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.Milli Şef Tetkik gezilerini 
bitirip Ankaraya döndüler 

Reisicumhur 
dileklerini 

Köylülerin şahsi 
de dinlediler 

Müttefik 1;; J tsm_e_t- ln_o_· n-ü-. ,-N-:;ş-ehirlilerl n9şeli, 
b çahtkan, okumayı sever buldular 

cephesinde aş ve Nevşehiri memleketimizin 
kumandanlık fikirde ve çalışmada en i:eri bir 

, I · muhiti görerek sevindiler 
mes e esı A·.ıkaı·a," (A.A,) 7 •;• '"' 

., .. "O ... ""'><> e<lt't~c."'l'n ş~b:..f dil~kle -~L de d:nıe-
194'ı C'J:r..a ak~nil K:ıyseı'i, N'kdr•, mıı.~r·r, ~.ldıltlıı.rı jyi Df"W.-eCen n::.~tıı-
K•rş;_~h:ir vıl~yetlerlnin bJ..z.ı lu.t.alar~a- nu.ı:.. tı~mıışlcırd:ı.r. 
da. te-tkik se-yoı-hatine Ç!k.:<n r•·i5'.cUır.- Reı.5:cürnhur1.1:ruz öğle yeırrıeg;ııi 
bur ismet ir.t.ınü, 8 aj:Joekıs curr::ar- Nevşehir bcJc'diy-esJnin tert!b eıtigi 
tıesi. .ı:abahı saat b,30 <l:ın ~t:baren ziyafette J'ıed.ik\en 110nra Da.mat İb-
Kay~rri vi)fıyı·Cne bağ!ı ince.su, Ür- rahim Plliia kıitUphanı•sini f.E~F.t bu-
güp, Niğde viJ~ye1-ne bai:lı Ne\'~e- yurarak est>..rleri teı!kik. etm~şler ve 
bir, Arapsun ve Kırşt'h:r y;};\yPtin.e bwıdan sonra yı ni ).ıvılnıakta olan 
ba~!ı Avan.D.ı k.Jzalar.ı.n~ te~---1! bııyuı·- Ha,kc·:Sci g~C"t't'k ayrtlırken t...Vt'v-

T'"" kil cdHen Hind litltti 
Zlfahııtın.. Gandi 

AlıMAllLAllA aOaE 
~ ' - . ' 

Maikob ve 
Krasnodar 
Zaptedildi 

Afüttelihlerin, Çörçil ile 
Ruzveltten birini kendi
lerine bQfkumanılan ta: 
nımaları en iyi hal çareııı 
gibi görünüyor; anca_k, 
bundan •onra müttelık
ler harbin 6evk ve iJare
~inde faydalı bir birlik, 
bir kumanda vahdeti ha
•ıl olabilir. 

muşJa:-dır. .. ae!Jirli:":'r;n gö:..tN'ctl:!.ert ·crru:1an s--~)·- f 
Rolsoiirr.h.r, b-J kaZ<o,a•da ,e yol ı:ı "" ~.ııhu,..tı n ~ ır.<mnun ve ı Merkez 

ug.~ğındak..i. l.öy!r:=cie bnlerct' ·hal:- mü1ehassıs oldm<larını \lll Nı·v hir- kesiminde 
11 günde 
ölü, 1589 
verdiler 

-
Yazan: ABiDiN OAVER 

1~ nıeikaoın t'D biiyük ga· 
~ zetol<·riııden . ~ olan 

;\;ev.ork T•l ınıs gaute· 
ain., ;:öre, bir İngiliz • Amerikan 
başkıruıandanlığı kurulması dii· 
~iini>lmoktedir. Gazete bu ha -
ht"ri verirken ~öyle diyor: 

•Bi.r İngiliıı; • Amerikan Ba~· 
k.\1nıc.ı:udanhğ111ın k.urulmaN gc· 
r"k V aşiUGtorııda, gerek Loodra
da cidw olarak gözönü.ııd.e tu -
ııı?maktadır. l:'akat, Bu husıui!a 
hemen bir karar alınma>ı pek 
ınnlıt~mel def:il<l.ı.r. Bif.ka.; haf
la daha bdltlll<'k gert'keocektir, 
Eı-""'ıı bahi meuuu olan iki 
mrmlc-k1'tin bütün kuvvetleri • 
nin bir ıek başkıımanda:nı de • 
l:il: iak:ıt Amerikan H İngiliz 
ı:enell-umıay ba~kan larındanu 
ınıiTekkep lı-i~ ba~kunıandanhk 
heyetidir ki bu heyet pek muh
temel olarak Londrnda bulu • 
nacak ..e ımıtteıfik >Hlcülcel''!İ· 
uin "na hatlarını te-bit edecek -
tit .• 

Demokrasilerin za:n n eksik 
taraflaırıncian bm, hnrbin ana 
s"' kıil ·enini iı!are edecek bir 
haşkumandanlan olınanıasıdı.-. 
Bu, geçen harple de böyle ol
nıııştu. Hn.-bin son senesinde, 
ınücadelem.in bitmesine ancak 
7 ay kala Frans:ız Başvekili Kle· 
ınansonuıı ve aYnıi za1nanda Hin
denbu.-g - Lud;n®rl taarnızu -
nıın zorile mü1tefikler, Mareşal 
Foş'u haşkunııımdan tayin etmiş· 
ler.ıi. Bu da, yine bir giinde, l>i;r 
tek cesıu ve kat'i kara~ ile ya
pılamamış, nı..rhale mehale te· · 
min edikboilınişti. 

Bugün dahi, miittefiklerin bir 
başkumandanı ~·oktur; bir ta · 
kını he)·f'tler, a.•ken ~ birTiğiııi 
haşamıaga rnh.~aktadular. Hal 
buki kurmayı ile beraber b'1-
bn~kumandanlığa \e bir ba~kıı
mandana k•sin ihtivoı· \•ardır. J ,, 

Me-s'uliyetin dağılmaS1, ~cvk ve 
idarenin bir kaia \'e irade yeri
ne birkaç kafa ve iradeye tabi 
olııınsJ, uzun münakaşalara ,,.,. 
bebiyet wrllk'si 'e demirin t.a
l'ında dövııltncsiııe mani tc;kil 
etıne:ı.i bakınırıı<fon askeri he -
Yetler n ,iıralar, daima fayda
dan zivade :ıarar \·ermisl<T ve 
lıiç!ıir ~aman, llk's'ul bir 'ba.~lm
nıandanla nııun emnnde bıılıman 
hir baskumandıınlık kurnıaı l'll· 
dan mürekkep bir sevk ve iıİare 
birliği kadar. iyi iş glirtıne-n1İ • 
krdir, Geren harbin ta.rihı bıı· 
n11n delill~ri!e dolııdıır. Bu har· 
~'.n tarihi ynı.ıldıi;ı zanıan da, 
>ır nıiıttdikleır harbirwlc, tek kll· 

~nandaııın kat'ı liiı:unııı lehinde, 
3• dl'liner tekil edettk olan 
+ı r~ok 1' k katl~r ıne)dana çı -
l < ktır 

G, i lih\ er tıtrafuı da 
ll'orıınurd<-, bır ba~kumar. o 
3 <>ktur; fakat hakikattı., l'zıık • 
d• -.uda japon)at" nltıstrsna ol -

tSO '· A 3 l SJ 

kın pek condan, coşk.n ..,,.g; teza- rnerl neş'e!i, çol!Ş::<:;ı, .,;; ·nayı 91'- Rusrar 
bürlei'i He .ku~ilann;şlardu-. Reisi- \.-er birf'r vatandaş ola .. ~ i..ıül<iu\'.- 4 O O O 
cümhc-r, adı ger;en k .,ba:ar:.n ve larını NP\.'f}('h:ri 11 f'ml&et.u'iZıo r:-
köyJ.erin Jııepsi!ldP bc;şt n:.r.n.c;..i.JP bu- kiroe Vt' ça1,şn;.;ıda en i,t:ri bir rnuh.~ 
lundırk;arı viü,yet vol:si oJ<'uğu hal- il olduğunu göre-ı k çok C\.-:nJ:idı·
de .kayma~..-aı:nJaır '\:P. a-kc· i """" mi.il- rln:, Neı;şıetıJı-in ih"ı~~~n', bı..günden 
ki n:ı••rn:.:rl::1r1 öt!'ftn1'fn)er1 pa:1i, br- da.ha ;yi olacağ:nı ümLd :Jp be'.ıt..ledik-
led~yc, IJ:ı.~+:evi vr• odcıları v~ dik«" ]erini, N-e\oı\hiıin me.nJc--kct«n ooK. 
mahn:It tcŞf'iGkül!er \:.f b:lliasıea ka- Sh~gıli ve hr'r 1.:'tman göımclc ist.eye-
dıı~, t•ıkek bOLi.ln hcı}k ile ,yaklndan ceg: bir yıe.r olsc~gın1> be')·&ı.n bu..,V>.ır-
temas ederek kasaba ,-c köyle'fin b- muşlard:r. 

ra-at, i'ktıs:ıt, kültür durumları u.zıe- Rt'.sitünh ·rumuz. ~l~rına de-
rinde eörtıs:nr-~:er ve bazı mn~~ca.at SO'SU, SA, 3, sfı. 5 

Yeni Meb'uslarımız 
~~~~~~~11111~~~~~~~ 

Numan McnemencioğJu lıtanbuJ, Ş. Sök
mensüer ve S. Erdem Erzincan, S. Gökçül 
Samsun Meb'usluğuna ittifakla seçildiler 

Refik Sa)dam<laıı bO> kal"' . . 
Istanbul meouslu[;u .ı;ın dün so-
boh Üruver<,ik' konl<'ran\S saıo
r:ııtda :ır..eb'ııs se.,•mi yapı1ımş. 
iklncr. müntelup;,.r T"qy'<"!''nl 

kullanımışk 'ır. 

Saat 13 ie s~ım SOll'll erreı~. 
Parti namzedi Nıını~rı Rfat Mc 
mmenc,oğlu İsıanoul mebuo
luğuna iHi'fakl:;; seç;ımıştir. 

Yeni İstanbul mrbucur.u teb
rik e<leriz. 

Diğer müııhal meb~luklar 
Ankara, 9 (A.A.) - A\')k (l]an 

E:>.incan me!l:ıusl.rkl ·rına Tica
ret \" ekale!i i-aşe mtisı~arı Şük
rü Sökmensüer liR Alll§"-hir :MCT 
kez okulu ba~i(~lımeni Safi 
Er<lem, İ~tanbul n:ebus!uğuna 
Hariciye Ve'kiıleti Umumi Kati· 
bi Numan Menemmc!oğlu ye 
Samsun ~ushıC,:>ıa da eSki 
B-alılres:r mebusu Ercnköy Kız 
Li"' ;i müdürü S20biha Gök;ül, 

!l/8/942 PD ar .,unti Yvp.Jan in

tıh~pta Parci n:ımzedi olarak it
t::fakla s~! 1ı~'erdir. 

Amerikadaki 
6 Alman casusu 
idam edildi -Bir tanesi mOebbeti 

biri de 30 yıl kire. 
le mabkOm oldu 

Londra 9 (A~'\.) - Alıınan de
nizaltı! 3'1'1 U:ı ad' ıııd an A.m~ırilkan 
sahillerinde karay-a çıkarılan se
lııi:z naııi<ler. albsı diia cle'k.tıri'kle 
idam edil ·~tir. 

Esfr 
---··---

Taman boğazının ge-
çildiği bildiri!iyor 
Bcrlin, 9 (A.A.) 

~usi wbliği: 
A.m~n 'hu-

H.a.:va Xuv,·etie-rim.zın tt's:rli 
i.sbırUği. tle ·hareket eden piyade 
ti:!T.enlcrtnıe t:ti1~;.~·üJ eailemo
~oece:. dHecede bti}ük s:caklar 
d!!ır.(!a fö,·kalfıde ~"irüyüşl ~ 
dm \'€ ~'.>tin ır.uiıarcbe!er.:len 
.fiOl.•8 K•:ban ~iıT'~lir eki .!cut·
\.-ctl dit'.}11',an mcv..,. !-cr ... '11 yara· 
rc.tk K.r•1n5T!odor ~eh1 ni <>ptet"Ylis 
lcrdir. K'ası110dor Kubö l billt;c· 
s\d:r ve ıslah en<lüst:ris, bukıanın 
dan çvk clırommyc-!l:d r. 

~IAIKOP DÜŞTÜ 
Bl'rlin 9 (A.A.) - Alman or

dul-ıirı b:.şln:manıfanlı;,:ının hu -
s~i tebliı;.-i: 

KalU<uo;ıyııımn şimalin.de ve pet
rol m.ntakasmın ehe. ıniyctli 

merkez olan J\faikoP \'clıri bu 
gün saat 18,20 ele &e0.·i !c~leıin 
hi:.Jl:'.ll!U ile z:ıptedJıniştir. 
Bcı·lin, ~ (A.A > - A l aıı ord •l<t-"I 
başkoıuutun.iı,tının l('blig 

.l\.,rr.an, Ran1c-:ı ve SJo\ ı~ Kıt ıları 
K.aficts daf!~·uı:.n ŞıUTı c-it'!clerine 
~00 ~:.lo::Jl(>tt·elik bir cı~ıe Uzenn
de veı mış!nraı. 

Kra.E:::.odor'u.n $t..~aiin.Ge hı nu1. dü<-
mar.. eli.D:ic bulur.-.cı Kuban köpı·ll 
başı e~ ~1tlC:ı. m :h rfll.-:C"'<'r dPvaı 1 
ediy._.r 

0::-duot.>n sw~atlı t~·ı:~ri vp hü
cum k.taJ:-ırı Lata la...'Vrnc./ geç
nı.İo;i:E'r vt• batıya doğruma ;rop ~~ti .... ' 
kı:trr,{tirıdı taarrıJZa ~:.mıılardır. 

Ahn2n Mva. ~..ıvrf"tlc "'i düşrr.anın 
::t-Y1ltar Q7e:-lrıd<E'ki rlıc::ıt ve tahliye 

ısrr· müebbe-J küreğe ,.., diiğe-i 
de 30 sene müddetle kürek cl'lla
sına mahkum ed:i1mi,_.1ir. OSV, K1, 3, si.'. s ------Sovyct -Alman -SPOR~ 

sulhu hakkında '-... = =========• 
yeni şayıa)ar Yuzme Şampıgonasını 

--•-- Beykozlular kazandı 
Berlia de Ciddi Dünkü A_t_Y_a_r_ıc-ı:n--5-ü_r_p-rizli oldu 
telakki edilmiyor "' 

Bom 9 (A.A.) - A an res
mı mahfilleri ll) n hır Rus sulhu 
lıal<ıku aa hi\" r şe royk.ı:ni_y 
laır. Y <'gane ıı:ayde 1 :'.iki 
So\'yt"I ordusu loyı 
f.etıluıı olı.'nadı'kça 
y aıp lamı\ ~ğıdır. 

.:.ı....ı un 

La Su - ~et nir. Berlın 
ımuhab;rıine göre, bu ~Tı sulh 
Şa la 'arı Berliııı .an' · rin<le 
cidıdı ıdıuil'k:J eoc1'lcrn 'yor R111>"'\'a· 
nın dun. u hiç §'t:. ~ nawfil<-
tır F'a± t Scn·yt•U Bırlig-, ug
rad;g butlın m1'v ff ımy~
lere rağm , ; ;:!; ı , üzere tie-
ğ·Jdir i.m~l bolg • 'e roor-
h:-,. s rs m~ .. ~ du u-

g 

'l, • 3 ( ı 

Dıit>kü ']lor har e!leırine ait yazıl r kinci .salıifcmizd< dlr 
Yıı! rıda m )·arışlann.ı at ~ imler goriılmek.,tcdir. 

G.AZETESi 

HlNDİST AN'DA 

Passif 
Mücadele 
Başladı 
-------

Gondi, Nehru, 
Azad tevkif edildi 

---••ı---
Gand~ diyor ki: 

1 
"Bu hayıthmın son 
mücadelesidir, fazla 
beklemek küçük-

1 ü k olur,, 
( Hind umumi valisi l 

.. Kongr~ iıste-"-ri. müttC'fık nıil· 
lellere bır hiı·anet, l>ilha,sa 
Rusı a \'~ Çin~ hiyanet, Hindli 
asker]ert, Hindi~t.anın bütiin 

sadık 'e i~l>irlik\'i ıın>urlarına 
hiya n .. trir. 

'--- Diyor. 
___ J 

a.. ba.. ~ , &> ta ;Y iQ)°'"I 
rf"' iDı n ı e~ e- (j' .. 'eı. k ı .t• ler nir. 
sf".ııd'\ "e t • t J\ • u nı:;ı: !erdır. 1 

Ganııtiı 1 t~'\k f, hak rıda §U ına
lümct 'r ~,, f':k.1 ctır: 

Sna;t 5 de üç P"l • ot<ımob•li Gon-

SAYI 

DharAT 

Gtı.ı..,.. 

rilıuleı İl• 

nrak ı-.:t 

"'11-. 

1091 ·-- SENE - 3 

Yı: 19i2T~ : , ~. ~:: ~2 ~ 
10 - AGl'STOS - •-->artc 1 
numl 13~~ - TEMMUZ - 2e . 
Hi<ı-l: 1361 - RF.CEP - 27 

1 

GW..,: ~.oo - Öğle: 12,rn 
l'.:bo.: J6,1J - .AJL,~;; 19.15 
Yatsı. 21,00 - illli~: 3,0J 

F 1AT1 
Her Yerde 

5 

ı r--J-A_P_O_N,~AR 

11 Harp 
Gem is· 
batırdı 

---·---
1 3 Ağır kruvazörle 

2 muhrib yaralandı 

r 
-·;ıı:.1--

1 
Te.·l<if edilen parti. h lider 

Panait • · ehru 1 

Müttefikler de 
Salamon adala
rına taarruz etti 
Tok) o, 9 (A.A.) - Japon t:· 

mnmi karatgj;!'i şı.; tebııı;ı ı;, ,
rctır.iş'.ir; 

SOVYl'fl.laE 06Bli ·. . ' . . 

Cenupta ki 
vaziyet da
a fenalaştı -Stalingred ön ı e

rinde şiddetli 

J<.po:ıı '<lonanm ~·n ır.er.,up 
b'ri.k)er 7 AğuorJ.;ia Sa."OmA.>o 
ad;.!arı İngiliz Amerikan f. loo;u
no karşı ~ıddetl. b•r taarruza 
gecmiş1cı'ci.ir. Hiieumlar dC\·am 
etmektedir. 
Şimdiye kad'cir tı'1na 1 hr ·r .. 

lere göre, J .pon don~nması s:
n•ıı malüırıı o.l:ıny~n bır o.ıh.orp 

gcır.ıs, 1\storia• rn ft'ldan ık' 
eığır .lau\-azör, •• .c\.'..·ustıalya~ s ..... 
nıf;ntl'1.n dı!:cr :ki knn;·azöı> s:
nıtı mdun: olm-.yan üç kn:••· 
2ör ve en az dört torptdo mut
T;bi ile on t~ı· gelT'1Sı ·batırın ~ 
tır. Oı"ııin f\ r..:l Ôt!..Li Jc <h.ı .. lnu.:.ıtu~. Gan... 

dl'ye hazı. •a,,,,,~. iç"ı '"!"t bırakı mukavemet var 
m_ıştıı·. ~·I&hıtitı:_:-; G..ı:.ıdı :Yatagı .. r.ıın • 

Bundan b;;ş~a Japon clo:-.dn· 
m;>sı Min.opoli.s smıfmda'l'.l üç a
ğır kruvawrle iki torpido muhri 
bi ve b:..C çok taş•t gemisin.i ha
mı .ı uğra tıını.ştı r 

~Ulde <i •• ~ını okuc!ı..h""tan son.oı. .:a· . .,: ı 
mış, sabah IJ\ ~le:.,, ;rap.'lllŞ ,. !:ong. Don dirseğinde Al
reni!' ~ 1 ger -.za~l" b!rJikıt- m klı,,.,._ 

met ctı,-;ooen gootürü!nuılJr. imanlar 1400 ölü verdi 
Ga!lcii'~ı !l b ,::ı: .~it .Xeh "'l, 

Va!tbi.~l Pa!d de \e <i! cu ln i er- iMc.oku' a, 9 (lı.A) - B.ıb.._n 
dir. Ga.o ı t; · b :.ı S·a i c <ıgi<' izcr ı:e~"OO len SO~'J'E'I teb 

Ha,·a rnuharebclcrirulc Jaıxn 
hav. kuvv"'tteri 32 av uç , i:e 
9 ].J(lmba u-rağı düş-.ırnıü 

kong.e lr.k:ı.;...,J ~~11 •lt i ~cılr- 1 l:.fi. Japon kz.y\j)la:ı ~<rlatiLr: 
rl C.c. '- \oırı. .ı. r. ..._ G- d1':f".l 
ref?!:..ı • Y." n ~ k t m"ixeK " ~' \ı:. -
• ~<llJJl ... : MI' .. me t:a

ca$;fl.a r.f'f~ ·?.t 00ebi.lecı1':fl ~ .f'

nıf.~ r ~·aitS....- •. adam Gıır.d1 bı.ı re 
Nü<! 1 ;:ti ... de ı~ . ..tt<iC İ lCıı ("Tl;.·. 
ti:-. c;an ii e J;-o •• ~ı'(' •c..--a kl.li!lıtt.'Si
nin ti 6er t7a]arın röıtlren ~.1$UıS1 
tren ~aaı 7 de ,,ıJip bi'" ı.h~ın r:iJt 
Poona ·yn tı:ırel:;:t"t etrn:"~·t· 

KOXGRE Bh .~~I İ~G \L 1.UİI.DI 
A' ohab.ıd, D {A..~) - P.>ııs t 0 -

ra!nrla.n rnat:. a Ut ft.rı -rr )> . .nas-~ 
ar&.<t ır , .ar y Jf'l lı~ • " bina ~· 

OJ\'l', ~-"-· 3. S , : 

İkinci Cephe 

Müttefiklerl!len 
önce Japonlar 

bir cephe 1 

hazır! 

• 
ycnı 

" açmaga 
---•ı---

Berlinde kabine 
toplantısı devam 

ediyor 
LonaTa, 9 (A.A.) - Mu:tdı.ıt 

ır.iHEt}erin i.kincı bh· CC'phe .KUT

maktö.!1 ba:!rsederı<cn Jopcnl<r•n 
.tuc<·ph< i ,.nıdırleıı s~:rn. ğa ha
zır lbulunduk!al"nı sö\·' yen 111. 
Here Belı~ııa ~-oyıe det am ,ed:· 
-vor· 
- Jlalbukı bu e; ... ,.da l"tı.it!<"f " ı 
rr..:!ıetlcrın kayna kl r. dağmı~ 
oir !ıa.te lbu.~nu•·ur. Bu .kay
ııaklo.r b:ri('pı ~;;,~" ıcsirl; iı\ ı· 
bir kar~~r nli.nan:aı 

L<ındra 9 (AA 1 s~ .. r gaze
te.> Jap.:,.. ~·a"l \ ;lad "\"')Stok ''t. 

('1\'rrın 1 ele gt-çıı 1nc... içln bi--
an evvel .\"'V ıl ''\ ttıarr z ed1e 
ceklıen>ı., çurk bu bolgc<le Ja
ıpon adalan: altu>t edcb k> 
~'s.n 'hcıv 

111aoa,, nd 
17" t ~ 

Bu ı; ~ te Uz 
ordıısul' n mu h 
:ik old 'n, ve J a,ı> 
duyu ;ene- rec ~ 

ey'•m<' +f'd 

VE 

ra rn -
n bu or

ıl~~ 

Berlıııd.c tc pla tı a 
BP d'. 9 (A.A l - l' 

l<ab!ll<> ıki ,;ın a K 

kaı; sa"*'t fu r t 

rnıştır, ;Bu top 
o .. 

G<~lie) i~ .k .-,.larnnız K.ets
.-.aF çcvre"irde, Ko~' · o •o' 
11u11 şiıırol doğı; •:ında Aı-a,•.r 
it•_.~ rninde " Kropatkin'in cenu 
buıı<J.a dÜ-mJan:a n1ulıarcl:ıc.let-e 
<l<-vaTI" etıll' ·!erdir. 
Dıg~r ~'-Ph<'lerde .kayc;edıie

Ct'ı< eh~\:>ctlı hi~·b;r cieği&k-•· . ,!); olmamışl.ı.r. 

Lrn;n.graddo. ileri hareket 
Lcr.>dTa, 9 (A.A ) - Stalin

ı;rae garbi.od ez değ şikl'k ot
mu~tur. Alm•ni~r Kaflt:ı•vav'a 
":ap-mt.~a o du'!\:1

j .. ~aldır 511rtla 
($0 ·p ""· ~ "ll, •> 

Pike hücumla~ ıle :ke,..ı:W..?r -
l'ı gemikrın üstü ' ç "P1' 
•la eder, yedi gc'lllll'J uça;: ık! 
ıhafi! h aTa u r.ı\·a'"' ,~< bunu .. 
:a beraber harekata <!ev:ırı ruc
J:.ilrn iki k.ru· .. ;.;o.\rdcn i!bare'•ir. 

Müttefi..:ler lıarek.et~ geçli 

·Londra, 9 (A.A.) - Bırk>Ş>i< 
Amerika ba.lırh·e nczaretmm 
bikl!;ro.;.iti:nc göre, drniz ayy~
nı"erl taraf:ndan timay{' edii " 
bir Ameri4n !i}ısu Şiska• ad'as:
''". karşı. ~ruyafiakiyetli b.r t~
a11uz ya ·şt.r 

<;;O~U. SA. 3. <;Ü 1 .........,... .......... _..,..~~ ....................... """""_ .. . . . . .. . ~ 

Kafkas 
Şahikalarında 

YAKIN MAZiNiN KANLI HADiSELERi 
Tarihin bu en maceıalı sahnesinde geçen euarlı hidise-
ler arasında Kafk:ıayanın tarihini milletlen'nı' 'd t . 

1 
1 . . .. d z· ' ' a e '\'e 

anane erını usta ıya Şakir'in temiz ve akıcı uslübile 
okuyacaksınız. 

" Bugün Başladı 
. -- ~ --~--:. .• lı•ı•· 1 ı•n1••4.1:;111g oi) 

Belediyelerin, halkın malını 
satarak elde ettikleri kar 

tahdit edilemez mi? 
L.tanbul Beledi~ i lıiT yan

dan altı milyon liTa a~ı~ınt ka· 
patmanı.n çarelerini ararken, bir 
yaııdao da hiikiınıetlen bor~ al
dığı beş milyon liral• rniiteda -
\•il sernıaye ~·apıp imar i lc-rini 
·üt-ütü~ or. 

Bugünkü durunı kar~ısında en 
alda yakın hareket bu b.,, nıil
von lira:vı ar;ı~a yatuıp in;ar is· 
lcrini durdurmaktır amma, na
sıl mağazasında U'DU, ~ekcri, ya
j:ı olan bakkal oturup bu <.ahip 
oldul!U nıalz<"llıc ile heh a yapıp 
yı nıez e lkkdi' ~ de hükit -
metten isİikraz ~tti~i para ıle a. 
çığını • rt mcı; ıi telik d~ bu 
hcıj nıih ou ~ra harcanırken tat· 
b k ediJ"n 11~111 sa) "'inde Uı·le -

ye kar eder, Ö) lrsiuc kiır ed~r 

YAZAN: 

l: SELAM! İZZET SED~ı 
ld, imar bedataya mal olur! •. 

İşte bugiiu üstünde durmak 
iste-iliğimiz nokta budıır. 

Bir bele-diye için şehriujn iıııa. 
rını ııruza hatta bedaval a mal 
edebdmek büyük başarıdır. An. 
r•k. bu ba~arı nıiilk \'il arazi •a
hıbı ,·atandı.~ın ~ok zararıma ol
ınaı~ıahdır; halbuki istanbu1da 
• ~ger. ~u ·duklarııuız yalan ve 
rnubt lagalı dt>ğiJ,e . in.ar mülk 
\e araıi . ahiplt'!rlni c-uk 7 r~ ra 
seku)·or. 

... ··~le ki: 

Bc-lrcliye nıf'nafli un1ıınıİJt' :·a· 
rarı alıp 1ıir y<'ri, bjr c;.ahayı j • 

::>O. l. S'\. 3 ~t). P.) 
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KAFKAS 'Terkos"' Zl!!!Q~· Yurt da yatan IDISPOl.iTıK..\f 

ŞAH.KALARINDA ı Üniversiteliler ç 
1 b o r usu Yüzme şampiyonasını --~- inden ders •• 

ı Yurt Mftdiirü azalı r-.. •11 .ıı:....ı wNJLUı 
Mazinin Kanlı Hôdiseleri 

Yazan: ZİYA ŞAK R No. 1 

;uüTHİ.') BİR HAN ÇE.'R DA.RBt:SI 

·wı<k'<k<:eg.m<7. ,.,...<'a.;ı.r, b.r ı 7.oe.eı;... .M'o3k.ı a k.ilıııcsın.ın 
sınema ~t:rıı,tı giıbi, surö.tie geı;:ı· biltun :aıti~aızl, ı-•h.p:el'i :,alünu 
)10r do.ouruyor. 

Son (Gurci lan) kralı (12 in· BüyiıK ürulom;afanr"ı giyııu~ 
-:\ Con:t) :>.ıı sa.rayı. olan (bir;rıcııha,,;.ı. alayı) nın gü-

.Kral, .. gır h&~ta. ve, ı.iJnhıriz... zi<ie baı•dosu, (~':ı.rlıl< IIlıO"'I') m 
Yl'tak odt'6:nda, altın işlem~ ~a<1yor. 
karyo•ad:ı, ı::Vzl,..ri k2maş:ırıın Asırzadel.er Ye ıııı.ıüpler, se6SİIZ 
bir . <1.;'-T.CtJ.e panlcLyan incili ce (Çar Pavlo) ya. dogru ıı.,,,t;-
bu yorgan aiwı.d::• b:1ap y.ı.tıyor. yor la<: 
Yalnız v;okit vakit gi;z!.:,rin aç- - Ha :rnemıeı;p' ... Ça.rl'.k ,.,. 
yor. Aı<lık ha;at '!lurları "rın:e- crna ild~ edilen parlat;; G~ct·us 
, 0 '1:ı~lıyan mecalsiz naz~•larmı tan inct:r.nden <lolayı, z; ··ı ha~ 
et•aftna dol:ışt·rıyor. y:m:ridaki metiniz, tE<br ke müsaade uyur 
(B·' rnclıeyı~ı) ı.ve, af'f bir ft'anr.ı ;.<;t ~· ıı.aı edenz 
se; • · Ded .:ıen sanra yer!l'r kadar 

HE'{Y...: ~eldi ırr ' cği'.ivorl r ... ve c<ıri gerı çc-ki'fi.-
:::ı'v sıoru)'!Jl". )'Orlar. 
- 7o;ıı ı ıyor' r tıne- C r, m=.:nu ve ıne:;'ut... Bu 

a.p ., mdi, t m .. m ~ · rlar t :'ıı "' mı ltıLT• has:ıa bil.'l<l>-
Cevabı.. ı alıynr.. \·e «;1<.-ar su .. .ın cr1i!tüli" tf'renr ümforin-

gcrzlerlni kap :x>r dm z y e kendisine hoş gclı-
0 - p•s.nda ciımcll • duran yor T• b..; kkre, melıı:nl' ..:fa.t-

Y hn kıl.çh nöbcl\zler n &nur.- l rl.a ın ;.ıe e gOStCriyor Asıl-
den Gül'<..'U Pı-cııslcri b.rer ki- Z•!Ae kadınlara kolunu vl'riyor. 
ş-er geç. 'Ot'lar. cic~ iııcc, tıasta- Onl..rı, koyu ma~~ ve lbc<;-. z ku 
nı" karyoiasına yaklaşıyıorlar.. ma~!'la süslenınış ola'l bufeye 
E ıkıyı:--tıt.ııı incılcrle i:jeer,.;;ş :.adar cöturü~·or. Keruii e e, iç-
01 !ll1!ll,..ı.f.ec;e;ı-ı ~ r-"'fun~n a1ıt1n- 1-. '~·r ikra_ttn edıy:or 
d biı çncuk kadar ka'.mış o.an Ces ın sa!onun muhtc I \·e<" 
kralın zayıf o:ayıf ve wlgWl yi.ı- !erinde Iıüyü.klü küçüiclü grup-
zı.iıu sur.ıtic gm gezdl.l\l)'C~lar. )ar ... Bu grup!ann b112dıar nda. 
Kiıp klerinin u.,,ıarmda !beliren n<.'Ş eli ve b:ızıiar:tı<la en<iişe!.> 
ı:<-zı·a nna. parmaklarının ter- m<Jhav.,relcr cereyan ey1iyor 
sıl~ !.ilııyorlar ... Oı:J.anın ımu!lte- - Şu &nda ~nabı iHakılun 
iııf ~--ckrlne çekitiyorlar ra~~tine kavuşrnu~ ot:ı.n (Kra.I 

Bas ırnaıbeyınci, gelen Prens- Corc•), Ça:rhğa kar:şı beslediğ• 
tE 'başı !ile seıam.ı:yor .. Henüz lı2"saue mutıabbeiı; g&tcrd.i.. 
g<'\rr. 'Yen f.eri, S'lllbıreızllkla bekli- - E... Keııdisin.m vefati.le 
yw. nıü.,<d<ül 'r vazivebte kaLıcak o-

lan Gl:rcü. :ını, Çarh1' •an O.Ş
Bu ıbekleıne, uzun sü.rıınüyor. ka han~ kuvvete iınaneıt eı:ı.e.-

BU1ün prcsle.-le hükfrmet ricali. oekıti? .. 
art:k iı.astanm odasında top' ın-
mı bulunuvor .. Kralın baı:ıkati- - A~aoa, kra'.m Vabiyetin.i 

blıtı.:n Gfu'cü ası.)a.ıd'cleri k<bul 
bı. küçuk bir masanın önünde 
duruyor GÖ7~erini, ıma.r.anın Ü· 
rorünıdeki ~!.rşe rengindeki. bü,
yü!< pa!Vm ·n k:iğı.dın.dan .a!Yı· 
=•vor 3iT kaç dakika sonra 
if~ ed~ccği haziın ve tari'li vazi
fen~ tee<>ıürü a'ltında c:ıiliyor

ffil' ı g:hi .htrıin h~in d~ürü-

OON:ek m ? .. 
- Buna, emin clahiliri:z. 
Çüııku mıi1eveffa k:rat ~ıitün 

nıuhitine, Çarlığa karşı hürmet 
''e eımn;yet hisler; telkin e~ 
'tir. 

- EYet amma ... B:ı.zı gar~ ti· 
v~"e'!ter de vııır ... Gürcüstıandan 
gelen en 90n haberl.ere e, 
:kraliÇ<' ile oğulları, vasiv«tımne 
ı;;bkJ.mıoa itiraz etımekte rmiş. 

, 

patı adı l Beykozlular kazandı yerıerda oturaaıa- ü :~~~:~~o~=~-
_,______ rıa Yurt4aa flka- dak; inhbaların.ı Avam ka -

Bazı yerlerde 
su akmıyacağı 

bildiriliyor 

Su borularını 
yenilemek ıçın 

bozul• Çartı· 
kapı yo:u kaza· 
lara sebebiyet 

verebilir 
Tetll<OS gölü Ue Kağ•tbaııe· 

ıe~'h havuzl,rı araı.r.dak· 
~"a burularcian b:rı g"e an
sızın patlamıştır. Sul.ar i re
sınin '\ıerll gi malün1 ato. göre 
1'tzan!n "zalesi iç.n ~aLı;;ma

.ara başla.nmı t ır. 

Bunıınla bc::ıbcr bugün 
§ehrın bazı semtle<i:ıık oular 
kes.ıccf.'1<tir. Nıtek....rr. c!ün Ge· 
<liJwa'3<ln sular bir miidkret 
ı<es"~ ve tckr:;, ~kt:ktan 
ronra .çilır.iy<'Ct1< kad&r as
fak \'e nığ kokmağa t.aşl=~ş 

tır 

Qiger tara~ll'ı1 ayl:ırdar.be
ri Çar:j>kapı tr:ırıwary yolun• 
da yapılan su borlılıırıııı yeni 
leme amelivatı atin de devam 
etmiş ve ~asea çok dar olan 
caddenin Çarşıkap> tram:vay 
dur&ğt11a varıi.madan önceki 
krsmı geçilmez b r hal blmız
tır. Yaya !kaldırı.ınlan çukura 
ce'\rrild.i-ği iıgLn ins~nlar .ıtram

\:ay hatları üzerinden yürü
meğe m<'dhur 1'aknaktal.ır
ar. Su l:ıorularmı:ı, 11'lvag. z, 
boruların:n yeı::tenmes; ış 

15 - 20 amele ile ka111nca yü 
nl; iisü ile dev <:m d1ı!ğt ve 
cadd'l"nin iıozltı, topraklı; ÇU• 

kurtu; tas kümeli hafi süra
k ka!dmtmıadtğı tai<ıd'rclıe ka 
zalann 'ba~')" Jco.ğır.a mulrak 
k.lk nazari.le bll.:<nınk liızım-

Şehrin en ;şkk bir caddiet>i.· 
rı'n b:r su tami~t~ yüzüıı<i'en 
~k yuvas:n>ı ç!!'Vrilme
;n<' ruratle n.hayct vermek 

ta.zm,i:hr. Hiç olm~zsa balkın 
tı-ayatı .le a 'kah işlerde bl
<(lz oL•un siiro.t ı;06terelim. 

At yarışları sürprizli oldu 
Su .~p.>rlötn ajand.ıığı t;ııralıııda:n 

tH ~i;p ed'llcn ve ouımark.iİ. ı;ıınü 
'l>a~löiYan istanbul yücb!lle şa.nı -
pi; ıduğu mıisalha'kala..ına dün 
de .'.loda yÜZ!ll<! ha\l.rı:unda bU
yW.{ bit· ı..alaıbalJk önünde d"""Wl 
edUm;,.ştı)r. 

iki gün devam eden :rniio>ıba
ka lar -çok :tlilkalı gcçm.İıj ·V'El ha
\'UZ'll d:okiuır;,n ~eyroiler taraıfLil
dr.n heye<' an la ııeyredm'llİ'jt.iır. 
Gal<!ilasaray ;ıe Bej•km yüzü -
cıüeri "'·""ı a ve 144 "'°1'CU -
n:uıı iıWraıkile y~ılan miisaba
'kakır çak çetm çeki_,melere sıııh
ne olmuış \'C noti.cede .&•ylrozlu 
:,ıporcuJ.aır büyük bir vaa"li:< gii&
tercr<!'>< bii;,ükleroe 184, 'k(;çük
J..-rde 210 pu,•amla btımbul yü<>
mc şampiyonu o!nıuşlıırdır. Ga
lat=r"Y bü<yUltlei-cfo 14l, K-ü -
çüklcrde 6"2 pll'\-sınla ın.."1ıcld!r. 

At yarışları 
lst anıbu:l at y r ";ilat ının ~ -

cj lcafta kı>sulan da dün V elie
rer.di .ıooşu )-erinde anahşeri b:.c 
ik~alı;ı.n h ıra.uıile i'ntizaını:l:ı 
y~ıı):lı, Geçen hafta müşterek 
b~rin lblır sürpriz ~a 
kü:llfyetll paıra kazaıııdınııı.ış al -
mas1 mü;ııterok habis mer'11kl.ıla
nııı bu ısefer ;gişelerin önüne da
lıa fazla ceJl:ıetmiş IJ.>uhmuıı.=
du. Aııkııralı mcrıod<lılaır de ibu 
!h.:rft&Jkıi c<Wp yarııjla.ra lbüyü'k 
bir hisse ile iştıh>a!k etruJş Wer. 

Ya.r~lara tam =anında baş
laıı.mış ve intiızamla nilha~·e1'! er
miş.tir. 

Ş.iındi dünkü heyecanlı yar19-
lıarm tafııiliıtım sır.1Si.!e bildiri -
ruz. 

BİRİNCİ KOŞU 
Sat!Ş kxı<;~ r~ aitı:ııldıa ıüç 

Ye dclıa yuikarı yaşta.ki oof ikan 
İngiliz at '\'e k.ısrııkılaruun iştirak 
ettiği kıo,m 1400 •ınetre .ır.eoofe 1 
ürzeriııllde yapıldı, ve üı; atın gir
diği bu bııjıtrya atlar şu 5Jl'a ıüe ı 
ll:ı.i1irdiıler. 

1 - Davalaciııo 2 - Alenııdt.r 

3 - Küçük IlJctk's Jııu lro<ıı.ın'Ull • 
gaııyaııu 125 !Jmruş ikiili IOOıbsi 
d<' (190) il<'l.ııruş verdi. 

İKİNCİ KOŞU 

mesafe ı.ızerinde yapı.ld.ı. Çak 
Jıeya-30lı ve ç<>tıin geçen bu ikn
'1uda a\lar "1U sıra ile pota~'a gelr 
diler. 1 - Rint 2 - Cfr.Y lan 3 -
iBa<bad ır bu .kıoşuı:ıın gan,· anı 
ı 10 kuTU:j pı&;eleri, 100, 600. 200 
kuru.ş :ikıili baıh.<ıi de (21) faa 
verdi. 

'ÜÇÜNCÜ KOŞU 
Dört ve daha ytikarı :;astaıki 

s:rf 'kan Ara'p a.t ve kısrıı<kla!'ıı.~ın 
gml.iğıi ·bu •Joo.;;unı.nı ıll'€1S<ııfesi 

2600 me1ıre idi. Koşu Sa" a, 1'u
na kardeşlerin Toııııııccuk ve Bo
ra s>kıştınn:ısclc çok JJL'yecıaılı 
ve 7XJI' olıdu ve r.m>oede 1 - Sa" 
va 2 - Taınureı.ık 3 - Tı.nt 1'<>
şı.ı,yu b;tirdile:'. Bü l©§Ullwı 6 ı:

yanı 175 kuııuş :ı:iliıses' iOO. 110 
:kunış verdi. 

DÖRDÜNCÜ 
İki yaşmda ve lııiıç k.oşu lkazaıı

:mam•5 yerli ı;a.f d:oan ir.ıgll.iz eı:kek 
ve ~ijli tay la.rıııı.ın girdği bu lro
ı;;unwı mcısaıfes! 1000 mcLre itli. 
Yedi a hn girdiğıi bu .Jroı-u da 
fC".•lroılcdıe çctıin aldu. Vnridatı.n 
~ lıaro:.ıoc ç1kıması "airinıcr.liğu1e 
ım:1.~ oldu. Ve neticede l Nilü
f,er 2 - Var adin 3 - Vido gel
Wl<"ll. Bu lkıoeylıınuaı gany-aını 400 
kuruş plase!leri 150, 200 kıuruş 
• kıi li llxıih.<ıi ( 875) kuruş verdi. 
ikıir.ci koşu ile bu 'koşu rüzeııin
doki çifte ·bahi:ı de ( 450) hıruş 
k.azımdntl1. 

BEŞİNcl KOŞU 
Ü<: ve dl!lha yıukan yaştaikıi yeır 

li 9'ilf ka.İı. İngİ'liz at ''e «asrahla
rmm 2000 metre üz.erinde yap
tığı bu 1roşumuı geçer. lhaftaının 
bir revwıışı maılı!yeti.nıde Jdli. Rö
maıısın geçen hafta Öı.ıdeni.4' ta
orafı.o:ian geçilmiş olıınası işin e
:twrnımfyot ve llaynıdini bir 'kat 
d:ılıa artt>nnuş 'buhınuy·aı'Ckı. Ni.
tekim yarış baştan n:hl!'l't"te ka
dar lbir çekişın<' halinde dm...m 
olti ve neti.ccde 1 - ö:ırlomir 
2 - Bı:kcot 3 - Romans geldi -
ler. 

Bu 3roşuJr.ıur. ganyanı (1300) 
lkun.ış plt\sel e'llİ 2 00, 125, 100 'ku
ruş i!kıili oorai ( 4350) kuıruış ver
di. Dördüncü \ıe .beşinci knşııılaır 
üzerinOOJ<li çiıfte lbah.is de (3350) 
Joııruş tka:zanıdmh. 

rılmıyacatını maras11tda anlatbğı vlllrit ~yl• 
diyordu: - Amorikadan öğren-

blldirlyOr diğim dereleri süylcoıek lıi1.ım 
T;p Takibe Yu•LarınJ.a ~atan ı:eliTse bu ziyvetin blr kllm9 

ı.inhEoıJ.ıeli'.ere vec<'.en yurou ile de ifıde etmek kabildir: Çia. 
t-erkl tme müddE d sona eı'C!iği Çör~ilin demek io;tedlği -dw 
ıçiıı talebe yurtlaıuaıı çıkarı!- h<ıc baldo Çinlilerin i•P6nları 
mı.ş 'e Wt'la memle1-etlerıu,• gön karşı 011'11. mukavemet ve üı, -
<]e,.,}mek ·..ıenın·~tir. T<'ak.ıt ta1<'- tün kuvvetlflr'e kar.~ day3'11wkea) 
henl:ı yol para;ıı G:ınaJığı ıçin de kullaııdıklar• uoıılle!'dir. Yeni 
':ıun'ar şurada i'>und ı al>. las- diinyada buna layık olduğu ·e-
:arın•rı jaııJa ,..noa yatm&i{• l>a.5- hernmi;v.-t verilD)ektedir, Çinli 
;~m!~1ard.r. va.kit g~irmedeu ne yapa_ı:acuıı 

Yun müdürü HUsı:-y;n •:ııver kcslirıniş, japon hakikaten yeni 
bu husu<ta şunı.a,~ ,öyl.,.miştôr: 0J11n harp \'Csaitine karşı da~·a· 

cSıhhat ve İçt "Ttai Mtı"\'• ne• n.ırken hangi yollard:ı<.i gitın.ık Jt 
V 0 1':,:!et, •alebeııin deı·h), roern· zım geldiğini blıni tir. O halde 
~"':'kct!<'rinc g:trr:"'1c!.·· ha1\.k·nci1 Çolden ~ , .. e alınacak doıJ 
b r cınir gönderdi, Ben dt bıı 'ar>a bıwdan '·arıl n kanaat de 
.:•,ri talobPye • •t ı'T ettim \<' şu oluyor: Japon bugün büyilılı: 
lıir 1ha!ta mıihlN \ererek m•"'U· Ok;ya-ow.ta Ü.tün mevkdedir. 
I"k"t! rir.e tlöwr~krin b:ld:r· DL>nyaıun o en bil)ük deoi.ıicin 
oiıı \lc.."Tl'nK ·tle:ine döı.mekri cenabu ga.rbi faraflarıooa ja • 
•,tenrnlcr izm:r. eandtrma, Es· ponla.r forih fahıır geziyorlar, 
ki.~ehir 'esa=r gıJ>! ;.·~1\.rı~z. .. Uu ı'I l''akat Çfnin ıkaç senede öğtct • 
tura:ı ardır. Hat~.ır ve Erzı;:um tij\i derslc.r Anglo-Sak,oı.ı.J.•rca 
c;ib' uzak yNler<fo ,,turan ••le- da japonhıra kar ı istilaM ed\-
b<'Ye nı<>mleketler ne ,ii'nm 0 lrri lebilecek ın=tcbed~ ku\\dlİd r. 
r.''' teb11ğaıt npı'mıs de~;lidir. Çi.nde varmak istedikleri k.at1 
ELı lar yurtda knlaet!<fıard:r.• ı.afere altı senedir ,·aranmmış <>

Bir sinema ve bir 
otel kapatlldı 

Belediye Müfett,şkri ,otPl, si
r..ema, ioka:r.ta gaıi ıo g~lJi "ill11U 

ma m~1ıfüs yerleı~n ko~trolüdı 
jıkl;,ştmnıştır. Son güııl<>· de Be 
,edj nizamlara a~ kırı httt4 Pd'ct ~w 
O.eri S'rkecideki Az~ri SirLtrYHi.Sı 

bir h•fto )~ne Sirı<Pcideki H•lep 
ote!l on gün ımüddctl<' kap1!tl
m1~lat"Ô! r. Siıı.emacın111 s:.ıç1l i.;f-
2p haddinıden f.azh seyit'<'• al
Irı<:k. Otelcinin .:,ııç•ı da müteaf}. 
dit ~ tar ve tenhih!e c :-ağ..,..en 
•·atakları p!s tul!:r::ı.ktaki 1sran
dır. 

Dördüncü Dil Ku· 
rumu bugün 
toplanıyor 

Döroüncıi Türk Dil Kurı:..tıayı 
bugün sabah r,:.at on bm,-ukıta 
.A'llkara<ia Dil, Tarih ve Coğraf
ya Fakültesinde toplaoocaktır. 

lan japon generalleri gibi büyük 
Ok)·anll'!>ta da japon amirallan 
a)"Di suretle mu.-affnkiyetsiı.lik
le kırrşıla}abilider. Japonlar Hu 
kov'u alchktan ~onra bütün kuv
vetlerini Çinde dağıbnı 1.ar, ga
liba Çinin her tarahnı birden 
ele geçirmeği ve bu işi çııbuk 
bitimı~i dii,'>iinınüjJl!l'd.i.r. 

Jap-0nlrum böyle yayılma"'°'" 
dan Çin Başkumandanı Çankay
':"'k de istifade etmekte göeik • 
medi. Çinlilerm ~diye kadar 
muy.affal•dy.-tle tatbik etti:lderl 
ıı.sulün de şu olduğu ınahlmduı' 
Oradan oraya yayılmış olan 
düşmanı elde ettiği rnuvaffaki • 
~elleri ~ağlamla~aktan aJı. 
ko)abibnek. Kunetini bü)ülı: 
bir saha~·a ya~·mış olan düsnıaıı 
her girdiği n<>ktada ayni dere· 
cede kmvetli değildir. Bunu dü
siinen Çnnkayşek'in sayı itibari
le çok ili;tiin ve daiıne faal bu
luodurduğu kendi kuvvetlerini 
ja ponlarm üzerine hücum ettir
m i~, dur.ın~tur. Böylelikle ja • 
ponla.n h:ırpaJ.runak kabi'l ol • 
muı,tur. H~a k.rol, i<>krar gö-zlerini a

çıyor. M<'tiıl nazarlarını bir daha 
etr~fıru:la ga.diri)'Or. Köşeleme 
tap!uıı.aııı pr<'Ilsleri hayal 1110yal 
r'l'fı·1iynr. Yine başm:ı.beymıciye 
s0<uyor: 

tl'ç Ya'ji!'ida hiç ·kx>~ lkaızan - 1 
llllıı.nıJL:i saf kan Aröp erk.ek ve dişi 1 
tay !ara mah~ olı.:2 160.!J ıı:nıııtre 

=ı 
--ADLJYE------

- Şay..-t kral·~ lrola<)1ıklia 1 

sustuıımak mümkün ol:m<.ızsa?... '-------------• 

Büyük Fikretin bir 
çocuğu oldu 

FcnıeııbalhçerJin ve memıle'k<!'
ti r.ı futıhol yr)dızı büıyü'k Fkc.Un 
C'\"V~lki gün bir erk.ok çocuğu • 
dfüıyaya gelmk;tr. 

Kıoıı,gıe Üjelcri sa~t onda Ma
aıif Vekili B. Has&n Ali Yıice
lin Reisliğin.de Ebı>di Şefin mu
Yakı~<at ııual<ıberesirui zi;,'<:lre!1e 
ibir ihtı:ro.m çelengi .b.reıltacal{
J:aıxlır. Bu münasebetle <<.~R· 

mizclen Ür.iversile Rektotu Ce
mil Bıl,elin 'Reisliğinde ;i:ıml 

beş k~qJik bir profe:;ör heyeti 
dün akışaım Ankarava hareket et 
mişt.r. 

Eğer Anglo.Sakson t..rafı da 
bu işi büyiik Okyanus sulaırmda 
yapmağa kalkarsa japoııların 

dcnh: ve hava kun;etferiın: on
dan oraya yaynıı~ olmalarından 
sok istifade edildrileeek görü -
ııüyor. Japonlar için büyük Ok
yanusun her tarafınJa ayni su· 
retle kuvvetli bulırnmak matldi 
hesapl:ı.ra göre de inı!:an.;ızdır. 
Joponlıı.r A ya kıt'asında ilerle. 
y.-rek elde ettikleri muva!foki
yetlere nıııva.z.i ola:rak denizde 
de yayılmak surelile ilk aylırrda 
pek müsait neticelere umuş _ 
!ardı. Bu suretle birçok m~him 
noktaları, daima i !erine yarı -
y·aeak iisleri elde etmi~ oldular. 
Lakin Ang!o-Sakson ta.ralınm 
zamaın ge~tikçe hazı:rlığı artmak.
tadır. Şimdiye kadar deniz kuv
,·cl.lorinin Karşılaştığı ve iki ta
rafın da birbirine :.ıa)·iat ver.Gir
diği oldu, Fakat japon dorum • 
masınm zayi.ata vMmiş ol .. 
ması daha ziyade japonlarm 
aleyhindedir. Gerçi lıu japon 
ıknlz kunetleriniu felce uğra
ınast deme.k değildir. Zira ja
ponlann esas deıriz kuvveti he
n~ büyük tehlikelere uğra • 
mada.n kalmıştır. Fakat her ba
tını mşı geıniı>in yerine yenisini 
koymak para, zaman ve emek 
işi olduğu gibi yaralanmış kal
n1ı' olan bir gen1inin de. tt'knır 
işe yarayacak hale getir.illm'Si 
için gene vakit isler. H1tla ja• 
ponlar büyük Okyanusım ~ayıl· 
ıııış oldukları hor noktasrnda ay
ni derecede kuv\•etli deği1lerdir. 
Bu da 2aruıi ve tabiidir. Cil'den 
alınan ders de böyle tabii .ve z,.

ruri vaziyetlerden iı;tifadc ede
bilmektir • 

- Hepsi g<'klıi mi? ... 
- Tarna.m haşne1ımeap ... Bü-

tün prenslerle tı ükumet erl<anı, 
slzı din..lcrrıeye haza' hulunuyor
Lar 
'.B~aheyirıci 'bu ccwaibı verir· 

kelleli le odadadci lere işaret edl
y'<>r Herkes, hastanm yMağına 

!Ya ldıışı yor. 
Büı:ün ~bıde, de:ıtn ib'r 

iız;l.n ve elem beliriyur, Hasta
nın s5z1.crini işitebümek ~ n bil 
tün başlar, ona OOğru cğ:lİ'yQ<'. 
Herkes dll.kJ(.aıtlıe dinle miye l!ıa

zır lbulunuyOI'. 
Hasta, haşını:W>eyınci.nin yal'

dı.mı 'ile, biraz doğruluyor. Bü
tün kuvveti.n.i top!ıiıyor. Ev,·e?fı 

hazin bir seste: 
- Ben, ölü.ır~ıım- .. Fakat si

zi. beııdt-n dalha kuvvetki lhir ele 
te»lım ed~eğ'rn. 

Di)"Or. Bi~ kaç da'k.ik.a. sükut et 
tikten annra ,ağır ağır sözlerin& 
devam ediyor: 

- Hepiniz, işi.tini. Ve, Allahın 
huzurunda., kendimi bile lbile 
olLğim vasiyete ,.. ayet eyleyi
n z .. Ben, öl'düğfun dak :kaya. 
k.dar. (Kral) kalac&ğl4TI ... Fa
kd.t ölıdiiğü.m and~n :tiıba~ Gür 
ciı:t~nm taç ve tahtını (Çar 
P"vlıo) ya. trr.ketmiş oluyorum. 
Çar Wnian öiümürnıü i.si:..t.ği an 
da Gürelistan \r,rJı.:ı<Jını Rusya 
'l>r·ıra1or~uğuna ilhak edecek. 

K• .d:s'lni d<', (Gil.ocü'>ian krah) 
llan , yt~· ... hılecckti~ . 

rlSta k:'al n •bu kı<a va.> yeti 
n: b.'r kaç hıçkırık sesi t&k'p e
dı;!-.:ır. 

* fM 'Blııov a) da kışlık sarayda 
m~htcşem bh' (;lCC eğlenıc<?sı ... 
Bınle"'Ce tn'll<m ı,ığının altın.da, 
sırrralı ünifoımı~~ar, pırl<illta:lı 

ni§<mlar, kadınların başlarındla 

~im.aslı taçlar p.;. .. lıyor ... Götleri 
k(i 'r c·~t:Tl)~Or. 

Gran Dükler, Graıı Düşes!.er, 
Prensler, Pr n.se. ler; Kontiar; 
K.;ı:lesler ... C.o.ı.ğın biitü.n asıl- · · 

- O zaman .. Ha§lll<"!IU >mıpa
ırırtıor ha.zredeırinin, son sözu ~ 
lümel<'ri ruzım gelir 

Çar Pa vlo, bir aralık kalaba· 
hğa göz geııdixi:yor N<'ş'el.i göcı

leri, Gürcü preııs1erinıd..-n (G<'
neral Tes.t Siyamof) un gıOzk!ri
ne ilişı ... Çar, ona ışaret edi
yor. Yan:llQo çağınycr. Heyecan
dan Ltrıyen se~;ıle ona, şu emri 
veriyOI': 

-- Aziz.im General!... 1.ş:e, 
(Ka!kas projes') nin ~a:ına.m •C 

tatbiki zamım.. geleli. •Bll işte, 

bıllıa&S& 6izi.n, büyük. b>ir d·raycl 
gijstereceğin.ize kanaat t.csl.iyo
rwn ... Vakıa siz, lbir Gürcü Proo. 
si6iniz, Fakat bizim saraykıl'llil!Z 
da ycli tiğiniz için, Çarlığın men 
!.<atini her türlü şahsi düşürıce
lımien üstün tutacağınıza emi
nim.~. 4te hu emniyetle ıszı, 
Kafkas ortl'ulan lbaşkıımandıan
lığrna tayin ediyorıını, Ve size, 
lrnduısuz bit salah iyet veri~ 
rll'ITI. Dernal vB<Ziıfenizin lbaşına 
gidiniz. Ve, hiç kimsenin itira
zma ırocydan venıneden, müte
veffa kral Corcinin Y·asiyel:na
ırr...csinJn icabını icra ed.ir.i2. 

General Tes;t, yert.ere 'kada.. 
eğiliyLr: 

- M•şmetııneap!. .. İradenizin 
<tamamile icra edil~ceği'l'.(' k~na
at buyurman.azı istirllam cderı:ıın. 

'.Di 'C C<'Vap v&iyar, 

* (Tiflis) 'teki Gürcü (Sarayi 
Krali) si, derin hir siikfuı ve ımaı 
ıem içinde ... 

Henüz krrk beş yaşhnnda bu 
lunan dl!ber (Kraliçe , fanya), 
simsiyah ellbiseler içinde bir kat 
daha güzel görünüyor ... Faks<t 
zevcinin vetıtındanbeıa odasm 
dan çıkınl1yor. Hu.ııurıı.na kimse
yi kabul e1miyor. Derin derin 
d~ünüyor. 

Oda kapısı, yava.ş y.a-vaş açılı
yoı. İçeriye giren bir oda hiz
metçiS 

(DaJıa var) 

1 KORIDORLARINDA 1 se ... ômJ.:i fo!Jbolcuyu tclırilc e -
der ya~T\:sım:ı uzwı <iırrü:ıllıer te
ımenni eder.iz. Kelek kavun, kabak 

karpuz ve ham armut Çatalca .. 8 • Çek 
- _ 1 mece yolunda 

anavıa müşteri blrblrlerıae uçeaen tu- Bir otomobil kazası 
t isun., dad klerı lçin mahkemede birşey ,;. 1 • "l AJ Dün sa"oı:ıh, Çatalca ile Büyük 
ıwvY eme 1 er Ve Cic:.Ya arından vazgeçtiler ~' >.mece rasında ieci bir kaııa. 

ı&Jtırköyünde Ç<lrşı ;çi ma- aTimut ve!rlin ise molaz çılctı. Ye ~u.,<ırur. 
nav ve balıkıçı Şişman Aaıkllnko zık günah değildir bizim çil çi! K=yı yapan otmndbil, ~-
bir gün Y"ih bir Ermeni kadını- iParacık.lımmıza ro?! ... de<mtş. för Hüseyjn.in idaresin<lek; Ça-
na fialı 30 kuruşt.an lb:.. kavuırı. Anıdr;kıo cevap vemı~: talca 54 plakalı ara·badlr. Hüse-
satmıs. Kadın kavunu evi.ne ·ııö- - Buıı.l.arı yaraıan ben değic 'Yin otomcıbili i!e asl'c.•)l:.ta sürat-
türüp. kesince kavunıın kelek >m ki bana Jo~ tutuyorsun. le gelirken, karşısına çıkan Mah 
çıktıf:mı görmüş. Ve onu l!ıarııen - Hay kafan kırılaydı, mut~da, Kantar~ılarda bak-
gen €"tir.erek : - Senin kırılaydı be... kaUık yapan Alımede çal1fl!lJlış, 

- Al hunu s:>n:n kavununu - Çenen tutulaydı. .kendisini bi'r kaç ıınerre siirükle-
is!eıneıın hana bir karpuz ver! - Senin tutulaydı. ımiı)tir. 
demiş Diyip böyklı!de ağ,z dalaşma- Afmıet ımu'lıtelif yerlCt'inden 

Andriko dJi.mi mıi.ştNi·,:r; olan sını uzatmışlar. Lir müddet çe- ağır ve tehl'ık<'li surette yaralan-
lradınrn arzusunu verine geWr- bşt.ikten sonra mahk.enıelik 0 1, anıs. ö!Um halinde hasta.lıan.eye 
ım:ş, ve kıod:na seçip b:r karpuz ınus!ar... 'kaldınlm~tı;, 
uzatmış. Mılhkeme llsteszr.dp is:rnJeri Şoför yaka!an'llışıır. 

Faka kadın evde kal'pll:run hemen en sona yalcn bıılunu-
d'.l kabak <ı;duğun•ı anlayınca yorou. İkk.: de kapın:n yanında-
onu dz. geTi getiri" . Şişman ıma ki a~rı lwna~lere otıımııış1ar öf 
nava: keli öfkeı, bi'ı1birlcrme göz ucuy 

- Karpuzun da senin olsun la br.kışıymlard:. Bır anlık ko-
yerır.e tan bana bir ki1io armut ca.k.Et"ı ciuşılnüp ta~ındı i.se yerin 
dıye çlkı,.ımıştır... d ı kalkıp Andr•konun yan,na 

Aııd!riko ne yaps:ıı? Yne o- geW~. yan şabl•·şıı,~ bir efil ile: 
mı.n dediğini yaı:-n•ş karptN.u - Eger kibar rr.fü:lerilerine 
bir kikı armuda clcğişt:ırmi~. vrr<l·ğin 1ıal kutı.:su kıavunlar-

Amma hu sefc-ı· <le ev<i-e -.ler dan iki tar.e, ı.cl1•1c,a şekeri kaı-
annudun haıın, yenm<:z bir şey puzlaı-dan üç tane bir çay şekeri 
olduklarını söylemişler. Tekrar anır.utlarından da beş kilo bcda 
i' ı . ., ar kadLilla or "ı: ı iade etıınrş v3dan kirazı ikram edNscn 
ler. Andriko da bu kııdarma da- ben de artık hıp dive dııwamclan 
yanaTpam;.ş aııtık arınucları hiç va7.geç,..,.inı ... dedi. 
bi.r şeyle d 'ğiştiremıycecğıni <>- Andriko <buna kızmak mı gül-
na kıat'i olarak bi d•ı"f>iş. Kaim 1 mek mı l<\zım geld:<;L'i k,,,;t.ire-
da b>ranış yaygar ıyı: mcden b~rşını ~alladı. Semra ram 

- Ka»un veı-din ioe k<'lek çık- iımiş g;bi bir tavır adı: 
tı, ka.rl>uz'V<'l'<in i.>e kabak ç;.ktı, - Bunu ned4>n dr.ha önce 

Parasız yatalı ~alebe 
miktarı 

Devlet hesabına alınacak l.eyH 
ve ıneccani talebelerin kayıtla
rına ayın lbirinden itibzırcn baş
lanmıştır. 9 gün zarfında müra 
caat e<!lenlerin ~ayJ"ı dört vüzü 
t<'<'avüz etmi.,otir Bundan da bıı 
yıl leyi~ ve mecc ni o)mnk ·-n;
y<en tal.cbeler'n hEr yılrlan fazb 
ovhıi?u anll.asılmaktadır 

ibildırmed'n be kO<'akan? d:i)'<'rek 
'hep lbirlikte gü\iistü:e--.. . 

Scnrndan · 'ttim .ki aavala.ın 
d1p va~geçip gü -~ı giizel anlaşa
ra'< adliy<> kıorid<ı-·h..,nt terkct
mişler ... 

AYSE GÜL 

Köpekleri öldürmek 
için istasyon yapılacak 

Dc:ediyc teınızıı~ şleriıı.n al
d.ğı tedbirler sa.H'srnci~ ş~l'ri
deki sersen köpekle~~ Vı' 1-:-edi'er 
g;ttikçe azahnı~tır Hazırla ı~·n 

yeni ihir proje mucibınce kaza
lard?. roe,·cut oları kın:zJ;k e\•
lcrindc bir-e:?: 'köpPk iti~! stasyo 
n<.ınun tesis olunması takarrüz 
etm'ştiT. Beton olzra:< hireP oda 
!halinde yaptınlacak· olan bu iı>
tasyonlarda öldürülecek kıöpekr 
ler yjne betıondan ppılacak çu
kurlara gömüleceklerdir, 

,,, ........ 

r ' 1 sız GELİŞi 1 
\. J 

YALNIZ ••• 
Yeni bir hal , r var: AnJ<ara 

radyosuna Amerika el~n a.-. 
ınağan ettiği )eni cihaz tecrifüe 
ediliyor. Radyo jJe reshn alına
cak~ 

Ne isabet değil mi? Yalmz dik
kat ohın:w:ak bir nokta var. Sa- j 
kın Ankara radyosu ciddi rad
yo konferansllll'l vt'riitliği za • 
man dinlevi<ilmnin resmini al
nııya kalkma ın' .• 

• DtlŞERLER ZAH.AR! 

Birl<a~ .~udür lıritni7e çok 
miktarda deri gelmi<: bugün pi
yasada 800,000 ~o d~ri olmuş! 
Onun ~· n aya!t.kabıları:n düşo • 
ceği umuluyor. 

Ayakkabolann dilşeceğ.i mi? 
Ayakla dan eskilikten n ta

mrsiz1ikten artık çürümüş a • 
y~k.abıların, değil mi?! 

CIMBIZ 

Coğraf o k:t bı 
• Mn'3.1if Vek:iılet;nce ilk 1T"ek
tepleri!1 diiraü ~ü \'(' he ci .ı
mila.ı iç'11 2 ciltten murekk 
!bir coltrarya k t.J.bı, y .. 1z "m ;ı 

mıis;;hak:wa Jrornnuştur. B r n-
c:ye üç, bin ik'1'ciye b'n, ün· 

cü Cörci :.ııcu ve beş ne !(~

:zar.~nlarn <ta beşer y •Z L·a mıi 
kiıf :;.t v<?rillecekıLr. 
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Hindi standa göre( 
...... YPA-J 

- t. • 

(Baş tarafı l inci . ahifede) 
atma ahemı...~.r 
:.ıATHI Gl'NiC İLIL'.; EDİLDİ 
Dt""'•Y. 9 (A.A) - Gındi ve 

ı..'{lt"!4:fe ted!e\"İn(n te'/'.k..{ı do}a.yiSiy:e 

c.1.,,~.m .,ınü ıı&n. edilıı~tir • .Bu sıe-
•p:c ,,~ e nıai.ı..dıe::ı h&J 1c olı1udc 

Lr ... "re Ho:ı.~ydakı OlitiJ:l ~iis.Pfer 

b..:ıı.vhıı~'.ıu.r, 

G.1..'IDİNİN N UTK er 

( &ı.§ ıararı 1 inei sayfada) 
lıimlılk ediyor. Çok .kere, Bde· 
<!ive laratın<lım takdir eıWen 
k<;·nı<>t o kadar dun oltı}OC ki, 
ıni.ilk \-eJa DTB&İ sahibi nw:tlıke -
rue}e ba.ş vuruyOI' ve ~~ lııer.e 
bcleuiye ıarafrn-Oan ta·kdır ed•-. 
len k>ymetm on, yinın h,.tta eJ.lı 
ıni6lt bir kıymet takdir e~t.iriyor. 

(Be' ı.tr&U Birin<:i saJ,:f<>de) 

m. r mil<Ur ue..ai<ki e~ eıım>ır 
tedir. 

n,·n ve Kuban<ia Kaz·ıklaT Al 
ı~-ı&-':ı!dra at: ı mt1vaffa~yetl€' 

mukıl\ernet ef.mekte<i·r. 1 
Stııl ngra.dın ~·mali g•rb sinde ' 

Don ~m civarında Rusl .. r b·
raz geıri çe-k~hni~!erclir. 

Müttefikler ( 
cephesinde baş 
kumandanlık 

mes'elesi 
(Ba11na.kale<le11 devam) 

mak üzere, Avrupada •·e Afri.. 
luıda harbeden Mi'.hver lrnvwt
J.,,.i, Alın111> Başkumandanlığı : 
nın emri afündad:ır. Japonl:ırle 

diğec Miln er ort.aklan arasında 
t:doip ed\len sn'kiılttypn ana 
hatları itibarile bu anlaşma ve 
işbirliği mevcut tıldıı.gımda da 
şiiphe ~-okııır. Eseıwm, coğrafi 
ve sev.kı'.üceyşi vaziyet icabı, ja
p1>1ılaraı da Mih-.er b~mıan
danlığın t ıfa eden Ahnan ~n· 
m;tndımlığuıa tabi olınasnıa he
nfrz lıhum hasıl oloıatm§lrr. 

.-T-~~!! l~: ,,,...,n .. ş•a•a•tınız!a~ C:,!;,~annızda ... 
Y•l'".ılt '.ek.."&r ürıtip'e melm !er ,.., En fenni cekilde İmal edilmic 
bir tnU.tkiet halk \"" tı~kkrüJlc.rle tıe- T Y 

nıas\Q bulurıa:11k Urgüp'<e ""-""'· z... BEK O B 1 t T ~ 1 
raat, kfütür ı;o!ta,aıı.:'.d• gördükleri nşaa ug ası 
ı-al'*anlı"ı<terı ve Ctioll'rli•n ba&Jı- BEK o B Ateş tualaıı kuHanıaız 
lıi<loo dola.,., m{'mnun!,._lannı ._ 6 
yt.n buyu~la<<i <. Ç Ü N K Ü 

Re'~!ci:rrd.ltıruınuz.. Iuceıt;:u'.)·a dö-

nerek or:.rda da hs.ii<ın dC!rklf>ımi dtn- REKOR M k Tt.•mhıathr Depo 41.dr-E\ei Tl.tUn ıwn 
lomişler ve a,;\k•lılaı1' icabeden ar a . . . . . -

&>.cb"'1, 9 (A.A.) _ 1~&1 ko
<ırt.ı:esıc.dıe *":! a..ıt «.r-dar ~rrn bir 
nl11u1t 50Yll'Tn'!I ol• Gil><i'. t>•itıH
sa ı;ö,yle aanij,tır: 

Belediye ~riıı imamıı ucu -
28 daha doğrusu bedavaya mal 
...ı'cbilnıek pye" ile, rnena{ii 
umumiye namına iııtimlik et • 
ti;ıi bir yerin hepsiJ>i yola, mey
tiana b .. akmıyor, elırafmda n -
ilk, aparUmanlık arsalar lur.ı • 
kv« "' ..._ı,; tıopuını yüz elli 
bi11 liraya maletı.ij;'i bir yerİJI, 

yole ve meydana giden kısım -
lardan M"IJı kala'D bir kısmmı 
ile yüz Diıı liraya .satıyor. 

DU.llJ'a itan!, go:ı:ler.le b:..e . bal"'9 
bt!e ondlAn kor"ıanarnal~yil'... )\:ıfll.7.0e 

Alla.!ı k""4tuır..l ile ileı-J.1>7.ıı«.. Ben 
O!dOfum zaman ya.!nu. Jliı~s~ de 
t'! ır:ıwn d~ acıiıeo< olac.ıttlf'. 

Bütan bic!_,lş m•!1"4!er -
i<a~t "<)1lik.)a.n91llar !>ile, H:'nd.s
ta!t h~kBrz oidtı.gtwn.& beı'• inaıll

dır:no.ga ·~ ,,..., bol" - yo
J unıa rievarn odeofüıuı. , ·Her ,,.,ııinlc imal bu yolda ya

pılır: 8"cak vanı kaaunun miiik 
ve arazi sahiplerini bil'a'Z d..Jıa 
koJ-unıbı icabederd.i dj~orurı. 

Ilirl~ uıilJrU~ \"e Bü..vUk. _Bı" 
t•ınyaya ım.b edet:ı Ga.n<li' • .;;u.ıenne 
:ı;,,,·ı • <i<W&<n f'lm ~r: 

İı·rleııl< millcı.ler v• Büyilı: .ıırt· 
tanyıı, vı'Jld• lf'ndJol<ln' .n seri>o'dll 
oldı.ı :wıu i · a emı<ıl< ve blllı:>lti mlliit-

• t ıeatltı.ıtm nıf?OilL...l koyın.alc rı:csa ına. 
":la obulı.m~dıır • .Buna yaµm;ı,,.a
ca~ o .... a~ o:.r 'den & ati<! 

A ··--"t'Cek oıan b.r lırsaQ .n.ay-
0. t "' ol~dır •. 

M c>dı leı ız ba11la:n:ık """""""" 
a ... ~ «>1. re?·&te baş'.:on:adll<l ~v

\ el kral vak .... ne bzr m~tup gÖ!l
dl' re ru.t c:ıeıvıabll.ı.i 4l lın ak i.j1,iy0r~ 
IJ· on i><>J gc.:ı ...,.a <ıç ıı..ıt.a ..ıı·e
ı,... 

!le· H ıxll• k<'ııdıılıı• serl"'8t "'' 
d.:ın, a_ıvrun.IKiır# HUM.)'t"ti eJde E.-"t

m-eği!: \C)a elde e-tıı~ # \ll:.'2.Şll"k.en 
Olm ·~ ·· hazır hu!·1nma1Lı:i.ı.r, Dl•n me.t 
huıtt hUrr~yeti.ı:u ~yoı'Ulli. l\.f~uat 
~..nın kapalıl.uasltla n~Jrle ~ 
~ıLtenı;e 51r;sın~ğ! tt\rx.Yı c-t~l.Ji:. 

'f· ebf-k'T \'d p~f~ö.th:•.ı:, \"3'[...ı.ye! 
ic-a.u ıeJ.ti1'nr ıslet·Uv ,.e mıct'h~'e ... 
•Lll~ sev(' \eıttı: t"'lır.ıelıd"'"kt. 

Chn'CAJW.l.f: KİTLE ~1İIC,\-DU g.. 

ı:;İDİR!• 

Ca.ı.dı, t4lanıa'k ed gı mı.ııeu.a~-

leo..in bır « tıe mUcadcl i <>ıc.ı...g·ın\L, 
a.ı;-~ biır p:ı~ad~!e olduğuınu so.ı.·ie-

nJJ41ır. . _ .. 
Gaıııdı, tıC.t.ice oiarak aeınn.·t6r ki. 
Bu h.ııyatıırmrı son ıı.ntica-ctclı•..sid~. 

Da.ha fazla lr.lklemıi< ı="'"' 96 
kuçtiklük olur. Hürriyet için ta.va. 
ian diter mii.ledere- yardım cdı.:b"1-
rn8klıg1miz ~"ıD biz.im ~ vıu..a.
mız ~-. 

Şerefiye namı altında, gü • 
zell~ıni~. büyüyl'!> , arıl:ı11 bir 
yenle miil:k sahiplerinden pan 
alan bdediyell"r. ıne,...ıa beı yüz 
bin JlraJa i.sfonlak ettikıleri 

beş yii'Z bin ınell'e ınurabbtrı bir 
'abayı be~ mil~on lira~·a sattık
ları zaman bu p ranın hiç de
ğilse ~·iiMe- ~·imli. be ·ini ol· 
SUıD. n1Wk saJıjpJerine, 'U"aZİ !j:a• 
lıiplerine geri vermelieider. Btt
uun kin: •Bckıdiyelcrin, hal .. 
km m;lın1 >alarak elde ellikleri 
kar tahdit ooilem<.'Z mi?· diye 
soruyorum ve diyorum ki: 

- Eğer belediyeler, lıcle İs .. 
tan.bul gibi büyük ...,hir beledi
yeleri, ;,;ıiınlak ettiktm yeTle
rin sah~armdıı:o elde ettikleri 
.kıina mua.nen bir kı.wnmı mülk 
, . ., ..nı.ııi sahiplerin& iade eode . , 
te.k olurl-.a, istimliık ~,,; çok 
ddıa bl~ylaşK, takdiri kırnıet
Jeu itiradar, davalar yüzde yik 
ıızalu, hem imar i...teri çabuk 
yürür, hem de mülk ve ar112i 
,;,bipleri yiiz liraya elden giden 
mı>Uanmn yüz bin liraya sııtıl
dığmı görüp oelemyeden ve i . 
mardan ııoğwnaz!llJ', imar nıo • 
nıma da göz göre göre haksızlık 
adilmiş olmaz. 

Bu bi.r kaıun mevzuudur ve 
'böyle l>w kanunun pkması, hem 
de tez ..ı.4eıı çakması 1:1ırektir. 

SELAMt İZZET SEDES 

lll:<iD HUltUımınNİH itVAıU 

Londra, 9 (A,A.) - Hind l:dkıl
n•el<, laleı-Jort ltıat ocill~ ta.ı:di;--

de o'vil itaa-ligc lı~lona.cağ, lıllk,.. ı·------------kında alm.ac lAlduğu karac& kkfll bir 
bt:'y;..fll'3UIP ~lrnİ(ftir. 

H\ıııi umumi v•l...,;n.,. ka:•·ru>da 
~1~ e ü.ea..I rndt~Vr: 

<Kong,'lf lt&rarnın kabuln. Ilııı.ıh.9-
tanı 111'1tverin lumçltn gr.~ hü
cuıa!arına maruıı bll'allmak: demdt 
olaco'ittır. 

Dalı.il! bııkınıdan '91!, ilıgiliz ida
resmın 9dci1ın('Bi, dalıOll -·· umu. 
mı o.iumm )'tkUmasını. cpmautlar 
ara.; ında muına'laaları '\ile' *tıls:adi ha
yatta il>lı•lı\h d<ırvtıl edecelt '-e bu
nun .... ~ ııe bir suru mahrır 
m'yel!eı· dogacsktır. 

fü<k!ı.!llcl, lııcıaıiı<e paırlôsinin bütün 
lfirı.diciJıı temsil etUı'> haklcnda\Q 
•~d.,smı ~;hol t'<fome<ı.. Kongre, 
liifld. :.ıyı.3f hayatında her ne t..adu 
C'.herr::~11 yo.tli bir mevkii ha.izıse de, 
l!ind .trUkümc4ı:nin vazttesl ht~r Blnif 
halkın cıw.ıııce ""' m~atleritıi l<J>.. 
~.otır. 

LE:nL ;rtJar, t1a!lun unıumt 1ıaya

tı.nı ve !larp ı::ı.yr..-l<"Nıi .ıblale uğ
ra ::ıc ... k oıan kongre lı.oa-arına karşıı. 

tnukavetnet aamizıdıedirl~·. 

c.KONGRESİN KAJtAJtl B\.'SYA VE 

Çİ. 'E HİY ANETJ'IB!• 

Şimdiye k•dar t:ı.ıo:b edılm!,11 olan 
•İYJsc1.i l.t'\Yd Eden karar, i\ÔYle d&vam 
et.ıru.ktdi r: 

.sc;vük Brıt&nra parlamntoısu ve 
halkı ic.rafından wı·l~en ôıewinatın 
lfiQd ha:ıaııca lı:abul oclil~ ~
ın.-men kaotl.z. 

Hiıd h~~. k- "'leg\nin 
li•n<iostaıuo dah.J•nde ve ha1'cinde, 
mu" . .,:"' milll>lle:'C bir "'7•nel t.eııık"1 
l'<ieceb ltanaat.toded'.r.. LJu._ bılha.3ia 
Rwy~ 'Y'e Çı.ıı'le h'Janet, HinıdWlanın. 
La.~ .ti ı-uhunuo ve ~I kalbinin 
t·vı.-elc· clô•ga ,gibi t>ueun de des
' K • e.ı) i.>e<ıll.,•c h•yıuı~ ,;an ve 
~ bu derrue biryuk H .ı li ..,._ 

... re hıya.oeıt ve kongre ıı .. rtısine 
.; = ' :-et ~ ia.ıu.~ ba.rl>'n 
~ "'"'""'°" bu derece ı .. ı ve de· 
r n ı..yr....eıli bor rol o,yrucy- Hin-
d '>in bıatun bu oad* ve işlıt!.~ 
\;.l r a ma hıyar.ae~ ola<.-aı..""' .r. 

İkinci ceohe .. 
(Baı tarafı l inci 1>ahifede) 

.müttefik .-finin M:ıskovada &ıv 

:yel şefler.ile müzakerdcl'de bu 
l.unanaları. dikkate alıınarak A..1.. 

~nyarnn enmlyeti me.><>lesi gö 

c~üımüşı:ür, 

Mıı .. kova miiı.a:rcrelerin.de !n

gil'zierle Amenkalıl~rm AvTt>
pa)'a 'bir askc-r çıkarma hareketi 

yapana!a·rı \"e heMııı.de ıkınci 'bir 

cl'plıe ~kil e1ııne!eri <le alakal; 

tedt-ilcr •.hndılb. ;;anıanaktadır. 

Reı<ınen lbildirildığine göre, 

hükümete ait iki zahire nnağaea

sı yağma edilmış ve polıı; kom<-

61"Tlikleri ~ tuıulınu.,«tur. Oto

~üslr.r yaSr.ıJımoş ve bi!ha&Sa A-v
rııpah polis ııneımurlarma teca

vüzler olıınu.ştur, 

Bu ~am .kaı-ışıklıldar ço]nı.n 

yeoriedıe öt'fi idare ilan edüniş 

ve beş kişiden fa~ t'Oplamıl.ar 
menedil1miştir. Siıiıtı la!!'J,mak ta 
yasaktar. 

AilınE tıatıe,..w. da. bir fi"lP po

lis merıa..me :taşlar almış ~ 
ourasıru a11!4e ve111nek is1emişler 
dir. P&is .ateş e1ım.ş, bir Jcişi ö~ 
•mii:ı ve bir kişi de yaran larm1!' 
tır. 

Hint • Müslüman mesele»i 

Abnan.lac Vor ıuej kesiminde 
Rı;sların alrru~ ,,1dukl.•" yederi 
~~tır<le.t i9-tı semere.si:~ hücuml&r 
yapı~. bir m;ktar :zayiat \'er 
mi~!emir. 

n'k K<nıerl• -a.k ı o. 21 r~J. 2419 rlltir w dir~lecl vıerdi~n BOlll'il 

Leningraıd cenub.ı™h Ru~ k•ıv 
vdleri biraz Herlem• kaydetım'• 
:-eı:&.r. 

Staliııgrad tcurru...""U 

Moskovo.,9 (A.A. l - Reuter 
ajansııım lı ususi mu114biı~ bi/
diı·iynr: Müttefikler cephesinde ise, 

saa~ 20 de h•""1si trea.erı ile baro-
~ ~ 8 ~ paı:ıır g"1ıü saaıt 9 
da Ank'a111'ya muV116&lal bu:runoo:ı
lırdır 

ReLs.cüzımwıımuz, Anka.ca a:•rın
d&, Büyik Mi llcıl Mecl'8l reisi /11>
d Ulh&IU!: R«ıda, Başv0ıı:,; Şüi<rü 
Suacoğlu, c..,.,~ bet*anı mıı
,._ı Fe,.,,; Çakmak ,-d<ilJe•', CJ!.P. 
!:''n•l 6"1aeleıi '"' ldaı<o be:?d' 
u,e.leri, mıebusla.r, .&*ara valisi, ear
ni:r.on komutam., cmni)ııet müdürü., ııs

keri ve mülld eıttan ve kalabalılı: 
bir halk küıtlesi tarafından karşı. 
la.mııı~J aı'lilr. 

O. Dımlr Yollan i1lıt111 u. M. illılın 
lldubııtnm-'tl bedeli (268,9~6.10) ~ra <>lan 1901! M3 113 o..;ı ke..,ı.'<> ~4/8/ 

1942 -- ııünil faat 15 d• •tık fiı>O\<.mıe ~ ır~ v• rr ~; nam 
,.., hc6alıorıa. Aııı<arada idare ı»rnısı.- '• foı>~anııın ~ 9 unu bım~. 
ca SRtın alınacalotar. 

Bu lşe ıı'ım<lk: ~leri" (14.427,04) !!ra1.ıc ıruıv..ıır.t lttn.ncı.ı .;o karıu
nun ~ ~~ """""'ları ı!~ bir!>ktıe oynl fl'Ü.~ saat 15 dO adı /lf'9<tr{ ıooo-.• 

.>·lmda ha.z.ı.r bulunn1alar1 JBz.ıır.d:.. .. 

Şaı1Nmel~r Al"br.ıda .Ma.-ue n•ire&nrie, H"1r'iarp~ te.ıt•llüm ve 
Cıırna gece:)uı<:k-nb~ri ş· rna~ 

.K~f:,a.syamn baLı k:smınd.ı va· 
zıyeı daha ziyade ~eıniışrıı~l.r. 
R u;lar, son gün lem·~ Ş'd'h'LI: mu 
hctt'!:'bele-r~n cere'\t fltl iği Kro
pot in çevr~imleo gCT•lem ş-ler
<!ir. ~on gelen h :l.ıe•ıerp giire 
Kropotkin ve A~mı;vt,· ce;>hes·n 
ri~ Rusiar ,yenirlı:-:ı. cıek 'rn~lfr· 
dir. 

vaziyet a)·n.i değiklir. Onhr, bü· 
tfrn dağınık kuvvetlerini şu ve
ya bu ho•ma kar'!', şu veya bu 
ceph.,.ı.,, .... .-ı..,ıke,y~n dı · hatlar 
kaid.,..ine nygwı olarak kvl!a.n
mak rorundadırl&r, .Mihver gibi 
merkezi •·azi~ e ıe olmadıkları e 
iç lıaU;ırdau isiifade edemc<likle· 
ri ~in, ürat}(> bir cepheden öle
k:ne ku'·'·<.'t göndcrcıne-Llcr; iç .. 
!erinden biri sıkı tığ• zaman ht>
ıncıı onun imdadına yetişemez· 
ı .. r. i~u, bu ibuya , anların, ön
tc.den, vaktinde e&uslı kurarlar 
almruıım temin edoeek bir ba ·. 
kumandanları buluıımasıru enı
re<l.er. Bir mütlefikder lılll'lııi.ıı .. 
<le, heorke~ ilkönce kendini dü .. 
~ün.düğü için kuvv~tleırin a~fni 
hedef üzerine tevcih v-e tek.'..m, 
büyük ,ı:-üçliilr.lere mar....Wur. Bü
tiin muttefi!klerin itaat etmek 
ınecbnryel.İn~ olduklıın bir ha'° 
'kwuandan. o!nı.a ... a, heJetlcr ve 
şüralaı•da iş müzakere \"e mü .. 
nakaşay a dökülii:r ve ~-unnırta 
k.ııpıya gelmeden, düşman y>l· 
dJ.rım süratile ileı'Jemeğc baş -
lamadan karıır vorileme7.. Böy-

"°'"' 9'>f.lir.tıdc eiir!l ebilir (~3 ı 

Almanlara göre _ · .. -
(Ba~ tarafı 1 inci sahi(ede) TeK.,lk Okulu Satın Atma Komisyon 

Başkanhğından 

Daha Yl•karıda Kız.ı•,rfüı, Al· 
ır.a'l1laıtı St 1 ngr~d i.ı':ıkame
tin<l~ d("llliryo~u bu~ ur.ca i'erıe
ınc~lerir..e mani ohnnk için Ko~ 
s"'.nikovo dofaylar: ''d" şidc!C'tli 
bir mukavomet gi)steriyorlar. 
Bu<~sı Stııl.ngr,ıdl n 1% kilo
metre mesafeded;r. 

D<>n ciirseğ:inde Aimaıınr 1400 
""'k<'r ve '<iüziinelerc,.> tand: kay
b~imişlerdi-r. BiT nok'a·la Sm;
yet lut'alanı lbi:rs:z eerilevere:C 
yrr i v-ıiJere çekil ' şlerd·r. 

Sovyet - .ı\!man 
(BllG t2r:ıfı Dİ'rinci sahifede) 

Ru.<Uarın askeri durumu aca
ba göziill®üğü kaıda.r valı.ım mi
dir? Onlarm müracaııtlanna ba
:ıo.tı'l'Sa bııı ldıırımı, hemen hanen 
üınıi;tı;i7ıdir. Fala» Alıııa.n :<ıafer
Jeri nakadar bii(\·OOt olunsa ol -
sun, kat'i neticeyıi almeya yete
cek midir? Şunu hatırl:.ınak li
ır.ınıdır ki, :ııacfcri <ı11Cak d(işınan 
k.wv ay l kü!:lıy~ ıırJlu::s ı te 
mıo eder. 

----o--

Japon.lar 
(Bag tarafı 1 iııci sayfada) 

Dif:er li.r Amcri!<an iiloou da 
~a~n ad.ıflarma hücu.m et
nn:şt.;r. Bu hücltma müttefik bah 
riye kuvvetleri :!.~ iştirak eım;ş
tir. 

Harekatın 1111e:nn•ın!yet verici 
lbir şekilde · .. ki" f ettiği ilQve 
edJ:m.<>l~ . 

Adalıınn i§galden kurtllTll~ 
SiM çalışılacak 

ıMellııourne, 9 (A.A.) - Crnu
bu gaıbi Pasifikte müttefik u
;r,mmi kar~hın:n •ebli.ği: 

Müttcr&ıe:.. ttll'lfıncıan Salo

"lr.<>n 4ıakm edaı.arqun cenubu 
ş:ıTkishıe karst Y!lilılan taaırruz 
görünüşe göre, Ja;pon işgali at
tındakı> :ıdalan gorl alımalı: için 
b.ışvurulan bir ~<bbüsoen l'ba
rettir. 

• 

le klil'arlar ise ekserira geç 
kalır. Halbuki lrir ba~kwııanılan 
ve ktınnayı, her müttefikin hu
su.si menfaati•nden ziyade, bü
tün mütlcliklcriıı tmrırnü men
fa:ıtin; n haıbi 50ll zafere gö· 
tfuoc:ek ı:artlan ılü.~ii.ııür; ka -
rarlarıııı 'Z81Jlll'llmda alır; lmv • 
ntlerini ona göM, en fayd:ıl:ı 
,-erde ve şekilde kullatw:, 

Demokrariler cephesinde, ne 
u.rnan bir haş.lrumamdan tll,U.i 
bahis mevzuu olsa, hııoa karşı 
§D İtir• ileri sürülüyor: 

- En büyiik <lıibi bile, bu dün
ya ölçii5iindeki harlıi, yalDtt ba
şına ide.re edemez, 
~ başkwnandan, bütün cep 

helerdek.i harekatı, kendisi Jırz .. 
zat idareye kal.kı.'fll'Sll bu. doğru
dur. Fakat ba,,'<kunı•ndan, har
biı> ana se\'kukeyşini idare ede
cek ve her cepbooeki harekiıtı, 
0 cepbclenn ba~kuınanwuılımruı, 
bırakacaktır, kendisi bmılara, 
direklifltt veren ınu.ı.ta,_ olduk
ları kuvveU ... i temin eden bir 
nevi müdür vaıiyeliııde kala • 
c:.kbr, 

)'[esel"'1in llSJ! küçükliikü, ılıi-
hl bir kwnandan bulnrnkta de • 
ğil; kendi ırıemlcketioıiıı ht11'U..S 
menfaatleri ile kendi nıi"eti .. 
nin ,.., devlet aılamla:r-mın tesiri 
atında kalm1yarıık ve yalnn: it
tifaJı: manzuınesııuıı yüksek 
ıneııfaatini düşünecek müstakil 
rulıhı büyiik otorite sahibi, ira
desi ve Sttiyesi tolr kuV1<.etii bir 

istanbul vakıflar ~irektörlüüll ilanıan 
Kıymeti 

Lira Kr. l~ira Kr. 

149 70 

717 ıo' 

sıı 18 

Çıenıbı·.·lit,,;-La Molla Fenari ma~llle
dna-c l'v1€ · r • e .sokZ4ğ:nda e*.i 7, g y('ıni 

9, 11 No. l ~ö,50 n1ctre ırnur bb;..ında 
bul~n :ırsanın tarramı (7-046) 

Çarşı ma.>ı il stnae Te:pwıo,'UJat• soka-

iında 13 No. u <!l kk~nın tam '714D) 

Cm1 m tı..ıU~de Ka~aılar Sültağın· 

da 15 Ne au.lckanın ~a.mı. (4218) 

J:ııareke\Jcrine kaı ı lıarruzlarda bu-
lunm~t-r.. 

Volga ile Don ua.'.lı.n<la, Slaı gra
dm cenup batısında dil,.'l!lllınUı bü
yük ltu.vv-c<lerle :y:19t.gı J<.:'Şl taamır... 
!ar ı;kklctlt-ınuharebeler neWıes/nde 
pü.zurtil. :iiştil.r. 

Buy Don <iir5e.ğlnde At:nan kuv-
veUt1r•ntn taarr-uzu Kalaç'm Pmal 
baLıSnı<la mLı\·a[tafr.y~tlt: He:·Iernck-
1ed.r. Nobir;f!r1n ,mlyJ !f"r<in.dc e. ~tı
r:ı an VP takip olu.nan dO.~rnan kil
lelc.:ri Alman 63\'3.Ş \e tahrip 1.ayr.ı
re tt'Şk:H·ı•r nin yil:k.:fl~~·n ,.e alç • 
tan .früc ı:, arına u~"fa tıı1"tır. 

12/9.'942 tarilı çarşamba ır.ma sa-.. , a ae !3tı.Iıl>:ıı c.u~a Yült
sek Mühendis M<ktııbi c,~;J'.me kom; Y=u alasında (Cl9 56) lira lı:~I! ı,.,~ 
deUi Yıld!J. Tt">:ıı.k ~·= merra ~ açılı: Ebiltmpy~ lronul.muı;tur. 
~-e!e, ..ı.ıııtme. B:ıyındırJü İşle,"i G<ınıll, hısus1 ve tır.n:>I şa.rtlı&m(,Jeri 

proJe k • t hul:ıoa.,ıc ~' wute1<>rr1 di~r ovr..ıı: Tek:ni'c okuluada görü
~·'ocl<tir . .Muvakkat teır.Dat W.i7 -:ad.tr. İstCkliler'.ı en ~z •~00• Lralılı: bu 
~• b0"7er ., yap'.lğ'1l:ı dair ldareler..d.,,. al<e;ı o:.attğa "~!.kala,,. tstinoden 
I"!""bul ıiJ,ıoyeıtine miirae>a•Ja elm.'.t'.., .C\ri!mı<l•n ta~l gü.n!erl luırlç (3) 
gun en-el alı.t'nı..~s f'>h1;1et ve 942 yılma d"td ticaret Od:ı.sı v~"'3.Larile ge.ı
nıcle-ri C 8000}. 

------- - -------
Voronej'in ,_.na.ı ıbat1&ıoda. ntütıead·ı f h" I 

dıit ciŞnan taar!'uıları ~artuı.. .it l!IU!lr ar· Umum MüdürlüQünden 
n1.;.;.çti.ir. Bı.ırada .o\lman taaırr1J2.:ar1 iıı•••••••••••••••ıııl.;;.;.;..;;;~;;;;.;;;~.ıl 
t:se mf'\"ZA! rnı.1.·aff*1,r2:9t.!tırle ~ -
~ c.ncc~k. 

Riiev böJees.oo& 6 d•Ui müd 
S.:.'W<:;ları deva~-n e"wnetr:<ed.ir 
Ce;ıhrnm lln<'rloerinıle C.&1"1' \nr mu 

lıare00 ııcesim.rı<>e p.yaffl! teŞ:..'ll!lf -
miz !!O !amıuz.ln 31 tf>.mo:ıuz rus.ın
da çok aıı.ı.ıı.:ı ~r lap:akla mul(ad
d;ı <iüş:mmı •ta&rruzla.·ııu m:ı~1 i.lJ.I ~l
mlş"1-d ir. Bu muharebe krcı., dilı;
ınan 4..000 ölü 1,589 rotr, 24 ta:-:k, :b() 

top ve 152 rrJt.ca:Yöz ve lffiOlYttliltar
il<ayUetm~tir, 

Slo\b<,]m. 9 (A.A.l - Havas -
öt~ ~5an:sıru.n h":Jsu.s\ muhal>:r 1.1.dl- ı' 
riy<ır: 

Almani3.r Don ıneh~ S11\.Jk'ı~ya 
doiayl.:.!'tt><i:m g'('Çili"İiC ırmwa!fak 01 -
muşlar v• J!jınka tt'1tağ:n: c:t!:ıil!
M \'~!"m.:ş:a~r. Bu ırmxk ta atıl

dıkt.ın "'~1'1 Don ne sıtallngra<i ara
~ 41.0: ~ bir rnan rr.:4-

nıaktad::r. 

S-ıl.-irol.'J'~ 9 (ı\..A.) - Ha,·ao -
Öıt.i ajaoom.ın bt:sus.I muhabi.,. bii
dlı :yor· 

Te-ey.yLt etmeyen bir hab~J:'ı' gu::"'e', 
Alman:ar T&llUın tloğu.nu ~
lı·rı. ir 

·----
şahsiJet bulmaktadır. 

Bu harple, müttefikler cephe· 
6İncl-cki kuru:wdanlar arasında, 
ıneM'la g~çen harbin Mareşal 
Foş'u gibi bir şahsiyet sinlhne
nıişlir. Galiba. bir mülteLlc baş 
kumandam Sl'~ifmemcsiııin nstl 
sebebi de budur. Buna ~ı bir 
çare val'tlır. Bütün mülte[ilder 
arasmda otorite saltihi olan Çör
cil ile Rıızveh.teıı birini >başku
;;,ıındwn yapmak ve onım emri· 
ne en liyl>katli bir generali kur
nıay başkanı \'erın<·ktir. z ... ıen 
hıı harple, sivillerin, bu şekilde 
başkumandanlık ehneleri moda 
ohnuştnr. Hitler de, Sla6n de, 
başlrumandauJığı bu tanda ü • 
zerlerİJle ı;lınışlardır, Rmvelt 
ile Çörçil de kendi meml~ • 
Je.rinde aşağ1 yukarı b~ kuman
dan va'Ziyetindeıdrler. l\Iüttefik
lerin, bu iki ..,tlen birhıi kea -
dilerine başkumandan tmnm•
lan ve onan maiyetine bir milt· 
~ lr.urmaybatkano ve kur
mayı vermeleri. .,.. iyi bJll ça • 
re9i gihi görünüyor. Ancak, 
bumlan sonra, müttefikler haır • 
hinin seff: ve idaresinde, fay -
dalı bir birlik, bir kunıMHla vah
deti hasıl olabilİT. 

ABiDiN DAVER 

Cna 

60,00Q. 8dl't I0.50 

Fı(• tapası (f'lrap n I~) üO ooo 11<1.>t 

Ve-ıoruıy o:ır.p rıı<IY"31 3~0 blo 1 

25/8/~2 

Sa4 

,Bajnie ~ara.p ır:aya&ı ı-a , 
AJkı;:~tır :-.ırsp tt.Gı,yası fil :> 25/8/W? 11,-
R<ımarıce lcr.t>ii şarap ma~'11U 40 • Salı 
Tô!ca.r şnrap rna.ya 25 ,. 

l - Yukarıda ıSns ''E' ımil<la."l yu~t m•lzPtne pazar'dda oa\m alına
caıt:tır. 

2 - paz..,.lık hı:zald\ında ya • • gtin vo s"'1tierde ~ !~vazını f'Jr 
1"""1".dak! n cı:koz •hm knmlı.yonunda ,...p.ıl!l<oolı:.tır. 

3 - Fıc- tap.._,. Dllnru:ıeoi her gun · ·eden ooara ısôW. 1"'9"11 wutı<'de gô
ru ı ebil >r. 

1 
- İsAıl-..... 'erin ı:ıa.a.lJk ~n t • .:•irıolur.an giırt ve saaller<Je 1ııidl<t et!e

oıt;l< ni fiy&1; uı.e: ·den f, 7,5 ıı: 'INlmt p;;.ra;:l~ biri~ m.:ııkUr trorııisyoııa 
ürorı:a.t an, <8516) 

~ 

r . . . 
. DEVEET DENiZ YOLLARI 

10-8-942- 16- 8- 942 tarihleıine kadar 
muhtelif hatlarımıza kalkacak vapurların 

isimleri ve kalkış gün ve saatleri ve 
kalkacakları nhtımlar 

İmroz h&(tı 

NOT: 

- Salt 4,00 de (Cümbu!"yet) CumA 
4:,00 de (Tan) Ga!ata r.ahJamındın. 

- CUıuart<si 16,00 de (Kaüeır) Sidre. 
6 rı ht mıını:ı an 

- Pcı-şeınbe- s,oo de (K.leım.Al) Toplıan• 
rıhlıınııımn. 

:._ Paı:a..~i, çarpmb.ı ve cuma o,so 
de {Sus) cuma.t1esi 14,00 de (Trok) 
.?=r 9,50 do (Sus) Galata rhtı
mınd:ın. 

- l'.:ızcırlcsi, çat'ifl.mba \.e curn.a 8,00 
('<l (Trok) Galal<ı nhlı:mmdllll ·~-

rıca ça>-;;taı<nba 20,0-0 <ie (Ülgen) O'J

maı-ıeal 20,0Q de (Aııa!arla) Top. 
'1ane nhtımından. 

~Salı ve cuma 19,00 da (Bartı.ıı) Top 
h:uıe r.-.tımıt>daıı 

- Pazar 9,00 da (ıi:em.\t) Toplıa n 

rıillırnınıdaıı' 
<- Çu~:.nba 12,00 ~ (Bursa) cumar

tcoı. 12,00 de cu;,.,.,) &ıtı:eci nhtı
trıından. 

"- Paza.. 13,00 de C'-tl -lfUtıbe 13,00 
cbı (Tı.r!Jan) Galata nbl_.....,, 

Vapur ııef<deri haldcıııda her lüıolü maltimat aşabdıı teJmn 
nlJIIlaraları nalı aceol•lerimİ1lden ~lôrıir, 

Bat .Ace...ıe Gala.ta 

Şube acenteliği Galalıo 

Sube ııcentellii 

-Galata rıhtımı Llm"'11r..r 
dUl'lüğü binası altında 

- Galata rıhtmu mmtakt 
b'.n,.. al!uıda 

- ~ Yolcu S>Jorıu 

umum mü-
42302 

liman re;sliğ! 

40135 

22740 

JJ 

il ..:r~ • .,., ' 11 itıtıla arı bir 
b:ral<m clol'ınki<et mu-

!Bo.:nbay; 9 (A.A.) Hın.t - Müs
liunan meselesi iıakkında akşam 
beyanatta bulunan Hint lııoır 

g~si reisi Azad, şu lan .öv'le
ır.Uşt.: 'T : 

cMÜ.• iımruılar bır nıüza.\e 

\'1'karda ıınolı!< le, soka.': ,.e kapı !arı yaz 1ı :nlill< satılır.ak uzeru 
15 giın mi\dd ti<" açık ""rt.ı.ı~ı d.T-J t Er .... - Jh~esi 17/8/942 pazu·tr•ı 

gUnü. sa.at 15 '4e yapılac 1.ır kJ rı (,, be1•l1taFa l la.tWu.: V aK~.fJar 
1 ilanları Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü 

" C • m .,ıte:'t1c g 7" •r., ger-
IOi:ti, h:ırp dvıım etl.ıi' 

nı ~ her • y •n ü~urı tutması-
lJ. O Yain. I 1~ ... · 1 a<: 

en 1ı un mti.le.td'ruı isı1*.· 

bas m.ıa 1ı,1r\tf1 m;ılı.i(Wio b < nıne i'C "'" e-.. (8224) 

Kütahya Valil"ğinden : 

T"-'>rn r edlk-.ı 
Bec!el 

L.·"'8. K, 

Muval<'kal 
Ton natı 
Lra Kr. M all1!9i Cinsi 

Gölbaşı 

No: 
FA. Ye. M2. si 

na b"' ıdır.• 

Karışıklıklar 'basladı 

reye g;~k isleseyd! 24 saat 
ıç r.de kıoıı.gremn müzak.Preye 
g n~tıSinll temin cdebili.nli.ın. 

F•kat ne =nan bir 1 l ınıre1ıi 

ibuAtıağa ~msa -.p1yı kapa
lı ve kilitli buid um.• 
Irnfngiliz hükumeti kongre ile 

müzakereye gtriplliyecek 
A'mSterdarn, 9 (AA ) - Yerut 

Dclhidefı İngiliz istih arat ~ 
vıı;ı bilıdlrihi ··re r:öre, Hin

" "' ..... _.; ! ıYgi hz h 1kı"ııın<'t mu 

1 - ~r. Afşon 'e '&"""4ı ;yoı rınd:ı yaptı.da. ak olan ~rıce ttaJ
dınınl:ır ~ "'~ 3C'<l,000 adet .~ u pıı" ır du·ıı.~ t4ın.ın !ıalo ı 
günü t..ılıp !;ıla:Uu.;. ;,?4~ y b L'.tt Jc2UUıl W. :l 40 ıırıcı .-:n3ddL~e 

94 68 

151 56 

65 10 

7 ıo Beyoğlu llll.<eyin ağa 

il 60 Bcyoglll' İnt>ıtü 

6 40 Bcyçğlu .BulbOl 
Y ~ Nal.bant 
Dereo'ou 

Arsa 21 G6 

> 

• 
> 

9 68 
31 48 

81'"1 42 

29 23 

84 50 51'7 8 Tam, 
53 50 605 4 1'. m. 

ll8 00 565 3 Ta.m • 

~'Y. 9 (A.A.) - Bu ak-
kildıar Hiıırlislanda yapılruı 

f t H.9 :zu bulmuştur. Beş 
~ 1-Qe ıalk: kan....klıklar çıkardı.
Ü n !is ~~ etmek zcının 
da a1ıınıış w buıı un nt'ltiçes de 
h t- :meve kaldıırdınış-
lı• Puiis ağ gazlar Uaı lrolt-

stcr. 

rı kongr-e ı e ileri sürülen 
talepler- csasma dayanan biç 
biT mıizaJu rrye giıiş.mek isteme 
diÜ!rinı bikfinni9krdir. 

tevf'lron 31 "942 · ı< ·~ '<'D ıey z.a.rt ııoa paz:ıı.r ılt1a :ıale.ıi ka-
r~ ı a(. ,lır "Jlır. 

2 Tabmini h<'d<>I 30000 ı;,.. ve vııklo.U dır 
3 - :EllaıiUın.,..,. g iOlo \ ~ :yet N..00 lif .-J u ne mQ • a .. 

calcları ' yeı "' :tirli:; ' Tıaı·~ Odasının bly .ı buluhduklarına dair 
~ mu,-aMcıt 'lemin ~ ·f.uburu Daimi l'lncu.'DB!le lb·az P<lln l< meo
bu.-.d!r 

4 - Bı.. iş hatık nda faız a ..., ilnal alnı >1ı: ro Gc-'Y"YI ııörnıt* >tolcy "1.ler l 
he.r ııuu Da mi kc! e •lC3a' l'<lelı · rl~r 

5 İslııtı: rln e gün <lı;i1rı ~ m ..ı,, yaz· ve"lı:alarla K~va v~ 
l.,...U l)a;ınl cıımcni·te cr.üı1'caatı.. uan o UllW'. (8:ıc6) 

455 
66 

48 
B{) 

13 64 

16 1~ 

34 25 llc,.ığlu Biilbtil 

5 10 Beyoğlu Koc •epe 
1 05 B.~llu BU MI 

1 30 Be,.ığlu OOlbtil 

Mı.sır Bub!.,
Yeni Kata. 

Karaca 
• 
> ~2 

• 10) 8) 

8)8/l) 

297 00 569 4 T:ım. 

42 00 5311 :ıo Tarr 

S2 00} -6E8 8 1/4 b' seo1 
Taw.=ı ı 

33 25)-561 13 1/2 ...... 
Tamamq 

Yuluı•·ıda m:>bal e vıe kapu numa ... Jan ve hisoeleri :ra:ı:lı gııyri ır.e,lı;..iJ\~ rnüıı.: · ~><ıen ve;ı;n pare le 

oall:~/!ınd:m on be, &un ~elile açık arttırmaya çıkarılınış1.1r. İhaleleri 17/8/04~ .,,.. • g!lnü '"'"'on beı;ı:1., 
~J"Q!!u Vakıilar td"""'*ıde "'Jll •car: ır. İsttıkl<loeriıı hiııalarırıda yarı:ılı m•,·aıü3 t tc:nfnat ~ahri!f' b!rlil«e A
k.arat mahlülll lta·<mııııı mwııoıallan. 

111!!481 
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Sümer Bank Yerli Mallar Pazarları Müessesesinden : 

10 / 8 / 942 tarihinden itibaren yapılacak pamuklu tevziatının kupon numaraları ile müracaat günü ve mahalleri aşağıda gösterilmiştir 

1- Numaraları ilan edilmiş olan kupon lıamillerinin b üfus cüzdanl'arik beraber y a.zılı adreslere müracaatlari 
2.) Ayni Soyadını ta§ıyan b ir kaç nüfus cüzdanının, aile e fradmdan bir isi tarafından ibrazında kuponları mukabilinde istihkaklarının verilebileceği . 

3- Birinci devre pamuk l u mensucC'.t tevziatı iıbu altıncı v~ son lis te ile nihayet bulac ağından kupon hamillerinin haklarını vaktindı: almaları rica ve ilan olumu·, 

Altıncı ve Son Listedir 

Dav·d Bdıar, Beylooz Fen paşa 
Cad. No. 72 
p,.,:ev Kondu: Beykoz Yal.köy, 
Çayır cadidQöi No. 28 
Srn'.<ı Zm•lu: Bliyüka.da Çınar 

c'1d<lesi N-0. 30 

Yerli Malla.r Pazarları Üsküdar 
mağazası 

10.8942 
Paıaxtesi 

Kupon No. 
354001-354100 

35:;001--353100 

353301-339000 

414191-414700 

RFmziye Atalay: Kasımpr~a U- 440ü01-440l 00 
Lun·.rol Turşucu .sokak 6/ 1 
Fethl &ner: Ka.s1mpa.ıa Bahriye 441001-441400 
e~-ddt~ı No. 66 
Burhan Sunar ve Süle},nan Er- 445001-445300 
geı1e: Yenilipo,,tane Aşirefendıi cad. 
No. 58 
Alhrmf't Güvenç: 11Tahmutpa5a ead- 448001--443201) 
rl.-.J No. 149 
E.:. n:ağaza9;: Bahçe~<apı s,ıHan 
Hamam c2J'desi 
Alhmıeı Tura!1: Beykoz Fevz.pa~a 
cadldesi No. 38 
Şak:r Şatır: Sarıyer: Sanyer rnd
des: N-0. 9/11 

459621-459820 

460001--460400 

488401-488600 

Buııhaneotin Ba~"mar: Sa:·rye.r 490401-490600 
ÜPtaçeşme sokn~ No. 25 

AıJı.met Ata Kö~e:ığlu: Mahrnut- 500001-500800 
paşa başı 195 /197 

Yerlı :\fal~•r Paznrları K·ıd.}<6y 
;nıağazası 

ihs~n \"C Hüseyin özer: Hac <ö
(ek ca.-ııii Nô. l;> 
Hayri Doğu ve Fer;k<: F >ocar.ct
i<..ı·, A-Iahnıııdi)·e iian No 1 
Yeı{ı Malilar Pazam Bahsekapı 
magazası 

Ka,Jl:-i Ö;:üyılmaz: :nfah.mu•paş• 
Dog·n mağazası No. Jl 

533901-534600 

564001-56420() 

566701-567300 

iı72801-574000 

584-001-584300 

11.8.9-12 
Salı 

Kupou Ne. 
3541()1-3ö~~Oil 

353101-3'.'Ycoo 

3'.)fıOOl-339 '•)!) 

414701-4lJ400 

440101-440~00 

441401-441&00 

445:301-445601} 

448201-44".1400 

459821-460000 

460401-4110800 

488601-4,'!8800 

490601-490800 

500801-501600 

!i346Jl-533300 

56~201-564400 

567301-568000 

574001-575200 

584301-584600 

12.8.942 
Çaı-şamıba 

K<ıpoıı No. 
354201-354300 

415401-416000 

44flo201-Hfl300 

4-! l 801-442200 

4434-01-HOOOO 

559301~559650 

4-60001--461200 

4888(11-489000 

~01-431000 

501601-502400 

13.8.942 
Per.şem·be 
Kupon No. 

354301-354400 

355301-3!>54-00 

3!:ol.l4lll-350000 

~63409-46.;oo() 

440301-440400 

442201-442600 

445001--446200 

448601-448800 • 

5()9651-556000 

4Gı20l-461500 

489001-439200 

491001...-491200 

5024().1-503200 

535301--!;36000 624-001-~4600 

5G4401-5646QO 564601-564800 

568001-563500 568501-560000 

575201-5<6400 576401-577500 

584601-584900 584..<lQl-58.1200 

Müracaat Edilecek Günler 
14. 8. 942 

Cuma 
Kcopon No. 

354401-354500 

;).1540l-a55500 

497201-497800 

440401-440500 

4426() 1-443000 

446201-446500 

448801-«9-000 

562401-562700 

461501-461300 

489'201-481J400 

491201-491400 

W3201-ö()4000 

624601-625.'200 

564801--065000 

56900l-569500 

577501-518600 

585201-58'i~OO 

15. 8. 942 
Cuımartesi 

Kup cm N o. 
354501-334600 

355501-:lö-5600 

3.')!}801 · :$60000 

490801-4-08400 

440501-440600 

443001-443400 

44{}501·4468-00 

?49001-440200 

562701-563000 

461301-462100 

489401-489600 

491401-491600 

504001-004800 

625201-620800 

565001-56i>2fl0 

56~50 l· 5700{)0 

578601-579700 

585501-585800 

17. 8.942 
Paza.rtcs; 
Kı>pon No. 

3546-01-354700 

35'>601-355700 

45600145{;000 

498401-499000 

.; 43401-443SOO 

Ht\801-447100 

499201-449400 

5$3001-563300 

462101-462400 

489€01-400800 

491601-491800 

504801-0056iıO 

6"25301-626400 

565201-565400 

5700fü-~70500 

57970J-58()R(l{) 

585801-586100 

18. 8.942 
Salı 

Kupon No. 
354701-3~800 

355701-355300 

456901-457800 

49!tt.l01-499500 

44-070 l -44-0800 

44381}1-444200 

447101-447400 

449401-44!'600 

563.'l{ll-~OO 

462401-462700 

489801~00000 

491801-4920iı0 

505601-5004{)0 

(;:!6401-6271'00 

5~ll501-57l?OO 

19. 8. 942 
Çarşaımba 

Kuıpon No. 
354801-354900 

355801 · 35MOO 

4.57801 -458700 

49!>5-0 l -500000 

440801-440000 

~ 44201-444600 

447401-447700 

44%01-4-49800 

563601-563900 

41>2701-463000 

~900!H 400200 

50640 1- ii() 7200 

627001-6"27500 

565601"'565800 

071201-572000 

f>8190l-a83000 

586401-5ll6700 

20. 8. 942 
Perşexnibc 

Kupon No. 
354901 -3ô5000 

355901-366000 

458701459620 

56tlnoı-ı;4!rıoo 

440901-441000 

#4.601-445000 

447701-448000 

563901-5&!000 

463001-4fil408 

400201-490400 

507201-500000 

62i501.-028000 

565801-566000 

572001-572800 

583001-534000 

586~01-58<000 

Rusyada Meşru. 
ti bir rejim kur. 
mak ist iyor-

1 ar rn ı ş 
Stvk,'ı.olm 9 (A.A ) - Sn-''~ka 

Daghladct gazetE-s·no. Berlin 
mtı<lıaıbirirıe göre bclzı müttefik 
m~drliller Rtı.:>yacia St ... ıin r -j:. 
mi yer.i_1e JTıeışrtıtiyet i<lr ·csı:: J..;..; .. 
rulmaısını diişüı>i>yoı-l<>ı. Bu ida
re .. o\Lırna:1y:..y a n.arşı r.::a.ıCCJ :lı~·İPJ e 
d<.'vam edeeck·tir. 
Ru~ tıu .tına namzetler, 2.8 y~.

S! !dr:ııki Gr-vnı.iilk \·ase-Y·fri0<.i, 
Gto•.>dülk İvan Koı.stanııı:ıwır 
ve Su·p Prenses He~e!lu\hı 

Benzin tahdida tı 
DL.11 sa·bahtai:ı Hi:b~ re11 ·ka 1·nc 

ile bt:n.zin alan t<"!kısi ,.e ka~Jvr)n 
l:ara istih%:ak!iarn~rn '\-ar1S1 "·~ri ;. 
nıeğe ba:ı-lc\.11rn1ştır . .Benzin t~l.ı
d[·datı b'r rnlichlPt dt'vam !"de
eekt!r. 

ılkokul ti.lebesl 
için-kurslar 

İl;n.ale ka;.an :ık ıı:ek1ep tı:.
:ebeıc rini yetiş~ı.:-rnc~\ .n·ıaksa·.!. '<! 

Halk~vleıfode o•dıığı gibi Ç'o
cu1t Esirgeme 1.urHrrı~: h.a:a ve 
!la!'üye şubeler. c;.c kurs· a!" :l<'n1a 

ğa başlamışJaru .:. Et.! Jney .:ı~d.l 
F1a~ih merkez :ıahiyı":i' C\:\""Lk 
F21rg\:me Kurunı=_t rı- 1k m9:t· 
ıep talebelerine bir ikno;,1 ;;ı.•su 
-cc.n-ı'.Şt!r. Kaı~·ııl1':.-r ht-:'" gün va· 
p·lırnk+adır. 

• 

• 

Mf>hrııet F.,-uk: Kapahçarşı Si
paJ:; rnkak :-\o. 20 

5870()1-587100 587101-587200 587201-58730Q 5873-01-587400 587401-587500 537501-587coo 537601-380700 581 <0l-5.:37800 58780 I · %7900 587!}1}1-588000 ' 

l \ 
R•')'oğtu Ycrii M.al'ar Paz<.r: 
Zeki Zerin v<? ortHğı: Fıncane:
la:- Yusufyan Han K~. 8 
Abdültehap: Şeh.rcm:ni, Saray
rr..e)ıdanı cad!desi No. 37 
Hü6eyln Ili~mi ı;~ Süleynıan S.tr· 
rı: Ka.palı,ar~ı Aynacıiar No. 5 
Mehmet Nuri To!)baş: Fire; l'~:-
1~. Mah'"" cıd ·ye Han No. 3/4 
Yeri Ma11ar Pazarı Aksaray ma 
'1ğa-:tısı 

Şermin mağazası: Sul•anhamam 
meydaTit No. 1/2 
HUseyin Özsaraç: Besiktaş Cırta
<evoe caddesi No. 67 
Hal 1 Hikmet Ergez: Mahmutpa
sa, İriaıüye eaddesi No. 16 

588001-588SO!l 

59C001-596500 

• 
601001-601300 

604001-604500 

600001-609700 

616fl01-6lföCO 

620001-620400 

628001-6~8200 

6310()1-631200 

588301-589600 

5%501-597000 

601301-601600 

6045!11-605000 

609701-6104t)() 

616)01-617000 

6~•)401-620800 

623201-628400 

63 J 201-6314-00 

J51anbul Vilayetinin 37 s ayı ve 10/9/1923 tuihli ruh
mtnamesile tesis ed ilm iş olan (l!e)oğlu Spor Kuiübü) ve 
1/3/1941 gün 2/15309 sayılı Yüksek İcra Vekilleri Heyeti 
l<".rarile (Fer Spor Kulübü) ile lı!r!eştirilerek (Beyoğlu 
Gençlik Kulübü' nün nizamn anıes;dir. 

l\fadde 1 - Cemiyetin üm·anı ·BEYOGLU GENÇLİK KULÜ
BÜ dür. 

Madde 2 - C\Ierkui Beyoğlu İst.klal cadd•si, Büyük Parmak
Jmpı, Telgr~f sc;kağır..da 9 mıma ralı binadır. Kulübünün şubesi 
yok:tııır. 

r~I:!rl<le 3 - Cemiyetin gayesi Beden Terbiyesi te~h.-118.tınıdan a. 

1"coıi;1 direktif daıires<nde azaları arasında spor fikrinin terrı:ina ve 
obmıl""ın bedt>ııi terbiye ve ıslahıdır. Kulüpte s>y&setle işt!ga•I ecli
leı~rr,cz: Siya-::TI ve dini k-0nu~a]ar ya.5a:ktır: Kulüpte ku•!11ru· ye iç~ 
,-e profe9yc4n'€'ll·ik meilnnüdur-. 

Madde 4 - Cemiyetin müessisleri: 
::) Ale1ro Atanasiiadıs: T. C. tebaasıntlan olup Beyoğlunda Fi

ruzaıj'a Kaonıtarct çıkımazında 4 sayılı hanede: tüccar. 
b) Yo~ki İsaaık: T. C. teba~smdan olup Yü:k:EekokaMırnn Lüleci 

Hendek sCYkağ;nda Koen han 1 numaralı hanede: Tüccar.' 
c) lıyas Sakelaı:dis: T; C. tebaasından o.ltrp Beyoğiu Aymalı 

(-eşrr,e Aslım caddesi 7 ı:nmara lı hanede: Tüccar. 

Matkle 5 - Her spor se,·er, azadan iki ldsinin teoklifi ve iida;:;;· 
heyc,Wnon ter.,.;b; üıeri:ne cemiyete itza olaraı·k kaydolunabilir. Şu. 
.koo"r i<i crnıiyetler hakkındaki kar.uni hükümler daresi.nde me
deni haıklaTına salı ip ,.e 18 yaşını bitirm'ş olması şarLtır. 

Madde 6 -- Comiyctlln ıdare heyeti her sene ey!Ul ayında bir 
sene için um.um heyetin iç-Lmaile sq-.llip başkan, umumi katip 
&'den Tevbiyesi ve spor amiri (lltlT.umi kaplar.), yurt müdafaası 
hazırlık i>miri, aza (doktor), il. za mıııha·s1p, aza (veznedar veya 
kulüp itlarc amiri) (>1mo•k ve ihtiyaca göre hİırkaç vazife bir aza 
üız"riınde topl.ııı.ınaık '.io:ere 3 -7 arasında değişir. 

İ<l:ırr. hey 'ethıin L<1rr: umi vazifeleri: 

a) ldar0 heyeti kulübün da-lıili w, harici i~erini idaTe eder· 
Haftada asgari bir gün toplanır. b) Cari işleri göriiT. c) Kongre
de verıler. kararları tatbi•k eder. d) azanın nizamnaımeye rjayet 
ütmesini tülllin eder. e) 'l.'e>bit edilen bütçe haricindeki ve kon
grt-<!e. veriler: salahiyet dahiliııdekıi sariiyabta bulunur. f) Aza 
kaıbııl ve ihracına. aidat ·;eren~yecek v""2fryettelci mülkel
.leiienn. tetl<ıtk netic<gin<le bu dıırwnlanna kanaat hasıl o-
lanlarm m isHsnaJarnıa karar ver;ı·. g) Kuliibün faaliyetini 
ica!bıOOa ~utbeı.lere ayıraraık, tanı.Jm eder. Şube 0.1n~rlerini 
(k:apt~ni.anııı) iıdare hey'etine almaık haıkkım haizdir. h) İda
re hc.-y'et; azanın kl.i·lü.pteu Çı1\:ar1lma kJrarı müste~na ;}.ası· 

r.ın yarısıJ~tian faılasır.ın huzuru ile nriizakere ve ekse!·iy ... tlL- ka .. 
rnr ,·erir. İ) Reyler müsavi olduğu takdirde rr.est!le mütca'k'.p içti 
rnaa bırakılır. Yine tcsa\•ii ara halintlc r<>isin bulunduğu taraf reyi 

eılı.er1yet acidcdilir. j) Bütün toplar.tılar i.çin zabıt lnı:a>ı.sı tutuh1r 
\re bu zabıt reis "·e tHni.imi 'k.iltip tarafında"! inıza a~ ilir k) I\lu·h· 
telif işler W' faı.liyet şubeleri için .biitçe dalhllinde mrmuılaı- tı-yin 
etma.1< hakkmı h~ız:uı. ll İdare he.ıeti 5za'1t.c'an biri a\\Tılırsa 

589601--590400 590401--591200 

597001-597500 597501-59&000 

6-01601-601900 6CH901-602200 

605001-Gfl5500 605501~ 

6Hl401-6! 1100 611101-6l1800 

617U01-5l 75(ı0 6175{}1-6180-00 

620801--fı~121Jô 621201-621600 

6284i}l-628600 628601-6~88<JO 

631401-631600 631601-63i800 

591201-592000 
598001-59&500 

602201-602500 

6C6001-606500 

611801-612500 

618001-618500 

621601:-022000 

628801-629000 

631801-632000 

592001-592800 

598501-599000 

602501-602800 

606.)01-607000 

612501-613200 

61R501-619000 

622(101-622400 

G29001-6292A.l0 

632001-632200 

vazHesinı reise t.,vdi eder ve iEk heyeti ir..•re toplantmnda ıımk 1 
san a,;._,,, usulen yecl<>klerden tamaımh:nır n) İda:~ ytlı esnasın \ 
da re;ı;:n ,stiıfası bali:nd€ umumi h<'y'etin toplanmasile yerine diğeri 1 
seçilir. Td' y>aıt nıL<:akereleri re is ve:;><a vezmedar tarafında•n, diğcı: 
evtakb; r'"'s ve kat•:P ta:rafından imzalanır. Kulüp herhangi bir 
şahıs 5alise karşı heyeti idare azalarından ilkıisinin i!lnzasile teah
hü::le f{i:er, yaılnıl ık imzadan 'hiıisin>n r<:bfo oiıması şarttır. 

KULÜBÜ İDJU!E HEYETi TEMSiL FDER. 
MadJ.: 7 -- Umumi hey<'tin içtimaına l.üti..n awlar ciavet olu-• 

nur. Kongre içtiınıaı için muıtlaık ekseriyet şarttır. rlükumete ih
bar e~ ... ei... ;.artile kcyliyet da,ret ve ru21ı:"-~lıt ,.e içtü1ı:ı gün ve sa· 
at ve yeri en "§ağı üç gün evvel iki gaz,te ile ilan olunur, mutlak 
ek.;a"iyet olmdaığı içir:. içtima a·kdi kabil oıımad,ğı halde ayni suret-
le hükumete ihbar etnıek şarliile içl;;ma:lan. &ç güı-~ evYel gazete
lerle e;o•:el'c içtimaııı ademi in'ikadı sebobi. ycr.a içtima günü, ye

ri ve saati ik: gazete Yasııtasile ilan olurnmak şeklinde azanın dave
ti icra kıL::aca-ktır. Bu sefer mevcutla kor.g e akdolunur. 

a) Rei> sözü kesmd: ve icabında muciıp sebepler tahtında umu
mi hey'eiiu içtimaını dağııtınıaık hakkına maJ,ilitiı. b) Azaııın beşte 
birinin yazılı isteği üzerine fevkali\de olarıık da nizamname mu· 
cibince U.'l11ımi heyet mecburen davet o1unur. c) Umumi hey'et 
içtbmalarınöa en aşağı altı ay ev velisi aza olarak kayLdı icra ed;ıı;p 
de son altı ay!Jlı: aidatını t::mamen tesviye etmiş olanlar rey ver
mek haıkikını haizdirler. 

ıı)Kararlar ,ıazır olı.;ılaıın ek seriyetile alm:n: . Her azanın rey 
hakkı ancıık birdir: Yan; vekiile tle rey isf..mal olum.naz. 

Atman kararlar kulüp azalarına ve başkalarına nıektup ile biJtli
riLI'. 

Jlladde 8. - Umumi Heyete hasrolan salahiyetler: 
a) Nizamnamtnin tadili, b) H e>abatın te!L'şi; c) Bütçel.eı1in tas 

dı:ki \"€ d) CC'!Iliyetin feshi hakkın da ancak umumi heyet kararit>tihaz 
e<lebilir. 

Madde 9. - Umuun1 hey"et idare hey'etıile birlA-<te iJti loşiden mü
rekkep bir murakabe heyeti de intihap eder. İ;ıbu murakabe he
yet; idare yılı esnasında hesaba· tı teftiş ve hey'et.i umumiyenıin iç
timmndan beş gün evvel iş bu içtiımada okouıı.maok üzere rapoıı'll1111 
tanzim ve i'Clare heyetine vermek le mükelleftir. 

Madde 10. - Cem.yıetin varid aıı arza<lan alınan aidat ve muh
telif spor taJnm1ari!e ya·pılan ka r~ıl•şmalar ve hükumetin mi.isaa
desile v<>rılecek olan nıüsamerele rin b:raMığı hasılattıı·. Azanın en 
a~,.ğı iane miktarı f~nevi (6) altı ve en yuka~ısı (120) yüz yirmi 
'l'Urk l:ra~:nı tecavüz rdc-mez. 

M.<ldc l ı. - İdare Heyeıi mu ayyen bir zaman için eı;ı; k;şiyi 
te<:m·üz etmem.ek ~al'tilkO ayda on kurııı; iane ile aza lrn.y;t edebih. 

Madde 12. - Cemiyetin feshi: 
CemPiy~tın feshı iı;;n un:un1i h eyıettc rey ~·~h~b cizad~n Ü"~ '.ki

sinin ve hiikÜJ'T',et kGm~r;nin huzııııile korar ıttibazı laz;mdır. Yu
kanda y.,dı şekil.de nisaıbııı ademi husuiü halııde ikir.ci bir um.ı
mi heyet jçLrrıaı icra olu11ar,.\ fı zanrr a<~-di ~ıer r:e o1ur !l rı\sun it
rhozı karar olunm·. Her ıkı s kla da frs:h kararı mev~ııdun üMe 
iki.si C"k:ser;yeı rey< ile alınn~kt ır. Feoih karnr: crmi:d.i<?r kanu

"nnnnn 27 ir.ci ma<ldesl muc 1b1nc e hükfırnet yüksek n1r-ık~·mJncn. \·e-

59"1P.01-51:13l;flU 
599001-:i9 .1500 

602:li> l-61}31fı0 

607001-Ulllcl•O 

6132{)1 -613900 

6190oı--019~oa 

62~ 401 -62~SOJ 

629'201-629400 

{)3"2201-6-3240-0 

593601-594·! ;)(l 

.5~850 J -600000 

or.:; ı o i -6ırıo1-~o 

6fıi~OJ -6N\(I')() 

tıı 390 ı r: 14 r.oo 

Cl9.')(ll f.20003 

62<ı401-6:!9600 

li32401-632600 

39440 l-.)S~200 

600fltıl -600500 

o·•J~Ol-603700 

6('8001-603500 

614601--515300 

63-0 05-630555 

623:!0 l -623600 

6'29601-629800 

63260l-63Z800 

59:1201-596000 

60050ı-601000 

603701-604000 

608501-609000 

615301-616000 

630:JJ6-631000 

623601-624000 

629801-630104 

632801--033000 

ril<cek tensip k...rarı halinde hii küm fade edecektir. 
Cemiyetin .feshi hal nde menkul ı·~ ~YTimcnkul meYcu-lü fe2ih 

kararını \'€1'€'Ce}: kongrenin tc-ns ip ede~eği hayır müessf·~lerıind~q 
biris:ne dev!·Nl1~lcıek·ıir. 

Madde 13. - A2alı.k: 
Khibün üç t.ürlü azası vardır: 
1. - Faal azası, 2. - Elmekli aza, 3. - Yardımcı aza. 
Madtl., 14 - Cezaıa.r: 

Ktt1üp iızalanna"veri!ECek ceea lar Beden Terbiyesi Umum Mü
düı•lüğ'li tarafm<laıı nesr<ılunan 18 sayılı talimatnameye göre veri
lir. 

?.fadde 15. - f..IC~.iıf<.thır: 

Kulüp sz~larına verilecek mükafatlar 'Beden '11erbi)l"si Umum 
Müdüdüğü tarafmdan neşrolunan 3'.l şayılı mükMat taHmaı:narne
si muc:.l>ince verilir. 

M3-dd~ l.6. - Kulü>biın tutacağı defter ve dosyalar: 
1. - Mükellef aza künye def teri (doğum tarihine nazaran yaş

ı.ara göre e.yı-ı defterler halinrle bir kap içhıode), Ku1üp nutmara.>ı, 

ism:i, soıyadı: baıbasının ismi, an as·ı.ru.n adı, vazife ,~e mıemuıiye0ti, 

işi. muvazzah adres•; Mükellef aza için bu ddter yerine maklııell 
sicil fişi do.<') &Sl da tu1ula'bıiliır. Bu ·fişlerin her biri bir azaya ta!ıı;ios 

ediiir ve fişlerde k:ünYe doeft.erind eki ma!,funatıuın başka azanm sııh
hi dıı.rıll!l1ıx,~u ve tekrıik kalbiliye tini gö<>'..erir meşruhat da bulunur. 

2. - !Miyar! ve emekli aza künye defteri vıe talepname fiş doo
yası. 3. - Yardımcı arza dclteri ve talepname f;ş dosyas1. 4. -
Kasa defter .. 5. - Aslık taalıhü dat ,..., tahsidat ddte:ri. 6. - Yazı-, 

lan evrakın kopya dooyası. 7. - Gelen e.v:rak dıosyası. 8. - Sari 
evrakı miisbitesı dOtiyası. 9. - D erniııbaş eşya defteri. 10. - Heyeti 
idare karar d" fter;. 11. - H<>ye ti umumiye karar defter'. 12. 
Mü,abaka kayıt deft.eri (bu d'efte re tarih, mahal, müsabaka nevi, 

karşı taraf, i~:tirak eden!ıer esami si, mesafe ve zaman, erde edHen 
netice; havanın lhali yazılır). 

·13. - Antrenman deffurleıi ( sa!lıa ve salcnu olan kulüpler için)· 
olup bu dd't{·re: Yapıl.an antren nıenl,aırın günü, an:tln!nmana ~i
rak edlenlerin mikıtarı, o günkü program, antrenman başlangıç ve 
nihay·e! saatleri, havanın hali yazılır 

Madde 17. - Kulübiın alameti farikası şudur: B. G. K. 

Beden Terbiyesi me1.ız-ııatına uygundur. 
8/6/194'.l 

011 u~cli m.adcleclen <lıııret olcl"fJ'U Milidir: T. C. Beaen Terbioyesi 
ta.<d i k olw111r. 

26/6!M2 

Mii.hiiı · T. C isra bul f"murıı 

H1.1k'tıkrı(. . Jiı.di~rlii~J·ii. 

in,za: Ke»wl Ö:li". 

Sahibi: E. İ Z Z ET, Nc~riyat 
UHılihğı ~ n: .soıı 

Bolge Başkanlığı, 1stanb1ıl 

lm.a Ferid.un vn-:mtild* 

Dircktörii: Cevdet Kanbilgin 
Trlgrnf• J\fotl>ııası 

l ~ 
1 / 

' ~"Iı y de"l"i 5 1k1 gf.t r ı}E:;r ~ • .ı.ıı bız{J 1 
~an a~k...ü.a ı 

Öyle biT C.er &1er-im kıf df'n1 giıh; 

hoş olm2~1 \ 

s:r ÜZ!u. __ m~n...;. Iu <!l.~.ın dıf'm g;tı. 

can~de nıey, 

Dı.nı ıç:..ııp h~.r clıeın gönül neşe, ~ 
ferahlık IT"lnoa!> \ 

Ey 11ıi€-yin ui!.aıd"E<si hiç ~9fııe ) 

demden ba~a doo: ) 

İstı·n·.em be-n ba1'ka d'0m, vars:ı. ~ 
b~' Gem. il!e bu dcn1 ( 

IOı 8/1942 PAZARTESİ 
7,31) Progıaın ve .nııem. SCiS·t ay::; 
7,32 \rücudummu çc::L~tıra ,wn, 
7,40 Aj-a>1.ıe h .. .i.Jerlerı. 
8135 Evin S<ı.a!: 

12,30 Fı•cııgr.,ru ve ~rılnı. ~.;.ıi. Ft.\· a.ı .• 
12,~3 }.·lüı.«: Şarkıh:r. 

12,45 Ajans Mber:eri. 
13,3ıl Şarkıi..ar. 

18,0!l PtrıgJ:am V(' rfrem. ea t aY•• 1. 

18.03 1'<tilz·k 
18,50 ~ti.l:f'ı\ · Fasıl he:~·oüi-. 

19,30 l\ıI"mlhket saat a.ya !- ve A 1 

jans haberlı-ri . 
l!L45 Konu;.."'t'.a: Y~ı.~ n .. c~e.ıJC1 

cemiyeti 2.-d ı.r. •• 
19,55 :rı.1uıl!k: Şarkı ve türki.:lı·!"· 
20.~5 Rariyo gazR-te.,i. · 
21,0V Zir~at t.akvi·ni. 
21,10 Mliıik: KW"J$;Jk şark a 
22.30 MernleKıE:ıl ~at a.yurı, Ajarıt'i' 

h::.ber:.eri ve Bo. ar. 
22,50 Ya rınkı prog ... am -..,; P. kcpa~;· 

1 

1 

Mi 111 
oyunıar 
Fest.ıvaP 

14-22 Ağustos duhoıli)·e yoJ..-tııf• 
Koı1Suu1asyon ft~le-ri ııl:rStı>+!'0 

gi~clerile Festirnl : • ıld<ıJI 
gazinolarda satılnıakhı~ır. 0 

Her hirlü i-zahat Telefon: 2331 __ / 
~--~ . 1 

Sahibi: E. t Z Z E T. Ne.rıY' 
Direktürü: Cevd.,ı KnııbiJ,;iıl
Ba•ıld ıj:ı yer: •Stın 'Jelırrııf• 


