
21 AGUSTOS 1942 

[PERŞEMBE-, 
Befiııei Yıl No. 1549 

. . -
' • 1 . ' , , ' . . . . . ,... 

iDARE Yr 

NunJONnaalye: N 
Telgraf : Yeni 

'l'eleton : 28 

Her Yerde S 

ıınızin unutulm k \ ıyaca parlak bir sayfası ,-------------------------------------------------------' 

skumandanllk müharefüi Milli Şef Ankaraya dön 
Me~hur ça . f 

;~~~~:Y~z:ıya eti şaşırtmacasının içyüzü 
At ı·· k a ur 'e. "Ç . 

kahve i.l ay z~gafeti birer kuru şekerli 
- e geçıgor paşam dedim y ,, 

" ~ ;;---~A:Z:A~N=: ~C~E~V~A~D~A~B!!B~A~S~GE!~~ ~6Ah'UStos 
tarın ' vata!lı kur- rinden b' bi 

Doğu seyahatını bitiren Reisicümhurumuz istasyonda 
ve Vekillerle Askeri ve Mülki erkin tarafından seli 

Ankara, 26 (A.A.) - Cümhurreisi Milli Şefimiz İsmet İnö
nü, Doğuda yaptıkları seyahatten, bugün saat 11 de hususi 
trenleriyle Ankaraya dönmüşlerdir. Ba.ş\•ekil Şükrü Saracoğhı 
ve Ankara Vali ve Belelliye Re;si Nevzad Tandoğan, Milli Şefi-

Salomon --------------

mizi Vi.18yct hududunda lr~l .. mışlar ve ..auA ... ·lll 

mişlerdir. CümhuITeisimiz, istn°yonda Genelku 
Mareşal Fevzi Çakmak, Vekiller C.H P. Müsta 
mebuslar, mülki ve ask~.ri rical tarafından selam 

~ ta trua z ve tuııizlcnıe ıç r zaman vazg""'r b'J :.L 
Un b menıı·ş~: -!f• • 1 e uımal etmez, mutlaka onl"-

f ,_ ev, d Atatürk. ha ~qJama- u. .... "ı -. Hatt.1 O k rı tedbirlerle karşılardı. savaşla 
g b YCtinın husulU .arp tnUVıtf- \t k ~ . ; endisini gördüğü . İşte büyük kabiliyetleriııdeki rı 

O Paraya bağı nu Napolyon g~l c~d~;ınde inandığı katlar ~kkat ve ihti.mamdır ki Ata.
le Yalnız hiç b~am.~tı. mu~~ lfıdiselcrin ~nu~Jarını turk; kendi tabiri veçhi!~ "Sa
hat cel>he1,intn ır VPçhıle rnı1- ve görd"?_1:rak. evvelden görür karya melhamei kübrasında" 
bt:-t ta ell<leleıniy,!~<ıılınıyacal.., Buna u=~an~dı. .. memleket müdafaasında (Hat-

Harp malülleri günü Ulus 
meydanrnda kutlandı 

~! ~~rn~':ıcvvetbte dunya~~ t1~~: cansız k ı v 1 ıc 1 me~~·~o~en1 tı müdafaa yoktur; ::;athı müda-
111 1 t Ultındı• l he.rtıangi binde bi ihf ı ınll e~ dafaa vardır) emriyle askeri a-
~ en Ve MıUett .• ıu rnasını r ıınu en leme Yeni bir düstur kattı. Ve 

t1h tegtn·n ta ~ 1 ı.,tı.r<'ıdu bu düsturu ı tt - d'' 
de llılarıa her rıhtc.n aldı·•ı 2 . ı e yıpra ıgı uşma-
y d lılrnesindezamd :tn :cin ka1. 7 _Ag"" ustos nına yınni iki gün ve gece Sa-

u. e ı.sı ar edi- _ karya vadisinin doğu sırtlannı 

Japon kuvvetleri Mütte
fikleri sahilde tuttuk
ları yerden çıkarmıya 

çalışıyor 

Türk 
için 

ulusu 
ıeref 

-ve aziz Milli Şef 
tezahürü yapıldı 

~ra garnizon komutanlığı tarafından 
malul gaziler şerefine bir ziyafet verildi 

"Mısır ve 
lngiltere 

mücadeley 
hulunu 

1> mezar yapa. Yirmi üçüncü gün Ti m o 
bu sırtlan aşarak mukabil taar- r Ankara 26 (A.A.) - Eşsiz Milli Şef için şeref tezahürü ya 
ruza geçirdiği Türk ordusu kah- 8 d a S J D d a bir zaferle neticelenen büyük ta pılmıştır. Bundan sonra harp 

Av 
kam ar 

ramanJarınm kazandıkları kur- arruzun başladığı ilk gün 26 A_ malfılleri Şehitliği ziyaret et _ 
!uluş zaferinin şerıbetinl; bizzat ğustos ordu harp maJUlleriııin mişler oraya da çelenk koym9.k 1 
idare etiği "30 Ağusos Bac:ıku- Birleşik hava kuvvet• hususi gilnü olduğu için Anka. suretile şehitlerimizin aziz ha _ 

ı 
mşndanlık Meydan Muharebe.;i" leri büyük yan• radaki harp malulleri, seçkin da tıra1arını yadedip onlann yük _ 

Başvekil 
teması 

izahat "adı verilen sava.51n sonunda bü- gınlar çıkardı vetlilerin ve askeri bando takı_ sek manevi huzurlarında ihti _ 
tün millete sundu. mının iştirakile Ulus meydanın d d b ı şla d r Londra, 26 (A.A.) _ s-1- ram uruşuıı a u unmu r ı . 
Atatürk, 30 Ağustos zafe: inden cuv- da kutıuJamışlardır. Törene is _ 
çok daha evvel Mecliste "Zaval- mon adalarında cereyan eden tiklal marşi1e baş.lanmış. ve A _ Ankara garnizon komutanlığı 
ıı .. mil1ctimizi esir etmek isteyen mUhareıbeler hakkında yeni hiç tatUrk Anıdına bir çelenk koy_ tarafından malul gaziler için ak 
duşmanları ı.~1 h 1 -ıA ibir haber gelmemiştir. Japon duktan sonra Tilrk Ulus ve :>ziz b' · f t ·1 ktir 

-· . uÇlıeme a nrng ı.p kuvetleri .Amerikan 113iJ8.bendaz -----------·-· .. --ş•a•m-.. r-zı_y_a_e_,_er_ı_e_c __ ._ edecegımıze dair olan emııiyct 
ve itimadım bir dakika ol.:.,un lannı ,sah.ilde tuttukları mev.zi-
sarsılm.amıştır. Bu dakikada bu !erden Sıkannağa çalışrn.ıkta
itminaru tammımı, heyet celile- dır. 
ruze karşı, bütün dünyaya kar- !Mütteftkh 'l'ebllğt 1 
sı il~n ederim" demis; ve yine :Melbourne, 26 (A.A.J - A-
Mecl te b ımünasebe 30 ~ vustralya m .. tteiik umwni A-
tos taarruzunaan evvel M"ı lise ~~ +cb ~ .fJO' ' d>mekt 
ve dünyaya karşı "Dü!,.wanı va-
tanın hfırimi ismetinde bo<Yaca- J.füttef"ık bava teşkillerinded 
ğı:ıı" s<>ylemiş; ve yuknrd;.J "'e~- biri ""eni Gine cenubunda Tro'b
tı ı gibi 30 Ağus.f..os taarr..ızun~ rland adalan cenup ÇC\.TCsinde 
dan bir buçuk ay kadar evvel bir düşman kafilesine taclrnız 

1 
kıymetli lziniri, güzd Bursa ve etmiştir. Tam isabetle bir top
lstanbulu ve Trakyayı anava- çeker tahrıp olunmuş ve jJti ta
tc1 ıa ilhak e<le<:cğ"ni, temin et- şıt gemisi cıddi hasara uğrntıl-

' mı ti. Esa en o zamana kadar mıştır. 
tanınmış olan a eri dehası her Timoe adasında, or ı:.a. büyük-
" l<'t özünün erı oldub'Ulltı ve 1Uktcki Müttefik bomba ura.ki -
ol C'a'!'lllı gö tern1<:rrni5 mıydi. rı duşman tesislerine akın ct

Halbuki; nullet ne her vad€t- m • ler ve ynııguılar ç_ık::ırmış
ti - ·nı verine gctircce,.;'ini yüzde lardır. 
yuz bilen Büyiılc Adam'ın 26 )17 Mutrofılt Uçağı J)fü;tii 
Aiiusto t rruzu için cepheye Tokyo, 26 (A.A.) - Ilır Jn-
hareketinden birkaç saat evv~l, pon iı . .,sünden bıldirildii;'iııe gö-
en yıf bir ıhtimnl için bana _____ cs_o_n_u_s_a_. _3_s_u_. _6_d_a>_ 

ve ozaman Ankara me~ki ku- ... ----------
m _lanı bulunan Fuad Bulca'ya 1 R LJ SYA 1 DA 1 
verdıgı vM f ııın h tır ını bu-
raya kaydetmekle belirsiz ihti
mallere bile Atatürk'ün nasıl 

~~~~~t verniğini gö tennck Stalinorad önlerinde 
Atatürk; 26 Ağustosta baş- • 

~ kca:~~~e;;~zu h~~~ti!i ta z y 1 k a r t t 1 
heri-esten ve her taraftan gizli 
tuttu •. Hiıkumetce yapılac. k son 
tedbirleri aldırdıktan sonra 19 
~ğu~os gecesi Tuzçölü - Konya 
uzennden cepheye hareket ede
cekti. Harck tinden C\'Yel hare
ketini gizleme tedbiri olaı·..ılc d.ı. 
Anadolu Ajan ı gazeteleı e; Can 
kayada Atatiirk'ün çay ziyafeti 
vcrd1ğı ha:bermi yaymakta idi. 
Doğrusu ben de, Fuad da bu 

şerefli taarruzun başında bulu
nacak Büyük Kumandan'ımızın 
emrinde cepheye gitmek için 
can atıyorduk. 

Şehir boşaltılıyor, evler 
birer kale haline konuldu 

KALiNIN'DE 
Alman kıtaları 
40-SO kilometre 

geriye atıldı 
Beni, Meclisten beraberinde 

Çank~ya'ya getiren Atatiirk; 
rne\ki kumandanı Yarbay Fua- Togeloye, Joroviçe ve 
dın da köşke gelmesi emrini ver- Karmanof şehirleri 
mişti. Zaman akşam üzeriydi. d 
Atatürk hareketini gece yapa- geri alın 1 
cağı için birkaç saatlik vaktini Vişi 26 (A.A.) - Stalingra_ 
ibazan heybetli kaşlarını çata- da karşı taarruz gcli[imektedir. 
rak düşünmeğe dalmakta, ba.zaıı Don nehri üzerinde Almanlıı.r 
~a güler sevimli bir yüzle yaptı- yeni bir çok köprü başlan tesis 
gı ufak tef ek latifelerle geçiri- etmişlerdir. lıerleme hareketle _ 
yordu. Ve fakat, büyük rubu o- ri esnasında Alman kuvvetleri 
turduğu yere sığamıyordu. Bir 20 kilometre uzunluğunda bir 
aralık ayağa kalktı. Köşkün ö- müstahkem mevzıi zaptetmiş _ 
nünden beraberce yürüyerek !erdir. 
Çankaya methalindeki birinci Alman Tebliği 
nöbetçi kulübesine kadar gittik. Berlin 26 (A.A.)) - Alman 
Oradan Fuad Bulca'nın geldiği- ordulan baş kumandanlığının 
ni gördük ve durduk. tebliği: 

. Atatürk yapacağı büyük işe Kafkasyada Alman dağ kıt _ 
'hır an evvel kavu§mak istiyen aları, düşmanın şiddetli muka _ 
ve fakat çabuk geçmiyen saat- vemetine rağmen yüksek dağ 
lere kızan bir his içinde nöbetçi geçitlerinden bir çoğunu eldt! 
kulube6iııin hemen u-kasında ebnişlerdir. 
sivrilen tabü kaya yığınını ifa- Leningrad batuıındaki kesim_ 
ret ederek: de düşman, son derece çetin sa. 

- Burada oturalım; emrini vaşlardan sonra doğuya doğru 
verdi. sürülmüştür. Biiyük yangınla 
. Kenclli i kayanın yüksek ye- nn tahribat yapmakta old11gu 
~de oturdu, bb ee dizleri di- • Stalingrada Alman uçakları ta 
binde yer aldık. Üçümüzden rafından yangın ve infılak boru 

B. Cevat Açıkalın -Moskova Bii11ii1' H r· )JıP. 
komiseri Molotof la iki defa görüştü 

Moskova, 20 (A.A.) - Tiiı
ki~ enin Moskova yeru buyük el
çisi C6vnd Aı_ıkalın geçen haf
ta Moskovaya gclı~'ndcn b ı:i 
Sovyet hancıye kom. ri M. 
Molotof'la iki görilsmc yapıw+;ı-

Adlige Vekilimiz 
Hasan J.\i enemencio;lu, lstanhul 

hapishanesindeki mevcu. ıın 
taksim olunacağını siiylüyor 

Adlıye Vekili Hasan Mene
anencıof lu dün :ıbah ;{i e:ks 
presle ~ · ze gelrlıi tır. \ e 
kıl lhrimizde 3-4 gün :k ldıl -
tan sonra tekrar .A.nkaı · va do
necE>ktir. Adliye Vekilı d ı ı:a 
zetec'leıi kabul ederek d\!r.u ·
tir ki: 

"İ"'tanbı l hapisbanesıni ~ez
dim. Kalabalığı fazla buldum. 
Bu kalabalığı hafifletmek iÇın 
mahkumiyet müddetlerı 2 "C
ncden fazla olanı rı di - er vila
yet ceza evlerinden durumları 
müsaıt olanlara nakletmek ve 
müddetleri 2 seneden, agı olan
ları da keneli memleketlerine 
yakın olan ceza cvlri ne dağıt-

mak suretiyle bir çare d üşünü· 
yorıız. Mevcudun miktarı aza
lınca boşanan kovu ların bir ve·. (Sonu Sa. 3 Su 3 tc) 

Birinci Cihan 
Harbine nasıl girdik? 
HOSEYIN CAHI D YALÇIN 

• -, 
Eski Maliye Nazın Cavid'in hatırala
rından ikt ibasıar yaparak yazıyor: 

• 
Baımobarririmiz diyor ki: 
«1914 • 18 C han Harbine. Türklyenin naaıl girdiği bugün henüz 

hlkiye edilmemiı bir tarih aaf'tıaaıdır. Eski Oımanlı Mecllal 
Meb'ueanının beıincı ıubesirde açılmıt olan fahkik.Jlt yarım kal • 
mıflır. Bunun haricinde yapıla,, neırtyatın büyük bır kıamı uydur
ma ve yakıftırmadır. Osmanlı lmparatorluöunun bir numaralı Ci
han Harbine naaıl glrdiğınl b'lmek bu vatan çocukları için en bii· 

yuk bir ihtiyaçtır. 
Buna yardım maksadıyle, dostum Cav din günU eüntine ya:r.mıı 

oldutu hatıralardan ktıba lar ve hi.ilkalar yaparak Blrınci Cihan 
Harbine na.ıl gırdlğlmızı aerl h:ılınde 'makalelerle an!etacaj)ım.ıt 

Yakında ''Yeni Sabah,, sütunlannda 
. .1 

Zagrep'e 1 
mesafe 
yak 1 

Londra 26 ( 
daki Yugoslav 
len haberlere 
teleri Zağrebi 
tı cenubunda 
makta olup bu 
metre mesafed 
n tahrip etmis 
liyetC'i teşclckü 
vcti üzcrınc A 
perverlt'ri ltaı 
rcketc geçere 
birls.'ml k üzcı 
a< n <Ta uitrn"ı 



'orta öğreiim kadrcsu 1

(·-------·--

aarif VGkaletin·n '-_ .. _________ , ______________ J~ 

tasv ·b:ne arze iliyor 'T' V ' 
Muhtelif selıcP!erle aynl&n. .L e e ft ur m un 

ıı.a.."U"e alınan ve ııube ac·ı= _ "-"'&J"·, 

:!ıt~ii~~~~~I Za 4er b gramı ·· prizi l ar~'C<lilmlstir. Bu uıüııhallere ı::I J 
1 

yıl Unlversit ,nın öğretrn ki~ 

=~~=~~ışs re ayyarelar t rafından sarpı ce 
eanmdaa ev'V'll }liliııl o nlerl ve e j 

ıııımlı=rl =s:::w~~ =~~~;:~~den uma raf ılarını ulanlara mü at 
ııır::ilcm~ e11 rt ı ftH ıoım lıanııı. lmler hariç olmak tımnı di,,"'t>r . SWt kafa için h:ı:rp ve 

'
==~ her tarafmı mıma.ğıı bıı 13m tiğretmenler ücretle ve a.nc&lt• Tlirk Havu Kurumu 30 A~ ı Bn lnıııuııb Tllrl< l:Jaft J1ıım.. .mğllndenı: )'Oktırr. D!iııya kırk yer! 

mr ':!::·0A~mıısnııı ~ yardımcl mfatfüt tı?.7iıı alw ~ tos Zef~ _&.yraınmd• halka mmmn tebll&i •pğıdııdr.: 30 ""-- ,...,.__ T oyıuı=ı. o, yalnız bil-"':1ni ve~ 
_ -..- ·- cıaklvdla. gft7.ııl bir sıı.-prız hasırJ;rmr,fl:ır. Tilrk Rıwa K'lm Dh~ tıay:nı::~ "';'Jix. ı::;..ıı:e: tedlğini bekler. ._ 

,llln- ...,.,...., ceıı-t:ieil!mı:-·f rıııı:a;y& kadar arama.chk bir 1d!- 1!M2 _ 1943 doıır8 ydı J"ID1 tıo. _ leri ta:rafmdıın ,mır ilaerlnda Kendi milleti veya ba,,<rl<a 

a'lllr&~~=- =-~:;m-~::~.:: ;~~:~ı.~a:1 ~= ·y Hl O Ll.YDR !!;~ =k;cJ~ ~züyorLlr. vtmrp~~~· · 
p dalma sadık 1raı.nıp.m na- Bu palalılyıklı hancı bile a.naealrtır. ı bir çokları Kurumca mühllrlen- 1 r. kıa.e 9 

Yeter ki bU •ıd 
llıbıı;t edeyim 

1 
hayret etmişti. Çtmkü banın llk nknllann talebe kayıtlttn · nı.iş ve nıımaralıuımıştır. fırtına~J .sakat kafon ;ı su~ 

_ Bımwı lııtba:tı. r~-et k.t'l:ıy. büyük ve sağhm kapı..oı hem da 7 Ey'ı'.ıld.ı başlıyncaktır. Or_ Bu ıntilılb:lii ve numarah veci- çind · hayatına tog Jrondı1""' 
)1ağııradB. bir Jıi kalımığa ruı ••pW.. .... de arlmwwdım ı;ür.. ta okul .... liael . biltilııleme Bll v zi,:ete ffprnt/arın i b t • bl ııeler1 bualnlar 15 Eyl!lle kadar f &lll. tıılmak suretiyle..- gillızymt Kapıd:ın. b:ıııka yl'T'den imtihanları d:ı. ::1 A~stos Pa _ d :-. ~u n tJ e SIZ r Şe- Kurtmıun Cağ:lli>ğlımdak:i vıu: !larp bir millet için bııaıt ~ 

-Mn,,<'Jarada lilllm ...r. de clışan çılmıa!r imkan.smlı. zartesi ııabahından itibar bl.$ ki/ e tayin Ve lesbiti St:bep O[mahfadır yet ~ubesiııe müracaat rttlklen zifedir. !=.ı da mecburiyet. , 
(Arba nır) Iıyaukbr. / t&kdirtle kıymetli hediydcr ııl l lı:at k;ıfa bwıu tanımaz. Ne 

0 

- Vade yettikten 8'llUS her _____________ ::...___________ Evveiıii gllnkü nürıhamızrla mel:tedir. Böylece aUIU.Mılııınn oaklardır a.. lunıa oı. Olltl.n noroıal y~' 
öli!m vardır, sadece ma- Ba (Turyai;) fahri.kasının ni1f11.ı1 ni~.bet.siı. bir ııekilde fl;yat t. _ · yışına. iliı;me3lıı. .MI 

nuh değlL. ş keııafeli fazla oiaıı bazı vi!ıi.ye_t bıt etmeleri bugün laı.ra bon&_ Sa.kat kıWı ne kada.r cıııı~ 
liiıiillı:ı.r.:s boyn.ımu b\lktO.: leri~ize ve b arada §cl!rlmim nınbep k~endilif;lnıa.kt. -~~~~eıı. doıP»•-a • Mahrukat Qfisı· bilgin olursn olsun, harl>i ,.aı!l-
- DeırAık bJe bıle Cl'llmiin mühim ·ktanla yağ oovkede - ce tüfokieşme, ıtüngüleşıne ,. ' 

kucağına atılacağız! e ceğıni ve bu p:ırtinin halen mev Alikadar!ar bu vw4rot kar _ yar. Uodern dünya ikfuın.iıl)I"" 
Dm A.li Sina, "·"""-";" bo- mu 1 cııt fiyatlardan yüz.de eili tenzi. ~Bmila sabun fabrilıalanmıı 1ıı,. ticaretinin, cemiyetinin ~!, 

~ ..... - . .KJ .. •.&J.. !atla satılaca;.,'i-ını yazmıştık. Ay leyi:!l'le2 blr halAı ı;aleeekleritd Od a hartı it 
7 

run blikli§illıe acıdı. Ellerlnl a.- r!ca son günlertle şehrimize Ka_ slly.leıae.k:tedirlar. Ull ııyatlannı bugOn ve in onlara sıkı Wi ~ 
çiarmm =ıına alsrsk ııaf- - he - t -d• - - Ale)lhimm gönwıcğlmiz eıı radeni.z viliıyelterimbden " """""""' mutlak tayin edecekml"' k:ı.b•.!l etme

7- Dünya ııiJAJılade" 
katli blr sesle: başka Jmruıe yoktu. Fuad beni, ufalı: lıueketleri b'le benims&- bilha.•ea Trabzondan pey ...__, y 

1
.. M 

11 
T ğuşatın, vatandaşlar ölsiill. ,." 

__ Evet, . ~ bizi tıen Fuadı takviye ederiz dil- · v • -· ,,_, er a a Ma!brukat Ofisi Umuııı. ı.m.. !et bircok ·hklarla çarıııŞS' • 
. ~"'~· b·ı .. .,....._ _... yın.. a şi.Lre ile bma b)klirin. yağ gelnıekte olduğunu ve bu dllrlüğüne t.a,v+n edücıı p .. ,..... Bunlar ~ı at kafayı 1·•,giJeı.ıdı.,ı.r -

tıekliy~ ölllnıin ku.,....~ ı e ıun"""""le yçec...,. sımı.ıı hb- .Alacagi!ıııız emrime ""- kat't ün e'--tl d· '- "'- • il .. ' - ...,._ -· t .. -~ m as ""' e =a ..,. gım " - oımıı.n '-1·•-·-ı m"""·il d''- m~ O·"- k"•ı, kazan"''. ·• d'--
b le ıı.Ula.ca,.,"ız. Fakat. •esıır metinden biai mWımı etmeme- harekete g..._..,;";. emirleriı.ıl. tı 10 15 k d" ... """ p ı "'"'""""" ""''"' ua ~~ '°~' - ~ ~ =•di. -,.-- DJ! yaan!,ış'~'- unJI -.•u&u - az?'r an ~-~ ve vasi:feııiııe leri, adetleri bw "-"-'İn üıJtUll obeağız. Bizi öldürmek i..tcYl"I aıni evvela ben Atatildı:'ten rlca ~· u _ '""- _ __ u b~~··"·. Mahrukat Ofi.sı' Yt.. ..r.-. 

7
"' " 

lilüıı:ıil boğnııığa çalışacağız. Zi- ettim. ll'ttad el& ayru ricada bu- .ıU:şırnı ~. karanlık gı. ........-. " ..,.. ,.. 
ra &" . lrendilıiııdeıı luı&.anlıı.- 1unıı1ıı. Atatllr'k glUePek: tikç lroyulaşıyt>rdu 0 Diğer taraftan ebtn.. eka _ mmn müdür muavıni - du- Me~up olduğu mmet . .,.~. 

·-'··- ·-·-·• kork .,.__,_ lti·oare en O<n" • .:.. ..... ..: ....... ~ tra zeytin yağına toptan 123,CI E rmnıı kendi.sine izah etmişt!r. gı· nı mfülafaa ve muhafar.s ı;;, _, 
",;:f~Ju.~,;; m:lca: clat~;nv!~ ~ ~~'.°'" diğim, k&~erk~K~~ kuruş fiyat teııblt edildiği h&l. dirn .. besi VilAyettea bildirildiğine göre, zaruri bir harb~ gfr:--.e. yer); 
dele edenleli zaman denilen ö- ll'ır da, ben de ba, alamam. hazırlanan 90fraya aıral:ındılı: de bun:ı. hi~ bir zaman riayet hal'-- men•nna.. bfi'!~~~11,~::ırkak surette odun yansa, yıkılsa, kan dö1'8~: .. 
m.:r üğtttilcü d.cğirmenine !ıa- sözünden miltt>eBfıir obnllljtuk. Yemeği mllteakıp JıareMt olım- erlilmiycrek 10.Ui i:nrruı fazla_ il.il. - _,.,._ .1-• .._, ed.ilooektir. ölse Sakat kafanın b. r p.. ı;.ıil-
vale eder. Cenk m"ydıwun-:la ni- Fakat her !kim'.a de başka bir dn. Ellerini öperelı: Atatürk't sile satı.~ yapıldığım mtttead - dağıbyor ............... namaz. Sa lece (oormııl)i d 
çın d:Una kork:ı.klar öl!ör de miitalea ile ricamızı tekrar et- uğurlad>k. dit defalar yaıdığlmn h&I& .,,.__ ·~..1 I nür ve ölenlere kfüNlller. -A 

cos:ıı1ru-.ı. b'.r !l"Y olmaz' Hnyat- meyi milnasip bulmadık Sj,,"8.- * acaba bunlar niçin Jrontrol. 8 - ~ (Husuııl mıılı4 I l ıı'lp. ly...ue RÇI en Salrat kafa ile ı-.goisti arıı:;;_ 
ta al4in d&lmA çcklııı:en ol ular ralarunızı sarılmakla teessürü- 30 A.ğlJllt.c.wta bt1 neticeyi. dllmiyor, tüccarlnnmıs ba &lıl.. dea) - Yedi Kalla:r PMaı:l E- müf ettj lik lıdır. Eı;<li·ıtln iy\ t.arııflan ',ı . 
...ıı:r de tecellüt gösterealer müz!l dagıtmağa uğra']U"ken, o- a1aıı .uat .. ·1t 1mıire muvil8al&- nl !htikir karnaında niçin - :~ ,.:'~ ~ dır. biç o!ma"9&: (-. Böylt 
ylilreelir• turdıı..,"umıı:ı: yere yaluıı bulum.n tında b'.r litre ile beni yanma lekda.şlanru ihbar etmiyorlar• -~.1~ -- ..........._...... 1 m t i hanı masaydı ria:ha iyi olurdu) ··~ 

U>iUb•,.;• ı>e _....,•ına ollll'l!.ı. J'uıı.dın evinden il.~ kahve ""'di çağudı. U Eylül ıııı.bıdıı lzmirde Diğer maddelerde cıl.dxıtn gi.. mata ,!;:~~lir~:!!!!'" .,._._,, ceği tute.r. li':ıkııt .akat ıcnf~ı~it -~ .--- ,,_ Jıt • f'~•'-- .. _ '- ~• ......,. ...._....,.... ~'ye miifettişlea-ı k~ ..... ,. 
ol3un, kardeşi ile birl~"te tılı ' Tab'atin Jruı!ret ft kuvvetini saat sokiz eVVClde, gazasını t<I>- yag ı,- ...... ..,. a.ODllW le değildir. O, kendi muu

1 ,,ı. m~ı;.,,,.,.,,,, ·rme,.t.e nw. """"'"-.-bu kaya iizeriııde elle- rik ve kurt.ulııiıınmzun ştikraıı- ~i flyatıım ri!ndoın gt1.. ğu halde~ biWin wuudar anma yeıiclen ıııemlm ur ahnıı.c.ı.~ ha)·atmda ve beyn<'lmilel bıı.~,ı 
old ~bir-sene kalmak tl- !:::::':.,,_ .._ ""' •• ı, • ..:ı; 'L-1 e la.ruı.ı arz için llÖZe başıarlı:;::m ı:ıe yti.kseltee.1ği a;<;il<irdır.' rın halk& va bııhas• lı6,riiilooıi- m yrnıştık.1-P-ana iştirak ta 'hiç bir olağan üstll hıırc .. 

·~ .. ~ u .. ..,. ~w....,. ·-"- . ftan •~-~.,.- miııe kllqll ~ cıldnJrı... eden 22 ~"" 8 i muvaf-
...., içı;rl gırmeğe .karar ver· bana mevhuuı çay ziyafct!lıi ha- = sö:..u..n kesti: Dizer tare. ,_.,,,...... • n kola]dık ...M::;;,.,,w Jmbmo. fak olm~. Yenı memurlar kabul etmez. "" ~ 
:melde iş bttmiyo du. Dört ınev· tırlattı. Gülümaedim ve Atatür- - Ben vaz\fcmı yaptım. Za.- bunluk zeytlnya.;lımıı toptan • ..,._ R hükUmcl b·ılabildıı,. • mınlik. aıı iki ~lık. elli ıld haf. ke· ten bunu yapmak lıer Türk• ~ fiyt<b 93,16 kurut olarak tıN ~ Jı::ııdar E&me aytı:ııııında ı-=iWerine başlıya- avut unu kırk elli ~iyon \'ili~ 
alık ve niha.yct tam Ll1; yin e.lt- - Çay :r.iyııfet.l birer kuru !!&- borçtu. Sen şimdi bunlım bırü bit edilmiştir. H•lbald ietibnl nı 24,500 lli!ılye nırilım lnıpnna ealtla.r<in'. d:ı:<ına nasıl pay edd>UDıel< "'' 
m.ış gtinlük koca bır yıl i- ı.,. · ka.lıve ile geçiyor Papm. da gel. birer kahw işe!.im, - mınt.'.>.kalannrla Çtplak ohrak na.zarım. 120.000 met. ..._ olan~ kurlretile uğraşır: -~rııl 
cınde ne yiyip ic;~cekJeı· u? Uşti· dedim. rinde bulundular. ııabnnh•k 7,eytinyağmm kUOR ~ .. mmiftir_ Pi}asaya hol miktar~a kafıı. kendisine birinci ,,e"l :ıııct 
diilt!Mi V'llkıt ııe ile ısın cakbr · Bir an ioi.n. u Alamam" dan 2:5 güıı fasıla ile iı;ileıı ftıi 104 . 105 ~ ... ızı ııa • Bmııdım ıı..- JEd!nw>jıı iller cala v0 rihnedii{i için mu]>:Ş ,..,~ 
tetetııtıü edecekleri krtapfon ka· mütevellit tceo8lirlü slllr.i!tumıı.ı kahve ar:ısınrla Atatttrk kalırar tınnamalrtadır. ba ldi1.ı.ıi ""Drm• da 5.ooo. toz şeker çıkarılıyor olan her şeyi huys.ı:ı: katı' • 
nuılıkta n.u.ı.I okuyacak· nh? b\I söı.lerimle bozulıı:wştu. Bu mnn Tilı:4ı: <rdusııyia beş gUıı. Bu vaziyet kaı; ..... pek tıı... :US.000 metre da h b hıukı- ,,,._ çifteler. rf>~ 
D~u 1.çeriye yük yü?< odun, esneda Atatürk: zıırlmda; paıı;alanm•k iıııter.ezı. bli alarak şe.'ırimia ııabımlııt na VW'ilıı:ıııiııt. "',.. miiıldettenheri şehrimi~ Vatan bilini. vatanı dilŞ 1"' 
çuval çuval yiyecek. klipler do- _ İkinizln de burada iki vır Tür.ki.y"J"! tam bir hayat ft ,... :ııat ıı-etirllmem~ktedir. Bug!hı IJİ..va."3Sında im: ı;eke'r bulurınr.ı. ı '1alnıış. Mesele değildir bı1·1 f" 
!usu sıı. kucak kucıtk mum ta- ı:ifeııiı: var • .Rori Ankarada ııiıııin ni. bir tar';,h yaratm:ıııtı. fabri!rnl:ınmızın bir Jomn:ı Bar_ maktadır. Şeker şirketi yem yı! ter kı o düşman (:ıormııll 
.... ~ •• ,, .... va B;r vtllık yi- n.,,..,,,_,,._ .. ~IVIIMJ _., __ y•a a'-.-·· __ __... .... ııı' -- alıkpazan cma· yet•ı tıancar rıınhsuliinün ıniP.ılm h'r tirsı'n ••• ..-.1-- ~ ·- · - gibi yakınlıu:mun kalması; bir- -..-.-"""0 

...,.,," ~ -. rum.A ,.....,..,., 6~ ~ .. ~ 
Y

---'- l··ecek ve yal·acol< ihti •--------~'-----------~-----! kıımınıı toz şeker olaiak. i~le- '".ı~ ham· ı· ·, mı·u ti h·«t• -~.:.": ., ... _' .. . - ka~ gUn lçln hareketimin gizli 1 
, ..... "'' n .1.....-~ en az mı;"""r 11&1"ın- tı:tıılımı6ıııa hizmet edeeektir. mil ve taciri- satışa ba.'la- tan, idaretıi.ıikten. açlıktl\:• ı 

den ~playıp ~eoarık edl)rek, Her ik;niz de hlccllıote, şehi'!'de ctıg• unuzu hangi ıxnşt.ır. dürmüş. Sakat k.l\fayı sib~ ,; 
Jumsemn şupbes:.nı uyım<lırın>\- ·'riildük. ...__. ba'-- -------- Du---· Tıbbt AdlJ .Dğreı:ıdlğ'.ınize göre ·~ •ı.,- toklukta. norına'rie tutıı>"" 
dan bir giriçte ıçeri soı!m;aÇ":ı fu°nd ça ~r~da ":!$mn ~ . ook;::;;; çağınlma- dım itlıbaren pqasaya bol mik- Aferin 0 millet hainine! .J. 
mreburdulıır. Bunu Y1PID<"lfiO. hataplarımza. OOnıin edersiniz. o 

1 1 
1 tama toz şeker çıkanl:ıt"aktır. Menfaat pereet. Vlııp""~ 

muvaffak olamadık! n takd!"' Diğeri, pek zayıf bir ihtimal ,,-------- u a vereceks nı"z ... ama IOzuA'I 6'ôrQklQ soyguncu, tefeci, mtirter.ı 0ıı' de ıçer.ide k&la.ma.zlardı. t · d k clikk tli t ki l ., Bil ta .......__-"- --' .,,_ .#' __________ , · 'h t .. f tarafları ~ 
H>U Ali S'na, i.kJndl vaktine v;e e,_ ço . a a p o una- ,,,._::;::.._ ~=-..=;;:;:. ~ ıre. nı ave pu ıısftô 

k h 
.._ __ , d .... _ _,... . cak b:r iftir. Taarruda beJı&. -......-- - -- ..,... T A K V 1 M birer ~afi!, saıntmııı in <JI 

adar ep ın.u.uım ıuuu, m- mclıal muvaffak olacağım, an- Yetd ıfen seneaf ~.JJ«fftıa bıı1ebe oılti1 w •td41 genç a.dtadaşı. tarafından öldii· Bu mürrimler sakat kafa0'~. 4 

ce '!""e hesaplar yaptı. Nıhayct cak hinde bir nıtlmal dahi olsa; ~ f'İl'll'e ~ ~r etme1' G::enı .,_ giin ı. rillmUııtli, Dtl:ıkli. clmqnıAd.. a.,. 115 QÜ 2.39 AY 8 hatı ı boznlB.'iıklan m
1
1<i' 

H:>ülharıse tiUnla.n soylcd•: ordunun ileri, geri barelı:etleriDi ritıırılarda okuy»cıllanmtza ~c.h!ıoıı ~ 00 ı:amı.z ,,..,..nıu.; suc;lımım ımıbQ ı-ü tahld- ---~ 27 b'rer ver m,.ı,..;irl;r•er. ~ el 
ı - Günde bırer k:t.;ık dolıı· bw-adn fen& tM'Blr edelıler bu- bild\rece{liıı. Her~ bir oı·-.., kayU ve kalml FtloMllt kat talebinde bulmı:muo ,. ta.16- 13'58 ları l!':l!l biHün dünyadan ~ 

ıru su ıÇ(.ceğız. lkinı:z ç:n sene- lunabilir. ga.zetUttı ~ daJıc fM>"1 CğnnU>ıel• işt.\yetılıır, bize "01 • ...ı 'be mMdeinnı'lll'lili~ de · ti- onla.nn --On az- kurşUD• 
d» y-" .mv otuz lı.a•uı: fiU la- Be.na dön.erek: ~na- mektuplıı 1ft.Üt'~ ederler w 8,1 .ııııı.u,a.ı: rU edilmit*ir. Muhu- &il- A- A"--tos melermi ister. . ..ı 

- ~ J - ., nustos &= tV ırundır ki bunu büyücek bir tc.:- - Sen, M.echrte her tfır!ü oe- poau pwlv da görıdşriTl- ' ı ~ oı1arı.... yi1 muayene eden tabilııl. adil ~ Sakat kafanın milleti. ~-!# 
ıı ,1e ıçcri aokm ıı kab.ıdir. reyaaı ta.kip eder ve ooa göre F _ iktisat fakültesi r~ da.lı:t.aru IDim l'n mııhalıznıeyı. 1942 14 muıcıddeııeıerı yoktur. , 

2 Ekmek, hem kunır, hem icaıbaderıleri tenvir edenin. Tez.. ... !hjne lı:arıı.r venınık. dııurl'-11----' noMW\!)i vardır. 1"' • 
de küflenir. Yanrnıza yiyecek vnta meyda». verme, alaeağm 1lı:tısat Feldiltesi, l'!emW- yetiştirir. ma.Jl bqlıa bir güm bım1ıtı PERŞEMBE Eir ı.;1n birisi kestane ıı-
olarak yalım zeytin tarl!Si ala- hıı.berlere na:taraıı arkadaotıın timlzin mayile~r ri ft iktı- Tahsil mliddıed "-,.Mir. İkb- Olle llı.ia~ tına dedi ki: <,,._ 
.. ...,;,, Bu nem besleyici, !ıem de ~ edersin. sa.diyatıımzm devletleşnea:.nia at ve ıçtimaiyat rt'ttildi b& ı _ Sen bU'. -t-t k--- ,... ~- .•~ lüzı:mı .. östcı"'',." elcımaıı. ihü- flllm! · 'nnmrı...- y-L-ı-.t. D.:t.ı 9.07 awıı ~ ,...,.. tulııcu bir gıda Irul(,lUtlSidlr. Soru·- I! da ~: .. ...,.... !:eye bağlıdır. UCU. CUUllA UUJ: &iyor~un. 8 " 
tkm-..mı gllndc beşer taneda:ı - Seıf de mevki lı::uma.ııdaııı y:ıcııu karıııla:mak için aç<~ NO'!'! San bir ay içinde ' ' i•ılz'.nl lll- 16 l?.Ol .,.., il ~ne kabaih.. naııınııt";, ,_ 

bin altı yii& elli ze}'tı.n trmesl olarak d!lı'kırtlj va daima her tır. Devlet işlcl:me!;:rö..nio ikb- Bu fakii!te kayıt ve lınbısl muht-el.lf wmıtıerinde yerde k.ı... Yaı. Jmulı d'll'n bu hıt.karete taıuınıı:ıı: 
lif, gelir. hM!Eeye karşı hazır JıWwı. Aıı.- sıırlI ve :mali ~tına m.- prtl:ın 19/S/942 tarlh Ve lM1 mar oyınyNl 366 kişi yıalralpno. 12.00 t.?.8 s.:ı'.i ıı:ucı dcır.r.di-h için çat 'adı! ,;ti 

3 tarafı ___ ,_ ,__ '-·- _..,_,_ __ """""' ol Ve '-- murları, huınıst iktısad.i 101et.- 1111.vılı niicluırmwdıı ~ et.- _._ _...,..,_ '--''-~.,ı,,.;,,ı- _ l9 li" 21 r... 4 ,., b ....... 
- Her ..uı.....,.ı ..... pa- ~~'::- ...,.. meleri idare ede<-ek ıı:ı,.;;'.'.ıı.r ~~tir. -- ,...,. ~rv.1• .......... .,.,, _ __. . ,.. ·'"' ..,,, Vas:.ı.t! Bir gfüı iriRi rlP.Te .,. ••• f1' 

h olduğu için mağaraya kışın dl!'. la..-----------"1 ki çama~ır kazanının v~ıl//<J 
~- dolayı.. yle fazla soğuk ======================================= duran ic;i boş 1111 kab~ 
gJ-mez. Pek soğuk. havalarda Eğer Racanm 1ıOrUnıI yaşa.. ~ ki: tJ 

~miz e.ı!~ B~eı:ı~~, i:::1'VV:ı":~~ s~:a~~e!~~t: Hı· R A R 1 (±] l ' re :::~~~~~~:ırinig~, a-;:-ıı~~~i bir ıı&kat ""~ 
;raa=.a odmı almayı d .. n- lı'erhat ismindekl bu genç ae = T E - No. fena mı olur? J Sıı kabağı bu hake.rete_!,,rJ 
ıı:ıiyeceğjz. den Racanı. n torunu oluyor?! - -84- j ve ~~lı~~:n ~~Lı iB.i:':~a~~ BÖl'lİYt"I!İn suratına c:&d[ı-Jı! 

4. - En mühim mesele ışık Bunu da şöyle izah ediyorlar. , bu111undan kanlar boşıııı .~ 
sıeseleGirl'r. Da.ima kitap okuya- Zatı haşmetpenahilcrinin de diinciil ve fı•-a:a.: :miltecavl%!erin takibini, hem bu dan t&.lcip olımuak ve ıxll.klim j yorlardı. Daha doğrusu oolarınl Bir gün birisi, ba,mı _. v ~ 
eağrnm; l~ gil.ııde en az iki malümudnr ki Ram•dor Raca.1 - Nizamın bu meseloo.ıD iki kaçırılan g ncin bulunması dar tantındaa ...ıamı..,anı.k' kendi! .rbi merak etti1<lerindcn. eğmiş giden ııadıl< köpeglıı'l 

um yııknuğa mecburuz. Kr !arından dqğan erk~-k çocuk ., lıillmrii, Anahın iradesine bı.r&. Jıwmsı.ında Iilzım ~ emirleri laMıcıl .ı-oo- dıprı çıktı. eoıi.ı oldukları içln anlara iza - diki: • tlJf 
)'illik ihtiyac.mıız olan ycli yüz !ar Siva m&bediade göğüalerl _ llıldı. Beııı. bu ..ı:. bu i§ıı Alla.. verdim. B :ua bani a.lii.ke.dar et x x hat vermekte de acele etmeler! - ~akat ka.falı ınıııın iP 
otuz mu:ml! bir torlla içu:ıde iı;&- ne bir nevi döğme ya ılarak hı müdahale ettirmemesini mesıne sebep şu Tilrk ntıı.ııdqj BAYGINLIGI liizımdı. 1 le l!",idiyol"l!l.ın? ı 
ri ııokmak milmkilııdür. B.ı ı. d:ı.nıgnlarurlar. Bu gencin göğ_ tercih ederdim. lıfa<Jemki it AL lıı.T".mn talebi. olmuştur. Yoksa Nimmın hw:urımdUi kabnl Nih:ıyet karar verdiler ve ka Sadık köpek hiddetinde" 
..tıa bir itirazın var mır sündcki bu damga mii.bedde bu laha kalmı~•', l:ıaşıruıı:ı.ıı çare ıı;atı ha~ 11&,b rumi bittiği :saına.n öğle olraı:ş_ dınlıı.rl yanına gittiler. Zava: _ ı fend•sini ıı;:ırdı, par~alnclı! j.ttı' 

EtUharis, başını salladı: defa Guro prohlta tarafında,'\' cine bakmamz l!:mııdir. Bun. • ba§ıııa ali\kadar edı:ın bir -- tu. Haydarabad kızgın bir g, _ lı Sar-ı hunl .. rın ;çindc hali en' ~'ıa::ııl, saka krıfa iste!" J.' 
- Hayır!_. Günde birer b- meyda.na. çıkarılmıı;;t.ır. Eğerı dan dolayı siJ: bıma al ile tut:u le oı..a ben el at:mağa kcodimi Det altında. cayır cavır vanı'""r. feci o: -, idi. Hnşiınin kan.ıı rikada, ister Asyada, jgtel° ~· 

ilk ıru. Iıeşeı: zeytin tanesi çok- Ferhat öııönılizd• olsaydı bu illi', reddedilemez deliller v.,.,_ e&!A!ıiyettar buhn•..tm. Bu •- du. o derec de ki k&~F~r. det'in blr i.'.mit.ı>izlii'.:e düşz:-"ştü. rupnda. istPr dün rımın btrv, 
Lır bıle ... Na.sıl olsa ölmf'ğe gi· Latüs çic;eğl işaretin! blıı de' mezsaniz beııı. bu zatı ikna ede.. vabu ifadelerinden anhyornm hadı.n ad.ık arkad&şlan içia S p ·ie <len beri t:ı.m bir evlat gi lı'r köşe-;inde olınm, 

ruz. Ihrttll yıınmıua hilj bir görebileoekmişis. Bundan b(lf ~ mem.. İkzı& edeın~ de lıi onlar ayni zaınaada Nizam limdi yapı.lac&k b..'r telı: İ!I var_ ınuhabb tile ııcvdiğ; Ferhıı.iı yezidi bir edcp.ıi:odir. 
P'!Y nJımn•ak da olur. ka, bura.la bulunan mösy-Oler • bir il yıqıameyız. mülktl kanunlarmın da kendi dı: Bıı yakıcı sıcak geçinceye mes'ut ve nıU. f°fh. bir hW·:iml Il · sözlerime Aferin 

_ Seni daha ıım:ı.d5deı:ı y- doo. biri var ki bıı zat, tarihten Rnlımi hararet ve gi.ddct!&: leriııi himaye etmealıd ü.init kadar arayda k:&lmalt. Çiinkil. dar olarak gönnck Umiclılc bu _ s•"lam kafalar! _.--
bpılmalı:tan menederim. ya E- on altı sene evvel Bengal kör. - ~ &be ga bir !ki gilıı · :mektedirler. bukadar sıc&lı: bir ildima alısma rıı.va g mişken >-orltu' ~ı ve Mi_ :NU• • 

büliıarisl Ela bu mıığaraya mi- fe.&ııd.ıı, dalgaların bir sepet l de bu deiifleri t.eplayq -~ı..J Eksela.nsını:an iktidaruııd& • mıış olduklan için şimdi sokağa Y'.l~! :.ı:ııa'tkuk etr:ıı.ş. ş·"1lii o_ CEVAPLARJMJt 
llemizi el.eğil, kafıı.ınızı dddur- çinde sahile getirdiği yavruyu ğiz. lan her şeyi yııpacağnndan fırlamak, giineş <;arpmasa yü _ nu büsbutfin k:ıyb "mi tı. Bir ~ ~ 
JUk gayesi ile gireceğiz. Afla.. oulup Ç'llrannıt, alıp memleke Dedi. Bunn:n 11?.erlııe Ylll<tınıd ml:p. bulunduklannı sanının. zilnden ölümll göze almak de • daha <la nasıl lıulacaktı' 1-'er . --:-- ..ıJ. yardmılyle bir sene ııoııra tine götürmüş. bllytttmilştür. memur tekrar lngllizce olarak! lngiIU. yüksek memuru malı: değll miydi! Zaten nereye hatlı ona kim getıreeekt.? -ı -* Bayan Behice ~ 
ağ salim çı.kınca da miJ.emis! Nizam Wl silkfuıetin.i -.e ııo - Şhnd!Uk zatı haşnıetpen bmldar g;ibt bir sMl9 w fran Plecekl oaklanlı • -. ..• _ b ,,, ~. . · o.;luna: .... • 
<lddurmıığa ~ Haydi, ar- ğııkkanlılığını muhafaza edi bilerine arzedflecek bıı.şka do _,er, ne yapa ' """" ~ 00'-"~P ve 

14
"'rap 1

• "- - Okul servisimiz Jllel'dt':: 
tılı: gidip muhtaç oldn1:;'1lmus ycrdu. Hildl.ye BOl1 derece dik _ l!Ile?'e !!ahip değili-z. Nebıı.b h" - Bu cihetten ııllPhel" lB Diğer tanitan }'ilbelı: İııgi - de kocasile arlradaşlannı ıriz - bun11Z& ceva.p verdi. F~,J 
90ylcrl t.cdarik edelim. kati calip olduğu halde hiç bi nüz konlJfjlleak ve kendisine sn.. cleınekle iktifa etti. Dk ::;:;:.':!.ıu:;..u=:~~~ lt-r'. yolda, knlakları tet!~ hcl<ı ni:ıden ~ndıimız için ~ti' 

Bır. isi uıemn"" b'.nsı m-- ı:ıısrak göslermiyO?, dinllyord al son.laeak bir halde olmadığı Nizam ay·..._ lı:allmıı-+• ..,., _ ,_ h?ı'. durdu. Er~ekl~r gcrı don. bire iade edildi. AldırınaIJlll 
...., ~J- ....,~ ıµ ..:mı' ini ta~ etı:nio ve ken_ dukucrı za.man ıyı bır ha':ıer "C rl · ~ 

~ kardc3 davarın dilıiudm ay- Neden sonra: iı;in lehde, aleyhte bir fikir e mek misafirleri in çek ,.,,.;.,i dilectnden öyle ayrılmıştı. . ed"kl . . . · ' - ca e erız. 
sıldılar. Çarelya ıtiderek yalnm ...:.. Allah büyüktür, dedi dinmek doğru olmaz. Ancak ~ istiyordu. HilkümJar bir zil Aeabıı. en ...,...__ ...._,_ __ Ne tır. m 

1 
en ıçın ..;aramn göz - * ·ıa.sta Kazıklı ~11' • 

pıidcle.rinin hakkı!ıı wnnek için dirdir. Allshın. il:ad.sin• k mit ederim ki gerek prenses bsstı. Kapıda iki •o•tız gö • babının ~ ~"baygın1~~tım lerın<l~" ya lar boşandı ve on - köyünde okuyucumuz B. ..ı 
hararetle alış ve~ eden halkın durulmaa. likanın gerek Türlı:iyedsn gelen rihwin: ayılmasını ln.r bu zavallı kadını teselli için tafa Ergüne: ııeı· 
e:rasına kanııtilar ve muhta' lngUis bizyillıı: JDeTımru, b ıımcln lıul1mma111 huııwıımda Brit:ıuıya hfllnlmeıt mlhnı-iW 011,,...k S\llaı~d:!iı,:WU n~!: ~endi. <kr~lerini unutanı.it U'l'l - M~klubımuzu a!dılt · . ':.JJ' 
-'-"ukl"~ ""Yleri almıık · üzer& ia..ıttiJrteo. sana misaftrleriıı u ~-'- eders!nis. Ben hem • 'tadın --'-d _ _,__ .__...__ --ı. ._. _ _, uı; ~aat m;raştılar. sütır'.;, .. nil• !kll_.. bıı)PJJ'· 
_. ..-· w- .,,.. _,_ na<<> _., .... -•ıı .......... - -·ii!ini anlemık de. (Ark ) \ J~ :......<11 "' vıır adliyP.ye lwıvu>:ı!lanuı ı--
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i , 

Reis Ruzvelte iz"'hat 
vermek O 7 ere 

Vaşingtona gidiyor 

• 
1 

lngiliz uçakları b~tt I· 
Türk Ba~ın Heyeti şerefnc b;r ziyafet ve~di ve manyaya, Hollandaya 

• eyet uçakla lrıgi tere'ye hareket ttı taarruz ettiler 

------

lstikb lin k 1 
betlo çı arma hareketlerine şimdikine nis· 

Londru., !.6 (A.A.) - Mo ko
vadan b:ı.şvek:lle b rhktı> d 'nen 
Ameril·an murahha ı :ı~. ır rri
man ROytcrin bir muh w.ı-iı1e 
şunları soylcmi tir: 

Kalııre, 26 (A.A.) - Türkiyl~ • siyetldi h..ı.zır b ılunmtt5f;ur. Londra, 2\> (A.A.) - H:ı.va 
El "s·, -1 A ~usws nk mı Türk Tüık b n heyet., dfuı sc.ı.b3Jı n::ızırlığının t blığı: 
b c::ın lı ,Y<!t a. ıne 1/ir z'va- u 'la 1ı gaUr"Y h r 1 t et- mh'.ı.rdmınn servi 'ne nı n-

kuvveti~~ .daha b.üyük h va, deniz ve kara 
ı tns r~~n tahsıs edileceğinde şüphe edi· 
bir d~, 0 ür yand n saha hücuma elverişli 
tal r:u~a s~kulduk~n sonra, bir çok nok· 

b rab ran a ve gosteri t şebbüslerile 
er, t arruzun çıkaca~ı t biidir. 

Monkova mü eı le"İ haI·-
landa Reis Ruzı; ett e ı~1!t vt>r
mek ve Amerika hükumet ne bu 
!husu tahi raporunu tevdi etmek 
üzere V~ngtona gid'yorum. 
Raporumu vermeden eV\·el bu 
müzakereler içın bir şey söyli
yemcm. 

fet v n ·s ve bu ziyaf ti" .fı-ı m"&tir. sup bir uçak diın gundıiz .\'aptı-
sır g _tec.l .. ti ile 1 iliz ş .h· ı fu s lfilı1ı k tif w:u; 1 e n..bınd . =__.::.:.:... _____________ b tı Almanya.da. ı;e Holl ııdad.ıı· 

ki lıed.dkre t arruz c' tir. 
Dün kıyı müdafaa sen isı uçak· 
lıı.rı düşman !;.:mıl nne t .urru 
z:ı devam etmişlerdir. Bır ka.L
leye dahil bulun"-11 ıki gemi Fri::. 
ndalıırı a~ isa'bet clruı \'e 
Lap:ılis limarund i doklarla 
gemıler bon:rbal:ı.nn ı tır. Bu h~ 

-----
Koçer 

"Hali hazırdaki duruma ait meseleler hakkında TOrk 
şef.eri e görOşmek ve Türkiye'yi ziyaret etmek 

fırs-"tını sabffsızlıkta bekledim.,, Diyor 

çok noktalaı a bir anda ve gös
teri teşebbilsl ıile ln!raber, taar 
ruzun çıkaca -, tabiidir. Dieppe 
d-:ncmesinde bu mahiyeti gör~. 
mıyoruz. 

Harrim.ı.n, müz ~. ı el ı n te
f erı üat.ı hakkında sc."'Ulan su
allere cevap vermekten ir;tink:ıf 
etnu. ve aı-.teri duı .mı hakkın
da h ·ç bır şey söylcmcmişt:r. 

... eti r t>Onunda. lA: :ı. crv - -
Va:{natou, 2 (A.A.) - Amc- Tüık şe Lriyle gofiL?,'llek ve mızden b'r uçak el< kt.Jr. 

rikıın ı:.;, form.asıon Ofisi Va- Türkıy yi zıy::ı.rct etmek fırsa· 1n lrere Do" unda 

Harriman, Rus,Y"..ı.ya mühlm 
miktarda. hm p malz~mcsi ve- i
re gönd ·rildiğini söylc·mcklt! be
rı;.bcr, ikinci cephe eırafındaki 
suallere cevap v"rmekteu im
tina eylemiştir. 

şıngto dan b ldıriliyoı : tını s bırbı lıkla bc.rhdim. ı Londr~, ... 6 (AJ:.) - Dünkü 
Reis Ruzve 'ın. lıu usi mil-, AklaJe bi!· Amcr_kaıı ~rd- s.'.J.lı nkşamı geç v kit Atn:.an 

mcs ilı sıfat'yle 'l.'ürl~ıye. Çin, daş. o<ln Jtlıgıma r gTılcn, Cm~- ı ıbon:ba uçak.lan lngiltcrP dogu
Mısır, Irak, lranı ı;e b~ka .~nem h~rreü:}ı!ı _ı:;eçiml~ı'lnde en . ~il: su ili;tilne gdmışl r, geni~ bır 
leketlcri ziyrut:.1 etr.nck uzere yük s yası partılerdcn b!rını çevreye ya} lmış1 r ve fazla 
pek :yakı da Birleş k Amerika- temsil ctı~:ş bulunm..1.ldıgım, 1 m.iktnrda. tenvır. yc.:ıgın ve yi.!k
dan ayı ıln.cak olan W cndc!l bana, Birleşık Amt rı.kanı •• h:ırl" sek infilfı.k bcm'.bclnrı .:ıt mışlar 

İstihdaf edilmiş olması muh 
temel gayeye gelınce: -

a) Knnlı bir manevra. ile kar_ 
şıl~ıl cak güçlükleri be _ 
lirtmek. 

\\' Ukie f]Ö) le dcm.ştır: programının değismez ve .sar- dır. Bomb:ılann ekserısi hasnr 
"Son runlerdo Re Ruzvelt ı sılma.z olduğ'uııu \"e Amerıkan yapmamıştır. ölü ve y ... ralı ol

tara.fınd~n bildirilen bu seya- milletinin hep bir arad topye- duü-u bildi.rilmiştir. b) Müföfan kuvvetlerini ba _ 
tıya ba0"lamak, 

c) Ortaklara, iş birliği yapıl
malc yolunda bulunulduğu 
hakkında kanaatler ver _ 
mek, 

Çörçil söylüyor batin projesıni ben yapalı çok kfın harp et~ğini. blitiın dünya b ~-·---
zaman oldu. Hali hazırdaki du- ya duyurmak ve ınnnclırmak rı.- az'ıy t 

- Caı; tarafı 1 tn~lde -
Londra, 26 (A.A.) - Avam 

Ka.marnsınıo gelecek celse:;hıdc 
Ba.Ş\ı-ekil Çörçil, yaptığı uzun 
yolculuk ve bllhasna Stalin ılc 
olan görüşmelerin etrafında ge
niş iz3lhat vercocktlr. 

rwna ait meseleler hakkında 7.im ve kararını vcı.yor." 

d) Çıkarma yerini gizlemek, 
dü mam aşırtmak, 

e) T _ şcbbiisün ne gibi feda _ 
kurlıklara mal olacağını 
şimdiden anlamak, 

f) E~siitlikleri gMerınek, ye_ 
nı ve büyük ölçülü teşeb

. bü lere hazırlanmak ve 
ılh. ol~bilir. Harel.u.tın, mikya_ 
sı gcnıı:ıletilmek ü:t.ere, daha. ne_ 
relere karşı ve ne zaman y:ıpı_ 
1 cat ını hfı.di~eıer gosterecek -
tir: lntıznr! 

J\uhirode 1\-lünııınışa ı~mon 
nfovzular 

uc 
lngiltere kralının kOçOk 

kardeşi bir tayyare 
kaz~sına kurban gitti Londra, 26 (A.A.) - Röyte

rin mılıiredcki muhabiri Ro
land, Bnşveldlin uçağı ile gön- Londra 26 (A.A.) - Hava. 
derdıği telgrafta şöyl<! dtmE:k- nazırlıgı dUn akşam aşagıdaki 
tedir: tobliğı neşretmiştir: 

Cörç·ı, 19. Ağustosta Mo.,ko- Ha.va n:ı.zırlığı, hava korno -
vadan Kahireye gelmiş ve Ge- doru altes Duc de Kcnt'in dün 
neral Oohınl k ile General A- öğleden sonra Sündcrland tıpin. 1 ıc.~der ,.e lıs.va şef mare"'ali de bir deniz uçağının lskoçya şi 
Teclder ile yemden görü!';melu malinde yere. dti..,erck parçalan. 
yapmıştır. Ayru zamanda ~<ı~r ması iizerinc v:ızife bıışında öl _ 
vclinhdi Prens Mehmet Alı ile düğUnü derin bir teessür ve kc. 
de görüşmü.,tür. Öğleden sonra derle b:Idırir. 
bu defo anavatan askerler'ylc Altes Duo de Kent, İngiliz lıa 
sahsan temas etmek icin, ildn- 'Va kuvvetleri umumi teftı§ hey_ 

B ci defa olarak çöl cephe"'ine git- eti Gen 1 I\:unnnyuıa bağlı bu -
- aı tarafı 1 incide - . d f k t" de l 1 t ld • n-etiril · . • ınıştır. Bu sıra a re a. a ı;' uııma { :ı ve ernır a ıgı vazı _ f mt"i 'e tndadlnnna b:ış - ~ sel.izinci ordunun yeni başko- feyi yerine getirmek üzere İz -

~mı tır. 1 mutanı Tümgeneral Montgo-.ı l:ındaya gitmekte idi. 
d7n .ve 923000 adedi ih~iva! rneıy il.) Orta.şark yeni bwiro- 1 Uçakta bulunnnlann hepsi 

~~~ 1 1 ~ım gele~ ka_rne mık - mutam General Alex:ı.nder ve Due de Kent'le birlikte ölmüs -
1 .. ın tii.dad ncticesmde 1000 ımparatorluk genel kurmay ba:r ıerdir. 
~~~~ n;J~~~ ~yneu mevcut kanı General Brookc bulunuyor- Londra 26 (A..A.) - Kralın 

y ~ uş ur. du emriyle sa.ray, Dük de Kent LI 
. aınız çıkan b~ nol~sanın .üze {;örçil'in çok büyük clıem- çin bugünden itibaren döıt haf_ 
nnd~ de ehemmıyetli takıbat miyet veı'diği bir kırt nokhın ta matem tutacaktır. 

lskenderunda biri
ken mallar 

~ap~~ış, Beyazı~t~ lokanta~ar _ da Irak olmu§tur. lngiltercrılıı --
a Eylül ve Teşnnıeyvele aıt ba Irak büyiik clç: i Ka.hireye gel- ---=-=:::m:ıı-aaı:am _____ ..,.....,.,._~-ı:s:ı""'\ 

zı .kanıeler bulundu ;u ıstihbarı miş Ye Başvckılin Iraktaki du- (,,,... LERI• 1 
~ıle_rek derhal takıbata geçil • rumu hakhvle kavravabilmE'si ANKA A HABE 
~;ştır: Tahkikat neticesinde için uzw1 i~ihat ve tafsirnt ver- , 
ı hakıka lokantalarda A ve B . r -

o!nrı-ık ~uhtelif cinsten üçeı· v.,e m~~~Çu, Irak' ı ilgilendiren i;ler a a k ' m 1 r a r s B .~ a altıs.ar ıı;ay:ı ~arne .sa.tıldıgı hakkında ordu komutanı Gene 1 U 
t~ıt e~ıll!lıştır. rat Kuinand ile hava Vismare<;al 

arne ~n satan ıdam da ay_ Decrespigny'dcn de ayrıca iza
nca tesbıt edılerck ifadesi alm h t alın tır 
~ıkt~ ı::onra satış hasılatmdJn a Kı:ı.hir~de · münalmşa edilen 
~~ı:ınde b!llu!'lan 2227 lira da mevzulardan biri de Yunanisb!.u 
ı t~ dat edılm~ştıı. olmuştur. Başvekil burada Yu
l u. k~rnele~ sat.an ıtazo~"t~ nanistnn Başvekil muav!ni Ka-
, mıııl ıfade'3ındc ; .. 425 agır ışçı lopulos ile de uzun bir ,'.?:öri!~-

\ e 495 B. olmak uzere cem'an ne 
920 karnenin kayın biraderi Ni me yap_m_ış_tı_r_. ______ _ 

Y:ı._z~ ~arafınd:ın kendisine verli. , v k'I' • 

Dahiliye Veka e t i y iden bazı 
nakiller · y ptı, Hariciye Vel ... ale~i 

Umumi katipliğine Şev i Berker'ın 
t ayi i y""k e k tasdikten çıktı 

Hususi muhabirimiz telefonla bildiriyor: dıgı~ı ve bu Nı-l'a~ir.in Devlet A tl(ıy e ı ımız 
Demıryollan bagaJ memurların Rtl 
dan olduğıınu bildirmiştir. Yme - Baş tarafı 1 incide - • .. 
Devlet Demiryolları memurla _ diirii de bu ricalarına iştiıak et * Mlinhal ı.fülkiye MlücttiQliğine Nüfus İşleı_:ı Umum Mu. 
rından dığer birinin bu işde iş. ti. Kendilerinden bir dcır.a. böyle dürlüğü İkinci Şube Müdürü Fahrettin İn~, Mahallı. !darclf U. 
tiı nki oldu ·u h brr verilmiştir bir harekette bulunmıyo .. cı.kla· mum MUdiirlüğü Şubı> MUdürli Rif:ıt Bingol ve 'Qevch h.ayma c~ 
ki t..'lh'kikcıt bu noktn.dnn da av_ rma dair teminat aldıktan son- Sıddık Tümerkan tayin edilm«'lerdir. Karrunan ~{uymakamı e 
ı:ca derinle~irihncktcdir~ Ne._ ra ıoc~an çılmnldı1nr. İôtaı;ı- lıaı Güvc~ç Seydi~:hir J{a,ymak.:ım.ı Na.zı:ık ~rveıdı. ~ar~n~_an ~ay 
tıc:e .olarak yolda herhangi bir

1 
bul ceza evinde yeni. a.çı~ış hı: ı1 makanılı~na, Ecea~ad Kaymakamı Necıp .ru:ndcnııı, ŞU:~~~ Kn~suınıyete matuf olarak kasdcn okuma odası ile bıl' k.hı.bevı maknmlıgıoa, Şurkoy Kaymakamı Necatı '\ ardar Ecea K i· 

sandı~Iarı.n kırılm dığı, vagu -f gördüm. Odaya konulmu~ olan makanılığına. Demiz köy Kaymakamı Halit Soy~k l{~qan :ym ıı · 
nun ıhtızazından sandıkların sıraların üstü okuyanlarla.. .d?- 1 knmlığına,. Kilis Kaymakamı Şeref Uykur Nezı)n Ka~~a a~ • 
parçalandı ~'l :ınlusılmıı:ıtır. Hay Iuydu. Hepsinde okumak ıçı.1 ğına, Keban eski Kayma.kamı Mahmut Hayvalı c;st ~ym Şu -
darpa.şada 'Rcionun açılışı za _ büyük bir heves olduğunu ~ör kamlığına, Burçka E:ayrnak~mı Hami Erkan _MahallıB?Jre ~~ek · 
manında saudıl-1 nn kırılarak dilin. Yarın da dığer ceı ... evle- be MUö.ürlüğüne, Afyon ma.ıyet memuru Emın Soy 1 ıs • 
muhteviya ının dö rüldü~ü gö rini gezeceğim. Üsküdar. ceza e: 1.upçuluğuna tayin edilm~erdir. .. .. .. .. . Ve 
r~. gar memurlarından bir iki _ vinde dokumacılık islerı h.~yll llıcesu Kaymakamı Knmil İnkaya gorulen luzum uzeruıe -
sının fırs:ı.ttan bilistifade gizli. ilerlemişti. Mar:ı.rurozluk ve kur kruet emrine alınIW§tır. 
ce 1000 kalar k:ırne aldıklal'J. duracılık sanatı da anılmakta- )lnrici'.\(' Vckfıleti Umumi KWı,Iiği 
anl::ışılmt~tır. Tadattn çıkan nok dır. Bu dcfaki zivarctimclc ~~n: . . . · .. .. . . · · Vck§.leti Umu. 
sı:nla tahkıkat neticesinde sa 1 ları dalın ilcrlem'ş görf'<·e~mı * Bırıneı dereceden buyuk elçılıkle ~arıcıy~. . deye ildi 
tıldıkları ve ler ve satanları~' ümit etmektcvim." mi Katipliğine Sofya EJçisi Şevki Berkenn tayım ıra -
beı;aber b ılunııp mü~ dere cdi w • •• • ran etmiştir. 
len knrn lcrin mil.tarı da aşa:r~ oldugunu bıldirmış, bunu~ıla be. , D.ığıtnıa Ofhi Uımuni l\IUcliirliiğü 
yuımrı bunn. mu n·ı bulunrıak ıabcr yoklnm~ yaptırmı)~nl.:ı. - Müd" 
tadır. A15.kalı ar lınkkınd k • rm da karoesız bıralulmı,aca - * Evvelce İaşe Müsteşarlığı Dağıtma Ofisi Ul!lum~ ur. 
ni .takibata ehemmiyetle ~c:1~ ğını soylcmi~tir. .... . lü!~ne tayin edilmiş olan baş konsolo~lardan T~vfı~ ~arasa -
edilnı ktcdır.,, Çocukların ekmegt pan altıncı derece ile Hariciye Vekliletıne nakledılmı§tır. 
K t · Terbil'le F..nstitiisü T-.ı!cbelerine Dair 
Karna e~zıat! başladı Cll'llyor ffill ? * Maarif Vckweti Talım Terbiye . ~ey'eti Gazi Terbiy~ 

1 a7f11~~ gondcrılen ekmek Ticaret \Tekfıleti çocuklara ve Enqtitüsünün muhtelif sub l~rine ne gıb1 şartlarla talebe kabu. 
ıcarne ert nın evıer te\7.iine baş. 1 rilmekte olan ısa gıam ekmek edileceğini tesbit ederek a.ıaımaarıarn bildirmiştir. 
anmış ır. Yalnız t vzı me>mur · tihk k 300 knrmak için "'---
ları ntifus tezker l" · b k ıs a ını e çı A b ı !Hubub.ıta l\Jüte.allHc Her Türlii MiinıroaLr.u 
k \;: "rınc • ar -ı tetkikler yapmıştır. Y aşır: - .. .. · · t · · i .rn 91 ~ yold~ı;nnlarının kayde _ dan itıbarcn çocuklaru da bü _ * Ticaret Vekaleti işlerin daha çabuk yurumesı~~ e~fı11~ ı~e~ di P edilmcdıgıne dn bakmakta, yükler gibi 300 grnm ekmek ve_ !yaptığı bir tamimde ekmek, buğday_ ve hububata m h t 

11 
. Ofi • Yapı sanat okulları 

f ER SAB 

Başl'"'sınm c bind 
hov~rdalık 

o 

- Bıı~ tarafı 1 ne Lle -

balan il~ gt.-celi e-iindtlz1ü 
nıZ:J.r yapılmıştır. 

K tugaı.un cenup 
Mecli l'ın şuna! h •smd 
R f> v kının :i:ı dil. 1 n, ta 
lnrla desteklenen · <'uml.l 
de\ o.m et?niş \ e bu es ıada u 
ro.dığı zayiata kat'iy.-.n •hem 
vet vermcmı.,t.:r. Bittün bu 
cumlar, Alman kıt alanmn 
~ılmaz müdafaası karşısmd 
knınPte uğrdntl!?tır. 

85 tank yok edilnııştir. n 
kuvvetlcnmi:ı, dıısm mı bıl 
sa Rjev kesiminde kanlı uy 
u~atmıştır. 

Eder Birer KO:.c /laline 
K on.ıild.u.! 

Bern 26 (A.A.) - Stef 
Moskovadau alınnıı habl"r 

göre, Stalingrad varoşlar h 
tan tahliye edilmiş ve cvlcı 
ker teker kaleler halme ~ok 
muştur. Nllvoroısk'ıiı>h. 
hnlkın tahliyesıne de ha.) 
mıştır. 

Scnnıet Tc1)7iq; 
1 lo8kova 26 (A. ~.) - S 

yet teblığine ek: 
Stalingradm f{ınr:. batıs1 

vaziyet karışıktır .• \ lrr.:mlaı· 
böJaede hava yoh ile n ık' ., ' . 
miş tanklar kullcıan akld ıır 

Kletskaya böigl ..sınde faal 
rekatımız, Stalingrad'ı.n şı 
batısında şiddetli ~rpışma 
Krasııodar'ın cenub..ı.:: la ~ 
göğüse muharebler, Prohlaı 
:ruya bölgesiıı.:i·' °S.)vye: kıt 
llarının gerılcrıue ıı•cn p:-ıra 

ç:ilerle ~rpııj.nalıır olmuştu 
Stalingm i yalwıları~J.:ı. 

günde 92 Alınau u~ğı diişü 
müştür. 

Rusu..<ri Tc~liğ 

Mo&kova 26 (A.A.) - Bu 
ce ncşı·edilen hususi tebliğd 
dirildiğine göre, bundan ~ 
güıı evvel lfalinin cepbesı 
15 kiJometre genic::!ı n~c bi 
hn ÜZ<'rinde Sovyet kıt ala~, 
man kuvvetlerini 40.50 kı 
metre kadar geriye atmı~la 
JMoviçe, Togreloye ve J<arı 
nof sehirleri ile diğer 610 
ki" geri almıslardır. 

Bu hususi tebliğde tnsrih 
dığine göre, bu mul arebl'lr 
Alm:ı.ıılar 45 bin ki~ı kaybe 
lerdir. 

Bundan ba.,kn hava muha 
bclcrinde ve uçak savar ba 
yaları tarafından 25!) Al 
tayyaresi diişiirülmliş, 290 
yare de yerde tahrip edilmiş 
ya har.ara uğratılmıştır. 

Muharebeler Rijer böl 
devam edjyor. 

rokla~n kaydı bulunmıyan nü. rilmesi imkô.nı araştırılmakta • türlü müracaatların doğrudnr. dogruya Topra~ M~l 5~ ~?si -
~s cuzdanı sahiplerine k:ırne dır si Umum Müdürlüğüne yapılmasını, Toprak M:ı. ısu ;~ı . .ı n -

v ~ekten imtina etmcktetlir. 1 . V ,. ç t 1 ada den şikftyeti mucip hallerde Ticaıet Vek&letinin mercı ıttıhaz e -
u hu asta malumatına mü a 1 a a c dilmesini bildirıni§tir. rncaat et··· · . -

diye Re'~. 1f;x~ız Vr~ ':e B ·le ., Vali Ye Belediye Reisi Dok - l\la.'lrif l\iiilfiirleri Arasında 

İzmir (Yeni Sab:ı.lı) - M::.a. 
rif Vekaleti tarafından şelırı • ,-:ııımım• DOKTOR --~ 
mizde inşa ettirilecek yapı s:ın HA iZ CEMAL 
at okullarının yerleri Maarif 

mcmurl~: 0 
.. tor L~tfı Kırdar. tor Lutfi Kndar dün Çatalcaya .. . . .. ... kirda.Tı Maarif MüdürU 

b'nin :ıska, nüfu ~uzdanı. sari giderek oradaki borçlandırma. * !{'!~ya Manrıf ~fud~rlt wı.e TeüdürlU~rüne Rıze Maarif 
get'r' l er olmadı"'ına k naat karne ve mahalle birliklerinin Mehmet Emın Ataç, Tckırdag Maaz:~f .!'-1 .. ~ . g G" .. hane :Uaa 
mete~r ~re el.m k knrnesı nr_i fa:ı.Hyeti etrafında tetkiklerde.Müdürü Z.-....ki Ülker, Rize Maa~.ıf MuduMrlug~n~r·d~~~~ne Kay -
· azım g ld"fü.ni maa b ı' t rif Müdürü Vehbi A ay, Gümu ha.ne aarı u . . -fıh vntand slan k• • nıa - u tınmu~ ur. . . .. . 'lk .. - tim Müf tt' Ler' ,;mı tı-:lahmut Dura t •") cdılm sler. 

nı yaptırma1 • n ~o 1 malın _ Vali bugün şehrımıze done _ 1 s~ J o:rre e ıs lllıo< 
.arının çok f:ıvdalı' kt' dir. • ce ır. 

Vekaletince muvafık görülmüş. H k 
tür. Manrü Müdürlüğünce §C - Lokman e. i 
bir plfinına göre kndastra.l ha • 
ritasmın hazırlandıgı bu melr • 
teplerin yerleri Şehitlikler mev. 
kiinde Alsancak ve Hilfı.I ist.as _ 

Dahiliye Iiltenıilaalsı 

mvn.nyohJ 

yontan arasındadır. 11'ıgnmuwm••••••••d 
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Yöriık. doğruldu. Osnııın 1 sürdüğü göriildU. Kanbur Os
kemanffie duruyordu. Şaşırmış- , man, bu sefer oyuna düşmüştü. 
tı. Ne giıbi ?Yun alacağını bıl- ~akn.l~~. çap.r:azı n:ısıl sokecek
rnıyoröu. Nıhayct Yöriik, l:eına- 1 ti? Yoriik Ali, Kanbur Osına
ne), budayarak dönüp ayağn 1 run çaprnzlannı üstiiste boz
kalktı. Bu suretle iki ret.livan muştu. Yalnız bozmak değil 
lrnrş1 kar. ıya geldiler. Yörük a- hasmını da tehlikeye dilşür
yağa lmJktılrtan sonra çırpına- müştü. Bnlmlım Kan:ıur Osman 
rak narasını savurdu: ne yapacaktı? Herke.; gözlerini 

- Hayda be!.. Yorük Alinin çaprazına dikmiş-

1 
211-!--1f-l-~=+-l-~-+--ll 

3 
4•1-t--t--!--f--ı_.....;~~-·i 

5 

SOLDAN SAC.A DOÔRU 

l - Azmetme - :Keder, 2 - İn
celik, 3 - Knkışın arkndaşı, 4 -
Valde - Bir değil, 5 - Bir nota, 
Bilinen şey, 6 - San'nt - ŞC":-cf 

7 - Refik - Saha, 8 - Tersinden 
okunW'SJ t:ın - Bir, 9 - ZckA sa
hibi - Çok değil, 

Yeni usul 
hır ızhk 

MolH1 ile Ya:Kacıklın.m güreşi ti .Kan:bur Osman, çaprazı ön
de devam edip duruyordu. GU- den ve üc;tten sökeyim dooi.. Fa
resler ~)ıyalı bir buçuk saat kat muvaffak olamadı .. Yörüğü, 
olmııstu. Mollanın -ığır b·tstlğı 1 yan başa getireyim dedı, ona da 
farkolunuyordu. Fakı:ıt Yaka- muva11fn!k olamadı. Gırtlakla
cıklı Jiel Hasan, çok m:ta ve. yıp durdurayım dedi, ona da 
onı k b·r zı ·hlh·an okl·ı~ından muvaffak olamadı. Bundan son
g ( •• ıclan cd vor<lu. ,\1,1 'ın1n ra yapacak tek b.r scyi kalmış- YAKARIDAN AŞAC.IYA ooC.P.u 

n; ıı unskısı farkolunur gilıi de- Lı: O da ı;nprazdan sıynlıp has
g ıd. Ya:k:ıoklı u, Molladan mının altına yat.uıuk... Fakat 
~L' ~., kalır pehlıvan oh'narhğı"l-' bu da o kadar kolay değıl<li. 
da ı. hasmına gürcşı uvı.h~yO!·-ı Yörük Ali, hasmının kurtulma
du. Bır seferındc Yaka~klı, az sına meydan vermiyecek ~ek.ılde 
k:-ı.l ın Mollavı mağlüp e liyordu çaprazı bağlamış öyle sürüyor
Yu.1< .. cıklı, hasmım tek çapraz du. Bir yanclan da hcı.snı.ım çen
br ~ıırdı. Yan kazık taktı. ~on- gele getirmeğe çalışıyordu. Bıı 
re <L naçııya. el uzattı. 1'J 1l'a hal o kadar büyült heyeı;'\n do
Jl· ', vı vermem k için .;?l·aş1r- ğurdu ki, seyirciler, .ıyağa kalk
k ıı bırocnbire hasmını sak kİ..L'l- ular.. Kruıbur Osman, hemen 
tc n g-c.-çırd . Bu hnrr·to:t, .lni hemen mağlup oluyCJrdu. Yörük 
vr M Hanın bozuk dÜ:t"n olJu- Alı, çaprazı kazan dıbıne dogru 
r,- lı r ı:ııı':tdr vaki olduğu için sürüyurdu. Cazgır, Çalık ayağa 
ç 1 ki•ntcs. tam vcrıni tuınu•ş- kalk.rnı ~1ard ı. Rospalı köylüler 
lu Yr.kacıklı, ıkı b"r ~ak lnin- sevinç ıç.ndeydıler, bağmşıyor

l - Başkent Normaldı.'11 .ışa-1 

Koskad::ı. kahvecilik yapan ~ 
~üseyin Nehnışun dUkkanın~ 
gelen meçhul birisi kahvesini iç 
tikten sonra duvarda asılı du
ran ve içinde nüfus kağıdı ve 
ekmek karneleıi bulunan Hiisc
yinin ceketini, yine kahveye ait 
olan bir gazeteye sararak pn
ketle dışarı çıknuş ve gitmiştir. 
Bir müddet sonra işin farkına 
varan Hüseyin ceketinin gayet 
kurhazca çalındığını anlnmış ve 
polise müracaat etmiştir. Hu·· 
sız aranmaktadır. 

lt , yıl' fırsatı kaçırmamak iste- lnrdı: 
o Lı~n bır puhlivan c.'~:ı~!I i- - Aferin Yöriik!.. !Jayan! .. 
c ı hasmmın bu, bosln:{ullllan Haydi Yörük-.. 
ı· t fode ctrncs.ni bılı'Clı. .!'TitP- Çalık dn, ha oldu, ha oluyor 
kı OE' bildi. Küntevi taker kaydıyle heyecana dıişmü.~ ::ôy
t; maz hasmını hemen •~t·, en- leniyordu: 
t::e m basarak takl.A~ attırma- - ha oğlum! .. 

ğı, 2 - Bır urnmn sorusu, 3 - Mü- ı 
saade - Şüphe, 4 - Yns, 5 - Uir 
rabıt zamiri - İstıhza, 6 - Bah::ır 
rengi - Dudak, 7 - Fiyatları bir 
knrnrd:ı degıl - Bele sarılır, 8 -
Emniyet ve inanma, 9 - Telli mu
sıki Aletı - Çokun arkadaşı. 

- Dünlıü bulnlli<"'..uım hnlli -

4 ncü hayvan sergisi 
yarm açılıyor 

Vilayet Baytar Mildürliiğün
ce tertip edilen hayvan sergisi· 
n in 4 üncüsü yarın Kemerbur
gaz naıhiye merkezinde nçılacak
t1r. Bu scrgıye Eyiip ve Sarıyer 
kazalarına bağlı köylerde yeti~
tiıilen at ve sığırlar teşhiı edi
lccelctir. Erl<ek ve dişi taylar a· 
rasında sergi. birincı olarak se
çilecek bir taya birincilik mü
kafatından gayri 30 hra daha l 
verileceırt ir. 
Boğa ve dişi cl\iveler arasında 

yapılan seçmt~le de 355 lira ik
ramiye ve sergi birincisi olarak 
!-teçilecek sığıra. da birincılik 
mükH.fatından gayri 20 lira da
ha verilecektir. g k yuldu. Molla, hn•,:JiyEı> -- Ha, Yörük! .. 

l <> ıa ;r<'z ar ..,ında <:ırt~stü ~e- Çapraz sür~üsü uzun sürdü . ..,.m•••rEmE:RiiSlllliil:Cllll.!lDml!Cl!llall•illil•l•DEli:lmım~ 
rı g • r. ek iiZl'.'rcydi. Fak, t ~,..hır Kanbur kösteğe, çen.;ele gelme- r 
y. sc>rt \C' curdkfi( ohm ::\Iol- mek ıçin türlu hünı.:ılcr gösteri- TÜRKİYE CÜMHURiVETI 
1 b rden b:ılıkl dı ve, yı1•e bir- yordu. Bır kösteğe ve çengele 
d .. n 1 f kıçının ıizcıine i1dı..:tll"' gelmış olsa ıdı derhal sırtiistti z ı• R A A T B A K A S } 
< tu hrak kıspct n ön k -mıı:::ın- gıdıp mağlup olacaktı. Yöriık, 
d lıru mının d ni bndadı. h:ısminı bir türlü ı:<:!:ıgele ve koı:; 
Hm: ıçının ıizer nC' ot"ı~p ha- te~e getıremıyord:.ı. Nıhayet 

, kolunu .ı.ltma a mak Vi' heJY1 Yorük Alı, çengeli yet1ııtirdı. l 
c ıd r ve b.rdenb ı e t11d:unn- Kanbur O man uçtu, sırtüstü 

oyulm sı, "' kı ri krnet'ı> gıdiyordu. Talih ona yaver ol-
E'!.<l • du. I<azan dibinde bulunan dır0lt 1 

1t. a kı "okup kwt.dmnk- ırrıd ıclıncı yc~tı. Z.ı.~cJı çcngclı, 
~ • lm, d . ÇL un Ü \'. ~!. Uhlı ydı ı .zam fi d.l eğe bir metrc. ı 

H , b m •ıcvr l .. r.. 1 . ı }., r kalmıştı. Çeng-dm hıziy- 1 ıı ı ı . . ıl<'ieve N tck·m h:• bera:bcr sırtı d rege vurdu. 
f. , ku t . \ilıir ~~ \.ülıı.l/. Ve, yere duşmel.t«: 1 kurtuldu. 
tnnc n h nı>m L"ırtl J!, '"e' ır lı. K nbur, • rtının b r yf'r c 'urdu-
I. tır . E kt l tiın<> r ~ !nı o- ğ ın J g~r !.ır e;e he rnen toparladı. 

h ıruw t-- rıyc i.o ı ıla- b kat Yv ük Alı ele h. mınm 

liuruluş tarilıl: 1888 - Semıayesi: 100.000.000 Türk llnısı 
Şube ' 'c Ajans adedi: 265 

Zirai ve icari her türlü banka muameleleri 
Para biriktirenlere 28~800 lira lkraınıye veriyor 

d.ı ı m ıi ıc,t ıv. '' dıı . ırlı d re. c vun.p c...• t UJ?unu. 
ı vr v. d .ı ,., - du 1cd ,, nı göı u l c o J 1 h" ' z.rnat Bvnkasında kumbaralı re kumb:ırasız tasarruf hesnplannda 

İYE LiSELERi Yatıh - Yatısız 
Orta - Lise ~ 27 Ağustos 19 

7.30 Protram. 
7.32 Vücudümüzü 

çalıştıralım 

7. (5 A. Haberleri 
7.55 Müzik 
8.35 Evin saati 

bet 

19.4!1 l\l 
20.15 :R 

ırt 

iLK - ORTA - LiSE 
12.30 Proğram 
12.33 Saz eserleri 

20.45 'M 
21.00 Zi 

Kız 
Erkek 1 lk al Lises· Yatılı Yatısız 

12.45 A. Hrıberlcr· ıı.ıo şnr 

13.30 Şarkı ve tür- ınıl 
kQler. 21.30 ı-. 

Talehf' ka~dı ır;in Pauırtl'fi ve Perşembe günlC?ri mıir~at edilebilir. 
18.00 Program 21.45 M F..ski talebe kayıtlarının ycnılenmesınc 10 Eylfile kndar devam edilecek

tir. 
18 03 Çüte fasıl 22 ı 5 ~hı 
19.00 Konuşma 22,30 A. 

ŞEHZADEBAŞI, POLiS KARAKOLU ARltASI 
Telefon: 22534 m::ı::ım11:1•m•::z:::sl 19.15 Dans müz~l 

1 
22.AJO }{ 

Vilayet emirine 200 ton 
çimento verildi 

1ktisat Vekil.Jeti Vilayet em_ 
rine 200 tQn çimento \'ermiş . 
tir. Bir müddetten beri duran 
tevziat yeni tahsisatla hemen 
tekrar başlamıştır. Vilayet :t.a. 
ruri ihtiyaçları olan resmi mü_ ı 
esseselere ve hastahanelere çi_ 

(Pi.) 

3TANBUL NIŞANTAŞINDA KARAKOL KARŞISINDA 

IŞIK LiSESi 
ANA.,, iL K, ORTA ve LiSE - YATILI, YTISIZ - KIZ, ER 

TESiS TARtııl 1885 

TO kiyenin en eski hususi lisesidir 
Eı:ki tnlebenin 15 r-;yJül güntın" kadar knydıııın yenilenmesi l 

Kayıd içın hergün mıirncnnl olunnbihr. Tarifname isteyiniz. 'ft>l 

S=::&iQiM • 
mento verecektir. 
Şehir Meclisi intihabı lstanbul C. Müddeiumumi/iğin 
Belediye 7...abıt ve Muamelat «icabında noter muavinliği ve icra memurluğu dahı yrıp<ıbıl 

Mi.idürlüğü Şehir Meclisi inti _ yettc 20 llrn ~sli mmışlı Mnrmari~ ve Köyccgiz mahk~~ebnş kııtı 
h b 

· · b' · · ·· t h' d f Brıtçc, dkşadıyel .sulh mnhkemesı baş kııtip muavmlığı ve ynln a ı ıçın ırıncı mun e ıp c _ . 1\ 
terlerini hazırlamıştır. Defter _ tıplık yapabılccck ehliyette ayni man şlı Milas mahkemesi baş 
Jer ka:t.alarda teşekkül eden in_ çıktır. Kadro maaşı ıılabilecek tahsili haiz bulunan veyahut bnle 
tihap Enciinıenlerine gönderil _ tar maaş almakta olnn talip varsa telle Muğl.ı Adliye Encümenınc 
miştir. Seçim 26 Eyl(ılde baş -ı _!,:~ Hızu_m_u_ı_·ıa_· n_o_ıu_n __ u_r_. __ •_9_21_2_, ____________ 

1 
lıvacaktır. .. . ....... #* e SUMER BANK 

Bir hırsız 7 aya 
mahkOm oldu 

Ramide muhtelif yerlere gire
rek hırsızhk yapan ve bilithar · 
zalbıta tarafından yakalanaratc 
adliyeye verilen Hasm 8 inci 
Aslive Ceza mahkemesi tnrafm
dan ·1 ay on gün hapse mahkfıın 
olmu;-;;tur. 

Kömür hırsızı 3 aya 
mahkum oldu 

Sirkecide Devlet Demiryoll~t ı 
k5mtir depolarından kömür ~a
laı kcn suçimtU ynk~nnan li)n · 
ver dün 8 inci Asliye Cev.:L mah
kemesince 3 ny 10 glin hapse 
mahkum L>dilınit;.-tir. 

Bacağı kt ı dı 
Alman sefarethancsinın oto _ 

mob!li dün Harbiyed 11 Taksi _ 
me gelmekte iken tramvay b: _ 
letcisi Mehmet adında birine 
çarparak ayağını kıınıH~tır. Ay.I 
ni otomobıl Mehmedı h:ıstaha _ 

Deri ve Kundura Sanayii Müessesesinden 
1 - Milesscsemb:ın Deri ve Kundura Fabrikal:ırınıı da. 

İŞÇİ ALINAC.AKTIR 
2 - Verilecek iıcret işçinin k.ıb•liyct ve kudretine göre ı! 

kuruştan başlar, bu iıcrett ıı b~k .. fevkat:ıde zamnnlnra mııhStl 

ödenecek, ayrıca ögle yemcfü ve lş elb ~esı verılcccktir. 

Arzu rocnlerin 24 Ağustos P:mırtcsi gtinünden 8 EylCıl ~:ılı 
kndar her gün ve 10 Eyluldcn ı9 Eylüle kndar S:: h ve Çarşorı' 

lcrı Çarşıkapıda tstanbul Ayakkabk:ılar Kooperatif, IY'c>rkezlnoc 

kamız mumeo;:silı Sinoplu Meh l cl'c rnilıııcaat etmeleri ılCın oW 

lstanbul C. Jf1üddeiumumiliğin 
Sıvns meı:kcz ndl.yesinde 20 )irJ m._aşlı b.r zobıt ı,:ıt pJigı 

adli)csındc 20 1i nmflşlı bir z.ıbıt katı.:ıl ğ, ve Knngal adlıy ı• el 
ma.<ı< lı bır k;itıp1'k ve 15 er l r u nı<lı> lı Zara ve Şarkı lıı m tıkt 1 

k. t•p mum nl ki ri açıktır .. L, e, o• ta okul ve c '·i rüşt!,)'<' mcıu 
ve n erlıgi ı yapmış bulunm k m 1. le talıp ol nlann 31. A u t 
hın<' Mwrndıı: P ızart.esl gıınu : at 15 k:ıdnr mektep ş. Jıadetıı 
do r.ıluk k. dı \e doktor r po u ılc b rl kte cSiva:; :-.dl.ye: Ene 

b ki ı. ıc d, l l' C'l dav- duım .. cın gi.ız c:..çtırınad·.j,T' dtr- en aı 50 liraJı bulunanlnrn senede 4 defa çekilcttk kur'a ile aşa~dnkı 
ımn uzcr Iit rıtur- ı ı P• çalara b r d"llı5 yaptJ. plan gt re krolmlyc da ıtılacnktır. 

.' tkmc>z. 1' rde 1• H. m un paç 1 nn..ı. ın ı. Y lİ- 4 adcd 1.000 Uralık ~ Llrıı ı ıoo aded Mı Lltttıll: 

1 
neye getirmiştir. Vak'aya müd. 
deiumumılik el koymuetur . 

muracaatlaı ı. dı213• 

r ~t {: 

u. ) <ı'l."l d >- 1 uk Ali, p{ ılıvnn ad m<lı. Ha- 4 8 • • 

• ı. lımn p ç tla- f uııl nx.a oı: • c ~ırm zcı: D.ı ... \ 4 • ev..o • 1.000 •11 1 
"\20 • 
1GO 11 2!D D 

\ '• ı vm 1 d :y l1 al m ıJı. On ı 40 • 100 11 4.000 

u t 1 le tm k o ı K K4 T·: Hcsı:ıplrırındaki p:ı alnr bir sene lt"fndc 50 lirndıın nş:ığı 
p ç l ra d Mı. l d mlv rl-1 re ikramiye c1ktığ1 ~ < \ırde % 20 fazl i~ le vrrfl ~ ktlr. 
b iyük b.r le lih c .Kur'alar ede <fö"t <lef n Mut, 11 ilnz!rnn, 11 ~)'· 
r,ıtmc k n k n tu ı · ıl\c ı b.ı 

fer l İ.!Cıült, fak L 7A hır gı- ltil ve ll Birincil~uu tAıi'ibl rinde ~kil ill'. 
'bı h ının ık nc1 " " t lılikl h 

tı h·ııb•r0-1 A' ·ı ·ı· L" f 1 .boy11 mı>la rmanca ve ngı ızce ısan arına 

\.;~:u~/u~~}u; Vakıf iki Memur Alınacak 
dı. " c uk b ı

c- ı P · laı ı bı-
Jı Bı z lan ılur. N .-

et p 1>.rd n 1 • •r gelm.
y · n .illi y .ı a Lu 1h'11. K n
t ı· o m;ın, p 1livundı. H:ı mı 1 
ı <: 1 ırı b r .'en. o d.ı bir ıı,ı 1 

kere YC'ı Ltt> ı t )} Jn ıuıul.IJ .d
t ıfüı. alt a c h tı. .MU\ aff.ti< 

ı. m y•n a · 1 •._ b0yund ıru-

Ankarada Mali ve Ticari bir müessese için. ticari muamehi.
ta bına kın ,·ukıf ve muhasebe h, t1tında da malumatı bulunan ve 
ticarı mii... ı>lerde bu n'bi v .. zifclE-rde r lı mış ol:ın bir lngilizcel 
'e bir de Almanca bilen iki me 'ura ihtiyaç vardır. 

Bu ~artları haız olan isteklilerin bonsrrvıslerinin suretlerilcl 
Ankal'a (505) po_ta kutusuna müracaatları. 

l u · '·t . Oyk ,a l r c m ı bo
) duru a h mın l me;,e ko-
yulm ı. Bu, u [ h'.van:·ırın T hmin 

rı ılı. li r u '.1 a lehi 'an b dtlı 
ti 

buyle ı .:ırektt cdcrdı lk. ,:ehl!-
gü. ı-1ı van tt.kr r kar. ı k.ı!~ı)a gddı
M 11.ı, lcr. İşte bu sefer f ... r.bıır Ü;>

m n b r nara srvurdu: 
- Hayda Yörlık !. . 

1400,00 

3075,00 

900,00 

Tcnınnt 

1tfrtiyc Muduriycti ir; n alın .ı•. 50 kılo sabuıı.lu \ c 
50 kıl o tokma lı kô le ile 50 ndEt tıy an. 

275,63 Ha ckı h U1haııc ı ıçın alına ak 1500 k lo idro!J 
pamuk. 

G7,50 Beledıye Matb, a ı için (hurda huru! tu Bckd yece 
vcı ılıııck , • tı le) ynptuıl::ıcak 400 k lo huı ufııt. 

Ar..a. ne dersin bu güı t'Ht' ! .. 

Bu hal Kanbur o~ manın da 
keyf ıni ok~mıştı. C:ınh, sürt 1;.

li bir güreş olnıu. tu. :-:ıonra dr
reğc vurarcık yakasını kurtar
mıştı. Dırek olmamış ols·lydı, 
Yörlik, yüzde yüz ~ı.ılip gc!mı .
ti. Molla, Yakac.ıklı Hasan, en
se enseye gür0ş yapar halde ol
du 1danndan K:ı.nbuı· O""mnnın 
geçirdiğı tehlikeye· ..,ahit olmuş
lardı . .Molla, hem g-ürı'şıyor, hun 
de §Öyle mülü.haza c<lıyonlu: 

4900,00 307,:iO Kuza rnuh .. bccılıkleriyl' t h:ıklrnk \'C tahsil şube
lerinde r.1evcut tamire ınuhtaç, 1960 lıdct ddt.cı ın ta-
mır ve cı l tlctur,ımc i. 

1'ıılıı ıiıı bccfolleı le ılk teminat miktar!Jn yuknrıdrı yazılı işler nyn ayn 
aı;-ık t kıı liıııeyc koımlınu"tur Şnrtııamelerı Zabıt ve Munmelfıt Mildı.irlüı;u 
Kaleminde ı:;urül b•lır. ihaleleri Jl/!J/942 <.:u.mn gı.inil sa:ıt 14 de Daimi I~n-ı 
cumcnde yapılac:ıklır. Taliplcrın ilk tp:ı ,n:ıt makbuz vc-y.1 mektupl.m vel 
knııuncn ıbrrııı 1;.ızım gelen vcuika1an ıle ıha le gum: mu. yycn santte D:ılmll 
Encuıncndc bulunnınlnrı. (9254) -===================== 

Jilet hırsızı 14 a)'a 
mahkum oldu 

Marpuççular'da Barnnton ha 
nımıa Halimf' ait huı da vat dUk 1 
kanından jilet ve saire calan 
Rcmzı dilnkü duruşmasındu. 8 _ 
inci asliye CC'z.a m1hl\CIDPS1l1CC 
14 ay 10 glın hap< e mahk(un 
olmuştur. 

Karnesiz ekmelt satn11s! 
Karnesiz ve narhtan fa1.la ~le 1 

mek sattığı tesbit edilE'n Nı~a ı 
ta.'jlllda Ekonomi bakkaliyesi s. 
hibi Yorgi Markopulos d'~n 2 in 
ci Mılli Korunmn Mrr hl« mc ı 
tarafından tevkif eclilmistil'. 

Otomobiı altmda kaldı 
Yeşiltulumbada Çamurlu so _ 

kakta 42 numnrada oturan 
Mehmedin 10 yaşındaki of;lu 
Mustafa diin Kerestecilerden ge 
çerken şoför Mustaf..lJlın idare 
ettiği 3161 numaralı otobüsiin 
altında kalmıştır. Mustafa lı:.ı _ 
cağından ağırC'a yarulanmış 
tır. 

Biçatda yaralamışlar 1 
Sirkecıde Demirkapıda D.ı _ 

rüssaadc sokağında 16 numara_ 
da otuı an Zclü oğlu İrfan dün 
zabıtaya müra.caaUa arkadaşı A 
ron tarafından bıçakla kolun _ 
dan yaralandı~11nı bildirmiştir. 
Aron yakalanmıştır .. 

Bir vurguncu yakaland' 

1 - Sukc IllJ u ı Orl o ılı l n bır bı;, tnen ım c \, •r. 
2 - öb ctrr n tng l,.:c.c ıle lıırl K'e ı.ht ı ol .. n d c.ı ıkı dt. 

tır. 

3 - MeklC'p lıcııu .ki sınıfiı oldu u içı.n •cdr,s 
sırdır. 

4 - 1n ·ıu e Oz rrd b. •ı ve t dris k '>ılyct 

b lh.ı n 1" )et. r ı.. ilh za e::L ı .. r;ir d n mı.raca .. t eden! r 
gılıılrr tcı uh edil c kt.r. 

Yuknrıd yur.ılı c\ fı ve kt.ı uni ş:ı U rı hn z el ıl rı"l 
1942) rcrşc"füe g.ı unc kad<l!' t~klıtlc rınl mektupla Okul n~ u 
dırmc krı rı.;n oh nur. 

- \ nll h, n .. tıy<'yım '. .. GQ
rU}o? un? B tk. !\'C'llr yapıyor 
Y. n< ıl lı Ha.san ... J:, et, .hfol
lan.ıı b ı az ugır b8stıgı görülü
yor. Lakin Yak ıc.kh Hasan, 
daıma t<'_hl kcıı bir lıerifLlr. Kor
kulJc.ur Molla da t c-kınıyor bu 
her ten... Dcrlı toı ı!u gurc~iyor 
Molla. I,,.i.f <le ' 1.. İkisı de lstan 
bul pt ıııvanı... İkisi cır- canbaz 
Jwı fi"r ... Curc.şin inr<lıklerıni 
bılı:> orlar. ı 

- Bu, Yöriik! Bela ı;ey! .. 
Yakacıklı Hasan da: 

Galalarla Fermenecilerde 86 
numarada Kostantin Ripolin 
firması altında boyacılık yapan 
Petro Maraşoğlu Di' n bır kıl o 
komaliko'yu 13 lira 50 kun1., _ 

istanbul C. Müddeiun1umiliğinden tan vermiş, bilahare de 141 ku 
İstanbul Ceza ve- Tevkı! evı hnstancsintn 942 mali yılına nıt safi 250 ruştan fatura kesmiştir. Suçlu 

Dogru... Bir bh;imınc ge
t.ırırse Yakacıkh. b ir halted<'r. l 
Hem de h iç akla gelrnedik bır 1 
n.nda ... 

- Ynı•:ır mı yapar'.' .. Molla, 
.ıasmınm ne bela o!t:tt•ğunu b"l
liıgi ıçhı daıma temkinli. B:ık 
şak küntesındcn • sonra. nasıl 
yana donüp paçalara yapıştı. 
Yoksa hemen gırtlağı yıyeccği
ni bıldi. 

- Molla da usta hcrıf! .. 
- Zeki adam... Pehlıvan a-

öam. Güç uğraşılır hu her'fler
Je .. AJlah Yöriik Alınin .}Jrdım
cısı oLc;un ... Bu, bcHi' mı el"nden 
nnsıl kurtaracak ya.;{asını bıl
mcm ... 

Derken, birdenbire Yörük A-
1.Qıın basınını topaıladığı gıbi 

- \'ay canına! .. Ne bela Je
likanlı böyle! .. Eğer Jirck o!ma
mış olsaydı, yüzde yüz yl'.'nıle
cekti. 

GörülUyorou ki, Kaubur Os-
manın mahareti Yürüğe kafi 
f!Clmiyordu. Yöri.ik Ali, istediği 
ğ.bi onu bozabiliyorclu. Yörük 
Ali Kn.nbuı Osmanın girdıği 
çaprazları hasmını tehlıkc·ye dü
şürürcc.qine bozduğu halde Kan
bur Osman, Yörüğün çaprazını 
sökemedikten başka üste de çen 
gele gclmi~. Ve din·ı.: dmnsa 
.mağluptu. 

Kanbur Osmı:ır n naı, ·ı ' -
ı "ndcydi. Lfı.f deh.ı hüv .- tl'hli
keler ut ıatını">tı. B 1 nar ı de;,11, 
on sevirıı; n ·lr.ı 1 atm ~ o. • vı
nc a7.dı U ı : • ' .ı ) 

gramlık 15000 kdsc yogurt 3000 kilo inek sütll ile 2500 k.ilo dağlıç etı ih- Milli ~on~n~a Mahkemesirıe 
tıy.ıcı ar;ık ekı:ltmeyc konm~tur. Yoğurdun muhamlltt"n bcdel1 2250 lira 2evkedılmıştır. ___ _ 
mu\•akkat teminatı JGB lira 75 kurustur. Sütün muhammen bedeli 1350 lira 
muvakkat teminoıtı 101 lira 25 kuruş ve etin muhammen bcdclı 37:10 lira 
olup muv::ıkkal teminatı d:ı 281 lıra 25 kuruştur. 

Süt ek<:iltmesı 15/9/942 Sah gunü saat 15 de; yoğurdun eksiltmesi ayni 
giln saat 15,30 da. Etin eksiltmesi ayni gün saat 16 da Sult:ın:ılunel1e Ceza 
'lie Tevkif evı bln:ı ındıı yrıpılacaktır. • 

tsteklilc'Hn bu husostnki ş:ırln::ımelcri tatilden mnad:ı hergun ın<'sai sarı
ti dahilinde mczkf.r Mudi.ırluktc göı~bilirler. 

istcklılcrin kanuni vcsiknlarilc birlikte eksiltme gün ve ~aUt•rinde ko-
misyona miıracaııUan jH\n olunur. (9204) 

İstanb11l C. !Jlüddeiu1111ımiliğinden 
Knnd , ı • hl..t ındrn ı ... oo kurt . asli maa h bir adet z.ıbıt kıiup 

kuru• """ !)]ı b p yade mulı.ışırlıgı , ' k oldu&eu 1.r.nıi 
ıdı r bıldırılrniı;."t.r. Mcmtrr.n Kanununun 4 um·u mad-

, r u•Iıp cıın ı0/8/942 gun\Uıe luıdıır Kocaeli Aclliye En
\!J:!. 1) 

frii&l ______ 11s-aı 

Ha:nr Koltuk , 1 
ve MOBILYANIZLA DiŞBUDAK 

1 
A~ACINDAN BAHÇE KOLTUK· 

LARJNIZI hel' yerden ucuz: 
tı.t.ı.ıb ıJ Rı' r .ı ~ok ıc:uııd:ı €t: 

1) AHMED rEV71'nın 

ASRI O 81 L YA 
lllım~ Mag:ı:;;:ısından allnıı, _ , 

T. lŞ BANKA.si 
K. TASARRUF 

HESAPLARI 
2 İkinclt.e~Tin 

KC§idesiııe a.ynhın 
lk:rarniyeler: 

1adet1000 Liralık 
1 " 500 " 
2 ,, 250 " 

14 " 100 
10. " 50 
40 il 20 

n 

" n 
60 10 

A. Ccmaleddin Sar.ço!ilu t4e:ı;rlyat Müdürü: M. 5" 
Easıldıfiı ycl': (H. Bekir Gürıoylaı ve A. Cemaled<Jın Sar. "ıl 1 


