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Myta 311 

Yazan: Profesör doktor Sadi Irmak luı lh\l4IÜnı V elli.efeodi k
0

,.., mah.a!L _,_ ..ı Anıkımüsalbalkia1aıl"I da lk.incite, - iştirak dd~ir. 
• . ..ı y- •wn-ue aır.aıd.a. 1 k 

1 
- . ı lıl'KlC ~ 15,30 d-a yıaıprlaca:ktır ya.pt aca tir. An - Yüz e t "k D b k 

E"Nl>ya ~~id...ı.on hin;ol< .. - ""' ~ ·~ .-"':t..ı.. ~ k& kuobal.mnizdan Birinci ...,.., Üç yaşında er~ .: ika..., J."'1nibull moçının <ova .. ı 20 m eşvı m sa a 8· 
l:ıiıileııimıi.z:i.n. ~dhiyıes,İi t1abuha.va.sııbu şeiıideır .az çdk 91~· bi.r ıın~.,afe.,çıoiunuın albuhıaıva. ]atafetine ma·bk ırım kıaiıı J:ng;Oi.:ıJ at ve kısr~kloa/na Mıııd.a Iı.ttaııılbdlda y.apılacekt1T. larmda Beykoz birinci geldi 
latif c~ti.r. .. ~~·letııdll:· B9ıt:çok şelıı~e - ol.maik tdk:!Ela!aıt1~ ma-a.Le~f yeırs.izdir, ma·~ Bu yarış heındi'ka;p ko~u- Serbest güres müs b k 1 

Bi:r "]wısahanıın ahtı.havasının gu...lnmııız içiın de aıym nevlden teclbirler h.aıtıta t__Lil1L Jh..Jt_ G .. .. &udlUI\. lıştii'l'ak eıdecek ola.nla.r .... ,n. ' a a a arı Su ~. rJ.an .. federasvrınunun yu··z.. _,ırL_ı.._ L' '-:....• _,_ -~· P.ne gmuyıoruz ' d ~- K-~-" ı,,,...,,,;ıı,.. J~ rol """''"' ~•~~•ta~~ ""'="-
1
al..- - iki obubov latif . ,ı,ı,· >aT "' M-vi• 78 kilo Tuya&<, 12 ~ 4'.,...ı ••••i'nd t ruı me ..., •. _ musabakalan dün Moda riy~:ir. Felk.aıt bu vasıflartn gc}jşiı 2 _ Biir ~ıdaı k.araııimek, sivı~ "';'.k ı.n:'.ıo"":' .~ .. ' lcilo, "'- S6 kilo. Cc;lan SO kilo. <dli'len ,,.,.,_ ...... ,;,ü,.\:abı.~ havuzunda yapüd>. Küçüklerde 

güzdl 1- bd>•n>tz hall:~da kul ">İs'n<i< ...ı.ıı.m bui...lukça al>uh'- -• .'."~ 1 ." P . guçtm Y~'!"'. ,,_..,.. 1400 m..,..dh. bU1'iin P~d&o. YRP>facaktır Mü Be,ılroz 111 puvanla birinci, bü • lanılmoı>'"' bon .m;ıi,zurlu hauô tch..i .....ı.n ı,,ı,;,..ı;ı I"' pdk büıyük hır çalı.,.. "'•'-~ llrina katu' Üç yaşı.nda yedi sal "b•kmlam Tiidkiye b hl· : • ~'Üklerde ge"" lleytwz 109 puvanla llkeıLi b:;ılumım. Çünkü bana öyLeJ"' ı..ı.d . ""02• 

1
t.J ıo...,.:ın.ı.. balodiyeleri itham k.on ""'1iız •t ve kı,.ak!arına moh.. kfrd•ğ!lı HU..,,.in d..biİP:ıO::.i"~e ':'~. ~hmıştur. Müsabakalara 78 

ı . ı_, ,___ •• "- b·-....ı. hi Je!L K~· 80 tesısa.tı tamam- etmek ad.eıt d\mıuı,tıu.r. Fııııkat bu ~k- sustuır. Yeınşa. Yavuz, Alemdaır, re bütün tanıtnımılf peht· __ 1 
e- yuzuıcu işt.traık etmiş ve kazana:ıla 

geo ıyor .u. ID'll CUIU1'C Jıy.- şe y; la.nma<i~ ebU}:ıewa l!ltif olamaz } Buket, Demet C-k K·· .. k Eıs w• lVillllllarımız ra mü.kmatfar vıeril i t• mizı:ı ~F.c.ıırn k.aısabaları-nl·n sıhhi vev ___ ıı..-ıL~ .,_r.U;v· •• b 
1

_J• _,
1 

• l bir ithaa:n dıcığ.i1dtır. Her kaeaha . t" -'- _..ı ..ıı.·-~,ı_~z, 58uçkiu.,_ egı m ş ır. ~CL:Jil!rllll ~ııı ışıt eıeoııyeıe. ~~ J w • 1Ş lraıK oaıecc:~tırr. ~et tu me- r 
medeni ş.a'l!lllatrı hıııkıkında liizıuım3u2' riıı zayi.f m.aı)ly.üemine mevou olduk- Rl.! 

0 dıuıgıu lbiell~ttyeye nail olu:r. safe 1800 mdtredlır. ' 1 ''S p t b ı '\ 
b<,, tjyi ..... /l'ie ~vked;yor. Ahu- ça .....,,, oJk.n.ıı.ı- hı.JJi gelişi güzel ~ ve - ık; o.dhi' haUra Üçünri kop» DöN ve d.ha yu. ' u_n os a,, nın u macası : 1 - (13) ) 

havaım!z rıJir.iıfltiır, ba~ şey_ .ne ~ı '.l:ıllr '.l.oo~d'a.n mahrum bir gelir. ·kaTt yaştıa saf k.a'll arab atlaTına '- _ 
la:z:m» ıgilbiı t~·el~ bir tc.ilm.i _v~'"''u- -~dr~- buh vada.n fa.z- A - Haı~. muhaceretler, el- tr.a!hsustu:r· Yaır:~a Sa·va, Tuna, Ya. Bunlardan 30 tane.ini halletlttelt bir aJ"ada yollıyan h-

t ·· ·• ·· Ö t Anado Şe'i<llll!O'C yıaıp t.ı .... .,.a 31 a k m_ - Seıvlifm Ba!h .,;ı., T · .... ,... ' ""'"""'°"' Y' ~ , __ -la Iu.yır bdJdkorunı=l;di<. ıntı- yiia!indlm ,.,.,hnıı olan "',';,_ ; ~"'· arzan gore. ol....,eamu•a loir ,..Ji71'1 takJim et/ece"'• 
'1 kaı3ıalbıı&alrl h~iyorom u uu.) ~ · lıaıkA'i Tii«lk tıe:rnliı1li v • d ·· k b ·· ce ... ur. Soldan saj"a dol' fS'& raıların·ın ahaal:/M her jyi.Hğ.İ a... 3 - Onmaın. v; ~~çlı şehir hayal .. . • gıaıe onme u_ Yarl'ŞJJl mıeeaıfeıılİ 1600 metredir. ru: 1 2 3 4 5 6 7 8 

h ·~, i>&l << ı...,ka türlü t..ı.lki k°""'"'' 15.yık'ık k .. vnınn>.a ,lyü< onndlo>iimtin """' ve &a~ Dördüncü~' \•ki ,...ında ko. 1 - M"""• ..,. 9 11 ~!~~ih:.;1"2ıii:,.:;:.:~~.,~.:ı::,~:-~~?,'~I::'.:: ~ ~';;' !~=..:::.: :::.~~;.,.in~~\~,, 'ı!:::. "'• (8~ M<kl<be 21 ~ ____ ıll __ 
dis ' . . . l nd.e 'en miii!h2m ve lbaııiz vaınl « ye~ l\ ve k<endi eıvıimizx:l'e hıa.ktki bir temiz- Vaııeldinı. R.tm; Vidıo, Zehri11U1r i~i.. devam eden (lO), 
r:· P~n.ser. , ~ ~ tesl$e bndhnıaB_l iıkıetn ~ v.e orman tahr.b-1:.:::. ___ ıı_ ___ u 1ıı- ... hıç· b·ır ı..._ı_..ı.·. er.ak odecıek.cir. Ya.-. mes.ıfesi 1000 ., _g ........ _ .. n .. ıay~ fa.-.l,aliaruıımiyan veya u __ 11_ uı.: .d h•-ı __ .. .. J.."l!;"" ~ıı-.. ........,. ueııecı y -- JIO..... ·...-· ., - .. - .,..... --·-- .--------
. )'.... Ic.aılhiı Şi!lll{olln Şe!K'lln e uıuııuınu ic:Jaa • tıeırniz m ~ d metl'elWI[", tı (2). 3 • ılıt;yac.ı pelk ila.7'19. düyrn:yan - siiıntÜŞ V'e lb&yıleoc birçok kasaba - , esi mey ana ge.. 8efinci kofu: Dört ve daha yu. i - Mek.tıebler. 4 --------------laT•mız v.a.rıd.-t'ı.ı. lı . y. ibü..<lbiitün yesill1bi.z ve tiremelZ. -k:art yaşta Aıralb aıt ve kısraklarına de buhınur (9). • 

J-talkı;kaıt.i ,t.aan o;1aıfa.k ifa.de et -1 a<Tımı.ız, a:kallm ·ı, veya.hml orman • B - ~en sıhht, tthiı'~er maıhsustur. Y .a.rı-şa Yavuz, Küçük Hi . 5 _ Bir sa.yı --•-- .----~ lazıımg.ı[}j~ :;unu 11ö)•leme,n: d=~z u7.ıalkıta kıaranı~aTdtr. ,lw~alk jQın lka.5albeı ~a.lıkAı~ın v.etıdi.k. ?al. Bdıaın iıdtiraık e?e-<"dctir. Bu satış (2), l\lua.nren nıüd S ~ eder: «K.asaıbalarım.ızln peki A.ğ.aıç ~n.6: a-ta.lıarımı2ldak.i se. len cıllırz veııgiiler aela kafı geletllez. koŞ\Sl!nlıttl mesaıfe91 2?00, satl! fi., det için kullanı ,. t -- • -- -- • 
ÇOgtt'lluın a!buhaivıa;el \8.tif dıeğil:clir ve . • L--~.,-~l. abuhava&l Büyük --.ll.. ib~ni say lazımdır aıtlaırı 600, 600, 400 lira<lı-r. ıa.n eşşanın kul -v•yeısıme çıııı ..... •-·-'"'""'"'ı>. "i41:"-""' • n ·r ,__,_, ı 3 .. 5· · •-b4Lm.a~ı ..ı_ L_,ı.~. kt r, · ııı,~- t 1_ b' h'·J Şeıh'l'İ .eıvwmıi21·m doeıvıaımı telaklJci t unı ~ s: • • "T ve mcı ~0~u.- lanma »edeli (4), 7 .----.----

' naı cııa ıuıı:ıuoırı. f'° u .>, latıi!f şeıh!i~e tnıa:llllL oıma,,., lr Vt· e - Iıamd ıd Çün&ü: ' J_ ,a_arreıt lkıalliıor. meyi bJbıull edıel19elk O'Il'Un için he - Çıalftı:r,,__,_!... 2 3 4 5 , . ,_ No&&a. :--(2)~ .. -·•·tJ· ~ ---- . ---- -- ----
) a~ın llO d ,,, alk f e 1J111DD , , ve ıncı JL1'9ŞU.. ...,._..,_ ... "' • 

1 - Ş~rimıizh ço~unun ku- 4 _ Bfrıcıolk fcıaıs:a.b.a.1anmı-rdia ahuı enoeın çaııo;ım eıd.akarlığ~ çok gö. iamdaclır. (5), içine başka __ _ __ _ ru\ışu ıt:ı.o:znillıu,.. S:.bhi ~i.r kuırabilh ·ını ıtioz. berbad etınıekte&r.remeJTıiz. Ne ç.aıııe ki bi.z bu bedeni 1 t b l tl-..ı . Ak madoe konacak 91± -ı--ı---ı------
'k 

J" avaısı • A ük' "'--f·ı h . h .. 11 sa an u a eaen n araya 1 
tn.e için blırçolk şaırtlaırın mevcurn- Ö 1 lk' k.a albaıd'ıa be .doalkıikaJI.·~ bi-r sayım eme ye.mı ıenuz yo .aTımı_ • • kabın :ıiırlıtı ((), -- -------- --
Yeti lR2ımıcl.·lr. Biz, şdıirlerimizj.n ço. .! .~ .. 1 .. ~ •• 'ba•t b•,'Vş az 1-!r örtüyle mızıın y~a·ın.dla b:l.e tamıaımen gıtti . '1 - insan (f), .(.. il - ----
" yu•ruyuş u6ı..u .... ~. D'!1 b "lka A.ıı._..ı.__ g\Jın.u !):limıdrlkii lbıuı\luınclıuıkları yerteTden .. _,,_ dalha fen.ası hava boru-'tat 1 ımuvaıffalk olama-el ık. Fakat ~ fed~oınu taıra.fınclan lsim (~), ÇallŞl • 
ta.nı.amen kalfdıırıp daha müsaid' sa- Jortmel'.t~lvetın----·'-'t.ad.ı r Böyle ık.a-ıher ~ hi.iıYülc. eemıııaıyeden bekle - hM'!rltaınaın lbö}ıgeJleır aras\ atletizm lMak 7a,pıla.Jı şey (2) • \ Ta.kunp. (5). 
h-1 · h f arını tıo:.ı:; aı ııu:wı""'ıw • 1 ı_ ,___ mü5ahalk.al!laırın.a. ipak edecek İs- 8 MıLörün -<W.a.r.a nalklle11m·dk ve yeni şehri 1 -ısaıba\arl ıcsı!ı!!iiıı sıaıyma:\t ım,Üm:J...-ün IneK v.e ou senmjaıyeler teesıs'Ü~ ed:in. bu~ ·-~- 1'1_· k 23 '-' - .. . 7a.ptığı (S), Ali (S). 4 - Bir aıamıs Cıl, Akameüe melflt ~ Lh • iL 1 '' •• k rınailc n_ _ _J ~-....:ı iL L• ı . . taııı ~ -ı;.ııxlln1 evveııu a ~ iU.- Bir harfin teli.ff&&&U (2) c~ ~ın ,an!ın ıcaırJ"ı«rtn.a gore u. üd .. ~ jceye 'K.aıalaT '1!>"'11'• s'.ınıııı şart ar ıçV1de sil.k bir kıaıfi1e il Aınk ' · · • .,.). Ol'Uınd'lj'IZ. Biııçdk 9e-hirlerimİ:zlln i.,tn ur .. .. .. dk dlow }-,_,... ..., . 1 e a.raya glbnış. 9 - Bmla.la ((),Geniş (4), 5 - ~ (6), 

' Bu ralkamf.aırı da~a çoğaitmaik.lomuır ısumn grıu o cı.ou ı r mır tiT ~n iç.i:n pek çolk parak~r h.areaınd'.- mümıkündiir F.alkıaıt biız bu azımı~- Vdlhaısı~ şıeih.i,~orimizin abuhava<s: . ' •• 10 - Eslıi lelifbe) cı.. bir h&riİll • • 6 - Mensaıca.ı sıı.na.yilnde kalla.nılaa gı ha.lde bıiır ıttlı1lü sıhhı bıT şehn,d _...ı.,:w :ı...; ILIL ' d :~ k •. d lb3ıılbirıimi2ı hıa.kt.k tl . ~duk Ankara- stanbul gures maçt kunuşu (3), Bir medıeııi7eıt (3). Eda.\ (a). bir ilet CZ), San'at l2), Kur'anı kerim_ 
llı .d ,_ ;ı_ ol.mas! kasa ~. a 'F"""' 1JUı:Zl!Slınına$,nl egıı asa-1IŞ'.ID ~ e a en o _ ' Yukandan aşağ\Ja dotnı: den bir parça (t). 

ey ana geteım.ı'lmng ' 'l •ıt.·. ·•_Jl . c·· .c_.J, h h<ı.n:ın ıaısi&nıdıa ı&vıeırtş.Sz lbir yeT<ie ba'laırllm12llın albıuhaıva :iıddialarlnl ele arı g.1:ın sıoyıı~·e ve göstermiy-e ureşı ııı:ıuıer.asyonu.nun a~ırladı _ 1 - Tepe'başuu Şişba.ııeye ı.ıtclı,Ja.Q '1 _ Yaş hududunu (lO). 

(k\l/ruqmlliŞ ıol1m.aı&~ınıdıa.ndır. Diy.aıTba-\a1dağımız ~ç.İrn ~eınin, yalnız ana ve hep blin'lliJkUe ça.rıeılıeır a:raanıya mec)il pnog~a gö:,e. Ankara-ls~a.nhul na ~l (10). 8 - Tane (4). 
lk"'" 1'.:led..n çıbnlma.ı Ank•n>- h,.laoı:ına .ııoılwn"Y"l'U%. bumz. \eeo'beO! P<0 "'""""""alan 2. A • 2 - y..,. m. ValADuaa (7). 9 - l\lodenı oım.t 17). ~ ..-. - - - - - ~~ ~-~~ -~~ - -~ - ~ - • - ..-. - ..-. -. - • ..-. ;-..,,~ııaı· r-_..n._ Rum.en Türkiv.. L;_ 3 Pariste ın-"'"~ "'l ·· {") -~wrwr.-r- ..-.-. .._. --~ - - ·- - ._n_v.w.v4r._n.,ıv~-.«Wr .-VWF~-4? ..... ·~"~Of- 1 ~-.:ııı.ıu - ı- Ur - - .ı muse "il 1 10 - Valide (3), Beslemek (t), 



• 

- Ya şimdiye kadar neden dur .. yıordu, K&e adam Halilin yanma . Aya.gofya meydanı karanlı.ktı. 
muş? döndüğü zaman Patırona öfkesin - Gece a-z serin de yaptyordu. İlerde 

İ.şte efend.il~ri götürüp kendüye den kol1ann.ı dişl.iıyoııdu. Babası dört Atlı gitfilğ':ni görtlü. Bunlar, 
bir zarar olmıyac&ğına söz ıste - ~ u.cu.nda durdu, şefkatli şd - Zülali ve Ispiri zade efendilerden 
iliş, ana ne dersiz? katli baJGbiktan sonra bir elini oğ. b•ası ol.ml'yacaktı. Patrona Ha. 

- KenıcWyıe ve eıvl.a.d.ına zarar lunun omuzuna kndu.: lil'in bM>ıası altındaki cins hayvanı 
vernnezüz yoldaşım, - Bunda bizi beklen, çı>ğa var - az daha s.ıı'kııştrııdı. Öndekiler mal» 

Kahveci Ali koynundan bir maz eelü.rüz. Sa.kın bir yere ayrıL seslıerirne duııdular, hayvanlarının 
cen'a.ı;n• çı.karıp ortaya uzattı: man. Halil babasının yüzüne öf. başlarını ~~tiler. Köse adam az 

- işte en'amı şer1f e1 basaruı keli Mkeli baktı; alt yandan arka- daha. yaldaşmca: 
yoldaşım. d~ları seslendiki için o tarafa yü. - Bizi be!klen cf.endiler. 'iıstical 

Birer birer el bosınaa İsprizade rıüdü. buyurman. 
Patrona Halili dışarıya çağırdı: Ahiül:ga:ni Efendi başını iki ya.. Diye 9E!$1.endi.. Bir dakika sonra 

- A:ı teş-ü eyle:- misiz? nma sali:Pyarak gülmsedi, bir hey. hocalara yetişti: 
Patrona yfrrüyüp çıktı: kel bdu kalıblı ve enda.mh olan - Biz dahi sarayı hümayuna 
-..Gfz'lü m~ söyi.yeceksiz? genç *1'tilalcinin ardından uzun U- vara1mı denüş .idtk. 
- Sana diyeceğimiz vardır oğ • zun ~ eonra on y.ed.inci orta - Buyurun, padişaha çıkacak 

lum, bul'ıca hizmet -.e fedakarlığın lroğuijw. anlında pencere parmak- m.ımz? 
garülılü; padişah bir parça altın lığına ba~1 duran beygir1erden _ H'üdavendiigan sabıkı görmek 
J'Ollamış .iıdi Gel am sana vere - birini çftzdü; dörtnala ·Aıksaray - te faytla yoktur. cültisu hümayunu 
lim. Beyancb caddesindeki evine doğ. gözler'ırrrizle ~lim dedük. 

Pa.tırona Halil kollarını g~ ru U4,'l[nağ2 ba~lııdı. İspiri zade ~mı salla.dl: 
üzerine çaprazlayıp dik dik durdu. Saat üçıtii [l] sokaklar kapka • - Beli cülusu hümayıun! 
İsprizade saray~hm binerek geldi- raınlılkıtı. Ev.iırı cadd~ üzerine açı - Saray dış kapılarından kıolay-lık 
ği hayvanın cterke'> sindeki üç al. lan kapısına g'bnedi, yan sokaktan la geçtiler. Baıbüssuade kapıları
tın tıorl>asını alıp ge-tirdi: ar'lrny'3; bahçe kapısı tarafına vur- mn bir kanadı aralandı. İlkin Zil-

- Buyurun, hakkınızdır asla .. du. Y~ bahçe duvar lan önün. IaJ.i. Hoca girdi'. Sultan Ahmed mD-
nım. de bir yaylı araba duru\"Orou. Kö- bevın ık:a.p?S1 önünde dırruvwdu: 

Patrona k:qhnnı çattı: se i"'.ıtkrar ha"\"V.·mın ba•·nı ı;ekerek j ardında llc.ızlarağa.sı ve ~ylıi!lam 
- Anlar nedir efen.eli? arabı2nın yanı~da durdu: 1 ile yeni sadrazam va.ptığı silahtar 
Hoca yılı.şı~ yılıtık sırıttı: - Mestan siz misiz? Mehmed Paşa vardı. 
- .Hal;cülayar czerriı n:ı:a.hbuh. Ara.'ba ha:>'V3nlan boyunlarına (Arkası var) 

dur. ağa o~u.m. asılı kıl 1x>rtbe.!ardan yem. k-esiyor- _. .... .a ... ·-·· ..... --......................... . 

.Abdü~ani Efend: ko&'Uş kapı _ lamı. Arabacı yerinde uy~ıyan Kızılayın yazlık balosu 
sından bakıy<>rdu. Hoca torbaları .M~an mavi g-özlerini actı: K11ı1la.7ın yacbk nudad bu.a 1/A.. 

S.No. 

Is tan 
llılük.tıllefin adı 

ve soyadı İşi 

an: 
Matrah Kaız. Bııh. F.um Zam Sene.! 

61.94 15,ü 
19,82 7,93 

~9,71 5,92 
!,Z2,09 8.6;.1 
~.51 8,ZS 

9,20 3,%2 
15,tl 1,98 
11.14 2,23 

1,53 :u 
14"9 2,9i 
14.98 4.00 
10,84 3.25 
20,16 6,H 
16,34 t,08 
92,'U 23,18 
911,00 Sl,50 
3,IM 1.n 

Dl.it BU.S 
ıt.&O 1,65 
76,93 ll,39 
47,73 19,09 
11.21 2,24 

5,17 1,03 
%,'76 ff 

lG,25 !,56 

Patronanın önü.ae yere koydu, el. Beli efendi, yarım saat kadar ğ'mrtGs/942 tarihinde Anadela klii.bündıt 
lerini ovuştura ovuştura bir daha oldu. Akısaım üzeri g.Jn batmadan Birikada şubesjade wr~celdir. ' A J ı ·k 
sırıttı. Patrona H.alıl ~ki adım ge.. dem:~·ti.ı. İhtiyar güldü: Her sene İstaı:ıl>alun eıı kiba.r ve rüzl. S er l 
riledi. hooanın ~rüzüne dik d1'k ha. - ~ur, öyle deıni$ ~diık. 4• halbnı MııJ>byan b;Wonan bU8eDe bir 

işleri l !Hava gediklisi olmak İstiyenlere 
karak dişler:ni gıcırdattı: .ırFJVrlcki Da1..ar çarsııya uymadı» ka.t daha. zarif ve eğlenceli olımaauıa ça. Tütün ikramiyelerinin tevziatı 

- Kal<iır bre anJarı; aldığn ye- vokla•nm. B!.rkaç saat daha be-k - ~Jmalrladır. baılıyor 
re götür. Ya; b:zi rüşvet alıp ken.. liy~e.k&!z. ]Ju sene balo egnasın.dıı. arti6dk nu. ~;-·· .. y li A Ş be . d 

1 A b l ,_ ld d ---•ft edil---•· 1 u 1 .ı=u, . .u<>nu e.r s. u sın en: 
dü~u üç buçuk pu a sa.tar mı sa - ra acı omuz arını ıKa ll' ı: .._. ..... r seyr ~ vıe zeng n pır P • Emillıö ·· li sk rk ib · d 
nursu:z! - Cenahmız iç.in kırlı: gün kır'k Yengoda.n da. talih tecrii:be olunabilecek.- nu yıer a er 1 ŞUi esın e 

Hoca sarardı; Patrona yürüyüp gece dahi betklerdik. tir. Bu iiçib: ve zarif gece esva.bla.rı ara. kayıdlı harb malulü subay ve erat 
geçmek isteyi-nce önlem.ek istedi: - Karııın aç mıdır? smda bir mü.,...... Ya1Jılaeak - müU. ile Ş€hid yet:i:ı::nlerinin 942 tütün 

- Yan.ıhs anlaman ağa oğ'!um; - Ydk, tokuz. Sun dan Aksaray- fa.lla.r 1ıeni ol11!D&ea.ktır. . beytiye iılrramiyelcrine 20/7 /942 
'bu rü....:;vet d~1; ccaize~ d'r! dan ~Pr dken lcaWıer almış iod:k. Pazartesi günü tevzıata başlana • 

Halil elfo'ü yatağanının karaku • Abdülgani Efendi hayvanın ba.. (T 1 YAT n o LA n '"'\J caktır. Harb malulü subayılanna 
1.ıaık.lı sapına attı: şm1 ~v;rir. cBiz gelme<ien bir yere _ .7.C'CA _ 20 ila 23, şebıid. yetimlerine 28 ila 

- Var efendi şandan; size zara- avrılınıan o.ğium• ~~ beyıgiri RA.ŞfD RIZA TİYATROSU 3l dir. 
runı..z dokunur. üze~le<ii, rü~ gibi Topikapı Hasta veya sair memleketlerde 

Dlye homurdandı, yürüyüp git. sarayına uc;tu. Halide Pi;kin beraber akrabaları nezdinde bulunanlar da 
ti. Had:ıiyede, Belvii bahçesinin alatur. ikramiyelerini almak :çin ıınterce 

Hocaları Etm.eydanındald dörl [1] Alaturkadır. Gece yansın • !ı:a kısmında BtJ GECE bir vekalet çıkartılarak ikramiye 
yıol ağ'zına kadar Abdülgani Efendi dan üç tı.aat evvel, al.afraxıga sa~t SAÇLARINDAN UTAN cfrzdanile b'.rlitkte şubeye müracaat 
selametledi. ~üç saat geçi • dokuz. )'azan; Mahµıufi Yeaav etımesa iWı oloour. 

ı - 19!6 d.otmnhı olUJ> orta okulu otretmen kanaaU ile en aşağı iyi dere .. 
ce ile bitinni4, fau.t-olıunlak im&Jtıanına &"irmemiş ola.nlar. 

2 - 1926 doi'umla olup erta okulu öğret.men ka.naa.tiıe bitirmiş. olg1D1l\lkta 
llımalJ lı:alm.ış ol.atılar. 

3 - 134.1 datmnlıı.la.rda.n birinci ve ikinci maddelerdekf ısarthm hai:ı olan 
ı.teklilerin T. B. K. tst: Bv: mümesıı1llitine :miiraeaatıan. ('J'7U) 

~----~~--~--------~--------------~~-------~---_____.. 

lzmir vilayeti daimi encümeninden: 
İzmlr memleket haslan-esinin 942 sıeoesl için kapalı zarf usulile eksiltmeye 

oıka.rılıp t.a.lib çı.k:ımdı:ğından ihale ecUleınfyen 18.000 kllo 21.600 liralık lı'oyun 
eti 9/'7/94Z ta.11hinden lUba.ren bir 8" sarfında l)a.Za.Tlıkla. ihalesi kararlaştml. 

mıştır, Taltıxlertn her~ saat 11 de İzmir Viıa~ Daimi Encümenine müra ,. 
caa.tıa.n. (~057) ('7684) 

Terzi ustası aranıyor 
Bili 500, dll'erJ 400 't1ll'UŞ yevmfy~ll mütehassıs lkJ teni uııtuı a.lma.caktır. 
Çalışmak IB~enler ToPhaııede iki No. ki DWmnine müracaat etsinler 

«7704.• 



~. tilısem gtöğJsüme basacağım, ö.. 
\. pup koklayacağım. Onlara 'kendi 

Y A Esi\ N '" odamı verdim, ben Ömerle Bekirin 

MAL
·o ~ında bir kenara şiltemi seri ZiYA dim. Onlar rahat etsinler diye kat. 

~ lanmıJ'."~~ zahmet yok. Zaten 
U~AK·LIGiL onlar ilki __ gun b!2Jde iseler iki gün l =====:!:1111====· =======' beI'ber Süle-rmanm evinde. Oğla-v:.ı.. a...:.- •• Ali ı-~.. d" A:'ti. ...n...;;...A.t; k . . nın orada bır odası. hatta bir kar • 

.nKJ:ayet ı.ı- gı.ın oı,._ .. .__ cesa- ı. ~.............. ~ı.da Biraz dura ve w solukta dü.kıkana babas yolası, bir güzel aynalı dolab 
retini tıoplayara.k tıa.ttaneye gitme. rak Faroyu araştırdı. Çocuk sapsa- yanına koştu mın Neoilbe Ab> .ile ben onları br. 

1 

;:r. 
te karar wnii Düıkü.nı babesın.:1. rı iıdi, biraz_ da tliıtreyıordu. Başı · * lü payiaşamıyon.ız. AQa~~a v ~ 

-' -- . , -·- -- ·-.....-~--

bıraık.tı. Kcşa ko~a, . .soluk soluğa a.çık.tı pek gınel sa.çlan. ~m ile Büfün işl.er Fa tonun terıtıibi üze za'hıi.r, bu ~ kadar evlad sa;:b-i 
o~aya ık.adar ~rttı. fakat ~n~ ~.ranmıştı, o da sevgı.lısıne ge!mek ı re yapıldı. zaıten he.r«kes · ;n . .. • olamadığı için olanca sevgisini bu 
mn k~ısında bıt"den cesar~ kın. ıçiın hazırlanm1~1. Fatıo her şeyden zün~ vaıkı.f 1d - d hi~ • ~ yu... iri r.nr11.hı vemıiıcı İkide ı....:~ 
d 

p;ı..,. k • N ,.,., . 1 Al. · · .. d - . o u.gun an Çlbılr ta. .... ~-~- .... uuue on-

Öğretmen Aranıyor 
Askeri Fabrikalar _Umum Müdürlüğünden: 

1 - U.wm 'lllliiliir~ Kınkkaledeld ..went orta eklllundA .ı lfO• li.. 
r&J_a kadar iicreUi «Ma.tema.tilr. • Geometri ., .. FraDSlSCl&» uAlmancaıt cTa.rila • 
Ceiral~> c7abiiy~ cıFlz.ik. Kimy&• etreimenlikJeri açrk&ir. 

1 - ~ oltul ötrelmenlltl salihyetlni hı.iz lstekll.lerin: 
A - lır'tifm Mniyet etnchmı. 
8 - Mıkerilll 1ertai.I vesik.uı. 
C-~ 'ft7a .ta olml iilretınenHtl ...__e&.nıam--" 
D-~uülu ~, ~. 

191 
-Hr""-'--" ,_~alın~ 1'1 hal kiPlı ve itTeUMnttte en. 
-~ .. lnlhınm&41ıtına dair midıJel • ti'"· _......__ il: b• ~ tanliül ....... ... ...... _.. 

lllcn -;_....._ kAPlı ·~· halen bir hhmette 1ndunuyorlarsa miisMJıilü ı. ~~r ap~ı. - e _..yorsun~ ~ve .. ıs.run. üst udagını hafif ra.lltan bi.r mutıalefet sesi ıkmad lara sa.nlı.p ~yor, hem Aliye hem 
p~g~? D~e ~asaydı belkı bir göl:ge haım.de kaplam ağa baş. Yalnız imam efendinin ~r }· Fatoya ~· .. Bu ıhtiyar adama 
8erl do~eoeikıti. Di.lı dolaşaraik ke- layan kwırcık kumral bıyıklarını taleası meydana çıktı· _ Ni.kn;~ onlar da müsaade ediyorlar öyle F - ltJı 90 Jıanhnış 8ik kesık ~ını anlattı. ~· Bunlar <beş on gün içinde ben kıyJl,.rım.rn ..a_.a: • bea..uı ya adam.c"~~an ne zarar geı' eb·.·- 1ıaıılıılr Kınlık& n P bit- boy rotoÇafı 'ft dilekçelerlle Tem.mm: sonma 

n · .... ı-ı 1 Ded'l . 1...::...• L-1.' .,.,,.,.w.+; t ·-..1- ~-.... ucu.ı, sonra n Cif>........ le ~ 11111hteltt ona ~uı möd .. _...."41--- ~ e.. ı er. ıru ~··• .,.,..,.,...,..., 'l'~n' - Ne Fatoyu pdk derin bir ·ile. lir! Onun yosma peri kadar ııüzel --- ....,. -·-- .......... ,.,ı """'" 
Bekledi. Ne kadar u-zun sürdü· gü

7
,el' ""To güzel! .. Dedi. ve gözlerile adeta ken<li ·kızım mesabe~vgıd ' genç bi.r karısı ~ar ki asıl onunla fti:ne '*' TIU'lll&ları. r1lllmtb nı itleri mliı11lrUltibıe veya alwl mtifirtil. 

· . ' Aı· · Ge'l' Ded' · J•n e se. (7600) 
bu bEtkley.ş! Oradan oraya; nma. ·~· - ... 1 ver:m. Onun gü:rel A1is:ne de ade- m~l. · · 1----~~~~---••••••••••••~;~ 
yet haber, yatağında Fatoya kadar Alı ya1tlaştı, O: - Daha gel. .. ta ur.gunum. Ne dvan. ne ~eker Bu:rada Salime kadın biraz dur- 1 
gltilE. Ona: _Seni bir <;K>Cuk gii<- ManaSile bakt>, ronra se;>' çıkarak: bi.r oğlan ... Bu i!dsin:n bütü~ dü.. du, pek saldı bir haber verecek. Efekt "k M k• 
mek ist.fyonnUŞ. Şimsel< Ali mi -: Ba~a .. bir şeyler SOJ'.leyornıuş i!un )"C?'ekleI<ini ben y~acağım. mişç<sİM yudrundu: - Ne dersi- rl Ve a ine 
imlış; ne i~ ... Dediler. Fat.onun ~b: yuzume eğil. .. DMı. ~u benırn için zevkine doyulmaz, niz? Sara da gebe... İmamın bu M •• h d yanında ablası EmiM vanlı. Fal<> AJ; cesaret buldu, eğidi. Nefes.. hır saadetiir. ~bir çocuğu olacak. Artık alt. Ü en isleri Alınacak 
bi~n t~~ı, boğazın~ bir' ~eyler leni ~:ırıine dokuna~k, yüz yü. Mu:hıtas~ bir dü~n yapıldı. Er. ~m.dan ~nra e'!lad ye'ti.ştire-gel<lıi; seıs·nı kapadı. Abıası hemen 2l€ gıeldiler. Fat.o: - Bıraz daha!. kcıklere bı.r, kadınlcı ra bir sofra ,.e ceık... ..~en ~dtimelierindc ça·l:-ştırı!mak ve eMi)'dderine söre ( 400 _ 
oevaib veroı', : - Buraya gels!n!.. Decli; daha ... Daha... . rild( Bir düğün çorb:ısı. bir ikızart Daha had!if lfr sesle ilave etti: ~rtıYUz? .limyaı kadar ücre-t verilmok ü.zere. aklk.t.r* ve makiıM! 
Dedi. ArtıU<.hertkes iki çocuğun sev Dudakları yapıştı. Fato: - Diş- ma, et, taze bamya, nohuıtlu bir - Eh! .. Fato da öyle, o da gebe... mülbıeonduı..ı aılıın.acaktır. lst.ddilerin dipl}omıa, eblıiyeıtname, hizmet ve.. 
gisini l:fü:ryorlardı. lerinıi. ~r ... Dedi. Haniya o ak. pilav, zcrıcle, bir de buzlu vişne Hatta iki kız kali'ba bir .arada do. aihlaın, nüft.m hüviyet cüz.dan.ile at9k.eA veeib&ı Afı:lasının bu cevabı üzerine Fa- şaın nasıldı? ... O za~a~. AHkmn hoşafı... ğuracak Çocultların kır«<ı karışusa .....ıtH . _ . • . . . as•ıı.-.ı .... tıo söz söylemeğe kuvvet buldu.: dudaJ<.larını lrfnedledi, ü1$1.eı;:" ge Fa.toya her faraftan hediyeler d:n;acmt ':"de onlan kı;k gün biri. düne ı;,,'d,:,.dorimn hı<. te~um<>hal dil:?~~ '""'~· 1 / 8 9~.l ta. 
- Bıraz sonra ... Diye rıea etti. Çlrdı, fab4 ısırmada.~. ın •. tme- geld1. Halli:ıların hanımı bir güzel bırme ptermemok laznngelecek. Ankara f.tibe.nk umum mü<IWl!uguae gondcmıeleri ill\a 
Emıineden el aynasını, tarağmı.ı den ... Fatıo bu 'kıvırcık ~umral b~- Gördas seccadesi, zahire tüccarın. Ondan sonra ya"'.1'ulan. arlta arka- 'olunur. halJıCıların hanımının hediye ge- ~~ ~l:tı~ lba~lı~~r, Al: de sevgıt- dan Hallin Bey ve oğ1u Salih Bey ya, sırt ~ı.rla: getıireceğ:z, daha~ '11111 .... llm~~---••••••••••••••••••••'' 
tirdi~ men~ suyunu, diş fırça. \ıisının .~arı ~n menekşe ko. tarafından bir kazevi p ir inç, Sulu r~ da ikısı bir arada yuvarlanıp g;t S hh t . . 
cru; tası .ıstedi. Alisini kabul et. kulu yıttunden er--\\'Ordu... hancılanlan OOr teneke s:ıde yağı, "nler. _ . l a Ve tchmaİ muavenet vekif etİ 
.lllek iç:ıı kendi9ine çeki düz.en ver Fato. ıb'ır soluık .~~de ne. vakit- 1:-8~ ~ğa1ann hanı~~ndan l:ii!' ge. Kem SO'Llü olan Hao;b~ hoca: merkez hıfzıssıhası mu··esses•~ı· 
111<4< ~ordu. Uzun uzun; ihti- tenbera .,.ı,er- bir dersı okur. lınlık ilıek kumaş, /ilan filin... - Şa.,lacak şey! Dedı, ımamın -ına.nı ile di.ıleriru fırçaladı; saçla. ca.<ına ded> kb - Aliciğim. gül Bir aralık Fal<> Aliyi bir kenara bu )"lşta çocuğu olsun!.. . sahnal ma komisyonundan •• 
rını taradı; menekşe suyu ile silin. A'l~ ... Ben senmım. senden çek€rek: - Bana dedi, bir n;~an . ~anal.ı manalı oorn~: -.Yahu.dı ıii, e!<niıı paımalı:larım muayene ba~ ne ı.mısey; düşündüm. ne de yü,;]ğü ve..-. ortasmda l,;r ~de li>rde mahalle5'ne g>de=ış. 1 

- x..-.. Rdsasıhba M._ m ..._ ""1 -.-., ,. m 

etti. Emine onu giilürneiyerek te- ı!iişönebilı.rlm Ben b~ gün sonra küçük liruu ile ... Babania annen oyle mı? '""'""''"" muva\\&t lemlaatı ....... _., ..-m, •<"< .::: ıııaşa ed'..,...ıu, - Haydı, wt~<. buradan çılkacoj!lm. Sen şimdi ben de düi!'iin hedlye"1 yalıud ~a.. Salime kadm tedt gôzlerile bak- ""'""' talın &lma<,..tor. • 
9'>Cui(u bakl-.iyelim... den ayTılır aynlmaz, g'd;p babana ı-ümlüğ'ii olarak bir dfai men:anla tı: -: Ne biç= bir sual! .. Demek 

1 
- _.,.,., U.9'ı •-si rüai - ıı "" ........... mü!•,.'"'" 

Fato y..ıağında oturuy<ırdu. Alı.. anana söylleı:sin. Sonra babanla be bir gcnlanlı!t alsınlu. 11"'1 bunlar. istedi. "': oovab ve~d;, .- YaL Sat...ıma ....,., •• ..., •••'"""""· losına: - Beni yatır. Yatarsam o ralıer Haswı Çaw.şa gidersin. D•- dan sanınınlki gibi alabilmek i~in nız, dedi, ımam elenıd ş.ımd.deıı 1 
- ~'->e ~ etm•k ,...,..,... - sin ..... ıı. ""'"'"""'"' 

kadar .sii2ıgün görünmem!.. Dedi ha oonra üçünüı 1"rden gidip işe gitnıişüm. Meğerse bunlar sen- tutturon, QOCUi<l'!'ın biri. o~ bL ....,... "m.,., • ., l<ml•al• '"'""""' i1Rre daha .,.., k ıs,. Ablası y.ıstıldarı düzelterek onu ima'11 e!end',,.; bulursunu?. Onun den gel<'CelmN!... n Kız oil"'."" onlara heş!k nışanı ....., .... ....,..,.ı. d.11b ,,..,.. om ._ 

yatırdı, -Ben gideyim de oğlan• bruıa vadi var. Bi'1i kendi e'ile bir Bir gece, aradan üç ay geçt>lrten yaparız, dl\YO:. M.,,._ .. 
Movn'lık!lt 

ııı;ıııdereyim; sız de ikiniz IJaolıaşa araya getimı<k ;sı;,.,r, sen artık sonra. La;;! ağalann konağında Etı;~ hır kalrkaha. kopbu .. ve C'!"i lll11a!an Mdoll 
bmu.şursuınuz, dedi, ~nra ilave b<.>raber p,id€m-e?.sin amma onlar Ü- Habibe hoca Salime kadına sor. bu hikaıye bu !kahıkah:ı ile bıfü. 
etlti: - Sallan ,gene delfüğin tutuıp Ç'il gidlp ~i i>ulsunlar. Alla- du: H. Z. Uşaklığit Şiber mw;luğu 

180 metre 
1 acle4 
3 .. 

27M 

da çocu.ğa si•temler yapmıyasın. hın amrile ıpe~ıgannber;n kavl:le - Eh? .. Salime kadın yeni da. . 
Od.ada Faıtodan ba~a dört hasta beni sen.m için iste9inler. İyıi anla. madından ne haber? r Dr. lbrahım Denker l 

da:ha varoı: oriların ya.takları biıra'Z dm mı? Bir .güın bHe gecikttirme. Sa.1.!me kadın sank~ bu suali bek Bal*lı Basla.nesi l)ahi.liye Müle 
iitode. i?L A'li ile ~vaş ya~aş, kim ı;ınuli g<ol~ dudaklarını ver, diş: liyurm=asına hemen atılarak ce- h..,..,_ B~ <ün ...ı ıs ton M••~ 
~ye ~.ıttrı.rn:~den K.onuşabılecekJeı- lerı~ g~r .. ~aydı, yavrum Alını, vaıb ver<li: - Damadım değil, 0 ı BeyGilıu • Ağa.cıamU. Salnzstacı 
d:R Zatl;n diıge; hastaların etrafın- bemm Gul ~lı~ .. '. Ben buradan b enim öz oğlum, kendi yavrum. cadııksi Çöplükteşne ı.oitak No. 13 
da da zıyareıtÇ'iler vard.1. çııkmca her ~ bı.tınnş olsun... Onu kızdan ziyade seviyorum u. \. Telef . 4ı.HL :' 

Fa.ta, görllerıi. kapıda Aliyi bekle. .Aliiı hli:ç cevab veremedi. hr1adı tanmasam, benden iğrenmiy~eği.. • ~· • 

3 Pan:n.ak demir rakor 
3 • dinek 

3 • Nipel 

3 • T. 
3..2 » Redüksiyon 
2 • Tapa 

1 > Nipel 

6 • 
( . 
1 • 
2 • 
( l) 

2 l> 

'75 

teminat 
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4/2 Sayfa SON POSTA 

emleket haberleri Müh1m ilan 
•Son Posta.o) nın ıpor tefrikaaı: 90 

Edirnede Edirnede . 
Gümrük ve inhisarlar vekaletinden: 

3/8/942 tarihinde başlayacağı bildirilen müfettiş mQQ,vinliğl müsaba.ka im.. 
tıba.nının görülen lüzum üzerine 10/8/942 tarihinde b:14layacağı ve müs:ıbaka. 
ta.rihinde 30 yaşını doldurmamış bulıınmak kaydının da. 32 ye çıka.r.ıldıJ;ı ilin 

RIK1r(ıAl!111'!.t .. 
lstanbuldaki atıcılık birincili Şehre bol mikd-arda sebze olunur. «5255» "7549» 

Ahmed azkalsın yeniliyordu 
ği müuıbakaları için se~meler getirildi, liatlar ucuzladı İstanbul hava mıntıka depo amirliğinden: Kurnaz Ahmed hasmını bir-

yapıldı Ed~rnc (H1$usi) - Son günler. denbire kucaklıyarak dört beş 
E 1 8 19 d ı _ Ha.va. birliklerimiz ihtiyacı için bir a.ded dizel elektrojen gurubu pazar. adı a '"' akl d k · ı- ·· t ·· dirn.e 0:-Jıı.ısu.si) -

1 
ve 

1 
e şehnimiz p:i_Y.asasına bol mikt·a· r- m J arı yer en es:~ go u. 

Temmuz tar.iıh:l.er •. ndo İsıtıanıbu!ı.d_a, E- da seiba:e goe}bilyle başlamış ve dun,. hJıla. satın almacaktır. istekliler kat'i teminat tutarı olan iki bin lkl yüz· elli recekti. Bu, hareket yağ güreşin -
cürne, Çana:kıkalıe, Kırk}areli; htan..1d.en :i!t:ilbaren .fii.aldrardıa hissedilir dıe. liran Ba.kJ.riWy malmüdürlüküne yatırarak ma.kbırzları ile birlikte S0/7/9 fı de mağlubiyete delalet ederdi. E
hul; Bu.rsa; Telkirdaj- ve Koca.eli1recede dü.şikünilü.k hasır oılmuştur. Perşembe günü saat 11 de Yeni Postahane ka.rşısında. Büyük Kmıı.clyan h<Ln ğer Hüsmenin ayakları yerden ke. 
b?.lg~:eıri arıa.sı.ndaı. ra~~a~ olan; .. Bugüın w~a t~pta.n. mu~e1e ikinci kat No. 9/10 da. Hav.'l Satın alma. komisyoınunda. bulunm:ılarL silmiş ve Aıhmedin kucağına dl.iş. 
1 urbye a;tıc·llık bıt!•nciLıklennde E- goren sıebre fialtila:ı-ı şoyfeclltr: Kaıba~ 2 - Fenni ve hususi şartnameler komisyonda.n a.lmabilir. «'1774» miiş üç adını kadar bu suretle ku. 
dimeyi tcım!s:ı'l~ edecek a'l:.cı.ntn seçi. 1,50-2 lkruimış, faıs.ul'ya Ayşeka.chn ve cakta gitmiş olsaydı mağlUb addo. 
mi iç.İn üç hıaftaıdlanberi devaım edeın baırbu.n~ 17 ,5 kuruş; Gel.iın fasuL Deniz Levazım Satmalma Komisyonu ilaniarı lunurdu. Bereket versin Hiismen, 
mücaıdıeteJri atış müsaba.kaları sona ya.e• 15 .kuru1j; sarı fasıulya 12. ı 3 tetiık davranarak bu manevradan 
ermiş ve aıyni evea.fta 1 O genç se - kuruş; patlllcaJn !la.nesi 3.3,5 ve 5 kurtuldu. Ayaklan yere değdi. Ah 

'15000 Aded Küçük lı:emlk düğme d d ff k ı çılm. ,işt~r. kuruiŞ, p.aıt>eit$ 22 _ 25 kuruş,· ham. me . manevrasın a muva a o a. 
65000 Aded Büyük kemik dilğme h ·ı · ·· dü' H .. lsta:nlbu1Jda. yapılacak müsa.beıka ya yürzü J 2,5 kuruş; 'biher 50-70 mayınca asmını ı en sur . us-

1 1 ak ·· b k salJlataM lk ı ., k SSOO çift kopça men Ahme<lin kolları arasında sı. şarıt arı.na uygun o m uzere un -
1 
-uru.ş; _ tanesi J. ruruş; 10 Kalem ma.kine yed.ek aksa.mı 

br ara"sında buıgün yapılan .karşı. soğan !kuıru 13.14 kuruş; yaş 8.9 kışı/kıtı. A.rıkadan ve belinden do -
hıışma!Lard'a Merlkoetz klübünden Sa - kuruş; sarım:ısaık. 70 k'UII'Uqtur. Pera- 14 Kalem ma.ltine yedek aksa.ınl lanmş va-ziyette idi. Ahmed. has _ 
liıru Atıc~r hedefte bir 11 ve döt kende saıtışlar .kil'o haşı,na 5-8 kuruş 58 Kalem makine yedek aksa.mı mını ileri sürüyor; önden köstekli-

' 
2 1 aık ·· -9 ı ı...· · · J _ f 19 Kalem maltine yedek aksamı yerek altına almagw a "alıc::ıyordu. '> m uzere o puvan a ı..r•rıncı aras:ın:aa bir arfk:la sat~lı\naktadır. .. "( 

1 

6 K~m makine yedek ak.sa.ml 
oimu. ~ur. Bu dere.ce. a.tış tallımatna.. Meyv.a vaziyeline gehince: Hüsmen de Ah.medin kollarını bu. 

150 Aded Kotomper 
meısıtne nazarıaın bir;ı.ncı dıerece mu - Bu yı!l Ed.i.m.ede geçen seneılere 

4
ÔOO Metre Vatka dıyarak QÖıımeğe çalışıyordu. Gü-

vaffalkıiyelt saşı:Flınaıktad:r. !kinciliği nazaran rneyvıa. mah9Ulü az olmu;ş.. 
27000 

Ad.ed Büyük Yaldızlı düğme reş çok hEyecanlı safhalar ge~iri. 
Süleyman ve üçüıncülüğü de Ahmed tur. Dalha zi&ad1e ziraat fidanlığı 5000 Aded' Küçük Ya.ldızlı diiğ-oW yordu. On binlerce seyirci bağrı,. 
Haı.:ıtüııık ka2'Janmı~tıı-. 1

mahsullü pİyaısalyıa çıkaırtlmaktad1r. 1000 Aded Roga.n sakıntralr. şıyıordu: 
B-u aıraıdıa. hariçlien de baz.! meıyva·loat 400 Mt. Maıt Muşa.nıba - Ha, pehlivanlar! .•• 

Hububat hakkındaki karar 1gem:~eıdir. Bu yüzden meyva 1000 A.ded İşlemeli çı.pa - Ha; Hüsmen!. •• 
Tokatta çok iyi kar§ılandı : fiatla.rı lbinaz y-Ubeık.ı:ir. ~ugünkü pi_ 1000 Mt. ıCelik tel - Ha; Aihımed!. •• 

T okaJt (Huısuıs1) - Ticaret Ve. yasatya ınıaı:zıaııan rneyva fıatları şun.. 1000 Aded Çelik tel raptiye İsmail ağa, kabına sığamıyordu. 
Hletind-etn •tdb1'ii edilmiş olan icra lı.rdı-ır: EJma tıopltam 30.50 peraken- 1070 Ad~ şa.pka siperi Okluğu yerden ayağa kalkmış ses 
Vek:i\Ueci lheyeıt:iınıiını .onı kıararı bugün ele 50.70; vişne ~optan 40-45, pe. 3o Kalem Makine yedek üsaml leniyoırdu: 
kövlü ve --!L.irli mithim bir müstah.1rakendıe 50; 'kayısı topıtan 30.45, la ü 19 •·-I ··'-~-ılf el .. • maı~-... nln Ha A.ı...-ed ogwlum' 

J ~· ı Yukarıda cins ve mldctar rı ya.z ı « »- enı m ... ,,..., ~ .........,.. - , .nııı.ıu •••• 
sitl ldıtlesiile müsbehHk birrok yurd __ peraıkeınde 60-70; erik 20-32, pe. d K ~~.1- D 1: S t lma komı'crvonun .. _ Yetiıe:.tı'r •~eg-ı·ı -.. 21/'1/9~ Salı günü sa.at U e asımpa_.... en z a ı:na ~J ..,. - -< .l\.u:ıı~ .... 
da..,1ann •tıo·nilıaınd:g-l Halkevi sa.lo - iraıkeıııcLe 30-40; akçe aırmudı.ı 20. 3- ı..1.uı . belli .. ·~- --'"-"·- komisyona mü Ha ,,,,..ı~..J.-1 "' ,.... paurhğı yaıpıla<:ağ'mwo.n ıi.'> "'1lc e!'ln ıun ve saa;...., m~u.. • - , "v auu.u .••• 
nunda vıali l=etttn Ç.ağpar tarafın- perakıende 30; yer]~ fındı.k toptaın rac.aatla.n. ('7'131) Aıhmed, hasmını sımsıkı kene<l -

ıülıür QÖ"ı;ülmez çırpınarak bk kur. 
tuluş narası attı: 

- Hayda Aflıme<l be!. •• 
Aıhmed de: 
- Hayda Hüsmen be!. .• 
Diye mukabele etti. İki pehli -

van hızla birbirlerine girdiler. Sı. 
kı boğuşu:rorlardı. Esasen küçük 
orta Hüsrnenle Ahm~din üzerinde 
dolaşıyordu. Yıldırımla, Demir Ha 
sanda hayır yoktu. Hüsmen galib 
gelirse o; baş olacaktı. Ahmed ga. 
li'b gelirse baş onundu. Bu sebeble 
her ikisi de galilb geI.meğ.e savaşı .. 
yordu. Her iıkisi de birbirinden çe. 
kinroiyıor, ilk.isi de dolu di?4rin gü.. 
reşe giriyorduı. Yalnız ortada ibir 
şey vardı; eğer Demi!' Hasan. 
yorulur da giiTeş etmek kabiliyeti 
kalmaz Yı1dırıana pes del"3e ve; 
Hüsmenle Alhmed hirbirleri?N mal 
1ub edemeyip berabere kalırlarsa 
Yıldırım küçüik ortayı almış e>lur. 
du ki!... Böyle olabiUrdi. 

(Arkası var) 
NOT: ·--

SGD ~terde mündericat i.)oklutundaa 
her Salı günü okuyucularımın sun 111 

makta olılutumu:z güreş miiSahabelerl '" 
mlzl veremedik. Bundan böyle ber Sah 
gijreş miisalıa.belerJmlzl okuyueuıanmı.sa 

muntazaman vereceğimizi bildirir ve 1. 
r;ür cınerk. 

dan haz:.runa anlatıl'mış ve hükfune. 27,50 peraikıeıntdle 3:>-40 kuru!'tur. ~ • • 

1 
lemiş zorluyordu. İleri sürüyor; 

tin a.lıa.caiı muaıyyerı ni.sb~ ve mlık. Dğeır mıruirl ihtiyaç.lardan et: Da_ ri F abrıkalar Satmalma Komısyonundan bir yandan da kösteği önden ye - ,.. 
tar haıldkıılndıa çoik açı!k bj. rdemeçte na 120; 'koyun: kuzu 140 kuruş; . • tiŞtiırmeğe savaşıyordu. Bu heye • lstanbul borsası bwlunlmnJşıtıur. T oebliğ dinleyiciler üze pey.nir &:aşer 2 00; teneke taze 1 1 O Muhafız eratımız için Atustos 942 iclode yedlnlecek 250 Kg. kurıı ısogan, 500 canlı anda Hüsmen, fevkalade bir 
rinde ç.cı1k müSbet tesir yapmıştır lkı.m!Şlı pelr~ıende oiarak satılmak. Kg. patates, 400 Kg, taze fasulye, 400 Kc. pa.tlıca.n, 500 Kg, doma-tes açık ustalılkla Aih.medi az kalsın yeni _ 
Toplan:tı ve 'haıslbihaI uzun müıddet tıa.ıdıLr. ekstltme ile satın a.lınacı.Ithr. yıordu. Birdenbiıre eğilerek Ahme. 
devaım ıeltmiş ve hukumetin itdıaz ---·o--- Evsaf şartıuıııesl her gün komisyonda görülebilir. dl teilc paçadan ve tersten kaptı. Bu, 
etıtiği !hu son !karar yurddaşlarıın de- Çorlu Halkevinde seçim Tahmin edilen f'ia.t 496 liradır. Teminat alııçesi 37,5 liradır. yağ güreşinde çok tehlikeli bir 
ri.n memırwıııiıYetıfuri .izhara vesile .a:L Çorlu (Hususi) - Çor.Iu Ha lke- Ta.libletlin ( Ağustos 942 Salı günü saat 15,30 da teminat makbuzu ile hal idi. Ahımed; paçadan kuvvetle 
muştu.11, vi çalışma kıoHarl seçimlerini yeni- Sa.lıpaz.annda askeri fa.brikala.r sa.tın alma. lı:omisYOnımda. bulunma.lan. «7674» Qekip kıçının üzerine düş.ürür ve 

--o--- lemis vıe halkevi idare heyeti reisi\-=-~--------------------------- kendi de göbeğine otururdu. Oyu. 
lzmit kız enstitüsünün sergisi Hüs~yin Temoçin. DiLTarih Enver İstanbul Fiat Mürakabe Komisyonundan: nun icabı böyle idi. Hüsmen, usta 

kazandı Erlben, güzel Saıı'atlar Mustafa Su. QOCUktu. Bu gibi ince oyunları bi. 
D d A k İlan No. 1'14 ib'k d İ.zmit (Hususi) _ Şehrimizdr nar, Te~il Arif ün ar ta. er, 

19 
Temmuz 1942 gününden itibaren %tO rutubetli ve 600 ıranı ın'.kletindeki lir ve hem de y-erinde tab ı e er-

a('ıldıqını ya7Jd•ğ;m1z Kız ensti.tilsü Spor tsmaıııl Kuman, Yayın Semıha, bir aded ekmeğin fia,tının d6» on altı kuruş olarak tesbit edlklitı llli.n olu • dıi. Aıhmb:~' pkaçaY: kapt~.nrzd .. kapVtıre. 
nün ser.gisi kapanmıştır. Sergi İz. ve ikıöycüıü~ Azmi Selat olarak te. maz kl-uen u.şagını ço u. , 
mit halıkı tarafından çıoık rağbet şekkıüll etmıştir. nUJ". «7'786>) • gene biır anda budayarak paçasını 
~öıurüs ve şiımıdiye kadar hiçıbir Yeni ~eyet halkevini faaliyete g-e .................... M.:;b~~:-;;--Ne;;i;~t-MÜdil'rii~m.d"B:'b;~'------- alıdı. Fakat bu hareket esnasında 

--c.......,_,_.._....-aı._·~..il.m:i.Vi müstesna bir çirerek vımyet, ve klom~u kazalara fliüsmen çözüldü. Güreş tekrar 

-····-18/'1/19"2 açılış • kapanış fla.Uan 
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1 Sayfa IOR POSTA Temmm: 19 

Sümer Bank Yerli Mallar· Pazarları Müessesesinden: 
NAZARI DİKKATE 

20.7 /942 - 21.7.942 - 22.7.942 günleri bugüne kadar numaralari ili.a eclilmit olup da henüz mallarını mağazalarımızdan ve bayilerden almamıı olan müıter;Jerimize tahıiı 
edilmiıtir. Bu müddet zarfında evvelce kupon numaralan ilin edilmit olan kimaelerinilin edilen mahallere müracaat ıuretile kuponları mukabilinde istihkaklarını almaları 
ıa,..n halktan rioa olunur. 

23 -7-942 Tarihinden İtibaren Yapılacak Tevziatın Kupon Numaraları ile Müracaat Günü Ve Mahalleleri Aşağıda Gösterilmiş olup: 

1.) Numaraları ilin edilmit olan kuponlar hamillerinin nüfuı cüzdanlarile berabe bildirilen mahallere müracaatları. 
2.) Ayni Soyadını tatıyan birkaç aüfuı cüzdanının, aile efradından biriıi tarafından ibrazında kuponlan mukabilinde iıtihkaklarının verilebileceği. 
3.) Henüz ilan edimemiıolan numaralar için müteakib ilinlarunızla tevzi günleri bildirileceğinden numaraları ilin edilmiyen kupon hamillerinin müracaat etmemeleri. 
4.) Tevzi ekiplerimiz tarafından evlerinin ziyaretlerinde evde bulunmayan veya henüz tevzi kuponu almamıı kimselere nahiyeleri mmtakasında tevzi kuponu verilecejin

clen bu dağıtmaya inmzar etmeleri rica -v:e ilin olunur. 

Beşinci Liste Biiracaat edilecek günler : 

R~e Atala.y Kuun. 
Paıoa Uzunyol Turtu .. 
cu eo'kıalk. No. 6 / 1 
F.thr Ben.er Kawımp&f& 
~e aa.ddeei No. 66 

23/7/942 
Peır,embe 
Kupon No. 

226801 .. 226900 

24/7/942 27/7/942 
Cuma. Paııaıtite9i 

Kupon l'W. Kupon No. 

22b901.227000 227001.227100 

28/7/i42 29/7/942 
Salı ~· 

Kupon No. Kupon No. 

227101-227200 227201~227300 

30/7/942 
Petfelllho 

Kupon No. 

• 31/7/942 3/8942 4/8/942 5/8/942 6/8/942 
Cuma P.aa.artellf Saı'li ÇM-şanıba PC'l'felnbe 
Kupon No. Kupon No. Kupon No. Kupon No. Kupoa No. 

~~~~~~~~~--..:.~~~~~~~~~~~~~~ 

227301..227400 227401-227500 227.501-227600 227601..227700 227801-227900 227901..228000 

228001.228400 226401-228800 228801.229200 229201-229600 229601-230000 230001-230400 230401..230800 230801-231100 231101.2314-00 231401-231700 231701-232000 

• 
218001 ... 218100 216101.219400 219401.280000 342262.342800 342ao1 .. 343400 343401_344000 452001_4521-00 452101-453400 453401-454000 496001 A9660o 496601.497200 y .eaS Ma.IJ.ı- P-.rt.rı 

~üdlıwr- maiazu~'~~~~~~~~_....~~~~~~~~-=-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~ 
Kenaın Büyiikak.man F... 2811'66..281300 28i301-28UOO 281401-261500 281501-2131600 281601..281700 281701.281800 281801~281900 281901.262000 283001..283100 283101-283200 283201.283300 
~ Mııbmudııiye 
Cllddesi No. 2 

Mdml'ıdd K.a.Ca.dar Eyiib 
Rami Mafunwdiye ca.<i.. 
dem No. 34 

Yoeırtl ~ Pıarzll't"laırı 
.l<Wdıtlc.öy :ma ~ a.z.ıl$~ 

l<mıaııll.nıo Çi. rkin oğlha 
Kadıköy Pazaryolu No. 
:)~ Kon~i.M 

StOkı Zodlı Büyukadlı. 
• Çı,... ca.cWe.i No. 30 

D.-C ~ Be.yk'oı: 
Fevapa.wa. oa.dclem No. 
72 

283301-283400 283-401.283500 283501.283600 283601.283700 283701.283800 283801.283900 283901..284000 3JJ819-333900 333'901-334000 339617-339900 339901-340000 

321001 .. 321795 328001.328750 326751.}29400 329401-330000 336001.336600 336601.337300 337301.33.SOOO 402001-~112700 402701 .. 403350 403351-404000 532001.532750 

532751..-532850 532351.532950 532951-533100 533101-533200 533201-533300 533301-533400 533401-533500 533501-533600 533601.533700 533701-533800 533801-533900 

356501~35670() 356701.356900 356901-357200 · 357201-357400 557401-357600 357601-357800 357801.356000 358001.358200 358201-358400 356401-358600 358601-356800 

'412001 .. 412100 '412101.412200 412201.412300 412301.412400 412401..A 12500 412501.412600 412601..412700 412701-'4 l 2800 412801.A 12900 412901-413000 413001-413100 

Pmwıv Kondu Beykoz '413101.AI 3200 413201.413300 413301.413400 4 l'-l401.413500 413501..413600 413601-413700 413701-413800 413601-413900 4139()1~414-000 414001-414100 414101.414200 
Yeiılcöy Çayı caddeai 
No. 28 

~ TtKaA Beyko:a 414201~14300 41430I.~14400 414401.414500 414501.414600 41460IA1 -4700 414701-414600 414801-4149'0D 414901-415000 415001.415100 <tJ 51O1-415200 41520 l-415 300 
Fıt'M'IJİ!pqa eaddeıi No. 
~ 

Yd MıııdJıw- Paza.rlıın 438201..4l9000 439001.439500 439501.440000 466001.468500 468501..469000 469001-469500 469501-470000 470001-470500 470501~71000 471001-471500 471501-472000 
Abenıaıy mıaiu.aet 

Yeııtl M.W.r Paz.r-.ı 450001..451000 4;1001.452000 464001-465000 465001-466000 466001..-467000 467001-468000 492001.493000 493001.494000 494001...495000 495001-496000 5()6001.509000 
Bcıyloğlu nııai•u.•aııı 

Hüıııey.ifn Özıearaç Be. 509001.509100 .S09IOl.509200 509201.509300 509301.509400 509401-509500 50950i.509600 509601-509700 509701.509600 509801.ı509900 509901-510000 510001.510100 
~ Ortaçe,..e oad. 
tlmi No. 67 

l\ııaan ve Hüeeyin Özer 510101.fı/ll0500 510501.510900510901.511300 511301.511700 511701 .. 512000 560001-560400 560401-560800 560601.561200 561201-561600 561601.562000 562001-56240-0 
Hadk.ö.teık o&miei No. 
15 
Me!Mned F'aau'k Kıııpa.. 454001..45.+100 4541O1.454200 454201-454300 454301.454400 4544(}1-454500 454501.454600 454601.45470-0 454701.454800 454601-454900 454901-455000 45500 L455 l 00 

·~· Sipahi aolluı& No. 20 

ıAlımed Güvef\9' 4551O1-455251 455251-455400 455401..455550 455551-455 700 455701..455850 455851-456000 47200 L..472150 472151.472300 472301.472450 472451-472600 47260 L472 750 
Mabtwdpap baş No. 
l.+9 
~ Sunar ve Sü • 472751.473000 473001-473300 473301.473600 473601.473900 473901..474200 474201-474500 474501-4746.00 414601.475100 4751 O l.'475400 '475401-475 700 475 701-476000 
~ Ergene Yeni -
~ne A§ir Ef. 
oadd'ellli 2 o 
MuıııııaıFa Sami Humana.. 476001.476600 476601.477200 477201.A/!7600 477801-478400 -478401...479000 479001-479600 4i9601-480200 480201.ASOSOO 460801..481400 461401-482000 482001-462600 
JJll Y.en~oatahaıne Arir 
Ef. cadLe9İ 20 
Ş~n m;LğaUMıl Su.t 4826(}1-ı482750 482751.482900 482901 .483050 483051.483200 483201-483300 483301.483450 483451.463600 463601.483700 483 70 )~483800 483801.483900 463901.484000 
t.e,OOemam lıue~ 
No. 1/2 
Şıılrıiır Şatır Sarıyer S... 484001.484200 484201.484400 484401.1484600 484601.484800 484801 ... 485000 485QOl.485200 485201.485400 485401.485600 485'601-485800 485601-486000 486001-486200 
2yer cMWe.t No. 9/11 
Buııhıııneddin B&fflm.al' "486201.486400 486401.486600 486601 .J4.368()0 '486801.481000 487001.48 7200 467201.48 7 400 481401 .. 48 7600 487601...487800 487801...488000 488001.488200 488201.488400 
~~ OrMçet.me eo..ı 
bık No. 25 
ıAhmetl' Aaa Kö.eoilı 512001.512600 512601.513200 51320 l.ı513800 513801-514400 514401 .. 515000 515001.515600 515601 .. 516200 516201.516800 5 l 6801J5 l 7400 517401-518000 518001-5 i &600 
~ata b8'1 No. 
195/197 
Kıadl6 Özüyılm.az Mah- 518601.518900 518901.519200 519201 .. 519500 519SOl.S19800 Sl9801.ö20100 520101 .. 520400 520401-4520700 520701.521000 5210<>1 .. 52UOO 521301.521600 521601-521900 
mıuılPa- b-.. Doğu 
llİlliaaM No. 91 
HaUd Hiılı:ımet Erceız 521901.522100 522101.522300 522301 .. 522500 522501 522700 522701 .. 522900 522901-523100 523101..523300 523301.523500 523501~523700 523701.523900 523901.524100 
Ma6ırnuctpqe lrfaıniıye 
~No. 16 
~ Bdkk Sul 524101 .. 524300 524301.524500 524501.524700 524701.524900 524901-4525100 S25101.S25300 525301-525500 525501.525700 525701 .. 525900 525901-526100 526101.526300 
,...m.mı cadM.i E. 
oe ml"@ıtmar 

Yerı5 Maı}9.r PuarlalrJ 526301.527500 527501-528700 526701.52990() 529901.531000 531001.632000 536001.537200 537201-53-8400 538401.539600 539601.540800 540601-542000 542001.5'43200 
e,.lıqdkapl ıne.Hııu-ı 

Mdınwl Nuri Topla, 543201.543800 543801.544300 544301-54.+900 544901.545400 545401.645900 S45901.546400 546401 .. 546900 546901.547400 547401.4547900 547901-546400 548401.549000 
Finomncıl.ir Mahmudi • 
ye t.ı. ·No. 3/ 4 
H...,.ri Doiu ve teriki 549001-549250 549251-549500 549501.549750. 549751.550000 550001~50250 550251.550500 550501-550750 550751-551000 551001-551250 551251.551500 551501.552000 
~Jdav Mehmud~ .. 
yıe .ha.n No. 1 

Zdcl Zerrin ve ortağı 552001 .. 552200 552201-55240-0 5224-01-552600 S52601.552800 552801-553000 553001-553200 553201 .. 553400 553401.553600 553601.-553800 553801-554000 554001.554200 
Anoaıılc nlııbı Y usıu fyaın 

Naııı içıindıe=·==-~~~----~~~------------~--------------~--------------~~------~--------~--~------~----------~~----------~--~ 
Albıdu1wlh.a.h Şehremini 554201.554400 554401.554600 554601 .. 554800 554801.555000 55500 t .. 555200 555201-5~5400 5554(>1..555550 555ı;51 .. 555 700 555 70 "-555800 555801.555900 555901-556000 
Sa.raıymeydauı cad. No. 
37 

Hücyin Hzltıu ve Süley 556001.556300 556301..556600 556601 .. 556900 556901.55 7200 55 7201-557500 557501.55 7600 55 7801-ı558 I 00 5581O1.558400 558401-656700 S5'8701.559000 559001.559000 
mıım Sm-J Kapa.'lıça.Tfi 
Aynacılaı No. 5 


