(Ba•tarafı ·ı ı"ncı" "ayfacla) d r·· ·ı St ı· d "Hindistandaki ngiltere kuvvetie- ~a~a! geç_ ve l:ıu kadar gÜÇJ) YC· 

S t t b 
. ooJ. ,. .,. va a, :rorçı ve a ın arasın a • • f" d tqtırılen Ingiliz ordusu tal'afın· 

0 ye e ıgı hariciye komiseri Molotof v yapılan cöriiJmeler lıaklunda isyan teşkilat;an· rınr 8 ın e toplu ve dan açılırsa, İngiliz ordusunun 
, -- Mar l Voroşilof hazır bulan • bugün Londra ve Moakov:ıda bi· dinç h:ifde bu UR· tehlikeye atılması ihtimali de 

muılardır. rer rcşmi tebliğ neşı edilmiştir. dın} malı,, diyor rn. evcud olursa böyle biı· hareket 
Lon Jra Almanların Müzakerelere, Ruzvcltin şı.>hsi Tebliğde, görüşmelerin dosta· d r ayı ercih 1!e Büyülı; Britanyn imparatorlu-

.. K b h • • mümessili Harryman do iştiraki ne ve samimi. bir bava içinde ce- B b 1 A.A ) H" • gunun ebedi menfaatlerinin ko· 
aşagı U an ne rınl etmiştir. Ayrıca Mıstrdaki AmP.· reyan ettiği, Hitlerizme lıuşı yn- om ay 7 ( • - m - ed Ce lr runma olup olm y caı7ı meal>J ... 1• 

g eçtiklerini kabul rikan kuvvetleri kumandanı Ge • pılan muh rebeyi ilgilendiren di&tanın bafka bn ka m~rke:r.le • derhal kendisini •öst:ı·ir. .... ..... 
ncral axweU ve bil' Amenlmb kararlar aJı;ndığı bildirı:mekte • rinden bugün alman raporlar ev-York Post gazetesinin t "lt d .. ediyor k d H vaziyette büyük bir ı.nlah oldu· . Moskova muhabiri ~J;zc· ngı ere e, feni c phcyi her 
hava uman anı arrymana re· ve harbi, nihai zafere kndnr de· 0 ne pahasına olurs olsun a~mak 

_n. L- f k t trn" ı d" k b da _ ı~ 1 ğuna işaret etmektediı. a\kula tesıne ztm bir tel.n-s.f çel·erek " Lomlnı. (A.A.) _ Kımı.asy. g.a.. ıı a e ış er ır. vnm etme 'Q;"'.isun uU.umdar 0
·- yolunda, komüni~tlcrm· ve bı"r 

dd 1 Ç
.. ·ı H M L d fi ,_ ,. da bugün ögleden son. a Hindli Anglo-Sakson alemine muhare· '--tısında ve Krasnodar'dn şı el ı orçı ve rrymn OS•"ova a tara arın ual ı ve sarsılmaz a - tnsım hn.sınm hiikUmetı" zorJay n ,_._.ı· M ı t f t fmd k 1 · l • yid d"lm k nümayi~ler bazı :;ok klnrdan beyi kaybetmek tehlikesi ile kar· 

muh
arebder cereyan etm~ts~ll". o o o ara n rırşt anmış· zım en te e ı e tedir. l tdel>l.ermden sonra iki u··ç hafta 

1 dı A k - b d 1 ·r· ç ·ı· ge-+;kleri sırada ikinc& detccede •• aunııı oldu:!·lann h b J t Dün gece n~edilen Sovyet ~ ar r.. s en an. o ng1 ız ve örçı rn telgrafı ~ :r r·- Y "' 
1 

D r a mış, vıı~ ki ortalıfr birdenbire bı"r su-. 
b k A k ı ı Lo d 17 (R d ) hadiseler olmu,tur. §Öyle demif: •-~ 

m
•\tebll<Yi Kletskaya oenu u şar ı. merı an marx an e entenıas • n ra a yo - Çörçil B .. ··~ı d v • Ön Kun çölm.i, bu sükun devrcsı"n..:1e 

0 __ ..t.;.· nal ı ih • k , b S • uaun og e en son en ... enı « ümüzde ·ı 40 ..:ı a -=-~e. Kotelnskovo ,ımali ~~m.. yo 1 ;a ~ır. tır ıt ası- ugün talıne gönderJiği b;r tel- - ya nız li .. n- nristokTa i nlemine mensub tn-
ISlllU dar'd t e.:.: ··ı kib r::. ·ı M k Delhiden bildirildig~ ıne g_ürc, J'ık lük bir zaman ka1d b Al\. • de Minernlnievodi, Krasno a nı e. ~ mu ea , '""'1l°'ÇI ve grafta, 05 o• da l eneli ine " ı, u ""' gun nmmıı bir kadın muharririn im. 

' L-} • ı buld Harryman kuı dem lerd bu ·· t ·ı h ·· ·· k b 1 • d 1 söndürme mecburiyeti iki gün içinde ya Almanları yere sermek J d ıı:lddetl" muharcue enn vwnı u. ~ e • gos erı en usnu a. u oe11 o a· d he. u ......... Jmı•tır. neı. kı"~ı"den • . 1• • d zası n tın a Rusyanın muhare-
,,. 1 1 m 1 d t l kü b t -•• ... u ... ~ ıçm e ımız en geleni yapacağız, b t ·ı· ğunu zil•rctmişt r. unı uş ar ır. yı eıte t r eyan etme de ve a· fazla bir adamın bir aıayn top • b d d lı eye ngı ız tcsviki ile girmiş ol· 

S
talingrad ııinıall garb" in. de R,u. s.. ngiliz. ba ekili Mogkov:ıda raların a yap.ılan temasın, il~rİ· ya u 

8 
mu arebeyi hem Al· mnd ğmı hatırlatan bir yazı ,...0··r· 

'"' f ı et] f lanması hakkınd ki yaank Ü'",. monlara hem de J I k d .,. lar Abnanların tank ve pıyadesıne a:ı: a zıyar er yapma!: ırsl\tı· de hayırh neticeler verecetrinden , apon ara ar· üğiimüz nibi mes.hur n Ekono· 
1un 

'---'-- A ,_ v _ d b aiin dah mer'iyet mevki inde "I yüzde 97 ihtı"m J ·ı k b d kaqı nnudane çarpışmalarda bu ~ı ~ ısbr. ncn:e<. n.rem· emin ol uğunu ildirmektedir. k;Jacaktır. ~eğiz.» a ı c ay e e· mishı haftalı.=tnm da Avrupa 
maktadırlnr. Krasnodar'da muhırrc. hn saraTinda ~fine bir ziya Kahirecleki mülakat cephesinin nçılmamn Amerika 
be bilhassa iki nıeskôn mah31 dva. fet: ~erümistir. Ziyaf t esnıısm· Londra 17 (A.A.) - Bugün Bir Japon ga:zcte:ine göre Meslektaşımızın görü~ü İster yardrmınm akın halinde gelme. 
randa devam ebnektl•dr. da bı~.ok nutuklar teati edilmiş- ifr. edildiğine göre batvekil Çör Tokyo 1 7(A.A.) - Ofı~ der~ ister "kısa olsun, Amei-ilm- sine tal!k eden bir başka maka-

.Almanlar apğl Kuban nehrini bir tir. cil. Mo kovav ittiği sıradn, Ka Hindistand ki vazi)ietten bnh da birçok kimseler t rafından le gördük. 
noktadım gcçmeğ~ muvaffak oL Rum! tebliğler hirede cenubi Afrika ba ekili seden A bi g:zetesi, b şuınkale· payla§ılmaktadır. Maryland va· Bugfuı ise bu muvak at sü \ın 
muılardrr. Yukı:rı Don'da meskun Londr 17 (Radyo) - Mnako C.eneralSmuts ile görüamü tür. sinde bilhaua §Ul\lan yaLtllakta· Iisi ile Senatör Pepper bu fikir- devresinden sonra Londrad& Av. 
bir mevkiin içerisinde büyük mclıa. dır: d~ olnn~ar arasında göze ç rpan rup cephe&in:O açılm smı isti. 
rebcler cereyan etmcldFdlr. Alman. R •• A ı •• Hindistandaki isy n teıkilat • bırer numune olarak göatcrilebi· yen seslerin tekrar yillr.s•lmey 
lar buraya büyük kuvvetler getir. S ara gore n1an ra nore landırılm h ve silahlan.:ı,ılma • lir: Söyledikleri, gazetecinin batladığım iJitiyoru:z. 

ti 1 d ş· d"k" · ı • Moskovndan telledi"'nin hemen r.k" •- • 
mMerdir. (Ba.,tarafı 1 inci sayfada) (B ı ır. ım ı ı ı yan aı, ı.ıyan sev h ,.. ı:.a ı 1ı1.anaatımizi tek r ede-

" AA ) D N B "' a"tarafı 1 inci aa,,f ... Ja) k" b"" · · ··· L "d ,. h'" ı emen aynıdir. Yalnız "ll farkln ı· 
Berlin, 1

1

8 ( • • A - . ~. • · manlar bu kuyulardan is:ifade ede. % " ... ı ta usının munı;er& .. c::ta ur I!• ki M ... u .. ım: 
dünkü Alman resmı tebhgı hak· mlyecelderdir mııtır. Elde 'edilen ~opraklarda rinden batka bir te1 deiildir. , oskova cepheye biraz ya· Avrupa c:epheainin açılmuı 
kında •u mütemmim malumatı Tebz;;;e ek dağınık halde buluna.o düf1Uan Hindliler, ınciliz l'antizonla • kındır, bu yakınlık meslektaıı· eYTeli maddi vautalarm lam O· 

.. - kuvvetlerinin temizlenmeleri İ8İ• k b" t h be • J mızı biraz telita aevkederek fır· ı k ı.:ıı ) '--·l 
vermektedir: Moskova 17 (A.A.) - Sov.vel " rına arşı ır çe e mu clTC sa ıa an e ue top anmıt llAI unması· 

K 
ne devam olunmaktadır. Halen '-mal ..1 ı B · · h sat günlerini 40 rakamı ile hu· d 1 ·ı 

Doğu Kafkasyada ~şağı U• ek tebliği: i)on havzasının tamamı knt'i o • ~:;-•• en:ı~r t~.;.aa u:t':c~çi~zu: : dudlandırmıı, va,ington ise ta· na, sonra a ııgı tereııün harb 
banda Rusla.'" kuvvetlı ardcı ku~- Krasnochır çevreşindc kuvvetleri. larak Alman ve mu""ttefik knv riMn hiçbir devrı"nde cephe ol· aonrasına müteallik düfiincE>leri-

1 rd F k b 
- .. • dır. Hali hazırda Bh manyada nm" f tl · • "- dd Janmrı a ır. a at ~a rag· mlz çok büyük Alman makineli pi. vetlerin elinde bulunmaktadır. mak felaketine ugr~ aınayacak bır" Ye men aa erınm uu ma i 

A
l kuvv ti K ban toplanmıı olan Hind :derleri, la imkinlan t '-- k ıı __ 

men •• man e erı u yade kıt'aları tarafından yapılan la. Demiryolları tesisleril~ Ju··.. • • • yerdedir, or:ada telaA ... etmelc ı-u· ve •aaı AMU'I u .... 
h ğ k d•n g--e ... .. zım olan -yi vermeıc suretıle sı· .. ~---.ı • ı.-:. 

ne rmı aııa ı ısmın .,. -,.-·-~ • arruzları püskürtmüşlerdir ·ı . d k" . I Y- f 1 du 1 maya m~e. ~me -i· ğe muvaffak olmuşlardır. Mu- Mi ini od" • • l \I 
1 

man ge~~ er~n ~e 1 ıaşe ve m:' • lahlı İ•yana yardım c~cktedir· zumu az a yu maz, bu sebeb· hdır. 
harebeler Krasnodarın cenub ı~~~- vı· ıd_çevresıne 1 ıı.da ~lrı zbeme muna alalına Alman pıke- ler. le l~e fırsat günleri Maryland Şimdiki halde maddi n.sıtalar 

1 R l D 
mız maKtne ı ulJman p ya esı e omba ve savat uçakian tara _ va ısi ile Senatör Pepcr tarafın-kısmına yayı mışhr. us ar o- ~nkl kar "dd r tam olarak toptanmaclı; •normal 

b t bu da Ye
ni bir arına Si Si et 1 çarpışma - fından devamlı taarruzlar yapıl· ç·o· ç"ıl Moskova~a baya- dan bir buçuk misli artmlarak l . . d l ha...ı. .JI nun a ı ve cenu n lar yapmaktadır kt d !_! 90 ak ,art ar JÇın e yapı au rvaen 

f k 1 l d 
rııms çevı·esın • ma a ) e • Viaztpa (loğuaunda V('- Rje'-! 11atta bu'ıunarak dadı" k"ı rnukabıl Va,inrtonda aö:ı ooylİ· ak .. !!.---.ı· B , ...... , ı

0 

a 
müdafaa hattı lrunnağa muvaf·ı 13 · k ·• de h 

11
• ma a ır. r ~ına çıkanlmı§hr. Bana çıkacak aulh yolu da vu.ıh 1 • 

a o nmamır. ar ır. h . ~o.. l 1 k" d k" , d . 1 . .. 1 . • . . r ror~a. u ~. ar • bil· ----a· ~'Y.~...- sa~a~ ar ~a~ı ma •a .. ır. ya ının e • her şmıfa nr.uti yen enn ao:t en gazetecımnkm· da ı güt uf le tef k la 

A' 
' 

t ı• d Bir kcsımde bırlıklenmız bir du~ • kuvvetler şıddetli mütla~ea sa • (Baıtaralı ı inci '$cfylada) den bir hayli şiddetlidir, zira: tn beb~~ ,~ . ah . elır.nyka .• • 
man ar a in ra t b h 

.. t l B 90 .. • • d ma ~ usıel'ı arıç o ~ :u· 
man a ~nI_?U. ozguna u~ra mış ar vaşlarına girişmiş bulunmakta • Beşeriyete tahakküm etmek is • v cı- u gun ıçın e vuraca· zere • kendi ku-netlerin\ kendi 
ve daha mu~ıd mevziler ışgal et • dır. Dün de birçok düşman bı. • tiyenleri öyle bil' şekil<le ezece • gımız darbe yıldmm saçan bir eı· d t 1 d" b" h ld 

G 
' 5 o . l dl 13 A'" ~ .. .. k d b l l d d . 1 d" m e opıu ve ınç 1T a e 

Ve rozny Ye Şer mış er .r. • gıuı,os gunu uvvet. arruzları akim kalmış ve muh • üiz ki ileride bu gibi niyetler ar e oma ı ırn emış e:r ır. bul d \" uml ·· 
' . . 1 694 .. - A . d . ..., , F k \Ul unılilYl uz u gonneye 
•erımız n uncu man pıya e telıf yerlerde düşman knrııılık besliyenlere bir ibret teşkil et • a nt... d _..ı ekL!-

K f 
_ı bo • k • dl ır İ b" ..• • k evam eaec uı-. 

m. nnesa aye wayını zguna uerattı \nrı şım taarruzları püskürtülmüştüı:. sin.)) ıte ız ogrenıp ynzmcnya a· 
an'a~ıhnıştır. Düsman bu münase. Cephenin şimal keaımindP bir Ruzveltin §ahsi mümessili dar 40, yahud 90 günün 10 u Doktor F kri Tüze ·in 

ld 
I betle 1.4$0 ölii vermiı~k çok yerlerde dÜjm&n kartılık ta· Harryman ise şunlan söylemi§ - geçti, geriye 30, yabud 80 gün 

ge İıer Tu:.ağa düfen tanklar arruzlaı:ı ve hava savat hnzır • tir: kaldı. Bu kısa müddet içinde bu cenazesi kaldtrddı 
Londra 17 (A.A.) - Moskova lıkları temerküz ateşiıe dağıbl - «- Runelt, bu çetın '\li\Ztf~ • yıldırım saçan darbeyı kim Ye 

Viıi. 18 (A.A.) - Kafkasyada radyosu dün geceki ne§rlyatında Al mıt Ye ~eri ablmışhr.· de beni Çörçile refakat etmeğe nerede vuncak? (Baftaralr 1 İJH:İ •y/aılo) 
hareket eden Ahn.;ın kuvvetleri m2'nlarrn Don nehri f>atrsmda ynp. Yeni mevziler alındı memur eyledi. Ruz~elt, Çörçilin * Bqta Milli Şef lnönii tarafından 
Terek nehri boyunca ilerleyt'rek tıklsrı faarruzlarrlıt a~lr l<Byıblara .Moskova 17 ( A.A.) - Sovyet varacağı bütün kararlara iftirak Dün alqam gelen telvaflara gönderilen çelenk bulanduiu halde 
Grouy'nln 50 kilometre ıarkında uğradıklarını ve yalnrz bir kesim. tebliği ekinde denilhrpr k;: edeceğini bildirm.ittir. Bu çetin bakarken gördük ki Londrada 100 e yakrn çelenk tabutu lafryan 
bulunan Gudermes'e gelmişlerdir. ide 100 <tankla hücum eden bir Al- Kotelnikovonun doiu • ,ima • sav~a Rusya ile elele yürüye· bulunan Rus mahfelleri yıldırım top arabasını takib ediJordu. Ala. 
Cenubdan gekn Alman kuvvetleri man teskitlnin tuza~ düsüp bo::.r • linde düpıanm Y•J'hiı müker • ceğiz.» saçan darbenin hangi el tarafın. yın yürüyiife reçmek üzere bulan .. 
C.omy ıchrinin varoşlarına varmıı guna uğrcdığın; badirmlttir. rer taa-rruzlar pü•kürtülmüstür. ileri .ürülen mütalealar dan vurulacağı bahsi ile fazla a· duğu sıralarda MiHi Şef yanlarında 
lardı~. ' Bi.· gün ra i'e İKi çocu"gu Kıt'?larııı:ıız yeni mevziler İşgal Ankara 17 (Radyo gazete • lakalı olmaya pek lüzum görme· Ba§vekil Saraçnflu ve maiyetleri 

y,,.;_ 18 (A.A.) - Kalaç ın ce. • t etmışle:rdır. ve:rek, walnız bu darbenin mut· erk. anile beraber geldller ve. cen .. •ııe._ 
-r- "" b ld k 0 si) - Anglo-Sakson &ıynsi mah· " "' Ankara ~ 

nubu prkisindc Almanlar Rus kuv: Ç.gney Ö üren amJOR felleri, Moskova konferansı hak· laka indirilmesi icab ettiğin- tek yı bel iye daıresl ona. 
vetlerinl Krlomasfn•kfty-.ı'dan gen Mt"ı"ll~fı"kler 49 O bı"n rar '<likkati çckmi,.ler, bir df'fa ne icada_ r 'lakib_ buyurdular. C_iiın • 

lo ( Dn.•tar f 1 "n . s yf d ) - kında '"' müta)ealan Heri 5ür • ,,. h f 1 n nd u:--&L atmıflar Ye S\alinarad'a 50 ki me! b :-t-r a ! 1 er a a, 0 :r- daha ~u ikinci, daha doğrusu Ü· u.rre sm n . S8K' ~a~ arı_ il UT-

re mesafede bulqnan yeni Sovye~ kebiyld etlanverrn;!~tr. ~~al haa.a~~lye ton gemi kaybettiler mektedirler: ç.üncü cephe me.eleaini dile do- Mi'let Meclisi Rem Abdulh•lih Ren 
nıüdafaa hattı önüne gelmişlerdır. ~- ı.~ı yarwı pca a:r. sonra •. o :: Rusya, Kafkasya petrollannı lamıslar... da, sol taraflarında da Barekil 

wnııa+;;,. c... lu R d Akb (B .., f ı · · yf .J ) Ye Vol•a mıntakasmı lıuıybetmek .-%1.. bul •• "rll' .... • ~ç e~ af curmu a~.ara ı ıncı •a aua .. Şöyle d .. mi .. ler: Şükrü Saraç. uğ"'. _am!J'_ or ve on. 

M k k f 
meşhud mahkemesine verilrnl••ir. kuvvetleri ayni müddet zarf .nda tehlikesi karııunda bulunvyor. --,. ı ehrimf-.1..L.! L:...:L _._ el 

Os Ova On eransl 
~ ki ı • · <1- B·-ün Alman kuvvetinin arı J zaeıu uu.rua ve o~uo 

B. ·· · kam 400 b" t t t _, d"" Bu tehlikeyı" uza a•hrma < ıçın - _L l ı.r lrUD sonra rene aynı yon ın on u arınua uşman 'Y yü~de 78 i, yahud 80 i 4&1"k cep· çllerile. bu elçilikler erkint. v-ı 
toför l.mail ~& Dlnç'lo idare • gemisi batırmışlardır. Bu gemi- de, ikinci cephenin açılmaum ıs· hcaindedir, aarbda ancnk 30 flr· lef' Heyeti, Par.i ~ sek,.eteri "Ye 

buton du••nyada ünde oldatu halde Halalca köyül'L lerin yarısı Akdenizde batmlmış rarla istiyor. eL'ualar c Veki. 
f 

Rualar, balen Alman kuvvet • kalan varclJr. Bu kıt'alar da Nor m , enci Kannay ''e 
den l'elmekte iken 6 Yatlarında tır. vecten ispanyaya kadar bütün letler erkinile merbcaumı doetmı 

h d d bi k lü 
L ld J lerinin en büyük )usmnun şark · 

lr 
r öy .. çocuğuna çarpara .. a ür. aportlann batırdıgı g•:miler .-ı..il boyunca. dagvılınıs.br. Av· taklb ediyordu. YoLnls halk tan. eyecan uyan 1 ~- Şoför ~ yakalanmış • Tokyo 17 (A.A.) - İmpara - cephesinde bulunduğunu ve r:=a cephesini §imdi :çamaxsa- fından selamlanan cenaze alayı. Ad .. 

tır torluk umumi karar-"aht Avus • garbdeki meYcudun ehcmmiyetsiı 11 Sar •• ·· d d 

L d 8 (AA) Ç
.. T . .. miktarda oldug·unu ıleri sürerek, mz, ileride Almanya ,arktan as· ye ayrnıa onun e urm°' ye 

on ra, 1 · • - orçı ~~ Ayni k&mJonan birbiri a.~tüne tralya etrafındaki ıula:rd.ıı ha - ker getirmek imki.nını bulur, tabut top arabac;rndan cenaze olo • 
Stalin ile Moako•ada pek mu· böyle iki feci buya aebeb olması reketler yapan Japon denizaltı - ikinci cephenin aÇ"ı{meu,, i~in en Avrupa cephe.&ini hiçbir zaman mobiline nakledilerek Am Menr. 
hiın konuşmalar yapını!} olduır.ı halkta derin bir teeuiir uyandırmı1- larının 20 Temmuzdan Ağusto! münasib sıra olduiunu belirti • lrğa götiiriilmüıtür. 
hakkındaki resmi habet"ler bu· tır. bafına kadar olan müddet zarfın yorlar. Gelecek sene ise. Alman açİi::'i~~n~İı:anya şarktan lnıv· Cenazede buhmmakta olan bü • 
tün dünyada heyecanla karıı· --- o da topyelnın takriben 90 bin ton ıarbde daha serbestçe harekele · k • t-un zeval Aan· .. •-r)ııı:... kad•"' ta.. l b ''P k • t b"I ki vet getirme ımkD.ıuna Ye aer· .nı..- 5• -
;nmııtır. Göriif1Deler Çardp.m a anı·k yarat'.'.ln tutan 10 d~man gemişj batır - l[ecece vazıyette o a 1 ece er• bestliğine kııYUşacak oluna Av· butu ltaklb ~ylt"mi ler ve mnart 

an Cumartesiye kadar nam ~ dıklannı haber vermektedir. dir. _.-n- rupaiıın garbmda bir cephe aÇ4l· batında son defa eğiJmiılerdir. 
etıniftir. · t h d Alman hususi iebliöi ·ı h d 1 ·•- R SON POSTA - Bir k•r ... .ı.-1..• 

Lo 
·ı va . . . D y . D h·ı· v r •• ,. • ması e, ya u açı mamasıae m· .. ... -

M 
ndra, 18 (A.A.) - Çörçı an aını ır,, Bertin 17 (A.A.) - Bugün em a 1 IY8 8K' ım·z yanm ilgisi elbet kalmaz. Onun merhum Fikri T"ll%ef'e Cenab• Hak. 

oaknaya 4 motörlü bir Libera- n-redTien hususi lebJiğ, Alman (B F 1 • • f J ) nok b · tan _.._ _ _. diler desfae taziyede. tor ta ·ı •tın t" ~-ya -,,. • aatara 1 ıncı say a a için mühim olan ta cep entn nuuueL 
yyareaı e •• ıı ır. ,;,e • denızalhla"mn, Buz Okyanu • .. .. A d L! • rt-=·I -·rı• 

ha R 
v .. • p • B k h k hemen açılması ır, ıumm tara· ....- _. .... -

t Stalinin claYeti üzerine •U- .. n.omunıd artui aunda Amerika lrıYJtan açı"'"'n· nuyorclu. unu mutea ı uç ve a. --------------lwb lm p __ .ı , · 5 ' rubd l ı Bu y D h. fından, ne tekilde ohn-sa nlsmı 
u UJlur. TOpD6unaa Şelinin Sooyet da, Afrika batısın"~a ve Atlan • ,.,. de 

1 
e etnı cııt. ": ~ar a 1 

• lıemen • açılmHıdll". Fakat tnwil,: 
ordaıuna hitabı tikte topyekun 105,772 hnilnto !iye, N~·!• Te Mılh Müd•hıa v~ tPre daha eYVel meselenin mad· Smai mii~rıe. Banka. Bala. 

Moskoya konferansı Mosko-n. 18 (A.A.) _ Rus tutl!'nnda 19 gemi ile iki tusıt lile!Jerid ... Genel Sekreter olarak -'i cihetlerini dü,.ünrnek sa~ ker ve Slcorta ŞirkeUertne, iıballt 
k

...-:n.:-" partisi ____ __._ •efi welkenlisi bahrchklannı bildi~ - uzun müddet Parti hizmetlnc!e bu - ·~ • d-.:ıı:.. Tacırtenn" e·. ............. r·--•--- :ır ' p '· b.,'h illet •;nde ve YaZITe9111 eu ... 

A 
•k AJe.randre fU beyanatta bulanmut- mektedir. ım,,.n Reeıeb eacr, ua are mı MUAMELE VERGiSi ve merı a Bundan batka diğer ü~ «emi vekllt olarak tefl'İİ vazifesine devam * 

Lo d ba'Aımanıar hayati merkealerimize daha torpille atır huara uğra - ederken. iUm sa\ııuınd~ da .me~ • Jngiliz kanı Atlantiii geçerek Ve 
n ra, 18 (A.A.) - Moako- L-dar sokulmUI bulunuyorlar. Bi.i. tılmışsa da şiddetli dü,man mil- ldı:ete bizmetiDi. • • ~· •• Turk m. Amerikaya gittiği ve orada İtal· TATBtKATI 

vada Reia Ruzvelti temsı"l -den - h .._ k 1. l•L t ibi ~ rlu .... •nu derub 1 1 Al N rd"k Harrigan fÖ 
1 

d • • '"' tün ihtiyat kuvve~lerlnl toplayarak dafaasınm emen nare ete seç· w:• au an proıe.10 "'n llvl • yan, spanyo, man, o ı be 
R • ı{ e t1"'t11·: en zengin böJ.ıelerimlze gircliler ve meai yüzünden bunların batıp de ederek, yüksek tahs genç g ne, kanı ile kanıtıiı zaman ağırlıi'ı· f 

kar- 1 eıat ~~· t ; ınanlrtirbütün yeni bölgelerimize saldıracaklardır. batmadıkları görülemeanitt;r. binat içinde yetiftiği büyük Ti.irk nı kaybetmek aurelilc evveli ŞERH ve ZAHLARI 
ar an a 1 e ece • A· . h 

1
• !-L 110.1.. ı salihiye~I bir a~ı~ ola gençlP•ti, aonr• da c.o ... kunla•b. ....__ .... ınerika Rusya ile birlikte vii .. ü. Ordumu düpnanl ım 8 etme L -•uunD ; · · Yuka d • • ~ ... "' du'" ,.un.'!' • f-mıo.ı:•ır. 

rne ~ d d k•= J- d" Vali lnönii gezisirıi tetkik rak tf'Clrlı elmitt r. rı ada ııa. Fakat ana •atanda afır, y --··-

ae evam e ece .,.r. rr. ••• • 1bt ld v b"'t"" ı· h bkd y .. .,,. • 
M 1 

· · · Almanlar 1914/18 Uumumi har etti ~t et~gımız g : e ıgı .. u .~ va. ce ı, eaa ır: ....._n. 
o otofun yem vazlfası bindt= iki cephe üzerinde harbet:ik- Vali ve Belediye Reisi doktor rifelen muvaffa~\yetl R<'m'lıQ, ·~ - Almanrayı y~ak... E':.et, NiHAD ALI VÇONCO 

Moekova 17 (A.A.) - Moskova lerl luJde 4 K!le d•yanmıılardı. LUtfi Kırdaır dün beraberinde diler m•z, çalışkan bır memleket çocugu fakat Brıtanya •. ımp11.r&torlugu· 
radyo.unun bilclitcliiine gqre Rus Şimdi yalnız bir cephe üzerinde, alakadarlar bulunduğu halde İnönü oları-.k; herkese kendini tnkdlr et - nun menfaatlerını .en başta tut
harlcİye nazırı M. Molalof SovyeL Ruqada harbetmektedirler. Rusya. gezisine gKlerek inşant iılerinl te~. tirmiş ve sevdirmiştir. Yeni Dahill mak, korumak tart1ıte._. .•• 

500 sayfa, 14 nümune 
fiatı 6 liradır 

ler Birllil milletleri meclisi birinci nın mukavemet kuvveti günden gü. kik ve teftişte bulunmuı!ur. ye Vekilimize bu vuifesinde de Bu c~le her ngıl!~ın .mu· 
reis muavinlitlne tayin edilmiştir. M. ne arlıyor. Ordularımızın vazifesi Lutfi Kırdar in..- memuruna başarılar dileriz. Bu münasebetle kaddes kıta.bırun baş cumlesı ol
Stalln ha mec:llain reitidir. Bu ma. düp1anları chırdanmdıter. Paru"k ya. bazı dlrek:iflerde bulummrı ve işle. Dah:)jy0 Vcltaletine getin°'mesi u • mak gerektır. • 
kanı Sovy.tler Birllli b.fvekilllğjne ratan vatan ı.ainidlr. rin süratle b~lrllmesi İçin emir ver. mumi bir memnuniyet uyandır • Şüphe yok kı, 
Dıuadildlr. Diifman durmalıdır, ınİ§tİr. mııtır. ... Avrupada yeni hir eephe «lıu 

İsia.ııbuld.ı cıııan. 1}nrverstte. tn. 
kw.h }lita.bevlcrile dlfer kltabcı • 
ıaım. Ankanda Akba Kltııbevlncle 

atıbnakWır. 

• 



6 Sayfa 

ı:: Askeri vaziyet :ı 
( Baıtaralı 1 inci •aylada) 1 Tiflis İstikametinde farka tahrik 

Volga nehri ıarkmdaki petrol edilerek bu ıehir iie birlikte 
kuyularmdan bahsederek umu • Kafkas dağları, bilhassa me§hur 
mi efkarı biraz hazırladıktan Daryal geçidi cenubdan müessir 
sonra Maekop petrol mmtakası- bir ıurette tehdid edilmiş olur. 
nı terkettiklerini bildirmekte ar· Şu halde, Almanlarla mütte -
tık mahzur görmemİ§ler ve bu fiklerinin yukarı Kuban garbin
mıntakadaki petrol kuyularile deki Kafkaslar sahasında ayni 
petrol tesislerini tahrib ve petrol zamanda sürprizlerden de fay • 
stoklarını gerilere naklettikleri- dalanması ihmal etmemek şarti
ni de ilave etmişlerdir. Almanlar le zikri geçen üç limana kar~ı 
da bundan evvel Maekopun zap daha ziyade göıterif hareketleri 
bnı bildirdikleri sırada petrol yapll'tlları ve bu esnada daha 
stoklarını 've petrol kuyularını ciddi bir hareketle Sohumu ele 
iyi bir surette ele geçirdiklerin • geçirmeğe çalışmaları ve bu ba
den bahsetmemiı oldukları ci - reketleri timalden Daryal gf"Çidi 
betle Sovyetlerin bu iddialarının istikametinde tevcih edecekleri 
doğruluğuna hükmetmek yerin - diğer kuvvetli bir hareketle des
de olur. teklemeleri menfaatlerine daha 

Maekop petrol havzasının bu uygun düteeeii mütaleasmdayız. 
suretle tahribi keyfiyetinin Al • Yalnız, Sovyetlerin tiddetli 
manların bugünkü harekatını muka.vemetleri karşısında ve 
biraz müteessir edeceği tabiidir. Stalingrad - Don kavsi mıntaka
Bilhaasa atiı Kuban ıark mınta· sındalÇ mütereddid durumun he
kasından Viİadikafkas - Grozny nüz tasfiye ~dilmemiş olduğu bir 
mıntakaaile birlikte Hazer deni- sırada Alman ba~komutanhğının 
zi garb sahillerine ilerlemeğe Kafkas dağlarının garb yarısı 
çahıan Alman zırhlı ve ınotörlü cenubunu da ihtiva edecek böyle 
kul)Vetlerinin hareketleri, Mae • genişçe ve çok kuvvete ihtivaç 
kop mıntakasında bulunulabi • gösteren bir harekete teşebbüs 
lecek pelTol ve benzin ile çok ko- edip etmiyeceğini kestirmek bit -
laylaşır, Almanlarla müttefikle- tabi bizce mümkiin değildir. 
rinin Sovyet Rusya arazisinin de- K. D. 

:~~:~~:t:: ~~:uel:;!m:~=t~~= ·········R·J\··o··y··o·· ....... I .. 
Alman geri ikmal hizmeti de bu 
vazife ve yqklerip en ağır bir 
tanesinden kurtulmuş olurdu. 
Fakat, Alman geri ikmal hizme
ti Almanların, hatta hasımları 
da dahil olmak üzere bütün dün 
yaca kabul ve teslim edilen teş
kilatçıhkları sayesinde en mo • 
dem bir makine intizamile çalıt
makta olduiundan ve bu çahf • 
makta en ince teferrüatına ka • 
dar her teYİn hesaba ithal edil· 
diji malum bulunduğundan Mae 
kop petrollarından bugün ıçın 
istifade edilemeJ!lesinin Alman 
hareketlerinin normal seyri üze
rinde pek o kadar büyük bir te
sir icra edebileceği de zannedil· 

SAU, 18/8/1!142 

'7,30: Saat llŞW'I, 7,32: Vücudumuzu 
03Jıştırhlun, '7,40: Ajans haberlcrl, '7,55: 
Smfonik pa.rça.la.r (Pl.), 8,20: E\ln sa. 
ati, 12,30: &..ı.t a.yan, 12,3:;; Şarkı ve 
türküler, 12,45: Ajans habı:rleri, 13: 
Pe.:ırev, semai ve ljlU'kıla.r, 18: Saal uya. 
rı, 18,03: Ra'ılyo salon orkıestra&\, 18,45: 
Saa esettet-1, 19: (Derdleşme ıııaatı), 

19.15: TiiltüleT, 18,30: Saa.t ayan ve a. 
Jans haberleri, 19,45: Seri>est 10 dakika, 
19.SS: Fasil heyeti, 20.15: RadJo gaze. 
fıtiisi, 20,45: Goiama. hpoff tt arkadaş. 
la.n • Çican müziği, 21: Zlraıt.t tak'flmi, 
21,10: 'İki Plano Jçn eserler, »1,30: (.İk. 

ısad saati), 21.45: Kti.sik Tiırt.: müz1tl 
memelidir. pl'ogTa.mı, 22,30: Saat a.yarı. ajans ha.. 

bttleri ve borsalar. 
2 - Dünkü yazımızda Alman 

larla müttefiklerinin Anape, No- Çatalca C. Müddei
vorosisk ve Tuapse telıir ve li -
manlarmdan başka Sohumkale umumiJiğinden: · 
tehir ve limanını da ele geçir • E•inde hülu1.me~ ia.yin oluna.n mlk. 
meğe çalttacaklarından bahset - t&rdııuı l.ada bulday bulundurmak su. 
miştik. Bugün de kısaca bunun ret.ile milli Joorunma ka.nun.una. muha.ltf 
sebebini izah edeceğiz: lıaıorluf.te bulunma.. ld.diasile munun 

Anapa ve Novorosiski şehir ve Hala.ç.lı JQôyiindcn Meh.oıed oğiu Azla 

limanlannı §İmale .karşı orta hakkında. yapılan duruşma. sonunda.: 
Kafkas dağ Ye tepeleri, Kafkas Mamunwı ııübatu filine mebni ha • 
silsilesinin 4İmal batı münteha - l'dtıetlnıe 11.J&n 4156 sa.yılı kununDn 5:; 
aındaki son dai ve tepelerinden hı<il ıinad'ıleslne tevfikan u Ura 80 kuruş 
ibarettir ve bunların hem geniı
likleri, hem de yükseklikleri az 
olup aralanndan geçen dağ ge -
çidlerHe yolları pek o kadar sıtrp 
değildir. O cihetle Sovyetler bu
ralarda, tabia.tin husule g.etirdi
ği manilerin azlığmı ve kıfayet

alır pal'a ~ne cezalandırılmasına. ve 
!hüküm kıe6t>I W'iyet ~ ilinden hula -
ııııaemrn cMıete ne neşrine ı.arar verilmiş 
ve bu lamlr a~ llcUs:ıbı kat'iyet e3·kmis 
olduğunda.o keyfiyet ili.n olunur. 

(912/3Z7) 

sizli~ini telafi edecek dereceöe 
büyük kuvvetler bulundurnıak 
mecburiyetindedirler ve haki • c. 9t2/1328 

Karar hülasasıdır. 

katte de böyle yapmıf oldukları ıtf.llı kornnıruı, k:uıununıı. muhalefet. 
anlafılmaktadır. ıten F.erlköyiinde Tepeüstünde 2 numa. 

Maekoptan Tuapıeye gelen r.ıda kuru blıvecllikle m~gul Sekip 
yol ve demiryolunun geçtiği Kaf oğ'lu Ahmed B:ılfı hakkwda İstanbul 
kas dağları kısmı ise hem çok ikinci ct'za nıa1ıkrmeslnde cereya.11 ('den 
sarp, hep de takriben 90 kilo - mu.h.:ı.kemest 11e~lnile suplınıun • fini 
metre genitliğindedir. Bu se - s:ıbıt olduğundan milli korunma kanıı.. 
beble, Sovyetlerin burada bin - nınnın 31, 59 uncu maddeleri mucl • 
nisbe az kuvvet bulundurmak blnce yhıml beş lira p:ı.ra ceıası Cide • 
•uretile Almanlarla müttefikle • mcsine ve yedi &iin müddetle de dük. 
rinin bir hayli üstün kuvvetlerini tamnnı kap:ıtıhna.sına ve hillriim kat.•ı_ 
uzunca zaman oyalıyaltilmek im leet.lki~ k'aTar hiılisasının S. Posta. 
kanına malik oldukları tahmin pzetesfnıdıe ntŞredilmeslne '7.8 9!2 ta • 
olunabilir, · rthinile karaır verildi·. (8838) 

Karar hiilasasıdır. 
c. 4-2/1112 

Bu kısa İzahata ve Karade -
niı;den arzani bir muvasala yolu 
gibi istifade eden Sovyet donan
masından esaslı yardımlar göre· 

• • Milh lkurunm-a kanununa. muhalefet. 
bilecek Sovyet kuvvetlerının t.cn ~taş Orıtab:ıhçe caddesi '1 No. lu 

ıimdiye kadar oldu~u gibi .~e - lok\tltıı.d:ı carsonlukla. mesuı Ali ottu 
dakarane ve muannıdane muda· ibrıııhlm hakkında istanbul asliye ~in. 
faalar yapacakları kabu.~ edi.ldi- el Cf'7.3. ma:hkenıesinde cereun ed~n 
ğine göre Almanlarla muttefık mahkemesi neticesinde !tUCUDWl filli 
lerinin bu üç limanı veyahud sabit ol'duiundaJl milli korunma Jtanıı,, 
bunlardan herhangi birisini elde nunun 21.55 ve T. c. K. 7G ı maddele. 
edebilmelerinin büyük fedakar - rl muc•bince ytıtmlş beş lira para ceza ı 
hklar isteyen çok güç bir hare· ödemesine ve hüküm kat'llcştiğlnde Üt'. 
ket olacağı anlaşılır. Ancak bu reLI suçluya tUd obna.k üzere karar Jıü
fedakirlıklar ihtiyar edilentk bu lisa.sınm Son Posta gazetesinde neşre. 
limanlar zaptedilse bile ondan dilmeshıe G/'7/94Z t4lrihlnde karar ve • 
sonra yapılacak İş, dar ve Sov- rildl. ••883'7n 
yet donanmasının at.eşi altındaki --------------
bir sahil yolundan başka hareket / 'l 
sahası olmamas• itibarile gene Tahsili Emval Kanunu 
güç olmaktan kurtulamaz. 1 

Halbuki Almanlarla müttefik 
leri Çerkeık cenub bölgesinden 
itibaren ,;yni fedakarlıkları ihli- 1 
yar ederek Sohumkaleye vasıl o
labilir ve orasını ellerine geçİt"e· 
bilirlerse it büsbütün ba~kalal}ır, 
ihtiyar edilen fedakarlıklar bo~a 
gitmez, Sohumdan cenuba doğru 
genitliyen bir arazi içinden bü
yükçe kuvvetler Rion vac!isine 
indirilebilir ve bu vi.dinjn şiına
linden evveli. Xutai.e sonra da 

Vergi, resim ve harçlara aid tab. 
silat hükümleri ve tatbikatı 

Yazan: Tevfik Koral 
l\Ia.fiye VekileU Tah llAt Umum 

l\lüdürü 

Mali. ticari ve sınai miJe..<;seselerle 
M-.r t.ürlü vergi, resim ve harrlarla 
alikMlar devlet dairelerinde işleri 
bıı'una.n he~es için lüzumlu bir 
rehbenlir. 

SON POST~ 

..-Antalya Umumi Nakliyat
TüRK ANONİM ŞİRKETİNDEN: 
Alô.kadarların nazarı dikkatine: 

İstanbul Dördüncü Noterliğinden musaddak 9/7 /942 tarih ve 
6163 No. Ju vekaletname ile Şirketimizin gümrük servisi işlerinde 
istihdam edilmekte bulunan Turhan Dehmengil ile Hayri Okkey'in 
görülen lüzwn Üzerin~ vazifelerine nihayet verilerek Şirketimizle 
münasebetleri kesilmiJ ve Şfrketimii: namına hiç bir mua 
mele ifasına sıfat ve ı;al&hlyetleri kalmamıt bulunduğu alakadar. 

larca bilinmek üzere ilin olunur. rl 

MEMUR ALI NACAK 
Tüıidye fı Banluuı A. Ş. fstanbuf Şube.inden: 
Banka.ııuzda ç:ı.lışl.tnlmak ilzeTe 24.Ağustos.l!M? Pazariıesi ciinii yap:lacak 

müsabaka imUha.nı ile on memur alınacakt.r. 

Taliplerin şeralU ötrenmek v~ kayıd ohmmak üzere en ı;eç Zli.Ağustos.1942 
aıi;samma kadar Yenl Camide İş Ba.nkası memurin teflitiue müracaat etmeleri 
ilin olunur. 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASJ 
Kuru111$ tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 TUrk Lirası 
Şube ve ajans adedi: %65 

Zlral ve ticari her nevi banka muameleleri 

r "'nA t:SiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYf Vt::~iYO.i 

Ziraat Baobauıda MimHralı Te ihlıl&ni111 taaa.rruf heıs..t.bl&rı.nda en 
u H liraaı ~alaua.nla.ra .enede 4 defa (l(!ki'ecek kW''a ile aeaitdakl 
pliaa rö~ lkramJ;re d.alıtılaeatkr. 

4 Aded ı-000 Lirabk 4,000 Ura 

' • 500 • 2.000 • 
' • 250 • ı.ooo • 

40 • 100 • 4.000 • 
100 • 50 • lf,000 • 
120 .... • 40 • 4,800 • 
160 • 20 • 3,200 • 

D1kk&t: HtaNlarındıki ııaralar ı.tr sene içinde 18 liradan ~1 
clüşmlyenl«ore ikramiye ( ıJtt.ıtı takdirde .,. 20 ruwııe verilece-ktlr 

Kur'alar 1enede ( defa, 11 Mart, 11 H&&lra.n, 11 Eylfıl. 11 Birinci 
tarihlerinde (lekllece'ktlr. 

lstanbul Belediyesi ilan.arı 

Ta.hmln biı temi. 
bedeli natı 

4826,60 

3866,00 

1570,74 

362,00 

289,95 

117,.81 

Hascld bast.alıa.ntsi 1çin a.lınarok (9) kalem lisllk eldi 
ven, k.ıU.iı1 ve tıbbi ecza. • 

Haseki bast.aha.nesl için almae:ık (10) kalem tıbbi ecza. 
ll~i ~.\ıJııa.ne9i icin a.IUJ.a('a.k (1'1) kaleın ipek lplilr 
kaUuit ve Ubbj ecza. 

905,36 67,90 Kimya.hane için i99) kıalıeım kiJn3·evi ecza ve al:it. 
Tahmin bedelleri lkı l'k teminat mik1ı:lr'l<ın yukanıla yazılı işler a.yrı ~rı 

açlk ekslt!lııeye luınubnu.şt.ur. 

Şaırt.na.m~ı Zabıt ve l\lu:ııueliA Miidürluğıı kaleminde &"onılebillt. İhaleleri 
31/8/942 Paza.riesJ rünu saat 14 de Da.ımi En<nllllCnde ya.pdaca.ktır. Tallblerin 
1lk teminat. mak.bu:r. veya mektubları \'e kanunen lbrazı Iiıam ıe~n diğer ,eM 
slkabrlle lha.le &'ilnii muayyen s:Latta D.üıni Enoümende bul-unmafa.n. (8743) 

Tahmin~~ 
bec1i?l i na tı 

865,00 6U8 

26'78,00 200,85 

3120,00 234,00 

Cdrr.libpa.şa. mtJ;eki, Beyoğlu has.'.a.Jııın~er''e Zc.lnt'ı> 
Kimli Dotumevı, Edime.kapı Sthhat merkezi ve Üsküdar 
Çocuk Bakonevinln )'ıHıık fbtiyaeı Jçln alına<1ak 515 Jıilo 
beyaz peynir ve :eoo kilo kaı,er peynir. 
Cettabpaşa h'ast.ahanesi içln a.lınııcak (ol) kalımı tlbl>i 

tt.:&a. 
Vilayet. a:r&'R' deposu ba.yv-;matı için almac:ık 2-1000 ı.:llo 

kuru ot. 
4850,00 303,75 Silivri d:ı.nıalıık b<.ka dePOıSu ha.yvana.tı için alınıwJlk 

30,000 kilo ot, 20,000 kl.io sa.man. 
Tahmin bedelleri Ue llk teminat. mil;tatbrı yu1tanda. yazılı lşltt ayrı ayrı 

açık eksiıtmeye konulmuştur. 

şartn:.ımelcrl Zabtt ve !tluamelat '.Uüdurliitu kaleminde cörülebllir. İhaleleri 
Zl/8/lM2 Cuma (tinü sa.aı 14 lcJc Daimi Encümende yıı.pıbca.ktır. Talihlerin 
ilk ielnl:na.t makbuz veya mektubları ve kanunen ibrazı lazım relen diğer ve 
PkaJarlle ihale günü mua.yyen saa.tta Dıimi Encümende bulunma.Lvı. <Sn6) 

Devlet Demiryolları işletme U. M. den: 

Muh:ı.ınmen b~eli 4525 mört bin be:; yüz yh'.ml beşi lir 1 
w •• • a o an mnlıtelıf 

eb'aıt.a. 2:>00 (.IJtl bln be~ yu~ı kt. ı•ırlnç çubuk (25. ı\l'~s 19 .• .,1 
Sal .. .. 

- . · ~... ı ınuu aaat (14) on dorttt' Ha.ydupa.ı;:ıda G~r bıtı.aı.ı dahllindekt '· · ta aonnsyon rafın 
dan açık ekSlllme usuuı~ ı;atın alıııaeaktD' .. 

Bu işe cimı~k tsLlyenlerin 339 (ÜÇ yüz otuz dlkuz) llr 38 C t 
:ı o uz sf'klz) 

ktııruşluk muvaklmt lemlnat ve kanununtaylıı ettifi 1'1!Sa1'de btrllkt -'·-•rt , __ .,,_ k ı .. e ~ me 
günü saa.Une ........,.r om ona muracaatları li.%undır. 

Bu i6e ald şartnameler komisyondan parasız olarak dagıt.ılma.ktadır. (85nı 

( TiYATROLAR J 
RAŞiD RIZA TİYATROSU 

Halide Pişk.in beraber 

Harbiyede, Belvü behçeainin 
elaturtca kısmında bu gece 

YUMURCAK 
y odvil 3 pen:lc, 

,-Dr. ABABUNI ~ 

1 Vazifesinden dönmüıtür. Kum 1 
kapıdaki muayenehanesinde 
hergün hasta kabul ve tedavi 

" eder. , ···················································· Son Posta matbaası : 

Neıırlyat Müdürü: M. SMBI ııara1el 
SAIÔBi: A. Ek.n!m OSAltLlGlL 

ADEMİ İKTİDAR ~;BELGEVŞEKLİGİNE 
KARŞt 

FORTOBiN 
s.~. i MUAVENET VEKALETİNİN RUHSATfNı HAIZDtA 

HER ECZANEDE BULUNUR POSTA KUTUSU 228 
Qlı;l ll 

0

11 ~"IL 'l1 

Nafıa Vekaletinden: 
Eksiltmeye konulan lş: 

l - Su lşl<ırl altıncı şube mudürlütü bölgesi lçbtde Seyhan ~ sahil 511o 

lama ve ~eşarJ şcbekesile sınai imalatı ve. işletme binaları inşaatı \'.c kısmi 
afd hlLTİla işleri. 

Ta.hmln edilen keşif bedeli fla.t \a.hidl esası il7ıerlnden «8,000,008 0 lira «00• 
kuruştur. 

2 - Ek51ltme 21/9/9tZ tımhine rast.ıa;rsn Pa:r.:ırt.esi G'iınli saat «15» de AD.. 
karada su 1.şlerl rclsllği blnıısı içinde toplan&n ı;u eksll'ıme koınlgyonu odasıncb 
kapa.1.ı zarf usullle yaptbca.ldır. 

3 - ilst.eklller ıekslll.me şa.rLrıa.mPJıi, mııkavele projesi, bayındırlık işleri :end 
şartnamesi, umumi ve su işleri fenni şarina.mes:i ile hususı ve teırni şar~ııame.. 
ler! ve projt'lerl cı50a Jlra «00 kurus karşıhtında su lşlerı reisliğinlleıı ala ., 
bilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için l!>i.ek•ilerin 253750 • lira ıoo ı kuruş!~ 
muvaıkk:ııi teminat vermt' i Vi' ~ibnenin yapılacağı g"linlfon en ıı.ı üç ~ii11 
evvel btr dllekoe iie."lıla.fla Veki~Une müracaa.t. ederek bu l c nıah us olmlll 
üzere vesılm alm:ıları 'n ba ves!J."11.Yı G'&k~lerl ş:ı.ı'tttr. 

Bu müddet içinde vesika 1 tei!ttıde bulunmayanbr eksiltmeye giremezler. 
5 - f.steklllerln teklif meklubl.ırını ikinci mıu:ldede yazılı :ıt'-"'n bir s:1ı.i 

öncesine laıd:ır BU 1 lerJ rei liltne m:ıkbm karşılığtnda vermeleri lazımdır'· 
P~a ola.n gecfkmcleı- kabul edllmez. «G65b «8793• 

Yüksek Ziraat Enstıtiisü Vet~riner Fakültesi 
Askeri Kısmınııı Kayıt ve Kabu' Şartları 
1 - Ankara Yüksek Ziraat Enslltiısü Veteriner Fıı&ult'eSi Askeri k.ısmuı.t 

bu yıl ı;lvil tam devreli liselerden iyi ve pek IY1 dert'Cede ıneııuı olan v• 
o~unluk imtihanlarını vennls olmak şartik ta!Cbe kabuı tdllecekUı· 
is:eklllerin aşağıda.ki aart•arı haiz olmaBı Iizsındır. 
A - Türkiye Cünıhur•,Y1!tl Leba.ısındıa.n bulunımak. 
B - Yll§ı 18.2! olmak. cıZ2 d&hildir.» 
C - Beden teseU,;iılleri ve sıhhati ordtıda ve her iklimde fa\( hizmtllf 

miiliald olmak. 411Dll rekakeU olanlar aıı.ıımaz.• 
• 1 

D - Tavır le h&rek"'I, ahlılkı kmtunnn ve 5ecıyes All.a.m olmak. 
E - Allesfnln hiç bir fena h:ıl ve töJırdi obnamak «Bunun lcın dıe 

zabıta vesika ı ibraz et.wrlt.ı> 
2 - İsldı;Ulerln muracaat lı;ttd;Wrma fU vesikaları batlamal:Lrı ı&ıra,..ır ... 

A - Nüfus cüdanı veya musaddak suret.1. 
B - Sıhhat.! haktınd.ı tam teşelılriillii a6Jtel'İ hastahane raperu ve a8I 

kiiıdı. 

C - Lise rneı.uııiyet ve olıunluk ~amesi veya tasdikli sureU . 
D - Okula alındığı takdirde askeri ııanun. nizam ve tal.lımıılları u .. 

bul et.tlğ'I bakkmıb vefüıinln ?e kendlsln\'n no1erllkl:en taschkU 
taabhli'ıl senedi. T:ı'ebt'! okuldan istifa etmek ıstrrııe okulca. ta. 
hakkuk ettirilecek nıaSTafları birden verir ve bu da ta&hhüd ae.. 
nııcllnc ka.vdr.dlllr, 

E' - Sar'alı, u.yur1ıen s..-.. •ldll<d. bayılma ve Çll'pınma;ra rnüptelt. 
otmıwt•• hülı:ında vellierlnln no'tttllklcn tasdikli iaahhüdııame. 
ıerı. «Bu gıbl has' lkbrdan biri ile okula girmezden evvel maliıl 
oldukları sonrndan anbşılanLv okuldan çıkartılır ve okul mas. 
rafları \•elllerine ödehlir •. :1> 

S - İstekliler bulundukları ma!ıaılenleti As. ş. lerine lsUd;ı i'e müracaat 

edeceWer ve subelerince tkincı maddede lbildirllen evrakı lkmal ettikten 
sonra Ankara.da Yuksek Zlraıı.t Enstitüsü Veim'lner Fakültesi A."'el'i Ta.. 
lebe .ı\mlrllglne gonrierılecektlr. l\lüra.caat müddeti Eyl9lün .?S ine ka. 
dardır. Bu tarihi.en sonra mur caa.t kabul edilmez. 

' - Okula kayıd ve :tabu! şehadetname derecelerine ve müracaat sınu.ını 
cö'!dlr. istekli adedi taınam olonc:ı kayıd l~leri kapanır ve kabul f'd\ 
lenlt'n- .müracaat ~ttıkl-rl askerlik $Ubelerile teblicııt yapıln·. «8598' 

• 

Sümer Bank iplik ve dokuma fabrikaları 
müessese ~eri Defterdar fabrikasından: 

10 t.on hlD'da ~U\"31 parçası ::t.8.94~ Curna günü sa.at 15 de llet't.erdanla6ıl 
fa.brlb binasında açtk arttırma ilt: saıtılacakt.ır. ht.eıdUcrJn fabrika !da.rwıw 
müracaaU. (882Z) 

T. İŞ BANKASt 
K. 'l'ASAltRUJo' 

HESABLARI 
2 iklneiteşrin 

Keşıdtslne ayrılaır 

ikrarnlycl~r: 
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1 J) 500 D 
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