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Bu sABAHKi HABERLER Siyasi seçimlerde 
Rusların Stalingradı gençliğe geniş yer 
tahliyeye başladıkları verilmesi . kararlaştı 

haber Verili yor Parti idare lıegetleri kadroları ile belediye 
meclisleri, vilayet umum meclisleri, Büyük 

Londra da "şehri tehdid eden Millet Meclisi bü.ngeleri gençleştirilecek 
te~like gittikçe bügügor,,dilJor --A-c-ık_l_ı _1~~.i~~-c:;;.ı.a~!: · 

S Ağustoata Büyük Millet Mecliain. ı Vi§i. 26 (A.A.) _ Stokholm. yette bulunan Alman para~ütıile petro.I de~olarında isabetler b•ır peyn•ır de okuduğu hükumet beyanname. 

lı d ld iunız bir habere aöre, kıt'aları da amansız aurette ım· ~aydetmıtlerdır. sinde lpret eylediği veçhile, önü • 
R:ı:r ~talinarad ıehrini tahli· ha edilmektedir. • . Şimali Kafkaaya cephea~nde h • k A miizdcki ayların siyasi seçimlerin .f 
ye etmeye ba4lamıtlardır. Viti, 26 (A.A.) - Stalmgra- ıse, Almanlar yil.ksek daılar 1 ayesı den gençliğe genlt mikyasta yer ve-

Londra, 26 (A.A.) - Moako· da kar~ı taarruz ıeliımektedir. mıntakaaına ıirmit bulunmakta. rilmesi ve Par:I idare heyetleri kad. 
vadan bildiriliyor: Stalingrada Don nehri üzerinde Almanlar dırlar. Ticaret Odasında se: ilen ko • roları kadar belediye meclisleri, vi. 
kartı Alman tehdidi ıittikçe bil· yeni birçok köprübaıları teıi~ Taman ya~madaaında • Ru· mitelerden peynirciler toplan - layet umumi medi.,lerl, Bü,.ük Mil
yüıııektedir. Şehrin cenubu ıart etmitlerdir. İlerleme hareketlerı men ku.vvetlerı durnıadau ılerle· mıı ve sattılar üzeri~de kon~ı. - let Medisl bünyelerinin ııençlettiril· 
bl istikametinde Don nehrini a. esnasında Alman kuvvetleri 20 mektedır. . . . muılardır. Tüccarlar peynırın mesi prensip itibarile kararlatml!f 
ıan Alman tanklan Rus topçuau; kilometre uzunluiunda bir mÜı· Bu •abahlcı S'!uyet tebliir toptan kilosuna 120 ve peraken· bulunmaktadır. 
nun ıiddetli atetile karıılaımak~ tahkem mevkii zaptetmitlerdir. Londra, 2~ (A.A.) - Mosko- de. kiloauna 140 kuru' fiat koy- Cümhurİyel Halk Partisi gene\ 
tadırlar Bu tanklardan çniu Alman hava kuvvetleri hum. vada netredılen Sovyet aece ya. muılardır. Bu fiatlar evvelce merkezi tarafından teıkllita yapı~ 
mayn t~rlalarına dü,erek harab mah bir faaliyet göstermektedir. ruıı tebliti: • • fiat mürakabe komisyonunun lan bir tamimde. önümüzdeki ay • 
olmakta ve yolları tı~amaktadır. Düşman tank v~ asker toplu~uk- .. 25 Atustoata, .lcuvvetleramı~ tesbit ettiii fiattan 15.20 kuru§ larda sıra ile toplanacak olan parJ., 

Almanlar halen Stalingradın ları mütemadi hır taarruza ugra- du,manla, Kletakaya, ~talingra kadar fazladır. Piyasada yaptı· ocak. nahiye, kaza ve vilayet kon. 
50 Kim. uz~iında bulunuyorlar. maktadır. Bu uçakların işlerİnfll dan -tim•! batı, Kotelnıkovonun ğımız tetkiklere göre, bu fazla grelerinde idare heyetlerine bilhassa 
Don üzerinde kurulan köprübaı· mani olmak iıtiyen 45 Rus uça- şimal do!u, Pr~labnayll ve Kras- fiata rağmen 150 kuruta .kada.r aydın ve olaun Partili :,rençlerimiz. 
larmdan biri Moskova • Stalin. ğı tahrib edilmlttir. nodar bolgelerınde çaı pışmıflar· mal satanlar gör~lmektedır. Dı· ckn ahlak ve karakterine güvenebi- •• , . _ •• 
grad demiryolunu tehdid etmek· Almalı hava kuvvetleri Sta· dır. • • ğer taraftan peynırcıler aatıtla~- leceklerin seçilmeleri lüzumu üze • Cumhurıyel. _Halk Partı"! G.~ne! 
tedir. Almanlar, bu kesimde lingrad tehrine taarruz etmişler Dıier keaımlerde kaydc deier da yeni bir us'!l bulmutlar ve kı· rinde durulmuf ve onları Parti me. ba•kcın vekrlı ve '!afvekd Şukru 
Sovyet hatları serilerinde para- ve bircak petrol tasfiyebaneleri hiçbir dej1şiklik olmamı!hr. lo ba,ına deiıl, teneke batın• kanizınasında yetiıtirerek ileride Saracoglu 

fÜtçiiler indlrmitlerse df', bun· - , mal 1atmata ba,lamıtlardır. Be. yüklenecekleri ağır vatan vazlfelerl.tm•k bakımından bu hareketin bü-
lar derhal imha edilmiıtir. 1 (Devamı 5 inci •yiada) ne ıimdiden ahıtırmak ve ha.zırla. yUk önemi tebarüz elllrilmiıtir. Almanlar Kafkasyada Proh. - """'a ~ 
latnaya kesiminde de ile rliye
rek Grozni 1 petrol kuyularma , . 
150 Kim. yaklaşmq bulunuy or· 
lar. Bu ciailık mıntakada faa1i· 

- -o-

İngiliz Krahnın 
kardeşi bir tayyare 
kazasında öldü 

Londra, 26 ( A.A.) - Kralın 
en küçük kardeşi Kent dükü bir 
tayya re kazası neticesinde dün 
Öğleden sonra ölmü~tür. Hav• ı Lıo.....,.."'-~ 
komodoru olan dük bir «Sunther ı....,_.,........, ___ _ 
land ıı tayyareaile vazifeten İz. 
landaya gitmekte idi. Kaza ~i
mali İskoçy~ sahillerinde vuku· 
bulmuıTur. Tayyarenin mürette. 
batında~ hiç kimse kurtulma· 

llllfbr. ı"dL" 
D i;k, henüz 39 yaşında 

•• 

u ~ k ivs 
Üçün-::-; çocuğu geçen Temmuz-
da doğmuf ve Ruzvelt te çocu· ..._......_....._ ____ ...._,"~------- _______ ....... ...,._...ı 
ğun vaffiz babalığını kabul et- !{ ... fn'! ~ •ıa v• E'b·ii. te---ıt=:ı; ff;- .. ~-:-ir harıt . 

mi~:~t dükü 1934 ı.eneııinde Alman dag.., kıt'aları Yunan prenıesi Marina ile ev. 

lenmi,ti. • k k 
Hava ordusunda faal hızmet- K fk n en JD se 

te bulunan Kent dükünUn ölü- a a SJ an 1 
~q, lngilterede olduğu kadar 

l>litün müttefik memleketlerde dag .... ını ele geçı·rdı'Içr de derin teeHÜr uyandırmışttr. 

Çörcil Moskova seya· · ~ ~ 
hatini parlameııto :la (Alman tebliği) Sovyet tebliği 

anlatacak 
. Londra, 2s (A.A:> - sa,':e· Cenabta Mldalaa. 

kıl Çörçil dün kabıne azalarıle 

'Cörüıerek, Moskovadaki iatişa- bl bl Şlal'I 
relerile Kabirede ~yapbiı te?1~a- r •e I' sa,, a 
lar hakkında malumat vermıttır. .. 

Başvekilin, bu teınaıları hak· tedlld • olaro· 
kanda -~·r~~menatoda ~a i-ı:ahat zap 1 • 
verecegı soylenmektedır. 

Çörçil Kahirede bultınduğu sı· Berlin 25 (A.A.) - Alman Moskova 25 (A.A.) - - Sovyet 
rada, Maltanın askeri kumanda- baıkumandanlığının tebliji: öğle tebliği: 
nı General Gort ile de görÜ§• Kuban nehrinin manaabmda 24 Aiu~oa gecesinde kıt'aları • 
müıtür. Rumen kıt'aları, ev ev yapılan mız Kletskaya'nın doiu cenubu ve 

-o-

Almanlar Alsas'da 
mecburi askerlik 
usulünü koydular 

londra 26 (A.A.) - Berlin· ' ~ de resmen ilan edildiğine g 
Alsaa'da mecburi askerlik u 
tatbik edilecektir. Bu karar 
•a.s'daki Alman valisi \Va 
tarafından halka bildirilmitll 

çetin savaflardan sonra Tem~ - Kotelnlkovo'nun doğu ıimaJ bölge. 

J·uk aehir ve limanını ele geçtr . lerinde düfltlanla çarpıtınıtlardır. 
>' Cephenin diğer kesimlerinde biç bir 

mitlerdir. b d de<ri•iklik olmamııtır. A ;ı:. Kubanın cenu un a ooY 

f•a • Tebliğe ek düşmanın birçok kar~ı taarr.uz- - Sovyet 
ı.r · .. kü t"'l ·· ve Sov.retıer, Moskova 25 (A.A.) a r u mUJ ;, bl'- I k 

• t lar sayesind~, te ıg ne e : 
aarruz · al d -
ha ziyade geri çekil- Koı~elnikovo•nun fDn ~gu~un. 

ilmittir. Alman dağ da, Kızılordu, Sovyet mevzıle~ı ~ -
i Kafkas dağları • rasında bir gedik açmJf ~lan b~li: 

'rını zorlamıılar ve .ayıda diiflnan tank ve pıyade bll'lik 
ı ~ inci •ylada) (Devamı 5 inci •yfadtı) 

Ad\iye VekiH Adliye tarihinde eşine 
bu sabah geldi rastlanmadık bir hadise 

................... --._. ........................... -........ , r·················................... : 
,i Be• avukat •aat 14 den 15 buçuğa kad~r ~uru!"!anı~ ba§la- E 
: ~ beklediler celse açılmayınca muekkıllerını mudalaada : 
• masını ı · Adi" V k ·1 • tj yalnız bırakarak mahkemeden ayrıl~ılar ve ıye e a e • : 

! '- .. ~~:.~?.~:=~~~:ı.: ....... _._,_ ....................... · 
. öiln-ö;i:ü~" 
• dar adliyesinde 
şimdiye kadar 
adliye tarihi • 
mizde eşine 

rastlan
madık bir ha. 
dise olmuıtur • 

Adliye Vekili Hasan Akabinde Ad· 
Menemencioğlu liye Vekaletine 

Ankara 25 (Hususi) - Adliye ve İstanbul ha· 
Vekili Ha.an Menemencioğlu. tet • rosuna intikal 

ı bul eden bu hadı- lfdrlt.aeJe isimleri geçen avuka •lordan üçü kiklerde bulunmak üzere stan a z· M fi 
ek ı senin tafsilatı Suad 5'.lail Tahşin ıya uza er 

hareket etmiftir. Vekil, har el n. d . Bengü Türk Bayaal 
den evvel fU beyanatta bulunmui. şu ~r • l rde Sümerbank Yerli mahkemesinde duru amasına de
tur, • , . . tçenp e zarı Üaküdu aatıf !IU· vam edilecekti. Mahkeme duru!I· 

«- Ceza kanunu proJeslnt lntır- Ma! d a kubulan ~uii&timalin ma a~11ti olarak 14 tavin P.cfümit 
~ üzere çalıım~ayız. ~u pro- b~sın U~ ~dar Milli Korunma (Devamı şayia 4 / 1 ele) 
Jenm memleketlnıa:.ı:ın hususıyetle • d:un=._::::.s:u=::__::=.:.:.. ________ __________ _ 

rinl ve ihtiyaçlarını karıılayabilecek f f k b• • 
bir kemiyette olmasını rözönünde Reı·imin muva a ır eserı : / 
bulunduruyoruz. b 

Kanunun tamamlanmasına daha ı• B k b •• ..J~._,t..J-c: 
150 madde var<lır. Hepsinin 650 ası ugun 1 [J "' 
madde olacağını tahmtn ediyorum. Ş an I co ..., . 
Proje tamamlanddctan sonra da U'-' <-
üzerinde birçok ça1ımalar yapılacak 18 t ı d (_ ....., 
tar. Bu yeni kanunda aile bağlarını yaşını amam a l /) 
kuvvetlendirecek maddeler de yer 
bulacaktır. Nesebi belli olmıyan ço 
cukların dunımları hakkında yaptı. 
ğımız anketlere birçok yerlerden ce· 
vahlar gehniı ve bunlar tasnif edile
~ l.tanbul ünlversitesile Ankara 
fakültesine rönderilmlttir. Alacağı. 
mız cevablara göre bir komisyon 
tetkil edeceğiz. 

Adliye Vekili fehrimiz;de 
Adliye Vekili bu sabah ıehrlmlze 

muvasalat e!mİf; adliye erkanı tara 
fından karıılanmı,tır. 

Falih Rıfkı Atayın 
güzel bir makalesi 

(Rejimin muvaffak bir eseri olan 
«Türkiye İt Bankası n bugün on ıe· 
klz yqını doldurnıuı bulunmakta. 
dır. <ıSon Posta ı!, bu değerli milli 
müessemizin yıldönüınünü kutlar 
ve ona devamlı bqarılar diler. 

Bu münasebetle Falih Rıfkı A. 
Fransız Ayan ve meb'usın tayın huırıamı, oıduiu bir yazıyı 

okurlarımıza sunuyoruz:] 
ITI0CIİS[erİ k'" patı idi Gazi Mustafa Kemal. İzmire gir -

.Londra, 6 (A.A.) - Vichy· dlği zaman, artık her .ıeyin bitmiı 
den bildirildiğine göre Mareşal olduğunu söyliyerek ıevmmek gafle
Petain ve basvekil Laval tara- tinde bulunanlara: d 
f d • l · · · • - Bilakis diyor u. her ıeyın ın an ımza anan bır emırname ' ! 
ile Fransız parlamento&unun a· baılangıcındayız 

b, l'.,le•·i lidve Osmanlı saltanatının inhitat ve yan ve me uaan mec ı.. • o f 4/1 d ) 
dilm~1fr. - (Devamı aay a e 

• 
I f Bnkası merkez funası 
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Yanm tedbir 
Zıhniyeti yerine 
K esBnkes karar 
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26 Ağu.stoı SON POSTA 

MoltRe nlnMektuP.ları 
Ceviren: Sadi Irmak 

O zamanki orduda 
hekim yo 1 iv. 

vardır • .Kapıdan dııtarıya baktı
iı.m zaman l çunku pence<eJen 
~ır şey görmek kaoıi degııdır) 
on p la no a me2arhK gorunuyor. 
burada sabahtan akşama k a a .. r 
mezar kazılıyor. yunkü ha3ta
nelerde çok ölen va r. Bazan as
kerlerin neş'eli bir müzıkle öuü
müzden geçtiğine bakarken tu
haf düşüncelere saplanıyorum. 
Arkımızda dünyamn en kotü 
şehirlerinden biri bulunuyor. Öy
le bir şehir ki sokaklarında ço
cuk, fener, araba yok. Kadın 
balo, tiyatro, kahvehane, okum~ 
salonu hiçbir ıey yok. Yalnız 
gök ve a sker. Şehir etrafında 
futleri karla örtülü mağrur dağ
lar yükseliyor. Bazan kendime 

Malatgadaki kışlık karargahında göriilenler ve neş'e vermek için ,öyte diyorum: 
F f Jı / d b "işte burası Ermenistandır. f çin-

ITB tyl artll 8 İr Jzu[ga demi den Fırat geçmektedir ki coğraf-. l . . . ı ya derainde membalarm: hiçbir 
- 6 - . A buhm.muı 'beye f~~ bır hı~ı ı dar yüzlerce a&kcr, hem de en zaman söyleyemezdim. Çünkü b.a 

Sai~y kaleaı: l(.,.arwch ka.ble-lvu~u . verm&Jb. ~h~_:!rf iyileri ve gönüllüleri, ölüyot'. na dünyanın öte ucundan daha 
13 Mayıs 1838 tepeler uzc:rıncle yerle.~rdıgm~ Moltke kr~ı k ka argahh uzak görünür dü.» 

Ş. d" k- .ı a .. -a barU.ten masam plinşetler ona b1r nev1 y Bu hayali.ta raam pek . ım ıye aaar -- ·T b .. •· "b" ·· ün ·• B f ·· M l 23 ı· tk'· • 1838 • en zı-tavsif ett=iim köşkün içini an• uyu rı ı 1ror mut• u te erru· a atya Hanun yade melankolik bir vaziyelte 

·Sayfa 3/ 1 

CSPOR~ 
Ankara, İstanbul ve İzmir takım
ları arasında fuar kupası maçları 

Futbol Federasyonu Fua; kupası 
na.mile üç tehir arasJnda bir turnu
va tertlb ebnlftir, İsanbuldan Be • 
tikta.t, Ankara.dan Gençlerbirliği, 

ğuatosta Fenerbabçe stadında yapı
lacaktır. 

Ankara-(zmir bisiklet yarışı 
Bisiklet Federasyonu tarafından 

lzmirden de Göztepe ve Altınordu 
takımları arasında yapılacak meç. hazırlanan An1ı:ara, lz~ir mukave • 
lar 10, 11, ve 12 Eylülde İzmlrde met ~ııına rırecek lst~.n~.ul ekipi 
oynanacaktır Be ikt l . 27 Ağustos Pertembe gunu Anka-

. · . ' a~ın zmrr ae • raya gidecektir. 
yabatı dolayısıle ilk haftadaki li& B . . 
maçı tehir edilecektir. eden terbıyesı mükellef-

l.tletızm birine lik'eri lerinin faaliyeti tatil edildi 
Ferdi atletizm birincilikleri ha • 

zırlıkları için Zonguldağa giden at. 
}etlerimiz tehrimt:ıe dönmüılerdir. 
Atletizm müsabakaları 28 ve 30 A. 

Görülen lüzum üzerine beden ter
biyesi m~llefleri arasındaki ça İ IJ
malara bır müddet için nihayet ve.. 
rilmq ve keyfiyet ~lakadar teşt:k _ 
küllere bildirilmiştir. 

lat- k . t" T A kı benim ab dün bizzat Said Beyden din· Burada karnavalı pek parlak bulunduğumu sanma Ev· . . 
aua IS ıyorum. a ı-.ı!L • . . k • - B'' l "d . . unın ı-"h• b l t..: k .... _ euıx. Köşkte mebzul mıl; 1,ırda ubuyamıyacagı". oy e gı erse çınde her <ı.ey yerli yerı'nce Al ~ gı ı u sıkınbh yo u U'lr an• b y d k l 1 l k · k ' "( · • s -~ Üııtünde ),itkin bir hlcfe katet Ug' ay, arpa, kasabhk ha:yvan a: ere meııgu Oma ·~ ansız (aba ,ük ür neferlerim iyı in~an- " on p l b 1 9 

llleye mecbur olmadan hayalin- ve at bulunm~tur. Su kötü cin• ı o.~cak. Mane-al ~e ~0~.a- ı~~ J ~~t- lar ve bana sadıklar. Şahbaz at- o s a,, n 1 n u m ac lSI: • ( 14) 
de ca l d b'l • Elde mev- olmakl ı beı-aber kafa miktarda t~·gı~~odve pdenehere erı . :gıd a or- larım bergün beni geni~ ovola.r· J 

nan ıra ı esın. d G . • tu u am a araretı o erece• d d' · ı B · ·ı h Sold • -' c~-d ar k 
511 

terazisi var 1• arnızen ıç•n felaket ola· . k k a gez ırıyor ar. enım aı e a- a.n ~ga doi 
'b• b t•.n, mızra ve.__ .ı bilecek ~kilde pislik vaı·dı. Bah· nm_ yu arısına çı ar~mıyorum. yatım 'bundan ibarettir. Paosala- ru : 1 2 3 4 . 5 6 7 8 9 l ı 

&ı ı asıt -.letlerle ne ..uar yap- d rt ki Ruhumu ısıtacak ta bır ~y ol- rım ise yalmz nazik d - ·ı · · ı _ izm:-a- bir 1 ~ ak k . . • ·c çe, gı a a ı an, paçavralar ve ıi - d b d 1 egı ' aynı "" """ ı ı 1 ı ~l .. abılae bu d..-ın ırti aı?ı laayvan kemiklerile dolu idi Ha· 11!bP~ ıgını· an Ba~-:n onaca.lankışım zamanda, her gavura kar~ı ol- semt (9 ). 1 
o çtuın ve fUDU buldum: Kulenın ffün · g • 1 ge ıyor. ı:r.ım meme ette duöu a-ibi pek d t · 2 - .Bıiwu• in. ı--ı--ı--ı ---- --ı 

. . va taa . ediyc.rdu K k l 1 ki nd .. ··ı o ,. os ane ve samı- , " il' zırYeın çayulıktaki .,... çadırın· _.ı l k : . ap1nın as er topu u arı a gol"U en miler Buradakı" ki .· . b. 3au (7 ). N11ta t2), 2 ı 
d yenıaea yara ı ardetını tası an , d b d k B · .zev eı ımın ı · - ı ~n 1363 ayak yük.elırir Bu • .. · Y neşe en ura a eser yo • u risi de Fırat kenarlarında her ün 3 ·- A !.;alan bu . --------- -- -
~tkün vaziyeti SAğlam, fakat bir' Kurdle _karıılaftım. Zavalh askerler adeta babalanrun mu· benim Avgusburg gazetesinf 0 _ lu' (3), İ14' ı (5). 3 11\faaı zayıftır. CesMwizlilerin adam ltacagından yara.lanmıstı hari.blik ruhlartnı kaybetmiş gİ· kumakbr. Bu gazeteler on dört 4 - Bi. emir 4 - --.• :-------- - ---.,...,, 
sağla~ ve llluht~m binalarile ve yedi gündenb~n inlemekte biler. Bjr iki ~Ü~ evvel bir çavu- ı günde bir istanhuldan Tatarla (2 ). SaLanııı iade . -_.- , . . __ __ __ IMıo.il 
kıyaalanatnaz. Duvarları incedir olduğunu söyledi. şu kur!una dızdık. Bu adam alb gelm~ktedir. Gazete buraya ka- edilme" uzı.-rc bi • 5 • il 
ve yalnız buğday anba 

1 
rnıc- Sıhhiyeyi çavırttım, bu bir tane nöbetçiyi yanına alarak dar 21-28 gün,t e varıyor. Bunlar ııisine verilen şey •ı .---------- __ 

lar ve Seyid Beyin dr' sa iht;· X ürddür dedi. Yani yardıma lü- kaçmıştı. Paşa getirilen kaçak- beni birden'hir,. rl .. nizlcrin ve (I). 6 
va eden üst kat u·· t?.-~amkı bbı zuın yoktur gibi hakikaten ıura• Jar için adam b~ına 250 kuruş ~Jgaların ötesindeki Avrupamn 

5 
- Yunan <ıil. vardır. Bu bina 9 u~e u .. e •ı fecidir ki üç bin kiıtiyi bi.- ca- veriyor ve İlkteırindenberi bu - ~rleni milletlerile bağlıyorlar 6 
- Bi;: spo: i --,---ı.------------· nın mınıarı ko,- " d k 1 b d 1 • • (7). İİİ 

kün garb tarafı d kurş hi) berber refakatinde harbe maksadla 100 bin kurus bat"ca- ve ora a ı va:uyet e ura a um 1 

l'
elebilecea.ini ~çand'· ••-munl~.- m~.~tır. Her.gün bir iki za_valh kar~ılaşhrm~k. fırsatını huluyo: 7 - Si>ylenilen 8 - ----- --- - - - - - - --

.-- ~-· emı" a-o"'nderı"yorlar. Topçularımızdan f 11 k 1 b · t Ah bızım Alman d k s~ (3 ), B ir dıy"' 
eth 1

. b '-- • ~ .. ne er e erı aı· a arına sg an- -um. Y8 
R 

1 
- - --- --- -

1 
--- --

ve m a ı uraya .aoymu t k " ·· t ·- ' · ) · b d' · ı · AfMı~ .a 11111 H lh k" .. kk l k 
11

• tur. bir tanesi se •z gun evve çıg- mış vaziyette bir K;,trdün öniin- neş esız erı, e .,ın erı zaman • · -..... taı l I · k: u ı .uç .o a_ı ır ~errni nendi. Hala bugün bacak lrırık de getiriliyorlar. Bazan soa·l!y?- z~man l~ 011
0 .' " '"'. Mala tyaya n-S::;..~ı~~ear,:(e;1• _ı~ı •. O -----,- ı--------

11 pının ü~dekı_ kubbeyı yık- mı, çıkık mı, yoksa ezik mi kiın- rum: .. Gıdanız iyi, meskemnız onderebılsek. S•mdı acı bir ten- _..,.._...... - . 
:ı' ve beyın yatagmın yanında- se bilmiyor. Zavallı adam hiçbir fena değil, elbiseleriniz sıcak 11

e karşıladıkları Avrupa m H- 9 - X Dt!l (21, L!ıa:=:i:::::=---==---=========?~~=~=::d,..--
aynayı parçalamıştı. Bu ayna d tutuyor, gördüğü,i.iz muamele e~~eselerine nasıl hasret duyar- Geyik. cinsinden bir bayn.n <G ). \ 6 - Doğru :.öyleme~en nı . Ycm,.k 

elli ~~atlik mesafe dahilinde tek yar 'cm görmeden çadırda. V:a~~· fena değil, fazla yorulmuyorı.u· lardı. ıo - ::\Iüsaçi (4 ), B ir ~mir (3 ). (?). 

ayna(far. Bir bomba yukarıda a· yor. errahinin bu ~aziyetmı u- d _._ "d nuz, aldığınız para a az deği.l. Pasa ~azetenin veı·diği en en- Yo\ıadian aşa.tıya _,ğru : 7 - l':ılvıı.rma. ifa.d e ~iter (41, Kopar_ 

Çık duran •arnı-.a du"',.,mu·· .. '\le ~u- mı ederim ki Hafız Pa•a seras- ? B k 1 E '· "k "'k (.) ... i ·- c ~ ı .. •• :r "( " 'l N;ye kaçıyorsunuz. " una. -ar- teresan havadisleri benden so- - r:bl .. .) • u •r ; ~e.. ,. . maya saı;a-,, (.tl. 
'Y_U İçilmez bale getirmi~tir. Ha- kere anlatacaktır. Frenkler bu şı « İşte böyle oldu, ne yapalım rar. İstanhula yapılacak bir ~e- 2 - Bile-in (4), lln.h d~~il (5) . 8 - F dli'nin ba.şma ;reU.r l5), B~ 
fi.f tnermilerimİ2! duvarları epey- sahada olduğu gibi hiçbir yerde a;yorlar. » Bu adamlara 200 er yahatten bahsediyor. Bir defa 3 - Bir miılt~I. (:>) , :s..ı..ı C?,). renk (2). 
ce saraa.bilm~tir ki bu da onla· hizmet edemezler. Galatasaray- sopa atıhyor, fakat ilk fırsatta d~ha parlatılmıt bir çizme, ~ilin- 4 - Alkış nidası (2), Bir ~öt ren~i 9 - Aletler <4), Başma Ck J ı;~'.!:-~ 
rın k'1vvetli olmadıiına drl&let daki nebatat bahçesi ve ·rıh Fa- gene kaçıyorlar. Bolu alayından miş bir mahmuz, iyi pi,i.rilmİ§ <

3
> • t..irata ~·an olur l6). 

ethr. Bi.r frW aalaidıüa 9~ k~ ...,...,.. selİAceye ka· fÜlliİ,.e kadar 364 kisi kaçak (Devamı 4/2 de) 5 - Asmak (9). 10 - Yamam. AfrikacJa blr ye: tı>. 
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1 f~rii kadı 1) 
HllSllET SAfA eofKUJ-4 iYa~atır 

ıOa- yaamda kon.,ıup ko· - Ya. Ü ae &tenis Çelebi? mı? Ya, ailihtar oduancla olma-
nutamıyacaldarını • anlamak İs· Şüca Çelobi de Beıir ağadan sun? Ya Flawa ölürM 1.. nnda «- Sebelt MAaİa 1 » tliyea metçi, J.Oiuk aayhalannı d~a· 
tiyordu. Beıir ağa ciddi ciddi: böyle bir ıual bekliyordu. H~- Arablar boywılaıanı IM&ktüler: Ha,..tmdaa Gmid yoka! bir ifade var. rak kopnUf. Ben yetlftiiim ... 

- Çekinmen aia, Ali Bey ka- men Cıf!Yabı yapııtardı: _ Yoktur aultnn·;g. Bir aürü «yobu lar, «AcalNu Bizi iç.-i im-almaaclalar. Qepi· man, çok feci Wr haldeydi. Ci· 
aiyeye aıah olup dairei ittifaka - Bizzat aahibi devlet haz· _ Şevketliı ~fesıdimq dahi lar kafamı •arıyor, korkunç ihti- miz korkunç bir intizar fçinde ferleri parç... ,, Jrdu sanki... 
dahil bulunm"lar. Siz hemen ka- retlerile sartltmek ahaen ve ev· «mabeyin» de •ok n:udıtrlar? mailer tepeden tırnqa beni ur- bekliyoruz. İçeriden ujultulu Ellerile midesini 1....•tırıyor, 

d ·ı it ,, d 1 -1:.. y • . d T"."' yer· nn a11nız ı e meyanede ceçen• fek ol• Wi •• anmı. - Haremi hümaywada olduk. sıyor u. ... er • ._..,.or. •ımız • dwa· de, kıvranıyordu. Atzı köpü İ· 
leri nakleylen!. - Ya, .iz de Halil atanın 1.,-ı aöyJenür idi. Doktor Muhiddiniı1 kulakları mayoru. ..:-..1-.. c1· .M.•:ı- bl 
D-~· d ft d Al" Be d li . ..... L- "eti • lasın! Bu L d L-~ uı il'-!- 1•-L.• lr L-..._ ,,.._..., L «- vı .. .,. .. rum a acı· ~ı, e er ar ı y en mec ••••-zır mı ı nn} Beıir aia as duraladı. dü,iin- çın ""eyecan a - - ..,...ır- e ...-..ı ar_•_•-.- flm. Hcll Beni ku 

çekinilecek bir şey obsıadıinu a· - M.._.denlhıde deiil idük. celi diifünceli batını kqidıktan dürmezae, aenın in&. •hnit ibd- lamıtı koridorda, ıisaraamdan çaıı.,....~j· V d d rtaba~a 
çıkça anlattı. lılalil pehlivuaua cörebileceii b· aonra kararını vennit cibi aasına kahkahalarla sülecejim. derin nefealer çekerek. bir •1&fl cluymaa ım..: a • aia ~Y~ 

K b h··-~ "" • ela ..... "' ı·· d"· L· h 7•· Yolda. aeri dön.ı inMI-...._ -L. Wr -L-- ..._. ___ Abl.. -... ın ~ 1111 •···• Biltün 
apıcı &fi •-yeye eream· r .e.er u ıcer uır uauau te- nındakilere döndü: hi otomobiline rastladık. _Dur,~ lind:ki::..~~:;-~or L-- L;: a&yl~ilden bundan ibaret! Yav· 

den ktk7acaiıaa lrettiremi7w- min De mqsul bulunur idik. _ ıc_..... b.aprun atalar, W- -- .,.....,, •-.. - rucucmı Jna k d .. ·· ·· ı · 
du. Kardeti Halilia: cMuvaffa· - Diier huıua mu dersiz? .. :- od .. - .... t-•if eylen. a: ...... _ rarak, Füıunu bıraktıtı hatıtane- li hldiaenin aanmhn1e senem, k d a ar aozu aoy eyın· 
'-- • • ._ ...... t-L-kkulrun -- - -r - ııııc- ,,,.; ö~ndik. $oföı ün •anan .... aki ellerim cebimde, dut"" ::--ek ka· c~ye. a ar da ne azab çektitiııi aı7et ıçm-.. f&ıHD ana u Ş6ca ÇeleW kızlar aiaunın fa -ketlu" -~-dİmlZ laaki-w. ,. ··- I ... ....... bır balaen! 

......... .:..- Jattı ~-~ ku ı f ı r-· • -...-, S1hhi•e memaru: lriliyetinl b-L-tmif, L•ll' heykel • • eaaa ·---•• - • vuaaa· laiına efilip bir teY er ıaı • lerine yüa Miffllim. ı 7uc u Artık la bir d 
kiler ~ir aiaadaa aalMnazlaadı· dar faS1ldamai, Aral» çevik 'bir ( A lı ) - Hayah tehlikede ıni? bareketaizlitfle oldQj'um yerde ıç feY QJ1Dayorum. 
lar: delre11 sibi yerincleın sıçrayıp 

1
• r «• Par Saaline, endi .. li. bakab bekliyorum. Enfttem •w ( Arlıan oar) 

- imdi '- .-ait ae ilnit? lliliıııdlh • C .. - Öyle sibi! aralık, ablamın ininde durdu: 
- ilkin akçe İat• c1emit Wi. _ Ne deniz? Ana muvaffak Gehbolu • Muddei Cevabanı vermekle iktif• •t • - Na .. ı oldu hu~? dedL. Gelibolu C. Müddei 
- Am clütiinmen, o dhet ko- oldunuz mu? U ·ı· v • d mqti. Sen M:TeCle idin? Bmm MW Hd U •ı • • d 

laydır il'-· • b ali .. I mumı ıgın e rı: Hastanenin eeniı avlu.unu e· bardak -kacak miktAnla tentir- mumı 1;(.ID en: • ıı:..ırcı •ıını • ayınca aoz •· -. k d • • y• ~ 
- Saaiyen yol•ql.arlle llıtlta· ri peni parıl yanaraktan batır· Futa flaAQ mal satmak aurel!te ih.. Dlf\rmle otar a am katettık. cl1yot ne aroor? l'aala fllııtıla lllal aa'-ll .llll"e&ile 111.. 

re eylem•k -ister. da: tftıılnla lntunm&Uan ma.mun f'.~llbo. _ ICart~~za çıkan i~ 0beya~ aö- Bunlan -··!'-se eder hir ta- tlWnla lııuloome).llaa wu GeUN. 
- O dahi lrenff Mleeeli key- - Bre saadetlu ef•HU.niz ai- hnnm BllA>T köJ1blde ~ Maatara tüa!iddu adama, ilunux bırden ..-la .... a.-t •ır ...ae •••mUflu. um B~ maıuıllClliode ve Ta.-

fiyettir. Ya liçüncU? zi ihya eds. Bu ne, , J,endülü- ~ Ul! dotumıu ~ Gellbo1aı•deti ha>:kı~uak sorduk: AW.., .. lak söaleriai kaJclı. oaJıır CM'd *le lmda~ı lıJahain ot. 
Ali aja .ne.-;.u oiuftunlu: ,.._..,_ .,_._,. tur! ~ usa mallkemt11hıee 11/(/912 ıa_ - Yeıilkordea aetiriten senç rarak, .-itt ... l.akb. Ba öyle ıa Biilıe71a Mdd6ne Oellllola uıı;, Cf9 

- Oçüncüsü sultanım, ıev· Odadakiler takdirli baloflar- 141ılade mlHI toranma kananunan n.j kız nerede) bir l:Nıkıttı W. eaİft«ll. bu halat· .meıla1ılemeılhıee 22/8/MZ tarihlncle mllll 
ketti efendim~ aya~ı toz la Çelebiyi ıtb:üvorlard.. Ku.lar n11, a Ddl 1IUl4lıhlert maclblnee 1tet •• M~tabu~ıı:, t~llpmı~~an taa ... ~ ~raa ~- ••w ~ Sl/I .....,. • ..._ 
yüz süreme• a.e. aabıbı d4!,~et aiaaı kapıya doira ~~- l!ra alır JNll'a eesulJe m&bkiıniyetlne urkm"!tü; elıle IDerdıvenJen •ı-a· rın bar tekini bale çozmele •akıt clMaee '- .. 11111' ..,. .._u9 ._.... 

hazretlerile nberu selmek fU· seslendi: ve ,-edl rin filı:linmaı kape.tı\n.asına ret ~ı: • bul~cbiı halde, bapnı inine .t;batyıetlae w 7etl 1111 .-..ne._, 
t ...... r idil _ Kim var anda? ft ldkOm lıııt.'tletUit ia'kdlnk wen k Ba:,:~onlehe hBcum eder- ~!~,Ablam, z«- Bu itah niçin 1ııimuıa 1 5 , • •ma w • .._ aft 

Meeele ..-..... ıa kOR•...-k iki hadım aiaa1 ıeğirtilt el lııendlsbdm tıımmü •e 25 lirayı cee. en amız an aJl'et)e bakı • -- ,,, «- at.n llUılnolayo • letıllll w >ı .... lln T' • ,.. ..._ 
Nhai üzerine clayanmca, biri de ~ lar Beair aja elini kal· memet htte lllnma dair •fl'llen hl. yorcl0 a. 1ccn·c1 ram, Wr ele ae• -·· -,.. _. 98 11 llmrı aeıı *-.ere..._ 
cevab ._.bilmek için lr.end;ade dırara~ ..:.ir Yerdi. lııöm bt°llesmeltle Uln olunur. at ka~ • ~ ~a. atlamaktan llafif ifadeleN.a •- Satmala- .. ._ Mlllla ..,.- • dıh llln ~. 
kudret ft aal&hiJ'et bulanuyor- .,. - '-~ . el • • .ısıer1 flfllllt. pen~n &ir halde, ma, bunda benim .. uhlim 
da. Hele padi§alam huzunma Ç1· - -an, waa.-yın aH-esı~e! G ı·L 1 C M"d heldi7en alalama buldak. var!», u- S.. ne .biais, aıe b- Karar Hülisasıdır kabilmek prtı büabütün hususi ıa.w..altı tarafına ko,un. Sah·bı e J1,;0 U • U ddi - Na11I Ftiam? ba bir adam1111l Ne balda.._ 
d_._ ıabibi idi. .te.'!-t ha~Jeri anda. ltutanur· Umum iliğinden: IC.-idorun •ihayetincleld oda· çıkııabilirOl'RDI» • ifade eden c. 'lfltll/lffl a..a- ağa az mürakabeye va- lar ıae !~lıp !'4!ber -.er~: • yı cöıterdi. • en aiar meydan okuy&tlara ka· 111111 ... - ke- malıaleftı&. 
nıp diitünclakten .onra baıını Zeac:iam barı kottu. otekı te· ea.a ea.et ,... hık lota lıllıheL - Orua.. ıaicleaini 111r.a,. .... dar bütün karııhk manalan •ir ._ Gehtıa B111*r 8. f ._,.... pm 
kaldn:.la: reddidlü davrand~: tm ftl1len 11 t..U Ullılaa ti alel ...... 1ar. . • anhk lNalutmcla Mr araya topla• l "'•I ~ ...... ı.. J'raa • 

_ Baka kapu yolclqa. ıevket· - Ya, J'Ot iae1erT ~ 91'fe4mek ....Ule alUi .._ - Tehlikeli mi? llllfb. -. W.. Ye v-~ k. 
Ju efendimizi bilaneyü,,; lakin aa· - Yot iseler gel~ haber Te- w -...... .... .ur baftkMe .._ Hıçkıra haç,kıra ailanura bat- Bu sinirli U.a lciacle, •ina· ...... ~ ı ... c. •• u -'ilde 
ıhibi devlet hasretleri~dea bir rirııiz. ........-. masnun Gellbel•nan y..._ )almfbı kata7a tatuıwalan ilatimalini ~ edla --~ ut.le...,. 
tlefa istimzaç eyli,eiim. Beriki hadım ai•sı ,, .. •eJ.irf. emtia ~ flrlllcı 11-a.eıl - Omid pek•~ 4iywlar. Çok dütünerek, )ifa kanttamı ......... ıull ..aık ~ alDI 

Ali ala ellerim attı: ti, atalar meı-~:venleri atır aiır otla llH..,.,. .......... Ydwı,ya fasla içmif! Vaktinde J'etitebildiniz • .,.... ..._._a U/I •e 59 W1I 

- Bizlerden gitti sultanım. inırtPP-e baslsdılar. GeUllellı ultJe ena lll&hk._..ae,, Hı Altlama aonnak iatecliiim pek mi? ....,..._. 111111Clblnce eUlter Ura ald 
alt ,.amm cenabı weritiniz bilür- Çok seçmeden zenciler ıoluk 4/94% tarihinde mU1i lnınmma ıa......._ çok aual Yar. Lakin, hu mmtan"b Ablam enitteme arbsnu ela. ...,.. ~ Memeka1ne "l'9 'l te'I' riD 
aüz. 10luia geldiler. ikisi .:le sadra- n• 55 neı auMNJ waeiWnee llt) ika halinde aonnaja cesaret ·.deme- nerek, c:e'9ah ._eli: lıaplllerlne. ıs ıtiıa mllcWıe le....._ 
• - 1... sam Mehmed Pata)'I ne kubbe· 1ltw ..,. efSll&ile ma.ltkiml1eU11e ... ~im _cibi, yiizüme zaman za. - Şayam hayret Wr '97 v .. amm ....,.. ........ ft hllllm bf'lllt,. 

Be,ir aia hemen sadrazama altında ne de mabeyin taraf anda hiilrilm ~iJeeıtlli Wıdinle Wdl 1ıeD- man lı•lnflannda heUd d-e, ken- dad 1 iki bar4ak Natinli7otu İç• llltade tiıtrell --~ all .ın..11 ._. 
sibnek istiyordu, fakat gitme· bulamamı,lard11 Setir ata svrat .tlsilllkın almmlıll "' 25 U.uıı ...,.e. eli kendime kutkulanarak buldu- mit- lstarabclaa luwambfl hal· blar ltl!f mm lon "-ta ,...._. 
el-o eTTel esirci $üc" Çelebinin ederek çılnıta: _. -~ Uilıana Mir .,.._ J&ik._ tam mana, beni lauadan mene- d9, ~eriai .. 1mu., aDC&k ken· -.eilfm 1'ne 17/ı:t/MI tılrUalMe ..._ 
fikrini de almak i~ı - Bre arz ocluma baktını• IM1' ı *h Jl6a ....... eli,_. Ytizüme çarpma •••arla• dbai ka~ltedeceil •ir aıraü hl:ı .. IW ~- c9l71• 
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=~u=0n ~~~~~~ ~:Ah111nt ~ 

.. rimiz hiç mi yok? Elbette vor- l!!\!..\~lf,ft,.-ft, ~ı 
Big ada ' &Zmirde <Bat tarafı 3ll de) dır ve olacaktır' fakat bu eksik· ;:; 

bir tabak patates gibi Avı·upai !erin hiçbiri mühim değildir. ö- Memo· ıle şı·ddetıı· bı·r bog""'uşma 
Bir telgral hat çaVUfU llir yol 
üzerinde pu•uya clufürülerelr 

ölclürülclu 

Biga (Hususi) - Lapseki ile 
Biea arasmtiaki telıraf ve tele· 
fon hatlarına bakan seyyar hat 
çavufu otuz yaılarında Mehmed 
Ülkü, ayın dokuzuncu Pazar "ü
nü, Karaaiaç mmtakasmda ba
zı bozuk olan hatları tamir et
tikten aonra evine dönerken yol 
üzerinde fundalıklar araaına ku 
rulan bir pusuya dü4ürülmÜf, ar 
kaımdan atalan bir kurtunla vu
rularak kanlar içinde yere aeril
mittir. 

Silah sesine yetifen civardaki 
köylüler tarafından bir sedyeye 
konularak Biıa d=apanserirıe ee 
tirilen ve banakları dıtarı uğra
yan yarala, birkç aaat sonra öl· 
müttür. Vazife halinde vı.,rulan 
maktul verdiii ifadeaiade Kaz
malı köyü muhtarı ndan pphe
ai olduğunu söylem~ ve fıtlrat 
aili.h atanı ırözile 1rör1nediiini 
beyan etmiştir. 

Adliyece ite el konmut ve tah 
kikata batlanmıthr. Hadisede 
kadın parmaiı olduiu .öylen· 
mektedir. 

OçüncU umumi mUhttişlik 
maliy3 müşavirliği 

Edime, (Huı.usi) - Trftkya 
Umumi Müfeltiııligi Maliye Mü· 
ıaviri Lutfi Çığ;rkan Üçüncü U. 
Müfettişlik Maliye Mü~virliii
ne tayin edilmittir. 

Samsun Hal~evinde iki 
konferans 

Samsun ( Hu$USİ ) - İnıili:s 
tarih profe.örlerinden Mir.ter 
Syme HalkevinJe (Anadolunun 
lngili.z katifleri) ve (eski zaman 
)arda Karaden=z) mevzulu iki 
konferans venni,, bu konferans
lar lise tarih öi"t'etmeni Emin He 

y . bir te.zahürle karıılatırsam aca- nüne gerilemivecck şeylerden 
enı yapılacak olan okullar i~1i: ba nasıl olacağım! Gecelerin deg~ ı' ldı'r. lO J 

çalıımalar devam ediyor, l'C - .- vır olsun. Ateı Wlldü. Mürek-
acrn'at enstitüşünün İnfa•ı keb de donuyor. Gönülden se- Bizim gibi halk idaresine tabi 

tamJU11lanJı lamlar. memleketlerde halkın her dile· 
Noel geceıi evinizde bir haya- ğini söylemesi, her şikayetini an 

ı,.t dolatına herhalde benim. )atması hem tabii, hem de zaru· iz.mir, (Hu•usi) - Maarif 
Vekaleti tarafından tebrimizde 
İnJ& ettirilecek yapı sao'at okul
ları için t.ulunan yerler Maarif 
'Vekaletince muvafık l'Örul:nüı
tür. Maarif müdürlüğiuwe tehir 
planına ıöre kadastral harital~
rı hazırlanan bu mekteblerin 
yerH!ri Şehidi~ mev\.iinJe, .\J. 
sancak ve Hili.l istasyonları ara· 
bahçelerile kaplıdır. Buıılaran 
istimlaki laznn ıelecektir. 

Mezkur sahada bir yapı san'al 
okulu, b;r de bölge erkek san'at 
okulu binası inta edilecektir. 

Aktam san'at okulu için Göz
tepede mü .. id bir yer bulunmu! 
ve aynlmıthr. 

İn•aata itilmiş olan Vasıf Çı
nar bul•armdal<i yeni Ciimlauri
yet kız aan'at enatitHsü binasın
da ltu yıl derslere b~lanacaktır. 

o 

Sarrsunda iki müteşebbis 
gencin buluş1arı 

S.maun (Husuai) - ŞehriDıiz 
de radyo tamiri Ye diier elelctrilıı. 
iılerile ittisal eden Hürriyet Er· 
ıintürk ve arkadqı Yuauf Bu • 
lut iaminde müte~bbis iki genç 
aan'atkar, uzun tecrübe ve faali· 
yet deneainden sonrll radyolar 
için (Anot) ve(kotut) batarya -
ları, muhtelif eb•addaki ceb lim· 
maları ve telefonlar için pil yap· 
mıya muvaffak olmutlardır. 

İptidai maddeleri memleket 
dahilinden temin edilerek 1•e yüz 
de yüz yerli malzeme kullanıl • 
mak suretile ~ücuda getirilmİıf o
lan pil ve akimUli.törlerden mlis· 
het neticeler alınmıştır. 

Bunlar, Anupadan celbedi • 
tenlerle ayni e·ı ... a&fta ve çok da
yanaklıdır. Memlekette büvük 
bir ihtiyaca ı:eveb verecek olsn 
pil ve akimüli.törleri ıenç san'at 
karlar kendi iırıal ettikler! buit 

tlerle ricuda ı~mclrtedir -

Moltke .in Fırat kıyılarınja ridir. Nitekim Milli Şefe bazı 
bi h · d · yerlerde dileklerde, tcmenniler-

r u ya emı de. hatta ufak tefek şikayetlerde 
Diyarbakır 12 Nisan 1838 bulunulmuştur. Milli Şef bunla· 

Yıl~ızlarla aydınlanan bir ıe- rı dinlemiş, haklı gördüklerinin 
ce eakı R~~~ --:rayı Zeuıma'nan derhal yapılmasını cmretmis, 
harabelen u.zerınde duruyorum '"d""kl · d h k .: 
As.aı" d d · 1 d b" k k · haksız go u erın en a sız gor 

:r- ı a erın er e ır aya ıv· bl . . "k rımında Fırat pırıldıyor •e hı· mesinin sebe erını ı na ederek 
tıltıaa ıecenin sükununu doldu- anlatmıştır. 
ruyor. Buradan Di.ra ve isken • Milli Şef konuşmasının sonun 
der, ~1e:ofon, ~ezar ve Yuliyan da dünya harbi içinde Tiirkiye· 
ay ıtııın..ıa ıeçhler. Bu ayui nol<· nin vaziyetine de temas etmiş
tadan nehrin öbür yal'ındaki . 
Hu • d' .. d'' tır. arevın ayarını gor u f'r "e V l" • her 

.. ( c atanımızın se ameh 
aynen böyle ıördüler. ÇUııkü ta· l k · · f d 
biat burada tattandır ve hiç de· şeyden evve uvvehmıze, e a· 
ğismez. Böylece büyük Roma l karlığımıza, hazır olmamıza bağ 
milleti terefine, onların ilk ola· lıdır . Dünyanın bugünkü halin
rak Galler diyarına g'!tirdikleri de vatanımızın bir taarruza uğ
ve benim de imparatorluldaranan raması ihtimali için hiç kimse· 
-,r~ ucundan buraya kadar ta- den şüphe etmiye hakkım1z yok

tıdııı.m. altın tu:abı. kurban el· tur. Ancak bu, bugünkü vazi-
mek ıatıyorum. Şııeyı tepeden a· . y ki vaziyet' 1 
Hi• fırlatıyorum, nehrin içine yettir. .arın k f d ın ne 

0 
a· 

hatıyor, çıkıyor •e nehirle bera- ca~mı kımse heş be' ~n;ıez.)> 
t d.. ya ar ı ıçı d k d' 

ber Hind Okyanusuna doğru yo1 şte un n e en ı 
alıyor. Tabiidir ki siteyi daha aleminde çalışan, çalışmıya im· 
•vvel botaltmıt olduiumu tah· kan bulmayı kendi kuvvetine 
min edersiniz: Eski ayyafın de- borçlu olduüunu bilen ve daima 
d=ii gibi: hazır olan Türkiyenin manzara

.. son hayat al~vini iç~inı ve sı, 1illi Sefin gördüği.i ve çok 
mukaddes kaclehı dalgaıa"a at· 1 hatlarla gösterdi~i m,.mle· 
t On d .. k F can ı ım. u u~r en ve ıralan d b" l ·· " ·· 

d 1 1 t k 
•• ket aynasın a ov e gorunnyor. 

'arı a ıa aranı yır ar f!n gor- I '7 I 
düm ve gözlerim kapandı \) bh~~m U.,ahl.ı.qi.l 

Bundan baska hir damla da- ......... ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ti vardı': Sonuncu olma11. I\ 
ha İçmedim. Şi1enin bir kabaha- iK AKOMOLATQ~ :ı 

KUTUSU ALIYORUM 
Dört parmağı lıoptu 

Cibalide inhiaarlar tütün f ab. 
l\ka maranıozlarından Abı'.ullah 
dün f abrillada çahtırken dalgan
hkla aol elini makineye kaptır -
mıt •e 4 parmağı kopmuttur. Ya
rala Gureba baatanesine kaldınl-

Jtapa.kla.r Te 1Rr'.ıusu a.ıtıam. Bo. 
-* ,ı\kınnuliıtör~rl on liraya al. 
m4'6Jun . .Aş&illbki actrese nü.il. 
ya ambarları vasıtuile 'kdlyell o • 
blnk gonderilebillr. 
~I irlteci: :Oel'Yiş:er 90 • 

ha'. 1/ J. Hm;eyln Akılnıiiliiircü 

Cazgırla İsmail aianın sözü Ka· 
ra Ahmedde idi. Kara Ahmed 
dev gibi basmanın kartısında toı: 
toparlak kalıyordu. Fakat Ah· 
med, ne de olsa ın hasmının 
karımnda çocuk gibi kahyordu. 
Fakat Ahmedbı bir vasfı varda. 
Güretten hiç korkmazdı. llaamı
na kartı heyecan duymazdı. Çok 
ceıurdu. Ayni zamanda da aad· 
dardı. Memo, iri yarı olmakla 
beraber korkaktı. Memo, eier 
korkak tabiatli olmamıı olsa idi, 
büyük ortanan değil, belki de 
bat güreıin en çetin bir pehiiva· 
nı olurdu. Fakat korkak ~e cüret 
siz oluıu onu büyük ortada bı
rakmııtı. Ahmedi küçük 1rören 
Memo, yıldırmak için iri elenae
ler, sıkı tırpanlar vuruyordu. Ka
ra Ahmed, hiç böyle teflere gel· 
me~di. Hasmı böy1e gaddarlığa 
baılayanca o da elense ve tırpan· 
lara batladı. Zehir gibi hasmına 
çullandı. Hatta bir def asında 
haamımn aıkı bir elense.İne yum 
rukla mukabele etti. Memo, 
yumruiu yiyince austu. Mukabe· 
lede bile bulunmadı. Ahll:'led, 
güreıi bırakarak baiırdı: 

- Güreı mi yapacain: . .. Kav· 
sa mı?.. . Doiru güreı bet. 

Etraf tan da baiırdılar: 
- Memo, doiru ıüreı!. 
Kara Ahmed, humma üatüs

te sımsıkı elen5elerle ıirdi ve 
bir iki daha kakmaladı. Memo, 
doirulmuıtu. Küçük ha.mının 
beli.la bir fCY ..>lduiunu ıörmÜf• 
tü. Ahmed, bir arahk. hasmını 
tek paça kapıp sürdü. Bet alta a
dım hızla ıürdükten sonra ba•tır 
dı. Altına ahr almaz sarmayı 
vurdu. Bekletmeden kündeledi. 
Memo, afallamıftı· Küçük has· 
mının ardından kaçmak için zor· 
landı. Sarmadan sarmaya geç· 
meie çahftı. Fakat Ahmed, has
mını iyice hailamıttı. Nefea al· 
dırmıyordu. Nihayet çok ağır ve 
adaleli o111n p.ıı.. _. .. ..... r ... k bas· 
kı ile kalktı 'H Ahmedia üzerine 
çullandı. Ahmed, bır dakika geç 
meden haamına tekrar tek paça 

daldı ve gene tuttuı·clu H 1 .. • ız a su-
rerek Memoyu altına aldı. Bu 
suretle Memo üstüste alt d"' 

·· ld ' a Uf"' muı o u. Seyirciler baiınyordaı 
- Haydi Ahmed. 
- Çabuk ol!. .. 
Ahmed, iri hasmını tekrar 

aarmaladı. Gen.e kündeledi. Fa
kat haamının çatılan o kftd 
kuvvetli idi ki, onu yerinden :r 
pı~da~k &'Üçtü. Memo, &"erir. 
mıt ~ır ha~de idi. Ahmed, üatiU
~· kundeyı tazeledi ve zorlandı 
ır türlü haamını atamadı N' • 

liayet kündeyi botalttı. Koİ k:. 
parak haamını Lasmaia lıtoyul
du. Ahmed, hasmının kolunu ka
parak baamaia çalıııyordu. Bu 
~uretle sarmadan çevirecekti. 

akat Memo, kolu •ermemeie 
uiraştı. ~hmed, kaph . .. O, kur· 
tardı. Nıhayet Ahmed, kolu da 
bıraktı. Ahmed, sarmayı çözü
yordu. Boiufmak müthiş oldu. 
Memo, kalkmak İltiyordu. Fa
kat Ahmed, sarma bailarını mü
kemmel bailaıoıttı. Bir arahk 
Memo, sarmayı söktü. Ahmed, 
~emaneye geçti. Kemftnede belı
hyordu. Ar'kadan kazıkladı ve 
l!rtla~lıyarak baan:unı ten çe
vırmege uiraıtı. Odun gibi Me
mo, çevrilir mıydi? Ahmed, za
ten ayak güretÇisi idi. Haaımla
nnın ekaeriaini ayaktan mftğluh 
ederdi. Ahmed, kazıkla da ha .. 
mını bozamayınca tekrar kema• 
neye seçti ve bekledi. Seyirciler 
baiırıyorlardı: 

- Ahmed, haydi... 
Fakat Ahmedin elinde ne var

dı? Karıısında izbandud gibi 
hasım vardı. Ahmed, kemanede 
bir müddet beklemesinde mana 
vardı. KuvvetJi kollarının yarclt
mile haamını kemanede iken ku
caklıyarak kaJdıracak ve 11ötü
recekti. 

( Arlıaa var) 

ZAYİ - 4W1, 4ff8, t899, flff. Utı, 
No. lu ~ tabelalarını lıaybetU., 
bii\IİİIDl«l ,.oktur. 

~l ı...aıı ~lcl&ı 
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SOR POSTA ./Sayfa S-

Telgra:f, Tele:fon Ve Telsiz Haberleri 
Çinliler 3 1 Çörçil, Mısır için ingiiterenin· 1 Pasifikte l lran ve lraktaki ing]iz kuvvetlerl 

şebiri topraklan imiş g:bi yeni deniz Kafkasya muharebelerine 
,geri aldılar mücadele edeceğiz, diyor muharebesi iştirak edecekler mi? 

Çtıı..Piac 25 (A.A.) - Dün ak __ 
pmkJ Çin tebHii: Loaclra 25 (A.A.) - M. Çör-ılNrçok tuaklara ve ...kuta hayal. Amerikalılarla Japon- ~~~(AA.) - Stelanl: ı r-. ~ada het'Mlde nazarı" lti-

Kianpi eyalet merkezi Nan • çfl ~ ~ eanasmda 22 lere uğramamız muhakkak olması· AT._. ~! .u-.nda bglemw. lnslliz ~ UIWlfhr. 
c:hanc'ın 100 Km. kadar cenubua. Ağuato~ta toplanan bula mümeafl 1

- rağmen, zaferle neticeleneceği /ar geniş ölçüde bir ~uv.~ Klıf'kasya mulwebe -J 8-nla beraber Lo..clradakl bir-
de bulunan LiDdaw1-.n etrafında dö. lerfne. verdiii dem_ eçle gelecei~. 0 - lbnaatindeyim. Bir nokta var ki ap. h b l ame qtlrald meadc:W, bilbwa sene-~ ...n.-hidler L~.-- Lıt' 1 mı 
Den Çin kolları, Japon karplak ta • lan ~~Dl belirtmit ve ezci11nlel 11Çık aöJleımek isterim. Mıaır için mu are ~ ye tutuştu ar ;:! Wll90aa .. ~i ecHbq o1ua :yemi ~ ~ ~ae ar oıa: 
amıdamll pii9kiir..'tiikten .sonra. fC!IJ demiftır ki: ve Nil vadisi için, bunlar sanki bin. d mandcla L~!!~-~ .... ani.eri Lon- mm elı elere JftirM ellnelerine ih. 
re doğru ileri hareketleriDe devam Burada MZll' HLmanJ.,.ın ıhepal- pcfs fngih • top alc:l • 1 ..:a..· J ı ra ~ müzakeredne de • liımal wa--ddedfrls. 
etmifler " düa .ltah CÜD doPrken Di ... a..ıtaıı...Ja ani üdiaelcri Te - d 1 er~ r ar~ unb 'ı t;oul apon arın !Hm edllmeldedir. E.... ~etler, miiteınadöven 
tehir lkapıı.rtna ulapna,ıa...iır. ~in.. bran.lzlald.rı ortasta.dııa aöMırdlk. muea e e etmege azmelmı!. u u~ Londrada her zaınandaa ziyade adama deill. malzemeye iMiyaJarı 
ıliler kaVTetli bir lliicumla kendile - leri çok mükemmel tarzı hareketten yoruz. Bu hedefe v~k Jçm n~. -- karşı taarruzu kuvvetle me?c.d olan kanaate göre o!dukiannı bildirmiıılen:lir. Son '2L. 

riae )'Ol llÇalJ~r, .ıJaponlara 700 tlolQı tıebrilı: ederim. Şimdi .çok r;~msa yapılacaktır. Duımanı pus - resmi bir giaa malUmat olma _ manlarda iflklrlsini deiittirmi, ol. 
elen fu1a ~ verdirml,-...ir. Sa dôa lawYetli bfr durumda bulunu. kilıtmek hem de laarnız kuvv~I . -- masına rağmen Kafkasyanın mü • malarını zannettirecek hiç bir sel,eb 
balı sa.ı 7 de Japon kuvvetleri ti· ~ona&. İ.tNchale aüirun ve ıitimadla Fok ecliJecelE tekilde pödcürtmek i. VCZfınıton 2 Japrnı tayyare ıe· dalaası :meselesi, Moakova konfe _ de Joldur 
.,aıe doğru çeldlmeie baflallllflar bakıyorum. Çöldeki dasitani rve tari çln deni.len ve haY&dan ne tafl • miai Üe 1 zırhlı 11;; müteaddid • · 

Çinliler de fehri tamamen ıiHal et. IU mücadelenin, aJacağımız. yol u. yıp ıetirmek miimkiime setirece - laru11aarlerin yara"uulılclarını J ·ı• AJ Akdenı•zde 
miflerdir. mm olmasına ve bu )'Olu a,arken iiz. . h~lairi)'Ot ngı JZ • ffi30 

ıNandw.ng doğusundaki btr Çin V apncc lon 25 ( A.A.) - Bah. h k ) 
1rıo• cliifman' takibe devam ederek B ·ı _, ı vembrı·ç riye aazırht• .tebliği: . - ava a ın arı hava akınları 
22 Ağmtos akfam N~'n 80" rezl gauQ n~ Cenub Pasifık: l - B• :le~ık 
Km. pmal battsında Yuanan'ı ge. • f db • l Amerika deniz 'c:. b&-.a kuv\"et· --- Roma, 25 (A.A.) - Resmi teb 
ri abnı.f.ır. .. yenı e ır er üniversitesi 1eri clenizde 6enit olçü~.) bır mu· Birçok A 'man şflı :°r- •= · 

&a,b bir Çin kola da Poyang so !harebeye tutu.muılar ve Salo - Akdeaizde dÜ§manıa bir çok w • 
lü_kıyılarında Yuiluınc'e ,......_et. alınıyor bombalandı mon adaları ıımal .ırupuaun do- feri bomba/andı çaklarıaıa bir kafilemize kartı yap. 
m1ttir. ğu timaline yakla~ \ut' Japon ımıt o&duklar• ıiaüaım suya diışmiif • 

Batı Tdtek1ang'ft IGanıTi lru - . . tefkilinin kuvvetli tc:ıarnızunu Al İ tür. Kafı1eye refakat et~ olan 
dudandan. ~ k'Hemetre mesafede Vatınıton 25 (A.A.) - Brezil· .. Cambriqe 25 {A.A.) - Son püskürtmeğe te.jcl>lui~ ı:tm~ler. mantar ngiltereye wb gemileri, müteanula.rın 2 ...... 
N=---'-a--'ı w enub e "'81! • y ada Almanya ve ltalyaya harb sunleree 30 metreye kader ine- dir. gw1.._. ..ı.:=-::-..:!.t.....ıı.. -:r-

....... -. n ogu, c v ·ı ~ d"I · d 1 l · \ ed ek k Ju · tif gündüz saidırdılar ..... ,.....DIU~•· sında bir çok stratejik noktaların İ§- ı a n ~ ı mesı o ayısı e ıca en .r: ço aa .,. adan bombalar 2 - DüpnAmn oocnıli bir Diİflaıma ...... JaıV1"etlerinia Yu. 
1. d Çl •- tl r"ı d"u"n tedbırler alınmaktadır. 51 At • atan Alman akmcılarınıa Cam - Japon ÜSıl\i .ıan ı ulari'wı is•a\i- nan"utand-'-ı" bazı h ,1 ga ın en sonra. n Kuvve e İ .. B b "d .. . . . . ··" .. iUI. ma a . ere ve 

sabah Niıancbanı'i hücumla zaptelı. ~an v~ 17 tal~an g~nu~t ve • rı gc ~nıveraıteauae. ~~~~u~ları mız_e, bu bôl1red~~i kna üaleriai Bertin 25 (A.A) - Resmi teb- Ece denizinde idaremiz. altında bu. 
mlılerdir. z~lya. l~manla.rın .a mpuaa ereS~li· ~ı~a1 am .. .Yaak!~~ı ve .~ ıfa o

1
m- •era almak için ~detli bw t•~ IJi: lunaa yerlere yaıpmlf olclul-1arı hü

dilmiftir. ArıanliD, eru v~ ı , - ~ı, m11D& ~ı. ..~ erans ~r nazla mukabele etmc!a1 bekleni - Gündü b.lı çevrelerinde 7ap1 • ouaa1- neticeainde mUwiud hasar 

Adana toprak 
ofis şube !erindeki 

Brezilyalılara gayri muhil':' b hu· terti beden ve unıveraıteye baglı yordu. Diişmanm bu 11:acır taar· lan akınlar esauında 2 İairiUz uça. lar kaa selmi . Telef • 
kukunu tanımıflardır. Şu halde bulunan meşhur Cambridgc bir· ruzu fimdi seli~tir. iı hava aav.,Iarında düJiirülmüJ _ :;ı. ı.:_ bir r~ -•~ ftlku • 
Brezilya remileri, ltu ~ket· li.ji binalanna U.bet etmİ§, ek • 3 - İlk alınlln ,apo.~\al' '1Ü!- tir. ~ asr ~l .'il erlany~ur. 

• __ ,_ • · ah 'L · ·ı · k k d L." k" ı n gun erae yapı çarplfl119 
lerin limanlarına uğrayıbı\ec~. &erısı p a uıçı emıyece a ar manın taarnıza gcçc':l vır te• ı • Dün l'ece nail.iz uçakları Ren lar eaaaıDd ~·· ül .. ol t • 
lerdir kıymetli ve !bazıları da kat'iyen line Birl~4ik Amerika oniusuua Mein çeweslne iofilak ve ---• glliz ~ ur ~ _Lan dn • 

• . 1 k a d k·•-•-- ... J- uç_ ınan murettc:vatın -• •• 1. aı Japonyacla yerıne konu amıyaca erec:c e menaub uçar &IC~ .. u"hndaıı hombalarile hücum etmlflerdir Si 5 • ub 1 k .. 9 1nı· k 
geOIŞ SUHS lffi T~k.yo 25 (A.A.) _ Nuırlar nadir birçok kitablar harab. ol: h~~ edildıgin~ ~e tay.fare ıe - Yil ahali araaında telefat vard~r. • ~11~1,·~e 

0 
.:;,; ed~J1ir. 1 

w-r ..... -... -........... ·-····-............ :mechsı, bu sabah bir toplantı yap muştur. Bundan. ~.atk.a aynı b1- mıleı:ıle. ~akledııen denu . b.~a: Bir çok tehirlerde biJhaaaa Frank 
.. \ mııhr. Hariciye nazın Togo bil· .. da 10,000 fng!lnz lırast kıy • relerimwn hareket-= -~\ıklc:nnı furt' lka ~ 8b lıailel • d Mısır ce h . d 

Gelen her filtçinin malı nok- : lıassa Brezilyanın Almuya' ...e metinde ~Jıur Fairiax Rhodetı bildirmektedir. .;; 'd mi:!a ~ ed.. p 9Sln 9 
san tartılmıJ ve bundan top- : halyaya harb ilan ,,.tm~ai üzerin· kolekaiyonu da bulunmakta idi. 4 - Orduya mensub bomba ve ~Y:::. a:ı brat ~a g m ~ :ueni bir şey yok 

• ~ ki b"" ··k • • J ve Ull' ~ ev er asara ugra.rnıştır ~ 
lanan hububat mevhum : tle diplomatik Tazt ıette vUkua uça arı uyu DU' apon tayy!l. G _..:ı.:1~- n k b · K h. 
' f ·ı · : l • efi eler hııkkmCla Al t b)•" • re gemisine hücum e•miıler ve 4 ece av u~ı 1 e uça Mvar L a ıre 25 (A.A.) - Orta • 
çı tçı er namına fıfler kcuil - : ~e en yenı • g. Pli man e ıgı ho b . b t tti d·İtl • : b"l taryaları hücum eden bomba uçak• p.rktald müttefik kuvvetler u • 
nıek .uretile mübayaa dile • ~ ızah.at ~tbr •.• 

1 
•11 c1· d. m . al ıs;-. e ~· { ~k er~. ~k • larının 16 sını d~ünnüşlerdir. mumi knrargahının tebliğinde 

r-ek 90 bin lira ;venilınif : BR"!' ~d·-J ~ent .. 25or("'A :") ı (Baf tarafı 1 inci sayfada) tırmış er ır. ·ı ~r deşı kml ed~ıl a Alman tayyareleri, giliıdüzün ce- 23/24 :Ağustos gecesi İngilız ke· '-. I ıo e aneıro ·K· - b" kı h "" l . a yyare gemı erıu e na e ı eu A L..:! • • • 
............................................. p t l milli komitesinın bildir - ~ s~ını ucuma ele geçır • uçaklar bir Japon tayyare gem1- mıhı .uıgt11erede askeri ehemmı.yeti şıf kollan faa\İyebnin devam et 
Adana 25 (Hususi multabirimiz.. d~ .. ~oe g .. re Amerikan '<l.oui mışlerdır. aine hücum ederek bu gemiyi a- haiz bir takım testa\eri bombardı • miş olduğu bildirilmektedir. 

d ) Ad l . ıgın o ' •• - 21 Ag'"uatoa crnnü L-'1·-'1 • t • " .!Jll ftaf t b1·-· en. - ana Toprak Mabau1 en aiana» petrol vapuru, taaı yüklü sa • •-, aa-o eyı.n iır yaralamıılardır. Düımanın man e mlfıeru r. yan e ıgı 
Oflıınde 10 bin lira kasa açıiı çık. olarak Rio de Janeır.oycl g1dcr ~ at 1 ~;:. d&I' kıt alanndan bır müteaddid kruva~örleri ve bir Uçan kaleleı ın akılfı Roma 25 (A.A.) - h11lyaıı 
tığını ve Ofis tefi Suad Gürlerlein ken son günlerde torpnlennfü. r~p, d _ • ~~~ayrağı•ı El- z.ırhlıaı tayyare eemimizle n&k - Va,İaetoD 25 (A.A.) - Lon a Ol'dulan umumi karargih ınn 
tevlôf edilcliğini yumı-+ık. t" • ruz asına 1 ge m.-.affak leclilen uçaklar tarafuıclan keza dradald Amerikan umumi karar • 820 namrab te'lıtliği. 

r ır. olnıuıtur 5630 tre irtiE d M h · · ıL_ f Ol'ia auilstimalfne aid tahkikat o • ~ me aın _ a yaralanmıfbr. g&bı ile lnıiliz hava nazırlıiının Hm' cep eamm n.,.-. tara "' 
devam etmektedir. Toprak Ofis U- s bl• • olan b~ dac, Kafkaayanaa ftl yuk 5 - 23 Aiualoa aünü ögleden müf!erek tebliii: dan normal topçu f-'•yeti ol 
ınum Miidiirliijü uy Hatifi 'besah· OVyCt te iği ıae~!~~·ıchr.d "mal •

1 
aonra dÜJmanın G.ıadaıkanal a. Pazartesi günü akpma doğru, lmlJhn'. Bu cep~~ uçak sava' 

't.,.ı 'kontrol için Aclanaya gönder • . . b ~· ın fi tt~ 1 e dasına karıı yaptığı bir hava ta- Ameritan uçan kaleleri, Rouen ci- batary~ları, ~mnse. ak•n'-1 
illi.,..;.. Umn ..... j miifettl• diyor ki· (Batı tarafı 1 ıncı 11ayf•J.a) cenu llD a Y•Pllllf • ucumuz arruzu avcılarımız tarafından d Le T t't ld 11 t 1 yapmaca tetebbua ~ olan ~ ,.-.. ..... .,. · _.__ taarruz bol-vikleria ümidaiz varın a ra e man es a • - _L "b _.._:_1 __ ..:ıı!. 
«Hemen tahtdkala ı,.p.dım. ilk lerhae lıiiiewwwwrcl" balıantealda.ıır. .. ' ar- ~ • kartılaamıf ve düflDAJlın ea az lerine hücumlarda balunmu,Lardw. UÇ&&'• taarı ..... ..._-~ • 

• • _,_ _ _ı _·ıı:=.. _,,,_ d_,_. I'.'.'_ 300 Alma ··1c1uru·· -1-:!.. _ müdafaalarına ra1rmen, •ene bır 21 • d"" .. .. 1 .. .. 8 Al.aan teı.Lı-
lnUfaneuem; vııa muamoıı.uıtın -• LD az n o "~ ...... miktar . ka ecl tayyareaı aıuru muştur. u Po1onya hava bvTetlerine memub B • •· 
hayret verici kartııklıkttr.l> 11 Aı.n.. tanks talarib edı1)1ftlp. 1 - t araz~ Z:ı~·s;ttan'kr hareket esnaamd bizim kayıbı • hava fiJot;IJ.-, da bu ıbücumlara -'Llii«:rhn 25 (A.A.) - Ream 

Diğer otarahan aldıiım naa1itmata Krunodarın ~ubunda, Alman· 0 m~ş ur.. • v!e erın 1 mız pek azdır. İftrak tcu. : • . 
Köre; Ofiste 10 bin Ura ka.a açıiın. J., lııir rdstaya büyük kuvvetler tahrilt edılmaı~· , 6 - 23-24 Ajuatos gönü düt· Şuna.la Afrıkada Alm~larn 
.;1___ L • ..:ı._ d"'" 'Lı _._ • t" a"'•r t..;'--ld .......... ...._ ._ So- kıt'aları Den cepbea.mde lt•lyan kıla. h "Lleri Gua..:ııeı' ·a--ı M b ""' . d hafif muharebe tayyarelerı soa 
'4911 IHl9"W' ızer '"rçoa auıs ım .u.. --T u.nI•yna .... ·T- • 1 dü ... ok h'" la ınan mu anD u • ..... • 

00 
....da Kala" • 

elnıu;tür. Mese1' selen her çiftçi • cen1etnıitkrdir. arı kupnanın .. _ .!rç . ... ucum • daki kara mevzilerimizi topa tut anş ogazın a ımal~~ esnııda . ,_.-;.-.·zı:erım ~ 
analı noksan t~llmıt ve bundan top Prcılt'8ndaya bölseehtde, S.V:Vet ruu men gosua S~~ yapı .. • m11,lardır. -~· ~-1 ..:a. 
lanan ve muuzsm yeklınları bulan ktt'allll"ı clüpı ... tanklarına "ft me. l~ ~are~ler neüceauade pus 7 - 24 Ağuatoata uçaklarımız d • h b • tayyre lıman!na ~ucu°! ~lnnşlel" 
hubuhM mevhum çiftçiler namına törlü piyadıeelne lcarıı Midafaa mu.. ~urbnütlerdir. • • Cuadalkanalm fimalinde dÜfma· 801Z mu are ası dir Buradakı teaıaler ıle !erd~ 
fi • "-L- har-L _, • :..1-rc1· Almaa tayyarelermın bilhu • L! ·ı IMr lıru .. .. .. bulunan -.çaJJlar ......._ uğTab1· 
ıler ke.ilmek suretile mü.ayaa e .euuen "ftl'lft"!"""" ... St 1. d .. . d d.. nın ~r ta,ıb 1 e YAZOrUa\;O B r 2S ( A A ) Reami 

dilm~ tekilde ge.ten1ınit ve bu su· Klebkaya bölse1inde kıt'aları • aa • ~ra , __ uzerın e ~ • 1ıaaara uptauılar ..e INnlarm teblı"e: •• ın • • - mıthr • 
._.. L.!- 11 _ _3_ ~ • _..:ıı__ L 1 • • • nm aerıaıne -rtı aece ve gun • ik" • • de lev leY yanar bir • 

!'e<1e seksen. dOk.aan ~ ...-.. u. ~ .. ça mı~ 1>1r bD"lik, hücuma eeçm11 düz Y•pmlf oWuldan taarruz • ı ısmı a a 4 Aitu Al • 4,,. S 1 ğ 
hakkından yenilmlıhr. Ba tahkikatı ve Ah 1 rı Mr mti+ı"kem meT· .__._ t ı!L-t 1_.__...__ .. _ _!ı •• • halde mrakmqlanhr. 2 ~ maa -.yı• 1.1 OVJ8 UÇ8 1 
~- L::...:ıL _, .. ,_ ııaraa ea- aaraaa..rue, • M-'L --L d t ek tarayıcıları Manı boğazında ken- H I • k• uÜriin ç k rova halkı .,;,;7_ aa&Ka zlden _. atmı .. •r Don ıneohrinia L • t . 1 .. _.__.b _.ı•ı . b o - unan:ve e9lll em - e sın IJ8 

... ... --· r . aerı eaıa er ~ı ecu mı§ Ye u tedir. dilerine adet bakunaadan üstün 
ile tlllrib ...atedw. ~.1 ktyıam.a ıreçmeie muv•!~ ~ teaislerde birçok büyük yangın- - __, oı... 1nsiliz aeri hücumbotlarma h Ü C Um etti 

d~ tamıklarıaa -.e motorlii pi • lar çıktıiı aörülmiiftür. 
• - yM1esıne brtt 'lf'el'len •uiaarebe bil Volsa •zeriade iki tapt •atı· Hindistanda taarruz etmiılerdir. Kıaa mesa • Helaiaki 25 (A.A.) - Finlin· ikinci cenhe ha.a fİlldetll olmll)tur. rılnuftır. feden yapılan bu hücum nellre• diya teltliii, dÜfması hava kuY • 

r Alma .. l«rm iwcd ethideri 2 .-1:;r Kalupm cen11h ltatwada ve b. ç· d aiDde bu hiicumbotla.rdan birisi Yetlerinia düa geu alb dalga 

Akd!l!nl•zde mi Lo.dra 25 ~A.A.) - Voroti - Modinin ıimal ltabauada diipııa. lf JD 01 USU ile tipi tayİD edilemem.it olan halincle hareket edeıı kırk diiş • 
- loırsnıd ile Platisonk'ın Alrnan'ar nıa yapmıf olduiu tiddetli laü • bir semi batırmıştır. Diier bir man uçaiının Helsinki ile dolay· 

k 1 k? tarafınclan İfgall elin alqam maruf cumlar akamete ujramıfbr. kuruluyor aer~ botta çıkarılan yaqın neti. lanna hücum etmış oldukları 
Ur U f 'Q CQ • So"tTet -.laarriri Yaroslavaki'nin RalaeYrdıe•e çevreaiade Al • ceaande bu bot muıevra yapa - bildirilmelcteclir. 

$oL rlin. radyo ile ~ığı ;ayam aıraaında man klt'alan diipnanua miilıirn Yeni Delhi 25 (A.A.) - Hinü mıyacak bir hale &'elnüıtlr. Kuv- Şehre kar41 yöneltilmiş olan 
.ı_ı_, ....... 2h~J~>. -ibildBel el" hl~r. miktanla piyade ikuYTeUeri ve tanda yerlepnlf bulmaaa Çinliler, vetlerimiz hiç llıııir lıwanra -ira • Jaücum, uçak aavar bataryaları 
~ ~ 111111--ır-aun r ı • ..:....:- ..ı.. • ..,. ___ ..1_:1_ • a-ır:ıı~"'l- · · .ı-::.· Hinci:..&. LI '-~ :.&!.I"--- • tarafından püskürtü1mü;1tür. 
iiıae .. AL....- A _,_ lar .--.as•. -..a u.s-• ... P- :sırlah .....,.... ırıı::ınn:: neüeeaı on:::gı • ._n ., r .,..,.,.. --·- ma - madan hareket hmanlarına dön· b d 
llliiılt~~ -..ı ıın~am 1 nta1 etelderi iDerinıledlr. fik :malaarebelere ıiripniflerdir. ruz kalması ikimaMne kartı JapoL miiflerclW. DolayJara birkaç bom u üt • 
9Iİzde lünd ~1 Akde : Son S0979l tıeWlileri hu .... So.yetleria 63 tankı tahrib e· im-la dö'WÜfmek iizıere bir ordu tef - 24/25 Ajwatos .-e-i, Alman m~tür. 
-.timJdin ~ 19'~~ etmeleri ceaalt ...._... çup•ımalar old-. dilmi§tir. Banlardan kırla •ir pi. kil etmek için hükümetten nıım.. brabl semileri lla11t llotaza - J • • l .. 

e"Wupau 901\iycw1-. ğuau Wlıliamlille i&rL yacJe tümellia keaiıftiıade bbrib de ~ltWdlT. . • nan Pınal ..aJarecu.ie m ingilia SVIÇfeve lDeD ngılız 
.......... Hindi.tanda t mil,en erkek Çi&. .eri lriic-"·t-• 4 at.a 1-hrmq ve Alman uçak.arı 

Acık:ı bir psynir hikayesi Wilkie Çine de ıımen s61ünihı ceeati1t •ıu - ıı vardır. 600 bin ıa,as bır arda • 1......... ~ 
_. ye Leniap-U Öll'linıile yal· nun tettrui mümkün oldaia Çin Bern 25 (A.A.) - Reami ıeblii: 

he (Bq taralı 1 inci sa:,·loJ•) g1decek m& mevzii fa&liyeder 'nllndMıl . lronaoloalujuada tPmln ecli1melde. Mac ·r ntfü vekitinin 24 Aiuato. pnii öiledm aonra 
r teneke 18 kilo itibar edil • 4ha1a l»ildirilmektedir. dlr. bir İnsillz uçaiı,, motöründeki bir 

lllektedir. Halbuki tenekelerden V114m,.._ 25 (AA.) - ~ Alman harh ..çaklan tla. Sov· cenaze töreni ...._ .... :'sn - d.,..-larıada 
16-18 ~aaında mal çıkltiından Saraydaa ilt'ldirlWiiine 8Öl'e il. yetlerin ~, .. deni.le ndllıim v dumuza 7•• ;.,i..-. a. uçaia el konmut 
aradakı fark perakeaciecit-e yük- W....ıel Wllöe, y~paaığı ıeyaı..ıt bir. tilnam o1aa Arkanjelake hü. ı UT B~d~pete 2~ ~A.A.) - Naib ve 2 k)filik mürettebat söz altma 
lenmekte, IMı ~.ien peynir pe- emıasteıla Çial .ıe ~ edecek • CIUll etmi,lerdir. Alman uçakları h 9.~coo vekılmm ceaedm1 hamil lnnusi alınmıftır. 
rakzend~ fi·~·:~ ~ektedir. lir. aTdet uçutlrı esauuıda bu li • arirten 'J1 tren bu akıarn Budapeıt>enm ce· Bir sün evvel tıvlçre arazisinde 

eylmyascı-r da aalıtlarda ma..Ja ltir takım büyük yangın· Y nu\ garına gehni,tir. 7«8 lr~ndr zorunda kalan bir :M • 
7eni blr usule uyarak, a11eıdaıa fa Ruzvelt dünya genç- la" çıkmıt oWuiunu sörmifler • fon bug~ Jag Cenaze töreni Perıembe ~ man uçai1 'hakkında ela ayni maa. 
bara harici 12 kunlf almaj. ··~ d k dir. uj yapılacaktır. mele yapJ\mlıtrr. 
lanaı,Iardır. Bu fark, bazılarıDCa liği ~ b;tab e ece ld • 
~e1ı:. maaraf• olarak •• e - 1 k ge ı a· 1 .• to ·11 d. Fransa .. a suikasdtar dilınektedir. Fakat vaziyet ıia· VnPııaka 2S (A.A.) _Çarpın fk panC ,r mahSUIU f! er Jr SY8Ç 0801151 rpl en 1 U 
;erınekteCtir ki, toptancı tüccar- ba ..-. Vaflnat...ıa :yapılacak 0 • ı...·ı. "k go'"türUldl Ankara 25 (A.A.) - Hariç· Stokholm 25 (A.A.• - 5000 Pariıı 25 (A.A.) - c..ı CUı 
fi.rırın !.aptajı bu .sibi ufak tefek lan...,_ ' lal talebe cemiyeti top· ıaurl 8Slft8 ten tedarik edilen 5000 ton buğ- toaiü.tol& Blankaholm fs'"9Ç ma pıil ...ı 22 .adarıruh 19un· 
~t Yukaeltınderı pek fnla bü· lanttardn ~ reis Ru7.Veltln Edirne 25 (Hususi) Uk dayın İatanbula ve ayrıca 4000 gemisinin Antiladları açıimdalcu ArNcliwıı wl•l&i F"'-'Ula popü 

Jiiyerek müatehlike ula,makta P~ .... tıliiDya aençllğine pancar mahsulü töreııle trene ton buğdayla 3000 ton kadar di. torpillenerek batmidığı resmen ler partl..i ~ bi.,.._ ~lr ltoa 
,,e halk faz.laaile bunu ödemek bir ~ w ++cai• iiltwıııilu;.. yüklendi Te Alpullu ,.... fab • ğer hamnlenin lskenderun Jima- bildirilmektedir. Mürettebattan Lıa .... Jmarbr. u....r.., ... ~ 
~echuriyetincle "-lmaktaclar. tir. rikaau:ııa yollantlı. nana celditi ha1Mtr ahnm.,tır. 2a kiti kurtarılmııtır. .,_..,,. ~ Pıt'• roba. 



Türkiye CUmhurlyetl 

ZiRAA T BANKASI 

f'ARA BIRIKTiRENt.ERE 28.800 
URA iKRAMiYE VERiYOR 

ZhaM •••·rrtı •mtıNlı .,. M ._ •• nlf ı.w t'lnıill • 
.. .. ..... ... .. ............ t .... ..... .... ....... ,.,. 
IÜU ......... ,, ... , ...... . 

....... Lilalıll ......... 1 . . - .... . .. - ..... . 
• • • • ucm • .. • • 1 ..... - ... ~. - . . ...... . ........ ...... .... .................... ~ ..... 

.......,....... tr.ı 're ......,. ._ .... " il ı.-.... .-.......ar 
K .......... , ..... 11_., 11 ...... H ..... ıt..._. 

iLAN 
Hl6 ~ ..... lliWiılıalfftee ..... .-.C iiel"4 ıa-.. etlM•elt ........ 

1le &~ ıs-.11. ••* .._. ... J'iiılelr; .._.r ....... ~ . ...-we. 
m Bllıt'eeWr .,.._. ......... K • ...._ ~ tHl,M*> 

I= 1 Yeni Kolej ~ 
Ilı , o.ta • Mıııe .. llıt il B• ı PF9er U 
........... _ .... 5 ........... ... 

11 t o ': 'll"t ı .... 1t11tıat'w ' ·•l'Ot __., tallln • • 
...._ ..,. 11 • W. ••••• llllldw .......... Jlııılıl ..... UırtAırml 

' at '- --- ... ,,.,.., ........ ı•ıllc: 4ıılll9 

AnkaN ValWfind••: 
1 - ........, ...... = h J' .. h • 7 ?' o .. lllllılliı ~ ........ 

lı:tıt4Z Çcq ı h ,... IMt JG • M.n. ·· r· Mitli ııt-ia toplawak H. 
~ ._, t m Pi' ar illeN a.ab _, -'8ıt ~~ kHwm1q~r. 

1 - K.etlf ... "'"' .......... - ....... twlılıdı 'N63 u. 'H 
k•seiw. 

S - W ,,....._ tıellllf w\il'ı•hnw, -ffllı.tıılııt ~ aekt.b n1a aak, 
....... 'fielın4 .-.ı 1'•ika13ftaı 11e illale tarihie+n tio Pa OYM! Wiıia U. 
~ ec1ıeDek. k 111 ltia ~ halli ~ Tedı:alı&mat lllllilea Y1I. 
._. ... ~ sbde MM M l.e WM" ~ ~ TeFID81ecl. 

' - ... aiıi Mtif ... ~ IMl'cD ...... miiıılliFHit ..... l'il'"Ue.. 
__.. ('61ıM,Mia) 

İTHALATÇILARA: 
Bihlmum Anupa naendeketlerinde liardet Müesseseleri 

bulunm taDmm1f bir 6caaet fidredıain ınümelsili Avrupaya 
MJahatıe çzlrmekt-der. Mezktı tiıbt A wupadan istediğiniz 
mallan Ttiıldyeye setirmeieçal•pcakm. Sizi alilradar edea 
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GellboN c. Middei 
Um.milfğiadeat 
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olltl Hı8'1 ~ w.afired :aollel6 
KMııJlı. QelllNılu .....,.. c:.- ••l&lııem.e. 
liaoe 4tli/HB ....._ mit1t nı.mma 
lııiaw ~. ta iiaı8i maflı.t 111111,. 

CİbiACI °b4ll Jiıa aiJr p&ıa oea&ffe mM· 
kimi1eUaıc 'ile 1'edi ,.. cliildı.tıllıma a. 
pat.ılm .... • ı.üküın ka~Uft tak. 
liirde 1ıııMıeH •rt't• dea Mıamak ve 31 
lıin.J"a .... ..- illere lılimDa 41* "· 
..._ IYllııiilıl W';leemelıle l7Aa ...._. 
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Gelibolu C. Müddei 
UmuRtiliğinden: 

llaata rw...a....._~ .... 
i'lkiioıııa • ' 1 .... -- Gellh-
ı..11n ••• ' mahalieııtlacle a11kim 
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SÜMER BANK 

DERi ve KUNDURA SANAYii MÜESSESESiNDEN: 
1 - Miee1e11mizia Deri .- Kuadura Fahrimlarına daimi 

İŞÇi ALINACAKTIR 
1le ~ • ,, , t' tlnilltq-1 OL 2 -Verilecek ücret itçinln kahlliyet Ye kudretine söre ıünde 120 
~n otla .Wit lllwiiıM Gellhla ~ kuruttan batlar• bu ücretten ltAfka fevkalade zamanlara mah-
oea. metha ±n 1115/HZ tMf.lııılHe .. % 25 am ödenecek &Jl'lca öile yemej:I Te it elbüesl ye.. 
- .. • ----- 5113 mMdıe, rilecektir. 
ei • u•hlee hl lira ailr' ,.,.,. eea:u8e Anu edenlerln 24 Aiastoa Pmrteei siniinden 8 Eylid Salı 
.-uı..ı,._. w ,.. rio tllıllliaı.. IÜlaÜae bclar beqün Ye 10 EylUlden 19 EylUle kadar Salı 
........ H ,,. ~ lltllııliına ut•ll-al "----b t •, - --_.. Ye ....-pun a ,ünleri Çarııkapıda uunbul Ayakkabıcılar koo. 
~ Mhli- lMaıdiclnclen ümm• ft peratifl merkezinde Fabrikamız mümeNili Sinoplu Mebmet'e 

Kütahya icra 
Memurluğundan 

Borc11n &'ÜDÜnde ödenmemesi 
dolayı Ktitalı.>1Wın Pirler mahallesin 
Te Bazinı.n 3U tar.ih ve sayı ile ta 
d:airestııde ka.yldJı ipo1eklf ye 29/9/9 
tarih Sah glin.ü saaıt 15 den 16 ya 
daı- açık artırma ile dalı'ede Hltıl.ac 
~· Artırma .prina.m~ 19/9/9-l2 g 
0 tmde.n itibaren herkes ta.r.&tından g 
l'iilebllir. Bu aT1brmada artırnı.a bGd 
ııtn 1'6 Yri menku:le taJımitı olunaıı 
met.in % 75 ıuı bıılmadlh takdirde 
~k ani.ıranın ta.a.bbiidü baki 

GM'tı.le 10 &iiıı daha uzatılat.&k JkJ 
arttrma 9/10/942 Cama pnö a)'Di 
a.l.1;e en ook art.ırana ihalesi yapıla 
At't~a lştiırak ~~1*11 ta.lam 

obmen kıymetin % '7,5 mabetiı 
pey parası alıuır. Safolı!j peşAladlr. 

yi m~ ~ olarak 2f ailn 
ille.net tarUle alıcıya miinul\ bir 
hU ·reırilebilh'. Tel!i.Uye resrnl ile al 

hllauııa tescil " teslim JDMrafl 
llıhc17a Ye 1nuılar dışmdalrl reeim 

mılBl'attann satıs tuCı&nnıaaa öclenıecıııl 
Ye ~ _..l.bi a.Ja.oalılıtarite diier 
Ddariann ~ menJaıl iiııeri 
baklınrınt hl!S!l8He tabı " uaurata. 
Olan lddlalannı el'l'.akı misbltekrlle 

H lıiNlrı PD&e ' iiMft l7'oıaa .ur müracaat etmeleri Hin olunur. 

Yeatiea ...... ~ Uia el--.... ~----------------------' lstanbul orman çevirge müdürlüğünden: 

ıiia. '9'ıa4e cla.treJe bUdirmelerl 
llslııle IMıltbwı tapa siciHerile Abli 
•Mhlııo• 8a'1ıt bedelin.in ~ ....... 
~ b."'4ıa1twı Ye fa.la maJ6ınat. 

Gelibolu C. Müddei 
Umumiliğinden: 

Fa.la fWla ...ı ...... -..ettıe dl.. 
..... lMııtınamakltıııa IMIDl1la OUlltıos 

'-• lllİla)'r U)'illie Mkkal ~ 
cilıa il f k Gel .... MÜ~ oe&A ...._ 

n...,..w 1~/t/KI _..,_ .. milli U.. 

w ---- 51/3 matieıı• • ._ 
oiM.llce ileJf MM aiB' Jl9la oeıaslie aaaJa... 
tim.~ lif) ~ .... cltiüinllUll 
bpsH W' 11e ' Jıılkha ilııat ...... l ...... ~ ............ .....-1't; 
• U..,ı ~ ..... lliam& .. ir 
..... lııillıılia ..... ,. ...... 1lb ..... 

Geıihol·u C. Müddei 
Umumiliğinden: 

.... ....... mal ..... .ueMk! Ua.. 
..... ~ .lllMDUll QeKJto, 

._._ Hac t - .. 11a'leeimleın ve 

......... Ollıtık t 1e ......_ Bulail oi'a 
lm ......... YlllhaMa Bal!rir~ Geli. 
bola 891t,e ceza .mailk~ 4/7/H2 
farltaWe ııa.IMi .................. llll 3~. 
59, 3 Mi madde6l awct~ace en lira 
ı.tr para ~ mnıllllıiimJyı-t.tne ve 
)'elli l'tia • ..-... clökJrAntn•n Upa,td
ma&lll& n M*:üm kM"Qef&ttl ~ 
~ itMAfailtı ~ .. 15 Jıb-JQ"I 
.-eçmemek eı..e Uh.uta. cle'r verftea 
hilMlım 1ııac.•ne,,.ı9We ..._ olıaur. 

Gelibolu C. Müddei 
Umumiliğinden: 

Fazla flaıtla. mal sa'ıuk SUıreıJle ih. 
tilmııda bulımıma.kltıut .QlacJl&n ~ltbo, 

hmıun YamcıoHu ...eallesiode ve Taş, 
çı&r Mddesimlıe bakkal İl>rahlm etıa 
Mustafa Yılmaıaa Gellbola a~H,-e ceza 
~ 11/4/K2 tıa.ribİ.Ddıe milli 
ıııonu•ıa bımıı1'11UD 55 nıci maddesi 
maclblllee ltee J:br& air ı.ııan '*8Sile 
mabJr6mi)'e6ine " hüküm bt'lleş:Uğl 
Wuliftlıe MaeH llendWnııkn alMlllDllok ye 
15 llnlllt ~ zmıek bere llilUQa dair 
,...... Wllttha W'flap? t1ıle ilin ohm111'. 

Gelibolu C. Müddei 
Umumili§'inr~e:t: 

FMI& ,.... 1IUl ..... ~ ... 
tlııiNa Jıı+mmalhe WU1l <JeMlto, 
ıı.awı B~ mahatlesfnden .e 
Ta.,ç .... oadıleliruie bm'da...a.to~ Muhala 

etfu - Milıılioe OelllııMa •liye eıe. 
M a +' ...,..ııwce !ı/6/HZ t.ıhblde 
... ......... tanumınmı 5&/3 mıMI .. 
Mıııl wllııince Mt} lira -tv ,..,. ee
.-. 1 M ••iJeUne ... 1'ftli ıtın miiıls 
tlliMe f;!' 7 ..... !dıpa ld ILA4me W Jııii. 
.... laıl&"H..eltt ......... De41eii lllm4!i. 
....... ... ı ftl 36 HN.Y1 191)11111! .... 
tiılel'e ........ '1ıNI-~ .ı.Mldhll lıat"i, 
~ ......... . 
( TITATBOl.ABJ 
RAŞİD RIZA TiYATROSU 

HelicH .,.. bera.beT 
Hami:rede. BeMi behçem.in 
alMu.rb kımıtııda bu ıeoe . 

YUMURCAK 
Vodvil 3 perde 

SADi TEK 11YA TROSU 
Bu sece 

0.wdar Bağlarbafı Hilede 
OTELLO 

CİballfÜmul büyük eMI 

4 perde 1 seçİf 
~rlea komedi vdtr • 

1 - oı.._ llmRm Htidüt'liiiü merkeR Ye ~tlel' .... Uıtada minlaal 1t 
.. Mli aaatlı liti'blik Te --ba -~ Johı •iinkb Ue 
~ aıla11.11ocald.ar. 

ı - MlilalıMa 1-iiaaaı a.t.N2 aaıı &iiıMi -.. _. ıt ııa .tMaa•aı Tili.Jdl 
bmatmcıa )'acttlaoakıır • 

ı - İ.tWl.lllcfn J.mtııaan cilaanDeJı enel: 
.1. - Nlif• le*ereaı asal ""8 irnett 
B - Jlö&nii aaJ. Y~: 
C - Uatal wta mek~ ~ 
D - Albftik: "6ika.st 
t: - Sdab.M r&Por• 
F - 4 k8'a f•totraf 
Jhn.k.mı tüelt &Nüalleriae Wl1181'ak ~ıı{ Orman MüdihtyeUae 

,,_ • ..,. Ye allkaıftır ilatillan a&liJlde U.- IJahmm.aılan Uln elanar. 

dtl2• 

ECZACI ARANIYOR 
ETi BANK UMUM MODORLOGONDEN: 

$ark laroml..rt itletmemizln diplomalı bir Eczacıya ihtiyacı yar -
dar, Ba vuifeyi deruhcle edecek ohm :mmıta .,.c:1a (200) lira ücret 
Y•llecekt:ir. 

l.tekıilerin, diploma All"etlle fİmdİye kadar çalıJlıiı ,.erlerden 
lleaıdisine verilmit bonservisinin Mil ft'Y• .aretlerinln lNr dilekçeye 
111,tlrerek bank•1nta müracaatları. 

' 

Nafıa Vekaletinden: 
BPıaUıt•e;re Jırıoau.lan it: 
1 - Su işleri aa.ııtll ....,e miWiirtöH Wlc'ml ll)ı.ie ~..._ -' ...WI •· 

ıa..a Ye '"'8ı'J tıe...,..,e aa&i J..-JıUI - l9letme ~ı 1ataat1 'le lusma 
alııl llUi6a lıfleti. 

Ttıiıı&ia ecMea k~f 1MNlelJ llac. ~lllılcll ~ itıerb*1en c8,000,080D liQ ıxotıı 
"-..... 

z - E~ 31/9/942 taı'ihlııe rll6tla.;rau Paartıesı &'Üirii saa.t 15 de AD,. 

UrllıU su işleri ıreisliil binası lııinde toplanan su etsntım k · « ':U. da 
kapMı •rf W>lllile Japıılacakıır. e omısyonu ın 

3 - İsteklilıer eksllime şa.rlna,mesi, maka.vele )lllllJJesl, bayınıdırlı.k işlecl l'enel 
prlnamt:61, umumi ve su iileti fenni şartnamesi ne hUSU6i Te tauıi priname. 
leli ve projelıeri cıŞG:t lir.a cOGo kuruş k~ttında su !şler.i rdslltlnıien ala. • 
biUr.Jer. 

i - Eksiltmeye cfrebllmek l~in ls(eldllerin o253759n llrıa c09o kuruşluk 

DMIYaıldmt W..lnat Tttmesi Yf' eksiltmenin ya,pılacatı eünlclen en M üç cün 
en-el Wr dilekçe ile.Safla VekaleUne miiınıcaaıt ederek bu ite maGaıas obııak 
iicere Yesib. almaları n ba vesiJnı.yı l'Ö8~~lerl ~. 

Bu miiddec. içinde yesi~ ısteğhıde bwanıQa.Yaııfu' elıslltmeye ırtre.nesıer. 
5 - İatlfllı:lilerln tıekUf mektubl:u-ını ikinci m.ad~ yuılı --.tıtıea bir • 

iacesl~ bdıar 811 il'erl relsliiıne makbuz karı,ıılıtmıla vermeleri lacmdlr. 
Postada olııııaı ~ lıabu.I. edlhnel. a665b c8793ı> 

T. iŞ BANKASı 
iL TA8A&RUF 

BUABLA&I 
1 iJdneMetrin 

KefW•ı.. aınlan 
~.ıcr: 

1 M)e4 lfft 1lr&bk 
1 ..... 
1 • ut • 

H ıt lM ıt 

ıt :t .. • 

.... :t 

mail ~--- daiİ'fJJll!I 
Uin Mim• . 

~iJPYG .. 
-:JSff!H i' a:- - ::ı o o ,,~ 

Kütahya icra 
Memurluğundan: 

Bir~ 

Pir-~~=(3 .... 
lira kı,.aet llDIQ&Jq haoenJa 316 ~ 
ile M ıtehml 2688 aetaı111. JUbar 
'784 -.ıhmf M 7fne laeslı.il
tama.m.ı 1000 lira q,. mn•au ek 
lılahoe Ue ni ~. arsa w 

af Dleft;idıe lıılr dllkkiaıa 
~ nzılı &ehimleri 29/ 9/9(2 8alıı 
~unu aaat 15 den 16 ,.. lııadaıo ~• .._ 
• •llm11. ile dairede sa.tı.Jacakhr. A.riıı 
•rlnaıınesi 19/9/9.fı.2 cüoönden lfib&l'd 
'lıiırbs ta.ra.tln41an cörüleblı:tr. Bu artmr.,, 
malda artırma ~Unln ıarıi menk1ıl,. 
lere Wı~n olunan kıymetJn it, 75 W 
baJmaıdııtı ıtıWıct.irde 81 fok ...C.tt'Ulla .. 

ahhöılti balııl blma.k •a.rtile ıt ıb ıta_ 
ita ma4ılal'ak ilttncl artwm.. 9/10/MI 
c- l'tinü aşni saa.tıe z~o sayıh b.. 
nun l"ÖZ önünde tutu.im.ak wreWe m 
PGk a.rt'nlla lhalelerl 1apıla.o&ktır. 

Artınna.ya iftlrak edfllıer-.. ta.ımaıa 
olunan kıymetlerin % 7,5 nısbettnıdıa 
P'3' parası almr. Satıs peşindir. tııaJıe. 

f'I nıiHeakMJ takdlri ola.rak zo &iiıı ret. 
aıemek şartih! alıcıya miinasilı bir me. 
ltll veırilebllr. TelliUre reeml ile a.hol 
namıaa 4esıcll Ye tıesı.im masrafla.rm.a 
11.Iıcıya ve bani• dışındakl ttslm ,. 

masra!larnı satış tutaıınıJa.n &leneedl 
Ye IPotek sahibi ala.cakhlarile dl!er atı. 
lcada.rlann gayri menkul üzerinddd 
baklannı hususile f&b ve maııra.fa dair 
oba iddialarını evrakı m&ıbttderile li 
ıtin içinde daireye blldlnnelcri alaıl 

hMe haldan tapa sicU~ • Pblt ol 
maıchkça sa.hş bede.linin pa7IM,rnaıoıındaa 
hariııe kala.oaklara ft fada m-a!iımat 1111. 
malı: lııffey~lerin d&ir4'.0'e mtiracıııa-.. 
ll&n okmur. 

Kütahya icra 
Memurluğundan: 

Jtiitahya.o.ın Llla Bİİ91e7ltr. ..,. ~ 
haUeııinden Abctul.Jah Dft'11117aya a.lıl 

medııiir mahaJJedıe ve içu dıalresinta 

l inci Kinauı 93G Wih ve 45,f.6. 72 inci 
•Yı.tannda kandh ~ tamamına (6fft 
lira kıymet konulan üç PM\11" al'D 

29/9/94.Z Salı l'iinii 11aM 15 ~ lt: ıa 
kadar ~ı:t ertırma lkdairede sat.ı.1.acak,. 

tır. Arfılrm& şarinamesl 19/9/ 942 P,. 
nü:ndıeu KJbaren herkes tar&fınd1U1 ri.. 
riii.f.',bilh'. Bu ariımıada arilrma ht.-deJI .. 
nin ~ ~nloaıllere tahmin ol-.. 
bymeUn % 75 hıi boJmadılı takdinlll 
en \lOk utaa.nın taaıbhiidü ı.uı kalıaalt 
.,. ıt IÜO clıaha usatılarak ikı..I 

aııtmm. 9/10/942 Cımıa. ıriinü aynt -... 
Mte 2280 SILy'tlı kanun r-ös önünde -.. 
......... 1111reUle f.11 ~ uıtu-&na lbalıa.. 
hırt,....,.~. 

&ıtınnaıya iştirak eclıenlerdeo ta.hmla 
olıman k~metlerin % '7,5 nlsbtUDll9 
pey pM'8Sı aloır. Sattı, peşiadlr. tbalı.. 
yl mikaktb takdiri olarak 28 ı:ün ret.. 
mernek tarüle alıcıya miinaslb bir me. 
ıuı vet'ilebi&r. Tdtau,..., resul ne .
namına tescil ve testim masnfla.rmm 
alıcıya ve bunlar dışındaki resim .,. 
m,snıfbrın c~• · · -·-··rliarı ödeneeeil 
"re lpotdc sahibi alacaklr!arite diğer al&. 

kachrlann g.ı, i u r nkul Uurincleld 
haklannı hususile faiz ve nwıra.fa. dair 
ota.n iddialarını evrakı müsbltelerile 11 
giin iç.inde d&fr~ye bildirmeleri alılll 
!halde haklan ta.pu slcllleriı,. sabit el. 
madıJııoa sahııJ bed~lnin pa.ylaşml\ııtı.daS 

bariıç ka.b.<-.altbvı ve fada ma.lümat de 
inak l9te1enkrin dalre,.e •th'ae..._ 
l1b olunur • 


