
• 

HAL fCI N 

HALKIN KU LAGr 

HALKIN DiLi 

( 

Sene 13 - No. 4308 Yazı i~leri telefonu: 20203 
= ÇARŞAMBA 5 AGUSTOS 1942 . idare illeri telefonu: 20203 Fiatı 5 kuruı -
(Şark cephesi J 

Almanlar 
bir eadlstrl 

şebrlDI 
zaptettller 

Sovyet karşı 
taarruzları 

püskürtüldü 

Sabit gelirli sınıf 
için yeni yardımlar 
Memurlara birer kat elbise 

ve birer çift f o tin 
tevzi edilmesi düşünülüyor 

Fevkalade kazanç vergisi 

.. 

Almanlar birkaç 
noktada Kuban 

nehrine ulaştılar 

Şark cephestncle 1iarek4t sahasını gclsterlr harita • hd d f d • ıd• 
Havas bildiriyor r································--···· ...... , 1 851n an 58f ln8Z81' e 1 1 

Moskova lt .lyanlarm 
yaptıkları birkaç taarruzun 
püskUrtuldügünU bildiriyor 

DoiUda j [Askeri vaziyet) l _B_a_ş_ve_k_il_b_u_g1ün Meclisten itimad istiyecek 

vaziyet 1&ımanlarını eu·· kilmetı• n ı 
çok karışık 1 Kuban'a 

dui~~a11i~~·~nlığ•n~:ı$:· Moskovaya göre 1· varmala~ı.., programı 
Aza!Jc dcmizinin tar.kıında Ahnd ~n D8 demektir -,,i 

\ü'.rn nJ . 11' • dl müca eı• • t k t• • : • I 
ecıC: ~~~:d:i:ırı~ı_n m:t:; vazıye neza e ını ~Yazan: Emekli general K. O.! Partigrupunda 
veme'tini lk.mnt.şlardır. SeD ord b" h f d• ! 
Wleniı ve k.ıt'a~rı ~ü~'et'k~~e c;:_ mu a aza e ıyor i Şa.-rlk c~hesıinin ocnub kıs.. beyanname 
tletri hal'dkot net:ıcesınde hı fçT<I İ mlınd.a yani şimdiki haıldre şlına. 
tıada Kulba.n nıehriıne uJaşmı~ ıı: 1~' İ li Kaf.ka~anıın gaırb y.ar~Lnda .. ../•k 

Bi~ ~~rl ~c_!1teıfı1:il' m~~:~e: Bir Amerillan ga:ıeteıine göre • cma.rcışa.l Thnoçeaıko ordular.ı mu f f e J l an 
ı!eo~eın~ a...:._~r1:ılanz..,.,,'::'dilmişt:ir. Ruslar muazzam bir mukabil gruıpunun binn:..hc z.ayıf kuv • • • d • 

u <>V'•• - -.- h 1 l veılierden teşekkül eden sol ka. t b d [ (Devamı 5 inci Hyfada) taarruz azır~ı3•cr armıf .nadlnl takiıb etmekte olan A,. QSV f e f f 
Başvekil Sara.coğlu Mecltste beyan.atta ouLttnurkeh 

ikinci cephe mese~esi Ru fi -u 
Karadenizl e 
ne yapacak? 

man zıtMı ordusu r>on kı.rk se'kiz 
aa;'t za-rhnd:ı. yılıdırım bnrbhnıe 

cid.d".en örndk olabilecek bıiır 8Ü. 

-- An'kıara 4 (Husuşi) - Devlet .mı!b!ka'tta fa:>•.dalı bir ted teşkil 
Başvekil sl:re 1i alkışlarla ve ımüesse:setm memurlarının maaf- ctmecE·~ tezahür eyıect-- ınden bu 

i g·ıtered 
'f S 1 D 

sesi r 
;'Ruslar İngiltere 
için değil kendileri 

için harh ediyorlar,, 

ırat gÖst~r. 

GdrÇekten, 3 Ağustos tarihli 
A'fman ıre!smi tebliği bu :zııh1ı 
ordu:nun Sovyotlerin muhte'l'lf 
k.etamllclrde göslıerdikleri çetin 

Stokiholm, 4 (A.A.) - Havas a. a.rocı muka'.'ie:nı:tlerini kırmak 
jansımn hususi muhabiri bildiri.. ve 8.'ralwı!ndıı. biıl'has a topfar 
yor: • buCunun birçok harb eşya ve 
Rusların Don kavsinde muhare. malı:zeanesi iığtfa.am eylemek su. 

beye yeni piyade kıt'aları ve ıtan!k... ıro'tl1e Kuban aıeıhıinin yu'!uı.rı kıs 
}ar sürdüMI.erj Berlinde teyid edil. mı:na ya'kla~nkta o1d~urnu b'il 
mcltltedir. 

Alman resmi sözcüsü geçenle:de dwkıen 4 Ağu-sıtos tarihli Al· 
şöyle demişti: m'aı!b tdl:ıffi.ği bu zl rh 1ı oro unllıil : 
.V<m:>nejde Ruslar taarr.ız hn'kfuıı- ge~ lbir cephe ile Kuban neh. 
nı muhafaza ediyorlar. Kalaç ve rlttı.e muv:asalatını ve WOO'Oşi • 
K.le1skaya etrafında yap:lan mu. lowsk ~ehrin.in de zaptedıilmiş 
harebelere RuSların siirdüğü tank- bu'luııııd'uğunu haber venm~te -

- ların adedi lhakikatf'n hay.ret veri.. din. • , 
LondıNl, 4 (A.A.) - İngiliz ef- cidir. ıl3u kesimde vaziyet ~k ka~ (Devamı 5 ıncı sayfada) 

karı umumi'Yesi bu- ikinci cephe. (Devamı 5 inci sayfada) \ .............................................. ) 
nl'Il şu veya bu q-ekilde açılacağına • 

inanmakta devam ccliyo:-. Bu te- Al H d Ak , şeıbbiis geciktiği takdirde Alınan. ı• ay ar tay ın 
(Devamı 5 inci ı;ayfada) 

Adanada 30 bin 
liralık suiistimal 
davasına bugün 

başlanıyor 
Adana, 4 (Hususi muhabirimiz. 

den) - Bundan birikaç ay ıönce 
Adanada ek.mclt fiat'ları işinde fab. I 
l'ikacılar lehine otuz küsur ıbin fil. 
rnlık bir hesab suiistimal: uney(la.. 

(Devamı 5 İnci sayfada) --o--
Ticaret Vekili 

İstanbula 
geliyor 

A:n'knra, 4 (Hususi) - Ticaret 
Vekilli Dr. BehQ:lt Uz yakında 1s. 
tan'bula gelere'k tetkiklerde lbulu. 
nacaJatır. Ti.ca:"~ bi~i'klerl lhak. 
kında bu tetkiklerı müıteakı.b bir 
karara varılacakıtır. ---o--
Bükreşte küfür eden-

cenazesi dün büyük 
merasimle kaldırıldı 

Riyaseticümhur Umumi Katibi, merhumun 
ailesine Miıli Şefin taziyelerini biluirdi 

ler hapis edilecekler _ .- . Cenaze merasıminden bir intıo. 
Bükreş, 4 (A.A.) - Bükreş po. Vef~h mıer tararta. teessür uyan. Edİllllelkapı şehid.iğme defııol\!n. 

1is un'Ü~uril :bugün, sokaklarda ve dıran C\Sk:i Mos'ıtov~büyük elçimiz muştur. 
lafhvelerıde heıikesın yanında küt. Ali :A:~r"'~'ktaypı • .<:enazesi dün Meı1humun cenazesı dün ôğle
redecek olanlara karşı şiddetli Bü~QdaJl..1 -evlnğen ıuerasinıll.e den cvH~l Büyükadadaki evinden 

C o~vamı 5 inci sayfada\ ka-lrl.tl!ı!.li:ıi'ıS. :13tanbula geçirilere'k (Devamı 8 inci sayfada) 
~ ~. . .. ~ ~ .. .,,., 

k 1 d larıına pahalı1ıışıın hayat knrşısınd:ı gihQ sa:b~ geılirli sın f mensubları • 
arŞI an 1 evvdlce yapılan bir kısım zammın (Devamı 5 inci sayfada) 

Ankara, 4 (A.A.) - C. H. P. o• 
Meclis ıs:şrupu umumi heyetiı bugün 
c4/8/1942> saat 15 de re:s vek;li 
Tra'bzıon mcb'usu Hasan Sakanın ar 1 
re!s1iğinde toplanti.ı: -----------------------

Celsenin açıhnasını ve geçen 
töp1antııya aid zabıt hü1asasının o.. 
kunmnsını müteal,ıb süre'kli alkış.. 

(Devamı 5 inci sayfada) 

--ÜSTAD-

llalid Ziya 
Uşaklıgil . 

ın 

Yeni hikayeleri 

Ostadıın Müntt Pdltnı tayafın.dan 
)'ıı.pılmıı bir resmi 

Civelek 
z·ver 

Oıtadın 3 gün sürecek olan 
bu neliı hikayesine bugün 

baıladık 

l iç sayfalarda okuyunuz ( 

Şa ssız o uou n söy iyen 
dile ci onnde yalnız 

2 liracık kaza uyormnş ! 
Bir başkasının itirafı: "Şimdi 1400 liram 

var. Hele birkaç sene daha geçsin, 
benim de apabmanım olacak,, 

Dilencilerin hayatında da biı?Je- den1er, yahud feleğ'n sUlesini ;yi. 
rin yani hayatını normal vasıtalar. yenler var. Onlar arasında da bir 
la kazananların tabı oldukları ıka- fakir sınıf, bil' orta sınıf ve oıııı 
nun1ar hltklın. Unlar arasında de. zengin snuf mevcud:. Nıhayet tabiıt 
az kazananlar, QOk .kazananlar; caizse, dilencilerın içinde de nis. 
zengiınller, fakirler; tahbi yaver .gi. (Devamı 4/2 de) 

l\latbua.t Umum l\llidıirlüğü ml\dem bir. stiıdyo 1..-urmağa karar 
- Gazetelerden -

Ankara caddesinin iki meıhur muharriri - Edebi mü • 
nakaşaya baılıyoruz. Haydi bizim filmimizi çehin! 

Operatör - Yanlışınız var baylar, biz Kovboy Filmleri 
çevirmiyoruz. 



2 Sayfa 

Hergün 
/randa dü~· ve bugün 
Qlub bitenler 

""'·---F.krem U,.Jdısil 

-Temmuı 
~s 

• , • lot _. ~ p 

:-ır ·'--"·~ ~. • • - -· - - - -. . ---- -

------------------------ - ---- . --- --::: 

SON POSTA 

esimllJllakale: Bir ölçü .. 

Emetlll denlı; wba)'J 
ltlfa.t. ~·kal 

Annesi 

Ağustos 

Sabahtan Sabaha: 

Küçük san 'atlarda 
B.raz zevk ir.ce..iği 
Bekliyoruz 

Burhan Cahid 

1stanbut borsası 

'10 

Eıılıaaı "' rahntA& 

Sa 7 ~ 933 T:iirlt borcu 
tranş Z Z3.'70 
% 7 934 Sıvaa _ Emırıım ı:z ıo.-
~ 7 BU Dcmleyolu 2 19.'70 
Ta5MTUf Bonoları 9,1.-

Utihad Deflrınenciltt Z'7.-



sıhhati: 
,.ım. uzet"e ... 

Genç k4rıın BeSi - Hava sıcak ... EDEBiTA 
ınıa ı Bir riues se aruosu 

Ben agaıı:>ey P nunu gıy 

~~:nLS~::~::,: İliçlar, çocuklara 
Genç k.wn se9i - İyi oylıe ıse n 1 • • • ı • ? 

Yazan 1 Balid Fahri Ozansow :\"."' ~-".'.'~ Y':_=. (Is: ası ıçın ır • J -"ft"' V&SJ ç.._.__,a baş 

E1miık oSm.sm, eskı bir QostulR,l yM da 1Mai dıe dlwet et. Diüye- dır. lar.) Y p f Dr 1 -.ıer.ıen sonra b:mi özlemil. rel<. _...ıerelt lçim açılsın! Ana - Tab.i, efendim... .oğul - Sus canım! Kap mn ·· azan: ro • • hsan Hilmi Alantar 
IÖI1meğe _.ldi! Oturduk. ıoonuş • Deci. Bu Ddktwda o kadar.. JSl"&r Baba - (Bi.rd.enbıre, oğluna dö. nunde ıslıık çalıma. B·z mık Ienn o. HastaJ* da, .ıw •- ed··~' ki nih et ek) -.ı:- dası arık.ada · · saıpık da bnim ni........._ aimlr · _, ___ ~ 
tul<, yecllk içtii< ve ~ '"'"'- ay ona soz ver. ner n ..... o, okwiugun? Hanıı amma, ne o ur ne ol- ıçın ... T<*rar sağ'lamlı/lımızı ka _ •- . ... ... ~ -· 
bamdettillt. 'Bır a::alıl<, n ... ı oldu - ..-... kaldml ve_ ilk fU" : kılab? maz, beiki babam şuphelen r, 90. zananolt latemek haklt . . v~ biıçok ·~·rda h*iJıfıa-bilımeın, söz edebiyata lııtikal .,w. - bu -ley. clüşünec~ğımı Oğul - Fe e. faya gel P arlta sokaı • bakar ten sağ<lııJın iaıd'ı hasta"'::!""'"· jt rm ~ati Icaı. fena tat n ıwım. ~mü gümle iki doot .....,..ıa ~· Bwlım memnunıyelle Baba - (Da., nı lalodirle .. nı • G~ kızm - - P k, ....ıum ·....-; yazm kadri k u~a yu - ve g>clermok için imi. 
<Uıeın de biri>lnrını o.un zaman •F'ldL . - yarak) ha, yük• • ı md.r. 1r .. aııa işte. Fa.kat sen de ı;abuk ol, >m sulh zamanı bari> yı~:,n~.ı!; londlldan !ılr takım tatlı ve ıe.. 
&Onmemiş 

0 

an "kl dost arasında) o ~ııı 1 wn ~a g-~lıen:e ~u .• varl~~ s r ~nnı ıfşa eder. İn • 
11 lkıJ?ı. stalGl arandı. ğı gibi... 1~ §UrUplarde bu1 1ft iyıce ~ .. 

edob ya>:an bahs 'nıek haylioe p :ıünıliim- Malıa 191edı/li alıiMtı P1- sara düşündün><, ,anı nsanı uıBan Ogul - Dur bele .. merclı...., bu -- gene h.....ı -
9l> bır oeydır Çünku baoka ....... yeoior -1 şey!erdı? Yahud, da. eder. Bu d • ıyı çalış. o zaman !aysın da... Haydi bıt « ıçın ne ıu ..,_ liç flle7i a6°' 
fO<ak o k...W: duny• :ınvaıı var ki, ho .ıoıır-, ~diki piy .. ~yince ~litBin. (lnşad ecleıd<). (Döner, yükün d b noelW ldtab küı:ilk yavruıa• ıçın - - diJoıe wrildiilnden clolayt bul eılebiya1a !!Uç "" gelır. Her ,. 1']rla ııe ,.ıınü! '4<e bu ~ Y~ksel ki yer n bu yer deililı&, yıg'?1an dib nden ka .n ve uzun \'e bi!lıaıısa onlan hula gilrmel< ~- ...ıarı redde- vanıl iıoe, i$e tloııtumkı likırd•yı d&l • .., oldt*;a daJıPlı mevzu etnılın- Dfuıyaya gelış hUner değ ldir. bır ıp çılkararıilt bır ucunu karyola kadar da üainHhl ve can -:: dlabilr; itte biiy:telenne *4 v 4llıiip dolllfbrı•,' edebiyala eetir. da bir hayli Ufa ywdukta~ '!""'&, Bilıyor musun. bu beyıt .ı. rnin! nın deıninne oa;ı.ar ve ötekı .ıcu- br ,.,..ıir; faKat mademlu onlar""'* anlan "'1 yalda Jtaınc:hrmı*' ıniştik. Brrden ııv.ıwn ateşlendi, bazı pı,.s .,ııneıerı ve ıniilileme Oğul - (Boynunu biıker k) bil- nu pencereden sarkıtır.) da bizim g:bi canlı birer ınablek.. her .,. ve boban.n iM< ı dir. 

_ Canım, n~ < boı .,;.nOki r<> • taoialal"" düoünei;>ildim. ly; tı?tü, mem elendW? G~~ kız.~ ... ı - Aman .ı kkat tur; 
0 halde arasıra şu veya bu .,_ İl6ç -. ÇOC"ljp helriaUn ten . nıanlarla piyesleı! ıı.nce hbı; bir ı.un!Mdıın lir nııııuınevı qagıya Bab.• - (Hıddet 1 lıir sesle) na.. el, duı,mıyesın. Hem ıp d çürtik • retle hastalanacaklardır. bih elliit te'tip n..,.. -ıılılliiki deli 1. Bunun ;ç·n ne za • nOkl..ı,uurn. . • sd, lilmez m Sn? Nam k K<ma- ..... İşte emelimiz onlann hutalılk. dakilta ııeciktinneden munlaza • man.dır romanı okuduğum da yok, Faıkat b'~· edeb•yatlta ahl~ lı~ meşhur b.6)'ti ... An1a..,ılan ede. Ogul - (Yavaş vavaş inmeğe l~ın kısa bir zamanda geçme • man i~· Şurup feld':rıde 

11iya.troya ~iğim d
2
... Halbuki meralallll ~ı PiU;111U ;amamile bıyata kliı deN ·erle çalışmıyor • dçalışaralk) merak eunıe, sağ am • s:n.e yard.. mı etmektir·, b" da h.-1..:. olan'IM' k"~ ... -·k, ~- ha~--:ıe ,. eılet.ıyat dcdi/lin. insana ahlliik der taıınin edebilecek m l" m. sun. Onu da ihmal etnıem<lısi"' ır. Bu, kaçıncı tecnibom!.. . Ne • ~ ...,. ....., ~ ~N -

Oi vermelidir. Maliim Y'I• edebiyat Anlad•n mı! , vapayun. babama kaI"Şı. teıiıiye mm ~edığ' tedbiıierı hııldld:.e lanlar ise suya V87B limonata 
8 

edeb<len gelir. Aile t<rb · !lt'ri Oğul - Peki babacı~ m... ve ıtaa.t davraııma:n lazım . Bu- ı apmOk ve verdiğı ı.Açlan çcıcutu.. veya - lranŞmlaralı: mua Y n 
Bunun ari<Mtndan dootum, ... 5 tablo uk ahlikl piyes Baba - Ha \Ov e... (D· vaııdalt .~n .. ıçın de ge<eler • vden başka ":.~:.. mootazaman ıçırmekle ola. zamanhıı'da verıl..-r. ~ 

odel>iyat loitablarının vaırtile m<'k- Bir . .,. tablo - (A le efradı ak. saate bel<arak) kı ım, saat dokuzu turlu sıv "1l8ın ırukins z. • ..-.., 1ıelıde ed>erlenuş ve Pili unut • şoın ~sonra toplanmış. geçiyor. Haydi b•kayım yat ar Genç k zın ''" Nereve gıd hiç denınc• çocukluk çağında y ene! mi d~i •. yolma ye. 
- olduğu taS<if!erini _.... laldıır• ana. -· oğul, luz. Ana, tok (Oğluna dönerek) sen de öy: cej!ız biliyor musun! Şükran ara ... aı.ı.;ı.mız tem·ye iktizası olaırak ınekten,.... mı deıruşlı; buna gö. lonıağa başladı. Ben, bu hafııaya çaı!plia ;yemen• bu amadıgı ıçın le ... Artık yann sabah erken kal. Bu ge<e arl<adq arı da gelecek bız bii:yUlıil<"U1 aklına bıle· onun re h..-eket eılilecektır. Buı ıiiÇ!a. 
bayret ediyordum. Bir taraftan .ııı. - bir fUlan .. başına yemeni kar. çal şırııın. Radvoda var. Dans edeceğiz. venliğı ferahlatıcı ııonuç!ar İ.ıç na. ra gece ele devam elmei< !hım ge. yaıctile edebiyat kelımes:ni ltiın glıi -· Çunk~, evde lwcas~ (K•zla oğul o~lır.na Jrderler.) .. .. (P rı!c ".?er) zan dilıkate ahnmayarak, zakkum 

1 
r; 

0 

holde ÇOC1ık gece ansın 
iead eıtıtcyse onun anlayışına h&Y. nın yanında_ bıle başaçık otuıma-'k Baba - (Tatu b'r seıı!e kansı. Üçuncu tablo - (Et<-sı gun, öğ. giıbı acı, yutulur ... a .. i de*, bı.r ta. uyand6ıça il'iç wmıeğe devam e. 
ret edcyırdum. Her türlü bedii vaktile aldıgı tat> yeye U)"'1Uyor. na) ııörıüyorsun ya, ~<ıeukların e """"';»nden bi .. , .-wel Oğu a •- .,... 
izahtan uzak kalan bu eiki _.an )laiıa. ...,ı.ı..rem basına tal<loesıni ı!lemkri ile de, s hhat er v <er • kız. iki kanle<; konusurlar.) km sular veya tozlar, haplar gdr. ılii..-. ioıalılan lıilhaıısa .W.tıımun alt< n- geçumif. Gelınlk lt.z.

1 

hep. omme biyeleri ile de her an m gulüm .. K"'. - Dün gece gene k~ın de. .Vilkıi b~ i:lılllar içın ~ bö)te :Sonda cllıbl edilecek bir nd<-ıla acayib eş·'J°', yen· ılivelerl~ ba)oaral<, halının "'.çek ~rını say • Babanın, ananın \•azıfes" budur. ~ 1 mı? d r; mesela ltindyağı gibi, maıeli ta da ~ bqı. ucunda lliç fi.. 
gen liyor, biliıbü.tün müstehase et' m kta. Dell'l<anlılık .. es ~ne . aya~ (Perde kapanır) Oltu! - Sus., .. İsltıN>sinler. ~ gib~ meslek acı bir ta : şelerinin delll. ..,,.....ıdarınm bu-
)'Wdu. Bir aralık 41a!iba gUlüını"· - ol'?' oitul. ~o 1 r n: bır lı.ı. 1'k:nc; taııkı - (04ul O<Uısıııda K>Z - ıı.n de evde kapalı kal- kım loZlıır gil>ı; fakat ne de olsa ru.nm..d:r; ~ hiç bir zaman nrişim. O 'bunu ııö<dü ve bu sefer taba dilanJ4, yaı>ra•la•ı çev ıme - yalruaıdır. Pene>rey 1 açar. "d<a.k.. mıılktan ,.,.nıımı. Hele dün _. bıml.,. şila vorici btr talr.ım mad.. - ........... dalma bobrloıya • 
beni büııhntün ·w.m etnıel< ;cin den ve belli ki oku.uadan d .. ilinü. tan bir ıs! k ""ı duyulu . Deli • ;;,.ıe ıriizel mehtab da vanl• iri ... delerd r; çocuklara, blllı- aklı ca1ı: ....,, ... cım-aı.ı.,.; claha 
son kozunu kulland1' yor.) . kanlı hemen penc red ıı s rkar.) ,.< u.ı.ı!m tt>1ıınadı erecek glbi büyıicek olanlara, .,... ~ona -bl!mı oldukça 

- Meshur Mütercim Asrrn E: .Baba -. (Bir taraftan hanım na Oğul - (Sdkağa hitab n) sen O~ıl - Ne vao ' m? Sen · aTtn hastaığ:ı geçincı vasıflan ~ ıyi ~ gayret etmeliidir: bu 
fendiye diyeceğin yok ya dedi· hıt be~ b r taraft.an da çocukla - m·~·n. Tünkan? 'ITW'rr·~r°"'rf'f'n ·n.,,,,, .,~·n Hem son unduğunu ~ ye-rdt ve .lacm ac da haetal.ılk eaıasmda ona __ .:_, 
Bak 

0 

ıla • ..ıı;ı,. keıiıneı•ni -1 nna bir ders <ermek emel ile) 1nee b"r gene k, sesi_ Evet ., f'"' na vorhr S n od n yu. .~_. ·~ • 
tarif ediv<>ro Devlet. ;sl&miyeden han m! Bu gün tramYavda ankarn. sen. bek iywum. • ;,-~ a.. . A '"" in .X•n av ak ..si- ' eya -.;••ığını bile bile içmesin" lar ~. eğer biiyücıelı: yaş. 
bir ırrıüddet mürurunda uı&nu ~- d~ ~ıakta duran üç <lört g nç.

1 

Qğıtl _ Dur h kayım, lY ki _ .-· rhıvıırlar. :ın n etmek daha iyiGır; b"r az kü ta ise hlklyele!' anlatmakla olur. 
robive ve iş' ara ed b ıtl~ eyled • viil<&'!k • s\e .o kad~r top "' unn~ !er yatmış mı• (Od kan , " ka • m""'r dan 1'• ök ; - .. - ·ş·. çuk olanlarda bu hususta lr.az göo Yukarıcla kUçük çoculdara ilfıcın 
!er. ba a· tedib olduğu "n ·:" dan ba'lısl'ttıle< k kalam ı;'ııti. dar ~· d "p d '°' vı din ı ~ 1<' n ve ,., · Tl ( D.,.•mı 411 de) ywnUlur • susulur; içmei< istemi • iif; dduğunu bildınneclen içilme 

Daha bir hayli söylendi ve~- Tra:mvavda b
0
nim gibi y şlı k'rn. l anahıtan cevir'p kap y k"tl "lcten ·-----•yen.ere biru ciddi yü-z., ılB.ç ağıza üztnnunu söylem!ftinı: bu kaide.. 

nunda cıi5.zıü cfoiırOdan doğruya tı. seler ere var. Gen-cler·n on ar n va-ı 90nra :Wkı-ar pencerevP gelir.) Bulmacamız dökü:ldüık.ıten sonra onu yııtmamak den kuvvet iliçlaJ'ı müstesnadır· 
yatrova ~etı,...e!r• . nınıla lı•flf sesle konuşnıaları lii • Bekle, ş0ımıli aelirôm. Babam kar • isü.yeDlerin de burnu pımnaklaıia çoculdlar onları """e aeve içerle' 

- Y• yahu, ahaki .pıyesler zım gUnee mi? Bu, terbiye i~abı- şııdıaki odasına çekildi; annem de huglin S inci aavfamızdedw. k81>1Wlwarak i~eler., yutmaları em dıe ondan ... 



.. 

hab kılabdan işle.meli boh. - Aiıtun mu? C> ctobra, lardakı - lroseyin Y'>ldaşım. 
çayı .geti-rmce, elleri tıtriye a~tun JRU<iuT? _ fıınam All Efendimiz gıöeıl nu. Ddktt.orl~r konuşuyorlardı. du. BinW:ıbire kapının açıh§ile J:rlrıek, Saad< t Hanımı 
ütırıye aç p IJuymetlı kürkü çıka • _Beli halieüllyar ıteri mahbuıb. ru, şehidi Keri>ela Hüseyıiıı Efen.. - T~~ıs doğru ... ZatürreeQür. sıçradı; dışarı çıkmıştı. 
rarak ~1Tıttı: im' sultanım. dimi~ adı mı? -, Bunwe QIJk zayıf,,. BiJhasısa Doktorlar çık1ywlardı. . Meser.reı Hanım, ıztırabını göı-

- Sız ıul'tanım için. _ Y.a, anlan 1M2Je rüpet deyu _ Belir, an adıdır' kalb. Yalvaran nazarlarla, heps ne ay lerlle ıe~ ka1lına ifade edıyı.n.lu. 
Kiiılrll alıp Patı·onaya fiydimıek mu gEjbÜri11'81iz? ın ' .. · . . . - Evert, biLhassa kalb... Multa .. •n ayn baıkıyor, son neticeyi yüz.. Odada4m kolatunç sükllııe! hepsini 

için b'r adım atu. H~lil sal ellnl Beşir ağa kWku ne gö:elenn~ de. ~trona şerb~t süuhwnı aTlp vemet imk!nı bence çok az. Eğer lerintde okUıin!ilk istiyordu, ürkflttü. Yavaş se~e ıc.ıonuşmaja 
kaldı!'ldllk çıkı$1: lfımi~: ~asına ı.:ıattı: .. _ atlataıb:lirse daima yükst!k heye • - Nasıl, çok ~ehllkc!li mi? başladılar. 

- Baıka felWı. 0 kürküı yıerinıe _Haşa aslanım, ne münasebet? .. - Bi.7.den valide sultana götüre. candan kaçarak yaşama1 ıdır; tıka. En öndıelki, m.ıyop gözlerlni bils- - Konser geces1 kendini çok o. 
lroyun. Br chuır ve muma. b .. Şıeulıall eteadimiz ihsanı.dı! sız! nabilir. Eru:tıürn kısarak, bütıın doktodada filtmOş! 
naat eyleyüp eıluneği..ııi önüne kı. - Ya, şevketlU efendimiz anları Beşiır ağanın kan başına hücum Füsun dlişmeınek i9{n kapıya en nazile zamanlarda bile garDlen Saadet Hanıımc, bu söz üızerıne 
ran adamları avret zeyaıetine mi aeııe4eı111 abovj•r? e~. Fa.kat yfuü s~yah olduğu tutundu. bir sotundkanlıı.rkla gülümsedi, ba.. tftredi. Vedad, o gece yanındaydı. 
a1J$Utmaık istersiz? _ llas hazinelerinden sultanım. içi.n lk~a.rtısı belli olmuyorou. Ba- . Demek 'bu. h~talıktan kurtulsa şmı, ~e m~aya geldll an1~~ Fakaıt bunda hiç bir s•1çn yoktu ki .. 

- !... _Ye., Ms huıne dediiğün me. pnı e~ smnurttu. Hadım ağası • bile~ ya.rılJ;' bır msan olarak ya§l • yan biT şeki:lde sallıyarak, yüıiid1i. V~~' apartımana pek perişan gel 
- Varın anı efendinize iaae ey. halle - nereden ·gelür? nm şet.bet ~s!nı almadığını gö. yabılecedatı. Heyecanlanma~~ ~a Meseııret Hanım, do~torla~ u • miftL Srrmkl~ı, y~ğmur ılik • 

len. Dilemeniz, beıy\llmali tsraıftan _ HUk vemüğü tek.iliften! rünce, Patrona ayağını ~re vu. ~ak ~c;aın.aık Vedad ~ğabe~ Jçıtl ğurlad~. sonra, end teli bır._rü~ lenne 'kadar lŞlemişt .. Biltün :s • 
ba.ııreylemes ni dahi aöylen. [Yük- Halil öksüre öksüre gülümsedi: nıp bağırdı: Jca:bil ~ .. Etrafından bırçıok msan le köŞke dönen kocasına tehalukle rarlanııa rabnen de uzun mu-:idet 
sek ae8le güldü] ~ biz.'i. el a. - Ya, halk anı dilcnilen adamil - Bre al! Veysel yoldaşın şıe.r. var ikı, b lıhassa Semahat Hanım; koştu: sıoıymağa muvaffak ol~ma~~tı. O 
"78Sl kadar ça)Mlt içme ~Uf 1lobra tobl'a verilsin de umu verir betini valide suttana lAyıık göıım.ez omı en kuıvvetli heyecanlarla saT"Sı - .Nas:ll, kuzum çabuk söyle .. geceyi beraber g~~.rdıkleı:mı, Me. 
idi! id'' Y misin' ~r. Ya kıonserler?... Artık hiç Tehlike vaır mı? seıu-et. J:!anıın.la J.ı'üsun bilıyorlar • 

Kmar ağasının di.zleri titrj,-ynr 1 • ! ~ ğ erd t ~· konsel' vemııi.yıece!t mi? Hayatı Kocaısı, teessilrUnf..! saklamağ" .nuş gıbı., başını kaWırıp ba'karn~ 
du. Saımur kür4k elinden Oilşünc; - '· • . . w T a a Y en em~ ar mahv mı oldu?. muvaffak o'la.mıyordu. KcmruşuT .. yıoır; yataba çetin bir humma iÇln. 
Paıtırona Halil elile işaTet etti: Pa~a b rdenıbıre ayaga ~a!k1p sawr.a savura şişeye ~!1~l· • Genç kız, goz yaşlannı kolunun ken keUmeler a~zından dôkülü • de çrrpman VPdadt sPyred'yo-.rdU'. 

H f 1 
,,.. 

1 
_, kı:Zlar agasının karŞLsına d:dtıMi. - Yok sultanım, o mülihaza ıle y~mire s'i.lerek arlcasın.ı kapıya da .. fQT zavallı kadının büsbüt'lln me. Vedad, gırtlağındar. hınlıtılar çı 

- aV ~yemen, e".JlYe %eV8 v.ı- S<>X. n • :~A'l..1 Xı d k J. 1 1. ~1 id' _.ı,. ' k-~1.. • ,. mu! Pad' ahımız, İbi-ahim p ..,,, e mı s~Qül:,.,ın an ara ır.u &.A- "-'6 .... 1• .. .. ycı.uı. Mü.mkü~ ok"'B hayatın1 bu ra'ka düşmesine, ır.uztar b olma • =--.. ~ıttllltla nefes alarak 

ha 
ş k 

8 
.• -u .. ~ lan tqan yatagan bıçağının sapı. Hali:l. ikaba kaba güldü: adama veredktı. O kurıtulısun, o sıına sebebiyet v:?riyord•1. bitab ya~u. Darına da~nık ol. 

nın vas na uyara ..u.an nııı • na ıı-.ıu. y ,_ __ . mü1' :.1.. il ·..ı::? ,.,.,.ı,. _....1·x.ı ıı.. ..... r h t . .... .... c ı..-.az · &· 
medin israfına kılıç çekt'ğimizi _,,'U · , w • - a a.ıııgi auaza e ıuı .,.,- se~.6 ...... ,,ecanu aya: ı. ya .. Geç vaWt, Saadet Hanun gel'mdf --- ---~ saçıarı, renksiz yü~1nü 
bi1mez ıni? Ya, b:~ür de n~n 

0 
- .Baka kız.il!' agası, hız cbu - !... şasın! Bu. ~u_rda canını çekinme.. tL 6yle güzel çet"Ç?"Veliyordu ti ... !n.. 

yola dilkühn~e mey leyler? devnn .. ne veızirlnde. ~e .de paşa_ • - Ya valide sultanın anası ve den verebiliııdıi. F&un karşıla<iı. Genç kadın. o. ~1 ilı'ftdl.ten bu korkunç halinde 
<Beşir ağa t~trıyen ınce sesile ce. S?n?a~> A~ dahı istemeyuz. bu'bası adı nedir? Bilur müsün? -: Zavallı Vedact... nwı ağ'lamaıkta.n ~ gözle • bile~ cazıbe vardı. 
~ V'e'Idi· {G&z1er.ni İ9tanıbul tarafmda gez. Kl211 ğas ll r· . ovuft Diye mınlıd:andı... Sonra onu rini görijoce büsbütün dehjete dijş Uıkin ne . .l(adar 8C)}m11ş ve za. 

Şe :k
. !·" f d' . _;ı. did] ıiste9e idille: $Unda dal gibi t aırboa 1 e eb~~ü· uıra ~ 'kııdl.rmaıktan UI'ket' g)bi ilAve et- tü. yıflmıııştL İ~ni derin bir sızı kap.. 

- v. ~ u e ~n .mı~ cen-ımzı 9İuiİZe'r yı.ğar id(i'kt vuş ~ ~unu u · .. ti... Ağabey... ,,_... 1 Vedad !adı. Kısa b r zaman da olsa. bera. 
vezir eyl~mek ieterltt ı~i. _ !... - Bı~.z .~~arum, sar!yı ~u.. Bütün hayatım sevdiklerini, ya.. Be , Ne var kız m, nasJl ber heyecanlı g:inler ya~dıklan, 

Patrona kaba kaba gulerek et• v.-- di ah . d' .. bindi mayuna getu.rülup şevketlu hun. kınlarını kayıbetmekle geçrniştı! Y.:··· · kendini her zaman ıştivsakla k ı rafında diz cç&ükçe, oturan ar. - .. ~ pa ' ın ı.rup ren mr'.ar firaşma veriltwlerı ft...lr • :~ ı.. : ' Füsun da. Meaerret Hanım gıb!, ı bJırakt . . " - o. .. a.....ı.~l:a.r bak lerin ranaıt döşeğ nde can veıme • . Daha ~~ kilÇ'WA yaştan ıt.baren, bu kadı iıy: t.m· ~ arına ıkJ bu ıhtırar11ı er'ke~ 
--.-ıv ına . tu w düklerıni dahi b'lürü-ı! ŞevGtettu .. Patrona daha yüksek seale güil. bir b'r peşine büyük acıl:ı.rla kar. halde 3ıdiva~ e e~ki bir ~ derin bir merhametle titriyerek 
~ Ne d_ersiz yolda.t~m? Biz.: t~ i>ad' ahıa böylece söylen! du! şılaşmıştı. Bu adama ka.rşı duy .. aıkınıl ·ıe hLtab !ttı· bafkı-yorıdu. 

venp ':~ eylem~ isterler unıı. Kıılar ağası:ı n ceıvab vermesi. Burada solu~~. ~~uya iki kulluk duğu .~uhabbeti kımseye. bu ka_ - Y _ C: ~ 'lroı.ıku o~z..Doktoriar Ved~ ~~klamağıı başla:nııştı. 
Hepsı bırer m~kı ya'kahyan a~- ne meydan katn:ıa.d t'at...>'fôll'laya e- çu neıferJ. geld gı lç:ın Halil kızlar dar cameroce venmernıştı. O, l!k kallb za f dl ,ıaJ Ne sıöyı\edıgı anlaştlmıyu-rdu. 

bdaş1uı ses çıJCarınadılar. Halil mir neferi h"zme.ti gBren dew.iik ba ağasını bı.rakıp neferlere döndü: genç kızlık hülyalar.n n erkeği; o Dır.ha~- "° .ı.' ed i . lur Kelimne>ler, 1ôsılmış diŞ'lerı ara • 
kızlar ağasını e nden çekerek kar. . . . . . _ Ne ister.riz lda ım' en hisli rüyaların te'k şahsı, bağ • ,. 'AIUU'JŞac-. şay Y1 ° sından, kurumuş dudaklarına ge .. 
pına oturttu. Kürkü alıp ellerile ~ı bir. ye~ıçıe~ı ~~lıp. ~aş .k.estı, N feıi1 . b' {'. ~· · ğ zd !andığı son insand •. 0n'.l kaybet • sa, kat ı~en heyec~anmad=_!f· Qeıbn sönüver"ıYoni:.ı. Bir aralı'k, 
botıças.na koyduktan. sonra arka. elinde bir su~. surah:ı:nın ıç ilde e er . a~ esıp ır a ı an meık gibi b'r felakete tahamm€U şaması l~ gel~~:n.:, ~t. 8 derin bir nefes alarak: 
da duran hadım ağasının eline tu. kırmızı. ~klı şerbet varoı. Pat - cevab vendıleır. edemiyeceğini a~ıyordu, Hıçkı • ~Jımas_ı icab ett1tiru soylıyecPk. - Semahat~ 
~. Beşir aga ~ şaıikı.n rona dik d!k bılkıp !!iOrd'u: - Defterdarı k.onağınd~ ~ulup nk.laınnı za'r.4t tmeğ.e c;alrsaralkı, tı. Keodıni tu~L Ne olursa olsun, Diıye inledi. 
bakıj!Orchı. Bu. .. er, Patrona ge • - Bre o nedir? cOr.ta kapı> aralt~ın.l ıgeturdülk. kıalıl:f..nin bütıi.ın saffetile, kapı d - bu kadına, onun b~.b~ıld8J!- t'Oll Evet, bu kellmey. o kadar vazih 
rideki •!t81 ~ı tutan iki. A,. Emir :aıefeıri gfilüınwiyerek yut. Patrona çabık çabık ~u: . binden onu koruması için Cenabı ~. ne uc;ıar zava•ll ~ır v~~te söylen;Uştıi ki, hepsi duymuş bt.r1u. 
raba doğrU gmlennı açtı: kurufu: - Ya konağı zapteyt!ed n z mı? ha.kka yalvarıyo:-du. cfüşeceğinı s6Y'L1Jmek istemı)'Ol"du. nu~rlaniı. 

- Anlar nedir? - On yedlllü çavuşu Veysel ydl. - Be-li, deli Mustafa ağa d;ftıe. !çeri ~ak, doktorların diz _ Hayır; bu malru; san'a~; ı!8 k 'O'~ de gayri ihtiyari, ba~a 
K.ı.z1ar ağası sırıttı: daşın bi'l" c~ancı,ğt> dünyaya gel- rini tu.1lturuır idi. Ier'ne kap.anmak: «- Onu kurta - yanı merhamet bw mahl~ 0 ra hlıderle ibaşları.."'lı önlerine ~dl"er. 
- Şevlketlu efendimiz bfr mik • mi'Ş ~ldaşım! - Şimdi defterdar kapıa1tında nruz, o, büyük b:r san'at'kardrr; tammnamahydı. Vedad, bu iCJ."lli gittıkçe hafıfli .. 

tar altın dahi 185ndermiiler idi. Patıona Halil o anda yumuşayıp mıdır? hein ben onsuı yaşıyam~m, aeı.sı. Hastanın yanına ~ı'dıta.r. yen btr sesle, birkaç defa tekrar. 
~ iiir' chrha c1i.zleri" Uz.erine yOzil gl\ı1ld.ü: - Andad.ıır yoldaeım. na dayanamam~, diye haykırma • Meseırıret 'Hanım, kocas1le oda.. ladııktan sonra su9muıııtu. 

•ldi: - Ya adµu nekoymuşlarT (Arlccıtı 'tHlt') m.ak için kendini güç zaptecU'YWJ? • da,.dılar. (Arkası "l!t') 
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~ Memleket haberleri Dilenciler arasın~a anket i4iii3riAhmet 
izmitte 

Ziraat Enatitüm talebelerın· 
den biT 6Tap vilayet lıa:za ve 
köylerinde tetleiltler yapıyor 

llurdurda (.Ba,tarah J inci sayfada) ı c- Yok.,. _ ## '# t a • 

betsrz şekilde ;Jara kazan~p, kı:ra- c- Peki, neden soyadı alma- Pehlivanların naraları 
sıya harcıyanlar eks k deg 1. Dün- d n.,. 

Vilayetin ve belediyeni11 kü yazımda bj.ldiırd;ğim ayda 450 c- Aldım ya ı~te, Yok.,. 
çalıpnaları det>am ediyor, lira varidatlı dılencı aile bu ziim. c- A11ah Allah, deli olacağım. Ahmed, dağılmadığı ve sım laklama ıle ıy ce etmek, hızını al. 
elunelı ifi de yoluna lronda reye dah.ıdtr. Fakat . .ş.ınıdı s:ze "r- Soyad•n var mı; yok mu?.. sıkı duaıduğu içm Yjld1rım mak, nefesını ttikct.ınek ıdi. Ah .. 

ta sınıfa mensub btr d renciyi; vak.. c- Tabii var, söylüyorum ya, muvaffak olamadı. Nihayet sar. medin tuttugu tfı.bıye doğru ıdi. 
kmit (H~) - Yuıd içİln-dc 8'.ıdur, (Hu9tUlli) - Burdur tak tifo gönmüş gcçirm•ş, fakat sonra. ya:ni Yok.,. mada kaldı ve hasmını sarma ile Çurılkü YLldırııının altçılıgı ta. 

yapıllacaık ola.n büo;iilc zirai kalkın. d!ite pıy•n bir hııJa mk~tadır. Ye dan düışmüş bid- adam olan Ohen.. Hakikaten, çıldırmak üzereydim. basmaga çalıştı. Bir iki kere Ah- tündü. Onu öyle ko~ay kolay :tJt. 
ma dıaıvas:nın esasların: hazııılamak Ai vati HııJluk Pepeyi BuN:lur şehri.. nesi tanıtacağım. Fatma güç. bela anlatabildi ki; medi bastı ise de, Ahmed doğrul. tan oyunla aşırmak kolay değildi. 
mak.saıdııle 19 3 7 yıl ndanıberi rncmJrri g~ ve modem bir ha.. Ona Nuruosmaniyeden Bab fil:. ken.d'i.ne bir türlü bir SO) adı seçe. du.· Boğuşma müıtllı "şti. Beş dak ka Bu haller devam ederken İsmail 
lekeıtin muhıt<Jıuf böLgeleııinde Ziraat le Jfrıai etmek için eJıd.en ıelen. gay .. ye .inen dar yokuşta Tastladm1. Üs. mem·ş, nfüayet, cYok• diye soyadı kadar sündü. Ahmed, ilR elde has. ağanın ytiziı gti üyordu. Zavallı a. 
Veıkaletıi taraf ınıdan mu.nıtazam bSrretıi -~ted.ir. tünde lime lime bir parıtalon, pa. alınış, mının altına OOŞ'..ıüğünden ciolayı dam derin bir nefes almıştı. Murad 
prog-nmila yapılmakta olan. köy tet..I Beieıdjye. rcİl9i Nuri Ertek da hu çavra haline g~ımış b·~ mintan Fakat, soyadı c Yok• olan Fatıma, as~bileşti. Neden sonra ters döncfü. ağa. kıs kıs gülU.yodu. Isrnail aga: 
k'k.1en"b>e bu yll ela ziraet enst·itG!ü sahaıd• vıılr ile ele.le vererek çaıiı.ş. vardı. B~ı~a ua gene b r paça~~ laf aramııda _ bu; onun tabiridir _ K'iSbet ardını buldu ve sanmadcın - Ne o be! Kıs kıs güler durur. 
talebeicrinden teşki.J edilen eıki.p1er .. lrnaı.rıııı aMm! hl'ıJtandırmlf ve teh sarıU, gıöbegme ka<.ıar açık gogsu varlıik sahibi. Meslekte çak eski sanmaya geçmek istedı. Yıldırım, sun? 
ce devam ed'dlmekteciir. Buı yılın ı'i geçen senıey.e nazaran dal\a ba.. Ö)'t.e ıtiıksindirici bir manzara ar.ze .. d ~·ı d·ıenc"lire başlıyalı 5 sene bundan ist"fade ederek az kalsın - Nasıl gülmeyeyim be? Ah • 
p'l'ogramıın.d'111 büti.iın Ka.radeniz kııyı Gc.ımlı ve temiz biı- hale gemmi§m. diyıor ati, her çeşid haşerata en e- ~ı ' ~aıkat g şimdiye atadar 'b~ .. Ahanedli açık düşürüyor<lu. Hatta medle beraber ~n de güreşiyor • 
vilayetıleriJe lzmit ve Bursa viliyet.Şc~ tnwfiıratı. ~ektrik fabr&aıın.. minıbiT me~~~ olduğu ~uhıı.kka'k: ~kım~· 

1400 
lirası var. İsmail ağa,.gayr.iı ihtiyari bağırdı: sun! 

leri vard T. Bu maba.clla yük.elt ziı.ldra ya.pila'n ta.diilit netices n.de &tuv. Obennes, bü.tun Ermeniler g bı . 
1 

d" - Yen.ldı... - Tebe! Ondan fazla güreşiyo. 
raat enst.İ!tıüı9ü ziraat, orman. veteri. vedeındüihniş. ~k~lara, cacLddere tatlı dilli; konuşuııken a:priJer ya. c- ~! Kanaıra ıyım, ıyor. Bereket versin Ahmed, tek el rum be! 
ner talebellerinden mi.lteşekkil 121ıcllab-a faaıta fan-Jha ı~ve edilmek 8~- pcyor. Kocam ölunce, ortalarda. ıkald~, destekliyereık açık düşmekten sıy. - Bırak şimdi .güreşi... Giıdi 
lc:.!ş!lik b"r elc:ip ba,lar ında zİtaat~e.til&e, şchlr.de lcaraııl kta lc.a1an ~ç Onuma ahbab olmalı: pe'k güç bir iş de bul:mad•m. Dıleru:ı~e rıldı. Eğer iki eli yere değmiş ol. kapana! 

•it·· ·· "\ot•ea.d a.a·sta.nı Neıcma Yü. bır )"er lb11raldmamıştır. Belecl~e olma.ci1. Coşması =çin beş dakikalık b~adıım, ımeg: b~ ne {atlı r saydı mağlb olmuş olacaktı. Yıl .. - .Aıman Allahım! Deli olacak.. 
e'll8 11'9u ~ . . . r.ttıim.ıtz temizı':lk ~erııne de tbizzaı• bir gayıret kafi geldi: be bayım. Ça. ~c~ a ışı ve m. dırım, hasmı al~uıdan kaldırıma .. tım ... Ne müŞkül anlar ~ç:ti? ~ 
cecr olölugu ha.ide tchnm.ze ge1maş, · _ı::n..g_ •• kt d"r c- Ah ıı...ay, gözünü seveybn,· Şimdi az çok oır ışe yatırac.ak pa.- mak ı"çin bağla:nc:ıtı. Biraz iaha ferin Ahmede! . ,,..ı,,_ k.i) N .. zh Un t• :ı.ııum oeılil&!Kaıt göeterme e t • v - l 1 b 'f 

zıra~ ';°~ı:..~e k u ;; • a n Va.ım·ın ve belediye oreı'ıs.min t* beni söyletme. Derdim büyük. ram da var, fakat ge gel~ ım, ~r bQğuŞtular. Nihayet Ahımed içten - E:mneğe başladı. Şımdi onUB de'ale'ti~-~~1 E":-~b~m:ık. a z~ • v'ikfllie tcbrimi:z.de hıiT fırıncılar hirti. Ben, bu hale düşecek; günde se'k- rurlü ayrılamıyoı-um. Gunde lbir tek paça geçirdi. \ie, sarmayı sö ~ hızını keser o ... 
ret ctm~cıu.ı.Il. XM rn 'lofCT ... • ~ •• wb, etirilmı"~· B"l'liğe rei9 X'.'n k_!lruşa, bir lıraya, bilemecUn buçuk ile iki buçuk 1.ira ar~~n~a kerek dloğruldu. İk: pehlıvan diz - Aferin Ahmed~ iyice e-ısin ~\gruplar ba:"?e köyl=elci ·~~et ~kıla;; A~ Oral ~1lmiştir. Bu ıki liraya avuç açacak adam mıy .. para topluymum. Bır de kuçuik üstüne geldiler. Paça Ahmed.in e. keratayı ... 

ki~e ~-= emaeı • a it~ık zaotıın ıda çalışırı-aeı ile Burdur halıkı dım? Memle<kette arazim vardı. kızım var, o da yetişti bayağı .. lind€ idi. Yıldınm, paçasını .kurtar Dedikten sonra meydana doğnl 
t~ t• taTa aın azamı M-ancala.dan fatıkı okrııyaon nd:s ve servetim vardı; şimdi hepsi elden günde yctnniş seksen kuruş çıkarı. dı. Bu suretle Eki pehlivan ayağa bağ!Td1: 
ve nıUzaheret göater;kceği kendi • __.:L _ı.--)(.e b,vıuamu.a•ur. a•tJti. Yunan harbi, Balkan har'b. i, vn.r. Şimdi Ramazan geliyor, so. kalkmış oldu. Ahmeciin bu kalkışı - Boğ Ahmed! 
leiılnıe bıac&Mmiftjr. Şehrimiızin gö. tcnsıır. CA.ı•n:g ·~ ~ "'- ;eferıberliJc, hep; ine iştirac ettım. {;ıar ortaya ç kacak. 'Ramazanda ümidli idi, zorunıı bir kalkıştı. Ah - Amatı veııme! 
ri lmeie_..n~~~_Y_erlerinik ge~~tten1 Hat•yın yeni müddeiumumisi o vakitten bugüne kadar da, lhila.~ iŞier daha ıdıüzeıir.> med, ayağa kaLkar kalıkmaz nara. Aıhmed. alaoıldığine boğuvordu. 
eonra kWUAılC'Jlıınc mer ez -zu • H c· olmasın, belki 100 bin 1.ira, ~lkı Etrafımıza meraklılar toplıanma. yı bastı: Bu, ~a usulü dairesinde oldu. öy.leııirvd'en b~layan talebeler sı • Ed'iıme (HlalUBl) -:-:w. atay . um daha fazla para kaybettım. Bı.r a- n-a bı:ıc1amış, bir halka çevirm=ş1er- _ Hayda be! ğundan kimse ses Ç kararnazdı. Ks ~ı ........ ..ı:__,_,_ c·-·•-'"'- Ka iıu1'iyet MiiddeiumU11111lrgın~ taym e. k d "' ~ -

5
- - • .a. nd !1re hasmı m h kk ~- _. 

r .... e v ıaycuıımıu=o CHCUK, ra • ldird·~· .1• • - rah'k kunduracılı · yapıyor. uım! di. Fa'kat o, ha.la arkamdan lbağı. Yıldırım da çırpınar.- ı11Nll\.a - pa a ı- n u a a11. gıı ı.-m~I. Gebze, Kandıra ıkazal.rı.ı. dıldiğ.ini. öı .. 1g'~ vı .•retım~z sonra 0 işten de kovdular. Ş ~ rıyon;Iu: bele etti: lMt dolamasile çevırme-k lazımc:h. 
d'a üç a.y kad'a.r kalacakla-rclır. Cüm.h~ı~ulla~~mum~ı. Aşır ise. !halimizi görüyorsun. Dilenıyo.. Anlad mı bey ağabey bir - Hayda Ahmed be!... Binaenaleyh oywıun i~abı böy.le 

Abıu 1'6t re et c'lmJ.şbr. uz. c- hına er ' s n ben de' on- Güıreş şimşek ıribi devam edi .. tdi. .Afımed, ~ası:rımı Çevt~k ıçın Ak K Kaır.a;a.ğaç "sta ıy.:>nunda b"ta U- r • ı· kaç sene ~a ~'":eç H. . u·· ..-.u·· "'de yo....ı.·. Naıiılaroan sonra iki """'ıı... gırtlak amelıyesıne devam e:tmek. Nevfehirde bir f(lm ız mumi Müıf«'tt:Şlik müşaviri oldıuğu Ohenınes, ışünde en fazla 2 ıra 1 ıbe ızı:yecegım anı .,. .. mu Y""' 

San'at okulu açılacalı _,:ue _ ..ı}ı"ye _ __ı,_.inı, viliıyet rüesası kazanıyor, yuvarlak hesab, ayda a:ra r ~ k ·apartıman sahi. livan hızla birfbirlerine girdiler. le beraber bir yandan da azılı hu. 
aııa lllC1 ""'" 1~- Eh ğl da lk ·m sa.n . ıra a .. r çı an, Mu·· +.ı-.; .. bir bom•.,,.....a başladı. Altı. mını olanca kuvvetile eztm>ğe ve N~.-..ıt..:r (HlMlll!i) - Kazamız.. ve m_...wıtilar ve birçok dbstları ta- 60 1111.ıa. • 0 a amasın ' ı b d lencilıere ,. '"'Uo.? 6~"' 

.... '1C".. ..,... w (?') p - ya tı:v..ııe ı 1 
w .. • •• • ..3.~ med intiıkammı almak için bir an hızını kesmeğe çahşyordu Ahmed. 

da hüıluimetinü:21iın kararı ile açıla -,,U lnıd:an eamiımiyetle uğurlanaın aır. ~~:.~~ uk. dOOt~:;u~~şına.' v;p. Dogrusu ya, bu roporta3a ~-evvel hasmını aLtına almak istiyor kapanla hasmının üzerine öyle biB 
cak olan A:kpm Kız San'at Okudu • k.aıdaşımız burada çr.>k iyi htıırallaır OhemX'S, eski hayatında da, di- vamdan adeta. kork~~r~. Çü du. Çok geçmeden çaprazı doldur. mişti iki, yarş atlarına binen jokey 
nun yap~rılac.ağı halbeıfi Nevşehir,bıralcm·~ r, lencil"lk 'havıatında da talilhsiz bir ikü, i11S8nm dılenecegt gelıyor. du. Hasmını sürmeden bükerek ve ler gibi maıhımuzlayıp duruyordu_ 
haılkını büyük bir sevinç içeı•sinde --o Gavsi Ozan.soy dlkerek altma aldı. Ahmedin gözi.i Yıldırım da mahmuzlarıdıkça şah-l ~akmı..ıtır. "'-ul· .... araaıaı alınmt..__ /•-itteki 1tok çocuklu analara adaım. Diyor ki-: 

1 • •· ~ ... r -.. • •- ilan, apar!:maıı •ahibi, üze- : karamrnştı. Ne olursa olsun Yı • !anıyor ve hasmının elinden kur• 
yardım ediliyor rinde b'inJerce lira tcştyan d"lenci- ("'" T 1 y AT BOLA B J dırım.ı ııttına al:icaktı. YıldırJm tul.ma'k i~in çareler aryoTdu. İs • 

b.mfut (Hum) - Sıhhat ve iÇ- ler yanmış. Bize gelince, ınencle o '- _. acı bir /kuıvıvetin altında büküfüp mail ağa :keyif içinde idi. İkide bir 
lzmil Hallıevi ikiz doğuran tirnai MUı1WYenct Veki.leUmiz Ko - ı -ı, S,,n·n anlıvaı·a~ın bu ~şte dt:? RAŞiD RIZA TiYATROSU alta düştü. Ahmed, ha!llllını altına de bağmyordu: 

bı·r anaya yardım elli caeılDnd!ddii 1300 çok çocuklu anne. tutunamad~'-• .,..,~ zor .aeçinip gidi. ~t.:- b be alır almaz 'bekletmeden hemen ka (Arkası var) 
lznı11 (Hu,."ll9i) - İzmrt Haılkevi ye dağıttaına.k üıcre 15900 nra tah. voruz bay~,--- ~ Halide Pi~. era r pana girti'i. Yıldırım 'kapanı ver - .......... - ................ : .................... -

sya.l yardım şuıbesi Derincede ikiz ıli1ıı1at göndermiştir, .C~k ç.ocuklu .an_ * Hathi:rcde. Belvü bahçesinin mek istemiyordu. Fakat Ahmed, Son Posta matbaası: 
çocuk ıdloğuaaın bir anneye 20 liralnelere bu paıra rnuK.~.fa:ları veni • c- Adm ne ~nin?,., e.'8twb kısmında bu gece oorla ıhasmının kolları alından bu. NetriYaı Müdürü: Ziyad T. Bbtialıa 

(para yardıımı ite buma venir 1ı.~-jme&te ve anneler hükumete .kaTŞı) c- Fatma.• cc ASiLZADELER » dayar~ bastı. Ahmedin maksadı uıdat: A. Blmm UŞAKLIGİL 
ld yeller almı.ttır. eorwuz_ ~~ d_.!!'.~a!._t.alı!!..a~-. \ c- Soyadın?• Yazan: Bedia Fon Ştatzer başka idi. Hasmını kapanla ve gırt 

~WA4FW?~ 



5 Ağustos' 

El<ATE 

Ru;,ar A ınanların 
Belay.;g.inaya u·aştık· 

la:ı:ıı bildiriyorlar 

SON POSTA Snyfa 5 

·ıdiriyor Sa it e ir i sınif Prim er ha unda 
(.&ttaratı 1 inci .. yfada) • • • d ı k "' ı· t bı· ""'• ~ıkur. çtmkü burada meniler IÇ!n yanı yar im ar Ve a 0 ın ~ IQI 

günde bı.ı~aç deia elden ele geç. (Bqtarafı 1 inci aayfada} tıeıımOkte olmaları dolay e bu zırh 
mektedjr. MoS.ımV".ı radyosun'Jn da CBııttvafJ 1 inci sayfada) Ankara 4 (AA.) - Ticnreıt Ve. Bu iki a-esm1 teblığ Sovyctlenn lı ordu b.irt klennin bu nehrin nşağı 
bı.ı.dırdiğine göre, Almanlar, umu- na bundan sonra yapı•acak yeni kaTeı·rnıd~ tc&>!lğ cdilmq.dır: kandaki .g011A irt.iibat V: mu.vae.ala • meoraı:ınıa ve bılha Kro.mod 'r 

. ·et itib.aTlle Stal ngrad.ı hala yaro:ım n ıcyıniynt hat.nd-c teımıi.rıi 25 Mayıııta gazetelerde neşrecül. !ari!le binliılıte Volgıı nehrı üzeıi.nd~ bölgesıne muvas:ı.latları gerçi biraz 
~~~ Qd!ometre mesafede bulunu. mıukarre.rdir. . . ~ _o'Lın tdb'liğ jJe bh kısım ıerb~ aQ ~fer'lo:irıe ağı,: ve devamlı g-ea.k.m::ştlr. Fakat, bu gecikmen...n 
yu .,, Bundan bırkal" gun evve-1 MemuJaTa b.rer kat ei(bııse ve clOviz'lcrle yapılan mübadelrleTe tal. hava f:ıucumlarile pek çok zararlar peıc uz ·· . w. ·- L d·a y-Oı• ar. :s blre:r ,.:.t c. • • K 1 _L blk ru 1 ~1 - ~ı· dl. illd w • un surmııyeceg.ı waJIIWl e ıı.. ıse bu mesafe ancak 80 kiloınetıre ~:t ı~t n tcV7lll, ev o aıuaT.n o ınan. p~ım .. e~ ıııga ~ ıken ver r . gııu ve Voronez'den gene mehed.rr. 
iıd' Bu hesaba göre Tunoçernt() kıır.la.rına d'n nyll'ı ş&d ~e yardım mev<:ud prıin.lı dovıile-r tasf ye olu. bahs~esine mukabil SaJ ile 2 _ So ·eder . 
k 1' etleri 20 ltilomet:relık bir me- t:cm.ina. hah" mevzuudur. nıuınıc.a ı!thalatımı;r. ~nimd~d döviz Don ne'hiı:1eJl'ı arasında bulunan 15 • b' ~ ._zJ:• ibund~ evv:lki 

ufvv kazanmış o uyorlnr. Fevkalade kazanç vergisi primi ymcünün de kaldır'lacağı be. 30 kilometre gen' l;ğtndcıki dnT ara_ mu y;az1;Ulc 
11 ı. e~I~ • oldugu.. 

sa e Rus donanması Ankara 4 (Hususi) - Tatbi • yan ecr.. m· 1r. zi ?a:-ça:sı içinden Alman ve Rumen ı~ ı;{Uba ~~ t~~->:~ı ıehcb. 
voronejde Ruslar mıidafaaya çe. &:ı:nda tesadüf edilece1c odalctsizlik. Tasfiye vaz!yeti teıtkik ed'leTck kıt a!armın mareŞ<'l! T.imt"çenko'nu.n veıtle:rlle :ı ~e i;~ ·~e kuv • 

k 
ı ..... idUf. A..mı zanumda yapılan ler ve zorluk.lur ıkadar haı.!ınc iç'..n :Hıal ~erinın ,;mıc!Sdoı brr :n k. ~ıyanSk,a ccı:nub doğu 6ahasile ri --1 • .... ~~-~=~ etmkc cd':" yeFce~~e. 

lı.ı•u.v J•· -J ld :s- • d . v .:---~"'1- • ~-A "- J L bi 11 lh" "k O k . b JolCA. ~~·cu.umcme t il'. aıuıt enı ikarşı hucum.lan.1a e e ett.::l"w- umur an n.eıt:ıcey.ı e vercmtycoegi. ka tar ~neş nnz;.anmın nasl'J o r ı:ı1:t'e uyu· on avsm n cerıu bu mesele ruızaTİ 1 k öründ _ .: kri unev:zileri sağlı:ımiaştmyurlar. Jn3ar le Sarncoğılu hükumeti fevkala.. .duğu gö-riı1'.'mü§ ve hhnlntlmJzda u. köşesllni miicfıa!a:ıyn çalışan mıih·m- kad.ar da b ·t d ~·i<lm ç .. k . ~gu 
Don ncl'ırlyle Kafkasya ar.asında de 'lca.7;;l:nç v~~si ihdası gibi bir cul'l!lulk ve ge~l•k gayelerine h zmet ce kuıvvet!erini doğuy doğru ata. ha evv de kayd~y~ ~ u,w a. 

r
"'yan eden bare'kat n .nk~şaf1, varidat meım'baınn müracaattan sar. edecc'k obn aşağ:daki karar .alın • a-.& ıileı:1emekte bulunduklıırl.nl ay • muz v...-:M! .. bütun" s-•k"l • ugub... ce "' .. d . d ı f . . il" .JI _1_ d -T VY u ceyşı ma 

dolnyısıle Rus Ka.ra nız onan. ınazar etmışt:ır. m:dır: rica ave e,rıeana1:te ;ır. zuırLı.Ttna r.a 'hnen K b h .. 
asının nıukadderntı günün mesc- Hükumetin beynnnamesi 1 - Gerek Aımen1cadan ve ge. 4 Ağustos tarihli hu.:u~ Alman billıausa aşağı kısmı uTan ne nrun 

resi halini aımı~tır. Şlmdiye kadar Ankar.a 4 (Hu usi) _ Başv kil rebe d'ğer memleketlt"rden yapıla- ha~enmô ree A!mırn zırhlı birli.kle • rımad.as1ı, Anapa ve 'No:,mrlnk.'n tb: 
u~.adı~ ka~ıblar~ ~ağmen bu do.. Şülkrü Snraooğlu Büyiı.k Millet r:ec- c~ ithalatla bun.ı mmeforri v ticari n-nıın Ku!bsn ~ıyıhırında. u!~cmış ol. mühim bölge ve mevkii ;.e ~ ~~ 

Bel'l.n 5 (A.A.) -· Dün ak,c::am nan:ınanın h.a a ın1~h1m b r kuvvc.t ücinı.n yarınki toplantısında hüklı • hlmnot ve muamrlelcr kar~ılıgı ola. dultları ~t"Vk.il. rdcn v bu- tanesimn l:i lk" ha inde ınütal ası icab eden 
resmen b d r ld.ğJlt: göre A'.lman tcŞk'l etJtJS·ı Ber~rnde ~tlbul e-dil.. metin lbeyannamcsinı okuya ::ı.'k 'ti rak yabancı meml ~eda-e ödenmek Kropo:!k 'n ~hn old ıgundan, bura. ·;r ara7.i k sm d r ve No\"Oro • k" 
kuv:vet ri, Azak dC'nizınm doğu - rnektedır. Yine ~"~ ed l~ ğin(' g~. mad is~ıyıooel'.-ıtiT. 'Sımı.coğlu ~'ÜC<~m; ~ ~'bayna. edidcn dö' 'tzlCT üze.. da 'h;me-n b·rv~<Sp.rü b • t • • e te. ayni uımanda Karadeniz Sovyet d~ 
sunda bu unan Dkat nnov ~ şeh • re bu donan.."lla ıçın ~u uç keyfi- tlJrııiUı beya:ıınamesine lh • b- rind~ ıtaka.a I mited keti:ıee te:h. ş~üls ed '.:dt d~ ve Baku • Ros. nanms rn miıbiın b \bsiiıd. 0 
rınıı hticumla zaptE;tm şlerd r. Bu "''"uten b rini seQinek zaruretı var. hemmiuet atfolunmakt~ı hır be • sill C'd mokltc olan printl~in .rıi bel'· tof <i~lu bu mev\

0 

den geçmek ınu:n i;iın b!.z a w Kuban r.. • 
ı:"hir KuN>--1·a'\: an n 40 Klrn. <:e- J ~ "' e u e- -''~~ b · .ır.-'1 • • • ld v "'- -"'

1
' b ] b d ' n aa -~" ır-'ı.:.A J dır: ~nınaımm'!ln 'klası'k hüıkum t y-ı=ue oıruz ~e u-.r.uınilt r. ...e o ugu cııncıı.ı,'" u surete u e. :has n.da )ar·n '\"C öb"r ·· .. ih' 

nub dowusundn bulunmaktadır. Kendl .!kenıdin.i :OStırmak. taraf- gramlat::n benzemiyerek b~r ~o: 2 - T~'trıtlı prim ta~h&n.tı 5/ mlİ?yo~nun ela Ik defa olmıak üze. had seleTe ~ ... ol c!w~~ ı:ıue ha: 
Londraya göre sız bir ~ıman~ca etmek veya.l&\yct aın:edeoeği ta'hmiın eclihnekte. ~-JT~"i ~~ ~~ kyacaktır. Bınal. ~ı~f'm~e m'.l:;~Hak.iyet elvcr. d" e..:n b;zz.a.t kend' ~rind 'Tl oğ • 

Lonclra 5 (A.A.) - Moskovadan hud teslım o . dk Beyannamede hükUm.dl!İn çalış. ıc::ıllllt:'.> tıcan nı zmet ve muame e. -'öıu• .en a..'1: etm=ted ler. renm<>ği dnha mu"af•k bul lct 
bi d.rild gme göre aşağı !)cınun Harlbin baş~.da bu donanma ~u ı:na ~1:ız:nftn izahh işaret ve ifa - le:rle ·Teditini muhayaalc;.:;dn bu ta KT~o!t'kılın, Krasnoda:·ın 130 la. yı:z. ma a -
cenubunıda ~iddetL muharebeler b.rlikerden muTekkebdı: ıd~inclleın 2J·ı.,ad"" ıkı•a hatlnr ha~,.. rtht:ın !ltfibaren satın alınacak döviz. lomıetre kadar şimal d'Oğu undadır 3 M _, T k ı< Al 11 d P · d ..J k' iJ " \l!n • l alkx- _ı, 'f · b 1 _.:ı • W . .......:.ı_ • - arr-saı :.m~çe'll onun. 
devam e~di::-. R~~ar, ına. Commı.me e .. c.r.s ~ lni.!a ı n;~- de frzerinıde chC'Illmiyetl-c duruJacaık er ve «Utı sız ~u ayan ~.wa .. ısc, or~.......,,~ · ~ KTopo ~·in 11 O kuvvetlkn.1nın büyük ki mlnl Sim1'. 
kuvvetlennın Belay'1g• naye v:u: }ıarebe. zınhlısı, ~ç agır kruvazor, v.e riayet .ccl'ı1ocek çalıtyna prensip. gene bu tarihten ıtibaTcn gumruk • Kım.. bdar oe:nub dogu undadır. yıat13kaya cenurb doğu sah s' e bü • 
dı3tlarını haber veriyorlar. Bu ısım üıç hai1f hTuvazor, 19 muhrı;b, 40 Jenü anUa't:ILacaktır lerd'en çekllecc...1' m Ilar hakkında Kmop~m şehriin"n eh~mmiye!ti mey 'ik D ik • ah d b 1 d i1ık dcla olarak Sovyeı; tebl:ğ ,nde kadar deniz.altı, birçok hücumlbot- Denfl k' 1 .. ' d yen.'i tenzilatlı primler ıtııtb.iik oluna. dand'adır. Ne Kuban nehri kıyıs n.. ~u v ~ 

8

~ ı6 nsı7~ u n du:: 
zlkrcdilın<.''ktedir !art ve muavin gemiler. isti{lz yorl dı~w. uzu~und'.b.in. zlaml anın cu'kıttr. da, ne de Baku - Rost'Of dcnillyolu 'ka1:;, W a arı e ~ gtd ~ gı 
• · f 

100 
ınil h nle . .. am ey c :ıg1 yen.ı te r er e te- 0 .. . d im m aaya armetmış 0 ugu, 

Belayaglina, Rosto un . Alım an ta mı rınc gore iRus.. vessül vıc tat!bikattan odintfmı' tec. uzenn c o ıyan ve bu demi.ryolu- hatta bı mahadln Vot'<X'.lez' dek. t 
crnu'bunda, Stalingradı Kııra~~nı - ]arın eli.nde ŞU g~miler kalmıştır: rüibe1er.dcın mifnde ediilerek saka't - Şark cephesi 'l'la ancak ay•rı bir ıu.be hattiille mer arruı!ta.Tlınl keserek Don k • da. zcı ba ayan dem no unun uze • Biri ağır olmak üzere? beş kru. 1ı'kı1arı tamir oiheti.ne to:rıed;tiüdsüzce hut lbulun:an \Vio.ro~ilovsk ~ri iıse şiıd!deıı!lj taanı.rzkra h d w :ı e~ 
rind d'r. Burada çok kanlı ça~ vazör, altı büyük ve on b'r 'küQii'k g'tmek, SaTacoğlu hükumet..nlıı ta. (&,tarafı 1 inci sayfada) buna mıa.a'bil', §İmali Kafkasyanın tahakkuk ~er g'b" h:ı , ıgı~rtı 
malar olmuştur. Ruslar. sa.vıca ğll' muhrib, 38 denizaltı ve birçok hfu. ~ e.dieceği yollardo..n birini teşkil Hava ıteşkillcri kaçmakta olan ş8J"'k yarı.s.ın.a aid müh ım bir nehir anui'. ın t . !ini 

1 0 

askn~. ta. 
üstün diİ.şman kU\·v tlcl'ln~ 

1 
n c~oıtu ve tıopçekcr. edece'kıti.r: cfi4mum ktoıllarına tamamile tahrib olup Hazer deın zine dökülen ve t b aT ~ .. itrtd•nna :ı.ç.ın Sov 

kay lf ar verdirerek çe'k'!lll:Ş er • Ruslar muknbil taarruza G 
0_ı • '-~. S .. l d kar m!ıxd rle taarruz etmişler v; Kaıfk113 dağlarının en yüksek tepe • )'lC • ,~~lhou f ıbg·~ı al aync.n Ri • 

d' eınıe ıa~y.or ıu-. on gun eT e d. lenndeın ikmcis· ola 5043 •ı.. __ ;ı yev ııe wo o ge errnden he • 
.:r& Don :;.-~d·kl ,-itler baz1rlru11yorlarmı, al nan v.e inşnab uyandıran ikt:sa. U§m&ntn hava meydanlaı:ını, nak. K ...4.. d .. ~ . .. ~~ıunuı meın mütemadi sm· t • h 

· .... '°'~· .. -ır N k .ı (AA) H 1 liye kıoLla ı ı 'n eın.dif t · 1 a~ek agı ile doıiduncusu olan 
1 

aarruu arc • 
. _ Voronej ke- ~r " . . . - ora d Ji 't~erin yeTİndc IC'lduğunu ic. . . r n ve fl. 1 er e&S. e.. 4430 r..&ımh b .... k San d .. 1 ara k~& yaptırmaktad r. Bütün bu ba • 

. L.on:dra 5 (A.A·Aırnanların de • T'Iihüne gazetennde çıkan bıT rna. raa:!ilc ·~at etrnr-k Saracoğlu hüku. ~ Kafkasyanın._şı~nl ~keleıcne sındald meş'hın k be« ~- . .: rdlcerler ma ıında Sta!ingrad'ın dn, 
~:ntl~<l~ü~:~:~na rağmen Donun ka1~c binbaşı ~ielding ~hyet m:dtinan bağlı kalacağı ça~lşma tar. l~td~ gece ve gunduz bompalamış. cuda gdttrcın ve K:fka!geJağ:ı~ p~k ~-Uk ~ıır rutrıJ'ntı geçiren ve 
bütf ·tıerini ellerinde bı.ılun- R~aırın muazzam b1r mukahiıl ta - zı oıcn'kltır. · . . e.şağı yukarı pı4ta}arın tesadüf halem de geçırmekte olen Sovyet ce. 

d 
ın kg~~rlnr. Ruslar, Alman tay amız hazırh':t.l.uını h1dirme'kte ve y eml1 ihü'kumel me:mle:ketim bütün _Sal veRD.o.n nehır~l ı arasıında A~- mcl&e berabe:r b da vla ı .~ ; nulb cepho.;ı cin sonuncu bir kalesi 

uran w ··-~ı d · idi mC1n ve umen kıta arı şa;rka dog u ag r n ş;anm. ola k h f · · ·· ., 
y.a. 'cır nin yagdıdıklar;, boınlbalar şo,. c eımekt r: faal lkadro'b..?1mda gC11Çiİ:ğe layık o1. il . h eke l · d . • ve:rsanlarındaki Ordzoııikidze = Ta mu a azas .n~. ~~na go tenı. 
altında Don ü:z ndeki köpıü~~i flh~~ Ru lar Do? ~ölgesm - ~uğu mıev.'kili vermeği ş.i:ır cıdinecek. krd:l.r~ ar t erıne evam etm~. Wlıad\ K.a'flkaıs ,dltt.lc ceın~ ver • melkıte&.r. ,Falka~: :?utun bu Sovyet 
Uım r e<lerek. cepheye kuvvet gan.. den çe'kilmıe]erse d'e Sıınl:yanska _ l!lır. V 

1 
.. . . • aa:nfarın.d k. b .. ük Tın eh •. taıı.rruzla:r.~ı P mten Almanlarla 

d rmcktedir1e-r. ya'da tutunmaktadırlar. Rusla1ın ° ga U'Zemndelci gemilere karşı lid~ a .j.;:{ h • 
0

• yuk r;u mutt.e:!Merı Don kaw:.n:deki büyük 

0 Almadlıuı Rostof gediğb.d-en f,ima.. Adanada 30 bin lirahk i:"p.1~ b~ ~cc~ ta;tıruzu eşne.s;nda mına ~en 27-rı; ;:1 mos:ıa;~de mukavemeti görünce beYhudıe tele. 
•ı •ıt li Kaıfkasyan•n muazzam bozkırla • ~8: ımınrz r ovyct petro ge.. d" B _.ı._ıı Alrn · -L'lı d • fatDı muha:rdbelcrden kaç nnrak Don 

:11 1 ere man cf ~ •• ı.·· v " t' 1 d m;;&ıJ ba!ttrmlŞ!ardlr. T. U ~cu e, an Zlıu OT U. i} Sa! cfrüt1 • nd . b" n" r·n~ ~g:'IJ '":!um .. un ~~ ~t~ SUllS ıma avasına Bifyü'k Don b.vsinde bo feVikle:r sunun iJen ıha~utl ey:nl hızla de • he k n eırb ~asl . ~n Leın Ev ~r 

k h 
ço rm:ı11~fugm~~e~ .. b etE efı bugUn başlamurr hiç !bir neft: ıce vemıeyen mukabiJ ta. vam ettiği ve Sovvet kuvvetlm bu. barıe et~~ k c ff-~ r tnuleT, uça arının ücumu vz;ı "d ır. b l ark URBU!l'et.e J a:r:rm:!Ml!la devam e'tm' le.11CÜT. ır.ad'a d.a zayıf o!ıclukları taıkd.ircle du yen! druıe et m,uvada o t.a 

O'!'O'l\C] en aş ıyara ostof u fRe.starafı 1 inci Avfada) R' !. • • d d- 1- önümüzdek· sünlt'.11' :.-:_..Je bu ge evam e eme yan arın an ı;e ger:. 
dk K Re ik k JC:V ~esllmın e uşmanı.n te&rnr . avaıu • I . . 

Lond:ra 5 (A.A.) - A'Z sayıda gb~ . ten so1n~a a asıılaya sar ib·a~ na çıkan~dığını yazmıştım. Bu b:iıiı f8ıtlrt:mn taamııdarı 'ddetli ~ ilmaJ ~ı:rım ukan.ması dnhi ~:.11st~ö'l!d edilecek. Don kav. 
Alman tnvvareleıı diın gece ce ~ lır ;ı;p ıuızun ugunca •IT nnml§ gl ı.. ekmek suıistımali ile alakadar be- uihaırcbdl · · d · lhtiım:a h:a:rioi:n.de değildıT C'lll ovy.et kuvvetlen ken<I h'lt • J.ı· di.rler m ar neııcesm c gen püs • · } ...:._.J:__ ~ k'] v __ L._ 

nub, cenubu şarki bölgelerle ce • · • lediye müfettişi, belediye do'ktoru kür.t\iJ:nüStiil'. B mevzuu ~ olduğumuz eruı.uen g:ı~. çe ı ~ege meorn:r o· 
nubi Wells eyaleti üzerinde uçmuş Vuıyct naxı"k ve daha ilki memur dı.in teV'kıf cdıL Sovyel tebliil bu habm-ler ~rk <'cphesin' 1 hem ce. ı .. ca'kları vgı'h Stal rngnıdtn dogru -
ve yanıgın bomıbaiarı ~tm:.şlarıclılr. ~-ova, 4 (~.A.) .-:- C:phede_n ~leniiır .. Bu mese~ ~~ g6. MJıcov:a 4 <A.A.) _ Sovyet p.u'b m•nta'kasıınıdak~ hem de bil • dlan el~°' ~lman ve mütt~fııt 
Tayıyarelcr çabuk çekilm.şlt-rdir. !.zvcst1a gazclesıne gonderılen bır rulen eski Adana Valısı Faık ÜS- öğle ~~'b'liği: tiirı imtidadı iizeni:ndeki durumu °'-· kuvvet1e~'ln teSln ~·tıntı. gılrımesı v.e 
Hasar ve zayi.atın ehemrmi~·etsiz habere ıgöre bugün DQ11 dirseğinde t'ünün de muhakeme edileceği söy. 3 Ağuswıı g-=cesi kuvvetlerimiz dukça aydınlatacak Jm :neh:yctte.. marcşa~ Tımoçenl<.o mın kuvvetlerı. 
olduğu tahmın edilmektedir. pe'k m'iihim bir köprübaşı civarın.- lenmelktıedi:n Bu suiistimal dava- KkSkıcya. Siım1linakaya Sakk ve cfirler ve 'bu ha'beırlere göre bu du nS:n brrn Volgadakıler: d'!-ğeri Kaf • 

1 
. 0 da :'.aziyct gengınteşmiştir. sına yarın Adana Ağırcezasmcla Ku,ev: ~ya ç.ev:elcrind~ ciürmanla rumu şu ısuret1e hülaca etmek m'Üm: kasyadakileT 

0!.,,~k ~zere ·~ıly: ay. 
!' gılterede 20 yaşında "Dı:.11 ~i:r.Qok taanınlnr geri püs. bakılacaktır. ça~ısmalar yapmııla:rclır. Cephcn.in küricfür: rılmast iht5ma\ ba?gosterece« ır. 

k f 
. d kürıtühn;ış ve bu arada bazı kasa- 445 ekmek karnesi çalan odacı ba~ kes'.mletinde bir değişikl& 1 - A~aın zım1ı cmlosu b. r1ik. K. D. 

ızlar abrıkalar a b~la: b~aç kere elden ele geç. tevkif edildi O'lmamııtı.r. lemi Ku'ba'll
0

n'n yulrnrı mccras•na 

Çalışacaklar mıŞtIT, --o Adana, 4 (Hususi muhabırimiz- Mosk.ova, 4 (A.A.) - Öğle üzerı vas·l ofm &.ndır. Kaqtların.daki Muğlada zelzele 

Lond:r.a 5 (AA.) - Yirmi ya -
fmdak kı?Jlnrı fabrikalarda .mec _ 
buri çalışmaya davet eden bın' ka. 
rarname neşredılmiştir. 

Norvaçie tahkimat işçileri 
sabotaj yap'yorlarmış 

HUk0111etin programı 
den) - Adana iaşe ~ıatınm m:şııedilen hususi tebliğe ek: Sovyet rmr'knvemetlerin·ın biraz d.a. 
belediyeye d~vti sırasında 445 ~ KletSkaya bö gcsinde meskfın lıa f ~la ğı ''.e Azalk dentzi şal-Ot ısa. Muğla. 4 (AA.) - Bugün saat 
mek lkannesinin nolcsan çıktığı ve bir mahal civarında tankların hi. ~ ilCT.indc Kara.d ruz Sovyc:t dlonan. 10.20 de burada şiddetli bir yel' 

(8aftarafı 1 inci sayfada) bu eksikHkıten mes'ul tu.tulan isşe lll3yesbıde İtalyanlar tarafından mast cü.z'leri ·n honüz ıtcs:.tı'leriırıi göa dep:-emi olmu.Ş~ur. Hasar yoktur. 
lor eras:nda kürs[iy~ gelen Başve- 'h be· M • d · t ı brlk · __________________ _:_ ____ ..:_ __ 
kil Şüıkrü Saracoğlu, evvela mu.. mu ase ClSi enme ile aynıya yapı an i aç taarruz geri püs. ,,,,..--------------------------. 

memuru Mahmu.dun )tev(kif (tdil. lklü<rt)ül:müştür. 1ta\ynn1arın .kay'ti.ı p t b ı 18 
hariib ıgruplarla olan münasebat~ dikleri Y'3211mıştı. iiki bin ölüdü:r. on os a,' n 1 n u m ac ası: 
mızn ve bizi uzaktan yakından il. Bug.ün nıılaşıldığma göre, bu KuşevSkaya bölgesinde .kanlı 

(13) 

gil€11cfren siyasi hadiselere dail' karne !hırsızlığından bu anemur1ar mubareıbeler cel'cvan etmt>lkiedir. 
kısa izahatta bulunduktan sonra suçlu değildir. Yapılo.n tahkikat Düşman boş yere birkaç <l-efa neh-

StdkJıolm 5 (A.A.) - Alınanla • teŞkil etmiş oı'ldıuğu hiikı.1mctin neticesinde kı:ırne:&in vilayettc"ıci ri geçmeğe tcşcl:ibüs etmi'Ştir. 

Bunlwdan 30 tar.esini halüıderek biT mada yolhvan her 
oku:ı•ucamaza bir lı•Jiye takdim edeceğiz 

Sold n 6:lğa. dot rm, şimali Norvt?çt~ vücuda ge - bcyanne.mesini okumuştur. odacılaııdan Menm"Cd tarafından 
tind'k!eri ta'likiınatıı: !nış~atı . çok ~u. mevzu üzedne söz alan 13 sandıll<ıtan çalındığı ve para m•J'ka. 
yav ;mnıştır. Tabkıınat .şkirınde hııtıb:n takdir yollu beyanatını b:li:nd'e şuraya 'Ouıaya sabl ğı an. 
ça • •lan :Norve9'i1er sabotaj mütea1n'b hükUınetin beyannamesi !aşılmış ve Mehmed bir miktar 
yaıµm~a vre kena• ierme verilen müt!ef.lkan tasvib edilerek saat para ve geri kalan karnelerle ya
emirleri if.a etmemekted'ler. Lo • 18.15 d toplantıya son verilm'ştir. kalanarak t.evlkLf edilmiştir. 

Bükreşte küfür edenler 
hapis edilecekler 
(Bqtarafı 1 inci &ayfada) 

tedbiırler alındığını bıldiren bir e. 
mirn.ame neşretmlşt'r. Bu emirna.. 
meye göre, halk arnsında Miire. 
denler bir aydan on aya lkadar 
hapsolunacak ve 20 bin leye kadar 
para cezasına -çaı·ptırılacaktır. Küf 
ret.ırru?nin tekerrünl halinde ibu 

foten ndasında çalıct rılan işçile:rJe 
A'lman mü:tehııssısıarı atasında ar. 
bedeler dlmuş. tevkifat yapılmış. 
tır. 

Rumen ordusunda te~aud 
edilen generaller 

Bükreş 5 (A.A.) - Resmi gaze. 
tede intişar edenı bır kararnameye 
göre 15 Rumen ~ nerali ve 18 al. 
bay tekaüde se-.:ked lmiş1erdir. 
Bunlar arasında eski genel kur -
may başkanı da ~·ardı~. 

Amerika İngilterede 
400 bin kişilik bir h :ı va 
kuvveti bulunduracak 

Londra 4 (AA) - Haber ve
dl&.ğine göre, Ameırik::t hava kuv • 
V'odtlJ.el'Iİali:n lnuihezede 150 tayyare 
meydanı ve 400 bin tayyare mü • 
ret!te!ba.tl bulunacaktır. Arnen"kan pi 
lodaTı de'Vlam1ı olarnk nı mn mile • 
ta.il d lnaıi'ttwcye aebncktcdir. 

Ali Haydar Aktay'ın cenazesi 
dün büyük merasimle ka dırıldı 

tarzda hare'ket edenler toplanma 
(Ba,tarafı 1 inci sayfad•) I mutanı, Meı-kez Komutanı, yük. kamplarına j?'Ö.'ldcrı~eccklerdll'. 

alınarak ~ususi bır vapura ~nuL sek ruL'bell subaylar, Vilayet, Par. 
mu ve $jri{eci araba vapuru is'ke.. ti, Beled1ye eıikfmı, rnerhumunı bir ikinci C8ph0 m0S8'8Sİ 
lesi.ne tiriım' tir. ço'k dıostları takib ediyor ve alay 

Tabut !burada eller ü tünde va.. bir ıp'yade müfırezesi tarafından (Baıtarafı l inci sayfada) 
purdan çıkarı!B!'ak cenaze otomo- knpatılıyon:lu tarın Rusyada ilerl yi!:1erine Cle-
biline kıcxnmus ve cena"e a ayı 63at Cenaze ~donun çaldığ• matem vnm ed rek sonradan batı ce-ımesL 
11(.30 da Smlrecidcm hareket etmiş.. havasile SirkC'Cldcn yav~ş yavaş ne ehemmiyetli kuvvetler ayıra.. 
t~. C~nazeü~layı~·bn 

1
en önundebtbir Ankara caddusı Türb<.' ve tramvay b:ı1m~1indenfk:ndişe edi~'yo:-.. fL..• 

suvan an toczesı u unuyor, ınu )'Q!umı ut'~tben Beya d t' il n,,. ız e ar1 umum1~ es.nm ull' 

b"r p'~de bölü~, inzıbat, pol s miŞfr Be~azıd ~ıi~ a .. :!? ır • kısmı ise hükinnet n kfıfi derece. 
müfrezeleri, askeri bando ve Şe!'tiı- mazın; müteak b nama:ı 0~~ na. de hazırllanmadan bfr harekete 
band su ta'k b ediyomu nze tekrar o!onıobile ikon~l ına~ geçmesi ihtima tnden kaygılan,. 
Bwı:dan sonra başta M lli ŞefL ce~ . .. -· .. ara makt.adı.r. 

miz ~91llct inönünün ç.elenlklerl ol.. Edml~.t~p şe'ltidh~ın" go.tu ulmföı Kon'tes Asstor. evvcls gün, 
ma'k ~zere lbiI1QOk çelenk.ler ve ve ~bedı ~_edfcnme bıra~ılmıshr. Snuth.portta söyfl:ed ği nutul.~a de. 
bayıra.ga sarı1ı cenazeyı hfurlil o.to. RrnyasC!'t rlüımfhuır Ummn.ı Katib~ mi$lİ.I' lti: 
mobil geliyordu. dün tBüyükadnya g~dcr.ek merftı.um Ruslar Büyük Brltnnyn iç.:.n de-

Cenazeyi Riyaset?cüırJhur Umu. Haydar Aiktayın aılesı:rıl ziyaret ğ''l, kendileri c.n hı:ırbedlyoTlar 
m'i Kliıtibi Kemal Gedeleç, Vali Mu etmiş ve Milli Şef namına taziyede tng'lt<.'rc nazik bir durumda ıken 
avini Ahmed Kın k, İstanbul Ko.. bulunımuştur. Ruslı:ır bize ynl"dı'Il ctmE"mişlir. 

rn: 
ı - Nükteli re. 

slm (9). 1 
2 - Acul ('7), 

Bir ~ maddeısi 2 
(2). 3 

3 - ısı.r ~im 

(4\, Bir ;şie mu. 4 
vafiak olm:ak fç;n 

J.izım 1reJm kuv. 5 
ve:. (5). 

4 - Enfes (3), 6 
n•r uzuv 12). 

s - Amerlkada 7 
bir inzıllz domln. 
)'onu ( Ci 1, isrıın e. 8 
den (3). 

6 - Viicud 1 9 

1 2 3 4 5 6 1 8 1 'l 

şiş (2), Hı ·ar ~ 1 
>o rtla yapılır 1 O 
{5). ,C:~~:cı:ı:.lıa::::::=~ ..... ı!.::: ..... 1=:ıc=-:~:=:::!::~==~~=::.! 

7 - Ansuın (3), :Prtınsu. ihtilalinin' n:ısın:ı cellr (3), Kadınların en çok sev. 
belli bıı lı slmnla.nndan iri (4). dlldcrl (4). 

8 - Ceketlerin lçlnd bulunur (5), 5 - Bir harfin okuno.şu (2). Islm (2), 
Mıılıkemcleroen alınır <4). An:ıdan bab:ıda.n intikal e4en (4). 

9 - Iısıra ha~a.t 'f'ercn nehre (4). 6 - Izhrn.b (3), '.fok de ı (2). 
10 - Yüzsilz (5), Köpek (2). '1 - İplik (f), Dua<l n soıırıı o 
'I'ulıandan q:ılıya. doğru: ıür (f). 

1 - Bir lyl su fı."1111 (!)). J! - nır renk tariil (7) 
2 - Jrlını.bla.r (6). 9 - Kabulün atsı (S). Sımy:ı. kon,. 
S - Bir kadın 151111 (5), l'nlancılar muş (6). 

için söYJe.rlz (4). 10 - Bir hnrfl.n okunuşu (2), Bey_ 

& - Sonuna ( ) ddcnirse tek) m:ı. tut.et ((;). 



6 Sayfa 

, SÜMER BANK 
Yeril Mallar Pazarları 

Mlesıeıesl Mldlrllğlnden ı 

Mağazalar için 
Satış Memurları Alınacak 

İısta.r~bu:l ve lsbanbul harici maiaz.a.larırmızda müınh,al azamt l 00 
liır.aora kadlarr Ü'Oretli satış memurluı'k!Ua.rı Jo;ıv maia.zaJarda. U2:Ull 

mücM'et satı~ memUır'luğu yaparak ıreyyoın idare otmi.ş buJuna.nlaır 
alıınıaQakthr. 

A.skeırlik hizm&tini ifa etmiı o!malk prttL'r. 
ıİstakl.ilerin. a§ağlda yaxılı vesiJqıılJardla. l O Apbolll 942 t.ııırihine 
kadar Su!lta:n~ıı.rnamınd'a Katl'l'c~o~ haınJlndıa Müeaeeae Zat İflori 

ŞefliğYnc müraeaat e'tmeleıri Jazımdlı!ıı. 
1 - Nüfus 'hüviyet cüzd.anı 
2 - Aıakıer1.lik. veeikaat 
3 - T ahslU v8ikası 
4 - Hiwmet kağıd~ 
S - VELAa fotoğraH. 

iLAN TASHiHi 
~ f .Uus&os 9U tarihli niishuımn t e&Tfaauun 1 üncü ıiitanmı.. 

da iDUta.r eden İstaııbu.1 Telefon MticlüTlütüne aJc1 Z a4ed betona.rme oda. in. 
patı ~a.kl ılt.nın IPel'levbası tsf.anl>W. Telça.f Müdürltlkd şeklinde ya.n.lıf 
neşredlldlii &'Örillmii.~tUr. «Telefon Müdlit'lüiüıı oldutu ta.sblnen ilin olunur. 

BiLETÇi ALINACAK 
OskUdar • Kadıköy ve Havalisi H lk Tramvayları 

T. A. Ş. Tasfiye Ma~~ urln~uı1dan : 
Hareket aerıvlsi iıçin biletçi ,Uına<:akhr. A..k.eıınlde i:li.şiği ohnıyan 

bıtelklilem ida.remin. Bağlarbaıın.dadcl MeıikeZ'İıne mi.ilna.caatleri. 

İzın . r l-lava SatınJ .ma Komisyonu~ıcian: 
İzmlrde ha:va &'a.rnizonu da.bilind4l yaptırılara.k 158797 lira 35 kuruş keşif 

bedelli üç adet er pA.vyonu z.l.8.9fZ Paza.rletii cü:nü saa.t ll de kapalı u.Tf 

u.sulile lliale edilm~k üzere müruıkasa.ya konmuştur. 
İsteklilerin 9190 lira.lıJc Jlk teminat ma.kbuzlan ve tana.re tuıayından alacak. 

la.rı veslka.larile iliger vesUta.larını muhtevi ka.pa.h zarfl.aruıı ihale aaatındlen 

bir saat evveline ita.dar Gü-ıelyalLdalti Bava Satınalma komtsronuna. vermeleri 
ilin olunur. 

Keşif ve p.rtname.>i laerıün komi6yonda cörilebilir. «4455" «83Uıı 

1 AsJ erlık işleri 'ı r ;~K~Rlr KT~i~ e~ôm+'o 
Şubeye çağırılanlar ' ~~IJ!e"'~~--~ 

B~ Askeri& Şubesinden: . ;.~7A:~t, :r~~;t') ... '· . 
Aşa.l'Jda isimleri yazılı Yd ... ımbayla.rm ı · r\ .. ~ • } , 

24 saat zarfında. 'jub.,.ye mur;ıca.aıl1a.n, · 
etmedikleri takdirde ha.klarında. 1076 
sayılı ık.a.nun ma.ddei ma.hsusuna. cöre j 
oıua.mele f'lJ.pı.l.a.oa.tı u.ın olunur. 

Nakliye Tğ~ .~r Ot. Muzaffer 
(50874), Piyade Ttm. l'rlaksud Ot. Mah_ 
mud Gültan (50210), Topçu Tim. Mit_ 
bat Oğ. Osman (5!JS21l. Piyade Tğın. 

Ali Feyyaz Ot. Lütfi (493161, Piyade 
Tğm. Nuri ot. Cebba.:ı- (50360), Piyade 
Ttm. Mf"hme'd Nedim Oğ. İbrahim 
Hakkı (49644), Piyade Tğm. Mebmed 
Ot. Kemal (49322), Piyade Tğın. Ah_ 
med Of;. Rıdvan R.ı;m.a.n (472651. Pjya_ 
de Tğın. AbdiiJk:ullr Oıt. Nadir (50064), 
Topçu Tem. Murad Oi. Aziz Cemll 
(44513), 1\-Iuha.ber~ Tirm. M. Lii.t.fl Of:. 
l\Iünür Ö'ı:türk (508!5), Mııhabrre Tğm. 
Nuri Oğ. Aluneıd Ba.şkurd (50S27), Pi_ 
ya.de Ttnı. ömer Enveri Oğ. Ziya 
(49347), l'riııha.bere T~m. Muit.asa. Oğ. 
Musta.ı'a. (4SC.Sl}, Plya.di! Tğın. llüseyln 
Oğ. ibr.ılhim (493t6), ıSan.ı.yi haıı1biye 
Bnb. Arif Oğ. İbr;ı.Jıim Etem, s.s. mu_ 
amele memuru Ali Ot. Mehmed Ziya. 
311_8, 3_S. muamele memuru Fahri Oğ. 
Mehın.ed Süreyya (3413). Sanayi bar. 
biye Tğnı. Rlfa.t .Jğ. Mehmed Cemalet. 
tln (39935). 

* Beyazıd Ask. Şuo~inden: 

Ahiren terhis edilen 313 dotumlu ve 
14942 k&yıd nwna.ralı nakliye 4.etmeni 
()sma.n oiln thsa.n Konuğun Binblrdi. 
rekte Beya.zıd as1Lerltk şubesine müra. 
ca.ıı.tl. 

339 doğumluların yoklamalan 
Eminönü Yerli As. Ş. den: 
ı - S39 doğumlu ve bu dotumlula.rlıı. 

mu.ameleye ~bi era,ıın yokla.ma.ları 28/ 
Atustos/942 de soaıı erecekinden cerek 

339 doğıımlu veya berh::ıngi bir sebeble 
bu doğuınlulua tcrkedilmiş diğer do. 
tuınlu erat.m hemen şubeye nıüracıı.a.t 
edettk yokla.mala.rını vıı.ptıl"!Jla.lan. 

2 - Gelmlyenler lı.akkında kanuni 
taklba.t yapıla.cağı ilan olunur. 

HER ÇEŞİT KLİŞELERİNİZİ 
• 
ISTANBUL 

KLiŞE HANESİ 
ANKARA CAD. CAGALOGLU YOKUŞU-29 

UCUZ.ÇABUKYETEMİZ BİR ŞEKİLDE YAPAR 
TAşNA s;~---;ys7fiiifü 6ÖNOfRliİR 

HASiR KOLTUK' 
ve DIA>bilyanızla. di~ budak ata. 

cmd'a.n bahçe koltuklarının 
Her Yerden ucuz 

ist.a.nbulda Rıza.paşa yokuşunda 
66 No. AHMET FEVZİ'nin 

Türkly~in her tarafuıda arayınız. 
Küçükler ve büyükler için en sıh. 

bi ve kuıvvet:Li i>i.r gıd~t dır. 
Türkiye umtmıj s:ı.tı: merkezi: iz_ 

mir HaılLma.ğa l)at'!;ısı No. 57. 

\, MEH:\tET SART 

Or. NIHAO TOZGE 
Cild-Saç Frengi 

ve diğer Zührevi hastalıklar , 
ı 81Rlı<Cl SlNlf MtıiAlll\SSIS ı 

Pazar re Perumbeden midi bergDn 
1• 41en ,.,,ao • ıuıd.,. (T•••ICNI ı _,_., 

ZAYİ - Galata ıaüfuıı idaresinden a.1_ 

mış olduiam nüfus ciizda.ıuuu ve tis_ 
küdar askeri şubesinden almış olduğum 
aakeri vesika.mı u.yl eyledim. Yenlalnl 
çık.a.raca.fımda.n oskil'!rlnl.n hükmü yok_ 
tur. 

Ga'latada. Şalıkuli aokaiında No. 15 de 
Yaser oğlu M!Jfon Alfandarl 

MiLLi 
OYUNLAR 
Festivali 

14-2 2 Aiwıtoe 
Duhuliye yok • 
tur. KonSllımu • 
fOn f4ık,rj pi .. 

yıaıngo gi1e!lerlle Festival yap ılaca'k 
gazinolaııdla saıtılanaktad l'r. 

ZAYİ - Cataloğ'lu 1 inci ilk okulun. 
dan almış olduium 26_11_94.0 tarihli 
No. 5 numaralı ilk okul diplomamı zayi 
ettim. Yenisini ala.cağımdan eskh.lnln 
hükmü y~ur. 

Erdek Tallı su köyünden 332 
d.otmnıu Sallh oğlu Kerim Eriş 

80N POSTA Ağuıtoı S 

1 HASAN ve NESRiN 
Limon çiçeği kolony~sı yapılamıyor 
Nefaseti cihan defier HASAN va NERRIN kolonyalarının istihzarı için lazım 

olan esansların tükenmesine ve piyasada bulunanların bu nefaseti temin 
edememesine binaen bir müddeti muvakkata için sevgili müşterilerin Şipr, 
Fujer, Revdor, Leyl&k, Yasemin, Suvar de parl, Bahar çiçekleri, Fruiver, Arpej, 
lskandal Hasan lavanta ve losyonlarile muvakkat bir müddet için kendilerini 
avutmalarını rica ederim. 

Hasan Deposu va Müstahzaratı Sahibi 1 
~-------------ECZACI HASAN HASSAJ\ ;;..J 

Adana Zirat mektebi müdürlüğünden j 
Bu sene mektebe milsabaka 

ile talebe alınacaktır. 
1 - Miisa.bakaya ıılrebllmek ~ ı.te'<lllerLn a.şatu1a 1a.ulı prtları ha.is ol. 

maJ.vı pri.tır. 

a - Türki7e Cumhuriyeti ~baalıncla.n olmak. 
t> - orta. melcteb devli!t lmtilıanml vermiş olmak. 
o ..!. Yaşı ta den aşatı. 18 den yukarı olmamak. 
a - HMtalılct&o .Um olmaık Te her hanci bir au.sıncla. bir arızan bu_ 

lumna.mak, ziraa.t işlerine day~lı bir biin1eye sa.h•b b11l11nmak. 

e - İyi bal sahibi olmak. 
Yukartda.kl terait! haJz olanlar 1.Ağustos.9tı den 10.EyUll.942 yo 
kada.r bir Mida. lle ma.haDin en büyük makamı veya d@trııdan 
doğruya. nıekteb idaresine müracaat etmelidir. 
Müra.c:ıa.t istidasına. batlana.cak yeslkahr: 
1 - Hüviyet <'Üı.danı. 
ı - Orta. melııteb diploması. 

8 - Sailık raıporu ft a;,ı kağıdı. 

t - tyı hal katıdı. 
6 - t X 6 eb'admda. 6 aded ves!Jca. tototr:ıfı «Resfm ceı>h~ 

alutml.$ olaca.le•. 
ı - Mtisabak.11- lmti.hanı met.ama.tik, ta.bia.t bil&'isi, Trlikç~. Fi2lk. n Kimya 

de~erlnden yapıla ede tır. 

ı - Müsabaka 13.U Eylül ıünlerlnde Ada.na. Z"ıraa.t mek~inde yapı!2ca.ktır. 
t - Ewıüdarını ta.m.amen cÖndeı::m&yenler mü.sa.baka.ya. ıireme:ı.ler. 
il - Müsa.bakada.n bir gün evvel yant Eylulün on ikinci günü mekteb hekim.. 

lltinee muayene edHecf:k.tir. l\luayene netioesmde bedeni ve sıhhi arı'Z:ISl -
o1:a.nla.r ile :dnat lfiilerlıne elverişli bulunma.yıın.ıa:r müsabaka. lmllharuna. 
ırlram~zler. 

t - Kabul edilen ta.lebelerden nümUDeye ('6re bir ketal&tnaıme alınır. 
«83191) 

Münakalat vekaleti devlet limanları işletme 
umum müdürlüğünden: 

r MAJiK01S'AÇdaEKSiRi l.! ___ Kullanınız. teairini derhal görürsthıilz ----~ 
ld.a.reYe mavnacı a.lınacaf;ından aşa.tıdald ıteraltl ıb.a.lz olanl.a.ruı Galıa.ta. \da., 

re meltlezin<le Espekt6rlüğe mürıı.caaAJarı. 
ı - MU\'ll.7.:mf askerliğin! ve 942 yoklıı.masuu yapmış olmak. 

2 - Za.bıta.ca musadda.k hüsnü bal vara.kası ve lima.n oü.ıtlanım hA.mil bu_ 

lımmak. «835ıı> 

Devlet Demiryoiları lş,etma U. M'ıiL den. 

Muhamman bedeli 190UU (on dokuz bbı) lira ola.n 100,000 !yüz biaıl kilo 
bi.Uiıma karbona.el Dö Sud (21.Ağ"ustos.19ı2) Cuma. günü s.ıaı (16) on altıda. 
Ra.ydarpa.şada Ga.r binası daWlhıdekl komisyon tarafından kapal.ı ıı:arr usulile 

saıtın a.lma.ea.k.t ır. 
Bu işe glrmek lsUıyeulerin U.25 (bin dön yüz yirmi beş) liralık muvıı.kka~ 

teminat, lıruıunun uıyin etıttii vesikalarla. t~Jdlflerlııi muhtevi za.rtlamıı aynı 
ı-ün sa.a.t (15) on~ kadar komisyon reisliğine vermeleri 1.ıi.u.mdır. 

Bu işe ald şartn.ı.meler komisyondan parası.z ol:ı.rak clatltılma.ktadır. (8375• 

Aşağıda. mlkdal'L, muhammen bedel "f'e teminat mikda.rı ile istihsal mahalli 
gösterllmJş olan ı kıt.lem b:ı.last kapalı zarf usulile sa.tın alınacaktır. l\ılinaka. 
sa. 20 AğUBtos 942 Perşembe günü saat ı ı de Si?keeide 3. i~lctme binasında 
A. E. komisyonu ta.rafından ya:ınla.caktır. 

istdollleriıı tenıiruıt ve kanuni ve.sikalarınt ihtin. eden ka.pa.lı zarfta.rmı ayni 
giin sa.a.t 10 a kadar komısyona vermeleri la-ıımdır. 

Şıa.rtınaımeler pa.t'a.9ız olarak komisyondan verlbnelıitedir. 1•819811 
Oca.k Kın. ııt ~rııkdan Muhammen ~dell Temlna.t 

168_1'10 7000 M3 21500 1837.50 

Kırıkkale satın alma komisyonundan: 
İhale 

Cinsi Miktarı Fiyatı Kaıt'i teminat Gün sa.a.t 
Krş. Snt. Llıı- Krş. 

Pa.thoaır. 60.000 lı:~. 20 1800 00 20/S/942 15 de 
Pa.t.a.tet; 70.000 » 25 2625 00 20/il/942 15 de 
Kabak 10.000 11 15 225 00 20/8/942 15 de 
Taze fasulye 40.000 • 20 1200 00 20/8/9-12 15 de 
Domates 15.000 • 20 450 00 20/8/942 15 de 
Taze biber 10.000 • 20 soo 00 20/8/942 15 de 

)) bamya 10.000 )) 40 600 00 20/8/942 15 de 
Kuru soğan Z0.000 » 16 450 00 20/8/942 15 de 

1 - İhale gününden itibaren 2/Teş. 942 sonuna kada.r erat istihkakı olan 
eJns ve miktarı ile ihale gün ve muhammen bedeli ile lkat'i teminatları Yaka 
rıda. l'ÖSterUen 8 kalem sebzenin hlzalarınd&kl cün ve saatıte pa.za.rlı!da. talibi· 
ne &Tup müdürlüğünden mil~ekltll satın alma. komisyonu tarafından yolla· 
ına bhıasında itıalesi yapılacaktır. • 

2 _ Taliblerin yukarıda yazılı kat'i teminatlaruıı crUI> müdürlüğü muha 
sebeciliii.ne ya.tırMak malı.buzla.rllc 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddele· 
rindeki ya.zıh ve.salklerile birlikte mezkür ıün ve saa.tte komls:yoııa müra: 
caaıtla.n. 

3 _ Evsa.fları Ankara askeri fabrikalar Levazun l\lüdürlüi'ü t~ İstanbul 
askeri fa.brikala.r yolla.ma. sa.tın alma komisyonundan ve Kırıkkal.o nup mü_ 
dü.rlütü satın alına komisyonlarından l'öriileıbllir. (8060) 

1 Askeri Fabrikalar Satmalma Komisyonundan 1 
Ta.bmin edUen bedeli «5833,5» lira. olan Zeytinburnu siiruı ta.ruirhant'Sinde 

mevcudı 13 adet kaunm bulundukları yerlerden sökülerek 300_600 nıetre me 
sa.fede iskeleye taşının.ası ve iskelede dubalara verilmesi işi Salıpazarında as. 
keri fabrikalar yolla.ma.sında.kl sa.tın alma, k-0ml.syonun.ca 11/ Atusfos/9U Salı 

&'ÜJIÜ saat 14 de açık eksiltme ile ihale edlieceMir. 

'-'U '.lllı. :. 
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Sinob C. Müddeiumumiiiğinden: 
Sinop uınıı.mi cezaevindekl malıküm ve mevkuflara 942 mali yılı içinde ve. 

rilecek 182500 ua 292000 aded ekmek 30/7 /9-12 ıriınünden ıtiba.:-en ;ril'mJ gün 
müddetle ve ka.pal1 zarr usulit~ eksilt.meye çıka.rılnuştır. 

Yevmiye 500 ııa 800 aded ekmek verllecekUr. 
Bedeli muhammen 32Iı0 lira olup teminatı muva.kka.te 2409 liradır. 

İhale 19/8/942 Çarşamba günü sa.at on döııt.te Sinop Cümh11ri1et müddeJ,. 
umuınlJlğinde yapılacaktır. 

Şartname, tatil ırünlerlnden maada. hrr ciin Sinop Cümhııriyct 1\fiıddelu.mu_ 
mlllği kaleminde e-iiliilebıl~cğındea tanblr.rln müra.caaotları itan ounur. 

«8155• 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAA T BANKASI 
Kurulq tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Sube ve ajanıı adeıtı: Z65 

Zirai ve ticari her nevi banka. muameleleri 

t'Ar<A 6iRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VEHiYO.i 

Ziraaı Ba.nkasında. Wınbaralı n ihbar&~ tann-ııf hes.ı.blarında en 
aıı 110 llra&ı bulunanlara ı;enede 4ı defa oekileeek kur'a ile asatıdaJı;i 
pli.na. ıröre ikramiye daiılılacakhr. 

4 Aded 1·000 Lirahk 
4 Jt 500 • 
4 • 250 • 

40 • 100 • 
100 • 50 • 
120 • 40 • 
160 » 20 • 

~000 
2,000 
1,000 
4,000 
5,000 
4,800 
3,200 

Liıa 

• • 
it 

• 
• 

Dikka.t: Hesa.bl:1.rınd:ıki paralar bir sene l('inde SO liradan aş.liı 
düşmiyenlere lkraml.ve ı·ıktıtı takdirde "'lı 20 fazlasile ı.·erı•~eektir 


