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Yenı 
jandarma 
subayları 

ı saracoütunun beuannamesi Londra, 
ı Derun ·ue uaşinoıonda iUi harsııandı 

Jandarma subay oku
lunu bitiren 128 teAmen 
ile 7 5 erbaşa diploma· 

Hükiimetin programında ger 
. alan esaslar hakkında proje 

ları törenle verildi 

Dahiliye 
Vekilinin 

nutku 

Alman Mcum k•~•!crı Don az...ı..ı.n bir tank geçMrlerkeıı ve kararlar hazırlanıyor 
Şark cephesi 

Almanlar 
J[afkasyada 

(Jl"J;;~J;;ı Başvekil dün gazetecileri kabul. etti, ileri sürülen 
' petrol 1 dileklere karşı derin bir alika gösterdi 

Dr. Fikri Tüz. 

bir şehir 
zaptettller 

Karadeniz ile Hazer 
denizi arasındaki 
demiryolu kesildi 
Kuban üzerindeki 

köprü başları 
..ı 

genişleti~di 

bölgesine 1 Çörçll Bir Mü~teşar-
vardılar 1 Moskova1a ~ar komısyonu 

i it · kuruldu Vişi, 6 (A.A.) - Radyıo, Kaif. 1 g mış 
lk:asya şiımalinde ilerJ.eyen A1:.. I • ---
man öncü 'kıt'alarının Kubanın : Almanya ile Rusya 
w Maynkof petrol böl.gesind.n i 
ımetlkezi olıan Krasnodarı mu.. 1 arasında mÜnferid 
hafaıJa eden Rus kıt'alarile mu.. ı 
lharebeye başfadLklarım bildiri. I sulh şayialarını 

\:.:~~ ........................................ .) Bükreş tekzib ediyor 

Moskovada 
bolşevizme 

karşı suikasd 
Suikastı Çar tar.af
tarlarıA ın ,hazırladığı 

Anlka.l'a., 6 (Hususi) - Baş ve • 
U'!eıtlt<c ırnüste'p.r Cema.l Y e~il~n re
ıf).;ill,ğiırııdelki Vekılletler Müsteşa·r1arın. 
qaın mürekkeb bir komi~on ku.ru:J. .. 
muıştur. Bu komisyon hükumet pro. 
gramında ~ alan esaslar hal..'kında 
gerekm\ projderiı ve kararlıarı hazır. 
lıyacalkltır. Bu projeler ve karalar 
kll9a lbir zamanda ta~bitk me\.•kiine 
konacaktır. 

Ba,vekil gazetecileri kabul e1l1 
Ankara, 6 (Hususi) - Başve • 

k.U. Şüilcrü Sarecoğlu bugün öğleden 
e;vvel mıaltaımıın.da gaızeteci•leri ka • 
lhuft etımıi.ış, muhtelif meseleler hak • 
kt'Illd'ıa ikıeıru:lifi.erini aydınlatmış, di • 
!ekleri dlınlemi-ştir. Başvekiıl :i.leri ..ıü. 

(Devamı 5 inci sayfada) Başvekil ŞıI1:"'"ii Saracoglu 

Çetin bir 
muharebe 

oluy.or bildiriliyor Anıkara, 6 (AA.) - Bu yı! ]anı.. 
damna subay ()kulun•ı bitiren su. 
bay ve ,gediklilere diploma1arınıırn 
tevzii müınasel:>eıti1e bugün yapılan Bertli.n, 6 (A.A.) _Alman ordu- Lonc!ra, 6 (AA.) - Royterin 
tör:nıcie ?ahiliye v~kili 1:'ik:ri Tüz.er lan umumi karargahının tebliği: ~~vadalki h~usi muhabiri bil-
aşagıôaki ınutık~ soylemıştır: Kafkıas topraık!arında Tsichoresk diri~: ~lşevızı~ ~arş! hazırla. 
Sayın dave111.Uerim, . şiımenıdifer kavşak nolktast zapte. nan bır suııkasıd şı.md!ı Moskovada Çörçilln tayyarede alınmiı bir resmi 

(Devamı 5 lncı sayfada) diJ!r:niş ve şehrin ş1ımal batısında açığa ~uştu~. . S"-"-t.o"- 6 (AA.) _ Ofi: ls. 
.................................................... geniş bi.:r cephe üzerinde şi:nııenıd.ii Lenı,nıg,rad şehrı geçen kış yıye. DOlUl ınıl . . d .., .. 

Ra-alarda fer ihatıtına vartlımıştır. • c~k sıikı:nıtısı çcıkti~i sıralarda, bu beıç ilI gaz~ er~~~~ ~rzç~gı~t rre. 
W Pi'yade lruvveı~lerinin seri tü suiıkasd Tzar tara6tarları, eski yük- .. ~.}erde "~lşvMe 1 kı · ~1 

'. • uy. 
' "' k ı ı.. l ·ız bı~.e 'egı os ovaya gıtmDştıır. 

Memurlara elbiselik 
kumaş ve ayakkabı 

vermek için hazırlıklar 
menleri oenwba doğru ılıeri harıe- se ımemur a:r, suvay. ar ve ası a. . .. l . ., .. .. . 

Çal'pl•ma lket1erine devam etmekıtedirler. de1'er .ta~aıfınıClnll ~azı:rılanımıŞtır. ~ Buı faııaz;ryoeyJ, ngılı~ buri1k e1çıı. B .. t.. f b "k ı k b. ..dd t f d b . T Hava tahrfü teş!killerj yü~mek i:rti- Failller arasınd'a Vasıleye-f isminde ~ Mloıakıovay.a gıtmı~ o_masl da u un a rı a ar ısa ır mu e zar ın a u iŞ. 
fadan veyahud yeri ·yalarıcasma beyaz muhafızı suba~1anndam. bi- lıeıyıldı eıbm(Deıkted.ır. 5 • 1 f d ) İçİn seferber edilecekler, 400,000 metre kuma-

İngiliz ve Alman 
şehirleri gündüz 
de bombalaıuyor 

,..,,ıı,. ]!çak ·ıı S't P t ..oc""burg vılayct· ad<alet evamı anc say a a 
laz~lı ~~~a~:~t~:~:~~~~::: ~i~anı. az~~~dan Mer'kulef bulu- ... ~-T ...... a ..... r ..... I .......... d ..... a............. şa ve 300,000 kilo deriye ihtiyaç görülüyor 
te ve !bu 'kıt'alar da Kuban üzerin.. nuyo~ardı. 

--=~~~~~~~~-~-

~ i tköprübaşia.rını genişletmek. B 1 Hayat pahalılı~ı ka"Şısında sabit 1 işçilere lbedelSiz olarak birer lkos. 
tedil"ler. Voroşil..ovsk·un cenubun- İf petro sarnıç korkunç ge1irdi vıatanda$ar·ın giyecek ve tümlıü'k kumaş ile bırer çıft ayıak. 
da seI1i teşkiHer, Kuban üzerindeki yiyecek ihtiyaçlarını nisbetcn da. kabı verJlımesi düşi.ınü:milştü.r. A-
ileri hareketleri esnasında Kara. em·ısı• ı·ıcaret t ha !kolay ve ucuı şekilde tatmin lakadaıılar bu tasavvurun b!r aı. 
deniz üe Haııer denizi arasıındaki g bl• clnaye için hüklunetin bazı esaslı tetkik- evvel ık-uvveden tile çıkması içiın 

. büyıiik şimendifer münaka1'at yıo. tı·ıomuza katıldı • ler y.:aptı.ıımakıta olduğu malumdur. gereken büfün tıetıkikleri süratle LonOO:a, 6 (A.A.) - Ingiliz hava ~ bl' ~. lunu kesm!ışlerdir. Ba.şvelkilinnizin evvelki günkü nut. ya.ptırma.kıtadırlar. Teillüklerin so. 
nazırlı,gırun teı ıg.t: . · Satın şimalin.de Alınan ve Ru. e· k 1 d• ""• k:unda da tebarüz ettirıdiğı gibi bu nun<la yapılacak hazırlıkların da 

Dün gece boımba tayyareler:i.m1z men kıt'aları ılerlemektedirıler. Bu fımir 6 (Hususi) - Takriben 3 ır öy Ü sev ıgı tetıkikler son günler içinde baz1 e- a:,wı.i süratle bitirılmesi için ıt.ertL 
.Allımaırzyada Ruhr h~vzas~nda he. kesimdeki ımuvaffakhyetli hareke- ay eıvvıel Süva:ri-.i tarrafından l:ttanibull s&Slı saf!halara gefmiş ve bu ara. bat aimmaktadır. Bu hususta yerL 
defle.re taa_nr1:1z otinış.l.~rd~r ... B<ı~'ba te Ruımen kıt'aıl.ar;.. bilhassa kaydıa. limaınıın:da.n kıac;;ır1tm ve yıolda Türk kadını ve kadının da, lbüıtüın. yuııd içine.le mennur ve (Devamı 5 inci gayfada) 

Dilenciler arasında anhet 
tayıyarefunırnıııden bırıi uslerıne (Devamı 5 inci sayfada) (Devamı 5 inci sayfada) 
cllönımem.iştir. Dün akşam Fransa. 
nın şianal batı sahili açıklarında r .................. -........ --·----·-..... .... ...... ..--, babasını öldürdü 
bi:r Alıman dui:>ası srrhil tayyarele- A k k il f • ı 
rlm'Lz ;taraiından batınlmıŞtır. A •• t 1 

Gündüıı1ki d€'Vriye .. uçuşl~r~dan s erı mu e e ıye Şerefliıkoçhisar, (Hususi) - Ka. 
bir av tayıyaremız donmemıştır. ııaıınızın Sipahiler köyünde lk:or-

. =:r~~u:7ıf:m~:.b:1 altındaki kimseleri i ::.=!l~;·11rt~~,~ Namuslu dilenciler 
manya arazisi ıizerind-z gündüz ve metres hayatı yaşamaktadır. Fa. 
gece yapmış olduğu akınılıan:lan • t•hd d l kat İd.risinhastaııklı olması kadına Midillili Hasan~ bir erkek ve bir kız çocugu 
son:ra t~gııız uçak1'an düaı . gece JS } am e en er korlcu vernni.ş, ruhayet bix gün evi 
Rlhenarıııe ve Veıtfalya sa.M.yı ara- teı1kederek babası İbrahimin evin~ oldugunu, ikisini de lisede okuttu4unu sÖy Ügor 

(Devamı S inci sayfada) çı!kım.ı§tır. J:klı. pıdenıberıi yalınız mesleğÜ\ 
Örfi idare komutanlığı bunların ceza (Devamı ! net sayfada) ku~u. pıııofesyonel dtrlendlcr e.raaın 

Vaşington bildiriyor 

"Hindistan dan kötU 
haberler gelmesi 

beklenebilir,, 
Va!.iinıg'bon 6 (A.A) - Ofi: 

Nevyorlk. Times gazetesi Hind'istan 
hü:'kıınıcl'a 'fUnları pztyor: 

Ha.fta. eoınunıda.n ~vvel Hiındiıstan 
daı'ki cLuıııumaı dair ik.ötü haherler geıl 
mıeıııü lbdldle!nebıillr. Bu haberleri bazı 
lı.'A.dlisdleıı!iln ta.ki.h etmea1 de muh.te. 
mıeı1d'ir. 

ki • • b•td• • da dlOlaftılk. Halbuk~ bütün mealek 
görece erını _ı ırıyor Adanada un ,erde olduğu gibi, d[lencl~er dıç.inıde 

de naımuelu olanları mevcuddu·r. 
1 İdarei Örıfiye Komutanlığın. bilgisi:zlilderindıen dolayı cezaya SU l•l•Stı•m alı• Çünkü, dlilencil:iğ1.n de kendine gön 
İ dıaın. tebliğ ediılmişt.r·: uğramaları kıcmıutanlığlJilızı bu b'ilıı meJbdk hayıtİ;yeti, namus ve şe. 
1 ASk.erl mükalıletiyeıt altır;da~ ndktayı bi1cti.nmeğa ve aydınlat. ref telakka vardır. Buınla,ri ise, ek. 
! lkiırnseleı:ü !kullanmak asken hır mağa seV'ketımiştir. davasına . 1 ı t'll 'h . ı; İşlerinde adam kullanan her. serıyet e Qll ışa.mlyan a ~ er ve ı tı. 
j suçtur. Haı.ıer hükümlerine gij. yaııla.r teŞkıiil eder. )çleninde çoğu 

re, 3 aud.an bir geneye kadar ha. ıkes lkull.and.ılklaıı. şahısların as. b l d _,,. h 'il: k d . 
J hri müıke1lefi:yet alh.rıda Olup aş an l evveıce a:ıı va ti yerin e, cemıyef 

pis cezasını mucib ola~ ıb'l suç. oTunadı.ıld.arıını, asker'lik şubeleri içinde kendiıne göre bir mevki sa~ 
tan dıal~y~ muhtclif suretlerle tar fı.ndaın rcsımen tesbit ve tev. Adana, 6 (Hususi) - Biııkaç ay l:ı ilbi oldukQarı halde, eo111ada.? h~ 
ceza görenler ve gôrmekıte olan.. filta etti .eden 'bunları i.,,<:llerine önce Adanada .:(kıuıek fiatları işin- ya.tın daı'bderi.ni yemiş .ve duşmuı 
lar vartdır. :]Jmaana~uu ri..::a ederim. •

1 
de fa.br1k.acıl'ar ıehine 31.145 ~ira olanlardaın mürekke~dır. ~unla~· 

Bunu,WW,Ç.~MJ,~u ~ceza.. Ö ff idare Komutanİ 76 kuııu.Şl~ hir suiistimal olmuş b1r dereceye kadar, dJlcnmege hat 
yı M' ~a,b etti11diğ;iıi. kamı.nen ·' r Korgeneral i ve bu hadise ııe alakaları llesbit e. kazaıımıışlaııdır. 
'biı1tı:f):e1*1 ~ ·ı~ı.e~.ıilcimsele-rin · Sabit Noyan i diıt.en belediye doktoru Asım Ya. Dün., bu çerçeveye dahil dilenci. 

"" --'- ~- :r~~· . ~- .)• zar, borsa umumi katib1 Süleyman le11i bu'la.ra!k konuştum. Bun~ardan 
'-·-...-..-. '*'~ ... ____ ..... - ........... - ........ _............ (Devamı 6 ncı tarlada) ilk a-öri,btilğlian Mi.drniU HMan tatlı 

d.lnli lb'1- th'tiyar. Hikayesi de hazın. 
Hayaıtıını şöyre an1atıyor: 

c<- Mi1d!i:lli a<last bizdeyıke,n, or.-ı 
(Devamı 2 nci ıayfada). 
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Dilenciler arasın da 
anket 

esim.il lllakale = = Bitmigen ve öğrenilmiyen ders = 
Sabahtan Sabaha: 

(Bqtarafı 1 inci aa:Jfııda) 
racin bn'Urı ea;yıhr bir adamdım, o. 
Gıı!l. İç.iınıde 900 de'.Il fazla ağaç o. 
la.on, lbüyıijk bir ~foliğ;m vardı. 
Zeytin ciearcıti yaptyonhmn. Bol pa. 
m ka.uıaıJr, :naha.t ömür ·sürcmd'iım. 
Fakat, ada gavur eline clii§ünce .. 
işte görüy,<nuın oğul, l>i:z de bu ha. 
I <l~. Bak. bir .ayağım eekat, hu 
nu Çanakllurt~e. Seddülbahıirde 
kaybettim. AHah başımızdan ek&lk 
etımeefln, biiHmıeti:mİz hana ayıda 
7,5 lira maflıl maaıı vCTiyor, Üç se. 
ne eVVcl5ne kadar boyacılık da e. 
deır, k~ iki tt>runumun ekmek 
param zı ç:ikar.}rdım. Amıma çalışa. 
ma.z ha:le geliınıce, çaresiz dileruneğe 
ba lacd:m. 3 sene var 'kıi. d f.ıncil"k. 
tey'İİm. Fa'kaıt, bu en zor zanaat, b5« 
tüT~ü afışama.dım, gitti; hani el aç. 

Sinir kuvveti silahtan 
Daha müh ·nıdir. 
Çü.1kü s.'lô.hı 
Kullanan da nihayet 
insandır 
~--- Burhan Cahid _ 

G eçen harbin büyük şeflerin. 
den Mareşal H:.ındcınbuırg ni. 

hai zaf& için şu vecizeyi ortaya at. 
mıst1i: 

«- Hnırb: smirlerıi kuvvetli olan 
kıızımaca:ktır. » 

nmJk iınsa.na güç geliıyor be oğuL» ------------------------'ıliıiiıl!ilml&IEI 
«- Gü:nde kaç p&a toplasın, ba Y&fllllılan hergün edinilen; fakat çoğu bemaı unutulan bir teerü • (CSenequen e göre yaıamayı ve ölmeyi öğrenmek için 

ba">ı> bedir. bayata lüzum vpdır. 
bütün bir 

İhttilYax Mareşal bu ha'kıı"lce ti har. 
bi!n ancak üçüncü yd:nda bulmuş. 
tur. Kayzer orduları keSlci.n bü ur. 
pan g."bi Be1ç"kayı biçerelk on beş 
günclıe Fransız toprağına girdiği ve 
\linci bir hamle ide Mam nehrine 
kaıdar daynnd;.ğ: sırada tıpkı Dun. 
kek bo~uınundak\ haş~ lher ta. 
rafı knıpb.ml§otı. Pan boşahılmtştı. 

«- Yetmiş, aehen, çok çok b<r ---·----------.. --------------------- ---------------------- A)marila.T:ın ~nn Berta adı veri. 
rcın ıkıalk ikilik topları Pa~ c"ı:arı na 
d'üşerken ne a'nirden bahsed.liyor. 
du. noe yıpratma harbinden, Artık 
zafere erişmek için bir ndım atmak 
yetecdk.ti. Fakat bu ad ı:m tam dört 
yıl at amadı. Fransa yüz b "nlerce 

~a. Bu ~~~ g~nde dört, beş ~ra ,., .................. ...,. ........................................................................ _ _. ....................................... - ....................... .._, 

!.~=,·ı:.;.:...ı;,a~i.':'."'~ğ:n~; ı cı e h i r a b e r e r J 
kumpanyadanıdır.n '" ~ ~ 

«-Ne~umpanyasl?» ""-------...... - ......................................................... _ ... _,.. ................................................... _ ......... _,..., 

~bö~~l=:an:a~p;:;:~~~ı~:: . F~. brik. ada ~nfilak 1Limanda işleyen vapnrlar1 

ha'!;~~~:rı da var.» netlcesınde hır ame- • • • 
·-Peki baha, clec!On. demin il:.i ıstıab badlerı l de =n:;!:!u:z=y~t~ 0;1~ (e y~ ralanarak öldü ' . 

mS küçlildez~ » Cailiçeşınecle bir madeni CfYa ı ı ı ı ı 
l:Nt!iıyann gözlerini birdıenbire ya§ fabrikasında dün bir amdenıirı ö'tti.. az .. a JO CD a ıyor ar bastı: 

1

1 mü ile neıticel1:nen b.ir in.fi1 4 k olriıuş _ 
cı- Evllad dedi', ~ma o liıfı .. » tu:r. 
11- Neden}» İnHJiık fabrikada iıçilerıden Al~ 
tc- ()ğle.n critcik C!lin<Le, kız Ergüırüını ça.fu ıığı atelyede vuktd:ıuJ. Limnın dahilinde ~leyen vapUT • l:am.eık mabad.i!e Mıntaka Lim.an 

da nah ~da oku-yOT, dokuzda. !muş '\le Al muhtelif ?'eT'lerinıcl~ a. ların ıbillh Cumartesi ve Pazar R~lıJii€i m·ezkur aaııt. ve güınlcrde 
Ben. orilaT için çalışıyorum ya ... » i:r csuır~ yaralanmJ\ttlr. ) aor~lı gmımea..iie, ~er günlerde sabah ve tdtiŞteri sıi!hı§tırmağa ttarar vermiş 

E.'Eıyle, bilraız ötcmizdeıkıi ltıt~nbul d ıflaı! Yedik~ Ermen.İl hatıtnll'lea • aftcşam poıStalarında istiab had'clin • tir. Uman Re.i.sliği o saatlerde fazla 
kız lisedlni gö&t.er.iyordu. Bu hali!•', ıne b'ld~crılaaiak i~ müıdavatı yapıl - dm çok faız1a yotcu aldıkları görül. vapur ıtahrik etmekrio için ayrıca 
oınıa ac:ımemak k&bil' deii•di. ToTl.mh. m:.ç,a &a !ır mü.ddet sonra: ölmfi4 • mdk'tedBr. Bu vaziyet kar§lS!ncla vapur ıiıdw-elerilc temaea geçecel • 
Lı.rınlın lmderim sö~; fak.at son- tür. . b.e:r1ha.ngi muhtemel biT kazayı ön. tir. 
ra yarz:mıoıınam iı;l-n ya~:dı: 1 Htı.<r enin tahkikatına müdde1u. 

cc- Çocuklar, ded~, arkadaşları. mwni ımuavinleri<nden Kemal Öz • 
nın yanında rezil mev".cie dü.şer1e: çıobıa.n el kıoymuştur. 
eo:rmı.. Z9itıen. anla! bıle ık-de!erinin ---o---

dilenci o$&uığunu b'i!lmezler, eviad.» v Ji bugiin ge:iyor 

A ·al ar Kaymakamı 
dün vazifesine 

başladı 

Semt pazarları 
haftada iki defa 

kurulacak * B.irik.aıç gündenberb Adkarada 
Dün nı.sı.ladığım na.mU6lu dilon-~ iaşe ve Qlaldiyat iılCJ1"1 et. Tdardağıınıu 

wen:len bui de Sam unlu l\lehmed. r.ıı.fınclıa aküaıdal" mahmhı.rla. ıtemas Ma:1kaıra bznaı 
Kooaman, beyaz .katlı bir ihtiyar. lam lbu!lı.mmakta olan Vali ve Be. kayma!kamı * 
Men Ka.fka.syalıymlş. Vlad""kaf~as led:lye R · · Dr. Llıtô Kırıdar bugün ref &gutuını Ada 

Bdleıcl§ye şohıün m re'llf semtle. 
rinde kwrultıru&.tıı. olan pazarların 

ta maruf bir frrlncıym • ~al. ımıtk 1 rıımn.e a.V'Clet edece tir. lar ikıa\ylnaoka.mlı. 
sah:~ Son.rack.n servc~n ka~- - --.. -- ğırva taym edil. 

coclıeıdlni faı:lala~tırmağa karar ver • 
.mlJŞtİtr. Al:ı.kndarla.!I" bı.ı kaç gi.mden. 
bori ~ptılldatl tetldıklcri.n ıncticele -
rini bir raporla daımi encümen.e ver 
m"Şlendir. Bu rapD'rlarda; pa~arlar • betımış, bu hale düş~ü; .. Dr~or kı: Kur§un hırsızı cezala~dırıldı. cltğ:tni yazın~ • 

«- 8 senıedenberı dilcruyorum, Geçenlerde Nurunsmanıye camı. t:lk.. E°.lşref Ergu.t, 
gümle eın çok toplasam, bU buçuk inln İkUI\?IID1annı çalanken yaka'la. dliinden :it~arenı 
luayı geçmez. Bununla 7 nüfus ge. rum Salihin 3 üınc:.i aSJiye cezada ymıi vaziflesine 
çfinıd:ıri;rorum. lk.i IQğknn da askeır. göru'len muhaıiooınesi dıün netice- ~amıışur_. ___ o----

dan halkıın çok faydala.nd ığı, bu iti. 
barla haıftada iki d1efa: paızar ·urol. 
mas:ınıın. muvafık olacağı tebarüz 
eıtırir hiştir. Ancak haftada. iki. de. 
fa pazar kurulduğu .takdi:rde bura. 
!ara mal getiırenlerin mıi.lctarı azala. 

de. Onlar dönse, orttk vaz.geçece. len.'ll'İŞ ve suçlunun 35 kilo füurşu. 
ğfln bu tışdıeın. insana ağır gelııyoT, nu çalldığı deliUerlz sah g&ıUrıdıü~ 
~.ad.» ğünden 3 ay müdıdet.'.! hapsine ka. 

Yıe.ırlıcaamde tesa.düf ettiğ"m 80 rar verilmiıŞtir. 

Tramvay altında kalarak 
ezilen çocuk cağı tahmfiln. edil.mdkııedi.r. Beled.iye 

ya.~rtthı İzzc<t baba ise, Tüşdiye tah- ---o--- Ferilköyünde Avukat caddesinde, bu vaziyeti de gözönünde bu:luındu.. 
188 m.ımaraTıı eıvde oturan ve !kun. rarak tıeJdlbiO"}er a.lacalc.tı:r. st?i gÖ1'ln.ÜŞ, esk\ biır memur. Şehre. 

manetİ; lkcrı.d" "ni açığa çıkadı:ktan 
soırne ;aş lbuilamamış, d'"Tenciliğe aü~ 
mü:ş. Giinde ç.ok ço5t &0.70 kurwı 
kezımııyıor. 

* 

30 Ağustos hazırlıkları 
3Q Ağustos Zafer ve Tayıyare 

bayımmı bu yıl z.engln bir prog
ramla Jmt!1anaca;d. r. Bav-ram p!ni!
raımını tesbiıt etmek ürzcrc ön~
~i Pazart~si günü v~ayetıte 
Valli Mua'Vini Ahmed K•nığın reis
lfüi,nıde lb:r beyC't t~lanacaktır. 

Değirmenciler heyeti 
Ankara da 

duracı çır:aıklığı yapan Nuırmm a
dında 11 yıa.Şla-rında bir çocuk dün 
vatman Mehancdin idares:.ndeki 
161 nuımaııalı ŞişM • Tfuıel tramva-

b ~ .1 Pa g lrt d r.. Nüfusu :kesi:f baz: mmtaıkaqar 
yırun asamagmua n a ..ı aıı . b-t'üı rd d hT :d a,·r 
gc-çe:rlken, birdenb"re müvazenesi. hanç, u n yu a. 1 ın e 1 u. 
ru lkaylbedere'k aTabanm altın::ı düş. mum hububat ve yıyecek .~t~la. Diin cale-ncikr ıröpoııtajı ıiçm Ye

ni'caml:dıe dolaşırken, Oııman Cema. 

RADYO 
le restladıım. Akşamlık nevaU,.i nl. 
mıtş. Balıikpaz.artından dönüyoTdu. 1 
Y criilca:miye ne maksadla geldiğimi 

~güldü: -----------

müştiüx rmın serbest bıra kL.tnıası uzerıne 
· İstanbuldaki değil'\menıcilcr de A'fl-

Bu su'kut neticesinde Numan 
mıotıris'in tekerletlclen altında kal. karaya ibir heyet gönrler:mişlerdi'l". 

~ • .ı.... • k"' .ı "ğ ...ti... De11iıımıenci'ler neveti, Anltaracfa, 
mış, ıecı u.r şe ın.ıe çı nenm ~~. o -.:ı. ·d . · ..... 

. · . Ve'kalet'ler neuuın e, yenı vazıyo~ 
«- Dur, sann !başımdan geçen 

bir vak'ayı. amlatayım.» 
Deıcl . 
Bcın de bugünkü yazımı, tatlı.va 

baglamelk. çan, üetadın bu hakikaten 
tuhaf bikaycs"l.e bit.receğ·m. Osman 
Cema1 başıından geçen vak'ayt şöy. 
Je 6'Jlllıa tııyocr : 

(!- Bi-ıfkııç sene evve1, Vel\İ\ef en
d' at yarışlarınclnn döYY:.iyordum 
Haıyd., hava güzel, Topkaptya kaorn 
yo'kı ile va.rayım. decl.m. T epebağ 
ci:var·ın.d1a.n geçerken, yoıiumun üs.. 
türid'e aranlığın için.ckn bird~lıre 
b9~ ooyaleıt beli.Jdi. 

«- Uğuırlar ola.» 
«- Eyvallah! ı> 
«- MırAyı gordünı mü? ıı 
(t- Harı:gi Musayı? 
cc- Kaç tane Musa var, peygam. 

l>er Mmayı. O, ben, Hazreti Mu. 

···················································· 
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CUMA 7/8/1942 

7,30: Saa.t ay~rı, 7,32: Vilcadumasu 
~ıştlralun, 7,40: Ajano; hatıerkrl, '7,55: 
Sen!on pa.~al:ır U'l.), 8,20/8,85: Evin 
su.ti, 12,30: Saat ayarı, 1!,33: şanula.r, 
12,45: AJ:ı.ııs haberleri, l!/U,:?O: Kan.. 

~ QOCU!k ıfaae veremıye_ 'k ısınd e şekılde faali)'(."lte bu-
ceik 1Yir nakle Çocu'k hastanesine ·anı _n.ı a n husısunda temaslıır 
lroldınlmı.ştın l unaccwuan 

yapncakJtlT. 
ı·············································, --o--

P • k d 1 · Duvardan dü§tÜ ' ~ az~ rtesı an İ ~ Orıta.b)yde, Bayır sokağında 20 
sık ma.kamlardan ~kılar. 16: Saaı a. • --- i numaralı evde oturan 12 yaşlann. 
yarı, 18,03: Fasıl heyetl, 18.40: Dans lstanbul Müftıilüğfüıden: E da Oı1haın admd:a bir çocuk, düın 
mi.ıziği <Pi.), l9: urna.ıısevenler aaa.11), 9/Ağustos/94.2 Pazar giinü ~ evlerinin önündekı arsada ~yn~-
ıs,ı5: Dans miiz.ili programının iklııcl Recep ayının yirmi altısına mü ! ken metruk bir duvardan dıışmuş, 
kısmı, 19,30: ~ a ~y~rı ve .aj:ıns ~a • sadif olmakla akşamı (PazarteS:. : b~ıııtıdan t€Mikeli surette yaralan.. 
berleri, 19,45: Kla.'ii.k Tun müzitl ") L l . M"' ldu y" ı ..... ,.atır _ gecesı ey eı ı rac o g .... 1 """t • 
proırramı. 20,15: Rndyn ı:-a:ıetesl; 20,b: : .1• I r\ı.J!..ft Be oğl hastanesine kıa1.. 
$elına.z Buselik makamınd~ ısaritılar, • ı an o unur : vJu.w.n, y u 

21: Ziraat tattvhnt, 21,to: Tem.sil, 22: '-······· .. ····-··-----· .. -· • ./ dırılmıştrr. 
Radyo salon orkestrası, 2Z,30: Saa.t a. 
prı, ajaDs habcrle:rl ft borsab.r. 

hammtd -re hazreti lea bu akşam 
ATiahl!ı} ziyaf~e davedfyolız. ıı Ben: 

«- E.yvahl» Dedim. Gördün 

mü başa. ~deni, herif mu.hakkak Ba 

kııköyünd.eın kaçımtş olacak. A<lama 
kıilı kodmıuŞum, tahetı&arl yağla. 
dıım. Fa.kat, beTi.f <ite peşimi bl'J'ek
m'Dyo.ndu. ayet, beniım korktuğu-. 
mu o ıcla fal& ettıi: 

«- Yahu, deai, ne ilt<>rltuyorsun. 
Deımi'nideın'beTi yaptığım ınumaradan 
dıa. e~amad.m mı) Be~ dilenciyim. 
V.«, on kuruş ela; beşırnıdan gide. 
yfıjm.)) 

<>.na.n Ceıma:l:.O, başindan defet. 
11iii Lc'JQ için, 1 O deği:l, hatta bi!-
25 Hk bağu;la.c:lıirn:, endt ıahmin 
~91Ak\m. 

Gavai Chamoy 

~-----------------------------~ 
iSTER iNAN, 
iSTER INANMAI 

Harbin sebeb olduğu değifik. 
liklerden bnhsedlllyordu. Arka. 
daf lardan biri anlattı: 

- Yakın akrabamdan bir ka.. 
dın MahmudpaJaya gidiyor, bir 

metre kadar bir kumat arıyor. 

Her girdiği yerde esnaf batını 

bile çevlnnlyor, yok diyip çıkı. 

yM. Nihayet bir vatandatın 

dükkinında bizim kız dayanamı
yor, isyan ediyor: «- Anladık, 

yok, peki amma bu saratın·ız, bu 
çimkimıenlz neye?» diye bağırı. 
yor. 

Esnaftan aldığı cevab fU olu. 
yor: 

- Bayan, ~kiden sizi bu dük 
kana sokmak için peıinizden ko. 
fal', ayaklarınıı:a yüz ıürerdlk. 
Artılc o günler geçti, biz böyle 
surat ediyorsak o günlerin acısını 
çıkarıyoruz. Ne yapalım, para ile 
değı1, ııra ile! •. » 

iSTER 
iSTER 

iNAN 
iNANMA! 

Çapahlar su 
derdınden şikayetçi 

Çapada oturan bir okuyucu. 
muz yazıyor: 

<tÇapa ve civamda oturanlar, 
Sular idaresinin hala derdlerlne 
bir çere bulamamasından müı
tekid lrler. Derdimiz ıudur: Bü. 
tün Çapa semtinde, terkoıı suyu 
evlerimizin ikinci katına çıkını. 
yor. Bu yüzden hepimiz müıkü.. 
lal çekiyoruz. Bunı.m elbet tek
nik bir sebebi olacaktır. Bana 
aebeb ise Sular İdaresinin bir an 
evvel tedbir alarak koca bir 
aemti evlerinin ikinci katında 
su bulundurmamak azabından 
kurtannaaı lazımdır. Alaka.dar 
la" n na rı dikkatini c lbebne ... 
nlzl dileriz.» 

Açık muhabere 
Balık" jrden H!\vreddin Gür 

büz lmzasile mektub yazan oku. 
yucumuzun ı;arilı adresini bildir 
mesini rca ederiz. 

\. J 

Toprak ofisin de 
ra jvı muhtemel 

HabcT aldığımııza göre bazı ofs. 
lerin ıkallchrılmıısı hususumdaki tet.. 
kıkler chclıa k.at'i bh safhaya gdmiş 
bclunımabadır. Bu ara<la Top.rak 
Mahderi Of'ıminİn de afyon ve 
bu;ğıday lkı!srnJınln iıki kısma bölün • 
rn~iı ta:kanÜT etmiş gibklir. Yeni 

vaziyet garçeilı:leştiıği takd'irdc Ofieim 
afyıcm kl'smı lınhi.sarhı.ra ve buğday 
kısn:ı da Ziraat Bankaeıına devırc;d~. 
lecetklt iır. 

evıltı:d nı onııda lkaybetti. Fa'kat Al. 
mnn bıı.mlesi de bu aayed'ıe kırıldı. 
fngillz eoğukkanlılığını, Fransız 
kahramanhğı tn mümah.~em kalele. 
ri sifi.ındlir gihi ezip geçen lmn TatOT 

0~u1a.rını müdafaasız, açık b"r ara 
7.icl'e durdur.du, Bu vaziyet ha~·n ü. 
çiincli yılbna kadar böylece laklı. 
Sipeırı mıı1ıarebeleri yazlı 1 k ··I ı dıe
vam etili. Hart> bn~a cephelere de 
sıJ?.dlı. Yalnız bız yedi eeıkiz cephe
~ iboğuışuyorduk. Ham artık müz. 
uinftcşrıfşti Netice alacak bir ham. 
[ıeyıe irn!kan kalmamıştı. işte <> za. 
mnın Mareşal Hmdenburg artık har. 
blın bir atnı ır harbi şelldi ne girdiğinıi 
iam.f dtlti, ve neticede Anglo Sak. 
&001 !ÜJÜrinfn daha saglam olduğu 
anllaşıJıch.. Buı bir tarih faıfüdı.r. 

Bugün yeni diiny haıbi dıe üçün 
cü yılıını yaşıyor. Atman.yanın mu. 
zaffier oııdu1nrı Avrupa ıkıt'ası üze. 
t'ilnde tıpkı 914 deki sil!inıdit ku.d. 
rdile öniıne geleTl'i yamyaııst cdeırek 
Volga kıyı)Mlnn kadar dayanmış 
bufo11uyıoda.r. Fakat bu mücde4e. 
nin asa lhcıd'efi olaın l~ere ayak. 
tadır ve lıa.tta ü-; yıl evve-lkin<len 
kuvvel!l:&dr.r. Ve tıpkı 914 harbinde 

01d'uğu glb'" harbin üçüncü yılındn 
Amecikatyı da yanıına almıştır. Da. 
va tiımıdi öyle bir şekil a\m• ... t1r kıi 
büyülk a&ceri zaferlerm mücadeleyi 
sona e>ncfilnmek.tek · rolleri ikiııci pla. 
na dÜŞmüş ve esaslı ağırlık sinirle. 
lfJn sa.Oahetine ve fabriacalann veırl. 
ml':ne lbe.~ır. 
T~atçl ve tekın"ısyen Almanya 

haııb ihtaıClı mareşaTleri, ma'kindeş. 
~ oıdıınaırı ile kıt" a üzer.in.deki eon 
dlii..,qınııı.Mnı e7lilleğe çalışırken Ame. 
Jbka ve lngı" ere kend1iı;i1e ıboy öl. 
çüşeceık s1.ahları hazıdtyotlaır. Bu 
mütlı · rc!kabetm m=hrak no~(nısı da 
m tarafın ger"len ! i;nı! rlt"'Ti&.r. Baka. 
hım AniJo Stııkson ve Ceonnen sinir. 
leırindeın hangisi daha sağlam çıka. 
cak) 

........ -...... :..-----······················· 
Adliye Vekili 

Kayseriye gidiyor 

( · ~"°'l Anlkiara 6 (Hususi) Ad1iye Ve«ı. 
) enı neşrı~ lJ Hasan M~emencioğhı. ya!ktn<!_a 

Kayseriye g decek ornda ış esası u. 
İslim - Türle Ansiklopedisi z~rİtne kurulan kadın ~hktımların 
38 ind nüshası mlihim b:ı.hlsleri lh. fae?iıYet.iDi yakıuıdan tctkılc edece«. 

tiva ederek çıkmıştır: ı. Tasavvuf b!ıkı.. 1ıi'r. 

mmda.n Aşık. 2. Hı1.1k edebiyatında Aşık. 
3. Aşık edebi7atı, 4 • .\şık edebiyatın iç. 

---o--
Trakya umumi 

müfettiş, iği tlmai menşe ve mahiyeti, 5. ı\şık Çelebi. 
6. Aşık Ömer. 7. Aşık Paşa. 8. A~ıkpa. 
$3Z3de. 9. Fdtıh 'oakımından Aşir. ıo. 
Şeyb5slam Asır efeınıll. ıı. Aşura, kuv_ 

vet ve dln tarihi bakımılld.'ln. 12. Ui.m 
Ansiklopedisinde mü teşrik ve ml6")·o. 

Arikara, 6 (Hususi) - İaşe M~ 
teşan Şükrü Söıkmcnsü-erin Trak. 
ya Umum1 Müfetıfşliğine tayini 
mtikanrerıdiır. 

nerll'!I" ha.\lka.tleri nasıl tahril edeıid'? ••• -------------

Ya.zanlar: Musta.ra. Nami, M. Şakir, Sa. 
dettln Süzhet, Temyız reisi Ali Hbn. 
met, M. Zeki Pakis, Prof~r Kimll 1\11. 

lstanbul borsası 
ratı, Ömer Rıza Ditnıl. 6/8/942 ıı.ç.Iış • kapanı flatbn 

DENiZ 
Denb mecmuası bugün eıkiı. Attlayın 

ba.taşı mütl35ebetlle hazırlanan bu fev. Ao&lJf 
ka13de sayıyı behemehal görünüz. ntra ı terlla 

Savaş _ ncr ayuı blrinde intişar et. ,,,,_York 111 Dolar 
mekte ola.n, bu Jca}ıra.ma.nlık mccmwı. • mnre lOO 1nicre I'!. 
sının 40 ıncı t;ayı.sı doıgun mün.derlcatla !ııdrt4 JH l"eoeta 
ve güzel bir iı;aı>ak f~ınde intişar etmiş. kholm 100 hno &r. 

Bir altm lira 
tir. ı ~-ı 

Ye k_. H llf 

5.2Z 
U0.70 

30.70 
12.89 
SJ.16 
32.30 

llk Öğrcilın _ l\Iaıuif Vekilliği ta • 24 ayarlık b r gram , .. u oe 
rafından neşredilen bu Öğretmen \"e c. 

1
_aHm __________ 4_25 __ -ı 

tıımen cazeteslnln llZ ncl sayısı ı;ok &bam n T hrlW 

gmel bir şekilde çılımıştır. l l--Kay--ri-v_e_civ-:'.""""a-rı--e:-le-k-_ ----ı 

na.-va.cılık TC Spor - 316 ııcı sayısJ ~ şirkeU 
çıknnştır. İçinde istifadeli 7MJ'1ar ve 

28.-

ıüıe1 nısiuı1er vardır. (lal.ı 10 kuru.şilll'. 



1 
Yaz~nbir:Z}!:~~::r:. !!.~!:.K .. '4.vegöul~le< kuvvetlerinin rolü 

br~~arü?Y~a::~:h~!bi; ~ı71~11~e 0:z::=e ~a::v~=z~ri~.rod~~t.~1 ~ş;: ( "Son Posta,, nın havacı muharriri yazıyor ] · 
lar, meziyetler ve .faz.ilet.leriınl'Z. er~ ender çı•ka.rak. Ü9'43dın bıZI oturduğu kolt~ bclh .. Sevdıgi a. Deınôzaftı sil.ahı gıe~en ha~de oL 1 miı;ııir. 4<Übojİr ve hefitopteu '-'I tııı. c.e.. ~ k.a~ civarincla yap. 
k'üıçük :küçülk ahnp~Iı.ki.ar._ o n.:sl~1~iği odaya gırdik ... Bu ~ ğı.zhklarla sıgara kutulıınmn ~ gıilb/i bu haııbde de ınüıtefiık • hın~a :l\tınl"l"ikn ıbah.,.iye neza • tliı ~ görmiit olduiu bir 
bette engin hoş gocuş1erımızle bi-1 m. bu ne emsals L. paha b4. durdugu ma.sa oelLL .. • kr:ıın \(anşı.e.nda hor IJC)<ia"ı • evvd ~.le P lııcam laııeen Autogm:.o, fab. dlesüz.alhı gemisini 0 nıoacıtaya dil • 
rimtz atdtimizi 0 kadar sev.mif$. ve

1
muam:a bır andı. Ü9tsd, büyük, a-l Arada ne kadar farlt vardı! En, ycnllmesi lô.ı;ımgelon b ır sı 'ah .ola. ı1İ1:asl anuımda müzak.erder devam man'h b'.ir ipreıt bc:ımbaet a!mıakltı 

sevencHk iki... Birin'k-ıir. hastalığı, ç~i.i'Stad. eski, k&lii bir ailenini ,ı ı ac .s ndan ve en ufak bır ıması~ra.k duruyor, Ve he .., ı ~eçt kçe 1 eıtndiedılr. k.üçü!k deıü bidilc.Lerindaı onum 
cliğermtltzin bü)"Ü.k yası, ötebırlz.in ~W'll :zıar.a1et. lnt'\?'llk gel-eneğin btle. göilıerıni yaşar.tacak . ~~ır mü~ gıemi zay.ıet daha faız a .9l!?.'kilw-ın d~ ılnrvvetleıiie iş mcvlcüni de blııdirmiı olur. Esuem 
sevmci, he<p:mı~ aynı! duyogı.ı ıle bu; 

1 
}jjıt.'Ön hüıvrvetmde toplamış derı:n .acıısıJloda:n sJnra bu tb'i.it~ crnıdl:ı,e uıyandırıyor. Buna lca~ı top bıdigı ~afınde yapaca«lan denizal. Piat eaha.;' gemiye ne-zaran daha 

coşturacak birel" moti.ftı. sa~ 111 ve!'d ğ' 00 nava r&ğ. ""l'?Mlı ar!an Üs . Y r~rı ~tun Jaın.t•ta.r yapılıyor, çareler ara.nıyor. l tı avcrlıgı, en mu\·afı« neticeleri ve. faa olan uçak dıı.lmıı ~an denizal 
Günlen:len 'bır gün karar vero~. ~· ~:de d)md.k duru.şile h-izi !rah.ruııa :ı-a~n g ~e .. d ır 'd. Se- D:ier taıralltan rnılıverc.'leır de git.tlıt rir. Zira t~rt"UIZa vğr~ bir tatttın tı sernt.'n' bi&e çok derin4ıe:rde ol -

Yı1lann bütün vefası.z..ığı.na, kal men~. Ehni hıürınet:le ôpemn si gene canlı ich. Güduk a ı 1 ğına çe ıbu silah• daha fazla güvenerek tre~ :iıııloıye~eği yaıdım üaeıriıne, mamıalt tartlle görüp t.alınib edlcb ir. 
lıeŞl gine. tünlü türlü de.116ız1ıidie _ k.a~ ayn ayn t~nıdı . • ~· İB- ~al tadctLğ.ı Sl~rasını ~m iken. avını a:ıtt rmağa gayret eıchyorlar. ~em ıbilıd rilen ~ere en ~~ ye.. Bir uçağın r.asklı her iMGk.ımete 
rine rağmen daha h:ila ay--.JttG dim ~ 1 fendısh bütün tevazuu. diBi hem ne ko1aylkla yakryrırdu . Ha.ıh Avmpa -toP'fakları.nda ce. ~el. olM'I mun~ ~ dıei'iJ, uıçe'k. (De.-ıuaı 4/2 de) 
elik duran, el ndek, 0 güz.el, 0 lŞlil ta ~ .e He .misafirler nı diğ:r bir ı<;on~ası.nda h c bır 1ıutu'idulk., reyaaı ddkçe , e mı.hver ltu.vve leri c 
•ı::ın bilgi san' at :meşale!i Be biız cele iği 1dı BU'T8Sl duvardakı ana. hıç bır aksama ~tu Konuşur - he:r ~u.&ii .ihtiyaçların , bu topra·k ,. ''S p t b ı . 2 o 
bü'l.ün san•'at yolcularına en temiz, sa~~~ı~. verdi!-!< gürel Sivas ken, bir me~udon dığerıne ~<'T- lardan., müttehkler ' ıse deniz aş Ti on os a,' nın u mac ~Si. - (l 3) 
00 dil~ en doğru yohı gös\el'en na lb4 k~C gramofon, Ü."Ze- ken. sanki bır baskasmın ağım - domı'~n ve ülkel~rden .ıemiın et. ,---·-----------------------" 
Wyülk üst~dı ziyaret cdccelktik. 1-ı.~·kii;ioihl< radr"OSll ''e orıtada.dan bürvük Üsta«.tı.n. amıem·nden tii:kçe, clle.niuı.ltı, ı:nıiıttd~le:riın kar: Bunlardan 30 tane•ini lealletlerelı bir OTOda yollıyan ha 
Bu ziy.aret bir ı{M>e tevafı ~!.r ~ nefis masası. v~ n:ıodb~Jyesi le, d~uş sayfalar*dınh~uik. ı sıındla en büyük_~ h~~ olarak dı.. elmYOnrmaza bir MJi~ taktlim ecleceffs 
k·....ı~ •uh v~'kayı.cı, bettliat .Y'"'"" • ...,.., bı'r Z"''..a.. mE""", .,..'\. ı . . lciirn.ekle de'l.'am euece1Plır. So......... i "'" :ıı. 

..........,... .. J' ·-~ " ~~ i'r_,ad ı.... t -.:ı .nNlr ~L -: ..-o tıa a. vıla 1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 selıtici idi. Daha kararın tefem.ıa- - .. üstad bıJ~n be~7"ar v.sı IJ\4 zıyare ım~LUen ..,...,..,,, l,te bu tehl?keyı bertaraf etm~ •• 
tına giriş:ııken bı4e büyuk huzura . 00~"1.~ Ona bütün hürn~imı1elmemnun olımuşt~. He~ımııle telle. 'iç.in ~ dd.h ve va~ıta~ttlan 1 _ J:larbdeD 
çıık.manın he)"ecanı b 'z; sarı~· (rwTl::, her n~ense R:J1\en Es- rar tek~ .ve a)rı ay.ıı . meşg~ o1.. hıiır.i de ha.va k.uvvetle11iıciı.r. <..e5en (7), Jıılota. ııı. 1 
varlı.ğ:ımızı 'kapiıyıank ~ltı • b~a ·~ırr !ti) sini ve orada du. Kımıımıze sıtem ettı. Kun:amzı Bi.iyÜlt Haıbde deırıı 'Zatt avcı! g ın. 2 _ Ali'.iası 91.. 

2 vor, dalha şimdiden, ~nki gürü! refin. CJ? uri:f eden şu satırlar gÖ'Z ıJt, nasıl ve ~rede tanıdığını hatır da ıbu ııiJahtan p~k ıiıııtibde edilme mı,.aa (8). 

gürül akan voe ezeUiğı iba~~lıyan kıe~ı .. " d'en ~e..-t ı : a-ııtı. Yıa~ ... O ne hafıza ıkud. . o'rmasrna rai~. bu haırbdıe 3 _ Ufalannıll 
3 bir çeşmenin tksirin<len kana kana lenım~: nııkalan ark<l$lnda tt. ret:, mucızesi, idd. ~.ah1a 0b~u~-beşi :'; biiy\& yard m tayya.rcderı bek • kaya J)al'f<Miı (S), 

·çıntş 'kadar biır ferahlık duyu - - alev 'fevvoreıeri ıZ~ ç:tırdayan aşmaırruş vc;yarıu şo!' e oytt;; aş. lenın.ebe&T. Ço'k gen' eulaTda bü. Türtt parası 14). 4 
yoııduk. j:ZU.:nzar .. ~Uınn, nadıae LTşak ha-~. olan. bızler, ikı uç yııl e~e1ki yiık Mtr cevelan sahasına ma~ k ~~ 4 - ıslnlrllhk * od .. erinde uçıık uçuk ntreşen h.Sdıse1E71, tam lw sıh.~tle, b rlbi. kmaın vıe t • hlikel' an'larda d'elUuı (8J. 5 
Yoku.1~, tren . raylarının h~n ı:.... Br,zbrı ıc.rın. .~<-;1teli r.ne e'klıyemez. bağ;ıy:ma~e11:; Üs att:ıne dalaırak ken.d~ gi!1~!ye ç~- s - ~ kiimeS 

uzandığı ve oir1kaç kiıomet:re1.ilk ~o ge 1'.ter·ne inen qıımtışı pet tad &.aç Y?1 evvel e. ın gı mıyor. ]· d ' za'tt gemi:si hıç fUpheaıı ba.yvant (3), Nota 6 bir mesafen 'n ucunda idı Tarihıni ıstorlarmk _.Jh donuk buguhı g<'- b!zi han:gı hatıraların şundı bıraı ~~ : v. tahrİb ~itmesi çok (2l 
. deler ar a.suwu ' . ........ı b .. h l d gorunme e • 

gayet ~ hatırlıyorum. 8 T~u-.z . camlar .. Dıf4rı.d.a uğultularla ı.<.UJ.U, .raz mUıp em . vo ann 8 güç biır ıV.lahtır. ti - Gcee ıü • 7 
1942 ... Oldu«ça s.&cak ve o de~ "ıf n kar~. (Haltmk.ı. biz Terr11~uz. ~oı:aştır-:nıı)'Ortlu. Ondakı tı"fe:ruatı Seyreden bir 'ıtonvo}'U'l'\ h 'may.e • nr.şi m. Yemek 

zıüııgfrr!lı b'ır gündü. füı.vıl~r.ı.n uze- ~efld,i.ti-tıi ziyaret ediyorduk) ~e2~~· te:f bı :1°k~.a~ını ı1ral em.de. batb gem'lerinden maaıela !2). 
rinde takırdayan ~medenıyet. ana- bi,i.tün bunlar hayat m" Cafl verı.. t:ıuı~l:t."U't.".S• :op avı ş 'li ıım an ıya., uca 1 laır da bulunmazs . o konvoy '; - Bir işin eh 
k 'nt>Sh nıin monoton t~a du Ve dııdaklcnndan çenesine c~ıımız bi şe~Jde .a:lab" latei're -~ dlüşman denizahılar•ndan çok ibü - ıı olan lnıııın (8). 
kul.aık vererek. \"e ,k; taraflı dün-r::ı ;,.fac k beyaz sakalı, dolgun t !11 -ha~rifka k~ mes. ıle anlatm~ yUk zararlar gör~b lir. 8 - Nota (2), 
yamızm, çabucak de~işcn. re~ , uçlan mvri düz bıy-.klanle. ba. hı~ doğru de~il . Hava lwvvctkri deniza~da..a kar Bir vapunanu.un 1 O 
rengt> ıathyan, ~mc?i 'kov~ mavı - ve ancak örtcbJc?t incecik gü .- cÇdktandır bö' . b~r konuşnn.. şı ya eahı!\er c:'varında hareket ed .... ismi ttl, Hayret •-=----·-~---=-----=-ıı:~~l=ı:~ 
ı :]der içinde uz nırken. lb raz se>?.· ~ saç teUerile, bt. odada b.r ya hasrettım. Ş jndı bıraz geveze. rdk sahil ya.k'nlar nda seyrüecfe-r nidası (S). l 5 - Bir ertcetı; ismi (.S), Eski bir na.,. 
ra v~ bfr sar nın dekoruna bu.. I..avdanı1t, bir Prevostnu.ıı 7oman- lik edersam. kusura bakn~ayın• y.a~an ~d'· g"milerini bı:mılaTR ku. 9 - Sorp edatı (!), Deni& tene • riciye ''ekillınisin soyadı (4). 

ronen tabiati sevre<lc ed~ 0 cane lar ndaki bir kahrcmıana benziyor '.livecek kadar ı) r tevnz~la. b ze ~-
11

, h'maye ed'6l'ler veya açık deniz - raıı (6). 

;af n 'n ucun~· vardık. .h' de du. Meselti~ Mı.ifrit ve ~n bir niatt~ bukı~n .. ~s~, but .. n .~eşrı. 1eroc eeyreden bir &afaen.'n içindeki 10 - l'ıl yııl (81. 
6 

- Tüten .Jimlwla.n 9lkar <~). n. 
Üstadın lişıvanını bulmak JÇ saviden sonraki yorgumltu/Ufl.'U e.. yatı, ister kiiçuıı:, ıster buyu\k O~- b' uçaık gıernis'.ne vey uçak taş! • Yaıandan a.sai'ı3'a ılotru: Yam eWnnek (5), 

wr olmadı. Yolu bahçeden a~~ t1alet köşe~'ndc dbıkındiren orta c:;un 'her tıihı Ü K'.tabları tn<kıb ett ğı. ır bU9UıSİ ta"-alardan haTeket ede. 1 - Meşhur bir Amerikan pıaera!l 'J - El ile kol araaa C5,, Hucum (t). 

demir parunao'k'ıklı 'kapı_?an ~ : uaslı. ru.stai bir kont. 1nsanlar1u ni gösteren !kıymet! l ?:\Üt •le.alnril" Y; !h lmaıye vazifesi~i görürler. Ame (8). B - Aka1 (3), Nota (!), 

ve g ' r 'p, biı1'kx. ~n :e~~l insa müna.~ebat:mda iJıtiyatkiir, tıerke- önüırnıiJzde. ~engin ufuklor açtı. !.s ~ikalılar hu maksad İçin bnlon ve 2 - Millet (4). Asrın yiime biri m. 9 - Arabca ~r m, Bir nida c:n 
tan ~· ke~)l'nlZv";. en ıncc za. se karsı teTbiyeli, merdiimgiriz mail HabH>ın, Besırn Atala:-ı ın öl. odoiiır\er de kullanmağı tecrüb.e et. 3 - Ahmaklık ('J)' Grnlşlık (2). 10 - &noiJ'eıt, gıhenllk (6>, Eur~ 
~~~Ptf~~rı;.;: ~~0:.:_:~ ~~~~~ ~'~'!.!! ,!ir_ h!_d~~~j:~~ .. ~ mekltedfuılleır. Bakınlar iyi nritice Vf!T. f. - Bir reDk (2), Tue cleiil (5). (3). 

• .,.,,~.Jll";,ar.-V.-V·•4'•rwr•~WX4P~WTWV...-
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SON POSTA Ağustos 7 

"Son PoM4» nın tariM tehUıaaı: 16 «Son Posta» nın edebi romanı: 71 

ı. ese e, sabahleym sadrazam - Ya, Mehmed Paşaya mülaki Gülerdkten içerıye gelen, yıllar _ 
Mc.hmed Paşanın söylediği g.bi olup görüşmek 1ster misiz? Ken • danberi görüp görüşemedıği en Son zamanlarda, F1üsun'Jn 
c:Etmeyıdanında> rncclıs !kurup dev düye söyliyelim mi? yakın ahbablarmdan Ibrahım a • Vedada olan zafı göıü:n -
Jet i~lerine paranak so:kmak mak - - Bu akşam mülfthaza f'yliye _ ğadan bruJkası değiicH. İbrah:m a- den kaçmıyorıdu. Füsunun bu :Ce
sadından ileri gehyor.m, iş1erın li:m. ğa: MıSJr valisi Mehmed Paşanın rağati, feda'karlığı, onu büSbüiün 
sonu sarıpa saraca.- demek olmu • Sultan Mahmua haremden ana. kerChüdası idi. Şimdı vaifesr nıflıa • muztar'b etmişti. 
yor muydu? l beyin dairesine geçeceğı için oda- yet bu?duğu için Mısırdan, o atın Toleion etmeK üzere odadan çı. 

Bı:rinci Mahmud ayakta dı.n-an dan çı'ktı, kızlar ağası Beşir ağa ve zenginlik anası diyardan geli _ 'karken, genç kızı muhabbetle ıku. 
kızlar ağasının önüne gelerek dur mibeyin kapısına kadar padişa1ıın yordu. Kim bilir ne caizeler, ne ca'kfiadı, F'üsun, başı önünde, ağrr 
du: aırdından giıtti.kten sonra, kend 1ıal1balıar dolusu altınlar getirmiş. ağır merdivenlere doğru yürümüş. 

- Baı'ka liısia, kat'a çe'kinımeyüp dairesine gitti. ti? tü. · 
doğruyu söylen. Bu adamların Arab Et.meydanında. €ördüğü Beşiır ağa: Otelden, Seınahatlerin ev bııla-
«.Zamirleri> nedır ve rıe yapmak pervasız !hareketiere çok öfkelen • - Vay benim fütuvvetlu karın- raık çıktııkları haberini verdiler. 
isterler d.7rsiz; . . .. . . . miştıi. Ayak himnetı gönm !hadıma. daşmı efendim. dlye yerinden sıç. Hastalığı, ertesi giin yaz.haneye 

Arah gozlerını ornıne ındinp ya. ~arını birer bll'er haşlıyarak ıhu. rryarak İbnahim ağayı elinden tut- uğTaya-ca/k olan kocasına söyie • 
vaşça mM"ildandı: susi odaslna çekilrnistt iti, hiz.ımet. tu, doğru sedir üzerine, baş köşe. mekten başka çare kalmamıştı. 

- Devleı umurunu Et.meyda • çisi Bilal geldi caşağıda bir efen- ye gatürtlü: Vak~ geç, haY:ı çok fona ıd". 
nından tedvir ~lemek istcdükleri 

1
. dinin gör~mek i~in izin irted'ği. - Nasılsız, mahrusaı Mısrül'ül. l\Ieser.ret Hanını, Saadet Ham -

anlaşrlur efendım. ni> haber verdi. Vahde suluma ve. yadan ne vakit ayrıidınız su~h • mm artı!k 1starfuula dönmesine i'm 
Sultan Mahmud cevab vermeden ya kadın efendilere sunulacak ar. n:m? kan kalmadığını söyi!iycrek, gece 

geçüp yerine oturdu. Bu hal de. - zuhalleııin çoğunu kıziar ağası va- İ!Jr~im ağa tatlı tatlı gülüm • kalmasında ısrar eiti. 
\•am edeceık olursa, bu adamlar ıs. sıtas"le verilmek istendi17i ıç'n Be. sedi: Kocası, şüpheyi davet etme • 
tecfiklerini iş başına getirecekler. ş:r ağa ehemmıyeıt ;~rmiyerek _ Biz andan ayrılalı çoğ oldu mek için bir ~ey söylemiyor, Saa-
dılediklerini atıp devlet ve hükfı- sordu: benim efendim, karadan ıgclip yo. det Hnnım da cekiniyordu. Bura. 
met i.Şlerini akıllarının yett:ği gi. - Yedinde arzuhali var ırm :d'i? Iumuz cŞam1 cennet meşam ve da da Füsun imdada yetişti. 
bi idare edecekler demek oluyor. - Arzuhal sunacak adama ben- Haleb~lbaya dahi düşmüş idi. - A'b1aoığım sen çök halsiz ve 
du. Kızlar ağasına bir daha sordu: z~mez idı sultanım. Arab ellerini birbirine vurıdu, yıorgunsun. Biraz istirahat etmeli -

- Ya, ne tedbir düışünürsüz? - Ülemayi kiı·amdan mıclı.r? gelen had .. mlara kahve, şerbet ıs.. srn! Bi'z Sadet hanımla, nöbetleşe 
Beşir ağa odada başkalan var • - Yok ... Ana da:hi benzemez marladliktan sonra üzeri pırlantalı hastayı bekleriz. 

mı.ş da. duyacaklarını~ gibi, f'traf•- idi. enfiye kutusunu ileri sürdü: Dedi. 
na çekıngen ç.ekıngen baktıkıtan Kı21~ar ağası nce s..<>sile haykırdı: - Va1laıhi hatırda yoğuydu su1. Erlk€!k, bu ~mimiyete bir mana 
snnır~ çok alçak hır sesle cevab - Ya, ıne hal ve kıbalde clı? tanım. [Kendini hemen topar1acb] verememişti. Saadet Har.rmın Ve. 
verdı: . Samur kürklü ve burma sa • hatıroa yoğuydu de~l. 11e müm.. dad'ı bekfomesi, hastalığına karşı 

- Haklarından gel nmek gerek rukludur. İngiHz şayağ ndan şal _ kün? İhtimal veremez. irlük. Baka, bu derece a18ıka göstermesi 'kıs ~ 
padişahım! varı ve sultası vardır. ·sabı'k ve .. .fütuvvcıt1u karındaşım İb:-ahırn a. kanÇl·ğını değilse bi.e tece$ilsünü 

- Ya, anı k~ia~. mı sanurın:~? zirJ~ dahi benzer sultan•m. ğa hazretleri, dıünya gözile bir da- tahril}( etnnişti. Maamafih, bu me. 
_- Bu O.:vl~tı. aı 1YP?e ne muş - Kızlar aığası boynunu uzadıp h , g<irüşmek var. irr.iş! . sele fo..erinde fazla 'kafa ~rnıadı. 

kuller yenılm:ştır padı~ahı~! .. sor:du! _ Badiyelerde c:ok elem çek]. Hatta Füsunun bul<kğu bu çare • 
Su1tan Mahmud act acı gulum - - c:Saadethi ağa efenclımiz haki di benim efendim. Devletlu İsmet. ve de memnun o:du. 

sedi: pa iler':ne yütL sürmek d"leıiiz> Ilı vaüde sultan efendim ıe ve siz Füsun, hastanın başucunda belk. 
~ !f.?ş sö~l~rsiz, ya uhdes"nden dedi m i idi? karmdaşımıza cca:ze, K>ai~ ziyam. liyor. 

gc b lur musu:? . . . . - Af!.a ~arındaşımız bunda mı- dan havi eyler, çöllerde dıdeleri ,. Gece yar. sı. .. 
Hadımağası gozlerın_ı d~vırdı: dı1'1ar deyu sual eyler tdi. mirze uyOru giııımeL idi'. Nöebt saatlermı çoktan .geçirdi. 
- Ferman btı vurur ısPnız ,gehne. Beslr ağa yüzünü buruşturdu. cCairze> lakırdısını işiti.Me kız • Ya Meserret ab!asıı?u, yahud Saa. 

ğe calışunız padi.şohı.:n. K<~n<l s;nc chazret ;,e.ri:o demeyip Jar ağasının ağı.ı yayılıp dudalcla - det Hanımı uyandırması lazım! 
Sultan Mahmud yerinden fırlı - c.'karındoasımız> diverı adamın kim nnın kenarları sulat)•1ı : A}Tılmak istemiyor. Sevgili ema. 

yara'k Ara:b·n kadirlleşmiş. ıpar5Uk dlabilec~i!ini düşünüyordu. Bir - Eksiık orman karındaşım. netini kimseye bırakmak niyetin. 
derili ellerine sevine}€' ynpıştı: vezir b. e o1sa, peık içli d şıı o1:ma. İbrahim ağa kırmızı telat!ndcn de değildir. Halsiz, uykusuz. bit • 

- Geııçek mi dersi bemm lalam? dan lkız'lar ağasına ckarıoo:ış•:n> küçü!k lbır kese çıkardı. kindir. Fakat oütün bunkuila tam 
Kızlnr ağası gururla ükSürdü: di~emeııdi! Kese yumruktan az küçük ve bir mücadele hal;nde. Ağırlaşan 

• - Beli. benim rnürüvvetlu saa. - Bre dur.man, alıp getü;r.ün. tımtılk.ız dloluydu. Kızararak uzat. göz !kapaklarını parmaklarfle kn1-
detlu efendim. Anların ckarl> ba- Diye bağırdı, geçip sedir üzeıri- tı: dmyıor, ağrıyan başım :ıvuçlları 
fiyen görfü.ebilür, sahibi dev'let ne kun.llklu. - Safi inw tanes:. ve elmas pa- içinde sıkıyor, fakat ~ikiıyetsiz, 
Mehmed Paşa haz.retlcrile ittifak Kanı tdk'rar acılClı~ zaman Be- racık'lcmdır sultanım. göııleri hastanın, gece }tı.mibasının 
etım.edin haklarından geJ.inemcz.l · llılan.ı.n aJW.._hir ~ acılmıQl:.ı.. lArka.u var) d.nmı.lc .. ıwnn.da kat. ~ 

gun görünen yüzünd't! bekliyor. pc-'k fena yakalanmış olacaktı. 
D:.şanda hala yağmur fasıla ver Kulakları uğuıaayor, ba§ı dönü-

mcden yağmak.ta, rü:zıgar şidtl tle ~· g<:ızJeri bu!wıdl4ğu çag..n en 
etrafı kas1p kavurmaktadır. Hasta- ~tiraslı ateşıle parlıyorou. Kalibi 
nm hırı1tılarına karışan bu uğultu oy1le hrzlı atıy'Ordu ki... Hareket' .. 
tüylerini ürpertıyor. Pancurlar tı- ~~ ~ır an fası.la vermek, elıle göğ
kırdad~a ilııküyor, bu velveleye sunu bastll'ma:K merburiyetındc 
rağmen odada b 'r ölüm sükuneti ka~. Ça:rıpı .or.ıı;ından hasıtayı 
var. Hasta dönmek ister gibi bir uyanac~k .ı.annedıyordu. Sakin ol. 
harclret yapt1. Sonra dudakları ıkı- mağa ça1ışarak, Vedadın, iradıesin
pı.r<ladı. Genç kız, yerind.:m f.ı.rlı- den bağları çözt.i müş kollarını, yvr 
yarak üz.erine eğildı. ~~ı12 ~t~an çıkardı. Göğsü:n.'Ü 

Vedad, gözlermi ar.a.1amıştı. gogstımın uzerınc koyarak bunları 
Sevinçten tit.rıyerek .gözlerinin boynunda doladı. Ooh şimdi onun 

içine baktı. Fa.itat bu sevinç pek az kollan arasındaytlı. Bu hazzı doya 
sürmüştü. H~"'la, bir iki ssniye doya tatmak, ve örr.rünün sonuna 
manasız nazarlarla tavana baktık- kadar ibu :oorla yaratılmış vaziye. 
tan sonra teokrar gözlerini kapıya. tin heyecanile, tesellisile avunımaık 
rak dalmıştı. için, gözlerini knpadı. Bir an Ve. 

Elini alnına koydu. dadı, kendisini, arzusile :kolları na 
Ateş a~ni şiddet~ devam edi - almış, kula~na sevgisini fısıldar 

yordu. sandı. Sun'lSl bu kad'ar z.evıkli olan 
Eli tcı:ıdcn sırsıkiam olmuştu. şeyin ıkbn bilir hakikisi ne kadar 
Hastanın 'hararetli nefesleri yü. güzeldi. Kalbinın altında, onun 

züne çarıpıyorıdu. basta ka binin süratli atışını duyu. 
Doğrulmadı. Bu sam yeli giıbi e- yor, fı:arareti bütün vücudunu Q<a. 

sen sıcalk ne.feste.:" ne güzeldi; ba. vuru)"'rdu. Ruhunda şiddetli bir 
şının dönıd'üğünıü nissett;. Bıraz da. zelzelenin sarsıntısını duydu. Bu 
ha eğilıclı üzerine ... Şimdi hasta • sarsıntı He, bütıün endişeler9 yap.. 
mırı hararetini vücud'!lllun her ta - tığı harelketin manasızlığı ha'kn-tın. 
rafında duyuyordu. Delicesine, ü- d'ak: te'llikikisi, çekınme, hastayı u .. 
midsiz bir a.$tla sevdiği adam:.rı yandmmak kuıf;rnsu şuurundan y:u 
kollan arasında bulunuyordu san- varkmd1. Hastanın kurumuc:, soluk 
ki.. Kaç lkere!er bu beyaz saçları duda!klannın üstüne dudak}armı 
öpmek, cmerini ellen iç!ne ıaJıımık. koyıdıu . . Nefeslerini nefe6leri'J'lkiıe, 
uzun uzun yaıkınıdan gözlerine tek hararetıni bütün şiddetile göğsün. 
mak .ihtiyacile kıvranmıştı. Şimdi d'e bulmuştu. İlk defa bir erlkeği.n 
bu arrzular.ını yerme getircb11irdi. ne~esleri:ni yakından duyan. cTu .. 

Kim -görecektı k:? .. Bu berki de do'klarımda, şuursuz da olan bir er. 
ilk ve son Okşayışı olacaktı. O, iyi keğin hararetini bulan bu ç.ağda 
o'lsa bi1e, rbir daha bı.: derece ya'k. her genç kızda olduğu gibi, başı 
!aşabilir, onu kollan a!"asında bu- dönerak bu zevk gayyasına yıu .. 
la'.bilir miydi? Çılgınea bir hareket varland:ı .. 
telakki etmesine rağmen bu aıızu- Hastıa, he'.1" şeyden bihaber, derin 
dan !kendisini menedemedi. Dai - nefesler alarak yatıyordu. 
ma uzun b r hayal, tahakkuk et - Kapının haffçe çarpması, ku • 
mesi.ne imiltan o1mıyan bu saadetin la'k anna büyüyere~ ~1di. Teva'h. 
ze\ılk.ini, eline geçen bu fırsatla hu.Şla doğruldu. Odaya biri mi gi.. 
duy.mak istiyordu. riyoııchı? 
Yavaşça hastayı boynuna kadar Karyoladan atlıyar:ık. dağı1an 

kapatan örltüleri çekti. saçlarını cfüzel-tı~i. Kapıda !kimse 
Eğer ayni sanıyede kapının açıl- yıoktu, f alrot kapı aralanmıştı. Ha.. 

dığını duym~ olsaydı, if:ıem bu te. fil hafif vuruyordu. 
.,.,..,......._,..__..,_..,_.. _..._,,_lr ~- I A lr ..... .__\ __.__~-~ 



lere bir ,göz geıxlirdi. Bat.pazarda vermiş oluyoniu. Onun asıl zekası vurdu. Onun okşama tal'21 h;;.,.L. 

peık maruf Hacı Hayri Efendinin dens meselesinde zahır oldu. iıdi. """-= 
oğlu Halide hiıtab etti: - Sen, Yavuz İbrahim Gudye Meserret Be c· I z 
ak""am oldu, eve mdeceksin, baban -"Ut n ıve ek .veri bu tarıhten .. ,.,. d.Ulanın tawnye.;ini uııntmam ... ı. dört yıl sonra 'rd·· .. 
da beliti ge!m1c bulunur. Sana ıı..:- B 'i"" go um, .. anıdıın ve ··~ vıı unun da tesvıye çares ni .Kolay - derhal se rıc1· O h ·· 
para V"""'yım.· Ü"ıuı·tla zı·v,, .. e "'1u··. J·~"' '- 1d \ ım. enu:z on dört 

........ A "'"" '" J.ll\Jla uU u. .Bütün o civar deli. d 1 .. 1 k Z. nasl.b .,_;.,. pan" .. "'~-"'n, aımma kısa ol- 1- 11 kah yaşın a ve pex guze, açı habeş 

C 
• 1 k ıu... ......, .!\.an 1 arı '\"esinın müdavimler. nd b' kt El 

ive e .ver ı~n,P~~~ka, ~~:~ft~ıandaargu.,_çzamael bşı1 r-_ ve ondun <kısth laın ich. Bunlarına _ ~=~ah~ed;r C:~~n ~~aya~~,~~ 
·~~ J .w rasın a ana alle mektebi hocası ;;M ill · · ı · 

........ ayaiklkabı, ha.ttaA ı'k ' ç,'ft. C'ftl"a:ı.. H f N b m~ .. er crın nargı es ıne aıteş ye • 

.. ~ -r-· 'U a ız eci in oğlu A'bdullah da ı;ı..t · · k 'b 
lazım d.,,_a.il, Ziverin hilkatten ço _ -......ı o d ~:.ırır., çı:ngıra g! : mce ve a.. 

A -,., V.uuı. a babası gib· hafızdı ve h-..n...-- · ı ı 

i :t ) r.ablaırı var. Ç-apkmın ayakJarJ da t:.ıuı..wu sesı e ooaga ses enır: 

( :l:z..,..İ"D B KA YES pek ıgüzel, dikkat ettilıiz mi? İnce me'kıt.el:xle babasına kalfalık cdeT- - İki zarif! Bir okkalı ... Hep bol 
.&T& ~ di. Onunla anlaştı: Hergün me.k _ şekerl:i olaca:k. Birer bar<lak da 

Y. Hı l •J 7• 71 kl g ·ı uz.un... teb bittikıten sonıra gelecek, Cive. su Ş~l Dda ..,.;ı;.,,k t 

azan •• a z L ıga v .şa l i Bu 'şleır lbitıtik.1en sonra Yavuz P- z· , suyu n ve ""5"' a -
İıbrahim Halide uzun kesesinden t:I\. ıvere biraz yazı ile okumak rafından.·· diye s:parişle!" verirıdi. 

Ev--''--ı· •=- ,,..L- 1ı..,,.ın zuk Jcaldırımların üze~~ seke. Ziver habeş değildi, zene! iuı.~ın- çıkardığı bir parayı, kimseye g&.. birnz da rcdtam dökmek öğrete ~ Epeyce okumak yazımak öğ:ren-
11e11ı •lrii--"'ı~"=' rek hepsin n önünden yurusur~u. laırın ~yaz ır.ktaıı erkekl~rle çı:iit- ternıedoo, veTd:i, ve gençlere: cakti. mişti. Biraz da cem' ve tam yapa. 

-~· 0 ıgün kahvede başladı, Yavuz Ih. leşmesınden doğan ve İzmırde Çu. Şimdi bana müsaade .. dedi, hana - Ne olacak? diyordu. Nihayet cak ıkadar hesab bıliyordu, zarba 
Vstad, ~ 2t 1a.ı;uıda. i..h'Cle rahim~ büyük !Jı!r tel3ş aldı. Her rona diye anılan rengi açılmağ:ı çıkıp çocuğun odasını b!r yol'llna kahıvede tabi" olacak, değil mi? ve taksime kadar çılkışamıyordu, 

•anka ~uru aen ~ordon~1aod:& 'l·• yde~ evvel kahvenin ılı:arşı~m~.a yüz tu~~ ~·Y~ lertlcn idi. Bun- koyayım... Biraz da bana eı ulağı olsun. Ha. hele kan-at ced.velini bir türiü 
nz ibraJılımlıı :;neıwlbaııesını-Je _....ıle ~ Zeyn~li çağırtt•, Zıven gos lar nesıl de,ğıştıkçe ve her <lEğı _ Some ocakta pi>ıckliven ıhtiyar nın hesablarını bir tarafa yazıver- kaVl".ıyamamıştı. Ona deliıkanlılar: 
lç!ŞnJ anıa&ı,or. Ya.vuı ibrahim r« • tenereık: _Bu Cl!k.şam bunu alırsın, şişte gene Ar.aba bir beyaz kanı tfırbie .sıeSlendi:' _ Ço~lclar yo • s·n yetişir!.·· Katib olaca'k değil - Cwelek, yeıdi kere sek.iz ne 
~n yavua, oe.r, türlü ~ 1-a:rını bir güzeoi kesersin, amma ka.rı.ştıkıça he_p s:yahl ktan uzak _ ruldular, onlara benden c:aba lbi- ya ... Sonra ?na namaz siirclerini eder? diye sorıunca gewek ıb r gü 
ceıçiımfş btr adamıiı~. lııa sel>eıWen Ph- ~vlak ıyapmamalı. ~a onu laşı;. faıkat hıç b r zaman U:m ma. rer kahve!. .. diye emir venı:. de beblet:melı. Abdes~ ~lm.~'k. na. • ~E?le s·vuşIT, uzaklaşırdı. O sade 
veye devam ecleD aeoçlere ata~ et. ötiüırür evde senin Zekıye kadına nasıle beyaz olmadan erı :ıçı'k fıa- Cimriliğile me~ur olan Yavuz maz kılına'k usullennı oğrensm. kahve :müdavimlerinin değil, bü • 
melcte, onları ~ taUn& &eJranlan fesum ~sin. Ben ona .çarnaş~r beşleroen daha açırk bir renk alır. İbrahlm kesesinın ağzını açmış ve B:r:ket versin. onu vaktile bir tün civar lhalkın;n sevgilisi olmuş 
~~· . • ~ filim ~receğını. Onu ıbır temız dı. . bu yanlış şöhret ntn fi'li biı- ıtek- dıuğü:nde sünnc.t ctt:rrn:şler. O iş tu. Soka-lotan ~çerken dükkanlar. 

İşte Civelek Ziverln hilrayaf t.Oyle k ın elinin ayaklannıp tmna~- . Amerikada zencilerle beyailann zibini ver.meğe başiarr:ıştı. yolunda ... Oğlanı hem adam. hem dan: - C'velek nereye?... Bizt-
tılr ~ fi"' • .,.., ltllflqor. YMUS b.. k ~ keslP temizlesin. Bura::ıa çıfitleşmesinden bövle beyıazlığa Hanın yu'karı katında kC1J1di o _ müsliiman yapmak için ne müm.. u.[:"rasana!... derkr. hele köşe ba. 
~- 1-ir eir.wlMa otaraa .mc-11e.. h:~ odası hazı.ı: ol~nrıya kad~, wk'lasaın birçok zenci1er ~al'dı:r Gci dasının yanında bi.:r 'k~çü'k od~ kıiinse y~cağız. Değil m i ~u'- şında mahallebic" ona mutlaka ya 
rın htt sene ~ 11&1naı sey • 'k' .. güın size m:saf:.r olsun. Ka.-:- aıt:ladıkları tabakalara /?Ore bl!'er seçti ve burası ıçin emirıer vecdı. 1'a-'h, çocugum? Elbette senın haf- b'r tabak k.azan dibi. yabud bir 
reıtınek üu-re ~ın· beş ı~ alııJor, ~~.u~yice doyumı.alı. Çocuğun gu. Unvanla tanılır, fa.k~t hiç bil" za - ()da baştan başa badana olacak. talılklaırını da unutrnıyacağım... kase aşure yed;CTTIPden çocuğu 
llMtff~e .~. B•raa 11 ,..,ı~. zelli~ tamamile meydana çık..~.·· man bevaz .rrk.ta.'l dı~~ tela~ em- kapısı ve pencereler;, hatta döşe • Buna atar.ar verilince Abdu]qa _ salıvermek istemezd:.(ATka~ 1·cır) 
l'IDıia rmeı tıir n.-. ei~ına teııaduf Bu tavsrye-Ienlcn sor.~ _beı"ber lerııe.a. İ~irde de böyielerine sPk meışi lboyan~ktı. Oraya lküçiilk !hın slllftına birkaç hafif yumıUk H. z. U§ak1ıg·ı 
ediı•'lar. ~ .,.ı Ziftrilr, aWl Zeynele yaklaştı v:!. sr.r.kı soy1ene- ~ t~ olunu~~:A faka.t garib.. ve yenice bir karyols. yerleşecek- ---------------------------
...._ öbniiıtt.iir: ıteaibine Gllıll1e :ıwe. cek şey utanılac;akm~a~na yava.~ <lir, galıba kan ı~_trlatı netices'ile ti; 'bunun döşeği, yastıkları, örtü • . Ü d • . O \ 
Onan kumbesiınde ya.1111 kalkı.y01'. 'Ta • sra.fınızı bol bol vcn,;mıı. · ., tafülaşmış olmakla beraber ~ seçilecek ve ba~alarile lkarı~a- (Bqtarafı 3/1 de) 
..-nı& ~ lllllinıie 1'ir ...... b&Q'er· ~ j}are etti: - :Bö1ı~ı!1 a, dedi, bu oocuilaır pek Ruzei1eşmiş, pek leri en yenilerden ve temizlerden sta 1 zıyaret r: Doktor 1. Zatio J 
na 'tbrüiıı. tenia Jıııemm "" Guııb'e m;un.u söylediıkten sonra et:atım n~if olurlardı. İclerindıe uzun sın diye 'birer taraf~na nişan kona. rnez eserlerile sabırlarına hayran =~:Ilde ~ SOO:u~ 
~"' ..._,ı 1ııa-., pAinneslnl ..,_ eviren deliltanlıla.ra bak.tı, bı:r de müddet yaşıya_c~ kadar kı.nrvet calktı. Bunlar için Yavuz İbrah;m a?duğunu söyledi. Bi~klarımız '4 
..,_..,"'."'*Mit~. _..da llltı:& • ~ive!'i süzdü: - Şu.na bakın! ... bu1~n ı>eit nadird1. han odabaşıs•na sık• sıkı emirleT daha orta yaşa varmadan domur_ "11111_ .... lum& tabul edef. 
sından ~id~. • Ne güzel. ne kıv.rcık, .. ne e?damı . Z~eı:. bunlar_ın en tatlı, en se _ verdi. Hiç biT masr.aftan sakınrnı. laşmış, kısn%şmış veyahut yavan. 

<Hı1taye t1aJam etlıyor J ~ bir ya~ı:ıcak. ovıe crveıek ~ cr.neklerinden biri')"dl oaz.. yıorou. artık .kesenın ağzı :ıcıımıŞ- ıaşmış iken, eS'ı<.i ha.tı.raıanna da. Doktor Rafız Cemal 
_ 2 _ bir~ .ttı ••• Yalnız. adı. ho. gun bır endamı, ince bacak.'lan. tı. )'13.narak yaııdığı b·r takım hti • 

Gu...ı..;e Me abla iyice yaş.. şıı<mŞ gitmiY?I"· Ben Ödem.~ iken kollar.ı, .ışıl ~şıl ~ıl<layan, kıvi:r. Öyle ki üç beş gün içinde bütün ~leri, türlü tür'1ü mevzularda rnii 

1 ... ., •---~ ' w -..mı~ --11~-Mn bır Çerkes vardı, ona dk kirpiJclerıle ~olgelcnmiş zeki ;~er yapı ı....,. ... oldu artık hüccet sahaibe'eri oidugunu tebşir etti. 
amnış. ~.ı.v.w~ saçla:rı aga .... ....,... ~.ıu,,....--· •--..1.· n h ğÖ'Zle · 'kad.f 'b' .. ....,.. .... ~ ' • 
"z.leri bularunı.ş fakat dişleri tıa.. Ziver dıel'ıa:.ı~ı. aman re uysuz. . n. 1 e ~ ' yumuşak bi'r meselesi de yoluna girdi, arıhk Ci- Zaman ve .me1rnn mefhınmunu 
~sağlam ve bey~ bir .fhıtiyax ka. ne~ bir adaı;:ı ~ .... Ondan ~m. ıvaıU; hele .~~i yavuz ~.bra - vcle'k Ziver berbe:- Zeynelin e _ ?~u~uğumu~ halde, gere.ek o1~n ~u 
dıncık,1.ı Ya uz İbrahlmi hemen ~edı.g!lTl ka~~ şı.t · . h2nin ona verdigı Cıvelek wwa. vinden büsbüıtün gı<:ır gıcır yeni ıdı kı tam ikı saattenber:dT buvulk 

.. _ • .ı • ~ Av ' Ben senıi bil • GenQleııden bırı oovab verdi: ~e 1>Elk uygun idi. esvabla, pek gü~el ayakknblariie, Üst.ad n huzurun :la idik. v~ bu fki 
~ı. yo .. ·· .ı~ ı F -ı:ı...-. __ z · t lb" .. -'- ~-adar 

· · ? d' başladı ve ~ - nın:am .. ·· 'Ş ......:-~'UI::,,(' eyneıe verilen vazife yıüru g&ı;ü ~ı1mış. vanaklarında saa , ~r goz a~ '1\.apaması •· 
~~~ Zived vermeğe Yavuz ~e ağam! .... diye ile bitmedi. 1:'avuz İbrahim etra _ şu yeni dünyaya gını;iş olmaktan bile sünnemişti bi:mm, için. Fakat 
razı oldu: _ Onu :istediiin gibi hlt;ab ederlerdı; - ~en !kendin .o- fıM: baktı. .. ük önce mahkemei dıoğQn lbir meserretin dalgasilo gene de. ~~ ~a fa~a yoramaz.. 
büyli.t, adam olsun!. .• Yalluz biraz na bic ad ver<lm: Cıvel~ d~ şer'Jy~ .müh~. btr vazife sahibi menziilhaaıeye gelip yerleşti. Edeple d:'k· İzın~n~ jstedik. Hu:metle elle. 
okut 7.du- dünya hali bu •.. Bundan sonta oou hep Ctvele'k di- olan Izmırıde musevvitl efendi di- teılbiye ile Yavuz tbrahimden be::~ n:!'bden oı:>erok vepven . yııkanmış. 
Belk(ı~~ ~~r. N~ kadar. olsa ye ~ırı.z... _ . ye pek .. ~:metıe anılan zaıtın oğ. lıyarak orada hazır 'bulunan bü _ haz dolu bir ruhla aşiyanından ay-
bize yaaipdıır. .. di.ye tavsıyıede Z~eı:. bu. cere~an etı:n sözreri lun1:1 gon;J~: - Cevdet, yavrum! .. tün gençlerin ellerin· öp~ .. iha!1fı nldıı'k. 
bulundu. zeki göz}erıle ta;ub edi:yo.Tdu ve dedi; bu ışı babana anlat. EUerm. ocak başında ıhtiyar tabı'ı bıle h. 

Hemen 0 gün Ziıver: önılerine şaşıyorou: Bu adam, şu delikan - den öperim. Bunun usulü nedir? rnaıl etımedi ve derhal bu yeni dün 
katıanılk Kad.ifukale sırıtlarından, hl.ar onunla n-e ~adar meşgul olu Hüccet mi lazımdır, ne lazımdır, yasında kendisin~ seviml'likle do. 
Temaşalık.tan kayarak Tilk.iiliğe, yorlardı! Yavuz Lbrahim onun ya. bana bunu yapwcrsin. Sağlam bir Ju bir hava Yarattı. 
Menzıı1haneye iDdi1l"r. Ziverin a • na'.k:'lanru küçük küçük şamarl.a.rta tş görelim... Bu iküçü'k Çucann çocuğu böy -
yaklan. çıPaJr.tı, çekirge gibi lbo - o'kp.dı. Sonra gene etrafım alan ~nç • lece ze'k:Bsının ilk bürhanlarmı 

* Bu lbüv\ik Üı:ıt.ad. Halid Ziya U-
~11gil, üç ka!adar da sekreteri -
miz Cevad Fehmı, san'2tJkiır res -
93IJ'll Mü11if Fehim. bir de bendim. 

İbrahim Hoyl 

{Lokman Hekim) 

~ohında J 04 No. da berırila 
J.aata kabul eder. 

Telelollı 2 ı O.f4-23398 

Ba.ılık 
l nci 
2 nci 
3 nci 
4 ncü 
I~ 
Son 

Tek sütun sanUml -······ ... ···-········ 
maktu 500 
aahile 400 
•ahile 250 
aalıile 200 
aahile 100 
aahile 60 
ıah!le 

)) 

• 
)) 

» 
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Memleket Haberleri 
Havacılık 

( Ba.ftarafı 3/1 de) 
15 ~i1tik bir rüyo!ıe malikciT ve b.n
ı:&.'kfüka içinde u~ağile 800 xml ,mu. 

:4.~ K:ıraAhnıet 
İzmir de ralbbaı bır cem ız sath ını gözd.e.n ge.. Ahmed 0 •. ldu·· resı· ,,.8 • ! 

çimndt mn!Umtna me.J:ilkti r. l"abii bu ., azıyor 
ra&antlıaır normal hava şartlarına 

Samsunda Egede 
göned!ir. 

Şehrin imarı projeleri kabul Avcılar avlanacak hayvanla- - Aıhmedı, ha göreyim seni! Çünık.u Yli1dırımda eSki hız kalma.. 
_L __ J_ J • :..:.ar.._-n oL-Lun.J,..n el' k ~ h ı· <:.... hıaid'e de~izaltı gıernıİsin.i gö. - B..,~ og:~iuım.' '1'n1...+-ı. o--o-ı~-- 1.:.:-+~'-'ı'vı:ır.JI- ge-olundu, kat'i proje Y"-RUUUI :mır .,.,. -UH'P "" aw rın g ır aynagı a ıne """' ..., .............. UIW.<1&14Ll .ıı.u.'Sl.t."1\11 J- ~ -

1 ; .. --J~ I . b .. l sine k rem. be uıçak eğer b:ithaS9a deınizaftı. - Gırtlakla CJglum! riye dıol!ıru çElki')ltt' ve, sağa dıoğru 
tanzim olunuyor )'dıırna -~~ 0 '7· getirilmesi için bir şir et la.ra kaıışı kuHanılacak su bombala. Murad ağa, sak:ndı. Yal.ruz gü. çe'V'inıneğe çalışı.yonlu. Yıldmm,. 

Sa:meuın müst.koal. im.ar planı o. verilen yenı Vff~ er kurdular rii~e yiilld)ü i~e mümkün oJ.d'uğu ka ~ lüıyrordu İamail ağanın haline! Ka.. çev:ri1ımıeanek için çalışı.yor, ez.ili _ 
lan pnojelı'4nm tan:ı:İm:i Dahitliyc Ye. ,bmıiır (~) - lsta:nbu.l er.kek iızımı:tr (Huwai) _ lzım.ic- avcılar dlaır a:bçabr ve bombalaırını kafesvarli pan aımeliyesi beş <;laltikadan faz.. yordu. Ahmed, hasmının burnunu 
Ufel!J be!lıedlyeler ıınar b~eti t .. re.. öiıretmıeo o~un bu aene me:zun- oem'.ıy c:ııı ııdıa.re heyeıt.i zi:raat..t;nı.za ge ®keır. Bu bombalar 100.2)0.500 la shı:ıciü. Yıldırım, sııkı bir cendere yere sürtü~rdu. isma.il ağa, artık 
fınıdlaın Tü&. y\!L.oC. mü.hendtıa ve ıa,..ı;ndan. Pe!h:lıvıem. T.ıılaç VAy~ ~ zıara.rla.r yapan ya.baai domuz. ~ bombalardır ve suya temas g.iımnişti. Nihayet zorlan.dı canını Düsbiitii.n derin Refet> almıştı. Gü. 
~r.laırı arasında mü.ab~k.aya ko.!Hid.a.:Jaet ~ vo EtlWlı Y&.F{ .Mug- laıra iluıırşı oiıdıdi ve dıevaanlı biır m\i.. e:ıtı&ten bir ik.i sarıiye sonra yan.i o ş:ne talk.arak büz:üldü, a;akdannt lerek Murad ağaya: 
n~ l.ya, ~ ık..ı.z öi:ıetmenlmi.nıd'on j · le - v · ZMn8'Dd.a elde ~i2le daklı'lc.tan ıtOMla pa.daır. Bu toplayıp kın-tara'bi1di. Çözülı:miş - ~ .•. An.ık kıorku kalmadl 

Ninm 942 tarihind'e Samıınm be.. Bec.Yaııı ~ ÖzüciwJı. Ay~ ~z.. ~ açmhayv.=n=. yurdumuza sureılle &eıniz.ct,ltı gemiı:riıne tam ira - demekti Ahmed.in ayakları QÖZ'Ü • ağa ... 
ledli~e y·apı}an mii.18..hakaya .e-bek, ~ TVı:lki:nı ZOl"ba Denizliye,j . . : w tın .k bet o'hnasa d'&h.i 7 meıtred-en yakınıcı !ünce Yıltlınm d:lllecL. Dıtleymı:e - Ha, şöyle! ..• Gül biraz ..• Çok 
lüz ncüsafbıık. ~a.k dn'dş "Y'C vel"ilenHaodan Yjğld>aı,f Mu~a.ya. Hayrün :'_e!!~:abirı..~ ~ag.ı ı:;~ aL ~ek'terr bu naz:ı'.ık alet1 ve içın - Aıl:mıed, tıasmmm üstünde k.ak!.ı. sabrsı.zsm be! ... 
~eır Sa.rıuun v.ti-<ilnıin r-eisl.ği aLıniea A'kl6'fon.. Lamia ÔI9 Menisaya, ,Ul&L5illU:ılle Dfi anonim pr 1.1n1 d;elkıi eşhası müteeMİr odiebifiır. Fa - Vazi}"e'ti tehlik~ye dii.şmü~. HaS- - Nasıl dlım:aztlım? İlk hamlele~ 
~ında Dahil.'i,ye Veık~~ ~~le.~ Sivas öireemem. ~dan. ~a~ mas.mı ka·rarlıa1~ınn.~. ~ ıkaTar!nı le.at ıtıeırcihaını büyük bomba ·atıl1g- lci .rrurun ~en atlıyara'k k:;.Çttı, ri gördüa:ı. ya!. .. Nasıl bozdu Alı. 
ıı:n.a.r heyıeıtii fen şenit'ı şıeıbtT<:lllllc mu d!:ın D~ Denidİ.ye ~,..ı. ~,kuvvıeid~ ~e ~ık~lşt · . . oo.m sallı.ası d~ha fa~a olsun. ve, ayağa kaltktı. Yı1drnm da, ol _ medi!... 
teha.eaısı ıille Nafıa, V eJı:aleti. yap{ ve Wclir. e<Av i.miınden Ti.itik Anomm ~- Son 2'J81m&n.lcircla Am~al:ıla,. ba dıı.ığu yerden fwla.clı. Derlenip to. -::. Olur ... Ahmed., toparlanama... 
imar ~ refıflii'inden bir yük.sek' N~ Arlcıım İzrn.ire, Muıka.ddeıs llc.di» ınıı.wani!le \c.urula.n ~ketıi.n eeas zl ınak\aye gem~krri.n i 20 şer tayyate parlananıik Alım.edin peşinden 'koş dı da ondaın. .• 
miırnıaır ve Tüılk yü:k..dc .mübem~i Kıllyoa.ra-n lz:mıi~ Şeri.fe İ.zm.ire, Ka.. n:ıukıaıveleııııııımıesi Heyeti. Vekil:eniın taşı~ce.k uçak gemill.e.ri· halliıne soık. tu. F.~at. yakal!yamad~. Bıı snretle _ Evet., fena avlandı. Berbad 
ve mıimarları birlJ.'cler:ndoe.n hiırcr b~ mlil'e Arzuman lzm~re, Nimet Sen-kal tııSdHkfıne ı:lkıtıiırao etın~, hi96edo.rlar mıa.kJtoadlırla'r. Kana atça bu gemiler • her iki Hasını da ayaga kalkmı.ş bir vsziycie dliş<.ıü. A2. kalsın kün. 
ner LllllUra.Nhutan ve SMil!SllllD kled·t-Hata)"ll, Müııı.evver Silgiın Deın.i~ye, teıaiııi uıın.wni heyeıt>t i.çltml.a11Dl akde. dıeın fa:zlla milctardcl yapıldığı tak • olduılar. Aıhrrned, çırpmaı·ak bir nA- de ile gidfyordu be! 
ye ırdilsi. ile sıhhat ;nWıci~Ml mü.. Mdbrure Güven Den.i~l~ye, llhan de:nak peıtıiın idare meclisi l'le mu. dhıde lhe<r kıaın"oya bir tan.<! refa • ra savurdu: _ •.• 
teşdk'kit b.ior jüri ~ taraf:ıod\a-n A,yıd.eır füvaısa.. A,ne Demiı-ko.J An. relk. bı 1 tıa;;,d,ik ~t,krıd'İ'r. İdare ka-t ett!n=in ve bum.<iım uçacak tayya. - Hayıda Yıld,rım be!··· - Fakat bu., kapanlar değdi Y11.. 
tetkffk ed.illnnş ve dıe4-ec:.e kaza.060 ta~a., Sebn.a. Gür Siva.sa, Mürüv. -~ıı:-·il~ · ---i Kemal Peoiün reı?erin müınavebe ille seıyıiı!' eıınas:.ın.. Yı1dırını da mukabele etti: cııın:ına ... Ahme<iin kısa ve ka.'l.ıın 

_ı..:...:1-· .. b J__ Ü A-....ı S . D . mooıu ~.......,,..ne c-• l . • Ha•....:ıa Ahmed be' eser ·-aıı~!ne muşa. a-_ pırogra ·vet ıwer rvu.lna, a.J.me emiri.e.. __ LJL. azalık üıdfuJiiw.. d da ~e gezme eri zayaaıtı- aegarı - :rv.. . : ka]!ları onu m.ükemme-1 yuğuru ~ 
mııOOa. yazıh müUfaıtlar v.eıniBıniştir. pe Eırzlnıcemıa, Bed.rzye Duru Mani.. ı:rı:unwuıas . vem gune _e % 60 ~ır. Müşkülat hu.dudsuzy= altı~~ dakık~ık lkbeap~ yor •.• ~ alıyor... Bundan 

Yülı:ııı.elk mi.mer Semih T ..meıl· İn ea.ya, Muczaıffer Akoıv~r E:rıı.lllciln.a, 9C:iD~~~~~. I~. Avcılaır ceml.. dı~e sıeyrüsefer yapan !ıaylstz ın ne esıru kesımı.ş'.? ~ ~:· soora Yıkbn.ın, oynayamaz istedı... 
«Seımlte.ırmı rumuzlu .-n>e.i ıilciınr.i veT"_.,_,,__ QL-·y L"-'--Aa-a, Hatife yeit.'l'l..\n. re11JıgJm .. ye.pım.akıta .. o.lan L__ ı,·· ı ı.. ··n k 's:i yordu. Yıldırım, ooluk so.l.uga .idi. * ~ ... -, 1 UilLitiJ ~ ı:..ruıı..__ - ı.....:....:... &On~a ayıe v rer uç& geuu._ Göb •. .kal k" -··· . ın· 5l 5 ........... 
yülkısdk mimar Asım Kömfucüoğlu..Çeaane Muıjlaya, ~ C&m€öz İz.. Mwıtafa Bıaırutçuo"l:u seçı ... ~...... v~emek.tediı. Eğer Amerib.lıla. . egı aycı orugu gıbi g :p _ Ben de a.yn.i kanaattey!m ..• 
nıuın «Nalınu rumuz- Pıoı:>teeıiı iic;ün..mJı.e, Şahendle Bo.zok Balı'k.esire, Ş~ bü.t:üa hıiS9Cd.Hları cemi.. rlil\ yapmaığl raearladıı\ları balon • geliyordu. Ve, eskı hızı kalma • Bu sefer daha fena eziyor ... Eğer ' 
cü ıro:Ukafatı kazanaı..tş ve ynbıe& cı.::ıı.....;ı..e t:-.l~a..n Jzmire, Periıhaın ......-~ tan1nmı,, avcılardan l :'N:I bil _,.. ·ı..; taneısini hi·r kon.. m.ıştı. Kum.az Ahmed, hasın.mm k ~.., ... 1":1 çeV'i~ ...... b 'l . · 

.,.. ..... U\1 . UJ~ ;,~ a aın r ~ı~J- ~. k.. ol' ,___ i bir an ~çin kıesildiflıni görii.nce he. a~ ........ ~~ 1 e ıyc.oe ee-
mf.lmar Ahsen Yapanu ve Asım. Suheri zmire., Tü-Nc.aın Ege Sam.suna, ~- Şirlr.ellin İdMe mer'ke. voya venmOK. mum :un ursa oı.ı ş şiddet1 .. girdi İlki miş olacaık: .. . 
Mu:ı!lunuın 1137 ~ J>l"O~. ile . .Onu,r T~ İ:zmire, Şefika Ctbu İz. zi'.le iş yeıri Salhane uen 8.ıat.My-o • azami cleırecede kalt\yılaşmı~ ofuır. ~e ecree ~reşe d h - Eı.ısiın keratayı!. Nefcssi:z b•. 
yi.lkisdk ımim.ıır Muıhi~n .Bıne. nın : mire, Üikeır Erıdem Aydı~. FirdeVs nlmUR 1t.aıışı.&1mıch. hazıtilarunaıktadır. . ~ bafe>n~ar uıça.k ~gemisine topladı. ~1k. ~pr~z.ıc~f~la~e~ raksın be!. .. 
«K·yıılar» mmuZ".luı pro-j.eılen Samal.ll! Uugtl'I' l.xmıiıre, Müıı.ovver Öz lvnne, Dk dleıfa o'lıaıreC . bir saha.da mi!l. Mtyac ~ö~e~, ~~.gı zar:1aın den hasmını hükerek; altına aldı. A'.hmed, öldüresiye eziyor ve 00.. 
bd?edtllyeıJi ta.rafuı.dao •atın alınmı.ş..llCa!ıid.e Saır.eındal Aydına., Nezahat yem ffa.k herlhamg! bur naklıye g.emıısıııne bag.l.a. Yıldırım, üstüste alta dli.ıtm~ olu. ğuyordu. Nfuyet bu, boğuşma da 
'tıır. Özdlmı Deniil:İtyr Fik.ret Su.rı.a İçelle li bir ımiie~ ku.rmağa ırnuva nıır. Aıyrııc-a balonla.r ıstone·n az s~:ı-7 vordu Aıhmed hasmnı altına d'ii.- yedi sek:İ!l dakika sürdü. Yıldırım, 
· Tevdii olunan eseJrlıet- on beş gü~ 1 MUhtu Öz:eır Aydıına, Muammer o'lanr hmiır avcılarını bu güze1 ka. aı~le ~bi.lir .ve ha-bta ~phe_ ~ttLğı $ürür· düşüı:ro:n~ evvelki gibı bek. rorlıya zıı:n1lıya ilk kapanda oldu.. 
müıdd'ede Sam1ıU11da umuma teşhir Gü'nıc:Joğıd'u Aınka.raya, Ayşe Z.ihn) ııarknidaaı. d<ol-ctyı te.brlilk. eder hayı.ırJı yıeırleırı.ın. ~~rınde dwup k~fı.na d.e.. leıtnneden üzerine sıc,.'l·adı ve, ıtek. ğu. giıbi a.ya!kl.a.ruıı roparlıyabi!I. • 
e.di kllkt.en s~nr-a An~ara Sergievin.1

1 Küt-aıh:yaora, Emel ~ane_T istanbı:ıl~, İŞlel' tarnenırııb eÇeriz. n.1nleştireıblıhr. Ha~ada :uçaktan fazl.a rar kapana girdi. Yıldınm, kapana mi.şti. Yılldıınmı.n maksadı Ahmedi 
dıe t·~ edı?mek.ted;r. Zd'.aha Ö~ü!barle.s lzmıTe. Nermıın -- --o kab·'· çok aeyre. k ~mail yapar, k.e. şıf gi.Iımemeık İ"'in çırpındı, avaklarınJ üzerinden bir kıç kılçığile atar.aık 

Şelhıdn kat'i nnu proj ~ tan -~er İçel)e, Dümev Ayrı im.az Di.. Edirne -jandarma "'!e ~zdtıleıme ~a.n.ları dıııha musa- ku.rıtarmağa" çalıSıtı, fakat J muvaf • önü.ne suıt:üstü düşürüp mağlfıb 
ı1iı.'Tl ~docelk mütehass~ Da.h. ı hye Ve. yaırı!balk ı m., Naciye T cıpeg:>z Ma~ komutanlığı idldir. fa'k olamadL l\fökemmel sureite etJmekti:. Faikat kap~~ ~.~ .. gevşelc 
ka~ beı!ediyekr imar heyeti tara-,saya; Müıkerrem Yurdgi.iıveın OiıyaTl- • . A • .. Oııo-j:ix'lıerıe ~eline~ burrlaır nel'haın.. kapana girdi. Ahmed, hasmını bu.- ve, yavaş yavaş ~züldugu ; çın 
fınıdan bu müAhaka~a. derece .alan bakı nı.., Ayşe Ünıvec İzmire. Hay~ Maraş (Huısun) - Vılay~:ımı-z ~ bir nalk.liye gem1-,iron güveııtesme dayarak uzattı. Tekraı- gırtlak a. buna m~ ~anıadı. Ka~~ Ah. 
ıniımar!laır arasından ıntıhab ed11k ·ye Dün,en Ank.araıya, Z~er Eskıtn Jaı~dıaımna .. Al.ay KcmıW:anl gına, inmeğıe muktedi: v-e hava.ela dur • meliyesi başladı. Görülüyıoııdu 1ci med, evvellki ~ı hasmının uz~:.ıın 
cel':rflrı. . Ayd ma Hatiıce yeter Izmire, Mtı- E.ıcüırm.e M~aı._k ıl Jand:ı ıma . 1 ab~r m.aJc iımlk.anına maılik. uça.klard"!r A ı..-,,.d, ı'1k e1lerden sonra h~kl - de k.aldı. Ve, U7ıermden, aşarak_ 

A' !• 1-=ı...- Mu"vedıdet Öz Kıamwta.nı bJııııDaşı Şahah taym edıL n.ıııuk Y ldı bu & Ah d • • aa:zıez ' ... an z:ııuınc, • . . Beınıoe lldonıvoylara. buınlardan da bir miy.eti. ele a1mıştı. L~f götüınmez kaçtı. ı rım, ~ .. seJ.er . ıme ~ 
lzmitte lakir ve lumıesizlere gelhnedi &'ya.r :'bakıra, Muzaffer AL mıp. mıiJcd.aır veri1ehı}diıği takdir.de kon _bir hakimi:vete sahib olmuştu. Has kxJvalryamad.ı. Çunkü eskı tak.atı 

Belediyenin yardımı yQınak. Ankarıa.ya, Nermin Alptekin I . k k bol voyıU>n. dler.Iİza.Ltı emruiyeıti daha iyi te mını sürmeden olduğu yerde cap.. kalmamı~ Kar:ı Ahm~d.,A kaç-tık.. 
İzmmt (ıHuswn) -- Belediye biır Cfüncısuına., F eıhrlıye. Özt.ü r'k ~ataya, ~ıtte a~an arpuz mlin edlilımıi.ş olur. razl}a alılıına alm:ık ve, zorla ka- taın sonra çır.pındı ve, narasını sa. 

y<:ll ıiçnde ıiıki bin fakir ve kı.iımsesiz Mu.kaıdıdeos Kiper lçele, Cenule Kıa. ı6nit (H'ım.l!SI) - Bura.da kwavun ıHiüllasa, miltlefirld:er denıizaltı teh_ panllama'k hakimiyetin• en büyük vurdu: 
1 (vaıtanıda.;ı. para yardımı.ı.nıcla buJun.rah.an Kütıahya.ya, Münevver Yurt.. v~ kapruz çok bol olma.ııına ragmen llkıesmııi belıtıaraf eıttıi'.k.Ier.i gün harbi delillerin.den bıiri idi. Aıhı:med, !buse - Hayda Yıldınm be.... ) 

l~m;:,ııı;.:ş~, ..,:e!km~;;.;ekwv~eı;;l'llUf~·~tr;;.ı·~~~~-ıııııı~g~üvıen~_,.D.iy;.'~aır,,.ı-.ib,,.a11ııık ı,,.ra11ııı·~~___.___.~~--.k\~ı._.flo~su....,.""'I O"v°"e._....l .._5 ._k.._uru_.._ş ... t-ııııuıı:ı. .......... ~~-..k.a.zıaınımJll say !fahilirk:r,. H. u. fer hasınını daha ziya.de eziy.oırdı.t., (Devarru vaır 
,,,.. 



SON POSTA .Sayfa 5 
7 Ağustos = 

= f Telgraf,· Telef' on Ve Telsiz Haberleri 
'Bu sabahki o .. g..., re~m'l okullarına para .. ı Almanyada~i ~ürk 1 Saracoğlunun beyannamesi 

" gazetecılerı . . . 
Haberler sız yatılı talebe alınıyor Kırıma gittiler Londra, Berlrn ve Vcrş:ngtonda 
Kafkasya a 6 (AA.) - Maaııifı~ ö~eanenlea- kUTUJunca tes. ~&n~n6d~~~~-~ZeTi·n~~;nt;:i.k iyi karşı landı 
h b • k t'f ~~nd'eo hl);diri:lmiftir: bit e.diJmLş 0~~1t, . $ey'aha.ıli yapmak.ta olan Türk gaze. mu are esı a ydkıiftiğ M öğretmen• ok.ullarır.e. . c - Ya.ışı . Oi'Ie~en o~~~lar ~a • teci~er heyeti bugün Almanyadan -

1 - Buy elan }ki.şer, Meleud.en lııınp.L."lamc,..J:n:'. te:'O.ııt. f.lbt 1~ çag~a ayrıhnı~ırr. .. ~Battaratı l inci sayfada) ı her taırafta çdk iyı karşılandığı an. 

Safhi"": ... ..1ya gı•rdi ~ ~ eanıcıı okullarının gÜın b_u&u~~·k.. (b-ı.rıncı ~'.ı~ 1 .~-l 9, ~t~- Tüıit gazeteoilcr heye'.tl. n~s~si rü1en .. dikldc:re ~~~§l. g~ş bir ala. la.şılıyor. Gazeteie!:, Şükrü Sa-
"'\ dlöııdler ve ~ _ı b ~alebe pa - Cl sııuııf açın 16.20, uçuncu aınıf IÇJıJl tayıyaıre ille KırJma hareket etnuştır. ka gostemnek lutufkarlıgı.nda bulun raooğı.unun tecrübe sahiti temiz, 

,,,, . ..J:: ıt..te:beeinoen c.şer 1 7 2 1 ) . mtıŞt , 
-- ~ la ak al111acaJrtır. Mub.. • · . Misafirler Sivastopolw ve eskı mu • 1.1?'. • dn.i7u ve dfuüst bir devlet adamı 

Novol'oslsk ras.ıız yat:ilı :ı.1 )iaelerinı birioci ve ~ - Bedenceı ruhça hasta, ıl. harebe kesıirnleri.ni gezeceklerdir. Beyanatın barıçte akisleri okluğunu ıbelirtımekte ve dünymuın 
tel1'll okulla . lıı>aca.k ta!e _ letl ı , &aJka't ve kusurlu ıcıl:rnam.ak o- -~nıkara, 6 (Rad_p gazetesı) - bu ço'k nazik safhasında Şü':krü Sa. 
&inci cl~eleırin<lf1 ~arasından ay. e - Oritıa okuUından pek Jyi ık. F k } "d Dün~a basını, Başvekı! Şükrü Sa- racoğ1u gibi bir Başvekile sahıb 

T beldi'~ bin 'kı.z ta e recede mezllln olmak. · ev 3 a e rocoglunun dU.n B. M. Meclisir.de bulunmasından dolayı Tü:rikiyeyi ve aapse rL~acaktı.r. . prt'la.rı taşi. f - 1941.1942 ders yılında ve. dk.nduğu 'beyannam~ He meşgul ol. tebrik etırnektedi.r'er. 
2 - t.-tddi!enn ıu ya slın!'J!ta kalmış olmamak. kazanç vergisi maikıtadır. Belind 

llm lal'I ına1aırı lazımf ır. 3 - Öğretmen okutla.rına para • M'tiı't!tefilt ve Mihver radyo ve n __ 1, 6 A A ey • ._: an ı- k - n l k · k · 1 ı._ S ,..., b r:ııeııı..ıın ( . - arı resırnı o.ıT _ Türlk oaua • .., ~ltz yatııı o ara .ırıırme i!Steyen er. Anık 6 (Hususi) _ Hükü- u-d;:)ııru, ararot;•ıunun eyanname- k hıa.n bi~d· ·j· . 
~ Ul·*'·"l d·...,.....-.ı·nun saglam. -dem hu şaı'tları ta~ıyanlann namzed ara, s1ni ıkendi görüc;:lerine göre mü ta- ayn.aı···.:.ı...:. · B ıırı k1~1?r5. "'! 

t bllk d ID - ,u_,.. wro-- met, Paınti grupunun gelecek Salı ~ u~ıye a ...... e l l nracog u tanı. e e e .., lk ra/kıteJliınin c?lüzgün.hiğü, te·r - seçi1melk üzare 20 Ağustos 1942 f V'k ı·de \kazanç lea etmektedirler. fnıd .. 1 .,, . B 1 d T" 
l'ı~ı, . a esleğe k.arşı sevgisi. öğret .. taTilhiınıe kıaıdar talebesi bulu;ndulkıları topı~ı~~<la d c a aazgeç'ldiğjni Beyanname her tarafta tasvibe rr~ a'? 5~.~nen hn~tu~ e~ın1/ ur 
bılyes:: m k bj}ğ.yeti ve ıistidadı ol • veya meZtln obduktarı ol..."Ulların mü. verg_ı: b ~ın f11 ·za~ ededelk ka m~ar olmuştur. "'"'f:'.:1k a;:: sa a 

8
{ a~ 1

• ır .t~ -
Alman ıar Astrakan' a m~l~e ~ ha ·in kayıdlı bulcınduğu j al~.tlt.:r.~ı flr:tn.e müncaatluı. muc~ tse ~b· ~ clie'leı ,,.,,cextir • Ingiliz radyosu, Şükrü Saracoğ- ~.a.'._~L-~--- b·-eyde~~, 41dıdyeltın e 

dugu ta:ıe' eını ra.rın asv. ını J'- • lumın Tü:rikiye • Bıitanya lttlfakı- 'LIUS'""''""':'u''""'" ı. eınıı e o un • 

dog"' ru taarruza G~.zetelerde Memurlara elbiselik kumaş o() na temas eden W7.J.erinb samıimı- malk'ta~.T. . ' . . . . er. ş k h • yet'le karşılamış ve lngilterede de. ~un ~sı ı:'ahfelle~·n fı'kn. 
başladıiar ve ayakkabı vermek ar cep esı rin ıbir memnun.yet uyandmrruş ne gore nutUIK. b T çok Turk de-.·~ 

Lonıdr.~ 7 (AA.) - Şiımaai Kaf çalışan•ıarın . olduğunu sövlem'c.-tir. adaım.lan tarıafında·n ayla .. danberı 
-, _l ı"çı"n hazırlıklar (llaftarafı 1 lllCI aayfada) J ~· ••,,ıl- • U w •• k" L 

ka~da Kuban sahasında Mare!cw . Tuıik.iyenin varışta kalma'k, fa_ 50J'ICnmtŞ o.a~~ . uze:e mıe .. Ka~ı 
Von Bodt Ol'duları bücuanhrı ile maaşlarına zam (&Jtarafı I inci sayfada) ş~yan ıbir tarzda iştirak etm·şl~r- liat tecavüze uğrarsa mücadele o.luımı. olsun._!u;k ye~ın. ~ec~vuz ~ık 
RuıBarı Karadenize doğru ltıyor- fabıriıkala:r klSa biır müddet zarfın.. dır. . . _ .. . . . etmeQr aıırni dE!!'i.ın b:r memnuniyet m bedemed gm. ve Jngiolh ~hf~·~ıle 
lar. Novor~w ve Tu-apse ciddi bir .l.- b . . . f b ed'l k . Don nehrimn buyuık çevresı ıÇın uyandıırmıştıır. Londradak: kanaat A'Mrnan doofilll'k paktmın bmbtrme 

6 (l·_ı •) Basın Uld u ış ıçın se er er ı ece tır. d.. n. 1 k h- m1 • .. • .... ·· .. L.:.... k d h 
tdhliık'eye maruz ıbuilımmıakte.d1ıriıaır- .Anka~ tıa&usı - Alaka.dl mak 1 b h t uşmanın U\.aI'Şl 1 ucu arının şimdi eskisine nazaran daha iyi mdvazı yunıyuşunu ~ ·ere a a 

A •L _ - - ,_._ı;u'-rı ·-'"'_o-...1.i.d.en f<ıaf. n~-1Ti,aii gazetıekrde çalı tası. azaları • ar am ar u usw. a tardı esnasınıla 25 dıüşman tanlo h :1 ·ı:. '-] boliırtmelkıtediT 
tt..ıımıilll ..... ~ .. llCI> ..,.ma: psm...,- _..ıı.--.. zaım icrasln~ temıin tertlkıiıkler yapına.s.t için Süımerlban. t- .ı..-·L. ed:"lım·~... T ·a el r g""'e 11'\:~~~ v: sı .d.Iı anmış O'lan Sofy. d _ı_!_1 

kasya etdkler•ııne varmı~lardtr. ntn ına~..... . . ka da · ~ı d. ı· .ı__ t t cu:.aıı.,_, l ı.., ... r. ay)' r e "'"' .ıU'ı~ye.nm, lru:renın bu kısmmda a a 1UUMer 
lduk - . __ .l\_ azetc sa}Ub.krıle muta eımr veırru~cr ır. Udl.e e • .:ıı:: . • ıd k 1 rd b 

Alkn.ımı4r.tını cenuhda açmış o . bu.euısunua i sah.hl . ~ kılklerinin neticesini kısa lbix za. uuşman arazısin eı i gara. a :ı- banşı muthafaza edeceğfdir. Sofya, 6 (A.A.) - Ofi: 
ıa-rı yenıi geıclik Bidoji11stk.'te derın- .bıtk :kallnıı.,t:ı~ ... c~.~ete la 1 ~rı B manda Vekafote bildirecektir. Tah hıınan tesislere taarruz ctn:.•şlen:lliI'. Millvcır :rıadyoları da, Türk • Al- Türkiye Başvekili Şükrü Sa-
~~tıiıviQ!m İŞ!İ/r. k:aııardlaın. bugUDku top . ~tı ~ aş.. min edildiğine göre· b'iitün memur Rjeah /kesiminde şehrin cenu- man münasebatına dair Başvekilin aıcoğ1unun dünkü nutku Bulgar 

A'hnanlaırıın bu ıehr'e kartı h~re. vdalliıoıhl: haberdar et:m!J;ş erdır. ve amelelerin birer' kostümlük ku. bunda çetin bi.r muharebe cereyan sözlermi memnuniyetle tebarüz mahfilleinde çok mükemım .... l intı.. 
~etle~iı .hh _çcnberleme hareıketlillT~ M k "t • maş ihtiy:acıını kar~'amak için 400 etme!kitedir. Ruslar. boşa giden ita- ettiııımiş1erdir. balar. U)~an~~ştır. B~ar rnah-
inlk.lab etmiştir. Almanlar Rusla ÇörÇİI OS OYaJa gı mlŞ bin metre ıkumasa ve birer çift a. arruııları esnasında 28 tank kay. . Amertkada fillen Tü:r1kiyenın tam bır tarafsı1l-
şecGd :mUkıavemet!erinc rağmen ge. (Bat&araiı 1 İllcl sayfada) ya!klk.abı iıhtiyacı~ı karş.ılamaık !çin bclımiŞlerdir. Volchov üzcr~ndc .. ~ıka gazetelerı !se, buğ~~y 1~ ~~y~tinl idame etmek kararını 
ri aitlmJflardır. • de 300 bin lkil1o dle1'iye iMiyaç Ola. düşmamn tan!klada desteklenen gondie:.ı~ ... ~1ususunda Ame:roka- buyuk ibll' memnuniyetle belirt • 

Vlfiye göre lnciHs J .. ı Moskovada. ca•!~~·r. bir taarruzu da akiın kalmıştır. nın gösterrligı kolaylıklara karşı ~ktedir. Bütün gazeteler nutlkuın 
Viışi 7 (A.A.) - RusY~ f1·: Armteon:iam 6. ~~A.) .-. ı~.i - . 

1 
MıoSk:ova, 6 (A.A.) _ Sovyet öğ. ~krü. ~aracoglun':1n açık teş;Jt- çok geniş bir hülasasını 'neşret _ 

ha.rebe'ler kat'ı safhBY~ ~~- Jiz tı~ııl~r SerV'l~.ru~ bı~~dıg~e Kanmı projesi ~nan yor le ıtebliği: k~leru~1 m.ennnun•yetle ıkayuet- meide w ve ezcüml'? Türtkiye daima 
Alma:nl'ar Kuban v:ıdısıne gı göre; ingilltere buyuk clçısı bugun Anlkaıra 6 (Hueusı) - Devlet 5 Ağustos gecesinde ıkıt'alanrnız mış1erdır. dostluga dostlukla rnuikabele ede-
ı.e..Nllr. . ~unu Mosk<J'fflYa varmıttt·r. memuırlta.Tina ve eşle.nı:ı:e kundura düşmarila Kl~~aya, Kote1nikovo. Bütün bunlardan beyannamemn cektir fııkıra:sını alkış-lamaktadll'. 
~avtr • Tua.p&ek. daniT~lu Münfet-ld solb pyialarl ve ~ellıik kumaş tevzıı: hazırhkla. b1o1aya OTilina'mn cenubunda ve 

kes~ler ve Kropot ı:rı •. . rıına hıaşlanmı.ştır. Her daire iıhti~ Km~aya'nın cenub ıdoğuSıunrlaki 
na va~dtr. .,,_ Jh;;..., Bübeş 6 (AA.) - Ofı: "- ·ı. k d' B h t kı· k ,_, .J.- a·· ı :ı Yeni Jandarma subayları K t.elnijkowod'a Aıuuan ı...,_.umı.- .. . . A cını tesoh: etme ,te ıT. u uısus a esrıuuer'uıt: uşmanı.a çarpışmışıar-

J 
0 

. ··- .3e Rusların cenub db Çorçrl m halen Moskovada bu • kanwn prıoı· esiı yakında Meclise ve. dıır C""""'~micrı di<'ıteı- kesimleıind€ 
. .arı net.icesınu y .. -..ıı..~. hafklk d M"b. k k.. . "1P"

1 

"' 

ğu:va ric'at hatları tıkanımı§ltıır. w~uı lu a 1 ver ayna. ı(ilec.elk.tilr. Ayni usul, müe._~e~eler iba hiQbir cte~Uk olmamıştır. 
Ahnanlaır buradaki Rus hatlarım tıe.rrınıdeın yayı'ha.n haborleı-, muhtelrf rem~e tabtlı müessese ve ban·'b\ar. o--- (Bqtarafı 1 incl sayfada) kadar olsun aynlınamağa çalışma.. 
yaı:ırruşla...-dı.r. IWkUm.e!t merkoı.lıerinde Almanya i. 'r:Ja.'.ki müstaıhdemlcr ~çm dle tatbik Matbu et umum İçinde bulUınduğumuz bu tedris 11Smız. 

Stabngrada_ gidf'!I ~1 üY.eri~de le .:S°~dt'l·er B i rli_ği. e.r&sında bi·r ediliecd\dt~T. İku~d Vdtaleti tevzi , müessesesinde tahsillerini muvaf- Ha.ı:fb ateşinin dün'Yayı lbiMıün 
Krasna~c1e mf!'Vkt'fl.e varmııı • mUnıferid sulh şay a~:·n.ın ç.~~ına' a.tın nasıl yapthnası icab edeceği mÜdÜrlÜğÜJ1Ün hari- fakıyetle ıb:ti.ren jandaııma subay. şidd~:le sardığı şu s,raJ.arda çetin 
lımlır. sebeb oofımuıstuır. Salahıye<t'l:ıı Ru.rnen ~ etiild btirmeik.t dir • b ğl larnun ve jandarma ge<h1di erbaş- bir vazifeyi ifaya g.diym-suruz. 0-
~ıar bu mıntakada bıüıyiik m~erinıiın bununla alakalı ola - e c . cıyeye ıt anması larrnıın dip'loma dağıtirua tört>nine muzla.rımza ald:ğınız mes'uliyet 
~ taarırıu.m ba lanlllŞiardır. Bu relk bildiroi!ğjne göre Alman cnodu - 8. I · • muhtemel yıükook ihuzurunuzla liittcn şeref yükü ağıırdır. Fakat o nisbette de 
taarı:ırrun hedefi Asıbrokandır. iıaırılnıin hüttün cephelerde muzaffer ır petro sarnıç gemısı veı'Cl:i,ğinizden dblayı gere'k benıi, şereflidir. Çüırııkü yurdumuzu ilıa:rb 

AJımanlar M~a - Stalingrad aun:llte &rlediği aında Almasıya için ticaret fi'omuza kabldı Ankara 6 (Hu~usi) - Matbuat gerekse genç mez•mlıırı çok sevin- dişında dimdik v~ ayakta tutan, 
~a11tına vannıŞtardır. ınılı müzakereleriıne ba,lamak ba. Umum Müdürlüğü teşlkilat ve vazi. diir.diniz. Her birerlerinize ayn ay- büyıüık Ti.iır.k ~lletinin şeref ve 

Bugun inriltere 
Hindistanı tetke 

hıis meıvzuıu olıımaz. Ha~a Moskova (8aftarafı 1 iıaci s.ayt.da) feleıri yeni ica.blara uygun olarak n teşekkürler eder ve hepinizi haysiyetini bütün al1eme hergiin 
stA tielklıfıod:e buhınsa da:hi Be'l"Jıi • \;ayırağL ç.dkti iinden dolayı mahk.e- taınZıiını edilecek, llruvvetlu bi.r i'hti • sevgi ve saygı ile se-lamlarım. bir kat dıaha tanıtan yüce Milli 
nlln bu. tMitkn reddedeceği mu • mey.e veıılen Panama bandıralı cıOil male göre de Umum Müdürlük Ha. Sayın misafirlerim, Şefiımi.z: ?ayık genç Türlt subayla-
baklkaıkıtl'T. Çltnkü ALmaın hülk.:Ume • Sıhıipper» adh petrol sarnıç gemi. l'iciyeye bağlanacaktır. Jandarma su.bay okulu, bu yl!l rı okl~nuzu bu suretle isbat e. 
l'iıni!ı lk.aWT edebileceği yegane te'k. si Tüırtk ıtiıcaret Hlo9'IJll')a katılmıştır. d'a, yurd'un emniyet ve asayiş lkad. dece'ksmi.z. . . 

rosuna her bakımdan çok iyi yetiş.. Yolunuz 5e~ın ve tehlıl.k~l~l"le 

d t d • ı k •ıf\ liıf, lkıaiytıdl&ız şıa.ıts{z looLmdir. Böy ~ BUi sabah vapura merasimle Türk tirilmiş 128 jandarma teğmeni ile <l:oludur. Lakın bu yolun _sızıerl ava e 1 ece mır Qle biıı- ~İa Sovyet hüıkUınetiı ta - bayrağı çek:ıbnifrir. Tüırk kaptan - ö L Ü Dl 75 jandarma ged)kli erbaşı kataraık n~uha_kkaık şerefe ulaştıracagmdaıı 
. . . ,e,fınıdaın yıaıpı1'acağı da esasen pek laırı ve miireıtıteb&.tl tarafı.ndan te - attani h" tin de l . h1ç ~phe.rn yd"ıttu:-. 

. Loındıra, 7 (A._A) w- lngıltereyı az~. Tacı &bine Sovye't sdltı.iin edilen vapurun bacasına da Baya& nu.ı Ellaa K.ı\RAKO, ~- ııme e eıvam ey emış.. Hepinize bütün ömri.inüz boyun. 
Hiln<l'ilıbR~ ç~~cg?cı:avet tdım Wükfun.e!.ti mücadeleye devama karar Devllıdt Deıniızy-0Harının uroası takıJ Ba.yaa Dtııl Ha.yam K.UlAKO, Genç ar.kadaşlarım, ca 1muva-f'fakıym1e!"' dileırim .arlka. 
8'.aırar bugun ay t-0p anan v<enn1ş huılRtnırnaktadır mıştır. Ba.y w :S.,an Le9ö KAR.AKO, daş anım. 
lron@t'e tııı:reıfıından ıtetk* edilecek- ---------·------------------~ Bay ve Baya.ıı J>a.ıuyeı KARAKO ve Önü~ki günler içinde yu;r. A.nkaTa, 6 (A.A.) _ Jandarma 

&. ılJ••••• Y A R 1 N A K Ş A M ••••mıllır. çocukları, dun ~filf yerlerındc vazife ~1- subav oıkulunu bu yı! bitirmış olan 
Karar bl:>ul ed'tldiği tai.Jiroe ~~-· .,,. uG-n tu~•· ........ AKO ve ... ,.,_ mı.ş oıacaksıruı. 'V~ bu suretle sız.. ba., ~--ı ~;ı,..ı·ı d' 1 

V Ü hiL 1 ~ .... ~- - .n.4A ·- 1 de --'ek~· · d ı...:_1· su y;.ı.ct.l'Ba ~ıı ere ıp oma ve Canıcfü bunu 1-ündiıttan a siıl.e T E p E B Aş 1 Belediye B AH ç Es 1. 'nde ,__ er ;ınt:un -=:-.,;ımızın aıu:ıı eın.. ··~-:..t' .ıı t .. .. be...: •• 1 . ,: ı -.cı, . . . .... ...,.•uı· t mu~•hıann:ı-n evzıı rnunase u-
_ı.:ı- -''-tit'. Bumun lllr.inaıtom tarzlll- .... ~ "'e asaV'lşm...... m~ zye 11 b - d b k 1 a."' .... OK Bay ve Ba)·an lti(a.t KARAKO, ~-.r~• ,. . J• ıe ugun jan arma su ay o ·u u~ 
clıa, omty.ac~ı.nı sami.-ni bir rica ma deruhte etmış olan aricadaşlannxı .. .. . . . . 
l{ı\yetiınıdıe bulunacağını Ga.ııd~ bil. 1 K f b k ""I 1 · Ba.y ve Ba.şa.n Ja.k KARAKO, arasına katıla.cak.s.ı.nız. Vazifenizin d_a ha~~ Bu.yuk Mılet. Meclıs; R~-di'IlIIlİ!Şltiır. rzı?ay men aatma Uyü gece eg ence erı Doktor Maks KARAKO, ehemmiyeti ve muvaffakıyetım:ıin s .. Abdulh_a!ık Uenda ile V~kıllerı. 

---o--- & 1 a, 'b a, n d a, ' Bay Ye Bayan Ja.k EŞltE.VAZİ ve er· e kadar büyük ise muvaf.. mız, Par.ti Genel Sekreterı Mcm-

son Rus tebl .IQOJ ·, çocuıklan, kıa;~zliğlıfil halinde bunwı ne. auh. Şevket Esendal, Paııti Müsta. 
Bay ve Da.ya.o l\:lııris RUSO ve ro .. ticelerinin de o katlar elim olaca- 'kil grupu reisi Ali Rana 'l'al"han, 

culdan, l ğım ta'kdir eytlediğiniıden şüplhe Parti umwni idare heyeti aza an, 

Londraya göre Alman 
ların aç"ıkları yeni 

gedikler 
Londlı.ı, 7 (A.A). - Rualar AL. 

ma:rJları Don dirseğinde tevJüı: et. 
mdkıtedirleıı. 

Cenubu gaırbt&: Almwnlar Her. 
hnAıt.edir. StıalinKTBd'a kuıı AL 
mıaonl!'eır ıın ~ teh<lıi<Her~ inbpf et
mdkJted i r. 

Düın gece yaırısı nqred.ihın Sov. 
:Yeti: tebfiii Kuçenkaya Kleps'kaya, 
Kotellnilkovo, Bielogl~n&k'te kanlı ea. 
vaşliıa'fılo cePeYan c:ttliini z.ildi.rimek.. 
tedlı:.. 

Alftmanıtaır Rus ha•tlarında dün ge 
dik açımağa muvaffak obuşlardır. 
fWWaT yeni mevzifere çe]dlmişler. 
dir. Ro8tof cenubundaki vaziyet 
~ derecede tehlikelidir. Ruslar 
çarpışmaleTıın nere<:le cereyan ~tiği. 
m lb:illd:imlifyorlar. Yalnız Kuçevska~ 
y.a_ cendbun:d11 olduğunu sij"leme'lde 
'ildtifa e.ttm elk l'.ed Lr le r. 

Rwllıar Bilelaglinslt'te dw yeni 
mevi.illeıre çekanteğe mecbıır olmut
lımlı.r. Burac:Fa Almanlar uzun bıir 
sddfik açmaı2a muvaffak olmuş.laT. 

Büyük Revü 
Y&all: EKREM REŞiT Mum: CEMAL REŞiT 

SAFiTE 
ve MUAMMER'in 

ittir akime 

W kitillk ~ellİG SAZ HEYE11, 14 kit""' ORKF.STRA 
Sa pc.,e ...ı.u. fevkalide IWoeram ilav~le Danııl.r. Varyeteler 

ve bir çok sürprizler 

Alafranga GARD EN Salonunda 
Bu geceye mahsus ze'Ilgıiın vaı:>:etıe • Dana • Kabare 

eaM üıçe kadar mvhtelif eğlenceler, ilı'llll:'larda zam yoktuır. 
Telefon: 42690 

GEDIKPAŞA: YAZLIK 

AZAK sinema bahçesinde 
3 iiDcü YENİ PROGRAMINDA: Profe.ör 

ZATİ SUNGUR 
CANLI BiR iNSANiN UÇUŞU! .. 

meraklı ınuma.raları cidclıen fllYlllil!. taıvaycd.i.r. 

dır. ~----
Te.mlSiler ı:..ın saat 9 da baştaıı. 

Ra.v ve Bayan Alben AVİGDOR ve etmiyonmı. meb'us:lar, genelkurmay ve Milli 
kr.ıları, 

Biır memlekeUn harici emn~)T€ti. Müıdafaa Vekal€ti eukiinı, jand'ar. 
Bay ve Bayan Eınll BE~AROYA " 

fOC1llda.n. nin dahili asayişıne sı'kt bir suret- ma unnmı komutanı, basıın mü. 
te bağlı bulunduğu inkar kabul e<t.. messilllerinin hazır bulundukları 

1 
Ba.y 'Ye Ba.ya.n Ja.Jı; K.Ut:\IO~A ve ço. 

mez. bir hakikattir. Vatan müda- bir ıtıören yapılımıştır. 

1 

cuk=, Siman ALGRA.'lTi -.e eocakları, faasında kuvvetli olmak ve milli Törene İstiklal marşı ıle başla~ 
Bay ve Bayan Yeşua YAltAB, müdafaayı gereği gibi sağlamaık mış v.e ilk olarölt okul komutanı 
Ba. Jrnef BEHAn, için mem.lelrette efll.ffiYet ıve a!3yi. y&'bay İzııet Akm söz .. a~ı~.ır. 
n-Y Ba .... _ _, _ı\. ..... _ 0 şin tam olması, şe-hırler ve koyler Okul '.kxınııutanınm buyuk bır a. 
n;sy ve ya.n ı ....... •S ... aw...n , :ı.. • n.d 1i- ak b d l b ..ıı. 
Ba. B ~ BERA& ha1Jnmn a:ıuzuır. ıçı e yaşaması, lıelka ile t · ı e ı en u nu~unu 
~ve ayan n ve eo. car~n. ziraatin ve sanayiin her takiben birinıci olarak okufo biti-

türiü ~rdan- uza'k olarak faa. ren te<nn.on Hüseyin Ic:ık cGüve. 
zevci, bym ltiracle.rkf'I, amea.ları 're. • 1• d 0 • .. ~ · ~ • .' •• 

~ıyette bulmıması azım ır. nerek g~ldik, ınanarak donı.rynruz. 

Elias Karako 
Türlk h.alıkına bu emniye-t ve :iitL Gönliiımü.7xie ada le tin mukaddes a

mad havasın: s~~er temin edecek. teşi, eliımiırle ilmin ebedi m~alesi, 
siniz. Devletımı7;1": W?SU2 ol~ Türllriyenin kalbinden Anadolun~ 

nun ku~et ve kudret.in~ ~:zıer temsil dört bucağına yeni bi: yatan. yenı 
Xısa 1ıir )aa8tabk&an •nn ttfat ettJ. ey1ıyeceık, hallkın bukulmez kolu, bir nesi'l ya.ra t:;mağa g1d1yoruz, di. 

ibıl ?e ~ msuiınlaln hllPatü cu.. şer-ef ve namusu etfllmez başı ol- ye başladığı ateş.li bir bita:bad:e 
ına cWü '1 Af'tlı9N6 19'l! saar. H,30 da duğunuzu sizler isbat edeceksiniz. memll.eiket hizmetinde iyi başarılar
Birilr Benılek Keneset hn.eı Sinap • Herfrıanıgi bir ı.ş içın sizlerle 'kar. elde etmek i.izere vazife eldıkla. 
nanda icra ohnıacai1D1 ieesiirle bil _ şılaşa~ vata~daş, h~r !>frin~~e ~yn rıuda.nı dolayı du:ytllrld.arı gurur 
ıt!rirlN. ayı cüımhurıyet hukurnetının wıra ve seviru:e tercüman olmuştur. 

isia.ımıal. '1 Atwıios 19f2 wvuyla temasa geldiğini bilecek, 
İsb• üiıı basusl da.eUre yHiM kaimdiT. hukUmet hakfl<ıniiaıkı ilk <luy;guyu 

C\('dl w çelenk yollandmama&t rir• sizlerin çalıışmalarınızdan alacak 
oıunor. ve hü.k\ımetin vası.flarını sizin te-

Cflt'IMıe Lnaaım'*' F. MOSKOVİO ma.Sla.rını.zda anyacaktır. Bunun 
Katv()neu Kulak, 75 - Telefon: usu ·~iıı:ı dalına dürüst, hakka, adalete; 

· nizama riaY't"-!1~. olıınalısınız ve bü .. 

Havalarda çarpışma 
( 8aflarah 1 inci ıayfada) 

zisine taarruz e-~şier l6e de as. 
keri bir rıetice cıide edememi~I"ıı 

tün icnı.atıını7.de k'anunlaroa.ı:ı lkı~ dir. 



6 Sayfa 

T ariada korkunç 
bir cinayat 

i Rut.niı 1 inci aayfada) 

SPOR 
-,!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

BUiiafta yapılacak 
at yarışları 

Bulgarlar üç tenisçi
mizi davet ettiler 

yaıngo giışe1erile 
gıa.zinıo laırdlaı 

SON POSTA 

MİLLİ( 
OYUNLAR 
Festivali 

14.22 Ağustos 
Duhul.iye yok • 
tuır. Koıns:umaa • 
;on ~j pi.. 

F estiıv al yap tlaa.k 
saıtılımaktadır. 

Bu h a l İdrisi fena haldıe :.muğber 
etJmi~ir. Birkaç defa ıkadıına eve 
d'örum.>si için haber ıgönde~, ka.. 
dının ıha l:>a.sına da k1211ru ı.lına et. 
mesi yolunda .ı:icat.trda bulu:nımuş. 
tu-r. Faıkat her .seferinde gerek ka. 
dıınıdan, gerek ba.basmdan red ce~ 
vahı almıştır. Bu ha! brşısında 

büSbüıtiiın ık:uduıım~ ofan İdris i.nı. 
tilk.am aknağa karar ve.rımis. bix v.e1ielfemıd~ aıt yarıışlaırıınııa bc~ın;c1 C L 1-p S 
gıün ta-l>anıcası.m V'e kamasını yıanı- h.a.flta lk:O§U1aırl Pazar günü yapıla • Halide Pişkin ber.ab.er 

.(TiYATROLAR) 
RAŞİD RIZA TlYATROSU 
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na alarak baba kı1'i.1?- çalıştıkları ~kltıır. Bu haıftanıın programı şöyle Ha~de., Belvü. Pe.hçeşjnin 
taıilay:a koşmuştur. IdTisin, e!J.'iınde tııımdm. e.diJm.iştir: .. • • 
tabanca olı::hığu halde geldiğini gö.. Birinci kotu: Üç yaşında hiç ya. daıtwıka kışm.Ln.da bu gece ŞOVALIVE s 1 N GER 
ııen ilitiyıar deıhşete düşmüş: r.li§ ilcazanımaımış saf kan A~ aıt ve « ASİLZADELER » 

- Alman etme İckis, kızımı se- lr.israildl.aırıııı.a. mahsus.tuır. Yaa.n: Bedia Fon Ştatzer A • G-NE 
nin evme göndereceğım~ diye yal. Yarışa Bahadır, Şah·iat; Yamaa; NA ş ı T G E c Es ı PL K 1 
v.arnııı.ş ve 'kaçmak i.&tem ; ştir. Sev- Rind1, ~lan, Ceyhuın.; Koşaır ve • 
d'i.ği l<ıaıdYı.1111ı da telM.ş.l::t_ !kaçmak ıü. Fdıiha!d girece:.ltıtir. Yarışm. moeafesıi 12 Aiuısitoıs Çarpmba güınü akıa. ve SAATLERi 
zere olqunu gören Iıdıris taban- 1600 me11redlir. mı, Wtün tiiyatro ve ses, saz san' at. 
ca&ını ıiııer ikisi:mn d~ üzerine bo. İkinci kof'l: İk~ yıaş.ıınd'a hiıç ya.Tlş lkaıi?arının i~tıirak.ile büyük I'! İ I"! E K 
~ışhr. Baba kız kanlar içinde kazamnaım:ış saf k.a:n ingi.Viz tay1a.rı. -·······--·····?;.~~!!'.~~.:.................... Y T E M 1 N Ö N Q 
yE!l.1lere yu.varlanınca İ<lr.is hın;ını na mahslll!ltur. Son Post tbaas • .... J 
teSk:in edeıMmiş, bu sefer tk.am~- Dam.di.n, Yıldırım, Re-in; Vioo; a ma ı. p LA T N ve caddesi No. 8 
sıru ka.paııak evıveli kadının, sonra Pııaar, HaSbaı, N L!U.fer .iştirak ed·e • f 
da ilhıt~yarın üzerl&nine çu.Hanmış, oelkttir. Yaırı~lıD meaa.fetli- 1000 met. Nqri:ra Müdürii: Zi,a.d T. Eltüal,-a PI.RLANTALARI 1 s t a n b u 1 
her ilkisini de 15 yerinden kıorlkunç 11edir. s_A_u_m_ı:_A._Ekrem __ u_ş_A_KLI __ a_n. ____________________________________ ~~---

bir şe'ki~e bw:aklayaıak öldü.rımü' Üçüncü kOfU: Üç yaşında; eaof kıan 
ti.İT. İrııgtiliz alt ve kısrakları arasındadır. 

Ka.ti!l ~L müteakıb y.a!ka- Bu yıaırllş saıtı.ş koşusudur. Davalaci. 
larıımıŞtll". tıo, All!emldıa.r ve küçük E.seıki iştilrak 

--o--- edeıceklıtiır. Yarı.şıın. mesafe3i 1400 
Adanada un suiistimali metre<In. 

.1 b r d Dördüncü koşu: Üç ve daha yu. 
uavası na aş an 1 karı ya~ta yeırli sa,f ıkaın İngiliz at 

(8attaı'ah 1 İllCİ sayfada) ve 1Jı.:1~la.r ına m.ıhıt.lWi.uır. 
Sergici, beled1ye komiseri Mern.. Ö.zdemi r, G.oınca; Roma.ns, U • 
duh .tev!k.if edi1mi!iiertlı . Dün bu macı ; Hamahatun< Yeıtiş; Şenkı:z, 
suiiStimaJ. davasınm duruşmasına Buket, Demıeıt ve Çobanıkız~ gire • 
çeılırim.i:z 2 inıei aslıye cez.a mahlke. celkıtiir. Gülnü.n en maıruf ve sayıh 
mesinde ~Ia.nmıştı.r. adların g';ıreceği. bu yarı.ş ciddi biır 

Ayni Mdiseden esk i Vali Faiik 9Üır~tiz hazınlıyacak ka.dar ehemmi_ 
Üıstüın, İikıtısad Mıüıd.üru K"€11Tlat Be. yetl_udlr. Ya.ruşın mesafe5i 2000 met. 
~-e Reisi Kashın., eczacı HaBan retlilrı. 
Basri "Ye Ticaret Odası başkatibi Betinci koıu: Dö.rt ve daha yuı.. 
Hüsrı:ü de zen a1tına ıa.lınmış buqu... k'ıa.rı yaşlıa saıf kan Arab at ve !lc.:ıs. 
nuyorllardL rallCları aıraısılndadır. TuTia; Sava; 

KalGbalı!k bk dinleyici !kütlesi~ Bana.; ~ı<>ımu.~uk; Bahııliyıa,r v-e Taır. 
nin bu'tlilıdıu:ğı.ı dünkü durt:şma<la han g ıaıecıdlcıtiır. Yarışun. mesafesi 
suç'.lul.arlıll. sorgusu yapüdı~tan S01l- 2 600 _ _meıtıreıdiııı. 
ra. Sımme şaıhid~eri dinienmiŞtiT. .likıi~1 ~ahia I ,_ 2 ve 4 ü.ncü koş.u. 

Illk ofatıaık vilaye-t varidat ımlüdü .. lamda; çülte bahı.s l, 2, 3 ve 4 üıncü 
riiı Cemal Tanın şehadıetine:ımıüra- kıoşulaaıda oracak.tır. 
caat edi'llm.iştir. Bu ş~hi.d hülasaten Bulgarlar üç tenisçi davet 
demiştir ık.i: ettiler 

c- 1ık.i fa:brilka.d.a yapı1an hesab Bu'lgari!st~'Ilı tenil9 federasyonu. 

.. KADIKÖY 

1 SEN JOSEF LiSESi 
Tam Devreli Fransız Erkek Lisesi 

Ta.lebe kayıt ve ka.buliine b.1-tJ&nnuştwr. Yeoi sene deı"Sl:erine 11 Eylül 
Cımıa günü ~lll.naoağuıda.o J'atllı talebenin 10 Eylül a.kş3.mı mekteple hazır 
bulu.nma.ları li.z.ımdır. 

Talebe k.ayu ve ka.balü h~ bahat alma.k içm ePazar ve Salıdan 
başka» .bel'gün 9 da.n 11 ve Z den 5 e kadar müııaıcaa.t oo.Um.eUdir. Ra.kkH.e 
lisa.n öğıreın.mek i9in illi.. otı:ıılu bitiren Laleıbeler i.hza.ri sın&fl. Jı;abuJ. ~iterek 

orta. smd'.la:ra b.a..ıırl.aıur. Okula k.a.bııJe dair cJJ:a.n llGu'tın e~veyn ta.r.a.fm:fan 
1 ila 8 Eylüle !adar a.hnması rica olunur. • 

" Ticaret vet\aleti iç ticaret 
mUdüriüğünden : 

umnm 

Tüıtiye'de -ya.nem, nakliyat, ha.yat ve kaıg. sic'orta. lljleriyle meşgul olmak 
üzere kaaıuni hükümler dairesinde ~scil edi2erak bugÜn ta.a,liyet halinde bulu. 
nan Doi'aa Sigor:t.a. Anonim Şirlı.eti bu. kere mü.raea.a.tla BUl'Si1. Vilayeti mülki 

hudııdla.n daıJı.ilinde kiin ma.halleriıı aoeıııte:ıltüı ~ Şirket n.aımuu yangın, nak.. 
Uya.t, kaza ve ha.ya.t s•rorla. işleTiyle ~şg-ul ohnak ve bu işlerdeın d.oğaca.ıı: da. 
va.la.rda. bütıiin m~hkeımclel'de müddei, müiJıde.a.aleyh Ye iiıçiin.oii şa.lu!. sıfatla. 

riyle llı:Mır bulun.Dl4k üzere Doua.n Baq;rma.n'• ta.yin fQ'lediği.ni blldlrmiştir. 

Keyfiyet Slgıorta şırJr:etlerinln teftiş ve mura:kıa.besi hakkında.ki 25/6/19-12 
tari-h.li · kaııııın hökümleriae mu va.fa ıö::i.ilmüş oima.lda. üi.n &lwııır. 

tetlk.iki neticesinde lci.rdan öden. 28, 29 ve 30 Ağ>ı!Jtos.ta Sofyada 

mesi ia.:z.ım gelen milli mü.dafaa \ yapılacak tuırnuvaya iştmrak. etmeklfiMSaAJçınız ~ıöKkülüyosrsa,ABaıçınızdaEKeKpek Si'Ri ) vergisi, :maliyet fi.atına yan i ıbeher üzere Ülç 'lenİ.9 oyu.ncumuzu• davelt ~ 
çuval u.n başına 50.100 kuruş b ir eltımİŞtiır. Sportıif oyunlar fedlerasyo_ 1 
ilave yapılmak suretile tediye e. nu bu daveıti ka.bul ettiıği takdirde l ı 
dilimiştir ki, ba suretle 31,145 !lira temilsçileıfiımıiız bu tumuvayıa iştirak. ~----Kullanınız. tesirini derhal görürsünüz 
ha:Jıkın cebinden çıkmıştır.> etmek ü:rere Sofyaya gidece:k1lir. 

Bundan sonPa dinlenen fabırilka.. Ankara - İstanbul tenis 
ıför füza Atcı. da : . . karşıla,maları Antakya 5 sayılı J. Er. Okul. Alayı 

c-:- z.~roıe_dıld ı~ı gıbt bu işte Aınıkan ~eınis k<!ıüb i le Büyü.kaıda 
falbnkatoıilerın ~~n y~ktur .. M~ AınadroıJu. ldlübü tenisç ileri arası nda Sahnalma komisyonundan: 
ırarla.ruruz çok y;u,k.sekt.!r, ı.malat .. .. ;; ... d'-"-· c rt u· v Paz Cinsi Mikt.a.n TUtarı Teminatı M~ ... --

k b
.. l b" f . onınn..u. eııu uma es e ar .... _, 

masrailkı.rıım.ıızı anca oy e ır ı.. .. _ 11 _ __. hn k .. b' .. · 1 K "l Lı·ra K. .. :- K 
b

., -~ · d . . guııırerı o a uzere ır "enaıs maç ı o ..,...... . 
İhale 

Ta.rihl günü Saa.ti - -aıt ıkı0ruya 11 ı ı'\.lı-. el'Y' ıştır. .h dı" ı · · An_ _._ . · d 
M 

.. t ı ... ı...- lulard ·h • tert~ e l rmıl ştLr. nıKara e.ıd.pın eın. Koyun eti 45000 51000 09 4050 00 
u ea~n suc an ı 12a~ı K · E d ı ş r·k 

k 
. d. Sü" ı. V edaıd Aıbuıcf, erım, r a , e 1 • Sığır eti 45000 22;;00 OG 1687 50 

U.8.942 Pa:ı:artesı 11 
24.8.942 Pa.za~tesl 11 oını.syon azasm an ııe:yttnan F ,_ __ : y 1 ··1·d b ı 

Se ... ..:ı • • 1 . f t t-..ıı.. "t · . · ı ecnn:ı, en ve u L e u maç aıra Bu.'lgur ısooo 9900 OG '742 50 
nırcı -u.111.'ı.enmış, ıa =ıuı ı !'Şl e ;1_ ,. _n_ d· -•'-ı : 

<11::.a • ..:ı. ,_ d - b ... ,:ı :ı..., ~tliro.ı5. e eceKıWT. Kuru fasalJ'e t5000 12690 na 945 00 
25.8.942 Salı 17 
25.8.9~2 Salı 17 al!dll\.a-uıar Olilııa ıgı ceva ı.ııua ;uu- B d b' . h l 

ıunmu.ştur. e en ter ıyesı oca arı Nohut 45000 

Durw;ıma, be!ledlyedckıi iJhzarl kıo kursu açıhyor Mercimek: 45000 

8550 00 641 25 
9450 00 708 75 

25..S.9'12 Salt 1'7 
26.8.942 Çarşamba 11 

rn isyıonun te-şe'klkıü li.inün v ila y<et ıt.a. Bedon te~biyesi hocaları tıeilc.amü~ Pirinç 108000 
rafından ıtasvib olunup olunm~d1- kuırsu 1 O Ağustosta Haydarpaşa li • Sa;de yağı lGOOO 

41040 00 30'18 00 
81(100 ot 60'75 00 

26.8.9'12 Çarşamba 11 
26.8.9U Çarşamba, 1'7 

ğı dhctinin scırru.lması iç:n ıta'lik se3inıde açılacaktır. Beden terıbiyesi Beya.z pey.nJ.r 5~00 
ediltmişt iİl'. hocal.aırı, yaırıdımcı mu'allıİ:m ve bu Yemeklik o. 576000 

5'750 00 341 25 
9792 00 734 40 

26.8.942 Çan;a.m.ba. 17 
.2'7.8.942 Per.<;embe H 

---0 sene lieeılerden mezun olan ikişer dun 
Ruzveltin Staline mesaı·ı talelbeınıiın ıtopfanacağı !kursta me - Sam.uı 108000 5400 00 465 00 2'7.8.942 Perşembe 11 

sai saaıt 7, 30 dan 1 I, 30 ve 13 te<Ilı Sa.bun S6-ll) 6998 40 524 88 ~.8.9-12 Perşembe l'7 
Lonıd'ra, 6 (A.A.) - Genera~ 

Br.ıa.d.'rey, Re:.s Rumeltin Sta~ine 

gPnıdeır<l" gi mesajı hamllen Moo'!ro. 
vaya vasrl ohnu9tur. 

18 e ·kadıar h.a,ftada 4 gilın devam 1 - Yuıka.rad.a. ci.ns ve miklan yazılı on lkıl kalem erza,J<m kapalı zarfla ihale 
edeceıkltir. Kuırsa 90 bed.eın. terbi.ye- günü ola.n ıı.'7.942 ç.ı.rşaınba günü taRo 4)1onıad:tğında.n bin.hır111da. ya.zılı gün 
si muaU'<nU çağı.rılm ı~ır. Kursu J\..f.a. ve saaıtlerde kaı>&h zarf usuliole lhalC!Si Yeniden alay karargi.hındn yaptla.caktır. 
aırilf Veıkaletb müfettıişlerinden İlyas 2 - Talımiın tuıtarıarı ve muvakkat temln:aıt miktarları ile eksiltmenin giin ve . ________ I___ Sıına1 i.daTe edecek.tir. Kuırıs ça1 : şmıa.. saatleri hi7ıaJ~rmda. gö.~terll:miştir. şar.tnameler her gün kom.syond'l. görüle.btlir. 

# ' iaırı ata.dlaırda, yüz.m~ b.avuzl&rtcrıda 3 - isteklilerin ihale günü n sa.a.tin4e:n bir saat evveline kadar tektif meı1<. 

Meshuı· TUNA aç1ldı ve kapalı ~akınlarda yap ılacaktıT. tubla.rın1 khnisyoııa. vet"meltdil'ler. «8233 ~ , 
2'7 •kuruşa. BOL MEZELİ 

'ÜBLE BİRA 
Nefi.. :r~etderile sayın mlişterile_ 

riıni beld.er. 8e'J'O~ln Tünel. Alıma.. 
lımuııcid Lfllııım ka.tş:ı..sındaki so. 

akta. No. 3 • 5. ~ 

---,oı----

Kadıköy Kız1layının kır 
ballosu 

Knıl:a.y Cemiyeti Kadıköy kaz:ı şlibe 

meıtce:Raiz tanıfı.n.ian Ağustosun 8 inci 
Cu.ııı.a.rksi giinü a.kl:ia.mı Fen.erbaıhçe 

BeWü prı:loosllllda bir lw balosu terUb 
edilmiştir. 

=--------~~~~~~~~ 

fsta~1bul · Maırif Müdürlüğünden: 
Yapı Usta ve aötce suı'at okullarına. parasız yatılı talebe aİına.cakhr. tsıek. 

lilerin !jenliti cöırmeık üzere İsianbul böle~ san'at okuht .müdürlü.tüne müra • 

eaatlan «8424ıı 

Ça -: akkale Deniz Komutanlığından: 
Ciıısi 

Stiu' eti 

Mlkd.arı 

228t0 kllo 

Mu.vakkat teminat 

165& lir& 

İhale ıünü 

21.8.942 

Saati 

lUO 
1 - Yt*a.rula. ya.zıh stltr eti a.çtk eksiltme ile a.l~ır. 
2 - Tallblerin ınfllkiır cün ve saatie Çanakkale Dentz Konıu4anlıi'ı Saiınal.. 

ma koml~<mıına ınııra.caatla.n. 

3 - Buna aJd şıa.rtwı.me Ankara. Dz. Lv. Miidünötünde v.e Çanakkale Deniz 
Komutanlığı Sır.im.alma. koaisyontma m.üra.ca.atla alına.bilir. 

«561l5ıı tt'79l &ıt . " 
iLAN 

Odu hastaba.ıucı ve hcınşireler okul•na. leyli ve mecca.ni talebe alınacaktır. 
isteklile rin en reç 311.8.94:? günü.ne kadar Ankara.da Cebeci ordu ha.sb.ba.kıcı o. 
kuJ mıidürlüğüne, okul kayıd kabul şat'&Ia.rm1 ha.vi vesika.Iaı-la birlikte milraea 
aLl.arı. Kayıd ve kabul şa.rLliU'ı Ank.au Lv. Aail'lltı Ye ht.auı.uı LY. Amiru.tİ 
s;ttııı~Lnıa. komisyonla.rında &'örülür. -512 • '17e!h 

PATİSKA 

İstanbul Otellerine 
__ , 

dağıtılaca)dtr. Fazla izahat isteyenler Cemiyet Reisine 1 
mtiracaat etainler. , 

Deniz Levazım Satmalma Komisyonu ilanları 
. 

1 - 31.Temm.ID.9<12 tarlbiodetd paaa.rl*; ekslttıne6inde beher kilosuna teklif 
olunan «b xuruş fta.tı pli cörülen 300 ton Odunun ll.AA'ustos.9"2 Salı 
röoıü aaa.t 15 de iık.lnot defa paau1*Ja flks.iı.tmesi yapıla.ea.kttr. 

! - İlk teminatı 990 lira olup tar<tnaınesl her gün luımi.!l.YoDdan parasız ola 
rak ah.nabüiır. • 

a - :istalilttia bdli riin ve 8U1Ue lta-AmP•cla bu1mıaa kcımi.91tıııda. 1ıaztr 
1'1ıhlnmalıaırı. ı.dl3 7 6tt 

~~~~~~~--~~--

100 Aclet boş demJ..1- Ya.l'İl 500 ldlolu.k 
250 Adet boş demir varil 250.(08 kiloluk 
Yukarıda eY8afı yaızılt boş variller samı aluıacaktr. EUnıle bu cins yarili 

ota.nlaflm veyahud barioten Ketiı:ıtebllecekleriı:ı en ~e\) 15.8.9-12 &'Ünü a.kşamma. 

kadar K.asJmpaşaıia. buluna.n komİ9)-0DB tıe-ıı:liıterini bifdinne\eri. cıu::s .. 

ı - Tahmin edilen bedeli cc21600n lira ola.n takribi sikleti 120 ton kazan 
tuilasmın ll.8.9U Salı ıünü saat 15 de Kasım~a buluna.n Deniz 
levazım satınalma komisyonunda. kapalı zarfla eksiltmesi yıı.pılaca.ktır. 

2 - İlk teminatı. d62tıı lira olup şartnamesi her ıün iş sa.ati d:ıhllinde nıez. 

k&i.r kom.İ8yondao bedt-lsiz alınabilir. Resimleri de komisyonda görülebilir. 
S - İsteklilerin 2490 sayılı kn.nunuo istediği vesikalarla birlikte teklif mek. 

tubtarını eksilt.menin yapılııoağı belli &iin ve sa.a.lıteıı bir saat evveline 
k.ıular aA g~o komisyona vermeleri. «'fl5i,. 

T. İŞ BANKA!:iı 
K. TAS.\.RRUF 

HESABLARI 
2 ikindLeşrin 

Ke,ıdesine ayrılan 

ikramiyeler: 
ı adet 1000 liralık 
1 )) 500 )) 

2 )1 250 • 
14 )) 100 )) 
10 it 50 )) 
40 ') 25 )) 

•) 10 lt 

Munaka:at ve aleti devlet limanları iş.etme 
umum müdürlüğü 1den: 

İdareye maVBa-01 a.lrrn~cağınd&n atJ&itdalti şıeralti ıbaiz oı.a.nta.rın Gaı:ıta id:ı. 
re merk~inde Espek!ürliığe müracaatlan. 

1 - l\luvau.af askeditiıü ve 942 yokla.maauıı yapmış olma.k. 

ı - Zabıtaca ınusa.ddak hüsnü hal Yarakatıı ve lima.n ciı.zdaruıu hi.ınil bu_ 
lun.ma.k. «8352" 

Türkiye Cürnhuriyetf 

ZiRAA T BANKASJ 
KW'Ulu.ş tarihi: 1888 

100.000.000 Türk Lirası 
Sube ve ıjans adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka mııamelelerl 

r 14rtA tS11111\. l ıt<ENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE: VtrtiYO..t 

Ziraat Bankasında. uamba.ralı ye i.&INınım ı.asa.rr.ı hea.tbl.a.nnda en 
aa 50 liratıı bulunanlara. senede C clda tekilecek kur'a ile apiula.ltl 
pl1na. ıöre Qu"amlye daiılılacak.tır. 

4 Aded 1-000 Liralak 4,000 Lire. 
' • 500 • 2.000 • 
4 • 250 • 1 ,000 • 

40. • 100 • 4,000 • 
100 • 50 • 6,000 • 
120 • 40 • • 4,800 • 
160 » 20 • 3,200 • 

Dikka.t: Bes:ıbbrındaki paralar bir sene içinde 50 liradan atait 
düşmiyenlere iltra.mi.r" nktıtı t.l.kdirde % 20 fazlasite verilecektir 
Kur'a.lıı.r senede 4 d r fa, l1 Mart, 11 Ha.ziran, 11 Eyliıl. 11 Birinci 

kanun tarihlerinde rekllec<>kttr. 


