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• • 

GÜNDEI.m ın Asi DA.I.K GAZETESi Her yenle 5 lmnıı! 

SIYASIY AT 

r Dikkate değerli sözle; Hindistan 
sükunete 
kavuşuyor 

1 inci cephenin açılması için yeni b · r teşeb üS 
. IIer Yerde ---
~ h ·~dert. ll'a7cut · 
~retitı aerı...'?.. l>i; fara/ta. 1JOk ~1.ıi tfMaf~ ve hatta 
._ .l'Ü(' ':'.""'181 ~ • • """'1<1'Ml t6dbior llllu-, 1 dcrluıl 
tıt ,!f;yı,,':'.. Url..iittür"iilrni, İi Ol'taYa çıkar, B'fikıiınenn mıüd.oha
lr<!-O;rl.er; biVc hep ha1lr.ri11d'::/~rı!ı bımdan do!a!tı yilkscldiği
"4ıre1Jilkl~ 1~ gevşetmek ~kô.ı1tt ederler. Hüklimet sıkı 

Bahadır Sapru 
lngilizlei-, dün Fransada Dieppe 

büyük ihraç yaptıla <lıına .au«('f et '"' tıc &eı·be.st ·-·" • 1 .. ~ tcyqdiif edetr ,,...,., r.,ıer FW. ı..,.,..,cre a.mmi inıkıiıı 
.__ ıez. • >ııt in• bapta .w.ıoııi11ti biı· yar-

• 
cıvarına 

N __ _ 

ke:l~er~~rı~~aıık hen .tüccarın kendi 
baş başa k:ı'a 1abelen.ne, vıcdanlarile 

v 4z - ına anna ınanamıyorum 

·Parlıl.mento azasından 
mürekkep bir heyet 

gönderilmesi için 
teşebbüste bulundu 

Amerikanın arzusu 

"Hindistan, harp devam 
ettikçe Müttefik 
dovletlerden hiç 
ayrılmamalıdır,, 

Müttefik ihraç kuvvetleri 9 saat süren 
ağır çarpışmadan sonra geri alındı 

~ 't,;:~:E~N CAHio YALÇIN 
_ 

13 
duın: olsun aiye sor- ~~:~~1 ~edilın.iş. bir fırsat 

~iııı ı~ gl;Jıişled.j . göı·J:, .. na l ıman etmı~ler gibi 
ille · "ası.! . nız zarne. f !'Y0 ; ar. Buhran O'llorı 

ınııuıısunı;z,Yedm .k.ı"arlard:ı.n edakarlıga, insafa sevkHmi-
- "ok . . cgıJ ın • yor. Bı'~'-'- '---d .ı· "' ıyı be 1 • k "<UUS n=anç hu,;Jarım 

AI~ dUn ınaİ ~1efencti am0,~, ı-a~<;ılıyor. He!"'inda aynı te-
l'llCJı 1'.ldını. Yan.ıış Yf~ l\'ltruiştiro. hi· ~rnnn Yağmur yağarken 
etrn J;ıtıyorıar atuıa •·cı·. d vtu. arı dolduralım. Ve clol-

ll l"<lıın_ • Ben de h. ııuı ~~ruyorlnr. l<'akat şikayet ede 
u hika .... e ... 

Aıac • Yu buriJda ' 1 B" .. 
lla.,-vckt; ı.:azet.ı,lerin~~ dil'. leı· ~~ğ b1;1 işittiğimız şikayet-
ıç,nd l<allay'ın n l)ıd, ru ıse, bu pa•n bollu'hı 
~(lıır~ Y_aptıg1 6" ~ıeı;ı)(ht ne<:len? Pa~a sıkuıtısıı•ı y1,1;,2 tan ıı e soyienıiş ofctalı.u,, bir ~abıt ı:;elırlı memurlar mil•'ah-

.,13~ Parçan nak1~n''. nu~uı.:. :ı:;1~1 ve kürük ıratı{ kim~~!er 
Yi Ctb tohm ç'f~iJ~,. ).or- ; ) oı. Obuı tarn.f ılgınca pn-

Ankara, 19 (Radyo Gaze
tesi) - Son alınan haberlere 
göre Hin<.listandaki karga:;a
lıklar sükiinet bulmaktadır. 
Bahadır Sapııı, Hint liderle· 
riyle müzahrede bulunmak 
üz.ere pariii.mento 3.zasından 
mürekkep bir heyetin Hindis 
tana gönderilmesi için bir te
şebbüste bulunmuştur. 

Ge.;en hafta bir çok tahrik 
hareketlerine sahne olan mer 
kezi 1talyadaki işçi teşkilatı 
da bu gibi hareketleri takbih 
ettiğini bildirmiştir. Ve şid
det hareketlerinden çekinıl
mesini, meşru vasıtalara ~ 
vurulmn!!lııı ta-.•siye etmi~tir. 
Ayni sendika hükfımete ver
diği bir muhtırada şiddetli 
tenkil hareketlerinin isU:n
miyen fena neticeler verebi· 
leceğini ileri sürmüştür. 

(Sonu S•. 3 Sü. a Ul ________ ..) 

• 
Almanlar, 1500 esir alındığını, 3 
muhrip ve _ı torpito batırıldığını, 
28 tank tahrip olunduğunu ve 83 
uçak düşürüldüğünü bildiriyorlar 
Lonclra, lll ıRadyo - Saat:} gemilerınc dönmüşlerdir. 

19.45) - Bntanya ihrae hroıı· Merkezde, µrhlı kuv,·etlerle 
ketlerinm 9 uncu -çe en buyllğll tankların hareketi elan <.levam 
bu sabahın ilk saatlennde, ıııgal etmektedir. Çıkarılan kuvvet
altındaki Fransada Dieppe b(ll· ler, Birleşik Amerikanın piya
gesinde yapılmıştır. de k~vvetlerinden mürekkeptir. 

Dört nıuhtelıf mahalden tank İc;lcrınde De Gaul taraftarı bır 
)ardan ağır sılB.hlardan ve ınrh müfreze ile Amerikalıların 
Jı teçekkillıerden mürekkep Bri "Ranjer~,, taburunun bir müf· 
tanya kuvvetleri ı;ıkanlınışbr. re?.e8i vardır. 

Dieppe mmt:ıkasına akın ya· \So•u sa. ı su. 4 te) 
pan kuvvt>tlerden sol cenahta
kiler evvell tardedilmi!J iseler 
de sonradan aldıkklan takviy~ 
kuwctleriyle bulundukları ycı 
leri muhafaza etmişlerdır. 

Sağ cenahta 6 puchık bır mi~ 
man bntaryasıyle bır c-eJii;anc
Jiğı tahrip etmekten ıbaret o
lan vazifelerini yaptıktan sonra 

Pasifik'te 
Amerikalılar Salomon 
adalarındaki mevzilerini 

&ağlamlaştırmıya 
devam ediyorlar 

ınarnu!':l>ı hububat - 'c P"na- ,t k112amyor ve çılgını·~ harce-
11lrnasıatn fiyatJarıv~ nıı.yl ·yot'. Emlak ve an;a fiyatının 
tacaat~akkında hiık~·n ;;nt~- ::;,~bilyarun, mücevheratın, bil: 
lıu tıı.ı lıuiunnıakw tmete ınıı. ~.ın kıymetlerinin bu kr.dar 
\'er, f'Jılere k!Sa<-a" •I ::ır. l ~n ~r aHı neden? Iiem halkın bo
ı~ nrt.'rtıın: Hugiin ~ı:. ,,.., ahı gazını füka sıka par ı lııı:1.'lru
rı~ buJundıı"u t . dur.v2nı11 )orl:ır.Hem kazandıkları parıtya 
•nası Qj~ kims~niıı evxulau, clu- kıymet ı•r- ıtıbar vermi• eı ek on
l:iin ~ fırs;,t teı;k!l~~tvet yap- ları .dı:rhal taşa, topr~ı'!'ıı, Fiip
~t »ınc acar YUruun •ı:nıez. Bıı Muıtu} e, hasılı ""Ye olııınıı o!-
K; Cf!r.aı l lttillet..n;~ ~~:k•yni ~~nl nnaBtelJ<N etrn-:ğ·~ ~an atı· Japon denizaltıları Spen-
Uı;ı:ı ı <!tı:le d 1 °' li · r. ar. u P«ra isterse h iç 'ıat 
' ı.a k•~L O\UŞtn \' b getıımt . f k • cer körfezı'nde 

Yedek Subay okula 
ckınını. "'""tını d k u b'. ·.;ıu, n at tek <·lleriıııle •• 
n~l:Pn y:~~Vlii.tlaıır~ızrn~:ı:0 ıı~~:y ks;'lll! . Ünümüzdeki Cumartesi gu·· nü . h rekatta bulunuyor 

ıın 'İinı e gerisinct~ı h' • ta· car a~vekılınin Maearis-
~aııı h1l'nJ~Crın ınc·mİ~k~tıln~ yan~~- bu c:ns ad:ımıara brı;;ı Ankara da bu·· y u·· k Londra, 19 (A.A.) - Salo-
etır:we td bulunın'UUn1 r ı:ı ıhtar hPr mı-mJ,.J""tte mon adalan muharebeleri hakr 
nı'<\ kazan erek fa>Ja ve <..ı\ aynı şınıfa mNısup vıır,;urır~la- fimda yeni haberler gelmiştir. 

\1 RUSYA'DA n 
Almanlar Kafkasyada 

baskıyı cenuba 
doğru arttırdılar 

Alman-Rus harbinin baş
langıcından bugüne kadar 

6 milyon Rus ötmüş! ' 
1 

AFRIKA'DA 

Ortaşarka büyük 
mikyasta Amerikan 

kuvvetleri geldi 
Cephelerde devrıye 

faaliyeti devam edı)<loı 

Mr, CORCI 
1 

Voronej kesiminde El Alemeyn cep
savaı şiddetlendi besini tefti etti 

Bcrlin, 19 (A.A.) - Alman ı Kahin-. 1. ıA.A.ı - iff~ 
tebliği : şıu-k lııgı lı.ı: Jru ·et .... kıı; ' 

Alınan ve Slovak. - kıtalıın ı galıının bnj!'linkii carşaııı.hı ı,,.,. 
Kafkasyad.:ı birçok yol giiı;lük- !iğı: 
lerini ve dağlık araı:ıde ır.a)'lnlı j 17 lS ~ı0J."t">' gec:etil deVl> 
tarlaların zoı·!uJ:Jarını baı;anı.- yek-riıni:ı; bütün l<ffiimlerde fa.a
rak cı:n~~ doğru baskı hare- 1 liyd. ı:c;e~;şı~: v~ ~~ 
ketkrını ılt•rlet.nıektffi ırlt>r. devr.yea·. ıy!e ılJC:i ('.kiplerınt 

(Sonu Sa, 3 Sü. 7 do) 1 \&oru.o s ... i Sü. 7 dr) 

Moskova konferansı 
]arı ~b·/ t~ıninıne kalk:~or. 1 1?~ kulıı.?;ında küpe nim.ağa la merasimle sancag"' ını alıyor Bu haberlere göre, Amerikalı-
!'1Jı.e.!. v ~~etle 4t, .. , · 7· Y~ t;1· Fakat bu adamh!1n ıar la.I Tulag'i'de mevzilerini sağ-
~Ia ıııü.<-" n oq lı:'~ ,0' .1• .< ın e~'e<:eklerine kalbk~,nde Ankara, 19 (A.A.) - önü- lamlaştımıağa d<"Vam ediyor- Berline göre, Çörçilin ziyareti demokrasi devletleri• 
jU!airııan;~_:ılı Chıv;e:.ı.;neı:veinsaruyct~üsleııduya- müzdekicum:ırt.e6iı;ünü, Ye- ı•ngı•ıtere lıu'. · k · h k't b k d 

r g<iz<ln" ö.ta, bu"', i -; · t · arma kat!yrn ıhtımal ver- dok Subay okuluna büyük me- Tokyo, 19 (A.A.) - Yan nın as erı are a a ımın an 
ıuaı ve uz,,. clın 'r k ;aı • merııelıdır. r:ısimle sancak verilee.ektir. nıtlllli bir lraynaktan bildirili- bir çıkmaza girdili.ini göstermekteymiş 
ı·akn nıakııı b' " 8 1·• ~- ltı ı . G 
'!;rıı 1 e Yapılını r fı}at z.uıımı bu .. 1a:; C'<l,Jen . te,JrJJrJcrimiz Törende okul komutanı mü.- yoBr'. k d ..... . .. Bcr!in, 19 (A.A.) - D.N.B. ,---- - ----
'" •it 0 ... ık şu .• lıınae.~·ıevb 

1 
_.ı:un 'Ç n gayeı. ı.vi "iiriinü.'"oı·. him bir hitabede b!ılunae:ı.k, Kanadadan bir topçu ır aç zaman an""n onem- AJ'aıı.sını a k i m h· rr· · ı 

"Yatı _, sm:ı uu ,., f k ~ ' Yedek Subay okulıı ta.1-"eJ.-n· li JRpon den.imltı teşkilleri ~voı". n . ·er u. a ırı Y• - Hava hareka"'fı :r ll.rıoı y ıl l m..'1.Inıılatın B· .. a H prenoıp it•lıar,:<"e iyi. ...., " livası ile mütehassıs· -, a ;;,.ertaaa lı~ d,.n arttırnı~k h ul.ırlıı:ı nwmlekete hakikaten büyi.lk bir geçit re.'illl.i yapacak- Kııfımany& denizi cenup kısınıı- Bugün askeri miL'j.~hitkrin 
sa ıı~ gere!: ;B<·bep yı kt~r ayır o!ı.~ı~ ;~in.:1lış vcrı~ ile tır. Milli tarihimizde şanlı va.. !ardan mOrekkep lannda ve Spencer körfeı:inde diklmlini çck<'n ba.•lıca üç aok-
'' >ı '.'ı c-ıbat.ı ç ftr•Jeı-, g, ,.it m_eşgul. buyuklu kuçiiklii bütun zifeler ifa etmiş olan bu değer- takviyeler geldi hareket yapmaktadır. Müt.ead- ta vardır: I .1. t 1 • 1 't}uyiiJc k 11(,n·et YaJıı • k >:umn. Hı •hlal:lı Ye ın•aflı bir li okulumuzu sancağını alacağı Ottava, 19 (A.A.) - Bu ay dit muhıiplerin refakatinde bu- 1 - Doğu Avrupadaki a~ke· ngı ız ayya_:e,erı, şımaı 
~rk h~v i~nk lar tenı;n'';t: su~ettr_ lıilkürnctie eli>'rliği yap- mutlu günii için candan tebrik içınde Kanadanın dogu liman- luna.ıı büyük bir .Amerikan aıı- ri harekat, Almanyadakı tezgahları-
h. r}lugiln lnt'\•cuntpılınaınaI,dır- ~a.~ıt.!=· • 'eye •nklanıalı, ederiz. (Soou 60. 8 s.ı. 6 tol ker taşıtı Yeni Zelanda doğu- 2 - Okyanu~lar<laki durum. na hucum ettiler 

· <:ı ed·•·· >ıcı-ve•· "'·n urların lıendi ı ı·ı ------------------------1 sunda Çata:n adası yakınında 3 - Çö·r,·il • St0 lin mü!a•rntı 
~lı»n ~tır. v~~~~_en huy;:krç,~ murakalıelt·rine, \'1C~~~;~ı:r:i~~ ING.LTEREYE DAVET ED.LEN bir Japon denizaltı.sının hücu• hakkında n~>;reJil~~ SovyH t~b Lon ra, l!ı ıA.A.) - lngıJ. 
•ıra u fll<laJUı~uıı her .r_erten ba.~b~a kalmalaı:ın.:ı ına'lamı ı ı muna uğranıış ve batırılmı§tır. liği. teı·c ha~·a n:ı.zırlı;:.ı tcl:ılıği: 
r k~ . lelllin etti1' lx-

1 
kiedı~ı bir yorum. Birbırler.yle bu ><ııd,ır Füme adaların.ııı şimnl doğu- Bcrlin aHkeri nıahrilleı inde Düııkit Salı · Curı;"1?lba gc~ 

11 c~' glıırni e • "1 kaza~da- 1<:1, riışh .ckr:..;t. veya ortak <'lan ımndaki deniz bölge.;inde de hfıkiın olan kanaate göre bu ii~ Hl bonıba Ucdkl.ırıını.z ı;ıimal AJ. 
:ıvrı;:::~. inuıı;;,~~ ~0 h1'.u!unabi- ~.?'1001erın. ışı ciddı};,. alıp bü- ~ AT 8 u AT H Ey ET •ı M ı' z baka taarnızlar olduğu bildiri! olny yeni b:r takım iııkişanarl maı;yada ,.e bılhassa ge:ni ve 

f 
101

: . a ı ·st• mi- u.\ e• . dcduyla ve pıya"ll ile 1 llll'ktedir. doğuracaktır. Harbin kati ne· d~n.wular • ınşllJlt tezgilhları· 
''"' •, ıil~Yor ki h kot'ii1'-':~ı_ olın:ıi~ ~;t~ıneleri rnr Bir J<ı[J(>YI 1ıar-p gemim ticesini tayin ed~'<·ck olan b•.ı nın bulunJı..:;u Plen~urg'dalrı 
\~ lı F'_:uıat bizde;. Yerde aynı d!'1:_. M.k.~l hala tucı·ıı.rıu haki- bofınuu (So•u Sı. 1 s.ı. s te) ı ifon• &a. 3 ~" 2 de) 
rartaatt.., v1.,_,

0
ft. '"·ı ınga.fHızJık kı fatura vermcd <'ini •iJylıiuoı· Vaşington, 19 (A.A.) - Bab -----------------------

y 11: ~"~ .. ~ızlıJ>: h' . n ,., • , • B h • · • e·· · c h.d nye nezaretinin tebliği: • ''•·ı·ha: o . l!ükıiJı, t ıç !"ır ta- İttihaz edilen karnı·a ıliıve e- aşmu arrırımız useyın a 1 B' Am 'k I ·ı · o k 
za 'Yesıt~aretin t~bt~~~r alır, dılmeşi .1.azıın esaslı b:r nokta Yalçının riyasetindeki grup d!:~~!~~~k~a;:, ~~~ ngı l z r taş ar . 
~.n ın.a.ı~{tal·~ çıkar. ıı-~- na. var. Tüccarı vuı-g•ınc1.lul.ta11 veya mtıhrıbının Aleut adalan-
~nıi, fiya~~~ tucı.:a!1 ti~k:i·~;- ~en.<ctn:~k mak~adiyle hı ,.ı ka· bugün Ankaraya gidiyor nın bab çevresinde torpillendi- k 
'Uk&c~ı;,... «<tın bunda ıı- unı mueyyıdelcr kabul ed'le- •· · b'ldl kted' Havanın t 
lıa.Ue ."'fi'ni i!iiy! ·I D Jniayı ook~e bunları bir kı·un t" • Londraya davet edilen ba.<>-ı gını l rme ır. omu anının me 
k~ "ırirı.J.~ Şik'ı .eı er ve lıep nn h a 1 k a v e ~ urca- muharririmiz Hüseyin Cahid Lo d fena olmasından dolayı batırı-
t<J·~"tk&ıkı tecı~}.cl-t <;<ieı·Jer. llü- karşı g Ö S t,. r dik 1 at ana Ya!çın'ın reisliğin.de Zekeriya 1 n ra ve (Boou Sa. 3 Sil. 2 de) 
· ~ v ~ erı hıra -' ' .. er ı ın- "~-· Alb'din D · Ah t"" '.tcnıi . c •~b<!Et z gev. e"-'şızııkln mutena.qip olacak b' ""'""• ı aver, me ,,,. 
et. ı.fll<»rı dair' .u~ul!ere a- şiddete cıkıırmalıdır td ' ır min Yalm3J'.l ve Şükrü Eıımer- o·ı K rult . Brezı·ıya 6aın~.181.tr. ~. cııın<Jı• av·lct Zl'..$J durs'un falıat y. ~m ce- den müteşekkil matbuat heye- 1 u ayı 
d - ... ,u ı. ··"'lat hıı b • ıne \urcun- tim' b .. 1'--"te ·ımek 
'-'tt~ Ş;ı_Ylll'<lırna t · .~Pin cuyu mahvetmeli, altından.kal- .. ".' ugun •.uı;u reYe gı 

fı,ı t~ ıtaye\ler· h'c -dıS e- 1 kanuyaca:h bir para ceza.o , uzeıe Haydarpa§lldan trenle h eyeca n 
V<ıır, t ı.ctıııu, ı? ıı-.;z kıya- lll::'!ı.kürn "etmekl~ b"!"•h<~r 1~~ Ankaraya. hareket ed:Cektir. BüyOk dil hareketimiz 

!1;r~ li.'%i ı:oril ır .. ~~kıl de de- hucra bir kör,eye sürmeli B Heyet eınnne bır hıısusı vagon lngiliz basınında genit 
lıı!Jı. ok ~rııuuilz. lki tedh· b' . . ... • u talı&ı.s olunmuştur. • • d 
ın4 ~ ~ er ticar€tin tira. t ır ırli~~c yıuumczse 

1 

Değel'li garetecileriroiz şehri- alAka uyandırdı 1 Ç f n e 
114 n <li'.ııa;1 t.i n ve harp za,'. da.Jııe f serlıc~tisı l'Ylemleketin mlzden itibaren İngiltere hükii- Lo.ııdra, 19 (A.A.) -Anado-
~n;;:ıı. <>t.ııı~ kcndi!rri- J~ot~ac~lnt.ı ı;oyuhna.«•nı kolay- metinin misafiridirler. Kendile- lu aJ·ansmııı hU8Usi muh·'-ı·~ 

--.. '"" ıç n Al'·" -,· "·~ r · milim "· · ''''" -- ' '"'"' ta- H.. :. . nne andar olarak .;urut bildiriyor: d 

\T nı,~~ın O:ıhıd YALÇIN (Son" So. 3 su. 2 d•) Dördüncü Tiirit Dil Kurulta. Rio de Janiero a ek ·ıd yı çnlışma.Wrı burada aWu ile büyük nüma-

1 en neden çekinsinler? ~l~!~=iii:~ yiıter yapıldı 
Tüccarın k l ------------ = S.Enev~t~~- COmhurreis bOtOn bun· 

•caba ajı aştığı derdi sıralayıp izah etmesi tunlar ta:hsis eıJilıniuJ:°";.~:; lar cezasız kalmıyacaktır. 
" bı·r ':::e en Birlikler idareaince mu·· ı·ettep bu eütıuılarda Tiiril Dil Kunı- Mihver gemileri mOsadere 
'-'IJJllı:• ...... v:ıu l munun kuruluşu ile ümde-leri, • k la -~ 

'!':.c~ \,~~ ~eıgraf ga•.eteıı.i o arak telakki ,'ediliyor? dildehuııuJegetirmif}-01duğuye- ediJece , casu& rı _.r 
"' -.ullllıı ııeıı · e\'Vdd"" t b' nihlrler de ayrıca Wıarüz etti- işlerde çalıştırı-
~<u-ıa.rı:;li\e.ınaaında ~izd~kı lantıla.rda ~U::at.yapılarak top- mı,,tır. rilzıriştir lac ktır dedi 
~alttan 'eltiJ.te a~Jko• kotilc- nıış:acaı°;'I Vt? ıı,;~';;n Velk::il.ile k-0- Son Telgraf gazetee!nln hah- Diğer. taraftan Kurultayın a 
"llnlara %kındJkı · ": nuş- n ınwa f • ...,. no taı naza- setnıe.k istediği talimat audıır: devamı möddetiııee Londra Jıal- ~ 19 (Radyo Gazete-
!( lıcttiı\i \e~.~~ no ~I~= da talima~\~i~~U:l~ri .hakk.ııı- Ve1'.ifuı İstanbula gek!ceği ta- kevinin vermekte ı>ldugu gün· sı1ı - Beş Brezilya gemisinin 

'"""IJJda birlik) rd Bu ncı;ıri"atın ~:-. _ Y aznıJfit.ı. karrür ettilrteıı a<>D.l'Q birllkler lük tUrk(;e Jrunılarda da bu diıl tıorp1lewncs! Brizalya halkını 
e e sız ve uydıi'rma ı;ı~nen Mı],. umumi katipliği Vekile anıedi· devr.imi hareketleri 1ıak'cmda ~ jçinde buıılrmışt.ır. 

0 Ugu anlaşıl- ıııo-.u B•~ a Sü. 8 d.ıU _ mal&nat verilmittir, · (ionu s~. 8 su. 6 d•) 

"Düşmanı taarruzdan müdafaaya geç· 
mek mecburiyetinde bıraktınız. 
Size candan teıekkür ederim" 

mıdüs, 19 (Radyo - Saat 22, j "İki hafta iQlllde diışınan. 
15) - General Olıitick, Orta- durduı'llrak taarruzdan mildc
p.rk ordusuna bir V\.da nıe- fa.aya geçmek .ıneçbıınyet ude 
eajı göndermiııtir. bıraktınız:. 10 hın reir .aldmız. 

,...~-' "'""rni da .. le En muışkül anlarda vıı.zıfem>< 
""" ...... ~ın ııoy di- ymn., goordiğiniizden de.la', 

yOI': size candan t""'-"kkilr <-<lı rim ; 

YAHUDİ HİLES. 
Saten satmak latemlgen iki musevi 

tacir yakalanarak adliyeye ı1erildi 

Homer ve parazit nedir? 
Milli Korunma lıılilddeiıunUr 1 kikata girışmış bulunınaktarl.ır 

mtliği, bazı Musevi tacirlerin 

1 

Bu tahkikatın a~ılmruını:ı c: 
ne suretle ihtikar yaptıklarını bep olan hldise şudıır; 
ve bunlann gizli 11.Sulleırini mey- Mebmct Ali 1''ıratlı n ... am,J~ 
dın,1. ı;:ıkarnc:ı.k 2'eıılı! blı• tah- f Soou So 3 su 2 .ı 

} 



SIHl~BAZLAR KRALJ --
EBU ALİ SİNA 

1 

(~_$_E_H_i _A __ H_A~B-~_E_R_· _L_E~ıu==--ram:::lilRl!allmİ~ti _..) f 
Ticaret Vekili Gümrüklerde biriken manar rOiuyuçu -.-

BugfJn şehrimize dönecek . f ' - D IJOI if : V.u..ı No. 11 Nakfl Y• 
.. Z9kl K~l'PNll lktllMıe MJda ma1ıfll%dur 

- Bu sabah ewelt siz beni J fa.kat onun eriştlği mertebeye 
SfirdlİJ1ÜZ; sirkin olduğlm ~ erişmek nmvıif.fak:ıyetini bir 
Wntzin uğursuz gideoeğble hilk türltl kanınaneyor • .Bımuııla. be 
mederek 'Zindan• atılmamı em- :raber, o da hayli §eYler öğren. 
rettiniz Halbuki bugiln ben de nııiştir. Alim olamamışsa. da ca,. 
ene1i. sbr:i göniüm Ve kendi i.en. hillikt.en fersah fe.rsa.iı waklai'
dilne aynı htlkmil verdim. Ne- mıştır. Çok çirkin ve ha.in ol
t.ce ma.lUm. .• Sizin jşinis uğu:ıı. masma rağmen, ilmi sayminde 
ı.. benim iPn 1lğuı:suz gitti.- hemen bir.kesten hilnnet ~ 
Yam siz bugün tıer s.amanJri> )'Ol'. 

&ın fazla avla döndliııib; bm Fakat EbWharia artık karde
a akaa"!'a kadar_ zi_n~anda ~ şine sitem etmeğe, kio.ayeli sös 
ap . pktrm ~zın _ daha lerle tarizlerde babmma.ğ& lmJ,. 
~ dolql&i~.le ~ uguram )aşmıyor. Bu Gamketindıe ya 
-*iuğumuzu sız ta.kdir buyu- cidden samimidir; yahut .açıt. 
:nm. tan açığa dii'"1anlıktan vaz-

Emir, bu haklı cevaptan heaı geçip için içindi§ bilemeğe baş
uta.nm.ı.,, hem de fevkalide mem Iamıştır. Bu takdirde Ebiil
mm olarak kendi.sinden de.ha haris Ebu Ali Si.na i 'in daha 

• ,"-l_ la .a..; • U:L.' ' Ç .- çır..ıu.u. o n .. çaıııeyı m:11a1ım tehliuli ol.maş demektir. tlim 
tir para ile taltif etmiş. tMsil etmeden evvel 1'..""'bu Ali 

İkinci fıkra: SDi.anın. gil2.elliğini kı.<ı.lrn nan F..- ı 
Büyüklemen birisi, kendisin- billharisin bundan sonra ilmini 

ae bıraz rahatsızlık hissederek kıskanaeam muhakkaktır 
&şan çı:kma:mış. Ziyaretine bir i::t • 

.bç tane çir.kin adam gelmiş. ' ' • • • • ' • • 
Bir müddet oturmuşlar. Kalkıp Y~ on sekiz. .• Ebu .Ali Sina, 
Plecekleri sırada: o .haval.iı:ı.in en genç. fa.kat en 

- Bir ttn.riniz var mı! y:ı1lrsek alimi olaraılı: tanıımuş-
'Diye sormuşlar. Zarif at: tır. ömürleri kitaplar. arasında 
- Hayır, demiş. Bir emrim geçmiş yaşlı başlı 8.limlerin bi-

JOk. Fakat bir tavsiyede hu • lemecliği .teYJeti biliyor. 'Fevka.
•ımrıak istiyonım: Bir hastamn li.de .kuvvetli lıafııayl. ve niha
ıiyaretine gitfğin.iz zaman sa· yetsiz denizler kadar engin mu-
b fazla oturma.ym. iıa.kemeye matı.ktir. En çetin 

Üçüncü fıkra da. şudur: :aıegel:e.leri mıfbakema pota.sına 
Meşhur çirkinlerden birisi. atarak bir anda eritweriyar. E

:llaata bir daatumın ziyarefüıe bu Ali Sin.anın nazarında rıiliş
gitmiş. Ralıatsızlığmm sebebi- kül dava yoldur; iliın öyle ~ucl 
ııi sorduktan sonra ~ifa temen- retli bir anahtardır ki meçhu
ni&inde bulurun~. Hasta, esef- ı.at denilen bütün kaleleı in. ka
le başını sallamış: pılarını açar. İlme CNtÜR l\ZIU 

- Sen gehneden evvel, bu silahı kir etmez. 
hastalıkita.n tez vakitte kurt.ıı- Ebu Alt Sinıı.. kar<lesi Ebill
labJeceğımi umuyordum. Hal- harisin de keneli ayarı:ıda ·İl' S,. 
bulu şimdi bu ümidimden ~er Jim. olamadığına cidden ~üte-
t.almadl. essifdir. Onu ıaynı seviyeye çı-
Mevzuımıuza donelim: kartma.k iç.hl her f~da!:irlığı 

I Beh t U Ş1mdiye kadar .sirkeci ve ithalat gOmrGklerinde gôrO· ~urbaağalıdere .&ağtm 
~ IR ce. Z let1 muameleler yatmz ithalat gOmrOğOnde ya:p11aca'k kokusundan 
tzabat V8rlJOI" Avrup~ muht.elif Jll!I'~ kal~~ malla.nn bir an ervve1 kurtanhyor 

7icaret Vekili Doktor u..ı.-.. den ~ gelen mtnıim m.ik sahipleri tarafından alınması 
~ t:aııia.ki ıtba.lit evasmın gilm- LM- Sirk • ,.;n..~ "rtil . 

Us dün .aabah §ehrhııiadrm BıJr.. rüık: antr larmı ~..Jd.......ı-ı:... ~ ecı ıo. - ~ ..... e go · 
saya. hareket et:ıniştir. V ekü, epo ......_._ .. ~... mekte olan güm.ıük muamelel~ 
-~~yle g~ bir JDDhar-- =~ ~~ ~ rinin ftba™:.~itğlinde görU-
rırı.m.ıze d~ ki: .• . yaznn§tık. Bu mallaruı ..bir 811 l~, başmüdurlük lranalmd~ 

BUI'Ba~ ~ f~kalariyle evvel gümrük .ani::r.e'lo1118ll ıeçtikt.en .80lll'& aedıa1 Wııp
koopera'tifler.m. faaliyeti ve Top- --ır,,_,-: . . ı.--..-. · .....,~-4. leline tesıim edilmesi. 1.""'8.l'JU"Jq-
rak mahatilleri oflwjniJI mUJ:ııa- ~~ lÇlD. ~ !~--.....&. 
yaat işleri UzeriOOe Uıftı1derde elm~adJr. 'Bu amda. mevcut tınlm.ıştır. 13öYJetik\e lUel'Jll"Ut 

bulunmak için gidiyonmı. y~ foı;maliteı~ .. ylbıünden umn ..tarmaBteler k ! 'Ul'ttıJm19 
Mşvn ~ akpmld) vapırla müddet gümriik aııt.l'ep>Jaı:m hnhımntWUulır. 
'tekrar lstMibula döneceğim. 
Buradaki tetkik1erimi bitirdi
ğim t.alcdirde pazar günü akşam 
treıtiyle Aııka.ra.ya döDeceğim" --........ ~ ......... ------

Yeniköy 
Bu '1rft1 şehir kötesınin 
sivri sinekten muztarip 

o lıluğu aaJaşdıf ar 
En ıUfa.k köy.lerim:imie bile 

hatere mücadelesinden m&bet 
ve verimli neticeler ahmr.k.en 
bugün Boğazıçln.iın en güael 
.-yfiye yerleriıaden tiri ola 
Yeni.köy &ivrisinek istilasma uğ
ramJll ınziyett.edir. Bu va:zcy.. 
ıtin gittikçe artan "'V!iıarneti y~ 
niköylüleri fa.dMiyje ııw:tuar
Tlr etmektedir. Geceleri ıı,-um.ak 
bir işkence halini ıal.mıft,ır. Y• 
niköyden İstinyeye kadar ısırar 
laııaıı y8Jılar.m kayıkbanekri 
~ cmırdaki boş ara."'llar bu mu
• !ha.YTflDeJklann ka.yaağı _ı.. 
lindedir. 

Çenberlitaş cinayeti 
Karı•nı locada yaralıyan gencin.dtaruı 
masına ikinci ağır cezada baflandı 

Bundan ilci üç ~ evvel kansı 
Güzini Çember.üt.aş sinernasın
da bir locada Muza.ff er isminde 
bir gcn{;l-e görerek Muzafferi 
öldüren -ve bnsm• <J& bıçak lln
ni.Yle yaralıyaın mara.ngog Cami
lilı dur.uşmeama dün sabah ikin_ 
ci ağır ceza ma!hkemesinde ı... 
kılnJlştır. Cemil .demift;jr Id: 

"- lzmirde .iken ka.rmmı 
muzafferle seviştiğiru ve "M-a
<beır ')'qadığını du_ydum. Kendi
sini ahp getin:neık iDeft tstan
.bula geldim. eem.: "Sen fit, 
ilen .hir hafta acmra geleceğim"' 
dedi. F.akat ;vapur olmadığı iciıı 
o gün .gidemedim n eamm • 

ik.ıldığı için ıcinam..~ gittim. 
"Bu €BIISda balkonda otururkea 
localardaın birinde kar.mu J,fu
zafferle kucak .lmcağa. garaüm 
ve kendimi kaybettim. Tuban
camı ç6ktim. O esna.eh Muzaf
fer araya &rirdi. ~ çıkan ~ 
kendisine isabet etti. Semra Gi.. 
.zini ''l!rm8İk İsteön. Sflill Bt8' 
almadı ~-7mn çektim. Fakat 
-O da bundan çıkmadı. Bun.un 
ii:rıerine Gti.zini mı ite '.Yllrdum. 
Cer.a.m De - Ub1f ~ •e buna 1'8Zij'ım.; .. • 

Mahkeme 'D.etiııale pbitlerin 
ceiJi için başka güne 'bn-aJnl.. 
mlfbr. 

Bir motör \Hele şükür! 

( Kurbafıdererıln müthlf koku· 

eu+ ~ıklı y-.ıız dola,yıalvle 

belediyeden derdift 'halldiıi•lılik 

Jlaet'e old11§.unu .anlatan 911 •ek
:tulı u ....... iic: 

Alakadar iialreden bildicildı~
.n. ~ "Kur.balıderenin kokma-
9l den yanındaki evlerin lfığım-
18r'llllQ, ıdeniz ... dere 'StiHın oe
kildi,li •akit, ~!da kahnasındaıı 
• ıhn lliamD da :ıkıinn11 jııuiun 
masından ileri p1mektedir. Bu 
hurusta son z rda B -ye 
tara!uıdan etü.dler yapılmış ye 

bedbirler alı l§iır. Ay.ru:a Na
fia Vekaleti tar:ı.l':ından da gön
derilen mühendislerle mühendis
lerimiz tarnfından tetkikat y:ıpıl
m.ak:tadır. Yakında, biltçe v.az.iye
tine söre, lhımgeleıı tedbir alı

narak mahzur ızale edilecektir-.. 

iki vuram 
Su bardaldarın1 50 

-şer kuruşa 
satarken yakalandı 

Dün Emniyet kaga.kçılık bü
rosu .memurl&n ta.nıhntian Mar 
~ularda ziiccaciye al.un satı
mı yapan ..iki muhtekir Yalu.ı.di 
daha y,ıı..ka.lanm.ı§tlr. 

.Marpu çu.lıırda züccaciye · ·-
1eriylıe .meşgul olan Le.vi ve Es
terlevi isminde iki şah.ıs Pafia 
bahçe cam fabrikasına. ait su 
ha.rdaklaı nı 50 kuruş gibi fa. 
.hiş bir fiyatla satadreu cilrmH
m*ut halinde yakalannn~lar
dır. .Suçlular ,MiU.i Korwımıı 
mahk-emesine ver.ilmişleııd.ir. 

NU•----Ebu Ali Sinayı titiz bir itma yapmağa hazırdır. ""{.arıiil'jinin 
ile ha.lkedcn Allah, Ebillharisi bu gayesıni pek iyi bilen Ebül
ya.ratırken h~ özennu::miş ... Ko haris, Ebu Alı S:na. ayarında. 
ea.man bir baş; uzun ve dan.- bir alim o.ı.nmğa azuı.etntlştir 
cık 'bfr yuz; ortası deve hörgü- Muvaffak Q]utı:;a ne :i.la... Y& 
cil g bı çıkık sivri bir lmrun; mu:v:ıffak olaruru:sa ?... Bunun 
~rlcr ba.daindea fazla büyük sonu felakettir. Ebu Ali Sina 

Yazın buna1tıcı sıcakl.armda 
biraz Ier.alılaınıiık ümimtıe Bo
ğaü;Dım ıt.u şirin sayfiye r;m
ne tapn.ım 'VahwJaşJan Qek
tlideri bu rstıra.ptan kurtara
maz mıyız? lcabedon yerleri de

Fırtı naya 1ututdu, 20 
genç hayatlarını 
-zor kurtaTdtlar 

mnfekte etmek, q &rS&lan, Düıı 20 ar&adat teneaüh 
siWürtmek. kayıkbMelerin te- yapmak makaadiyle .AJhnk•y& 
mizllğıni "kontrol etmek sureti- isminde ..bir motörü kirall-...rak. 
le bu ifetin ~ geçmek 

Mahrukat .ofisi nihayet 
.odun kömür 'fiyatla.ı'.,UM 

ilan edecek 
.MJlbrukat Ofiıii 'Ummn !Mi

dütlilğUne tqin edUen Zeki 
Tolcgil'in ta.yin emri Viliye.te 
bildirllmi§,tir~ 

Fabrika ~.a miiesseseler4n ct 

ve yuS) varla.k; ka~ar btı·er 
y.l.n.m daire klinae; ağız g&
aiş, çene ak. boyun uzun · o
mu.dar duşük; kollar ku;a; ba
ea.klıır dı.,.ıwıya doğrıı çarpık .. 

.. .. Ebülharis. daha ıo va~ tı. 
iken, böyle 40<1.ylp bir mahilık· 
tur Halbuki l'~ Ali Sina~mı 
ne yüzünde, ne vücudurd:ı hiç 
t.ir gayri tabiilik gö1..e çaı·pırna
yor hiadına gilıel, sevimli, ne
şeli bır yavru ... 

Günler abak ca.buk gelip 
geçiyor Çocuklıı.c, Cimür mer
ıdiven ındcu her yıl bir basamak 

artık yaşamanıa.lıdır. Çünkü o 
dünyasını değı.şti.rirse Ebiilha
ris rakipsiz kalacak ve memle
ketin en büyük alimi ı>lacaktır. 
İki kardeş ara&nda -va bam bir 
ilim müsava.tı olmalı, yahut ilim 
sahne!!inde yalnız Ebülha.Tis 
kalmalıdır. İleride ~u iki şık
tan birisi mutla.ka talı.: l :uk 
etmelidll'. 

(Atima VRI') 

Bey.le.ez yoksullara yudtm 
kurunwnun sünnet düğünü 

mümkündilr, sam,Y-Oruz. Yeni- gezm. ç:ıkmıglerdır. ~ 
akşam geç vakit ~ 

köylü Okuyucularımız, al&:kalı- dönmedLlderini göre.o. aılfıleri 
ların dikkat nazarlarının oell»-
dıilwesiai rica etmekted!rler. endişeye ~erek dün. pee aat 

-----HM 23,30 Cla aJikadaı' 'J'lplp=fwn, 

'-'- k tlar müracaatta. buhmmuşlardır. Bu fleccati faıvwa ayı t nun UY.erine mıntaka limanTrit-
nilaauelleaıli liği derhal kadrosunda bu1-n 

1 vasıtalan sefed:>er ederek 'Yar-
OJ'ta okul ve li8elere Maarif maracla 20 Alman -gencin\ ara

Vekilliğince .almacak Je:rli ve mağ& kayulmııftur: DUa ceee 
meccani talebeıım kayıt ve ka- ha.va çok sert olduğundan Al
bulleri bugün BOn& .eımişt:ir. man sefareti de ~ J)eais.. 

İstanbul qçiıidıe ıCrta ve lise yoUarmın Neveeervapurmm da 
sınıflan.nın ı.mtitumlllnna talip kiralamıştır. Yapılan biitfuı _. 
ler adedi bugüne kadar 7000 ni raştırmalara nğnwı 20 gea.ç 
bulmuştur. 

Y erıi Um.um Jılüdür, ~ün
Jeroe Y&Zifesiae başhyaca.k ve 
ilk olarak ıbugüne lüı.a&r neşri 
teblr edilen -kiimiir, edun fiyat. 
ıarı nan edilecek. 

Ummn müdür mua vinııı::ıoini 
ya.p.ma.ırta ola.n .İzzet Düney, 
tmrdi l'e8l'l1İ -ınimseıu!iler.ia oduın 
ve kömür .ibtiyaçlarıru tesbit ci-
mekiedir. Tesbit i-şi tamaırua.. 
mm. teftİ&t yapılacaktır. }.(es.

mi 111i\esseselerin odun ve ~ 
mür ıll&tiya.cı ka.rşılan<lık:taın 
sonra halka. sabş yaplla.ca.ktır. 

ptirttiöi ma.'lar n 
Yarıdan :fazla sennayesi .s1 

devlete ait f.llbrika ve miiess~'- n· 
&eler !".imdiye kadar :birliklerin K 
.loontr.ohlne :tia>i bu.lun.mamak.:a b· 
;ye böylece hariçten .getir.ttikfo
Ti malları rbesb satai:ri lm k 
1e idiler. Bu def.a ith.ali.tçı b"r
likleri· bu.'UI. mimi olmuş ve ge
tirtilen malları diğer· la"Zie t ı · ı p 
bi mallar n eyanma ithalini hı-ı k 
ten~. k 
Y&lnı& bu fabrika ve mil - n 

eese .bir -partiye mahsu..~ o m k 
Ü7.ere getirttikleri .malla.rı .ser
best 138.taca.lda.r, bımclan .sonra

yukan çıkıyot lar ve birbirlerin- Muhitindeld yoksul lann yap
den kati en aynlmıvodıır. Ebu tığı büyiik yardınıl.a.rla a~l::ı.rı
Alı Sina, ç.ok sevdiği için kar· nı -dindiren Beykoz Yoksullara. 
1ffiin tc:rkcdemiyor; .J:'!bülharis Yardım Kurumu büy·ik bir sün
de damın hırpalaımak ihtıyacını net dfüfüniı terqp et.miştıir. o 
duyduğu 1çın Ebu Ali $inan.m. 1 Eylül 1942 Cunıaıte6i. günü ya
yakasıru bırakmıyor. Arasın ! pılacak olan bu s\lllnete fakir 
birlbırlenne kıJ:3uyorln.r: Fakat ı aile çoeuklmı. mecca.ııen dahil 
bu dargınhk nihayet hlı::kaç ı;a- edilee:-eık, mali veıziyet1 mlisait 
at dev ı ediyor. F..Jc:-:ıerıya BOf- olanlardan da ead~ 10 lira a,. 
ra bruıı.nda ban,. yorlar ve da:i- mıaca.Hıtır. 

Bütün sınıl'lar i~ Tüıikçe _ 'Marmarada bu1n1Hunemıo, ni-
Edebiyat 1 Eylfıl 942 Salı saat hayet sahillere yaptlaıı telııif-00-
9 da, lılatematik .2 EylUl 1942 da, :rnezk\ır ~ b.umml 
Çe.r§QDlba -.at -,me 9 cıa. yap&- ilCrtliğinden sı• ha lau'll YaJ. 
laeaktır vaya .ağ:ındıklsn ıı..bmi alla-
G~ ııre aı H•ııde imtihau mışbr. Ytııpılan t*lrikatta a

tva ~ ıedettıiJ!811. talebe l88DCa ~ bir ~a.t otrqwcbjı 
imtihana nbul ~ an~-
atr. ~:--~~~ 

ra,rm1an ga1ea etmek 
tartları 

Gece mlsamereleri 

Bulpristana ıtidım 3 k.iıilik 
heyet yeniden kiailr ~ 
manla.rma ~ ... ŞEiıri
m.İ7Je bol miktarda Mtııdr :ön
'1erilmeeiııi temin «lenektir. 

Bu ad 1Ql 
DOn yine bir flADda 

1 S eksik -ami 
et<meık bukmttu 

ki partiler birlikler kımali,ylt> 
aatılacaktır. Faka.t :bu müesıı -
$~fabrikalar buna itiraz ct
.m.işlerdir. · Netice Yekilet tara· 
fından incelenınektediT. 

Y enj mahsul tutün 
ihratl haş1adı 

İnhisarlar idaresi yeni rr.ıab
slil tlttün1et in ~ başla
mış bulunma-ktadtt. !ık <>larak 

ma o n )ynar'ken uvga. edip 
danlı v rl.ar. 

Artlk sekizer yaşuıdlılll".u-. Ho
:ca Ou;Une diz çökme çağına gir-
miı bulunuyorlar. Kendilerini 
okuun.ı.ga memur e<liien hoca 
çok aJallı, çok derin ve çok i
da.recı bır zat ... lk.i mrdeş a.
ra.sında kavga çıkmasına hiç 
-.aydan verm yor. Oııle.ra bir 
taraft.m okuyup yum.ayı, bir 
ta.raftan da o zamanın Himleri
nı g.c:tiyor. En .zor, en kan-
11k c en can sıkıcı mevzuları 
hJiii.yc şeklin-e sokarak nç1k bir 
if.ade üe o kadar tath anlabyor 
ki muleı ken. esnemek, uyukla
mak { bil eğıl... 1rk gtmlerde 
tıocamn nu en ka ma1c bit. 
yen çoc Utlar, g tgidc. ders za
maııuu &hırsızlıkla bckleyor
la.r Yem bır hikaye içinde yeni 
FYlcl' ~renm k arzusu ile kıv 
ranil> ura rlar. Ebu .Ali Si
na., ~. en çok daha çar. 
buk un ayışlı... Ders ve oyun 
saatleri dıgın.da kalan zaman
larda Ebülha.riı9e kalfahk edi
yor Ona, a.n.hyama<lığı Yıerieri 
a.ynen tekrarlamak suretıy)e 
'J'll'dımda bulunuyor. 

.bülbarisin bu yüzden kar
letine miııııettar olması 18.sım
dır· teşekktir etmesi ıcaoeder, 
değil m!i ? ... Ne gezer ... Bili1kis 
.o, bı değerli ya.nhmlann kaı'\o 
fillığıru kıskanç ha.kışlarla, &i
W.mli .sözlerle ödüyor. Ebu All 
Si.nayı iğnelemek için h'ç bir 
fırsatı kaçırnuyor. 

Çocuklaıını ka.y~tti.rmak :is
tiyeııler Beykoma Cl-I.P. kaza 
merkeziyle Bey.koz - Y abköy 
Beşinci Dağıtma Bin{ğ; Cda.. 
sında bulundurulan hlL~ me
murlara. ve k Hisar, Paşa.bah
çedeki Beykoz Yoksulla!'&. Yar
dım şabeJeri.ne müra.caat ~bi
Jirler. 

D.tğer viliyetlerde tewi eii
len ekmek karneleriYle §ebri
mizde .ekme"k alı:namıyacağı 
hakkında verilen .kara.nn değif 
.tirilmeaine lil.zum hasıl olmuş
tur. Buna sebep yabancı karne 
lerin değiştirilmeslııhı bazı ka
zalaroa tamamlanıımamaaıdır. 

Vili.yet bu busust& bugUn
lerde bir tebü,ğ ~.Mttr. 

~yi &na x:m-. ta
ra.fmdan her 9'De ela.jaı gibi 
bat :Bene de 29 /.8/9ıl2 eum.tesi 
akşamı Küçüksu plij guhıo
BWlda ve 1 Eylftt M2 llilı gtlall 
alqainı da BeyieıWyi iskele 
Başıyaalık tiyatı'QSllllda Z.f• 
Bayramı ~ıne .balo ve.._,. 
.ı:nere tertip edilmiştir. Bu mil
ar.merelere Juymeüi mıaatlair
lar iştiri.k edeeektir. 

m•= .!,:"" ....e..i ~ qir kaç güne 'kadar 'Frmısa~'n 
~ !'ll1U mühtm miktarda tötün ibra" 

:kantrolları .deftlll :etmektedir. 
Diiıı .Anıavut.k.Qyilııje BıriBt.e- ;edilecektir. 

~-~--41J--~-~ 

nun fınnında yapılan kontrolda "JET i 1.1_. • 
13 .DDkmn taıtıb. ekmek bahm· wa aa,, re •~ımıı: 
Dl.Uf ve ekmekler .ns&dere edfl Vatan refikimiz dünkil müs-
miştir. Fırıncı da cezaya Qarp- ı-..r.,18 .3 y~ ui.-nın.W.ı bulww-
tınl.mıfbr. Yine dftn. Köpri al- -.:1 ""--· 

y.or. Arlrs.duşmısı tebrik eder, 
i>esm. ayatmda Jamd!s.Uıe Can
'dan mtwaffaıkJYetJer dileriz. 

tında ve civannda ~ pejmtime 
:kı1ıkh 8el'9el'i ~ .ml\
dilriyete get.irilmift,lr. 

Mis Birilek., Cemşidin ktilağl- ~ ] .çıkan heyetin bir aydanberi ba-

na fısıldadı: H ı· N T E' s R AR 1 nı·· '1Il8. gelen bütün felaketleri ha· d' - Şimdi Nırwnın bizi neıifıın zırlamak.la itiiham ettiği adam · 
kabul etmediğini anladım. De- ":::: =: -18- bir &n içinde değüımiş mi idı? kı 
mek ki bu herif sarayda imiş. Omm.Ja konuşmayı deruhte et-
Onun burada nüfuzu vardır ve mi§ olan Ferlıada. l:Jakıuorlar, 
bizim plamnuzı bozmaya çall§- türraiy daba ziyade Mis Bir- ıkimdera )(slaalli 'leU. Hazret.. ıı1ıı :mlıdaha.leılln.e .sıra ge1m.i§ .on.un ne söyliyece_ğini m~ c e· 
bğına ve bunda ilk üdımda mu- bek'e tevcih etmişti. Bundan Ieri ..... oldqiuna kanaat ~ ola- diyorlardı. Gen& P.reııs itidalini 
vaffa.k .olduğuna. şüphe kal· dolayı Mis mukabele -:etti: Neba.bın yUzU:n.de yainız. )181 .cak Jti: lllllh.afaza,y.a çalıprak: 
madı. - LAtfuııum .kendim ve .ar-- :nız -memnuniyet ve .lib6r oka- - E'8t Efendimiz, .4.ecii. ~y - ECeı.ıclimiz, dedi. Neseti-

Beklemniyen .ziyatıetçi bu U• kadaşlanm namma telekkllr e- nuyordu. Birdenbire ll'erbada ri Bmk aiJesiniıı ananevl ip.re- min hakilmti hakkında aydın
muıni selô.ında.n sonra .Ferhadı derim. Sözlerinizin samimi:J«i doğru yürH.ft.. 'liaftfge eg:ilerek ti, mavi Lotiia çiçeii de onuıı la.rıdıktau sonra kaqµmda biT 
da ~yrıca selfunladı. Pek nazik Ye gösterdiğiniz nezaket hepi- hem yerli, haD A'Vn1peltqm11 g··~ ünCle garüııdü ve .§hndi ha- ~<ım.an ooğil, sizin .gibi bir 
ve pek g:iler yüzlü görünüyor- mi.Zi mtttehania ettiğine ~ bir nezaketie i'erhama elilli U. .oı:ıun göğsilnde dıır.uyor. Bw OOst bulmaktan derin bir haz 
du. Bakışlarında det"Jn bir SÜ· etmeyiaiL tuttu; dedi ki: genç Siva malwlbule mulratjdes duyduğumu gizliyemem. Siı:in I 
JcUnden, biWln yüzünde tmn bir - Mis beni arkad&§larınıza - Sahi mi! ~ ıı.- tecriiheden geçirildi. Diğ~r ta- şiddelle met'but olduğunuz aile 
emniyetten başka hiç l::ir IEıtf tanıtmak liitfaıJJla blllunur nw-- halli Senk Slığ:m11 demet!- raftan, eaai, harek$tleri, soaıa .wa evladı olduğumu ruılamaı ız 
sezmek kabil değildi, Ff.rhadı aunua? ' Ben .A.vrupada ika. ilk defa Oimdi burada bulunan ve onu hakkımdaki bu samimi hissiyn-
takip ederek herkes ayıı.ğa - llaalmemnuniye. Olarak bQyle bir ha.bar lallağı- büyütmUg olan zatı.ıı ifadeleri, tın müzaherctine vesile olmuş 
kalkb. Mis, bunu .sijyledikten llQAl'& ma çalının~. Garip ftJ!- Ne her şey onun ~etini, aslmı, olaıcaktır. Artık benim için siz-

Onun aiime başlamasını bekli- 11.y&kta. ve Ferhadın önünde de- diyorlar ef.eııdiıniz Btm ıdzl ıteı1lbilli t.ewlk .,.... Hie den ~ilmhn bu samimiyete 1 
yorlardı. Mükemmel bir logi· rin bir N"eramı yaparak bafla- .zavallı. bir ihti_yann :P8k ııa.zilt he yokki biraz .- Hayri ı&yn.i 

6

~~ etmek, ay-
lizce ile söze bat;!ladı: dı: hisleriyle alay etmek iııitiyeD Senk Hazretleri, benim dostlu- ni bağlılığı göstermekten b::ı.ş-

- Mösyöler, biraz evvel Ni· - Prens Hl.!fttleri, DJttsaa.. kötü insaa1ann bir ileti anı- ğtyte ve bendesi olmakla itti- ka yapacak bir şey ka1mamış- Ş 
zam Hazretlerinin ya.nındıı ı- 'de edemeniz sise ad.ık~- yordum. •M Şi1ıMl1 keııctiıdne ta.- Jaar ettijim o JllUhteırem ut, tır. Beıı hen.ilz gencim. Hiudis
dim. Mis Birhek'in geY<l"ğini nuz Hint Preuslerindaı Tal:Mm mamiyle emıriyet eiileu. bir dil fhtlyarhluun en 'büyük nimeti tanın ta:mamiyle yabıancıaı ola
ha.ber verdiler. Kendisini gör· Ne'babı Devletlirraiy'yi ta.kel.im den tamamiyle balka ,.,.ı.r ili ni wı aaadetiDi "hiaed.ecek, to- rak geliyerwn ve burada .eıu 
mek istediğinizi de bildird er. ooev.im. İktidar ve aervet itiba- tiyorw:n ..... Şentll Ye ~ nmuna kavuşacaktır. ÇUnkü müşkül işlerle, mevkilerle kar
Nizam Hazrel.leri bı• 'n rj0vJl't riyle &izin dereceııizde olma- .iıuıanlar öırlhıde, hMe lmmnm- bu torunu o eltediyycı .kaybet- tıla§me.k zanmdayıın. Bwradıa 
umuriyle pek me_gu_ o ıL:ları makla beraber hiç'§ii.phe J'Ok ki da asla ya.laa ~k m.iş olduğunu sa-nmalrtadır. dostlarla muhat olmak, onlarJn 

:radan yıllar ~tikçe Ebu Mn sizi yann alnıl -e-d~"' ı.ı"r. çok as:ı bir zattır. .oJan muhterem bir ph.aiyetiıı - Sivanın J4ICı, heldm ve l- l'ehberliğinden istifade etmek 
·nan n k.isı daha bskia .Kend"lGrinderı c( i selam nnu.ık Son '8. Neltaba dönrek: p.lıadeti karşıamda haJrild bir lim Guro eerıiD. ifacJenle bikbU- mecburiyetindeyim. Sizin na!i-

f.uileti artıvor; üere milsaade diledim. Gerek - Senvor; siae ilk defa Preaa Vahılli Seıı.k'te:n bahaohınu- tün aydınlandım. l:ıatlerinize ve .rehberliğinize 
'r m.ec'.lls•e criyJer.ım<'ğe NiY.amın namı ge ... ek kendi Ha rini ta.Jr.dfm etmekle Y~· Demek Mahalli SeDk sal . ~abuıı "Racasının .Azleri hep- miineaat ..ıeceğiın. --~~------_;;~;___:_...:..::.;:..:..;.;=...:...:__;:.;.;.:..:.:.;;.:.:.:,;~..ı....;~:.'...'..~~~~=-e=:.::.:::.:..::::::::::::L.:.::~:.:.::..:.:.:::.:......=::=:::..._:::=::;;:::ı...::...:.::;.:...=::=:;:_.~::ı:::;::...:i,::::::::i~~_...;..:.::..::::id::::::::::::.:~~--=~_:::: '121-.~-ı-~-~ -~-~-



~aHARP DURUMU J:: 
lla IJI karşı. korunma 

- ... ur.t. 1 --- -
lan geminin hangi sınıfa men-
~ olduğu tesbıt edilememiş
tir· Bu lolıH"11«ne hidteeBi bmt-
~ ..... neşredüaiş ... balı 
nye nezaretiain her hangi bir 
te~iğinde blldırilmıemiştir. ~ 
lelikle. Dutclı Harhour &Jwua
dan beri Aleut adalan dolayla
nnda batınlan .Japon gemilt:ri
~ 9 u bulmuştut'. 11 

gtmıısme ısabet V'iki ol 
~· Bu xa}'1p\ann bt1yült 

ır bmtuu ~kan den· 7~1-
blan ftnlirmiştir. 

Hava har.ekih 

•Blfl 8AB.&B 

En Son Ajans Haberleri 
Vakildn neden 

cekillinler? 
- ... taNft 1 , ..... -

ece1t ve mutlak aanıtte luıDl 

Mamlikel 8 il bal 
ed11ecak lnıOdaJ 

Akdeniz meydan 
· multarebesimll 

Ciaro kruvazörQ le 
Fooe-esieht 

destroyeri batmıı 

" Mihver uçağı 
diitürülmiit 

__ .. 
ikinci cephenin se.= 
açllması için yeni ;-.::~:= 

b . t b bO Yoksa o gaaetentn yazftllı -gM, 1 r e'e S bunlar haricinde• söyle.miy&-
ceksiniz, rkYnde JRr ~ v. 

- 'B .. tarafı ı ınolde - ı 1ai Avrupa lDteeıqdı .un.rl- '.ki ~:Jedtr~ 1m!re lı» 
~ htlt6meti, ..,__. kan olsun, İngiliz olıru.n, Kaa- arlaA&D. mevzular 'lfUDIR4lr: 

malerJe bu akınua '* 1llti1l ol- dalı olsun hiç bir dÜ§ma.n &it&- ı _ ttıaaı _,...eeın ....at, 
madığıııdan haberdar edilmif• n kaJmamııtır. • - ""=alitm LA- ı.... .. u-ı... . ..a-
tir, Btyaai Nah/Ulertıt • Mil _ _,_ --~ 

Dieppe mınt.akasında yaşıyaa Karııaıati tafmink'r 0~ yfılknl 
laalka, 'fU hitatııeıie bahmulmUI o--ın.. 19 (A..A.) - YAJ"'l 1'18 t1JmMi., I - tdıa»t~ _. 

~ u.u, ....,. cak m1daıd ........... llllıl 
tur: ml kaynaktan bildirDlyor: aatmalannm -... ZF •-t. 

'"'Emniyetlerini tehlikeye dil- Ma.nch denizi kıyılarma yapı '- _ lıılersindaı w İdseadıRua-
§Ürecek her lıang.i bir hareket· lan lngm.z ihraç hareketi hak- · lwl& 1ıld s Bur 
te bulunmayınız. lş birliğmizi kında .Alınan siyasi mahfilleri, dan nakil Y an, -
istemek zamanı gelince, bmnı lıwıun doğrudan doğruya bir gazdm ve Basrada.n nakil k~ 
size bildireceğiz. Bwuı size vıı.a- askeri hareket olm&sı itıbarile !~1:!!~~·\.!dut ~:: ~ 
dettik. Vaadimizi tutacağız. Bu mütalea • beyaııana saWıiyet.li mak prtiyle hmrusi ta.kealırda 
gün Bize şunu söylüyoruz: Al- ~wunadıklanm belirtmekte- ilıraç ve ithal madcWerinia u.. 
manların mukabelei bilmisil ted dır. bit!Ade Birlik UıtJrilitıaa bal 
birlerine hedef olmayınız. IUlr- Londn, 19 (A.A.) - Res· u.Jüiy tJuiıı rillMBi. 7 _ 

0 .......... ,..... ....,,, 
fı1ın. ,....... a..--
111 8ılflha6ıa ~ i:: IU iddiayı ilerJye 
Jllr.; 

- Bu 'llartlıiıı tıMDJ.Mi 
._.._ bitmeli dane 
mal~ıwllıd 
Bap m.ı bltıer-!_ 

* .Arkadaşımız haı'biıı 
da '*-lJ 1 ti• ildta 
il ; ....,... AMll:lı, 
bna.athnizc-., ..... tri 
auaywn btbllwme bağı 
ıa bata ediyor. Zira Ruy 
se de harp yine bitmez v~ 
tik devletlerle lti.rlefl'lt m 
boğuşmaya bütün aim 
4etlorüe de9&nı .ıertor. 
enaleyil tDoe ÖQ ha.rDin 
si elemek Aı.enymıu 
cllmektir ve ••anya 
ta.kdirdedir ki alatıkan 

tuluş ~ü Frans:ının ve Jırtülte ~ bildiri~~.~· ~pe-1 Vek.Ale~e telbitve()Juaac>M hu
fiklerin sizlere ihtiyacı olacak- dekı harekata ıştırak etmit <!- dut daireııdnde bl••k u.ere, 
tır." .. ,, lan Müttefik kuvvetlerin kUW.. liaaııslann Birlik tefkijita tara-
Çıbrma. harekitı, Jnlvwtli yetlı kısmının yeniden gmıi!& fmd:ııı verilmesi, 8 - J.luht&- ----------ı 

_gıeıai ve uçak birlikleri tarafın- re binmesi, karaya ayak basıl- lif mmt.akalardaki Birlik te!lki
dan desteklenmiştir. Harekabıı dıktan tam dokuz sa.at sonra I&tının blrb.rini temsil etmele
neticesi ikinci bir tebliğde bil- yapılmıştır. Alınan raporlar ri (vize lİsaılS Uileıri) 9 _ tıı
dirilecektir •• , Muharebenin çok ıiddetli ve her racat i§ierinde ini k,.;.arlaı' ve-

txtebWr. 

Ankara, 19 (Radyo gazete- iki ta~fın insanca ağır kayıp- rildiğı takdirde, mükteıılep bak
ai) - Günün en önemli olayta- tara ~ış o~ muh~ 1ann tanınması. ıo- Ham ka
nadan biri de lııgilis bnvetle· mel f>ldugmıu bddırmektcdır. ... .... t. t..--'L""n J·~-:1. Ula'\,• ai-
...... ~- Di- saruı•-:-e ·--lir- v tahrip edU -~-· AtWU,7V ........... ~ "" ·~ -r-r"' -ua ı~- 1~ ~1Da;D u~~m. bi buı çok mühim . -.~e ~! 
lan çıkarma ha.t·ek.etidir. diği resbıt edılmı§tlt'. 100 den maddeleı-in ithali ~ Ugilı 

RUSYA'D~ 

Londra, ıt (A.A.) - Aml
ra16k daireemin bildirdiğme g6 
re, Akdenime tngilis ~ h
filasiDe karşı Mihver lmvvetle
riain yaptığı hareket ~da, 
İngiliz Cairo kn\ıa6ril ile Fo
rwiglııt destroysi llatmıp. 
8-Jauek«~maz16 
Kihwr 11Ç&it d~. 
Ka,bolaıı tllgiHa -aaklmımn 
8QISI eekhdir. 

Çıkarmanın mil§terek ve k&· fazla diişman u~ muhtemel memleketlerin htikfıme~ · nf'Z
nşık kuvvetler tarafından ya- olarak ya tahrip edilmıe veya elinde ve do~ doğruya h\i.
pldığı, harekitm r;eli§mekte ol hasara u~tılmıştır. 95 uçağı. - k.rı.-.-.1-:-.;.n:: -t"'~bil.ae ~ 
d-"-. .a.-&...:ıAa...a a·....:--ı bir telt- c• - .ııı.. l Wll......uu.oau• ~ 1-o-ır~ 

Uf5•, ~...u .. ._.... mIZ kayıptır. 21 av uçap p: o- .ı, 11 - İthal mallarıwn aipa-
Hğde Ten1~ bildiriliyor. tu kurtulmuştur. . riftindeıı e' vei fi vat kl)ıttrolü-

&, li'rana sahWeıille yapa- A.._ '1'~ nün ihdasl... . 
~ :ı::!!kma~ ~: Berlin. 19 (A_A.) - Alman Yukarıdaki not göateriyor ki tari!lle 
~ ,, "'"" 1 - ordulan uınumi karargllu~n bu mevzular memleket kesabı- . . 1 

pıldığı malilmdur. Karaya aaUı- çıkarma teşeb- na h:alü icabcden mceele!t:rd~ 256~. .r vcnn tic. . 
Acaba bu teşebbüsün, 2 inci hususi tebliği: ve Bırlikler İdaresi tardından 1 l>:şıı~n Volkof ~rın 

cephenin açılması için mi yapıl biiaiBde. Kiiftef~kler .ı.500 den tüccara zorla öğn:tllmiş me"'n'Ur mc~ gölunu .ı (~lup <l z.U! 
mıştJr! Yoksa mahdut bir ha· fasla 88lr vermillerdir. Bunlıl- lar değild.ir. bo::; )Crc m .-s;ı tancru ı r 
reket midir? Bu hususta bir rm bir çoğu Kanadalı subaydır. mıPv r. 
teY denilememekle benber 2 in 3 muhrip ve 2 torpıto batını- 8 •ı h SoYJ'(.'t Telltltll 

ffimliataa süklaate 
klYDŞUJOf 

- 8q tarafı 1 inohh -

İki taraflı bir ptlttınaa ha
reketine teşebbiW eclildiği hildi· 
riliyor. Bu teşoObüslerin ne ne
ÜGe vereceği bugiiadea U.ti
rilemM. 

Amerilr&, Haı<i.Wt'P• karp 
devam ettiği m.üddet.çe Kiltte
fikienien ayrümamu&aı ilte
mektedir. Bu aynlma Japonya
yı ~recelı:, gete yar
ciem güç~. 

ei ce}iıenin açılmasma girişiJ- IDlfl, 83 açak du,ürillmüt ve 28 rezı ya eye- Moskova,, 19 (.A.A.) -
ml§ olduğu hissini uyandıımak tuk talu'ip edilmiştir. yet t 'r~i: 
tadır. ÇtlatJrma Harekeli CaD 1•çinde 18 ağustos gecesi Juı 

1 - Bugünkü geael durum., N&'ftl Y.,.W.1 ıni% Kl tskaya cenup dl: , 
2 i~ci cephenin açılın~ en Berlliı, 19 (A.A.) - D~'l.B. _ a .. tarafı 1 ınc·c1a -· / te J~o clıı'kOYo şinul doğ 
böyiik fırsatı verme~I!'. Çttn Ajaıwının, İngilizlerin bu aabah Brelilva Cümhurrei&i, ara- ve Pyat.igorsk .. ile Ki -
kit Alınan kuvvetlen, Rtftl'.Y'llds ıafakla !laıış kıyısında karaJ& ymın bitıçesmde toplaıwı bal- çe erındc dwmıanla. c 
bağlanmış bulunmaktadır. Bu-, aaker çıkarına teşebbüail ile a- ka örUnmek edııuriyeti.Dde mo.lnr yapmıtlardır. 
radan kuvvet ayırıp babya gön WWı olarak aldığı tamambyı- g m P~n llw--uııi Tl'hll 
t'erm~ gft_çt6r. Hele Sovye•!er cı haberlere g&e: İngiliz bücu- lraJmı•ır. . .. . ıı wva, 19 (A.A. > -
11lDllmı bir taamıza ~!~

1 
mu. Dieppe §ehriniıı dofusunda Halk, reıal büyük ~zah\liier- yet ı ıberl r 'biirQSU, 

1le • " batHHIUW, ı:ezıiş bir cephe le~ır. ~·Ver~ bal- husu;:i tebl'ğı neşrebniş ir: 
2 - Dihryada ~ ~ üzerinde yapılmıştır. Fakat ba b. .WCUnet ~waye ~tmiş ~ Son ki ay 'çtnde, Almaı 

.kanaate göre, 2 incı cephenm llücum, d hal Alması müdafa-~ itiın&t «nul11iui Fransadall, Belçbdan ve 
Dieppe'de açıl~, '\"e böttin .aa& iLa k~laşnuştır. Kan.ya söylemiştir. • taad&d:uı iJU8i arhh olnMdc 
bmılıınn tam bir baskın şek- ıkan tn "!izlerin bil· kısmı du ~· Vergas, 2 .~ay1a:;ta ugrn,. re ~2 tlimcıırıi Sovyet 
linde hazırlanmış olması muh- ~-• :-ı. gı _..ı·ı . t' B .. "'nı. aa.I dığı kaadanbecı ılk <lef.l ola- .getlrm.iı lcrdir. 
temeldir. uaa nuuil ~ı:1"ı~ ır ~ u,~.d-o ... j rak halka görünmüştür. . 6 tlnyou ._ O......! 

3-Eneloe yapaJan S. L&- yıcla tuk ~np :;n1~: Cümhurrel8i şöyle deznittir: Vişi, 19 (A . .l..) -
_. 'ft Polonyaya çıkarma ha- Bir çok nakliye gem '81tWı bu.nlar cesaeız kalmı· radyosu, AJm&ıı - Rus h 
reketleri mevzii menfaat temin mışbr. . . yacaktır. Jı(ihver ~üeri mU- bqlangıcmda&l°b(>.ri 6 
edebilecek erler d~dir. A~yı kati surette tem..._ lllldere edilecek ve casualar a- Ruaun öldüğüuti bildi nu 

Dieppe i! mtihim bir stratıe- ;:;" ~.=ı:~ hllcam- in' jşkre gôıı~tir "7• la- A FRI KA DA 
jik noktadır. PariBe erı yakın- · Belediye Re1ı11, matem o. 
c11r. Semra, Baver limanm.ı ~ IWlosko~•ıs ıa ~seı·r~u.. ~kieplerıu 
rillen wrmat lmkinmı verir.; ı• ı ''WU ve belediye daire*:~ kapar 
Ba liman ele pçirilirlle blll bir tılmUmı enıretnıilür· 

-.m1a bliytlk kuvfttleriı& lh- konferansı * 
nana müaittir. Polis Şefi Albay Etclaegoyen 

f - Almanya, Rus cepbeWa- - ... ..,.,, 1 '"°'- - halkı şu eöıdmie teıMia. etmit-
c1en hnet alamadığı Ptıi Lib- geli ........ ~,.a ellerilMle tir: 
ra eep11n·0 1 de takviye etmek tutan lılilmır deY!etleriaill lra· HükUmet ical>eden kat'i ft 

••Dlllıriyetindedir. demıe unun bir eeyrr takip e- 8llı:ı t.ed'ibirleri aJmwnı bilir. 
5 - Şimdi,ye kadar yapdaa ~ktir. Baaa inanahitirsinis 

çıkarma hareketlerini eneli Okyanualaıdaki duruma•· Killi bawaiı taşıyan muu-
•1ıı:unıar haber vemıekte idi. ıtnee: Son gtınlel'de dftrU ba- Mm bir halk .tiltleei 1nap.Ja
Ba aefer İngilhder ~ir. b akdenilde Ye Pasifikte Salo· .nıı protesto . ..ıu~ b-

1ngiHz ndyolan, l"rana hal· IDOll adalannda bllyWI: kayıpla- ..,.,m•emı iatiyen* ~lll ana 
kma. harekete lftirAk etmeme ra uğramlfbr. Bandım bafb. oaddelerillden pçmifür. 
llri tawiyeminde buhımnuftu1'. Afutoaun ilk 18 gtlDil arfmda * 

Beı 1 21 Göre tngütere ile Amerika •·GIM! Landra, 19 (A.A.) - BrSl-
Berlia. 19 (A.A..) - .tng·u. tal tutamada ticm'9t a-lıli yada Mihver aıeyht.de tızgm. 

llr tan1f111.1an )lancb'dald l'rsa lraybetmi,ftir. Bly&t bJ1111ar lık devam etnıelttedir. Rm de 
• kı,J181Da yapsJan asker çıt•r karppnda IClllter' ~. AY- Jenıeire'dıe dfin polis btr İtalyan 
- harelr.etiDiD plmJdlrtftlmesi- rupada ikiaci bir kara cepıı..i blnuma hftcum ede11 binden 
ne Alm•n deniz harp teşkill.6ri· aı;a••.aına imkb olmad•ln11 fala Jnana kaJ1l taa~a Jaır. 
ele bapn ile ittirik etmitler- bimt anlatmak için ~oskova: l'IP .....,.,... 
dir. ya gitmek lüzumunu hı.asetm191 

ftltlt Oftlil«i halta Edil4i gayet tabiidir. * 
Bertin, 19 (A.A.) - D.N.B. Bertin m&lıfllleri lngllfz • ı..o.ın., ıı (.A.A.) - Kilıver 

Aa1rerl kaynaktan öğreniyor: Mlliain lrfoskoft zıyaretlal, ~ BnlliJya tloanıt 
Kat Deni&inin Fransa kıyı- buna benzer vaziyetlerde bqlap. gemilerini baUrrnüln ~ 

llllda Dieppe vehrinin iki tnra- meıaleketl~ yçtığı seyahat- katıe derin bir Uytca .,.. 
fmcla pnif bir cephe Usttnde !eri tetkik etmek auretiyle tah- ctımuştır. aJo ete J'eıwire l*rbl
ya.pa1an İngiliz turnızu sın.3tn 1 1i1 ediyorlııT. Bu ziyaretler lc;Zl1 de ~i Dtima~ )ıpl
da Alman lmnet1eri düşman pakt dUşmanlarmın askert ba- mJftlı'. ıono ~ ıtaJ.. 
Jntalarılllll bir .,..,,,, yok et- rek5.t bakımından nasıl bir '*- yan ~UMble Jı6emna 
m51ierdir. Jıllldafaa vaaıtabrı· maza girdiğini açıkça gös~ t~ ...._,ve "'611 tara.tı. 
mn derhal harekete PÇmeai mekteclir. du ~· 
yUdnden bGyftk •Ylda d8fman Mi9ter Çijrçtlfn Bofşevifcterhl * 
tanklariyle tqıt gemileri imha mft.neviyatım yttbeıtmelr tçbl Bto de .Janeiro, 19 (A.A.) -
ohmD111Fur. blytlk bir gayret l&l'fettiltm Rio de Janerio'mm buı ..., 

.Karşılık1a Ttwın-u.zlar de ftiphe yoktur. halleleriDde hidiaeler obaut-
ne... Uyor • •ıt tur. Br8lilya YapW:-larmm ~ 

Berlin, 19 (A.A.) - Dieppe ıngı ere piDmmesi üzerine galeyaıı. ec1eD 
yalmımdaki layı hattına çıkan halk Almanlar W'afmda W. 
lan İngiliz kuvvetlerine karşı - •aı tarafı 1 incide - tUea birkaç tııara tıR&vös etmif-
Alman kıt.alan tarafından ya- !arından birinden Amerikan n tir. Scıkaklarda jl&leyu devam 
pılan karşıbk taarruzun birkaç 1nrffiz harp gemileri mabttn ediyor. UDi~ taıebeai llih
aaatten beri ilerlemekte olcmp de bir asker gemi iuıfi!est ha ver aleıybiılQe niiılııqif ~' 
askeri kaynaktan öfreııilmekte ft1ret etmiftir. Bu kafileye dahil ve lli1ıVft ~ .... ait ticaret 
c11r. Almaa kıtaıan plin dahi- en &temli ıaınet bir top;u li- twlerinin ıkapatıl•a•mı i8temiş
Uııde llerlemektedirler. İngiliz. 'VUI fle hiıne7e kıtalan idi. Ka- tir. Mihver tebeasına ait bina. 
illin bısan ve malene babmm filenin geri blan Jrısmı lngl 1arm çoeu f)Oli8ill mtthAfansı 
dan byıplan Jaayb mühimdir. hn• ftınetlerl efradı ile Kal& artına aJınmıılb'I'. 

D. N. B. ye G~ da bava kuvvetleri, Afrika h&-
Berlin, 19 (..&..A.) - D.N.B.: va Jnnıtetlerl menımplan, Brttanya,. ıa*n .- Kanadalı 
Dieppe yakııılannda Fran8a Zelandalı ve Hür Fransıs tay- efratla ber91'er ııdtelt11B1Sb.r

kıyısına kütle halinde İngilizle- yarec"ler İngHiz ve Kanada deo- dan müreklre!p talMye1er .e 
riıa yaptılrlan uker çKanna niz .-,imdir. Kanada bahriyesi i1e hava 1rav 
t.8leb1MWl mW:ecavizlerin tam * vetlen ~plan tla felmiltk'. 
I* muvaffakiyatsizlitlerile ne- Londra, 10 (LA.) - Kafile Atı.antiben ıah• 819-
ticelenmistir. Bu~ ikindiden ·· DB1•v•t11r .. 1 IDİ8th' 

- Bq tarltft 1 ~nelh -

taamızlar yapm$Mır. P 
hava faaliyeti olmtl1jtur. 

ıw,..~ 

ltllldre, 19 (A.A.) -
ye .klldar iti~ 
~ fada aylda çok 
~ klR"a " lurva 
vetllliıWı Orta.prka geklfii t 
yit edilmektedir. 

Çö1"fl'iu ~örtişrueleıt 
Kahiıe, 19 (A.A.) - Ftj 

Jemeyn cephesine yaptığı ~ 
ret •••mda M. Çö1'il tup 
ve tiimee .... ...._.... gOI' .. 
müa w .A.w.tnlya ~ cemı 
Abilla lllııtAryalln ile üiırumU 
ıiDi tett11 amitür. 

llJa' ~ Yeni ~ 
ıaacta kunetleri ti.., kal&Adi 
nı GeDera1 Bem-y Wilaolı: Oi 
ta~ki Amerikan tuHdJe 
ri 1 şkoman4auı Generat Ma'JI 
we ı ile mUıltanp ~ 
Sutye ve LDll• mtim ,.. G 
nenJ ~ ela KaJHre koa 

ferwıala ı.uır ~·--....... .,..._ v. Ntılloe 
Londra, 19 (A.A..) - Gene 

ral Smuta, MJSmtım aynJdiktam 
sonra; PU.rotıida'da şo ctt•eıtlıı 
bulunmuştur: 

'MISlr n Mos:kcmt konuşma 
l&rmm hırrbin den:mı n:'!el'indıı 
derJn snm:t.e mtieaaiı .._ 
mllbt.ameldir. 
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Nakil ve iktibas hakkı mahfuzdur ,, ... ~I 
Çilnkü bu andavallı kuvvetine f get.irmek milmkkün değildi. İn
girvenerek sarnı.ada.n dönmeğe §allah, hava. düzelir, Clrtalık du
alışınış .. Fakat bu, H3t.!ınm ya- rulur da büyüklerini ~ıka!'ını ... 
rmı yarnnla.k vakitsiz v!u-duğu Selamlar efendim. 
köpek kuyruğuna da benz'erne- • e • 
di. .. 

Nihayet, boyu.ndw-uğuıı afet
li aeısiyle çoban kıyafetli a-danı 
paçaları söktü. Bunun ifaerine 
}{el Hasan da boyundtrr1;ğu sil
kerek hasmını itti. Cazgır, der
hal araya girdi. Mehmet, bağı
rıyordu: 

- Olmadı .. Yenilmedim bleu .• 
Geçen sefer de böyle hakkımı 
yemek istemişlerdi. 

Diye söylenerek .ArMvutoğ
luna doğru yürüdü. 'l:c, bağır
dı: 

- Urtn! .. Hakkımı yiyorlar. 
Arnavutoğlu: 
- Bana bak pehlivan! .. Bu 
~r venildin! .. Henı de tam 
tamamına .. Bu, köpek l\uyrnğu 
B~.cınınkine benzemedi. Tam 
köpek kuy~1Ju, oğlı.ını ! .. 

Deyinı:e, Mehmett~ ho~afın 
yağı k~di. Ne söyli.) ecC'ğini 
tafiırdı. Cazgır da, !ı&.kem. . he
yeti de yenildiğini soyle:nncc 
hasntiyle musafaha c,h~ı ·~k mey 
dv.ndan çekildi. Kel H~HA.n, ço
h:n kıyafetli a<larol. yanın saat 
uünncnı.iş mağ"lfıp e mi~J. Ya
k.acıklı Hasan, b:uıaltıru a 'mış 
oldu. Ve ba.c;a.ltı galibi ilan oiün 
du. Gü~ nereden n~ı eye gitti. 
Fakat Kel Hasa.ru.n ba~altını 
alm!ış olmasına kimse it:r~z e
demezdi. Çünkü o da pehlıvan: 
dı . Yörük Ali, bn giireı;:ten elı 
ayağı boE? olarak döndu. O, ken 
ili kendine söyle.niyordu. 

- Hem bu uğursuzlt11< ba
b::ımda... O, olmamı~ ol.saydı, 
mı:tlak gii.re.şi ç:ıkarıl'dını. 

r""a.kat Yöriik Ali, yaulıP dü-
9i'nliyordu. Şahhw.a.deden baş
ka ortada bir de Kel HJ.&m Yar 
idi. Yörüğün Kel Has:mı da or
tadan çıkarması lli2ıınclı. Bu, 
öyle kol:ıy kolay iş c.Jeğillli. Ni
tekim olmadığı da ~ahiıw ... de 
ile belli olrrıustu. Binacmlcvh, 
Yörük Alinin dti.']ünecı>i bu, ba
kımdan yeriı1de değil~li. 

Her ne hal isP. Yöl.'iik AJi, ilk 
olarak meydandan bos dönü- ı 
YN'l u. Fakat Şalıinz;.ıde 11P gü
reşt'~ine mt'mmmdn. Y~ıkaclk
lı !{el Ha..~am gördüğfüıdC'n do
Lıyı da n enmıın<lu. 

• • • 
Okuyuctllarundıtn Be~·oğiun

da Sakıwğacında omran ~T€Zİ· 
he Soyd::.m'a: 

Mektubunuzu a.ldmı. Beni lcz
'etle okuyup takip ec;tiğ'in:2den 
dol yı kcyıf duv<lunı. Ve, hak
kımda göste.ıdiğiniz iltifata te
şekkür ederim. Fakat mti~aacle 
bt L ru ıınız ınektu'1um·z cı.= 
va.p oıaı ak şunları ıu.ral:ır:ıc k 
isterim: l' ..ı .arımzd,t ı ve. go
rili tarzP, z<l'.llı gen : o d ı;fum -
Zti a.nlad•n •. Çhıgenek'l' Ye ys..:r 
ı.-ür.e ind <l 'ul ye L..ıı nac:ıl, !'111 

gtir"C' ! iı:ı.edndı•lu t ı ıl'ri 
hal KI.ıu ~lmlade eo~"ıe~·an 
''l. L<rıhi luyn.ıeJ h, ;~ ohın ya 
z.•1 ) ım rıetl ı bevh tllc '"' b' -
mana bi nıe\ z;u dıy0 b~J.rmış 
bu mııyor"'ıı :nız! Bu, nuthnn 
hı:m ~'-= ' r ... Hem oc tarihi 
kıvn et· v,,ı\1 r. Pehl v nlaıdan 
ga) · ı h'c kimsenin hılmedigi 
t.>.l' :-. :;-i okuyuchlaı ım:ı sun- ı 
m<..kb ifi.iha.ı- d.ıyrrhcıı böyle 
b r tı..:nki<le uğrnmak ığım r]oğ
tıısu b<ını ÜZAni. Be. , 1..rtıınedı · ı 
~ ordom kı, okuyucu,arııua en 
kıyyrnetlı ımılümalı v~rmekle 
t.ı~·o:r ala<':>ktım. S-onra, rrıtok
tu bu.ıu1.da bir de, çobc.n kıya
frLl ı ıı.drunın, YaJrncıklı Hasa
ı ın f·l~ n giireş!eriı~i bı~yı~udc 
bul._ uğı.ı.mızn ~nzıyorsur.uz. 1lle 
Y<n ük AJ (l<' .. Yörük Ali liyor
suımz! .. 1ki gö~iim ei'endım: o
kıı\ m .. ,ı. ııma, Ya.kacıklı Kel 
Has mn kudı etini g-ı.htermez
f)(1ID, mııJrnyeseler vücuda. g<:',

ti mezscm olm· mu~ .. Bir fasıl 
nasıl haşladı.) sa öyle bitecektir. 
Yarıda. bırakmak olmaz ... Baş
altı güreşinin netice· cr;ui al
mn.m li.i.zımdı. Bu surdle okl1)U
cul.1 ım .. Yörük Alin'ıı ba..'5altı 
giiresler;r. le n~ gıbi çetin ::.dam 
talla l arfsllasacaguu nnla nıs 
bul ndular .. "'ize, yazılarımın bu 
c;l dlerı ti2ecı:ğini bilmı'] ol<;ay
d m. Bulgnılal"a ait fıkirlf>ı·Jmi 
d.., ve cliı!er ahlaki nıevzua ait 
ı...ı arı:U.ı da yazmazdın<. ~1aa
ma.fih, bundan böyle ~w i.izme
mcğ çalışa.cağım .. Z.tit addct
tiginiz Ye bence çok kıymetli 
olan fikirleı; b:r tara.f:ı. bıraka
rak hep Yôrük Aliden bahse
deccğiın .. Selamlar efendim. 

Diğer bir okuyucuın da Bolu
diin Aktaş kıraathancrisi bııza
s~ylc şu yolda bir mektup yazı
yor: "Eserlerinizi ki lap helin
de ne~etmeğe başladı::ıız.. ~~a
kat mufassal değildil'ler ... " Bu. 
kağıtsızlıkta bu kadarım yapa
bildik .. Ve, her pehlivan hrık
kında kfı.!i derecede malfımat 
vardır. Bil.hassa baş güreşleri 

..mukayyettir. Bu buhranlı de
ırn:de ba~a türlüsilnU vücuda 

il'ÖR'ÜK ALL~İN .EJtlr~Jı; 
SAP~Ylçt GÜREŞLERİ 

Yörük Ali, artık bagaltı peh
livanı olmu..-; demekti. Ve, baş
altındaki hasımları d:ı. tanvyün 
etmi~ bulunuyordu. Fakat, bRş
altınuı daha başka pehfü•anları 
da v.ardı. Bunlar da ~.ahin:z.~dc
ler, Yakacı.klı Kel Hasanlar gi
bi dışli adamlardı. O devirde 
ba~altı ve, büyük ort;ı peh!İ\ a
nı demek çok mühim bir '>"Yeli. 
En seçme pehlivanlat ~eHp bü
yük ortada kalırlardı. Ba.'fl1 t.ı
na geçip de istikrar b ılan pt:h
liva.nı parmakla gfüıterirb:di. 
Bir kere ba.şaltı pch'.iva.;.ları a
şağıdaıı gelen ve yeni ye.tisen 
pehlivanları, başaltırı1:ı tntun
maması için el birlığiyle e-t.er
ler<li. Önüne gelen baBultı }1<.'h
livanı yeni yeti~n ademı bir 
daha ha.şal tına tutamıyaca k ha
le getirirlerdi. Hele bu..~a i>;ü•·eş
mek ve, başa geçnıc~c deveye 
hendek atlatmağ'a n•"'ıızc-rdi 
&saltından başa get:ır.ck ı ek 
gi.i<;tü. Çünkü basta mııhıe!if 
kutuplar vardı. Bu kotuplarrlcn 
blı incisi Kavasoğlu Koca İbra
kim idi. Öbürüsü de kırklık A:r
navutoğlu idi. Sulo, Araho;~lu, 
Soytarıkoğlu gibi pehlıvaııJar 
birinl!i <lereeeyi ta§ıyorlar<lı. 
Bu aynıda olmakla beraber bir 
yanı.ı gömlek daha nşağı ta.5 
pehl.vaıılar vardı ki, bunlar da. 
sayııı fırtınalardı. J(~\ rı--o~!u
ların. Arna.vutoğl ularnı buhın
madlğ"ı yerlerde nıııhakkak .su
rette basa sahip ohnlardı. Ka
vn..s.o_ğlu, Arnavutoğ!ıınun bu
lundukları ycrleı <le d ~ <;;ılır, ça
tır bar..~ çıkarlar V<'. gür'-"'Ş a
taıfaıdı. Fakat Anıa\'.ı+oğlu, 
IO:avnsoğlunu yennlt'k k:ıbıl ola
mn<lı~'lndaıı beyhu<le sav:ı.~mış 
olurlardı. i.~te Pomalt Dr•1i Mu
rat bunlardan biridi._.. Por.ıak 
Deli Murat, o devrin b~ş pP!1li
vanlannc'lan olduğu h<ı lı:h~ Ka
va$oğlundan yarım ~ömlek a
şağı sayılırdı. Ycıı iik A !ilerin 
baş ı>< hlivanlıfa zamanıııda. Ka
vn.5nğlu, biraz geçmıfi b ıht
ııuyor·du. MaJwr-nacı . Hii'-'t·j;İn, 
Kıı.rrgez Ali, Kaıa lbo, San 
:A!hmet, I~el Aiiç:.o gü>i pdılh'an
lar mevcutlu. 

Yörük Ali, b:ıı;nltı g:iı•c>sh.•ri
ne giıdiği za:rnm yirmı ne, yir
mi döıt ya.<>laı mda idi. t~n iyi 
zc1manmda. yd.m.: beş ol!{< ''e
liyoıuu. Vilc!.!dll ıyid~n i)iyc 
do\ iiimüş b'r Öl'S g b J-dı. Yö
rük AJ', Edirnedc Sarnyicinde 
) apılan gi.il'Nıe babasiyl... gel
m işt:L Babası artık Yiit iF>iin 
lıie b'r aı zıısuna ~ngel •ıln~ama
ğa C\ılışıyorchı. Ve, .tı..:dirnede o
la ak bu şey de yoktu. Çi.ml-.ü 
Yörük. güiircs sahasında ta' ıa
ıniyle ha.Um olacl!k bir hale l<'~l
nı· ti. I!..C!i1 ne Saray:ç ndc o va-
kıtler &'nede. iki bü, l'ı'c giiı eş 
olurdu .. Bu ki bli)iık ~üreşt.en 
b"r1 Kırk pınardan evı el olurdu 
ki. bu gurc~e adeta Kırkpınar 
güre~leı ine giıeceıt J! .. bl v:ınla
rın seçmeleri ı 11ahl yetini ta~ır
oı. Bu, güre~e gelip ooy ölı'iıııen
leı, l{ıı kpınar·Ja ne yapıp ne 
yapamıyacaklarıııı tayın e<.ll'r
lf'ı di. Bir de, ~aray~çmdc Kırk
pınar döniişü güıe~ler olurtln. 
Bu, dönüş· gı.irc:jl<'ri d<>, fevkala
de meraklı ve lıev 'Canlı ~luı eh .. 
Kırkp:narda her ne sebeple koz
launı pay edemiyen 'eyHlıut 

talihsi:ı::liğe uğrayan pehlivan
lar Kırkpınaı diinlişlintlc: ağala
rın ve beylerin yardımiylc id
a:aı· güre~lc.· yaparlardı. Yii
ıiık Alinin Edirne Sarayisi gü
reşi ise Kıt kpmardan evvel o
lan bir güreşti. ~aten Yöıiik 
de buı·aya Kırkpınar hazırlığı 
için gitm;şti. Edırne ~jj,rayiçi 
güreşleri gelişi güzel olmazdı. 
Zam'4nında ve mev..;minde olur
du. Hatta ilkbah?ır güreş mev
simi Edirne Sarayiçi güreşlcri
Je ba.c:ılaırdı. Ve. buradan Ru
mclinıll muhtelif yerleı ine ya
yıl;m peblivanla.c, Kırkpınara 
kadar dola.'jırlardı. 

F.dirneye idmanlı gelen ve, 
giireş yapan pehhva:tlaı, etrafı 
dolaşa.:rak idrnaıılarma devilm 
ederlerdi. Bir iki ay içerisinde 
tam kıvamını bulmuş olurla~ı. 
KL5i:<ın sonra bu, dolaşı~ ~hli
vanı tanı kentlisine getirirdi. 
Kırkptnara geldiği zaman bE"Si
si, idmanı, keyfi, nefesi ycrinne 
olarak gelmi§ olurdu. 

Yörük Ali, bütün kışı ~vi ge
çirmişti. Kendis1ııi iyi bcsl~
ti. İlkbahara evvelki ~eneye na
zaran çok fa.rkh olarak çıkmış
tı. Okka.smda, gövdesinde çok 
fark vardı. Edirne Sırayiçi gU
r~cüne mühhn pehlivanlar gel
miş.ti. Bir çoğu da lstanbul ve 
Anad<>l\IQan pb:r:ı.işlerdi. 

l Arkası v:u-) 

Kızınca tabancasına :fi{ 

sarılmış! Deri ve Kundura Sanayii Miiessesesinden: 
~atihte Sinanağa mahallesin

de 40 numaralı evde oturan Za
fer ile Fatihte Iı'eyzullah Efen
di sokağında 25 numarada otu
ran Vedat Şehzadebaşında ara-

1 - Mıie<"sesemizın Deri \'C Kundura Fubrikal:ırına d:uml 

ALINACAKTIR 
larında çıkan bir münak~ayı 2 - .vedlecek ücret işı;iıı;n kabiliyet ve kudretine göıe ı!'llrırle 120 
mliteakip kavga etmişler ve kuı u~tan başlar, bu ücretten b:J<;kn fevkalade zar.1:ınlara n: hı,.-us % 25 

bunlardan Vedat kızgınlıkla zam ödenecek, ayrıca öğle ycmEgi ve iş elbiı-:c.si \•erıJccektır. 
tabancasını çekerek Zaferin Us 
tüne ateş etmek idemişse de :Arzu edenlerin 24 Ağustos Pazartesi günunden S ;Eylul Salı gunöne 
etraftan yetişenler tarafınJan kadar her gün Ve 10 Eylüldc"n 19 Eylô~ kadear Salı "'-' Çarı.runba gün-

elinden tabancası alınmıstır. leri Çarsıknpıda 1slanbul Ayakkabıcılar Kooı:.ıeraUi'i merkez.inde l'nbri-
Vedat tabancasiyle beraber-ge- kamız n1Ümesı>ili Sinoplu Mehmet'e mürnı:aııt ebneforı Han olunur. 
Jen polisler tarafından ya.kalan Kc:ım:ı:mılD!azmı:t~B'IE:!l!l!t'SllCll!!!l!tml:li!nmıımıl!!!l!!ıı!limlllRBIDl21J-m::ai 
mıştır. .. 

Paşabahçede yanan ev Kız ve Erkek Kısımlan 2* ı• 

Dün sabaha karşı s~t 4 rad ı 
delerinda Paşa.bahçede 1ncirli
köyde Hacı Muhabir aokağında 
19 numaralı Nafia isminde bir 
kadına ait evde yangın çıkmış

BOGAZiÇJ LiSELER/ 
Ana aıuıfı - ilk - Orta - Lise 
Yatılı ve yatıeız ıalebe kaydına ve si tale-ben.in luıydımn 

Y<,nilcnmeslne başlanmıljtır. 

tır. Tamamen ahşap olan evi u- hm• 
ARNAVllTKOY ÇIFTESARAYLAR - Tdofon: 36-210 

levler ı;:ok kıı:;a. bir zamanda sar -------------~--------------
mış ve tamamen ya.kmışbr. Otel hırsızı r;;;;; ~ 
R.~:~~,t~l"~: ~;ı~ıı:::,n~~{: Sirkecide Meı~ç ot.elinde Y;~- ı RADYO PROGRAM! 

l . d . . . makta olan Hu&eyının ya.s.ıgı - 20 A ~ t l942 
e\' erme e sırayet etmıştır. albndn. bulunan cüz.danı içind~ gus OS 

Bu evlerin de ça.bları )'anmış 
ki 60 lira parasını Hüscy!nin 

tır. 
dışarı <:ıkma~nnda.n istifatle ede 

7.30 Pnıı.'Ta;n 
7,32 Vtinırltıınuz 

Çalıı tırıdım Dumluprnar yarın gidiyor rek c;aıan ayni oteı haacmeıe
rinden Hikmet yakalanarak po 7.40 Aj<ııı~ 

Yunani~tana ''ardım Ye yiy~ 7 "5 "!\ ... ıı7 • k 

l Hı lu D&"•S M ızigi 
I l!> ,C :'\.ı<ıflS , 

1
19 45 Yurtta.'1 

Sf"''kr. 
20 l~ R:ıdyo " lise teslim edılm1ştıı. ·'-' - ~ "' cek maddeleri götüren Dumlupı 8.2u Evın s· •. ıtı Ga:t.et~i 

nar vapuru son seferine ha~Jr· Parmagvtnl kaptırnus. ! 12.ao Prngı...m 20.45 s ....... ~erıeri 
]anmaktadır. • U.33 is:falı::ın Ma- 21 oo Zira.ıt 

Yükleme ameliyesi henüz La- Fatihte oturan ve Cıbali tü-
mamlanmadı*1.ndan bugiin ha- tibı fabrikasında çalışan Rem
rek~·li icabeden vr.pur yarın ak· ziyc isminde bır ka.dın fabrika~ 
şam hareket edc~ektir. Dunılu- da sigara işlerken elmi m:ıkıne
pınar bu seformde şehrim.iz 
gümr\ik mcmuı·larmın Piredeki ye kaptırmış ve 4 pannağını ko 
gümrük memurlanna göndere- pa.rmı~tır. Yaralı kadın HaReki 
ceği 300 koliyi gotürmektedir. hastahane-Bine kaldmlmıştır. 

istanbul Eleklrilı, Traınvag ve Tiinel 
işletnıeleri Umum Müdürlüğünden: 

1 - Atatürk Blllvaı uım tenvh-l iı-ın :Mı{ıO wet.re }uıbJ. erş; i~ı P<WU'

lı~a koruntı~ı-. 
2 - Paunlık 22/8/194:! Cumal'\eı:, gum.i ı:.:;at 11 dt· Mt-t.ro Han bin9.

sının lk~ııcj katıncl.a 1oplanaccıt: olan koıni<:yon buz\Jrunu;:. ynı•ıl&4·akhr. 
3 - Muvukkot temııuıt nıuktu:m 500 lir:ıclır. 

A - 1stek1ilerin şaı·tnamekn Lcv=ndan olm,;).;• vı: teınir .... t \ e \'t-

sil<alaı ılc pnzarlık gı.inü komisyona m•iri!c.ı:ıt c1J'rıt-leri, \892.5) 

'kaınıncıı:ın 

);;rkıfar 

12.4.5 AJ«ns 
13.00 Ş:ırln ve 

Türkule.r 
18.00 PrQt!ram 
18.03 ÇHt.e Fas'l 
lil.00 Km:ıuırma 

Takvuni 
21,!n Şarkı ve 

Türküler 
21.lW Kontlf$Dı:l 
21 4~ SenfonıJ.: 

Progl':ml 

1 22.~o A:mns 
• :.ıı 4S Kapanış 

Milli 
oyunlar 
Festivali 
14. 22 
Ağustos 

Sabah, öğ e, Akşa 
Her yemekten sonra günde üç 
muntazaman diılerinizi RADY 

ile fırçalayınız 

Nafia Vekaletinden 
EKSil. TMEYE KONULAN iŞ: 

1 - Su ışlt>ri l'~ıincfi ~ubc rrıtidfu'IUgii bôlg~i içinde adr.lı:ı 
ikmali inı;aatı. 

Trıhmin edilen keı,;ıl bf'rieli fıyat ""hrriı es;ısı u7..crinden l 
(35) kuru~tur. 

2 - Eksıl!me H/9/942 tarihine rastlnynn Pazartesi gunu 
de Anknt'1da Su işleri reislıgı bin9fo'l kinde J:oplnnım su tksitt 
y-0nu oda::.ında kapalı z::ırl u,,,ulıle yapılacaktır. 

3 - isu•kmer eksilbnc ~aı·tn:<ııH:si, muk::wele pl'O}esl, b<•Y' 
ri ıe-nel §ar1namesi, umumi su işlC'ri fenııi şarınameı>i jle hııs 
ısarınoı.mt'lerl ve projeleri ( 41) lirn 71 kuruş karşılıgında s\ı ışle 
den ;ı.labilirler. 

4 - Ekı:ıltmeye girebılınt:k h :n ıst~klıle:in (37115) lir. 
luk nrnvakkat temindL \1erme-:>i ve ek~ilııııeııin ynpıltıcağı gi.ırıci 

gün e\·vcı bil- dilf!kc~ ıle Naiin Vt>'k'ıle?tmc murac:u.t e<ltrck h 
sus olnrnk üzere \'Psika alımıl;;rı ve bu vesıka~'l gdskrmelel'i 

Bu müddet içind-0 HşiY.. i~!:ınde bıılunmıynr.1ar el,~ı\ 
ll>~zler. 

5 - istekHlerin tPklıf ı11ekhıu\armı ikil'lt"i ıı .:ıdd~e yazılı 
sa:ıt ön«:f'.!!İne kadar ~u i ·ltri ı eisl.igi ne makbuz lrnr~ılığında ' 
zımdır. 

Pof'tada ol;;n gecıkmele: kabul f(lilmf-z. (8890) lstanbul Defterdarlığından: 
Bcşıkta Şeref Stadında yapılaaıl>: (2023,42) fü,. k~ vE-ddli ı~.mu 

işi 2'\/8/942 Pazartt"81 giini.i sa. t 15 de Milli Emlfık Mud~ı lııgun<ie ruu-

:6u ;.KÇ:un Tt-p1:l>u•ırı;l. ve Yenı
k&pıck. yuı;.ı.hr<>al oyunl«r h. va Y«fi

ı·.o.udu o1duvı ıaırdfrde \clıı.r eoıie-

ct'kar. ==============================================::::::ı 

te~;, kil komisyoncln a~:ık eksiltn ~ ılc iiıııle edilecc;-ktir. 1 

:Mu .. aklrnt temınnt (151) lira (76) kurıı~l.ur. 
lst1>klılel'iıı en n bir taahhotte ~16GO) Hı-alık btı ıııe t.~üztr ış yı;ptı

ğın. dnır lrlarclcrındcn almış ı;ıltluı,ru V<.~ık:oını: ı ün::ı <'R ist::ım:,...ıl vi~ye- 1 tınc mıır;:ıcaatl::ı ckEiltmc uırıhinrıcn tauJ gımleri hıo·ıç 3 gün ev'1el ;ıluımış 
1 

ehhyeı \ e 942 yılın. ııit Tıcı•ret Od:ısı Vebİ• • l<iinm lt-ı·az etT'!ı k-ri mııkto- ı 

zidır. 

Buna mu.ıı.ı~rııl t u 1dı..,..11ıı vyunl.lra 
Saray Sın~sında de"anı edilccel{ 
ve tehır eJı-l•r ı,uaıer ... m fle zaman 
yapılarn~ı ayrırl'.ı ilfu tcii).;.cektir, 

* r~l'1ertl<>hçe Suıdyvınur·d:l :Yiılpi- 1 
lacıok Milh 0,)lıuılcor 1',t>ı:ıtıw•line ;.ııt 

bileti er K aıiıköy Altıyo1.l~"1.lnoa F.c
uwı Narmk Bı·;ylie !'l,ıtıhıııok\<adır. 1\..fuka\ elt>, .-k ilı.rne, bııyııHlırl k i~leri 1:ı.1el ve hı.suı.i Vt feıw.! sari

n. meler. kı•c:Jl hillac..-ıs!le bu":ı mfit !cnı dlgtr f"vr.ı M"!lli 1!.'mlak Mü- ....... •-••-·-·-·-·-•~----
ut rıugı.\ııoc gori.ııı-ıımı-. (8467) Otişerek yaralandı 

Eyiipte Oilmfu.;del't sokağın
da 18 numaralı evde oturan Re

İnhisarlar U.Müdürlüğün 
1\lüteahlıiı nam ''e h<"'~bına olm:ık fü,.rn f.,t.anlıul bha 

eld~ edilcn•k ya., J,iispelcrd<"n 100 knı;ını ihıılc tarıhinden iti 
Cin iki gı.iıı hnrıç cılmak tlıere digeı- .~ünlerde ı;ıkııı.·ak kü!;pel 

2.ar!ında oh 1.ık sl.l'1ile pazarlık!:;. ::ı• ttıı maya konulmuıılur. 

Paz:ırlık 25/H/~42 Sıılı günü sa;ıt 11.\0 dn K,ıbı ta~t~ı I~' 
sindeki • fork<"z satış lıomı~onunda ;. apılı:ı aktır. 

ı~tf'kli!er:n pnzm lık i<'in tayin rılunan gun ve s:ıatte tckl 
fiyı:.t fü:erinclm c; 15 te-minııt par .• silc birlıkte meıkür komi 
t:a:ıtları 1Jan otuma·. (8 

cep kızı 14: yaı;larmda Asiyeı======-:==::::--:=:=::.=:..:::.-===::================== 
evlerinin b:"~hçesindc bulunan l "l&iiBimımm~mmımmm:mE&S2C'ml:!!ll!!IEEIB. 
=te~~:::ıış~ı;:ek ağır! TÜRKİYE CÜfvtHURIVETt 

T. İŞ BAN'KA:-il 
K. tl'ASARRUF 

HESAPLARI 
2 İlrlncite,ıin 

K~idıesin.e aşnlan 
Omımiyeler: 

1 adet ıoôo Liralık 
1 " 500 il 

· 2 ~o 
-~ 14 :: 100 
ı 10 50 
~ 40 :: 25 
.; 60 10 

,, 
JJ .. 
" 

1 Mareşal Haig'in oğlu kayıp • * Londra:, 19 ( A..A.) - Ge
f(ell bilyül- haıpte İngiliz ku~ 
vetleri baş Jrnmutanlığmı ya
pan 'Mareşal Haig'irı oğlu Earl 
Ha.ig'ln kayıp sayıldığı ''e e.-::fr 
olduğu sa.nıldı~rı bildirilmelrtc
dir. Zn'hlı kuvvetler yüzbaşısı 
~n.n Ehrl H~ ig 24 Y:l.)'IDdadır. 

Yeni neşriyat 

Güzel Sanatlar Dergisi 
Maarıf Vekıllıgi foruundıın ı;ıka

rılmaKta olan Guzt Sanatlar Der
gkrinin 4 üncı· sııyı.; ınıı:şar etuılıi

tir. 

DOKTOR~

HAFIZ CEMAL 

Lokman Hekim 

1 Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü İlinları. 
fŞŞ sa '04i5ti5 i'f'8 WihA 

Tahmin 
edilen Muvakkat .... 
lı>edel Temfn<rtı Semti M.ahıd*I 

...... 
No, 

ı.ı. K. 
94 68 

151 56 
85 10 
66 80 
13 84 

16 15 

LI. K, &oka~ı Ch' E• 
7 10 Beyojlu Hti~yinaiaGölbilşı '.ArEa 21 

11 5G Beyoğlu !nöniı Yeninaltıenı arsa 9 

6 40 Beyo~lu Bülbül Deı-eotu 

5 10 Beyoğlu Kocatepe Yenikafa 
1 05 Beyo~u BUlbıil Karaca 

1 80 Beyoğlu Bülbül Kaşkaval 

1 

Arsa 81 
'.AJ!8a 29 
A1'8t'. 22 

Arsa 10 
8 

BEYOÔLU VAKIFLAR MODORLOÖONDEN: •• ~ 

Vt:. 
68 
58 
48 
:ıa 

~ 

8 
8/1 

M,2 8d. 
M 5lt 
63 50 
68 00 

•ı 00 
52 00) 
Tamamı) 

33 25) 
Tamamı? 

Aclaeı 

fi67 
to6 t 

166 
&80 

188 

661 

h..ıı Hlweıl 

•• IJ Tam 

"' Tam 
3 Tam 

30 Tam 

•f 8 1/!. hi.s&t'si 

t 13 l/2 

vu•tarda mahalle, sokak ve kupı numaralı yazılı gayrı lııerak.ullerin bıUlk:iye\lcri ,Pe§in para ile sablınnk 
üze:e arttumru:ırı 10 gün müddetle uz.atıln"U§tn'. ihaleleri 29/11/942 Cumnrtesi gUııü so.at tC.V-da Beyoğlu Vakıflar 
idare.simle y:ıpılacakiır. tstekJllgin biralıınnda :vnzılı mu~;;.kkıı.t tcmiw:ıt akcclerile tliı-1.ikie Ak.arat ve Mahl(ı-
lüt kal0 min mliı ne:-. tl:r ((8975) 

ZİRAAT BANKA 
:Kurulu~ ıw--au: 1888 - Senruıre~i: 100.000.000 llir 

Şube '., Ajans adedi: 265 

Zirai ve i<ari her türlü banka muameleleri 
Para biriktirenlere 2&800 lir.a. i.kı-<4J1l.iye veri. 

Zlrast Bankasında kumbnralı •e kı.ımbarıum: tasarruf lı 

en az 50 Ur:ısı bulunanlara sene<le 4 defa çekilecek kur'a ı1 

plfır>a göı-e ilı:ramjye dağı1ılflcııltt..ır. 

f a4ed 1.000 LINhk 4.0CO Lira 100 act.d 00 Llrah9' 
~ - • .. • a.ooo • '\IO • 40 • 
4 • .. • t.OIO • 1IO a • a 40•,. ..... 

D 1 t< KAT : l!eaplarındelti pa alar bir stıme içinde 50 1' 
dü§miy<'nlere ikr~.iye çıktılı ~ ~ lırdf' % 20 fazlasiyJe ve 

Knr'alar sellede cWrt crefa 11llart,11 Hadrul, 
lW ve 11 Birincikinua tarihlerinde çctıileoeJrtıt. 

N#M! '** gss 

Kapall zarf usulile eksiltme il 
Kastamonu Belediye Reisll.fji 
ı - Kastamonu belecti.reslnr·e yeniden i1'.,a ettirilt.'l. ... lt i 

tesisatının 61036 lira 14 kuruş keşi! bedeli irısaat kırını tıe 
türlü havai hat tesisatına ait 190:ı:: Jirn k~it bedcllı .kısmı k• 
liyle eksiltmeye konulınuııtur. 

2 - Her ikisinin keşif bedclı yekunu 80059 lira 14 kuru 
3 - Muvakkat teminat 5279 lira 57 klll"l.l§tur. • 
4 - İhalesi 28 .Ağustos 942 Cuma günü saat 15 de Kast 

ye.sinde müteşekkil komisyonu tnrııfından yapıltıcakbr. 
5 - Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel p 

ve fenni lj:ırtnamc, pı-oje ve k~I hülasası, elektrik tesi~at.ı 

ve fenni ;iartname ve yapı işleri umumt ve fenn.i Şft.rtnamcsi 
te!erri diğP.ı· evrak Kastamonu belediyesinde görülebilir. 

6 - isteklilerin en ıt'( l.>u işe benzer 40,000 liralık ili ya 
ihaleden üç gün evvelin~ kadar Kastamonu valniğine bir iS 
caat ederek ehliyet vesikası alması şarttır. , 

'I - Taliplerin ihaleden bir saat evveline kadar komis 
cekleri teklif mektuplaı:ile birlikte ehliyet ve Ticaret Odası 
mi.nat ınektuplannı imza mukabilinde vermeleri, aksi takdiı 

, kubulacak tehir dolayısiyle vaktinde teklif mektubu gelmiye 
tirak etli.rilmiyeceği ilan olunur. 

Sahibi: A. Cemaleddln Saraço~lu Ntırlyat M UdUrU: M. 
Easıldıqı yer: (H. Bekir G.ijr~nvl r vı> A. Cemaledı'ln ı:ı:ırııc" 


