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Almanl~~ Kafkasda Mi~li Şef Sams~nu 

mevzilerı deldıler Sivas, Tokad ve Turlıalda 
Don cephesi;;;Je Sovget~~rin ne~ri geçmek tetkiklerde bulunan Milli Şef 

için gaptık/~rı ~eşebbusler akım kaldı köy enstitülerini de gezdiler 
Şiddetli 
savaşlar 
oluyor 

Almanlar 161 tarık, 
• 122 uçak .tahrib 

ettiklerini bi!dirigorla' 

-- ör• Al
Moskovaya 1 lOO 

manlar 5 tan~ettiler 
tayyare kat --• • ( }...A.) - Al'?".tı 
Berlın, 23 ~ ınutanlığı teblıiı ı 

orduları b•~.o j\.)ınan ve mütte-

.. 

Alman n•llerlci Rostof •o'lıa1ılarında 

Kafka•Y• • fevkaladf? müstah 
f "k k tier• · · B • ı h b ı uvve ınevzılerıle yolları 

~;;~::rf:.::~ b~:;::;{·.~::: rezı yanın ar 
::.·~~~:::t~i!~~m;r~:·22 Ağus ı·la"' nı haberı· Londrada 
to• ~ünleri bombalarla bir Sov-
yet romorkör ile iki nehir taşıt 

21nclcepbe 
ne zaman 
açılacak 

Bir lngiliz gazetesinin 
ileri surdüğü 

mütalealar 

"Zamanın dan evvel 
yapzlan bir teşebbüs 

bizi mahvedebil r,, gemisi batmlmı.ş ve dört petrol hAy 
g emisi tutU§lUrulmuştıtt. ~ arşı 

Don cephesinde düşll"anm neh 
ri geçmek için yaptığı teşebbüs- Londra, 23 (A.A.) - Sunday 

ler birçok noktalarda akim hıra- Ber in harb ilanı haberı"nı"n hayratı" Times gazetesi diyor ki: 
kılmı~tır. İkinci cephe, ancak zamanın• 

Galuga cenub batı çevresile mUCİb olmıyacağını bildiriyor da filiyata çıktmlmalıdır. ikinci 
Rjcv yakıninde düşrnanın önem· cephenin zamanından evvel ı:çıl 
li piyade te*killeri ve zırhlı bir- ması için yapılan bir teıebbüs, 
liklerle yaptıı!ı tnarruzlar, hllva Rio de J aneiroda birçok Alman tevkif edildi Rusyayı kurtarmıyacak, fakat 
kuvvetlerjm1zin tesirli müdaha· bizi de mahvedecektir. Hitlerin 
lesile dcstcklencr~k 5et.~n ~~v~~- Londra, 23 (A.A.) _ Alınan· rinden dolayı, Brezily" lıükumeti de İstediği, öyle bir teıebbüsten 
lar son!Jn~a puskurtulm';'ştur. ya ve İtalyaya harb ilitnı hakkın Almanya ve italyaya hub ilin ha§ka bir şey değildir. 
Dün bu çarpı m:o' · 1 oq ı vnl· da Brezilya hükumeti şu tebliği efmektedir. Rusyanın bugün gittikçe daha 
~ız bir kolor~u kesimin~e olm~k neşr~t~iştir: . Lazım gelen tebliğat yapılmı§ fazla yardıma ihtiyacı vardır. 
uzere 161 du~man .... , ... ı tahtıb Mıllı haklarımızı çığnedikJe- tır. (Devamı 5 inci •a)·lada) Alman ileri hareketi yüzünden 
edilmiştir. . - belki de yakında Husy&l'a benzin 

İlmen gölüniio ccnub doğusun Lr- s 4 • :J gönderilmesi İcab edecektir. Rus 
da ve Lenin~rad karşıısında mün rı vazıy yaya yardım teslimş,tını fazlala~ 
ferid düşm:ın taarruzları Alman tırmahyız. 

cümhur bundan soma Ladik ka. 
zasını tereflendirmişler ve hal. 
kın coıkun sevgileri arasında 
Halkevi ve kaymakamlık bina
larını ziyaret ederek temaslar • 
da bulurunuşlardır. 

Milli Şef sa.at l G da ol om o. 
bille La.dikten ':ıareketle Kavak 
lcaZ(lslna uğl-amı,tet ve yolları. 
na devamla aaat 17.30 da bin-

( Devamı 5 inci #aylada) 

Yeni bir me.mle.ke't derdi. 

"Kumarb3zları şehirlerden 
sürmeliyiz, bu salgın 

başka türlü önlenemez !,. 
Muharrir ve tüccar İbrahim Hoyi lstanbulun 
zengin muhitinde tastladığı tipleri anlatıyor 

Bilha.asa. yüksek tabaka. arasın • 
da bir salgın halini a\a\\ kumar 
~pt_ilası etraimdo. çbğ ını.. n· 
ket devam ediyor. 

Bu yeni memle~et derdi üze· 
rinde bugün de muharrir ve tüc· 
car İbrahim Hoyi fikirlerini söy· 
lüyor. 

lbrahim Hoyi'nin fikirleri : 
«- Kumar iptilas1 mı? .. . El· 

bette ki var v,1 F z1l Ahmed Üs· 
tadımız da hak!ıdır. Yalnız bu· 
yükleri değil, küçükler\ bile bu 
afet bir ahtapot gib~ sarmış. fz. 
be, küçük kclhvehanelet'den tu· 
tunuz, türlü tüı·lü usul ve vas._ 
talar ıeklinde görünerek ~n mÜ· 
nevverlerin toplandığı Jnkallcr• 
de, kiraları yüz elli, iki yüz lira 
olan apnrtımanlardn, bütün mc· 
ziyetlerini paranı!\ sihrinden 

(Devamı 2 nci sayfada) Muharrir cJe tücr.ar lbraTıim Ho:yi müdafaa ateşile bertaraf edil- k d ~ ı ı Dieppe akmı ve Salomon ada· 
miştir. Dün Sovyet hava kuvvet- a a a D arı Şl m larının istilaın da Rusyaya yar· 
leri, hava çarpışmalarında ve dım teşkil eylemektedir. --- ------------ - - - ----- ----

uçnksııvrır ateşile 122 uçak kay· --o ava tö betmiştir. Ayrı.:a üç Sovyet uça· b a ı t e b a Si a Al 
ğı da yerde tahrib olunmuştur. 

( DecJamı 5 inc:i oyfada) 
.i gilter h -

Hırvatistan da 
vahim 

isyanlar çıktı 
Berne, 23 ( A.A.) - Doğu Hır 

vatiatanda vahim isyanlar ve 
köylerde büyük hasar olduğu 
haber verilmektedir. 

Leningrad radyosuna göre 
Londra, 23 (A.A.) - Lenin

grad radyosunun bildirdiğine 
göre Ukraynalı Sovyet taraftar· 
larının asker, top ve mühimmat 
yüklü uzun bir mihver ukeri 
trenini havaya uçurdukları sıra· 
da 600 Alman a:ıkeri ölmüş ve 
1000 kişi de yaraJanm1~hr. 

- -- o, _ _ _ 

Mosl<ova büyük 
elçimiz itimadna

mesini verdi 
Moskova, 23 ( A.A. \ ·- Yük

sek Sovyetler Meclisi Reisi M. 
Kalinin, 22 Ağustosta yeni Tiir· 
kiye Büyük Elçi~i ~· Cevad Açıl<] 
alını kabul etmı:thr. 

Büyük Elçi M. Kftlinin·e iti
madnamesini vermiştir. 

ları s ratejik gayele i 
Yazan: Emekli General K. O. 

1 - Şark cephesinde: li muharebeler dev:ım etmekle be • 
Kafkaslarda, Don • Volra ara ., raher son yirmi dört saat zarfında 

sında ve diğer mıntakalarda ıiddet. (Devamı 4/2 de) 

va nazırın n 
sözleri 

"Birleş:k milletler ordu
larmın Berline g;recekleri 

gün gelecektir,, 

( 'Yedek SUb&J' Okulu J Londra 23 (A.A.) - İngiliz 
-----------~-----=:....------~---..-- hava nazırı demlıtir kl: Acımaksızın, Alma.nyaya karıı 

Y cdekaubav Okulu alayına evve(kt gün törcııtc sancak veril
diğini yazmıftılı. Resim, töreni muteakıb yapılan parlak geçid 
res11undu bir motosikletli kolunu ~ö.termekteclir. 

taarnızlarımıza devam edeceğiz. 
Yapılan tahribat feci bir ıekil al • 
mııtır. Ronault ve Malford fabrika· 
lart yok edilmlttir. Halbuki yalnız 
hu fabrikalar 5 tümeni silahlandıra. 
bilirdi. 

Kolonyada yapılan tahribat ağır. 
(Devamı 5 inci •yfada) 

---c 

Hindislanda 
çarpışmalar 

devam ediyor 
Vişi, 23 (A.A.) - Bombay· 

dan bildirildiğine göre, Bengale 
eyaletinde polis ve hnlk arasın· 
da Çarpışmalar olmu~ ve birçok 
kimseler ölmüştür. İdari makam 
lar Bombay §ehri. bclcdiyesUıi 'ka 
pamııtır. 

Nuri Demirağ müessesesinin 
havacıları dün şehir üzerinde 

uçuşlar ·yaptılar 

8 yaşında bir yavru da uçuşlara iştirak etti 

• 

Nuri Demirağ müeueacai, tayyare uçuş esnasmda 
Memleket lıavacılığına, gerek 

1 

da çok yararlı unsurla .. yeti~tir
uçak ve plan endüstrisinin ilk mek bakımından büyük hizmet· 
temellerini atınak, gerek&e yur- (Oevamı 2 nci aayfoda) 

, 



Yeni bir ~m
leket dcrdf 

= = Yükselen göz aşa~ıyı görmez Sabahtan .Sabaha: 

( Baı taralı 1 İlff:i uzyloıdo) 
alan kart .1:Üppeierin aari tekke· 
leri klüplerd.e herkesin sözü Ö· 
nünde, utant4tp, ııJnlınad~ ak· 
aine gurur duyarak, sanki en ta• 
'bii bir zevk, lııir ejlence veyahud 
~medenilijin)), ,\laaritiiin1 en 
gerçek bir icabı İMİJ gibi oyna
nıyor, babre oynanıyor "e böylt'!· 
ilkle içtimai bayahnuzın bu kan
wreni durmada.o ifliyor.. . Vllr• 
aın, kart zü~Je:-, b'tl sözde me
deniler beni aylblasıtalar, bana 
geri adam, vahti adam desinll!r, 
bütün bu UllVARfaırı aerçek bir 
ıeref gibi kat.ellenerek af;yliye
yim ki ben kumu bilmem. Bil
mecliğim için de eyAamam. Ka
iıd oyunlarının hiç biJ.inden an 
lamam. Fakat ıneılekim i.::abı 
girip çıktığım muhitlerde öyle 
mütahedelerim var ki. .. 

' J Okuyun çvczıklar, 
Okuyun anıma 
Devleteyük olmayın! 

Burhan Cahid _J 
B u yıl yüksek mekteblerde 

ve Amerikan kolejine akın 
var. Bunun için gerek üniversi· 
te ve gerek kolej kapılarını yarı 
yarıya kapadılar. Girmek isti -
yenleri imtihan ediyorlar. 

Geçen yıl Amerikan kolejinin 
erkek kısmında dokuz yüz ta1e· 
be vardı. Bu Robert kolej kurul
duğu tarihtenberi ilk görülen bir 
talebe kadrosudur. Kız şubesi de 
bundan aşağı kalmıyor. Görülü· 

yor ki tahsil hevesi artmıştır. 
Memleket irfanı b kırnından se· 

Yeri, süslü salonlar, namualu 
aile yuvaları olmaktan ziyade, 
hapishane koğuş•ı olması İcab e
den, ve adliye dosyalarına ı: ıü· 
seccel bir ((kleptomanı) diye geç· 
miş muhteşem bir hanımefendi 
tanırım ki bütün bu sabıkl\lanna 
rağmen sırf biı poker üstadesi 
( ? ) diye sayılması yüzünden bir 
~ok evlerin 'baş t•cıdaı·. Hırsı.zlık 
hastalığı bilindifi, şirretliği, d~n 
sizliii, kazanınca keyifli, kaybe
tlince adi bil' sokak k1tdınından 
lNle dalıa a~a~ı bir bayağılıkla 
terter tepindigi kaç kereler l~· 
rübe edildiği halde gene ev, ka
plları ona asıktır. 

A.!J .ıtk Jı ı L • h · coTı"dı'r. vinilir. Yalnız bir nokta var ou:yu aovet er eRaerıya ıaıiz ve •erl olurlar. 
----~~~,;,...~~~...;.;,..;.. __ .;... ________ ...,._.;...;:.....~o--..-~.-..---......... .-. ...... ___ Kadro yük$eliyor amma kalite 

lr~~~.~-e~h~-.-.-r~~.-.~~~~-b~-e~-r~l~e~-r~i~~~] ~~~~~:~~~~:~ 
.. birkaç ikmalle zar zor sınıf ge 

\, çenler de başka. 

Mektebi ilerin kırla- ı 
· siye ihtiyaçları 
üzerinde tedbirler 

ahnıyor 

H G k• Bütün bu menfi neticelere 

a Va t O •• ren ı· ece yarısı es 1 rağmen yüksek tahsil görenlerin 
• artma~n faydalıdır. Şu şartla ki metresinin evıne yetişen bu gençler bir ellerinde 

Darlığa meydan verilınemesi 
için alaltadarlara emirler verildi, 

ders malzeme..i •aklayanlar 
hakkında takioat ypılacalı 

Sonra, gene menden hayatın 
göz beheği lıiir genç bilirim ki 
bUtün meziyelt cidden harikula· 
de danaetmek ve ... kumar oyna
maktır. Hatta b~11kn bir işi efe 
yoktur. Meslekı kumarcılıktır. 
Bütün geçimi bundandır. Bir~ok 
geceler sözünl.ı kırpmadan bin Mekteblerin ıt:çılma zamanı 
liraya kağıd çekmek, onun için yaklll§tığmdan tc1.lebelcrin kırta
su içmek hatt:i, nefes almaktan siye ihtiyacım karş1lamak mak· 
bile daha kolaydır. aadile alAkadarlar bazı tedbirler 

G{\tte çok ş•l<, bütün kadınlık üzerinde metgul olmaktadır. 
cazibelerini nefsinde toplamış, Her sene old!Jğu ıibi bu sene de 
müstakil (.yani kendi bA~ına buy Eylul ve İlkte,rin ayları kırtasi· 
ruk) evlenmemi'j genç bir h1tnt· ye levazımatamn fazla arandığı 
ma ra tlamı~ımdır ki, 'kendini ve satııların Uç dört misli arttığı 
0 renk renk, her birisi bir :u~ra· bir devreye rastlamaktadır. Ala 
fet nümunc.si olan kışlık ve yaz- kadarlar kalem, kağıd, defter, 
lık giyim e~yl'tsım hep, evet bu yazı lastiği ve mürekkeb gibi 
kumardan ç.knt• ... •• maddeler üzerinde herhangi bi-

Ya daha mekteb sıralarında rini temine çalışmaktadırlar. Ge 
olduklarını uı.utaıak kumar oy· çen ders senesi e nasında, kağıd 
nayan, ve c.iızdanlarmı açuıC!\ st?klarını~ malıdud ôlması yü
içindcn • umursamadan • }'Üzer zlinden, bır taraftan mektPb def 
liralık banknotlar çıkaran tale-1 te~leri sarfiyatm~tın tasarruf le• 
belere ne diyelim'! Amma amıi· mın edecek tcdbıt'ler aranırken, 
ta çakıyorlarmış üç yılda bir bir taraftan da fiatlnrın müsta· 
o da ıüç beliı. itile, kakıla, atıla kar bir vaziyetle kaim.ası üzeri'! 
takıla sınıf seçiyorlarmış?... Ne de durulmu§lu. Bu sene de aynı 
beis var!. Oyun biliyor ve ltir k.r- tedbirler tekrarlanacaktır . .Oiier 
re çeviriyorlar ya, siz ona hain- tar!ftan haber aldıtımıza göre 
nız? . .. mekteb keoııeratiflerinin talebe 

Yatalak koc.!lıırının acizlerin- ihtiyacını layıkile kal'şılayabil· 
den istifade ederek, evlerini as- meıi için koope.ratif idarecileri· 
ri kumarhanelere ~evireııleri d e ne ve serbest pıyasadn aldanma 
aman unutmaya hm 'l . .. Glindüz ma1arını temin gayesHe baı:ı ko 
Jeri Mahmudpnl!ad:ı manifatura· layhklar gösterilecektir. Ders 
cı tezgahtarlığı eden, akşamları malzemesi saklayanla r lınkkm
da lüks kam11.rad-ı fiyakalı fiya- da takibata geçilmesi içir. ali.ka
kalı yaslanıp Büyükadaya gide-n dar makamlara ıintdiden erttir ve 
ve Yat klüptı' bakara, bezik, rilmiıtir. 
poker oynayan malüm zümreyi Diğer taraftan, ki.jıdcılar da 
(zaten bu kumar iptili:oımı bu faaliyet son &'Ünlerde artmıştır. 
ırk aşılamamış mıdrr ki) nasıl Yerli llir müessesenin Avrupa 
hatırdan çıkilrabiliriz? ... stilo mürekkeblerile kal"tc ve fi-

Bunlar ferdi kumarcılardır. at h\lsusunda rekabete girişecek 
Bir de bunların kadınlı, er'kekli tekilde hazırladığı m:\llar pek 
kurdukları v~ adeta turneye ~ı yakında piyasaya çıkacakhr. 
kan tiyatro ekipleri \ teıbihte - --o 
hata olmaz> g!bi s.emt semt d_o· Eylül ve llkteşr·n ayl2rı 
la fan ve mesela 'bır oyun çcv:r- • . .. 
mek için)) u Poloneı: köylerine, ekmek karnal rın.n LVZll 
ne bileyim, İzmit, Eskitehir, An· ı .. . · 
karaya kadar uzıınan grur•lıt\"ı Eylul ve llkte!ı·ı_n a}ına aıd 

d B l ski lonca et"babı ekmek karnelerm•n kaz!'lnra 
var ır. un ar e .... 'b • • · K 1 d h • 
gibi birbirlerini tanır, bir'bh-l~r\ t~vdzı~_!f1b. 11~mklıtttrb. ~zad ar . ~b •· 
nin kokularını alırlar . . . lan eKı ır ı er ugm~. en ıh a· 

Şu halde bu illetin önüne geç· ren halka karne t~vzııne başla· 
k • · ne yanmalı d'-ecek.sİ· yacaklardır. Vaklm daralması 

me açın r ·.; .:ı l ·ı · · · · ·· l . ao ayısı e tevzıat ışının surat e 
nizDava çok büyüktür. 1Uet, ee· cörülme.i alakadar hirlik mü-

l messillerine bildirilmİ§tİr. 
miyeti sarmıştır. Bu kangren eş· 
mit yarayı detmek, ve hasta ce• 
miyeti muhakkak surette iyi et· 
mek lazım . .. Bunun için d~ hiç 
batara ve gönüle bakmadan, rırf 

Limanlar umum müdO:-ü 
ı.n'rnraya g'tti 

hastanın selametini d~ünerek Limanlar Umuın Müdürü Ra
harekete geçmek gerekiyor. Bir uli Manyas elim ak!amki trenle 
yandan gençlik arasmda genis Anka.raya sitmiıtir. Umum Mü
propagandalada cemiyetin 'bu dür Ankarada alakadar Veka· 
manevi freng~s·n; ivileslirmcğc Jetler ile tema•larda bulunacak· 
çalı§ırken, bir yandan da kuma- tır. 
rı önliyecek tedbil'ler almak zo- =....,==-============ 
nındayız. "' 

Ben hukukçu değilim. Fakat 
kanunlarımızda kumarı menede
cek kuvvetli bir müeyyide o1ma· 
dığını sanıyorum. Kmnar yüzün
den hapsedilentetl bilmiyorum. 
Yerleri ba:uhyo::-, cürüm aletleri, 
paralar toplamyor, az buçuk ta 
((cezayi nakdi,\ kesiliyor. . İtte 
o kadar . .. Bence, nasıl bir vur• 
auncuyu yakalar yakalamaz ku• 
)ağından tulup mahkeme~ ve-

riyor, suça sabit olursa ağır para 
cezasına çarptırıyor, üstelik te 
~ürüyorsak, bu yolcı gelmiyer. if
lah bulmaz kumarcıları da • ka
dın • erkek, içtimai seviyesi ne 
olursa olsuıı, ar.ıi ile aiır pa
ra cezasına çarptıı:nıalı, hapse
atmalı ve daha ileriye gideyim 
sürmeliyiz. 

Bakınız, bakalı111, 

kumar bu dercCt! 
mı? ... • 

Nuri Demirağ müessesesinin 
şehir üzerinde uçuşlar 

havacıları 
yaphlar 

dün 

8 yaş.n da bir yavru da uçuşlara iştirak etti 
( Boı taralı 1 inci say/ada) 

leri dokunan Nuri Demirağ mü 
esseaeai dün Y eıiHcöyde büyüll 
bir hava töreni yapmıştır. 

Okulun kunıluıunun yıldonÜ· 
mü münasebetile yapılan bµ tö· t 
rene kalabalık bir davetli kütle· 
si iştirak etmiştir. Törene tam aa 
at 14,30 da hangarlar önünde 
başlanmıştır. Okulun yetiştirdiği 
gençlerden Üniversiteli lbrahim 
a9ı' nutkunu spyliycı-ek Nuri De 
mirağ müessesesinin çalışmala
rım öğmü_ş, bir yıl içinde 2000 
gencin uçmak inıkanlnrmı elde 
et~iğini hatırlatmış ve milli gu· 
rurumuzu tebar\ir. ettirmiştir. 

Müteakıben Basl'i Alevin Jcu· 
mandasındaki beşli iki filonun 
havalanışı ile uçu lllra bnş1anmı~ 
tır. Bu filoda bizzat Nuri Demir 
ağ da manevi evladla'l"ı ile be· 
raber filoda yer almıştır. Filo u
zun bir uçu~ yaptıktan ve Şileye Ôğretmenlc bir1i.l:le uçu~laT ya· 
gidip geldikten sonı·a tekrar Ye· pan 8 yafıncla Kayz11k Dcmirağı· 
!İlköy uçuş aahaaına inmi~ir. ncr mükôlat creTilir1ıe11 

Müteakı'ben Yüksek Mülıen·ıticelenmiı ve t~e iftiralı ecUftt 
4i• tllle&eleri-nden Galib Demir· aenç havacıllh' uzun u.ı:un alJctı
•i 3000 metre ~ıkq ve ini9 aça- 'lanmıttır. Haber aldığımızll gÖ· 
,unu yaptın, muvaffakıyetle ba· re Nuri Demirağ- havı:ı okulu ta· 
f•rtnıttır. Plinür1erin akrobasi lebeleri Eylül başlangıcındn bü
hareketleri <le ço" mükemmel yük bir memleket turnesine çıkl\ 
olmuştur. caklardır. Turneyi! on iki tayyl\· 

Bundan sonra Nuri D cmira- l'cden mürckl<cb bir filo halinde 
ğın 8 yaşındR:ki yaVl'usu Kayıak başlanacaktır. Y e~ilköyd~n ha
Demirağ okulun en kü9iik tale- reketle, Bursa, Kütahya, Eski!i:e· 
besi olarak hocuı Basri Alevle hir, Ankara, Konya, Adana, Ela
uçmuş çok alkışlanmıştır. zığ, Malatya ,,e Divr-ik taril<ile 

Tecrübeler mı;ıvaffakıyf.tle ne f stanbula dönülecektir. 

lnh;sarla,.ın uzum ve 
anason ahşları durdu 
İnhisarlar İdaresi ihtiyacına 

yetecek kadar miıbayaat yaptı· 
ğından anason ve üzüm alışları· 
nı aona erdirmiştir. 

Diğer taraftan yapılan bütün 
müracaatlere rAğmen 1nhisarlar 
İdaresi, evvelce indirmi~ olduğu 
şarab fiatlarmı yeniden yülrııelt· 

rhemeğe karar vermiştir. Bu iti
barla tarım satış kooperatifleri 
birliği ile diğer t•rab amilleri 
yapacakları şarabları inhisar fi· 
atına 40 kuruş üzerinden sala· 
caldardır. 

r. 
ISTEft iNAN, 
iSTER INANMAI 

EvrJellci •ece ~~ vakit mat 
baamı:z bir yangın tehlilıe•İ 
atlattı. Mahine daireainde çı
kan bir ateş yüzünden yangın 
bir kısım ah~ab kaplamaların 
yanma•ile neticelendi. 

Ateıin çıktığı. bu yerde o &'~ 
ce için makineye verilecek ka 
ğıclfor · bulanc:lağunılan ?._teJ 
görülür görülmez pelı ta'bıı o· 
larak her feyden evvel itfoi· 
yeye telef on '!J.il~i. . 

Tele/on ettığımız. dslıılra • 

lstanbul • Mudanya 
arasmda deniz seferleri 

lstanbul ile Mudanya arasın
daki deniz sefer1eri dün aksam· 
dan itibaren deği,miştir. Y.e~i ta 
rif eye göre Mudanya postaları 
İstan'buldan Pazar, Pazartesi ,.e 
Salı günleri Galata rıhhmından 
saat 9 da kalkacaktır. Çarşam· 
ha, Perşembe ve Cuma seferleri 
ise saat 16 da yapılacaktır. Cu· 
mlır\esi postası ise, bir güne mıılh 
sus olmak üzere saat 14 dedir. 
Salı, Perıembe, ve Cumartesi 
postaları Gemliie de uğrayacak 
tır. 

dan itlaiye arm=özünün mat
baamıza geldiji 1 O dakika zar 
/ında matllaa miütahdimleri
miz dahili tenaatcmızla atefi 
mevzii bir tekilde ba.tırdılar. 
/ffe ba nTada . içeri:;e giren 
bir itlaiye memura hala ıçın 
için yanan kaplamalara bak
tıktan .ama sert bir tavırla: 

«- Ba kadarcık bir ate& 
i~n itfaiye çağırılır mı? .. 

Diye müstahdimlerimize çı
kııtı. 

iSTER 
iSTER 

iNAN 
INAN.MA J 

diplomaları bir ellerinde tavsiye, 

Pencereden girmiye iltimas mektublaiile banka. şir-
ket ve devlet kapılarında iş ara· 

kalkışan Sarhoş masınlar. Dayı, amca, enişte hi-
mayesine güvenip hazine (sine· • 

• . .. . cüre) olmasınlar. Bazı yarı res-
Kadının feryadı üzerıne bütün ,. .. l · · görüyoruz Y" . 

bir mahallr.liyi ayağa ltaldırdı mı muessese erı l t • uz 
mütecaviz adliyeye teslim edildi lerce genç memuru ça ış ırmıyor 

adeta barındırıyorlar. Bu mahi· 
Evvelki gece Ak.Sarayda bir ha. yetteki mües~e~Jer de yavaş ya. 

neye tecavüz hadise•I vukubülmuı· vaş eski devlet teşkilahr.a benzi· 
tur. yor. Geçen yıl İstanbul unıver • 

Ahmed isminde bir kabadayı ka. sitesınin kadrosu 8okuz bindi. 
layı adam~ıll~. tütaül~lkten aonra Bu yıl belki daha artacak. Bu 
eSkl metresı Zubeydeyı batınemıı - I · bir kısmi m "h d' . . ~ genç erm u en rn, 
Ur. Bırdenbıre ayrıldıgı kadına ye.. d kt sınıfında oldukları i in 
nlden kaVUflDak ihtiyacını duymuı 0 

1°rb' ,, .. ,lek 5 h.b. J b' . esas ı ırer m~ , a ı ı o a ı· 
ve doğruca kadının Aksaraydakı e. )• I F k t h k k d b. t 
vine gltmiıtir. Pencere pahnaklık • ır er. a a .u U • ~ e ıy~ • 
blrına ıtıi'rrianerak birinci lrata çık. febefe ubelerınde yetı enlcrın 
mıı ve pencere caın1111 kınnak. su • ki kad onun asıl ağırlığı bu şu· 
retile Zübeydenin yatak odasnıa belerded ir. Bunların istikbaH ne 
glrmiıtir. ola t k. Her hukuk tahsili y a p an 

Kadın bir~enbl:e k?rku içi~de avukat veya hakim olamaz. Ol· 
uyanarak bagırmaga, ımdad çagır. d bun baronun v e adliyenin 
ma a başlamııtır. Gürüküd~ büron kad:Osu kafi g lmez. TPferriiata 
maha11e ayağa kalkmış, yetişen kom • •d iz h l'!deyim ki vük-

1 "'t • ' akal k Z""bev gırm"' n ~ 
fU ~ mu ecavızı Y ıyara u " ı heveslilerinin coğalma 
deyı lcurtarmıflardtr. · ı· f k 
~u. d8a wdlfey4 W.lhtl IR!ile- ına sevme ım, a a t bunların 

'ilik tfllldrft'ift tdldtnta 1'aılanmıt- se,.best haya tta meslek sahibi ol· 
tır. _ _ _ 

0 
malarını dile yelim. insan için o· 

T V k 
kuma k fazilettir ve içtimai 

İCaret 8 ili vazifedir. Fakat edindiği bilgi o· 
nu serbest meslekte ekmek sahi-

Ankaraya do·· ndü bi olm ktan menetmez. Bilakis 
. ona değtek olur. Hepimiz biliyo· 

On gündenberi şehrimizde bu ruz ki Avrupada hukuktan ye • 
lunan ve gerek Ticaret Velcile· tişmiş garsonlar, edebiyat tezi 
tini doğrudan doğruya alakftdar vermiş terziler, kolejden diploma 
eden mtiess~se1erde, -~~e.lue İs· altnış şoförler pek çoktur. Bu da 
tanbul piyasasında muhım ve h t 1 . 

1 t tk
.kl m 

1 
olan Ti- aya şart arının zorundan zıya· 

esası e ı er yap 1 U de um ... · · "k 1 
caret Vekili Doktor" Behçet z • u.mı sevıyenın yu seme • 
dün ak,amki ttenle Ankaraya sınd~n ıleri gelir. 
dönmüıtür. Vekili Hay8aı'pap Lıse tahsili, üniversite tahsili 
istasyonun8a, tehrimizde A~u~: bugünün fikir ve cemiyet haya· 
nan Maarif Veki!i .HMasant k 

1 T~ tında bir meziyet ve şeref olmak 
1 ı l'a bul Valıaı, ın a a ı-

ce • 8 
',': •• •• T' ret Odası u. tan çıkmıştır. Geçim şartları ve 

caret Muduru, ıca k k ki d 1 
• Kitibi Ticıtret Ofisi ve azanç ayna arı a memuru· 

riıumı , • of· . .. b 1 ki 1 To rak Mah'111lerı ısı müdür- gun ser est mes e .ere o an ma· 

ı ~ Belediye tktısad Müdürü ve nevi üstünlüğü gerıde bırakmış· 
erı, 1 1 • 1 d'} .. ' · 1 Ticaret Veka et nın stanbuldaki tır. Onun itin J Pcrımız şu o ma· 

müesseselerine mensub zevat ve lıdır. Gençler vül!sPk tahsile he
gazeteciler ugurlmıılardır. ves etsinler. F ak a t devlet kapı • 

Trakya mahsul 
mibayaası için bir 

heyet gidiyor 
Yurdun muhtelif mıntakaların· 

da hasad faaliyeti sona ermiJ bu 
lunmaktadır. Müstahsil hlikôme· 
tin tesbit etmit olduiu hadler 
dahilinde rekoltenin bir kısmmı 
ayırarak teslim etmeğc baılamıt 
lardır. 

Trakyadaki mahsul alımı i§ini 
düzenlemek maksadile busünler 
de §ehrimizden bir heyet yola 
çıkacakhr. He)•etin toprak malı· 
sulleri ofisi umum müdürü Ah-" 
sen Bensi ve ofis mübay-t mü
dürü Ahmed Nari varclır. 

Heyete Ticaret Vekaleti u
mum müdiranmdan Mahmud 
Seyda da iftirak etmektedir. He-
yet aza~an Çatalc~, Uzunköprü, 
Kırklrelı, Edırne bölgelerini gez 
dilten sonra cenu'bi Trakyaya 
srideceWerclir. 

.sına yanaşmasınlar. 

t'l'>ui!hn.n Cahid 
····················-······························ 

Milli oyunlar le6tivali 
Yslmvht h9ft dol:ıy.ısl\e tehir olu_ 

ntlD Milli 01"11Dlar fdtinH ba •keam 
'Bebek ~de tRUt «21.ı de ya,ııla. 
ctttMr. Dinö!J itı'n .. .,1h' ve tramvay tıe

mfft ellftrrittür. 
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CTARi TEN AYFALAR _ı 
Bir • ti a ci • .. ~· .. 

1 o umu 
v ·u l d z U. k Yazan: Kadircan Kaflı 
1. QZQR: flQ l iya ŞQ lzgil ı• hüfüll hüık:umetıi birlkaç """-"'b'u·- A !k rn"" - rt1 uslu dur; bu ayak ta-ı Gi!2Jdıe doğmuşt~· W :ı;; GlW 

Ba 
·---'- h • L' ef iT'' k _.ı .. .. • • A • sun suçlu olup ::>lmadııklaa.·ınt IC'.ırrn.rıı b a.cl b ak •r · ..J.- ' zı kelun~aere us.usj .,.tr m • ar çeae ııgoruyor musunuz ?ıı der· j •elıf mana1aruıdan Lllfka menft ve jüır.i heyetin . rd . . aıd ur a ır- · J-Bes:muot: O'kumu~t:u · şimdi ®enı:t1 

tunluk duyar mısınız? Ben hölye bir 
1 
ken Fransızcada ve ePalinde •ıgö - istifham şekillerinde yardımcılık va 1 d:ı'ıen suç s:ıt~t yo, u,Jısn .1., e ': Rob~iyer'in e;,inin önıimdcn sini idaım etttreıı R~bespiyerle o . 

1 - .... -1 w "bt ı· ı hatt· bu f r;;yor . ? dl w• 'f" k ı ·r . .. .. l M 1· k . 1 ana L ) em en r.uu: - ttp.(''°rlken Deırul"""' yum .... <,unu o r:·~.Ja amkad..,<·'lo.l,. ,,.,_. •: h ft~, ı ....... ıga mu e ay m. a me ı . - sunuz, sız. u yecegı:.ı:. ur çe z.ı esı gorur er: ese a Tür çt-mn mı..cra milli .ı. - .,,_ • "' n--,: • _ · · "°" • ... 0 · • <ı.U ~ ı:wu:ışw; aT.-~ 

t 1 w h' .1. d · ..ı ~ ı ıyı' L;ı __ · T" k'' · ı .. .. .. .. 1 "'lb ' varıı.gı ) .M.!1ıa,,.,a ve r.aya cı:ogru uza~ıtı ve ha '-"kırdı· b•r avuıka.ttı · he .. t """"'~ un ugun il' a~ erecesm~ varQıgı 
1 

~-zreıyen ur un gayn unsura. ugormuyorwnn ııgormuyor ınu • ciiıır.!huri-yet ':d'ırııes-tnıiı C>rl d k 1 ' . ., J' • ' · ' nuz O ".12l J~· 
nı da söylemeiiyim. ltte Türkçe 

1 
r_ın kullandıkları şekıl ki asıl kendi yum?,, fl'ıleri için İngiliu:ede 11ben crınmıaJğa te~büsı~ H \ \~~ ~ - - Benım kartı.leırım beıntlıen çok yoklk:ffi Fraınsa lihtiıalirun Ç'!~ 

fllHerin gÜzelliğine kartı büyle biı 

1

. l~arından tatbik edilmiy olaCak. yapıyoc yok i'Örmekııt ııyapıyor lbcqn,jp.:erin "gavıert 0.,,;dde:ı-:~l . ·ke , •
0 yaş:a_ıma:>:a~aık~~l:ır! . ğ'ıım .9e!:zırnişti; btıınu anlarf.mak .içiı 

k t N d .li . . iki . . li f" ı~ 1 d h k ben .. _.._ kabili' b' -.t" J .ı ..:· • ve anrı GJyotı!tnın oııunde 'bı.r defa daha .,Fr&ınsız h·alfl-1,n. c-ı--~,,,.,.;> ı· .. -
ölf aı•:ı:~~- .e zaman 1 mızın . ~ m~ men .ı .• ' ga ar a u- yo gonn~ıı nden ır ter- :i'Oaıres; aleyt1ı:in<lie bulunmak;tan. a- ı:Jl,;IJIJ>: .Le.l::ıt:'h=• " -

be~ ke-~ıgını teş!kıl eden bu kellme.
1 
lab

1 
lhrız. Turkçede fi lın arasına m, ceıne yapmak icab ed~ek. dıil ve • .nsa!fh ol'ma.k la7JJm ~,eldi • me~~ dolduran halk~ gözıdoo minddk'.i eserinliı yazmış, nq~ 

l rı t tkık d ek olsa heme tu ki menfi G LI B L k'll ,, geçıroı; .. ~nra. acı·.a.cıı bagrrdı: ~ti. Kord'e1ve kliibl.mdeki h61'a e e . ~ ~ m n aı·ı s~ rma a ı yaJ>arııı:: e u terc~meye ne Hacet, o te • e- ğ:l:n:i sövlıennek1..en yahud ya?tınak H €'tin 1ık ~ 'J 

kımın hır .. .:u~an~.na ~h.ld ~lıurum. miyorum. Fra~zcada ve emsalinde rl öylece kabul etmek ve kullanmak tam ba&$ka b:-r şe~ yapmış dıeğ~l _ - unu-ıy, .. .. 
1 

pey.g eri reth nuıtı..1kl.annda a,k.ıl ve muha 
Pe~ m~?ür kt . .,imdıyt; lca.

1 
de bu m yerini tuta~ ~.e? ~da~arı j lazım, de~i.1~. Ak~inl id~i~ ede. leııdli: ~lJıtfüıH yıa.~ra·ta.n, yürilten; oolk:ıan nasıı ol.ii.yor? (Devamı 4/2 ele) 

dar torkçe fiillerin mezıyetlıerlnı let- vardır, fakat onlar fı'lm ıçine gıre-ı cek dar bır zıbm sahıbl değılım el- oüım!ıuMyeti kuranıar aTasıınde ön 

kik etmek ftr&a!ını bulmadınıF.. ~uj.rek onunla bir b.ali~a te9kil etmez, be~e. Maksad Türkce Wllerin sade- safta bulunrnuış· en sadık "\."'e &lteşli ( "Son Posta,, nın bulmacası·. 7---(14) ) 
fırsa::ı bulmak ıçln onu ~am&k la- ayrı kalan bir ektir, Bunu Türkçt>de tiği ve düzgünlüğü ile :tarh dı1lerl. cliımhur'iyetçil~;. 
zımdır. İster misiniz? sb.mle bera- anlatmak ~in «gelmiyorum n yerine nin garabetleri arasında bir muka- Hepsi altı k!~i idilP...r \•e biris: de 
ber bunu araıtırahm. . • C<be~ yok ıeUyorn teklinde d~ün- yese yapmaktan ibe.reUİr. honıi.iz o+ı:ı7 üıç ya:ı ında buluınaın a. 

Bunu ar1119tırmak ve 'bulmak ıç:n melıdlr. Bizim nes.in iktidarı fi'ller diyet• t~li: huik:ukçu ve füozof Kaım~l Bunlardan 30 tanerinl halladaek bir arada yollıyan ha 
en iyi c'"re Türkçe fu"ileri baıka dıl· Hele lıurifle.rde mürekkah sif.slar nıdığı tekle gelince: Bu fi'llerin bu-j Demlll1enıdi. oku11ucnmcua bir /HiJiye takdim edece,.. ( 
Jerin fiillerile kal'§ılaştınnak~ıt. Şark rc.~~ka bir iane yahud tlhi iane günün terimlerinde ne adla tanıldı. 1 Jüıri onlaırı suçlu buldu ve idıı- Sıılıia.n sata doi' 
d;llerlni bir tarafa btrakaltm, garb fi lınm_ ınüdabale$Le mümkün olan ğını arqtırmailım: Bizde bu şekli ma maft'ıiklım oldular rıı: 1 2 3 4 • 5 8 1 8 9 lrJ 
dl ·ı inden bizde en ziyade yayılmıf ~rb Jı~_ına mukabil Türkçede müsbetlerde bir <ıbilmekıı fi'Hnin I Demul€'!1 ke:ndis.ını~ masum ol • ı - istanbulım l U ı ı ı 1 1 1 1 n 
c'an Fransızır-nın fiillerile bir 111uka 

1 

boyle ~ kulfete ıh~iyaç yoktur. yardımi1e menfilerde de sadece bir maısına raığımen idaım edüeceığiıni t.anınm15 biı· yeri fi 1 l _.11 
yese yapalım: Ga:h ~~larında fi•ller birer kültür ı meye yahud maya ili.vesite ifade e .1 "'n' awnca muh<S!ke-m~ esna<ıtn<la ( ıoı. 

2 
-----------,------- IJ 

İlk hamlede. yukarıda bir cümle., d~gne~; .. ~8Yanmadıkça yürüye • 1 deriz: Fransızca müsbetlerdc muk-1 miüıdaıfatr.•amesin.:i ırıüddE-hıımUJni _ 2 - Eski alfa. 
de geçen aramak.ara§l:trınak fi'linl ınıyen kot~r:lınlere benzer. tedlr olmak mann.sına gelen masta.! rhn SUJI"aıtma f•J'latm.ı<ttl. Daıntıcın bcıle ilk harf ,.ı,, ------------,-------
nümune makamında zikredebilirim. Bunun ıçm misal zikrine l>He lü- rın ilavesile ayni mana ifade ol•ı - Ü.'Ç a')ııo"aın evvel di.işmaınlaırmın I>ir erktk isını (4). 3 · 
Aramak? Bunun Fransl7,cada mu • zum h!ssetmem~le hera'ber muhte. nur. Bu, Türkçenin müsbet şekline mi1let tarıaıfında,n paı~ paTı<,'a e • 3 - Boı;.Jı;.ta 4 ----------------
kabili var, fakat araştırmak ve o • lif nev.ler~ ~~rk~ Örnek göster - benzer, fakat menfilerde biz mesela d'l11eceı'klımTıni hav.kı.!.1<:11: Dennulen <6>. Sonuna (n) -- ı 
DWl emsali olan ·sormak!an soruıtur n:.ek zahmetinı m~ıyar edeceğim. 11okuyamıyacağl11lıı deriL, Fransız kendisini kuıntal't~ak iCin Rıobes - ilave edili.rs• bir 5 -- --------- -----
mak, taramaktan tarastıt"mak v. s. Türkçede ~ece «gördümıı, <ıgör «ben nıu~te<lir olacak yok okınnakıı n!lyere m€tktub ya.za.n sağa sola ar~o iii.blrl n'ur 

6 
----ı- ----------

yanına ba§ka bir kelime ilave et • mü.ş.tüınn dert.z. F,;".ansızçada Pğer I diyecek. iki lisan arasındaki sa.de~ik baş vuran. sekiz gün s.onra bu yiiz (3l • 

meksizin lek bir mastar olarak Fran muayyetı ~azi de.gıl de mua~yen 1 itibarile fark onunla anlaşılır, mi - den ası1acaık o1an k:ırısım }ı.a.t·ırlıı. c·~. A'-~~~.~~ymvaun_ 
7 
-- --ı------- ----------' 

sııwada kartı lığını bulamaz. olmıyan bır g~~ten babsedı\irse, flalleri çoğa~tmıya lüzum yok ise de v.ar.aık sesısi7.ıee ağlıyoI"du; ıfclkaıt .. ..... ........... 
Bu, teferriiattan bir nebzedir, da- «benmal:kim go~u§eıı ~ahud «ben Türkçe fi'llerde ~'diye usulünün sa.. lkıeın<l'l9ini cabu.k topladı, siki aletkıinden ---- ı------------1---ı---a 

ha umumi bir tekilde misaller bu. maliktim ır.örmüteı> denır. «malik deliğine mukabil FransJzaonın zor- 1794 senesi Nisanın beşinde on (lJ, 8 .;. il 
k ed b d k F ·t ı 5 - ..... Iensub'yet -- ı--- -·-lalım: Tür ç e lr sorgu-istifham olmak» fl'li yar ıma .~ma: -:- ı • luğunda da biraz tevakkuf elmek is- beş kişi iıki a<raba He idanra gö - ·' ı--ı--i--.ff 

edatı vardır ki mi ve mı dır. Fi'lin lin birçok müre!kkeb stga1arını _ıfade terim: 1fülrıü.qıü;yoırJ.aırdı; haLk cyaşasm rki (2), İngiliue S IJ 111 
arasına yahud sonuna girerek ona; ye imkan yoktur. Hele menfilerde Türkçe «getinnek)ıten <ııreHrt • cümftıurj,yet!,. d~ye hay~ırııyortiu. !-~k kallantla.n bir ~-- ---------.--=1 
is:ifbam Amanasını getU:ir. ~r~nsızca 1 v~ men~ istifbamlarda kullan!lan şe mekn yaparız. «durıruı.lnı. tan ".d~r- Darııton cevab veriy?l"'ciU: . • mda. (4). 1 O 
da, hatta Neo-latlne dtll~rının hep.

1 

iniler Turkçe ifade edilmek ı~b e- durmakıı ... Bu gayet ba.•ut bir 11.ır. - Hayvanlar, b1r saat ıçmde 6 - Yaza hle. -
sinde, ve Almanca ile lngiliz.cede dince şu garibeler meydana gehyor: 1 F!'an.sız ayni maksada vüsul için cüımlhuıriıyct baışgı.z kalacaktır. m!fıio maden: k!Qmt \2). Bir is·.ltl 14>., 3 Karaduiıde bir şehir (i), İk 
İstifham manası faili yahud onun 1<Ben yok malik görmüşe)), Hb~n nynpmakn manasına faire masta~ı. Darm.ıılen )-aım-alı gömleğini yır. 7 - Aslı:er (2J, :u.ıı mnkattıı.r ve ıı.Glkı (~). 
yerini tu~an Z<idllİrl tersine çevirmeklyok idim malik görmüşen. Bu şekıl- nın yardımJna muhta.\(tır: ••Ge~!tt. taıı·aik hal:ka bağm;yoırdu. ya~.a. yarar t>ir alet ts:. t - Ufala.r l4l, s~ c~. 
le, yani fPlden sonra getirmekle is- lerle Türkçenin tabii ve ma..,tıki şek mekıı için ııyapmak getirmekıı «dur - Ey m'.ı11€t. oo~·ı aldawyoI'1ar; 8 - Damsl~uımıJ'Al.ı dol~.,a.n ~i 5 - Kör (3). 
tihsal olunur. Fransızcada bir de 

1 
li kartıla~tırılınca dilimizin fflleri durmakıı için «yapmak durmakn dl- bun13ır senin <lb.:ıtfıa.rm, senin Mz _ '(3), Su ort.asuıdald kara (3). 6 - Süvarilik yap,\11 (8). 

sorgu tercemesi pek garib bir şekil lehine büyük hir meziyet kaydelme- yec~k. mffi\kar1aır'!oo1ır. Seni 1789 da l1ür~ 9 - Bir imUllilu M'li (5), Stvıılİi 15). '1 - Bir gıda nıııdd~sı 12), Elemli m. 
alacak olan es.t.ce que ilivesile müm ildir. Hele mesela «aramakıı tan biz riyat uğ"uruın.a silaha çağııran be • 10 - Hakilri olmayan aaa C.7). \J:r.ak.. 8 - Lorulra. bil.yük elçimi• (9}. 
kün olur. Faili tersine çevrilmekle Hele fngilizçe Fransızçadan daha Türkler «aratmakıı, «ara~tırmakıı, n'm. İlk deıfa cü·mhurivet kelime. lık nid:ıa-ı (2). 9 - Akd.enlze dökü\en bir nehir (8). 
ne için istifftam manaaı çıkıyor. Bu tuhaf bir garibe gösterir: Bu lisanın ııaraştırmak>>t belki bir derece daha si.n: hayıkn·a.n benım. Benim su - Ya.kandan a~ıy.ı. do(Ml: (Mali bir ti.bir (5), 

nu İzah etmek mömkün değildir, m.ubtellf m&.nalara gelen iki fi'li var ileri giderek «arattırtmakıı yaparız. çUım, ,g& yaış.ı dök.mü~ olmaktır, 1 - Hilgo'nun şalıl!'Seri (8) 10 - Çecukhvı korlnd&n (a), Si;t"üı 
mantık ~r~da iflU ~er. Mesel&: d•r: To qo veto set. ~o mulı (Deuamı 4/2 de) Da.11tcm ona ilitaW bulundu: 2 - Açık (5), Hane {2~. ((), 



nayan, ve ciızdanlarmı açmca ı ın:oK~arm!~ mauaua oımaın ~u: 1 tır. Bu filoda biz at Nuri Demir VJR8l~ERiiii:•~~-~-ı nın 
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flSoa Posta» nın ealebi rom-= 88 

- Halil aga karındaşung, o- tlecekaiz. Gi.lecep yeci pusulacık ile ve il<i satırla bize 
daaındadır. Asb merak eyleu._... ((Naci,.» ile <ıGiiH\im., ü g(lfÜ· bildiremez misi~? - Oo .. yallll1lda olsım biraız biraz e-nıellti hosrat,.. iqadkir, beti, -ka1'imi burkuyor. Ayni his 
Ali ağa karındqUI\. Guadaa böy rüp tealim. exletii.jinıiı& hwdir.. - Eaett.. liilCltTüriz ault:a- benden tarafa Çllıar aiz.ı.iL .'" iüst .. UaMD deiiWi,. Çipü- lari,, Semahatin kocaaile k . 
fe multatara vari;l tleğildi:. Oda Daye ke..ıa.i ....._....._ •a· mm... resine dil uzattım değil mi? Ta- 1M>kuldu:r . ... laıtıiım zamanlarda da duy:ryşı. 

ft.. b::ıı:!:... ~ L.! ..... ..r:ı __ıı.__...:.., ---. ,,.... ~ ~ 0 yoMAnu rnir.sız, ~~ ıu. ~~~ iır.dı: . Şiia. Çelebi firlayıp genç- lta- - -us ~·--:~· - --:- • .._ .....ğif mii?" diiy~ ~ Şüp'-ıeaz '- tllııt"8 l:wvvet 
de buyurun. a 7: ar,oriilecek ışumz - O.fter.ı.- Ati> ileı'efentli dım &laıa.tan nptii ~ Ooıl.,. Wiıtüııa cl1ı1111lf:a .h~. p -.-. lıir ~. lkas:cşta Seade• 1-: • .• H.;"l"D, 1ıaew- iüi iça tle, Jten· 
vardır. kow•iıı•'5 181 ..ıtaıaı•? _ s-_ •erdiğim emel: hel"'t luWı aıan...._ Nasılı olctls bİ1111i7~ ... saılöla.JıaliilıPua be.? Y•z, ._. illıı.na etlemi~ Hayıtr 

Dedi. Ali aial?L mettdiv ... b... E.irci ~ ciüşÜllıceli clii§üar ol.a-t a nmı-,. sim"' kar.-. &liııal lıtaıra.- ..... ele •eno&•IU<lieiat Çüaküi .._ 1ts= bUr .-ra .teii5m' 
f.ina laclar &eçirdilden aoara, celi salladı: ...._ . • .ı. ..... bıiır tlaıire: resmedıerelt ..... •-.ı &Ö•len~. ör- Beai ~leJSiaır.. fMa1, be.i ·ı : 

Ui •-- - T • ~ •• Or--~-- • ~,__. . ..ıı_ .,,..odan ayalt seslerı geiıyor L::c!_ j~>L S --1...-.1.· •••• ., .,.....elı :....-.K-~ • 'iP- k-......_- ...ı_ laj:fq ı" 
aece (( r-» ~& w.yeıermı. g~ - --~ ....... p.pı :\DQIS dU: D kadı b ·~ .._ § -mır a-.;ın :iitRlll ~ ·- .. -- - - - iııicliıaeler v~ 
ferdfji od'aya Pll.. kapaya açıp Ali Bey yelıhw. Sehae.JC• lııir lııııal~ c1ı-kt: ~» ~lft ara i:ı~e- iaiMınli. ~ur. Febt,. o Mi~www ... evvel --..r.ler lllllPmt içi. lnawıetii- H• 

içeri3Je' Pt&... dı~a ı~eıcekai:ll o1,.r...;:..ft sonraı dr,;rıya çı ta Neye .Padsi-1 Pt• wafll.. tki de.._ biliyeır.ı-. ÇoaıfuD li4: ...._ -•hsffifel... te,lil edeco.lr 
Sel'daanf>•t' lTrlu .Pnın ı<W.. - r... ...._mnr an 11 

• .._. ltinlea ~-- a:iıtirinlii. lir k••n'9ti JllDlı. • b.Mr bnnredi .. 
Iu teftalü~ .tediğ,i: amel Selma «Daye» ı.... Mla..Ltialli Az sonra da kockart ocia. ka- al w fewe...._"' ')ce: _..._ 1Jir infiftır rtlir . CiipnhH--. -... itiraf etle 
odada &adarım. tanyar,. &Z. WA uewcıpe ı..a.Je==aııaı ~le- pıaından J;qm~ uzakb:, «Aı:a.J.a· itele eUn-- beU;, ...... Fa• t . fS!SI' ft-. u.in. ... aiiDabta bUftlk bir 
&iYeceii <<™•kelemeaıı ferac• ~ ...a .._. 'lll'8~• ı..,t., Şüca nın liazır ofdua.,un~ı) .. soyledi.. kat. ..a.a. M• ~.m;m. p.ir . de .... ~-. İ§im lıııi~ lıewt. ~ft. 
yaımağı «clıa,.eı> kadının. clizlen Çelebi ile Urlaya satbiı güzel Artık a;yrıl.ık d&a§W)HWdu. Sel- aJdam ....... sel~ o.--u '= _.., •aa e·•-• 'ili- o.,,.w bMi .... ır-t"Qer• 
üzerilnle dusu:r..dlL. sem.. • • c:mıiyui ı..t •a.ıa lal..ular. Sel- ma ile efendiai &y.wıla<alsl.rdı. Wlmıeie,eD biıır waewiclınn ne- r .Y~b.. h.ı aiiıriiltıiimiiııı,. d .... , .. IMdı>. 
sirci Şüca Çelebinin girdiğinij 1D&1UD iri aiJ"ah. ııöaleri kınrık «Dqe)) .~~~ sedir "3erlnde. mkı• varth. ~a a !'!•1'°.tii. Saa...- ı f-. Eaıııit.te be7, .. h-.lnma wi· 
göriince luzarıp Laıını eğdi. Şii- ve nemliydi .. "Y•vasça n11rıWan· duran kuçak b{)ğ;aD kolıhıguaa Ben ki., da'• ıı \PJh .... .-; ~ "9:9':'~• ~~ ~' ni iıitince, Mte.E-. elile hapa· 
ca ÇelefJi ifd kofllnu. ardına &a.ğ- dı: · akırak öae- diiftü. S.-.. geride liiimde. kaıtbaları zayıf,., aaY~llı ~ızıd ~~-:~.k ıçın. teluu JNI.• tarak:. 
layup ga-t lta4ın.. •eienici r:.... - iteni neden 0 hoyrada sal- kalmıştı. Hıçkıra h~ Şiica ili• mahliıılt telliJdı& ede~ lııı J'• .. ~.'•·~-;. ba- - Ablıaıa! 
kı.tlarla aür&dükten Mmra. &ülimı- tınız? ÇeleltiDie elinw öptii-:- Ge.sliktaki &,Wl:lO''lılD W•tilli .. .:~ ~et:~ •ı... ,,. lWl• Decliktea •--• .ı.v.. etti: 
seyere• sordu: ez::-- Çelebi cevab veruı..Jen - Hakkma:aa h.elitil __.___ t ~ lüaai, ~~' ..,.bı me• kın~ ~-tii ~!""--.. Vic.i.n a - 9..:.:-le c..,....! 

- Haa:ır nnsız !eha 'r aeE°Gzerine çildiıi, ı-ıa..J ka- Çdellıiı etinm c~ile ""'l"'.;;:ı.riıü U.,. potp=ıieliae •aila7•ak Mi- ••::; m ta ~ıa ıılıwiilw iMie., 'I~ aıiisrlenil-'-i din-
Selma ba,aaı ejdi: dım dialeri üztıriılıe ~-.. 'eı- .a. aile ce ..... venli: 1 wü.Wesorcı-.. NtwıL eılur ... belit .-. yakut 'itu Rbnb d~ le.libp,,. .-...;. L.:.:.-~- yİİIEÜ 

H ~ ndİI&. • • A • Wlk .ı , __ J_J. "1- -- z .... z....a ka='-•• -th· ~' - azınz ere neanı ve •IMJlaa·mı okaadı. _ Helali hoş olsun. [!elm.- l !"- acı& "7: b& -ı-ıp ~..d•t em Sa.-.. ' mu ~ ~yler ititmıiıt iManLara 
Genç ladın nada :ı:uazlıt •Y~ - Elem c;~www Setıaa, aa ka. nın elilli tuttu] dewtderintizi •[kat V1W~sa'Z. • • ~~ ~-- • ~!' ._ ••ı..1ıa ~u. 

ğa laik' ı ~' lıalunun tul· r:O yine bımaya .löneeelrsiz, ~1- nafnran, nnıffak aalT/'f hiimayoo Hiç le t•lıımia •ttiii-§~ dc:hıe:: :!' "tU. Aı:~ katluj iki- !.W....,•a eh!.Plln aiullaltl 
tuiıa feraceyi cildi, yavaşça e- bet seni aa .... yı ~ '99'> na gideensiz! ebnMI .. s..:l.tt "* D"ztariWi. ~ .. ~ 'bem ~ wn~ aea &.&i.s•da. Eaith=: 
ğile .... senclisinin cimi öptü. rirn. «Ballı .ş,eftaliı) gülümaiyerelo- ~ ....-i.ımm mm t&f&Y~ ~~his =s detbr •• ı.. - Ne ~awı Meaıenet! 
Köa• ..r.aııı. de&irmi ,.. yailı s.ı-..... ~zlerı parfayaral ha ten &aşını aai[adı • yanağıa.I, .ıu. o&..-.~car. ~ . c:.ı..a -.ır--:- e~me., elMÜ§eJıe, Diye. acı acı baill'dL bir uallk 
yüzlii eaıircinia ki.pikt.rind. İlli ~ . • · J'aıl-r• .basmadım aloyaı:cba- vı aza l"aPJııtO. bu i!ten ,.e.. hemıaıea ili..vc Uti h 

damla~ padac:b. &ibel L ' .-..ı: . . - . ., - Ya, kaııai v.wa. ile? ni ...... tan, hap-ea.. cfıiiıtiireaı,, ha aı.yrılmap akr1ma ı~.um. - Hute ... a Lr..l.d.:,.claaıır. ıw? 
ıae..line doğru çekip ..._.dan - Sahi mı soylersız efen~. - Daye hatun elbet sem &~ darbeyi ıre.~a amwa güatestli... Niltaı-et,. Deni teselli e.dıeD. bir Ha ta• IJ'IDL ~ y · . 
~. - Hilaf cL!ğil Selma. senı s;,- meie aelür. w. !:ı_-ı._ ~Uad.elD; ıztırahla vaziuet var-- • ..ı_ li L!- - ~- ..ı._ ~--L _. __ • eı"ım· 
... ,..... -·- 'tııi f. • 'd''k. ~ ~ s~ ııe ... - ' -. ..., e.v u.u; ._-. ~. 

_ Bi:ııi gönülden çı ...... an ! i;. ıçmı ter ye ey eı:ıış .~. u . - Stk aak: ıı.ondueee,k Dlıi6i:a? k.aırışı.k miht•ih. if~di. Ade- 1111~ kansımn. ila.ine bir de eli- - Ne ol.mut eu&§te ! 
c.aç kMbaı ~kırıycw,. 'lıet s.e- ..,:P yazma dalıı op-cnmış - Beli.,, siist • .....,., ta,.~ d.i~ebilınm.. ııia altmda mebu bıahm.4urm&aP ~biraz dıalemeJQİ. ipret 

nedenberi ko.q..la bir e• ha- . Baf11ıa bir. feY ~dar, ~ualar,. hırp~lanmaıktan,. aufi:r. Eqte oey,. llUllCla ne kadar etti. 
mtM silN ra at p..tamğı ........ • - Ya, neden. Q ad.una verdı~ M.erclftmlewi is.ip- aokak ~a tartaldM'm•daıa .. ıw,ın muame- kaba.h&tli pJwd ne kadu ıa.. - Vedad yammd,a... Şimdi 
dan ve arkatiaflarından ayrıl- nız? • • . .Wiler. Esircinia ~eri leden hotlanır~ h'\tta zaman za· :.ım, buna diiti_,elı iat.mi:wo- geliyol'uz. 
malıc. ona.._ ap reli~daı. Şü- - ~ ~lıı ~ ~sır.lbfesli miiıleUef 1.--. kap. ö maa dayail bile arzularla~. Bu nam. Abla.. SOA zanynlarda Enittemin telifi, yüzündeki 
ca Çelebi pik !yi kalbli, cömerd ~ana br ~~ hızmet: &onaei: .. d beldliywd•. Selma l'u b b.i.di.se ile,. ~tim biraz daha ken~•sini pek bt.ral&biım, bir ~ korkuaçluk beui lieyecana ÖÜ· 

'fle halim ..-. Wr aaaıA Ya).. i&t~e:& mısuı? ~. ~ı:a çıktı,. aralar• ~m!ıcc: köklefti.. Amma,. bı. ~!"naat lia- keiia &öaliin;i •• aözü_ii d~ ıiirmütt~ Ne ohnu:tbl,, lıa.staae· 
naz Seı-.ya. dıeia.. erimde- )etiş- Güzel Selma. ~llu. eaJ.P_ ktaar 'kt lu.r ti :wi' · ltaktı dmlar&- yap~ z•[mun muttasıl maktan çek uz~ o?ducunu ~ ye bld .. ılan kimdi? 
ti ip terbiye et.iği. bütün esir r. .. ~' nvala vena ~tnc.e ea CL onua ; eÇ 1 : Ya:JÇ.a~d : de"Wamını. icab ellirmez. Hele in .. riiyorum. EskMlenbeci ablanı Eniftem. telefonu bpar ful. 
dını... i,i wnelınla: IMallmu- ıpek aaçl...ım ~~~ ca ; : .. Ttlya ;_. ı. san ben.im kadar yumuşak kalblı ı.öıletlir,. &•UEU, erkeiin her za- pamaz, yerindeo fır!aclı: 
yordu. , Daye ı kad • Selmamn - S...lea bir hizmet ister - e tt erır.uzı untrfma~. ôılursa. .. maa hekiediii,. lu kançtr.j,;, inlti- - Fiiaun, lenfurd~ot içm7!ı! .• 
ipek b~- ha.Drla:'11'» 1Hr kCi- idük. Arah sanılıp hardtet ettı. Ellini tercddüdlc uzatarak. ..-ki P-ter•esine mani afw-. Vaziyeti tehlitteıt imi4? 
11"79' .. ~ i.sisU 'a,.e» ye Selma- J"&•~ ~da:. Yulcaı:ufa, ba!ıçe üzerine La- saçlarını okşadım. Evvela ltiçf;ir td.aabula avdet ettij.inı sıralar· - Teafürdiyo"t. mu içmişP 
dômlih . - Me enure7lers~ 'ben m efen !mn odada kapıcı f>a<;ı Ali ağa hareket yapınadı. Bir elim :ıaç· da biraz kıpırdanı'!' gôrd'üğümb E~te~ masN\ın üstii.ndeu sİ· - Aıra._.,. liıamrW~•ım dım? ıle Halit pefılivıLn ağız a.jıza fıs laxı arasında dobttıııken, dijeı: e.li llançlrll duyauiarıL tebar esk~ •ara. 'pa.ltetini ka.parak, kol'Ulll· 
aöylen. Eairci ...mi alı;altta: kas ecliyor, gayet elıemmiyetli nü tuttu, cbulaklaırana &Ötürd'ü. müaıterila uyku.ıı.una d'afmı.t gibi.. 4an çelip: 

- .Şimdi Rlt'-? - <;Mlecıejiaıir.s ~ giıır ve meserererdeıa l)afısedi,yorlardı. IU.dmlar. na çalwk lıl llüviyet E.itMm.im yüiine baiuJten - ffaJ"di, ça&uft bir ofowıtof.ıil 
- BeH, Selmaam )'WD._ p kulak kelilıU•- llii.I~ biiır fA&'-'cw 1111arJ d4'fftia9irle .... Şinıcfi. AT§tmcl'afd ulaDısoırum. Bana ol'aa 11mhl- .....,.._I (Ar~ı 11cır) 



.... un.•• l>d uı. 1 nıu-ınuın urr ÇOK ıseoeoıerıe "U.---a-n .-wası:-uu-.ı--~---------===================----

Y art ta ın ış atların iştirak etmiş olma-
la ına t". ğıµen zevı.isİz ve seyircis"z geçti 

Yedinci hafta at yar~ dün Çifte bahis, ?10, ikili bahis; 
Veliefendi kap ~b.aliinde J • 410 uru.ş, Ga yaQ; 200, plaııe 
pılmsştır~ l<i: , 100. ve 153) k uş verdi. 

Y a.rı.tların birçoğ;u hew.likap ljmcr Besim 
k şuınL old.uğun~ıı dW.1kü miı1- . . 
r.abaklaı:a bir sak t.an.ıwn~ atlar Fut~ol hakemlermm toplantuı 
işt.irilt e.tmi ti=-- Bu ın:.retle ali· 'i · baş yac.nk lig maç
kaamı koybetın:ş g}an dünkiıi mii 1 ~rı dol y i! futbol hakemleri 
~ablar çok t.enha olmu~. bu alqrun 18 d_... ıntaka mel"ke-

Bahsi müştcrekleı.· cıie im tbır· m ' bir- t pkı.n.tı y pacaklu
gun hafta Lı~u.laı-md:ı. pek ı.sıi· I dır. 
niik g~~· ı 

Birinn ~u:. D-irt ııe daba k '°'·• 
yıakat;ı yaı:taki J;erli Y<trun k n r.- r': UtJ !( U 
İngiliz.. a1 Te kısrak.lan .-asın 
16'!0 _:ı~:1~(i~s.s>, z -~ g··r ~ müsa akaır..r: 
Neriman,. 3 - Perihan. kl b" . Ankara, 23 "A.A.) - Anlıa-

b far a ıı-tj..t ' · Yartş yarım o~· . ra - istanb\.ll lems,ili gilı·e~ mü-
Canya 2.20 HunlŞ Yerdi.. r gabakaları bugiın 19 Mayı~ sta .. 

lki~i k()fU: İki ya~da y1t:r 1 dında 1 •• ""k b' . k l ı:. \ ı .... . . d" i tzıy-• , uuyu u a a!'la ı ( onun 
&af kan İng:ıhz El!."kek ve ış k 1 de yapı!mı"tU'. Basvekilimi;ı: Siik 
in a~da:ti bı.t Jf&ne! aa~ 1;ö rü Sar cogtu,. Dahil";ye Vekili 
~usu ~. Yar,l?m. ~esı 1 ~ecel:ı .~eker, Müstaki! Grup Re-
mdre idi. 18 Yekilı Rana Tarhan seref tri-

1 - Reiu (J.U). 2. - Yıldı· büniinde Yer ah:ıml:ırdı.'\: .Büyük 
rım, 3 - G.ü.rs.oy. . • biı· intizaınla ~ere~an eden, mü-

Yarış ÜÇ bay farkla :ı.ıtn Ga.ıı sabakaları.n teknik neticeleri 
yan 12& kur\:$ ~ İ:kili ba t,, ş.unlardır: 
150 J.m"' ver ·• 61 lıiloJg: Greko Ro:nende. 

Vçiiıacü kotp.ı:- Ü4i 'ft' daha y.:u- Mustafa «An.ltara ı • Pana.y:ot: 
kan ya~ saf ka.n İngiliz et ~ «İstıınbul>ı a sa.yı hesabile. Ser-
kısrakları arasıncl"ı 2400 acthıe-- cstte Ankaradan Abdul~h,, İSl
lilc yanıtı. tan.J>Uldan M.ehmed~ 11 dakika. 

J - Dendi (2.Sö),. 2 - Komi da tu~laı galib. 
sır.j, 3 - Ga ca. 66 Rilodcı: Grekoronıend-:! İSıo 

T aı·ış dört boJ> fatkla bitti. tanbuldaıı Bekir Ankaradaıa 
Cany'n _ıs~ kuır~ ve_rdi- Doğaaa sayt he'>abiJe ~alib. Ser~ 

:.>ON POSTA 

Kurıtlı:ş &arib"; 1&88 

i: 100.000.000 Türk Ltt- sı 
Şube ve ajıı,ns adedi: 265 

Zira..'\t Bıı..nlrnsuııla k~ınb,a,ctJı ve ilı;bııı'sıtı tasarruf lıes:i. 'anııcla en 
u so lir .,ı buiıınıu:ııar,. senedıı 4 liefa eckli~tk kııl''a ile ıışa!utakl 

Dlaııa güre ikramiye dağı.ılacattı.r. 

4 Adcd 1000 Lirabk 4~000 Lillı 
4 • 500 • Z,000 • 
• » 250 .. l/IOO • 

40 • 100 • 4.,000 • 
100 • so • S,000 » 
120 • 40 • 4,800 • 
16Q • 20 • ~ • 

Dikkat~ BnsaıW&rmılaki. paralar bir St!nc içlllde 50 llr3cJan - aşaiı 
4lil$mıi;rtmkre ikmlatye r ıktıiı takıiiNe f<, 20 Cıırl:woile ~w 

KaI''a.lar ilenede 4 defa, 11 Mar\. 11 Ba.aira.n, 11 Eylfl\. 11 Biriıtc• 

kanun tarihlerinde ı;:ekllecek.tir. 

Dörduncu it şo: Üç y~nda be~tte Ankeı-ad<ln N uı·ı - İt.tan
yeı·li saf kan Arab erkek ve dişi buldan Aliye 5 dakikada tu~la 
laylara mahsus lZOO metreJill; salib. JllWıa.mm.ı>:n ~dcli 1232.0 lira ola.n muhtelif puiı'el i/lll/1912 Perşembe ıni .. 
yarı§h· 72 kilods: Grekoromende: ı.ü ıraai .ı.s.se .ıa taımh sarf 111ml.ü De Ankarada tda.re bi~ uıd;ı. toDlanan 

l (1 ~) .. r d v Do~· f•t :.u-~..ı- s ......... Knm"~.ıW'a. ~atın .a.lın.ı.caktı.r. 1 - Da cı -~~ • "" - .... ~ Ankara an :ı. asar .. - • "' an- .,.._..,.....,... --.. 
3 _ R~ . buldan Kand~~e sayı hesahile Bu. Jşe &"İl'lllek ~yenlerin 92i ılra.lı..'!tı m~t \eminM i ~ k::ınımun t:ı.yin 

yar yarım l:ıoJ farkla bitti. ga.lib-. Serhe•tte Ankaradan Ce- eW!i v~ ve tekliflerini ~ giJ\ saat 14.30 a kad:ı.r geçen Komisyon 

Gany 12S.. p as-e 150 -.e 400 lil Atik btanhuldzn Faika 2 da· Rc1sli,ğ'i!le -.ermc:ıerı ~dı.r. 
kuruş ~rc:l;. İkili İ!i 360, çif. kikcıda tuşla gaHb. S:ı.r.tna.melt'r pa.ra.su olarak Ank,<i.~ c D~ ıın. B.ilJ'c'l:ı.r], d~ 
te ba · .. 160 lwruş. verdi. 79 .kiloda: Grekoromende: fs- Tcse11iiıı:n ve Sevk Seillğindeı:; temin olunUT. (9085) 

Setinci lı~! Dört ve daha tan~ldan~ Rı~ık - Ankar.adan tanbuldan Çal--~k • rakibsiz. Serbestte İstanbul-yukarı ya~ta. &af ktın Aralı at ye .Aıİ% c 555 ılakıka 25 sanıy.ede ~ust~fa ~ 
krwald ına mahsus lSOO met· tusla galib. Ankaı:adan ~~·l Yılmaza sayı Ahmed • Ankaı-adan Şükrüye 9 

b Ank d Mah h -Lıle •alih Serltestttt Anka dakika 4() saniye<le tu·1a galib. ıelil< yar·-. Ser estte ara an • es .... V h'od ak."b • - N . ~ j 
~.·· · · d t ce• Grekorom'""d .... 4/3 g. 1 - Tarzan {2.08), 2 - Bo- mud .. lstanOWdaa Celal'e 9 cıa.. an a ~ r ı sı:a. e ı · ...... ... 

rn, 3' _ Bahtiyar. itikada tuşla galih. Ağır .iıklct: tanhul, Serbestte 6/1 Ankara 
Yut§ t.ir laoy farlıla ~ ıı J&Uoclo: Grekorom.eııde Is- Grekoromende bmail Ankarl\ galib. 

· n1ecemizde kazananlar 
8 .4,fıısbos tarihli bi' ec~ ,, ........... ,.. .................................. \ 

kazanan Qkuyucı:Iarımuın isimleri a.. 
şatıda ,.az•lıd1r. ıst:uıbnlda bulunan °. Küçük okuyucularımıza 
huyuculanm m hcdlyelefini Pa.zartesl. 
Perşembe günleri ö~ledcn &onra blua.l Gazetemize ırönderlleıı biimece 
idarelwıemlzden almala.n li.ımndır. tnektublarınıo üaerine bebeme. 
Taşrada bulunanl.'lrın lıcdiyclcri posta bal (Bilmece) kelt:nesin.ln ve 

ile adreslerine gonderı.llr. b~ln çıktığı laribhı ya.. 
Bir fİfe kolonya zılması llııındır. Bu Kayıd.lara 

İs'.antıul Ktım!i4\.Pı orta olrulu. sınıf 3 
ten 259 .Sami on:tlan. riayet edilmeden ıönderllt:n 

B . A .. k bl mektuhlar kur' sokulma -ır tatur ta osu ınaktadtr. 
İstaul>ul eru•.k lls · 1:.ıcbeslıııN•n ıı::G \. 

Ali Salm Ö7..ır;ıar. ···--........................... ••••••••••.) 

Bir dişi kastet~ ı .ıtemri l'ıaoed ç, :t~anl>uı f'ai'alol!tu kn; 
Lüleburgaz YLln\~ m.alıAlksi telgral or~ o1rofıbn 417 Berrin. 

~ N'o. 23 de Buleml. Koku.la uıbun 
Mürekkebli kalem (Son Posta Hatıratı) 
(Sen Posta Hatlralı) Soma nuhkeme b. şkatibi Keınal ÖL. 

kök o!hJ Ra.uf Ö-.ı:ı.ôl\, Ankar:ı :rıost.a ku. 
tıısu No. 3 Zeki (<'tiner elile F.ııgin «:Je. 
tiııtt, İsiıanbul ll;J.kLrldiy kız orl.a el..""Dl. 
<bıı 165 Ne\ in Ku ııy ürk. 

Gelibolu Şengulhııma.m sıtk;;ı.k Ncı. 1 
de Neriına.n, İs1u.nbul Beyoğlu erta o. 
bll l.B den 4:; l"a l\m.'l, İskeı'tdenın 

Di§ luçası 
(Son Posta Hatıralı) 
~ ~ lt.ukiınıri 

Alüminyom bardak 
(Son Posta Hatıralı} 

Tekirdağ Namık1t<'maı okulu k:tl'iıst 
Şifa so k No. ~ de Hikmet Eren, Bik_ 
dk hfflcla:ı mıılıallesl l: ımuslJey sokak 
No. 3 ele l'a mı •.run-cyurek, nbul 

oğlu Yaşar A.' • Ecf'2 d askeri pee. 
t3. t!Ol Ali .Rız;ı Dcmlrd.lp, İsi:uıbul 
~dııeyi ilkokul SlD.Ü t deu 167 r.ıeraJ llıh.hmuııfpaşa 1\1 !ıkcme 

Halid Al11PD. 
ob)t • 'o. 1 ele 

Dit macıınu 
Barsa j&Dd:ırnu mml.:ıka nuiUı:Uı 

)ıizı~ı Ce:mal 1: alçın kızı Nerinu.n., iz. 
in.İl' • ·a.mazri11 & 5 1n ei sol a.k N o. 11 
de Ayhan Çu!hıı. ıti lu. btanbul merko 
bal No. 19 da. Er\;lllnt'J Ü Ünv:so. 

Büyük muhtıra defteri 

Ayna 
CSon Pos1a hatıralı) 

ist.ıı.nbuı 44 üncii okul sınıf s.ıs d.en 
363 Nükhei, isi ıılnıl Kara.gümrük orta 
okulu sınıf 3 t n fusLafi\ Geçimli, i~. 
t.a.nbuı Aba.r.w 1\Icsihp.ıs.;ı sokak No. 9 
ela ic;mei ı: Hiltli. 

Kitab 
Ei\.ecik m:ı.liye fahsilai katibi Semiha. Ad~ ULUll;:ırşı. Aslanlı manifa.. 

ı.ardoeşi Ötner, D ~ ''t'k erci Süle~'Dlıı.D tıura No. 6! de i~t li.ulah, Perul.lk An. 
elile Sa.fler Ka.rt İsl.ınbuJ .'\nkn:ra e:UI. t:aıa oıMldesi No. 275 de Orhan Akm.U, 
desi llocaJ>!lŞa sokağı Nn. 4 de Şe.klp Atyen mıntaka b:ı, etc:iucri il)as Ki-
G~. ınm km Şeh1 l Al.ver, Bu.ı:s;ı Umstıey 

Küçük muhtıra def teri mııJıallesi Ka.ra &tae ('addesi No. 25 ek 
Elaozığ ismet lnömı caddesi No. 83 d~ Hasan Gürel, İstanbul lllı.) reye ıı e:Jıı. 

Emel Neşe, ~bıe:;t.I tapu sleil IDt'JDUt'tl iten 475 Sad~tln ı\k!llın, ista.nbuı. Sa. 
Ahmed 'Yücel kısı Suıu Yucel, İstanbul nyer iskele Jı:arşı.sı No Sa d;ı Huri Şen,. 
Selçuk kız rtu u l:ılebcslnılen )'iJ. güler. 
ı1aıı G iireW. 

Albüm 
Kartpoıdal 

.Mııradh f1r1ncı Nuri o hı Şlib.-rü Er. 
Aııta.ra. Çeşlr\\? mab:ıllesl Sergi soka.lı yetıiş, Hayrabolu tüiekı;t Hakkı Dönmez 

No. 17 d~ Saıblba. B.ı:,.:;.r.ın, nır.sa Scll. kl2l Güzin Dönın~ İstanbul Fa.tllt O. 
uılye ına.Jıallesi SJll sokak ~o. 29 da l'8ldı 80k.ak No. 41 ile Erdoğa.n Göııc:er. 



4/2 Sayfa SON POSTA 

Bir m ··sahabe 
izmirde ı Razillide 

26 Ağustos, 30 Ağustoa ve S 
Eyliil geceleri Kültiirparkta 
büyük eğlenceles- yapılacgk 

Bir orl• okul binan yapılması 

ilk partide halk 10 bin lira 
teberrüde 6ulı.ındı.r 

(Ba, tarafı 1 inci sayfada) 1 Biz bu makalede Fransızça fi'lleri 
Fransızçada bunu nasıl ifade et- 1 mukayeseye esas tuttuk: Fransızça 

meli? Bunun cevabını erbabına bı. 1 da masiarlar dört çeşid olmakla be
rakırım. raber her çeşidin birçok kıyası ol • 

için Daha garibi: Bizde "düşmek» mıyanları vardır. Hatta simai şekli 
vardır, Fransızçada buııun mukabili 'pek az olan birinci tasrif, ki türlü 
olmamak mümkün değildir: Toın - türlü istisnalara ve tasrif esnasında 
bre derler. Lakin (ı düşürmekı> yok. değişikliklere uğrar. 

İzmir (Huswi) _ Belediyenin Nazı11i (Hususi) - Basma fab. tur. Bunun için lais.ser «bırakmak» Türkçe fi'illerde bu mahzur yok. 
hazırlachğı zengin programla açıl • r&ası yapıldıld:an sonra bir kal da- fl'llnin yardımına müracaat icah tur. Bugiin kabul edil~n imlada ilk 
mış olan on ikinci KüHürpark eğlen ba genİ§liyen ve okul ihtiyacı artan eder. '<c Düfiirdüın» diyebilmek İçin esas yapısına uygun görünmiyen şey 

t fu ku Nazillide IMiyaca cevab verecek ge «bıraktım düc.miye ıı denecek. Ier yok değilse de bu, Türkçe fi'lle-celerl her sene zınir arının - ,, 
' l m•llkte bir okul biııası zaruri ol- Bu bahiste daha ziyade misal zik rin bünyesine aid müıntaziyeli mü.. rulduğu yerde ve ayni günde açı • -Y k h' 

ltü k - mu• kaymakam Fevzi Akkor bu rlne hacet var mı? Buna lüzum gör- hinı bir derecede ihlal edece ma ı-mı, bulunmaktadır. K.u" "rp~ eıı.- n L! k d 
ı - ı yolda yapı,_ -ak t-·..l.bii&lerin b• .. 1- memekle beraber 1Hr mu ayese a- yette değildir. lenceleri, her sene zmirde eg enmı. ~ ~u -... t. • 

b na orta okul müdürü Arif Günnelci ha yapalım: , H. Z. Uşa 'lltgıl 
ye alıpnlf olan Ege halkı için u aeçlrmU. ve iı tahakkuk yoluna gir. Bizim evvelce vücubi dıye tanıdı- o---
sene adeta. bir aürprı.ı teıkil etmi§- ~i;:"'T ğımız fi'Uer d~a bari..z bir fark gös. Tarihten sayfalar 
tir. - '-- Kaymakamın reisliğinde yapılan terir: . 

Daha ilk geee açılan eglenceaer . 1 . .L.. _ _ı b' kul b' Biz «okwnalıyı~n deriz. Ne ko- (Baf tarafı l inci aa;,ıfada) 
000 ki bir top antJ.UtlU mouern ır o ı- • ıa- 'h • ıe1 · 

münasehetile Kültürparkı 12. ih . 1 t dllm'ış ve lay ™' u.de, ku ga ve .ıı ne ne kemt.~'C dayanan siyası ga:yı & ! 
. nası tıyacına ıare e · · __ ı.:ı ! F b ı ,.,.+ fİ ziyaret eykmitlir. Bütün ıazıno. l dik 'lk dımda on bin lira teberrü hof gelen hır ~ · ransız « en rruü'kemımel suTet te an atm'ti'.ı. 

lar, oyun yerleri. spor tesisleri, a~ıı · lem
1
• • a Maarif V k'H' w 1 d bin horçlu)'Um ok~a11 yahud «bana Danıtonun kat:•bıliğini y3!pmııştı; 

Poligonu para .. _. kulesi, müzeler a- ey •t~~ nd cak e kı .ldıg e · lazım okumak» diyor. sonra Paıris meb'usu olmuştu. 
• ._. talehe ~ı ıra ftı ı e pansı- · dah · d t • 

çıldığı için h~k vakıt g~İrecek ve yonlu bir orta okul binası planı ha. Bahsi 1 in ;ra::;z~C:un :~;!ret .. Deımulon ıbaşııru t{iyotin in do1i • 
eğlenecek vesılelerden i&tıfade et • zırlatmış, Naz.illi kaymakamlığına ~t ;,~ııe!ııe bunların aralarında ~= ğiıne sdk'tu; cellad ip i çell«ti ve ~-

ektedir ·· d ı tir e re caırnan, sapsız ba]taıdaın başl~a brr 
m . vı ı . .. 1 gon enn ş . 'mütareketine temas etmiye<:eğim. şey olımııyan, bıcak, bütü n şı?de, -Kül:ürp~ eg :nce crı. mu~as~ a. Orta okul binuı yaptırmak kin Mesela etre fi'linin ınüı·ekkeb slğa- tile inıdi; ilk d"e fa cciiımhuTı)~~·> 
b etile İzmıre hançdcn bırço zıyta- seçilen heyet çallf01alarını hızlan. larında arkada.JI olan avoir fi'linin :ıı· e hav!kııran adamın 1boyırıu cuım 
rctçzleı· gelmiş ve o~JJ~ _h~n JÔ dınnıf11r. Bina için ilk tcberrülerde yardımına muhtaç oldugundan balı- ~~iyet wnaımına k cs1ldi; basSL'Z göv 
mame dolmu~tur. A 2 gus 

05
.: .. _ bulunan zevat şunlardr: . si lüzum görmüyorurJ.1. Hat:a diğer de 'bir t ara fa, gövdesiz baş d.i/:te;r 

Ağustos ve 9 Eylul geceleri Kult~~ Nedim Yıldırım 1000 lıra, Ragıp garb dillerinde. hususıle İtalyanca • 'taT:afüa!ki seıpete düştü; orada ıhrtı
parkta büyü.le eğlenceler ve teza~ur Tapucu ve Abdurrahman Yorgancı da Fransızcanın bu usulüne müra • rıaıı a:rlk.adaşlaMının b~şlaırı \'a:rıclı. ; 
ler yapılacaklır. Kültürparkı~ız ~~ beıer yüz lira, Nuri Sarı Kahya 400 caat edilml~e~ek j'ai ete yerine sono ~ayaitta o:lduıklaırı g~bi <Würştülıeır, 
di fuar zamanlarında oldugu gıbı lira Mustafa Sabuncu ve Mehmed stato şekli ihtıyar olunur. saırmaş dolaş obdular. 
nurdan hir gece hayatı Yaıamakta - Ert~ beter yüz lira. Ahmed Soysal Şu saydığımız misallerden başka Onları öl:dıfrreınJer de dönt ay 
dır. Meı:ed Çetinel Mustııfa Boyal, Türkçe fi'llerin hususi şekilleri de oonır.aı ayni sekil.de ve ayn i yemde 

--o Fahri Yüksel, HıJ<ltı Panayırcı ve vardır: Bunlardan biri «vermek» iıc.ıaım eCıı·n~rll:a.Tid3. 
E"ge Je büyük bir üç kardeşler üçer yüz Jlra, Rıza Ba~ fi'linln iştirakil; hasıl o~.an ve garb Kadrican Kaflı 

sal 250 lira_. Ze~ai . D~lya?, S~~tc;ı l lisanlar11.1d~ e~me. tesadııf e~e.medi-Orman yangım Nuri ve Necıb Çllmgıroglu ıkl yuzer ğlm şekıldır: Gelıvermck, gıdıver • 

Ö lira. mek, kaçıvermek gibi ... 
İzmir (Hususi) - Bayındır; • Okul binasının intaıına hemen Diğer bir şekil fi'le bir se ilave-

derniı ve Turgudlu kazaları hudud- baflanacaktır. sile hasıl olandır ki bunun emsali 
larında bulunan bir ormanda yan. -----<>- . pek mahdudur: Beni~semek, mü • 
gın çıkmış; kırk sekiz saat devam Zonguld ~k maden mektebı himse111 .. ~~: azımsamak, kanıksa _ 
etmiştir. Yangın; Doğandere; Çam· • .. mak, gulumsemek ... 
lıköy ve Kerpiçli omıanlarına sira. talebeleri Karabukte Bu şeklin ba~ka emsalini bulmak 
yet etmiş ve Bayındır hududundaki .. ..) z ngul· işini ihtisas sahiblerine bırakıyorum. 

Ö Karabük (Hususı - ~ * 
ormanda 670 çam; 1700 ınıışe; - dak maden mektebi talebelennden ., • b" ük • t' 
demi, mıntaka.sında Turgudlu bu - 16 k' ü'k bi kafile bru;larında mü- Türkçe fi IUerın en uy ım ıya-
dudundaki ormanda 40 çam ağacı dür : ~ocabrı olduğu halde Kara-

1 

zı tasrifin muttarıd ve muntazam. ~İr 
kısmen yanmış; kısmen de ütülen • büke gebnl~lerdir. Talebeler Kara. kaide a~tın~a cereyan_ etmesıdır. 
miştir. Yangını söndürmek husu - bükte iki gün kalıp şehrin görülme- Garb dıllennde m~telıf tas~lf şe ·l 
sonda yangın sahasına yakın bulu • ğe değer yerlerile fabrikaları gez- killerinden. ba§ka hır .. ~e aynı !;;;f1ıb~ nan köyler halkının büyük Kayretl dikten sonra Zonguldağa avdet et • ta ?l~ ~ır fi'ltlln 

1
mus.t:dsna t erı 

bn mitlerdir yanı ıuna.ı ıure er var ır. o U§tur. • 

(TIYATROL ) 
RAŞİD RIZA TİYATROSU 

Halide Pişkin beraber 
Harbiyede, Belvü bahçeainin 
ahırurıka kısmında bu gece 

YUMURCAK 
Vodvil 3 perde 

SADİ TEK TİYATROSU 
Bu gece 

Üsküdar Bağlarbaıı Hale 
bahçesinde 

ÇAMURDA ZAMBAK 
Büyük k omedi 3 perde 

Ağu.;tos 24 

.. son PoatAı. nıa spor tefrlb.4: 112 

Zarah Memo ile Kara Ahmed 
Fakat İsmail ağada kabahat 

yoktu. Nihayet ca:zgir, kazan di
bine geldi bağırdı: 

_ Büyük ortaya &üretecekler 
meydana!. 

Büyük orta pehlivanları kazan 
dibine gelmege başladılar. Çap
raz Hasan, Dramalı Kula arzı 
endam ettiler ... Başka kim gele
ceği belli degildi. 

Nihayet onlar da geldiler. 
Bunlar da ~unlardı: Serezli Piç 
Mehmed, H~abolulu Yanık 
Hüseyin ... Kılkışh Uzun Ali, Fi
libeli Mehmed ·.. Zaralı Me-
mo .. . 

Büyük orta Kara Ahmcdle 
beraber sekiz !Jelılivandan mü
rekkeb oldu ve sır asile: 

ı _ Çapraz Hasan. 
2 _ Dramalı Kula. 
3 - Serezli Mehmed. 
4 - Hayrabolulu Yanık Hü-

Kara Ahmed üzerinde darda. 
Kara Ahmed için şöyle söyledi: 

Memo ! .. . ~ç gozunu ... 
Hasmımdan iri, hasmımdan kuT
vetliyim diye güvenme. .. Büyük 
ortaya yeni giren hat.mı biçe al
ma... Pehlivandır hal . .. Aç gö
zünü ! . Açmazsan gözünü açar 
gözünü ha! ... 

Cazgır, Kara Ahmedi severdi. 
Büyük ortada muvaffak olması
nı isterdi. Fakat büyük ortaya 
çıkan pehlivanların hepsi sakaJ'lo 
dı. Kara Ahmedin bunların için
den nasıl olup ta kurtulacaktı. 
Hep azılılar bir araya toplanmlf 
bulunuyordu. Güre' ba~ladL 

·················································-
RADYO 
PAZAR·rESİ, 24/ 8/ 1942 

seyin. 7,3.(); Saat ayarı, '1,32: Yücudom~ 
5 - Kılkışlı U:ı:un Ali. ~Iıştıralun, ;,.~o: Ajans haberleri, 7,551 
6 - Filibeli Mehmed. Radyo sa.loıı orke:o1xasl, 8,21t: IMn sa. 
7 - Znrnlı Memo. ııti, 12,30: Sa.at ayarı, 12,33: S:ız eser. 
8 - Kara Ahmed. leri, 12.45: A..i:ın.s haberleri, 13: Şa.rlııl 
Cazgır pehlivanları sıraya ve türküler, ıa: Saat ayarı, 18.03: RıııL 

koyduktan sonra şöyle bir göz- .l(O dans orkesl:ası, 18.50: Fasıl 1,cyeit, 
den geçirdi. İçinde tanıy1p tanı- 19.30: Saaıt ayarı ve ajaoo habel11~~ 
madığı olup olmadığını tetkik 19,45: Serbest 10 da.kıka: 19.55: -Slh:a,,. 
etti. Hepsini tanıyordu. Adedle- veDd ~amı, :!O. ı:>: Ra.dyo ga2r:tı~. 
ri de çift olduğu için e~ bağlan- 20,45 : Bir ma.rş ötreniyonu • Haft.a.nm 
ması kolaydı. Cazgır, Kara Ah- marşı, 21: Zima t takvimi, 21 ,l!l: llüs. 
medin elinden tuttu Zaralı Me- zam ve Rast m,'tkamı, 21,3\i: <ı•osta 
monun yanına getirJi. ?n~!1n kutusu), 21,45: Scnlunik program (Pl.,. 
sonra Dramalı Kulanın bılegm· 22,30: Sa.at ayarı, aja.ns habel'lert ft 

den ;ap1ştı, Çapraz ~~sanın ya- borsalar. 
nına koydu. Bu da lnttıkt~~ &~n: -------------
ra Hayrabolulu Yanık ~userını D E R M O J t'"" N 
Seı·ezli Mehmedle e§ledı. Nıha· .,. . 
yet Filibeli Mebmedl<! Kılkı§lı 
Uzun Aliyi eşledi •• Ka_ra .~hmed, 
b "yük ortaya yem gırdıgı ıçın 
n: yapacağı belli değildi. Bu se
beble Zaralı Meınoyu Ahmede 
vermi,ti. Memo, büyük orta peh
livanlarının en irisi olmakla be· 

1 
YA.1\'JX, ÇATLAK. EKZEl\IA ve 

CİLD YARALARINA levkalilde 171 
g-elir. Derlııln tazele.o.ıneslne "" 

::renllenmeslne hizmet eder. 

" HER ECZANEDE BULUNUR. 

raber bir gömlek aşağısı bulunu- rAnkar• merkDe 
yordu. Yani biraz hantaldı. ~a~· • 
gir, pehlivanları kıbleye çe~ı! dı, eczaaeıınden 
dualarını yaptı. Menkıhelcrını 0 • Eczacı kalfası alınacakt 
kudu, şahıslarını takdim etti. &,, müracaat edllmeıi 
Qilhassa menkıbeleri okurken 



SU 9AB l~~I ~e•ıizelB~ J 
Almanlar ceplıesinde ~~-.~ Brezil a ıı deıtı · knl 

D 
.f. •ı Dött Ahlia ~afı Gaıüfl• cRJiı. ~ ı... • on ~Ll er mendflir. Souyet ,_,. ura IGI 

;= Wi1
' Mo•kOfti :t3 (A.A.) - Scw-

He r ilH ftöoaf bu saL-• ltüyük tikfiye ktitt6tleri ~~·;.:':!~ti~-~- l.&6'P61Hmı d diz~HI: ril6teh~ssm fa'Zıfor' 
~· ı-1=. a_.. \_ L.. mız. Klet:Jkaya ceırdb doitisıle • • 

-. tL_. ırnıuareDeter 6ru:y 61' K.otelnikov §İmal dotusımch ve Nihayctf, llılezıt)ıa da aıltt~8' riııi batbıall.tiüı koniiiialttar lıt 
YGll·UY o r' ne ~il Piatigorak cenub doğuıile ~ f vletler tarafm, •• harbe kabl· bö7le bir mücadelede Bre~ilyal' 

r: l~i •yt Jll K ..,. .. ".(f~..l.t,• nodar cenub çevrelerinde clüt- 1
.f bulunuyor. du dev~ har- nui (2ll munnöi J;iJliaaaa kıyt •t- ~r-t..rt iJ m. HfttHHHIO mania çarpı~ııtardır. ~ aiilet mer1'ezini te1ıru eaen nAıttt' o1iaCilffiı:. ~ün'liü ticare'f 

RJJHaft 1\1 illll Cephenin başka kesimlerinde Avrupadan Atlai\tı1' ~i61 koca- WH.Biaallıd'a mülirib'İ~ ztrhl 
&~~iri .fllllları b4oda Rqalar bir seçidl ıııUda· hfçôir dejıiş~Hk offnftıııtrr. Iİiaii Üir denizle a,+ilmıt o1liia~ı laffHtd fW-ill!f it ~ec!hler 

Viti, 24 (A.A.) - ~~'41 ~ ~-.r ldlr" .-ece faa etiiielltedirler. Te5ligs efı dolayıaile, akla .hemen deniz -1f • 
cephe~lride Sovyetler .nnıll~ pl~ ye Jpt'alan .J.etinne~· ~eçen Perşembe wüıilmden· ıfroaklafta 2~ (A.A.) -:- Sovyet meselelen tP.liyar. A.~al:lit Bk!ztl BU6lll;iıti~ lftjlffftG Ob1f; At . 
ye mµtemadıyen yenı takvı,.e # N ~ ı..-r Jiuc:umlArda ben Almanların bw-•ya yaptık· sece yarısı ek tebllii: ya topraklan ve Brezılya donan- Lmtiri deiiiiiiiCI~ sa!illlerialr. Bi 
lcıt·aı'a!l ıUrme'ld~ ve t.l~ltiı JllU• /~lir. ları hücumlar tal"dedibui,tir. Klebbya çevresinin birçok ke • maaı ~ne gll)l teslrler yapa- deVtMlii biıt~ gltfft• ti!lfttftt Bre. 
kabil JiiİcunilarCla l:iululiimikt ~dil' ıer~lmanlar Sov- Fakat A:lmaiılar vaifide tiiıfü· sir.riteHftCle Rus tim1kleii kVt Irk caJslır? zllya limanlatını, mlitteflklerin .ıjer. 
iseler de Alman ileri har~ttdl ....:. · rıdiae ıP.Çma· n~n. Rua mevzilerine airmi§ler- taarruzlar yaptnıflar v, Almant.rı -it &atin~ a~ealctır. Bü .U~, atüL 
durdurmaia muvaffak olama· n!: .alfak o şm fee de dır. rditlt~ ~ mahiallenHm sMİp Deniz harbinin • ti bü tefiıder, A~laiiltk saJiflferinCle dJlbe 
maktadırlar. _u İi' iler ı..- lk! taraFiaft hU- Kotelnikovoda muha.-ebe ıiB- çlbnnıj)arclır. Klebkaya cenub do. yük alikaaı vardır s7~aet 8

.; at fatla üslere malik olacaklar ve ce • 
Doa ve Velr• ara"nd. ,:;;.· ~ilırlar. .IOlle ........ elmöldellr. S•cak- ;ı..üD<li ,Gılıe n çarpıtmala\. ;ren;;; muıl.ı'iirler dll+u;....: a "'niıı, nubi Amerika • Avıupa denöz ydlu. 

tlet~i çarptpna\llr vlJkua gel • aft uenlen liftberler lar ve .u .azlıi• ... R.ua kıt'alannm tilnlit, AJIMnlar Don Jietir1 d?.~ IE'ı. buradltb ririhel ol'liirm .:.im.na riti cfiılla ~ bf etihıiyl!tt~ hldıa 
tedır. · areke- 24 (AA\ P. hareketlerine manı olmakt~ıt'. yı•ına kiııdar geçmek tqebbuaunde tecavüz etmek olur a· ye da~. Iİh ırOzel Ardın 

Almanlal" 1'ir kıskaç la ya, d · P.t .. t - .o~- • • Kalltaslfoda bulauııaqlardır. Sovyet k'ıt'~ı leyH Hız Bre:cilYant.ıı• d •ı::n: geril kafÖeleritün liav1ıitlatt b'ltiiafes 
tİnde huhanttı•ktadırlar. ~~ ~ · boPÇub' Pd • Vııı, 24 (A.A.) - Krinıka- nehri seçesı Alman kuvvetlerine a. kara cephesine ollm ty~ 1 •• bak1nıındldt, Ha~ılat için de e • 

t.onll _,_,, ~tf )liiMl•u ve aava ont ar ı· ~d Al L•-- --..1ı-:.1 rd'- es!r ennı ı.....Lı.:.=--ıtta· r.,.T_ .-• R~ w • yan~ zap an sonra ~ man itr kayı111111r vau • ._,.e ır. bırıtkarak yalnız deni d ....,. ....... T_ ır. 
l.cffidı-a, 24 (A.A.ı - ~ ~ .... l*,..e!' Don nehrint

1 
kıt'aı_,,ı ovorositki lımanına Topyek&n 400 Alman bomba ve muıiclan baliaeaeceiiz. z uru• * 

ela Alnuftılar t Don !:\ ... ~· PialiRorslfulı cenu- 1}; kilometre yaldaımıılardır. av ~illin bulunduğu dütman ha. Ji il d~ • Fransa henliZ harbden çeki~ • 
J'eni bii ~etle ,-çm• ~ - ' • va almlarına brfı toplu halde bir 

8 
~:z Y~ nız c~Jteıme iki mlfllen Aft.ıranın ıüf't aahilincfek 

•affak oım...-..aır. RudtıiJi.-. f 1 ...... 1 •a•fref :ı taarruz yapıhnıttır. Diifman uçak. ur e teaır etmektedır: Fransız limanları lngiltereye IİYD 
••nlaiın Donda küt'm:. - .. av.- • .. Lu:ından 100 taneai tabr11' .. oluninuı 1 - DmUitiiifıt ~tre Syefa1ı oluyohfu. ~.ekirr 
ları köprübaı.ıu zap~e -~ - tur 13 Rua uçağı kaybed:tmifllr 2 - Coti"aff dtlhml. l!AU aeneii&fe F'riftii liarb1n!H çe 
bti~ bir tiddetle hüe.-~·· ,. /; r . . . ' BreZUya dônanıriasıriı ılyle ~ ....... MI ;.y11t ~ 
tedirler. •151'. _.. .JZedi •bir ~n: .~~~-~ B~~~ bai(;t~l • ili liılaıa.' çerçeveleyebilirizı .~ -.., çok "ılı:ıntı çektil~ 

Cece yanıt JM!r:llt":~ ~it eJ ecıt i:,.n , denaaa:•· ,.......,,.. ~cud inel lfır "'6w litf BrMlljPMht H~ tir· 
~~=de KJ::,~ ~ ... "·. dailarınm .u.ı h.Ü ıaı:-==.-:::. ~I::. (Ba.ff alı 1 inci JJaY/a,,;,) it~ •iıiiml <niiiıi) ıa llalf;'1e ~He, brt sıkıntı kıs;men izale edil 
farbia~de Piati~ ,~ ~ bUiim yuni~ttH• it pllleyip lııatınnuı ve Mihverin de lerce ~n içten tezalaürleri ara • ~ 2 2 jitil~ulu~~~- Br:!>'a toprokak'!'rt 
~ar cenablarıntla ı" )lıffi· aitılt bınt rnfnaslle dai' muaarel>c1~ ~ w tniiiiıUıt vermek cihetine aı~ $enwma ıeref nrmlfleır ve Mfattı 7 21 11$' erenm ~ m ım ve ç lf • 
Pı.-.l.rla cer.,,._ ri Mline in~ etmlft&. Alininlar· yanapnamuıdır. Fakat; hakiki se.IVali Konaitna miaulr olmuılardır. De~ cemili 4 )ek. ~~an .denız.yollvlndan. b1t ta . 
l'ilnılıt'ır. :ıavede ~ m~efllderinin, 1",ı sahaöki :ıııl beb öyle göriinüyor; ~I liüiJ;ütüii~ Turhal, 23 (A.A) - Orta Ana. Mayin cfflteır Pml 6 6 ;:sı uzer!ndedır. ~unun ıçindir ki 

1'4Uie ek ...., )il\ ~~ı:ı lı ve ~3rlif tifrllUerfni, yapttklüt b.et"Nhr. Mli1aıil ~ &re S'nı- dOlaila bir tlıdll' te)'llia'tl jlitifuak Eier umumu çer e İC'i .. dev~etin harbe gmttesl denizse,·. 
8oıi dineiinde. ~ .,.. ~ iee dili ve tfevamb bareketterin huML zilyanıa en ~ iM.ama ile Afri. üzere 20/8/BG Pftltembe alqamı mü~alea edılecek 01:_ev b · °je kül~ena· noktasından mlittefikleı 
T.~~i ısJf)_iııılli~'AD'tl W "89lll atitiları ~ n aala1a kanın Pi'fi aalil&trıiaelt1 Öakar ve. sut 22.30 cfa Aftkıtralfa\ı Kareket nanma müttefik de ~~ . u <>- lebme atılmıı eh~i~li bir adım 
•e bir hoJitadl' ~ bil ederek Y~ itler ~ niak~lar iç(ıi ya Monrovia limanları araııiıdakt buyuran Reisicümbur ismet İnönü azzam' fıloları içind: eb ·en.: mu- olacaktır. 
reçnıeğe arebe hilZir bir lüıild'e btiiifti:l\d'ah11mek i. Atlutlk .....-. iN OltJanmun en 2118/1942 Cuma gfhılt .ati"• saat ifade etmez An \ yınet 
dirilnıiıtft. ~ et- çİn müiiUH> yei.fertfe" topl*iiılft b.m dar yeridir ve ı;u dar .abaya bikim 9 da Kayseriye gelrn~Jerdlr. Orada gün Almanya• ile mu"ctta f.k dbq.. -~~ harbi, U'caretı semtlerin .. .. "'"'' meli L!_ ikt b Ik d b. .. -~ 1 -- lı. 1.....:.-1_,_ L·;.:d~ ile °' , e J E'V• ---· hedef alan bir mllbarebeıllr gorulm an IJll" m arını e 1 e Don. ır coır•• vaz yette bulunaıt Bre. y .. ,m ~l ııLWuar naı" nalke • letler arasınde.ki deniz m · d ..,. . ......_.__ t _.11 _ • 

kt .3 L l V lg t t :k .. d . J zil hll l" 1ar . d ··..:;..+ülct 11 uca e· .1ea.nı AUDAUVa, D5• ....,...,ntn ticare ıre.. me oakovega au u- o a m n a. ası1!8 gon -~•ş o • ya sa ve ~ ının Anglo • vın e go.~~ en so~ra yo arına lesi tical"et harbine ( *) inhisar millerin\ ba~aıt istıvor; blikis İngil.. 
Da. --o--- duldarı ve ı1m<mei 1ialde Kafkaslar· saksonların doğrudan doğruya e • devamla Sarımsaklı ıstasyonun<fa etmektedir. llu ba .. bde m"t'ıtt r·k ~- . A rı'-- d b 1 ... ıı... 

1 kt dakl h eki d v • d hl lik • l . .. d b tr le • d . k b'll B" . • e ı \ ... re 'e me ıw. ıt un !\l'ı .. orumati .. 

n VQ r~ a ar 1 a., ve pıya e r • mır erme ama e lr halde btılun - en nn en mere otomo 1 e un- lere düşen ödev, ticaret gemile- ca.l:ışı-yor. 
(8 ~ a lerlle yapmakta bulundukları sanll. malarının bir çok sebeblerle ehem. yan kasabasına ve oradan Pınarba. 

f 
L ' \J maktadır. miyeti vardır. Orla Akdenh:in Mih. · şına bağlı Pazarören nahiyesindeki müda aa uaZlfdt11 Kafkas dağlarının ,imal batı mün verin kat'i kontrolü altında buhın_lköy.en.stitüs'üne gelmi!lerdir. Bu köy 

~ tehasında Al01.anların buaünkü stra dujunu gösteren son Monovi badi- enstitüsünü tetkik ve teftit buyur • 
te. .-Yeterine Ne'\Poroıitki lle J,ir. .eten de bU ehemmiyeti ayrı~ ar • dukt:an ve ehatftü talebeıinln ziraat 
JJlcte Tuap•e'riin de d ... fl oLfaiü ve tlrmtftır. l,te, ilamın içindlr, ki İfh!rlm ve bümaii yer!eiinl ~
hılr ı8ii ev vdd Alman teAi' Kriıns henüz tiiili'iinire aiilafiLnıyan blr ae.. ten ~ ayni hlt1kfe Sm'nttill'ldıya 

meıfi{~ 1ebi bÜ' bya'dan J,qb Matekop'un 16 Kıiı. hble ~ ~ıiln itstmte avdet ve onidan trnle saat H.30 

lngilizler bu iki 

Brezilyanm harb nam haberi 
lonarada fıiyeeanla iar 

1\. .-lı ~ ceniıb t.ı..~ıstnd'a bulUBaB MUıver deaizaltıları taraflndan tor. da Sıvasa mavua1at buyurmuflar -
kumandaihk fefH.11 Ku-:çad ~evkiiain dahi Almaj. ~ ısrar _..ffrllıiıeSI ire dır. (lltifllJrtih 1 iıari Ny,ôtfd') 8l8iıt ~ mmllt lıisili 

eltiler 1' ... M taraf.!~ zap:! • ~ın Mihnre helt i1b etm6i Reiaic~hurumuz ~!8/1942 Rıo de JetıeW6, 23 (A".A:.j _ .-nwa.~ Ba~yatttiarı teni"ft!li'..: 
_ _ dl!ılı ucunq .1n1dird~ ae • ~ lcifi eelmlttl~. ~~eaı aaba~n~dan 01ıl~ye. k~ Brezilya Hsriciy~ Nazın M. A- teflk ve silih arbtfa)'I oUMll: ~ 

re ın itli il(j ıehre Plea ae. Bretıll)a c-.bi Am~ın en Clar Sıvaıta vilayet daıreamı, ranha, Cumartesi ak,amı Alınan canla a&l~dli' 
Londra, :W ( ft...A.) - fn~· ,Jc erin Jani1ç kısımlarınde et! • geni, mıemlelceticlir. Avrupa Fraa • h!'lkevini ıereflen~rmifler ve ve İhityiii hilkümetlei'in~ o\ferileli BJ.fi • 

fere harbiye nezaretiııin teblisı: ~an ettiği anıca anlatılnialtt&drl'. wından 16 defa daha büyük- olup bır çok ilgili "Zevatla görüfmÜ§· rıotayı •eıretnıiftir: ~ ere n 
ne n•~""11 !ran \'e fr~• <itOO l>ii mUharebelen çok çetin.dlr w PortekiıEce komqan ve 44 milyon lerdir. Saat 11.30 d!l Reiaicüm- Bu notad.:ı, Brezilya hüklıme- nit ~~ .... (-:a4.:) ;:- Yıin .,. • 
ve müstakil b\r kuınaniı!an1ik ~- iper ~ yaict.ltmıı aıoi Sovytft. nüfusu bulunan hu memleketin ken· hurumuz otomob.ille Sivas civ-'1- tinin aöate.-dili çok bjiyµk mti· ->'uammt dit'llıvor: 
nılmuıb.lt· Su kum•,=•n!!f8 ~~ .. büiilaida çôll.: fid"1et'li m1ida • diaine göre kara, denb ve hava kav rıncfaki çiinenlo falin"kaaına gide S&mf.haki.rhk belirtildikt.!n aon• .A...~ t!Mlı'd*)o JiUltObtetle. 
General Wllw\t ~ emıöil"ır. mmw ~*. haltl ZUli&i' e. vetleri ele vardır. Ancak, Meksika:. rek labrikanın inpat ve tesis it- ra, f&Yle denmektedir: =·~· .__.L_~ l\ı;ıiaya llW6 db 

.== i" dıec4* ~lantan ietlfade 111 bu ilin la!ra, dıelQz ve ban kuvvetleri İeri üzerind'e alikaCl"arlarc1an iza Son hicli11eleri m~kib A1· IHDKlel'1 ıuuaınnaa Yi.~ ...... 
Mf ıa.M~'-_..ıtr Knad6- rittMal'a61 ıiid&l)ll taiini&larla Blrletik Amerlr.aaın hazır!amalcta hat aJ'mıılardıı-. manya ve ftal:vanın Brezil~aya ltetlWde ~~ -~ IUrJin. 
rr. .:t111nnrr. laba tmli Wf i.ıe ıt~ olduja ........ 111 kuvvetler yanın gunClan sonra kara yolile doi· brf} harb haTeketlerindEı bulun• de~ titln~ kaydDtt ilftfa ôkm.. 
iiİzff batlrlfltlM f!*he ~. FU.t, untıhilıNtnası nuıl ~arka plinda kalmı ~ca Y'ıl~zel~ ltazaaına ve. bu duldarmı inkir etmek imlWuız- ıDlıWta4lt. 

5\ı!iebb Wf nWda vriır ltt o Br.llyanın kan9tled de- ~ cıvarciakı ldi'y enatMlSime 1rıde- dır. Bu auretle Almant'a ve hal· Bu olay t•IMildrUk ~i takdir • 
.t.illfft- 81'1M-!e t:Mfı ~ Daida. çok aıb planda lralmaia mabkllm.. rek. md'eawenin teıEB:t ve !•le- ~ S:rezilyaya kartı ,4~ harb va ~ ac5i1 ~ ;~ iena. 

lterlfiı (~~.) - Af\ısb).. ,. ıifeiAinlii, 4er kav;et: kiff darlar ve ita ael.ehle Brezı1yanın henm durmnu üZ'er'ifide tetkikler zı~ti yaratmıtfardw. B\iı: de <,Şe ~ ~ lidı'iala ~eti 
aun birMctell zt iM ~ Aı. ~ d'e i6d ..,_ tepelw fama • harb 1ıaD etmealle Mihver devletle- tfe 6uf~1ardır. r,efimizin, hükümranlığımızın ve mac& ~yaQ1qa la, hilen 8fe. 
mWn kuttetleri Kaı-adtml~ Sö1v· ~ IUfullıitf'iiail, tUbılamıı;.n b• ri, dllpnaalarının zaflarına hir ye. !~•ic:ib!lıurumuz ı;'! ~~ e~s- emniyetimizin ve apıi • zaman- zlf:v- ve (J~Cfan ıfer.Dne Jııa 
~ f'il~Mı· ftlenSUti Bir JiNlbiii;, atA:td'eit lmflıtrtibil1Vın1n dua nislnin daha ilhakına ıörmeidf'. ev. lit'iiaunite1ô lt!lkikl~nm bıttrdık· da Amen"kanın emnıyetmin mü- libamta remli hiç ı,ı; matamat ıeL 
~ dhU mUkafaza ~diM, ~-.,. ~ldlr. 'f'flJl manevi ve clalaa ziyade Atlu ten sonra. Toltad'a müteveccihen cfafaaaı için bir liarb Jiatini tanı- mecllğİnden, herhlıiiitti hlr ~el 
to~'IUk ilr ılaldiye ~ti~ t&?öb ~it ~rıfyetlftf bbn • Ôkyanuaanun t.hsettiiimlz dar sa. otomolnf! ti~ek~~ buyurmuşlar maia mecbur bulunuy()t'lJ'Z vi!! alıilrnillftan kaçınılmaktadır. 
-t u.ı k ............ ·~ -....ı.ı...:81• 3 mavuıiill' .t.n evveift vıııı•ılarımızdah iiftndtr hasının v• ·-ıca a.-a.:11-- ve Kana.:; dır. Yol uzermd'~ Artova kaza bu hareketle!"e kuvvet:mizin yet B ·ı "f on _. nçarc .. ....,...7'0 1 kala ;r- 1 .,. ._. ~ üi Lk '8 d .. • rezı~yanın nu &1•u 
'battrmtıfWd\Y. A1a6 9'lllDila Solitlbıbte'ye kalJI )'l"b denizlerinin daha e111.b bir 111- ~~.: .rrayan ıht 1 ,30 11 fiii. nisbette kartı ICoyacaiız. Londra 23 (AA) _ Brezil 8 liUdlllMll m~r;.,~ ... herll~ngi rette ltontrol edilmeie bafhmdıftnı ı o acfa muvasalal: 'tiuyurmutlar• N'""wn~ i iter büf["' .. •• . ~ 

· B:wı ~ d ~ • ~-~lıii ;ıtit Kaf. fÖnDelda ikinci ohırak da mad dır. :A'urad.C da hallt ile Halke- • Y f umeti:Dln araifi'i A~tfttin 
~ Rff" Ü"r'" ~ ~ ~~d §iMlt' k bl t • d aldarc:I mütal Vin'de temas1ar8a bulunduktan Riö ele ~l!!'i!'°, 2-3 (A.A.) - da fuliıidtr. Niifuau 4!5 ~. 
;.._~ ~•.tw. ltr dl ~ &iiıw ~ e~ ~ emr uyac ır, K e;:•Do sonra civard'a Yettnmıak ü~erjw Harb iflnı b~ldırit~~ aırad'- al>- Müttefik kuvvetler için dllMl«eı 
"'9'".,."" GrlftWlt!RI ~ ~ Gl'oznf :yız.. . • . ~ ..fllt'p11aiI ~ ~tft' '6r- .kaklarda se~:; ıçınde lluyjik Wr laıu(!ik membaıdır. 3 ta\ft! ter • 

.... lff fil PiN al?h• ~ ı&vki.: (l,ı ... f'1/IW mfltyft L-L. mele itzt!ff O!'aYa ~ buyur· !,.~-~e~ ttıp~== :; sanesi VIM!ır ve son zamanlarclrde. •,.,.ek, IMılli de &ı~erln ... ı;u lftlt"lf ~uıfar ~ Wıt.fd6 ÇRT1..-nlar- 7 :-.U ....... '"":S:- ..... ~! • . . ~ mz ~ ;/61 ....,...,. ..._ *· fAe:A.) - •· R.:. •· ,.._. Ah -~ wı JilBıve • ~ö ıtJtı ftl1Jdr1 fetiifj cfan ve ar.b.tl\ ifel'teel~n mem zilya. polin, ellerinde ~ raCI· •· 
nib-~ MI li!lt~ :dMl•i clulıııf .... 4'liiıSik .. ye- taya" ı9 •. nun lia ara~ TUTliıd'a tiii'iekE't ·ul yo cihazlıP:n ~ul~ao h&rçolt Al· 

:=,~~~=•:--~~~;:dır. Vifi, 24 ~'-!"- !Otontevi- ~~J::.~cf1~it'y.r ftnıNsMat m-;: :;;;,>':o;~ 6afaYMr MaYeşal P'«eYa V( 
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POKER 
Traş Bıçakları 

Cildi tahriı etmez; 
cildi yumu~atır. 

p ı;;r Ker~ ~· 
tra§ bıçaklarını arayınız. 

~ ................................ ... 

(ŞİŞLİ TER"Ai(Kİ LİSESİ l 
Nİf.antaıı • Çınar caddeşj 

KIZ - ERKEK - YATILI - YATISIZ 
YUVA-ILK-ORTAveLİSE 

1 - Yeai ve eski talebenin ka.yıd fşleıiBıe 9 dıwı 17 ye k.ıtlar bakılır. 
2 - Eski ta\ebeıllB 5 Eylüle lr.ıacblr kıa.yıdl-a.rtrll yenilemeleri gerektir. 

(T alebemize ders. saatıleriıı.e ifavelten üıcretsiz yabancı d:iıl kur. 
~arL açJ/laca'ktır). 

Telefon: 80547 

... ·. 

(>J>EHi irriDAR VE BELGEVSEKLİGİNE 
KARŞI 

FORTDBIN 
S.n f. MUAVENET VEKALETİNİN RUHSATINI HAİZDİR 

HER ECZANEPE BULUNUR POSTA KUTUSU 228 • 
lEÇHE k.E 5ATIU0 

- ...ı 

.- Bir ıirket, mUıtacelen çok tecrübeli 

1 MUHASEBEC·İ ARIVOR 
1 Fransızca yalıUd iııgillzce bilenler tercih edilir. Talihlerin İstanbul 

522 po$ta l?ıtusüna müracaatla, çalı,tıkları yerleri mufassalan bil. 
'- dinneleri ve çok iyi referanslara malik obnaları lizımdtr. -1 

İstanbul Deniz Komutanlığından: 
1 - Denb Lisesi ve Deniz Ge4ikli olı:ııhmwn byıld ve kabul müdıieti 25.8. 

942 ciinü 3k$amına ka.da:.r ınaıtılmı.ştır. 

Z - Deniz Lisesine ka..Yıd oluruMl. oStur:ta.nn 2'7.8.9!2 Perşembe ve GeıllkB 
okıu!mıa k.a.yı-d 6luna.a okutiar.m 28.8.9-4·2 Cuma günu noksa.n vesika.la. 
ı:mı ta.mamlayarajı; saat t cıa K.asunpaşıı. Gedikli okulunda. bulunma.la.n. 

((9099» 

~ BELSAMiTOL--.. 
1 İdııaır yolları iltihaıl:>ı, yeni ve e.&k1 BELSOÖUKLUGU, idrar zorluğu, 

1 
mesane ve prostat iltihabı, sistit Ye koli Si:ı!olt tlere. Bôbr~k rahatsızlıkla
rına kıaırşı eın mükemmel bir ilaç BELSAMİTOL'dur. EELSAMİ'l'OL .kulla_ 
nanlQr yuXa;nda ,fazılı ha.sl..ahkla.rdan çabuk kuı'tul:ırlar. Bütün Eı-za_ 

1 ne ve ecza depolannd.an a.r~z. ,. , 
Nafıa Vekô.letinden: 

İstanbulda Liseler Alım Satım Komisyonu 
Reisliğinden: 

Cins1 Btht>r k.ilo T. Mikıt3.n İlk teminatı Şartname bedeıt 

Fıy3.tı Kilo Lira. IU. 

Eknı~ (adedi) 1G 5700()() 581() 456 

Toz şekM' 110 83500 7337.50 609 

K~me şeker 130 23000 

Pirinç 110 5656'° 4357,50 311 

Sa.bırn birinci nevi 85 13800 ilH.~:) 

Karpuz 13 57000 
Kavun (Karka.ğa.ç) 18 57000 2nı 155 
Üzüm (Ça.vuş) (5 ~ 29500 

)llanga.1 .kömüı-ü 111,50 34000 267,80 

KomİSyonumuza. ıa.ğ'ı f! yatılı lisenin 194:2 mali yılı ib.tiy~·an ola.n -Te ıe. 
ferrüa.tı yukarıda. gö:;~rl\en yiyecek Ye iVaka.cakl.a.rı k.apa.lı zarf 113ulile eksili_ 
meye konmuştur. Efı..,i~tmı- 10/IX/19-12 Perşembe ırünü sa:ıt l'l d~ Beyoitlun.da 
Liseler sa.tın Altmı. Kom1syonund:ı. yaınla.cıı!ktıır. İ.sie!klilcr temlna.t makbuzu, 
1942 yıh Ticaret Odası vesikası Vt> t.ekUflerinl h:ı.vl kapa.h zarfl.ırım sözü ge. 
Qen saatten biT saa.t evveline Jı:ada.r kom~syon reisliğine makbuz mukabilinde 
vu-nıeleri. Posta.da. olac.ı.k gecilont>lcr kabul edilmez. Teminat y·ı.tırmak ve 
şartnameleri almak isteyenlerin Galııta.s:ı.ra.y lisesinde komisron kitibliğine 

müracaat ~melerl. (8911) 

İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden-: 
ı - ı Eylfıl !142 Salı günii saat 8,30 da. gümrük komtsyoneusıı ve maiyet 

meınurhrı içi11 imtihan yapılacaktır. 
t - imtihan GümrUli. Başmüdürlüğü binaısında. olaea.ı.rtır. 

3 - Yukarı.da. gösterilen saatten sonra. gelenler imtilıan;ı. giremezler. 

4 - Bu imtih:ın:ı. girmek jsleyenlt•rln aranan şer.a.iU öğrenip 31,8.942 ta"tlhl. 
ne bdu k.ayıdl:ı.rıııı Y'\Dtum:ıU.ıu li.zıırulır. (li759) 

, 

Yapı ve imar işleri ila111 

Nafıa Vekaletinden: 
l - Eksiltmeye konulan Jş: İsta.n'bnlda. Beya.zıdda Zeynep Hanım kö$klii 

yer.inde yapılaoak I<'en ve Edebiyat Faküttelai. birinci kısım inşaatıdır. Keşif 
bedeli «749 7991> lir.a. «50ıt kunıştur 

2 - Eksiltme 1/9/9-12 Cuma günü s~ 11 dıe Nalıa V2öleti yapı Ye imar 
işleri eksiltme komısy.ouıı. 0<lasında. kapalı za1'f cusulilıe r.ıı>ılaca.ktıt', 

3 - Elıısiltme şartnamesi ve buna mütefCtTl &Vl'a.k «3'7 ,50» oto.'! yedi lira elli 
kuruş bedel mukJııbilinde yapı ve <imar işleri reisliğinden almabl1Jr. 

4 - Eksilt.meye ı;irebibnek lçln i$1eklllerin usulü da1reslndo cı:33'7tl,98ıo otm: 
üç bin y~ yii9: kırk bir lira. ıloksa.n sekiz lmruışlulıı muvaatk.11.ı teminat ver. 
meleri ve Na..fıa Veü.leiioden bu :iş iı;:W alınmış eıhltyeL vesikası fbras efılll.e. 

lıeı<i liızmıdH'. 

İşbu ~n alm.a.k. için isteklilerin e'kı8lltme tarihbıdesı ea n tauı ı-Ünlerl 
haır.iç iiç ıVu enet. bir istida He Nafıa VESi.letlıı.e miil'aca&t .. tmeleri 11e clHek. 
çel.erine en az bir kalemde bu l$e 'ben!ller «400,00ıt limbk bir iş yaptığına 

dair lşi yapt.-aa Warelenlen alınmış yesika ra.ptettmeleri maktuidir. 
5 - btekliler teklif ınekt111blannı lha.le liinü ola.n f/9/9-12 Cuma ı-iinii sa

M 11 a. bılar ~ı m.akabffinOıe "- silıtme lııom.iayenv. reielljine v.....ıert 
llzundır. 

Devlet Denlzyolları 

MUdUrlUğü 

d893ıt 

işletme Umum 
ilanları 

24-8-942-30-8-942 tarihlerine kadar muhtelif 
hatlarımıza kalkacak vapurların isimleri ve 
kalkış gün ve saatleri ve kalkacakları rıhtımlar 

Ba.rtm Hattı 
İzmit hat.il 

M~~ 

- S&lı i de iK.'ıradeniz), Cuma 4 de (Cümburiyet) 
Galaıt.a. rüıtımında.n. 

- Cumartesi ıs de (Kadeş) Sirkeci rıhtımından. 
- Per.şembe a de (Kemal) To-phanc r.ıhtunında.n. 

- Pazartesi, Salı 9 da, ~ba., Pe~'!mbe ve Cuma 
16 da, tSns), Cumariesi 14 de (Tııık> Gala.ta. rıh.. 

ını.ndan. 

NOT: Sak, Peşembe ve Cunıa.rte...i seferleri Gem. 
Jiğe kad.v gider. 

- Pazartesi, Çarşamba ve Cuma. 8 de CTrak) G:ı.la.ta. 

rıhtımından, 4.ynca. Ç~mba 20 de (Ülgen) ve CU.. 
martesl 20 de (Ana.farta.) Tophıı.na rıht.mında.n.. 

- Salı ve Cuma 19 da. (Bartın) Tophane rıhtı.nı.ında.n. 
- Paıııa.r 9 da. (Kemal) Tophane nhtımında.n. 

- Çarşamba 12 de (BUJ'sa), Cııma.rtesı 12 de Cttlıen) Slr. 
tem rıhtımından. 

- Pazar 13 de Iİzmlr) Perşembe 13 de (Tırhan) GııJa.ta 
rlblımndan. 

HO'l'-: Vapur ııeferleri hakkında her türl11 maldmat aşatıda ıelefO'll 
~ :vuıl1 aeentelerlım:i2drn öğ:renilooidiınir. 

Baş AoEDtıe Gata:lıa Ga.1aıt.a nbCm:ı.ı Limanlar Umum 
Müdürlüğü binMı .-ııtın(\:>. 42362 
Galıa.t.a. Tlıhıtınna. Mıntaka Liman 
Reisliğ'i binam att.ında 

SJırkecl, Yolcu salonu 
(9106) 

40133 
227-iO 

Boğaziçi liseleri Müdürlüğünden: 
Sınıf bütünleme imtihanlarına. 31 Ağ-m,-tos Pazartesi günü, lise bitirme 

imtihanla.rına. 8 EylUl S;ılı ıtünü, UI!ta. kısım eJ..enıe lmtUıa.nla.rına, 1(1 Eylii.l 
Perşembe Te olgonluk lnıtihan.lanna dıı 24. Eylül Perşembe g-ünü ba.,,Iana.cak. 
tır. Mek.teb Teşrini.evvelin birinci günü aQıla-caktır. 

Yüksek Ziraat Enst,tüsü Vet~rinec Fakültesi 
Askeri Kısmu;ııı ~ay1t ve Kabul Şartları 
ı - Ankara. Yüksek Ziraıı.t Ensti lüsü Vel.eıiner Fakülıtesi Asketi lusruın.ı 

bu yıl sivil tam devreli liselerden iyi ve pek wi derecede merun ola.n ve 
olgunluk ımtihanla.rını ve::nıi<s olmak şartile f.alıebc lı:abııl tdU~cektir. 
İ.!M~külerin a.şa.ğı.daJti qart'an haiz olması lizundır. 
A - Tüııkiye Cümlıurıyeti lebaasmda.n bulunmak. 
B - Yaışı. 18.22 olm&k. ıı22 dahildir.» 

C - Beden teşekkiılleıri ve sıhhati orduda. ve her lkllmde fa.!ll hizmete 
müsaid oLm:.k. •<Dil rekaketi olanlar alınmaz.ıt 

D - Ta.vır ve h:ı.rek~'i, ahlakı kusunruz ve seciyesi sağ.l.ımı olıwık. 

E - Aile"'inin biQ bir fena ha.I ve şöhreti ol.ma.mak «Bunun lçln de 
za.bıta ve.-;ik:ısı ibt'a.;ı; cııuck.l) 

ı _ İsteklilerin nıüraca.aı istid.awıua. şu vesikaları batlamala.rı lıi.:.ımıhr. 

A - Nüfus cüzdanı veya musaddak sureti. 
B _ Sıhlıa.ti ha.kkuıd~ t.am teşekküllü askeri hasf.:ıhane rapora ve aşı 

kağıdı. 
c _ Lise mezuniyet ve olgunlıık şehad•ıı.ınesJ veya tasdik.il sıı.retL 
D _ Okula. alındı~ı ta.kdlrde askeri kanun. niza.m ve tallmatla.r.ı. ka. 

bul elliği hakkında. velisinin ve 'keıııdisiııilın noterli1ı.t:en ta.s<lıkll 

ta.ahhilıl senedi. Ta1ebe okuldan istifa. etmek isterse okulca ta. 
hakknk ettirilecek masrafları birden verir ve bu da. taa.lıhüd se. 
nedine ka.ydedilir. 

E - Saır'alı, uyurken gez-en, sidikli, bayılma ve çırpınnıa.ya. müptela 
olmadıtı haıkkında velilerinin not.erlikten tasd1'dl ta.aJıhüdname. 
lerl. «Bu gibi hasWklardan biri Jle olnıla. girmezden evvel malul 
olduldan soıuadan anlaşılanlaır okuldan çıkartılır ve okul ma.s. 
rafları velilerine ödetillr ... ıı> 

3 - İsteıdiler buhınduklari maJıa.ılcrdeki As, Ş. lerlne istida. i 1e müraca.aıt 
edeceklar ve şubelerince iltinei maddede 'bildirilen evrakı ikma.l ettikten 
sonm Ankara.ela Yüksek Ziraa.t EnsUtüsü Veteriner Fakültesi A.s1<el'i Ta. 
Jebe Amirliğine ır6Adeıi10}cektlr. Müra.ca.ıı.t müddeti Eyl9lün ~5 ine ka.. 
dardır. Bu tarihi.en sonra. müracaat kabul edilmez. 

.t - Okula kayıd ve iıabul şehadetname derecelerine ve müracaat sırasına. 
göredir. İstekli adedi tamam olunca. ka.yıd işleri ka11anır ve kabul Mi. 
tenlere müracaa.t --tt~rl askerllk şubelerile tebligat yq,ıhr, «8598» 

lstanbul orman çevirge müdürlüğünden: 
l - Orıoıaıı Umum Müdürlüğü :merk~ ve viliyoetler t.eşka.IJtında münhal 10 

lk.a aısli ;m.a.a,şlı kil.tiblik ve mesaha ınımmrlulııla.ra il)ln nıösa.baka ile 
memur aiına.caktır. 

2 _ Müsabaka. bntiJıanı 8.9.942 Salı günü tam saa.t 10 da. İstanbul vilayeti 

kon.a.ğmda ya.pıla.ca.'Irlır. 

3 - isteltli~n imtiha.n gününnen evvel: 
A - Nüfus tezkeresi asıl v.era örneği 
B - Hüsnü ııal veslkas: 
C - Laakal ort:ı. mektcb şehadet.namesi 
D - Askerlik vesikası 
E - Sıhhaıt raporu 

r GöiEN KREMl 
Hak1ki güzellik krt.mh 1 

GÖZEN PUDRA 
eıa. inc.e tutan pudra yeni renkler -
Gözen Briyantini 

Kristalize ve likit 
Yağlı • Yağsız 

l .ı lllıı 1 -

Güzellik Sütü Cildi gençleıthir. Kadife gibi bü ten yaratır 

GÖZEN ALLIGI cazib renkleır Lavanta Çiçeği 

SEV BENi 
OYA 

CÖZEN' İft dört kokulu losyonları ESMER 

HÜLYA lf 
GÖZEN'in Dudaktan Kalbe parfumu ~. 

Itriyat depoları Gözen müessesesi Büyiik Postane caddesi No. 5 it ,, 
İZMİR KURTULUŞ 

CAM ve ŞiŞE FABRİKASI 
SADi K 
GUrtunca 

Ye 

MEHMED 
Düşünür 

Memleket sa.na.ylinde büyük bir lfSl!l" olan fa.brlkamız, her türlü modenı 

teknikle tekamül ederek blİYÜk ihtiyaçlara. cevab verıneğe ba.şlıa.m.ıshr. 

SİPARİŞ KABUL EDİLiR 
Lamba, Lamba şl.~sl, Sür.ahi, Kavanoz Çay w Su bardağı ve biUimum 

züccaciye ... Adres: izmiı. Ga.zller caddesi No. 212 Telefon 3732 .. 
TelKraf adresi: KID' cam 

SÜMER BA.NK _____ :., 

DERi ve KUNDURA SANAYii MÜESSESESiNDEN: 
1 - Müessesemizin Deri ve Kundura Fabrikalarına 4aimi 

İŞÇİ ALINACAKTIR 
2 - Verilecek ücret i§çinln kabiliyet ve kudretine göre günde 120 

kuruJtan baılar, bu ücretten ba§ka fevkalade zamanlara mah. 

sus % 25 zam ödenecek ayrıca öğle yemeği ve it elbisesi ve. 
rilecektir. 
Arzu edenJerln 24 Ağustos Pazartesi gününden 8 Eylul Salı 
gününe kadar hergün ve 1 O Eylülden 19 Eylule kadar Salı 
ve Çarpmba günleri Çartıkapıda İstanbul ,\.yakkabıcılar koo
peratifi merkezinde Fabrikamız mümessili Sinoplu Mehmet' e 
müracaat etmeleri ilan olunur. 

ECZACI ARANIYOR 
ETi BANK UMUM MÜDÜRLÜ GÜNDEN: 

Şark kromları i§letmemizln diplomalı bir Eczacıya ihtiyacı var· 
dır. Bu vazifeyi deruhde edecek olan zata ayda (200) lira ücret 
verilecektir. 

İsteklilerin, diploma suretlle ıimdiye kadar çalıştığı yerlerden 
kendisine verilmiş bonservisinin asıl veya suretlerinin bir dilekçeye 
iliştirerek bankamıza müracaa~ları. 

HESABLARI 
2 ikinciteşrin 

Ke,ıdeslne ayrılan 

ikramiyeler: 
ı adet 1000 lira.itli 
1 ll 500 » 
2 ,. 250 lt 

14 » 100 )) 

10 it 50 )) 

iO )) 25 }) 

•l 10 lt 

F - 4 kıt'a. fotoğraf •••••••••••••••••••••• ... ••••••••••••M•••••••ıı• .. ••·•-••••••••• ... •••••••••-•••••••••••••••••••• ...... 
Evrakını t.aleb arzuballerine bailıyara.kı islanbul Orman l\Iüdürlyetine Son Posta Matbaası: Neşriyat Müdürü: M. Sami Karayel 

venııelel'i ve mukıı.rrer l.mtiha.n sa.atinde Jıaııır bulunmaJJln ilan olunur. 
c9012• SAHİBİ: A. Ekrem UŞAKLIGİL 

' 


