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... '-teri 4-i-._,,~ ·" ~ ~ i8R1ette neral Auchinieck"in 

yerine General 
Aleksander getlrlldi 

Londra: ,,lngiliz Başvekilinin Moskova seyahati ah• iyileıiyor 
üçüncü Reich'in ölüm çanının çalmasıdır,, diyor KALKOTADA ~~::~ =~ ~1ıhir /fkfrwr

lıte!~ .. ~ ~ .:n"tİ8aJ~~ ,..ı1'ı ~"'l(} r.ııtın~ ldıi bir ~ ~ ~ wgon ~ 116 Moakovada bu ölüm6 çabvklaıtumak için her weyin görl- .Ba. zı n.ürnayişler old , . 
ıer«c, UJtilfı mor.ek ilnkômn, ~Otldtı dil SW8t&Z bokJet,rıer.-ıe 8 inci ordu komutanh- il t t 1 
JG4. ~· ~ nii.tuz altımda mt~ l'odar 4liz gö1'ilnar~ gtna da General ıüldüğii ve muvaffakıyetle biten müzakerelerin müttefik mı ıye çı gaze e e~ neşrt 

L 'Mn•tı neıo r"kti!Jini ~~~f:!:-ıb~~~t!!~ .ıe- ontgomery tayin edildi gayretlerine yeni bir veçhe vereceti bildirilmektedir yatı ansıztn tatıl eti 
Y - Ankara, 18 (Ra.dvo Gazete- Un sarayında, Çörçil ve Hari- m General Vavcl Per§embe gü- ·eııi Delhi. 18 (A.A. - Hiıı · 

.. ::;-azan : HÜSEYiN CAUID Londra, 18 (A.A.) - Milli si) - Günün en mühim siyasi man şerefine bir ziyafet veril- nü uçakla gelmiştir. disiaıun muhtelif ID{'J'kezforitı-

l 
ls1.nnbuıd::ı Al n YALÇIN ~u~c;:ıfhn~"t::liıı~ı §U tayinle- olayı, dün akşam kısaca haber nıiştir. Generali getiren tayyare yol den Yeni Delhiyc geleı: h:.f)cr-

m ı verdiğimiz Moskova görüs:ıme- Hindistan orduları kumanda- da bir arızaya uğra.dığınJan lerc göre durum gittık<t l' ııeı:;.-
ıet an ann g'. bir ·· General Auchiııleck'in ye- '!S • ckted. J>,'"·t em olan .,..__ "' omek? Hem öyle bir örnek · 0 .,.. .. .,, .. k B nnt. d !eridir. ,. Tahrana inmek mecburiyetinde m ır . 

.,., un 'l'ü k A urkıache .ki. Nc.-cmeddin Sadak'm muvaf- rme • ..._r -,....uman an- Alınan haberlere göre, İngi-' ı ...._ kalm.J§br. Kalkütada nümayiŞ<,:ılt ıı,ıv.. 
.. •ureıt.kep bfr h gazet~ıleıınden fakıy~m kalemiyle :riealıteclen. lığına General Aleksander liz Ba.,.-.vekili Çörçil ile Reis Ruz, A 1 1 Cuma gUnünü, Çörçil "c Ha- mahallerde dola.~mi~1ın \'t ·a•" 
Yl ~tm.C6.i nı; e.:retiJl lngiltt>re- çJzilnuş canlı bir kıold ln tayin edilmiştir. veltin mümessili Hariman MOR 1 m an ar riman b~r k~!de. geç~~er .~·e şıda ehemmi~·etsiz bl! .tı: •llst: 
llhsu.··'--.ı1!2r .erle·~unasa kuebell tiyle ma. mt•tini hruz. Y- General Ritohie'nin Y~ kovaya vardıkları ...;;nün aksa- .. sonra yıne Stalınie goruşmu~- olmuştur. 

uı ırıı .-u an Alı Sekizinci Ordu Kumandanlı- 6
.. ~ ı h bad'd 

0 
nıannsına m.~ının lil . n:ınyc; yolunu tutan davet- mı Stalinle ilk görUşmeleıini lerdir. A la a a da ''azı t>1 ıvı· 

d:~~ Sadak'ın dü~~ak Nec- ı. eı~ her yerde yolcu ve as- tına. General Montgomery, yapmışlardır. Bu görüşme dört Kafkas Cev resı'nde Çörçilin bu ziyareti Moslro- Jeşmi~ Ye gece sok~:: CJj; mı 
lılll Yahat etrn 1 Ak~aın- ner aolu vngonlann trene ka- General Gott'un yerine Onun· saat sürmüştür. vada bile pek gizli tutulmu~tur. yasağı kaldınlnuştır. 
ak Yazısını oku~'!,'lruz!' ba.s- tı.lnu~'il ylızündc:n Sofyaya tam cu Ordu Kumandanlığına ge- Ertesi günU Çörçil, Hariciye 1 Bu, pek mahdut kimseler tara- J{alkütada bazı mılhyE>tÇ Wt 
Po~ J'dir«-bıld.inı uk~n som~ ıbır f?"UU \C ıkı geced gldnbilmiş- neral Lumsden tayin edilmi§- komiseri Molotofla görüşmüş, ı'lerı' harekete fından bilinmekte idi. Y..etelçr Cuma sabahındar. 11 ıt»t• 
~nı un bızJeıe ha",, 

1 
Iurkısche erdı. · Bulgari8tnnda. bu kadar· ~erdir. aonra yine St.aline millAki ol- Londradan gelen bir telgraf- l't'n nc>!'.riyatlarını ı.st. "1mış. 

de,_~~ etJnl'tii ~i~ı sayalıat! ~a'!._~ ~n· aakcrl faalıyet neden __ :_-:_-:_-:_-:_-:_-:_-:_-:_-:_-:_·:_-:_-:_-:_-:_-:_-:_-:_-=._~_m_uş~t_u_r._C_wn_..:,a_;a_k..;:,~----ı_;_d __ a_Kr_e_m l devam edı'yorlar (Sonu Sa. S Sü. 1 dt\ )erdir. 

t%.i~~~rı~~!iı~:~w~ s.:~~,:k~,~~~~~ Belçika !Qehirlerinde1 

• 1 Tek cephe tek pla" n l::;1!~~~:~~a~~t~~ ~~~,~~u:ıııc:ı:d~~~~: ~ j Don dir_ıeğinde ve 
dalı atına neler g 1 gı~en!erın da surekli bir harp manzarası 
l'Ulta dovrusu ueıe:~{P~1• - ~~r. Bütün is!Myonfar as,. Suihastler artıyor, Br-/Jkael'e gine 5 
aın: d-l!X'kiı.la bildıt;.; ; 1~ ıkl«:- 1 er doludur. Gelip geçen tren- mllgon , .. anlılılı pa .. a cezaaı ,, ..... ,,,6', 
a:yıı f' ngiltere " .ı,;~n. bı- e~ hep PJiker ta~ımaktadır • , •' ~· , u 
lıu1ı. dtrtJttıe karş~oJcul ı~ıı,da Buttin köpril1f'..r, tiincJ başlan: Londra, 18 (A.A.) - Miista-~ 

12,800 esir, 4 7 tank, 
252 top ahndı 

Berlin, 18 (A.A.) - Al
man orduları başkumandan
lığının tebliği: 

~r/l'l<~ereJc ondan ıa.caı..,rınu7..r_ hemen hUcum edecel{ düş_.,. uru. lcil Bel ik · bild · r(f ~ · f • 
l'az J;;,ın lÇiJı güJuyoı o~ayı ~ bız h\:~er birer miM.ankem m~vki ne gö~ ~on 1~ ~ A RJKA'D A 
d~Yornı~ Fak atta bi- halın<lc.'tiu, Yer yer mazgallı ve zar.tında Briiksel ~ri çevresin
~ ızın daırn at Alınar. nıttralyooJu kuleler yapılmış de yapılan 10 kadar siliblı j!ul
Q.r <>lı ~ 81hllt Yanıl~kİnlıyama- Çetelenn zaman zaman demir: kast sebebiyle Brilksel ~ehrine 
f)lnıaıcuı ki, onların ~ nokt~- , yollam1~ saldırdıkları soylcm- yeniden 5 milyon fı-anlt para oo
teıer, :1Y~Yle buldtıkla Z::[1f yorm:u~. ~k<ıdn.şı.mız Sırbista- zası ödemek mecburiyetini uh-

Alman ve Müttefik kıtala
nnın ~afkas Ç~Tesindeki 
taarnızlan1 inatlı dü§man 
mukavemetine ve arazinin 
gösterdiği güçlüklere rağmen 
iistuva sıcaklığına benziyen 
§iddetli bir hararet altında 
başarı ile devam etmektedir. 
Karadeniz limanlarında bom· 
ba ile 12 kıyı gemisi ile b'i· 
yük bir sarnıçlı gemi batınl
mış ve mühimmat taşıyan 8 
bUyük mavna. ciddi hasara ı. 
uğratJlmıştır. 

Rı~la endı aleyhler.· n ~t.k- 1 na rııt ıhtıssslıtnnı hillium edel'- mil etmişlordir. 
"' he.ı·k da dostumu~~.,, çe,•ınr kerı "~iıreJdi bir ce1ıht; i~1nde Bu suikastlardan biri Fliurıan 
lı•'brı 1 ~

1 kendileri n . h, ta- ''c snnk. atx!ş a.ltmda ~vahat Nasyonal Sosyalist ha!'eket.inin 
}'aiı1t~tnde, Yanı Jdı:ıb. zan- t'ıdc•r" hissı duy.ulclu~':lmu ·b Hdi- askerileştirilmiş 'bir teşkili olan 
nıuuax e <:<>-kilen 1/m~·a €· ny<ıı · Kara.u.ıgay merkezine kal'§l y~ 
dı nıov~'U~ıJtere ~oi,!,ıi~~nndrı S !:ıte Alman lıjgalı altm<laJd pılınıştır. 
hıcl,•rıJld olaC'~ına h .k n n ~ ~tanın halı. Artık resmi ..;;....._.;;.._ ________ _ 

'I'urıc edir, u nwt- 1 teblıı;:leı Vt bılha a İtalyan J ı 
.tıukta.}'l~:..ı_ Poat u ljd t~lıglerı ıste<liıkleıi kadar Sır- apon ar 
Dı(.'Q(lln ---uıkk.tan !"}nym b ~t:mdak unıvaif akıyet1erin-
11t'yahat Sadak ar)(~dnr :Nec. ~en bahı:;et:sınler. Hakikat mey- Salomon adalarına 1.ırn ıntıbaıarına b a:jınuım a ndn. •'\"'t-ıı1 nl.7.am" m S1rbis-
Bu.r~ . 1 baka- tan ıçır. ıf adt tUJğı roii.nayı da 

en~ tııp_tıd S.ıtaklı va anlıyoruz. Aynı zammı<la, Al- asker cıkaramadılar 
l'ltb:ı olrn ınnden ı·cUı.ıtsı ~~nım man'!, amrı A vrupa~'l ıstila etme· 
:tai};ı İ<;ıtı~ı ~~r. Bu ıab~tbı: a- .sının keı1dıR! h;in kuv\•ct değil, 
4a krt.gı e ıkucUk bı sız a- zarJ' kaynagı h~kındakı söz
f'A\ \le)ı h gürıl'S altı ~ lBtasyon lerınd hnlukatc ıstinnt eder 
8'&. ..ka:ııktcn "J~ : ısa.atJe.r- tur ~iişa:hede oldugu .da <;Uphe 
~ya~ ~elılıke81 <:: g~f ~u- rturm{oz surette m'(>~ dana ÇJ-
"'1llı>Ol ,a, t~ttıık ı~ or. ıyor 
lll-kad Cll'alc gotiı1liırn:k'1!1- da- 1 Helgra<l iıırta.syonuruı böyle 
lllaı"llz ~ ... 1~~ek bu t"~~~ne-r. yorgunluktan, açlıkta.n ve h&
\'l böyl<: ......,,wıtır kı '>ıt~ bi e-yc :Vt>Ca.nda.r bıtik bir halde gelen 
kp_,.luıe ~&.nık l anık anı ~ı.\ 0: gazeu:cı aı,k. daşlanmu. orada 
duttan giden tı en hızına ) oı. Al!11an ev ,sa:lıiplennin lutf una 
lllaııya \~tlktaıı sonr.ı hı ı_;:ı- na1ı olmuşlar. Sadak arkadaşı-
0 ltadaı 0Praklarından ep 1- nıız soylE d:yor: "Alman dost
lİ>.:ıOiıllQ nıeşhur olan Al ~~r. lanmmn dela!etiylc oradaki 
derı hu ;;:ı \'e ınukemın~an ın- Alınan .ıEkerJenn~n karavsuıa
~ Q r 'U 

1 
Pl al:larda 0 . 1Yltın- sından çok bt:tıJeyıcı ÇOl'bayı 'Ye-

,. a ok rn e d i ğ i çın C>Ser meseydik, o gecey~ ac ge<;ire-
df'<'hı b i .r k IJ il ~ 1 l a,. eektik" -
. ~· 'n:ııcfu? e Y fi Y e t O k iliı 
Ç1LJ.;ırdık)a . T ~imanlar mı~ n.f 1 k a r yvrgunhlkta.n ve aç-
t>.lbet~ rı urk gaZ<.'t ır 1 tan sonra lbır ı:ucak "Orbanın 
lıyl'tlet-j ~t-J i ve •darı ~~~:~~ne ne katla.r ?Y1akbule geç~c~ ve 
fılti1 'Vet hakkuıda ~-UkM k b~- 'J;e kadar l.Yl bir tesir bırakaca.
ic:uı e}k "rncl( IS~rlercJı ır 

1 

gı ta:hmln edHebibr. lşte bu ka.
Yecek~ >ırıd<'n gelenı · .Rıın~ ~ar :rneınnun olması ta.bit olan 
lıll(]en .. ./ ke~uiı tının e.;~rg<"fl_11• ~ ~.~k 90.ı-ba hakkının.., şüphesiz 
«l<!n b<.'lrJe ~afıı"Perverlı~ke- ı btitun ıyı niyetlerini ve minret-
tıalde ıa etıırdi. Böyle l~nn- 1 tarbklannı bir aray topladığı 
~llgon "VaJh Sadak'ı oh Uf.."ll halde, ancak "~k befileyıci" sı-

Amerikan askerleri sahil 
mevzilerine yerl•tfllif 

bulunuyorlar 

Şiddetli muhare
beler bAli 

devam ediyor 
Vişi, 18 (A.A.) - Vaşjngton

dan bildirildiğine göre, Ameri
kahlar Japon kuvvetlerinin Sa· 
loD'l()n adaları cenup dolayla11-
na asker <;ıkarmala.nne :marn 
olmuşlardır. 

Tulogl Denl-L ~)Ş'na8uadım 
Henüz Haber l' ok 

Londra, 18 (A.A.) - .Ameri
kan bahriye nazırlığı Salomon 
ada.lannda cereyan etmekte o
lan çarpışmalar hakkında şu 
tafsil8.U veınıek tedir: 

Amerikan asktrleri sah1l nıw 
( &onu 811. 3 &U. 8 te\ 

a!t.uıda l<:~<k> ve kızgıııra ~lı!ız fatJnı atullanabiliyor. Ne kadar 
'UKlJz be\ilı bir ista.13yo 3uneş gayret etse, kaJemınden "lez- ğırdıklan. zaman bu kadar co
~trn~ l~tirlerı:.e ya~·~~ 7.etli" kelimooi çıkamıyor. Hem mert ve kibar davranmak adet
tak _kadar 1~iı.nın; bul:ıınu ·a~ ~!~eği olru:ak yavan bir leri olan zavallı Almanla.r şim
ilrtııa '*' ~ görünürlP ~ . 9<>·~ \wpla bır §eY bula- di izi.z misafirlerine yolda ye
b.i~ Ya nuruz alt d ~rı:.c, nıamış olduklannı da. anlıyonız mek temin edemiyccelt hale 
llıhaıUQııi nıernıe-ıtetıeri~n :ieıt~ı!'- ~:;etlilere bu muamele muhak: dil8müşler demek oluyor. Şimdi 
~ n nel('r Çekti"· a~e ·ki Almanlann dıaha iyi mu·· Turkische Post gazetesınin bize 
~ her\, .. !cabetrnez nnlf~ du- ~~e ~ek iırtemedlklerin<len hayırlı seyahatler temenni et-
lllı ~ .t. 1- - • • emelt ilen gelmış bir ihmal d~-:.,: 1 ~: ( • a .. t\rv-t:ı ı,,:~n ıstihwnın bir Çünkü k . . ;:;;.urnr. me.sindeki ! ) edatının ıstwza-
Ju, bir .ka~~ kalkmaoı . . ~ naz.ık, mukrun ''e ya değil, gıptaya '-e adeta hase
tler gıb· hustan kurtulmak . • misafirperver olduklarını ciddi de delalet ettiğıini düşunerek 
""ten1 ~~P içinde beklıy: bi= teslim 4;~eyi b~ vazife bütün bütün fikir de-;;>iatırn.~ 
------- hakkında n : · ~ ışın chemıy~ti de icabediyor. 
~ c ıyı bundan ilen geliyor. Mıaa:fJr ça.- Hüseyin Oahid Y AL(!IN 

Esnaf, malların tevzi 
oa şe~inden memnun! 

il bazı llcar:-e-:t--.-.--------
ve ihracat 

61
m;fmeaalllerl, Tica~ret Vekiline ithalat 

biJyiik isti/ klerinin gilrdiJğiJ hizmetlerden 
O ade temin ettiklerini silgledllu 

• ~~"""~: ı.B EHCET UZ BUGON BURSA YA GiDiYOR 
• , ıı l ı t \ tkiklcrde bulu 1 .. 
ı:et l z dun sa.~~h D Uoı B ·h- ~~ri~u~Urlüitüne giderek tet- J miş mallar11l vaziyeti üı.erinde 

nıınt..ılm ti- eiimrüke evam ~bu .arada llW{8darianla.J, izahat ~. 
8ntreJ.lolarJDda birik.. (8onu 8a. 8 81i 7 de) 

Devriye /aallge
tlnden başka 1 

hareket olmadı 1 

HAVA F AALIYETI 
MAHDUT OLÇODE 

Kahire, l~ (A.A.) - Orta
pr.k İngiliz tebliği: 

16/17 .Ağ'Mtos geceal ya})llan 
clevriye faaliyetlerinden başka 
dtinkü gün kara kuvvetlerimi
zin hareketleri hakkmda kay
da değer bir haber yoktur. 

M uharebc bölgesi Usmnde 
dünkü hava faaliyeti pe nıah· 
dut ölçüde olmuştur. 

lılaltada a.\·cılanmı.r. tç di!§
man a.vcı.smı düşürmil§leroir. 

Don büyük direei;inin §i
mal dönemeçinde, 15 Ye 17 
Ağustos günleri arasında ya · 
pılan çarpışmalarda. aon ra
kamlara göre 12.800 esir eli
mize düşmüş. '4:7 tank ile ay
rıca 252 top tarafımızdan a
lınmış veya tahrip olunmus
iur. Savaş sa.hasmın temizlen 
me işi devam etmektedir. 

(&onu Sa. 8 SU. 4 teı 

Yenidahiügevekiü 
B. Recep Peker dün sabahtan 

itibaren vazifesine başladı 

Vekil büf r'ı teşkilata bir tamim gönderdi 
~..rv,/~~"""""~vv 

!Ankara, 18 (Yeni Sabah) - Doktor Filcri Tuzer'in ölümü 
ile açılan Dahiliye Vekilliğine tayını y\is(>.k tasdike iktitıu~ ~en 
Kütahya Mebusu Recep Peker diın sabahtan tibareıı vazı!esınc 
befieım~r. Yeni Vekiltnılze nmvaffaluyetler dileriz. 

Yelli Vt*ilin Tamimi lıe~e alınmlş olan ikt11~at te<lbir-
. Jw.inin bize düşen kuıımlarının 

. Ank~. 18 (A.A.) - Dahı: tatbiki ve bu yolda yapılacak ma 
liy~ V~kilı Recep Peker,~ yem !halli işler günün şarUarı içinde 
V&Zlfesme başlarken aşagıda'kı m .. :- "azl.""''erimı0zi tccıkil 
Wninıi ;;...;ı..,,"""';...ti en mwuııı • n:ııı ~ 

g ............. ~ r: eder. Biryanda .. ı. diğer işlerimizi 
"Dahiliye Vekili olarak bu- görmeğe devam ederken Çl'Jı~-

gün işe başladım. Vekalet vazi- mıJanmızı, bilha.saa bunlar Ü· 
fell'ri arasında dahili emniyet zerinde toplayıp sıklaşbnnak 
meselesi her zaman, her işin l:>a- bütün me.suliyct arkadaşlnrJJn
şuıda gelir. Bunun ycüun..ia '1ev· dan ılk ricamdır." 

lngiltereden 
yurdumuza 

1 Kinunusaniden 30 Hazirana kadar Türkiyeye 
ithal edilen malların kıymeti takriben 86 milyon 

Türk ıirasma baliğ oluyor 
Londra 18 (A.A.) - 1/1' ithalatın kıymeti ta.kri~ 86 

l9'2 tarihlndell 30/611942 tari- milyon Türk lirasına bal~ bu-
hine kadar geçen müddet zar- hınma.ktndır. . . 
fmda Sterling gnıpuna <lahil Fotin, çadır ve .çana.k gıbi as-
:mıemleketıerden Türkiyeye vaki (&onu &a. ı &li. • d•) 

Dil Kurumunda 
K.araltaya iıtirak eden bütün üyelere 
genel .. kreterlikçe teıekkür ediliyor 

- IYmm S iincu -.ytıanmde -

Müdafaa, oynak mahiyetini muhafaza etse de 
gayeye götüremez. Ancak, her hangi bir te~eb~ 

büse, neticeden emin b1Jlunmak 
prti!e, geçilmek de harp mantıkı icabtou 

Yazan: Emekti · General Kemal Koçer 

Sovyetler 1 ------------------
1 rasnoda rda cok anu-

dane dövüşüyorlar 
Kaletskayada beş bin 

Alman öldürOldO 

iki düıman taburu 
imha edildi 

Moskova, 18 (A.A.) - ~e 
yarısı neşredilen Sovyet tebli
ğine ektir: 

Bildirildiğine göre son gün
lerde Ruslar, Kletskaya'nın re

1 

Şnpıbesiz ordula1ın :k'eeıt . ı..ı,.. 

nu<'u ve-ı eeek be:i Jlt>n vcı
nelUJmE>k iizt•re tek cephed1- v1-
ğmak yapmaları stı ~· HıJİn11 Ik 
''<-' ı;nt mli planını te~ • <-'Oeı. 
Aneak. uzun süren n• d,ıfr!-ıKi:ıu 
do~rı'llya harbi de 00:,;Jıye.r IJSb

\'at ka' naklannı istihdaf hlt"ll 
bır harpte. ··maksat"' oıw ı<o~ 
~., k< n. kütleıun ,·ar t~ hı ,_._ 
rnin ed"n yurt ,:arlı"!ı:ırw:; o-. 
nımak da sarttır. 

:Bjıyuk Rntan~ anın b •. ~ye.o 
~e ulastııabiWcek bit· rJ!..r ~.a-
arlayamadığı ,.e daııru .. cıııuı 

boşhıklrrı dQldurma.k iı,: r. ):'11~ 
lük ı:.ı~ ~setler Ye pro ıı·lu tıı.ın-• 
b yh• uğraşhğı de\·tmı c1n ~,,. 
d r.n polf"miğin konus·•,lm 

K0< a mparatorluğ il! h·ıı-ımet 
''6 azrune·ini vann.an 'c· ':ı..~
tan hamt ı;:ahnbn. kn;t'lilrı 
dört bn(:~ına serpiln•ıı-tıı J.u. 

8cııu Sa. 4 SL ~ t•• 

nup doğusunda subay ve er o· -----------· 

:~ 5000 Alman öldünnüşler-1 A vustralyada 
Krasnodar çevresinde iki m ~s 

kfuı yer dolaylannda bilhassa 
§iddetli bir muharebe olmuştJr. 
Bu muhş.rebede 20 düşman tan 
kile 2 düşman taburu yok edil
miştir. 

--o'---
Engelleme hare· 

ketleri gitlikf~ 
genişlemektediı Cephenin öteki kesimlerind~ 

hiç bir değişiklik olmamıştır. Slokholm, 18 < A.A - lsu-
Şimali Kafkasyada, Kramıcı- raya gelen haberlere gı rt Vı~ 

dar bölgesinde şiddetli c;:arpış- yana<la aynı 2amanfüı ,!J 'i 
malar olmaktadır. petı ol imal edilmekt '3 ol:y t.nr 

Kuban nehri dolnylannda Al ucıık fabrikru ında çıkan mf 1 ... .ı. 
manlar nehri bir noktadan gec yiiziinden büyük biı: yanguı oJ-
meğe muvaffak olmuşlardır. muş ve blı ~ok atöly ~1 ~rJ ·- J.i ·u 

f3 .Alman Uç,<ı.ğı yakıt depoları birer ~.ın~l~ .h:. 
Tahrip Olutıtl4' line gelmiştir. 

Londra, 18 (A.A.) - Sm~·et Mü§a.hitlerin söy:eJilw ... t'll.ı• 
tebliğine yapılan bir ek, Kara- nazaran Avusturya sar.uyur dı 
deniz Rus üslerinden birine ta- ki <:ngelleme harekelieı · ı.·u.r·
arruz eden Alınan hava ku,•vet 1 den güne artmaktadTr. 
)erinin kayıplarından bahsı::t- -----------
mcktedir. H · · V k'I' · y 23 Alman uçağı tahrip edil-1 ar1eıye e ı ımız unan 
miş v~ uc;ü haıınra uğratılmış- Başvekiline te~ekkür etU 
tır. Lımanda askeri hedeflerde T 
isabet kaydedilmemiştir. Ankara, 18 (A.A.) - Yurıa.ıı 

Haoos'a Göı·e Son Vaziyet BaşYekili ve Hariciye Nb-ı:ııı 
Stokholm, 18 (A.A.) - Ha- Emanuel Tusuderos tar&frn.:iuıı 

vas - Telemendial hususi rnu- Numan Menemencioğlunur. Ba-
ha:birinden: rıriye Yekılliğine tayin, drıl •:ı., 

Moskova Stalingradın duru- siyle göndernen pek Jo .. taıır 
munu gittikçe daha vahim bul- tebrik tPJgrafına Hsrit.yc Vt• 
maktadır. Alman köprücUleı i. kil i teşekkürlerini te-1grJ.fl: IJ•J 

(Sonu Sı.' 3 Sü. S U) dinniştir. 

Döviz kaçakçılığ 
Meraiali bazı tacirlerin birkaç ihracatçi 
firma ile anlaprak döviz kaçırdıklar1 

aabit oldu, takibata baılandı 
İthalatçı ve ibracntçı bh·;lk· t.'lrdaki yünlü ve pamuklu nırn

leri umumi katipliği; kanımızı 10ucatı b.irlikler kanaJiyle :;<1.t

enıen birkaç vuıguncu tacir mak istemediklerinden ma~zu· 
hakkında şiddetli takibata geç- 1anru kap.atarak ortadan ka~
mi.~ bulunmaktadır. Öğrf"nd gı- bolmuşl.i.rdır. 
mize göre bazı ithalatçı tacirler İthal tcı birlikler rtd'E'JJ. faü~
satı.~ların serbest b1rrıkllar ı11 ra rJnr. b z.ı toptnnc.. ve }Jcrakeu 
şayiasiyle muhtelif mcml ket- 1 dec t ler mi11 ~ım .k U?<!rC 
lerdcn ıretirttiklı>ri miilıinı n•ık- <Sor; s .. ! r, c c!:ıl 

~ 



SiHiRBAZLAR KRALI 

EBU ALİ SİNA 
Yazan: No. JO . Natdi ve 

~. Z6kl K4"'911Mi fkbb• hafd(ı mahfuzdur 

Emir Ahdiıllah "İmdat! .. tm- J günde, aynı saatte ve aynı ana
ftatl .. " diye haykırarak efrat- dan d<>ğmuşlar. Böyle aynı an
l:a.n yardım istemekte haklıydı. da ve a)'Dl anadan dogan ço.. 
~ü o güzel ve narin v\iclS- cu1claı-a "ikizler" yahut "lki& 
tu Saz; birdenbire bir kara yı- ıkard~er" denildiğini kaydet
laıı §ekline ginvermiştl. O be- meğe bilmem lüzum \>ar mıdır? 
yaz sıvalı, pencereleri kırmızı Çocuklar minimini olmakla 
perdeli ev de 01"tadaa kaybol- berabr henü doğm111 değildir. 
mnşt.u. Emir Abdullah ile ansı- Dört yıl onca, yau1 Hıcretin 373 
:zuı kara yılan şek:liOO giren üncli senesinde dünyaya gel
fevkal§de giizı!l kmiı mlicad&- ~. Şimdi dörder 
te ettilrleri yer, şimdi )ft çöp- da. bulunuyorlar. yqm. 
tukten ibaretti. .. Birinin adı Ebu AJi ibni sma, 

Enir Abdullah arb1C öieatl dJğerinin ismi :mbülhlrs'clir . 
hale gelmişti. Müthiş yılan <>- Ebu Ali Sina ~e kadar ~Özel, 
n~. lrez: ~~ .~ohr:nm!ş, m- SC\~li, akıl!l ise: Ebülh!ris o 
lıirli dllını deA yuzune dogru 1!" derece çirkin, sevlmsiz, ahmak, 
za.tnuşb. Emır A~ullahı bir biraz da hain V'e zalımdir. Ke:ı
taraftnn sıkıyor, bır _ tarafta.Jı disine daima ııcfkatle muame
da sokarak zehidemege çalışı- le edeu kar.:leşi Ebu Ali Sina
yomu. . . nm amsıra cnnını yakmaktan 

. O sırada v~ Haht ~ılrng~ zevk almaktadır. 1şte yine bir
dı: Dehşet verıcı ma.nza.re~ go- denbire kır.dı ve knrdeşınin su
rünce hemen kılıcını • çekti. E- ratına oldukça ş:ddetlı bir t<>
mi.r Abdull~ sokmaga calışan kat indird . Ebu Ali Sina ağlar 
yılanın e"'~ela ba~ uçu:,du; mıyor; fakat "tC'essüf t:derim" 
sonra da_ bırkaç ycrınd:om vue'!- der gibi yli!::in~ bakıp mas:ıııı 
dunu doğrad. Bu surette .~ır başını sallıyor. 
Abdullalu muhakkak bır olwn- Yaradılışta gür.el ve sevimli 
den lnırtarnı.ış oldu. olanlar eksel"ivetle halim selim 

EnW: Abdullah,. ~ za~ ve merhametli ol!Jrlar. C~n yak
mnda ım~~. :yetişen veziri- mak şöye dursun, canları yaıı
ne tesekkur . et~ sonra: dığı zam&n bile eefkat ve mer-

- Ya_Hal~t, dedı .. Başı.na ge- hameti elden bırakmazlar. 
leııe-: ruya _ıle hakık~t aras;n- Halbuki y •ıadılışta çirkin ve 
~ bi; şeyd1r. .Ş~md_ıye k~_?.ar sevimsiı olanl:ı.r böyle değildir. 
hıç bir yerd~ cşını. g~rmn'\igım Bu zavallıbr, fıtretin kcndıle
~Uk~:nel bır ev ıçnıd:. fcvknr rinden esirgediği seylerı başka.
l~e guzel bır. k:Wa m~mı.k~şa lannda gi.iriınc·c i!;tmliyerek ıs
e?ıyo~UJ?-. l~~ız .. de . ofkclcn· ynn ederl<!r. Kıskançlık dolayı
dık, bırbınmı~n _ _u7.e!1~e a~l- siyle vıırunu, kırıcı ve ezici o
d.ık V'e al~ Us~_lu bô~usmaga luılar. Ortada haklı bir sebep 
başladık. Bız mucadele ederle~ yokken caıı yakmaktan, zulüm 
ev ortadan kay~ld;t; . kız .da. ve ıskence etmekten zevk alır
kor~unç . ve tehl.ı.kclı lnr yHan ıar. 
eekline gırerek ~·ucuduın~ saııl: CanUerm ı;:oğu bedenen ve ru
dı. ~ dah:ı yetışm~eydın benı han çırkin m-., ııt .ırC.ır. Haydı.ıt
öldur~ti. . . hı.t'ln arasınd.ı güzel \ e sevim-
~ Vezır Halit, bırde'lhı~~ nc..ye • li olanı r pek azdır 

ugradı,.,1nı şasırarnk bagı!"dı: • H · ı..~ ı. ..... ·· k k-til 
- Bu ne demek "st Emir! . aın . u.u..lŞ, l.<4~ yur_c • o 

Öldürdüğüm hakiki nır yılandı. nıyet çırk•nlc.rın seçkın v.a::fı-
Halbuki ayaklanmwn rlihinde dırG. r.-1 • 1. . 1 

N' olup y~tan şeye .UM::! ve scvnn ı ıruıan ar a· l:k.1a. parça rasınd:ı yüı:inden ahmaklık a-
~r Abdullah, gözlerini ye- ka,~a gay t Lcyre~. rastlanır. ,, 

re indirdı. Başı uçurulr.ıuı:: ve .. ~c~ bakan, yur~. yaknn 
vücudunun muhtelü v.arlerin - ~7.U g~ l '~ evımlı !ns:ınlar 
den doğr~mı bir ·iara yılan ıç n ~e !!l, ıçı, dış~ sın.~ı ve ~a
görecegı yerde aynı şa.Jdlde par 1 ~ntı.~ m nlaI •çın soyleıı~ı~-

_, k" b" k... .,.. a'"ı "" tır. s m ı. altından su yuru-
ç;:uanmıs es ı ır ... yı .. ,.. u ı- t .. 1 3 '· • r 
00 

beyninde nvunılmı.;~.a döı:rlü. en er ıe çm·.:n'. "!' eını ına 
Vezir Halit te yılan niy.,tiyle mensurtur. Bu. gıb ıe·-, ~ar§ıla-

lad • · ·· 1.. tıl rındakine emnıyet telkın et· 
P rça . ~ şeym çop ~ç a .. · m ter· bıliıkı · şuphe ve korku 
mı.~ eski bir kayıs oldu"' unu go- . • 
rcrek hayretten hayr,.te ,füştü y rırlcr. Guzel bır ~;Ke,lc veya 

Adliyeye veritan 
kömür bayileri · 

Bunlarm beyannamem 
kömür sattıklan 
anlaşlfıyor 

Etibank kömür tevzı mn.e.e
sesinin yeni müdürü Eyüp S&b
ri Kana.k ile A.nkaradan gelen 
beş memurun yaptığı tahkikat 
neticesinde beş memurla 18 be.
yün yolsuz hareketleri me,r.ia.
na çıkanlmış ve suf}lulann hep
si de adliyeye verilmiştir. 

Beyanname.siz kömür satmı 
veya diğer yol•ıııluklarda bu
lW'laıı bayiler araaında Fmdıldı 
bayii Laparda, Büyu1cada ba
yii Sait Genç, ve daha bul 
semtlerde Raşit Abid, Mehmet 
Hanif, Haren ve Todori vardır. 

Bunlardan ba3ka Sait :iamı
de bir şoför de kaçak kömür .ı 
bğındaa yakalanarnk ~ 
verilmiştir. Tahkikata deftDl 
edilmektedir. 

Şeker cliiaclea 

Birlikler an 

müsbef ç 
o 

Şehrimizde yapılacak merasime . ait program 
tesbit edildi, Dumlupmarda yapılacak B j:: ~:ı!:i 

d h M 
ları ulaşılan bazı 

merasim e şe ir eclisi de temsil olunacaktır !ı~~iklkd' 
dir, kötü müdur? D ~ 

inönü gezisi de bayram günü a tlacak an: =~:~:~ıar. t 
mektuplar aldım di 

30 A ;;..,stos Ta 1 ~ lan olur. Fakat b9d 
.-ı.ou yyare ve Za- na bandOl!nı ve itfaiye bandw ... a.m ~ tabcız-.. ~ kadar mutal 

f~ bayramı mün.uıe'betiyle leh- da. m.eras1me iştirlk edecektir. daıı bir filo fataalnlf iiıltöııade vapl la k rn !aştım. 
rımızde yapılacak tören prog- Tftrk hava kun.mımmn bamiı- uçuş yapacaktır. arasında. oc-aktun, çek 
ramı .~U:l~w~ş ve birinci or- yacağı Bir tayyare gembolü de Taksimde yapıfac k tör y t· ve tanın 
du müfettişh!p~e. Örfi idare ko Şehir bandosu yanında. yer ala- 38.at ·10 da nskc.ri teftiş ile !"b bı " rdı. An 111 
mutanhğıno, vılayete,mıntaka ve caktır. Merasime başlandıktan (&onu sa. 4 s a tı) rıktı. Hemen h.,..,_n 
merkez komutanlılrla.rma., Parti .., .... m .. 

başkanlığına, hava kuramuna, ------------------------ birliklerin' tabii ve h d 
Maarif müdürlüğüne ve Beden Ek madı.klaı mı isbat ediyor 
Terbiyesi direktörlftğüno bildi- m· ek ka tl Ha.kik .tt d öyle. }3ıt rilmiştir. Bayram her yılkinden r ar l teşkil tab ·: değil. Hakilli 
çok daha parlak bir sarette kut tüccarla. 1 ' iki alıcı t 
la.nacaktır. ras cı l çekmiyor clJ 

Bayram mün~ Fili- y • k le k havuz kmuyoı·. Bu 
dıklıdaki komutanlık daireGn- eıu arDe r a ymakamlıldara normal tica.rct bir ll! ~ .. u-.-

de bir kabul resmi yapılacak ve ıöncleriliyor, tevziat yir-: ı·ki yet alıyor. Verdiği r 
saat 8,30 ile 9 &J'Ml'Dda 1stan- ...... ne olduğunu burada 
but garnizonundaki birlik to- Ap.tosfa baılıyacak mck ı.wııı sürer. Neler 
mutanları ve miiNwııM: lmirie- nu bi! · V1;;n kalmadı. 
rinin, saat 9 ile 9,30 &l'MlMa Be!ediye 1ktuıat ıüdiirliğü ~ Klmee Bazırloyo"' Bit\ de de:ildir. Imtiyaz ve 
da vilayet, belediye ve diğw Iİ- yeni ekmek kameleriai kayma- ~'ke 'Yfikn141td& doğ udun doğruya de 1 
vil + .... 1,illeruı· tebrilderi '-mi kanılara. göndenneğe başlamıŞ:. Şeb · · · kıdır. O bile kendislııi 

"'9ll - b:r. Yine 2 aylık kupoW:ın ihti- . rımızde sahte ekinek kar-
edilecektir. va eden kanıeler kaymakamlar nelen hazırlayan bir şebeke ya.- lemiE tir. Bunlı:ı.r ne 

Bayram günü mıerasime işti- tarafından nr&haJlelere aVT"ıl- kalanmış, basılan karneler top- gun c:alısırlarsa ça . 
t1<.°"' daed~::a_~.-ı~ :mak 8'll'etiJ'le 22 l\t tını "Cu.- l~ bel~i~e .teftiş heyeti gur~; ~~~~.imtiyaz ve inb 

""" ~ ınartesiııden itm.na eri- nu"'- reialıgme verilmıştır. ,, . 
yerlerini almış buJnnacaldardır. ,...., Serma.ye benden. riıı 
Bu yıl merasime i§tirik edecek tUs ciUDaal&ıma ipret yapıl- ~ den, malı blll.us benden. 
kıtalar şunlardır: Bir plyad&tr mak sufletiyle.. teQi edileeektir. Maarif Vekili bend . kiı.nn karde i o 
layı; bir istihk8m bölüğü, bir Hariçten ~rimize getirilan rnr ciya.u bana peki ~ 
muhabere bölüğü, deniz taban, eltmek karneleriain ödlle geç- ld diye aımva girip diled~ 
jandarma taburu, 1air .ara top mek için misafirler ellerisıdeki Q e İ benim 1ı klaı ınu eng Uı 
çu taburu, süvari ~ zırhlı kanıeleri kaymakamlara götil- Ticari ve iktisadi bir 
oto bölüğü, motoailrlet böltığti. rerek yenilerini abnaktadı.rlar lfaarif Vekıli Hasa>;ı Ali YU~ mı temin için~e de\ ·,a 
tayyare dafi bataryası ve refa- Ka.rne tebdil .iii Eminönü kay- eel din sabai1ki ekspresle An- riiklcri, ticaret ve 
kat takımları, Beden terbiyeai malrmnh~nda tpmemianmış ve karada'R şehrimize gelmiş, Hay laı;ı ar-. Bu m"' ~ ıer 
mUkcllefieri, yaya polis kıtaea. düa aqamdan itib&re.n misafir d~ada maarif crkaru ve l"r için kurulmU$ i f 
İtfaiye kıtası, sivil okullar. karneleri~ bu ~4 ~1..-~1~ ı riclir. Mesela lstan 

pg '~-~ do ları tarafmdan karştlaıınıı~ 
Aynca. iln askeri bando, cJe. :venüuaine bef1a"1N§tu'. caroan bir ticaret odasl 

tır. ken, onu mütehassıs bİ1 

iti';'~.. Çocuğunuzu hangi ---..... 
Yeni şeker fiyatlan dün sa-

Vekil şehrinıızde bir müddPt 
kalacak ve yaklasmakta olan 
yeni ders seu~i hıızırlıklan L·t
raiında tetkiklerde bulunacak
tır. 

idare ederken ve nı 
tüccarını ticaretiıtl ine 
cı•ve bilirken, araya bit' 
sokmak ikiliği. beşliği. 
me.,. dana getiriyor. 

=::~~=~= t: r.----~Okula vereceksfnı·z '· 
Iunınadığt için bir kilo kesme 
ııeker 130 kuruşa satılmakta- Y~d8r3"""99i~,.Rı1tüın~v9'iısl'iraei~teH/ 
dır. oktillann gi~ ~ Jı»erdar etııwık ~ ler p. bu 

Ay başında.o itibaren de pi- siUunlardtı oku~.._ biJı olcuZw. ~ ve kGW fe't"OUini 
yasaya .. toz şeker çıkan&aeağt bildiıcaegiz. Htwlt••gi 1'ir ok ... kayıt oo kabul ~ne 
Şekeıcilık ırketi tarafmdan gazet.M.e nc~ndeR daJaa ~ltğremnek imyen'ler Mu "01.'Ul 
bildirilmektedir. 887"Vm,. n.aınına ~ ~ st ederWr ue 8~ ~ 

----"4w• f,>o.!t. pulu da g&tderirimw ı • Jııaıa .ıtriar. 

----»uıc----

Tam vurguncu! 
tfı:itildiı!ine görC', 

l · o kadar çokmus ki 
ın kasıyaca:k zamanlatl 
mus. Nice zama dan 
m. d n çalışan hu sayın 
da r hakkında d tc;a 

Hem faturasız mal sat· h~k~aı~ 0:J::ıı;:nç:~ 
mıı, hem de vergi olan bu vntandaslara. 

"6 kendi kendine mırıldandı: .n:adın hakkın.~a . S\!~ atınd~ 
- Şaşılacak şey ... Şaşılacak m~ym~et .~o~. de:ııldıgı~ ~ç Fotog ... raf kAg ... ıdmda ı"htika.. 

y · ed · ki bu da 151ttinız mı . Y'uzunil görenın 4 .. 

Eb
fJCy ... Al.emS.ın crb~ kırk gün 1şi rastgjtmcz' ' sözü Sirkecıde Hamdiye ca-Lı....:... lst.anbul Üniv81'Bİ1e&i, Tıh. ders yıhodan öMeki ~sun-

lstanbul Oaitersilesi 
kaçakçıhğı yapmıc . bir 1stiralınt müddeti 

'I hdir Yorgun insa.nd3Jl 
Mahmutpaşada küçük çorap randıman ~klenemez. 

çı hanında 11 nuınaı·ada hır.ela- raz din lensi '~r de sou 
"' u, 1 ınarun ır numarası- daıma herhanui bir rirkin kas- ~ H k r.tA-"-: -aı..... 'f'L .... _ L.-. • 1 dır. tıed 

1 
rek .. ı"' . B d . de 32 numaralı dükkanda f otoğ u uk, ~yat, .. _, J.WSat ~ 

Emir Abdullah ve:>jı;ne hak 1 ~ soy eıur. una aır rafçılık yapan Sabite Melek is-- Fakülteleriyle bu fakillteletıe 4 - '.l"ürkiyede Jiae derece-
verd· . ' haylı fıkra da vardır. Aklıma minele bir kadının 340 kıırnp tiağlı enstitü ve ok"1lt.rdaa illi sindeki ecneöi okulların 1933-

_' ·Aldannuyorsun ya Halit! gelen üç tane.si~i ~racıkta no.k· satılması lfi.zım ge1aı 9XH: eta- rekk~ptir. • 1931 de!"B yılıadan önceki me-
~ Al" Sina. bizimle 

21 
~v edi- lctrnekten kendımı alamadım: dındaki fotogıw -af kagıA w dmı ..aQC Üniversite Rektörün neza.. zunlar da kabul olwwrlar. ;,U:. Z3.;en kendisiyle mtin;kaşa . Eski ~rlerden b:;isi ava kuruştan. satmıştır. ~ reti altındadır. FakWteliari de- B - Bir fakülte -,.,. yWt-

ettiğim kız ondan çok b,ıbsct- gıtmek uzcre sabahleyın erke_n: Ka.çakcılak bül'08'l memııuwıı-tı kanlar, enstitü ve okulları da sek okWdan mezun olmak, 
mişti. Fakat bu müth;ş sıhirbaz d~~ Y?la. ~ık1!1ı~. "olda kendısı n tarafından tertip edilen c1r- profesörler id&N ecler. C - Üniversite Bektörlüğti
bizdcn ne istiyor. Biz..len ne fe- gıbı çırkin bır adamla kaf8ı- mü meŞhutte ~ ayni ~ Fakültelerle Dil Ta~ ne haaci fakülteye girmek is
nnlık gördü ki intikam almağa Iaşnış: . . tan kart satarken. ya.kalamDılf ve Eczacı okuluna girmek içill tediğfni g&terir bir dilekçe 
çalıtıyor? .. - .A;man ne çır~ın ~1;;y ... Bu ve ırun Konınına mahkenMıll&o- A - Lise o\glmlağwnı Ye'I- vermek liıımldır. 

Vezir Halit, korkusunıian ter gwı ı ım rııstgıtmıy ·cek.. ne wrilmiştir. mek (olgunluk imtiham ver- Yazıbna •DMUH 1Mr yıl 1 
dökmeğe baslamıştı. Adeta k&- Diye söylenmiş ve ada.acağı- memiş olduklan ı..we Maarif Eylfiltien 30 Ey*9 .kadar de-
lreliyerek cevap veroi: zın yakalanıp zindana atılml'..Sl- Diiakiİ yağmur Vekilliğince liae ..anlan a.. ftlD 00«. 

- Eğer bilmiyerek, farkın· nı emretmiş. Fakat emir haz- Dün sabah saat 8,:S tan itiba- rerainde sayılan: Un~in taı.il · müd-
da. olmıynrak kendisine bir fe- retlerinin korktuğu J'l~ına gel- ren şehrimizde şiddetli bir yağ .1 - Bakalal')'& imtih&111 deti: 
na.lık yapıruşsak ondan af dile- memiş; bilikis, o gün her za- mur başlamıştır. Rasathwdm konmadan önceki naıt lise- Edebi.yat, Pen, Hııkuk, nc
yellın ya Emir! Yoksa hUtün mankinden ziyade şans~ .. açık edindiğimiz malfımata göre, bu lerie muadilliği tan 

4
1 ft- tJsat Fakilllltelerinde 4. Tıb 

(fnrümüzce bize rahatlık ver- olmuş. Akşam avdan don~ce, yaz ya.ğmunı ~büve mevzit 0 - eusi lise ~ezwılan, Fa.kültesinde P. C. N. daltil ol-
mez; belki ele hayatJDll7.la oy- sabahleyin lıa.ksız yero zındaı- lup bul semtlerde yağm8.Jftl3- 2 - Liselerin 1mrulmuln- mak üzere 6 yıldır. 
nar! Çöplüğe atılmış ~ bir na. attırdığı zavallıyı huzurun& br. Ve yağmurun sürekli ollD&- dan önceki 7 yıllık remnt ida- Tedrisatı 1 ay geçimıemek 
irayı. ps.rça.qmı evveli güu-1 bir getirtmiş ve biraz para :'erm~k sı da ihtimal dahilinde değildir. dilerle bu derecede oldttğu ta- p.rtiyle dekanlarııt muvafn
kız, senra da müthiş bir yılan suretiyle talili etmek ıstenuş. Dün hararet derecesi 20 ye düş nınmış hususi idadi mezunlan, kati ve rektörlüğün tasvibi ile 
şeklınc sokmağa muktedir olan Bunun üzerine ad.amrağız şu · müştür. Zürra yağmurdan ~ 3 - Azlıklara ait lise dere- fak-iilteler arasında nakil mu-

vatçı Baruh'un manifatum eş· Iah kl'rim. Birlikler k 
yası saklıyarak bunları gizlh.•e bile vine b ı ic;:tirabate 
fotuqısız sattığı kacakçılık bli- hak olm11$lardır. rosu memurları tarafından ha- ____ .,;_,, ___ _ 

her alınarak 379 kunuıa satıl
ması icap eden bir grose sedef 
dfümıeyi 579 k~r~ sataıkcn Bulgarjstana . 
yakalanmış, dukkanında ,.e e-
vinde sakladığı 25 paket 8 ma- Dil~. B~ari~ta~a g 
sm'8 İngili~ Merserize ipliğmi, ya%dıgımız u~ kışıbk ht 
21 top patıska 44 bobin adi ip- aksam saat 20.30 da S til 
lık 30 paket kuka ipliği, 15 haıeket etmi§tir H .. ~. 
metre muşamba, büyük bir ma- ~~daki t~masla ı 10 guıı 
sura iplik, 115 grose sedef dflJ- surecektır. 
me bulunmuştur. lstanbul pullart 
Yapılan incelemede hu mal- Po t idarı.:.,i F .ıtilıifl 

ların faturaları mevcut olmadı- bulu zaptının 500 üncü ~ 
ğı gibi 8/4. 941 tarinde işe. ba1 mü münaeebeti"-·le. bir 
lıyan Baruhun 10 '7 942 tmiiıiıı " 
de işe başlamış gibi maliyeye ~~~.:k~~~· :;:~r p:ı~ 
beyawıame verdiği \•e bôyJelık- rekkep olaeaktır. 
le rgi kaçakçılığı da yaptıgı Pullann iir.erine :koO 
tesbit edilerek hakkında kanu- :resimler de şiındıJen lı 
ni muamele yapılmasınll ba .. la.n mak dı ·ta r. 

bu .tdam, bizi istediği anda ye- oevabı vermiş: (Arka&I l'af-) memnun olmuştur. L~c~e&:·~nd~e;;ld~·~o::ku=ll:ann~.:1;::9l:33-:;~1:934~_:;am~e~le~siu~~la;!b~ilu;ir~. ____ J 
rln dibine geçirmcğe de mıık- ~==:=::~=:=:::::::===F==:============~=================·========::=~========== tcdirdir. _ 

Eınir Abdullah, hala dehşet Nizam MUlkUnün HUkümdan 
içindeydi. V~irine hükfunet dünyanın en biiyük saltanab, P.D r e 

mıştır. 

Paralanm çarptı di karşılarına çıkan Hintli! 

konağının yolunu işaret etti: muhteşem sarayı içinde, dünya- --H 1 N T E s R A R 1 --
- Artık gidelim! Bu ciheti nın en .rahat ve bol hayatını ya-

sonra konuşuruz... §arken dünyada olup bitenleri 
Emir Abdullaha bu müthiş pek merak eder ve mümkün ol

oyunları ornıya.n Ebu Alı Sina dukc;a yabancılarla teması pek 
kimdir? Nerede doğmuş, nasıl bilyük zevkle karşılardı. O hal
büyümilR, gizli ilimleri nasıl de? Mis Biroek: 
Oğrenıniş, Emir AbduJlahtan - Doğrusu, dedi. Ben bu va
intıkam almağa n~n teFebbüs ziyettc biraz saşkınlığa uğra
etmistir? dım. İtimadımı kaybettim. Ni-

N ticede Emir Abdullahı öl~ zamın bizi neden derhal kabul 
dürmüş müdür; yoksa ke.ndisi- etmek istemediğine beyhude 
ne hayatını b"ğı.<;1~5 mıdır? yere sebep arıyorum ve bula-

Bu suallerin cevaplanm tc.r- mıyorum. Her halde bir sebep 
rika.nuzın ikinci ve da.ha sonra- olacak. Nedir aca.ba ?. 
kı kısımlarında bulacaksınız. Ferlıa1\ ve arkad8'ları bu sı• 
Vez.ır Halidin tam za.rımnında rada Mis Birbek ve Gizci ile 
imdada yetismesi sayesinde birlikte kendilerine tahsis edi
muha.kka.k blr ölümden daha len küçük .fa.kat pek zarif bina.
kurtulan Emir A'bdull:ıhı şiın- nın gcni3 verandasında otunı
dılik kendi halinde bırakalım. yorlardı. Garo ile elbiselerini 
Buraya kadar anlattığım vaka.- temizlemek üzere 11.lT\ bir oda
lardan çok gerilere dönerek o- da. idi. Bu veranda bUyük ba.h
lanı biteni anlatmakta devam çenin §imal Jasmına nazır, her 
edelim. tarafı ağaçlar '\"e çiçeklerle çev 

tK.lNct Ki iM rilmi§ti. Mis Birbek'in tered· 
- ı - düdil anlaşılan hep.sinde mev-

İKİZ KARD& .. ı:..ER cut idi ki, onun sualine kimse 
.cevap vermedi. Hepsi düşüuü

II e; t n 377 nci yılındayız.. yordu. He'l'U:li tam bir silltüt i 
B ura.d.ı. c::ıeci Lsimll k"'uçük b·ır ı~ >1 çind~ iken biri içeriden, diğeri 

• koydc bulunuyoruz. dı~mdaıı iki ayak sesi duyul-
Karşımız.da minimini iki er- chı. Başlarını çevirdiler. lı;:.erl· 

kok çocuk var. Bunlar avm ilen Guro ~eliVOl'du. Ayağa kal 

karak ona yer gösterirlerken 
parkın bir ucundan ipek ve al
tın işlemeli elbiseleriyle bir 
Hintlinin geldiğini gördüler. 
Bu Hintli verandanın ÖDÜiie 
kadar gelince yerlere kadar e
ğildi. Selam verdikten soora 
dedi ki: 

- Sayın misafirlerimiz; b&
yük efendimiz Ta.bun Nebabı 
Hazretleri, ki şimdi sarayda 
bulunuyorlar. Tarabnızdan 1ra 
bul edilip ed!hmiy~ ao
ruyor. 
Nizamın sarayında.ki veran

dada otııranlann hiç biri bu sı
nda böyle bir haber bekleme
diği için hepsi ha:·.:- ~t içinde 
birbirinin ytlzüne bakalreldılar. 
Ferhadın ölüınünü istiren 
bunu temin ic:in n kadar gayret 
sarfeı:len adam, şımrt~ bu saray
da imiş ve kendilenyle g6 
mek istiyormuş ha?. . lleUP 
ya sahip olmak, bu suretle Ra
mador tahtını ele geçirerek da
ha büyük bir nüfus elde. etmek 
için her çareye baş vuran Ta
bun Nebabı Fe.rhatla ve arka4 

daşlariyle kar~ k~ıya bulun-

maktan çekinmiyor ve bunu te
mine çalışıyor ha!._ Verile..-ek 
cevabı şaşkııılıklan geçince ta
yin ebne.k üzere Ferhatla Cem
!tit fısıldaştılar Guro Purohita
nın yüzüne baktılar. O gözleri
ni yere dikmiş, bir heykel gıbi 
dunıyorou. Nihayet Ferhat. 
bili. hürmetkar be1tliyen Hint
liye dedi ki : 

- Sayın Tabun Nebabı Har.
retlerini aramızda görmekle 
mesut -olacağız. Kendilermi 
dört' gözle beklediğimizi bildi
riniz. 

Hintli bir kere daha yerlere 
kadar eğildi. Sonra topuğu fl.ıe
rinde bir çark çimrek geldiği 
yola doğru uzaklaştı. O gittik
ten sonra hepsi dUIQnceleriııi 
gizllyerek susuyorlardı. cemgit 
bu sUkfttü ihlal etti: 

- Parlak bir oyun oynamak 
Dmanı geldi. Karşımızda biz
den iyi aktörler olduğu anlqıa
lıyor. 

Rahmi hayret ve hi4dıatJe b
~ık boğuk bir sesle: • 

- Vay canına, dedi. Herifia 
bu clireti muhakkak kuvvetin.-

den geliyor. Kendinden. emin 
bir adam bu 

Ferhat, bu İngili.ace, Fransız
ca karışık mükfilemeler arasm· 
da ikide bir yaptığı gıbi gene 
Türkçe olarak : 

- Haydi efendim, dedı. Biz 
bacak kadarken canbazhk et
mesini öğrendik. Hangimizin 
daha usta canbu im.iliz, görü
nür elbet.._ 

Ferhat ve arkadafJları çok 
beklemedile!. Biraz sonra ağ-uç
ların ve çıçeklerin arasından 
beyaz ipek elbiseleriyle, basın
da, boynunda inei ve pırlanta 
müceviıerleriyle sim sakallı 
orta boylu, zarif ve çevik Ne: 
bab göründü. önfuıde eli albn 
~u bastoniyle bir hademe. 
arkasında iki genç vardı. Pek 
zarif, sevimli bir adam.. _ 

Bu adam bu hintli kıyafeliy· 
le, Avrupalı kıyafetinden ~ok 
fa~la. tehlikeli ve cazip gö.ı ünü
yordu ve bı muz, otalitlls ağ•ç 
lan albnda büsbütün başka a
dam olmuştu. Nerede Londra
ıun ve Mısınn bilyük oteJ.lerm
de dola~ Nebab. nettde s m-

Ferhat, daha uzaktan onu 
yi.iksek ağaçlar albndan g ir
ken görünce yanındakilere tic-
di ki: 1 

- Il?~.arım; şimdi karşımı
za belkı dunyanın en hilekar ll
da~ı çıkacak. Onwıla yalnız 
benım konuşamama müsıade e
diniz. O bir kedidir ben <le bir 
fareyim. Tabii kedi' şimdi f r~ 
yi yemeğe geliyor Fakat kim 
bilir. belki rlünv. cm ilk defa bir 
farenin kediyi yediğine şahit o· 

İzmit Manifatura tii 
dan l.f'ustafa Okt y diifl 
vayda cebinde bulunan 
parasını meehul bir yaıı 
arptırmıştır. Hırsız :ı 

tadır. 

lacaksınız! ---------
Rahmi hili hayret · · de id': ·-------· 
- Şa,<nlacak bır hal bu h •• r 

rifin ctlreti 
Dedi. ~araya geline,. korl ·ı 

ile hayret ve me,.ak içinde 
mış kalmıştı. f en veran' t3ti1 19 
nın en gerideki bir' has?T ko t . 
guna çekildi, oturrtu. Şaban A... t 

Nebab, bu grupa blı· kae ın t 6 gus OS 
re yaklaşın ya kadar de- 1 !42 
rece ağır, son derece laknvıt ve 
kemlinden emin adımlar-a yu ÇARŞAMBA 
rüdükten sonra durdu; biitiin 0.._ O&\e Wııdl . • J 
h&yetı selimladı. '1' .. 

Al zl 
10.06 5.U 9.02 ~ A 

tın topu u bastonu tc·ı- 6 13_18 17.07 "" 
yana cım b" a ıldı; aı·' ..ı2 
g 1 "'d m bi k naı Ak.- 'bta 1-11 
kildilt'l' \'e de\ türrafy bir l l2.00 1 . .,l2. s.09 
ro Jaııı sclit.a \' 20.00 :!.1. ıs 4.1 ı:> '1 

v-.ır) 



Gaz 

n 

ti ntikt bir lngfüz 
ticaret gemtsi torpHfendt 

Loııd."&, .18 (A.A.) -- Juni
rallik. t "!lınd biW diyor: 

Geçende Akdenizd rer, van 
eden b:.r av ta batan Afanccs
ter kruvnzbrü mürcttcl>atr.:.nı 
ve subaylarının çogu nlJJlan bir 
habere g·) .. e kurtulmu ·~ıır. Üç 
subayla tayfadan 111? ki ·i İn<>"i
liz gemil ri tıırafında."l. kurt"..a~l
m<Ştır. Diğer sağ kalanlar Fran
sızla.ruı e lind · 

* Va="ngt 1 lA .... l - Bab 
riye nazırlığı, orta t Nı.jd:ı bir 
1ıı;;iliz ticaret gemisinin; tt>m
muz ayı bnşmd Atlıuıti':te- tor
pil1 ·ğini bild.irnıiştJr. Kı rta
rılanlar Meksika körl'e~ 1 ~ı
ları birıne sıkaı:ıinuşlarorr. 
~ 

vye er 
- Boıo tarafı 1 ınclde -

, HER 
1 Bda 

18 (A.A.) - Tilrk 1 
Genel ~ -

Ş yta uymay da 

ran Ü -

arlan a 

Fifo um nd nı: 
"Gayemiz, en çetin şa· 

kilde düşman~ bombal'"'· 
mak ur ti' n1üm ün 

olduğu kadar çabuk harbe 
nihayet rrn ktir" d"yorl 

Lond! , ( .A.) - Bom-

---o--

g n b d rilmiştır: 
Kurum uzun Genll1 

nımızın · ayel • atf.lnd 
dilnciı Tiırk Dil Kuruit:ıyı 
Ağµstos 1942 aba.hı a~ıl? ve 
11: Ai"US 191!2 gU! ·· en er-
miştir. 

Kııı!uli:cy, Kurum ç.ııhgmahı
rımıı genel g:dişi:ıi gözden ge
sirerek gerekli yönergelci ~ 
miş-, hesapları gömen ·re-
rek genel kez 

"Hindistanı sefalet ve p,,kJamış ve yeni merkez 'U-

ız.ttrapt-n yalnız. ıç munu seQniştir. 
k +. ı """- b" t• IDırultaya oru.:tak göMer-uvv e~ı tıı """ra ı ece ır,, · aI:ı.n ~ 1 i, lSt uı 

~okyo,. 1Ş . (A.AJ - Domı..>i ve Ankara üniversitelerinde, 
.Ajansı. bildirıyor: 1 Türk Tn.r.ih ve Coğrafya. B.u-

J on - Hint cemil ti riyaset k1:::k, ~aJ:_K ruıdan ve 
run U.Zasm.dan Yasca Oktı B B.ırlıgınden, h.U:-ultaya 

Scejun:ı., Miya w ş· bum g<'zc- gel.~ bütün~· da tll_v ·n
te inb bır mu birine fl.injis- Ieyıcilerc, Türk Dil Kurumu 
t:ı.nda İngıl • a eyhtarı nümay:.ı:1 ca.ndaıı, ~ iirekten t kkürler 
lerin Bru. ut kokusu ibi ya.yıl- ed~. 
dıgını söylemişti!:. B ·n me'll- unı! ~ 
leket Ga.n i. ~ ehru ve Azad" 
tevh."I ınden ve be bin kişin.in 
ölümünden son a i ya halin· 

T 

dedir. 
Mumaileyh a..vnen ·unlıı.rı söy 

!emiştir: 

• • 
ngı e 

y r 
- B ş ~afı 1 

Jtii!'ll' ri 

de 
za 

ine de -

bardımanLwda. kul! ve 
şimdiye k gizli utulan te
lem.etrelerden istu.fad :n A
merikan Ot'dusu uc- tk.la.l::ı dün, 
Avrup kı.ta.;ı üzerinde ·zyde 
dcğ{?r muvaff luyetler eld et
mişlerdir. Uç n kalcl le hü
cum cdPn Aıncrıka.n ilotlan 
çok yük..:>ekt n Ro!len ş:uı
diz garların:.ı bir akın yap tş
lardır. Bit rok bombaların. lıe
defleı e t.:ı.m olarak ışabel ettiı:ı 
niliqalıede cclilınıştır. Hiç bir 
bomba, uçağı lrnyıp d~r. 

Bu hareketlere bızzat i'}tirt • k ~ teçhizata. alt itene h -
eden Ame.."'ikan bAva kuvvctl"f'ı riç o1 c üzere slü:: it ::;.ımat 
başkonuıtanı .. nlı;;imdc dı>miş- on . . mıkt a ci'Dul d .-Jclı!-
tir ki: l"'zkür 86 mrlvo:ı.uk it l.lt 

- Gizli b ŞU!: dcleri ı .. va elmc ktcdır: 
12.37r:.O (} ~K Wô.~..!i lı• U-

Cılıl!ıllt'- ıtıma.t etm u 
ol.duğum:.ı=ıı isbat en bu netı- b:ı.t, 10ıB20 Tiırk lir !ık l -
celer bizi <"ok ta.bllln tmhtır. k mof F ,.e ..: n 8 6 W 000 
Bu. iyi hır şla ,,' tır. Bize Tikk lıralık ç l k ve L mi-
~o:;eu "'Y bu ışe de a.ın. etmek- ·- . • . yetli m"ktı.da ç y, ah\'e, k::ı-

Tebligde şunlar .U:\'cı, ooıı- Jtao~ sa.na.yi , e t w .... bet i ·iu kın~ 
Avru.padaki Amerikan. hav.:ıj liyor: A r1..l.. b l 'k 

k vvetl rt ~k.umandruıı Gen" ·nu birliğin bir kın. •t Hual.ıh· Y ~ rnawı..ler, cıtonıo_ ıl . tı -
ral. Ka.?!1 Spnated dcmiş_tir ki: kuya c!offe,• u ~ekilin' r,Jup Çin- l ıerı '\iC! kmıçuk: m.:ı~ul;ıtı, ta.bık-

- Amerikan.. ha.va kuvvetle- liler ge:n ral:ı.n kı ı; le çarpış· huım.ış der'!'"· ka y \'C gah a
ri Almanya.ya. karşı hem miln- ımağa. ~vam. ecliyod.ar. Batı nizli ve- kaioıyh ~ti k l .. ı al rı, 
f~riden hem. de .İngiliz ~la-' Çelbang :h ~an alı danı Dun.- ma,l halıt :ı.t ı• ı, ı:ıuıa:; ı m kı
ıı.le beraber hücumlar yapacak-- ~ya dog;ır ılerlıven 1'!r b3şka ne rı !:ıiıl'O nınlzemesı, P mu • 
tır. Gayemız enı çetin şekilde bİ?!'lik dagıtrlmıştır. 
düşmanı mbalamu.k suretli Çwı..,k1.ng. 18 (A.A.) - Ki- ~ı ve m:ı'!l!ulii'ı. jiıt .. 
mümkün olduğu kadar çabuk anksi eyaletinde N şang ile ~ 
harbe nifı.avet ve. Pktir Hu." O .kilometre cc'l.Up Döviz 
A 

• · doğusunda Kin...<man dofa.yl:ır:ın-

- Bcıı t:ıı:af'ı 1 incıdc -

·nazma doğu~unda. bir çol;: 
diişmao.; t~ kısmen l;ar 

Ilık tlan'ı:ızla.ır 

tür. 

ç:u:p mabmn ilı:kti ıcırt-

· kaçakçıhğı. nustuı.. Irmak boywıc:ı. devam 
n ve doğu Çek.:aug ey:tletin· 

de Singsien ve • enqo y3.kının· 
da.;ı geı;_e11 Japon 111 nıe VC - Baş tarafı 1 ıncı<!e -· 

' ~ y.oltL d va.ınlı Çıa hı.a.rruz· itb.a1ü.cı tacirlere mü• acaat et-
1.n.ı:uıa maruz kalınak.t~. 

1 

Kuvan.t.ung cephesinde Çno- 1 
c u. ci:va.r:w.da ya;pılau J ı.pon ta

ııtıunu püskürtühn.. tılr. 

-----nı.•----

tilllerinde "Satışlar &eı bcst bı~ 
rn.kılacaktır, birlıklerın ven:lı~i 
orcl:!ıo ile mal vcreıu yız·• dc
~erdiır. Satışların W>rb t bı-

Es a.c al arın 
tevzi seklinden 

:. 

memnun 
- Ba: ~af 1 l:ıc 'de -

ö ,le y m 5nı Pnrkotelde yıyen 
Vekil, öğleden sonra Ticaret O
dasın gid "'rek mü f riL th ari 
z" • ~lcrin · ı- · i dın~ 
br 
Bwılar arasmd 6~ruldrçiler, 

hazır clhisccıkr, terziler ınobıl
ya.ci.l r, yorgancılar, mao!fatu
~ ıl , buçuk im ] \C itlı Eıt

çıl ı.,.1 l~ wytm ya.;cıtar ve §0-

förl r bulunmakta idi. 
Muhtelif zümreler-,. n t bu 

türC'a.r mliın.cs.llileri r!l umiyet
le m:ı.Lrune yokluğ-uıl'ian b.:ı.iı 

sctmi er, bilhas f}<)f<·rl r I • • 
ri <.ada k.a:rşdr 1 rakıfacağı ve böylece . tcllklfri tik :ızlığından ~vct c'icrek 

fiyatıaı: üzermdcn mal s.ı.t <'ak J a bors:ıd.ı JI ·~ " f s ti rla 
to çıt OSU l.ırı hülyasına lmpıla:ı bu itim~ üistık temini miımkih c!du ~-

Roma, l8 (A.A.) _ tt.alyruı IatSJ}:ır lpıkkında takıbat ya- mı, f· knt bu 1 rayı 'lncak ~-
ord.uiaı:Iı umumi ka.rarg5.hınm ptlma.ktadır. gın otomobil sa:lııpleı nı teda.-

13. u.uma.rnlı.ı tebliğj: D~ taraftan M rs"nli tile- r:k cdd>ildiklerim, ı:.ı. t sızlık 
Irsır. ccphesind . d!l§.lll3JlID carlardan bazıları muhte!ıf s üzü!Y.len b. :ok 0 • ırob llerın 

kuvv tli topcu; at şı top<;µm;ı memldretlerd"'n birlik1 r n ha,. ·w · -tarafından siddetli karşılık g\ir ben olmaksızın ser estçc ge. garnJ d kıld gıru 6°'} emış-
.. ~:- o·· J.ılıı kuwct- lerdır IIIllŞ1oW.C. uşm.ruı. z~ . .. tirttiği m:ı.nifatnr:ı. c ·alarındrı., 1 : 

terinin bazı tcşebbusl.eı:ı surat- ınrnn:ı.tcr :firmalarla fü lacıaı nk D;g r c uaf. bazı mail nn 
le '"'0ır-;;.,.tülmilştür. · ..... ·· 1 M;;......_ M.:ı.truii:ı yapılan diin-I ylık::ıe~ fiyat ~z~r.nden fatuı:_a tcvzic tılbi tu ulmastndruı <:'cık 
kü gece- akınll sır ı.nd1 ~ düş- alıp. ~:.>ylccc dovız k.:ıçakcıLgı 
man bomb UÇ,llc:,c7ından akına iş y:ıpttidun anlaşılarak h:ıltlaıın
tirak. eden iltisi şehrin uçal.sa- da t:ı.kihata girışı1m · tir. 
var b:ıt:ı..ryalaı-ı tarn.fmdan dü- Yin blı·likler uruunıi 'c •.pli
şüriılmüştür. Alman a~"Ctl'.lrı ğj. ta.rafından ortuya çı .anlan 
başka iki Cu:r~is ~~ i1 ~hrip bu mühim mesele c t"afınd.. e
c . !er ve d. ,.er b r Ir gı u- saslı incelemelere ba ! .. nr.ıış bu .. 
çıı.::n da. bhyük k1ra bi!'I I ~- lunmakttıdır. ÖğrcnJ ~mıizE> r,ö
rniz:Ien biri tarafınd3n tanrıp re tugün piyasada 50 kunıc:: ile 
olunmuştur. 6D kuruş arasında c:atılnıa:·ı i 

----------------- cabed n 'bazı m rufa.tura e ya~ 
sın.da 200 kuruş iızer nden fr tu 
ra g,ootcrilmektedir. 

Havzada timaıunuz o in ton 
getirlilecekt r. Tel "şe l

0

zu 

li:hıro klr yüzd i ıl • ,. ecli'
dlği takd:.rde 50 kur u.şluk ın:ııl 

•• •• ~ 2:1-0-250 kuruş:ı e tılınn ı ica-
omur be 1 tedir. 

lj_ '(F Bugjin bu malların al ı ı b:.ı-
lunmı:ım. ı tıdır. B" l ·I uınll 

Etibank k .. ntir tev:zi "ı.5 e- ı I.ı..--cc.kt.ir. Bu. itiliarfu. ' .ı: •n lfu mi kfıti!'ll gi bu nL'\İ m 1arı sa-
sesinlıı b:ıyiler vasıt.ı.~yfu mti- zlllll!iUZ tel.1şına. h·ç bir ·ıı t~e lıiplerinc 'ererek scı bcst .,atı s 
~ sah.ipi ı·ine tevzi c~ kö- m b;ıl yoktur. Evl~ri.nJ ko.. çıkarmul.ırını bJilirın. -tir. A3 1-

mür talep; T;eyu mı.meler · ta- milr sc:basL bulun:uı ,. 1 la- ca. döv·z kara.kc.:ılığı s. . n b:.ı 
mamen tevzi · ·n:·, f t nn s nıikok il.. ruu ... ını:, bi v.urgııncular ~k\... clı t i c.ta 
henüz beynnn:une afmıyun bir· cinci ITT'in sonlaı:ınrl t.mmm. ,gı __ ·rı-·ş_ıı_m_u_ti_·r_. ______ _ 
cok vatanda !arın mevcu .. 0 u- Iamıcak \re bIL t..n.·fü• sc.ı:ır:ı 
gmıu gören mıic se rnüdfülü· kömür almamış t:k \ t rut.i2~ 
ğü telCrar beyanname t V7 ••• ıe .kalınıyacaktır. 
karar vermiştir. 1lue.3.."amıirr Aynca tevzi mu i cai t.ııh
K"ozlucn handa c.i şutı sı ıninde mil tahliye işlerin.a sür. tle 
yüzlerce vat.anda a beyruı.name , yapılması için gec E> rviE' ri 
tmrzi ctmektedır. Diğe!· tnraf4 1 ihdcw etmiştir. Buna. .... ·re Hnv
t:an. tcv.zi müess~ i. ciağıtılan zadaıı kömiir yliltle:; en \: lPUrlar 
b'eyannameye tekabül eden k.. gece ve gündiiZ':cnlışarakı..ır. 
mürü şjmdiden stok etmiş ve Diğa- tarait:ın tozlu \:..:ya 
ayrıca Jtömür nakliyatının süı.at taşlı kömür sntan ve fazla üc
leştinilmesi için Hav.mdm kö· ret alan bayiler li. c ·ın. ı \.i.tld 
mür nakleden v urlm-ın ru:ledı- birçok şikay tleıi na ı ı t J .. rc 
ni dörde çık!trmıstır. \'e ~ alan tevzi mü c ı er ba· 
dö t vapur Ha kCımir- 1'u t yilu d ikkanınn kömur s.ıtı.cı fi. 
lem~ B·rk güı_ı ~ dnr j latlaı:ını: gösterir b " ~ as-
şe'hr.ınnze 10. k nvhr f;' • tırnn br. 

\ 

a.re:sc;u 
Lavalla gö üct\i 
\'i~ı. 18 (.ı\.A. l M. h•,o.J 

Petcıı dün Ba vekil La.\' r k -j 
bul etmiş ve kcm~:si il uzun u
zadıya görü~m·· tüt'. D ıvres - Kale arasmda 

toçşt! düulJesu 
Londrn, ıg (A.A.) - G is .. 

nez \C Knledckı Alman a ~ r >ll 
Iurı • c yar ınd n bıraz n· 
ı a Duvt ~ bölges Ü,..; i e n P 

a -mı l rclır. 111g.1Uz topl..rı ı· 
k.lb 'le etmiş, bunu f;·ddet L ır 
toı> u duellosu 'takıp etm~lır 



Nakil ~e iktibas hakkı mahfuzdur ,.OM~~ 

- Elbette oğlum! .. Ben, sa- gelmiş oldular. Çobanın çapra
na dememiş miydim? .. Bunlar, zı bu sefer de suya düşmüştti . 
sayılı pehlivanlardıı·. BM. çoba- Amma~ seferki gibi obna.
na, neler yapacak daha! .. Gör- mıştL Hasmına epeyce mü.~ü
dün mü çaprazı nasıl söktü? lat !;Cktirınİ§t.İ. li'akat Kel Ha-

stc de hemen tek paça ile alro san, düşünüp, bulmuştu. Eğer 
tına alıverdi. Çoban, kalkaca- hasmı bir kere daha çapra.M 
i:'llll diye uğraşıyor .. fmkfın mı girerse biç kendini :zorlamıya
var? • .Bağlamnları gördi:n ya!.. caktı. F.ğer, ye.n başa giremezse 
Hiç boş bırakmadı h~>ifi .. Diz- bir a.ııda dönüp ardına yatar 
kyi, dizleyiverdi. cakb. Çünkü çoban gıbi adam, 

- Usta! .. Yener çobanı' Hem alttan Kel Hnsanı bozamazdı. 
, çok eilımez galiba!.. Çobı;n, hn.sm.uıı daha sert tut. 
- Belli olmaz nınma .. Çi'nuk mağa başladı. Sımsıkı tutuyor

yener ... Hiç Must:afnnın filfuı du. Kel Hasan, aldırış etmiyor
güreşinc benzemez. Tutuşları du. Hasmını bir taraft.311 kap
Rafı pehlivan... mağa fırsat kolluyordu. Lakin 

Yakarıklt Hasan, kemanede Mehmet, hasmıruı. bu fırsatları 
'tıa·az durduktan sonra hemen kntiycn vPrmemeğ'e çalışıyor -
hasmını tutup kaldırdı. Bozdu, du. Çok tetik olduğu için has
\(' sarmaya geı.;tı. Mchm t, sa• mı fırsat bulup O)'UJla giı'ece-;:1 
ın.ıoan 1;arma:vn. dönınek ist.::dı. z-aman derhal kurulmuş yay 
J<nlm kakalaİıvle zorlandı. Fa- gibi boşanıyor Vt.:, nıuknbeleyc 
:k:ıt Y aka~cı.kh WHasan. ona ta ge<'iyordu. Bir aıalık <;oban lıas 
buttan "'<> kalça iistüı,d n de roma claldı. İki pa9tı kapmak 
u~in bjı Cezayir sarrııası vur- istedı. 
muştu. Güı·cştJ.; Cezayir sar- }{ ı Hasan, derhal tavuk kn
mnı;ı dıye bır şey va1 dır .. Bu, nadı çarparak bu<ladı. Mehmet, 
s.-uına tam kalçaya yakın vu- l p çalara eremeden allak bullak 
rulur. M hmet, sarmadan dö- oldu. Bu dağıbdan istihde c
nemedı. Ohluğu ycr·de nııhlanıp den Kel Hasan, mukıılıı l ve imi 
n!dı. Yakar1klı hasmımıı kal- taarruY.a geçip çift pa~a daldı. 

çalarım da~tm< i:,a \alışıyoı du. Ve hıı. mmın paçalannı buldu. 
lfol knı-ıarak yüklenıyoı • btuı- Çobaıı hasmını boyundunıkla 
anru anıyordu. Nıhay('t em& ı k 
line n.uvaff::ı.k oldu. Hru:ımının k, ?'fılayım < er en tutturama-

d ~ t n ·l al oı. Ve, kaz kanadına gırdi. 1ri 
k!llcnlannı . ap tı · eı 1 ve, uzun koJJarivle Kc l Hasnm 
lmni.e~~ gırdı. \ t>, bek}etmeden sımsıkı kanatladı. 1kı haR1D1, 
nşnınagr tevesslü ettı. F3.k&.t, 'dd ti1 wrlandılar. 
<oban. daha evvel de. vrandı.

1 
şı e c 

J\avı kollariyle lıa:smını :çcı den 'Ha an •. paçaiara iyice el at
ve ayaktan bağladı. 8on,.a da mıştı. Parmaklarım pac:alam 
ıkıçının ii?.erinC' doğ u oturur gP<;.ııni<jti. Nihayet kaz ltan~ 
vaziyeıe geldi. Künto, küntt lik- paı a etmcdı. Hasanm ııstalıı.,--ı 
ten c::ıkmıştı. Fakat YakJcıklı ve, z,wu galebe çaldı. Çoban, 
Hasan. kimtesini üstüsk taze- yemk düşeceğini hissedmce der 
JtXI Hnsnum bu vazıyf llt aş - hal alta diiştii. K<'l Hasan, lıas
nı.ımyncağmı hı:-.sı:'<'lıncı• künt<'- mımn üzerin~ yüklencı Pk ke~-a 
yı boşı.lttı. Bu 11 ada Mc1m•et, ncledi. 'Mehmet, her vakıt
tek fXlı;. J,nptı. c1.yag-.L k!lllnıı.l.- ki gıbı kuvvetine gi.ivenı..'rl·k alt
ğa k l uldu. Aym 7..am ında tt>k tan fır!. mn.ğa koyuldu. 'Pa:kat 
paça ile ha mum sütıuc.,:e sa- sıkı bağlanmalar onu koyu
vaşn. Lakin, Yn.k. cıklı bmien- vermedi. Ner«:dcn şahlanıp kalk 
bire tem dönJii, hn.snımın Pnse-- mak istediyse öbiir taraftan 
sıne basarak paça mı söküp kösteğe girdiğini göıdü. Ve, 
kaçırdı. Yakac.ıkhnın bu b •• rc- her şahlanışında da bazan yüz. 
keti de mahirane ve, ust.'.l a idi. üs ii. bazan da diz Ust ii dü~ 
Yönik Alı, bunları ı.;oıunden rek bozuldu. NihE yet süt dok
kn ,mmyor<lu. İkid bıı de ba- m~ .kediye donc.!ii. Knlkrn:tk 
1.ıasma: zorundan vazgeçti. Kt!l Hasan, 

İşte bu heıiflerl gfü f:Ş kemanede bekHyoı ılu. Maksadı 
yaıııbı .. İnsan bu her it1 'rle g\i- bir bıçirnine e;ctirPrPk sarma 
reşP t;tireş nçılıı. Hal~t gibi vm maktJ. Ye, bu saıma oyu
h<'nflerle- güreş körleşt r:ı· ada- nundan istıfade cdt>cekti. H"r 
mı .. Vallah bab. !.. ~ahinz.ıdc halde .Mehmet, yin~ ters dbn
ile yaptığ'ım güreşten çok clers- meg<: ycltenccekti, o yakit ona 
Jer aldım. Birçok kl'r~ tatbik e- tam bir köpek kuyru~u oyunu 
ıfoc ğimı zannettiğim oyl.lnlara vuracaktı. Bu, oyun hiç de Ha
bır türlü tatbik ~enıe<li,n. Us- 1 cınmkine benzemiyec .!iı:ti. 
t.a. amunlar .. DPrhal bozuyorlar Kel H~san saı maya 0ırnkk 
Belamı? Yaka<'1klı da Şüıinz:ıdc fıı abnı •buldu. H,ısmn~ iyice 
g bi ı.ı ta.! ... Hat~ d;ı~ın oynak ba~ladl. ÇQban a· nmcg çalıru
vı 7\Cvık bır pehlivn11... y-0rdu. o da fırsat ycrmeğe ça-

) akac.ıklı Bnsanla ço~lan kı- hsıyordu. Ne ,şiş ve ne de ke
\;_.fc.tli ad~, tekrar 'lY ı.dn. ka- bap yana<'a.ktı. M'chmct, fn"Bat 
pışt.ılaı. GtıN', başlıy .. lı ·n<"ak 1 buldum ümidiyle snrmadan sar
r.n be dakıka katla: oh~u.ştu. maya dondii. Falw.t sıkı bir 
F :ılmt bu on bf'Ş d~JKtı ıçH de ı köpl' k kuy 'Uğu yedi. y eryemcz 

_ Yakacıklı ~a~ı:'.ını bır ı.~1 e b~- ı d-e il<i cllori çö-Llilüp ~eı ire des
tır1 m

1 
ı&Htı. Goı uıu1y('.~dtu lo,

1 
Yaka- teklC'ndı. Ve, tam ınaııasıyle k;· 

tJ, a.c..an. C(O" ~C ın O clll ı 0- ··" nne otnıı.ıp" riye do,.,· h k b . . 1• ,~·· cmın u .. c t'.', ,., 
b:ı.~ a ım . ır.guı:~~~u;. ull- ru aeıldı. Mehnıet, mağlup ol-
reşııı ybaırmınckı af atı~ · a :ı;;na mu tu. Kel Hasan. deı lıı.ıl sokii
do;.,'TU CO l1 ty C 1 \ ' m, r· <'lktı gu}föiyet t-•m<:ı.nasını 
YoJmcı .hya tekrar biı• ~npmz buı>tı· Ç~ban ınvafetli adam, 
• l •· dü Bu ;.fp .. ki as · • . ·ıoJ• ıı ı " , sur . .,, • ı dinlemedi, lıasnıımn üzcrmc a-
raprazı daha . derlı . topluydu. t.ılaı ak pa.çalı:ırındaıı yapışu. 
fJeOJır gıb. bıı çapmzdı. K 1 H san tutmuvnrdu. Ve, 

1• l H h . e a ' -\.<' as n, .• ısnıını yan oaş- b . ·du. 
la .ıtamı}acngım anladı. Çap- :J.h'lrıyoı · . . 
r:ıZJ iıstten de bııddvrunıyac:ı- - Oldu be! .. Bırnk. gurc.-şı ... 
ğmı nı>zdl. Gırtlaklamıyoıdu da. Tutmuyorum... . 'L. 

1 Vnzıvet kölil idı. Hasan, cm bcf? Çoban kıyafetlı a?~ı, .ne 
:yırrm adını gitt1ği hnld_ bır şey Ha.sanın pnçnla:ını ıyı e dol
y.ıpanıarııı -tı. Mehnı •t, dızlerir.i duımuş, sürüklilyordu. F,trnf -
sıkrnı., olanca kuvvctıyie bas- tan bağırmalar oldu: 
mm sürüyor 'c bir yandan da _ Oldu ... Bırak! .. 'l'ntrııst H:..-
tıu.vii H, hün:?tiı ti.ihi ayakla- n ı ., sa ..•. 
rıyl<' ' ı.:ngc.%;meğc çalrn.ıyoı c!u. Laf değil, bir anda. Hasan 
Amavutoğlu, Pomak Dcll Mu- yenilecekti. Hasan, .fena hald. 
ıat, York Ah ,Şahlnzade filan kızdı. Der-hal mukabele etu. 

• gcızler mı doı t ac;mışlar.h. Kel "'.aıgır, . meyclana koşııyorou. 
Hx.,auın nası! çaprazı sekeceği- Çingt'tıeler davul zumayı kes
rıı uıkk •• t edivoılardı. Mu':ltaf:ı, wjşhedL Cazgır meydana koşuı> 

t vmıyordu. Hat.ta Kl•l Has .. nın ihtar yapıncay~ knd·~·· !·fasan, 
t,ır an ~vvcl yenilme;,ini !;ôzJü- hasınına sıkı bır zoglu boyun: 
yoıdu . .Eger Kel Hasan, yen.iliı- duruk vurdu. öylesine sıkU ki, 
ı:;e Mu. ıııf <leı m bır nefaf; nla- öldUrccekti. Bu .sıradıı Cazgır, 
raktı Çunl·ü kcndbinin yeml- et;crt;i Kel Hasana: 
nnsı J\ ıc..lco ıyıyc haklı olaı:ık Y _:_ Bırak Hasan, boh1ma! Sen 
r,o iinccekti. l 1'nkat Kd Hasan, . , 
ık\ıı u 1luların l<im.lüJümünü çöı; galipsuı ... 
du. Bııvlcnb.ıc çaprazd..,u sıy- Deyince, Hasan: 
>'lldı, ıakat dontip yere yatayım - Baksana! Kelepü"t.lt;n. P~: 
de: kl'll ) ::ı.l m dı, sırtı h mınn. ~a kaptı, üste de beni sut Ustu 
dö;ıu. b:r vunyette kaldı. yere vuracak!.. 

Çoban, bir türliı çaprazı sök- - Bırak sen! .. Vu•-s•.m.! .. 
ımcmifitı. _Neden pispisine sırtımı ye-

0\ l b:r vaziyet h~8;l oldu ki, re vurdurayım be! .. lllç de vıır
r,aı ra.: h."1 r1praz oldu. lki peh durmam! 
Jıvan, ... y•u-..t ve, biı birle.! ıne ya- - Bırak sen! .. 
,-11ı-ııt kaldı!ar. Çoban 'kıyafet- - Bırakmam! .. 
lı adam, ark1 ra.prnzındnn has- - Bıraık ! .. 
ınu.ı ılcri surr.ıcğc başladı. Birynndan da Kel Hasanı çe-
tıem stirüyQr ve hem de önden kistiriyordu. H:ı~ da .bırak: 
Q'.:D"clleıne<Ye b~Jıyordu. Kel mİyordu. Arnavutoglu, gülerek. 
Has.n, harınırun dolamasını - Ulan .. Herif zorla. adam 
sökmek için ıçren budamaya yenecek be! .• Amma, b,? sefer
uğı-&<uy.oıd;ı. Fakat ~oban.o k3;-· ki yediği köpek_ 1?1yrugu; ~m 
füu kav~ kollanı. m1!ıktı ki, köpek kuyruğu idı. Mura. aga 
onu sökmek ımkans1zd1. Niba- lbu, Kel Hasan, çok usta çocuk ... 
ıyct budayarak söktü ve, dönüp Zannzdcrsem .. Bu, sarrı.kyı bile 
haSllllnın ~ö-ına sarı!.dı. bile vurdu. Hasmının don. ı:,i
ı.ıohm d~n hı ı durmu~u. Bu ne de bile bile meyda-:-ı ' 

uretlc ıJ,ı ıx..hl:vnn pn..,~ t'rn eve ·Ari -.ı 

=f HAR 

le ce 
- ea, tarafı 1 incide -

giliere, cihanşümul bir harp i
çin hiç de hazırlaıınuınuş ve 
dayandığı arma.dalar, yeni harp 
metodlan yüzünden, d('Wzle
rin emniyetini sağlayamanuı,tı. 
Anayurdun müdafaa manzume
lerini Dojlarda, Rhein loyla
rında dfujünenlet', büyük harbin 
belirttigi mecburiyetleri, askeri 
mükellefiyetleri bile ihmal ~ 
mişlctdi. A vrupaya bir gün ni
zam vermek U7.ere han'lkete ge
çecek ordularsa, yeni esaslan 
da gerçekten behimscy~n bir 
zihniyet ve enerji ile, son erine 
ve malzemesine varıncaya ka
dar muhaı ~be meyclıı.nn siireeck 
bir var.yet ve kudret kazanmı~ 
bulunuyorlardı. 

DURUMU 1:: 
ve pi 

Cebelüttankta, Maltnua, or
ta şarkta ve uzak doğuda ordu
lar bulundunmak ıstıraruıa r1.üş 
rnüştü. Bu durum karşısında, 
herhangi bir yerde üstünlük el
de etmesi ve kat'i tcşobhUslere 
geçmesi her fiCYden evvel zama
na bağlı idi, İngiliz :c-evıt \'e i
daresince "tek cepho ''e us 
plfuı" imkiuısızdı. 

• Milli 
oyunlar 
f esti vali 
14. 2 2 
Ağustos 

Yağmurlu havalarda 
festival tehir edil iyor 

19 Ağustos Cnr63Jllbıı günü Bebek 
Belediye, 20 Ağustos Perşembe gü
nü Tcpebaı;ı Hnlk gazlnolarındn ya
pılacak oıtın l\filll Oyunlar Festivali 
illın edılcn günlerde hava yoğmurlu 
olduğu takdirde tehir edilecektir. 
Buna mukabil aynı günlerde FedU
vnlc Melek SineınRsında devam edi
leeektl.r, 
Tehır edilen günler iein davetiye 

alanlar Melek sinemasına da gde
bi.lirler. 

Tehfr ('(lı\en suarelf'rin ne vaKit 
yapılac:ığı ayrıca blldirilcccktiı. 

Cinayet mi, 
kaza mı? 

TOR iVE COMHURIYETi 

Z İRAAT BA NK A SI 
Kuruluş :tmüü: 1888 - Semmyosi~ 100.uuu..uvu !lürlı liJl1l1 

Şube ve~ adedi: 265 

Zirai ve icari her türlü banka muameleleri 
Para biriktirenlere 2.Sı800 lira ikramiye vcnya! 

Ziraat &ı asında Jrumbanıh •c kurobarruıız tnsarr..ıt bcJftP1!!f:. 
en az 50 limsı bulunanhıra senede• defa çekilecek kur'a ile ıışıı..
pllna göre ilı::ram.İ1e drığıtılacıık1ır. 

. fi Med 1.- ........ k 4.IOO UN 1100 _, 
ti• - a IAOO• a 
4 ......... . 

40 • 100 • 4.-o • • 
D 1 K KAT: Hesaplnrmdaki pa nlar bir sr.nc ıı.-inde: 5 }rradıı:Jl ~ 

di\şmlyl'nlr.rc ikrarr.iyt' çıktığı tak lırdc % 20 f:ı;,>J:ısiyl ,·eril&9N' 
Kur'alar ~ tW!i' ilefa 11 Uart, ll il.asirao, 11 Pl 

lül \'e ll Birinc.lkinuu taribleıinda çekllooekfu. ,.1 Gerçi, İngiltere, hıu·bın baş
lam:ı.~iyle, A vnıpa e_e,;:ı...slııdc 
hiç değilse bir tevkif reddi te
sisin.den "nasibi h".-.ti" sıne 
göre geri durmamıştı. Avru· 
patlan el çcldş, o toprn1dnı da., 
artık uzan bir zaman için, kar
§llaşmak ümitlerini sfüıdUtwi~
tü. Hatta, anavatan tehlikelere 
maruzdu. Bir yaııdan, !:>ilah ba
şına çağı ılacak ve y<:tistirılc
cck teritoryal ordunun yurt 
müdafaasına ta'.hs'.si, öl;ür yan· 
dnn imparatorluk yoll;\nııın Ye 
:lmpılannın emniyett~ bulundu· 

Rusyanın ve Amerikanın 
Mihver aleyhinde lıarbe giri§
mesi de, İngilterenin, harbin 
müırak noktasında büyük ordu
lar toplamasına 'bugüne kadru· 
fırsat \•eremezdi. Almanya, 
müttefikleriyle omu~ om uza, 
R1tc; ordularına yi.iklcnmişti. Ja
ponya, .her hamlesinde mil\ :ıf
fakıyetler kaydetmiş Ve Anglo -
Sakson can dama.rlanna el al
JrW;1.ı. İstila ~emberiuin gl'nişle
tilmemesi, ilk plana geçi;ilıneli 
icli. Rommel, orta şarkın anah
tarını ele gedrmek iizcr~, bas
kınlarını b:ışanyordu. 

Dünkü niishamızda Sa."llatya- K I Z I L A y da Davutpaşa camii önünde de- ,, __ :.__ · 

nizde bir ceset bulunduğunu, [ S t D D • kt •• 1 .. ğ.. deJI: 
fa~'l.t hüviyetinin tesbit edilme a Jf epOBU ır OF U UD 

Evd, zaf tr tanrnız1adır. 
Müdafaa, oynak mahiyetini 
muhafaza eU;e de gayeye götü
remez. Ancak, herhangt bir te
şebbiise, neticeden emin bulun
mak qartiyle, geçilm-ek de harp 
manuğı icabıdır. Miidabıa, ka
m esirger, vakit kuandırır. mü
na.<:Up anda taarruzla!' da <:ıkaı
mak sartiylc faydalıdn. Bı itan-

diğini ya~mı~tık. Yapılan talı- a ozl u a en u iJ 
kikatta cesedin hüviyeti diin 
sabah anlaşılmış, bunun Beya· {KARA SAR TA il A§JI z.ıtta Soğanağnda, Katip Sinan . ' B SOD 
mektebi sokağında 22 numar.ı- Adilt• 1.ıya~;.~u ÇJk. ı·ıl;ın ·ul.ııek uı:r.yikli \'eyr"'ı' lıut•lı,. ırı·•'tılt 
da oturan 20 yaşlarında Hati· &yo~lu v e Emıuonıı bm etlcıimmfo ıo lmıu uır .ıt.ı •""vııı 
ce olduğu teabit edilmi§tir. Yrnıpoı,1.1n<> knrı::1sında . 

nılmaları ı.aıı.ıretleri baJ;gos· 
tc>mı.işti. Süveyş için yakın bir 
tehlike varitti. Fransanın çök
mesiyle Ceöelüttarığm tl"hclid~ 
de bahis me\•zuu idi. Denizler
de seyrüsefer seıbestisı .Je, hn
zer mülahazalarının .ırtık yer 
almaması yüzUnden1 kalmamı;; 
gibiydi. 

Semtinde güzelliği ile mcş- KIZILAY HANl.N'OAKI" · OEP. ZOA hur olan Haticenin vücudunda 
birtakım yara \'C bere izleri gö· rı·lı ya, üç yıla yakındır, tcdnfüi 

planlar güdüyor; Almau hava
lanndaki savletleri, bugiinki.i. 
ımdıiyetiyle, yıptııtıcıdır, hede
fe ulaştıramaz, doldoe Goebbels 
de, kat 'i neticeli bedeflı·re yli· 
riırken, acı JStıraplara. katlanı
laca~ıını hatılaüyor. Şu kadar 
var ki, her iki taraf için de a
maç ha..."mlın imhasıdır. Ona e
!işrn k i~in. şimdiki vuruşma 
olçü ünün genişletilmesi esaı:;
tJ.r. Klınbilir, belki havnlnrda. 
ve karalanla, tarihin kaydetme
diği boğuşmalara şahit olnea.ğız 
ve o zaman-nihai zaferin nerede 
v nasıl alınacağını da nnlıy&
<-ağız. Ancak, unutmamalıdır 
ki, ham az yıpranan, az hata 
eden ve sinir kuvveti sarsllmı
yanlar kazanırlar! 

rüJınü.ştiir. Kadının bir cinaye· Aşagıcl,ı~.ı ııy. tl.ır ı~crn1dt n ıyrıc, . ıpaJI k. bul edılı J I: J t 
tc kurban ~itmiı; olması mulı- Şİ•en n beddl (Su~ u 10 'e ı:; ~ depozıtosu: lCi k.ıruc hf'""ı ıı• 
te.mf'ldir. Mi~dileiumunıilik talı· kunı~ıur. 100 ~ııt<'hk & •nrlıklnron satılır .ıın.-ıdı . 

Büyülı Britanya, lı.ırp haya
tının. anayurdun ya.~aını:csmda 
iımil kaynaklnnnm \•e kilıt nok· 
talannın konınmasına, bm un 
için, blı·birinden çok uzal. y T· 
lerd cephfMr tt.'s'isine ıııeo.bur· 
du. 

Zafe 
ayra 1 

kikata devam etmekt.::ıır. 

Serseri çocuklar 
Dün gece Beyoğlundn, köprü 

altında Ye Galat.ada yapılan a
ra.ştırmalnrda 22 serseıi çocuk 
daha yakalanmıştıı'. Bunların 

bir kısmı kimsesizler yurduna 
yerle.ştirilcc·ektir. 

Denize düştü 
Dün Köprünün Sir·keci ta.ra

fında rıhtımda oynamakta olan 
Avra.m oğlu Jan denize diişmüş 
ve etraftan yetişilerek kurtarıl 
mıştır. 

Ü ER BAJVK 

Deri ve Kundura Sanayii Müessesesinden : 

(6onu ~yfa 2 1;iituı:ı ~ df) 

ba.şlanacaktır. Teftişten son· 
ra Cümhuriyet abi<lc~i önimde 
yer alacak komutanlar ve vtılı 
deniz bandosunun çalacağı 1s
tikliıl marşı ile direğe çekilece•· 
bayrağı selamhyacnklardır. 

işçi ALINACAKTIR Bundan sonra abideye hazır
lanan çelenkler konulacat, bU- 1 ' 
tün nakil vasıtaları ve kule dü- ı 
dükleri Jıe fabrika düdulderi 2 - Verllecck ücret isç.İn~n kııbil.iyet ve kudretine göre günde 120 

bir dakika öttürülerek mera<;ı· lrnruııı«n 'oa§lar, bu ücretten ba9ka icvkahidc zamanlıırn mahsus % 25 

mın bnşladığı bildirilecektir 00<-TINck ayrıcn öı:le yemeği -.e ii elbısesi verilccekt.lr. 

1stanbul garnizonunun en l- '.An.u edenlerin 24 Ağustos Prıznrle i gumımlen 8 E)lül Salı gununt; 
demsiz subayı bir nutuk ~yll-
yerek 30 Ağustosun mana ve , lrnıfor her gün ve 10 Eyl(ılden 19 Eyl5le kaclar Sıılı ve Ç:ırı;.amba gUn-
mcfhumunu canlandıracaktı . lerı Ç:: >'kapıda fmrınbul Ayakkab cılnr Koo})(!r&Ufl merke1Jndc Fabrl-

İstanbul komutanı dn biı fn. kımııı. muml'&Sili Sinoplu Mthmet'e murrıcaat etmeleı.·ı ilan olunur. 

ta.bede bulunduktan sonra 0e-l iiı .. İlril .......................... 11111111 ........ ıırm ..... lll!! .. ~ 
çıt reFınıi ba.şlıyacaktır. Geçıt 
resmi bitince saat 12 d Sc•lmıi
ycden 21 atım top atılacakhr. IP••••m•ıım••mm•m•••~•-••••~ 
. Bayram münasebetiyle 6elnr ı· t b } B J d• • ı· ı A J 
ve askcıi binalar süslenec~ktir. s an u e e ıyesı an arı 

O gün ve o gece halke.vleı in· ••••••mımmm:&llil••fa•m•••••••d 
de törenler yapılacak bugiınun 
mit.na. mı belirten söylevler ve
rileLektir. 

Dumlupmarcla yap1la l t<i~ 
rene Şehir Meclisi admn. Zahı1 
Ural )f".tiriık edecektir. 

l ıwmi G ~zisi 
30 Ağustos Zafer Bayı arro 

g\inü Taksimdeki "İnönü g~-
i nin açılış töreni yapılacaF.· 

tı~. Zafer Bayramında tribiıne 
da\•et edileııler gezinin a Jlrna 
föreninde de haur bulun. ral·
Jardır. 
----,.nıc:----

·Çahştıkları matbaayn 
soydular 

Ankara cnd<lesinde vılfı.yet 
kaışıs-md L1samcttin iblnjnde 
biı ahsa. ait olan Evrensel m t 
baasında cv,•elki geı e bır hınrız 
lık vakası olmuştur. 

Sabahleyin matbaaya g e,.n 
Li~ mettin bir kısım matbaa a
letlerinin yerinde olmadığım 
görer k derhal hadiseden za bı-
tayı haberdar etmiştir. . 

'Tarımın a~dell 

.2!>2,00 

5lil,&O 

tik Teminattı 

41,82 

Şeiıır Tiyatrosu tnrafından 942/943 
temsıl devresinde çıknrılacıık ohm 
'l'ül'k Tıyau oı;u adlı mccmuanııı 

mua,)•ycn Y<'r:Je.rlnc konulac<ık iliın 
'e rcklihıı. 
Şehir Tiyalrosu Dram ve Komedi 
Jusıınlarının dış kapılari,.le dahilde 
nlllrıyycn ycrkrine 942-943 temsil 
de,·resindc konulacak ırnn ve r<ıklim 

Tıi!ınlln bt~clleri ile ılk teminnt :rııil.tnrl;ırı yuk:ırıda yazılı işler ayrı 
:ı)'rı açık arttırmn.Y;ı konulmuştur . 

Şartmımcleri Zııbıt ve Muamcliıt Müdür1111,·1.1 kulemindc görülebilir. 
1hn1elon 3/9/942 Perşembe cünü sant H de Daimi Enı:,.mende yapıl:ıc::ık

tır Taliplerin ilk teminat makbuz vey:ı mektuplan ve kanunen ibrazı la-
2'Jmgclen digı:r v<'Sikalariyle lh:ıle günü muayyen saatte Daimt Encümende 
bulunm::ıhırı. t • (8963) 

lstanbul Defterdarlığından: 
Litanbul Adliyesine rııt Hukuk Mahkemelerinin iGt:ali altında bulu

nan Tomruk binas.nın (3056,50) Ura keşifli ttımlrnt işi 24/8/942 Pazartesi 
gunı. saat 15 d~ Mılli Emlak Müdurlugundc miıtc6Cltkil komisyonda 3çık 
clu;ıltme ılc ihale edilecektir. Muvakkat teminat (229) llra (24) kuruştur. 

İsteklilerin en az bir taabhutte (2000) liralık bu işe benzer iş yap
tıirn<ı dnfr idarelerinden ıılın19 olduğu v~ikalnrn istinaden İstanbul vHA
yetine muracnaOn eksiltme tnrihiııdcn tatil giinleri hariç S gün evvel ıılın· 
mış ehliyet ve 942 yılına 3it Ticaret Odosı vesiktllarmı ibraz etrncleıi muk-
~zidir. . 

Mukaltele, F..ksi.ltme, Bııymdırlılt İşleri Genel, hmmst ve fenni 5artıuı
tnHeri ve ke,ıf hiill\~asıyle buna müteferri diğeı· e\Tak Millt Emlflk MiJ-
durluglmde g\lriılcbilir. (8466) 

Bunun üzerine vaka maha1lı
nc gelen memurlar kısa bir tab 
kikattan sonra hırsızlığın fail· 
Jerini bulmuşlardır. Suçlular 
ayni matbaada mfü--ettiplik ya· pan Mehmet ve Seyfettin adm· _______ ııımı_.__ ... _____________ ~ı 

da iki ki.Jdir. 

Dıvarm üzerinde 
oynarken 

An alya Ummni Nakliyat -, 
T 0 R K AN ON 1 M · Ş 1 R.K ETİN DE N: 

A lfi kada r l a ran Naz arı Dikk t i n e : 
1 anbul Dördüne O N<ıterllğ1oden ~tıaddıık 9n /942 tarlh ve 6-158 

No.lı veklletname ile Şlrketımlzln gtimrllk aervfsı ltlerlnde istihdam 
edilmekte bulunan Turhan Dehme il ile Hayrı Okkey'ln görülen lll· 
aum lızerlne vazlfelcrlne nihayet wıcrHerek Şlrkctlmlzle mUnaeebet1eri 
k llmii ve Sirketlmi:r. nam na hiç bır ımuamelc ifHına sıfat ve ealAhl· 
yetlcl'i kalmamı§ bulunduğu allkı rlerca blllnmC'k üzere ilin olunur, 

Kadıköyünde Ku§dilinde Çi
lek sokağında 6 numarad, otu-' 
ran Rahimin 6 yaşındaki oğhıl 
Ertuğrul dün evlerinin bahce 
dıvannda oynarken duvardan\ 
a~ğı düşmli"}tür. Çocuk baygın 
bir halde Nümune hastıı.banoo.· 
-n ".11dnılnııshr. ·II::s:t:::::J~m:~~::ı:ac::ın;:;ı::::m:;;~~BS=<!.:::l!:ı~!::l!~~~:;;z~tı 

======:::-===:-=::::;:::::==;;;::::;============~~ 
Siyasal Bilgiler Okuluna "M'iHkiye Mektebi,. ~· 

girmek istiyen lise mezunlarma 
Si,\ ;ı5:;;l Bılgılf'r okıılurı le~ •i 'l.eya ıK"lı. rı !{llt'b.lıııt ıcı.ı: 

:ıuııu olmnk, olgunluk ııot hnnıııı vf·r ıı ' btllunırnl. ' t ~ ul'ıli<• • ~ 
lmtıh .. ıunı k«Z: nmaı· l:'ııımdır s, nıc imtih. nın ı: ı •>< .. ıı ırı ır 
ka.Ydı Ank •. l'ad ... ııwktep bıı•.ı ındo 'c lst:ınbuld. Yuk <·k c'ığrt' . );; ' lunda l f'ylüldcn 5 b.rmc-ıtf'şrnı ı b::ıhınn kad.ır yt•JJıJ.>< • 
imtihanı 5 bırırıl ıteı:rın pııı.. ı lt"-"1 $ \>.ıh lın lıyd ktır. Sel n • 
nın gunlerınl hrıng dcı slcrden y<ı ı 1 ragını \>e knyıt c r. lıı· 1 

C\'rakın neler olriugum• ogrenmc'~ i tiy,.ııler buluııdukhır )erl"rı 
rif Mmlurluklerınf' 't ·:ı lı<e IJ\U(lı.ı lllkle::ine \'C Ank. r;: ri. sn 
gıl~r Okulun. VI'.' ısı.mbııld.ı Yuk~pl. ögı, tmen ÜKulım~ murıı1 fi" 
llclirler. _ ıli5~ 

Yiihsek Ziraat Enstitüsüne ıaıebf 
hayıt ve .kabıı l şartla·rı 

Yuk c k Z ı .. ıt En u1.usunun Z•r, at, Orman, YC'terınt 

parasız ~atılı, l • rı 1ı yatılı, ;) c\tıı.ız talt'be alınacaktır. 1.sı.eıwl< rı 

942 aJ.:ş .. ının. ,ıd.ır ı:ıı ııtü rt•kföı l•ıgııııc .1 ngıdn~.ı ' t~lH·• ı ..- · 

etmeh~n laıın.ıl '. l\l'. 
1 - J.s• ı ·ıı 1c .. 1 \ esıkı.)aı', A - l! Plltli el ym~ısıl hıın!; fı:ı1H1 ı: 

tcılebe ol. ı ak ı,ı mck istu'lıgini bil•liren bır rlılekrı , B - Lu;c bl 
Nııfı gunlul· dlpluı, ıılaıı \eya ıwıeılıkteo tn dıklı surethrı, C - .;t 

rn l, D - A'iı ı..:ı" dı, J; - 01 nt'ğı en<titiiden \•eya 'ılayet ornıaıı 
ıırant muılurlııhlt>• i:ıdP11 .ılıntıcak s;lıh:ıt r.ıporu, F - Belt ,11yt. 
li ten .ılın t.ık ı' ı lı. 1 kagıdı, G -- Altı adet 4.5x6 ioıo1:.ı tıftıf• 
wm olm1y r>, '\;,111.ımde gclmıy<:ıı pulsuz dılck<'eler lrnbuJ c .. -ııı ·~ 

!! - Pıırm.ı '· ıılı ••rmek ist.iıcn t.lcbl'lein 25 .}ıt nem• ı ı ı 
- 1 ıcı .. ı '" u;ıın ımtıhnnınd.1 mıı' aft ak olma ı şarttır. ~ ım ın tl ' 

k:ır.ı Yu.tCt k z .. ı. t 1~ ı .. tıtusıın<lf. t tanbukl::ı Sııll nrıhınt ı Yıı1'"' 
'e lktı• :ıt • ~( ktebm<l :ıgıdakı g\inlerde ynpıl:ıc. kU". 

7/10/942 ç. r :ım\,, <a,ıt 14 30 d:l Turkl'C koınpow,yür: 
8/l U/!142 Pı ı ı;.t mbe s.ınt 8

1
30 1n Mııtematil. (Emsııl ı~ ıılı 

8/10/942 Pt-'t"''ınbc n. t l4 30 da y ... b.ıllCl dıl o·r:ııı<-1.U• • Jllr<' 
bılıı.t e th llrı ındcn bırı) 

9.1 O 942 C' .una sa. t 8.30 dn i.ıı.} oloji, 
9.10 !H2 Cun ·• ıı.·wt 14.30 d.ı fü~ık. 
](ı. 10.942 Cum. ıtt~· s;ınt ll.30 dn kim:r:ı. 
3 - Par .. 11 yatılı 't.: ~.ıtı:,ız takbcler s•..,·ım ın: 1.ıh .. n,,,, tiı\, 

J'amlı )ll"lı t.ılt"ll<'tlf'll t. tıl ın\Jdıkti hnriç bir '"ene ıı,ı!l ıl t.•K"11 Fi 
CIJ?O(ı 1 

T. iŞ BANKA. 1 
K. TASARRUF 

HESAPLARI 
2 tkinciteşrln 

Keşldesi.ne aynlnn 
:tknwıiy er: 

1 adet l 000 Liralık 
1 ,, 500 " 
2 11 250 ,, 

14 ., 100 ,, 
10 ., 50 ,, 
40 " 25 n 
60 10 , 

- -~ 


