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3 
ı<urus 

Meclis yarın tatil' 
kararı verecek 
Türkiye bir 

Avrupa 
devleti midir? 

'EREYLi LiMANININ TEMiZLEN· 
MESi iÇiN 100 BiN URA 

DAHA VERilDi r ' • HarbeJen tlevletlertler. f 
!::~1~in Türkiyeyi lre?di Ereğlüle a 6ir para ile liman yapılmaı mümlriin 
ıtae..n.·U§bmatln Y1a~mak ıkıl~ iken yeni bir limG11 yapılmGll te,e66üleri tenlıid edUJi 
Ao;.,ı, u ev etin a erı 

ol rlıltlarının ~ok ileride 
"'•• ile izah edilebilir. 

---. .il ~evrede çıkan •"La jön Sü.a" 
";t~ainden alınmıştır; 

Ankara, l! (A.A.) - B.M. mec 
liai bugU.n Şemaett'.;ı GUnalt;aynı 
l;afkanhğında toplanmlfbr, 

sine l\litliDe alt kamın llyıbası ile 
Buna villyetince yollara aarfe • 
dilmek üzere yapılacak istikraa 
maliye veklletince kefalet e<lil • 
mest ve bayvan sallık memu!arm
a hayvan yem bedeli V~i 
haklmıdaki kanun ll)ihalanııı m~ 
Z&kere ve kabul eyleımigt!r, 

VAKiT Gezınt s ,~uporıu No 19 
Meveıtmta ea 11t•nglD prngr~ınlı ~·zlotl•lae 

•e.tıraJc etme) tatlyorıcanı:ı.. bu kup')Du kt'Alp ,..k. 
i.8f1DIZ. 

........ ~,,,,,.,.,,"~ 

~ .Rus/il,. 
~ Gur.İc!''ı/ 

./)f'Mı'rYo/11 Ô 

.. e &:unan uk•ri harekat Kaf· 
..:-aya yal.ıa,:ıc&k '\'eya Orta 
'-lr ta bertıanp;i hir galeyan ola. 
lilir olta nazarlar 1'ürkiyeye ~ev
)ı : 8'ı nıemleketin coğrafi vazj. 

Celsenin açılmaamı mtltealdp, 
açık bulunan mebualuklara st\,ilen 
NumRD Menemencioflu u., ŞUln'll 
Sökmen.Uer, Safi -rdesn, Sabiha 
Gökcil'e alt intihap mazbatalan 
okunarak kabul edilmit ve yeni 
mebuslanmızdaa Numan Mene • 
menciotlu Ct.tanhul), ŞUkı1l Sök· 
mensUer (Erzincan), ve Sabiha 

Bunlardan aonr.ı Erdli Jima • 
nm4a evvelce lıetmı1 olan gemi. 
leırdeıı 16 smm Çikantlarak bu ta
bit H:nnnm gemllerimizln bannma
sma mas.it bir hale getirilmesi 1- • 
çin yapılen ve mtıllbet neticeler ~ , 
rtn gabfmalar 4ob.)'JBile bu te ~ 
mlzleme illne devam edebilmek f. 
çin mlftM&llt veUleteinin mU. • 
na.kale Aretile yeniden 100 bin 
Ura konuJımumı gGzeten lı:anua 11-

~ cephe9iade ıoo durama gösterir harita... 

~alakayı izııli etmektedir. 
"İll Yenin, binlenhire mlhve
tlfıa • J'aftnıda mevki aldtğmı iane
~ taoakkalf'nin kontroltloden 
~ arazisi. müttefiklerine 
11-.-Ya, İran \'t Suriyeye doiru 
~ fırsatDU vererel.tir. Or
"t:ı1'takj blitün İngiliz tertibatı 
._~lat'&k \'e Yeniden harbi a
... s., . olduta .Pbi Süven kana
-..._ rıye ''e Filistfn tarikiyle ta-
tır. tehlikesine maraz kalacak • 

a·ı - · 'iils 1 l~u şlmdf ıle T'trlriyentn Bll-
1't11a· lbatanya ve Ra~yııya ilti11ak 
...,_ 1' nlrtuanııu fan .. diniz. O za•'*-Orta ~:ırk ordu .. u Milratle Rnl. 
~nın y~nf lnı~utlanna gele. 
4a,_ Ve '" ._etle İngiltere ln
fnl Yeniden ayRğnn butığı gibi 
, "ti q liıerlnd• mih\•er Ve)'11 mllı
~•I " ~ii~triikleri tarafmdan iş
hl erı:ı~,, meml~etlere de ra!'it-

~t<tar. 

'rrı lıııadan, her iki mnha!tnn tıra
lc~ TUrkf:venin fa:ıl ittifakını 
Old h akta ~ok btiyUk menfaati 
--..: &nlqılmakta•lır, Belki de 
btı asıın gruplara mti!.fıterek olan 
._ 11a,nfaat, her iki tarafın ela 
1lıttı 11llti51nj kazanmakla beraber 
~~ devletlerden aynı dere
'"'' 1lza1c kalan Türk diplomasi 
ltut':_~'llzife"ini kolaylaştırmıt bu-

bt,Pilha=· TUrkiyeni11 mUstesna 
~,c:•vkij vardır, Harbin bqlan. ... .._::nbeıi Büyük Britanya , •• 
ı.tı I~ mtlttefik olan ba dev. 
'•'cd~ Akdenizde harp nlduğu 
hfr h~ harbe ~rft'e~ini , .• hiç 
bi, Us119t:ı Sovyet RU!'llyaya karp 
~,. harekete ittinak etmiy~ifni 
tirra8ıt ~mittir, lta1~anm harbe 
.,,"- e!lıyle mahtt"l'ımıtt Akılenize 
d'' '°'! etti~i zaman Fransa o ka· 
)'~ :lşı~r bir surette harp edemi. 
tııtt,~ bir \'&'lfl',.tte idi ki ittifak 

'tlf.' edHemedi. 
\·11, İ1ı\·er ol'dulan Vunanioıtan ve 
>•11t Ooıftna Uzerine hHf'unt etti~ 
lıotı""- Tthiıiypyj bu iki c'tevlete 
"•lit ••an Balkan paktına i11tinat 
tl\lr e~edf. Bnl~arist11n harbe i'ti
lu'l et,.,~;fi ietn Türldye hldi~. 

il ~Vrrcl lmldı. 

Gökt'11 (83.msun), Jdl!'$1lye gel:· 
.-ek and i~tlerdlr. 

Meclia bunda D80ft1'a nmwne -
tinde buluna diler r.ıaddelerln mll 
zakeresine reçerek 1942 yrh dtl
yunu umumiye blltc}eaiaden 100 bin 
liranın mllnalrallt vekt.Jetl bütçe-

Hindisianaa , 

Askeri 
kuwetlere 
başvuruldu 

Bombayda a1hrf hmyon. 
larJan ıtiimayİfÇİJer• atq .,,. 
Yeni Delhide 
belediye dai· 
resi yakıldı 

Londra, U CA.A.> - Hindil· 
tan kargavaJıtl .. hakkında Röy. 
ter aj:ı.nama ıelcıı aon haberler 
iUDlardır: 

Bom bayda uker kuvvetleri dün 
öğled~n 80nra mert kamyonlan 
taşa tutan haJk Ozerine ate• aç -
ır.ııtır. Baz: ~ltrle iaR'letler 
o:muştur. Sokalda."Clüi mektup ku 
tularını tahribe yeltenen halık k11t 
l~lerine polis kuvvetleri ate• aç
malr zonında kalnıl11erdır. Fakat 
kimse yar:ılamr.amıştır. Kargaşa

lıklara iştirak ettikleri tUı;he edi
l en lM kişi tevkif olunmutlardır, 

(Devamı Sa. !, SIJ. ! tk) 

Bosna' da ve cenubi 
Henek'de 

Almanlar 
"temizlik,, ta 8 ""8.ristsn ve Romanvadan snrı. 

f tl},~ltsriırtanm da tt('U f)Rlrta il
~la • 8u1t!Sriıı;tnnda Almıın ki. h k t• • 

l'rlınt nıncntj,-eti yüxiinden are e ını 
ih<~_. .. ,,,, ~. !. sa. ~.d"' bitirerr.ediler 
u.., rı~ıyede terfııer· Bertin~':"~~, yok 
): ~· ki.tip muavinliğine eJıltlıfim 6UJınyo 
eıidun E k" t . d"ld' Bt!ılin,1! (.A.A.) - D.N,B. nln 
A ık r ın ayın e 1• 1 sllihiyetll kaynakdan 6grendlltlne 

'eı.;ı ara, 12 ( .. ~.A.) - Harici~·:· pöre Hersek ve cenup Bosna bölRe
ro ..._~tf birinci dnfre nmum nıüıJft• .;indeki hareket ıahalannda bu]UD• 

cer'd 
"1•le ~ un Erkin orta eJçililte ter!ı an çetelerin temfı1enmesl işi geçen 
'"frı)i;~ unıuml kAtlp Pirinci mua· hafta içinde de bapn IJe devam 

lrrn •ne ıa,·in edilmiştir. etmiştir. Atman Te Hı"at kıt'aları 
ıt.,1 I>~~f kAlip ikinci muavini <"ev larafındıın yapılan sistematik ıem
dfllil;. ger, birinci daire umum rn:-ı- iı:eme hareketleri çeteJerl Saray
i1tııı1at •fk Zihni Akdur. ticnret vr bo'ina çevresine çekilmek zorunda 
tf 'tabı dafrpsf umum mildürü Berl· bırakmıştır. Uzak dalthk bGlgcler
ltıQdor: !>a?'an. ikinci daire umum deki k5ylere taamız eden bir çok 
c:ıJr0ı tJ Faık Hilseyin Hozar, pro- çeteler çarpışmala mecbur ve yok 
et rrı trıurn müdürü SelAhaltin Ar- edilmişlerdir. 
%Jn~~IA~at~tbıırlıifa, husu5t kalem Cenup Bosnadan cebren ııenl kuT 

"'" 11 ~ l'\.~dım \'evcel tikin büyük nller toplayan çetelerin büyük tı~ 
1erdir rt\ılı.leşarlı~ına terrı etmiş- mı da~ıhJmışbr,. 

• (Dna111t Stl. 1, Si. 1 tll) 

(~ Sa. !, Bü. 8 b) 

1okgoda 
bir suikast 

Dola capbellnde 

~OVIJelleraen 

Japon. . 57bi:ine;i 
ingiltereye da gaze
le~ilerimiz gidecek 

He,,.inln ıeyalatıtini 

Amerilrcıya lrtular Japon bıatftkllt ~neral Tojo 

Başvekıll al!ndı 
yaralandı 

Eski Başvekil 
de yarah 

Ba illrbalaaTdtı SorJyetlerd 
alınan airler bir milyo• 

g~ti 

llallrUJ&da 
llerleJlp 

davama,ısor 
••nwn mulacıaael 

!afaN: tt. n'Aft muhbirin• 
den) - İlllllten biktametl TOrk 
psetecllerlnden bir ıurupa lngil
tereyt siyarete davet etmlf(lr. Gide. 
c:ek olan •aıetecller ,unlardır: 

Hüseyin Cahid YaJçın. Abidin 
Daver, Şükrfi Esmer, Ahmet Emin 
Yalman. Zekerlyyı SerteL. 

Heyet Mısır yoliJe lngiltere19 
11idecekUr. lnglltereden Am•lk ... 
:va da ırf dilmesi muhtemeldir. 
ALMANYAYA DiDEN GAZETEC~ 

LERIMlZ 
Berlln: 12, (A.A.) - TOrt ı• 

zeteciler heyeti şark cephesine yap 
hlı ziyaret sırasında kendisine re. 
fakat etmek üzere 16nderilen Or· 
ıJeneral Hentiı, tarafındın sellm • 
1anmışhr. 

TOrk ıazelecllerl her ,.erde a• 
teri makamlır t1rıfıqdan samimi, 
'>larık karşılanmış Te kendilerine, 
her tfirlO kolaylık ı&sterllmlştlr. 

Gazetecilerin şark cephesini ıl~ 
)'lretlerlnf mOteaklp ordu kumarı• 
danı Marepl Yon Manstein tara~ın 
dan kendilerine blr ziyafet verit. 
mlşUr. Ziyafette kolordu ve tümen 
kumandanları da hazır bulunmuş 
tur. 

Von Manııtein kısa n dostane 
bir nutuk aöyllyerek Türk milleti -

(Devamı Sa. !, sa. ~ dt) 

Akdenizde balan 
tayyare gemisi 

lngilU; Amirallıfı Alman 
haberlerini teyid eJiyor 
Londra: 12, (A.A.) - Amirallik 

tebliğinde deniliyor ki: 
Amirallik konseyi Eagle gemisi· 

nln Akdenizde bir denizaltının i.ıı• 

arruzu neticesinde battı.Aını esefle 
bildirir. <*Dl tayfasından bir ço. 
lu kurlulmu.~tur. Bunlann en ya· 
kın akrabalan, ta-fslHt alınır alın• 
111az haberdar edileceklerdir. Ami· 
rallilfn siyaseti heyecana meydan 
vermemek için, bir ıeminin kay. 
hını, bildirmeden ene! milretteba 
tı en yakın akrabalannı haberdar 
etmektir. EagJe ıemlsi hakkındaki 
Alman haberleri netredlldili za• 
man Amlralhk dairesinde kurtan. 
lan tayfaya dair hiç maldmat yok. 
tu. 

Bu sebeple, beyhude endişelere 
meydan Yermemek here Alman 
lddialannın neışreılilırnemesl mat• 
buattan istenilmiştir, Bir 11arete bu 
fsteli dikkate almak lilmmunu duy 
madılından Amirallik konseyi mil-

(Devamı Sa. !. sa . .f de) 

Tuccarların l!.iyasayı kontrolu 
- 2-2 ... 2-1-

/lk karar: pirinç 
120 ge satılabilır 

Fakat bir firma 85 -95 kuruş-1 

tan pirinç vereceğini söyledi 
Tt1ce&rın, ttıccar taralınd&D kon. de f toptancı ve yüzde 15 de pera. 

1 
tro:tl tçln teıkil edilen komiteler, dtln kendeci meıra kl.r pa>ı tllvdl ka -
11&bahtan itibaren faaliyet• geçmlf • bul edllmlıttr ki bu, bakkalların pL 
lerdtr, rtnct 120 kurup atabilecekleri de. 

DQn ötleden evvel ticaret odam mektlr. 
alon1annda p(riDçcller komlteal top. Ancak bir tırma mQıneHlll, elinde. 
l&nJDıttu', Topl&ntıya oda umumi kL ki 300 çuval plriDcl 95 kuruttan. da. 
Ubl lıl&bmat ıı. muavlDl A\'Df de ~- ha sonra da ikinci kalitedeki plrlnç. 
tırak etlDiflerdlr, j Jert 85 kuruıtan satabilecel'lDI bil. 
Toplantıda plrtnQ n oeltfk ltoku 

1 
dtrml§Ur. İ§ln gartbl, bu firma, ken. 

bulunmacblı ~lUlfD f&brik&Y& 10 , dlalne pirine; muhtekiri diye 80D gtln 
kurup mal oldutu, p}rlnclD fabrika. : lerde elddetle hUcum edilen ftrmadır.

1 da atıf fly&tmm 100 kuruıu buldu. j Dlln öğeleden sonra da zeytLDyag. 
I'& lı!erl ıUrlllmU,tür, Bu fiyata )'Us. : cılar toplanınıııardır, 

Suikcut~ Kora'lı tedlıif 
tetkilltı mensuplanndan .• 

..... Japon ~ lllroa 

Tok7o, U (A.A) - Eak1 Japon 
b&fvekfll lıl. Hlrota bafvekll general 
Tojo ile beraber ~. Park 
Soovon lnntndekl mQt&&rrm polt• ta. 
rafmdan açdaD at8fl• &dttrUlmtlf -
t11r. S6ylencttttne söre, f&U "t,edhifç1 
te,ldllta d&hU.. balunm&ktadlr. Su. 
tkaıt. alqam seç vakit ıeneraı To. 
jo ile Hlrotanm eak1 b&rbtye nazırlı. 
11 b1Duı y&kmmda sörtllt11k1erl • -
rada y&pdnuftır. KaranWc bir Jdlfe. 
den iki •1 8i1lh &tJlmlf, biri, derhal 
hutabane19 b1dln1&D ll. Rlrot&ya 
lll&bet etmlf, Ddnc&ll gemral TOjo'yu 
yaral&llllfbr. AJDl habere JÖN, TO. 
jo kOlUDdan 7U'&1Jdır, fa.kat JaralUll 

(~mı Sa, t. Sü, ~ de) 

Berlin, 12 CA..'-> - Alma 
<luJan lxışkums.ndanlığınm 
ği: 

Orgeneral Baron Von Rioh 
fen kuma."ldasınd:ıki hava tee;ldlllij 
ri \·e uç:ı.k.savar birlikleri tarafa 
dan mlikcm..-nel surette dea 
nen ZI.!°hlr kuvvetler komutam 
general Paulu.s lro.mandasm 
ordu kıtal:ın, büyük Don ka 
de Kalaçm batısında 62 inci Sof' 

(Devamı Stı, !, Sa. Ş 

Berhava edilen 
radyo istasyonu 

lngiliz mühendisleri Ja 
lan da böylece öldürmüt 

Londra, 12 (.A.A.) - Rea 
şimdi meydana çıktıfına göre 
glliz miihendislerl Japoolan 
tuzata dü,ilnnek için kendil 
feda ve Malayadaki son rad)'O 
yonuna hOcüm edfldill zaman l 
onlarla birlikte kendilerini de 
hava ebnişJerdir. 

Bumilhendisler Japonlan 
bOrolan içine çekmek için o 
g6zlerl &ıilnde çalışmaya 

etmişler ve Japonlar bQrolara 
girmez lngillı mabendlslerl ita 
rolan bemna ebnişlerdlr. 

Eminönü Hoflcevinin tertip ettiği miln oyunlar leıtivoll kin A 
nun rnultffılll ıri16y.tlerincleft ..ı.n gençler rnofıalrf lrıyoffftferl• ,.. 
bır halde dün alcıom Tohimc giderek Cümfıuriyet cbidesine ı;ofenfc 
muf'ardır. Resimde 9en~#er ôbide önünde lstikl61 morıını ıöylerl 
aö•üfü1or. 
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- e:: k p · ı t b • ı F ramadan kaçıp lngiltereye 

~=::ı:.v:;pa ··~~~~:~~,~~~:~~~~·t Meclis yarm tatil karan verece y~~ ~,'! ed~~! ~ va.abilen bir Framıza gör• 
Yenı Delhıde poUs öğleden acn- -·-d iUb& • l Fransızlar 

( l' f • cf• 1 i·•,: ' ~ ra bir pof:ta idaresine giren ve (Bas t1rnfı 1 · .,.; .. ~ 7 ' ' ı dolayıdır ki ııene _,_an ren tiyle beyanname atıyor ar 
'.l"ürldyeyi bir müddet irin mUşkül r.ulbı·Ja kartpoJtalJarı '°kağa ata- yiha.sının mUzakelerinde Mlt!lt henllz iki ay bile ıecmemlı olmaama Bern, ıı (A.A.) - DUn netredL Muttefı"klerı·n asker 
mcdtic sokac:ığı zanneılildi l!le ıle rak yakmak i:ıle\en halka ate!S aç. Ayd.ın (Trabzon)ı İbrahim Etem rag-men, mUnakalo J&pmayı encUm•- 19n bir tebliğe göre, Avrupanm muh. 
lıir kere da!1a Tiirk <li11lomasi~i mışt!r Bir ölU ~e bir yaralı var- Bozkurt (Zonguldak) söz ai:nL3 • nlnlz kabul etmlftlr. MUnakaıede ga. telif memleketlerine propaıanda be. h b k 
ı:irdiif t;dmızadan kurtulmak ma- an·. s;rserilerin bir n1ağaznyı yağ l.1tdn-. yet titiz davranan hiç olmaz&& altı yannameierl atmak mak.eadilıe pllot.- ,. racını e ıı· yor! 

- nl' B' d ı k . . • r. ö 1 · b 1 k ay geçmeden mUnakale kabul etml • k dil bir takım balonlar 
=~~!c:-ı'7~: p~kh1~erc::'~ı: A:~ ~:ra~~!=~ı:?ı!~~:ı;~~te~i/11~~~ dti~~t :::d:::·)~ z e~:~m:~ '!Jzec~ ~en bUtçe en.:Umeni bu meselenin e. :~1::;:ak~~. Bu balonlara yer_ 
"ara :ır:ı ında.ki itimıırlın y.eniı:lzzı taraflarınd:ı seyrüsefer az r.ok nir riL<le d:ırRrak buna ('\'\·elce "Mun- hemmlyetlni takdir ederek memnu· ıeıtlrllen propaganda klğıtlan ota. 
tet.i~ eli'm~ine sebep oldu ,.e hu mal dun.ınıda olmRkla beraber ılev tazam bort;lar,, denildi~ini kay • nlyeUe bu mUııakaleyi yapml§tır. matlk bir &Jet vaııtulle qağıya a. 
muah•cle}İ im7'a!amak iı.;in Tllrki- riYel:r.e dev::ı.mlı ınırete faaliyet dederek düyunu um•ımiye yerin: Bundan bizi ıevindlrecek blr1'eY var. tılmaktıtdır. BlltUn Aletler yerden 
ye lnroiltere ile olan ittH:ıluna ı;5stennektedirlıar. "umum! borçlar,, danilmesinin ınu. sa, bu işin kendi ,vasıtalanmızla .: huııuat bir elektrik cihazı lle idare 
~anır.• :ı:lıl\ etme.':i zorunda kalma. K:ı.!klıtnda bazı talebe nllmayjş. vafrk obcağmı fs:ı.ret ettikten 80!'1· çok az. bir para ı.e yapılmaama 1 • edilmektedir. DUn aabah lsviçrenfn 
<lı. Rlr <le' •.zı·n llü mul·a"ım tarar }eri olmuştur. Polis mUdalıa.'c et • rn Ereğli liır.anında yapılmakta O· kA.n görUlmesidlrdu lard ıımal bölgellne böyle bir baJ.Olld&n 
acı!ıında ,.:ı1 n•z mula7.eneyi tf'mi- memistir lan temi:.ı"lere ic:inin bugCne kndnr Bu Umanı dol ran vapur an biDlerce propaganda beyannameli a
ne mmnffr.'t o'mal•b lmlmayıp ny- ı Lubn~·;'da talebeler yakındn - ya!nlmamts olmasından uğradığı • ıuıusanı bu sene parcaıanarak çıka. tılm11tır. Gerek bu beyannameler p. 
Dl 7.n nn.nıh her ik:<ıiyle de uiıı1o- ki dcmiryolu gn.rma girmiııler ve nıl"T. za.'"11.rları ve ~'mdi bu işin ba- nımak suretiyle llmanm tem.lzle::ı • rek bun!an atan balon timdi lnlç • 
masi h:ıf-rmıncl:ın bit.:ırllflığını ga. bnzı h:ıse.rbr yapmr.:lnrdır. Gırev- f,.araılmak Ilz~re kılunmruımdan el- meslne tmkAn '·erecek vaziyet te n re zabıtaıınnı elinde bulunuyor, 
ranti eden muahedeler imzalaınıı- ci tal~lerin nilmayic:!eri sırasm- de edeceğimiz faydal:ın anlatmı' edilecektir. 
• şimdiye lcsdar gör\ilmcmi~ bit da 25 ki'!i tevkif edilmiştir. ve demi6tir ki: İbrahim arkadqımız sonunda bu 
Wiscdir. D:ı.ccad:ı. dün mUslümanlann d,. ''- Bitirs,jn1z Ereö-Ji limanı yal. işin llmamını latedller, bUt91 encU • 

Manmaflh Ankara 7.1m~mılılrla- rıi günleri o1masr yUzilnden kapa. 11::z t:ılıif bir liman ~ğil aynı za.. menl de bunu dalma hatırl&masmı 
nm.1 pir!?~ ip1erinöeu n,.Ja 'az. it bulun:ın bir çok ilk t:ıkullar:a n•anda iktı:sadl ve ticari bir Jım-ııı- veklll muhteremlnden rioa etmlftir. 
~etlr. J .... rini teslim cttnrk İNlf' üııive>:-sitc bı•<;ın tekrar açılmış • dır. Malümunlir..iz ark:ıôu~ıar, mer Onun için kuvvetle 11mlt ederiz ld G
eder. Onlar i~in muharip devletle. tır C:ırevci t:ıJe1>e kautlarda bek • kezi Anadolunun ikt:cr.:ırli va,.iyeti nUmllzdeki aene bu il taınamiyle ııaL 
Ji birbirine clilşmnn eden muha- krmic;Jer, f'lknt ml:slüman ts ebe merk~ Avrupaya b:>.ğiıdır. lktı - ledi 1 mlıi bir vaziyette b!Jlunacaktlr ... 
tllllLtllta Ti!rltİ'.\•cnin h1ç bir nlı5 , ·e· t1mu'""i~•rtle sınıflara girmiıılcrdir. \.Sadi vaziyetin b1rinci ş-ırtı en kı- Meclla gelecek toplaııtuıını cuma 
l'ill yokhtr. 0:-.u:ı bir t~k gayf'Si Belediye d::ıircsl yıkıldı sa yoldur. Merkezt Anaclolımun en gUnU yapacaktır, 
wrılır. O da hnrp dıt'{ katmaktır Yeni Dclhi: 12 (A.A.) - Resmı kıaa yolu da Ereli-li Jimanındün ve MECLtS YARIN TATİL KAMBI 
•e pyet bir glin siliha snrıll\rak bir lclıli~de diin sah:ıh lplikhanr Tuna nehrinden g*r. Binaena • VEB&CEK 
oba bile hmıu. bitar:ıfl :~ın.ı tanr. lcr :ımclc~lnin :.·ormı, oldukl:ırı nli leyh Ereğli Umanı bizim için ge. Ankara, U (Vakit mubablrladeıll)-
ns ve isti' l"Ji ile toprak bütün- ın~· i Jrr \Üzünıl<"n vaziyel hlrder lecekte en ta.'bif en gılzc:l, erı iktı- BUyük millet mccllel cuma gtlDll ()'&. 

~il tehdit edecek o'an bir .nü- bire ciftrlll"~'1ı ··r. tııdl bir lirnıın olaca.kt.ır. nn) toplanacak ve 0 rtln tatil ka. 
l9Cavize karsı y!lpactfJ(tır. Dundan Beleıllyc dalrt"'I çıkan bir yan Ne yurk 1:i Ur y:ınbslık el!!eli rarı verecektir. Keclla, ildncltefrl_ 
U,ka Türl,l~·e, he.r ihtimale kıır51 lın neticesinde altır sureııe hn~ara olarak A~ımıdan ge<:en şimen - n1n birine kadar topl&Dtı yapma,a
treadini mlhl:ıfaa edebilecek bir u#rnını!I ve kı~mc-n hanp olmuş • dif'er Fily~ gltti. Bu. Ankara - caktır. 
wıiyette bulonm:ık için elin<len ıur. da nd*ud:ı.n d~ya Ereğliye -------------

Amerikan faş isti eri 
lideri 

gelen g:ıyreti s:ırfetnıellten çeıkin- lr:>ıf vrr1llrrı tesçll bdro~unr':, gitmiş olso.yd:ı ~ i&a.bctlj olacak 
memi.,tir. Ve şimdiye kadar harıı da s ıınf!ın çıkmış ve bu esnada bü ve 200 kilometrelik bir yol tasar
.ıen mlll~tlenlen hiç hir!Dln Ttlr • roda bulunan bir çok kasalar yaR- ru.fu ile beraber Ankarayı Anaclo
llb'eyj Jlend"sine dü,man yapmak m:ı edilınişllr, lunun !ktmıdl merkezi haline t?e· 
iet.meyişi bu d~' ?etin a'!keri ha. Polis , e askerler kendiJerlnJ mfo· tirmiş oJa.ca.ktı. Biz bunun tatbi -
mbkla.rmın ı:olı ileride olmıuıı ile daraa etmek için bir çok tle(nhr kine ge~ild.lğini görmek iMeriz. Biz 
izah edilebilir. h:ılka karşı aleş acmak mf'chıırfn isteriz ki Anaı'tolunun gilzel mer-

Kmmclakl Alman taarruJ.unan !inde ka1mı~lardır. ke2d, güzel Ankara bu eur~tlc en 
prk cephP.!inde \'.e ağlebi ihtimal Bir mü,lüman polis mfirettişi rl'l: ikUl!!ad! bir merkez h:!.llnıe gelsin.,. 
Kafkasya istlkıunetiftdl! bUyiik ha- avlnl g:ılf'yan içinde buhınnn halk Mitat A}'d!n (Trabgljn) !l5zleri -
rekitın cereyan e<!eceğini gÖf'ter- ıar:ıfınd:ın l51diirülmftşt0r. r.e d~a.m ederek az tir paTa ile 
diği bu srraıh Türkiyenin me,·kil fplikhaneler amelesile talebe a. Ereğlide bir lima.n vlleude getir
acaba göri!ndüğü gibi emin mi. rn!!ında bırçok tmJt'at yapılmıştır. mek mtımldlnkıen d1ğtt bir yerde 
ilir! Şehrin her tarafında ışık sl5ndür yenf bir liman yapılmas i~ te -

Bu hususts Almanyamn AnkAra me emri verilmiştir eebb;Ustel'de buhmuldufunu İlartt 
btiy~ elı:isi olm:ık. 91fatiyk Türk Şehre mfihim 'miktarda u~r! le fen adam'laıile Dttrsatçr. altta. -
- A ~ mUnasebtleı:'nden bah- !ahiye kıtal:ırı gelmiştir. Askerler datlarmm ne d~~dUkle~i aor
setmcge e~ ı:ok salihıycttar oı:uı şehir dnhillnde deoniJe sennekler ~ -w llllllsrr :I~~ eylem!ltfr : 
Fon Pnpenın gerenlerde yaptığı dlrle.f - Gen;l na.fia veklleti bu me 
n.ü ikah n:ızarı itihra almalı: · lleleyt haDet:mittir ama aı1la yol-
icap eder. Fon Papen ıpByle de- B d • •ı daıı ba il için dalma çalqıldJPıa 
n1ekte•!ir· "'Almanyal!m U'ZllılU ••• a Y8 o•••· l&hit o~ .. Btııeenaleyh bu i§e 
ıı:u bin tahribatından kurtuımaı Berıellte ~mdıan dolayı bizim mtl -
"I ~ mamle4<etlcrin toprü bUtlıt- mkallt vl'kil!bi tcb?'l'k delil al -

c riayet elmektlr. Tiirki1e- flJf!cr tarafı 7 ;,.~~ ..,_,, .. -'·1 mndan ~ 1!zım g~lir. 
ı ::ı menfaati harp d111 kalmaktır. Mlclat9a slTll balb '" et~ ... BQvdrjJ.imld 4e böyle tir ile~ 
1 urkiyenia bu gaye§inin tabakku. dati köylerlere lkarşı çeteler tara- lamasınaaıı dolayı tebrik ederken 
ı.u, onun sulh arzusundan dyade tından tatbik edilen tedhiş usuUl Ereğli lima.nı için de çalılmalan -
belki de dün~ aya yeni v~hesini ,.e- binlerce köylü ailesinin bçmuma nt :kcndfleıinden :rb ediYorum.,, 
ıeeek o1ao hafllselerin iııki~afına ve Alman işgali aHındakJ çewelere B'OTçZ ENCCMENt MAZBATA 
batlı ol:u!aktrT.,, sığınmasına •ebeı> olmllfhır. MtJJl&BBIRINbr IJEYAlfATI 

Fon Pnpen için dtlnyaam yeni Diler 1araftan, çetelerin yaphlı Hatiplerden aonra ktınOye gelen 
"«helerinden biri de ıark muba- bu tedhiş hareketi halt aruınd::ı bOtıge encUmenl m•bat& muharriri 
Tebe meyd:uılt.nnda 8ovyet Raı1. bir komünist •leydarı harekei mey. Bllan1l Kitapçı dem1ftlr ki: 
yaya J,:ı.rşı koymak IAll'ettle siya. dana getinnfftir. "- Efendim. Kltbat Aydm ark11... 
•i \e maned birliğini teyit etmi' Böylece çellerle bot yere tem· daflmız dt!yuna umumiye t'ba.Nırlnln 
olan "'rapa.dır. asa lefebblls e.den bir İngiliz subayı c!eğf§ttrllmul arzusunu !Zhar ettner. 

Bugün A'~nıpantn şarkında olup komünst aleydan tarafından Mos- Zaten 111Dmn! mtızakereırt mrasmda 
bitıstleri tetkik eden bir çok kim- tar yak1nında lHdfirlilmilıtnr. bu amu o zaman da tZhar edllmlşU. 
•eler, l9S6 y3m1da l'Uku balan 23 Temmuzdan ı Ağustosa kadar O zaman maliye Tekillmtz 6n1hntız -
l"panyol milli ihtilalini , . ., Fran- Sırp çeteleri 3,000 öylil kaYJb ve deki Bene bu ibareyi detı§tirmek için 
rso ordularuun Abnaıı ve İtalyan. 9,700 kişi esir vermitlerdlr. lAzmıgelen tetlrtklertn ya.pt'lıı.cafDu 
lu tarafından ne i4;in yardım giir. Muvasnla ~ilan kesilen reielerin T&tt buyurmUflardr. B!naenaıeyh ken 
dtnderini daha iyi uılarlar. Şnyet hasad fşlelinf bııltalanıak için "'81>- dflerlnl bu heyuat tatmin etmf,t 
Franko ga.llp gelmemiş olsaydı tıkları maıhalli te,ebbllsler nklin· olacaktır zannederim. 
lıoııeviklik İspanjada yerle~ek de Jreşfolunmuş "Ye ~reiye :ııkim A.al meseleye gelince, her ikt a.r _ 
Ye !laik cephesi tarafından zaten bırakılmıthr. Şimdi has8C'f faaliye- kadqmnz mevzuun ehemmiyetini ta. 
türBmUı olaa Fra~ :yaydacak- ti tedirgin edilmeklıizin denm el· tnamlyle mtldrtk olarak hllkQmetln 
il. O znman ha istil& nerede ılar- mektedir. hareketini takdir ft taav!p ydllu mn 
ianalabi.lecekti! talealarma bQt.çe encGmenı tamamiy 

On bet sene hapee mahldim 
oldu 

tndianapolle, U (AA.) - A
merikan fıışletleri (GUmiltl1 göm. 
le.klileır) Lideri VUyam OOdley Pe-
1' (bugün 15 eene _,.. cezamıa 
mab'cfmı ed.ilmiltir. Federal mah
keme geçen ~ oelle~i.Dıle 
kendisinin ciına:yl tetelJbUsler ve 
fesa.tçı'bktar. aıçlu dıduiuna ka. -
rar vermiştir. 

Ev ml Blllh deporı1I ana f 
Albani Nevyork (U (A..ı\.) -

Albanl çevresinde İtalyan ve Al
maııla.rm evlcrtDde ,poUıl taratın· 
d&1l ya~m 21 ~ bir • 
tok av tUfelderi, radyo malzeme. 
si ve almanca muh&berat ele ~
çirilmittiı'. 

lkd---ea....-ı ız~s-ı-llataa 

tanare ı••'ll 
(Baıltuafı 1 ~ncl ıa11fada) 

retıebatın en yakın akrabalannın. 
endişelerini izale edebilecek vazi • 
Yele gelmeden Ealle gemisinin kny1 

bmı ilin etmek mecburiyetini his
setmiştir. AmiralliJ[ EaAle batını • 
dıAı bölgede hareket yapmakla c• 
tan en az bir denizaltı gemisinin 
batınldılını bildirir. 

Eagle tnyy:ıre gemisi 22600 lon• 
luk olup 21 uçnk !aşıyordu ve mü
rettebatı 748 kişi idi. Ezcfimle 6 
lursluk dokuz topu nrdır. 

1913 senesinde ŞIH bahriyesi f.. 
çfn zırhlı olarak inşasına başlanan 
bu gemi 1917 senesinde lnsmz hü
kOmeU tarafından sahn uJınmış ve 
tayyare gemisi haline sellrilmlş • 
lir. 

Şimdi aynı mesN ııukta da ha. Franaada tedhit hareketleri le ~tirak etmftt!r. Ve bu lrtfrakt;en Tok•o ta bir ıalllut 
Jbs ~odur. Rusyaya karıı ya. ~ 
pılsa Alm.'\D l&2.!TDzu11Un i~ Ayla. arbmt 
n Sovyetlerln elinde öyle bir as- ı.oaıra, ıs <A.A.) - Vlfl radyoıu' 
lreıt ~.etin menudiyetini gÖ!I- Frauada l8yan harekellerlnin art. 
le~ bulunuyor ki biltUn Avru- makta oldutunu itiraf etmelrtedfr 
pa, bu kuvvet Al'TUp&JI i9tl1l et- Radyoda JMmleket dahfllnde tedhl§ 
mek fmıatmı lmldup takdirde, hareketlerin yeniden b8flam.ıı olduğu 
lrendisini tehdit ~ecek olan teh- bildJrllmektedlr, 
l~ nıtktri1ltir. Bolııevikllkten Stokholm guetelerinden blr!De Jt'O. 

hndilerlnia herfuıngi bir Jtudu. len habel'lere göre, Vift ua7f11n"mu. 
an konıyacıağmı zannedenlerin hafuumı temin makndile abıta 
Mr olmut JAzundır, kuvvetlerini ta'lntYe" bul thtfyat 

••Awa11a siyMI ve manett Jtirli- tec!blrtert almaktadır. 

Çinde kolera ıalgmı 
ljan.gha:v. 1ı CA.A.) - ÇunJıi !'lg 

'l'adyaım Yunnan eyaleti batı k111-

ıazetectlerlmlz 
.f 11glltere7e de 

gidecek 
(Ba$larnfı 1 ncl ıırmfadnJ 

den ve Tilrk ordusu ile olnn sllıl!ı 
arkaduşlılından bahsetmiştir. 

Necmettin Sadak bu hitabeye 
cevap olarak seyaballerf esnasın• 

da AJmnn ordusu subay!annıın ken 
dilerine çok muhabbet gösterdik • 
lerini söylemiş ve Türk mlllctl na· 
mına miııafirpcrverJiklerine tcşck 
kfir etmiştir. 

(Ba#arafı 1 inci saıı/adnJ 
ehemmiyeti hakkmda malOmat ve • 
rllmemektedlr. 

Koralı tethJIÇller 
Vqington, 1Z (A.A.) - Röy

ter: 
Gcr.eral Tojoyll ~'8.n!lıtn suikaııte 

eit iıaber, Çin - Koro abat~ bil'
liği Va~ingtoJ! mtımessili Kilsu
kan tarafından vcıilmittir. Kora. 
h mllmemıil eö>ie delnlltir: 

li,, meflnımu kıt:ımn ee1imeti ~la 
Japıbuı lbmı gelen muharebe
lerin netieesinde kuvvetlenecektir. 
IMyle bir "Avrupa manevi femer· 
1'lls nizıuru A'\7Upa famJfyruıına 
llleftRp oldaldannı beyaq eden ve 
ba yeni Avrupa kadmsanda mti.s. 
taJID mim meveudlyetJerinin tahtı 
emniyette olduğuna gör~ek olnn 
ltUtüıı de\ !etleri nmra dairellİne 

mmda ~ :lıgmm gıentş nis. 
bettler ı bildirmekte. fakat ı.------------·• 

"- Ç*an btr iıvga!ahk sıra -
mnda.. Japon janda.mıslan to!>an
C3 kı'.l"!JUD.iyle ırumJl Japon tayya
~cjgi lbin·~'l!t Yum Fujlto'yu öl -
dilımıi .. ler ve Japon b:ısnıma men 
sup iki fotoğrafçıyı ~llkn ha•inde 
yara 1a'TY1If1l!ı.rdrr. Pm Savan'!n da 
ölUm derecesinde yaraJandılt q. 
n'lma.ktadır. ,. 

t"ezbede<tektir.,, 
Anrıdolanan ortaınnda Hin ye. 

,.i hHkfunet me:rkezi il~ Türkiye. 
ilin co'rrn.fi me\•k'i nazan itibara 

fmatoak olul"!la in9tmtn ona lnta
m h•ıgi -ıkU encU~terlnden a-

te bir Auupa dn,·Jetindr:n zi
ıute bir A":m devleti olarak te

ki e'l~eği g,.Ji"· A V!'!!Jtlllr olan 
• lc-r onmı mninı.rlderah ite oldu. 

~ibi Ru.c:yıt ile hemhndnt olma. 
Yttıtinılen bu c".'!v1 .:ıt~o lll'l\Mmd11 

r km "'' mı·bttnı"I nfan h~rh:tn~I 
'r l!" 11~ l'c dl! n 'ftk;ı(iar ~lmryw-

·r "'· 
Fa'!uıt Tftt"kiyenin Al"M1pad:1 

kcbnf7:1c lbr:ııl~~ı,. arumı1a Ye· 
:ine yol olan Çan.aldcalenin 11111. 

iki a)'danbe:'l umııan eyaletinin Her gün bir karikatür 
bu ln!mmda.' hliküm. an~ • utgı. nm gtnişlediğine lllt hic; bir rakımı il' _____________ _. 
zikl'ttmemt'ktedfr. i . ' Kıl91.tk:ı.n, Suvsn'm Korah bir 

hafnlıpı y&JllDUI kel'fiyeti ih· 
mal edilemez. Öyle ki Avrupa 
TUrkiyeden vu~lif Kfbj 'fllr
kiye de AvnrpeJI' arkurm ~e,i· 
remez. 

Fon Papen "Tlh1dynin A ,·nı. 
p3 familJac;ms ftlr.JltlU!' olutt olmn. 1 
Y1M ('analdoleınia kontro1tinU h .... . 
d<!f ittihaz ede 1':19\"a'!ım ıınanP.' i 
l!!İl'&Setine haf!:'<lll'.: df'lll•le h11. 
nu açi4l((a !ms etmektedir. l'e A ı. 
rn:ın dir1tımntı mmtan illve e<li. 
~·nr: 11Ru <Jİ\"l'"let f"l .. Avrtt;r\ lntaoıı 
li7erİ11dl!!kİ nUfu7' fltti~"inln mn. 
l::tfa7.MI ht1!m"m:-fl.,Vi me-ınlb•.etle-
ri mlthik otu TUı1dvf'ftf n menfa. 
atlerine tüan taı.na Sll1dıp.,, 

- Altı ay corap giymedim: ko. 
.,.... bir ev alda. 

tethiş cem.iyeti.-ıt men.sup oldup. 
nu ve bunların memleketleri Içiı 
canls..'"llnı fed-ıya and etmiı bulun
duld=ı.rmr IJ.Ave etmiş ve telhbçi 
çetelerin c!mdi Tokyo, Yokohama 
ve Oz:ıkR'la bil' tethi!S r.stgını tat
l'ik etmekte olduklarmr sl5yl!'mil· 
tir. 

40 bin Cin Askeri 
öldürülmüı 

'fnlmo. 12 (. L4) - Domel ajan• 
sı hiMiriyor. 

Jıırmn kılaları. Temmuz ayı içln-
ı de llopeh vtıAyellnin dolusunda 

'"e b:ılmnrla cereyan eden 3UI ear
pı,mada 40 binden tnıJı dtııman 

öldOrmOılerdJr. • 

Dol• cepllaılade 
(Bnctcrrafı 1 inci ıaufndaJ 

yet ordusunun mecmuunu ve birin 
ci ıarhlı ordunun kuvvetli unsur • 
larmı imha etmişlerdir. Bu imha 
muharebesinde bu ana kadar 57 
tin 'kişi esir alınmll ve binden faz 
la tank ve her clmten 750 top ya 
ele gec;lram.i!S veyahut tahrip e • 
C:ilmittir. Dnşmanm kayıpları yük• 
sektir. Bu çarpıpnalarda ~t 
kıta.lan da temayUs etmiltir. 

Bu ilkbaharda ıat'k cepheıılnde 
ı:arpqmalarm bqlamamndanberi 
Kerç yanmaduı muharebeeiııden 
bUytlk Don kavsindekt harekA.tm 
10nuna kadar Alman ve mtıttefik 
kıtala.n, 1,044,741 esir almıflardır. 
6,271 tank ve her ca.pta 10,131 toP 
ya ele c~lmi" )'9.hut tahrip e • 
dilmiltfr, Bu mllddet •artında 
'-960 uçak hava mub&rebele'linde 
dil~. baaıkaca 664: u~lr. da 
utaluavarlar ıaratmdan du.urat • 
milftlr. "32 uçak yerde tahrip e • 
dilmiJUr. ~ 

Kafluuı böl ge91nde, Romen kt~ 
lan, Kerç yarmıada.sımn 4oğusun • 
da lldcletle m1ldafaa edilen Sllv • 
vaftlllraya tehrinl aJm111ardır. 
Abmıı btalan, Kafkuyaya gir 

mekte devam ediyorlar. 
IOVl'l:T 'l'EBUGU:Bt 

• ...... u (A.A.) - otıe beri 
neıredilen Sovyet teblij'l: 

U .Atunoa geceal, latalanmuı 

Kletakaya oevrealnde, Kotelnikov'. 
nun cenup ba~ n Çerıkaya, 

Kaykop n Krunodar belgelerinde 
dU§m&nla muharebeye devam etmfı.. 
lerdlr. 

Cepbenln diler kealmlerlnde hiçbir 
MlttlJıllk ......... 

M .. kova U (.A.A.) - Bovy.t öf. 
le tebliflne ek: 

Kıretakayaııın cenubunda pddeUl 
Qarpflm& devam etmektedir. Kotelni. 
kOYODllll flma1 dotuaunda SoYyet kJ. 
talan taratmdan yapılan büyttk bir 
taarruz esnasında dllıman atır Z&Yi
ata utnmzttır. 

Şerkaask ve .Maykop blHplerlnde 
dUtmanm tank ve motörlQ kuvveUe. 
rUe aavq devam e\mektedlr. Bu bal 
gede düf1Dan zay.ata ehemmiyet 
vermekalZln Kuhan nehriDIA cenup 
yakUrna ftrlllak maıc.adtle Omltatz 
gayretler ııarfetmektedir. Nehrin 
aıılabflir noktannda 1000 den fazla 
Alman OldUrfilmlıtıır. 

Voronejln cenubunda iki meskQn 
mahal zaptedilmlştır. Bunlan sert aı. 
ma k lt;ln dtışmanın bUtlln tlf8bbUı 
lerf bo§" c:ıkm?Rn'. 

EN ŞiDDETLi MUBARllBE 
Mo!>kova: 12. (A.A.) - Stalln· 

grad etrnfında muharebe şiddet • 
lenmı,ıır. Almanlar Y<'nl kll\·vel 
terle hücumlar yapıyorlar. En ş' ıJ 
rfelll muharebe r,.,n kanlnde Kl<"I 
skaya<la olmakla<'ır. Ayni zamon<!n 
Don'un cenubun•la Kotelnlkovoda 
Sl:ıJlııgrad -ıirrıf'n•ı:rer l::ıtıı ı,oyuıı

cn Almanlar flcr) ıtı<'Ae ~alı~ıyor
lor. Kızıl Yıldız 1ınzele.il burodd 
Sovycl hııllarınd.ı ı:edlk açan Al -
man lıınk birliğinin Sovyet tank· 
l:ırı tarafından geri atıldı~ını , fa· 
kat muharebenin devam etmek!<• 
oldıı :!unu bildiriyor. 

VOLOANIN EllEJDllYlrı1 
-kova, 1J (AA) - Staılngrad•. 

m batı bölgeterlnde her lki haanı t-.. 
raf da mUt.ııı, pyretler aarfetmekte. 
dlr, Almanlar, Kafkasyada büytlk L 
lerlemeler kaydetmekle beraber Y'o\. 
ıa hattını kesmenin keDlllert için 
hayatı ehemmiyette olduğunu blllyor 
tar, · 

Alman taarruzunun flddetı Rua 
ı:nUda!aumın bUttın lnat.çJlıtil• kar. 
ıılanmaktadır. Bava hUcumıarma ma 
ruz olmakla beraber mUkemmel bir 
munakale hattı olan Volga boyunca 
lqelert temin edilen Rualar KJetak 
ve kotelnlkovo cephelerine kuvveW 
kıtalar tahflt etmek n icabında ye. 
nl kuvveUer getirmek 1mklnuıa ma. 
llktlrler. Bu bölgelerde bu harbin en 
oetın muharebeleri cereyan etmek _ 
~dir. 

Dil kurultayı bugün 
toplanıyor 

Aallara, 11 (Valat .......,rlıadell)
Tllrk dil kunıltayı yanıı <bustın) 

toplallarall enotımealerbl vercllll k&. 

nrıan m~ edloütlr. 

Londr&, 11 (A.A.) - Myter a,ıanat 
bildiriyor: 

rraıı..daıı katarak lna:tl1.•NJ9 se
len Jak admda bir Fra.nau ıunıarı 
söylemiıUr: 

Frannzlarnı ytmcıe dokaanı mlıt • 
tetıklerln Franaya uker ihraç et. 
meatnı bekliyor. Fra.ıuna ~ 
çıkarılacak aıkerlertn her birine tK 
tutek verllmeet ı&zmıdlr. Her aakef 
tuteklertnden ikfalnl kendl.alnl abll'· 
aızlıkla bekltyen Fransızlara nrm• • 
lldit. 

Fran•da 1dlçt1ll m!lıyuta ~ 
le uğı'apn bu zat 80 rehJDe ~ 
kendi adınm da bulundulanu llfrenil' 
ce k&naı ve 111 yapndakt oğlu U. be

raber memleketten kaçauıtır. 

Kafkas1Jada 
Petrol kuyularında

ki yangın 
8toldaolm. u (A..A.) - Dlbl ... 

henin cenup kelllmlnde Almaıl motat
lU kıt.alan ilk güıUertn t.mpoau U• 
ileri hareketlerine devam etmifler • 
dlr. Vorofllovakt,&n yedi sQn ~ 
hareket etmil olan- bir kol flmcll 'l'l
raoiaka7a T&nllJltlr, Klr&lıllıod&rdSll 
kalkan diler bir kol Kubaa mbrtll' 
dökUlıen ırmaktan blrer birer pedl
ta •• rtcat eden Sovyet btrlllderlJSl 
bırpaladılrtan eonra Ncnro.tall !lltS • 
kametinde terakkt kaydetmektedif· 
Alman Uerl UJ18Urlan ba )ime .... 

aııe&k 715 Jdlom•tre uakta bulunma• 
tadır. Burada Rus blrllklerl 8td' 
uçaklarmm bomba .,.. ~ 
ateaı aıtmda ~· semllerlDa blll
dfrtlmekt.edlr. 

Kaykop da timdi gecJlmll bulu1111-
yor. Şehrin Rua lalaları bakl~ 
temlzlenmelll 1tl buraya hUcum etıd 
olan Alman kıta.larmdaD btr ~ 
ver11mf1Ur. Dlter AlmaD blrllklert 1. 
.. Ka.fku dağlan yamaçları ft Olcl
den 19tlk&met)nde petl'01 boralaft ti' 
demlryolu boyunca llerllya ~ 
kuvvetlerine katılllll§br. Bu llıtaı. • 
rm '8 1&at• k&4ar Taapee Uma_.. 
ulqmalan beklenebilir. Tuap1e llt:S
kamettnde Uerllyen Alman kunıetlt 
flmdl Umandan 80 kilometre bir ,,,,. 
ıatede bulunuyor: 

Şehrin bir kaç kflometre cenuııaıt' 
dakf petrol kuyularmm e6ndU~ 
$l vazlfeai mtıtebauıa m~ ., 
ttçl kıtalarlle taUhk&m blrl~rtsıl 
verilmlftlr. Bu latalar eok pdcı-t 
tnfUA.k maddeleri kulla.ıımak nretll' 
yangmlan eöndUrmektedlr. l'llha)dllf 
gayet ılddctll Jıı.tl!&kl&rm te'Yltt ,,J, 
tıtl hava b01luklan dolayuıile eD rll
yttk yaqmlan bile çok ima '111 
zamanda llÖlldUrdUklerl t,eorllbl O' 
aabltUr. 
Dtğer taraftan Platlgonku ...... 

eden kuV\·etler dofuya dotru u.rt.'I' 
meğe devam edlyorıu. Platigor11d' 
80 kilometre dotusuııda bulunan <>" 
!&Dc!naJa demiryolu ilttaalr met'lleıd 
&t Almıftl kıtalan taratmdaD serfl' 
bırak:lmıt bulunuyor. Burada Allll.,. 
kuvveUert lkfy,e ayrılımft,Jr. şlJ11.91' 
doğru tlerllyen kıaım dUn Mozdok 11'
aa baeını almıetır. Cenuba dotrl ~~ 
rllyen grup tae mUhlm bir .aP': 
merkezi olan Orconkidzeyi bir ıJI 
gUne kadar ele geçirecek bir dUfl'* 
da bulunU)'O!'. 

Sitallngradm fimal bat1smd9 4' 
ıtddeW muharebeler devam et111•• 
tedlr. Çarpqm&lar flmdl ıehrln "'• 
datn bölgeainde devam ediyor. ffl 
bölge merkez etratında oldukc:a rJ 
)'1lk bir daire teıkU eden bir çe.ır 
dlr. Bu çenenin genl§ligt Sltall8' 
dm ehemmiyetini göetermektedlt·.A 
Bası emarelerdeo anlqılchtmA_ ~ 

re pek yakında hem 11maı batı DJ1'Pt 
de cenup ı.tlkametllldeıı ayn! ~ 
ela yeni ve fiddetll bir hllcum tJlll' 
yacaktır. Bu hUcurınuı Kal&çta kot" 
tıımlf bulunan Sovyet ordueulJUll " 
mamlle turtyeatne intlsar ed}~ 
hemen baılıyaca&ı amıedllt'Dek~ 

Sltalingradın mQda!aaıma me
edlla Rıı• blrUklert hm bOJO 
lnınet t.ıkll etmektedir. Bu ~ 
aon sfbllerde gettrllen yeııt lh~ 
la takviye edllmlıtır. '1Jnd1 bu ,....._ 
etratındakl muharebeler 128 ldiios"' 
relik bir cephe boyunca deftlll ~ 
mektedlr. Muharebelere mlUlllD r,. 
yade tank, top .... han. blrlikWi .... 
tJ.ralr ediyor. Sltaltngrad muhal'9,; 
daha gtınleroe ırtlrebDlr. ÇQn~ _.4' 
lar ne bahuma. oluna oı.un 11111'
n: mUdafaa etmek azmindedir. 

12 ,:tın evvel Rullarm Rljevd•.::. 
tıtı tJddetıl karp taamuı neti -~ 
de Alaan hatlarında bir gedUC ""' 
dıtı hakkındaki iddiayı AJmanlaf .,. 
bul etmiyorlar, Bu bölpdıeld m~ 
belerin bersb daha bQJtlk blr -' 
deU• dnam -tt!lt lılldlrllmeırced"' 



... 

Japonya 
Avustralyayı 
bJrakamaz 

<le~onynrun iddia ettiği ısaluınon 
, 2aferj kati ise Japonvanm 

"''llStu ., b' ralyayı s:ı.rma. teşebbüı:.iı J:. adını d:ıbn. ileri gitmit; uemek-

G . 
l>'tnaf!l'tı bu muhıırebcnin ba:;lama-
b ...... Sebep olan hudise ı\nıerikan 
«ütıy • • 
Anıe . esmm ynptığ< taarruzdur. 
fan l'lkn.nm Avusturnlynyı mlida. 
t-in "c. Amerikan efkin umumiye. 
Yııp~ ili bir tesir brraJ..-:na1t !~in 
ı . . ~ hu hareketin artık sebep
~~ ~e~il, neticelerini mUtalea 

Sııı iktiza eder. 
?af onıoo adalanndn lmzn.nılau 
rı J~ A \-Ustunı.lynyn giden yolla
ernn~Ponyıı. baknnmdan biraz d:ıba 
el 1Yet altına a.lmı~ bolunmaktıı-
ır. 

r-agal><nıyanın niyetlerini dllha ön. 
bir en ~~~etmis olan Amerfüanm 
a tJ;edjgı kapntınıık, Jıiı; olmaz

ledb ~ gecUı."tinnek için bir 
l ar ır 0~rn'k bu lmreketi de ihti. 
dfaı Cbnış olabilir. Fakat Japon ld. 
ıııu ~~ doğru ise A\'U turalynnm 
:;ı~ uı Sl\:\tlcri biraz ®bıı. yak. 
~ rcı demektir 
tla • ınuh Po:ırnnm harp Jıare!,etleri 

hn J;'.eb"nin ba~ındanbeıi moay
"bn ır rıiUi.n dahilinde cereyan 
!ttı:ı ektc•iir. Bu pil.lliıa göre Hint Fe 
"tıd ~n~ı, Malezya, Birmruıya. doğ. 
nirıır.ndo!raya Jnponyanm *'mrlne 
l'idi ~ı~ır. Hindistan \'e Çinin tec
tuhn ı~.n lAmn ola.n noldnlnr to
~·oıı u. tur. Çinin hn.ıiı:lc muvn.sala 
ılaPoan kesilmistir. Aynr 2nmancla 
~ ~.!Gnanması da Hint denizi. 

~l"lUl'itrr 
0.ftı - • 

ı ,,. sanhl".a?<ttı de,·a.m ediyor. 
:.JlS~ .... • • i 1· t(:ıli ._.c.ıı sıyas cephe faa ıyet-

,.,.ll r. \' ~ me,'Sim askeri hareket 
, tı .,...-.. müsnit değildir. Japonya.. 
"'r'l ~·· vn.~ ynpncağı hareketler
'"~ :ıh~edilmekteclir. Hatta Sov. 
lı' · cu btlarma 900 bin kisilik 
tr il!'· • 

lııı.,. :"rı lmV\•etln sevkolunduğu 

J- ~"lcnme?ıtedir 
~~ . 

~a.ıt:" honyanm Sovyetler hududun· 
·a1ı1 t 11 tahoidn.tı belki doJ;-nıdur. 

1 :\Joh~ bu talışidatnı mutlaka bir 
~lrt:: bn.,ıa.ngıaı olacağını fcldia 

tı' , t tııli~lrtlldUr. 
":ı.rıı~Qıt laponyn. i~n istilası hu 
11.,.t/'c geclktilrte bir tehlike olan 
i tlı;turnıynyı bO§ bl'l'l'Mnak, onun 
<b-.· !irztdan \'BZg~k müml\ün 

•;;.ıld· 
llıile/~· Vii.ln'l\ .Japon tayyare gc. 
<ıt rtı ·~uı rniktan ar.dır. Mlite:ıd. 
r ~h ıı Hı.rebelerde bunlann sayısı 
·-ıt ::ı. tok :1Zalmı,tır. Bn ylizılen 
l; ... ~ ~Ylll!ın 8rkmtı .:ektiği muhnk-
1~.ı:ıs:ı. hile AYnsturalynnm i ti
ııı.1, ıln~ı:ı geç bir 2am:ınn brr:ık· 
·~-= ·lnponynn.uı harp gnyelerinc 

t.•ın .. .,1 J\.:rn. '!- mez. 
t ~ .ctık:ın endüstrisi lunckrtc 
<~!.itir. Vapur yapımı har:~mla
~·r .~ ııUratle ilerlemektedir. U
.,,_;. ım:-li büyllk rn~mmlıı.rn ,·a.r. 
., ·~ l' 
., ~.... oplnnn.n askerlerin S:t:\'l-

l'0'P~ ~elen WJ.ne çoi:"ftlmnl{t:ıdır. 
tıı.:, ·ll.n:ı.n l\<'ltcr \'e bin"ken mnlze· 
i-, .. ar!" gettil•r-c A''Usturnlyıının 
'et ~ Jneneden lıaldki bir L:m·. 
1 "'t" 0 n-~1.ndrr. Japonya bu hare-
1·:; :\dalıa <:o"ı< tehir edemez. ('ı!D· 
rin .. '~tnra1~·n. rulittefilderi pn~ı. 
l u~· .. 1donU~ ~·npacnldan ,;ıı•nımıla 

l'~ t :rııaıuı t nr ifndc ed eı•ek bir 

il):\· 
ı.:tt .. r-• ~ • bi 'f"k cı- u 'ii ~-· .. , <.'l"ın r pası ı on • 

trf.!;ııll?<'nlı':1rr mııbnkks.!<tır. As. 
r ıı ntnık n'·:uninr barcl.<ctc ~e
t·ı,~l'l'!cr!l:nn cndUstrisininı .\mc.
r~,· "cm nyc<ıinin hedefi pasi-.. "~"· . \':ı:\"ı,, H1no f"thctmclc ,.e ,Japon. 
tı11' .. llf!"'"'n l!.i:~rinde l\nf'ak balıl• 

··n tı· fllukb ır mr>mleket halin'! koy. 
•• .. lll r. nu itldi:ı Jnponya için :ıiç 
tıı,1 ., ~but <h;:."hUr. Dinr.ennlc~·lı 

,.,, •• ,..., h' 
\llr..ı • , .r zn.."llP.n •mnrn b:ışln. 
<lr.ıra t <' :ı., bu h!lJ"e'ceti Rimcl:ıtcn 
\ 

ll"ın-.ft •• • •• • 
, 11 ....... ın en m••n:\."•l> ''""" t'ı;;ı 

'it 'rt\1,. :t _,_ ' • • .... '\ •., n n1n fı("nıl\. rs":: • .11r. 

'. ~~rı1~ için J"!Mifflr mr., ... foo;;i 
~ı nartn rere::vnn er,eın m•··111re
,,,,_..:~. n•"'!'.'t bil' ·Y>'!!in~.a. trlfırı!:f c-

'"lı':J • • •• 
,.. Tt ırın vnıpa<li!<i lm.rh·n ~,,.,. 

.,, e~ 0111rcı_:ı olsun A"'erPm ken•li· 
it-o~ •'"" b r r:ı.cıifi'c h:U"c!tc•i y:ın. 

1'Jl rn~ -. nu .. <'nur ~"Jii.'dd etmc!ctcıl'r. 
't\"'- ~Orlls ort .. cl:ı 1mlom1ııkı;::ı 

...... n•·n • 
.. ,,11 .nrrı ~'\'U"turn ':vaya k~rı:;: 

orıu, t • • 
\l\tn ed >:~ ''ll7!vet :ıfm"'>tn de. 

ccc;;me lrımc;c ina-ırnınz. 

~:;::::::=S=a=d=rı=· =E=··=f e=m-== 

Anıerika Vişi'ye elçi 
Va 

1 
CÖndemıiyecek 

~ ~u:r.ton, 12 (A.A.) - DUnkU ga 
l:C Ce r topıantısında sorul:ın bir 1111 

"\.! 4~? veren mister Ruz\'clt. aml
'l.I ~ ~~n YCrlne V!f'{yo şimd1 llk ye. 

"l llô 
1 

Y1lk elçt ı;öndr.rllemlycce • 
~a~ ~ enıış •e beyle btr tay}nln 
~.ınu 

11
,. 'ııeıcrtzı lnki§&fına bağ!ı o!du 
••Ve et~tlr. 

~0#1: H •l:tJ=J::iiil! ~ 
iş mükellefiyetine Fındık islihlakini 
tibi kamyonlar, arttırmak için 

Hüda 
göstermesin 

İstanbul ,.:ıayeü"nden • Propaganda yapılmasına Bir Türk §il.iri, kendi <'lnsinin 
1.1A teblıl o- IJlaca.ktrr. \ k "ld' kirli bir yanını, aman.sız ne!jterilc 

Iunmıı.,tur: 4 - İkinci ma-idedeki vasrta. arar -:erı 1 deı;erclı: 
l - Bilü.ınum kamyon ve kam- lamı !k.a.filesi içtPm.:ı günU olan 17 Besleı:r.e kuvvetı fcvkalAde olan "Ehibba f;ivei yağmada. mebhut 

Y<ıırıetlcrc tatbik cdilır.ekte olan 8. 942 pa.z.a.rıc.sl gUnU saat 14 3ö frn<lrğm iç piyasada sllrllmUnUn eyler fi.dayı,. 
fıcretli iş mllkellcfiyct.in.ln ikinci da hareket edeo.."ıktir. v c bu kafi- ı artırılm.ası lçin fmdlk ta~m koopc. ''HUda g&Jtemıesln tısar.r iz. 
<ievresine 17. 8. 942 pezartesi gU- leye o saate kadar istirak etmi • ı ratifi propaganda y:ı.pmaga memur mihlli.l b.ir yerde.,. 
İlli ba§l.a.n3.ca.ktrr. Yen va.cutalar için e.mca lblr kafile edilm.iştir. Bu ma!tsatla. halkevle- Dem.is. İn~, bu ncı hUklim luı.r. 

2 - Bu devrenin ilk posta.sı o- tertip ed.i!miycccğinden !kamyon _ rinde ve diğer yerlerde bu husus- El mrfa ilk önce jrkllij•or. Jçinde 
lruı aşağrd:ı. plAlı:a numaralan ya. lamı mu.:ıyyc:n s:ıatte getirilm~i 1 ta konferanslar YerJeceği gibi ~mbnra.n bir lsy:ın dnlgasmm se· 
zıh ka.m;ronlar o gtin ~nat 10,30 laz.mıdir. t:ehrintl7.dc de bir (Fmdrk sergisi) nis ,.,.rosl~nm duyuyor. 
da Sult&n3hmet .meydanında top- 5 - İşbu iL'ln tebliğııt mahjye- nçılacaktır. Falint, bu ilk sinirli hale hakim 
lanacaltlardir. tındedir. Bu ha~er duyulur d~~az ~lln olunca, ortaya konan hakikatteki 

(Birinci devreden mtlkellefjye- 3523 3635 3776 3711 3796 4l96 !dı~ılmdrkt ~ıyaFmtlarıdıkn~ah dil§u.'J
1 

kda}rle-
1 

1 deği~ alın ynZl!1 krymctini, biz 
tini ht"r ne l!!cbeple ohırsa olsun 3424 3702 3520 3911 3714 404.7 ı __§tir. . ı rnç ma ı a o • de kendi tef'riibelerirnfzi hatırla. 
yaptll3.n1Jş bulun.an veya maknl ma 3819 4294 4088 4041 3817 3:";80 ~~~-dan fı~tlnı;:n <la.hn. fazla yaralc tasdik edİl'oraz. 
zeretlerini tevsik edememiş olan 3534 3664 3759 3414 3923 3571 cu§ecegı tabının edilınektedır. Gazeteler, otuz .Japon tilmenı. 
kamyonlar da a.vnr cnı,··n Sultanah- 4343 3909 3701 3514 352" 4 • • ~ 108 nin Rus smrrlanna yığıldJh'Till, on 
mette toplanaca..'ltlar ve milkellefi. 3754 3766 4113 3790 4104 3524 Pamuk ı·pıı·g"' ı· hin uça.klrlc bir ha\'B ordusoon da 
Yete tabi tutulacaklardır. 3518 3735 3665 343S 3538 3434 Çinden "Kora" ya taşmdığını yaz. 

3 - Sevk günü kamyonunu ge. 34-07 3896 3774 4213 4126 4315 d lar 
tirm~yffl vasıta S.'lhipleri hakkın. , 4199 3746 3411 4334 4218 ~449 ı•htı•ka" rı 

1

Bn° kadar bti~ kuvvetler, bir 
da mfllt korunma kanunu ahka - 4102 4296 4305 oı<oır 3 uuov 650 yere elbette sebepsİ7: topln.nmıız. 
mma tevfikan k.-ınuni takibat ya- Bir tüccar hakkında Abnnnlarm Kaflms dağlBrına trr. 

1'KllA HABERLER) Bir kadının cuedi morga 
kaldınldı 

J'atihte, Sofularda oturan Şllkriye 
• Vali dün ~hrimfaln tanmmış admda bir kadm, iki gUn evvel bir. 

tacirleri ile bir toplantı ye.panılc denblre haatalanmııı, tedavı edilmek 
darülf.ı.cczcye yııpıln.ca.k yardan işi tlzere Hasekl haııtanesi,M kaldınl. 
ettafmda görü§nlfü;tUr. mıpa da burada ölmllotUr. 

• Fatura. ~ulUne ay'km hare- ŞUkrlyenin cesedini muayene eden 
ket "Cden 25 sebzeci ve manav, 50 r adliye doktoru Hikmet Nomer ölUmU 
k"~i de tramvayda.."l atl:ı.drklıın i. ı ıüpheli görmü~. cesedi morga kaldırt 
çin ytldrrmı Ceza'lllln ~arpılmışlar. mıştır. Ho.dlsenln tahkikatına müd • 
dır. deiumumı muavı.rtlcrinden Orhan Ka. 

* Eylfıl ve ilkteşrin aylarına rakts,,e elkoymuıtur. 

Dayısını yaralayan genç 
tevkif edildi 

tahkikat yapılıyor manm9.k üzere bolunduğn şu gün-
Mıstrd3. bulıman lk.a:rdeşi Joe Pe. lerde. Mnn~o ve Sibirya alnm. 

l'eS ve Mutnfyan 'X\.Sita.sile mem- dn parhya.n Iu!ıı:, bir hanı:erden 
lekeômize Mısır ve Hindistandnn farksızdır. 
pamuk ipliği ith:ı.1 eden 6C'hrimizin ''Mih,·er" ittilakı yeni bir şey 
maruf tacirlerinden Yuaf Peres'in değil, Japony:mm onan yer atwı 
r.amuk iplikler.inin men.5e fütura da. pek eski. Fakat meşhur dlplo

ve şh.h.:ı.detnamelerine muhayyel mat, Roma ~e Berlinden sonra, 
yüksek fiyatlar ilave ederek p!ya. i\losko\'ay:ı ds uğradı. Rus - Ja
sayr yilltgclttiğt zanniyle millf iko- pon maa.hedest ağtz ağıza öpU,. 
runma mUddeium.umil.iğince hak - mC'lerle mUbiirlendi. 
kında takib:ı.ta eirişilmiştir. Stal!n, Rus tnrı"lıini ,tlphe-

M.lidd ciumumilik, Mlflll" pamuk biz lıerkesten iyi bilir. Japon e· 
ibors:ısınm tesc!I edilmiş fiyatJ.an. metlerinin de ondan gizli kalmı§ 
nt sor:ma.k ilzere resebblise giriş- yıını yokttır. "A'ıman - Rus 
miıi bulu.'1.lDaktacır. Bu. suiistimal ıınla5D'1ası,, nm uzun ömürlü bir 
tahalrlruk ettiği takdirde, bir kar; ~ey olduğuna: elbette innnmam~
yUz bin liray:ı. V'a...'"an bir flıtikii.r u. Nete'kim -rejimi suikastlar. 

dnn koıum:ık bahanesite-- blltün 
ynbancrlnra menıleket kapılnrmı 
krıpayar:ı.k, müthiş lıazırl:ı.mşı dn 
bunu gösteriyor. Ne sefirler, M 

konsoloslar, ne de askeri ntnşeler 
ttu lıa:rn'ln.nı,ı sezebildiJer. 

Şu halde, Rusya, şayet dünya. 
~·ıı ka~ı bir saldırı, emeli be.:sle· 
ıniyorsa, bn hazırlıınısm bUtUn ga. 
yıesi, mukadder bir Cermen ''e Ja
ııon hücnmtmu ~lmelrti. 

Djplomııtlıır, maskelerini tnktJ. 
lnr. Sarııylıı.nn, konferruıs salon. 
lnrmm altın def.horlan i!;Inde km· 
lıp dölı:\ildüler. Bir ipte İki cam
baz oyn.a.mıı:ilten, onlar bir sllrü 
crunktza aynı ip Usttincle rol ,.er. 
dilet'. İlli taraf <la falsola.rı görme
mc.zlikten g,eliyor(lu. Çünkü iki ta. 
:raf da ördüğü ı;orabın henüz bit· 
mecliğini biliyordu. 

Onu dört ay evvel, .Lehistan bo
dutlaruus. Alman :hrkalannın YJ
b'lldığt va.kit, bun'Otı Bnllınnlara 
oit bir hazırlık olduğunu söyle<'li
Ier. Rus mnbfi~ri, Tas ajansı da 
im hutrlıkla.nn kendi memle\>et
Icrioe brşı obnuyac.ını öne sli.rll 
yo rlıı.rdı. 

Fakat AlımMılRr, bir gece ba§-
.. larken 1'3dyola1'1a Moskofların fe· 
nahklnrmı sayıp döktnler ve erte
si sabah da ~fakla beraber Ru~ 
tcp1'8.kla.mıa hücmn ettiler. Hfi.lU. 
kan . gövdeyi süriiklllyor. Böy. 
le gıderse, tarih ::encsiz Almanya, 
deli'kılnlmz 'Rasyadnn bnhscde
ct-k. 

Şimdi aynı tabi~·e, Rus - Jn. 
pon mıırhıl'Inda t.n.tbik olunuyor. 
E\·et bir yerde bo:z.gun olmaya 
gö"Un. •. Şair.in ~ hillmıü bjr Yf'· 
ni elem dııll!ı hamndı. F~'knt 

0

in
!i1lDlık da bir knt daha alçalıyor! .. 

HAKKI SUHA GEZGiN 

ait ekmek kartları henilz ge~
ıni§tir. İktısat müdilrlüğfi kartla
rın bir nn evvel gönderilmcsı ic;in 
'!icaret Vekaletine mUracant et
mi~tir. Evv~i akşam, Fifi admda bir 

kızm .kıBkançhğr yilz{lnden dayısı 
Sara.ndiyi Bahçt"knprda mrtından 
i:Içakla yare.layatı Spardo admdn
kl Yugoslavyalı gençr düiı üçlln· 
en aul.?ı ceza mahkemesi tarafın -
öan tevkif olunmuştur. 

hMist'Si m~yda:ı.a çtkarılmış ola- -=============================== 
* ML-ıtaka. tica.r.et mUdürU na. 

ha, Ankaradnn şehrimize donmüş 
tür. DUn ticaret müdürlüğünde 
müdUrün, tkaret odası ve borsa 
erkfuunm iştira.kile yap::lan top -
lant.ıda., bugünkil gı<la maddesi fi
yatlarınm lal.raborsaya nazaran 
yüksek olup olm:ıdrğr tetkik edil
ınistir. Neti~ vekalete bildiril-
miştir. . 

* Ba.ktrköyilndc Kartaltepede, 
oturan 14 ya.5ında Sami, dün bah
çelerindeki bad~m ağac.Indan ba
dem toplarken dU,:ınü;,, ba~ndan 

tehlikeli surette yaralanml§tı:r. 
Yaralı çoc·ık Oerrahpqa hastane· 
sine kal<lrrıl.!n.Lstır. 

• YeniŞehirde, 29 numarada o
turan İrini diln evinde tahta si
lerken ayağı kayarak merdivenler· 
dt"n nşağry:ı. dü.,.c;mtlş, yaralanmı§ • 
ur. Kadın Haseki hastanesine hl 
dınlınıştrr. 

* Tahtakalcde otur:ı.n Mevhibe, 
bnkkn.la giderken dU~müş, elinde. 
ki kavnnoz p.-u-çalanarn.k boğazı 

Cevap verdiler: 

C&rlh, suçuna itiraf etmiş, da
YlS?J'l.I kıskand.Iğmda.n vurduğunu 
r:ôyl~tir. 

ltb'alat ve ihracat birlikleri 
kaldll'ılacak mı? 

lthalit ve ihracat b:rliklerlnin 
InğvedileCeği yazflnnştr. Dlln l)ir. · 
likletıe gelen habc'l"lerdf'!l Ankara
da böyl e'bir şey dil.~lhıillmedlfj a.n 
cak birllk'lerln ?Slshı cihetine gi
ciHeceği, belki umumi ikBtipltkte , 
değişiklik yaprlıı.cağı anlaşılm~ • 
tır. Aynı haberl ... rden, tevziat işi
nin de birliklet'den alınıp başka 
bir mn.Jaı.m:ı. verib.•eği anlaşılmak. 
tadır. ~ 

k<-ailrn;ştir. Kadrn Haseki hasta
nt"E.i.ne kald~~ır. 

- Bizım mohalledt-ki Sör'lerden.. r 
Mustafa dü~ündü .. Sör'ler de kim oluyordu? Plôton ile Mikail tafsi· 

lôta girip do or•ların kıyafotini, veıiyetini anlatınca Mustafaya dank etti: 
!-la .. Yedi kı.ılar .• Şu ilaç dağıtan, hasla çocuklara bakan tosblhli, haçlı 
kadın papasiar .. Mustafcı do onları tanıyordu. Fakat böyle ders de ver. 
diklerini, Fro:,51zca da öğrettiklerini i}itmemiJti. Plôton izahat verdi .. On· 
larrı~ manas•11ları yanında küçük bir mektepleri varmış. Hcrngi dinden, 
hangi milleırcn olursıı olsun, her çocuk oraya girip okuyabilirmiı .. Plôton, 
orada bir müddet okumu' da.. Fakat babası onun Türkçe okumasını, ve 
ytihek bir :)smonlı mektt'binden Jehodetname almasını istediği için ~im
d; idadiye vı:.-rm,ş ... Sör'lerin haftoda iki gün akıam üzeri Fransızca kurr 
lor• da varrr.ıı .• Buraya do yaıa, dine, milliyete bakmaksızın, ve hattô 
pare de vermt'ksiıin herk~s gelebilirmiı .. lıte, Plôton ve Mikail Jimdi bu 
kur~lcra dev~m ediyorlarmıJ .. 

Mustafa bir müdclet c.JÜJÜndükten sonra ben de gidebilir miyim? di· 

ye ~ordu .. 
Plôton ve Mikail mt'mnuniyetle,, elbet gelebilirsin.. Hempozortesi 

l):inüne tescıcl;jf eden kursa, mektepten çıkınca beraber cidcriz .• öteki de 
cuma günü alcıamıdır •• Zo•crı mektep yok .. Sen yolunu öğrenince, yalnız 
da bu!ursurı .. ,, diye cev,11, verdiler •• 

Mustata, bulunduğu mektepte ancak üç yıl sonra Fransızcaya bo1lo· 
vcc.aktı .. Oaho bu kadar beklemek .• Ve kendi akranı olan Plôton ile MI. 
kailin öarenei:.iidiklerini, imkôn bulunca Jimdiden öğrenmemek ona ayıp 
geliyordu .• 

Akşam cdcı, babas;na bundan bahsetti. Babası asıl derslerine halel 
gelmemek ıartiylc Mustafonın isteğini kabul etti., 

Ve Muittıfa bu konuşmaları takip eden ilk pazartesi günü, birinci 
de!o olarak c • mektep, mektep - o yolunu değiştirdi, Plôton ve Mikail 
ile beraber R:.Jm mahaliesinın yolunu tuttu .. . ~ . 

Demiryolı.• garptan ~arka Aydını ikiye ayırdığı gibi, Aydın çayı do 
onu ~imalden ceııubo ikiye bölüyordu .. Bu çay birçok Anadolu çayları gibi, 
ko:arsıı, kapnsli; ve fayc!olı olduğu kadar da zararlı bir çaydı.. Yazın, 
küçülür, küçülür, ve bozar. do tamamen kururdu .• Fakat kışın ve ilkbahar
da azar, ôdeta bir nehir manzarası alırdı .. Üzerinde köprüler vardı.. O· 
vaıo doğru akar, 6tede, beride, arzusuna göre durur, gölcükler teşkil 

edu, ve nih.:yet Mendereı'e kavuıuıdu .. 
lıto Rum mchalleıi bu çayın ıark tarafında ve cvaya bakan tatlı bir 

m•)'il üı:erinde ıdl.. -

C3ktrr. 

Ofis 300 bin çeki odun 
getirecek 

Mahr!!ka.t o:fü!:i odun ve klS -
mtir ~t.Işm.3. yakında ~layacak 
tır. 

Pera.k.~d~ ve toptan sat?§ fi -
Yathn bugü,., vali ile görliştllöUk -
te'll 80nm tesıbit ve il.An edilecek
tir. Ofis n:ı.nuna illtk!nun ~onuna 
kadar 300 bin çeki odun gelecek. 
tir. . 

-<>-
'Adliye doktorluğa 

Tıbbıadll umum mUdUr muavtnıı • 
ğine tayin edilen adliye doktoru En. 
ver Karanın yerine adll tııbtb doktor. 
larmdan Kii.mil Onsa.!ıın tayin edil • 
ml.§tlr. 

:Altın fiyat\ 
Dün bir Re3:ı.d.iye altmmm fi -

yatı 33 lira 80 kuruş, külçe altmm 
bir gmım fiyatı ise 449 ~;u-ruı:t..u. 

lngiltereden R~syaya 
Bir senede 576 lokomotille 

· 8000 vagon gönderildi 
Londra, 1% (A.A.) -BUyllk Br1. 

tanya levazım reisi, verdiğj izahatta 
lngilterenln Ruııyaya yardım, nakil 
ve iatlhııal sahasında elde ettJ#t ne.. 
ticeleri tebarnz ettlrml.gtlr. 

İngiltere son blr ıtene zarfmda or. 
taşarkıı ~76 lokomotif, sekiz bin va. 
gan, 2250 kilometre ray ve mUhim 
miktarda kaput beZi glSndcrmi§tir, 

8 ton bomba ta,ıyan 
tayyareler 

Londra, 12 (A.A.) - Britanya 
nnı yeni. ağır bomba tayyaresi 
Langester, bir uçuşta 4800 kilo • 
metre katetmektedir. Saatte 480 
kilometre yapan bu tayyare sekiz 
ton bomba ve yedi kisilik bir hava 
mürettebatı taşıı:caktadrr( Yukal'
dn, aşağıda ve yanlarda olmak ~ 
zere 10 ma.kinelitüfekle techlz e • 
dilmiştir. 

Ot arkadoı, çarııdan sonra karanlık köprü denilen, ve etrafı kapalı 
olduğu için, köprü olduğu üzerinden geçilirken anlaşılmayan bir köprüden 
Rum mahallesine girdiler •• 

Mustafc itin, bu giriı, ilk giriıti .• Bu sebepten Mustafa etrafına me

rakla bahyor, ve yeni bir ôleme dalmış insan vaziyetinde herıeyi görme
ğe, her_şeyi unlomağa çalı}ıyordu .. 

Eski Aydının Rum mahallesi, hiç ıüphesiz bütün Aydının en mamur, 
ve en ıenlikli b!r yeri idi .. Umumi vaziyetten belli idi ki, burada oturanlar, 
hem zengin, l'ıcır. bilgili, hem uyanık insanlardı .• Oradaki kahveler, Türk 
kahvelerine benzemiyordu.. Salon geniş, duvarları aynalar ile süslenmiı, 
mor,alar, sandalyeler cilôlı, büfe de .çok zengindi.. Tabii bunlarda içki de 
vardı .. 7aten Mvstofa bunlara gazino denildiğini de işitmi.ıti .. Bu gazino
lar fena bir _şeymiydi ki, Türklerde böyleleri yoktu? •. Olsa olsa Türklerin· 
klrıde içki b1.ılundurulmazdı .. Fakat Mustafanın şimdi önünden geçtiği bu 
gazinolarda ıceıılcrin hepsinin hiristiyan olmadığı da görülüyordu.. Diz. 
likli ve cepke,li ~u gene c-clanılar efeler değil mi idi?. Bunların bazıların· 
da çalgı da vardı .. Fakat söz ve ôhenk Türkçe değildi .. 

Rum molıollesinin carıı ve gazino kısmı geçildikten sonra evelerin 
buk<nduğu kısma giriliyordu .. Mustafa ilk gördüğü bu evlere, ve evlerin 
bohcelerine bayılmrıtı.. Bunlar Murtafanın mahallesindeki (Haneyi, (iki 
kcıth ev) ferden cok daha güzeldi. içinde ta_ştan, rııermerden yapılmış 
olanları vardı .. AhJop kısımları hep yağlı boyalı idi .. Çe,Şitli renkler Mus· 
lafanın gözünü alıyordu .• 

Bahçeler çok iyi bakılmış ve tanzim edilmiıti .• Mustafanrn çok sevdiği 
tic:eklerden burada binl::ir ceıidi vardı .. Bazılarının içinde koca hasır 
;apkalı, Saicız'lı bahçıvanlar çolıııyordu .. 

Sokaklar, öteki mohollelerde olduğu gibi yine Arnavut kaldırımı idi.. 
Fakat burada daha temiz ve daha bakımlı idi .. Sokağın ortasından veya 
kenarından bostan sulan, ve bu sulara da evlerden pis sular akmıyordu .. 
Arıloıılıyordu ki, akar s1.ı temizdir, hükmünü hiristiyanlar pek kabul etmi· 
yoı kır, ve onlar temizrk mefhumunu daha başka türlü anlıyorlardı •• 

Aydında yozın, hastdıkların c;oğc:ıldığı zamanlarda kulaktan kulağa 
işitilirdi .• Su )'Ol!orının !aksim yerleri fı}kı ile kapanarak su böyle dağıtı
hrmı~ ... Buna o zcman Mustafanrn kücük aklı bile ihtimal vermezdi .. Fa· 
kııt gerçekte., bu böyle idı •• Çünkü hocıdc:ın, hocadan olan belediye: reis
leri, akar su pislik tutmaz hükmiyle herıcyi kolayca hallederlerdi .. 

Hiristiycınlar sularını dcıha sıkı bir inzibat altına alarak kendi bildik
leri gibi yapmı_şlar, ve onları kendi temizliklerinin hizmetinde kullan. 
mı}lordı ... 

Mahalle.ıin lnsanl:.ın c!a daha giyimli, daha bakımlı, daha çalımlı 
idi. Setre, pantolon burada, memurlar mahallesinden daha fazla göze 
çarpı}'ordu .. içlerinde Japkalı olanları vardı .. Kadınlar, kızlar, yahudi ma
ha:lcsindeki gibi, burada da açıktı. Fakat buradakiler yahudi kadınların. 
dan daha temiz, daha süslü ve zamanın modasına daha uygun bir ıekilde 
giyiıımi~lerdi. Toz, toprak içinde oynpyan çocuklara az rastlanıyordu .. 
Çocuk mu azdı? .. Yoksa çocuklar mı az sokağa çıkıyordu .. Mustafa o va. 
kıt bu düğümü çözemcmiıti .. 

Mustafa ve arkadaılorı bir meydana çılltılar •• 
-. • - ~ ' ' ' - Devamı var -

942 tıp mezunlan Adanada 
kursta 

Adtıoa: 12, (A.A.) ...:.. Adana sıt • 
ma enstitüsünde tekômul kur-;u 
görmek üzre şehrimizde topJnnıın 

tıp fakUUesinin 942 mezunlan ıbu 
gün derslere başlamışlardır. Bu 
münasebetle enstitüde bir tören ya 
pılmış. baş1:ı ~Ali, belediye reisi, 
komutan, parti müfettişi olduğu 

halde ibütiln Adana doktorları ve 
matbuat mfuncssillcri hazır bulun• 
muşlardır. 

llk dersi mfilenkip dnvetlUer ı. 
znz olunmuş ve Ebedi Şefin Anı 
tına törenle çelenk koıunuştur. 

Genç doktorlnrımız enstitüde 
45 gün ders· göreceklerdir. 

İsviçre üzerinde yabancı 
\ayyareler 

Bern, 12 CA.A.) - İsviçre a
jansının bildirdiğine göre, dün 
geee orta ve cenup lsviçrenin 
muhtelif yerlerinde bava tehlike 
if'Sretlerj verilmi~tir. ---Mısır cephesinde harekat 

durgun 
Kohire: 12, (A.A.) - Orta ş~;-k 

İngiliz 1ebli~l: 
İngiliz de\'rjyeleri biltftn <'t'::ı<' 

hede fnaliyette bulıınmuşlnrdır. lO 
'e 11 Ai;ustos gecesi şimal \'C Tnl'~ 
kez kesimlerinde karşılıklı lopçu 
ateşi olmuştur. 

~ıı evvelkı Vakıt 
lS Afustos DJ8 

lzmirde düşman tayyareleri 

5 nğustos gecesi yüksekten u. 
~.an bir dlişmn:ı tayyaresi lznıirc 
gelmiş, bir çok resimler ve bi" ta
kım uygu.'lsw; adamların yazdıkla. 
n makalelerle <l::>!u gczctcler at
mı~lardır. 

Pcrs~mbe ve cuma günleri de 
lıir düşman tııvy:ıresi Aliağ:ı çift 
liği i.c;tikamelinden gelerek s~~ ıh 
köy istikametinde uç:m kora kar • 
t:\l ku~lr.r.ru tı:ı.yynrcle .. imi1. znn
niy:e mitralyöz ate~i <ı~mı~lardır. 

:e Pn~embf! cmıA 

> 18 Ağustos 14 A~~t"" 

x 
<t lkcep: 80 Ş:ıb~: 1 ,__ 

Hrzır: lCO Hızır: 101 

Vakitler \'asa.ti ~z.anl Vas:ıtl Ez;n 1 
OUıı~ll' 

~ .. tıı~· 5.06 953 5.07 9 "'i 

Öğl" 12.19 ü.CS 12.19 5.01 
tklndl 16,10 8.57 16.Ctı s ... '\ 
A~m 10 18 12.00 UJ.iO 12 o~ 

Yatsı ı-0.;;..1 1.4.2 21J.ö2 l.42 

lm5ak 3.H 8.0l s.ı.; 8.().1 



Arkadaşllk yurdu cemiyeti 
25. 7.942 tarih ve 156 r.u.n:•aralı ruhsatnameli Arkadaşlık 

Yurdu cemıyetinin musaddak Ana nizamnamesi Cemiyet.. 

ler kanl!nunun 5 oci maddesi mucibince ilan olunur. 

MADDE ı - Bcyoğll.nda, Meşrutiyet caddesi, Yemenici AbdüllAt.lf 
il)~ak 9 No. da Arkadaşhl< Yurd:.ı adında bır Cemiyet teşkil ediimi§tlr. 

M.A.DDE ::. - Ocml)etiu mev'l.uu ,.e gn)~l: 
Mektep.en çıkarak !ıııyata alılmı~ olanların iş harıcinde bılgileri.Din 

1 anıamlanmasını teminen ~mjyctln merkezinde bir kütüphane tesia ve 
kurı;lar ve konferanslar \'e duhuUyesiz. konserler verilmesidir. 

Binnena.ı~yh, cemiyet Sılaset)e f.ştığa! etmez. Cemiyet binaaı dahilin. 
de kumar ve oyun oynanmaz 

:MADDE 3 - Ccmlyetıı gjrnıek ve C»mlyetlen çıKınak içlıı konan 
prtlJır: 

Cemiyete girmek iç!n yirmi yaşını geçml§ olmak kanuni dlğer ev.satı 
hajz bulunmak VI' killtUrllnü arttırmo.ğı cıdden 1.:ıtemek. 

Cemiyete girenler ıki s~ne müddetle gnyri faal fı.7.a olarak bulunur, 
Bu müddet.ter. ı;onrn faal aza olurlar. 

Cemiyete g.rmış olJp nıümtaz bir hlzmetJ sebketml§ kimseler hayır. 
perver A.z& l)!.atak Cemiyette bulunurlar. Bu sıfat hey•etı idarenin kararı 
f\Zerine hey'tıtı umumlyenır taavib!le ihraz olunur. 

Cemlyeti."l her bir lznsı yeni a..zalar takdim edebilir. Takdim keyfi
yeıı namzet ıle takdim ecrn iki tı.za tarafından !mz:ı edilecek bır talep. 
ı:ıa.nıe ile yapılır. Hey'etı idare esbabı mucibe dermeyanına mecbur olmak. 
&1zın namzedln kabulüne tetlr veya reddlne karar verir. 

Kendlajn~ bi.r ay müddetle ihtar vukub;ılduğu halde geçmiş bir senelik 
•lda.tmı ita etmlyen, namus ve ahlQ.ka mugayir bir fiil lka etı:ni2 olan, 
b.Uelt mW:lis olan ve kanun? vasıfları kaybeden tı.za Cemiyetten hey•eU 
ıdarenin karllrl)'le çıknnlır. 

.Azalar .;ırec!lltleri vakit Cemiyetten çıkmak hakkını haizdir. 
MADDE • - Oemiyt'tJıı Şu~l: 
Cemiyoı.n §Ubeal yoktuı ve ileride tesis edilmlyecektır. 
M.A.DDE ~ - Cemf)etin Umumi Hey•etı: 
Cemfyet Umumi He)'etı ter.ede :bir defa l.1art ayında ve her halde 

C'.cmiyet tı.zaı;mın en az bf'§le birlnin talebi veya he•etl idarenin kararı 

!\zer.ne içtlıııa eder. 
ldant Hcy'etini aeÇ'!r. hesabatı tetkik eder. Nizamnameyi t~il eder, 

Bütçenin taYilkindcn ba~ka her senenin 15 Şubatına kadar tı.zalar tara. 
tından teklif ed.!.en huau!'lar ve içt;ima esnıısında mevcut A.zalann en az 
yirmide biri tar:ı!ınd'n mlizakt>rcsl istenen hususlar ruznameye konulur. 
lı:tıma gUnU l:S gün evvel iki gazete ile ilAn olunur ve hükümete bildlrillr. 
Kararlar hazır 'bulunan ttzala.rın ekserlyetllc verilir, Her Azanın yalnız bir 
reyi ve.rdır. ' 

İttihaz e<ıılen kararlar cemiyet merkezinde buna. mahsus yerde ası:'lT, 
MADDE 6 - ldare IJ<'y'et): 
On ki§ld .. n mürekkep olan İdare Hey•cu yirmi Uç yB.§ını ikmal etmiş 

olan faal a.zaıar mcya.nmda eeçlUr. ldarc heyeti 6.zalan meyıinmda bir 
bırlnci \'C bL· ikuıtj ba§kaı., bir kAtip ve bir veznedar \'C bir muhasip ac_ 
ı;ilır. Hey'eU İdare, hazır bulunan llzalann ck.scflyetile karar verir. 

Hey'cU J.1aııı lkl sene 1c;in intihap ol\lllur. Azalarm yarıBt ~r eene 
teb:lll edilir. Çılian 6.zalar tekrar intilınp 0 1unabJllr. Vazife müddeti eıı. 

nasında mUnhnl vukubulur!'a son hcy•etı umumiye nl'\ınzetıerl ara.amda en 
Cazla rey alar. hey'cti idareye girer. 

Hey'eti idare IAakıı.l ayda bir defa ve Reisin münaaip göreceği her 
h&l ve zama:ıda içtima eyler. Audan dördUnUn yaz.ı ile yaptıklan talebi 
laerlne hey•el( \<ıJ\renln ıı:timama karar verilir, Hcy'ctJ idare mUzakera. 
tııım mute~r o!ması ıc;ln lızadan llak&! altısmm hanr bulunmaBI lA.. 
~mdır. 

Hey'eti i~are hey'eti umumiye mukarrera.tınm lcraamı temin eyler. 
M.a.ha:ııa h:c; t>lr hal ve klrda Cemlyetbı parumı mıı.U, ttcaı1 spckUIAayon. 
ıar ka:-z veya sair SU1'etlerde sart ve tevzi etmek hakkmı haiz değildir. 

Ht:y•eti idare, Cemlyetln pıırnsmı bankaya tevdl eder. Bu paranın 11ureti 
ınfmı idare hey'eti tayi:ı ve ona nezaret edecektir. İdarenin masarltl ta_ 
yln. Hük~metın mllsaacl3slyle ianeler hakkında ittihazı karar ve bunlan 
tevzi ve umum!yE-tle yukandn geçen ikinci maddede musarrah Cenıiyetln 
maıı:aadına aıt ilUtUn meseleler h&kkında karar verir ve hey'etl idare her 
Penc hey•et;i .umumlyeye Eenellk hesabatmı, mesaisinin hUltısaemı verir 
ve icabı hall:.de 6'babı mucibesL!e beraber Ana Nizamnamesinde yapıl. 

nıa.iı muvatıY. Cilan tndl!Att müzakereye arzeder. 
MADDE 7 - Aldc mıkdan: 
Cemiyet llzaları ıcnev\ 6 (altı) lira aldat venncğe mecburdur. 
Cemıyot. hıbe edilecek mallan kabul 'eya ndemi kabul hakkmda 

kı.-ar vereceği gibi gayes!nc varmak için vnrldatm k&nun dairesinde tez. 
~·hU çarelerlr.i te .. blt edecektir. 

MADDE 8 - Hesaplıırm teftiş ve mürako.besl: 
Hey'eti Uır.umlye d.za9! meyanında bir MUraklp tayin eder. MUraktp 

ııc:ı!.de 1: r d..fa hesapları t.eft~ ve murakabe eder \'e erteli hey'eU umu_ 
"tn!yeye rapo~nu verır. 

MADDE 9 - Xıuımııawsinlıı d~l,t>rllmesi: 

Cemiyetin ir.fisa!ıı ''cya ana nizamnamesinin de~tirllmesi için mu. 
ayyen olan \91.ım:ıda faal ıtzedıın lMknl üçte ikisinin hazrr bulunmaın ve 
haı:ır olan ful b.7.anm Uçtc iklBi tekli:t edilen husus lehlne karar vermil' 
Cllınuı ıa.zım·ırr. Mahazıı bu tçUmada. faal Aze.nm üçte ikisi hazır bulun_ 
maaığı takdirde, içtfrra 15 gün sonraya tAllk olunur. ve bu içtima, hıızır 
Azaiarı adeoı n~ olursa ol.run akdedllecektir. 

MADDE 10 - Cemirctıa tnsfiycsl ho!inde mııııarının tasfiye ~ekli: 
Cemlyetın tıu!fiyesl h:.lınde mevcut mallar satııacak ve borçlar tea

viye cdllecelt ve kalan pıır:ı. umumi hcy•etın tayin edeceg'! bir veya birkaç 
müesseseye ita f'dllecektır. 

Umumt Hey'ctin içtJr.ama da imkA.ıı olmıı.r.sa Kızılnya lntlknl ede. 
cektır. 

MADDE 11 - Niz:ı.nu.amede yazılı olmıya.n huıusa.t hııkkındn Cemi. 
)'etler kanunu Vt! bu da s:>kıt ise kanunu medeni ahk!\mı tatbık edi. 
l~eektir. 

MADDE 12 - Cemi~·tin müetıılslerl ııunlardır: 

Ylta.ll KaneU : Şark Sıgorta. Beyoğlu, Tepebaşı Ap. 4 T. C. 
Albert Kanüıi : TUccnr. .Ayazpn{'ıı, AyazpB§a Pa!as, 3 T, C~ 
Eli Na.tan : Mektep MUdüril. Beyoğlu, Yazıcı çıkmazı T. c. 
Avram Vcvidcu;: Elektrik İdaresi Memuru, Beyoğlu, Yenlçarşı 

caddesi 90 T. c. 
W!ne Danie~ : Muhaı-lp. Beyoğlu, lstikllil caddesi 3 T. c. 

IBugunkiJ rad~\ 
;;r 

7.30 program, 7,3::? vücudwlıuzu 
çahŞtmı.lnn. 7,40 njans, 7,:;5 ıru. 
z;k, S,20 evin s:ıati, 

12,30 proJ'.roın, 12,S3 mUzik; 
14,45 aj::t.-ı..<\, 13 mUz~k. 1 

13 progı-am, 18.03 r.ifte fasıl, 19 
konuşma, 19,15 müzik. H• ,30 il· 

RAŞiD RIZA 
rıv A THO u llJlllde Pl5klıı ber:tber 

KôRDOCÜM 

Komedi - 8 - Perde 

:Cc5iı.tnş ikinci sulh bukıık Jıa. 
l,iınliğinden: ..... 

941/3 T. 
jans. 

19,45 müı.~. 20,15 radyo gnze- 25. 12, 940 tar"hinde vazife oo-
tesi, 20,45 mUz.!k, 21 ziraat t~k- Lıncta öl~ Ortıtköy OrhaniyeJe 
vlm.i, 21,10 ~'lrlalc.r, 21 30 konus- ııakli~·e ve mctörlü birlikler oku. 
ma 21,45 milzik. 22,30 '(>.jıms ve 1 hında nahliye gedik'i başı:nvuı;u 
bo~a. 22.5G pro~am ve kapanı§. Ömer oJlu Hulfısi 0Mn'm terekc-

1 
smc nuı!ık~mcmizcc clkonulmuRtur 

ıcırar \'ollan VI' ı·ıırılL!ıU .. · ' 
tıa•talık:an mut h -.ıtl !\Iute\'t'ifa.dan aJ:ıcaklı olanlarla 

e a!lllıa• L<>rç lulan ilan tarihinden itihn ren 
Dr. K.EMAL OZ5AN bir ay ve iddin:rı veraset edenle-
...._ • ..... brını -...a.ıe 1 rin Uç ay z:ır:fmda mahkememize 

. ...,~mıtım. 111'7og-ıu lılf'lkll\ı müracnatlan, a.ltsi hnl<le terekesi. 
t 110• "io. S80 f!ura:J raı.nrı Ustll ı.in hazineye de\·rolunacağı ilan 

niil TeJ: uz" ... olunur. (407G6) 

l(DEVtE;İ)l(MİRYOLLARlvellMANLARI 
~i'.~iSt[trME:'.:.UMUM .'tDAAtsi. iLANLARI · ·-~· .. _) ~· ., .. . ,.~·· ' .. ..... ..... ... ·- ....... . • · . 

Devlet Demiryolları 7 inci i§letme müdürlüğünden: 

Muhamıncn oedeli 45,CVC lira ola.n l:S,000 metre mikabı bale.at EskL 
:ehir _ Alyon hattı üzerinde Kim. 40 ocağından Uı.zarı ııııntn 28.8.942 cu.. 
nıa günü saat ııs dd Alyor:ı. yedinci işletme mUdürlUğü blnaanıd& ka.palı 

zer! usullle eka!ıtmesl ya.pılacakt.ır. 
Bu ı~e girmt>k lsteyen:erln 3375 lira. muvakkat teminat ile kanunuıı 

10 ımcu ma:ı~csir.ln F. f:krası gereğince lüzumlu ehliyet ve ticaret vealka. 
lanıe tcldlt mektuplannı ayni gUnde saa.t 14 de k&dar komilyon relsllğine 
vermeleri lA::DJ?dır. 

şartnam\•ıer lşıetm~ komisyonundan 225 kuruıı bedelle satılır, (8'84) 

*** 
Devlet demiryolları Sıvas cer alelyesi için tesviyeci ve tornacı alınacc• 

ğıııdan isteklilerın Haydaij.:oşada Birinci ve Sirkecide Dokuzuncu İJletme 
rnü.dürlüklerın~ mürocaC"tla• ı. (8541) 

••• 
Muhamaıen bedeli 75J(.ı {yedl bin beı, yüz) Ura olan komlayonda mev 

cu~ örneğine ı:öre 8000 (U<:bln) Kg. katranlı kenevir (25 Ağustos 1942)Salı 
gO'-~ saat (16) :la Haydaı-pa§ada Gar bina.aı da.hllindekl komisyon tara.Iın. 
dan kapalı zıı.rt ueullle sa;ı:r almacakbr. 

Bu işe gtrmek ıateyeı.lerin 662 (be~ yUZ altml§ iki) llra 50 (elli) luı. 

ru§'t.ık muvakkat teminat, kanunun tayin ettiği vesikalarla tekll!lerinl 
m•Jhtevt zart'..nrı:ıı ay'n! gür. saat (15) on beşe kad!l.f' koınl.lyoıı Rel.allğlııe 
vermeleri Ul.zrıodu. 

Bu işe a•t ıartnamelcr komlsyonda.n pnra.StZ olarak dağıtılmaktadır. 
(852') 

Belediye Sular idaresinden: 

.Bazı sebeplerden dolayı liman idaresince BUyt\kadaya bir mUddet 
muntuam BU ~ma~nmr.k ihtimali vardır. Böyle gUnlerde su tevziatı 

tabla.tiyle aek.teye uğrayacaktır, Bu vaziyet göz önUne alınarak su sarfi
yatında taaar:-uflt·.Arane breket etmeleri 811.yın abonelerlmlzd'?n rica olu_ 
nur. (8686) 

Rl!lSArLARJ 

ı tklncite§rto 
Keşidesine ayrılan 

lkt'amlyeler: 
1 adet 1000 liralık 

l • rsoo .. 
2 .. 250 .. 

H • 100 • 
lO .. 50 .. 
10 .. 25 .. 
10 .. 10 

" 

Çatalca cii.hmoriyet !LU. liğinflen: 

942/393 

ı 29 lnıru~a satılm.cı.sı icnp eden 
tahin he 1''3.SIIU 130 kınıışa sat-
mak surctile m.ifü korunm,n kanu
nuna muhalif harekette bulundu

~ iddiesiyle m:ıznun Yeniköyden 
Y..ecep o~lu Karanfil Demirbilck 
lıakkındn yapılan duru~a !!onun. 
dn: 

M:ı.znunı.:n suhut fiiline mebni 
milli korunma hnuııunu 31/2 ve 
59/13 maddelerine tevfikan beş li 
ra a.ğzr para ceu>~ile m:ıhknmiye
tine ve yedi gün müddetle dükka
r.mm kapattlmnstrr.ı. ve Qtesbi kati-

Yct ettiğinde mas::nifin maznuna 
ait olm2k ve yirmi bcs lirayı g~-
memek ÜZ'!re karar hü liısasının 
gazete ile neşir ve ilnnma 19. 6. 
942 tnrihlnıle karar verilmiştir. 

(4.0767) 

'Üskilclar Asliye hulil!ı;. Mkimli
ğir.<.lcn: 

942/807 

OQkUrlnrrln Çmnrcta nncı ~ruti 
S. No. 7 de ~"kin Süeda tRrcl'ın

rlan !tocnsı Emin o;ıu :'.Iehmet 
Feyzi Erd:m aleyh ne a.ç lan bo
sanma da\':ı.smın yevmi tahkikatın 

dn geimedi?,ınd~n haltkındn gıyap 
kararı ittlhnz ve 18. fi. 942 saat 
14 tahkik:ı.tı mutnzammm gıyap 
kararı m":.hk~me di\'anhanc .. inc a. 
s•lm•$ olc!u~nd:m M. :ıleyh Meh
ır..ct Feyzi Erdemin yine mezkfır 
günde mahkemeye gclmctliği ı:.n. 

rett~ gıyabında tahkikata ı'tevam 
ve icap eden karar itt'hnz ohne
c:ai;ı tebliğ makamın~ kaim oL-ıınk 
üzere ilan olun~. ( 404.81) 

(KAYIPLAll 
933 senesinde İstanbul hukuk 

fakilltesinden almış olduğum tas. 
dil:namemi z'l.yi ettim. Yeniden şa.. 
hadeuı.ame alncnğımdan kaybolan 
tnsdi'knamen'n hillonü yoktur. 
Deniz önyUzb:ı.,ı Zinnur Kortııy 318 

'f. ~ ~ 

lz:mir nüfüs memurluğundan al
ciığnn Kerim oğlu Ker:m ad
lı nüfus kağıdımı Sirkecide 
ka}bettim. Bulan aş:ı.ğıdr>kı adre. 
se girdikleri ta..'<diroe memnun e
lli lecNi:tir. 

Sirkec:: Demirkapı lastik :ltel
ycsinde Anknrnh l\fehmedc veril-
mesi. (407nG) 

••• 
ll99 9icil numa.-.ı.lı foför ehli· 

yetnunf".mi zayi ettim. Yenisinı 
alacağımdan eskisinin hUkmti yok 
tur. f40774) 

Unlm.p:ını, Ze~Tek Firi ~J~nıet 
1ıa a solm'- f;'! mımarndn Jlaı;nn 
oırıu Cclt.ıl Gıılener. 

.y. :lf. ~ 

3476 No. ln bisiklet p·lik:ımı za
yi ettim Yenisin inlac=ı';:ımclan es
kisin'n hükmU o'm~dcğını il:in ede-
rim. (4077L) 

Ayvnn ara • PnnırC'ık ~cıl ı. ·. t 
Ali Ü.ıtiirk 

l\!HH 
Oyunlar 
reatfivaıı ı 
14.22 Ağur;to! 

duhuliye yoktuı 
Konsumnsyon 
tıeıerl piyango 

gışcıerııe Festival yapılacak gazino. 
tarda satılma:n.ıı:ıır. Her tUrlU ı.za • 
ııat Telcton: 23340 

·tun·" KODAK'!-Satıcılarından 
_Kodak f Um isteyi~:-

KOOAK (EGY~T) A.Ş. 1etenbul 
-- -= 

Gayrimenkui satış. ilanı 
lıtar.bul Emniyet Sandığı Müdürlüğiınden 

Parlak Mustafa D&.Yl 291/6820 Hesap numara.a1yle SandığımızdaD i 
dığı 800 Jiraya kBr§l Maıtepc'de Kuruçcşme so'knğında ~ numara.il 
ba!ı~ ve mU~temlla.t ahş~v evi birinci derecede ipotek etmiştir. 

Dosyada mevcut tapu kaydı suretinde mezkur ga:,rlmcnkulUn ••!(' 
lal'da ayni Y..arjye ve sokakta 5 kapı 940 vergi umum No. iU umuo:ı tt1 
salıuı bir dô:ı.Um iki evlek 228 zira olup hududu şarkım yeni kU~d oıuııf' 
tank garben Rlza kö~i<ü ve MıhalAkt ve Manynnın tarlnları §!melen ıP' 
ltıı.d:lcm Riu Pa§a eıycvn1 Koııtl ve Saburu:u Bodos tarlası cenutıen ı" 
lu.ddem Kemahlı Hüscyill elyevm Hidayet ve mukaddem Nacjye eıye~ 
Hlııbi senet t.arle.lo.rı Şalıver ve Hüseyin ağa tar!a.aı ve kısm.:ıc sığır '~ 
ile mahdud tarl.a elyevm hane maa bahçe yeriyle mUlkü olduğu., bC1' 
edilmiftlr. 

İkraza t.aas ols..n muhammin raporuna göre umum mesaha.ar ı 
metre murao::-&ı olup bunun 920 metresı arsa 97 metresi bina 51 uıe 

mü§=~ ;:ı 5::t ~~~;ıo: f;z~a n:~~~d~r •• oda 2 sofa l • Matball 1 

h~ll 2 _ gusı.tUıane ı . ouıı ta.riı;de 1 - kuyu ve odunluk va.rdır. 
Vadesl.n1~ borcunu vermediğinden hakkında yapıla.o takip UJ' 

3;;»)2 No. lu .ıu.nunun 4ô ne maddesinin matulU 40 ncı maddesine gö,. 
tıl.u:ı.a.11 icabeden yukand:ı evsafı yazılı maa mUştemilAt Bahçeli 
C\'ln tamamı bir buçuk ay mUddeUe açık arttırmaya konuımu,,tur. J 
tepu ajcl! kaydına göre yııyılmııktadır. Arttırmaya girmek lsteyu l 
ilra pey akçelll verecekti•. Mllll bankalannu:zda.n birinin teminat nıt 
bu d.a kab:;l olunur. Birik~ bUtUn vergiler Belediye resimlerl, "/ 
ica.resj, Taviz tul.an ve te:.Allye rilBumu borçluya aJt,tir. Arttırın& prt 
mwıi 13.8,942 tar\hlnden itibaren tetkik ıtmck isteyenlere Sandık .flıJ 
~lert eervls•nde açık buıundurulacnkur. 'J'ııpu sicil kaydı veaalr lıwı' 
ma!tmıat da fartnamede ve takip doııyaamda vardır. 

Art.Urmaya ginnl§ ollll'l)ar, bunları tctkilt ederek satılığa çıl<~ 
gnyrımenkul tıakkında het ~eyi öğrenmiş ad ve telA.kkl olunur. ~ 
arttırma 19.10.942 tarlhlnı> mOııadl:! (pııznrtcqı) günU C&ğaloğlunda 
!>ıtLcağımızda saat ıo dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ih~ .f' 
pı;.a.bllmeaı iç:n tekllt edilecek bedelin tercihan almmaaı icabeden I 
me.~ mtlkelle.."iyeWe Sımôk alacağını tnmanıen geçml§ olması O;rıı 
Aksı takdirde &on art.tıranır. taalıhUdü bakikalmak şartiyle 4.ıı.9'2 
rı'.ılne mll.sıı..:&ı (çarşambıı1 günll ayni mahalde ve ayni saatta son .tU 
mıısı yapılaca'kt.ır. Bu artt.rmada gayrimenkul en çok arttıranın uııtil 
bır akılacakt'tl'. 

Haklan tapu sjclllP.rile sabit olmıyan alAkadarıar ve irtifak ııP 
ıahlplel'i.nln bu haklarını ve hus ıslyle faiz ve ma.ısarife dair l.d 
tlln tarihlMe.n ıUbaren 20 gün lçlnde evrakı mUabjtolerlle beraber d 
J>"lze bildirmeleri lh:ım:lır. Bu suretle nııl<la.nnı bildirmemiş oıaııl' 
bakıarı tapıı alcilleri}t) sabit olmıyanlar satış bcdellnln payla§ 
hariç kalırla ... Daha !azla malQmat alma!< isteyenlerin 94011402 
numaraaiyle San '.lı~ımız Eukuk işlerj servisine mUrıı.caat etmeleri 1 
mu l!An olunur. 

Emniyet Sllndıtf: Ssndık1.a:ı alman gayrimenkulll ipotek gôıtt 
uıteycnlere !":Uhıımmin:ertn.1zln koymu§ olduğu kıymcUn % 40 au t C 
vUz etmem~:t b.zr.re ihale tıedetlnln yarısına kadar borç vermok aurtt 
kolaylık göotenr.cktedjr. (8696) 

lstanbul Deniz Kon1utanhğından: 
Deniz lisesi ve deniz ge dikli okuluna girme ,art! 

DeniZ ı;tı~.!ı: N 
l - Denız Cseatnln b!rlncl smdına glrmeğe istekli okurlard&JI 

le kala nla:r e.ı"Jla.r.~k tır. 

A - Uıe birinci 11ını1ta lkmale kalanlar deniz li~ blriDOl 
B - Ort.a oku' eon smıfınd:ı ikmale kıı.lnnıardaa deniz ıı.ae.ı -~ttl 

sınıtma tallp ~la::ılar ıkmHi imtihanlarını verdıkler1 takdirde ~ 
Uz~ı e kayıt )'ap:ıaeakt:r. 

C - l.i8<. cL'1ncl emıbna ya§ haddi 1~ • 18 dir, Altı ay 'ldlç01' 
ıar kabul ed:..ı!r. 

Deniz .-;ı-cildi oktL•u: 
2 - Del1\7 gedikli okı•ulunun her tlı,: Sltlı:fma orta okulda lk_.,, 

lanlar aım,.ca.k+;r. 

A - Butl:nduklan arur!Jarm muadili olan gedikli okulu ı 
kayıt edile.::.,!ı.lerdir, 

B - Get.ltkh okul"JM giriş, yaş haddi, birinci smıfa 12 - 1'7. J 
aıtıı1a, 13 - :ıs. Uçuncn srntfıı u - 19, yaş•.nrıo.fo oıs..nıar kabut 
in lır. 

+- • N~ S - ...,,tanbul ve eıvannda bulunanlar , lstanbu\ denlı kortıU· 
1 

na, İstanbul harfclnde btılunanlar mensup olduktan uksrUk oO~ 
nıUracaatları, 

4 - Kayit mOddet'f 2<I Ağustos 942 aqamma kadardır. c860ll)' 

~AHIBI : ASIM U~ 

OmuınJ Nesrintı idare eden 

tiasıJdığı yer: \'.'ı ıo·ı 

Betilt Ahir.el Se,;nıpll 


