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''T agınis,, in takdi~kô.~ -Yazısı 
lngmz razetesi, yeni Hariciye Vekilimizin başardığı siyasi zffala,e&n sıraladıktan soora: "Türkiyenin ~u güç 

.. .. tecrübe, bilgi ve meharetlerile tamnmış lnönü. 

. . l . . • . . 

--

Yeni şeker fiy·atlan 
Pancar fiyatlannm artması clolayaslle~ ve lulel•I 

ıeker ftyatlanaa ·18 Atada. •ahahmclaa . 
itibaren heher kiloda on bepr karat zam _.,,., 

Şu1krü Saracoğlu ve Numan Menemencioğluna malik 
----~ ınak gibi müstesna bir talihi vardır,, diyor. . 

Başvekaletin tebliğini aynen neşrediyoruz: 

,. 

!•zan: HÜSEYiN CAHiD YALÇIN ~ Londrada, yemi ~~fy~ ~~~ ~~n:=~ ~=~~ = veWe:! teblii ~ımiftit': ıa.nbttttintihakir ı::k~e ':!:ı: teken HD1 .. ~t. ~~~ 
- .,- 1 - 19'2 eenesı şeker kam· ı ::.:=n....:.:ca=re=-====-~~__:----------D m.iz Numan Menemencioğlunun (&onu a.. a su. 1 .. , ı. 

okfbr ~ §imdiki kada.l' işgal ettiği muh- Ypanyası._a_tınrıı. .. ~ıçm.,·5i.t.f~~·1m:istih'r,k~şf!; 1 RUSYA'DA l'I AFRIKA'DA 1 tiğ.i bir makal~=~- ~~ güçlük ~kmeyiz. telif mevkilerde gösterdiği dl- ,.,. ~ ,____ """" 
lıerbıi hi~ v~ İııgiJ.i% BtN.teJ"i: .... r ~ §Öyle diyor: rayet ve kifayetten, Ttirk.iy~ Boslon radyosuna nHre t 
~ ;:':~Yle mukayese e- -uha.rebenın mukadderatı nin dı§mda bile en mukOOdir 9v 2 - Pancar fiyatlarının aı · .._ __ _ 
b.ıı"""~ bazı neticeler,.. Şark cephesindeki muharebe diplomat f()hretini kazanmış .. tırııması dolayısile küp ve kras k ti • t· •ı• d • 1 • 
~~. -~ pro ~1 meydsnlannda taayyün edecek- olduğundan ba.Wleden bir ma- tal 1eker fiyatlanna 18.8.1942 Alman uvve en ıngı iZ evnye erJ 
taJed Y8'.llan ~8b:a ~ tir; Şark rep~inde kazanan kale neşretmiştir. Baevekı·ıı·mı·zı·n salı sabahından itibaren kiJo.. 
~olduğu bdar h ma- her Yerde kaza.nacaktır. Bina- İngiliz gazetesi, aıym Harici- Y da 15 eer kuruş zam edilmi6tlr. 
il..:_;~ . Bu ~Ye Aınıa.:'a+ aret enaleyh Almanya hedeflerine ye Vekilimizin bqardığı siyasi bı·r Amerı·kalı 3 - 1..-;;..dakı" maddede ya-~ Ustünıüğünu göze ıı..ra.te- V&mıa.k için hazan başka yer- muvaffaloyetleri aıralamak.ta· sıı hakiki~; hUkmt phıslarm 
lnarıy:e l eh~unıunu~;"P~- haslerde ıstırap verici yaralu.r pa- dır. k 18.8.1~2 salı günü sabahına 
~~!1._de iYi bir ıes· · ına olsa da bütün kuvveti& ı - Boğazlar meselesi hak- h • b h 

OUn GBDrgiyevsk 
şehrini zaptettiler \ioeabeı;ı::_· Bu arzu D~~ u- rini Şarkta toplamış bulunmak- kında Montreux &DJ.apası, mu arrıre eyana ::~:ı::~;~~J~~;:a.:a: 

\'e m ıs hesabına pek d ~ or tadır. Çünkü ıstırap verici ya- 2 - 1940 ilkkAnununda Lon- litt.a kullanmalan veya evvel. 
Pek .!!~'.!· Fakat ~ok ~gru l~~ d~a a~ılan yaralar dra ve Pariai ztyaıetten sonra :A.nb.ra, 15 (Radyo C'.ue- ce satm'A olup da henüz te3 • S l' ad k · · d 
ettiği~ leüeri müdaF:: g'abi kat'ı mahiyette değildir. BU.ytik Britanya ve Franu ile t.eei) - Boston .radyosu, tay· Hm ~kleri §ekerleri tes- ta anır esıman e 
~ :Oleınik hüneri ba M İşte maksat meydaııtı çıktı. Türkiye namına .immladığı ilt- yare ile Ankaraya ~en bir lim veya her han~i bir aebepie çok şiddetli 
~uaur işler. Bu def~ .~ur doktor, Alnı4:t.llyanın bsad1 anla.şm.a, muharririn YUllllDI neşret. diğer bir yere nakletmeleri Y9o· muharebeler oluyor 
llzlenlej hedefini dalıa iyi nıçııı ayıflamağa ~'ud.ığuu 3 - Geçen ilkt.eşrinde imza- miştir. sak edilmi§tir. Berlin, l~ CA.A.) - Alman 
IÖriineb fec ve birdenbire nıakuı ~la yakın görünecek surette Jadığı Türkiye - Almanya an- Bu muharrir, Bqvekil Sa- ordulan baş)romutanltğını.ı teb-•u.a.rr.:a ~k llÖZler söyl"ıneğe 1aa1ı .~k mecburiyetindedir la.şması. racoğlu ile ~u ve Akdeniz \;~: 

Do o uyor. ve butün kalem kudretin:, mu- Gazete, lıleoemeneioilu'ııun n .. --kilin· k6""'~:...1·ne .. J>y)e ~- ..,.. 
ktoı- Ooebbeıa· . hak~ inceliğini toplıyarak çetin mesaiye olan kabiliyetin- ~.,,... ~um "" ~ l(aAaya ~ Alman 

-.ıe;:~ tek""~- ileeı.~e. Al- bu v_ azıfeyi ifa için teı· dökmek- den bahisle diyor ki: d:iğin.i yazıyor: muharebesi 'Ve müttefik 1otalann ilerleyişi 
Y 1"14111 ~ket •~..3: Faka ••- Bizden -.ı. usak yer- ..... 1a... • 4,. uh • aııi bütiın e- ~r. t dünyada müdafaa '-ı.tenemencioğlu'nun TOrki· ~ dağlarda Ycıoı- ma~ı :ır a-

::?_.~lı n~t.L ~tlerini edilemiyecek davalar da. buluıv ye hariciye vekilliğine tayinin- Jerde yqıyan insa.nlar, bu rebeJer arasmda faaılaaız ~uret-
~' bütün şiddeti d~ top. duğu için <Ynamik propagan- elen 80Dl'a 'l'Urki,.m diş siya- lot'ada muharebe edenleri ve te devam etmektedir. Dağlık 
~ l(eçerler ve eny .f' faa- da şefinin ıialite ka!'§lSında eli -.ti bundan böyle pı ttç phsi- ~~. yA ... TUrbil';:y~~~,·i ~ Almu teblig"'ine göre bölgenin şimalinde Rostof • Ba-
len · ikinci de muv~fak <>- kQlu bağlı kalmaması kendisi- yet ta.rafmdan idare edilecektir. t::"~ yurd~ l'&k· kCı demıryolu hattı üzerinde 

ti acı da olsa ~kı ~ef- nin bir kababıaü ol~ mre- Ttirldyenin Biye.setine ilham f:-•-
0 

......... ......._... Bunu Jorjivesk §efın zaptedilıriş ve 
80 . lh\Unl baUan 'ti~erlcr. dilemez. ve veçhe veren, gerek Lozan ~ __ -;:::-Tilr"vakua. _...,.#;Din !.si 20 ağır tnp ele geçirilmiştir. 
~~Qin doğru old~ Yle bu Onun sözlerinde, her .şeyden llıonferansında, getekae onu ta- &DJDJYtW&W, • ~~ ~ Eagle uçak gem• - Voronej'in fimal ve §imal 'b&· 

mı .. ~ ~u kabul et- ı evvel, bir ha.kikatın itirafım kip eden on be@ sene içinde Bq.. l ne ~ olduğunu bilemez.. le )ıfanchester kruvazörti, 3 bunda düpıaıı boş yere yap-
bi bu, d~ ~ buluyoruz. Bu da Alnumyanın vekil sıfatlyle devlet edamlan- ~ ı.. _ 4' ınubribi "ti~rt~ gemi!ini ajı pşartma. hücumlanna de-
ıı::r değildir. On) c ıçın başka yerlerde ıstırap Yel"ICİ mn ve diplcmHdlaİ'İmn en par- ~ ~ -_yvomı (leltu a. ı aü 7 de) 
lbet harp etnıeğe n~ tel· cep. Yaralar almakta ohnasıcbr. Bu *""1'.J;' 

Merkez kesiminde 
bir hücumda bulundu 

Müttefik uçakları 
E 1 da ba 

meydanmı bombaladtlar 
Kahire, 15 (A.A.) - lngıl :1 

tebliği: 
13 • 14 ağustos gecesi dt''· 

riyelerimiz bütün cephe bovUJ 
ca faaliyet göstermişler, rr.cr, 
k~ kesiminde düşman Die' ~,·, 
rıne hücum etmiPler \'e dn.ş· 
mana kayıplar verdirmişlerJ ~·. 

Batı çöfü üzerinde bava k 11• 
vctlerinin faaliyeti artmı-...t•r. 
Haiif bomba ucaklanmıs E • 
ba ve Fuka böl~esindeki beJ<.>f· 
lere ve ha.va mevdanlanna mu-
vaffakıyetle bücum etmi'-ıer
diı. 

Kahire, 15 {AA.) - Hati.l 
(Sonu Sa. 1 90. 5 t~ 

~~ ehcınıruyeı a~kıy: başka yer neresi olabilir? Al· • IND .. ISTANDA NORMAL HAYAT' 1 gilizl ·ı haberleri l J 
:';.~:=::::J~: =~~.2~~i~u:~!!S • • mu··~uıuyor ngiliz uonanması 
o1ar:~. J>ek fayd~ arttı~- mana ancak İngiliz hava. bom- • Berlin, 15 (A.A.) - Alman 

IÖhı"et buJm r tedbir ba.rdunanıa.rı neticesinde bir- MBslDman partisi buhranlı dBvlrde orduları ~kumandanlığınuı Amtral Vian tarafından idare edilen filo Rodos 
~~ı:r ı!oebbeis~ur.İngiliz ~=~~~n1!= /ngllferegl milşkll V8%1getle hU:v~~rv:a ve deniz ~U\' adaSIOI 12 dakika bombardıman etti 
da~ bi kındaki beyanatı yor ki bu bombalann Almanya.- b lı I m bildi dl vetlerinin kahramanca milda- Londra, 15 (A.A.) - - Reut~ gmların çıktığını ilave etrnekte-
Ye k~t ol~ ~la doğru di- ~. Rı!b~ yaralar gerçekten lrB MlgBCB 1 ~ halem saycainde Akdeniz hav~ ajansının Akdeniroeki muhabı- dir. 
tek bir Pliıı na.bi~r. ~gilizler muthıştir ki propaganda. nazırı Ankara, 15 (Radyo G~te- tirde İngiliz kralı kabineye bir ve deniz meydan . Jl?U~~ı linin bildirdiğine göre, Amiı:al Hava kuv\'etleri heöfoflt-nn 
~Ja haıeırete~~ de o- mahsüs bir makale ile bunu Al· ai) - Bu dünya harbinin t&ri· mektup yazılmasına _kara_r ver- dü§man.m. tam hezmıetile netı- u:ıan •--"·~an idare edilen bir 
~ -L• N liD eli B dan ....,....,. B ·' :ı. A '--Mr+• v.ı Ulfil.U.I~ t&yini hususunda harekita yar· l&P.~n buıurlsa-- · ~- maıı ef~inuınumiyeeiuc izaha hinde, bugün sona uen 7 g ·. un UD9"'& ır.aet- • ttn;uu.u'!i' ... r. .. İngiliz filosu perşembe sabahı 
-~. Oııuıı -.~ orada ış_e ~unyet duym~·· Her "Hindistan haftası ,, olarak a.- merlka eUmhun-eiırl Ruzvelte, Alınan son h~be~lere ~ore, l2. dakika Rodos adasını bom- dım etrni,tir. Bütün ~ive u-

)etij bir zat ıçın ebemını. gun Abnan resmS tebligleri 1n- nılacaktır Çin lideri mareşal Çan-Kay-Şe- 90n derece kuvveth bir lnmaye b&nbmarı etmiştir. çaklar üslerine salimen don 
~ Pro er kazanamazıar. gil.!;. bombalarının şuraya bura- Geçen hafta H'mt k0tagre ~r- ke, Savyet hüldimetinin Londra altıı\Pa Sicilya ooı~dan ~~ · Rıbtımiarda yan müşlerdir. 
IÖ)"~~da nazırı bu Ya düştüğünden, cüz'i zayiatı. tisinin verdiği karar berine sefiri :Maiskiye baf\'Unıla'l'Bk miyf' teşebbüs eden duşman c- -=lıf::uh:::abi:=r.:.., ..:.::..---..:......-~-· ----------
~ Lu~m.,_,- delil obnak ü- sebep olduğundan bahieder. başlıyan pasif mücadele üıe- yanbm istenecekti. nız kafilesini teşkil eden 21. ti· T•• k t •ı • 
(;"Yıl, "~em U7.ak Do- J.??k~r ~ls bu resmi teb· rine Hindistan meffelesi hid bir İngiltere hilkiimeti vakti>ıc}e caret ve petrol ,e~tsfnd~n ~ ur gaze ecı en 
R arp ceJ>beaini m~' hem liglen tekzıp ediyor ve onların bal almıfb. ve sert bir hareketle pasif mil· yekfuı 186 bin tonıli.toluk 15 ,ı 
"'~~ oı--L-=-a!l e?ne- Ahn_~ halkına mazur gösteril- Kongrede evvel& Hindistan cadelEllin önüne geçti, mektup- batınbnıştır. ;;Yor. li&tb~ ilen stı- mesı ıcabedecek kadar nıütb.i§ bükümetinin ~ye davete- ların yazılmasına ve müracaat- 22,600 tonllltohı} Eagle ta,. 
~Z1llt Doğuyu, ~çtan \'e acı olduğunu kabul ~liyor. dilmesine, kabul etmediği tak- (Sonu ... a au •• et•) (lel'HI .... su.at•) Bulgar BaşDeklli dDn matbuat h~getı .. 
Y~ edebilirlerdi ut~ Bundan ba.fka, bu sözlerde 1 1 1 1 m/z/ Jıabu/ elli, heyet bugün ge/llJOF ~ · ş~ de ha~a k~v~ Almaılların llıBU'da bire •ıkı- Afgan Bahter aı· ansı bildiriyor ~ <4rbt ~\.ruShnaıt Afrika.da IU"larsa ric'at edeceklm-ini de __ _..;;;... _____ _. Sofya, 15 (A .. A_.) - Tür~i-r:: 
~ı ~ 1ine P6da. taaş:ı ecıe: anıatır bir eda vardır. Çünkü '---------- • J'8Dhı Sofya eıçıs.ı ~~er, dunı Kızılayıa zelzele 
~ da{.~rıv ve bahane bazırlanmıttır. Bütün- •• • • &kfam Türk ga7.etecilerı eerefı-

~l>oktor ~,=-·bir tokuvvetlerimiz Şark eepheainde Uç lngı·z,~z tayyaresı ;!t:ezi~k~~~~ci~: :~: mıntadk••ma ın~ . as- plamnıştır, Çünkü harp orada an ıı. F.ilov
1 
başvekilin umu- yar llDI 

lik i-.U 'bakını gibi llJ'f ~- kaza?da~br: Biııaeııileyh, mt katibi Sarafinof, matbu.tt _ . _ 
'-' lbUıtaıea, llldan objektif haıbin neticeeuıi takipte rol oy- müdürü, gazeteciler birliği rei· . Ankara, lo CA.A:> - ~ • 
bıtizar ~'Ve_ tetkike elbette namıyacat 1ıln.flara ~uvvet A~ h d d t si gazete başmuhalTirleri ve kıye Kızılay umwnı merke~m 
Ob~ bir ha~ Onun böyle &yumaktan ise buralardaki gan u u unu aş l cıiter plııslar hazar bulunmue· den bildirilmişt;r. 
lbnelt ._, ..ıı.... kikat m~ade muvakkat muvaffakıyetsizlik- tur. 12-13 aiustos geoMi vukua 
l'iı-..... - e"lll llÖf.e "'-lar ı--- T\irk misafirleri saat 23,3.'S gelen zelze~ede . ~ 01~ 
· ~ ~ MOl9 gö- -~ talıammiU etmeyi ve uıl de lstanbula hareket etmi~ler Manisa vıllyetmın Kırka:.;aç 
inek leteditl »r'o aevket- cephede düşmanı ezmeyi t.ercih •t la ve iBtasyonda matbuat ve pro- kazaıma bağlı Gelenbe mahıy~.-
~ -.u.ı Prol*ga.nda hedefi ~ di~r. Onlar ikin- Host Vilayetinde 7 kiti öldü, 20 evle bir meKI arap tokol mUdilrlerile, gazeteciler 1 ai hılkııun. ~dmlmul ıçın 
::ı.::::: ..::=,, ®ı:: ~~ "::\:ı:: oldu, lapliz Elçisi ~senin bi! yaa~k ao~~d'! ~ta~~ =~-~:ıo..~ ~ 
tur. ~ vurmuş- ces>heainde umdukları neticeyi meydana geldltlnı Af san Hukim=e:.:t:::•n:..e:__b_ı_ld_ı._r_d_ı _..!...:m:..:.· _ __..;..-:----------ra-gon_ derilm _ _ iştir_. __ _ 

~llltiıa&tı.ıı talııp tMo edin ~o; -· ı :&nbn., :ili (A.A.) - AfpD 11!1 :ı..wz Jıarp tayy.....ı M- ı · 

d 
bardıman etmiftir. SivU.erdtc>n ar ak araba vapuruna =-a~·~n=-z Tiearet Veklll_m_lz_dll_n_p_e-trı_o_I -o/-i-•1.-n-de_p_e_trol mlfleluılı 

1\1 Bu bidiae timine Afgani&- üzerinde tetkiklerde bulunda, garın ltlıalM • d tan hilktimeti İngilt('f'e hilkil· d I ' lı ersı b k kildi - ,,........ Pldetli ~rot..ıo- IJıracat bir/Ilı/erin 6 mefllU OılJCa 

n e avra çe ~.:=:~ Zeyttnya" saw~ıarmda tekrar tek fiyata döaBldü 
"'-~ 16 (ıU, J _::_ ,.mıe bu ı.Adi8ede ölenlenn ve B 'l . 

8 'J!llluı ıl, ~ Mlmiye'chı llmannrnza P"lmll tNUwn ~ M'atia ftlPlll'mD- prelamnlmn ailelerine~ flf- EvYe1ki gün eehrimiJıe g~lenl mek işleri etrafında m~ ol·ı nca ma:r ~at 
;:.-.__ -~ --aue 'ftri: '-11'1iı ~ llld hal'ap obnue olınJara W.. TJearet Vekili Behçet Uz, dü:ı maktadır. ~<:.et U~ dün Et:ı • da g~ştir. 
~ a.:..~ebade n-~ .. ,!e Parti WRe '--1 iDJ&i-ı 'Ve C1atel'ler bam bmı.ımı.wtmı. tllillat ......,.p ilamr caldl.jumı teWlderine devam etmi§tir. balı petr~l ofıaınehakkıngıderedak ~!'" TiVekitl,MYüd~UrH~ ~ 

- --...._. -=ııız -ııokuıu lılcw .-.,-. "--""' • : s:nda rol ve müştekatı a.... care AUfi- gı oMtı.nq - biz,~- ...J!d:lm ba .m tU MI.._. bJlıJIMP!'I ft ~ 'M'pn W6Dwıtiae I" l ·•a lıD- :Vekil, tetkikledrde. ı ~ı ek . kadarlardan izahat almı.,ş ve ay- <Sonu a • . ısa. 4 te, .... ._.. -..S lllA1D ....a • ...,..,.., • , S-. J»1hwa gıda ma erıy e 



SiHiRBAZLAR KRALf 

EBU ALİ SİNA 
No. 7 Hariçten getirilecek kart

ların •ahiplerine ekmek 
verilmemesi için 

tedbir alındı 
iye tefti3 

Çillerin baş 
dni i ~-

en, uzluklannı 
l m k vo hariçten getirilen 

Aa.Jrnt!1erle ekmek verilmemesi
ni temlır etmek için yeni karar-
182" etmiştir. 
Esasaı 15 gUn sonra kendi

liğinden bertaraf edilecek o
lan bu Wıriçt:en. karne itb.ili 
keyfiyeti. için alman tedblrler 
ara nda açık renkli karnelenn 
te il de bul " dır. 

Dumlupın r 

__ . ..,_.,. __ ~ - . .,. 

uyucu 
- ·Diyor i: 

Fi orgada 100 gataklı bir 
beled 

bulun a 

otel 
ye 

Parasız fotin ve kumaı 
tan m Otekaitler 

faydalanmıyacak mı1 
yaptırmalı üzere 

··racaatta 

Cü ret a bakırt! 

te ~.eoo'.k ve 944 yılının ilk ay
laruıa. yetiştirmek üzere birinci 
mmf bir otel vilouda getirecek
tir. 

Belediye bı miirac:aatJ mc& 
lemeğe bqlamıştır. Yakında 
m Jauar vereoektir. .--...... ,,_ __ 

Penceredu ~ter 
Dün şehrimizde pe;ıcercden 

d y:l-• ~.-""'•••w-

ra}a.nmJı:;tır. 
Bcyoğlunda.. v; er oh"llr 

şunda bır numa. turnn e 

old fu c;nmaRırlnn pencereye dur? Dıyc 
asar, n muva.zen ka}bede- Ke awır..4U,i.t.t' 

----- - -- -

Ahmet kızı Sabahat yıkamış 1 d ett rll 

Gemı• son •efere rek caddeye d"ı.şwma muhtelif kn a h • Gece s vdiği Rız.n yatak yerlerinden y~~. ·----.-;.;;;;;,;.;,;;,;;.. ___ _. 
hazırlaaıyOI' oda ına kadar girdir B · ·ükadads Ç1 kfiyalı so-

Yuna.nistana: yar.dun ve yJ,e- f Kat yaKalandı kağında 23 numarada oturan 
cek maddeleri göt:tireıJ. Dwnlu- Lui Pek kızı Moriça da: ~ 
pınar va. urn son seferine ha- w Kın- mrükte Oliacı soka.- releri temizlerken asağt duş:-
zırl.aımraktadır. gmda 5 numaralı e\1'de oturan mti , sol koiu kınbmştır. B.et' 
Dumlupınar, bu defa lbtimt M~liha i min~e ~ kıza blı- iki yaralı hastaneye kakhnl-

incir, fındık içi. tuzlu balık. uy müd t beli z kOJBJL lbr.a- mıştır. 
tin.; va fasulye. olmak Umre muh- hım adında bır manav, evvelki ~ . 
telıf cine yiy.ecek maddesi gör gece sabaha karşı nasılsa bir ~ olan ag~ kıs ka.rdeP.-
türecektir. Hamulesin.i ala.bil- fırsatını. bularak kızını evme mn o~asına gelime odada. :mii
diği taktirde vapurnn perşem- girmiş ve uyumakta olan Ye- t.ecavızle _karştlaşmışttr. 

---->m Güriil' • tü' ımırları g&ıMrı. ltararatt r.orbe;. ye uya.nan genç kız. yı ~- mral'ı.mı 

be günü hareketi muhtemeldir. lilıayı kaç.ırmak istemi§tir. 1 Gürültüye gel.en polia me-

ilk mektep 1 .... ..1rottt-dıiııı , derhal feryada başı~ bunun ha.kkmda. tahkikata başlanm.şı. 
ftöU Rll"ltRHt üzerine andaki odada • .-ı.. tJr . ... r--- rim. 

bu sena değişiklilt 

,,._ 1 ' 

ars ) ı ne bır 
· m 1 hır 1 

Emır Ab-
<l u l r l ır H li ôfüm ter-

ı d ktlirru uş; köpek ı:;e: an
ı nuılıakka.k bır ~Um.d n 
kwtı.rnµştı. 

I!..'bu \li Sına., Emir Abdul-
1 h " vezır Halide bu koı kunç 

:uı o na.ına.k lüzumıwu ııeı-
d ;)(! hiss.etmişti? Onlardan ne 
alıp \e eoegı vardı? 

uııkü F~ Abdiıllah, hfilv 
mu t kı şefürde huiumm 
tı mılı magarada tam ltir se:. 
ne mahpus kalarak gizli iliın 
len bbu OOen: Ebu Ali Sma 
ile rdeşr Eb lHann s rgoya. 
çekmege bıle lümm gornuleır 
" z- a.dismız,, di) el'9k ıdama 
mahkum ve de bal celfütıara 
t lım etmişti. Vezır Htılit te, 
4ia.m hükmiıııUn infazı · m e
lınden. leni geri btra:kmam.ış. 
u. Bundan dolayıdır ki Ebu A
li ~ına., onlara küçtik bir fı.ziz
llk Y.11LpJVeırmiP. lı,akat baı A;ı. 
zizlik ıbir SQil değil, b.ir- b~ 
langı~ Ebll; Ali Sina, ilericla 
o şehre bizzat gelecek, Emir 
A bdtıllaha valitile ya~tığı hak
sızllğın, zulmün cczasmı ~ 
ce1tt.i ( ı1riiMI Yarj 

''Üç gıme kadar. HaydarabM 
da. gl "m; Onda. gD:rüPnm 
Uğradıgınız-- Jmmyı: mer.a.lt edi• 
yonun. .Mel.ilıiiımıır sıhhatte.: o\-. 
ınamnı teınımni e«eırim:. H w 
abadda Nizam Hazretlerine 

ppılmıpcak 
tık olrullann ~ deıT yıti,. 

na ait kadrolan ID11arif mil~ 
luğünee lıazırlaıımaktadir. 

SIRSIRt KOPEK VE IEBilEB 
ıa.!~:ı~~~;:~ ~Ai~ Bir lıafta İçillala 381 kedi, 14«> köpek 
C7.k& Yalmz'" muhik seaepıt-r modem mlleı ~~ e&~ı· 
gostererelc naklini isti.yeler 'l.NU' .un! 

.Şehirde kuduz ntıWarmm ,.-----------hakkında nakil kararr. verllebi
leeektir. 

---->wc:----

Diploma va lasdikname
lere yaprştırılacak pullar 

çogalmM1 ve Balı gilntsdlt teh
likeli bır hal alımlııB ilzııırille, 
Beledi~ senıeri köpe)derle ft 
kedilerle yeniden m~ 
başlnmı r. 

Bir hafta için~ 381 iedi ve 
144'8 öpek mode!d ~ it'-
18.f edilmiştir. ~ temi• 
lik am IC!!i köpeklerle Jlliieadeı. 
leye devam edecektir. 

e.,ten pua qehl tn_ 
UııJrapnllMIL--Ya'fllS Sinan. 

mahalleldiıde T ııumaratia otu• 
ran sabı.kalılılroan Oaman, düır 
SirSecide ~ Yaui i& -
m:inda biriıUn cebinden para; 
çekar.ka 8llÇ üdnda y,aıa~ 
DUIJIÖ'"; 

~~~·--------------------------~~---

Talebe seyahat vesikalarma, 
lise ve öğretmen okulial'ı di~ 
~ bu. ok:nllanu ikinci 
devre talebelerine varilcn tas
diknamel~ J1!8..pJljt:ınlmakt& <r 

lan <3amga Qulları a.ı:ttınlıJal.. 
br. seyahat ves"k&lar:ına 30; 
diplomalara 100: v. baecJl\naue-

::.:. kunıjlull pti Yaınflm· r Okul& vara&Btsla•ı ?ı 
Mensıu:at fit; tevzii Y6M cı.....:amM!lil~Mffin t.Waır11~ nıMteJif 

sa•• el't'li okullann U,irmtJ şwırtlanndats lııferdar ebm:k üzere Her gün lN 
8iitunlarda ~ ltlt Oilll1-tft 7ltJgıC' M 1öCJhı §enıitini 

Yerli Mallaı: müeasesea ~ .1.- bildirec [J1z. H er.haııgi bir ok• kayıt ve kabt&l f(l:r.tlor,.,. 
rafından halka. te.vzi ed;Jmeım, ga-etede flC~ dala _,,,-., CğreJmıelö ta1i.9;ct1ZC. ,_ K07'Ml 
olan pamuklu mM•wta alt Serviftu tıaımno mBltttıplcı.~ etler'kr ,,., /$' kurw§Zulc 
kll tevzii cliin akşama kadar fl0$"fa pM.lu da göftderir"kr.IM ~ aı.rı.... 
daYaDL etmiştir. Aı-ll- n-.ı.. il Şimdiye kadar milnıcaat.. KftlUl'ril IJautn RlllS81'1afUar Y8 tiy.afrO Olufa 
miyenler -:~"'·- t,.ıı,~1 .. - .... n. ın.u..- ~·-·-u ~ .AnkanP. konaer.vatııv&n -.. ait idam mWrıiif,. 
rar; ederek yerli mallar panı:.- tiyatro okulu, d8Jriet ti~ b - Tiyatro §llbesinüı ~ 
la.rıhdan... i.stilıkaklaruıı alabile.. suna v.a ope:raama.. lUa•mhı e- mmları.: Tamail ve opend 
ceklerdir. ıemauia.n aramak v.-. mu.im iKonservatavan.n mibıik ;! 
T-aı-"IU-.·u~a.n dG-+= sa.oatııun her saha@ i• ~ beaiııe en az: orta; oK:ıula bitir:. 
.lıı.I---JJU--r- best sanatkar Y.'~ mil ola:nlar. al.unr. 

Fatihu. B ... Jia..'"8.kohı ci- ~dile. açıllml.; yüksek bir Musiki iwtidadı Olmair, v-e 
varında nr numarada (ıfurm D'1Ue9fle&e9ir. K-onaııı Nt:utw, açılacak" kabul imtft>RJ!U!da 
Hakkı adinda bınnin ı:r yap- mttZilt ve t'iyw;tro @Ubeleı lui muvaf'f'8lt: olma.i şarttır. 
da.ki oğlu Vedat dthrQem~ .ihtiva.eder. Tensil Jiı1111ıaa g:imıek i-
taşta ti"amva.ya atlarkwı yere Müzill' şubesinin ln.,nd•ı. çin ~ ya§J!ldıın yukarı olma.-
dti~üŞ. sol Uacağindnn yara,;. a - Piyano, teori ve kom- imik ve bedeni Jmbiltyeti of. 
lanmıştır. Vedat C<:rrahpap. pozisyon, biıtlınum orkestra. mak ve açılacak seçın.CP. imti-
hasta&mısine kaldınlnulJb~. astronomları, orkestra. ida-e- hanını li:azanma.k Ja'r.ımdir. 

r =HİNT ES 
~P :v.:r~~:!fı~= Mis Birbek içini çekti. Ferhat - Prens Hazretleri; bizim sUsHl. tenteli arabalar hazırdı. 

istifsarkar onun yilzüiıe 1SU- yalnız iki gecelik misafirimiz Bu balar Hin 
sini · ca ttinı. Bana. v reccğ n u. E911at bir ~y. koııuşnachlar olduğunuzdan d~ iizijldfhn 111 ~dedbd·aa: yog~ 
muhim haberleri. ve yanındaki ~ o -geceyi de Siva mabedinde Fakat üılerinizi yoluna koyµuk insanların kimler oldı1ğµnu IDt!- geçirdi! Em.i aaball:. Cemst tan soıır.a maJiedimizi zi)W"etr 

0
lau arahaJardan: başka. dabn 

rak odixorum. SabırmZ!ıkla. bu: Br hmenlerden biri vasıtaaiyle ten hAlı kalmıyacağımza embl mükellef, daha t:uıümaiı eey -
- luşacağımız günü bekliyorum.. Guro Purohitaua şu habfri nM>· olarak müteselli o uyorum. Ra- ıleali. Fek zarif kotuhı+ sarık· 

S
. B ,.,ı........ u· a-1- ·~- 6"'"' ı ve b""""''• arabacılar tara.ııı'.-
1\'.&t l"~ V.e v'J.ŞD.U CWLUG:- derdi. camızın sizi Haydar.abadd& beli •.Y&.<u.& 

mizi himaye etsinler.,, - Rrica Hazretlerinden tel- lediğini bildir.lniş~Sia ora- dan" sürilien arabalflt'ln önünde 
Telgrafın okunmll8l bitince graf aldlk; müsaade ME•,..111 ye. aadar refakat efieeeğ:im; ~ ve arkasında hadaneler- gidi .. 

thcilia Miai: ~ yüZil'n.d ved& eüoeğız ve bugün mp. ğer b.iz yolda. Wcıı mai>8Climi.7at YOl9 baaama.ltl.Qrındr. duı:an n -
baiittı ~t memnunche da.ı:aimda gideeeğiS. iyi bir haber~ biM damlar şehirden g8gerlcen hal-

- Mükemmel, dedi. Racav. Baş Brehmeu. biraz sonra keıı tir aekJ.crdir. kı yol :ı.çmıya davet etmiye me· 
J •• mur bulunuyorlardı. 

l\tellltanın kaybolduğ\ımı ha'bP..r dilerini dn.vet edeceği ha.berini Fer.hadın gazı.i ~ 
varmemekl• iyı etrrnşıılniz. Tel- güııderdi. Ferhatta Mia- Bil" cbaill1 ı--· Bb. ilç arabulaıı bil'inciaine 
,,_..,.. ril ek h ber hi bir G -.:ı:.. d ken -.:ı• - Muhter ·m V8' ..a .,..._ Biahmenleriil. ..... 4111 ~tıa. 
6 , a..&.&a ve ec a , ç uroya voCUCL e er uuuan ınenim ·, d~~"" 1...: 1 • .._ """-. ~ ~ 
şey izah ~.eflt icıır Qll1l lıUtlika hn&Jmnda kati bir haber --- t:.ıııai.. ~ :r-, ~ virlikte binmişti. Guronun sır-
bir müddet sizin aleyhinize tah sormak kararını verdiler. Cem- hekli:veraunuz;; tında mu.bteşem bim Hint elbi-
~ eder ve DeUı:i fena karad §it ~»atta Siva Mabedi llitiyar Brelnmaı ..- ..ı-: aeBi vardt. :Dığer arabaya da 
alinuma sebep oltırdtı. arasındaki mesafenin yirmi mil ladı. Gözlariııi d'& ,,.. ~ Fildialhn arltad~ıtt o1lırnııış-

- Blı- de Mellkanın bulwı- Jiadar olduğunu yAni apığı :y nk: laıdL A:NıbalArın illi yanında.. 
ması ilrtimallni düşiindftm; 1iıart yarım gilDU 'ftrabiteıceıt- - lieır an, 1lel' .-t thnit hem Guronun hem pren.sea: Me-
aman beyhud6 Raca Ha..etl• le · · ôğreninee: ba yollı: plıDISI dty~ Palılat' 1dlll ..,_. likanın aAamlan beygirlerle 
riııi endişeye dötfu"müş olur- ba larma geçmekte tehlike gör nmnıt oJmanna yürüyeceklenli. Bu. t1ç aııahnnııı 
duk,, meye başladl. yiıno ~ önunde bir de yayan yürüyen 

- Simdi Rac&. bizi merakla Guro Ptırohtta Ferhat ve al"'- da bir haber gelmec!i, birisi vardı ki elindeki a· 
bekliyor. Yapılacak iş hemen kadaşlanm giyinmiş ve ltımt"'" Ferhat ve Mis Btı:bek birb~ toıpızlu uzun baat.oıı kafilenin 
Haydarabada:, Ntzııumn sarayı• lanmıt olaralt ka.rpladı. ~ Ieıine bakıştılar ve bu baliia te yüksek sınıfa mensup olduğu..-
na varmakbr. Yu. Abd ha- dı yerliıre kadar eğllerelt ..,. burada kapandı. Guro a na i aretti. 
reket edecelJa. llmladı va: ka.J.kınurtı . .M bedin ka.pısmda Ferhad ve arkadasları Hay. 

Nezaret aftma ahnık 

Bu geniş vadinin or rlaı 
Nizam, dört biu hektar bil · -
lüğiinde bir su hazinesi vıi 
da getirmit ve bu surette pay
talıt: her zaman en zanui Jt -
ti:vacını temin et.mi tir. 
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V Si 
Raınime bekr· H •:ı il n:ak. Bilse . ~ı la . Boş-

ri · bi ~ UZUn .u.ı.tmL.da.nbe
:ı._ ~i-..r~ı:_ı~e geçın miyorlar 
.L4l::t' t:>~ Ad.l:U la " 1 

bfrbi.rlerini • . " a.atla 
Dun' ıyet eJıyoLlur 

. gc e Hu ''"'in ail .. il 
bır.lik.te Kari ., . ' esı e 
dönü~ünde Tuı~ndeıı nnnıaz 
den i >$ :ır ca<ldesin-
k ~eçer cr~en .Hatıl önlerini 
..:~ ve Huaeymi Yarnlaın 
'-LL". 1§-

Caı ·h ğır o~ frakaluıınuş, yarası a-
kaldırıınuı useyın hastahaneye mn-. 

Bir ev çöktii · 
Cıbalitle Ki' ilk. hanıanu uç Mustııf .pa a 

nllillaralı. ka~ı ında Nimetin 15 
ev ın bir ka.• cökm." 

ve evde bulunanıaraa: :$65 uş 
~Şilini n ya
Süb.eylo1: il ye, Rebia, Erol ve 
kaz al~ torunu Feriha en
Fer.ibn a~=lnrdır. Yalıuz 
ımş, diğerlerine bir an Y'1.l'alan
DU§tır. &6' olma.-

~~ci.ıfe otlar hılnştu 
da buI~~"O rampasın
wnbaii.j ~nlardun biri de 
le: bir }'laııgın &t.ef almasiy
aö dürruın~ ~ ve derhal 

Yangının~-
sigara,dan ileri ldilt!ikle atılan 
~ ge ı:ı .uıinsıı .. 

I 15' (A..A.) - Dün 
g C ~ !terenin Jt h aL· 
dnde bazı mktalar y:ın::nn 
bom;.;"1:ırı atı.L._--ı:J. ba:z:ı ıwÇUn: 
evler .zıyanrı. 12r ır. İllf.:a::ı-

·-. o ca oıu ve ym ın "!i 1 tur. Bu nolt-
tt.da ekın t..ırlal ına <hiş n 
Y gın bmnba.la.t C'1kfl.rcl.ğı 
yanı:. nlar nbb .. tciler tarrJmclon 1 
e"' le suu tın~ lt'. 

Lm1dra 15 (A.A.) ·:- B k~ 
d ~ n t yy !' J 1n;;1L re.r.in 
ceı n sa1ıilı c ndc ucmu~ ve 
bunlardan b1ri l ıılcrc d r ru 
:u~ Ie.ı:n i.5-tn•. 

- t 

aiiyette 1 -
an 

tev?" 
a 

·stleıt 

e meğe 

iadı 
Londıa.. 15 (A.A.) - Vichy 

haberler ajansı, İspanyol hudu
du..rı;ı. yakın Fransız hududunda 
b'üy!ık mikyrurt.a vI·ülcr ya
pıld4,7ını bildirmi!rt.ir. Ajans, 
bu tevkifütm bruıWa füauyet
te buJunar.ı komünistlerin yuka
Iamnrrsı icin yapıldığını ilave 
etnti.cıtir. 

- Ba§ br.ıf 1 ınrıde - 1 y<>la çıl:anlmı } ani bayün e -
kullanan bılüm•ım hakHti ve !inden çıkımı Ye fakat n:·· 't\;rı 
hükmi ıµhtsfar. 15.8.1N2 c·ı- eline 'taI'IlUifil ol n ekcrfor 
m rlesi ~.!filü alr mı tıcar t -ı ımü t.."Tiye vardığı günu kıp 
h"nc, mıır,r za diilrkan, d~ıı>, eden gunün alnramına k d r ı
ruıb:ı.r, fabrika ve ım I thtrıe- kinci maddede )-a.7Jl ' ~ı ıta -
lerinde Şt•be, k01'!"'İ3}'0DCU Vl'ı de n.yn bir beyannümc ıle rJ · 
acenteleri ne-:diind,,. ' sair yer dirilecektir. 
lerde met·cut s kerlcrmlıı cin · 7 - Seker sett ı ile iıJtigAl 

11 
lerini ve mikttmnı ve butun- ed ılerdcn 15.8.1912 cuma~rsı 
dukla.rı yerleri göcteren h y·m ak mı e'':ınndc safi 100 kllo
n:ımelcri 17.~.H\1~ p •")rt~ i akı dan az F.eker lrl'l an pcr 'c..l· 
şnmma l""id.1r bulundukları y~- 1 dccilerle 'fürldyc Fel,er f brl -
rin en buvük mli1kiye meır~ -ı kt:hrı ı:ı.non~ Rirketi be ·annd

1 fan ehe ter rığrr kruvazörü He 
dığcr bir krnv~zör, üç tot'pit~ 
muhribi nyrıca h tırılmırıtır. 

1Un::ıtrıou ... tip;nd 23 bin to
nilato u.c brr ta•" re gemisi ile 
.22;450 • ! FurİOU3 tay
yare of' nilen afıı· ha ar ujra 
mıs oI:lu.kl.ırı halde C€bclut a
r .. k' a varnıı ·tıı-. 

Bunlardan ba ·ka diğ •r ür 
krtıvu.zorle torrıito nnıhrıbi c.d 
di fra ... ar görmüııti.tr. Alman ve 
ltulyan knyıpla .. , hafiftır. 

ruıı.a makb~ muJmbılmde \'C • meye tabi de;;ıl:lir 
receklcrdk. 1 8 - Akick?, lnk11m, çi outa, 

5 - 15.8.1942 cumar i ı..I<· leblcbı şekeri v" irc g.ıbi .. ~ -
fj:tmındrın evvel c:atılmı olup kerden ynpılmıc; m J 1 · .1 a- e 
da henüz mils!c!'"llere .t 1ım ,.~. lım ve s.ıtımı se b t od gu ~ -
ya gö~t rd'kleri y rlere . vk - bi bunlar be~ meye tabi 
dilcmh;erek satıcı elmcle l 1- değildir. 
ml! olan f'ck"rler satıcı tam - 9 - Beyannıımc>Je .. mürac 
fıı lan verilecek bey nn ı ye tı alal<nlı memurlar t:ı afın:1 'Ln 
d >rcolunacaktır yerJerindo kontrol lN' !rtlı-. 

6 - 15.8.19'12 cı.mnrt i al.:- 10 - 18.8.1942 lı s..-ıbahı 1-

ş:ı.mından evvel Fablmı.ş vem is 1 dan itibaren şekc in vm bı-
terilerine teslim edılmek frıere 1 rer kilo satısı SC'rbe&ttir. 

un tet • 
rı 

- Baı tarafı 1 ıneldc - \ 
tetkiki nne devam edecek. oğ
lcdeu onra ilhal"tçı ve ilın -
catçı b' :k ind Ine$'gul oıa

oktır. 

hı.ikfımete temin t v-erm l~rJı. 
Halbuki sattl"'Jıırtn serbest bt -
ra.kılmasından or:ı. ıy:ı.U:ıt 

Çin - Jap.o 
harbi 

Cephelerde tali dere· 
c~de hareket~r odu 
Çanking, 15 ( .A.) - <:ın 

tcbfgi: 
Bu a-ruda bırlilcJer idare he

Y"tkri il göııiQecek, b:rlikl~ -
rin gördükleri isi ri esaslı bir 

fcLd ine 'iyeccldır. . 
G~ maddelerini, fi]{«!ları 
Fıyatların ser t bırnkı'm·ı

sından sonrn b~ıti ba!}lı gt lcı. 
maddeleri bir aralık düşm~"? 
başlamı~ ise de bir kaç gün 
sonra bazı gıda maddeleri t cK· 
rnr yiiks~Imiye b" lamıştır. B..t 
arnda zcy'Jn yat;ıı en başta gel
mektedir. 

Zeytin yağı piyneas:ını cllerm 
da tutan fırnmlann mümesstl
Ieri daha evvel Ankarada Zt.'Y· 
tin yağı fiyntl!lMDin hiç bir su
rette yükselmiyeceği ha.kknır!,ı • 

- Baı tarafı 1 incide -
Misafirlere Svilingrad::.ı. ka -

, dar hariciye nazırlıh'l to.r:üm • 
dan tayin edilen mihmandarlar 
refakat ctmiJ:ı.lcrdir. 

Sofya, 15 (A.A.) - B3.ŞVO
kil ve harieiyc nazırı M. ıı·iıov 
dün 'l'ürk gazetecilerini kabul 
etmiştir. Bu kabulde Buıgar 
matbuat müdi.irii M. Nikolnyd 
hazır bulunmuştur. 

Bulgar matbuat müdürü dün 
"Union Club" te T'ı.irk gazete -
cileri ~erefine bir öğlo ycmc~i 
vermiştir. 

Bu zlyaf ete Türkiye elçisi 
M. Berker, Bulgar ve ecnebi gn· 
zeteciler birlikleri reisleri, Bui· 
gar gazetecileri baıroıuharriı"!e· 
ri ve diğer §ah.c;iyetler iştirak 
etmiştir. 

Ziyafette, matbuat müdiirü 
M. Nikolayef ve Tilrlt gazete -
cileri heyeti reisi Neemet~in 
Sadak, iki memleket nrnsın.ia
kl dostluk miinascbetlerini be· 
lirten nutuklar söylemi,alerdıl". 

Gazeteler, Tnrk heyetiııin 
Sofyadakl iknmcti etrafında 
geniş haberler vermekte ve yaz 
dıklan başmakalelerde Türk 
mis3.fir1crl samimiyetle selfim-

birdenbire yillG""l rek 130 • 1 iO 
kuruşa. çıkmrntrr. 

Dün Ticaret OJ ın :ı. u-l 
mi bir top :::ıtı y pan ze11tm 
yağı tacir! ri fıva.tlanrı yu 1· 

memndeki sebeplcrı ınct: e-rı.ş - t 
Ierdir. 

Bu arada bir zeytı y ğt tn.- ~ 
ciri 123 kuruş üzcrındi'n l~l 
yapabilecefini :;öy!cnıii" ve b ı~ 
günkü fiy t yükscli.1ine hiç bir 
sebep oltnadlğım yalnız b&zı 
tüccarların ~llcrinde buh.nan 
mall:ırı saklıyantk fiyatlart 
yükseltmekte oldu~ mu biUır -
miştir. 

Bunun Uzerinc Ticaret O fa. 
sı zeytin yağına 123 kurtQ fı
yat vermiştir. 

Çeki:mg ve Ki ~"' i r pi lo
rmde ikinci derecede h reket- ! 
ler o.mu:rtrrr. 

Japon kuvvetleTi Ç kiang v·
ffıyC'tinde Çiugticn<" 7 ağu to;:r 
Uı grrmicler ve Vu ırma:!-'T 
geçmiye çalışrın ı rba da ç:n 
kıto.! rı ta.rafından onlenmi§· 
Ierdir. 

İki ağcıntost.: Ç kian~a 
Luogyu ynkın?ann :ı ikincı de· 
rc"ede carpı!)lllalar olm +ur. 
300 Jııpon nsl{c. i olmtm VC"ya 
yarnlanmı :tır. 
Çın kuvvetleri doğu Xıa'lg i 

de 6 ağustosta Kı..' eykinin i· 
malind" ufak bir ilerleme kır· 
detmi~lerdir. E .. tcc.j günü Ja • 
ponlo.r Jrnrııı t" r • zda bul n -
muc:ıln.rsa da p" tı ;i tuın: ? ·r • • 

lıyarak bu gibi ziyaretl~riu ikıll_d_rr_. __________ _ 
devlet arasındaki d luk m11• AFRIKADA 
nasebetlerini daima dalı zi,;; ~-
de sıkıla,.crtıracağını belirtme e
tedir. 

* Budapeşte, 15 (A.A..) - Ma-
car ajansı bildıriyor: 

Tilrkiyeye dönmekte oıa.'ll 
Türk gazet~ileri Sofyn istlıd -
yontmda kendilerini karşılıyan 
lar arasında bulunan Macar a· 
jasnı muhabirine Macaristanda 
geçirdikleri gtizel gilnler<lcn ve 
Macar hükfimetile Budap" tc 1 
mahfillerinde gördükleri k bul· 
den çok memnun otdukl,1rım 
söylemişlerdir. 

Türk gazotecileri, Macar ti -
ca.liyle yaptıklnrı konuşmaların 
Macar hükfuneti tarafından l}e· 

reflerino tertip olunan topla!l -
tılnrın silinmez brr hatırasını 
saklıyncaklarını ilave etmi lo?r -
dir. 

Tilrk gazetecileri Macar pro· 
paganda nazırı M. Antal ve 
Macar hariciye nazır munv ui 
tarafından verilen ziyafetleri 
Türk •• Macar dostluğunun bir 
tezahürü telakki ediyorlar. 

- B31 tarafı 1 ineı e -

bomba tayyarelcrind n rrı' 
kep kuvve li bir rn ·· fık 

i d'"n salı< h mul te 
lere taarruz etr.:ı·~ ir. 

Eld badaki mi e i 
d nı cenap Afrib bo t 
yarclerinin t rr 
WJ":ltır. 

it !yan tel iğ' 
Roma, 15 (A.A.) - !tal.} nn 

orduları baskmnnneı~P11ığ•11ın 
tobu;r: 

.Mısır cephesinde d'.ı. ' rı 
d~vriyeleri tarafın tt y pı' ı~ 
fakat kolayca Tiüc:kürt:tl en b r 
hUcum esnasında bir k&~ nsir 
n.lınıru tır. 

Aricte tiim r.inin ça t.!l 

bataryaları bir 1n!:?'iliz u,,. ~ı 
dti Urou;;;lerdir. Almanlıı.r u
çakları tara.fmd, n hava mub ı
rebelerinde 4 Clırtiss uç.ağı dil
şilt ülmüştür. 

Mihver uçakt: n La. Va ~tte 
limanında Müc3bba hava m ;
d:ınınn. her çaptnn bombala.r at 
ınıştır. Bir dü&m!Ul u~ğı tnh· 

lllüd -iumumi, 13 
h 

vcrd'ği bir nu uk::a 
Mü lüman ı :ı.rtisi ün 

ni bildhmic:o n bu bur
dc Brit .• nyayı mil • 

rn ' i lt: bırakm:ın:ı ğa l • 1 
Hr 1ı 1 rini tcbarUz ettı•· 

urlaria irlikte em 
lifer de vindinlmeli 

o 
~n: A. C. Sara .o lıı -

suyu 

n ticesincle
t.alıköriJ 
kabil o 

b mılr.rln 
da ça 

USY 'DA 



Sa,ra:. 

YAZAN: M. S. Ktıntf!! TEJ. RlKA No 168 

YÖR0KALI 
=I Askerlik Bahisleri J= Noksan ekmek 

satan f ı nn1a r 
Nakil ve iktibas hakkı mah~uzdur ı: ... ~te 

Yarınm harp ptanıanm çizerken Emniyet 6 neı eube memur
ları dün Cağaloğlundn fırıncı 
Nacinin fırınında yaptıkla.rı 

kontrolde 77 tane eksik vezinll 
ekmek bulmuşlardır. F~er 

mUsadero edil.mi~. fınncı da ce
za.ya ça.rptın1mıştır. 

- Çok doğru tiüşüoüyormm ı pehlivan, .zaten davul ve .zurna
usta. ! .. Hacı, ust& bir pehlivan- mn oevk ve ne.aesiylo çarpıştı. 
dır. Öyle kolay kolay aldamr ğı ;için derhal çingenelerin ha
takımmd.an değildlı'. Biraz ne- wyi değiştirmesinden bir §eY 
feslenme ona yaradı. Ya.y gibi ler e.nlarlar ve, yapacağı oyunu 

E!ld dünya t.oprakb n ndalii üçeephenin 81U'BU1blanlan kurta.
nlmıw, U7ak Doğudaki istila ~riııiıı ~ t..w
P bir tevkif Beddl '.kurulması, bu ~ k oloailercleld Jm.yoaş
maJaı. ~iması gibi, Jı~r lıiıt kiya~ ·ve büyttk kuvvete 

vi.be&tıeı mUMZam pliula.r teıUlıl 1i.zmı gelmcktmlr ... 

Yazan : Emekli Gneral Kemal Koçer ----->ıııc---~ 

açıldı. Hücuma geçip kendini hatırlarlar. 
yormakta mi.na yok. İyisi mi Sonra, çingenelerin bir Adeti 
güreşi yormadan y..ıpmak ge- daha vardır. Eğer bir pehlivan, Şüph~ büyük orduların 
rektir. Bir fırsat bulursa ne ila, diğer bir pehlivanı karmakan- harp dışı cdihneleri ve 
bulam.:w;a berabere giderler. ilk bir güreşte kimsenin göre- kıt'aların İSWılsı, uzun bir za
Hiç olma»;a yenilmekten daha miyeceği bir tarzda açık düşü- man ve 1tnced~ inceye düşü
ayi ya!.. rürse derhal, zurnacı ile davul- nühn;üş bir plfın mesclesıdir. 

- Aferin Hacıya. .. Bak fır- cu ha.valannda §Öyle bir &henk Bu- husumet ciıhanına karşı 
llBt vermiyor çoba.na !.. Hem de ya.pıp geçiverirler: .k~ parçalarında aynı zaman-
diri tutuyor... - Tii! .. Güm! de. birçok cepheler nçm.nk ve 

Derneğe kalmadı. Birdf.Jımre Çingeneler, çalıp dururken: ıicı- cephede za!er de beklemek 
Hacının <'.'..:Wraza girerek oldu- - Tii! .. Güm! tmikinsmlır. 
ğu yerde, siirmeden budayıp Diye zurnaya ve da,•ula b:r Südet davasının hallini \.e-
hasmını altına aldığı görüldU. anda kısaca durma havası ver- koslm:ak) a işgali takip etnıişti. 
Bu b;r fırsattı. Kaçırılamaz- diler mi bilinir ki, hasmın açık ~dLki muharebeler, eı birıığı
dı. Sonra Hacı, altta. bulunan düştüğünü hem kendi hasmı, le Polnnyayı paylaşmışlnrdı. 
h smından hiç de korkmazdı. hem hakem heyetli, hem de Batıaaki sava.,ıarda tek cr.plıe
tünkü, acemi bir pehlivan al'U- k.imSecikler farketmemiştir. Bu liydiler ve b'rl:ıiı l ar<lından ge
çılığı ne olabilirdi. Usta bir T.ii ••• Ve güm! .. nağmesi açık liyorlaı'dı. Nıhayet, A' rupm.ın 
pehlivan üstten bozamazdı. düştüğüne delildir. Fakat çin- cenup - doğu kıyılan cle geçi.
Yapsa ~ ıpsa zorla ve kuvvetle geneler böyle yapmak}&. kalır- ıilince, Avrupa ni?.amınlJl sag
oyununu sôküp ayağ\-ı kalkabi- lar... Katiyen gür~qe müdaha- landı~rı sanılmış ve asıl lıedl'fe 
brdi. le etmezler. Anlıyaıılar, c;inge- tcYecciih edilmişti 

Hacı, hasmını iyice sarmala- nelerin bu, havasından anlarlar Plan, siyasi ve eskeıi uırihin 
a1. \ e, kol kapa.ııak basmağa ki, pehlivan açılmıştır. Fakat nadir kaydett.i~i büyük muvaf
koyıulauğu sırada. çoban kıya- hasmı görmemiş, amruı.amış, faloyetle baş..1.nlmıştır 

nidi uzun ~.ı- zaman i.çuı sön • 
müş bulunuyordu. 

M1ika ya.kasındaki ~nilgi 
de tasavvura sığmıyan felfı"ket
lcr intaç edebilir. O sebeple, yar 
rmın harp plarua.rını çizen Müt~ 
t\-fikler: 

A) Akdeniz emni-setini, 
B) Avrupa ve Asyada.ki MUt-

11e.fik cephelerin sarsıntılar.lan 
korunmasını, 

C) Taciz mahiyetini geçmı
yen hava akınları ölçlisiinun ge
nf.şletilınesi.n.i, 

D) fatililara bir sed ve had 
çcldlınesini, bundan sonra ve 
var..ıyet elverince: 

E) İkinci biı· cephe tesisini 
düşüneceklerdir, sanıyorum. 

Ağır yaralandı 
Şoför Alinin idaresinde bulu

nan otomobil dün Malta cadde
sinden siirntle geçmekteyken 
l 2 yaşlarında Ahmet iaminde 
bir c:ocuğa çarpnu~r. Ağı~ 
l aralanan Ahmet, Şişli Çocuk 
hastanesine kaldınlmıe, şutör 
de yakalanmıştır. 

Hırsız amele 
Bakırkoyilnde Cevizlik soka

ğında 16 numarada oturan A
dem İnce, dün çalışmıs t'lJıığu 
bez fabrikasındn.n 8 metrelik 
bezi evine kaçırırken suı; ~stil 
yakalanmıştır. Atlcın hakkında 
tıahkikata başlanm.Jştıı·. 

Orta Mektep Mezunlarına 
Hayvan sağhk memurları ve nalbant 

mektebi müdürlüğünden 
T. hsıı mudoeti ikı d<' s yılmd. ıı Jb:ıret mckteLımizın h. Y' tın s:ı.,! ık 

memuı laıı kı mın, ort. mektC'p nıc7.unlar111ın kayıt muamelesine b::ıs-
1 nmı tır. Ta! ılııtl k ... bu ~::ırtlan vıllıyctlcrde Vct.eriner Mildurlüklc
rinde k::ız. l rd. vcterın..rlıklerde ve 1stanbulda Selijnıycde nıeklcplrı 

<iğre.ıılir. ~ (7370) 

Şose ve Menfez inşa ettirilecektir 
l zmir Vilayeti Daimi Enciimeninden 

T . iŞ BANKASI 
K. TASARRUF 
HESAPLARI 
·~ İJdnclt~tjrin 

K~idesiııe ayrılan 
. tımuniyeler: 

1 adet 1000 Liralık 

1 " 500 " 
il 250 
" 100 

50 
25 
10 

" ,, 

" 
" 
" 
" 

Göz Tabib i 
DR. NAZMİ AZİZ SELCES 

JIMeki Hn8t:lhane l Göz Mlitehassısı 

Her gün saat 14 den 18 e kadar Beyazıt:ia Ç 
t:ıl:mlV"ay durağı karşısındn. 99 numaralı nmayen 
hastnlannı kabul eder. 

f etli adam, sarmadan sarmaya güreşe devam etmiştir. Hakem Büyük Brita.ııya, uzeıırıde 
doneyim dedi. Ve, dönerek sar- heyeti ve Cazgır da bir §t'Y de- giincş batınıya.n impaıatorlu
m dan sannaya gccmeğe teves- mem~tir. Sonra çingcnelerm ğunuıı korunnınaı ka~gu5lyle, 
sül etti. Hacı, fırsatı kaçıımadı. bır adeti daha vardır: Bu da zaten mükellef ve kafi olmlVruı 
Yarma hasmının dolu dizgin, §uduı ki, pchlh-an açılmamıs ordusny}a her ccphey yeti.ş
Jruvvet zoruyla dönüşüne der- ise ne tii! ... Güm! çeker ve ne mek mecburiyclındeyd1 Otdu, 
hal ustalıkla mukabele etti. Dö- de bır şey olduğu gibi havasına ne do olsa, siyasetin aletjdır. 
Derken bil'Clenbirc bir kopek devam eder .. ~c Hacının gü- Donanma, bugünkU ha.l'p me
kuyruğu at t. ÇOban kıyafetli reşinde ve, köpek kuyı uğu o- todlann.:ı gorc, df'nizlent-e bir 
edam acık dü.~ gibi oldu. Bu- yununda çoban kıya.f etli herif enW.yet hav sı yaratamıyacak 
nu gören Hacı, derhal güreşi açık duşmediği için çingeneler bir duruma düımıü tü. Dcnizle
bıra.kt.ı, ay3t:,ö-a. kalkıp galıbiyet hic ahengi bozmadan çalıyor- rin :kilit noktalaıı da t~Jılık le 
temenna.'lını bastı. Çoban kıya- lardı. Eğer düpedüz açık d\i.<r id'. ıu. temas, A'H urrutan cl 
fetli adam, hasmının üzerine nıfü; olsa dikilıni5 bulunı!n. idi, ookmek gibi acıklı s 'J1lıtıl:ır <lo
yürüdü, onu tutmoağa. çalı~ıyor- çingeneler çalmazdı. Derhal gurmu. tu. Akdeuiz emniy tin-

Gul .he - K. rabuıur. yolunun 15 + .833 - 20 610 k lomctrdc i !"•••••••••• ••• •••••••• 
arasında yap ln ak o e sınai imıll'ıt mşaatı 30021 hrn li kuruş k".ır 1 •• .. .. 

du. Hacı; hasımını itiyordu. havayı şöyle bıtirirlerdi: de bdyilk on nu lıa.ız .Afrıka ha- bed lı u (' ınden 10 8 942 t. rJhlnden ltıbaıen 20 gtı•ı muddAtlC kapalı c - Satdık uzum mahsulu 
sıltmıye konulmu tur. 'I B:ıkııkoy Al su ile Çotançetııne arasında Koşu yerine 

. Eksıltı c 31 aiu~10• 1942 pazar1esi gunlı n. t 11 lle 1:anır vılAye b r mevkıdc mu~terisi bağa gelir altı bin kok ı:e~ıtli uzum 
d. ımı em ımenındc yııpıl:ıt akıır. h b n.n t;;sra~ a gıdeccgindcn acele sntılıktır. B ıltırkoy o 

Mehmet, dinlemiyor, üstüne gi- - Tiili!.. Güınmm !... rcketlen, ılk safhalnnndn mu-
dıyordu. Hacı bağırıyordu: Zuma ve, davul bir kcr bu- v:af1akıyetlor kaydetmekle be-

İ teklilcrm bu ı.,c • ıı keşıfn:une, nıtlita'liE'leı amc J)IOİ j ek ılt•ı'c/ halle ıııumessıli Hacı Beye mu:- ca t 
fennı hu u ı \C bn ındı .. ılk işl"n şartnıımrleriyle kr if t:th;ıl.111 ve fı-

- Oldu be! .. Yenildin!.. nu vurduktan soma çalnın du- ra:ber, AJman IJ.udah Jesıyle 
Hacırun arkad.a-'iları ve taraf- rurdu. Oku)uculanm göı iıyoı meçhul akıbetlere ~t.uıık1üyoı-

t.nrlan da lba.ğınyor1'ardı: ki, zurnacı ve davulcu çingene- du. Japon yanın bndire:y karıı:,-
- Oldu! Açık düştü. ler mühimdır. Pehlivan!a be- ması He, cephe1erae gı.:ıu boş- yı:ıt lsilcti cetveller nı 17.n ır İ"'lnnbul ve Ank. r. Nafia Mudurll\kleı ı•idc • 

Bir kısım seyircıler de: raber güreşir gibi çalarlar. B 1- luldar, derin uçurumlı r bdir-
- Olmadı! .. Elleri yere gel- has.<;a, Serezin çingeneleıi ehıl· mi~ı. 

gurebılırler. 1 t b J d • K t J 
Mcklile n 2490 . ;) lı ya a lıükumlcrıne gore haurlnacr.klan ~.1 1 S an Ü enJZ 0ffill an J 

medi. Günahtır! Ayıptır! Ol- dir. Şimdi ne böyle bir çıngene Şimdı, Y• rının hatp p anla11-
p1n.dı ! Tut Mehmet!.. ve ne de böyle bir pelılh an var- nı ~ızerken, e-:ıki dünya: toprak-

lir:ı 50 kurusluk muvııkknt temınat ile 1942 yılına .ıit Ticnrct Odıı• ı ve ... 
tzmir v lilikinden JStJlIBa] edecekıeri ehliyet Hsıktılarını hnvi teklıfıı:ımt.'- Deniz lisesi ve deniz gedikli 

Oldu, diyenler dahP. çoktu. dır. Doğ'rusu budm. Yalnız şu- :r.mndaln iıc cephenin saı'!:ilntı
Bunların b~ırtısı ortalı~ı dol- nu munsifone olarak yaz- Jardan lrurtanlması U:aık Do
auruyordu. Olmadı diyenlerin mama okuyuculanm miısaade ğudnkı istili c:embennın ~enış

lenni yukaml, ya..ılı saatten ur S!lat e\ vel enrumen rei ligınc tevdi ı!P J. [ 
makbuz a1mıılrı.rı ltizınıdır. OHU una girme 

Post da "nki rcclkn1elrr kabul edılmC2. (853ı) ( •Stı5) 

sesi azdı. Arnavutoğlu, gülii- etsinler ... Bekiı oğlu Huseyin lem~ knrşı lıir tcvlnf ed- _ 1 

yordu. Pom:ık Deli Murat ta pehlivan, pehli\•an<lır. Ve hep- ı dı kurulm Si, bu arau kcıloni- l!lll··---------··--·-----3 k&hkahnyı basmıştı. Hatta: sinden pehlıvandır. Karu • .\J de lerdck kayın nı. ' 3 ru )"3tıştı- ı D J D • Jf J 1 J 
- U ta!.. Hcrüi zorla yene- pehlivan idi. Hüseym, gi.ıre.cü nlm~sı gibı, he bı 'l kiyasete CV Ct CffiJlYO arJ İ an arı 

cı kleı 'be! .. Günahtır herife!.. bilir, darnl zurnnd.rn hir~t ka· ve buyıUt kuvvet 'li beste mu-
h.öpek k t)ruğu tam yerini bul- paı. Bunlaıı inkar etmel hak- azzam plıinlar te t b J;zırn gel- ı 
madı be! .. :B.,akat, Hacı, tam ye- EMZlık olur. Denebılır ki Huse- mektedıı. 4082 (dort bın dokuz yıız .sek en Uu) ı r 40 
r nd-0 yeti. tı usta! .. Lakın he- yin Koca Yu ufların kt. uj?ti- Harp plinlanmı Utb1k m.e\· (kırk) kuru ol.ın mut tel ı eıı vr ,.b.11ttn bnkır t"Pl1, ka.1.rın, tenu:ı~ .ka
rif çok kavi.. dür. Ve, eski pehliv.ınlwa ben· kııaıe konuJm:ısında ~oopolıtık ravanh, t.l • ·kepçe· k~vs r \e u ıı--.;teıı murekkcp 12 (on ıkı) k. lem bakır 

- Doğru gönnfu sün!.. Herif ~r bir çok yerleri var<lu. Ve, d~ırum, en buyi.ik trsı · ~oste- mutb k le\8zımı (20 Agu: o 1942) l'er cır.be gılnu s. at (14,45) on dördU 
ellemedı ki, yenik olsun ... Açı- eski pehlivn.nlann bir orneği- ru Avnıp~ yem b ,. t cp~c kırk oe tc H .. yd ırpaşad. Gar bması dRhilırıriekı komı<:yon tar:ıfmdan pa
lu gibi oldu anuna .. ellerı peş- dir) Bir kere Hüseyin, .ı.çki sı- ku~lmasını ıstiye:n fikırl ı gun zarlık u lı~ le &<tın alınncaktır 
kab7.ada idi... gara, kumar, uy!rn uzluk ıu- geçtik<_:e kuvvet bulm kladu. Bu ı c gırmck ıst.iyenlerın 747 'yHli ytl?. Jmk Y<'dı) Jıır 36 (otuz altı) 

Hakem heyetinde bulunanlar istimal katiyen bilıMz • Ana· Harb:.n. sevk ".e idaresı mf ull- kurufiluk k;ıti temın. t ve kanunun tsyın t>t.tıg1 , c . ıklc b lıi<te p .. zarlık 
ve bilhl.ssa Soytank da, Arll!l.· dan b:ıbadan tam pehlhan ol- ye uzcrleru~ alanlars.. az gUnü sa. tıne kadar komisyonn mUıacantlaı 1 lAı>.ımdır. 
vutoğlu, ve, Pomak Delı Murat duğu için cahil olduğu h~lde a.i· dM'belerle ~c nıs~e az za- Bu i: c alt şartnamell'.r komısyondan pnra.<uz olarak tlagıtılmoıktadır. 
gibi görmemişti. Yalnız, Caz- le ocnğındı ocakbaşı dersi ala- n:anda nıhaı zafen_ terrun et.ıne- (8780) 
gıra karşı teı olan ve, c.lleri- rak bil) ümüş ve te.:rb'yc almış- yı hCT va21yet'le gozde bulun
ni gôrmecliğinden dola) ı Meh- tır. Sonra Hüseyin, uet:ı.dır. duracakla.rdır. Herhangı b r te
n-:.edin yenilip yenilmediğ.ııı göz Ynradıhşta pehlh andır. Kara ebbuse muvaffakıy tten cm • 
lerıyle görmiyen Cazgu, vaziyet Ali de böyledir. Son den .n ıki buhmmalt ~yle gırı~Jır. _A~
Ü7.ermde sôz söylemeğe r,nlahı- ba · pLhll\ anı da pehlivandır man ordıı u. buyıik harbi Un o
yctJı c.lr-ğ:ldı. Bır keı e hn.kcm Y lııız Kara Ali Hiı.sevın ka- neınli cephede ya~mnı ve P..us 
heyetine soracakı. Cazgır, Yö- dar iradesine hakım def il dır. cephesırtl d. ha. ufak kuvv trerı-
rilk Aliye sordu: lçk.i, SJgara filan icmez. Bog:ı- le ger.iye :aıtmıstı. Ahruın • mn 

y k zına d~kfu1dür. 1'.,akat bır ta- dogu smırkırı tehlikeler n:-zc-
öriı ' sen gördün m.U ?.. ....fı zayıftır. Alinin, biz de ne ctm e başkomutruılık bau ccp

Görmedim ustıa! •• Bana da "" 
ters geldi. Göremedim .. Hacının taraftaiı zayıf olduğunu bilııız. hesinden iki kolorduyu oraya 

b d
. .. }4'akat böyle olmakla bC'rnber kaydırın~ çek.inmetr1ı'3ti • 

Siyasal Bilgiler Okuluna " Mülkiye Mektebi. ne . . ' 
gırmek istiyen lise mezunlarma 

DENiZ LiSESi: 
1 - Dcı z Ll c inın blı inci smıfJua ginnt>ie istekli ok 

kı:ılanlar alın:ıc:ıktır. 

A - I.ı~c bırlnt>i sınıfta ikmflle kalanlar Deniz Lise ı 
ll - Orta okul on sınıfında ık.mfiJ .. kdlaıılard:ın Dcni7 

rufına t. l•p olanlıu ıkmal imtıhanl.ırını 'crtlıklcı·j tnkdink 
knyıt ~apıl. , ktır. 

C - Li c b"rınl.i sınafına .Yae hadd, 15-ıs du·. Altı "· 
it. bt.l cd lır. 

DENiZ GEDiKLi OKULU: 
2 - i){'n "J. G clıklı Okulunun heı tlç sınıfmıı orta okJ 

bınl .. r ıılı • c::ıktu. 
A - Bıı1uncluk1arı sınınarın muadili olan Gedıkli okuiı 

.:rıt cd lece cleıd r. 
B - G cclıkli okulunn gh iş ya" hacid' birinci sınıfa l 

nıfma 13 Hl, uçuncı. ınıfma 14-19 yıı~iUUlda ol nlar 
lt'rdir, 

3 - t rtaııl.ıut \ e clvıırında bulun·ınlıır t t.ınbul Dcnı 
tııtnnbul h rıc: ndc bulunanı r mensup olduklaı ı Askerlik 
caatları. 

4 - l<ayıt m ddeti 20 Agu tos 942 • k~amına k d 

Satı lık yeni te 
Pirin~ \ "e bakır çivi ilo :) apdımş, )'Wkemı, motö 

gdlr, ycp) eni, kelepir Mr tekıae satılıktır. Gö 
iısffyeınlerin .Kalanu!j'ta .l\larangoz Yani U taya sırtı ana onük.. Alın cfk- batıd '"-A' Ali pehlivandır, yalnız o da be- ~- anıu, a ı.r..ııre-

Öyle ise hakem he~ etine nim gibi ve, bizler gibi güzele oek kötu d~a.n neye mal 
sormalı... meftundur. Bu sebepledır ki, ohll'Sia: oL'>lJ17 d~~ k de cok 

S ya 1 Bilgiler okuluna JeyU veyıı nehnrl girt>bikııek itin lı e me
zunu olmnk, olgunluk imtihanını verını bulunmnk ve ynpılacı k seçme 
imtihanı ı kn ~n lt l<!zımöır. &--çme Jıntitı.mn:ı gjrcceklerm nnmzet iil•ıaııı•••••••••••••••••• 
kaydı Ankarnda mektep bınas nrl:ı 'liC fstanbulcla Yuksck ö~etmen oku- ma ______ mm ____________ _. 

Dedı ve yerinden sıçıadı. İl:i Hüscy!nin her tarafı pehlivan- hass stır. Bi~n~1, 1kincı cep
pehlh'an oldu, olmadı diye mey dır. Her ne hal ise, bugiın ne 0 he ıçın tanzim edilen pla.ı lar 
oanda ~ene l·avgası yaıııyc.rlar- çingeneler ve, ne de 0 pehli- da. knr ıa.~ac~ çetin durumu 
ciL F:tkatı dıwulcu çingcnclP.r vanlar vardır. yalnız evvelki hesaplamak kat! ı tm zanıret-
kuvvetle tokmak vur U.) orlar, ecne, iki çingene gördüm. Bun- tir. . . . _ 

lunda 1 eyhılden 5 b rıncıteşrin sabahımı kadnr yapılarnk ve seçme 
imtihanı 5 bırıneıteşnn pazartesi srıbııhı ba~lı ııcaktır, ~e imtihanı
nın ıunıerıni, hangi der lerden yı.ı:ıılacagını ve k<ıyıt iı;ın !Azım ge~n 
evrakın neler olı'!ugunu öğrenmf!'c ishyenler bulundukları )'erlerin Maa· 
rif MUdUrlfiklcrinc veya 11 e muduı·Jilklet·irıe \'e AnkQrada Siyasal B il
&ilel' Okı:ılun.:ı ve tstanbtıld;ı Yuk.scl: Ögr~tmen Okuluna muracaat etme-
lidirler. (6545) (8737) 

lıtanbul Defterdarlığından 

fl macı çingeneler de durma • ları Fuat pehlivan bulmM~, ge- Ger<,-d,, i;ki,nm ~phe, dc,'.huya 
da.n <.alı~ orlardı. Havalannı kes tfrtmişti. Aman Allah!.. Davul- yardım 1~1 dognıdan dm;nıya 
memi l<·rdi. Yağlı güüıeşle bu, cu "e zurnacı az kalsın bı.zi d~ emniyet eltına alır. An'-·ak~ 
çok mühim "bir harekl!ttir. Şu- r edecekti. Eski bQ§ pahlivan- ·~iın,yata ~~nce gıclerken ... ''. 
rasmı oku:} ucularıms. yaz...:.yım: lard n ve, çok usta mahiı olan mutearef~ . burada yen 
Şımdıye kadar yazmnğa unut- Murtazanın çırağı meşhur Ali vardır. Afrika şımalinde, ~~-

k
tum. Bırçok __ ~ylerihbelaldki mhü- Ahmet ile oturuyorduk. Yağ mel, şu veya. bu tara.fa su!'ll- Do.ya No. . 
e er n yaifA.ll~ e e.,. güreşi b&,.cıla.dı. Bir zunsacl, bıı mem muhtc.m~ ordulan bagla~ 

o:ıı ıla.-ı. burasını unutmuş bulu- davulcu olan çingenele.r çalma· makta, Akdenız emnıyetıinı teh
nuyoıtum. Zurnacı ve dhvulch ğa koyuklular. Ali Ahmet, ol- dit~~ ve, teşebbüs~ü ba
çıngıeneleı· güreş üzerinde ha - duğu yerde duhunlyordu. E!.. şarabıldiğ:i halde, eski dünya
kımd.irrer .. Hakem heyeti ga- h t k ........ ı.1a,nna 1'eten 

Muhamınen 

Bedeli Teınlftatı 

Lp ,e ma rlübu haber veımeden Ben de doğrusu ... DaYuk·u, zor- ~ aya a,, .. ~ . . 
derhal onl r v rlrler.. Bakınız la bi.7.i oynatıyordu. Hanidi ise çıgJrları da a~ağındıan eınm 

meydana çıkaracaktı. Ne gUzel bulunmakt~.du · .. .. 
bu, çingeneler na&l kararını ve- davul vuruyor ve, peblivanlaı· Kat'i ootlce, buyuk orduların 
rırler? Yalnız şurusını iyı bil- hareket edıyordu. Zurn&cı dn kaızanaca~ ~kle temın edi
mclidir ki, pn.hlivanlıkta ust öyle idi. Tam Rumeli ve Pomak lir. Son J<op~.ubaşı _sayılan Fmn 
olan çıngenelcr tamamiyle gü- havası vuruyordu. Pehll\'aıı hn- sanın da <;olonesıyle Av~pa 
re:.;. takıp ederek çalarlar. Ve, t n.kl da kn,..,,,1., ....... h giire~ iyi bildikleri için baz.an vası başka, Rumeli havası ba.cı- opr arm ..... ~ ... a u -
surna ve, davullariylc pehlivn- kadır. Rumeli havası incedır. 
na konugur gıbi bazı haberler Pomak havası ise kalındır, da· 
verırler ... Ve bir pehlivan has- vudidır. Bu, ~genel r güre-
nuru bir oyuna girdiği zaman §İyor gibi çalışıyorlardı. Hatta 
on eksilt yaptığı oyunu tamam- bir aralık Ali Ahmet, aşka ge-
1aması için davul ve ,zurna ifo Jcrek meydana yürüı· ~ibi oldu. 
kulağına söyler gibi seda vere- ~tie davulcu, zurnacı yağ güre-
rek ona oyunu hatırlatırlar... Hinde böyledir. 
'Ne, bu, böyledir. Saçma yazını- Her ne hal ise gelelım asıl 
yorum. BU tun eski pehlh anla- Oa.zgır mevzuuna: Cazgır, ha
ra sorunuz.. Böyledir bu ... Pch- kan heyetine koştu. Soytarık
hvan ~ğa gelir, yapacağı oğluna sordu: 
oyun önünde ve, elinde olduğu - Oldu mu usta? •. 
halde hatırlıyanmz bir anda... Soytank sordu: 
Fakat çıng neler derhal hava- Sen, gördün mii old11~ -

• ,LYI değiştirirler. Adeta o:yunu nu ? .. 
1Jahrl tır gibi çalmağa ve, vur- H yır, bana teı g ·ldı 

b ı ı ı ... Z<'ki ve akılı S?ormc 11 C\ıl .. L-.ı \" 

Milli 
oyunlar 
Festivali 
14 - 22 
Ağustos 

l 6 Agust~ Paı .. r 

Buyukadı YDrOkıll 

DUIIUL11"'F ... YOK'lıJR 

61332/8 Bt-gıkta YJJdu Çn-agan 4'161:1,14 
c..ıddesınde Ferı31e saray-
ları muşkmıl~ııod:m 11 
p~m·el, eski 85, 87, 89 ve 
yeni 94-107 kapı No. J'A 
• 4753,50, metre mı.ırabb::ıı 

yer, 
Yuk nda yazılı gayrimenkul 26/8/ 942 çarıaınba sunu at 15 de Mll

ll Eml~k Müdürlugünde mutcşekk 1 komisyonda yapalı z..ır.f usulile Jmtı
lacaktır. t tcl lılerln 2490 sayılı kanunun hukumleri dairesinde haurl:ın
mış teklıl m ktuplarmı ihale güna saat l4 de kadar komiı:yon re~ligine 
tevdi etmeleri ve mitus hü11iyet cfadanlarını ibraz eylemeleri mukt:l:ci-
diı', Fazla izahat için mezkür mtidurlüğe milr•<'aat. (8517) 

lstanbul Defterdarlığından 
Kapalı zarf usul.ile eksiltmeye Jı:onu)an Defterdarlık binası arka 

cephesinde yaptınlacak (22865,56) lmı keşif bedelli ihata duvarile yol 
tamiratı işine ihale günü olnn 10.8.ta ı&rJh1ndc talip çıkmndıgında'l bu 
iş mezkOr tarihten itibaren bir r.y ifinde pazarlıga bırnkılmı~ır. Muvak 
kat teminatı 1699 lira 92 kuru tur. 

İsteklilerin en az bir tııahhilttc (15000) "lirabk bu i&c benzer iş yap
tıkfarına dair idarelerinden almı oldukları vesıkalara istinaden tstqnbul 
Vilayetine müracaatla ihale gQıilindcn tatil günleri hariç fiç gıln evvel 
alınmı11 ehliyet ve iU yılına alt Tıcaret. Odıı8ı vesikası '1i c ten .rıat mnk
bU2larile birlikte bir ay zufmd:ı lıer pazartesi ıünü s:ı, t l4 den 16 l 
kadar Milli Emliik l\lüdurlilğ\ine m·~ı acaaUarı. 

Keat. a.111Jıame vesair ewakı rnezkür inildOr](lkte J<:oı ulAb li,:. 
(tıa87\ 

tlniverıite Rektörlüğünde 
'Oı,:Uncu devre kamp•na fsürt'ık edecek talebelerin 17 

;artcsi gunu saat 7,30 da Kamp T Umatmdakl kıyafet v 
ları kt>Sllmiş l'hırRk hilviy<..1 var;;kalan ve ekmek kamel 
\ll'l'Sİte bah~esinde hazır bulunmaları. 

TÜRKiYE CÜMHURIYE 

ZİRAAT BANK 
Kunılut ı.riW: 1888 - Seımaye81 : 100.000.080 

Ştıbe ve Ajaas adedi: 26:i 

• 

Zira! ve icaıi her tilrlü banka muamel 
Fara biriktirenlere 2&800 lira ikramiy~ 

Ziraat Bankasmda lrumbare1ı • lrumbaraaız tasa 
en az ~ Uran bulunanlara senede 4 defa ~Jecek 
plAna göre ikramiye dajıtılacaktır. 
~ .... ., ... Ltııılhtl .... Unı 

1
,. ..... • .. - ...... -.. . .. - ....... , ... . .. - ..... . ,, 

Ol Kt<AT: t HelaplarmaaJci Pi alnr bir sene i~inde 
dü~::;enlere ikramiye çıklıfı talt \ırde ~ 20 faz.lasi 

. _,... • ıle cllrt defa 11 ~ 11 
llll .,. U Birbleik&aua tariblerinde cell;IJecl 

Sahıbl: A. C-ıleddln Barısoölu Nı-ırlyat MıidürU: 

'eıısıldıgı yer: 1H. 8eklr Gıirsoylar ve A. Cema~eddı ft Sa 


