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HALKIN KU LAGI 

HALKIN DiLi 

Sene 13 - No. 4324 Yuı itleri telefonu: 20203 CUMA 21 ACUSTOS 1942 

Diyep'e yapılan· son1 

baskın büyük 
akisler uyandırdı 

Müttefikler karaya ayak basar basmaz 
ateş perdesi içine girdiler 

Almanla yeniden 
17 ,301 esir aldllar 

Modtova Don nehrini geçen 
Alman kuvvetlerinin irnha 

edildiklerini bildiri;;or 

Beri in 20 ( A.A.) - Resmi 
tebliğ: 

Kafkaıyada taarruz hareket • 
leriıniz toprak kazanmakta de • 
Y8:nı etnıittir. Hava kuvvetleri • 
rnız Karadeniz sahillerinde 3 
nakliye aeıniai ballrmıılardır. 
r Volga ile Don araaında Sta • 
•na~adın cenubunda yapılan tid 

deth muharebelerde dü§manın 
(Devamı 5 inci •aylac!.rı) 

Salomon adalarına 
çıkan Amerikalılar 
takviye edildiler 

Bir boya fabrikası yandı. 
Bir petrol fıçısının 
patlamasından çıkan 
yangında iki işçi 
ağır yaralandı 

. .. ,, . 

1 

Ôlen naib vekili, baba•t Amiral 
Horti ile beraber •ara:;aan 

çıkarlarken 

idare itleri telefonu: 20203 Fiatı 5 ku111 

1 Milli Şe:fin 
seyahatleri 
Reisicümhu; Anadoluda 

tetkiklerde bulunmak üzere 
· Ankaradan ayrıldılar 

Ankara 20 (A.A.) - Rel. 
ılcümhur Milli Şef Anado • 
lu dahilinde tetkiklerde bulun. 
mak üzere, bu aktam ıaat 
10,31 da tehrimizden mü fare • 
kat buyurmuılardır. İstasyon -
da &,vekil, 

Bafkanı; Vekiller; Parti Ge • 
nel sekreteri, Parti idare heye. 
ti azaları, generaller, meb'uı
lar ve Vekaletler yüksek me -
murları, Ankara Valisi, Em.. 
niyet Direktirü ve merkez ko. 
mutanı tarafından teıyl edil- ) , 
mitlerdir. \ 
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Aiuıtos 

Sabahtan Sabaha: 

Yalan, art.ık ferdieri~ 
Degil cemiyetlerin 
Ve otoritelerin 

1 Malı olu;1or 
\..,_ Burhan Cahid _,,J 
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BüyülıJerc 13 Haziran 1837 

1 Şimdi yine t1akin Büyükdere 
limanına girmiş hulunuyorum. 
Birkaç hafta için Bo~aziçinde 
bir kö§kte oturuyorum. Pencere
nin önünden kayıklar "sessiz.ce 
kayıyorlar. İatunbulda güneş her 
şeyi yakıp k vurduğu halde et
rafımdaki dağlar ye~ille örtülü. 
Hangi penceremd. n baksam u
zak bir deni"Z manzarası, dai 
Jl\anzaraaı veya çiçek açan giil· 
lerJe dolu bir bahçe tablosu gÖ· 
rüyorum. Çemenler in etrafı çiçek 
saksılarile dolu ve yollar midye 
kabuklarından mürekkeb sun'i 
bir desenle süslii. Yasemin ko· 
kuıu pencerelerden giriyor. Aa· 
rnalar duvarlara tırmanıyor. De
nizde hayat kıınıldamaya başJa
Y~r. Güne, Asya dağlarının üze· 
r~.ne yükselmiQtİr ve burada bü
tun yaz devaın eden ve daima 
serin bir h • l ·· _ ava ynpan :;ama ruz-
garı kuyun ayn1ty1 andıran sathı· 
nt.ıb? sluyor ve gecele}İn bütün 
a 1at e b" l'k d I ır 1 te uyurnu~ olnn 
a gaları uyandırıyor. Sahilin 

pek yakınında olan b"" .. k . 
ı d 

• uyu gemı-

er emır alıyorlar T f 1 • ay a arın 
monoton şa.~kı.~arı ausuyor, yel
k:n yelken ustune açılıyor ve ge
rnı yavaı yava§ Boğaziçi sulan• 
na .. ı· o· yone ıyor. ıvan Ü7erinde u-
zanup yalnız pencere camları· 
nın ve tahta duvarların beni a
:~rdığı dalgaların sesini dinledi
cun znman b"" "'k b" k uyu · ır geminin 
b arnaratında bulunduğum intı-
d ~~~~ alıyorum. Ve arkama dön-
u~uın zaman bir manastır bnh

çfesıne bakıyorum ıamyorum. Şu 
arkla ki bir Franııakan rahibi 

. .. .. 
lÇY!'ZU: 

rı 1 
Çeviren: Sadi Irmak 

İbrahim Çeviren: Hoyi • 
-6-s anbu da metle iyi geçinmek, uzla§mak naka~alar olurkcln, Gandbi hiç 

Gandhiden bahııedl"nlor, iyi İster. müdahalede bulunmaz, üyelc.dn 

ve t•ryak· e 
taraflarını söyledikleri gibi nok- Dünyada hiçbir insan onun fikir ihtilaflarına düşmeıdn' 
ilan taraflarını da Lelirtmekt~n kadar <ıGeçmiş, geçmiştir. Unu- bekler, ondan oonra da her ik; 
kendilerini alamazlar. Bu ten- tulmalrn akidesini güdemez. tarafı memnun edecek, yabııtı 
kidcilere göre: GandJıi nefret, garn.z, kin nedir racak bir karar sureti, formtİw 

1 - Gandhi <liktatörce here· bilmez ve bu duygu) rı asla ta· bulur ki, buna Hindistancla Ma· 
ket eder. Bir ?ic re.-.indc " Benim şımaz. Bir kere anlaı?rnaya vanl- hamatiks ismi verilmektedir. 
lider olmamı isteneniz, :ıartları q~ ~m, ~üşmanlarii•3 çnrpışbğı * 

yerine kapıda enıne boyuna bir alııtım. Hatta geni~ gölgeli bir mı da kabul .:!dersiniz ) cİemitti. gıbı aynı hararetle İ§ ortaklığı Şimdi biraz da Gandh:iye dair 
Türk oturuyor ve nargilesini ve- çınar altında c.turnp gözleri de- Bu yüzden de Londradaki ma- yapar. olanları anlatalım: 
ya çubuğunu içiyor. nize ve dağlara gezdireNk yarı hud yuvarlak masa konferansı- Candhinin tuhaf huylarından Londrada bulundukları sıra· 

Çubuk denen üyük k~if ya· mütehayyil, yarı uyanık bir hal- na tek basına g-İtmiş ve neticede biri de herhangi bir meselede da, dostları kendisini meşhur ai
p~lm~dan Türkler naaıl ' yaşaya- de çubuğumu bo~ahmayı 2.evkli siyaset kurdlnrı tarafından müt- bir formül bulmasıdır. Mesela nema aktörü Çarli Çaplini gör-
bılmıtler anlaşılmaz. Hakikateni bulmaya ba~ladım. Fakat ~una hit surette atlntılmıstır. Sivil ita- kongrenin İcrai komitesinde mü- (Devamı 4/2 de) 
Osmnın, Beya-z:ıdın ve Fatihin da dikkat ettim l<i bir freni< için tsizliğin yeni hu1tnn bnşhyıp r 
a.rkndaıları hareketli bir millet- en güzel muhit hatta çubuk bile başlamıyl\ca<:ını tayin edec ... 'k O • I" "Son Posta,, nın bulmacası·. 4- (14) ) 
tıler ve daim:ı eğer üzck"inde o- arkadaş ve göruşme ihtiyacının lan ya!nı'Z ve yalnız benim, di-
turup memleketler ve ~ehirJer yerine kaim olaınaz. Fnknt bu yen gene kendisidir. 
fethederlerdi. Süleyman :ı: ma- bakımdan güzel Bcğa.zirinde va- 2 - Gandhi ortaçağca düsü- 8ımlmdan 30 tanesini hall•derelr bir arada yollıyan ha 
nındanberi zaman zaman kom· ziyet müsaid d "!ildi. Diplomat· nür. En yakın dostları ' bile o.;un • ku ı.• l J" kJ d 
şularına hücum etmcı?de beraber lar muhtelif l<öyleı·de otururlar dini sembolleri bu derece taas-

0 
vucumaza ulT '' r~ ta im e eccğls 

t k t L d hl Solıla.n ~-ı:a dot ~r ı o uran bir millet ve bugün ve mesefeler ve 1.•a:ı:ı ü~üncPler- su a ve bole kulhmm8Stn'I. mu· 
ıse çubuk ve tütün içmekle vakit le birbirinden ayrı ya~ıular. arı:ı:dırlar. 1934 de Behaı da kor· ru. 
geçiren bir. millet olrr.uc.lardır. Beyog· lunda oturanlar d.ı hnyal- kunç bir "er sarsıntı ı ol 

1 
- l\luıır b1r 

d 1 " " :nus, hn> ,·:ıııı iıldaren 
Ka m ar b1le çubuk i'·erler. Bir lerinden daha ileri yani hir ka· hunun üzerine Gımdhi _ı h 'ı .,. ner a nıad:~ (10 1. 
ka. ç c. iin. evvel atla Kag~ ıdhaneye yık mesafesinden daha ileriye bir ilan ne~redPrek bu af e tin, · ! 2 - Diıgme ~- 2 gıtmıttım. Orada bii~·ük b ir çı- gitmezler. Onun ic;ın padiş~hın ucl ı1.ürülmezlcre ) lcarşı hl"nen 

l 
Ji~I d el!'n (Sl . 

narın n tında basık bir iııkemle kralımızdan İsted :ği :ı:abitierİ•• günahlar n cezası olarak Tanl"ı 
k d 

3 - Cüyiık ba. ., 
ile bir a m grupunn, Türk i.- gelmesinin yakla~ma~ına tal"İf taı·afınd~n Hindiııtana ... ,önd,.ril-~. kır k.lp (5 l , O!l:ık 
detlerinin müsn.ade ettiği nisbet· edilmez dereced~ sevınıyorum. diğini bidlirmt~tir. 4 
te, yakın oturdum, yani aramız· Ba§ka devletler Türk hizmetine 3 _ fngilizlP- .. J.,. müznker••lt'· 

14!' _ Bir rr'.nk 
da yine epeyce me$afe vardı. Bu zabit göndertnf•k için bü} ifü e· re giristiip anlardaki iidzJiği, i:?ı, Kudret, kuv. t 
bayanlar ayni tmrctJc bir kayık- mf'kler sarfettiklc~i halde bizim biçarc!iği ve mazohizni. \'et ı sı. 
la İstanbuldan gelip çayırlar Ü· hük\ımet. ancak Rabıilinin mü- 4 - Gandbi c:iç .. Meri, temiz ;, - Jllr ~lr t 
zerine gezinmeye çıkan Yahudi kerrer rıc~le..rın•1an sonrll ~uvı:ı: havayı ve l\Çıklı~ı sevebilir. La- 12), Altı umd<'. 
kadınlarım ~iddetle tenkid edi- fakat etmıft•r. ~u .sur~t~edır kı kin, estetik hiçbir 7.evki yoktur. ml~dcn !biri (4). ·, 
yorlardı. Çünk\i bunli\r o ltııdar ~nşka. fr~nk tl\hıncılermın. '!ek 5 - Gandh:de kasvet, müva- 6 - Kıymette ıı--..ı---ı~ 
peçesiı:ler ki kaşl~u·ınc!ftn üst du- ı~renıl~ıyec~k olan va"Zıyetıne zene, hl\d duygusu l' oldur. E"l !'kinci dettced~ 8 
daklarına kada .. bu""tu''n rchreleri duşmemıs hu unuvoru-z. k'" ··k h · l · 1 . • • • • ( ) • '" İ . 1 , uçu , e emm•yP -ııı uır ı~ u,ın ( , Kör (3). 

8 t 4 9 10 3 6 1 

görünüyordu ve bu gruplar kon- Molben n ı stanbu da ?,iğ~r büt,ün . ~l\~~j! nldc~ini. }ÜZ 1 : - Bir enıfr l ıı--~==' 
yak ve farap içiyorlıu·dı. Geni1 yasa : sı us~u bır~:tahıltr. ı\~eföela ha· ço- , w. Ji1s:m m. (, 
yapılı bir kokona «Bir kadına bu · V • cugun aglnması, hır ananın y iiz 8 - Otıri (4l,' l.!:==::::;;;::;:=.m::::ıo:::i:i;;::;;~:::::.z::::::.-:ıı::.:ıı::z:::C: ..... ~=::lıı::::ı1=-.I 
yakıtır mı?» cıBir fincan kah""e, Büyükdcrc 27 Eylül 1836 Üstü, aç, biilaç halmatı, Candhi- meşhur 1blr e!'lcnce parkı (4.ı. 5 - Tahmin. ŞÜl>he iSl. 
bir çubukluk tiitün, bu kadarı Bu sıralarda bıana çok zevk vi dii!er mühim i slerinden ziva- 9 - ~bediyet (.I J , Sevinçli 
yetmez mİıı diyordu. Bunu bizim veren bir işle ıne,gulüPı. Boğazi- de ilgilendirir. • ıo - Sln~ma ve ti)·al olann 
hanımlarımız için yazıyorum. çinin iki tarafının haritasını ya- 6 - Hepsinin iisliindr., Gand· sectnsları (G). 

Ben eskiden hiç ,,igara içmez· pıyorum. Birçok tepeler tırman- hi müthis bir uzlasma as1lndır. Yukaruhn aşatıya doğru: 
dim. Fakat sera5kcrin vanında maklığım lazım gel;yor. Fakat İnadcı bi~ savaşçı, muarız. oldu· 1 - Bu hafta :lçind .. kaybettl!imb 
ilk çubuk teklifini rcdcİ,1deme· gözüme açılan harikul:\d~ man- ğu kadar, hazan da bunlara uz· kıymetli bir devlet a.da.ınıın1:1 OOJ. 
yince deniz hastalığına. tululaca- %aralar bu emeği mükafatlandı· )aşmayı, yatıştırmayı tercih eder. 2 - Enfes ( :: ı . Ulddet (5). 
ğım İntıbaını almıstnn. Fakat bu rıyor. Sarayan bahçesine ölçü Gandhi sosy!llittler, pre!'slcr, en-ı 3 - Bir 1 m (.1), l \'ld (3). 
aralık bütün İçme~in bu sekline (Oevamı 4/1 de) düıtri kralları ve Delhide h\ikü· -4 - Azlık (t). 

7 - Alri ealınca.k ( 5 ı , Aletin oem, 
(f). 

s - Bir lı&Jvsn m, Diker ts•. 
9 - Sahrtn nbme~ olan Allah (8) 

10 - Gtlir < 'l, KaylrlSfZ (5), 
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115'Jn Posta» nın tarim telri/uuı: 30 <eSon Posta» nın edebi romanı: 85 

- Nasıl sultanım, kangisini 
almak iaterı;iz 1 

Patronu 1i lilin aekbnnbaııaı 
birkaç defo yutkundu: 

- Ballu ıeftalüyü iaforük yol· 
daıım? [Uüşünceli dütünceli 
aordu) Bq yi: altın İ•fcmez 
miydiniz? 

- Beli, pahat.ı bet yüzdür. 
- S rraf uMordohayı> bazİr· 

sandan «kaldınpı> gönderelim. 
Ya, anı ne zaman tcı.lim eyler· 
aiz? 

- Ne vakit dilerseniz 7 
- Ya, yarın? 
- Olur benim efendim. Ce-

nabınız zahmet eyleyüp letrif 
buyurman. Bunda <ıd ye» btAun 
vardır, anın ile gönderür ıliık. 
Nerede ikamet eylcraiz? 

Urlu ıüldü: 
- Düne değin Etmeydanın

dalli ortalara pot.tu aermİ-1 idik. 
Bugün konalc sn.bibi olduk! 

Şüca Çelebinin aıözleri paır· 
lndı: 

- Konağınızın mahallini söy
len sultnnım. 

- Sarnçhnebatında, defter
dar Ali Bey konağı s .. limlak kıs
mı b;zimdir. •Sekbanbaşı Urlu 
aüe ıı deyü İraal eyJcuiz. 

Esircinin yüzü birdenbire sa
rerdı. Şıkkt evvel defterdarı Ali 
Beyin lconRğını biu:nt kendisi 
de biliyordu. Daha ihtilalden on 
beş eiin evvel konağn ;ki Çerkes 
kızı da satmıştı. Merak içinde 
aordu: 

- Defterdar Aii Bey konl'ğı 
huyururauz, va Ali Dey mfl!rhum 
mu olmu tur? 

Urlu başını arknyn doğru oy
natnrolt gözlerini açtı: 

- Y ook... Konagı müsadere 
eylemiş idük. Selamlık kısmını 
biz alduk. Harem L.ıgmı dahi 
Patron yoldaş içünclür. 

- Ahsen sullnım. Hemen ak
çeleri tedarik cdüp kerem eylen. 

Urlu nrbk gitmek için ayak
lanmıçtı. Eııirci Şüca Çel~bi ani 
bir dü.şünceye k pıldı. Defterda
rın konağına yerleşir yerleşmez 

«duhterı> arayan bu kadın dü§· 
künü ihtili'ılci azmanını ele geçir 
mez mi, snraya büyük hizmetler 
edemez miydi? Kadmın «altınıı 
dan. çok daha müessır olduğuna 
gö:-e pos bıyıklı ve be\i yatağanh 
Urlu yolda~ın elini aJ·ağım bağ
hyam z mıydı? Bu yoldan us· 
tahkla yürüyecek olursa <•Pat
rona Hıılili» de on parmağımn 
üstünde oynatmak fınatı bulu
nabileceğini hesaba k~byordu: 
Patrona da bunun gibi kadın 
dii§künü ise? ..• 

Şüca Çelebi Urlunun önüne 
geçip durdu: 

- Bakın ağa hanetleri <•Sel
mayrn biliıbedel cenabı §erifini
ze hediye eylemek ister idük. 

Urlu sevinçle ıözlerini yuva• 
la.randan uğratar k aınttı: 

Hediye eylemek Dli isteı--
siz? 

Beli sultanım. Cenabınız 
gibi yiğitc bin <ıSelma > kurban 
olsun. 

Urlu çnbuk çabuk keke leci;: 
- Selmn mı dersiz? B· :·.·.ı 

seftalün"n adı s~ıme ra•dır? 
' - Selmadır. Hizmet=nden :z.İ· 
'•ade memnun kohı,.~•""P aslonım 
Hoşg\ı ve atutin dilWd;'r, ş;':e • 
sine diyecek voktur. Edası zıya
de ~e nazı cİ"'""!IUZdur! 

Sekb"nhP.<tt d!li•1i dwf .. kl,,.rı a• 
ro.sınd• o«>7.dİrerek ''" lnnrh: 

- Nikô.hımıza dahi aluruz 
yold .ıum. 

Esirci Şücanın gözleri bütün 
bütün umudla. po.rladı, gülme
mek için dudak1armı ısırdı: 

- Ziyade yaraşık alurdu be
nim efendim! 

Merdivenleri ağır ağır indi
ler. Genif taıhkta gene yüz yüze 
durdular. 

Urlu esitcinin böyle durup 
dururken kendisine be§ yüz a.l
tınhk bir kadını vermesinin boş 
olmadığını düşündü. uBu köse 
sakallı ve yağlı yüzlü ôdem kar
şılık ne İı;teyebilir?J> diye kafa 
yoruyordu, bir neticeye varnma
vınca manalı manalı gülümsedi: 

- Baka çelebi, ya anı ne 
maksadla bize hediye eylersüz? 

Şüca Çelebi hiç bozmadan 
cevab verdi: 

- Benin\ efendim, ne kasd o
labilür? Bu devleti ali yenin sek
banbaşısı ve Patrona Ağanın yol 
daşısız. [Ellerini şeytan ~cytan 
oğuşturdu] Bu kulunuz dnhi e
sir ticareti ile nan pare kisbine 
say eylerÜz. Bizi sıynnetiniz ye
ter ve canımıza can katar! 

Po bıyıklı ekbanhnıı ku-
rumlu kurumlu öksürdü: 

- Elem çekmen çelebi yolda
t-lm, biz dahi elimizden geleni e-

NU)UET SAfA ecrKUN 

Yarısı mallıın olan bu haki
katin meçhul kalan diğer yan
sım bulmak mümkündü, f'arlnn
da olmadan, kızı, anasına aid 
bir sırrın hafriyatını yapıyordu. 

Lakayid göı·ünmeğc çalı§arak 
sordum: 

- Demek benim hayatımda 
da rol oynayan bir kadın var
mış! Peki kimmiş bu kadın! 

Dudaklarını büktü: 
- Bilir miyim! 
- Kimden rivayet bu! 
- Hnyır, süyliyc.'1 mutlaka 

vardır ve şudur, demedi. 
Gönül, forkındn oJmndan ya

kayı ele vermişti. Demek bunu 5irgemezü:z t ..• * birinden duynıu::tu. 
Kap1cıbaşı Ali nğa Deli Ha- - DemeyebiU~ ·.. Lakin bu 
1 birl'kte e . . s·· ç ı zanda bulunan kun kuzum? 

~n. a . 'd sırcı -uca e e • Biraz evvel, ağzından urnn 
bmın evın en gece yarısından b.. ··k b' l d ~ 

km l d S h uyu çe ır parçasını uıçır ıgı 
sonra çı ış ar ı. e zadeba"ın· 'b ti t ·1 l b ı d . " 1 cı e e, evı yo u u ama ı. 
d.a. eskı ortalar önü~de birbiı:le- - Füsunla konuşuyorduk la, 
rınden ayrıldılar. Ah ağa bütün lif arasmd ... 
g~ce uyuyamadığı için sabııhle-I Birdenbire yü:r.ümün hatl rı 
yın geç luı.lktı. Topkıı.pı sarayına gerildi, sur tı asmıştım. Fiaun 
gittiği znınnn çolct n öğle okun- artık çok ileri gidiyordu. 
m113tu. Knpıcıbaşılara mahsus 0 • Merhametimi nefrete çevir-
dada tek başına yemek yedi. El- mek için ne lD..zımsa yapıyor. 
lerini yılmrken kızlar ağuı B • Köye döndüğüm zaman ads.m 
fiİr ağanın hususi hizmetin;e akıllı h~~.atru1ğa karar v~r~im:. 
kullcndığı h dım ağnlnrdan biri - Butun genç kı~lar .. g•.?ı Fu-
kapıyı aralayıp bnşını u7attı. sun da hayalpere:sttır Gonul Ha· 

- Runda mısız ağa hazr~tle- ~ı~I S~de;:e krir tahminden 
ri? a Ns.e~mışho kaik~a • . • ,_. 

• ~ b ıçın, a aten nıçın, lll!:!'llr 
Alı agn Ara ın ne m ksııd!n l G"" ··ı·· ·· ·· de . · · · · d yo una sapıyor, onu un onun 

geldığını bılnuyor u. Halb ki m b. • san rolü oynamnk 
h d ~ b hl b . .. . asum ır ın a ım o ,nsı sa a an erı uçün- · t' ? .. • • ıa ıyorum 
cu defadır in gelıyor, kapıc:ba- _ Evet, olabilir 1 
şıyı arıyordu. Deseydim nP. k ybederdim. 

Arnb bir şey söylemeden kız- Annesine söylemesi ihtimalile mi 
lar a ~asının odasmn seğirtti: böyle yaptım? Söyleseydi hile, 

- Ali ağa ande.dır efendim. Semahat o meçhul ndınm iten· 
Dedi, oda kapısını sıkı sıkıya disi o.~duğu;ıu enlnmı_va~nk mıy

örtüp dışarıya çıktı. Kı:ı:le.l' ağa- dı ~ Şupbesız deı:hnl ıntikal ede
sı Be!l:ir ağa bugün odasında y 1- cck! Bu tarnnndıın korkum 

~ w. • S d M h yok! Sadece, benim r.ihi, 0 da 
nız degıldı. ~ raznm • e med ilk defa bir endişn ile titreyecek, 
Paşanın kethuda.s1 Mus~afa Bey 0 kadar ı ~kt'n • be b·' .. j . . . ıı..a , n1ye n, u-
ile yeni kapıcıinr kcthudası b- tün bu düşüncelerin üstünde "bir 
rahim ağn da yanındaydılar. titizlik göateriyot'um? 

( Arkaaı aıar) Gönüle karşı zafım mı var? 

Bu tüp hesiz gülünç bir fey... §eye her zamankinden da hu faz• 
Amma bu garib bir mesele... la itina neye? 
Erkekler, bir kadm tarafından Gülümsedi: 
bu mevzuda sigaya çekildikleri 
zaman, daima h':\yatlarını ve 
kalblerini bombo, göstermek is
terler. Bu kadına kar§ı bir alaka 
duysunlar duymasınlar. Bu se
beble mi acaba ben de y lnız 
gözükmek iatedin1? Delki de, Fü
aundan duymuş olmrun beni fo. 
karımda ısrnr ettirdi. 

Bu mevzu çok uz yacaktı. 
Hemen dene başladım. Sema
hatlerden geç v kit, çok ne§'eli, 
ayrıldım. Bu anne kızın ~ nında 
cok rahatım. Her :şeyi unutuyor, 
;aatlerin nasıl ~cçtiğini anlanu
yonım. Ancak huzuru onların 
meclisinde buluyorum. Çenem a
çılıyor, nıhuma k svet veren ij. 
züntüler kayboluyor. 

Saadete, uğrnyacağtmı haber 
verm~tim. Kapının ziline basar 
bn~mnz kerşımda buldum. K pı 
örtülür örtülmez d~, kendimizi 
birbirimizin kolları içinde bul
duk. Bir tarafta en asil hialer i
çinde huzur ve sükUnetle geçen 
ı:;aatler, beri teraft en çılgm 
nrzular ... Hiılel"in iki kutbu. 

Saadet, mev4İın ciccklerHe 
süslenmiş mutena bir ~fra b • 
zırlamısll. 

- Hemen oturalım mı? 
Diye sordu. 
Masanın ba ına geçmek ı;ure-

tile, bu sualini cevablnndırdım. 
Fakat Saadet bu aksam ne ka
dar güzel 1 Y o.bud gene bana 
böyle göziiküyor. Scmo.hatin yn
nından çıktıktan sonra her JCYi 
başka göriiyorum. Beni ar~ular
la dolduruyor, lwdn muhatabım 
daim bqlcası. 

S çl nnın ara.sın bir çiçek 
iliftirmi ti. Kızıl dudakl n her 
zamankinden dahd çel:ici. 

Kolunu boynuma dolnyar k 
dizime ohırdu. 

- Sende bi.r fevkali.dclik var 
bu aqam, dedim ... Çok güzelsin 
bir kere ... Amma bu .gece her 

- Bunu aonrtı konuşuruz• 
Biraz havadis ver bakayım sev• 
gilim! Bugün ne yapbn! 

Daha içmeden ne,'eliy.im. 
- Sabahleyin konser için ça· 

lıfbm. Öğleden sonra Semahat 
Hanımlara derse indim. 

f §te fırhna bu dakikada lıop· 
tu. Birdenbire yüzünü bulutlar 
kapladı, sağanal,ı: halinde kıs• 
kaııçlığm gök gürültüsü ba~ladı. 

- Den bahane Vedad l dedi. 
Senin ne için oraya indiğini bil• 
miyor muyum sanıyoı·sun ! 

Çok sakindim. Onun hayatım• 
da bir kadın olduğunu bildiği 
malumum. Bilmesinden dolayı 
da bir endişem yok. Gayet soğuk 
lnınlı: 

- Hayır, dedim, sadece ders 
için... B~ka JCY değil. Ililiyor• 
aun kızına ders veriy()rum. 

Sert bir aeııle konuıuyordu: 
- Nereden bileceğim. İlk de• 

fa duyuyorum I Amma deın;n de 
&Öylediğim gibi, ders bahane .•. 
O kadınla bulupnak için icnd e
dihni, bir bahane .•• 

Güldüm: 
- P ki cantm, münakasa et• 

miyelim. Dediiin olsun, içiyor 
muyuz? 

Birdenbire, sivri tırnakl••rının 
boynuma battığını duydum. V h 
şi bir hayvan hırsile gırtlağıma 
yapışmıftı. Gözler.inde dişi kn· 
kançlığın en korkunç §imşeklerİ 
çakıyordu: 

- f stemiyorum, diye bağırdı. 
Sen yalnız benimsin, bana aid· 
sin anladın mı? Baılro le dınlıı 
arh:ada.şça d.ııbi l onu~an ta· 
hammül edemem. 

Bu kıskançlık ban asi gu• 
rur vermedi. N ad olur d ben, 
Semah tlc onu mü :ıvi tutabili· 
rim. Gu-rurlan:nnl:, onlı:ın bir 4~ 
Tiyede eörmek olmaz mı? 

(Ari~aS". ~·ar) 



:ı· 

iZ• 

v• 

ra 
•• 
lr1 

a 
~-

~
Ilı 

i· 

21 Ağustott 

yar mey a 
es bze 

SON POSTA 

•• erg un 

s yfa 4{1 

M 'tk , . o enın 

e (Baf tardFı 2 nci şaylada) 
zaman gözümüze çarpmıştı: 

(BGf UJ.ral• 1 inci •aylada) (evlerimizden bqlaDlljk lazımdır. Müzakerelerin gece bitmiş, (Baı taralı 3/1 de) 
mak dem~ ay ' zamaııda, hu ~- Bir çok bedbalıthxr tanmm lkt, ku - anlaşmaların yapılmış olmasına masamm kurabilen ilk frenk beı1 
~!ınnenl i;i oyunaı}uından bi. ma.rı ~ kibarlık nip si diye rağmen Jngiliz Başvekili cr.tesi olsam gerek. §nhane bir gü:= ge· 

Kazalarda kürulncnk pazar n lr. gctinnıJler ve ibnrhk budalası Ol- sabah Stalin yoldaşı tekrar gö- ~yoruz: Dort aydır • y gmı_ır 
yerlerini tesbit etmek üzere be • Gene bir kısım insan vardl1' ki, muılardır. Çatılarımızın temiz ve ek d .. t .saat daha konuşmak Y gmadı~ı _bali!e nemlı • denız 
lediye reis muavini Lütfi Ak1ı0 • · 1 ha''- il ,_ k ı il . .. .. . ıer or bavaSl butün nğnçlan Ye.§ıl tutu-
7un başkanlığında 1cuiuJnn ko - zara anı y evın n . cıl ı e oıaun. OnlJU ar e, güzıel Jnsan zev.kile güzellik ve Jyı - lüzumunu duymuş.. yor. Sabahlan erken uyanıyo-
ınisyon mesaisini bifo·rn~t1r. t' Qhbablnrilc olsun.. yarım aaal. konu· Uk lıayranlığt m:crine ıl..-uru ast li. Ahnanlar iddia ediyorlar ki az rmn ve hemen denize iriyorum. 

Komisyonun yeni hararına gö- y d' · L-fa.- t _ı__ n • c~k ıve yarım saat onları dmliye • .zmıdır. mic:teriş ve çok işi iyen So\~et Bu nefia bnnyodan sonra knhve-
e ıncı uo. ıwı y.erı:şuırı ı-a ıL~ • Z--'- L!!h" _ _,,,,_ ... _ - !L c-~ .,. • · • - lük" • · b l 

re, yehrimizin 20 ntuhtdif ye • .zar günü Vcliefcndi koıu ma _ cek DGlı y ur. ::VA ve ın;w.;1" se. Kumar yuz;una-en. ç~na w. hükUmet reisi Mister Çörçmn mı ıçıyor ve g~n . ~ıme 8.§ ı-
rinde pa%arlnr kunılncakhr. 1Sun hail" ...1 , ___ ı_.... M~'--IL_J_a "1--tt o kadar .......... dır Bu cıns a - mat eden, kocasmı ihmal eden, in - ·1 . - a··- .. d '1 ... ı ..... L"'fi bu'mı yonım. Ya yelkenh bır kayıkla 

ın"e yapı~ıuı.ur. ~ö - ,,_. -r-t:o· • 1 en su:r ugu em ... n 21.a ı · h d d- -ft k kl 
ların yerlerini kaymakamlar rna- lar . - ıuı se~de ir progr m demtardır ki, valfülcr!ni kumu L&nlığını, zevkini, güzelliğini ihmal varak Avrupa cenbesinin derhal v~_!_.2 örtd çıt e ayı aG~eyda 
lınUi ihtiyaçlara gôre bizzat ta- :ı:- ;'l' 1 __ T. L'• ed b" 1 _ 11 k d d bili • B "' :r at "'"""...._.ue o nşryorum. un e 
..,.;n -ıece lerdrr' • haz.ırlanmı tır: masaları başında harcnııuı-. agu, en ır nnY a ın a ı rım. un ııçılması lüzumunda ısrar etmiş, do'--- t t 
.,, • ıcu L _ k b' . evlerimi . zı;.uz. on a ça 1şıyorum ve 

Burehırda :satılacnk her ne - Birma koş~~ D~ ve daha bunlaruı arsJ da kazancı az, mas - mr, bilmlyere a.tm _ zın Dieppe te ehhüsü c:le bu ısrardan akşam yemeklerinin tadını çı!ra-
•i maddelere fintlan göır.teren yu~":1'1 'Y1'. ta.ki yerli yarı~ kan rafı çolı: kfmader de vmdtr. Ban • temellerine ın kmıd ~ :ıokmak doğmuştur. nyoram. lurkçe yazılm1ş açık 
muntazam etiketler konulacah - İngıllz at ve kınakları arasın~ far da kumllrl açtğtnı apatmak i. tadırlar. Bu tefsir şeklinin hakikate uy bir sal-biyetnamem var ki l>u· 
br. Bu aatıı1ar belediye zabıbı.- ımdik P !koıustıdµr. Meaafesı • ' .. 1 lm b" enant ha'lne Evlerimizin güzelliğini iyiliğml nlugvu derecesini ilerde anla- nunla bütün kalelere ve batar-
•mca Stkı 1controı1ıı.rn lnbi tutu- 1600 metredir. :Neriman 60 ·kilo. ~ mu cmm ır ı: _ b ' gu ~ ş· dilik .. yalara girebiliyol:" v yanıma :is-
lacaktır. A1ceplan 55 kilo, Perihan 50 ki- kcyarlar. muhafaza etmege mec uruz.l> Y?cagız. ım 1 goze. ça:~ tediğim !kadar aslter .e.lııbiHyo-

Diğer taraftım komisyonun lo ile ko§acaldardır. ınacak ilk tedbire G. O. hır nokta var.sa o ~3 Dıeppc t~. nım. 
Vttdiği yeni bir 'knmra öre pa- 11.ti..nci koıu.: 1ki }'Afllld.A .saf T" , I w d k" şehbüsünün ln;Siliz Başvekıli Bu - 'Ut de~ olarak Sera.s-
:zo.rlnr faaliyete geçer .,geçmez kan ln,giliz .erkek \-"edişi ylara Kuyumcunun 278 lira- ıcaret münür ügü e • Moskovadan gelir gelmez yapıl- ker kapısında hır dayağa -~ahıd 
tehir dahilinde her nevı seyyar t k md ' d lebe'ld' •sı mıs olduğudur oldum. Bet Rum be§Cr yuz.den 
nıeyva ve sebze satıcılığı mene - rıun s Gaf~ 1~~~ m.:;~.~u - sını aşaran Ş k ka ın ' la B. nl b · ib b hb"' iki hin b yüz sop ya mahkum 
d'l kti cm ır. . - - unu a era er u teşe u- edilmişlerdi. Bir ltavas dizi ile 1 

ece r. ıRei , Vıido, Yddmm, Cünoy Zabıta dün Kapalıçar.şıda bir Habe raldıgımıza gore, mın • sün Avrupa cephesini açmak mücrimlerin gÖğ •· e dayanıyor 
Kanada Ba.şvekili 

lran ve Hindi ta111n 
teh :lit alhnda bul n-

cıı.Jctn.. kuyumcu dükkinmda cereyan e- taka Ticaret ıv.üdürlügüniin l<ad- için yapıhnış kat'i mahiyette birlve etlerini tııtuyor. Diğer iki ka· 
Oçiincü ~OPJ~ Oç ve daha yu- den esrarlı bir hırsızhlc h4dise • roaunda bazı değifikliklcr olma- adım olmadı v 

1 
da meydandadır. vas a aklan f y &ıkı~rı· 

kan ya§tu'kı f 1kan f n1riliz at~ sine el koymıqtur. sı takarrür cbni~. Müdür mua M k d 1·· d w "bi yorlar ve baa iki vas bı sopa 
ve kı&raklnrı .arumda centilmen ır --aıı.-.. -ıda Kuyumcular vini Fnhri Kem 1 Erzurum TI • a sa .: fun yaz •.S!mrz ~ . abyorlarda. Pa.ş3 ~ ~tınm 
ko . ·~ r-s ' .. - .. Al an muda aasmın \Sıeme sıs · · 'L...! •• d ha şusı.mun mesai~ 240D metre· irinde 28 numaralı dukkanda mu t -.11- 1"-- K- n fik m ~ b . açm ı.ıu ~er sopa a am SJ11a 
&. -s •• care muuur u n~, az:tm ne temini anlamak, fa'kat u sıs· C! • vurdurmak İstedi, ben 

duklannı söylüyor Komll.m-" ıDanW. Ö . ~~~t ""8tan Mustafa~ d~ de Samsun rnpörlörltiğüne tayin tem z.ayıf çıktığı takdirde bir bunu da fazla bularak Jt!IDİ be-
Ottnwa 20 (A.A.} - Baıvekil G '' ki d zdenur, duküDınd .• ~en ıçerıye edilmiıtir. Mülga bölge ~ mü· :kö rü baş! kurarak bu köprü fCI" lif ettim. Nihayet 

Makcn 'ng mdyo ile yapbit bir Dö d-~~ r O gayet §tk ıymmış bır ltadm gel- dürlüğü tevzi kımtı tefi Hurtid b p ark.adan beslemekti. pazarlıkla elli sopaya indi.rdim. 
lıilabede ··yİ d r uncu şu: ç Yatında mi§tir. K 1 d k · t - aş:ım k . b" f üaimler Pnısy h papuıd nin 

T~ııın'° ene ndan bi. gaf bn Arol> erkek ve dişi tay- Yağlı bir müıteri hissini ve - ~r~·~·· a m~nta • t:tc·a.re· mu. : Karaya çıkan as enn • ır ır- batın için cösterilen u lutuftan 
rinc ulaetık. Alm I' i hlH'4!!1reti lar mıı.bnu11 1201> metrelik h n - Ten bu dm kuyumcuya müie • durluı,"1ndekı yem vazıfe11ınc bo~ kayı bulması, bu kuvvetı besle- dolayı pek n:ütchn$$is. oldular. 

.. nn ıer d J t k ı_ ' l d d . .. . ~ı ve d ötede Hlnd tmu leh.. dik.tıp ko;usu ıır. addid mücevherler çıkartmış ve amış ır. yeoe ttıt a arın a emz uzerın· 
d~ e~&. .. J p r da Hin - Hn.ır 65 kilo, Dabi, 59, :Ri.."ld bunları dikkatli dikkatli tet rı'k M k k t 1 k 1 k de hazır tutulmakta olması bu- . Fen fakül sine 
dl&tana t • haurlanmaktıı- 58 Jcilo, Can S4, Ceyfıu 53 • o, etmi tir. Nihayet hiç birini be - U avva U u.arl UfU 4!C8 nu gösterir. bu yıl talebe1er 
dı~~fik mili ler üz mu. Vecize 52 kilo, Ferhad sı. kilo, ğenmiyerclc vitrinde gördüğü bir bir komita daöıtacak Neticeden anlaşılıyor ki lngi· :mtihanla alınacaklar 
ğlllerdir bqbnıı de • Ceylan 9 kilo, Ke>! r 48 .kılo ;ıe yüzüğü kuyumcuya çıkarmasını .. . . lizler Alman müdafaa sistemini • . • . • 

· ho•ac kinrdır. söylemiş ve kuyumCUlltm o ıın - Dun Tıcoret ve Sanayı Oda • ı k hed fine fazlasile var- Onıvenıte heyetinm son er-
-~ ,.. d -b· b' anıama e d'·' b" k •. • ı·b t 

Ç • B • • kocu . Dört ve daha do.ki mccguliyetinden istifade e- am a mu un tr toplantı vnpıl- l f k k" .. başını kur- ıgı ır arar 'Uzerınt- c. opn u· Ör il M k eşına = • :.- , m1ş ar a at opru . • bul f k'"l 1 
Ç ~o- ovaya yuknn ya.fla snf k n Arab at ve derek orada asılı durnn kuyum· mıflır. Toplantıya kutu imalci - ın' kolay o1madığtn1 da gör- 'b•ar mlel~ıaı unl n da. u .tcbC:rt> 

•d k T h .J d '---.J''·-- . d 278 ı · 1 ı~ı.. man u yı ı5e mezun arın an 1m • g l er en . a ranua kısrakları amJiUl a ,ııauuı.......,. ya- cuya aid ceketin cebın en erı, eczacı ar, tu>Orntuvar $& - •• lerdı"r Yüze \•akın tayyare, h ı t 1 'L 1 t cnkhr Bu ka· 
f • 1800 . .. h'bl . . . • . mu • , . . an a a eoe a ı · 3 Saat kaldı nşıdır. Yan~m esa esı lırayı çaldıktan gonra muce,·her- ı erı iftira etınıştır. Toplan - ilci düzine tank, 1500 esır, klm rarn sebeb 1aboratu,arların pek 

metredir. leri beğenmedi~i b_ah.anesile dük hda mmt. l~aw iktt•ad ?D~dürü Ke: bilir belki daha fazla ölü veren mbdud o!n1! v sıtnlarındc.n tr:ı-:. 
';-ondra 20 (A.A.) Daily Bora 68, T ru.n 62. Kroı 5%, knndan çıkıp gıtmıştır. mat Tilkicıoglu, Mılh Ssnayı h" rdu bu çapta bir teşebbüsü helerinin kafi d;r~cd~ v~ b·lfn' 

Mç·~ gazel ·ntn • muhabir" cöre, Bn.htiynr SO, Murad 48, K1smet Bir r:.üddet sonra İJİn farltına Birliği umum .katibi H lid Gü • ır 0 
b şarmış bövle bir teşeh- istift>de etınelerınl lennnd·r 

o~n Moskovaya deıiten 3 saat • d' · ··d- 1 .. d bul ucuza a • • 
ltad r Tnh .. L ._.,_. H d ve Tarhan ;;;ıre.:etder ır. varan kuyumcu emnıyct mu ur· eryuz c unmuı:tur. b'" d t 1 • l d l k d"I .. 

ran'"' lillınu~, azcr e- J •. b-'-·: 1 • • ko ıu··g-üne müracaat ederek başın • Hariçten memlekete sevkedi- usten : cesare a mış sa} ı ma- büsten o ayı en ı crmı rıem 
hizi yollle ~İmate ve oradan da Mos kili ~•: 2, '1 ve .ue§lllCI • kt kl t 
1

- • d d' dan geçenleri anlnttmştır. len veya dnhildc imal edilen mu- sa gere u. . . . nun sayaca.· arı sanı amaz. ""ovaya doğru yolculuğuna devam tular Ü.zerm e ır. R la b 1h l k f7 / / 
elıncden evvel Tahrandaki nskeri Çifte bahis 2, 4.4, ıve 5 inci Zabıta bu meçhul 1>oyguncu ksvva kutu vesaireııin tevzii için us rın, ır ay 1 gecı. - &k (..{.. kf L!J il 
b2a'lımnln~ görü~eler 71'PmlftU'. koıufardadır# kadmı Tftmakt dtı". gör~übnü_otÜJ'.. melerle yapılan böyle bir teşeb- ctun 'la. 
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~;rda 1 izmirde (Baı tarafı 3/1 de) ·I gibi~. sözüme inzm~ayorsunuz?.ı> 
meie götürmüılerdi. Gandbı Tabu ve elbette kJ, muarızımın 
Şarlonun oturmakta olduğu ote· benden daha az ~refli, hayı1iyet 

BeıcoJalti gençlilc lrampı fM lin etrafını çevrele yen kalabalı· sahibi olduğunu düşünemezdim. 
laytlalı •luyor, her çocuk 15 gün ğa iıaret etmiı, adeta hayrctinı Onun için taleblcrine boyun eğ· 

uırlında •Ür.:ıele itila alıyor izhar etmİJtİ. Aktör ile, modern dim ... » 

IR!'1!ra~bJll~ 
Hergelecinin ustaca oyunları 

§imdiki pehlivanlar. 
\ 

Şehrin 6Üzellegtirilnıeai içia 
•ir cemiyet kuruldu, bu saycd• 

Burdur ileri bir menıl.:kct 
haliıte 6etirilmiı alacalı 

Burdur (Hususi) - Soo günler. 
de Burdur' da büyük bir hareket ve 
canlılık &'Öze çarpmaktadu·. Mem
lemektlerini çok aeven Burdurlular, 
eıBurdw-u aüzdleflinne Cemiyeti• 
adında bir cemiyet ~Ufllll' Te 

İzmir (Huaaei) _ Kızılay genç peygamber gayet samimi bir su- Gandhi, bir gün yanın· 
rette konu•mu•lar, .,,(;rü ~mü ... ler- da bulunan müridleı·ine, 

Ayağında eaki bir potur, 
belinde solmuı ve yırtık bir k.Jr
mızı muhacir kuşagı ... Sefil V P. 

pejmürde kıyafeti ne zaruret i-

Deyince, ben, sözlerimi dö. 
açtım. Oturak künde&ı nedir bi 
liyordum. Bakıyordum, Mavuna 
cı Mehmed, oturak künJcsia 

ilk kurama genel bafkanı Tekirdağ ,. ,. "' :ı: :ı: k 
di. Otelden ayrıldıkları sırada meyvayı anca yere düı· meb'mu Cemil Uybadrn Ankara.. ı 
Gandhi, yanındakilere: tiikten sonra a ıp yemele • dan tebrfmiae gelmİf v:• Bucadakl k 

- Bu bot :adam necidir. . r ini, ağaçtan m eyvll oparmıının Kızılay b.hçe.inde kurulmut olan h d d kl h. Ne j .. yapar? «şiddet u u una !'> ya aşan ır 
~ kampını teftit omı:..ıır. ,.. ld - ı b" d" 
r_ .. U ı.._.ılD --..LJ ·r :.ık Diye sormuştu. Gerçekten Ma- hareket o ugunu ısrara ıl ır-
~ Y- ~- arın saıs•• b k d b ··ı k b . . 

büyük bir buartle iH baflamqlar. dıauml.,ı, 15 liİll zarftnda kamp· atma o ana a ar u go ~ u - mıştır. 
dır. tan iltifade d----L....ı Lt.t_ nd .. be altında Şarlo adında bı~ ak· Gandhi müteas ıb bir mecusi-

.2 • ı...1- •• ı..__ ~ ~1 a mu t•• b l d • d baberı ol dı·r. Hıristiyan akidesine uyarak henüz yepyeni _. teeMU1 o- d H Nurid maı.::.--A alnı t lk!'- or u un ugun an • 
halk fedakA l "' ar ea ... ..._ lf, e •· ((temel günahl)ı kabul etm~kle aına rajmen ın ar '" .._ Aer yapmlf, dUf yerlerini temizlik mamıştı. beraber, hırisliyan deg· ildir. 

yes.İnde hilen altmıı ı.:.. lira ıelir :..ı.....:_ • d la Bir kereainde &§lk kemiğine 
. • ":-' ~I l'örmÜf, çocukların gl a rl· Kur'an, İncil, Tevrat, Zendaa• ten-.ın «!Jlmf·f.fto coPolnAI~ -· I·'--· L bir yılan dü•m:i,.tü. Candhi iste-r-. __ ,, ..... s- ,_,. .. na ven"len ehemmiyet derec~w haa. ,. ..,. "b. d"• b ·' ·· d" k. 

L.--l ı bulunmaktad miyerek irkilmit ve ayağını hız- veata, gı ı ıger utun ın 1• ~ am f 
1
.r: kındaki izllbatı dinlemiş, çocuklar· tablannın da Tann kelimı oldu· 

E&uen parke olan iltuyon ctıd- dan hıer birinin 15 gün zarfında la sallayarak yılanı yere atmıştı. 
desin. Antal ~-: iat1bmetine O crün bugündiiJ" Gandhi bu ha- ğuna inanır. ın · ya ~ 1 5 • 4 5 kilo aruında aitdet kazan- • Gandhi Hind halkına yeni bir 
temdidi, bet yüz metreye yakın bir ~lf olm.ı.rındaa memnuniyetini reketi yaptığından dolayı pek 
kıaım üzerinde ~ 'bu :iı bit. bJ&clirmi,tir. piı,mandır. Zira inanışça hu su· ruh veren, yeni bil" birlik iman• 
mek üzered. lr. On qp beJ bin li.ra 1 Cemil Uybadtn L---ta ,_..uklar retle «ademi tiddetu akidesinjn aşılayan Hind peygamberidir. 

d bir ---L --'-'---'-L ..... "P y-- h ·· t ·ı k 1 İbmhim H~yi arasın a 11~~ umıOUK~I~. arasında söylenen martlardan Te oy enuz am manası ~ ıvama ge - _ 
Meml~~ h~~mln b~ nanan muhtelif milli oyun ve dans.. mediği anlaşılmış olmllktadır. 
kumı ı ~ie ~ilmit ~ d~rbal faali. lardan sonra yaptığı aamimi bubi- Gandhinin, Londraya gelmesi Petrol ofisi Ankaraya 
yete geçibnlftir. İhale edılen kıanıı balden öğrenildiğine aöre celecek şerefine, §ehirde bu!unan Hind 
on dört bin llralıktır. • yıl birer buçuk aydan iki devrede talebeleri 200 tane keçi toplayıp 

Nr.amam orta okul binasın~ beter )'iimen bin çocuitın kamptan liderlerinin istikbalİnP. gitmek is
meydana gelebameti için kırk seku istifadesi temin edilecek ve bunla. temi•ler.e de, 200 keciyi bulmak 
bin liraya ihtiyaç vardır. Maarif Ve ll rın masrafı Ege viliyetlel'i gençlik mümkün olmmış, polis İfe karı~
ki li~ ~. on iki bin lira kadar bir t~tından temin olununca KızıL mıı, mesele Hindistan nezareti
para verd>ile"..ektir. Oat tarafını ııü· ay aençllk bafkanltğı BuC9daki bab ne ak.etmi,, neuret te böyle 
:zellc:J.inne cemİye~ deruhde ederek çede 80 yataklı bir prevantoryom bir nümayi~i tHvib etm<'mia. 
taıramlamayı termn edecektir. Bu. inta et:lirllecektir. Bu da gelecek se. Gandhi de keçilerin istikbaline 
nun için de lcab eden formali.ıeler ne açılacaktır. gelmemeainden dolayı çok Cfllnı 
bazırlanmı,tır. tba~ yapılmı,tır. o s1k1lmış. 
Faa ·yete hemen bu aünlerde geçil- Adana valisinin tetkikleri 1931 de konaıre İcrıti k">mite-
m& üzeredir. si, Gandhi ile Lord İrurin ara· 

taşınıyor 

Petrol Oflıln Anbraya nakli ta • 
brrür etıruftir. Bundan böyle An. 
karada bir irtibat memurluiu bu • 
lwıacak İstanbul ve lskenclerunda 
da hl~ Bro çal•pcaktır. Ofisin 

la -'- L!!• 40 bin kadrosu darallı CBX, ""'"çe 
il "nd" ·~ir raya ı ın •• : •••••••••••••••••••••••• ························ . 

-lstanbul borsası 
-····-Adana (Husu&i) - Adana Vali. d k. .. k J • k Cemiyet aıağıdaki itleri de prog. am. a ı muza ere crı atetmeğ~ 20/ 8/942 ~ılı~ • Juıpa.nış flatlan 

si Bay Akif İyidoğan dün Ceyhan. karar vennit ve Gl\ndhi de bİ:t:· 
r.amına ko~:•r: bna Feke Saimbeyli. Kadirli ka:r.aların- zat bu kararı Lord frurine bil-
~ 1 - Şebrın plintnın yaplJrı - daki 

0

iate durumunu te~kik etmek dirmek üzere uınumi valiye ~İt· 1------ç_E_K_L_u _____ _ 
11

• • üzere bölgede bir teftit seyahatine mia. Saat 2.30 da geri dönen 1 
2 - Kasaba lçmdeld yolIM'rn ta.. Vali ı --• mu"dürü de • · · çıkmıttır. ye z r._ Gandhi kendisini bekliyen arka· 

D\I~, _ Burduru Göle bileıtırecek refakat etmektedir. daşlarına umumi '\•alinin taleble-
olan dört buçuk kilometrelik tesvi- - -o- rini kabul ettiğini bildirmiç. Ar-
~n yapılmasi, /zmit Halkeuirtin temsilleri kadaşları müthis surette şaşır· 

4 rı_._. ı·· lah fzmit ( Hususi ) - Halkevi mıs telaalanmıılar. Bunun üze-

<;ndra ı SMrllD 

·, ı:w.Y•._ lH Dolat 
<'fl•'fN , .. 11titf'9 ... 
!11d.U lH r~ 
nldıolJD lto ı...... ... 

Bir altJn Ora - c.n:tnr gm 
1
• 

1
' • ... ·ıne" Cndh1· mesele.,; anll'\~mı• ve 5 - C:-hre içme ve kallanma temsil kolu gençleri Cumartesı • • • ... 

~ k 2 d · k. ~.. ayarlık blır rram killoe 

5.2% 
130.70 
38.365 
12.89 
31.16 

için tazykli aı getirilmesi, ve Pazar akşamları hal a tem· emıs ı: 
Çok me,kUr bir mesai ile m~""Tile- sil vermi,tlerdir. nMüzakerelerimirin en hu!\· ah Ul 

ket davasını benimalyerek çdıtan --- rP.tli bir noktuınd!\ ford döne· Elham .... Talıri!M 
bu tetekkiil, hallet.an ve dokumacılar Kandıra kaymakamı vefat etti rek banA: Miat.-r Gırndhi, dive 1------------_....--.. 
dan çok yardım gömıekte ve vila. f zmit ( Husuıi ) - Kandıra hitab etti. Neden hf"nim ~amim;. Stvaa • Inurma 2.l !O.-
Jet rn.Mtamınca ela kolaylıklara kaymakamı Fehmi Öbakm Kan- v .... : ... ~ in•11~"Vnt' .. 11"n~?. N~-
muha.r olmlıldır. dırada ölaıiittür. .len ben aizinkileri kabul ettiiim 

çinde olduğunu bize &'Österirdi. 
İ!in garibi §Udur ki: O zamanlar 
ekmeğin tam okkaaı otuz para, 
etin okkası yüz para, nihayet üç 
kuruıtu. Böyle bir ucuzluk de
virde Hergeleci, aefildi. Çünkü 
o cemiyetin hali maiumdu. Ba
bayiğitlerini unutmuıtu. Eğet' 
Her&'eleci, butün sai olmuı olsa 
idi böyle mi olurdu? Şuras) da
ha garibdir ki, Kara Ahıned, 
cihan pehlivanlığını aldığı halde 
öldüğü zaman mezarını bile ya. 
pan olmadı. Tefrikamızda sıras1 
geldiği zaman yazacağım... Ka
ra Ahmedin, Eyübdekı mezarını 
eahabı hayırdan biriai yapmıştır 
Kara Ahmedin ustası Hergeleci 
lbrahime, başpehlivan gümrük
lü Cemal Bey arasıra yardım e
d~r~: Ramize idman güreıine 
gıttıgı zaman o9a harçlık verir 
öteberi götürürdü. Heraelecini~ 
!htiyar haHnde soyunup nasıl 
ı~m~~ !aparak oyun gösterdiği· 
nı gordum. Daha bugüne kadar 
hayatımda bu derece uata bu 
d~rece z~~i • bir pehlivan g~rme
dım. Bu ıhtıyar, ne cevherli bir 
adamdı. Kendine rnabsua birçok 
oyunları vardı. Bir kereainde Sa· 
rı Hafızla, Mavunacı Mehmed 
pehlivan idman yap.yorlardı. 
B~n de Hergelecinin yanmda İ· 
dım. · · O devrin başpehlivanı o· 
lan Mavunacı Mehmed, idman 
güreşinde Sarı Hafızı bastırdı ve 
bir oturak kündesi ·vurdu. Hiç 
unutmam; Hergeleci yanımda 
bulunan ihtiyar ve Sultan Aziz 
devri başpeblivanlarmdan Po
mak Deli Murada dönerek: 

- Bu, herifin uata olup ol· 
madığı timdi belli olacak! . . . 

Dedi. Pomak Deli Murad da 
aeksenlik br ihtiiyar olmakla be· 
raber çok uata bir pehlivandı. O 
halile hazan soyunup gençlere 
güreı, gösterirdi. Herıeleciye ce
vab verdi: 

tam almı§b. Oturak künda 
fÖyledir: Yerde uzanmıt buı. 
nan haarrun iki ayakları araam 
dan kollarını l'eçirip baıilumu 
ve hasmı kaldırarak tepesi üstl 
öbür tarafa aıırmak. Fakat ota 
rak kündesinden kurtulmaııll' 
yolları vardır. Mukabeleai ola1 
oyunun adı da sayvant.ır. Sa,. 
vant şöyledir: Oturak künde» 
ni yiyen pehlivanı haıım aıınP 
ken hir ayaiını haamm göğsün. 
doğru ve üzerinden biraz aşır• 
rak kündeyi ~anı altta hı ra ... 
mak ve sırtüstü olarak yenmel. 
tir. 4te bu, mukabe1 eye ~ayvanıt 
derler. Bizim bildiğimiz ve o d• 
virde her pehlivanın bildiği d" 
budur. Meğer bunun bir dala-.. 
resi varmı, ... Hergelcdnin lü 
beni dikkate sevketıni~ti. Faka., 
Hafız kündeyi sayvant atmadu 
bozdu. Çünkü Hafızın at•ğılad 
çok kuru idi. Duramadım, H .. 
l'eleciye aordum: 

- Uata t .. . Mavunacı Melao 
med, ustalığını gösterebildi mi? 

O, Allah rahmet eylesin güı. 
rek: 

- Hayır. .. Hiçbir şey bilmi
yor .. . Bana vurmu• olaa idi, • 
oturak kündesini ben, ona yapa
cağımı bilirdim. 

- Eksikliği mi var usta?. 
- Var ya!. . . 
Dedikten sonra •unları sÖy• 

ledi: 
- Ben, ıimdi Cemal Beyle 

soyunacağım. O vakit d ikkat et 
ve cör . . . Bak oturak kündeM 
naaıl vuruluyor. 

Dedi. Cemal Beyle idman gÜ· 
retine çıktılar-Hergeled, Cemal 
Beyi, bir aıra altına aldı ve otu
rak kündesini vurdu. Ben, göz
lerimi dört açtım, bakıyordum. 
Her&"eleci, oturan kündcsin; v ur
duktan aonra bir dakik" kadu 

- Bit,,,..ıer ~· 1Vleri Hl.. aldı. ( Arlıcuı uar) 



~ayfa S 

TelgraE, Tele:f 11.Ve Telsiz aber 
Busabahk,! j 

Haberler 
Moskovadan Royter 
ajansı öildiriyor: 

Birçok 

Diyep' e yapılan son baskın 
büyük akisler uyandırdı 

(ll•f taralı 1 inci sayfada) Sekiz saat müddetle, Kanada- kayıbsız bu İşten kurtulamamış-
Alman kayıbla.-ı İse ölü ve lı hücum kuvvetlerinin, İngiliz tır. 

yaralı olarak 400 den ibarettir. tank teşkillerinin toplanmı!? di.iş· 4.vdet 
Sahildeki bij.ti.in üsleri, topçu man müdafaası ile güpegündüz Şimdi donanma, duman per • 

Milli Şef Efgan hükômeti h~kul 
müşavirl:gine tayin edilen Etheır 
M8nemencioğluJu kabul etrler 

şehirler ve 
olgeler 

teblikede 
Üç ayda A. man ·ar 
1.254.000, Ruslar 
1.606.000 zayiat 

vermişler 

Ankara 20 (A.A.) - Efga • met İnönü tarafından k 
n~tan hükumeti tarafından hü • bul buyuruimuslur. Ete; 
k~met. hukuk ?1~tavirliğine ta - Menemencioğlu ~ yarın yen 
yın ed~~en ~.arıcıye Yt>-kaleti hu- vazifesine iltilınk etmek ü 
kuk mup.vırı Etem Menemenci • zere Kabile hareket ede 
oğlu bugün Reiaiciimhur İs- cektir. 

mevzilerini, telsiz tesislerini çarpıstıklannı gördüm. Bu bil • desi arkasında şimale doğru çe
kıt'alaruuız elde bulundurmuş • hana· Kanadalıların, hür Fran • kilmektedir. İngiliz bomba uçak 
lardır. Çıkarma hareketlerinin sız ve Amerikalı Rangerslerin filotillalan durmadan ü~erimiz· 
devamını temin için açık denizde yardımı ile yaptıkları bir hare • de uçmaktdırlal". 10 dakıka son· 
35 nakliye gemisinde ve pek çok kettir. ra yeniden bombardıman edili -
sayıda kravazör, torpido> muhri- Komandolardan bazılilrım gÖ· yoruz, fakat !;>u son olacaktır. 
bi ve devriye gemilerinin hima • türmekte olan gemilerin görün • Bundan sonra Alman hava kuv • 
yesinde hazır ulunan di.işman meden sahile varabilmeleri bir vetleri, İngiltereye varıncaya R b p k ,. d h·ı· k f 1 
kuvvetlerinin büyüğii müdahale mucize olurdu. D~man devriye kad~r bize _yana~mıya cesaret e· ece 8 er ın a ı ıye ve İ ıig~ine geti· 
edemedikten batka topçunıuzun kolları görülmelerine sebeb ol • demıyecektır. 
ateıile ve hava kuvvetlerimiı:in muş Ye gemiler hasara uğramtt- lngiliz.lere gör~ Almanların rilmesi londr~da memnunı·yet uyandırd 
taarruzlarile acır kayıblara uğ- tır. Alman sahil batarya topla _ tayyare kayıbı Q 
rayarak hareket limanlarına d;jn rına haber salınrnıstır. Kcıman • Londra 20 (A.A.) - Dleppe ---
mek zorunda kalmıştır. Bu bü - d?lar karaya ayak ·bubk.lan •ıa• dolaylarında cereyan etmiı olan mu Londra 20 (A.A.) _ Recep 1 şünülürse, bu mukayesenin e . 
yük kuvvet İngiliz limanlarına kıt küçük büyük, düfmanın kul- harebellrde Ahnanlar 500 uçak kul- Pekerin Dahili.ye Vekilliiine ta· hemmiyeti kendiliğinden mey . 
çıkarılıncaya kadar Alman uçak lanabildiği bütün sililılann ateş lanmıtlardır. Bu. batı Avrupada bu yini, Londra siyasi mahfillerinde dana çıkar. Bu rna.hfiller Recer 
larmm dev~mlı takibine ve taar- P.erdesi içine girmişlerdir. Müda- lunan ~?'an hava fllosun~n tamı • Menemencioğlunun Hariciye Ve Pekerin kıymetii bir devlet R.da 
ruzlarına ~ramııtır, fıler komandolara krsı uçak sa- dır. İngıliz hava kuvvetleri muhak. •-~ 1 tin t' ·ı . d • d mı ve samimi bir lngili.z: dosb 

Batırılan gem ·1 1 . . kak larak 91 ııbt 1 l k ııua e e ge ırı me&ı ereceı.ın e Moskova 21 (A.A) - Royter: 1 er var top armı bale çevirmişlerdir. o ve m eme 0 ara . d olduğunu belirtmekte ve JÖy)e dt. 
Rus adakl ~arebekrde muvaf. !>üıman nakliye aıemisi kafi • Bu ölüm perdesin~ karsı koman- da 191 dütman uçağı dÜfiirmÜşler- me~unıyet uyan ırmı~tır. mektedirler~ , 
fak Yolmak için Almanlar cenub t-:sı, topçu~~:ı:~~ ate~i.le 3 to~ : dolar botuna uğra~ı,Iardır. dir. _lnciliz a~~ı üzerinde cereyan . ~ırkaç gün ~v.vel, Menc:_me? • "Türk m;Ueti, Recep Peker a· 
cephesine binlere<! tank ve tayyare pıdo. mulırıb!,. ıki torpıd.o .ve ıkı Toplar hiç bir vakit tam olarak ebnİf ~an buyiik muh~berl, cıog~':.1!1un ~arıcıye Vekaletıne yaı:mda bir Dahiliye Vekiline 
ge-vketmişlerdir. nakhye gemuı kayb~tmiştı_r. Al- susturulamamıştır. Bu şartlar al- bu, en madlı ve tiddetlı hava çar - geldıgı vakıt. Londranın ne ka • malik olduğundan dolayı mem . 

Son 2 ay içinde Fransadan ve ~an hu·a .k~v.,.~tle~ de hır tor- bnda karaya çıkabilmek ve do - pıpnası olmıqtur. . . dar memnuruyet göıterdiği dü • nuniyet duymakta haklıdır. 
Belçikadan ikisi !am olmak üzt>-re j p~do mu~rıbı, bı.r. hucum~otu ve kuz saat kalnu.L: .bir cesaret e • Franaız. gazetelerı ne cl.Lyorlar? 
22 tümen getlnniflf'rdir. Ayrıca Rol b~A devnye genuaıl~ 13. bın to: aeri olarak kabul edilmelidir. Do Clermont-Ferrand, 20 (A.~.)- Salomon adalc,.rma çıkan Müttefikler Mısır ve uzak 
manya,· İtalya, Macaristan, Çeko.slo n.ılato tutarında S nakl~~e gemı· nanmanın üstünlüğü o derecede İıga) altında bulunmıyan bölgede 
vakya, İspanyadan 70 tugay sefer. 51

• batirmıtl~~· 4 k~vaı:or, 4 tor- idi ki, Dieppe açıklarında, lcıyı- çduuı bütün gazeteler bu sabah1'1 Amerikalılar t"kv. y d şarkta da har ek 3te 
her ecİilrni§ ve cephelere gönderil- pıdo m.~hrıbı, 4 ~uc:umbot':'.' 1 ya ik Üç mil mesafede dururken, nüshalarında İngiliz. kuvve~erl tan edildıJer 
ml§tir. rom~r~or, 1 hua~sı ih~~-ç hucum dütman deniz iistü kuvvetleri bu fından Fraruız kıyılarına yapılan geçmek niyetinde 

So etlerin ehemmiyetli malze-o arem .. ı ve l~ bın to?1_1a.to tuta- ihraç gemilerine hiç bir akın te- .ihraç tqebbüaü bakknda büyük bat (Baf tarafı l inci sayfada) 
rne k-:ıpları olduğu gib1 Sovyetler rı~da 5 nakliye &'«nı•ıu lAasar·a aebbüıünde ~u!unm.amışlardır. lıklar altın?- tafsilat v~mekledir. bulunmaktadır. Salomoa adaların • (Baı ta~.alı 1 inci sayf~da) 
için ebemml etli bölgeler ve tellİr· ugratmıfl-chr. l . . . Hava k111vvetlerm•n yard1m1 tas - Le Monıtem cazetesı bu hususta da ımmtuam .kara kıt'alarının bab- garbde değil. Mısır eephesınde ve 
ı t bliked~· ı Kaç~ olaw ngıhz denız vir kabul etmez bir şekilde o) - fUllları yazıyor: riye silihendazlarının yerine ıeç • U~kta da b~ekete eeçmek ni 
er~ ~er. K ba 'da it kuvvetlerımn boınbalanması es· mustur. Çörçil ümidin.in hiliftna olarak. tiği blld.irilınektedlr, . . . yetindedlr. Mısırda 7apılan son kl~. 
b'ır ---ı b - · uıı· n ı;-en nasında Alman uçakla1•1 Ports • Komandolar Dieppenı·n 7 ki • Fransada en küçük bir heyecan do. Dig-er taraftan amir-' Ghormayın manda deAlklikleri ve Sabnon 

~-. ve e emnuye ı sanayı fe- . h · l • • w u 
hlrlerini İfgal etmi§tir. Halk botaJ.. mouth limanının ,..1 tım tesıs ~rın lometre. ötesinde buh:ınan Berne- ~a bile muv~k .. olamamı, _ • emrin~eki deniz erlerinden mürek.. adalarındaki harekat buna bir de • 
tılmı~tır. Ricet esnnsında depolar, de, dokl~nn~8: ,.c ~-enub fngıl: v~l'daki ve Vareneville'deki aa- ı tır. İhraç teıe~usunun ~apıldıg~ keb bırlikler Toulagi, Florida, Gu- lil sayılmaktadır. 
tarlalar. imha edilmiflir. tere sahillerının dıg~r ehe~mı: hıl bataryalarına hücuma geç • yere çok yakın bölgelerdeki halk hı toutou, Macamba Galdaca•da mev- Dieppe hareka~ının askeri ehem-

So.,-e~ler mühim maddi kayıpla yetli askeri hedeflerınde cıddı tikleri andan biraz: sonra biz gel- le bütün soğukkanlılığını muhafa - kilerini sağla~tırmışlardır. Av • miyetlni ölçmek için fU iki nokta 
ra uğramışlardır. Almanlar cenubda hasarlar yapmıpardır. Bu hare: dik. Berıieval'da yapılan karaya .za etmlJtir. İkinci cephe masalına nıpalardaki kıt'alara top. tank ve • ü:ıerinde durmak la~ımdır: Hare • 
ve Voronez istikametlerinde hamle- ketlerde ~lmba.n l~av:a kuvvetlen asker çıkarma hareketi c:ırvelden aldananlar, memleketim.izde artık sair malzeme ve yiyecek ıönderil • katın gayesi ve müdafaanın tesiri. 
ler yapmıtlardır. Her ne kadar ce- 18 uçak Tay etmı:ıtu:· · keşfedilmiş idi. Kıyıya dönmüş pek azalmıştır. mlıtir. Sahil müdah.asınııı gayesi, kara. 

ı..:ı 'I 1 1 ' 1 d V ___ .ı_ ayycrre zay,atı l k d l d b' - ---o--- •--'- · DUDUa 1 er em ş ıse e-.r e oro~ Al k k l o an oman o ar arasın a ırço- Bwıw:ıla beraber Vqlngtondaki ya çı~- lstiyen düşmanı daha 
yerlerinde saym8ktadırlar. b man hrşı b ~~ad ~r arı ğu ağır yaralı idi. Varengville'de T bl"'vl e .. resmi mahfeller Salomon adaların sahile ayak basmadan vasıtalarında 

Almanlar .. a.ır kayıplar pahasma ve lava tmtu2 ared.. e ernı e ma~ komandolar hedeflerine muvaf • e ıg er ore daki harekatın :..ı...: •• f, huru&und;\ \mba eanek Düpnan karaya çık 
-o avcı arı uşman tayyaresı f ki · · -~ - · · • 

muvaffakye~ler kaydetmit,erdir. düşürmiişlerdir. 17 Alman t - ~ yetle varmışlardır. 6 topluk Ru yada v z·ıyet ıhtiyath davranmaktadır. Bu mah. maga muvaffak olduğu takdırde. ha 
Voronez ve ıimal bölgelerinde yaresi liayıptıl". Alman tayyaray. bır batarya burada komandolar feller buradaki muhar~benin birinci\ reketl mev-ıil~tirerek düşmanı ora. 

Sovvetler vaziyete bakim bulunmak cilerinden birkaçı açık denizede tarfından tahrib edilmiştir. Ayni ( . . safhasının Amerikalılar tarafından da imha etmektir. 
t.adırlar. kurtanlmıştır. zamanda, iki komando müfreze-- Baı tarafı 1 tn~ı sayl~da) kazanıldığına kabul etmekle bera • Çıkarmadaki gaye ise, karaya a-

15 Mayıstan 15 Ağustosa kadar 19 Ağustos ge<:esi diişman çı· si Dieppe yakınlarında. karaya ~~':1n ~;:1anda~berı t~?ıur: ~t : ber harekatın henüz bitmediğini be- yak basarak tutunmak ve köprü ba. 
Almanlar ölü ve yaralı olarak karma kuvvetleri birdenbire ha- ayak basıyordu. İşte o anda bü- ~1 

ço 
1 

uvvet d~e'!z~ şe ~ .. eH l lirtiyorlar. Düpnan uçakları deniz fi kurarak, gelecek -:>lan büvük kuv 
1.254000 .zayiat venniJlerdlr fif Alman deni~ laıvvetlerile kar tün kıyı faaliyet göstermekte ucuı;: a ~pleb \m~tıris u~ğ ve bava üsleriınle deniz kuvvetleri. vetlere yol açmaktır. 

3300 tank. 4000 uçak, 40Ôo top §ılapnıalardır. Alman deniz kuY idi. Pourvllle ve Puits dolayla • ~~:sto':t:1;3~;e e::r 5~ t~ 56 "!bombardımana deYanı etmekte - İngilliler. çıkarma hareketlerinin 
bybetnıqlerdir vetleri asker dolu bir çıkarma rmd karaya ayak basmış olan t g 90 •tr 1 .. ' . t dr. Japonlar bu bombardımanlar ilk safhasında muvaffak olmuılar. 

RuSlar ayni ~üddet içinde ölü ve taşıtını ve büyük tonilatoda top- ~anadahlar baakın :hareketle ,. v:PG6 aı1:~ ı:~~:e:7 ı:;~~nı:i a: esnasında C~~ adındaki Avus • dır. Almanlar ise müdafaalarının 
yaralı olarak t 606.000 zayiat ver. çekerleri batırmışlardır. Almau rpın~ed muvaffakk ohnlanuşl!~~•r. tir. Alman hava kuvvetleri d: ... ~ralya ,~v~~ Tbat1 1"!1'~1~~ır. Ckan ikinci 5aflıuında muvaffak olmuılr-

. ı . ·- eti • b d L - k t wts e çarpıpna ta o .--.ua- • . . ' berra ,&ruvazoru a as Ye goueD a.. A--·1. ---· da kaydetek lazımdır tnl§ er ve 2240 tank 3162 top KUVV erı un an oaş a ap a • mıryolu tesıslerıne ve dü§manın fiil 1 him dilin' ti ............... ,..--
2198 "'-'- '--. .ı.. .._:_i dl ' te,.ile bir filotilla ku.manda ge • dahlarm işi hepsinden daha faz· g · · il . l 1 d ey ayeye memur e 1§ • ki; müttefikler gerPk çıkarma; ge • 
~ ... ,. ... e .. u~et' r. ,.. la _ d M"'d fil t af d erı ıaşe yo ar.na aarruz ar a b' 

1 
. 

... 1 ___ lar tn L-h rd L-~ R misini ve müteaddid hücumbot - agır 1• 11 a er ar ın an bulunmu"-lardır rek çekilme esnasında tam ır nti. 
ıard ın ıutua a . an';.jd ki us lannı hasara uğratnuflardır. 4 en evvel püskürtülen Kanada~~ • Orelin"' imaİ evresinde bir Hindistan yeniden karıştı zamla ve evvelce hazırlandığı an. 

an 1.044.420 esJr 1 arı, d · · d d" .. ın· •• lar sonradan loplan-•• ve mu • ş ç ' l ıl 1- cib" h ek t ' total __ L.. imh et•'kl i iııman tayyaresı e u~ur mut --..,. Alman taarruzu esnasında Al • af an p an mu ınce ar e em11· 
top zauc veya a .ı er' .. dafaa hatlarını almışlardır. Re - . . (Baffarafı J inci aayfoda) Ierdir. 

6056 tayyare düşürdülderl hakkın- tur. fak t uh ·hı • o· kıyıl man kuvvetlerı l 1 Agustostan • leri yağma etmi_ştir. 5000 kişiden 
dala iddiaları yalandır Bir Alman denizaltı avcısı bu a mak rbı erkı teppe id; ; beri 14 bin esir alm11lardır. 400 mürekkeb ba .. ka bir halk kütle-

---o · hareketlerde batmışbr. Alman • r.ın.a ay • aslı t~:cı sonra ş e tank ve 200 top tabrib etmişler "" 
)arın uğ-radığı yegane kayıb bu- h top atefme bSJ.ş!arnı~lardır. B~m veya ele geçir~lerd.r. aİ Ti•a.ndam.da hükumet kona • 
d ur bardıman kesildıkten son~a ıh· So t t Ll. - . ğına hücum etmi~ ve bir evi soy• 

Macar naib vaki' i şark 
cephesinde telef oldu Londraya göre 

son vaziyet 
' ·1 • .._ kl vye eP ıgı t N" ' 'l b d 
Düşman çıkarmasına kar~ı raç gem1 en ..ı;.araya ya a~nn§ Moskova 20 (A.~) - Sov • muı ur. . umayı~çı ~r un an 

•·d f • tirak d bütün ve tanklar çıkarı1mısbr. Gokte t .. _1 tehi:":;..• ıJaıı k sonra hapııbaneye &'•derek kapı- (Baş taralı 1 inci •aylada) 
mu a aaya ış e en f . . ki . " .. km k ye og e u.gme yap e ' l lurm 1 k . • • kendisi halk tarafından çok seYi.l • 
kuvvetler örnek olacak bir tarz- yalnız ngilız uça an gozu e Kletskaya çevresinde Rus karşı ~n km f ~ve D omı~nnd evbı • 
c:la Jıareket etmislerdir. te idi. taarruzların.dan bahsetmekte • nı ya_ ış ark~r.I avalrı e ..__: 

8
•- mekle idi. 

Londra, 21 (A.A.) - Sovyet H kit uıluı.mJ Bu nevi komando harek~tleri d' zı ya&'1?.a v! a arı o muş.ur: u Budapeıte 20 (A.A.) - Naib 
R d St- 1=--ad't Al ld ar~ - a • • 1 K d ır. - raıla vnz bın ruwo la-etinde maa • · St ban H ._, 1 ..... .. u.sya a cu.u.ııg• .aR mi an sa ı- Londra 20 (A.A.J - Dıeppe za.yıatsız yapı amaz. oman ° - Klet&kayanµı cenub dogusun- k- k 

1 0
" p 1' :r···.. .ını ep or.,. n n ° umu· 

rııları artmıı ise de us ar bunları açıkl~nnda, karaya tank çıkar• lar Berneval'da ağır kayıblara da Alman birlikleri Don nehrini p~ul ~-· 1 ~ış rt. 0 ımaks ııu.ma • Dii haber alır a1maz, Macar hüki'i-
dW'darmaktadırlaı. Kafkuyada ba • • • w 1 d R k k vvf'tle . . yısçı er uzerme a eÔ aç zo - meti olağan üstü bir toplantı yap • • maya mahsus bır gemıde bulu - ugramıs ar ır. aş a u - geçmışler, fakat sonradan ımha ~ d kal ·• 1 l • .. milliA 
~ı mıntakalarda Sovyet kıtaatı geri R"yt • h .. ımı· 'z d.e ag-ır kayı. blara maruz d·ı . 1 d" run a mırar. en erm ve mıı ve 8 gan matem tutul • . nan o er ajansının u.~uaı mu• r e ı mış er ll". al 1 h .. . • 
çeldlmek mecburiyetinde kalmlf. h t..!_! d • kaldılar. Deniz kuvvetlerimiz de Kotelnikovonun .. ;mal dog-u • y~r a_nan an~ .sayısı enuz tes- muına karar verm11.lr. 
lard •11tr1n en· r' bıt edılemem.ıstir * 

ır. .... sunda şiddetli bir muharebe de· 8 k e•al. U • __ .:ı .. • I 
Dü k" s et tebhgi Al 1 k R G 8 ""1 d t kt d. aı a J e eıue numaylf er Budapeıte 20 (A.A.) - Ma • R Q8C0 1 OVJ man ar •ı ·ı us ece eyog un a vam eme e ır. A " R~ grevcilerin sokaklarda tertib et- carlann milli bavranu olan Sain-

L d A) ... k Moskova 20 ( .A., - oy • t•-· al l ~-'L! ____ bn:..+;... Ba 
on r, 21 (A. • - mos o- t • ıgı ay ara ı.u..u.ı.aar e ~~· • te-Etenne yortuıunda F.tienne 

Vada neıredilcn Sovyet gece ya- ıı·manını zorllı"Orl~r ı·şıenen cı·nayet ers. t k l br-· ~ G ZI yerlerde polisin müdahalesi Hothynin ölüm haberi bütün Ma-
rıaı teblig-i: - . ovtryel e h e ıgıkne goret hrdl!dz neticesinde yaralananlar olmuf -

iKl b d 
• nı pe o aa asma arsı e ı car milletini mateme bürümüş· 

• etskayanın cenu oguıu . y • .: ..... on, 21 ( ~.A.) - Novo• ---- tın kt d ~ tur. tür Bununla beraber milli hay-
ale K inik · ' al d - ~' ar a a ır. B" --" böl leni • t ' 

, 
0p~e • ovonun şım b d o~u- rosllk ve Touapae Karadeniz Rus Kız yÜzÜndeıı bir Tebliğ, petrol sahasının 240 

1 
ır~. bu~ ev~: :;r ram bugün Macaristanm her ta-

au 'Ve ıyaü&onk'un cenu ogu· timanları timdi tmn bir tehdid altı. kilometre kadar ~imal batı~ında, m seyrını • uftur. ra a rafında büyük törenlerle kutlan 
•\Dlda, Kramodar dolaylarında na dİİfmÜI bulunmaktadır Rum delikanlısı PiJ ti k · d S tl mektebler yemden açılDUfhr. mıfbr· Bütün viliyetlerd'l!n ge • 
k~etler~z diipnanla 'bütün Kramodar ıehrinden ~ Ru~ • 

0 g';;~ii~e~r~~~d~ o~ed.e- Dün ilk defa olarak Kavin • len birçok heyetler Budapeştede 
gün çarpıflJlıtlardır. 1ar timdi ha tehrin cenub dolayla- arkadaşını Öldürdü rınB ger d Kını kl ıbr1?1e keb•.~: purda bir nüma~ye dayak oe- yapılan merasime i§tirak etmiş-e h • d. - k • 1 • de u çevre e aza ar ı.rço u ilm:...:.. Bu adam dev • • B.. ..k 1 . 
·· ep enm ıger esım erın rında mukavemet ehnektedirler 1 k 300 Alm. k. zası verı ~-· tir. uyu a ayın geçeceğı cad • 
onenıli hiçbir deiiıiklik olma- Cephenin diier kesimlercİinde ~tanar yapar!" f Al ~nı .! let malmı bsJen hasara ujrat • delerin etrafını on b:nlerce in • 
tnıştır. w ı.::1.ı:ı.. oktur Dün laıkıa.m Beyoilunda feci ıç geç~rmış •ı:· man. ar su- maktan suçludur. san dolduımuf buhm~yordu 

de&',_..- y • bir cinayet işlenmiştir. Beyoğ- ratle takvıye getirmektedırler. M- lümanların talebi · 

Merhum doktor Fikri Tü- Vqi, 
21 ~A.)ad-~1".71: lunda Hamalbatı sokağında 21 1 . d k .. , . k -ı Yeni ~:Dıi 20 (A,A.) - MW. tir. F'.akat Müslüman birliği bu ka. 

zer'' . . mıDda ."~ uy ~a· M •;:rı numaralı evde oturan Yani arka Zmlr 6 Uıt rpar 8Q 80· ti.iman birliği icra komitesi, 3 gijn de rarı verirken Müslümanlarla mes • 
tn refıkaSlftln 18Ş8kkürÜ hareketi l evabu e: f ,;· ll os ~- daşı Pavli ile ayni Rum kızını cererİ dün akşam açı idi yam eden ıniizakel'elerden sonra kôn eyaletlerin ayarı, Mecus!lerle 

Biricik kı 1. • D h. vadan :ı •n.an k ~~ ~~r~il sevmektedirler. Dün a.qam Pav· (B al 1 . . fail ) nep-ettiği bir tebliğde. Hindlstanda meskUn eyaletlerin ayrı, :necusılerle 
l' '1 ymet l zevcım a ı- da vazıyetin ço u,.__ • 1' k . . • . . • tUla:r ı rncı •tıY a kk t hl h''k" ku 1 _..ı~- -1etl rin de ayrı btrer dev 
ıye ekili E eb' D • d' Alman bava kuY"tttleri ı, ızın Yanı ıle ışaretleştığmı B~ faar gazJnoswıda verilen muva a r u umet n;ı ması mC11Auu ?'... e . . 
Ahnıec:1 F=L·rzT_~~wn. m usu 1.~: jlirmelrtel ırR. limanlarını durma· görünce kendini kaybederek Ü· ·~--1-~ .... : L--1-yınca Kiilıurp" ark hususunda yanılacak leldifkri tet - let teJkil etmesını şart koşmU§• 

• • &4" uzerın cenaze o Karaden z us · 1 ,, · d ,_ g~- .. ~ L!k h bul d ~ bf'...1!-• t 
renıne •ıtirak eden muhterem .adan bombalamaktadır. zerıne at1 mıştır. ~anı e ~:ı- fuann her sene açddığı ııyni &:ecede ıtU e azır un ugunu KDrmıf - ur. 
:Ze•ata -ve vef t d 1 •1 d . duracı bıçağını çekerek Pavhnın olduğa gibi fevkalade surette ten • •••••- BUGON _ BEYAZIDDA • ı o ayısı e enn -o- .. - .. l • k 1 lr 
acınıı paylapn k . . k be • k•ı• gogsune sap amış ve gencı an· vir edilmişti, zmir sanki nW'dan bir 
teaelliye kota: ~~:.:ı!:retelcr:; Kanada Başve 11: Jar içinde yere sermiştir. Pavh gece içinde bol ıııklar arasında çal. ARMARA SiNEMASINDA 
'1e tnektubla Y.:r,ama merhem ol- ''H .. harebeyİ hastaneye kaldırılırken ö~ınÜ§· :kanıyor. ettlgwi 
bıağa çalııan dostlarıma ayrı ay- enuz mu tür. Katil yakalanmış, tahkıkata Küllürparkın oyun yerleri. spor A N N A D A M N AN N' ı n ibda 

rı teşe'kkür edecek vaziyette bu· kazanmıya baş!ama- baslanmı!ftır. tesisleri. hayvanat bahçesi. müuler, BALIKÇININ KABISI 
!:~dı~m~an her b~ine te • d k d • anlarmdan birini ya§ıyoru-z, müt ~lk .enıplarınca ziyaret edilmekte. 
• urlenmm ga.zetenız vasıta • 1 " ıyor . be • dir. 

•ıle İblaiını rica ederim. Vifi, 21 (A.A..) _ IUdyoda tefıkle~ daha mubare Yl ka· Gece geç n1ı;te kadar- K.iillürpar- ve DİCK POWEL - ROSEMARY LANE tarafından yaratılan 
Relilt.cuı \l&Öylediii bir autu.ld:.ı Kanada zanmaga baılamamışlardırı> de- .la ~zenlerin aylSI 14 ıblai bulmuş- ~--• H Q L L Y W Q Q D Q TEL l 

N. F. Tüzer batvekili, «Tarihimizin en ciddi miıtir. tur. 



1 R A D Y O j _I _A_slı_erltlı işleri 1 
------amu.----~-~-ııKı__.____ Şubeye davet 

7.ao: Salt •am. 1.ız: vü • ....__ edilen subaylar 
~ıraJıım., 'J,ü; Aja.Rs haberieri, T,55: 
5enloJük ~ <Pi.), s.ıe: Eftll sa
tılti, 1t.3t: S...t ayal'!, ıı,3ı: 8M e&el'. 

F ab'h Ask. Şubeainden: 
~ isimleri yamılı sö.bylarm fll

lııe!ve mıöııı&caaıilan. 
leiil, lU.6: Ajrıas 11aberieri, 1>. Şa!lıl 
v.e fıii*üıez, ıa: Saat ayarı, ıa.es~ J.lGııd 
~. lSM; 1Mns ınib:lti ('.Pt.), lt: 

(;Ktt.a.~ aatı) , 19,15: Daas _.... 
'ôfi pro~ i1Gıınl )nSMt, 19,H: 

BaM. Mı Adı ~ııd Ne. B~ 

llÜ88ti Nuri 
NltfMli J[adirı 

4.94.4.9 P. mTet. 
44173 » 1) 

Abilıüllrıadlr KeıQal 4.9679 » • 

Saat ayqLl'I wı !ljalts ba.berlt•ıl'l, 1$,(5: Emlıı · 

IDiı:ı8ilıı: Ttlft. aiDiiı' pJ."OC!'MJIL, U,t.5: KiJllÜ 

.._.. gu 1111, 30,ff: Şartalar, M: ... Eftftr 
ftlM takrimıl, 31,U: Temflil, U: a.d~ ~ 
aa1ea. .m---. ~.:e: Kaat. a.,.... .._ = 
jam J&üedetl 'H ltoraa.lıu'. .._,. 

Caıf-er 

llalit 
8aiım. 
~ 

F...ııı 

&erit 
Fe~ 

4.94.22 
49311i 
ü6ts 
4.9778 
1;617 

M3.1'76 
t1885 

.. " » " 
" • 
» • 
> » 
)) J) 

" • 
(TIYATBOL&a) 

IWıln 

1'1utaıla 

ilnJd• 
A.U 
lliılml 

Telat · . 59590 » 11 

RAŞiD RIZA TİYATROIU 
1-1.Jici. PiP.in l>ereb.r 
~ fWri ~ 
~l:~ı..o.~.-. 

YUMURCAK 
v..ı.il 3 per41e 

F.rtuinıl Sadi Tek 'Ji,tıtreeu 

.. aktmı 
Büyiik.dae Aile babçai.de 

Yeni ve büyük vodvl 
ÇAMURDA ZAMBAK 

3 Perde 

AJuılec1 4.~1(5 • il 

'lf1l1lanoam 5H53 " il 

Hükıim 51558 » • 
Nuralbh 5t14t Ölç Teim,. 

ZATI - Nifus ı.e.kertm zayiııtir. Y~. 
9İliİni aı.a.ta. teşelııbiiıt ~n Jriik. 
mii :reiUi.ur. 

LUMOPHON 
RADYOLAR/ 
Tsptan Satış Deposu 

Mertebani selMık Ne. 17, Galata • 18tan1Mııi 

T elıraf: 8ebnan T elefen: 40891 

Çorap işçis' aranıyor 
&,,iltlllll~ Jt1r :No. • MkM. .. lı:tm e-..ıe oe-ra.P ~ alııtacNtlr. is.. 
~ -1lW d.lkina ..ı •ii4iilttiihe llemıea minLcaa.t..... ('ltl.H3t:) 

Hı - OM'A - UR 
Yatılı İstikl&l Lisesi YatLSl'& 

Talellıe btr1h •n hur- 10e Peqembe günJıeri ıuiiraca.at edilebilir, 
~lııl lıaWıe KaJıdlarmtn ye:ıilıenmeslne 19 E1liilıe kadar dııwatrı edlleceldir. 

ŞEHZADEJBA.ŞI, ~LİS KARAKOLU AB.KASI 

lLAN 
O.Mu lt~t.eı ve lleJQirelfl!' &klll•na leyli ve ınec~ talffe llmaonıtr. 

lstdl.lilerin en ft!9 30.8.HZ &iiıtüııe kadar Ankanda. Cebeci eftltı hasta.ı.abeı o .. 

kal müdti.rliitü.Re, olull ka1J4I. t.abul prllarmı bari -m;ikala.ria ltirltkk miiraca. 
at.lan. Kttnd ve k&btıl şartlazı AaUra LY. ..bnlrlitl ve tst.aıılt-.t Lv. Aıairlitl 
sdınalına komls:ronlım.ıub. cörülör. «512 • '7'715» 

Aktehirde Maltepe askeri Ls. Md. den 
()lııul ~ ~bk U lira. iierNllt~illk nıiinhahlir, Bw. ücretin ib 

mikıt.n hususi Iıımun JIHl:()biHee % 31) mm ile biriiktıe 'Yaai te.W.lfat Qtiılı1aıı 
lllOftra ~ •eıpecek ~ .aiktarı 40 Yra '75 Pmu.Ja bıı.1.lt olmai,t..ldıl'. Bu işe 
istekli ol.aalıum dt\ek~ li.e Akşehir4.c Mkeri 1* nıiid:ö.rl.ü.~e müracaaıtJan. 

«85ı.8945ııı 

Türkiye Cümhuriyetı 

ZiRAA T BANKASI 
ltıaııalllş tarihi : 1188 

Sermayesi: 100.000.000 TUrk Lirası 
Şah ve aJ-u Nedi: Z65 

Zirai ve tieari iter nevi 1'anlta mumeleled 

r'Al'<A BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VEftiYOıt 

Zir.ut ]Ja.nkuında. ~ı ye ih~ ~ h«G • ' rıllda en 
az 50 lirası bulıma»IMa seneık ' defa tc*Ueoek lrar'a ile &Ptld.ald 

pli..aa &'Öte l)aa.DtİJe daj'tta~ır. 

• Adeti 1-000 Linllk 4,000 L.i.ıaj 
• • 500 • 2,000 • 
4 • 250 • l,000 • 

40 • 100 .. 4.000 • 
lıOO • SO t: 1,000 » 
120 • 40 • 4,800 •• 
160 » I 20 • 3,200 » 

DlJrkat: Bea:ı.bluı.ıuhki paralar bir sene ioiade 50 liradan aptı 
d~eıılere lkl'?"ralfe tıktı.tı iaJtjj.ıde % 20 fazlaaile veri.lecektlt' 

Jtur'a.lar senede 4 4lef&, 11 Mut, 11 Haziran, 11 Zyl61, 11 Birinci 

Nafıa Vekaletinden: 
Eksitl'.eme1e k.omılan iş: 

ı. - Su işleri sekizinci şabe miidürtiitii böJcıesl f9i.n.de Ça.rşam:be. bata'k.. 
lıkla.rı ialah işlerinden Kıa.zlı • Tırrı11rc.tu dorelıeıriı a.raıruldald ba.iaJclıbn k.u-
1111tulınası ve derel1'rLa islabı işleri, 
Tahmlıı edilen keşif bedeli fi&t t"dıtcl.i esaııı Werindenı d'79·3.Hl» lira. .c0'7» 

k.u:llu,cftur. 

2. - Eksiltme 16/9/942 tarihine ras:Ua.7'an Çarşamba günü saa.t «15» de 
Ankara.da Su İşleri rei5iliği billHt içillde toplanan sa.ı ~ksiltme komlsy~nu 
odasında. iııa.palı za.rf usullle nınlacakkr. 

3. - İstekliler eksiltme prtnamesi, mukavele pr,ojesi, bayındırlık işleri re. 
ne\ ta:rıl.oame&i, umomi su işleri fenni 9111umi su işleri fenni . şa.rtna.mesl ile 
husmi ve fenni şartna.melerl ve projeleri c50» lira karşılığ"ıncl& su ffleri reis. 
liğindıen a.la.bi\irler, 

4 - Ek9ntmeye git'ebilmek ~in i!!ltekMrrin «67 55:h lit'a «23» kuruşluk mu. 
vıaldm.t ıf.enı.inat vermesi vr eksiltmenin ,.aptbca.ğt eündıen en a-z; üç gün evvel 
bir dilekoe ile Nafıa Vekaletine müracaat ederek bu t,e mahsus olmak üzere 
vesika a.1ma1ar, ve bıı nsikayı l'ödermdeci. ..,nt.tr. Bu müddet içinde vesika 
l9f-eiinıde buht.ıı.m~J'a.nlar etslltmen glremesler. 

5 - .İstıeklilerin teklif mfti.u.blannı i\inıci maddede ya.mı saatten bit' saa.t 
öncesiııııe kadv şu lşlı-ri reisli.tine maJtbtrll brşlltkmda. vermeleri lr\zımdır. 

P~ obm •ecikm&W:r kabtal ed:iimes. «6'150» (<88921) 

Ordu hastabakıcı ve hemşireler okuluna 
ait bazı izahat ve okula kayıt ve 

kabul şartları 
1 - Olınd11111.aa ha9bbM~ı .e Jaemth'e ı-etişUrme:t üzere Ankarada M. M. 

V. ıarafıoda.u l»SB MeD.eslıMie aoıbııut olan llMlabakı.eı ve hemşireler &kuluna bll 

._-• liıe. ~ ialebe aluıacakt.u. Olnlılıa clr•ek ana. edenler bıılwıdı&lda.n mahal,. 
liA vallliiioe ve U;J"ma.&aıahtıaa veı-a aali'.erlilı: şubelerine di~oe ile mürac.ut 
od~. 

2 - 3433 11&1111 llauaa m11Clbioeıe itti oluııldan men.o olaca.iJar memw- olap 
lelE&Qıliye ~. ' 

3 - Mezuıı olanlar aliı aenltik meolMBi lÜYanetlfll'J11i ord11 hasta.hanelerin. 
ılıe :ra.Pacaldar, ondan 1&rı.ra &rA ecl«leı;se mem.leJı:eıtteki bütün Slhhi te$dllliil. 
Jer kendilerine açtk ola.caktır. 

4. - Ta.hsil mödde&.i iiQ ııene olup bu DliWıdeı içinde okurlara a;rda beş lira 
bar~ ve~ektir. İaşe ft ilbaaları iamamen MvJa aid elaca&tır. 

5 - Okul.1iarı mezun olanlar barem .kanununa .-öre 20 lira aa1i maaştan bat 
l&mak inere maaş alac.Ntlar, Ye bu mlJular citUkoe pota.la.cak.hr. Bu sama~ 
da-lal ııa.e. ci7dtrme ve bamıma onhı7a. aid. olacakta. 

6 - Okul 15 Eylöl 942 de teclrisM.& .bqlQ'aca.kiır. 

7 - Okıtla. lı:ayıd ve kabul priları ,ıuıtaN.w. 
A - Türkiye Cümhıı.riyelıl t.eba.aaıtıdao olına.kı, ve Türk ırkından buluamak. 
B - Sıhhati :rerllllle &imalı: ve durumu her iklimde va.z.lfe gönııe,te miisald 

bahm.m.ak. «BllA9in il.er h&ll&'l bir baa&.a.baae aıhhl heyeti raporile tesbh ettir. 
mek ve evra&a bailaaak lisımdlıl'.» 

C - Oklll'aR &alelte 7aş1 H ılaa aşAit Ye U lilıen ;nalı;ar'ı olm.ayaoa.Uır. 

D - ltendla aaa" ~ın iffet elalillde11 elmak, «IMl yasi1et peliefe &ev. 
alk ettirilerek Mralla lııailanaoalı:,11' .. 

B - ile • &ria -.ı taldi.liai ~ .-... ıElıeme J.mtlhanlannda man.f. 
ı.a olmak~.» VeJ& 'it.• ereoeü tıalaaü cördiiiiinıt labM etmek ctasdlkna.. 

me H:ra bUllllll tıuııılikti bir sıareU. JılnmeleH e"fl"akına elde111ecekUr.-
F - ırıdi v..,.a aif&ak IHıl•=n·.,k, centııloe evlenip bo4i1aDanlaria kooaaı il. 

•iıl olMılV ll.aMıl ~ .. a-a ... •eıleıd Jaali )JllAlirlr müalt enak lrıesa ett 
leMI kür, 

G - Ok11r aıhW •lııeill• •IŞUMla elı:llla keudilltlnden &.erk et&iii, evlenme 
nretile \'el'A diler IDaiı.ati 11e1>dılerle ok.-ıa. oıkanldıtı, alh seneuır. mecburi 
himıeüut yapmadıiı ve1a t&ma.mlama.irlı yeya.lıu.d sıhhi sebebler dışında. oı.. 
karıklıtt talıııdirde tahalık8 eUlrilecek mt!lı:teb masraflarını ta.ma.men ödeyece. 
tine ve c&ıterdii'l vCiJikala.ruı tamam.en ıioiT• oldıuiuDa. dair note-rlik.ıen Lıl•. 
ı1ikU ve !ıııellW 'blr taaJılıt.iiı4».a..e Yft'eeektir. 

8 - Yulıuı.rıdakl .-aiti laaia ola.o o&lD' ok.ıa ~sıs o\a.rM: llMJul ~le. 

cell&ir. 
9 - Y11kal"141W JDMldel•r macılı.tnee M!'&klDUl moa.melesini bitirenlerde• vl. 

!17et yeya lı:a• merkeslerinde otaranJar bu makamlar ve1a askedilt şubf'lerl 
vasıtasile ewakları1u dotı'Dda.n doirl&Jll .&nkara Ordu BMfa.bwoı Be~reler 
()talu Mtidürıntti:ne rendereet!klerdlr. 

10 - Mii:t'acuilanıı Uıwtos lHZ ailaa7etme kaclar IODA erdirilmesi 11. 

zmulll'. 
11 - ()'k1ırlarm bbul edildikleri 'ft mektebe ba.relı:et etme tarihleri ayni 

mnamlar tarafından kendilerine Mldirllecektlr. 
12 - Itabol edileceklerin 9kulmı bu111Jldutu A.nkAra.J& kadar relmelr. Ye o. 

.tulııa. tekrar ya.pı!Mıak sıllhi mua,ent neücesi ııast.al.ıJdan tebenün edenlerltı 
memlfllıetlne gitmek iolıı maaral edeeeltleri yol para.lan kendilerine ald ola. 

calı:tır. «54.4.'7802» 

lstanbul orman çevirge müdürlüğünden: 
1 - Onna.n Um'um Müdürlütü merkeı ve vtıaYetler teşkiiltmda münhal 10 

lka. asll :maa.şlı kii.ilblik ve metiab mE1111urlulda.n için müsa.baka. ne 
memur alma.eıık.tır. 

Z - Müsabaka bntHıanı 8.9.942 Sa.it pnü tanı saM 10 da. ista.nbııl vllbeti 

konafmda ya.plla.ca.ktır. 
3 - Tutdtlileıı11n lmtiha.n gününnen enel: 

A - Nüfus tczketesi asıl vaya ömett 
B - Hüsnü ııal vesikas: 
C - Laaka.l orln. mekteb ırebadet.namesl 
D - Aslrerlik veslkası 
E - Sıhha.t rapora 
F - 4 krt'a fototrat 
Evrakmı taleb llol"LUhııJ.lerinıe bailıyaırak is'faınbul orma.n l\tü:lürtyetlne 

vetmelel'i ve muık9.rrer imLibım saa.Umle ~ bulu:nmııla.rı ilAn olunur . 
«90121) 

Karar Hülasasıdır. 
c. 942/1448 
Milli korunma k"lnıınıına muhalefetten &uçlu Beşikıba.ş Şehid Asım C. si ,'74 

numarada helvacılık tlcııreLlle meşrut Mehmed oğlu Bekir Demir hakkında. 
İstanbul As. 2 nci C. mahkıemesinde ~re11M1 eden mahkemesi neticesinde 
wçlumın flili sa.bit olduğundan MWi lııorunnta ka.nwumun 59/3, 32/2 C. K. 

H maddeleri mucibiıu:e iki Ura. elli kuruş alır para C(l7aS.I. ödemesine ve «'7» 
ciin ınüddetlıe cJe diikkfınının lı:a.patılmasma w hüküm 1'.a.t'lleştlğinde ücretfı 
SllÇ\uya. a.id ol~ fu;ere tca.rar hüli8asınm Son Posta. ~in.de neşredilme-
ı6ne 5/3/"2 ~ ka:ra.T vesilcll. dOıT)) 

Beyoğlu yerli as. şubesinden: 
miir...oııatları. Akı!i Aşa.tıcla. 'simleri yııztlı yedek sü:1Ja.ylımn aaele şUbemiu 

takdirde hakla.tında. k.a.nııııi muamele 1aı,nlacaia. 
Top, Ttnı. Mehme-d oğlu Adil S<>yer 
Pi:yade Ttm. Mehme<l oğlu Basan Yalan 
Pl.yade Tt.ın. 1\lutaıı oğlu Celi~Wu 
Top Tim. l\lehmetı Nu1·ı oğlu Hüseyiııı DÜIMlal' 
Piyade Tğm. Cafer 
istlhki\.m Ttm. İsm:ıll oğlu Ali Rıdvan ı\ısever 
Harb sanayi blnbaşıSı Remzi Ö?;tekln 

Tbb. Yzb. Ah~ ollu Galip 
«9035» 

50506 
49909 
5010Z 
50588 

49222 
50806 

333.53 
88236 

······················-··--· .. -· .............. -.. .-. .. .... ·---
Son Posta Matbaası: Ne4riyat Müdürü: M. S·;~K:r~;;i .... ·--·-
SAHİBi: A. Ekrem UŞAKLIGIL 

,--------------------------Türk Maarif Cemiyeti resmi 
ilan işleri bürosu . limited şir
keti tasfiye memurluğundan 
Temyiz ticaret mahkemeıince tasdik edilmit olan lı

tanbul asliye üçüncü ticaret mahkemesinin 942/1235 
esas ve 942/38 karar numaralı ve 6.3.942 tarihli ilamı 
mucibince İstanbulda Y enipoıtahane kar§ısında Erzu
rum hanında icrayi faaliyet eden Türk Maarif Cemiyeti 
resmi ilan i~leri bürosu limiled tirketinin feıih ve tasfi
yesine İstanbul avukatlarından Necati Yalımın tasfiye 
memuru tayin ve intihabına karar verilmif ve tasfiye 
memuru tarafından münfes~h tirket muamelatının kema
fissabık tasfiye memuru nanı ve hesabına ifa olunacağı 
ve tirket müdür, memur ve müstahdemlerinin vazifele
rinde kezalik 'eskisi gibi icrayi vazife edecekleri ve mün
fesih §İrket alacakhlarının tirketteki hukukunu bir sene 
zarfında bilmüracaa isbat etmet·eri ilan olunur. 8751 

Boğaziçi Liseleri Müdür l üğünden: 
Suııf bütünleme imtiha.nlarma 31 A~ Pazartesi ıünü, lise bitirme 

imtJhanlarına 8 Eylftl Salı rinü, oııt.a. tıBmı eleme tmtUııı.nla.ı:uıa., ıo EJIM 
Pe?Şembe ve olrwıhık imtUıaniarma d.ı M EYlul Perşembe rünü ba.~na.calt
tır. Mekteb Teşrlnievvelln birinci ~ti açılacaldır • 

SÜMER BANK-----·• 

DERi ve KUNDURA SANAYii MOESSESl:SIHDEN: 
1 - Müessesemizin D~ri ve Kundura Fabrikalarına daimi 

işçi ALINACAKTIR 
2-Verilecek ücret iJÇinln kabiliyet n kudretine göre günde 120 

kuruştan batlar• bu ücrei.ten baflı;• fevkalade zamanlara mah
sus '7o 25 zam ödenecek ayrıca öğle yemeği ve iı elbisesi ve. 
rilecektir. 
Arzu edenlerin 24 Ağustos Pazartesi gününden 8 Eylôl Salt 
gününe kadar hergÜn ve 10 Eylôl~n 19 Eylule kadar Salı 
ve ÇarfCllllba gÜnleri Çartıkapıda · İıdanbul ,,.yakka.bacılar koo. 
peratifl merkezinde Fabrikamız mümessili Sinoplu Mebmet'e 
müracaat etmeleri ilin olunur. . 

Harb okulu komutanlığından : 
l/Ha.zlran/ 942 den itibaren b14~ lt&Ylfl ve kabul muaD1elesiııe devama 

ediimektedlr. Mücldl:t 311.Eylfil.94Z .. tarihine p:ur uııaLılnııştır. 
~rln buna cöre bıılandllk.ian maıballin ukerlllı: şubele~ miiraea • 

t.11an. (162.8597) 

Ankara Valiliğinden: 
1 - Kırıkkale kasa.basında. yapılacak hilkiimet lronağı ln~tını.n iha.leaıl 

2·~·9-1~ Çarşamba &'Ünü saa~ 15 de Nafia. müılürlütii odasında. toplanacak ko. 
bllS,yon ıf.a.rafmda.n yapılmak üzere kapalı sarl usulile eksiltmeye konulmllljtur. 

2 - Keşif bedeli 130014 lira 80 kuruş Ye muva.kka.t teminatı 7'753 lira 'Jf 
kuroştur, 

3 - İsteklilerin teklif mekıtubbrmı, muvaddııaıt teminat anektub veya malt. 
buzlariLe Ticaret oclası vesikalarını ve ihale t.arihlnden üç (Ün evvel istida. ile 
müracaat ederek bu iş için a.laca.klan fenni ehliyet vesiJı:.a.la.rıru hamilen Yı&. 
ka.rıda. adı geçen &'ünde saat 1( de kadar komiSyon reisllttne vermelet'ı, 

4 - Bu fşe aid keşif ve sartn.ııneyl herıüıı nafia. müdıirlııtunde göreb.lıl'e,. 

~ l;leri. < 6646.87 62) 

T. iŞ BANKA!Sı 
K. TASARRUF 

BESABLARI 
2 ilı:inciteşrin 

Keşıdesine &Şrlll.D 

ikramiyeler: 
ı adet 1000 liralık 
ı " 500 )) 

2 J) 250 .. 
u ,, 180 • 
10 • 50 » 
tO I> ıs • 

.. 
' . 


