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(Bu •abah gelen hab rle:r 6 net sayfamızda.dır ) 
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HALiCiN K U LA 

HALK.iN D 1 L I 

Sene 13 No. 4301 Yazı itleri telefonu: 20203 ÇARŞAMBA 29 TEMMUZ 1942 idare ı,teri telefonu: 20203 Fiatı 5 kuruı 

Almanlara g6re: 
~~__....,.....,...,~ 

Egede ve orta Anadoluda bir tetkik seyahati 
Olglaska 
tıbrl 

bflcaaıla 
zaptedUdl 

Çiftçi bazı yerlerde 
hükiimetin istediğinden 

Almanlar buyuk 
Don kesiminde Sal 
ve Maniç' e ulaştılar 

fazla mal • 
verıyor 

&3!~•..;o;;.~ 

V d
• 

1
·nde Amen'kada ihraç manevraları: Amerikalı deniz er1eri. bir köprü.başı 

or ınera çevres kurmak f;.zere sı1ıile hareket ediyorlar 

Kara borsada nn ve arpa fiatları 
devlet fiatlarından aşağı dtişto 

Sovyetler arbk r····•oo•••••H•••H••••OOH••••H••-""'""''\ -----------

taaarruz ~iyorıar ikinci cephe i Tebliğlere göre 
Rosto/ta alına~ e_sir ihtimaline karşı 1 Mısırda vaziyet 
ve ganaim buyuk 

rakamıara~ı;, oıugor Alaıaara 1 Bartılıkb 

c1u1~!?..iliA~~c;;,: lbt11atb 1 
ı taarruzlar 

:ı!hı~~~ =e Bat~~ da•raDIJOl'i b 1 dl 
:s=ı =e~~;~~r= • 1 aş a 
OlginSk.a f0hrini zaptet.miştll'. . d ·ı 

Don ınaıri a.p dolayıannlda1ö Şimali Fransa a Mihver 1000 esir aldı· 
~a~:ın~:~!~~:1 =e~~~ dünyanın en modern ğını ve 60 tankın tah
miştir BlrQok mühimmat depo1an tahkimatı yapılmıf 1 rİb edildig" İnİ bildir;yor 

. (D..-nl 11 inci ıa,fada) 
- 1 -

ı.,,,,_,~ Rre • Londraya karan bir Fran-1 Şimal lıeıiminde lnıilizler Rus ara gu • ~ ı ıız meb'uıcına röre, fayecl 1 eıki mevzilerine ~ekildiler 

S""t~a~r .... _l...._,..O_ .... _S .... ...-k~O· I i t,::;;a 1r~~:ya;:'uiı;;:,~ i Ktınire ıa .A.A.> -1ngmz or-
1 .. ta;şaıik umumi 'karargfilunın Sa'ft · 

1 1 
iıyan edece km it! tebliği: 

ızer ne . At&~ 28 (R . .... _ D~manı lkuvvetleırinin şimal ke-

1 - sımi:nıdekı :me'WIUeııoden t>qlemae 

llerllrora• eıl) - Almanlar, miittcfilt!erin suretile yaptılldarı taaITurıa dUn 
.. ' ~ bir cephe açacaklaTJna 26/27 Temmurı gecesi kurvvetleri.. 

peık i'1tima.l vermemekle beTa • mi.Zin dca.rşıı1ıJkı şiddeUi taarruzla • 
lbcr, ihtiyatı da elden bırakma • riiıe gelişmiş ve bu.na topçu kıuv • 

Ağustos ortalarında İstanbul ve İzmir haricindeki yerlerde 
ekmeğin vesikasız satılması muhtemel, bu iki şehirde de 

hamurlu maddeler · satışa çıkarılacak 

( "Son Posta,, mn lzmir muhabiri Adnan Bilget yazıyor J 
1 Ankara 28 .Hususi) - Egede ve 

""'1flll'J---------ııııı.. ortta Anadoluda yaptığım ıst.iadeli 

Atılay 
kazası 

kurbanları 

Başvekalet 
aziz şehidlerin 

isimlerini bildiriyor 
A"nXara 28 (A.A.) - Baş. 

velk.&l en blii ~<lihııi t'r 
14 /Tıemmur/ l 9 4 2 tııuü'hım. 

de lbi'r lkıaza neticesinde baıtaın 
cıAıtıbyıı denizaltı gemimizde 
flfıid o'la.n 39 aube.y, ~rbat ve 

(Devamı 6 inci .. yfada) 

lbir tetkik gca.isınden şimdi An • 
!karaya avôet eylemiş bulunuyo • 
mmı. Gezip temas ettığim her yer
de, büıtü.n çiftlik1erde milstahsılın 
canlı ve semereli çalışmalarım de. 
rin bir zevlkle seyrettim. 

İınnirden Ankaraya, Kayserıye, 
Bilecik, İzmit ve İsıtanbula kadar 
uzayan vilayetlerde ekmek nümu. 
nelerini ıg.österdi~er. Bu ekmekle. 
rin bepsi de :kalite itibarile birlbi • 
riıiden farklı idiler. Kayseride, 
Yoogadda, Y erköyde, Krrıkkalede, 
Ankara, Eskişehir, Afyon ve U • 
~a ekmek ~ağı yukarı sırf 
l.mğday urnmdan yapılıyor. Yalnız 
kın:ix ve İstanlbul kalite itibarile 
ekınalerln en zavallısını yiyen Adnan Bilge~ 

hirler o1aTak kalm~tadır. best satıM.ıg nı gördum. Köyliü1l.e 
Çorum ~la.yetinin iskel<?si olan ımal ettikleri ekımekerin b:n gr 

Çerild de ekıilıeğın vesikasız ve ser (Devamt 6 11eı .. ,fada) 

Moskovanln Ş·ımal mı&t.a ve bütün ıtedıhirleri al - vetlerlmi:zı de gene şıddetle işti -
malkltaıclı rlla.r. rallc etım'iştiır. 

d tJ d Cd1en haberlerden an.laşıdı. Hafi!f lbdnlba u.çaklarımıila av -----------

oguSUO a mevzii iına gÖl'C Alman iwal kuvvC'tloe. bonlbardıman uçaklarımız kava Al d 
n Fnaınsa sahillerinde mane'<'ra.. ıkuvveflemmizi deste'lcliyerek .şi - manya &D 

Çarpışmalar Oldu laır yapmaktadırlar. Ml.fb.telıf ma~ kesimmdE düşmana taan-uz 19 • 1 }-'-
ıbirliUer muhayyel ihraç haıre - etmişleııdir. Stukalarm refakatin~: mı yo• ...... 

__ 1tet1erine loaışı koyma talimle • buJ.unan bir düşma.n hava teşkıh 4 1 } 

Ticaret Vekilimiz 
İzmirdetetkiklerin 

devam ediyor 
Ruslar Rostof ve rindıe l.1unuyorla.r. avıcılarıımız :tarafından başarı ile em ryo • 

Gene bu haberlere göre iki karşı1amnış ve yapılan taarruzda l i 
Novocherkassk'ın ! co.vamı s inci sayfada> ~ündü.z ÜlÇ düşman uçağı düşü - ma zemes 

tahliyesini bildirdiler \.. ........ -·----... - .............. .J (Devaml 5 inci sayfada) h • _ --o:-:- "' a yoru 

Kara borsada 150 kuruşa bu.unamıyan 
pirinç 75 e düştü tüccarların müracaat 

ve teşebbüsleri bir netice vermedi 
Timoçenko: ccAlmanlar Don Husrev Gerede Londra elçımız dogu 12 1 k--ı·t 60 
nehrini 6eçemiyecekler, bura- B ı· d b'' .. k d·ıı . k o omo 1 İzmir 28 (A.A.) - Ticaret Ve -ı Ticaret Vekili saat 13 de in 
Ja Onları m ,..Olub edecegwimn er ın en uyu me• 1 erı ursunun t 

16 5 
lkilı Dr. Behçet Uz, bu.gün öğle • ve üzum tarım satış kooperatifü 

- den evvel ıticaret ve zahıre borsa.· birlığı ıtarafından şerefme ver.i 
Jemiı / 1 d 1 t . d o oray vagon sına giderek ıtüocar ve simsarlarla öğle yemegiın'Cie hazır bulundu rasimle ug'"' ur an 1 açı iŞ örenın 8 7 • gönüşm~ muıMel.f meV7JUılar ü • tan sonra saat 16 da vilayette l 

M°*cwa 28 (A.A.) - Sovyet. . . .. ve furgon geldı zerinde tetndılder yapmıştır. Geçen pıılan ko{mıaka.ıttar toıplantıs 
lsnıı gece ya.Tlaı tebliği: Berlln 28 (A.A.) -- Memleke • Lonıdra 28 (A.A.) - Tıiirk ye b~- sene mahsullüınden kalan üzümle - r yaset etmiştır. Toplantıda v 

27 Temmuzda :kıfalaırımız. Vo • t'ne dönıne'kte ola.n Türkiye bü- ~;elçisi ~le 1ra~ orta elç.ısı v:a~~ _ rin ihracı mese!esi ayrıca te_tkik izı:nir meb'usu . ~ahm•, be~ _ 
ııonez ve Novoeheritaask bölgelerin.. yıüılt elçisi Hüsrev Gerede bu ak- büyülk e'llçılik müsteşan ıle ü A k 28 H • B' meV7JUU. olnıuştur. relıSl, topra'k ofısı umum n .. ud 
ete ~ çarp11mı9lıaııdır. Kıta. p.m Ber'linden hareket etrnıştir. birçdk şahsiyetler dün L?~ra s1a· ~eti~ • iı u.uaı) d -d ~ Borsanın Wkrar faalıyete geç • 'ile ofis eıilmnı, İzm'r kazaları k 
eıtıımıız. çetin muharebelerden ıonn Büıyıü'k elçi istasyooda, Führer adı. niversitesinde dbğu dillerı ~u~ ;. m cl\:niz .;rı lz ma~ya & ~~ mesi ve seribest p'yasanm yemden rnakamlaİiDe belediye reisleri 
R<*ov ve Novocherka.sk'ı tahliye na d~et nazırı Dr. Meissner ve r.mın açı1ış töreninde hazır u u ~~ .. _ Y~- rna e~eaı aaAunka a 'kurulması dolay sile· borsada bü- parti başkanlarından bazıları 1 
-~!-Aı...-.J' h . . R'bb t nııe"ardır a,... .... ..,. .. uıar yapan neyet n araya "k _ıı., . '" l h"k•... bu,, 1 rd 
cuı~uu. arıcıye nazırı von ı en rop a- m'"'"(ı . ~ ara el" .. .. T" k h . \l h" yu tezi:l.lıura~ yapı mış, ve u u- zır 1U'Ilmtl!Ş a ır. 

Moskova 28 (AA.) - Sovyet dına harldye müsteşarı von İnigilıte~~ maarif n:ızırl~~ P ort; k~i:bu lJfl .. d/yetı J ~n ul 9 metin bu 'kararının doğıu:rduğu u. Ticaret V-e'kiJ!i ekmek mesel 
t'~ e1ci : Webısaec'ker tarafından selamları. mento muste.şarı .chute:

1 
t~g liz il Tllik ~Ik~ ~na;ı a . mmni ferahlık ve sevinç tebaniz buğday işi, diğer hubuıbat ve gı 

Almaın'larııın Don nehri din•din. mı:ştıır. Hariciıye nazırlığı daire ve Yakınışa:r'k mı·~~tı.~rı t ı birliği- mı :yon (De 1

5 
. ırl an ~a )am. ettirilmi$1r. (Devamı 5 inci sayfada 

dle pişacle motörlü ve tank kuvvet. şeflerile birçı0k devlet ve ordu mü miUeti arasında ku1ture .ş vamı mc .. ,.a a 
leııile yaıpt'lil birçok ta&nruzlıtr pÜS.. (DevlllDI 6 inci sayfada) (DeVaJDI 5 inci sayfada) -••••••••••••oooo•••oo••••••••••••••••oo•••••oooooo 

kürttılmüşt:ür. Bir Sovyeıt bir'liği 2; Münekk.ıdı· lenkı·d 
A:lman tıaınkı tahrib etımif ve takri. 

( DevMnl 6 inci sayfada) 

200 Alman uça· 
ğı İngiltereye 

hücum etti 
Londra 28 ·AA.) - Hava na • 

zıtlığı tebliğ ediyor: 
Dün öğleden sonra We11mıgtnn 

tayyarel'eri Aimanyanın betısında 
a.Skcri hedeflere hücum etmişler. ' 
diır. İlki ta:yıyaremiz' kayıbdır. 

Berline ıöre 
BerTin 28 (A.A ) - Askeri 'kay. 

na'ldardan b?l'diril<l\ğine göre, dün 
gece 200 A man savas uça~ı, Bu:r-

Halid Fahri Ozansoy, 
R. Cevad Ulunay'ın 
romanını kusurlarla 

dolu buluyor 

rıingbama bir 'hava akını yapm:ş.. Ba,ta Amerika olmak ü:r.ere bütlin müt~eflk me.?1t~ketle•~ A~man R. Cevad 
Iar ve şetıre ağır ve en ağır çaptan denizaltılarının faaliyeti netioeıinJe gen: .. ölçüde ugradıklar~ gemı ka. Ul 
bomıbalaııla ibüyük sayıda yangın •-.y 1 Ozansoy unay 
bombaları atımış1ardır. ç yıblarını telafi etmek için ıeceli gündtizlü çalıpnaktadı~ ar. iJı nd ki (Heftid Fahri Ozal\loyun makalesini 

---~~~.aı·ı.....aıwıw:ı.a:uaı:a....ı:~wa.ı:a.c.....ı.:üW_! e~t, , ___ .Y_ubr __ ı~daki-· _r_ea_im_,_1_en1_ .... ku .... ru_lm.a:.·...:ut~b_ir_Amerik~~.,._ı_e_nu_tezı-~1 -·~l 3 üncü pyfam1zda bulaca'ksınız) 

28 kiştlik tramvaylara 115 yolru blndllf ttsblt edildi - Gazete\erd 

Proleıör Zati Sunıur - Gel vatman dostum, bera 
çizi lftliım / 



ı 

2 Sayfa 

Hergün "'ı Besimli lllakale: 
Yiyecek maddelerini 
Serbest bırakmanın 
Devagı kül olduğuna 
inanırsak kendi 
Kendimizi aldatmış 
o:uruz 

~---FJr:rem U,aklııiJ 

SON .POSTA 

Dile en fazla ge:en cümle 

\ 

Temmuz 29 

Sabahtan Sabaha: 

Halkla temas eden 
Küçük memurda 
Ak. ak ve mesuliget 
Kaygısı olmalr. 

,... __ Burhan Cahid 

B ir günlük. .. gaz':~. havadiııı'lerl 
. ~ı oda uç auııatımal vak'a. 

81:· B~ balh. vesika ile aatı§ yapan 

Y ~ .. __ ......... --..J..J-L. • • bır mu~nirı memuru biri Evka. :}tvaıı w.uau.n:=nn.'iı setbest l aid · ' 
.. " bırcılk:manın şımdılı!k küçük a ç.ıuı: sularında çalı an bir 
olçutle olsa bile gene iyi tesiri memUT, biri nün. :işlerinde çal :şan 
görılimnıye ıbaşladı, memur. 

Dün bir mesle!kdaş İstanbukla, Bu b~her'leıi aık sıi: okuyoruz. 
bir diğeri Ankarada ptyasayı db.. Daha zıyade lt.üçük ta6ll rnemu~a.. 
la.ştnışlıar. göroüıkleri yekdiğerinin r~.. ~rn w nıacerası oldukça ha. 
aynid r. zindır. Kolu.agunun altına bir evrak 

Üç beş ,gün evveline gelinciye ; çanıtası, bir elinde makhuı: koçani 
!kadar Unfa yağı., iy• pırinç e-:ıd&- kapı !kapı dloıkşan bu memur bele. 

~~n~~~e~nri~~~ ~----~-----~~~~~~~~~~~~~~~~~!~~-~~~Z~--~~~~!------~~-~ d·~~~k~~ ~ı~~~ Bu i:ki maıdd:C bugün cE• teOO!{e ~ J · l~pJar. Gün olur kı çantas·ndn bir 

çuvıa-l yığıınları halın.de pıyasayıı imanın en çok ele aldığı, üzerinde en fazla durduğu, heqeye tercih Şahsınız etrafında söylenen mun bir bikiyeoin muhatabınız üttrİn kaç bin J:ikh-. Aldığı aylığa 
dökiiDniülş ıdeğiJıcfır. Fakat art :k ettiği mevzu kendi .-hsıdır. Söylediğimiz sözler ara:;ında hazan ha. de ne tesir yapacağını anlamak istiyorsanız bir be.fka.sıııın kendi fah.. göre gün ° Cebinde kır.it para 
meytlana ç&ınası, ni.s:beten ı:cur kikatten az ayrılonlnrı, baza.o ise hakikate taban tabana zıd olanları Si etrafında anlattığı U%UD hikayeyi dlnled.iği:niz sırada ne h.ia ettiği. r~ktur. scmmB· ~Mh e hiTçolt ihtiyaç. 
ıfıata alın:rnast i.im Q edJ bi~ek bep bu mevzuu aakadaı• eden~erİc.İ r. Dizi dÜJÜnÜniiz.. UU) vaTd • • aetaa} da Yardir. • 
birer mad:de halinde bah"sleri ya _ --·-·-···· .. ------·-·-·----···---·····-··-----· Gez P görcfüğü yerlerde yiyecek 
pılmaktadır. r------------------------------------------------------,, giyecek ~·feıtc tu:~retle bakar. Ça~, 

Bu. bir başkıngıçtır. Ço-k iyi n~- 1 r e r j t ndo bmleree Fn kendinin olsa• 
,ticelere @Ö1JÜ~ece'k b:r yofa ad m 1. e can'nl'n 9ektiği bütün bu şeyleri ala. 
atıkmış olduğu kanaat"nı haklı 0 _ 1. ., ~ Dı•r. Fak.at o C"manet parad~T. Ak.: 
Jaralt doğurabilir. Ancak yiyecek '- şama dbğru onları vezneye teelim: 
ımaddel!e.rifnıi ISerbest lbrralkır.ıanın H . t . ... r , edcoe!kıtir. ışre bu bir iki natlik za. · 

bir caeYayi küh olduğuna "nana- r.ç :r ışare JI iaşe mu·· du·· rıu·· g"" u·· nden E 1 "d h lk mam biT ruh, aıhlak ve mesuliyet mü: 
cak ohırsaık ıkıcndi kendirrıizi aldat- y O. a a a cad~e · ıgeçer. Çantadaki bu bir· 
anış oJu:mz. Seı1best bı.ra!krma!k ten· d d n1ektubı"'e kaç hin liranın birkaçı lcend'.nin ola l 
yuaıdun ~<JrÜn mevcu<l• teŞkilat · 1 b b k k e ~ at b lse fCl'a'hla)'-acalc.tır. Ne çare ki san 

==y~~,,::r"'~~ 1000 lira istemişier elediyeye 13 in ışjı nı n~uc :~:~~11~~~;1 :e::iy~i=e~· 
fa1kat lbu tabii yolun t:ıbii nrwa1a. 1 te VZI e ~i. ecek 1 ıbirkaç f ras·nı alsa dA ayiığın<lan . 
J"ını, bimat bü!n~nin zayıf taraf. .. .. . k d d • ld • ödese. z:atıen ay ba~ına kaç gün vırr. 
lannı antadan xa'Jld'ıracağı manası. Bayakadada bır kadına, 1000 evra evre J J --- ~ nı bugün 'Y'eZtl'Cye yat:r • 
na ge!mez,. ek tedbilerin alınma • 1 lira vermediği takdiTde koca- Pazar günleri kefenlik pa- maz, l:iJıkaç cü:n geciktirir. Betli b~. 
sına ihtiyacımı vardır. ' •ile birlikte öldürüleceklerini tüluı bulanamaması yü- le otmaz. Bu şeytanın bir zalim td. ' 
Osmanlı iırnpıııra1#0!"11..ğu lljütfün 1 bildiren mektubu yazanlar İaşe ve fiat mürakabe işlerinin de çahşaca'ktaroır. Bu suretle kay. zünden hasıl olan vaziyeti l-inic:lir. Uf.ot Ye fuzileıti nıt4nvt et • 

haya~ ıOOdJetıince ~ndi toprağı yakayı ele verdiler be)ed.ye.ye devrin~ dt:\'am olun • ma.kamlrklarda heır an emre ve önlemek için belediye he- ı mıek için_~ :V-C zayıhuhlara yap. 
ve ilÜfusu derecesinde toprakla maktadır. İaşe mürlürlüğunden be. teft:şe mü!hcyya zabıta meım.mı kimlerine bir miktar patiı- ju·ı -telktrııfar. 1 zaaI:i bu ~um 
lJÜ!fu6a malik bir Avrupa meıınk- Zabııta YC müddeiumuroil!k, dün ledi_yeye 13 bin e'Vraık deıvreQ;Jandk bıllmak veya 'halkın aşın f atla sa- ka oerilmesi kararlattırıldı ılüte gös%;cıren memur ay batına b.' 
k:ni.n ...!:tiŞt.frd:.ği mahiu?ün an.. mahiyeti it.iharile oldukça cür'et _ tedir. tıfrlıığını ıddia ettikleri madde oa.T çantadaki ~ti ibirkaç ~m 
c }'İiı~ binini yetiştirmek kud- ı..:. t rt'~ _,.ı ,_: • - • 'l • Bdl~i-ve i:ktısad mudürHig· J bu. hı:&lkında takibat yapmak ve m~. ltur.cattır.:i:mıan.iu meoedlldılderi ~· N't· · ....n.:.-term· b- -ı ... ,,.ı.· • -ranıe e JJU t..""U .ıu.ı.ıŞ ..ıı. o.\l·-· \! J ~ - Yerli Mallar Pazarları Beıik.. ,,___ · · F l • tll J. 

m w""""" ış, uyuır ll"'"'ırın tehıd:d !hadlis€sini.n tah~ıkat.na el gün bi:ltün kadlrosil'e dördü:n~u Ya.. mur ıgöndcnmek imkanı -hasıl ola - tqta bir ıube açmağa karar ı.en:: • ena ıga mey er 
~ ~~~- _kaddar bm;ok b:uıma.ş buaunm<:ık.tadır. iifu:lise kıf !hanına taşıınacaktır. Belediye- ccik'tır.· vermiıtir. iy iğe olan hail.arından kuvvetlidir. 

k.r~v.n. ~:...ı......:..~-ına ış memle • şudur: Bü!YüJkadada. Gülier da • den ekmek kanM?si ı~ler"ni tedtvire Bl.Rlldan ibaşka Iiat :mürakabe im- 1 Bir kere ÇIÖ2ıÜl:n mes'uliyet ve iffet 
\;~1.=ı ......... u...ıtır ı..~:ı-r. ı.... d ......:~.ı·· ı::~" ·· Pamuklu memucat imalatı ba.ğfarını toparlamak. güçtiir. Ondan' 

~ . _ : . . . ğmda 4 numaralı evöe o u-:-an Sı- u::t'l.."Uly.e lMlSa ıııuıuurıugu mu - mi:svurıu vazifes:ni görecek daınıJ J'llda (90) milyon metreye çık. 
b~~-1; Wmhuriyet nın :;:'yıece~ d1ka ad'ında lbiır kadın, evvclki gün r~kın:ııe_r=...mıen Salalı attın tayin e - e:nıciirrnen ve bö ge iaşe müıdü'riü~U mıpır. İ3u suretle her vatandap ~c 8 iC!k t-e

1 
~a~~:~:.;;:I 

aıAUu.uıuan dış nerueket tıcaretı- Ada postaiıanesı vası.tasile ibir mek dilm:ştır. vaz fenni ~receık be:edıye ikhsad befer me:re ku.mö&§ verilmesi te. .. 
?,:.ıs. ~~taç ~akta_n .. k~uTması tuh a1lm~ır. Taşrada bulunan ko.. Y.3;1i ve be!e~ye . reisi .. ~dk~or müı 'üiıf~nün kadroları da tak- mln edilmiıtlr. Kıı tevziatı Ey. t.erde !hak. ve tiler, makbU7'1arın' 
~ ınm 7 ınıaı ~1donum~c ıs~ • casmıdan gdıdiği zannilc ve teha~ Llı.'tfı Kırdar cfüın .aşe mud'urlu • viye dlunacail<.tır. lul ayı içinde bnşlıyacaktır. Bu dip koçan'brındaı tahrifat ve n!ha.' 
bet eder. Gümruık., tstat,ıstıklcı:n.e li.ifl.Jle zaınfı açan kadıncağız ıme.J...-1.u- ğlü.ndc me~ ol~rak .devir mua. 1n.- iş°k'Tinin belcdıyeye g ç - sefer mahalle J:..jrfiklerinden isti. yet ( - imal) adı verilen hırsız..\ 
bakacak olursa!k 19,)0. yılından ıti- ba ıgöz: geUlir.p l'..'l'Wl ın ba - me "' nı v Z\ IDE'S~ S'Om'a vah ve ye fiae ilecektir. yerli a r ı ın ve bapia. etice ce' 
b:::en. uftf..t ~ek bırkaç kaJıeı:n kı-nca !lro:rilruı ve hayrette dona kal- \'R'Zİfe ıt~kısima'tını gözden g€Çir • --is" dün biT a~aaaşıınıza, başlı. Pazarları hergu-u ür bin ı,.:~iye z.a kanununun madd . §Udur: «Bet 
müstesna d1ş memlekctt ih b · '"" % ~ ,,.:) ,..Y•r h ~ ça'.Ldığını ıtazmİ'ı) ve 

. . . .• en . ç ır mıştır. Zira ·mıza yer;udc kocaman m ştir: . . _ , yan faal.i'ycti.n mi gün ük nct"ce- tevziJ.'C yapmak için tertibat al. "' ._ 
~ryecek m~~ı get.ıı :.memış old~ b:r hançer işareti taşıyan :bu melk- Vah d~mu -encu~!l çalışma.an~ sinrlen memnun olduğunu ve devir mıılardır. b'ir daha amme lerinde !tıAlanıl. 
gumuzu go~z.A Den~k ohıyor ~ı~ tıibda 24 saat zarf:ııda 1000 lira na da ınyaset etm,ştır. Gıda mat:L rt . ıt mamlanması :ç·n Diğer tarafta.o Pazar ve tatil mamalk» . Bütün bunluın üs • 
dUrrfuuTry•et hükumetı 7 sene gıbı f:&yei necatın An:ıdo1u klübüınde de:kori üızeı-i'~i tahdidatın kal • muame. atı.;; ~ bi ~etten günleri dükkanlar kapalı buluu. tünde ebedi bir kara damga .. Bu 
~~~ ~~-~_:ı::_-:ı~!çincle yurdu y;)'t!- Uz A11i Q>ınan ism;nde bir şa'hsa dırılmasından sonra serbest f:at ve g~esıt"'k 

1 
den.ı 0 

muan am.relnel""n· tas.. küçült m.ernlllr belki bir evw geçind~-. 
~ ~uıııocuı kandi ikenilısine S t:ışl d .iht'kA , 1 d w ve ın ı a e .. n duğu zamanlarda cenazelere ~rdu. Bdlki çoruk çoc.ugu vardı. 
,,,...+...,. ~1ecek b "" • bırakılmadığı takdirde Bayan ı.. sa aT a ı ar o.up oma ıgı - f' 'ntlen sonra mekanizmanın kefenlik patiska bulmakta güç. bir :zaaf bu ile ı 
,,~~ ? . - ı: du:uma g€tr. cbka ile kocasının mutlak ~ nın ıtaıYini etrafında araştı:rıınalar lesı "-vade hızland n•!acawına kıl- 1ük çekildiği h&kkınd., flKaYe"- Küçux a yuvaslnı ee.. 
robif.J1.·1:11tiştı· ı. Bf ~: biit byü-k bır "mf!u\!k·~f - öklüru ccelkler.i yazılmaktadır. ya,pılım. as~. i~'.ı.b ~ttiğlnden bı~~a clnı· oa -..:ı~~ ...... ooyle~fo veg ""'mlan 1er yapıbnakta idi. Bu yu-:.-den kı~ cfüşüım~~- Elemek kapısi 
al\.tje ır., a,..a u nı.uv... o ıye. B e'kitub 1 1 ~ h k şe:hnn ~nluk ıaşe mesE>les UR _ • A AI~n':"":' ...., y-·· kıııp nm:ııtı:r. Ve bu eefalet i~ndıO 

tin bizi faz1a gurura seV'ketmemesi 
1 1

u ~"- b;;ı.~ı~ bıı:_ aklllB;~ P it a tUındeki ~hın d:ıha de\'aml~ ve ı ve 'e'tımiştır: ' &'eçeD Pazar günü bir ceruuenin günehsıtz yawulaır da aokağa düı;; • 
-" · · . b·-...1--·.:ı · ı o arc= IAJ, ..... ~ u Ol'l\'l.1 ve e - Seribest • d lışa k tefes üb ettiği ileri sürülmÜf ve · • d meuıaatınuz ııca wıud'JNl:f, zıra. 1" d'" S dı:k d r'h l b t a sıkı il>'T sUII'ette yap.İması için mev c- pıyasa ::ı ça ca db. 1 aL m • 0'[1 r. 

Gene kcınd'i jstat!st.ikfurjmize ıbaka a_:a uşen 1 
: a : 

1 
a za ik ~ cud iJltkf.mlardan istifade Nlihnesi olan tir.caırlıanmmn da vatanda~ alakadarların acil le ır er l~te kıiiçük memurda ahlak ve 

r$ tbu istatist"kleri garb memlc _ ımıı;acaat. ~ ıS. yaıJı an ~ı 1 ır dıü.sün'ü:Iımektedir. ~rk tmıkuık.una. ve vatnnd'aşl~mı maları istenmiıti. Yerli Mallar mes·uleyot kaygı&ın.m zaafı ha fa • 
lootinin · atistiklen ile lkarşdaş _ t~'? ncıt-cesı!k 

1
nde bu

1 
mdeçhull. teh • Bu arır.la İstanbul zabıtasıının 'ha'klarma · azaımı rıay<?t1e <da ma Pazarları eczanelere &.ni vak'a. cia i!lıe kapanıır. Küçük memuır hü. 

t __ .,,,_ 1·-...ıı- 1 .. ıı.: . _.......Jl- dıdcılCT yaı a anmış.ar ır. . . .ll ğru ,, . .:l~-...a.:ı • • h ..... l lar t..--ısında kullanılmak üze. k. k-·-1. ..:ı 'L::....::k olu" 
ır"'-'"<t'A. o ı.&ıi><-"A aı; aı ı.z ~· yıytc'U:IA. -o mülhhn . bir 'kısmının ya~nıv. 1aşe uo yo.ra .gıuc'-'"'" .er.nı cı·r. ı o - re b:' 'mılD~ pati.im venneğe urnet aa't10sun-.ıa en ""'' u ır 
bakmunıdan ılren<lı kend~ ı.e ye _ maddeler'.rıin kontroluna ayr'l'mo- larak uımuıyunı:r., oıhnssa tıer sı - A cak 1 <>yna1'. Halk ot.ori~ kmsil <eden 
ter duruma .gelebilmiş o!mak1ığı. Kızılayın tertib ettiği sünnet "' Jl1U!\'nÜ'k ~hnüstiır. Ha11en nıflta olduğu ıı;!ibi tücca,. ı.ınıf n'da ~:~ ~~.!'i ~eme~za~~- küçü memuru teftf ve haysiy~~n 
mımı dlk sc..'OO'bi bu y"yccck .ınad. düğünü polis ile müc::tıeı:-clt vazife yapan be da vatıındaş"lrk vecibeleri hakkın.. rine belediye • hekimliklerinin timeıa:Ti gibi .göımıclidiır. Bunun ııçın 
delerini et ve yağ b~ta gelmek Ü- A.'!ıeıındar Kı.zılay nahiyesinden: lediye zabıtası meımurları da reütı- daki druyıgu. sağlam ve teım:Wir tavzif edilmesi kararlaştırılmıt • !hük\ımot lküç.ü'k memurunu §CTef, 
zere Wı dere<:ede :Stih15k etme. 22 AğuSt.osta yapılacak büyülk mii hasıırac ıbelediye zabıtası i'ıizmeıtin sanının.• tır. Yerli Ma.Dar Pazarları ber ba:YSİyet ve mids•uJiyet abide.si ıayi. 
~zd~ daıha baŞka bir ta. .. d"" .... . . .. b led' bek. laca~ bi:r kıdiııeye çıkamıalıol1'. j 
ibiı1e lbiüt}ıü.~ !halik tabakaları.mm sarnere w sunnet ugun ıçın sun- Van Ünı·versite e ıye ımliğ1ne bir mıktar m I C I 
satmalma nruınetinin yükseleme • net çoctiklar~m kayı.d ve kabul Makarna ve Bisk :ii pali.ka verec:ddir. <.2.Jut!han ahi.d : 
miş olımasından 1barett:r. Yo'.ksa ve mu.ame;esı~ başla.nılmıştır. _ imaline müsaade h~ftas1na Maarif \ -' 
yiyecek :madicte istmsatı ~ud:reti - (Tat,r .gunıen hanç) h~~ Vekı·ıı· de g·ı ~ecek Yen·ı Berlı·n büyu··k ... - .. ···-··-·-···· .. ··•·•······· .. ··--···· 

. ._R_A_D_Y_O~' miatc görulen, elde edilen art~ saat 17 d~ 19 za ~adar Eımnonu edilecek - . 
derecesi bizi memnun edecek bi:r Ha. evi ~ınasındakı. Kız.~la! mer. TicaııeJt Vek'alet:inin oon kararı Re4dt"ôr Cemfl Blselin reisliğin. ı • • d 
derecey\:! d~ o'llııakt:an ~ kez.ı.ne mı.r:racaat edılmesı rıca o - üzer.!ne, birlkaç mıntaka hariç 'baş- de 14 ıprofesör ve de-kanın işt..;yalt e çımız ün 
çok :urza.'k,tır, 'hastalığın birinci se. hınur. ta buğday o'lmak üzere muhtelif "J.k tı f 

ÇARŞAMBA. 29/70.94Z 

'7.SO: saaı a.tan, 2.tı: Vurud11mam 
ça.11flu'a11111. '7 ,40 Ajans haberleri, 7 ,55 ı 

Radyo lon orkestrası, 8,20: ETia ua.. 
U. lt.30: aaL aıvı, lW: Şarkılar, 

12,45: Aja ibabulerl, 13: l)&rkı Te 

~. 18: &at ayanJ.S.03: Bacbo 
dans oıtces1l'w, l&.45: ıl[admlatdan fa.. 
Sıl progn=• lt,SI: Saat tJU'I Te aJamJ 
haber:lerl, 9,45: Serbest 11 lıilaldb, 
19,55: :iki tamı»ur, iki kemence ile as 
userten, IM.15: .Raıl>'O casetesı, 20,ts: 

bebi rençıberin şimdi maziye karış ==========::::s nevi gıda madöel'eıi serbest brra. edeceği iıE!')'\;t Ağustosun ı a - şehrimize geldi 
mış oTan me:mnun'yetsizliği ise lardan saklt kahnış o:an ıbirçok !kıhnıştıı. Malkarna ve biSküi fab- tasında şehrimimen evvela Attka. 
.iıkinci sdbebi bu, isthsal azl iıdır. mah&.ı1 de ya.vaş yavaş meydana ıülkaFarı imanlt yapıp yapmıya • raya ve bir gece sonra da Vana Yeni Beı1ınn büyük elçimiz Saf. 
Alb;i halkie, istihsal e•met<tc o!du.. çı'kacaktır, yeter ki doğan ümid3ie caklarını ailakadarla.r:ı sonnuslar· hareket edecdktir. fet Aırıkan Ol.in sabah'ki elmpresre 
ğt.imuz yiyecek maddelerinin m~- itimadı takıviye etmeyi O:>ilelim. dır. Haber aldığımıza göre, Tica. Ankaradan şehrim.ize gebni§. Hay 
tarı mtiya-c.ınırzın blı-az ıüsti.indc 0• Saıracoğ'kı kabinesinin aldığı ka- ret Ve!ka'lleti makarna ve biSküi Van Ünivemite haftasına Maaru daz-paşa gMında vali, vilayet; par-
lacalk yende lbirkaç mislini bulım:uş :raın yeni Ticaret Vekilimiz bazan fabr.ikaıarma bir miktar un vere. VEWli Hasan Ali Yücel de iştirak ti -enk3.tu ve dootları tarafından 
olına.saydı müstahsilin rnemnuni- 17 saate kadar çıktığını ış:tti.ğimiz cekıtiır. edeceği anlaşılımaktadır. karşılamnı..qtır. Saffet Ar.ııkan bu • 
yetsizl!:ığ:ine rağmen sıkmtı clıry.u1. mesaisi ile ~ndi sahasında E>n iyi ~e yeni vazifesi başına ha. 
maz, ihraç lkapıJ'armı kapadığımız şdka.1c!e ta1:1biıke çalışmaktadır. Bir reıret edecektir. 
takdı:r-cre ~se fiat düşüklüğü görü- defa bu iaşe meselesi yıoluna gi • 
liirdii. rinoe diğer ticaret işlerimi2tl.oe de 
Sar~l'U lkabinesinin ıekonoml e'Jl)jtlte a~adar olacaktır. Ancak 

sahasnda alkiığı ilk karar müstab. g~ a'binenin karım, .gerek Ti.. 
sil ilk sa1'ta ge!msk üzere ibütiin earet Vekilimizin. mesaisi mesele. 
:rnem&etlretin ü?.erinde b:r sev.inç nin birbn kısmını alakadar 1:!der. 
:riİ!'llgannun geçmesın<.? sebeb oldu. Meselenin ikinci kısmını teŞkil e. 
hımiir mu'h®ıriani2J Adnan Ege .. den. istihsali artırmak hedefi yeni 
Yoııgad • İstanbuiI yolunda uızun ~raaıt Vekilimi.Un vazifesidir, ge. 
biır seyahat yapmış· bw sevin~ dal mş lhaıJk ıtabakalarının satına.'lma 
gasını ~enf.'e g~üş, Ankaradan kab"liyetle.rini artırmak i5e her • 
}VZd?ğı mekftubda anlattıktan baş. k~ ~~ dllr~p. a~eği 
ka 'bu sabah matbaaya Ucctradı·ğı bir iSt~kibal mescresıdır. 
zaman tafsilatını da veriyordu. Ticaret Vekilimiı.ıden olduğu gf. 

Köyffiü:rruın !kendisine verilen ffa- bi Ziraat V~miıxlen moemlle!k.et 
tı ~ 'bul.duğu, bu fiat üzerinden Qdlt -iş be'klliyor. Yalnı-z ıkabuıl ede
anıd"isi.nıden ist'enıl!en mi'ktm1dıın liım Jd, Ziraat Ve'kil.irni~c düşoo 

da fazlasını vermeık i.st<?diği ~n hisse bir hayH nanköı:dü.r, gaıyret. 
lbiır W'kııa.dJ.T. bi~. arzim; irade ne kadar büyük 

'.Arkadaşmuz malının ~ ~ o'iursa dlSun ekilen :tohumun mab.. 
lbl'l"az ıfaz.lasınıı ge1tiren bir su1 vermesi için aradan yı.'llarm 

~Wıyü d.e görmii.ştür ki. u, çdk geçmesi ınrzımdır. 
ümXJI v~r:.Ci b'T milŞ.'.1.heded:r. AT.. r 1 '7 ~ l ı -:l 
tık ıüımid ald:lii.liriz ki, geQan yıl. - csr b111111. Uf..-..,-- - .._......,__ -

iSTER iNAN, 
iSTER iNANMA! 

Bir arkacla.tımı.a «lezadlau a bdinlar brtisiDda lı.ıpirdami • 
merak sardırmıı. Günlük yaıayı. J'M blle.. Bmaa mukabil ihtiyu 
ıımıza bakarak bu tezadlardan bir kadına hiirmetle yerini terke. 
bazılarını to"'ylece teshil e ...... :.: ..1:.. ... ~ u,.,or. 

- Tramvaya biniyorsunuz, J'&o O.tünüz bafıa.iz tem.izdir; bir 
fi 45 ile 50 lf'llSlnda bir adam, eınafa gidiyorsunuz, moeıa ar • 
içeriye ılna ihtiyar bir kadına mud aJacebınız. (60) lan-at eli. 
veya çocatclu bir tazeye yer ver. yor, bir daha dtımiyor. Siz çekilip 
miyor. Bana m~I endamı, pierken ayni esnafa kılık kıya. 
makyajı; çalımı yerinde eiizel bir fet dütkünü bir adamraöız -'-. 
kadın için tehalükle ayaia kal • --.. ,_ 

laf ıyor ve bir çirpıda sizin 60 b. 
kıyor. ald 

Bir bqb tn.n\vayd:a oturan "1f8 ıimız aftilUdu 40 kurup 
hir &'eDÇ alımh çalımlı bu çqid alıyor.• .. 

iSTER iNAN 
lSTER iNANMA! 

Aga.h Sırr1 Levendin 
dünkü konferansı 

A)'rim md>0

USUı.. Ka~ri ve Niğ. 
de lıavalisi p3rtl müfettişi güzide 
edebiyatçımız Agah Sını Levend, 
dün akşam saat 1830 da Eminönü 
HaJkeıvi salonunda cDivan edebi -

Bir mal'S 5tttnlyoraz • Uaftanm mar6'1ı 
21: Zfraa1 takvimi, 21,10: Faaıl ııeıeu, 
%1.H: ıtonaııım&. ıt,4S: Rl7a.seikiiımhu? 
bandosu, 22.30: Saat :ı.yarı. · aJ:ıns ha,. 
bet'lerl e lto1'salar. 

MEVLiD 
ymmda hiciv ve mizah, mevrz;urru Merhmn Tümgeneral Ke:mal' 
ente.resan bir mıferans vemn.İ§lir. Gö~n ~ qim Sü -
Divan edebiyatı uzerindelti esaslı vıeyda Gdk.oğluriun vaki'tsiz a. 
te1ilôkleri'fe tanınan Agdlı Sırrı nımızdan c:bediyyeıı bylbının 
Levend, alfilta ite takib edilen bu lkı-r.kınıcı g.ün.ü dan 29/7 /942 
laımferansdia, Dtvan edebiyatın. Çarşamba ~ü AnikaTnda Ha 
da biciıv w .mizahın lbid>irine ka - cı~ ca'rnİande öğle na • 
n,ştırilımıt olduğunu 6öytem.iş. bun m.azıilı1 mütca:kıb MeY"lidi oku-
larm btr tasnifini yapını bilhassa macağındiaD arzu edenlerin 
mi'Zah vadisinde muhtelif şekilleT- ~i rica: olunur. 
& yapıTun mizahlara, namelere, Eti 
a:rızunhallere.. şedıtere ald öm er Topt.u üstt~ 
veıım.iştir. Agah S11T1, ikinci lmn - Remzi Gökoila 

feransmı 'fat"lll ayni şaatte were • ,..•••••••••••• 
~~., 



E D W!'ll B ı• .,. -T -~~v~;;,~~~~~t ~~~td;;a~d~~ .lliim A ııSa lıeşir. KarşılllıJklı mu.cadeıe ve bu 

C Tarihten sajlalar ::J 
mıii'cad~ Fazılın muzaffer Çl-

y en I• bı·r ro~a~: Ko·· ıe· ~·~a~~~i.a~~~:~l~~~~·n. i~:~ l:ötüın sewetınıı bır hayır mü~sc-
sesi tıeıs!siınıe hibe eder ve rb rl ıkte 
Anadloluıyıa gi<llerller. Roman da 
bit.er. 

_ R. Cevad U!u 1ay ın esen - Romanım ilik kısmındaki matb:rn 

u ı·d ,;'ahri Ozansoy . ~atı ve •ma1ıbaaıda.kı .. tiplerin tas. yazan : na t . c ~ v.ilri h~ heımen 1ı.ızumsuzıi'1.l'r. 
. . . . r ba.şi . ~ ıh-aşka! başka romaaı Ayni &uır<!ıtlle, Fazılın antiıka me. 

XVII ne· asır Fransız mü.nı$lCid-ı~ mrub.~.1h çı21me ~a.h t.:a rneV""~r:ına el atıılış:ı. raıkbsı bir dloei'llnu zivaret-e gidi..-· 
lerin.alen Jooe d'Aoo:,crnac cT~yat- c;ıc:Jh~Jatıı: ve . 1 S assa . r:ru ır _ ~'wsın l-"Stkoloj sln<le te. ele. Uhuınay'•ın eski e-->erler hakkın
t'O .ıı •. ·u..lı..1~ sınn.li e:,-eri~; ~urdur. ~kıd'im aıımeb. onm . ~u t ra1- zadJıaır bu1umn·""ı v-e hep ayni nagy. dakıi bil!gisinıi gös'ermôktıen ba~ika 

h ' • ı ..... .,.,., rastıd.P.'fe haya.tın ıç:ıne a rnıa 'l ··~"""'"<· f d t . • . :t· ? Art k 
Bu eısel'i•nıde vaıktile Ari~~ote ~~(-·~. .. .":b- Taıbii yürür ve n)haw madlen aUıllar,. oflarla ?Siko!ıojiık b.ir n~ . a)~ '~ rnnıın emmış tr. ;• 
kıoymıu.ş oljdluiğu ka.idıelere gore gu.lkı :Y~ macera.la ırom.ında harek€Jbten zııyadıe meloa:ramıatik d n1e.~ı:nı. 
zel p~yc.s yı~.znnak usullerini anıl~i- yet ?~ an 00 şekil.de tayin bir !hava yıaratıılışıı. - Işte Su1ıtan Mus.tafanın bes. 
mıış ve b··Jiıassa tıyatrod•a klası~ ta;'hllh!inı şu T bi~r. . HI - Lümımlu 1ü.zum.suz fı!kro- mekısi iımzası dlımasa Şeyh Ham. 
bir n.:z:aırn o'llaın üç vaJı.de.t na.ı.ar1- ede, romıan .. 'd 1 Faik ıt bu krr ıaınl:aıtl'f.lıışt. d-u.fil•ah sanı~sm! 
yıes;ni Fraınsada ilk crefa tesis et. Doğrusl) ~. kaıi e: t 'c '- IV - Üslubun birçok sayfalarda Dootu ona d:eC.le-cfun rrnas bir 
n-ı.i:;ıt:r. ~ bu rah:ıb rnü-ne:kı'kıd bi·r Uı da vakti•lle kıırn te~ıs ~ı:~~· ihırna1 edilişi. kıcm.tar .gösterir. İzah ta erler: me. 
~ün keınıdisi de bir piyes yazımallc Ulwnay'ın roın~aki -el~~ Y~nıı: İşte bu dlörıt e;;aslı ~urla Köle ğer _bu ~arnı:-aı-. frrn~'.<!er·n ·fer for~c 
·stı:~~r ve ıbuı p}yesi bıaşkalan~.a cıın.ıın sı:rıbıırııa Y'~Jlıki lbi.r ıdıers romaırın.,. s~lrnıt. b:·r . .esc-nn tam mcı. ~.~kll~rı cm~en.m ş!. S~ra . :):r 
~t!l.f eıttt<ti tkıaiıdelere ta.maımıle uıuna.y. roırnarun . d ,.,., E n~Ue tı~ı:k bır numunesi olm:.t§- StN'U ıhd1<.Terımı. dıes~ılcr.n. cmıl~-

'ib • • - .... 1.•ı...... dle ge-n urrnaımı-r - . t .. 

Kulluk ·ve teveccüh yarışı 
Yazan: Kadircan Kallı 

1867 senesi ramazanında vezir_ İstanhuldı:ı yerleştil'er. Ze\"lleb ha. 
!erden Y~ uf Kam:ı.; Paşa ile zarr..ra.. nım ç..ok zengindi; Beyazıdda Üni. 
n.ın padisahı Suhan AbdülaziL ara- versi:te eddbiyat faıkülıı.esini.n bulun. 
rında bir kulhıık v-c teveccüh ~ıarış, duğu ve geçenlerde yanaın kıonağı 
oldu. yaptırdı; bu konağın hele iç süeleri 
Y~f Kamil Paşa Arabkhüdir; ve eşyası dnlere destM olmuştu. 

gençhgınde lıstanbulda katibli.k.lerde Sultan Abdüfazi~ Yueuf Kamil 
bulundu; Mıısırıa g.tti; orada zeka-ıPaşayı seV'erd·i. Çünkü beş sene ev. 
81• ,.~ ç:ı.l·Şkanl:ğı sayı.:~Hıde göze ve! bütün vezirler kabineye ~eniş sa 
gtrdı_; M~n;ed Ati Pa<ıa tarafından lahiv-et VPl'llmecUkçe V.! padişahın 
t~kdır edıldı: yükseldi; Mısır Valis: keyfi hoareket'leri devam etıikçe 
nın kızı Zeynerb Hanımla (':'Vlen-dıi. sadrazamlığı kabuıl etmemek ıçi·n 
Fakat Sultan Abdülh1ccidin ilk za. aralarında an1,a.efıklar, hepsi bu itti. 
m<!nlarıında Mıs rdan ayr•Ldı; h.attıi faka sadık kald·oldarı halde Yusuf 
kansın~ da orada b•nak~;. Daha son Kamil Pa~a va~eçmiş; Abdülaziri 
ra R~~d Pa~ aroyn ~ırdi; 7 cvneb büyük bir güçl'ükten kurtarmıştı. 
hanımla bar"Şt•rdı; nikahı ycri!etıi; 1 (Devamr 4 / 1 de) 

( "So~ Posta,, n m bulm :ıc ası: il - (13) 
uı_y.guın olM"""alk vüooda gE"tınyor. venı~1..:u.· k bi üımle ttur. rın asvmı ... 
Ma!llım ya, o dlevrr F~~a ~- serm~A :ın.ew;uıuınu . :adüstu.r: Vıa- ~ilan~ ki A mıeıvzuu U'ZV.Jl ıuızaldfı_ Fazıl, evıenımoo:,rı _evvel,r se-vd.ğı f.ıınl trdan 30 tar.esini hallederek bir orada yolfrı.ıan her 
di'ble-rl, ışıı.fo'ieri• münekkıdlerı bJ. ibe ihuılıaısa ~rselk ~.t . z.en.gi ve ya ı7J31ha ımık&"ı vaT mı? Ya.Lrıız ro- genç kııı1la Er('Tlkoyune h .. OZ)·ata. cln~,,ueumuza bir lı•Jiye takdim eJeeeği~ 
mave edle-:n d'üncler. prensler var. ralbilirrz: ofaki'f ol!ı1" .I~ ın n ha'l:i mam.ıın ~r.!lrlklh, ilki zııd hayat Ç<rr-ı ğıına .geı.meğ-e gider. Bir baıhç-el 1• Soldan ~;ı.ğa doğ. 
Bun1arıın ıb~~ da Pr=ıı:ce .~e ~a.t ~adıınla m::~~~ım "bulmuş ~\~esi iç.inde geçıtiğirıi işare' L"t.ml'- kalwedıc rwnanıtik ~:r s~rne! ~~'k- ru: 1 2 3 4 5 6 1 8 1 1:) 
Conde geliıyıor. rşt.e gene ~ır ~n buıdaır.". hey. ~ ai.a kalem yli.i- hyun. B:r tar.ar:a 1:'°'m~~ın kahra- kaldan tedarik edıı~·n oteı~rı ıle 1 _ Mı··fum bir 
bu prenslın yarımda a:bbe d A'Ulblg- va. aııt:ık aır/lras.mvJrütüş' maım Fa'.zıl'un aı1e~. dıger taıralfta karmllarum doyurur ar, agaQla.ra k:nı;ı.y.ı kıırban gi. 1 
tııac'ı.n çanıeısi açı;hyor ve Aris- .-(itırlli.i.ş. hı~ ne · · ' · b" M::ıs·n~ı dillıl Prenses Diiıriikar'ın baıkarlar, ıtıa.lbiatıin güzelliği !karşı. den dt."niz.ı.ıtı re. 

2 
----

tdte'un lkıai.dlelre·nıi. en iyi ta!kib e- Ulunay mlik~ f~ t ı- muhteşem yalı hay:ııtı. Fazı1ın ba- sında kellililıcr.ınd-en ııec;erler. Fı:ı- mlıuiz 161, naş 
den kv:>-....ntdiısi oM'ı.ığunu söy.li{y'erıel1:< lir~ yı·%a:rca . Paıriste heya~~:~~~~ balSl me.r!hUım pa..,c.:.alardan biridSr. kat sonra vaziym biı:d..."tlbire değ'·. ( 3 ı. 

3 lblöbülrlıa:J~yıor. Nilhayet pr.erıs da.. Fransıız ıeıcielb'io~~:m° r ~aenım~s Pa~aınnın vefaıtıından wnra karısı şir. Fazıllm iı?Jdl"va~<ı vana~marn.1S 2 _ Çehre (!il, 
vıana:nı.a'Yaııalk:: Raheseı:f.~ırini '-'fhlum~ı~ -t-:: ... ' N ı11dıiııe hamım eSk: de"bdebey; kay. kıızı :kıt.ı~.u.lıa.ın.dırnT ve o zaman ,ıs. Ayin et.ra.fınıla.ld 

_ M'~yi) d"Auıbignac. d'yor. ~: · -.ıv;r:aın olrrnıu~. Flaubert :11 I~~ beC!:yıor. Ev<dle, oı'%-Ju.nıdan iba~ka kı- rar eder. Fazıil da milyoner prGı- nurani ı:ember ııı. 4 

ııi'S1ote'tlR1 lkaiıdeleoricl bu 4aıda.T ı)" iDbuırJdla11 baıhsed'erk~ cd;mıı: . P: •• - zı ve d001',adı var; bir de. eski e- sesle evflenımıak mecburi ~t-cni, ana 3 _ Bulmaya 
t.alkfö ~ğl'niz için sirı:d-cn ç-o}· cıbiıot der ve buı de.rnıır ]e'bi_cl:ıı:vı ~- me'kıteıranıarnınd!am Ha.cı De<le ile ka- sumn ısrar1.arıru, bı.:ırıa karışı koya. ('a.lış.maıt tsı, Rıı.. 5 
mıettnın1.llrlıuım yıalaıırz; Mösyö d" ~tı. v•iiltüıp t'üT/kıQe ola:raık Y"ıe:!ıdern_ do. rı~. Ai.1c ·aıdıeta faıkir dlüı<:!!Y'ı:i.51 il r. mayacağıını bildirir. Heyl1atl Bü. ml!ll pa.rası t3ı. 6 bli,g;nıac'ıa. w' :k.aıda.r ıcötıü· bl~ ~ra:ıed· •recek. 'k;ultire'lte~ ?e. · · Oyl~ .1.ke~ ~adir.e'nin daırna&ı Ahmeri'in de tüın hlsım bfrdeınbire cözıülmiiş'tür. ı _ Artan, ge. 
Y'aı?.dıTa!Il .A:rntı»tıe kaide\eri.nı affe, runav, ıı:(ünün bırı~ ke~.sı bır i~1er1! bo7llli9duı'R.mda.n evde tuıfeyli Dönüışk', 'kıLzı kapriid~ ya1ını.z ba.cı. riye kal.lrı c 9 ı. 7 -remirvıoruım.ot •.nlif roma.n ya:zımak ııSte~'ıınce. bo- bi.r haya.t y.asa.ımıağa başl.adı.ğı:rıd'an. na bı.ııa'kır. Kız, tramvaya binıor. 5 _ Bir emir 

Bu. f:lk:ro:yıı lbiaına hatırlaıtan, U. ·alııvor, Ş<JIŞ'ıt111V'.Or ~'IC orta:va .hır .. u beri k.al'lım::ıınc:r;;·ırı.m si.nirlcri bi1.<1bii- Orada bir i!h'l::yar kadm, - Hüs•"y·n , 2 ~. Bir erkt•k ismi 8 
lunay'm d~a l}ı.enü!z yeni oku'YUi? ""lH~ aıtııvıor. NeıJen? Bunu hır tuT- tıÜ'n bJıı:u~muıSt.u.r. Ev·n içinde. Rahminin tesadüf gi.bi romaınhrrın. l5ı. 
b1tlirıdl.ğim Köle isimli rorr.~na oJ. lü an.'liaıyamaıcbm. .. . . . herk€'1S ~ac1~l'~'ni'l1. t~hakkürr.ıü al. rl~1ki maıhalllıe t~p~erın<1.M bir~ - ona G _Pis bir hav g 
~- Bu ııcrrnıaın~ ba-ba s.ername 0- UJnınıay tiyıaıl:ro munekkıdıdı.r '.: t·l'"'()"\a iın'·m !'rl'1!1l ınlıvor. İ-ıtf' bu hıç durırnadaın ıkı ::;ayta 1 ık bır ~ey. '':ı.n (3l . SPv:ill 
~aın bir ~'ıtıle intihar fasllı· var. b' saftım~ r&rimi:n 'kıusurlarıırııı mli.ı- mıüıtP:hc-r.11k.iım 1kıa'C'l!ın. mulıarrir1.ikle !<er anlatıır ki mU.tJhiş! Knıdıın. ıh~- ::ıı. 10 
Eser o 'kadar u.zun ki h~al~:rdlT k~ıell surotlte ~rüıp. tah1i1 0.t~ii!i 1->ıa.vıaı\rm ~~ tıE'ımı;n eden oelu F~- sıa:ın barsaı~ı .. y~~ğ'~mle.~~.!~!nd€:n '7 B.ı.yra.m 

==----•==-Ilı ==·=·= ---=ı ~ il 1111111. 

=·==-=-==-
----... ------~ 

= 
\jen de bunu ~ak. t,aks:tle ~u. mulha!kkaktı~. ı:mıe:-~ık ıtenr<':oe 71ı•1ıı. seıt.'•<lıg;ı kvzı ~·rak:o ~E'~~ıı~ rru, sonra bu dugumun :_ozuhıp pıs <Zl, tık dekil (l). 

yıc:fuiıld'.fan ıvıe ~~, nıha·yıet ~~ı karşı: m;~aımaH1.akar davran.ılması- OT'0Tlf'l"I-::'" C"·ııo.,,rmc-ırr0 ve kıı'nd•s·n kıdktıfiar•.n eıtra:fa ya.yıJ.dıgından mı. 8 _ Vaktte, devre naza.ran (lO). 
bahse im!kıam bulaıbi:ldi.m. ~ ?1

• .,1 lkıeınıdi ~:nlıaırı içiırı.de tsıvsiıve<l~n hu m.ı.rn;tle ııroıt p-'b; ~atmı<ı!i·~ 7N- ne1erdeın lbalı.,,etmo0Z~ Doerusu. ro. 9 _ Bıka.n insa.n llOl. l
rusu m. 

5 - Aceleci (4), Atın ayakka.bısı (3). 
6 - .Bir nevi yemek bbı (8), 

yeıc>f'.ksiniz. r.fui'b d'AUıbıgnac ın creri cnuırıroo:z:. O haMe bu açılk ve ıruıvıor. Frr:ıııL be'ı11ı.udıe yıere if:::al m:-ırııtik sa!h:ned"n .scmra d·ın~le'n1ec-<:k 10 _ Siy:ıılılamak <9>. 

~rajecUsi i,le Uıl:unıllfın ı:"mıaı~ A ~a~ .,,..,,imi teınkıde ~ darı1m~maıSı la- aıd.N. falkalt rrıt~a,ıjpfod" dev:ınn <'- hikave! Yruandan a.µi;ıya. dotnı: 
ı:ınıclıalki .rnıü>n'aseJ'oıe't neıd:11r?h -~~ e-ı ..,..midııır. dem.cız v.e isteımiy-erek prenscs1e Prensesi.n i~k defa. F:ızı1m ana- 1 _ SinJrli ı1oı. 

,. . idl. ~um.I! ıza ı:ıun::ce ~ ı · ı .. .:ı. t ' 
"~broo .n. şıım ı ,.,. cKıöb T'Qimanmd'a sırasi1e şu .,.,_,ııenir. . . . ı;ı.na. og~u ı 'C' 1~..u ·.~a; e me·ı\ arz~- 2 - Bir ırk (6), Ilir nı>vi b:ıston (3). 9 - Bir Rum is.mi lk:ıduı) C5ı, Bir 
l{ım: d:a d .. ··nmü ·~··surlaır sıaıyıı~.aibıi1İT: Rorr:ıaınrın iıkmcı kısmı. Faz~lın sunu açıışıı da omur. Dtımdooı dlü~ 3 _ Btr memleket lU. H:ıyv:uu bak. ılraaı aleti m. 

Efendim,. ın:ıTiaıy. ~:.ak İ- ı _ M-eıvr~uıun bir masal gibi fam. kc-r.ıdıi~rni esi.r bu1dul!u valııOalki ız. şer giıbi. o azametli prenses som-)mak, ta.kayyüddc bulunnı:ı.k l5l. 10 - Seçim.de vcriteu (3\, Rutubet 
Cv:e ~~miış 'l{lı: Bı:r roı~nh~tt·ırıı ırös. •"7'"rıo ct.öı-ı> ~ım~tı)"l'lı:ıc::r.ı Ye 1ii711l'!'Y1'S'lltT. tınıab-1anı vıe hii.,r::ı!"'llar~<lır. &ı,...nm. tO·•·,.,.,...• 41

'- ""' ~ 4. _!Bir isim (5). Blr hayvan ı:ıv. (3). 
lrın on~r:> m'e!V'ZlVllltı an il ~ 

? - ~i eda.tı rnl. Keder (3). 
8 - Bir nevi sucuk (5), Şekersiz ga,. 

EOZ (4). 
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PATRONA. 
Kul zaıbiUeri kendisini gö- ~' derin derin ~"Ulak vererıe!k. din. Defi Hasan gö2tleri büuıi; ...... üş bek-. 

rür gör.ınez hemen cPatronat ya ledıi: Karan.Lılk taşlık bır mezar hyo~du. Ardın.dan bur~;k yüzlü Genç ~adıını, kuc:ıkltyaraık şez- nı açık btrakilnışım. Soğ~ c'ğer. kalsalar ... Doj.:ı doya gör'S\?m o. 
haber wııc«"klier. durup dk.ı.l'u.ailron kadar~. bir tkooa ka.rı başı: ~nmca, elln. longa uzattı. terime ıkadar işlenı;ş, Aynada ken- nu ... 
k<!nıdi. başı· da t~hliıkeye girecekti. Yavıa:ııça glird'i~ el yordaımile Ha. clelki rpal.a taşlar üzerine düştü. Sura:ya iJlk ge1diği g~e de buna dim" görür gömı,çz korktıuım. Yü- KQıJot'Elk.. -harar.etılı hazırlıga ben 

Mavi ve donuk alacahkta ık.alın rn yoldçr. ibulunduğll iz.be 'kapı. İhtiyar kadın: «Anaa ... diye bağı.. benzer ıbiT buhran geçirmişti. Şa. mm küfllü :bir :renk alını'Ş, gözle- de katıl:mak istiyorum. Ablam da . 
•• ,,, t:ok 'Pir ses aksetti: sına trıaınn<'A-1, aık ,..,, .. lk -...l .:ı .• •• kalklar.ıınıı., ıblilleklliednıi kıolonya ilıe rim çulk:.uırJaşımıştı. Fü:9un da, dıo.laşamamam; o' ur~p 
~""' .r ~"B , J.taf .ıvı.İı~ ~uııu.>anıı yere uuşıır. oğuış~urdu. Biraz sillkun bu'lrnıulş Merdiven başında Füswıla kar- ~~rahat c.ıtmem içm ısrar cd yur-

- Hayıdi:n. durman yoldaşun, Hayrıelt! urada Qa kapı açılk.lı. drü, ~.Hk ve rn.erdi:ven ağzı zifiri gibiydi. şıla.ştılk. Gözleri büyüyerek yüzü- lar. Ha~lbulkıl içi~ bir çocuk 
d'oğ!nu Etıneyuooına-... ~.. zavallı Haliıl pehlivam alıp kıaran-bığa gıömüldü. K ın b ıd b' ..J'I-- v. balklt ns><:'esı var... Kabıma s ~!2mı.v. o. 

Ardmcfan bir ses.ı;izlik ~ onu göti.iroüıkler.ine a.rtl!k ~üphe etme!k Oxıa:?JmJ 1ı enı ıre €J.•~gm me l!: ~-s <> 
kalabalılk ayak patırtıları .talkib et.. bil~ Cffi~ d-eğikl'iı. Deli Hasan gülmemek için d'u- boytnuna doladı, hırsla, ~l'erini. - Hasta mısınız Veclad ağalbey? rum; fakat, başım da çok ağr.yor. 
ti: Zav.allı Hali'li yakalamış .götü- Aıfük yapıeaıcalk tek blr şey ika,. daıklarmı I'9lrıaırak fısı·l:dadı: gıcırdataralk ,göğsı.ine çekti. - Hayır, bir ~y.m yok ... Ra. Ya bu a~am<laki sancı? Ncf, ::- "· 

I n. - .Hlavfieylemen bacı, yabancı - Bend!on ayrılma'l.·a.c.aıksın de- hatsız bir gece geçircfün. ıuyuıya~ lırken, sağ tarafıma bir bıçak ı~'Prlll'r rruıydı? ıyıorıdu tl\:L o da yukarıya çıkıp " ad Be1fk d d 
Deli Hasan köşeyi yavaş.ç,a db.. cHa.l:'iıme. ıbaocıyı görmek, fut.lyar değıül biZ'illk.: Deli Ha.san! ği'l mi?. Hiç bl.'faıkmayacaksıın! Hiç m ım. i on 3.n ır. . sap a.mşmın aeısını ciuyuyo. u• . 

ıa.--l., Aya'k """"le"'ıı· g;tti·ır,_ uzak.. kadmdan ıbaskın ve Halil agv anın Meridi'V'el'l ıba.şıına çöken :kadın se bir kadın ibenim yerimi doldura. Beıni dhldtaıtle süzüyordu. B"..1 Şu saat ne hain, ne insafsız biı 
•ııu.ı ~ • • ...,.... vinçl-e sonlu: maz. Bü.ltıüın ömrünce heni süriilk. huzuırsurzl\ığumu bir sebebe bağ]ı. alet1 

laşıyoc, aı-atla bir yüksek sesle ko- y&ıkalarmuıısı hadisesi dolayın.da e. - Con.a'b·ın.ı:z mısınız Hasan ağa? lemeğe mecbuıısun! Seni bırak.. yan manidar bir bakıs bu... Nkireb'.le ye1kovan b:r.b'r: rine 
;ka u~ru~~sn~~le· n~~~nrdıu. S°:_a nine 'OOyıuına i:z.abat al~lm.ektm maım: senıd.len ayrılmam. Ablam d'a, eıqeri?l.i yüzıüne götü- çelme ım1 atıyorlar; ayakhrı b.r. 

n• ı.ı.ut= başka r iıbarettli.. - Be1i .bam. Ya. haneyi ne za- Gözlerindleıki vabsı parıfülar, rerek !haylkrrd'ı: b.Jleri.ne mi ta'k1lıy-0r? 
şey lkıalanad~. Kaç defa iın-ip bindiği mer<l.~tven rr.an 'bastır:laır? iıbıtiraSl.a açılıp kı.a,panan buru1n de- _Ne dJldun Vedad! Hasta m1s~ Of bu s:lkıın.tıh inti~r. 
H~san odabaşı i1kln. doğrudan ağz.ıını ç.aikmak çakup isti'kam:=t ta- - Yinrni k'iııiıd'en arttık. idiler, liı'.!d.erii, gııcırıdayran d;r;ılerile şimdi yoksa! İstreym:ıa gi~k ~ıt'yorum. 

ciogruıya eve gici'.iıp HaEıne bacıdan :y(n eı!Jneğe lüzum ~örmeden el her yıanı aradrlar. genç lkacbın bir parsa· bE?nziyordu. Rengim, vıaziyetim niçin herkesi Yağnıuı· hiıM ~ılmecii. On ~r. bir 
olanı bi-tenı: öğrenmek marakıına yordamiıle lbulıdlt.ı. Tam dlk basa.ma. - Y'ıa·, Halil ağa dayanma;daın O Ü Ü h'kA • Qeih~~ d!Ü'sÜriiıyor Aynaya bır arabaya atlayııp gelebilirler. Ar~ba 
dü~t'Ü. Dösdo~TUı e•v kapısına git. ğa adam ataıcağ1 vakit geriledi: teslirm ımi old\ı? g n n 1 a.yesı def;" dıalha ·b~ktım: Yorgun görü. yağmuru gö.rıünce va~eçerler mi? 
mekte büıvük rnah2.urlar olabılc- t~~arı~a, Har.a sofa~~ iüsan gezin. - Ydk:, n:eıdcın teslim ol'Scak i. Saib-aha kıadar .uyuyamadıım. nıi.il)"Oruım o kadar... Kışiayı.z. Yarının h:ı.günn~n da. 
ceği için bu fikrinıcl.c:a de caydı: ısı varut. ıem ayaıK pı rrt?sı mer. . H l..:n ·ıı...· '1nt 'd -·"-· · Sam:aihal~ibr bi'Oe gelıecıekl'er, _ Bir acıo<ı<lm '!'>O'k ab1a ... Gec<:· ha i,·i olarağım kim tahmin ooıe. 

l dl. 'hı..,,.,.,,,.,., d v d 1. ...ı mış, .a1.1ı gıuı yı 5• a eme ntıı.:.1ru ;f'-J' J J 

Baskın gürültülerine pcmcere ere :ven ~- og~u a ge '-'YOC-u~ t r ~~ · · '· , Heyıecaırıı, sabırs.ı.zıı'it gözl·erimi '""'ikurn bçt1. bilir? 
üşü~üış olmaları tabii olan kom- Met'diveııe 'birdenbire bir .. şav'kt es l!lllö;d. mıbı~ş. ..vde d.. yumcfurm:uyoc. ~J Ah benim sıe'V'gGi ablam ... He- Her tıren düdü~ün<le yür. t;im 
.şuı1arm kencii'sini görmelerinden ~tti. ~'<llıırllık ayak sesi.le bir- hıı - · ı.ıe 1~. u a cgO' > UŞ- Okumak isıt.ediım, satırlar 'birbi- men en içli bir karlın şcfkatiTıe, -er. ağzıma geliyor. 
ürkü)ıordlu. Arka taraf.tar. dolaş.. lilkıte yalklaşı)~ordlı. ek ge~ :~1• • • rin.e tkarış.ııyordu. Kalktım, do~a_ş- nli alnıma koydu. Pencerelerin öniind!:n ayrı'am1-
mağa ~anar v'C'ııdi: Ev bah~esl bü- Deli ~ yana sıçr<i.y:ıp malı. - B_:ı · clüşeoeıktı am;na. pehlı • tun, şidldlefıi yağmura rağmen ibal. _ .Alt.ıeş.icn var yavrueuğum se- yorum. Odadan odaya dol~mak. 
yuktü \"e aı. ·ası bostanlara dayımı. ~le meı1dl:.ven eırasmd.aki: ruıt..u. van agayl buılama<lılar. v kon.a. çıfttıtmn. Na.file... nin. Dıer-ece ~·alun. tan yoruldum adeta~ .. 
yordu.. betfi duWTa dayandı, palasını sı. Delıi Hasaın Sıevin~ içinde bagır~ Bir aıkişam evwThi yorgunwk, Füsumıa sesleniyordu: Nihayet i~ ... 

Ya. lfallil pe{hl'vaım alıp götür- )"ırıp bek:ILedi. Soluk bile almıyor. dı: vücurluımu yatağa 9i.irüık1-ediği hal- _ Füsun derece:vd getir! ÇayırID1 niıhayctindeki yo"dan 
dükten sonra ~ bir iki ııöbM.çi kabi •göğüs kaif.csi iıçinde güm'bür - Y.a., ke.çtt. mı? de, erteGi günü:n heyecanı dimdik Bu daka boşuma gid~ -amma.. araba bizim tarafa saptı.. 
bıralkım.ıışlar.sa"? O zaman, tehlike güımbür dövünüyordu.: _ TeJ.aş e)~ı.e.m.cn. Anlar sokak aycluta tutuyor. Karyo1asmda oy. bugüın içiın değil... Ben bugün a. 1\fot1aka onlar ..• 
bıisbüt.00 a:rtmayaca~ mıydı? Ge~enler Patrıooa Halihn adam. b:ıfrr.!a. rgırf'di.kıleri anda bahçed€n na-yan bir çocuik g:bi, kaç defa zami neış'eL:lıi ve sıhhatli görukmek - Gel[yorlar! 

Deli Hasan bo6~anlaı- tarafından fan. :ıse r:Qqt'.latka çarpışacaktı. ~iP fbıcı:;t.raınfa;r tarafına firar eyJ yatıp ikal!k;llm kim ibiHr. Yağmt;r igtiyoruım. Hastalığı wrla ıkabul Diye bağırrııyor~ım gayri ihtivari. 
bah~e kap.ıSı önune f!:· idi. F..Al'ittı:ı Cansız şavık sarı bir leke ıgi'bi leıdi. hıızlanıdıkça enıdişey~ düşüyord'Jm. etıtirmeğe Qalışıyoclar ha~bwkıi... Füsun, yıüfüne bakıyor. ş:md' hu 
çııt )Oktu., ya:a111: ~!:aktan uwğa mercHven.~ııclen taşlığa aksetmeğe Hasa·n Odla:bıa~lJ bir solui.kta sor. Ya gelan.eızloerse?... Hararetıim 39 muş. Abhmın endi- btl!Jnşiaıki manavı ~öımeğıe çaü.şa. 
köpE.1k füıı.irıl' ülıeri• geliyordu. Kü. başlaım.ııştı ki, kohn.2 merdiven b.a.. du: Sema!hatıi bir an evveıl ıgörmeik fie i1e. de!hşetle kanşnn yüzıünıü cak halele dle.ğilim. 
~k ve dara;cı'k bahce kapısıına ya. samalk.lan aığır at\ı.r gııeıırdadıı. E- _ 0 \'kı!nıda nrayıcılar yoik mu brınim iç:111 büyük bır ihtiyaç... Oikşadım. Yanakllar.!J!1ı bol rol öp.. Ablam başını snEı.yor. 
naşınca gö:'1-ı·: sıev.nç~e parladı: vet, aşaığıya b!rl iııi,yo.rtlu. Deli .itli dersüız? H'çbir zaman bu derece susama- Wım. F'i.iisuna takıldım. ATaba kaıpuia durdın E\• ,•f>la 
~Jhçc likap~ ardına kadar ac.ikh.! Harsa.n a,ğzı uıSLura ıg'bi kesk.in ge. mıştırm ona ... Hiç.bir zaman inti. _ Bir ~y;m yok benim .•. Has.. Gönül at:Padı, sonra Semahat ;nJi. 

-.Am o·:ıme~z.. salt bunda ge- D 'ko ? y k D · b' Deırnclk -evi bastıkbrı zaman lbu- ni,ş ıii21!.ü palaS!lnı kaldırıp bekJe- zarım bıöylıe 'korkunç olo"J~unu talık lronıdwmayın bana... erece Ya caısL.... o .. . erm ır ne. 
!-en ~eri g&.dı'i.ik. 1 y ı ı N · · .ralılln kadaır .gelmişle-r. hiçbir ta- a:·, mcrıdiven ağz:nd-a bic haış gö. duJrrnam~tım. Ah yarabbi, gece y.an.lıştır. fes a ıy.onıım. a nı2 ar... e JYJ. .. 

rnfı ihrrm' tmemislerdi! riinü.I: görünmez bi.r çat. yere - Ya, aıru ele gecüremediıler mi nıe uz.un ... Altı ay sıi.iren kutub Her seY de idd'cımı td"'Zib ed. Al>lam'.la öpuşüvor1ar. 
Ka;p :fan usulcacık ilçeniye kay. düşi.iru"Wrc-ccıkti. dıersüz? gecesi san1d... ~,'or. Üstilsle aJcsmp ök..qj.;r:iiyorum. Eli elime değdiği zaman ürperi-

dı. Sağ eli ibe.lindc~.Q ıkara ~ulat..ı Ta~lıJlc artık iyid.eı:ı j:'t•i .aıyidınj,a_ - Yak. Elem Ç~"mcn Hasan a. Gün ağ"arırıkıeın. hu mücad~l?C!en Falkat şimdıi bun1o.ruı ehemmiyeti \-OT 

)~atağaruın Scqlına sıık1 sıkıya yaIJQ- rıııvor, inen ayak sesl.erin~n merdi. ~ Halil pdili.ıvanı bulsa ar idi yıor~n dıfü~~·relc, koltuğun üstünde vdk. Göı.üm saatte ... Hangi tr-en- - Bu ne- hararet. hasta .mıs·n'?. 
~ ıktı.. Kara.nl lklta b!ci çıkıp: cH-eih venin soın basa :nağ:ın.a geld:ği .an. bımıdalki ademlere haber v~rler sızıml'Sı'!n. ~e gekce!k.ler acaba? Öğlıe y€JTle. Hayır sevgili. h:çb'r ş.eyim yok 
dcso, yapıışıtıırac~b. Taısıhıyıorıd.u. Ha3:ın :otğa so1'Uğııaıu Mi. Göılüımıü. actığlm zam~n. boy. ğine ycıfı;.edeıkle...":Cli. Enii;1tem.. gi- Seni ~örünce insanda hastalılk ka. 

Aşa.ğııda Halü pohlivamrl: saklan- b:ue k{'Gllliış'ti. '.Merd'vcn a~ız nıdaıı1 - Doğra &i~ k~rsüz bacı. öyle o1- num tutu~lmmıtu. Vücı1dumda bin. d1-er.k.en: 1 ı.r mı? 
el ğı izbe önün.de tulumbalı rt:.a.şlığa fllkAn 'lruıru ve !k.adid1eşın:1' ~fr ]rol ıınnR gcrtek i<l'.i. Ya. fln!il ağa ibizlıml le~f' iğnooin battıjh hissini veren - Aik:c:aıma bırakmayın. ~n ele - B'r.az kıırılklığ:m var, mü~im 
açı1a.rı ık.ap,ı,,ıyı da açık bul.du. İçeri. JliZamlı, -B<:üçük bfr şamdıanda ya~ ·çın nıcsne demedi mi? Sl'llla.r vıaıih. Bac-ım ağ;ırıla<tm~ş. veti~i:ri.m! bir şey değil ... 
ye girmrom durup solu.ğunu kıes.. nan mumu tıaslığa OOğruı tuıLtu. (Arkası var) aJ/:zım paLÇlarunı~ı. Ealkoın kı:u;nsı- Diye tembih P.tmi!i... Gece de (Arkas.ı var) 

Wl 1l'V ........ .-..~ ,_ ......... :.. N-•;,,...n ,....,, 



oldb, 1w.ım uıam sürdü... Ev ealJ, 
her ıt.anıfitıa.n soğuk giTiyor ••• Yat .. 
ğınıdla zavallı hem§Wcciiim titred~ 
durtlu., BiT g.ijn de, sabah ezaını vak 
(ı bizıi bıraıktp gitti... Şimdi de, 

__ ,,__ -ı -

Tarihten sayfalar 
.. __ ---" 

melYun her~f. evden çıkmamı isti. (Battarafı 3/1 de) \i•dın ü:zeriınde <ılr.ul, efendiırinirı 
yor •.• YıktıTtıp yerine apartıman ya Zeyneb Hantmie Kamil Pa~nın cö verdiklerinden ba~kası:ıa malik ıola 
pecakımı,ı.. Ne yaparsıa y~sın, ha. merdfdcleri; hayır .işlerine v~rdikleri tnaz» manasına gelen cır.abca bir 3"1-
na oel .. Aıınm.a netıeyl'! gid"eyim. • · e-hemmiyet padaphın da ç~n ku. zı vardı. Bunlar Sult!m Abdülaziz:t 
Hemşıİrrıelıin iiç aylıklar: vardı on\M'I lağına gitmişti; onları taltif etme. takdim edildi; padişah teps.idu 

• fa geç.İnip gidiyorduk... Şimdi, li&-di. yalnız bir KUT'ıanı Kerim aldı, öptiı 
Yazan· Ekrem Reşıd . hemşiııem vefat etti dıy-e .0 üç ay. Ki.mit Paşa o gün Fa.tın cıamii.ne Ve diğerleri içiın de: 

• ı F b k! "ı hede.li ih.tiyaır aa.ılıklaır dıa ~ooek d-eğ31 mı} ... Ba. Ritımift'i. Padi~ab da Cuma ıselamlı. - Aklım, kabul ettim; sana ili. 
- .. kırık, 1 für 'fıiıhzııı •iikuttan eonra a!"ıızın ~nl eoın O:~aı:ına k.ad.ar rahat. ka:lım, paşa&L gel&!n de eı:bet banıa ğını Yenıicami.de ya.pmı~. Serı:ısker Ban ediyorum! ÇeıvmJımdcıle çalan RP_1 ziit "'ddet. göıileıri dıolldu. Kırık, çaııtl:alt hır sea. ! ~rdi. Ka.dınca.ğız hayret. b~ımı 90kaoak bn YeT bu3Uır. ·• lı:apıeıne geçnüfti. İtte oreda. iftarın Dedi: ieri verdk 

ç.a:tflalk. bir 8e!S •ıkardı. B.ir mu 1 ı.e tduw .öze ba:ııladı. r ~ .. be.k içimde kaynaşan hiddet, merha. \"İ.iikela ile bidilk.te Yuauıf Kim.il Pa. Kamil Pata padi§Bh ayrılırken konıa.ğtn boıy.a.sız, .eski, klJ'l't.lar tara.. ı Ya .ıorrna ... bizim zavallı e ~ ~ tı:..ı ft 1 met, Jısıy~ endişe hislerini ne sureıt ta koaıaiııı<la y.a.pı·Jma.sı.na kerar ver onun a!lahuına davet edilmek aaa. flnıd6ın ~nekte ola:n ık:aıpın.ın bıeıı--: · .k.aybeltik •.• Sıra benıd-ey. ,,_-. ;ri&iJI sat 
1 ~ 1 

ay 
0 

uyor. •· lıe ifadle edleıoeğimi düşünürken., 8~ mitti. Bu ha.her konağa vanr var. detı"ıne erdi. Ertesi iÜn ise ;konağın 
&ıiiınıdle baldned.iırı. Nihayet yu.kaır~- cL"~ ölüm 1ııw. ilo Oeğrl evli.. '-'ı< bt'1 ra~ ~tımbu k k k fa.dan bize dıoiıu gd.en canlı v~ a. rnaz KAmit Paşanın müh.ürdıarı MeJı anahtarlarını alar.aılc saraya aiai; dan,~ ka.ttaıı kırık., çatlak bıi-t 1 aı;:;: ondan çok )"atlıyım .••. ,.- Üç {t r• one cuJ aıyak eeıılteri yüksıeld'i. Akabınde med Efen<Ji Fatih camiine k<>ştu; padifeha tcdim et.ti. Padişah onun mıe!ıı ~-itdi: . dım. balcm~r... ıçın ço'k a.z... aınız en az~... .. kapı ~ıldı, içeri.ye n.eieli. eüel~; müjdeledi. Pqa hemen döndü; kultuiur. hayra.ndı: 

:- Kimıo >. .• . E.cd y~ s:zıe ömür venin, ba.fı. - Fda ~eıa obnadı ~ .. • Gu.. yüzü ~1 tıma.ktarı cilalı bır kedıüclasına lazım gelen emir~ri - Analı sah.iWeme bai:tlaıınf 
lani:rnt eö-.11..-J·m Y~Tida peRCe - w 1 nün birindi& bir adam getdı. ~en de k mı·~ vmdİ'; pıad.itafıın h&ll8'i •atte 1relıe. Duaeile eınaLtulan kabul etmedi .)"lll<'Ol • LI.. D} •g Oileu'n • •• '---.J' o bi linı bentı gıenç ]Z g I. d 

l'e ~ı. Bir müddet daha ve- z .ınöılerddi& .ı>derimi 9<:. •;y ..ııl'V'eftl:lm. •• ç n ~ n~ ~ halacığım ben gel. cep ıh& oilma ığından .lronaim ve pqayı peir. mubtetem bir ıekilde 
ledim_ Bu ~ cıcırd~n ~ ma. Bu.. .....dl. me :yıetrmız. · • .. ~mnu. n.e edeyım ki dimi... kapıcı k.wlühe.iıne iınc:ü; ea~tl~~ ~: aiıdayerak loonaiı.na yolladı. ~ ümeııirulc eerilen bfr ıp se.. i!ıiimlleAdıam aıen dıe .•• Yaşa.yıp ne para bende eleği) •. • ıLL .-LJ: ı ... NaeıL. rada bdtledi. Sultan Abdul.izız go. Kadln:an Kafh 
6 bleınıber b..pıı eıçıtdı. Taflı1ta &a - Gö ''"mi görGüm, yapa. - Nerede pa.ra)... - ~~ __...,.n yaıvnım rünür gö.ıönrnıez k°'"1: etek V'C ei ......... ·-···-••••••• .. •••• .. ·-·--······--Pl)"Bı ~ gdııin, mııerd:Wemin tepe. ofıaeak.I.. reetJ1 Artık bİZoe yolcu. - Konağı eatın ala.n adam da ... eın ~') ... . . . • ~ öpt(j. Çatalca C. MücldeiumumiJiifn_ 
... ll:ılmtı ör.tiilii .ihtipr bir kadın ~ğımr yraptım .• beth bir it kalma. 8üııün ~ k.~a•i yaptı. M .. - lyiyiım. mıeor!'I büyük cı.. ~ dedi kiı: elen: 

~u. · · BU ~ ölaeyclim de o ya. btr Mlama ~'Zıyordu. PM'llyl da gım. · · . . f. - Niçin zehmet edip kapıda Fa.ala fiatla Jilet bloatı atmak , ..... 
- Baıyunm,t... . dıt .•. Kel9Ü Ben imdi yapa yalnız gıetirdi şurada HY_dı. Ben d.e t~~~ - Naısıf, beyin eftyettetıır ~a • be&kdiın; ralıal:dlız olmasaydın! Ule lbtHtir yapmaktan maman R..sa ot. 
Ayd:la.rırnıın. aktvıcfe inleydi yoT. psaıyd·ı ... ~ olma&ın feraıhşanla ldir et:tiİm, ela ettım. HM.ta yerr: bu Sah?.. w - Efendimiz., bRclen evvelkiae. lu AH YWıel baklr.1nda Çat.ala& asliye oe. 

llm, çödcımıeic amade meraivenden k,al!dıanı. ·· A ma o da ihtiyar. ~ bııt..ımıoeıye. lte.da.r burada otuınne. - lıyi. nKlnıi halacıgıml .. Amma rin yolunda gid'İ\)l'Orum. Hanmüıre .. u mahkemesinde yaoıJ.wı cturuşma '°· 
ç.ıl.tım.. Koırııak bo~. Yiikeek tcvan. Y..- ,.ımııZ··· E.: gücü brvve't.İ mır.ıa ~verdi. Üç hin liM az çıcılt yonüuyf:ıır. •• Apa:rtımanı·ın.ızı fid veziri Bermcki'niın konağına git. nunda adı l'~ln 1111Ça a&bft oldutu.. 
la.T •ınıa.ı, e'!Sinmeğe yüz tutım.ıt la.eh artı\ .. ·ef .•• 0 da benim g:ibl .,..._ ıdleıiiıl .. · Ben ono 'bunda nere. ~le ~ ... He:~!. ~ k~r tık..;e Benne4ti peTdedarlık hizmeti ılao U8t sarılı u.n.nw.ıı az neı maııl • 
~ ııiUiilrm1De ~ tlvvarW ~··· ~ gıiclinceı1e bdeır yoruılu • de ...Yaır<lcm.. na~~ aakla.rdım·:· p.aba1ı lı:ıi ••• Ya.ln\~ dugn.numu:ı~e ile balııtityarlık duıyardı. Efenclimin dMI cleliletilıe 59/3 öncü madde cen • •r>al.9ında. b<>'I. eski eh1lfll> eovler.e hııııe bir ~ Zavallı Atiyecİ:ğİm öl. Banıa bu derece iyilik eclen bu veınnif ~ auvare htn bevüı değeri ve kud-retf Haınıır1 deırecesin. ttnee ttfr hafta dülrkhmın kapatılma. 
~ im-~ vardı. Bot 90iayı ba~ ~·' • ~; tince ne btdaT sıkı. adamdan deha emin. daha ~~ ~J'6Ya. paa.d1 !. · ·. Şimdi de ap~rtı. de, beltcıi ondan iiım.indür. Kölenize ama w lle7fi:y8ÜD Ui.ııma kara· nrll • 
taıı l.!...-~ Cefaılı:tır hıizınetçı d,ü... •L~ • "''--..ı. •.. Eh ko • kimi \ıdb&rc1Sm. Pa<MVr k.encM&ne rn.anıml'ZA yedefıyoruz... Yenı ~ ..-:.....- hizımeıt de itapıcıhktır. mit •e biikiim kesbi Jı:&t'iyeL elmht ..._ ~ · laceS ne 1(ıllQa.I ~ Al tMad dedim ·· LI!-bi bu. ~ laapı'-dan birini açtı. ' K !'Cndic kocaeıl ... iade eldrn: « ım, • fU açmak QOllc ıruç!... ıuo,; r .'ey. Wırı\an ve:rıiııler birer İkişer gel hmdahndu ilin elllDat'. 

- Buşurun ha.n.nnefndi bura. ia(y' m!ıııya~ı::~tlıe eordurn. pa:ra eenclıe clunun, Jaztm ~u~ Junrmıty.or .•. Stil ~ir aalon ı.sted·.m. cMeT; y..lnız Fued paşa gecikti; iki 9'2/141 25/'7/IJ.&I 
..1.._ Gıa.1111 .,. .erııdıen ~'il pa.mJ"l aldı, cebıne Louir:ı • ~>e ye 'kara.r verdim. d f a. b 11 k ı· l eld" -··· Pap. ..C mı~... .._._, L---· -->..J Se ellen k e a na er :yooname az mg l. 

EMet, <mııdla.ydı Mimlıeri.n bir ltö.. - ahii. dedi Tabi sağ .•. ~u. B1r ıİıKt ay aon.ra •ll'CJIB~ınt Onıun için ~,._.im. ~ . şu B• Banyoda okluğunu ~yleye«ller bu.. 
~ bü.a6nii.t ~ırttnda renwi aıo.L. - T eıft' ~· Akp:rnaı gele. haetalanclı. Para lô.zım .oldu .. ~,ı . .,Da pıeırdd1ıet1İ almak tlltlyo·~U: h •• lund:u; 'lakin Pata "de ~ araları iy; 
h'l'Uş bİT sııtari. baıtında ..iri bir ye. Buınıe:yıaı t ışe . m.l örttüm adam~n evme ~ttim: lyonıuın ya bunlHarı ~ kuç d ... İ değildi; oınun beş sene evvel itt.iialc 
....... ~Evveli ~tanı. ceıkı!:_-_ öleli otuz y~ pçn,ti; bel. tıOğı\an ~y . aJlltaı par b~m» lam wiımifti.. atır ıyorsun ea }'9ptıiı ilan~ti uoutın&mlOh. Onu-n 
IDıadı. . . . • ..., cf;ed:im. · • üzüme eeıt'. aert ıp 1 mi>··· bu geç kıaılışı çeşid çeşid tehi:r edil. 

- Affedeı'tıiniz... Gö:rıüm ıya ki dıe ~·" gelecek.! ... Çok ai· t<Tıeyı;ne sen bunadın -~a, sa~a J'i - Evet... Hatıt'hyorum yaıv. da: bazUı.ece elli bin ı1kın lira .. rfe.. 
.. _ ,.._şanııa. ın tamıaım.ı.nı veırvım, atJ.acgı11 _J_ L __ k ı. nc:1· • lc:uınıü)ıor... ~ Çok,... raın ,. ") Eli d 'ne se ıum.... dil.erde yaptıman uma ıı;e 31n • 
K~ı .dıa .ıi'ırla~ıtti. Son z:iyw.. • ••• z:ihınıi.rıde zaman meibu • yok)) dieınieBın mı · · "Jci' m ~ · • - Percllder dıe, kONK>I ~a ea'lonu den bir goeeed'e ahndı ve Ma'lıye 

-.:........._ .. s ...... ----......ı.a.rt .. ölmrilt, beri ~~,_ __ .ı.._ ... ~1-r ela alimnıifti. neıdl 'WLT nıe ~··· d" "';Ck. eynn, me çok. tyi uyacak ..• Gelırken be.. Nezaretine tehai• olındu. ---~ .. VUt'n .,.. mae bıd.-- ~- 1~ .ı:.:...11:..~-ım dıer ımı ıme an. ·~,J· M. 1ıi h.inz ~ aolmuştu. Fak.at en baktım Oda ela nünder. 6llUE' -r-'ç' hk.' ___ ı__d' .. .. ra'ber aıclaımllar d'a gettnıım. usaa. Yemek çolk güzel geçti: pa<:Üşah 
~ tıebddlat gSzterind.e ıru.ı1e Etraıfıma . 1--.k bir ceviz fatayılm;.. Ma ~ e d ıuru:L de edtenıeın il> perdeleri eöküp kon. pek memnundu. Kamil Pe~a ye.. 
D..4-~ Gıöaııletti büoyüm.üıp ve adeta d.eD batka ~ ok~ iti i.kem oe1c. lıialıım ~1' m.t">.. ŞaştT ım bal aoılla berıd:>eır indiriversinler. ·· Aşe me4cten eorM'll karısıntaı pek değerli 
........ ,.... :tL Jr 12- Jroıwa1. l:ıir pırınç . ... -' .r......, Ne ..ı:...eyım ••• Allah tan u ... -'- _a_ _ ,__ u· d".. k '!.: e~JJ.lftl. Bakıplarınaw •re;- vıeı eıMJerdeki Şam ıpegın~en °~m· · · uı~. .. Para ok... gı<m aır- O'CJU'lyor · · · m'iicevherlerini ve ı~er en ıym~rı 
hJc, ~ hayı'eit 'W9 l9elEİ c:liıı )e ~lT ~Ler k.lmııtı. Bıı,ra eıın. · · Eve .. dı&n?u':°'. · ki yı t - Hay, ha.y elimuım, hay, ~l bir altın t-epsiye k.oydu; tü\ 
~ va-rdı'ı. Kemik 1'eftkl ince pal" mıa bıd~n akıbetıi hakkında duydu. Mıeıh'U!m ..pbeyım~ re~ b.

81 
'ano. hay ••• Gü\e gUle kullanırsın inşal • le bağladı: üstünıde bir icağıd ve U .. 

~ .ıaçlarını- yemeoinio . .1tına ~ ~ ifade eden euali. sor. rıu:rıitıaırr. Vaı?' mnma er uı ır Jııe'I"· }ah ••• 

9o)nJllllıu.ımaia çalııtırken bemm ol ~lktaını kıerıdiımi alanuwiım. da ... Artık bayramlarda, kan ı • Burad.ın git.·nek. hemen gitmek, yarla v~ım. 
duiunwı bwcteınıhiııe hatırladı. ~ ŞimıcU ne yapacabtnı:z:>. •. dle hile ~ old.uhuı... Ne ~a-re ab'iecei' hareketlerin en ha.. Ben mıerd.ivoo.leri inerken adam. 

Gel y.a.'Yl'tlm··· Şöyie otur .•• v _....;:., ...... ,_ daha. derl ıpplu, hiz.. köşe!diddi eobeıcııyı çai111p eoba.yı eıat ya~ ~ _'llJ ~m ladım Cen.ç mi 1ar peırdielleııi aökiip konso11a beraber 
- ••z:lerim göıiJ. ~ ..... _.-y L-- Ne v.:ln:A,fS\n evdıe nasta var. y\Tul'Sl QllOU.gllnU an • • , • •• •• L .. k d• l sİJ\ 

""11'mla •.. artık ne go ı metıe dverıi~i biır yere çı-.-nız... tım... ~.,.... na ~ .. kaıl.. eaıfir.iın d'lışaırliya fırtamasından 1stıfa gotfümex uııeıre genç a .n n pe~ 
:Yor, 'l1le lkufWcLrım t,it;yıoır ... ~e~l ~m ki old~ ~ühim d:ı •.• Odoaıyl ~~g~ ısum~a d ~.kalktım ve zavafö ilıti. den yukarıya çıkıyorlardı. 

ZAYİ - MaA4 taQılll mlllrimü a1ı 
eUla, ytı11isial t*aneatundan eeklabaln 
biihllil yoklar • 

Hayriye Teser&etl 
8.........,med C&nbr&anın Saraçbane 

ıl0blr~71. 

MILLi 
OYUNLAR 
Festivali 
14-22 Ağu toı 

Biletler Milli Pi. 
yaııgo g~leı · k.. 

FeeıiYaJI yapılacak gazinolarda 
~a<tılm~lttadır. 

Her türlü izahat. Tel: 23340 dlen ddıu l(f"~ ... b~_k.i. ~ >'8Jn• bu k.o~ kaimi§. k:~ılk ... Abıi. sih2 kıt da. em ae~t le 

r~ur~? ... Olaıbilirl.. .. _ - _ · -~-----~-----------~--~-~~~~------------------



4/2 Sayfa SON POSTA· emmuz 

'~~emleket haberleri Edebiyat: Yeni bir roman: 
(~ 3/1 de) yorlar: cıİ.şte böylle münru>ebet]i 

yor: - Oğlu.nuııı baına koca ol!mak münaseıbetsiz söylemeden dmıdu .. > 

Dokumacılık inki§Qf ediyor, Güzel EmineU: öld.. istıer mi? Yam a.ı11laışL1.an, bu münasebetli 

İzmirde Karacasud.a Vali Paşanın müdahalesi 
k b l k 'k . .... uren Pransıers, Fazda - tabir izdivaçtan miinası:ibetısiıı sözlerin romana ya. 

asa aya ~ e trı temmi ile adamla anaBt ue kızkardqi e'V'V'€'1 - •kıita~iaır gıönıderit". Fazıl ki- :zı:icrnasr ııpetkı mU.n.asoootli düşrr.ıilış . ~~ h~li gören z.aıpbiyeler tüfuk 
ugra§ılıJIOT lzmire geti.rilJ.i, 60 yaıındaki tabhııı:.ı. de1li ıgi!bi adeta öpmek ister. gibi... dııbcıgi ıle kavıgacılara yürüdüler. 

. ~)~B(bHu ana: «Cinayeti ben iıledim» Fakıat prensese a.Şk:ndan dıeğil. il- Romanın !katıihane üsluhla ~ı .. Ahmed, _bu ~r~liü arasında bo. 
su;sı - a a. d. me olaın aŞk.ıırııd:an! mr.ş cüımlıdlJeırİ de var. Bir m :sa:l: yunıdurugu çozeyum diye ıuğraştıy. 
d:ağ nın arka sırt . ıyor Mrillka1emıeı1eııe gelince, hazan cArurııesile aralarıncfa 1ırec;en. mi.im .• sa da muv~a~k olamadı. C~~ de 
ilarıı~a yıa.sfi.a:nmış I~ ı(H!u:susi) - Slınek!ide pek t.ektlı'ilfsiız, ve o n.is·bette .re"'1k.. kaşadanbeıri vuıkuaıt omm mağlu. meydana ugraımıştı. Fakat müda .. 
580 ra:kımJı, altı genç ve·~ metresi E:miıoeıyıi öl- si?J! MisalJılJcr: bi•yeti ilıe ıbitmişti.> hale etmiyordu. İsmaıl ağa ile Mu .. 
birı oofı.:ıılhı, eıv. dür.ı:nelkıtan :maımıı.m olan Afbc.Hila- Maamaıfiıh şunu itiraf etmeliyim ~ad ağanın sesleri çııkmıyordu. 
lieıı{>n:ın hemen zian i'lıe a.n.nıesi Haniiıe karoeş;. Mus- - .... San:rıa sıonra ah, of deme- ki, ıeıoor, pMıÇa parça çok gıüzel saıh~ ::>ess.:z ~r~rlardı. 
heı"Si d.e eııık.i tar , ta.fa Mallka.ra'cl·aı. kız kardeşi Ran:ı!L ğe baş!adlı:. Nihayıeıt beni •gördükçe oo?erden de mahrum deği'ldir. Zaptiye çavuşları meydana uğ. 
zı mİL>T".aı •i ~ öy.l<e ıpuıflll(l,'100", h1er tarafında.r. ne. Ya'lınıız lbuını1'a'I'm aıyrı birer hikay.e ra?'an~ ayırdılar ve meydanı te .. 
yaıpı:l.'ınış küçük sıe de Hayra.bol-uda yakalana•raık fıes salıweriyıordlu ki, apartımar.da gLbi dkruınımas• zc.Vk vereb:ıir. mızlediler. Ortada yalnız ca~r 
fakıat şi:11in bir kA İ2ımire ıgeıtiırıi.1mişlerdi1'. hıer!lres Umraınıderdıen nezre oluyor- yıdksa bu koca roonanm i·qinde böy. kalımıLŞtı. Güreşi seyreden vali. ve 
saiba.. burası Ay A'bdl~ 60 yı:ı.şm&ak.iı aınası duı.> le en gürz.el ıpaırça-lar bile yıerlıenini kumandan paşa, sinirlcnmışti. Iki. 
dın.a hağl: Kara. Hıarriıfe cinayeti ~nd.is'nin *iştediı.. yadıırıgamıŞla-rd'll'. Bu güzel sa:..11n.e- de !01roıe kav.ga oluyordu. Güreş 
oamıı kıa.z:a.sının ğ.'.ıni, c:Wuınıuın bunda ihfrçbi:r suçu - Bu ~ nası:1 s.ıyrıhp <:ıka,ca.. !eıxlıen binisi. muıhaıkıkak ki, pren. bilmediği için ilki pehl:vam da or. 
merkıezidıir. Bu. cı~madıığm.ı idıd:a etm~ti.r. ğmn? Yıufkıan füıkıü.rsem bı:)"l!ğınn, a- sesin yanıısmda yıaptla.n .n.1.şan ziya- tadan atacaktı. Yaverıne şu ernııi 

N~tiden · . Bu idıd'ia garib görü:~dJir. şa.ğ:ı tüfküırıSEm saıkaJ.ım!, .fetidıir. Fazıl, o gün., her ne kadar verdi: 
1;122rıoan !bir şose Kaymakam Hık. Qüıri.~·· cıesedd€ 

1 
. ~.:ıı,. Ro.rnıaaıdalloi f.clcralara gelince, alakadar dlıd:u.ğu lYu ziryaı:fete çağı. - Gi1: şu caııgi'ri çağır bana! ... 

ile gid.f.lZr. Fakat met Akman u yapı an mu.ayen~ır,, ardı arlkası kıe.siJmiyor. Bilhassa n.1mıaım11Ş9a d'a bi:rçok renıgin Mı- Yaver seğirtti. M:eytlanda bulu. 
bu şosenm Nazilli eiht:<tindekıi 13 k.L Oıçaık darlbe1eri görilldiiğü. haıkfu ~.,~ SJlfnaı:vıa otu.rd.ular mı, tc- sıırlı ve Çerfkes hanımlar davet o. nan ~a21gire: 
Poanıeıtrd'..ik •kı.sıml k.ış veıf.erl.eırirı.e ya. Hanife ve Emineyı tabanca ile öJ.. l{ler'lıamel'ere başl.a.yorlar. Sul!tan luınmu:şllarıd.ır. Bu tipler hariiku[a~ - Ağa, paşa, seni istiyor. 
ramıyaoa:k şekıilde bozuk dduığu d!ii:ııdJüıgümıü ısrarla söylem1Ştir. Malhımıuduın gözfü.k hikayesi giibL. dıediır d:lıyebiliirim. Dava me-rakl.ısı Diye söylendi. Cazgır, etekleri. 
· İn Ka.ra•$"Ullullar K~ak ista:yorıu Ma71!'l:un~.arın eıvrakı b·rinci sor. fakıaıt üç dört kere çeşidli&i geçen Şahilkaı iham.mı., 70 milyonl'Uık ser. ni tıoıp.lıi!yarak ko~u. Laf değil vali 
ile da'ha ç.ok ataka1ıdlrla.r. Karaca-~ htılki.mlıiği.ınıe verilmiştir. Muha. fukır.ala.'I'ld:a!Il biri, idrara aiıddir! vcıbne ra.ğımıan 00-enci gibi ba.Şlka- ve kumandan paışa idi. Paşanın kar 
su h·alkt ta Selıç.ukilerdenheri doku. ı-~ ... ı . a:k d . . y Mulhıarrir, buınlardan maada, her larma ~ açııp ya.şayaın has!s tipi Şlsına gelen cazgır, yerıden tem.en 
m.acılıkıla q~a.l ederkıı-. Babadağı. 11.-.::ıır~ er; nıe Y• .ın a ş.Jh,r.m.12 agrr fmsatrtan i.Strifade ad.erek lba~a Saniıyıe haımrrn. Sak~avi paşanın na ilıe durou. Valiı paşa, kılıcına da. 
nın d.ıiğ;er tıa:rafında DeıUzı\iy~ bağlı ceza ma!-J!r..amoesınde başıanacaktır. f:lktıalar da aınlabyor. Mesela Ha<:ı karısı erlke!k. biçimlıi w kıyafetli yanıımş sert sert konuşuyordu: 
Kad.Jköy ~ıbaısMI>mı ıdı:ık.uımacıl:k. Bu kadın nasıl öldü Dedenin ıprıeınse.s tarafından lkoca Refika hanım ... ve daha haınıgi b'i. - Bana bak ağa! Bu nasıl gü~ 
ttaıici 1>;,fJ~.:.r ırı.~li ne ise, ayn:iı cf.aı_ Kuşadas:mn Sel.çuık na!hiyesi• ı>Slkalıı 'k.eıst!iıril!ir, hemen bir fukra 1 riıni sayıay;an! Buırıtann hıepsi can- böyle?. 
ğın hen tarafındaki Karac~u da bu bağ1ı •Bo2ıp111ar mev<kfüıde oturan Fazıl•!n a!Il.tiıkıa rrııeraklJ:sı artkada~ı. 1ındıır ve romamn bu babı, cidden 
san'atte 

0 
kadar ikridlr. Kasaba., Ba:yın.cbrlı Halil Derclini~ 30 yaş. i?Jdirvacım. a'l!eyft'ııindedir, hemen biT muvaffalk olınuış bir örf '\'e adıeıt Caııgır, cevab vermemişti, ne eli. 

Se:kse:n SEJIJe evvcf.i3ine kadar 50.60 J.arıırııd1aılti 'karısı Cennet Dcre'lr;, e f:ı1aıa: bir ıtamıd.ı.ğı vamı1~ bir gün lıevlhasıdıır. O ne kesk.!n hiciv! • ye cevalb verevi1eookti.? Paşa: 
bin nıufuıdlu çok kahbal;k bir şehior vinıde ö1ıü olarak bulunnmştur. ö. kleındi:ef.ıni eviın'e ça~ırrouş. Kadın, Uıl~ınay yarm bi~ mı1ha:'ldkalk ki - Ne susuyorsun? At bwıl~:m 
tk. ıem1 kıete A ·ıkönıoe, ·kocası evde olmadığı i<'in bu KDlıe'dlen çdk daha iyi eserler meydandan!. 

en m eı VTUpa merısuk:atl. fümüın nıası/J. vukubulc1.uğu tafhlk:ik onru iSkıemle ı~.~ .. !p kanıtla be'ldcl- verecıekitiil". Yalnız su şartla ki. bu Deyinoe, Cazgır: 
nın girmesi vıe dahilde fabrike.1-arın olu.mnıalktad'ı.r """".r•u: 'l"' vücuıd lbuJmıaoSI neticesoinde husule ======·========='rnıiş. lrocasl! gıco!diik1tıen sonra da mi. eserlerini. güm•deıl~k .muharrir ha;. - Paşam.. Günahtır. Bunlar fa. 
geı!e<n rekahe:tler-e day•namamış, kam Hlkmeıt Akman, Vilayete bir safirin },çıerilkii. odadan işiteceği bi'I' yatmın .ç.aıtışmaları arasında hazrr- ktr ad.amfar. Üç beş kurıuş alacak. 
haik dağ:!lmış ve nüf<IS az.almıştır.,rapor ·göndermi·ş vıe köprünün tami. feryadTia, gcl1kme küfürleri savur- 1aması.n. Çiiırdkıü san'at eseri böy'lle la.r. .. 
So f v.k: ""d.e ah ı ·· betiJıe · lü.zwn y muış! İşiın tulha.fıı,, romanda fıkıN biır çuıpı:da hazırlanmaz ve Ulunay - Uç beş kuruş alacaklar diye 

n ~ iaıııaı va. m~ 1nne . göstermiştir. ilayetçe amllıa.tan'lar v,av. a deı·d yananlar, bunu her m:iinrlklkid kadar bflir. halik.ı bir'bitrıin-e kırdıracağız .. 
yerli m.allarrın görd~i;ü .ra~bet ~ar.1~ind .. : .. Y'a_p_ Urıl~n tetk.t"kat. ne.ti. ~.,. şısındıa do'lcumı.31Ctltgln in.lcitafı ım.cesmd•e onumu:zdekı kış ~stmın. 9ii7.1ıerini baza.n şuı şeki1de bağlı.. Halid Fahri Ozansoy - Bir Şf'!Y yaptıkları yok Pa. 
kanıl.arı telcrar ekle dilmek yolu.na dleın eıvvıd tıamirat ya:pılmaısı zaruri şam!. Halik kendi kendine yıepı)~or 
g.İ.:ıım.iş ve bugün Karaıca:s.ııda il 6 göırüb~ kıeşfiın.e ba-şla.nmı-ştı.r. Devlet kitapları mütedavil sermayesi - Nasıl y;aptıkları yok .. görmü. 
tezıgah faa}iy~ geçmiştir. Da.nd:aıJloz çayı mecrasının bazı yor musun daha hala boğuyw?. müdürlügv ünden: - HaklıdıT paşm!. 

Tahminen üıç bin seae kadıa.r ev- yıeırflJeır :ınıdle sull.a.r loork.unç iıtıtifala.rdan _ Nasıl haıklı olur?. 
ve1 )"apı.larak dandalozya namile suı'louıt etmektedir. ETeklTİk nimetin.. K•tap ı·tr·ıni yapt1rıl acak - Hıasmı daldı, o da mukabele 
yaded11en W: halen Dandialoz çayı dıe:n mahrum bulunan Ka11aoeaw ka. b V etmitş bulunuyor. GüreŞ bu .. biı 
üzerindeki köprünün dıayandığı te- {ıabıa5ı bu sudan alacağı cereyan.la 440 Ura bedeli keşifli Bey"ud üniversitesi metlıalinin sol t.a.ra.fındakl kita.:P şey diyıemeyiız 'Paşam!. 
mıelLeır, wfüuıın. 11$lJ'laroa. yalayıp oy. b.ocl l'Ş!ığ-a kjollaıylıkla kaıvu.,,~ba.li:r. Ka. sa.tış binası k.a.pısı.nm yan ta.ra.fla.rına. ya,pıJa.cak kita.p teşhir camekinla.r in. _ Bövle güreş mi olur? 
m.'3'91 yıüziinıden bugün yimı.i mel re saba elektrİığıe kavuşunca dokuma şası l.AğuS(.os.942 pa,za.rlesi günü saa.t 15 de ıwık eksiltmeye konmuştur. _ Paşam! Gür~ş kıran kırana. 
kod.ar açııktaı durmakta ve tehlikeli tezgalhilaTlntın cfa oereyaonla. ~lem-esi Tallblerin belli gün ve aaa.tte % 7,5 teminat a.kçclerile ve ~rtnameyi gör. dır, Hüsmen, haklı.dır. Ne kadar 
hi..r va'21iyıet a.rzetmektedir. B'U:lU.I' na- vıo arz mmanda fazla iş görülmeısi mek i$teyenler mes:ıi sa.ati clahillnde her &'ÜD suıta.na.ımıetf.e Ma.a.ı:if :\la.tbaa&t boa:rsa boğsun. kasını kurtarma. 

------~----~--~--L~~~~-~~-----~~=:~-~w ·~~m~~~m d~~~~bu~!.~~ 

ayııımaık güınahıtır paşam!. 
Deyıince paşa, düşündü ve hak 

verdi: ' 

.- Peki öyıle ise .. ben, güreş bil. 
rnıyordwn. Devam stsillı.er öyle 
ise .. 
Dediktıen sonra yaver şu emri 

verdıi: 

- Git söyle zaptıye kun;on<lanı. 
na aihıalinin meydana uğrama~·ına 
mani o~n .. Kim meydana çıkar
sa tev!kıf etsin .. 

Bu sıırada da Ahmed. giiç hal ıle 
boytıınduruıktan kendis.nı kurtar. 
mıştı. Fakat Bin.b;r hale gel!1ıi~t.ı.. 
Adeta sal1aruyordu. Hüsmen, has. 
mmın bu halinden bi~istı farle üze. 
rine yürüdü. A'hrned, JÜC bal ile 
kendini korudu. Fena hala~ ı-.ers("ll] 
lemhşti. Hüsmen, fırsat.tan istifade 
edere!k üstüste hücum ed;yordu. 
!sma~l ağa. heyecanlandı. Vaziyet 
kötü idi. Olduğu yerden ayaaa fır. 
ladı. Afrı.mcd, yenilc~cekti. · tfo rad 
ağa da şaşırmıştı. O da "1ziveti 
kötü görüyıordu. İs:ma'l ağa · 

- ~urad ağa! Vaziyet fena'. 
- Öyle!., 

(Arkası var) 

iLAN 
Hendeğin Y ağhasan köyünden 

Mustafa oğlu Süleyman Çakır'a 
llend.cğin Hamıdiyeııs.ı.ni koyünde• 

,.uwıed 1r.w Ayşe bra.fu:d .. 11 alı·ynıııuııe 

aıpll&n, mezbure ile t'Vlcnme, m.ıKSa .. 
dile birleşecek kan koca hıı)•atı ı;eçır • 
mekt.e iken cinsi müna.!oebctinLı neti .. 
cesl. aulbünü.7.den olma ve 9;{3 ~enesin. 
de doğ:ın Bekir a.dıruhki çocuğun ne • 
seblnln tanınmasına d:ılr ve :ısl!y~ hO. 
k~k 942/152 esas numaralı davadan do 
la.yı llinen yapılan davetiyt' üurlne re 
medlğinis ve bir vekil de &-öı:ıdermetli 
ğinl-ı anla.şılmış ve Jıa.kkınızda. giya~ 

kar&n ittlha1ına ve yine iliı.nf'n f.c.bl'J:tı 

icrasına ve muhakeme r;ünü ola:nıl 

9/9/942 Çarşamba günü tensibi karar 
&"İr olduğundan mezkür giinde bh:ı.at 

&"elmedlfiniz ve bir vrkil göndernı~d~ 
ğinlz takdir.le ı:iy:ı.ben mulıaknmeye de, 
vamta ka.rara b:ığ'lanacatı teblı"' maka. 
mıııa kaim olmak üzere ilan olunur. 
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Sayfa 5 

.. 'relgrat9, Tele:fo:a Ve 'relsiz llaberleri·, 
Bu sabahki 

Haberler 

Atılay kazası 
kurbanları 
(Battarafı l inci sayfada) 

ariın iısiıınlerini büyük bir acı ile l>i.L 

Almanlar 
voııara 
80 Km. 

mesalede 

ambarlarına nakledl·ıı·yor c:Kr~ .dlan!aTl'll aH~lcdne hüka - İkinci plana geçmi- da İtaılyaımn ta~u.t teklifı üze-
mdç.e kanunı yardım yapılacaktır. yen eb dl r.ıne hır ~ ihtımar : 

Atday denizaltı cemiai subayları: e mesele... tıır.nıaya ibelki meyledeb·~~- ar( 
' · , - Gv. B~. ~adeddin Gı.irca~ A ~ baş-ve.kili Master Çör-J kat kaıb:ne Aıvwn Kam~~ın~ ;. 

AdMa 28 (AA.') - Çukurova vadaki ~ merkezlerini teftiş ( 15 78) komutan, Cv. Y21b. Sebatı . çWn oğllu Ml6ırda,n Amer kaya le) anı hrşl6Indaydı bizzat Avam 
yeni y• ...... .,.. ofie depolarına eitmelatıe 'Vle Jüaııumlu direktifleri nr. T~z ( 1697) 2. ci komutan, Gv. ,giltmi,ş. . j Kamarası da muhteİü oobebleı.rl~ 

:-Harbin ea bCy~k mey
dan muharebesinİll 
vukuu bekleniyor 

-1 ve çitlıçi amba:r~ıuına naı'l?J faaliyeti mektocli'r. Tgım. Raıuf Baykal ( 1808) stajyer, Amerika gazıetecıI.er:t s:ınsasyun Al!mıan .aleyhtan olmuş olan bir Jo_ 

~ dw-.ı ediyor. iklim va7i. Vdi dün Kara· ali l>öl e.inde de Mk. Yzıb. Ahmed Türün ( 1906) vereook ıh.aıberi bulmakta, ya,."'ıud sı:m umumi e:tlainn f.esıri aJltın~ 
yeti dlolay!Wie ıeç men.ua eia.ı böl. çiftçifıer!Jıe gö.~üıtü ıı B .b""I ~ıı. Mk. Yzh. Adnan Erül da haberi sansas)oaı ve.reoek hıale dı. • 
~ ı..mc.ının hulbuWt ihtiya _ çift91eri iııftJı~ .. ~ du 

0 ~e ( 1960) idınci çarkçı, 5 subay. g.ctirmeıkıt.e :üstaddırlar. Yeni dun.. O V~ten bugüne kadar vazf. 
cını· ~ için n*i~ itlerfoin rn.alıe.U'I a.ırdrlcllıa.rı hat.de ofise ~~it . Atılay r""'İsinde bulanan ıedik. y.a da EEiti ~~ yoU:usımu görün.. = ~1: dEğişiklık olmad:lktan 
aanıi dlerııcede aüra.den.diri.lımesi ve yon lcA> tıububa.ı: venneyi vadet · li el'batl-: . oe d~ _ıilkmcı .. ~e meselesuı. a ~ .. n aieyntarlığı arttıkça 
af*e t =• !tın artmuı için v-aili o. Jemir nuş Mk. Gd.. Sb .. Ahmed Ataian Is - d'e ne d~nu sorımu.şlar. ~:.;!.~ u~ . yıldanberi bir anlaşma 

· tanbd ( 159), Gv. Bş. Gd. Hakkı Mister ÇöD;ilin oğlu yii7lbaşıdı1·, ~ hıç ~1mamas1mn bir 
• Tczariı ~ (330/3065.14), s~iz~~i orduda iımirlerinin övün.. ~bebi bu olduğu gibi A'l!manıya """ Tı'caret Vekı· ıı·mı·z lzmı'rde Gv. Gd. çavuş Nınedcl'in Güvenç tilkrini lknzanarak cesaretlle çar. ~mıdıa So\'yeUen? Yaniım edil. E.liı.zığ (936/5019), Mk.. Bş. Gd. pıştı.. İngilirz.llerin cŞeytan kazanı~ m~ olmasının da hır sebe'b1 ge-

" k' 'Z.Aya Lodos Kara~ümrirk (341/1 O adımı ~iklieri At!rikan:ıın nasıl ~ ~r, \"e hükıned'ebiliriz k:, 
lnndra, 29 (A...\.) - _D~~ g~ 1 1 

• S. 76). Mk. Bş. Gd. Tahsin Dön. • bir oeiıannem olduğunu iheıikesten . 1 nc.ı bır ~pıhe açılmasını kamil. 
Sı:>vyet ~~'i.ğinde ,bıl'dırı1dıgı~ _,. (a.,tarafı l inci .. yfada) 1 zami wtuımıu ha::~'ket etmek, ek_ mm İıııl~ (929/206. S. 102), iy.i bilir, ~ilerin sualleri kar~ nıstlerle __ :.şQlend'en .hariç olarak is-
~re Bataisk .n cenubunda ç maddeleri, giyim ejY&Sl hakkında .. meği daima üç yüz, beş yüz gram Mk. Gd. Üstçavuş Salahıwklin Nart. şmnıda kalınc:ıa: ~>en ~:1:111 br. taoaka da vardır. 
~.dldet:li çarpışmalar cereyan et- ki ihtiyaçlara dair kaym.a'kam ve ar.asında bir :ınivazene tesis ede. man ~ (934/2128 S. 410), - İkinci cephe Mısırda fılen :~ Buyülk Br.iıtanya gibi cihanın 
rnektectir. . . AJ.. beJediye reiSierinden izahat al ~ cck sw-etlte sarfet.mek icab eder. elcbrıik S,. Gd. Nec.meddin Sunal ~. Alvrupada tnr yenısı . er rafına~~ budak salmnş bir 
Rostxxbı ı.şgaiiode_? ~~a . öttan ıuıca vaziyetten meII111un Dr. Behçet Uz, örüc-ıen ... ~ (341/15 S. 81), Mk. Gd. açilamaız. dicımiş. ~paıra.torlugun .. m~adderatın1 

rnanıann cenuba dogru surat!e l- 0~ olmaıdti'armı ~ve hep. meseleler ha-klkmd~ ~ bütun Üetçavuş Ccmaled.din Dinçer lstan. Harl> ımmmmda bir tek sual ile el~ tllltan hukumet ya 
~rlediıkleri _anJaşılmak.tadı.r~l- sivazioyet.inçokdüzelmişvehalkın di~'i!fleri vcırdiktcn so:m rıen Wl (934(2006 s. 360), elektıik brr tt?lk cevabın, soranlarla söyle. kın ve_ ~amanla hafifletme -
ınanııar Man.ç Jl"flıağına var a. 9dk memrıwı o'ldujunu beyan et _ makam v~ belcd"'P reisle; ay • Gel ba1f ÇV9- Fethi Yüce.es Ankara yıonlcrin hüıv1yıetfieııme göre bazan ~e . mai:~nrum . hislerin per • 
r~ bildiıımelkıtedirler. e mi~erldicr". mi gayretle çalı~~larını ne az~- (930/2097 S. 193), elektırikçi Gd. büyük kıy.rootleri o1uryor. esı ~~~ .. Iı_:gil~ı:enın ebedi 
.Ce,ıjı~e~. alınanı sem. ha~rle~ Voolia aıütahsilin d(l(Jl-ete borç !mi söylemiş, v~ toplantı;kledi. ça.~ l.naiJ Tugay Baılıkeair (935/ ~ilkah gazet:eciJ.cr Amerika- ~rlfaa~te:~nı gorur, doırna o .metı .. 

~0l'e Smnılıan!'lkaya cı;~~ır: landığı yıüızdıe yirmı beşlerin ah. vel'.l'Tl~ir. son 2045 S. -433), elelw.ikçi Gd. çavuş da Mıst.er Çörçilıtn oğl.wnun müt:a. aat~re gore ihareket eder. 1~1-
~dıdetl:.i muharebeler 0 

. . • nıp alınımadlğıı :hakkındakı sualine, T farvt.ıd Sıııbaıbıa&clin Yaral K.eii (936/ leasıım alırlaırlkıen In.gıliz ga2.eteci. ierenın asırrdan asra muıkadôes bir 
ı\~rllar burada,~cm =rJ;· bl.Wtları haJlkın kendi &etirip seıve get"~en ek:ek ~~~un k1az~~~~!1 5027 S.480), telsiz baş gedi~ Ma. leri de İnıgillte.rede, İngiltere t!lh. ~lra~ intilkal edegelm:ş bir 
~ı ı: :ıdtad~~-~\. a g Alınanlar· seve ~etmekte olduğu cevabı le gooterBlrniş ve h eherı e'h ı . eum Şen Trabzon (929/2030 S. sa_1 rı.azıınmn fikrini almak iste-

1
po. ~~vardır ka, ne söy. 

l,Eirın d.a!ha 1..~uncıa . ' _.....:ıı.-;~;.. . • eınen epsj a- ı nL) · -"- b H"" · mişl:er. eınırse oo 1ıensuı ve manızara nc.sıl k tb" 1 •• ..b şını genı~ vcı.:ııcu•'9'"'... lis buğday olan bu C!kmek1 . . . vv , torpıau aşçavuş useyln " .T. " İ 
Ur!c:lulkları ır ;ıopru a ~~ Dr. Behçet Uz. gö:zıönünıdc tut~ old ~ rnemn · .... er~ lyt Coşkun AllaJOhir (932 '2094 S. M:"Ster Bevin: ~ru u:s~ .gorulsün ibir ngıHz hü-

lıetı~~e mıı.ııvaffak ol!nuş1ardır. -S:. )acak en mühim işin ekimi artır. tiic ugu unıyetle garul:muş • 304), Mık. Gd. onbaşı Kemal Da • - Bana ıikinc1 oopheden b~. kumcrtının o düsturdan av ... ılacağı 
ke-sımde anazi tamamen açık .. b. mQk OPdulğuınu; bu noktanın asla · • • iaşaaı 1-anbu'f (938/5007 S. 512), meyiniz, bu dakikada en zıyade h~ gel<."llleZ. 
~ı.mduığuınıdan tank muhare'besı J_çm urwutıtıtrnaması laıım geldiğini ha. . Pfnnç fiatları Gv. Gd. onıb~ı Hasan Sentuna Is. Iazxm oı:a.n şey hüiklımet.e m.ümkün llkfınci cephe me~ 'esi üızcrindE. 
ıdcal bi:r saha. te~ıl et~ıe:ır. tl!lilatıtı1dan ve geleceit ekimin çok l.arn.ir 28 (A.A.) -- Şimdiye ka- Ciuılxa! (941 /5080), Mk. Gd. onba.. oidu;ğu ıkadıa:r fazla yardı.m cd.erelk dalha çdk şeyler söylenecek. ~ 
. Rootofun şu~?1~~· 1 d 

1{~ eknası litıumma iş.a~en S811ra dar kara ıborsada y.üz el1ı kuruş ve. şı Ali Rıza Beykuş Sivas (9-41 / .rstfhsa1d: artımıaıktır, elemiş.. vazıffar yıazıltı.caktr-r. E. U. 
~hnan :ıruıvve:tıieıı :~~aaci için demiştir ki: rildiği halde :güçlükle bulunan pi. 5032), eldl«ırikçi Gd. onhaşı Agah Mister. Çörçilin oğlu böylıe dü. 
did _etmeict~dı;rer.~ah= A'lman Şuı nıdktayı da unUıtmayınız, bu.. ri.nç fiaiı buıgiin 75 kuruşa dUş \.. Pirinay ~ (941/5022). tel. şfumıüş, Iııgiıltıerenin bir n3.'Zln da A~manyadan 19 milyonluk 
:tdhlike arıtmış 1~raya varmadan &Untru vaziıyet yarın daha dal' o.. müştür. Bundan zarar görecek1e _ aiz G,dı. <JC11ba.ıı lsmail INil l.tanbul böyle söylkmıiş ol'a.~lir, fakat aca. d . . 
~~~l ~ı,şaık sa.hilinee bulu.. Mn.U:· V~ziyetir~iz bu iyi hali da. rini a-nlıyan bazı ~~arın fiatın (941 /5026 18 erbaş. ba hü!k~ti:n .. lkm~n nedir'!. . 8mtryOIU malzem&SI 
nan KaçaI'.nSk, Kalaç ve Nowçes. ha ıyiıl~rerok ıda~eye çalış.TM~ t~.tu!ması~! temın ıçm bazı teşeb. Atılay denizaltı gemisinde bulu. ..B~ ~ahıs uzıerınde kabinenın alıyoruz 
k a kasabalarını ele geçiırmekttr. tır. Hariçten bugday geıt'rere'k bus ve muracaaUarda bulunduk • nan enıt: sozc.:ısu A:-.am Kamarasında ço'k 
alo.tta 29 (A.A.) - MoSkova stokla.rururzı çok kUıVve1ılencfüsek larl, falca.t tıu te9ebbüsün kat'iyen 939/1376 Samsunlu Me'hmed tlrest.ıime bır yol tıut.arak: (Battarafı 1 inci sayfada) 

kay.na'.lcl~. Aimanlarm Volga~a bITe israfa meydan vermemek, a. akim kaldığı öğrenilmiştir. Dilşalt güverte onbaşı, 939/172 3 - Hü!kıim.et v~ği kam:11' .~a. za. etmiştir .. Bunun 8,5 m:Iyon lira. 
80 KJm. yak.l'aitıklarını ve harb{R V*fıbhirli Ha81ln Cemal makine ımanından mıvel sizlere d.ahı SO'J- sile. vagon ve lokomotif gelecek 

en lJü.yıük meydan :n:uhar~si~j~ Tebıı·g""lera go··re Ruslara go··re <d>aşı, 939/1942 Oflu Salih Meh. l~ mazur?u~, dedi,.m~ak- gerıye kalan ~ısmile mUhtelif yedek 
arifesinde buhınuldugunu bildır. med mak'ine otiha~ı. 940/222 Gcb. !kak lkı, m~?ın. rca<b ettirti:ıgı d: e!k.sam ve tanıı:r tezgahları. v~air 
Yorlar. d . (B '--f 1 • • fad z.di Adem H;'-"in makine er 940/ budur, ancik lngfüı~e. ".l'Inurr.ı eşya saıt11n alınacaktır. 

•sı~ a v zıyet llJuu-• 1 ınc:ı say •) -J ' ti d . relim fak t k .. n:.!:. af _,.] 

Mısırda m·ıhver 1 , - ben 700 Allma.n öldürülmü ÜT. 2:? 29.f Kaın.dıralı E.min E.yüb gÜi erte e. rn: :em~ . ' a o:nu· .Ll~er taT ~ ımı!ğlm malUına -
Ahı.ım w cJ _a_....!J_ ~-- er 941 /311 EKiekli Ahmed Ha. nıstJ.cr..n '~ .ışçıllerin nıe9efie uze- ita gorc 20 Hazıran Cumutcsi, yacü 

( D*·'--f , , \JÇagt yer e bınr-.ııo oıuınmuş • r"nıcfe ..h.+&~ art b" sa,b ıilı\k kö-..::'L....!_ • 1_.__. 
•. .. -~· 1 1 IDCI r.ayfada) ve 15 tanesi de hasara uw aıtılmı san gü~ er, 941/1190 RizcU 1 • 15•.,......._.~ an ır 1:5" iM'~ rş-...u:-,.o açıldığı gün. 

k ti • t ~. Dün geee Or.taşarlk:ta t1'r. gr 1 • Hüı.ıeyin ihreiıinı güıv-ert.e er, 941 / g~ oldllklarımı gıuruyo. dlenberı Almıanyadan 12 lokomotif, uvv ~ erı aarruza bomba u.ça'lclıa.rlhız TobrU'ktaki he- ~oronej çevresinde kuvv tk . 1326 'Budıa:neyeli Osman Muetafa ruz... .. 60 <>tor~. 1 O fl~~on. 165 vagon, 
defm ve Eltfaıba çevres•nde dii.<:._ ......,;7 __ :1r __ • _LL ~ 1 ~! • ~ er 941 /1 44'> Sürmeneli Dün o.gleıden sonra bu hiate o. 5 ırommk gdmıştır. Malzemenin 

t
•ı ....- ··~ ırnev-LJ.llOlllıl lSH1111 eıtmış eruır • ı~1'ft...:Jaın 60 ıw- k~ ·ı'"ı.. L· 1t••t1 :ı_ __ L • • • geç 1 er man Of Slhalar.ıw muvaffakiyetlfl .Doiıı. nehrin.in batı itı lt!ıına ~ Mmta.fıa Tan.el m&kine er, 941 / Jdl.lldJ.u 'u.uı ~ı ı:;- '!"'ır. u e ıuu ~11smı cıııı'D sıpa.nŞ'lerdendir. Bir 

bo&aa:lamııil;arcU.r. Gece avcıları . bidıi.tew" wi'z d"" 'Y. 1 3{)76 Rizıelr Ali Rıu Enver güverte taı-afından Lonrlrada ılciıncı bır cep. atısmı da en son yap tan aniarma 
Londra, 29 (A.A.) _Muharebe, ™ iki Heidrei 111 dlüşüınmıüışler. NE dll ~11~~ ıı: ·7° er~ 94 l /4348 Tirebolulu Şaba.n Ha. he aç&lıasmı ta~ ~tmek malksa- eaa*la.rına. göııc gönderilmiştir. Bu 

Ü Bwı.l'ar Kana1 bö1 ~i'le t.ıa'" Mo.lt 1 
... a ocp •n e lü oiivıcır.te 94 f '4"20 A ık dille Lon.drada bır mıting rertib e. ~i <Üicr bir paırtinin ta.kib edle. 

Mısır ~üN:le <ı::n y'"'nı"..L.n ba..:ı'8 ' '6"""' ·- o'Y91n.ı- ffmal ...1.-!:..---.la m...., 9 ar, / -' yanc • ~-· B ·.+ii.nf9.3- • -..&..• 1 · 
'"' ' ru "' ~ ~ • maa ~ e1ım.ic: bulunuyorlar- · L"'-- w• ~..., "':· it J.rnaiı h._aa ··verte er 941/4182 1.tıuul.Ş. u ırm.!'"'"Eım: ışçı .ıırou usa- ceii bıTdinlmektedir. 

mı§tır. Şiıwıi. 'kesiminde şiddetli ciı ,. zii ._. c;arplJIJl& yapılm*.taıiıT. Bit- Tı . y .uy gu. l • . .. ııııı baııdarı da hazıır bulunmuş. 
btr ka~ taalTUfl neticetrinde İngi. , bEmcie ~nlar ileri braılto1la • icüııdlaığlı Cenul smaıl guverte MuM 1iıf nıuıt'Ulkl •• lenm" Tel 'k" • '- • 
ırz ~lm geıi çekilmişlıerd.İ!'. Malta ~l ii.aeriınde dUiman ,nmı~ı geri sürmeğt: Ve 11eri hatları. er, 9-41/3304 Göreleli llalil Meh. __,

1

ç ~ - -7~ n~ar- 1 ıncı cepJle meselası 
M h --L- h b 00 w hava faalıiye\i ~ bucada ya- mı-.- · y ff ı_ _ 1 __ ._,ı_ sa me!d ımaıkine er, 941 / 4265 BaTtınlı ~·~ ~ eoy . . " • - (D*-•--f • 

u aı't:VI! sa ası cenu a gru ya nıJ.an hava .Mim•""""""' .ı 12 ,Hia - pmege muva a& u.ı.oupar H·· "L H ~ 1 k" 941 /151 6 dan yal.ruz ibi!' tanesının hulasasını ~· ı 1 mel aayf.da) 
yılmaktadır. ,. w s-ı-:""i""·~arlRoa "'""'1 .da di~ 'kaqılidı ~ bç. uaeyıın an ma ıne er, et.indi. ~ thnali Fransada derin 

Çölıde. İtalyanlar Sive vahasmı man uçagı talh.niıb <Mw.nı~uş ve baş.. malt .zıoırunda bınklmıt ve gMği Vakfıkcbidi Temel Yenigün. g İşçi pal'!tisiı meb'usu Dr Haden ıliğİnc sını4amn,ş dünyanın en mO: 
ahmşliıtmı:r ka uçaklar h-asaıra ı.ı.grat:Wimıştıl'. ilk bııdan dönmek mecıbu • etinde 16 er • dem tahltimeıtı .. ud --~..:.ı-.:-

. Alman tr-bliil bJ11n ~ SOTim~: , . . vuc a a---•1119 • 

Mısırda mecburi 
askerlik hizmeti 

Vişi, 29 (A.A.) - Medkri al'
kerliğin ihd'as edilmesini :ie\eye.n 
'biır kanun rayihası yakında Mı6ıt 
paı.bmeınıt.eıeuna tevd~ edilecektir. 
M16ır en:tuaı.na verilen< vazife~. 

rım ç$1'utuftdan ve ehemmiyet~ 
den bu tedbirin almdığı söylen. 
m~. ---o---

ingjliz Hava 
mareşalmın Alman 

miJt9tine ihtarı 
Lamra, 29 (A.A.) - Hava IM-

. PeŞalı Sir Aırthur Harris dü11 gece 
radyoda A'lman miltet.Hıe ~ ih.. 
t~a btiumnuştur. Mareşal, İ•ti. 
lız ve Amerikan hava ku'VW'tl~j. 
~ l{iıt.t.iAcıçe art.tlğıru ve muaz.za m 
nisbeUere ~Wderini biliclin:i 
ten soma, dmruştir ki. 

- Şiand.i sıra bize ğcıdiı. Şehir. 
lerin1zi ıbw eirer boımMUayaca. 
ğLz. Şi.m<iiye kadar ya,pılôan bom. 
ba.rdımanlar, yapılacak •lıaıılara 
nlsbeten hiç ~ndc kalacak. 
tır. Falkat 'biz ;ntik.am ma'ksadiıe 
değil, nazi haıib ku.drcline oon ver
mek içm. boonhardıman y:apacağız. 

Siz harlb.i ve bıu 'booıbardiman'lcı. 
rı dumuır.aıbiliminiz. Başını~da ~u .. 
lunan nıazrleri .ffi<t:Jda:- :mevitün~ 
at.uz. ılkmbardın;wıI~c1ail r.ır. 
tluılmak iıçin ıtek çare ~. AksJ 
tabliırde güneşlı havalarda oltd1.ı(;ı 
gib· b!ntmal'ı ve Jtarh h&valarda 
da sizi tqnbalayaca~ız. 

Beıf" 28 (A.A) n . b *· Al 1 .. - cllkinci ceplıenin açı1masL ln.. ür. Jıii· m · - esmı tıe • Mo.kova 28 (AA.) - Von man ara gore giltıeııenin istilôsına teşebbüs roil- Fraınsaıd:aki işgal kuvvetleri ku • 

M. -..:ı- dü" ,_ ıı· ..a. Bock al odnabına lkaırşı yapıiaıı la..t.nfı l inci taYfada) mesini ımucifb alabilir. İngiliz miL ma.nda.nı bu tahkimatı teftiş etmif 
1ı8Inıa ııırnanın auıvve ı Zluı- R . . d R L.. b" ı-.. · d • b . ......., ;ıı..:_, def _., __ ...s. • i--· -=--..r: ı __ ıer· hu .l_ _..ı_! 

lı _._,.,:ı,. .. ..., . ..J- •1 t us t~ neticesm e us _.v • ve ır IA:'nrZ'ln eposu oom a ısa • ~~w ~ ... .,..i_ a VJ.C:U«A bır u~ılte.. vıe ll"'"'-M aıııu:r ın raaa mevıu 

'
-=~:.~ıne·p-ıya.~ l!e~- aarr1u:ıa vederi Vorıooefin 60 k}lometre k.a.. beti neticesinde havaya uçmuştur. re ihaıtittıi karşılamaya haıru- mı • .Jdıltlarını aöylemiştir. -r-- :n.c:'I- agır "l\.ayıp ara _ı _ ____ _._ L-~-~ d • O n---~ _Lı:.:::. _J ., F __ ..ıı uk 

maledilien!lk .. ııkü Ulhnij.şt'" B UiW" ~ u.ımın a Nı.zuııy e. .-- teu-. . uır. > rwn.._.a m avemet arzusu 
raea ~111.den ~wa ~ir alı ur. u. v~'e bdaır ilerlicmifkr<Ür. Rus Berlic 28 (A.A.) - Alman or _ Miıt.iıngıde hazır bulunan 60 bm AnUı.ıa 28 (Radyo 8aze•esi)-
altıruş zı.m:Iı CliŞn'iatı \1a&lr;::11;~e ~&.ti Oakol'a doiı:u il~- dlllan. iba§lkKımuıtanlığınıµ teb'tiAi: ~i elıbet~ bütün IngiJiz milll.eti L~ Tedyosu, Fransız iç cephea 
rifb ~ur. 1 

- lıenwııie ~ etanc:ıktedir. . "R09taf ciıvann~ak~. Dm nehri üs değikllr. ~ bun~a-r suale: cE. ~~-~in general dö Col'ün de. 
A'kna.n. uçakları, kendileri hıc ~ 2ı8 (A.A.) .-'Y~ wnde wt~-·~ .~:UJ?a v.et!:t cevabımı vermı$Ier. vet:i uzenne ~nd.nıya ~~ğe mu. 

•b&sara ~rnak,-uo dolam d .. ~ Poııtun ~ muiaabıri yMı,oOI": doğru ~ne .geniŞl.et.ı.lmişür. Fransayı İngfterede ~n o1a~k va.ffalc oildugunu bildırmekted"w 
man ~ı ~1:mir U§ M-e,.I TıimoçeMo, muhwebe Şehrin.~ J:?Otö~lü teŞkıt. temsil etmitş "o1an sefirin, harlb. j~a- ve adaıtma~tadı.r. F'raınsaıda muke. 
:Mal~akıi haıva ü-le · d · 00 nimmınıo bozulmasına ~~an ver lerile pryadıemiz genış b:r cephede nma taJkaddıüım eden 24 saat ıçın- w:met nlhu el an ya..~maktaıchr. 

balal'Hlll.Ştı.r. ;:, n e. m • mıeıdıeo 50 fııııkayı 250 kilometreye Doll nelı~ ~eçmişlcr ve düşman de Lon.d'rad~ ne gııbl! nadisclerin f;ia.IJik .Atımaırilara kaTŞıdır. Bilha~ 
tt.)yaıı tebliii yakın bir mıc!Safeye çe&meğe mu • mUkavemebru_kınl'ıktan sonra Sal cereyan dtmış old~nu anhrtmft'k 91:madı F.m.nısada Alman aleyhtarlıg-ı 

ıtamoa 28 (.AA) i _
1 

ıd valfhıllc *UflUır. Fllbıt en bü:>iik ve Manıç kesım!erine ulaşmışlar. üırere hlülkUmet.iıne vermiş olduğu aımnı.;tır. Şayed iıkinci cephe kuru. 
iM umumi k. ' -:- .t .. yan er U- imtih.Aı aıaı'I timdi ~· Bu dlr. uzuın ııapor ıgeçenleroe neşred"ldi. hırsa bütün Fransız m·Tleti A~a.n • 
ma~olilı ;tebl·w•.ara?"iahııun 79! llll- irnlıiham da ...Cı Don .i1e VG!lp'n111 Don bUyÜ!k dirseğinde Kalaç şi. Bu r.apordan an111YO'Mlz iki. Çeomber. lııaTa ka,..ı isyan edeccktıır. Hdk, 

Dü El~ ib d , . kapamelrb olduğ. balta dayananı& ma.l ba~ıdda çarpııJll.8lar d'evarn lavn !ka~in~ muharebenin ılAnını bu ~~ kurulmasını sabınız • 
~ T eılit1:> em7n .ce~w. ~n a.cı KaA.ı.y. ~ "° çeCnwlııtft-. AA. etmddtedir. bir iki .(!'Ün ~iktiıımey~. yahud Jıkla bel1emıc'ktediT. 
~ ~-~- urnemrnu. e 90 11.eft ..... ı.te'i Rus ID6i• 1 •inin ıic. Bu şetıı-in cenubunda A1ıtnan ve 

nmcı •uuırnenıM .karşı ya - alt c:ltnı , ' lıce d~ bir rrüttefik lut'alan aşağı nu.z g 
~ .~tlli sav~ıa;aa u~~an .. .;; :tin:;: ulduiunu ve >J. miılertm. eç- Deniz levazun Satınalma Kom•syonu il4nları 
hıç bıc fa~a e~de eae.meksızın :ı. n ........ tiındi münalalat ~. Merkez kesiminde kuşıı,.tılan düş 
ğır ~!.Mara uıgrarn1şt1r. ierirde ~ ınii.Süleıre " ~· • ıman lo.ı~eri y'Oic edilmiştir. 
.. ~ kmnı Av~lyftlı.olmak ~ a.ft .&nnekt'eclider~imo.. Volkov cephesinde düşmanın bir 
ue:e~ titHderı fazla es.tr eli~~ ~ ç.eııD, t61ie demi~i.r: ? iki)prübaşı birliğine ka!Şl yap. 
Jll'işür. Bwııd.aıı baıjka 3~ sıJahh a. Diıtnıaın Dom hattı• vs.c.i&tıır, tığı taaınıı:ı kınlı:nışt:ı.rı. 
ı.ıa&a, ~319 kad'aı: zıN! duşm.an oto. ~ben cından n-Hil ot.de bulu. --- o • • 
--.eei§ de. tahrib olunm.~w. rıacaPn ... ~ Don'v seçemL Londra elçımız 
Cet:;tıerıin ce:nub kesımmde .. hat. )'ECdıD H..:Lin klbeli s..lngre. Da~ !--• ----~-) 

wımaım 7allıl&Qmağ"a teşebbüs e • • w (--.--. ı mııı;ll ..,.._ 

dıe.n .._an müfrezeleri topçumu: dın baibll&llnıden R~v'un do!'1eunıa ni kınııretleruiil'mekte olduğunu 

ı aded 110 l'OK mlltemadi ctft7anla palıp- sen-ar :umpara· ~ı m~ru (58, 
75, ıot, ısı, 2M m/m k•tn luMlar Ye f er 7eddt tafile). 50 meke kablo~ıle. 

ı .ııled Hl nlt ft mtl&emadi eereyanla p.lışır lleyyar l.lmPM'a 1.aiı moıöril 
(51, '5, iM, JH, MI •im kuVunda 4 er aded :yedek &.şile) ve 50 metre 
laılllcd"' 

Y8kanila yMalı iki olem ZlnQIU"a taş, motörünün 30/7/942 Perşembe gii_ 
all ... ı 14 de ltaumpaşacla bulunan Deniz Ln"'Ulm Satın Alma Komisyonun. 
da puarlıtı Y&Pılacaktır, İsteklilerin belll gün ıve saaıt;te merJnlr lomlsYona. 
müıraca&tları. 081180 -

Nil dıiıatlıi ateşi ile topa tutul • ~ tJu oehir üzerine taayyun ede söy1.emiŞtir. 
muş \-e ~rtü...'llrrıi.iştür. ~\lılr. Hindistan na~ırı. ~mery, .~a. 110 Te .ııo volUa ı;alışablllr 350 amperlik bir aded bıTnak cilıazı sa.tın .ıı_ 

ratıoaiWk çevre& .ıçınde tüııkçe, meaktr. 

l--:11 ... -..1...ı.1· IAlaLemı·z Husrev Gerede dönüyor farsça ambca ve çince bilen hi:rçt1k 
... ...._ 1iUO (BaprJı 1 inci .. ,Eadtı) ge~rin .. buiu!1"-'llaSı .gcrelkli ~~ _ 
_ ... ,........ LOnUŞIC8Lfar ill . rt" :~ . _,1 ......... 1 ..... i duğunu soylemış ve bılhassa Türk 
ı-M .,.,a iL il rnessı erı ve pa ı .ıııen ~ .... ~ le . ·· ..n- Tü" ~-ı · ı b" 

·ıe Tü" k" bü' •. k "L..'liv· ,,.,.,..._ n overQI\ 11~ en:ı yanız ır Lood ı r ıyc ıyu e.,..ı gı m"""..... -ttefik J!n d k' f k 

d 
ra, 29'!\1~~-A~~ - İngiltere. Jano 6ve M:>rdtllbma1ıkten tıi.rçok ~ do aBı-~:;,~nıB, .ata at ay. 

e yaşayan l~ ta~beleri, bu ak. .. .iSt~ b .. yük el .. · uğur nı zaman a u.,~ rı nyanın 
piıll1 'Dür1tiye saatile 19.45 de ana r;~ard u Çl)'l • büııü'k d:>Stlan olduklarını kayde-
v.atmda buiu.nan aılelerine, akıra. 1r. derek İngil~n ·n bu dosföığu bü. 
\lataTına ve do3tlarına ilitab ede. habeıt-e:r servisi başlangıcında ya. yrü!k sevinç'le karşıiadığını ve kıy. 
ClilrLenür. pılacaktır. Daf.ga uz!lnlu.ğu 31.32 metini taktliı' ettığini ilave etm ş. 

Eu 11eşrryaı B. B. C. ııin tüt'kçe ve 26.82 clir. t.ir. 

E!inde böyle bir cihaz bulunanlar wyahud hariçten ıVebileceklerin 7/A • 
tas*os/942 .q&mına kaclJW Xuımpapda bulmwı komisyona ıcır.unertnl 
~rmdert. (8117) 

1 - Tahmin ohman mecmu bedeli «139sta Ura olan SM ton lll'm oaan._ 
nan 31.Temmu.942 Cama rünü saat H,30 4a puarbkl& eblltmesi ıa.. 
pı~. 

2 - İlk 1.emin&tı d0(6a lira u%5D kunq o)aıp :tııuıtnameaf ber rtin !lromlSJOB,. 
elan alına.bilir. 

S - kte'kl~rin "belli rin ve saatte Kas..PlltM& IMabman kombwonıla bUIP 
bulunmaları. «'789b 
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Vücu-d için Vitaminin ne kadar lazım olduğunu herkes bilir. Cild için de vitamin ayni hayattır. Son zamanlarda Avrupa ve Amerikanın ıtriyat ve güzellik enstitüleri vitaminli 
kremi i&timal etmeğe baılamıılar ve güzel neticeler elde etmitlerdir. Cildlenni beslemek ve gayri tabiiliklerini ve enfeksiyonlarını gidermek yolundaki gayelerinin tahakkuku 
üzeriae bilhaHa kadınlar Ha&ında müthi-t bir heyecan tevlid eden bu kremler bütün müstahzeratı alemşümul bir mahiyet alan Eczacı Haaa'nın enerjik mesaile istihzar edilebil • 
mit Ye Hcusan Vitamin kremleri namile piyasaya çıkarılmııtır. Yüzdeki sivilcelerle erğenlikler ve burutukluklar1 izale eden, ihtiyarlan gençleşliren, gençleri güzelleıtiren bu 
kremteri derhal ve bili. teııeddüd iıtıiınal ediniz Hasan Deposu ve ıubelerinde Tüp 35, Kavanoz dört misli Büyü~ 150 kuruttur. 

Egede ve orta 
Anadoluda bir 
tetkik seyahati 

]SPOR 

(Ba,bırafı 1 inc:I sayfada) 
lıık bir !kiloluğunu 20 kuruşa sat.ıı. 
yıorl.ar. 

Beden terbiyesi 
öğretmenlerine bir 

kurs açı~ıyor Ticaret Vek = ıi ekmek 
rnese:e3ini kökünden 
halletmek kararında 

L ise vıe oııtıaolc.ulJar bed•en ter'bi. 
yel.9? öğır·eiımle!nllleri· içi.n 1 O Ağusto.Sıta 
Haydaırpaşa Lisesinde lb:iır kurs açı 

Arııkara, Ti,ıearet V e!kaletinde ?aca!k!tı1r. Maıcmf Vekaleti rnüfeMiş • 
yaptığını ~.aslla ı:da ;nlad~ ~i, ı 1erindlen ~Fyıası•n ida·resiaıdeık:iı k'lllista: 
genç ve enıerJık Tıcare .. ':ckilımız izcilik, aıtllelt!i2ım, su s:porkrr ve fu.t. 
Dr. Behçet Uz Ege çevresınde yap b-oll iizıeırindle meşgul ohmacaktıT. 
mak!ta olldıuğu seyahat.ten. dönüşte ı 
ekmek meselcsim kökünden lhal -ı Futbol maçlan hazırlıkları 
le'tımek ikar~adl.i". Ağ~tos ayı · Mevsim fuıtbol ~açla·rının ilk ha. 
aıttala.rınd.a Istanbul ve Izmir ha.. 1 zıırl1ık o!YfUnunu Bc~ıktaş ıklühü önü. 
riıç olımak..ıüzere eık.meğ!n lk:arne;iz ımüııcLdk.i Pa:zaır ~ünü Beykoz takımı 
satı~masına baş!.a.nırnası u:ıaik b ·r 'ile yapacağı biır maçla a.ç.aıcaıktır. 

ilh~imal değil'dir .. !s~anıbul ve İz - ı Marmara tenis kupası maçları 
mı.ııdıe karne usulu aevam etmekfi.e ı 
beralber hank ihtiyaçları için un, Ma.11mıara tenİ.lJ kupası ma.çla.rı ö. 
maıkarna tıamwlu maddeleır !ma. fl'l;\ilmüızıd;dki Cuımartıesi V'e' Pazar gün1.. 
ti -ve saıt;şı ciıhetine gidifecelktir. leai Fenıerlbalhçe kot>tlaırın.da ya.pıJa -

O ta Anndoluda hasad ~I·r. Maçlaıtıa iştirak ~dece'kl~~ .. bu r .na etin F~alhçıe ve Dagcılrk 1düb • 
vaziyeti lerinıe kıaıydOlunıa.caklardır. 

Ge?Jdtğen her YNde arpa ve buğ .l.er ieıvk!inde maJ. teslim etme'kte 
da,y hasa~~ hara.retle devam v-e parasım hemen almaktadır. Şa 
~ktedn'. Buı[fday ve arpa. h~r yanı di.klkattir ki bazı afis memur
yıerde ~ boıll, mahsul ç?"k ~fıstır. lan, ıtesbit edilen hadler haridın. 
Polatılı, ~ar~ ve ~ki.Ş€hir do - de .mal ıkalbulline emit' olmadığı 
lıa!;larında z~ı ~malanın har. için yanru;Jma:m.aktadırlar. Bu nok.. 
man v-e 1'aead ı~lerinde yardımı tanın teınviriın.e ihtiyaç vardır. 
Q,üyük dbaldadı:r. . Ymlgad'da gözlerim önıüınıdıe ge. 

iHKi!k6ımet merlc.e2Jlooen garıb ve çen şu ndkıtatan- biJ.hassa kaydey
~ i.stikarR.etinde ayrıhrsaruz ar- Iıeme.k .istea:'iım.: 
J>Q has~IHll ~yet.le tam~ - Son zamanda köylünün bile ka.. 
:&amımak ırııer.e olldug~ ~-~d~_Y ra borsa adını verdiği •gizli ıpiya
hasadına da ba.şlandı,gını_ ~oru~~- saıda bir lbaıtman, (8 kilo) um. dört 
ıııü.z. ~ Yozg~~ vılayeı:rnm liraya satı1ııı:lken satışfarın serbest 
Yerköy V€ Şe'faat1ısınde ~ay bıırakı1lması ıi.i.zer1ne 180 kunıuışa sa. 
haeadı lbaşlaımş, Sorgun. Bogazli. tıJldı. Ayni su.retlıe yeni mahsuıl 
y.a:n ve Akdağda hasad başlamak a-rıpanın şentği (6 kilo 800 gram) 
üıoore ~ulunrnuştU:· ~ yıl Y ozg~ 250 ku~an 95 kuruşa <lıü~tü. 
dm bugtd~ relrottesı, geçen ~ne- Dikkat edilecek oi'ursa 'bu fiat -
ki maih.suldC'll 35 bin ton, a:rıpa ~O ların, d!evllıet fiatlarmdan yüzde oın 
lbin ·ton faz}a.dır. Çorum, Kırşehır nisbetinde oourz olduğu· görülür. 

, ve Sirvas bu sene huıbubat bakım.ıın Kö;dü hocaketinde tam biT ser -
dan bir.rek.ar yı1ı tes1s edecek va- besti gö1"'U.nce, bazı mülahazalarla 
:aiıyettedirler... . . ~ sakladı:ğı ve hatta gömdüğü an:la-

Yıaııgad ~ahsı~ı bu sene bt.ııg~ şdan 941 malb.sul huıbuıbatını şimd1 
d.ay m,ahgujl\inıu bıre beş, a.rpay seıibest.çe satmaktadır. Memnııırı i -
'bire selki:z, yuılafı bire on, çavda:ı yet verici cerevanı devam edc·ceğe 
lbiTe yedi ahnaktadır. Mısırın ek•: benıııemekıtc<l.i.r: 
]iışi.nıe nazaran va-imi 1bire seksenı Son hülkUınet kararlarının orta 
'bulacakıtır. Anacb11uda dbğurduğu sevinci, 

ÇiftCİ hükQ netin İstedi~ Mini Şefe ve S~:acoğl·u hii~~metL 
..,. • 1 · n.e 'ka~ı beGle<hgi :.'Onsuz :tımadı 
gm .en hzla ma verıyor burada teıbarıüz. etti~e~ . benim 
Dün Yerköy, Şefaatli ve F:ıkı.lı. i~in. bir vaziıfeıdıır. B ·r çıftbk sa .. -

d ofil ambarlarına arpa teslım hföı bana, son alınan 'kararları _so~ e: ek~e o~duğunu gördüm. Çift. ge1iş1 • ederc\k: cArt1k kah])t b~ttı. 
- tı~kumetin son kararlarından o teıkrar lboJluğa ka~u.yoruz• de -

çı . t ·,,..ı. · 
'kadar memnuniyet ve emnıye mı~.ır. 

' ctuym~ ki te.Sbiıt edil.en n;i~et. Adna:ı Bi1get 

Satış tehiri 
Emlak ve Ey,ta~ Bankasından: 

BüyükMlada. Madende .>\.yanikola caıd~iftde 26 nııma.rah gazino mahalli_ 
nin 3o.7 .H% de yaıpılacak olaıı sa.tışının götü.len lüzum üzerine durdurulduğu 
bildirilir. u8138,, 

1 Numaralı orman sahn alma komisyonundan: 
Miinaka&aDın Cinsi Mikdan M.u.vakkat Münakasa. Gün Sa.at Miinakasanın 

sureti ir.rası yapılaeağ'ı Kilo temitıa.tı nın tarihi 

mahal 

Bolu kış_ ]t&yl&D eti 21990 

!asında sa.Un 
alma. komis. 
JQnunda 

• ,, s.4lıe Ya.il tOOO 
)1 il> Zeoytlnya.ğ-ı 150~ 

» ,. Tez Şıf4ı;6' 25'1> 

• )) SalJun 2000 

,. • Ze!'Un tanesi 2580 

• il 1'W'U üsüm. 2060 

J,ir.ı. 

1417 

Got 
140 

180 

139 

Kr. 

50 

et 
62 

00 

51 

'7.8.942 Cama. H K.apa.lı zarf 

'1.8.942 cama. u Kapalı zarf 
ıt.8.942 pazariesi H Açık eksiltme 

10.8.942 pazartesi 14 Açlk eksiUme 

18.8.H2 Paıa'l'te6i 14 Açık eksiltme 

ı:n 2.1 ıe.s.Hı pazartesi H Açık eksiltme 

105 00 10.8.942 paa.artesl 14 Açık eksiltme 

1 _ A*eri. ihiiJ~ için yukandakl erıa.kla.r eksiltme ile alınacaktır 

2 _ Bisalannda. gösterilen rün ve saa.tte muvakkat temina.tlarile birlikte ko. 

ml<ıyonııla buhuıA(l&k,ır. 

3 _ şartnameltt her ııin 1. :So. Ju sa.tın alma. komisyonunda. mesai saatleri 

içinde taleb edilebilit'. t178~9ıı 

(Tl'YATROLA ) 
RAŞİD RIZA TİYATROSU 

Haılid~ Pişkin. beraher 
Haıri:ı~~ Belvü bahçesinin 
alaıtu-dc.a kısmında bu gece 

Yataklı Vagonlar Kontrölörü 
Ya'l)a:n: Ra.şi.d Rı.za 

1 
Kırıkkale askeri fabrikalar grup müdürlüğü 

satın alma komisyonundan: 

15 : 20 bin ton malzeme 
na ki ettirilecek 

Ta.Jımin edilen bedeli a50000.ı liradan ibaret ola.n 15:20 bin ton nıalzeml! Kı. 

rılıka.le istasyonundan deıniryolu olmayan Kırıkkale Barut ve Tüfek fabrika. 
tırma muka.vele tarihinden itibaren 942 mali yılı gayesine k~ar ta.libine ihale 

edilecektir. Şartname 25<1 kuruştur. ihalesi 10/8/942 Pazartesi günü saat 15 de 
kapalı zaı-fla yollaıma bitıa8ında. müte.<Jek.kil satın alma komisyonunca. yapıla. 
ca.kbr. Muvkka.t teminat «3750» liradır. Talihlerin teklif mekhıblannı mezkur 
günde saat 14 e kadar komisyona vermeleri, «7955» 

N:şantaşı kız enstitüsü müdürJüğünden: 
1 - Okulum.uzda yapılacak olan dahili ve harici ta.mira.t açık eksiltmeye 

konu.lımuştur. 

2 - Eksiltme 17 Ağustos H2 ParıarLesl günü saat H de yi.iksek mektcbler 
mııhasibliği binasm.da topla.nacak; komisyon tara.fından yamla.caklır. 

3 - Keşif bedeli 9704 lira. 08 mu,•akk~I. teminatı 727 !ıra 81 kuruştur. 
f - 1\-lukavde. eksıltme, bayındll'hk işleri genel, hususi ve fenni şartname. 

leri · proje keşif hiili6asilıe buna; mütderri diğer evrak Paz.art.esi • Pe1'!3embe 
giiıı:leri okul idaıresinde g9riılebilir. 

5 - İsteklüetin en az bir taahhüdde 6000 liralık bu l.şe benzer iş yaptığına 
da.ir Wa~lerlnden almış olduğu vesikalara. ımiiSteniden İstanbul VUayetıne 
müracaatla. eksiltme f.Mihinden ta.Ut &'iinleıi hariç 3 giin evvel alınmış ehliyet 
ve 94ı yılma aiilı Ticaret Odasl vesikalarile gelmeleri. 

Bele ·· iye Sul-ır İdares~n en: 
zeyrekle _ Kutucular arasında f).Cbekenin ta.kv(yeıs.i ameliye.:;i dolaşısHe 

S0.'7.942 P~e günü &aa.~ 20 den itibaren 31.7 .94-2 Cuma günü öl\ leye ka.. 
dar Zeyrek, Küçiikpa.zar, Yemiş, Eminönü., Sirkeci, Sulta.naJımed, Kwnka.pı ve 
ha.valisinin terlros 4U:)'U. ala.maıınak JJıtlmali olduğ'u sayın abonelerimize ilin 
olµnur. «8125>1 

1 lstanbul belediyesi ı.an .arı 1 
Tahmin bedeli 

18893,75 

usoo,o• 

İlk teminatı 

817,03 İUt Oıkulla.r ioin a.lınacıı.k: 259375 kilo 
kesilmiş ~en odunu. 

108'7,5' itfa.iye imlr ve efradı için ya.ptı:rıla.cak 
439 takım makll6ket elbise ve 370 aded 
pantiilöıı. 

Tahmin bede.ileri !le ilk vmlnat miktardan yuıta.rıda. ya.ul.ı .işler a.yn ayrı 
kapalı zarf usaüyle eksiltmeye konulmuştur. Şartnameleri Zablt Vt Muame .. 

ıat Müdürlüğü kalemin.de gbrtilebllir. 
ihaleleri 10/8/942 Pazartesi cünü saat 15 dıe Da.imi Encü.mende 7ap1la.,. 

ca.ktrr. 
Ta.llbler.in ilk teminat ma.kbın veya. nte~ubları ve kanunen ibrazı lazım ıe. 

ten diğer ve:slka.l.a.rlle 2490 No. lu kanunun ta.rüatı çevresinde ha.zlrlayaea.kla:rı 
teklif mektub'la.rım ih:ı!e günü sa.at U e kada.r Daimi Encümene vermeleri 

ıa.zımciır. «8032ıı ' 

Bele':\İye Su' ar 1 aresinden: 
Beyazı.d ımeyda.nında.n Turbeyc kadar olan cadde yeniden ya.pılacağındJı.n 

oradan ıeçen BalWı suyu borularının da yerlerinin değiştirilmesi gerekmiştir. 
30.Temmuz.942 den it.ibaren yirmi &'Ün kadar sürecek olan bu a.meUye bi. 

tineeye ckğin Halka.lı suyu alan ca.milere ve binalara. bu su giJemiyccektir. 
Buna göre tedbil' a.Jwması alakadarla.rdan rica. olunur. tc812tıı 

TtiBKİYE :l:Ş BANKASI 
-Küçük tasarruf hesaplan 1942 iKRAMiYE PLANJ 

ıt&ŞWELER; ~ Şu.bat, 4 Mayı&. S Atu.atoe. 2 İklncitqrl.D 
tarlhleriAde ya.~ılır. ' • 

1942 ikramiyeleri 
ı adet 2000 Liralık ıc 2000.- L\ra '0 • 100 • -•ooo.- • 
1 • 1000 • -sooo.- • 60 • liO • .p 2500.- :ıı 

2 • '150 • -1500.- • = ö>OOO.-
-1500- 200 • u • • 1 • fiOO • • 

lO 360 ' -2500.- • 200 > 10 • = 2000.- • > 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAA T BANKASl 
Kur11lıış tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: US 

banlı:a muameleleri 

rMr<A t:siRiKTitiENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE: Vt::HiYOr( 

Ziraat Bankasında. k.umbaralı ve ihbaJ"SlZ tasarruf hes..ı.blarında en 
u 50 lirası buluna.nl:ı.ra senede 4 defa çekilecek kur'a. ile aşafıdald 
plana göre J.kra.mlye dağıhla.caktır. 

4 Aclcd 1-000 Liralık 4.000 Lira 
4 • 600 • 2,000 • 
4 • 250 • 1,000 • 

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

DUııkat: Besabla.nndaki parala.r bir aene içinde 50 llrıuian a.eatı 
düşmiyenlere ikramiye ('ıktığı takdirde % 20 fa.zlasile TerilecekUr 

Kur'alar senede 4 defa, 11 Mart, 11 Ha.ziran, 11 Eyliil. 11 Birinci 

klnun tarihlerinde çeldlecektir. 

Ordu hastabakıcı ve hemşireler okuluna 
ait bazı izahat vt okula kayıt ve 

kabul şart.arı 
ı - Okulununa. Jıasta.balucı ve bcmşıre 1ctiı;Urmek üzere An.karada M. M. 

v. tara.fuıdan 1939 ~nt·slnde aı.ıılm1!3 olan hasta.bakıeı ve hemşireler ok.ulun4 bu 
sene de 45 talebe alınacaktır. Okula girmek arzu edenler bulunduklan ma.hı1.I. 
Un valiliglne ve ka.yın:a.kamlığm.1' veya. askerlik şubelerine dile.kçe ile müracaat 
edeçeJderdir. 

:ı - 3433 t1a.yılı ka.nun mucibince bu okulda.o mezun olae:ı.klar, memur olup 
tek.a.üd iye a.la.c:ıkla.rdır. 

3 - Mezun ola.nlar altı senelik mecburi hizmetlerini ordu hasta.ha.nelerin_ 
de yapacak1ar. ondan sonra arzu ederlerse memleket.teki bıitün sıhhi teşekkül.. 
ter kendilerine açık ola.cak!ır. 

' - Tahsil müddel.i ıiç sene olup bıı müddet lçlnde okurla.ra. &yda beş Ura 
ha.rıı verilecektir. ia.ı;e ve ilba.slarl t.ımamen oiıı.ıla a.id olıı~khr. 

5 - Okul.dan mezun olanla.r barem x.a.nununa göre 20 lira. asli mıuşt.:ı.n baş. 
la.nıak üzere maaş alac.ıklar, ve bu mikd.a.r &ittikçe çofa.la.c3ktı.r. Bu zaman 
dahi iaşe', giyditıne ve barınma orduya. a.Ld olaca.ktı.r. 

6 - Okul 15 Eylıil 9.f2 de tedrisata b~bya.caktı.r. 
'I - Okula. ka.yıd ve kabul şa.rliarı !JUnla.rdı.r. 
A - Tiirkiye Cümhuriyetı teba ts•ndan olm~ ve Türk ırkından bulunnıa.k.
B - Sıhhati yerlo.de olnıa.k ve ilıırumu her ikUmde va%ife gormeğe.. müaald 

bulunmak. (,(Bunun ht>r hangi bir basta.ha.ne sıhhi heyeti raporlle teshil ettir. 
mek ve evraka. bağ'la.nı.a.k lazımdır. ı 

C - Okurun talebe yaşı 16 dan ~ ve ı2 den yukarl olmaya.calltır. 
D - Kendisi ana ve babasının iffet ehlinden olmak, «bu vaziyet polisçe tev. 

sik ettirilerek evraka. bal;la.nacaktı.r.» 
E _ En az orta 0~111 !.'lh,,,ilJnl billrml!J olmak. cElıeme im!ibanla.nndA. muvaf. 

fak olmak şarttlr.>ı veyı. bu derecede f.:ıh.toil gôrdütfuıü isba.t etınek (tf.asdikna.. 
me veya bunun tasdikli bir sureti. l\lua.meleli evrakına. eklenecektir.,. 

F _ Evli veya nlş-.:ı.nlı bulunmamak, ••evvelce evlenip b<>şıınanlarJa. kora.sı öl. 
miiş ola.nlar ka.bul edilir.• Buna a.id medeni hali bildirir müsbit evrak keza ~ 

lenec.ektir. 
G _ Okut sıhhi sebebler dL<;ımla. okulu kendJliğ:indcn terk ettiği, evlenme 

suretile veya diğer inzib'l.ti sebeblerle okuldan çıkarıldığı, altı senelik. mecburi 
hizmetini yapmadıb veya tamaml.ı.ma.dıtı veyo.Jıud sıhhi sebebler ~ında oı.. 
ltarıldığt takıdirde tahakkuk ettirilecek meldeb masraflarılll tama.men Odeyece.. 
ğ'ine ve g&sterditi vcslltaların ta.m:ımen datru olduğuna da.ir noterlikten tas. 
dikli ve kefilli bir taa.hhüdname verecektir. 

8 _ Yukarıdaki şeraiti haiz olan okur okula imtihansız ola.rak kabul edile. 

ce'ıı1tir. . . 
9 _ Yukarıda.ki maddeler mucibince evrakmın muamelesini bıtırenlerden vl. 

lii.yet veya. ka.zıa merke?.lerlmle oturanlar bu makamla.r veya ask~rlik şubrlerl 
vasdasile evraklarım doğrudan doğruya Anlrara Ordu Hasta.lu.ktcı Remşlreler 
Okulu l'fliidürlüğüne ı:-önderecıitlerdir. 

10 _ Mür!M'.:ı.atl:ınn Ağustos 1942 niba.yetine kadar sona erdirilmesi ıı .. 
zımdı.r. . 

11 _ Okurla.rın ka.lrn\ edildiklf'ri ve mektebe hareket clm~ tarihleri a.Y'DI 
makamlar tarafından kendilerine bll ılirilecektır. 

12 _ Kabul edilt>ceklerın oknlmı bulunduğu Ankara.ya ka.da.r gelmek ve o. 
kul:ia. tekrar yapıln.ca.k sıhhi muayenE netic<'Sl hasta.lıkları tebeyyün edenlerin 
memle\ıetine gitmek için m:ısraf edereklerl yol p:ı.ralarl krnditerin.e ald ola .. 
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