
11 AGUSTOS 1942 

[PAZARTESİ 
} • iDARE YERi 

N Ul'll«llDaniye: No. 17 

Telgraf : Yeni Sabah İatanbul 

Tdel:en: 20795 Beıinei Yıl No. 1532 . ._ . • "'.. . ~ f' ·.. • '-f 1 ..,, . • .. •· • 

Her Yerde S Kuruş lif-
.. GÜNDEIJK &fYASl IULK GAZETESi T T 

Z!!S 1§ -=---e@ 
. • • ~ :::us:z: - ?iF - -

eısıcnmburumuz yurt seyahatinden !! avdete 
• 

r 
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.;::-__ 1_ 1jef, halkın candan ye coşkun sevgi tezahürlerile karşılaiıdı 

~~d~~~aGood~ ~~~ 1~a~mooa~~n'~~A~ 
b1t~ ~ırdı ver---=- ile çıkarmıya te- N h A d dll temaslarda bulund11lar, fikir ve ki d b" "'k 
~u N~ n?b~~~: t 

1'tt~ cd;z~c .. ld~ Hüı<l:.cı-1 ~~{~~~ ~~;~:~ e ru ve HZ8 un çalişmada ilerliyen Nevşehirlilere acı arın a uyu 
tu <.ar. h, bü- g 4l J,·~~ ,1t,ıg~~z hcıkimiyc.li tin ekı:>eriycti fevkı·f edı·ıdı·ıer takdı· ... 1e .. ,·nı bil',Jı• .. diler den·ız muharebes·ı 

Resmi tebliğe gore 

Alman ar dün de 
May, op ve 1 a ıo-

1 lcl Hındus~ıın k: 1 mrnı/ı,::Kn!rğ~ vç yarlı-- ne3; ı~t.eıse ~- ı ,, ı . u ı, 
clı 1 1tnı ıd- t ~ t ( / !daı('sır.e foş- mın icra eclıl- Ankara, 9 (A.A.) - 7 nğus- lerce. lıalkm JX'k candan, coş -
11 H~e \'~ be- h.t . ~iJu fi< d.oqm. YÜrthrıiiş- mesı ve Gandı- K ki kf k tos 1942 cuma akşamı J{a.yse- lrun sevgi tezahürleri ıle kar -
y "tı.z "<' ırnu - l.H.n uı. ıct Ilınilısta,.m bir run de boyun aflŞI 1 ar ÇI fi :rj, Niğde, Kı~' r vilayetleri- şılanmışlardır. Reisiciimhur, a-
b d ~. lı 1 b n ti<' ,~n.olhalc 'c salOıi11cti- eğme. i lfızım- nin bazı kaza.larında tetkik sc- dı geçen ka.sı.ıbalarm ve koyle-
ıtıanı llnd n aş. 11~

1

Br~ı 'na-.s:ıtıa, yani Rü.- dır. Hindistan- olundu. Şımdiye kadar tevkif yahatine çıkan ne ·ıclimhur ls- ri.n hepsinde b~ta men,up bu-
(( bı' d· o t - ger t(lker

1 
ra a~si iritıdc di- dn jse, Hintlılc- met İnönü, 8 a_:;'Uc;tos cunıar- Jundukfarı vilayet vnLiıi oldu-

:ının tek nda.- 00 alıiı ~ ~ı 6 m~ö'a~ hak oo rin ne ıs.t~ liğı edilenlerin sayım yiiz kıı k tesi sabahı saat 8 30 dan ıtıb:ı- ğu halde kaymakamlar ve ns -
lı~ dık kafaJı- t ı1:."il ~ t h '. ,_. ~laıresırnıc miı.~- hakkında ıtıma- dokuzu bllluyor ren Kayseri vila~eUn,,. bağlı keri ve miilki memurlar, i)ğret 
nı ve k(;nd.i ı- r u. tuııct 1wlinc gel- clı:ı değer hiç bir -o-- İncesu, Ürgüp, Nıt>de vıll.yctıno menler, ıx ti, belediye, hnlkev-
d:ı <l.)'~ı nokta- ~~.sıne lngıltr;rc m,...ı oiau m:Llfımat yol>- K b' d bağlı Nev§ehrr, Arnvsun ve vi ve odnlıtn ve diğer mnhalli 
butu 

1 
I r ~ a:lcat (fo, di lla.rrctleriııtn tur. Her halde ongre masm a Kırşehir vilfıyctın(S bağlı Avn - teşe1tktlller ve bilhassa. kadın, 

1.: d n lJ cJ be ki tuttu, 1•11rbin sonu.ıu ~·uz milyon nii- aras, firma yaplldı ve noz ka?.alannı t(;;:"ı.;f bu)"H'll1UŞ erkek bütün halk He yakından 
ü tU: 1 crıud ı. tam simdi Ş?ı fuslu koca. bir lardır. temas ederek kasaba ve köyle-
k hılırguı~ t·, :it, ':;~ . lf 1u118tanlıan ~;,. p ~, ıu ~iima~~ kut: zabita kuvvetleri binayı Reacümhur, bu kazo.larda nn zi,raat, iktısat, kultür clu-
J 1 n · t '' t., d"var. 11P'lld 1>nı- e. ının mecusı ve yol uğrağınd.:ıki koylerdc bin (Sonu Ba. 2 (Su. S te) 

I ll I lJ- <( 1 
{ llQylc illurrfı Vtll:'i ol şefın'n akıl V" dün sabah işgal ettiler 

c ' ' rc..ı / t • Fak<ıt 01 a gcle;ı 1.": mantı~tıın uzak 
ıı d ri \ hı..: - tllua; -0 butiin <l tnııa- ve folfıkct ~ctı-
d ·' u ıun- boyu (',..ıı"'g~" 1.!r • rJ(t fıkır ve nrn- Hükumetin tebliği 

u 1 l ı~. . . , . ' "' en '''' ~- d . l lr 1 ı 1· u"-?ı ırtt '!toktur ınn ı tıral{ et- ---oı----
teı ıu 1 n kacı r L · 1 rnooığı nrnhak- .. x

0
n,.,.,,. nn..4.i-.-.J:-uı· ... 

11 
•• ::,

1 rı ' n • ı Hn . kn!rt.ır. Bu buh- ·""'··· •-• l'N.lı ., "' J 
(' c~.r. . - uSEVIN CAHiD YALÇIN ~da Hın.t mhs Ilindh,fanı t.cmsil ettiği hak· Alünhal Erzincaıl, sta11b11/ ve Samıun 

y, 1 mdı- im nları tak- landa.ki iddia. kaim} l l J~ 
l h \da.r bıı ulh JleV"a . - :lirc> layık bir o'un:uıınz.,,, mebuslu l arına dun c. H. P. 
Hrrı t ettle butun d"' mbe- ı~d~! ve o J g u 11 l u I\ ese- Bombay, g (A . .A.) - Gan- namzetleri ilfİ1Bk/a intihan edil'-Jı• 

t(lp U\ord unynda n gostermışlcrdiı - di, Nchru, Azad ve Kongre I I' u 
tı 1 \~yı, '1 c· ıı t 1 \•a•- (;, ntl. Hint Mlıslüma.nları- icra komite--inin diğer azası --, Ankara, 9 (A.A.) - Açık 

' ı.<ınırun nı h lef · tevkı'f ed·ı · ı d Al R ol~ Erzincan m-'-ıısluklanna b, n ı "' ııgn ı... n ır. a ctındcn hah e lcr- ı nu<> er ır. U t.v 
.k ı t ~ r d VlcLrı ~ fn, :Ya- ken boyle nazik bır d kıl .. rla Chmdi '1ıla$1l Tctilcıf Edtldit man • S Ttearet Vek8.Ieti iaşe milirteşa-
J ıı Uındıqt .ı_ nu uz Ye onlarla rı.nl, r.;ma.J\ m n ıwı nsa- Bombay, 9 (A.A ) _ Bom- Jh d . rı Şiıkrii Sökmensticr ile Ala -
~ U<tn atı r-.ık mı ,. su una aır ~ir. }lleıkez okulu ba.q·;i!tet-u.. eo ı...· ._,,. :u Y ~ ~. ı soyl:ı or. h.ı>ndi bay l:ongı esinın reisi He cyn- v 
'V\lkıı u.. b • . .. - - L • • - a mG:ı•·r"..nG. l"lN'"'-•Y.!' " 'l\ct.1 u u 
1..f. ;f;'lh1ll · li:H- d vı~e:ye tin bAAına frlitkct get•recek tevlnf cdıfmışlerdır. şay ıaj la donntılmışb. Saat 9 da rey 
B mıı b olar n 1 alı t V(' ~anasız bir ısywı lıareket.'ı1e Gandı'nin tevkifi hakkında ;;.andığmuı bo.<; olduğu ikind 
~~ ga~e~ d b 1 )~~·duk. gırı.c:;ırken Mli Hımanlarla mü- şu malClmat VE:rılmektedir· mıintclıiJllere gösterildikten .. son 

liıhı~ı yb. lnız f r \ y~~r;ı~keSJn. zat kerı· eyi .ınevısimsiz buluyor dn ı· SGaatd~ ~ üç pol~s ot.?~Obdi; Berlin mahefillerine göre ~~~~Pürarti~kanıvc ilk.Zu.:hctü".~ ~~: 
k tı ıın li \: uu - ngı ızlC"nn hPm kcn<l v .ırlık- ı an ı nın eYının onun ~ 9U'"°'S' uag y..-
ne: r\ da.ınır ~c ı::;: ~~re- laı1nı, hem sair mılletlenn ha- durmuştur. Gandi'ye ha1.ır- - bukçuoğlu atmıştır. 
lı 11Yandıran \ahşi ~u~ ve yat haklarım mi.ldn.faa ilr mcrı- ]anması için vakit bırakılmış Sovyet ordusu kayıtsız Saat 11 re OOğru vali ve bc-
ha~ ıl t.rd <'c-kırunı . \be an- gul olduklan bir dakikada Hın- tır. MR.hatma Gandi yatağı- ve şartsız teslim olma· ldarediydeareisıtuUV .. ~oersıkt.?ter Luko· tfnfi erKaınsr-
ç 1 Hun b etr ~· u sul.h distanı Japonlara teslim etme- nın içinde duasını okuduktan 
k.~ ('fl.k halcs1 Ya.rat.ı • ındu hır mek L<>temelerfoi z·bnıne RJğdı- soma kalkmı~. sahalı tuva- dıkca sulh yapılamıyacak salonuna gelmi~ ve reyini kul-

3! : ~ bır gn- YorJu. Fn · ramıyor. Jetini yapmı12 ve kongrenin n 9 (AA) Of' :taınmL5tJr. 
au:h a ık UlJ geld kı' bu 8 • S 5 ) ıuern, · · - ı: .... , ı 1n (Scmıı a. v ü. tc • ahf'll · mumi katıi..bi Numan Menemen-

Yeni Mebuslarımız 
~-~~--~-a~-~~--~~-

Japon tebliğine göre 

dor'u zap eriler 
---O---

Müttef ıklere ait bir saffıhn~ 1 
gemisiyle 7 kruvaz6r, 4 muh

rip '\'C 10 11aklive gemisi 
babnldı Sovyetler, Maikop .. 

1 doğru çekilmeğe ba:. ıadJ 
--o--

Ayrıca 3 kruvazör, 2 
muhrip ve bir çok 
nakliye gamisi de 
hasara ugratlldı 

Müttefik tebliğine göre 
A'meiilmn deniz filoları, u
çalıların Jıhwt~ N.Jn.'le ~j-,Jc.ı 
,.., Salıımon ailalanna karı,ı 

!Si<ldetti liücumla.r,ln 
bulundu 

Londra., 9 (.A.A.) - Birl"'
şik Amerika Bahriye nc7.are
tinin bildırdiJinc göre, dcnız 
tayyareleri tarafmdan himR.
ye edilen bir ~rikan filo
su Şiska adasına karşı mn
vaff:ıkiyetli bir tanrnız yan-
Dıgcr b ı· .. u erı! •. .m fı.o u 

da Salamon atlala.nna hücum 
etmiştir. Bu hiicuma Mıi.le
fik Bahriye kuvvctlPri de i13-
tirak etmiştir. 

Harekatın memnuniyet ve
rici bir şekilde inkişaf ettiği 
ilive edilmektedir. 

Amiral Nimitz'in Tebliği 
Pearl Haıbour, 9 (A.A.) -

Amiral Nimitz tarafından 
\.. (Sonu Se.. 3 Sü. 3 ıle~ 

1 Rus kuvvetleıri 
Volga ıle Don aras da 
büvuk kuvveti lem 

bir t arruza geçf 
r 

1ıuUi. 

\• 

' .. 
ı. 1 en az n hı'r 'ak 1 g'ili~lcrin mazide Hıntilsta - Alman resmı m ı erı ayn 
~1 ~l k d l h kkı d h b' (Sonu Sa. 3 Sü. 1 ed) tun bf' a ı \'atanına \' b' ~ karşı takip etmış oldulrlnrı bir Rus sulhu a n a ı~ •r ____ .:.::..:.,:.:.:....:...:.: ___ _;,..:;.... ___________ _ 

tnc ı ıyet za.r,u ' eoo·t sıyaset hnkkmda bir ~ok f;ey- ~ey söylemiyorlar. Yegane kay- T e d af u .. "ı h a va s ., y a s fit ı· . 
l<-1 o tıd :hııı go lf i ~r .: - ler söylcne-bilec.C";.ini ku,bul e- B. -d d . dedilen nokta. Sovyct ordusu r Ü ~ 
on n r m~lhuz " .ı.ı;k1 ngı ~z- d~ıım. l"akat inkar cdtlf'rrıez ki, ı r ı ı a kayıtsız ve şartsız teslim olmn- Mu·· BAREK 

1 
..,,.,, k ::ı.nn.n Hi ı· +n--ı k' 1ı ·liz h.k. · dk hiç:b" sulhun yapılamıya-U< t d ,..,.:,me ı( n ke d . . ı~c ıs~~a ı ıı,rı a. ımı- ı ça ır 

ı;10 U\ ar a.r:: 1 n ırunı yeti. gıW.kçe h:ı.fiflerut><;{e ve cağıdır • 
d unm Ye K~tt.ı~~ ba- ~erlilerı memleket ıda:resıne t.cş- Japonlar Vladivostok'a La Suisse gazetesinin Berlin MiRAÇ 

ar F kat butiin 1i d cı. vik etmeğe doğru yürümüştiir. taarruz edece"\ermiş! muhabirine gö~c, bu ayn ~ulh .. 
ı....., v gl'h ıkn ın ıst.uıın bir Nıbayet Hmdıst:mın bir do- §ayiaları Berlın mahfillerınd~ • 
vu aı.ı un 'b a edenuvccegı : hak • . . Londra, 9 (A.A.) - Star ciddi telakki edilmiyor. Rusya- GECESJ do t • :ı ır tt; kıfb mnron \'O ı:;ahl.hıyetine .. h . k 
l<-l dı vannın kıl . anenın m .. lık olmasına, yani Bliyük gazetesi .la.ponlann Vladivos- nın dunımu biç şup esız nazı • 

(ıt n eılc~egı umıt vlc mantık Brit.aııya aile~;ı içinde dıger ül- tok ve civanın ele geçirm.ek i- tir. Fakat Sovyetler Birliği, uğ- b k · 
i<l.nd 0 una.maz kel" ı .. · .ı._ı. ı· · radıglı ibuti.in muvaffnkiyetsiz- Dün gece mü. are . mırac 

lı~• ı, l Utrı".-..- el : "r -O musavı :al41'\ ve sa. ahıyet- r.in bir an evvel Sovyctlere ta- Kandı'lı'ne tesadilf ediyordu. -<.ıc den 1 .J ... • cnmu lngı ı d · · v-- liklere rağmen yıkılmnk üzere 
k""'' a dıgını .,,."1 · - er rur<'S' .. ncl-0 miistnkn bit hü- """''UZ ed"-'eklerini, '·i.inkü bu ... · al 1::''' · ·ı er Bu dini geceyı· Mu"slu"manlar "•ıu ı.nın '""".J uyor ve ku t har 1 -~ """ ':t dcb>ildir ve şım gesı ı em 
fak ' ınıa.ıu hılatınd 't · me ıne ge_:nt:'~inc ngil- bölgeden Japon adalarını altüst kez bölgesi sarsılmadıkça duru· ı·badet ve taatla geçirmişler 

l'<lfcc·k but .a 1 ti- tere razı oldu. lı"'akat Gandı 
ıt;r h kuı ısındunb Hın<lı.,.-t.anın Hu.zreUcrinın inallı tuttu haı _ edebilecek olan hava ta.runızla· mun bütünlüğü hakkı...,'la. )'rıkın ve aziz Milli ~J'imiz başımız-
C..1\ 1lJ a iJ'1 fık • d 1 "'-nr.t~~""";;.,,..,.A.,.., k kt k bir atide ne olacağını kestirme- d ğu h }d leke-lartnd ın yı bu lıunive-ti rı~ en bin sonunu b klemcdcn, tam nna ~M.Lu.cwı or ;u • dn. 'hulun u a e mem 
n k rın :.!t.n.rıcdıyor · C·n d<'a~- şbnd., ~1.ı dakikada. Bindıstnn- la.nnı yazmaktadır. ye imkan yoktur. timizin vakarlı bir sulh ve 
d 

0 
t «il ~o· \'ah · an ı · u dan çıkıp gilmc·lısiniz, diyor. Bu gazete uzak şarktaki Sav ---~---- sükfuı içinde böyle nice milli 

,.()~\Ulltştüı. g et lin bır bet.taya Bt.Jki kendi. ine böyle ilham \·a- yet ordusunun müthi.5 silA.hla - Alman h·u· ku"'" metı· ve mübarek geceler idraki du-
b.r 

1 
John Stuaıı' M~lız ~ıl.o- ki ~lınu~tur. Fak:Lt ona. gelen rn malik oldui:'ll ve Japonların asını tekrar eylemişlerdir. 

~ıu~illet bir fikir v l, k bUtiln vahi ve ilhama biittin dünyanın bu orduyu yc-Jlemiyeceklcrini - \, J 

-------------------
!Zafer taarruzdadır. H~va taarruzların~a bt; 
1 amaca hangi kuvvetlerın ve ne zaman ıle1 b · 

leceğini zaman gösterecektir. HerhaJde, zaierı 
işlek bir yolu da havalardan geçer. 

Yazan: Emekli General Kema1 Koçer 

cdafüi hava siyaseti, yurt 
göklerini taarruzltırd:'l~ 

masun bulundurmak gaycsını 

istihdaf eder. 
Yerden havaya kaı-şı nıü la

faa, ancak önemli bölgelerin 
korunmasını sağlıyacak derece
de çerçevelidir. Bu sebeple, bU-

yük kuv~etlerin serı 11ıJnf" ıne 
ve cephenın zaafa dü9ilnrnı1 ı
ne yol açar. nu harp h. ı .. bat 
etmistir ki. uçak ı.ı:narJarın 
verdirdiği hayıplar. hav-. k rv-
vetlerininkinin nıh .. y ·1 \ u:1JIP 
beşini gcçememıŞtıı U<:at u 

(&mu S" . .. (Ru tt fıkı ı olı;a ve tek bl~ ki a!l:ı:;t boyun eğmeye bir mE'Cburiyeti !il.ive eylemektedir. 
~r'ekQaal ~ ~ u ~k~~ E~. G~i ha~ ~t- ~,~,- Uzun to~antılar yaparak ~~~~~~~~~~--~~~~~~~~-~-~--~ 
~ o Yalnız a.d ,';:. al.ıf bulun- tikten sonra İngilizlerin sü1.le- emniyet meselelerini · b t • t • 
tra. 'atıınua..'jına ka' mıly·onl~r: rinde dunnamala.nndan lr'lrku- Amer·ıkada tutulan $ t Ş S S emı 
hk• nını ll'lÜ)fı.b~..a h:,.~cn<.lı ı- yorsa buna dair 1ngıılizlcr<lcn ve görüştü er es sa 1 1 

t r d uuna mn- ··tı fil l · ı · Be 9 (A.A.) 11erlinde 
11 , ı~oı ve hUrri . • mu e { cnnc en t.emınrı.t isti- N 1 1 rne, - +1. 
I' ~ı b~ <l<•mek oldu. Yetin ma- yebilir \'C nihayet bugiin t~t.bik az casus ar kaı'bine iki gün siiron aı k~ ar· 

edıyor. gunu tas- , edeceği tedbirlere yann ba.şvn- kaya birkaç saatlik toplruıtılnr b f d ) 
);'alcat Jthn S rabilir. Aaırlardanberi istiklal.. yapmıştır. ve unun ay a arı· 

::Ura!1a bütün IniJ:rt Mill'in siz yaşamL., Hin.distmıt bir ikıi Bunlardan altısı dün Bu toplantııaroa bir kaç müt 
h~k fort ~ııı tanı~rı ka:.şı .tek Gene daha bckliyemiyor mu? elektrikle idam edildl te(ık şefinin Moskovad:ı. S:>vyet 

· k.ı, sade-ce fikiı· v ~~ı'V'ı,r.ct Halbuki bugün bu mfi.na.aız ıs- mşealanfleriyldike. 1::~~= ~~~~ • d k b • k •t d •• k k 
rı~ttıdir; tesvık e soz bur- rarı gösteren Gand.i, mantıksız Londra, 9 (A..A.) - Almaıı l . T l ap ungagı asıp a 
~ı~ huı.ıyeu d~:Jr&k ve iS: ha.reketile ne kadar anüpati.Jı derıizruWarı tarşfmdruı Ameri- ~t1!•iyeti meseleei görü- SVlÇTe e Çl an l s .. 

:~
1

k~~~ığ~:n~~~~~~~~~ı~ f~~~t=rmJın:;~~~riv:;~ = =~~:n ~: ::a~: M~kova m~erelerindc İn ~·uran iktısadi meseleler hakkında ne dıgor 
~ ı iA~r ınenılekette dü ı \e o ka~ar kuvvetli ve haklı bir lektrikle idam edilmiştir. . gilizlerle Amenkalılann Avru - v 
l.,__. ":-""';3.Vüaien lnnsun .nyanın mevkıde kalır ve dilnye..nın her Biri müebbet :ttn-."Ye ve di- paya bir a.c;ker çıkarma. ba1-e.- _ 2 t•) _ ,. cağından, pek haklı olarak, en- dan nezı dolayısiyle kötti bir 
:s1 IÇınde bulunuyordu bıKr. ka- tarafında muhabbet ve teşvik ..... ~6 keti yapmaları ve her lıalde ı-. Kart esika usulünün Ma- dişe olunuyordu. Binaenaley~ vatandaş ve millet du§Inanı o-
~-n onu l!lJetn-... . 1mse- bulur. İngilt:.eromn yerinde ğeri de 30 sene mü ldetle kU - kinci bir cephe teşkil ~tmelen . st.a ~e v doğurduğu 7.0raki lsviçre hükUnıeti ekmeği vesı- larak te.shiri. birtakım kımscle-
~at ~ai:Y\~~ı ~- ?~ hU~ böyle bir harp ;;;~ cezasına mahkiım edilmiş- ~~~~~~irler alındığı sa- ::r:ı~'ii~ l.a;~:~f !~~~; :::ıc~~b~:~t;ğ~~:!:~ :k~ ~ ~rm~~!'~ .. ~fui~:::: 
lh~ekette kaJ"Uı.at..i hnaflnd~ ıçları.e, JaponJrı.r Hindistan ka- tı~ sistemi hakkında be.kın ne kında halka bir beya!1rı:unc n~- landırmaktan c13ha tc-sirli olu-
iısYan h bir kargaŞaJ.ık ve P~ nda beklediği sırada, Hin- Yeni Romanımız : ~ . §ir ile halkın aklıselımıne mu- yor . .Alelumum i. -ısanlnnn resmi 
ltuu ken~ çıkannak hale- ~~~~~p ~kilmiye razı sl~HIRBAZLAR OSTADI ~,or.J. rede bir müddet ekme- ra.caat etti ve b~ m~racaa~ iR: rruhmlarcazaııvet.ahmınolun 
~ ıa e hülva ederse o ır . .uJbutere lBndistanı ~· 1-S:s~ka a mı tabi tutulması, tenen muvaffa.kıyetlı _netıceyı dugu kadar kötü kansel 'J oln:n· 
~tn~ kalesinden -çıkmış, h~ ~Udnfaa et:nekle kendi vaı·lı- L • s •NA gın v t Y ı serbest mi bırn- verdi. Demek oluyor ki, hazan dığı v~ birçok meml0 kc·"lcrde Eoıt 
kuw~tiıun hUkfuneün zabıta :.TI V<: ~epnniziıı hün·iyet ve EBU A 1 1 yoksa 831!şm n geldiğ; m selef, "halkın aklıselimine yapılacalr eski kıssayı dahn 7.ıy.:df' na .<ı.rı 
kcııet <>ldu~ z .:ın e k l e mü- l3öy\~~ n1ildafaa . ediyor. ~ılm~de a~~ müddet dun l . . bir hitaıı vesika usulünden dn· clikl.ıı I! almak icap ettiği W)-

~~Yetiııi a.ın:· ~luçlu Gall.aı~ muh~ef~,du~~.~-~cd~~ ' ~1\llZ Muha.n-eın Zeki Ko~n ')8.7.dığı bu ~i<l- \ u:eı-:111 . beti' bir mt !tal• ı w ha t"sirlı olmaktadır.,, MU ~l leneb'lir: "Bir yolcu palto s r-
a.uur \'~ lrn-- ur. ar.di ma +-n~- ""t\ÇU ......... U§ • ~ı,ı-.. • b•' 1i sihrin binbir oorannı llşa Lakin ısa 1 ka :1 t -ı bir dt:vreJe b:r şahsın bütün hır tında ) ı nlıyornuş G l 

bUıııtır .-....u.aa.Uni. eoylem ;~' n •·••.a.n·lızu gibi ortadan ı mernkiı, siıri~.r'ieı, u) \'e ne. ticesınde ckınetık H ....... Y·t bı- mı·ıı.etin mulıtac bulundu!!u zn- ıı.iz ı l '"gıc·nhı t 
· Falt~t bUtUn . .e.~1.e kaldırılmağa ruah.k"~ .:ı :rooıa.m n~ be.,ıaddc.. d 1 & ı Ul. 

~ Hındıs-.a- il'" . uwuur. k · bı tutu1m~ \~a · "~ t.ı~.n ;!· ruri ihtiyaç maddclcbni isıaf pa' 'i~. 
~- ., _ _ US('tyıo Oahid YALÇL"' Bugün ikinci sahifede okuyaco sımz. __. ra'lnldı .. Zı~ d ;,,tıh , •n rt ,. ve hunları muhtac yurtta \ar-

-~~----......,...__ _, .- j ma netıcet:m ı: • • ' • .... ~~ .. -
• 



SiHiRBAZLAR KRALI ( 
EBU ALI SİNA Vurgunculara dikkat! 
~; 

•mrtmllllıiKı # 1 

No. 1 

Bir otomobil kazası eltlll,: 
hir lrifi ,. ••• ~. 

Dla sabah sam: 9 da şoför 
Bi1mrilwim Wırnı.indn'd Çi.t:a.181114 
5' plfılmJı taılıBi ot:.MMllA 

••met•K~z-• 
1 

RmlrA..-•b 
Şehrin. b8.khni Emir Abdul .. 

e..-aa •• dm 
)ijUJW!Ul.JDlf salJsha bıdlır ad
lan sağa, it 1 aola ..., 
• wıte 
0.-h W'=•:tDeriDe bir sıkmtı c;sıaıe. ya er-

)ıesi gfln, ]l&but bir1mo gün 
IOnr& h&ji-,. .... wra ~ 
teti verici lir b' f 1 ..... -
laşırdı. .tŞte akşa.mdant>P.ri ar.e-
rinde 3lne '* sıbltl wrdt. ör
• 'bir sıkmtı ki, om, pek &e'f' -
tliği uabya laarmı etım._i. 

Emir ~tillmlı, -. ~lu, 
geniş ~. daima. ~ a.
lı, h._ .,,., fwkM8dııtkııv-
vetli bir adamdı. lyi kılıç kul
landığı ve mükemmel ata. bindi
P içia o _.anm meşhur cıen
pvt:dıırimdıa binli. olMak am
hrdı. 

Er ~a .-.le!ee 
at •s 'Dil. kalıç par)Mnl§ • 
her biri aekS, on athyr bedel 
tutuı.. bqli etJlllllPvcderin ka
libmı yere- senai9tL :S. yü?.den 
Emir AWullatua şöbreti, kendi 
hükmü ıa.ltında bulunan §ehrin 
eırunarl d!şma çılmBf - e4ira -
fa ,..,...,ıtıt'L 

Onu, o havatide ta.nımıyan, 
~ ve saygı ile anımyan he
Dle?l Üj kimse YıQktu. Kendisini 
dostları kadar dtŞnanlanna da 
eevdirip sa.vdu ıtı$. 

Em.it- Abdulla.b, namaz vakti 
,elince fırtay,ıp kalktı. Jıı9deftt 
ahP mescid& kıuttL l'akat na
ll:uL?dmı wwa. geaelelli içinde 
iti.ima yalnız yatıp kalktığı e
vine <Eumedi. Biı:aa hava al
mak ve içindeki sıkmtıyı gjder
mek mah:sadile şem,. d1Ş111a cık
tı. Apfb, yukarı ~ bıLŞ 
ladı. 

n 
Jaftllı ~ 

Güneo doğmuş, hatta iki 
mızrak boyu kadar da y.ükeel
mi§ti. Emir ~ hi~ıi do
laşıyor.. likill ~indeki sık n'h,ı 
fJiı· tftriii sôküp ataım.)'Mdn. 
~ma~r:M.~ 
ra sonra kuşkulaomıya başla.
.t. 

Etrafına 8lrMıle- g& gezdir • 
at. ~ lrimaeyi goııemedt O 
IWde h iıliltı nereden ~eüyQIP. 
au ! Y-.. yel'ia dibitlth ıni 1 

bUtiyi duyduğu tara.fa. doğ -
nt k~. 'la.e b.all'Jllş bit' çu
brla. ~. Bn ~ukwımı j,. 
tinde gayet ZfP,ftf ve gooişaa. Jo. 
JlkJı yaknıcı llıir ~r J&tı
Jep: 

- Kahroiun zaliım:let"! Kah
rolwı fuıin)er! 
Di~ mu~ inliyordu. 
Bu yabancı .ihtiyar kimdi? 

O yeni kazılmış çukura nicin 
girmişt!? Hangi zallmlt~rden, 
tıainlerdea. bahaediyordu? 

Emir AbdulliLhın hayretle, 
de~ açılım gosler ollÖnlle 
dal3ıleda au suaJleııe cewp bul
mak mümkün değıldı. Bu sual-

tn cevapJMwım e yaihıanm ihti
yardan başka hiç kımse vere • 
me7.di. 

Emrr AıiıdbAalı ; lb!ıncilıini lcaf. 
göz · sarctlerile başucundan kov 
mıya. ~l§Ml a.wlh .ılıtiy.am 
bcakaııe çuJnmdan Qışaıtı ÇL· 
kardı. ~ ağacın dibine sartüa
w yatu:Qı: 

- Sea kimai&? Dip SOl:ch\. 
:l!ta.tiyar, r.aıhatı huulmuş in

aanlara. malama likiY tçi bir 
sesle: 

- Kim olunnın olayınt, de
di. Bundan sana ne? Bent şu 
kırılası., kuruyası, çiirüiiin top. 
rak olası parmalda.rımfiL kazıp 
içine ••••• G ÇDıkndaa mı 
hakla~._~· 

ölmek üzereyim ! 
Emir Abdulla:h, rıe- llÖyledi• 

ru b'lmty-. ilı~ W... 
acım1ştı. enu t.-alli. ..... 
t,;yacuıı ..-: 

- O z;ülme baba, üzülme! de
di. Aalıyorum ki büyük bir 
tletfia Val'~ o.cini. si ..... 
sane. elim<fttn gelen her- ,.roı. 
lal ya.~ hazırım. 

ltıtıpt'ra ı-engt aı;muş du• 
4ak!acmda acı. ve kunl bir t.
hessü.m. Wirdi: 

- Sen mi --~ c1l& 
ııekül? 

- Tam._ Y-oı.. beni bir ae
.Je. bem,ef:emejjıa mi! 

- Caalanm aedeD kurtar&
nwdilv'r 
-~elmlen. .. 
- Ha... an'Jslıdl.. dılmS 

llbJ • .,...._. b kwra ut
radmız. Bari haydutlar çokluk ..,,..! 

- Çokluk olmasaludl onJ& .. 
a m.._ attınnbk Sea limd1 
bmlmlllltbınt•llıBtlU
limde «*riP gideıJtm. ıt.abtıem 
ortada ka.lktıJdılll. karım. .in -
._ ve çoculdanm an verdiıJlo-
tıen m bıeuim. ~om ar
tık doğru olamaz.tmek isti -
J'M"Dft. 4eli&a.nlt !... Yarun 
lilOll!'a beni bayatta buhumya -
caksın, delikanlı!.. Ne yazık ki 
o za.limle!den intfkam almlqı
:yaca.k... ADah ka.hrGn C!lllla-
n ! ...• 

çlkph··-~- .. 
çaçıe1r..._ kÖf!I arasıaıdlid 

]lfJlcia ıırihıl1ıle l..ıeftEm ~-.P1 
cılarda oturan bakkal A'hmel 
ff 11jın. his iwip+ çaıpaau ft a
wllmm. ağır ya.ralanmasu\a .. 
bebiy.t verın1f.t.ir. 
Şo8r Hüsni, r>e'•JJMI ve 

ağır yarak bsltbl Ahmet de 
Cerra;bıpaşa hastanesm. kaldı-
nl••ır. 

Tint su de rdt ! 
Bir ttora pattat!ı nzı 
semttar sasuz tafth 

11r mrsa iki aya 
•hkiin ıWa 

Terta. f.......aıe Kiğıda&- Yefilkb}'lde oturan i'raauva 
Bmr AIMlulala. ~ merak- ne acasıadaki 1lerkas ua bora- :=•a:;~e ~~ ~~~ 

lanmıştı. Son sözlerini söyler- lanndan birinin evvelki gece Hf ~1 ........ -wor· 

kcn eizleri ~ ilrtiprm aabalha koı•cn aai Glalıak pati&• Ü7a'e k&pılacından ~eçen Da
kim ~ öfjnınememişti.. ması ~ atin akşama vut iımıindelh hir eskiciyi içe

Bunu ıntıtiaka öğ!ıenmek la - ka4ar bazı .emtlel'de Stliv ta- n çağırmışbrA 
mndı. Bahsi geçen. ha,,ydutlar ma:men k~ bazı aemtıer- Bir hayli pazar.l*'tan BODr&. 
hll.kkmda. da meltm•t a.bnak de: de ,pek az a:Ja:r.ıqtır. fiyat iir.erinde a.nlapmtyan ea-
iatiyordu. lMiyann önünde diz Sular iıılaftJ8i ~ icap kjci Men. a.ynlırlmn. meydan -
çökeı.'ıek y.ai'1al'!IÇ& .mecbu1' ol- eden bamintı ön saat 16 Ja da gördüğü ~ ~ .. bir 
diı: kadar ikmal etmiş ve cierllal ekmek kar:n.esıle ka.raeniD. llM-

- Allell a3kına söyle baha! normal R Terilmiye ba§Juı.. rinde lndwıaa bir .tirqı alarak SiMiT MULUIRIDA M--~ l' __.,.., et'deft Uzaldapuşbr, Sen kimsin? .L'ft:&~ ge ıyor - "'™9"'u:. Yakalnan eııkici, ttila biri.-
sun? Şu hayctutlat- meselesi ne- Y aJmz bopJan 1-rularm 
clr!" dl'J1mast .....,.,.. ~ oldu- et su.il -. maMıemeeindıa 

ğ'ılndaa lll'lllidllD. U!siri bugia iki W/ 1'ap1e maNn)m olm•- --------------··~---------------
İhtiyar, biraz yumuşamıştı. öife:Je- kadar~ edeeektir. w. 

Yaşlı gkleııilli llnıi! AlW•Ua - ..::;~:.:..:==..:::.~:..:.:::;.:::.;~.:.....::.=.:----------ı 
Yeni açı .... elektrikıcilik şut>esite, bltOın b61ge 
sanat okultarmın ilk s.,ıtJarına yalnız Mitli 
MOdafaa Veklieti hesabeDa talebe atı nacak 

hın yti1.üne dikti ve derin bir 
göğüs ~inlikten •nn.: 

- Ben. eledi, <}Ok tm1ktan 
geliyorum. G.ünler.ce w_;, susuz 
yol yürfuiüm. Nihayet bu. gece 
buraya ulaştım. Parmaklanmla 
hiır çukttt' kazdtm, iç ft& Wl&D· 
dım. O çukur benhn meza.-lnl
dı. Sen lle!ri ~ kal
dırdın. ~ mi ~ c:mııki'!. 

Emir Abılultaılı dikk-ıtl~ din
ly.~ İbti~ar bil:a.z. durdu, 
cml•uli ve ağJıo ~devam et· 
tıi: 

- Ben, Beni VJıalpm katli -
lesı reı m. Yeşil da~a. baa
nan hay4utıa.r llebi1elnizı hasb
Jar. Vanmm, yoğum y.ağıaa 
_..., .,_ ,..,_~ la.n.,lan a ... tmı- ı...... 

mım, ibtii)(&rlanmw öltiilrdüler. 
Evlerimizi at.eşe veı:.diler. Kan
ını, kımmı ?e iki erkek ÇOOll-

ğumu şu kapan8SI giidarJllllİD. 
öntinde keıstfler. KBlire G m -
maa bm a bir llaPudun satı-. 
l'l altında g~. 

Elımr Abdullah, çok acınımş
u. Neredeyse ağlıy.acaktı. Bu 
m.vallı ihtiyar, hakikateIT. Hty
ler tirpertici bİl' faC?a'.'{ll şahit 
olımı.E;t.u. Öyle biz: f.ac:ia ki. git. 
Ierimn önünde, retaa Jtttıuuduğtı 
kabile haDand&n bqka OZ' ço
mddan da tam,işti. Bu11a yü
ıııeği taştan cialıa katı, daha 
sert olan insanlar bile t cıham -
mili edemezdi. lht yar taham -
mül etmiş v.e hay.a1uu lawt.ar
mıya muvaffak olmustu. Acaba 
DMII, ne Rretliıı? 

·- O Jaa~ar .Mili Jlailll 
Mıi. bmaktılar, ha? 

l'htiyar, Emir Abdullalun bu 
sualine sükWıetle C&lıtap ~.d:i.; 

- Bı.mu bm cM. bilmt,L'rum. 
C'..aJi'ba ~ Gözlerimi 
açtığım zaman kendimi bul yıl 
dızh bir sema altında bttldum. 
Et:raıfımın insa.a ceeetieri ile 
dolu oltiuğmm ~m 1'8111 
doksan dokuz taoe ~ 
.aNI. '1nlM-ı hen yetiştiıımiş
tilll. Jifepeinin öltisüııl: tmldum.. 

][dil-ilde Jrmıtt kiil 'llmao
dtk 1'ir .. )ra1wumne Bn mcia
Yl Diitiin ~ıpla&biı » anlata.bil
mek için kelime bulamıyorum. 
Yalnız şunu aillylemek isterim 
ti. .. 

ıa...ut tip.r .. alriaiia _.. 
kasını ietiremedt Birdenbire 
üzerine fenailk gelerek sırt!istil 
dii!§µi. .Birka,c defa~ oy
mııta. SGura. sapsan • 11(5&• 
kemilcli. Alıt1k. ~ 
Saaımte, iztıraba., kısaca her 
l8Yfl veda etmi§ti. 
.ur MwJwlaıb.. (Dl • haide-

1*rakıp şehre lwttı.ı. ~ l90Dn r-• -..iri w aııkamwiılı 
.nr süril iman ~ lleW. 
pli döM#'. 

21uıallı ilı~ lWjgiipil 
lnrpe.lamaM., iaalcnwl-. .-,. 
l!e nakkt#lew. G'hsı'ce Jlkaaııp 
...,......, "Ye DMlnai.ı.ı. me .. 

Reisidimlıunımttz yan saya. 
JtafİllM elti 

Tedıfil haıı iyaseti 

Ro...-yatla• •atm al•»a• paçavra 
fat.••• Defte.nla.rcla karulacek,. 

ö i=iizıleJd •eae f aa.liye.te seçecek 
S6metiJımıJt Ui:num ~ nin ilk aylarında faaliyete- g,~-

jü Romanyadan bir paıqurra mEı:il büy.ü.k oic ihtimal d.alu-
falrikaaı satın. almıştır. Bu indedir. 
tailmmn Diit:iin t .. ~~ T..o~w&nı. . ....._.. 
8Ökülıniye-~. se&ül- -.awnra~ _,_ 

me işine Aallılr.adan J1iciea ltir ~ 
lleyet nezaret etnı.ektadir. • 

Kısa bir zamanda mn.kmele - 1lleşitrlaşta Ayna~ eftd-. 
rinı sökülmesi ilL ikmal. edilir ieem• 5& ntttn0.ralt eı.ft oh-
edılmez memleketimize nakllıle :ran Hristo oğlu Todor.i dün 
başlm•cak v. 1Byiip Dett116.. Aka.retkr ctıırağwda tramraya 
nada. mgpta.ja ppı.ı.a.w.. .uıerken yil'!'e dti.,.c:ıerek mu&te -- .a.. lılnlt. t ...., - lJ§ui ms)Vil"'la.rJi değerli he- Bu. SUDJtle harioa ~ lif )"erlerinden ~rll'lattımı;:ır. 

pkla kal'§llamak, kati bir zaru- deSeJXlir. !'izlenmeli, pasif ~ ıneicte ola ~ hı o.dan SllaL- 1iJI -
nettir. n1D1B& t.empleri almalı Ye aoııra hil:Jdllnet ta.rafnıruı.:ı ıuü- -Te .-iisleırn 

upjta -- UÇlll (m} :!'!. ~~~·-~ ~ett.e U• 'bay,aa olunarak lpliJt ve kumaş ıehrimizde 
aı, ... ~ meıwleket:Jıet- ~ Umu&U.RVJl"lllA ~.l'.Rlaa.&J ....... ı.-..ı. dah"Ill . 
111Witevaa, bir ÇQk memleket.la- bulunsa• wıgınoe meaHıa leriy~m:;_L-~tzı.1 

'1 ımaJ ,.:;_~ıd·~~- ~~-a'"~ eltiJ.p&'d~~ 
rın.. An ;;.,.._ hXl--r ....... ~; de tebli- ÖllJUnınak ~--.u...ıe de, s ıuDAYll -... - IJillU ıuı.ı ~ 

.._. ~- Ulnft~•._.. ~--ıJ• Paıbrilaıa:un ÜDUiiiiadeJii 9efte.. A ..J....-...1- •.J.u..'-i• -...,ia!ı.Lıo, keye maruz bırakmıştır • .brıı- Ular gakecek.tıir. Almanra ise. "™--~ .. -ır-
,anın bugüne kadar harp saha- meşgul memlelreUal:de · 
aı olan bütiin kU!t!lll, hugüe.ı a1*J gibi hareket etmek serbestts· 
lıet- altındadır. Bitti, tWftlll maliktir. 
h•a aipaetİllİ fıMril &dm ııımı u..,_ luııeket -...'" 
leketler da. koılNamak mecburi- artımatar. Glait ltir hb•e1lawla 
yeündedirler; zayıf da daima sahip bulunan Almanya, mey-

ÇecaOttrmzu kangi " 
saldır:na'k ftı sat'lan atam,.._ danlarını kademelendirebilir. ,------~llıll 
dır. ümttı- bir btwa ot:duau. . Blif ill Brttaııpda. ~ 
le, memleket semalannda delik akistir. Bluıa nw.kabil. yakın y i d6f": • klası 1 · 
siz bır tev.kif seddi yaratmak üslerden havalandınlaeak filo- en 3 ~ yp. · ym. -'1i-tios fırllıılıe wrl&nıin& .Ullilİlf 

la verec&kslaiz • 
'~ ıaam ~... lann adaya ~ilen da!'beleri oklllit"" ~ şrrtianırr• i.llıert.ler mndl imrs .._. • • 
.-..-.-- -...- ;T-.-U" ~ o~._ fJir okldıa ~ " bıiıtli tıımlitint 
Meml~ria je<JIOlü *1nı- • mrnnda ~an mü:rn bildirecegiz. HPrha.')W"M bir o~·ı~ıt• ı-ıt .... '·-'m' --"'--· 

mu. cephelerin aldığı şekil, mtt- llümdür. gazet.erıe. ~~ ~ ""1.JPl l.;;. . .=!,,,k ~= .... =:=: J::. ~~o,1~J 
dafaayı .M\,..l ...... +irir veya kolav- lHaıv.• 111iitiiu. ihtivaaJan kar- ......,. • ....... ,n ~J· ......... _.,_,..,.,._., - -

~~ J - ol: Servısı,, namına mektupla mü1 ıcaat ..wr• 11• B~ ...,,flM\ 
laAjitınr . ..ımanya. Avrupanuı tılayan bir baraj tesisille; ne de posta pıııu da göndm-rler.<ıe f\4f"alııaııl; aiarl.ar,. 
mtı ._ -.ıup ~kon- ]IBPl• imkia luakmH. Bu L.......__1-.1. il .... .&.-. 
t..el teai8 ettilcMm soma, hava- ms'uıadıa tmıiniı» bir raddeyıe lllKIUlum RıUUWlll 1 il 
lannda hem müdafaa, hem de kaııiar auaık' büyük lmvv.etaıe İ8taııbnl Xoneerv.atırn.n, e- 2 ._ T'airsPk musiki na

7 
-

hasmııial'Hla karşı taarruz ko. çal•pır. Buıada da• iyi mil- w kmıservatuvarla buna bağ· ıı'iyatı, 
ı.vltklall elde et.mittir. Ö dlllaayı twmuada araın•k gp- lı (yatılı şehir bandosu) kıs- 3 - 'l"egaftfti ve ımıs"ld dek 
yandan, Bti5ritk Britall,a, rektir. O halde, tarrwm. mını ihtiva etme~dir. JBras~. 
yizden, yakın yaldaıı ve çok da- lilClalanııda. değil. dülman_ ha- a - Konservatuvar kumu, 4 - Temsil ft balet, 
b biJik ko1-llkla Wamnd& kabul etmek em. fstanbu konservatuvan, mu $ - lıtilli kititiir ll8ıha: 
tedir. Geniş mıntakalarda, ye- bir iotir.. sı"ki ve sahııe --"'1.a-_. Fen tiirk.ii Ye daniar, 
tesi ve elftf'J.ıt hlllN. üsleri e- KU.ir bir ilatilnlilğü ele ge;j- ,ll8E8ri' ve amelf ~--- ~ Dirice ·~ 
ıhmeılr uyaeiade, ~k 8*- NıR tar.af ise. dHpnuın. t.a • Ö1'l'lll bir müeea~r ltr, c.Mwaıa ııBWdemace · ~-
D1ft ll8DCia saıhahumu _.. !JBelllılt mahiyetinde kalman. mabk1>m, Konmnca.tııv.ara ilk t:alıaiö Je1'de 1lııliuna•ı,,'liaa imtıhaıa.· 
~ hı em~ teşebbüslerini daima önl~ b lfı:ıtıil!ı DMl'Vaifaık e~ t 

.n..111;. ~+....... +ne....--.t ı.- ~ı, onu ~ .... -ı ... ...:1 .. ı. ..... _,8 _ itirmia olanlar alınır. Musi1" ri len • -;r-~~ -.- - ~" ._ ,,.ıı.u.~Buıwıl'AI tedrisatı 'bailangıç ve t.ıeka.-ı eme ve •iisabaka ıaetic -

Bir otel 
sinema kap 
Bel~· lllıb1*a 

Ot~, gUiliıO, ~ 
tıa. güıi yerierin 
vaa et-.e'rte4iir. 

Bu ciimledeıa. J>. 
t>eledi n izamlapı 
ed8ll Sir1-lidb 
A7ıeri. ...._., onar 
~. 

y ... , .. 
.Anadohmisannda 

keığıllda • -.m. 
raa Ali Rm. · 
klla .. ~ yaşia 

~- - eıvleriaia ki - ajaçta .. 
.V. ve ay~™iu. • 
y.val•n=ıııtr. Yaz 
Niıauae ~ 
~. 

Bir itala oııtumt 

1.351 
Recep 

10 
- Est.ağfirullab.. .. kalaa ıi

b baba}'!fftsin. Şöyle bir sı"'
lla kara ~ 811 ç;d[Rtft'BUL 
F: t bua va:rdmt eda sda; 
beniın d.P..rdime demuta .._. 
sm~ 

W"lli& lliitÜl1iP ~· teaıMa 
~ ... 

lllııillıfl WB lr.im oidwiHM, 
- , pı'tpıi, ... ~ 
:llÖ, o .... Jmnk ettikleri ı..1,
dıl ...,enwtMr. ~ Emir 
jMWIM. 1- ıw)emse, hıı lıu-

- ..,_illi ....... .. .,ı . . ~-al mu daaluıi: adl altuıda: ua sinde- muallak oWJ.la a. da 
IUkleri gidermeye meeb~ *8rlanan · nJUğft kazana- diploma. weriJU_ ~ttv t - ~, .. __ ___, 

Al Jmıwıria1ıi iWer tadarilli, mn hedefi, llinltık!n"lfwle llıelt kwma qrıhr. Yıeni &inuı ta- Yarda pi~. keman ,.e 

26 
1M2 

- Nıc;n ~~ 

- Çün bı!wim em"91> liılılll 
da. !ilenin ~ doll8an dolfus 
bab yijjit ardı. Hiç birisi e& • 
D.llll &fptıb.diimadı. 

..-a bir .., llilıy~i milo
wip IÖI millltıL tJende de söy-
-- Wetilıııle dljiWi. , ....... ) 

B} U- meriaalalar ka&I, w ate§ saç:makbr. '.mwaffat hl'Bllia alt.l. q ıarfında ıstı- der.sJenncian başka bütün c.l ıs 
C) Y~ ~ 9 Mr müdafaa da 114-1en 11Z111:- ~e=~:ın. ~1~ lıer ücretsidr. fst 'd:ı.dı c _ 

rwnm& tedllirieri, llıııftırır. a&r, ~. ~-'- .-..L. ~--"- '- ~tı:nea ve miişa.vır hey~ .ıı ı 
D) Yak.la mlardl. indimı8 W J[&ya taamıdarmda bu amaca =r=-·~---- olan- Ye mali kudrefaizliği te.&ııit _ 

biııdirma islralelıacinde emnipt, l&ngi .ımn.tlerta ,,. • __....,. dite.tı. tal beden ücret aJıumaz 
E) Koııoylamı, hele ~ letebileeej!nf wmn l'flnac• l - Pipııo ve er.u..tı:a &- Şe:l\ir bandosu kayıt ve ka-

la&• filblarının Wıdit •W.. oektir. Her halde, idarin i'1ek let:!aıılı (,_,u wlar. oef.aü bul şartrarını yarın yaz'.lcıiğ~ 
.ada ae11mtıti ft fiil. ~ YObr • 1lutıı1H!Wa ~ 

1
_.•.« .. ıa:ii;j;n.._._ __ ...,, ___ ,... ________ _ 

PAZAR 
o-.. .. 
9.47 ~ 
6J4 lit.l!t; 

~ Yatla 

12.iQ 1.45 
~ 22. ~ 



.. 
ıs ~r :~ 1 !~busıarımız ~ - ..... :-•uiina ~ baştan bap bayraklar En Son AJ·ans Haberlerı· 

kn Haeaı nt 11.1!' - ~ 9 la. 10,80 arasıuda Fa· l 
~~~~~~~~~~1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Karşıllklt hava akınları 
devam ediy.or 

HER SABA 
Almasan kayamet 

topar?. ~ ~nam;ı ~ ~~ = Salamon adaları 1 1 Hı'ndı'stamla G'lnZ._ ~ ...,_•rdir. Eyüp ve Üaklldıır, 12 ile 13 a'. AFRIKA'DA :111Uiı 
~~;:ık~ $ a~~ ~~ a~ıklarhındabde- K 'f f 1· H d.. Nehruve Azad 

Londra, 9 (A..A.) - Dün gU· 
ncş battıktan sonra Alınan tay 
y'areleri şimal 1ngilterenin 
k.ıamılarıD1 bombaJamışlaniır. 
Şimal batı sahnlnde bir şeh· 

re yangın bonlbaları ve şimal 
İngilterede bir şehre de infilak 
hori>ası atılmışbr. 

• 
T•aa: A. C. &rwço 

~~~~! ~ı::·.~~ı-; reyeru nız mu are esi '!'.. aa 11e un levkı'f edı'ld·ııer 
~ nıeb gösterildiği 14 ~ og u..ı.en sonra saat - Baş tarafı 1 incide - buton kesımlerde 
üUn sabah ~luğu ıçin seçim de nihayet bulmuştur. Bu nesredilcn tebliğin metni: 

-Baş tarafı 1 incide - Borlin, 9 (.A_A.) - DUn nk-

B OJUnda.1d ~ k 
tı tiaUDe geaene .. 

re göst.en dert 7&myordu: 
- .Şuna tam on bir lira 

dim; esnafta insaf da Jtal 

~ salonunda~~. konı: ~e münhal İstıı.n:bul mebus Birleşik Amerikanın Pasi· d ttl ~ıştır. ı:ıaN~~~~tiren. cmencioğlu fik ve Pasifik Okyanus böl· evam e 
S e b 

.,~~ gel eri donanmasına mensup 

r est satıe sı·steml ve :~~~~~1!p;;= 'l dımı ile 1 Ağustosta Salamon 

bunun favd 1 
=:1dead~:1~i ~~r!ttı1;l: 

-.- .-..- ... _.,_ l . a ar 1 ne başlamışlardır. Harekat ıt-...~ --ı1 ...... -. düşman kara tayyarelerinin 
~~ hakkında b aaetde - d.id ve garnizpnlannın mukave-

urlar. Rüzgar ır bahBc tu- siete~·birçok memleketlerde bu .metine rağmen müsait bir şe-
~· li.kiıı rü ~ şıddetını art- elan ın tutbıkına başlaıınııı;ı, kilde inkişaf etmektedir. 
..:a Yolcunun~ -i«ldeti art uauı~'I( ve patates çoktan kart 8 Ağustosta Pnsifik donanma 
le . saı_:ılchğa görw-osuna daı1~ i µne bfl#lanmı§tır. Yatnız sının taarruz eden teşkili Kisk& 
'l> .. ~zgir )'olcuyu puarl.tBu suret. ==n bılhassa soğuk mc\'· adasında düşman gemilerini ve 
=-"8a)'a an-.s..._ osunu t . baslıca esaslı gıdasını tesisl lı::it ·· -V11C edem çı. eşkıl eden ve A vrupanın h<>- · erini bombardıman etmiş· 
h. ~ eıcaklığınt :t.t? va- :f her tarafında nedreti his- tir. 
!aşır, llJııılt""Bhava gittlltçıe r;:::- d ~an yagların zenginlere ol· _ Japon Tebliği 
eu. da hiç b: unun U.7.erin,. y 1- ~ kadar fakirlere de miit- Tokyo, 9 (A.A.) - Japon u
~t ~;recö~. oı0rİ ::;.en teVZiı da'\'a.sl hallcdıl~- mumi karargihı şu tebli~ netJ
Olur r; gilneş te ı....~.tosunu ç1. sındaışcJ:u:u da işçi sınıfı ara· retmi~tir: 

.,, uw:H1ı kazanın1Q nuts"-1uk ça -'iddetli 'bir hocz..,. .J d v "'i ur.ı d - apon onanmasına mensup 
e8iloa 'l'<ıraftar '.IDUltur "M ogurmakta bulun- birlilcler 7 Ağu.~tosta Salamon 

Göriip kırımu büyük M acar Milleti,, isimli adaları İngiliz • Amerikan filo-
sıat~~~ kart ve t lıil 9U ac.ar. ga.~etcsinin 2 Ey· suna karşı şiddetli bir tnarruza 
da~ taraf~ 1ar.ı ayınhmı alttnda ~'{11h ınushasında işgııl geçmişlerdir. Hücumlar devam 

erı di:Yceekı dr ve mil- vil halkınu uıanan. Sırbıstanda si- etmektedir. rid l<art •e ~1 ır Jcı, nıa . ' ~ hakkında AJ. ır, zira h Ytnlanıa zaru- ~yuksek askeri mnkamlan Şimdiye kadar alman haber-
ltı.a'k içi.. er YurtdaQ" le,..; ından .ahnntıcı "<>lan tedbt"'· lere göre. Japon donanması, et· 
'1da - 8'Uhtu- j 'PA yaşa. •' Okt d ---,, ' dil lbadd · .....,. 0 duğu gari niliyor ık~m. Bu makalede de· nıfı malôm olmıyan bir sa.ffı· 
Ilı lneJc ~dı mıktan temın e- K. harp gemisi, (Astoria) sımfın-
aa ad~ tayı~İa~!et yiyecek .. «rl .UtJU unıi latemiyo"-ar dan iki ağır kruvazör. (Aırus-
tnaı7.engınıer fakırl -aınış olur- rum~u;tanda.kı ıktısadi du· tralya) smıfmdan diğer iki knı 

satın alab erden 'T. vade lı - eo. mesııl Alman komu'"an vaz.ör sınıfı malUnı olmıyan U.ç 
~~azla Pa:!;~ıer ve l)u su- ~l ı:n~bmtana kart ve vesika kruvazör ve en az dört tm·pMo 

İlk ne teca..n•- az Para ının ct·· ~nun !-3-tbıkini zararlı gör· muhı-"bi ile on taşlt gemisi ba-
l' bakı ta .b tnuı. ol ır l_u. ıra .boru!ıü~e göre bu usu- tınnıştır. 
bu gibi gÖt'fuı u döşünce d~i;.- duıı tatbıkı "ıstihlakın mah~us Bundan batka .Japon donan· 
eeıca~1irıceıe.rııı~e ~~ m~t'Je ~~e:ı:ie'c.,.~~::c?~.i.'..:.. intaç ması Mineopolis sınıfından üç 
Ateınnı ursa .ŞU net. e t rıle- tını l ı .. ı.u:1.-dıya- ağır lmı~le iki torpıdo muh 
ltr b' UJn fakır ~-eye vaniır: ti Bü~-a bor aya suriikliyecek- ribi ve bir <fok taşıt gemisini tın 
zen . ır çok gıd enen kitn~ 'k. rt ıı dunv yı tnyınlama ve sara uğratmıştır. 
falın d~ kı a lnaddcle mdP a. u.suıu ıle idare etmek bti· 
,,. a i. tihtak nıseıerı:t n daha kenlerın ~ıtıuılerinde bıle husu- Hava muharebelerinde Jaron 
i~r. dettı' t-ci b' Yaparlar, Ml' 'l')a va zı~ehlen d ı ilclık bu kararda hava kuvetleri 32 av uçağı il<-
~ 1 gıb' ' ır lVac an go l k 9 :L.o-·"-- - d- •• - :t dir 1 ._ ı heı g.. ı Vf'y:ı, bir tayın! ru m tedir ve bu da ·u ıll"Ul:I. u~agı uşunnuşıer . 
bu~~ kndar ~~ b han ak- r· .. ama, k rt ve \•esıka usu- Japon knyıplan şunlardır: 
Jı.ıp .n un bır Yan h bır knn~ u~~ 1 hın i bit· ey değildir. Pike hücumları ite kendileri-
'leye ı<i ~ -ven.h.ı t ancıie otıı- sıl h ~ltde bu dıkenh davayı na- ni gemilerin üstüne çarpat't k 

İngiliz topçusu 
• 

Mihver mevzilerini ateş 
altına aldı 

Kahire, 9 (A.A • - fngili7 
tebliği: 

. Top~muz 7 8 Ağustos gecf>· 
smde şımal kesımindckı dilş· 
man mevzılerini bombardıman 
etmiştir. Keşif faaliyeti bütiln 
kesimlerde devam etmektedır. 
Kaıa kuvvctlerımize ait kaycle 
değer bır şey olmamıştır. 

ltalyan Tcblığt 
Roma, 9 (A.A.• - fta1y.o 

tebliği: 

Dün Mısır rephesınde her ikı 
tarafın ke. if elemanlarının ha 
reketleri ve to~laruıın faali
yeti müsahede c<lilmıştir. 

Mihver tayyareleri. düşman 
kıta ve vasıta tahaşşüt merkez.. 
leıine karşı hucumlannı teknlr 
lamı!-)lar ve yapılan hır sav~s 

esnasında. Curt:s sisteınmde ıki 
tayyare düşurmüşlerclir. 

Denizaltı!armıız, AUaa Okya· 
nusuna tonuJ1arı yekunu 24.875 
e ba.lığ olan ıki vapur ıle bır ~ 
rol gemisini batırmışlarJır. 

Atlantikte. Akdenime Kı· 

zıldeniWe ve Ka.radenizde de
ruzaltılanmız tarafından bati· 
nhwş ve büviycUerı. isinılen 
bırer birer tesbit edılmiş otan 
harp \•e ticaret gemilerinin t()fr 
yekün tonajı bu· milyondttr. Bu 
suretle ba.tmla.n gemilerin to
najı yekunu 1.010.971 tona bıı
Jığ olmuştur. 

Rusyada 
ıka <>gru uyanı u ancak ~- aau· a etm •it 9 Bu ı ın ic;ndeu feda eden yedi gönüllü uça'k i1e 

dah n ZB.rif bır ~ Yataöından maı:~e bıt' sur•--tte nasıl c:ık- hafü hasara uğrayan ve bunun-
ha { ~azla bir lih va~~ n cok Muhnrr r A T 

1 
k. . la beraber harekata devam e:Hr S 

Bu.r d a miktarda a 1tt." v~ ı.a. ..rd • · f' ı nın ılen bTien ilü knıvuordeaı ıbarettir. ta!in rejtmi yarine 
.-..._a.ıı nıaacıa Y€'!nek vPr su ııgu hat çaresı gclucek va- me~rutiyet idaresi kurul-
~~~ bayanla n kek ırıf~ ~~~;n mevzuunu takil ed- RLJSYA'DA ~ 
dar-ç~ -.nunı 

1 
n '\"'""l•m• ması düşünülOyormuşl 

k ı d a Yemek hı ı kı>- r•) Birı ·~ .. .. .. - Bat tarafı 1 •ncide - Stokholm., 9 (A-o\.) - Svena-
f:J· n ıkları d Yetnekten ı, __ _,,, . .... 0 l/(l .t d2 1 t ku ? ııs- k D bl d naenaı Yh a ıı h k 

1 
·-·~·o .. h..,. harebcler neticesinde piıskür- a ag a et gaı.t"tesinin Bcr-

del 
e ,..,__ n ı <' t ı· r <••) R ... ...,...r t:mi,,mr. , tr. Patat ~l\.lllek v~ ı a· ız T rklerd<> ~"t' xıvt d _ tülmüştür. lin muhabinne göre baza müt-

ıengin •- eg ılh. t-1\..ı• •- a · g ldu· Haı · c c B" ··k D d. -· d Al tef'
1

- hf l J r;ı .•. ~r ,.fak :ı "" nrJ" rn d b 1 VJktı 'Y ı ncıe ı.u:.l ıı·ı· uyu on ırsegın e man LA ma ıl e'' t-ısyad.ı Stalin 
k gelırı t(••) b r lttden son. lir ~ ıle Km<''~ ı tıh'iı , 1 bn tıı c- kuvvetler.inin taarruzu Kalaçan Tejimi ye,.iııe ~~eştutiyl)t iaare-
1e~rt Vetsika v• tua YUzdend1r ld . eseM br•lcr pılivı h tt\ m· k"lr şimal batısında muvaffakiyetlP si kurulm""'•ııı dl·;.~ı·ıtt'.:yorl"r. 

' ne b ç Ylnlam ' nayı d hı ·k !<:1 ilerlemektedı·r. ""' '"'" ... '.lY~etıer a~ıı,..•··..a..~ a u ul-. ınıza "•lır~emonl' l e ycıdız ı ı;ı ı"lıfı- B 'da ""l k t._-; .... ....,, il. L.-..ı- .... " rı b 1 K~---~.ı~~ lsnn7 Edı·• ·ı· u ı re fi many.ıyt arşı mü· 
~e \J~~rfını l be IJI!' lt.''1ı d ' a a I~ gı- ıu.')7KJUU'f' ~,..... 1A. ~ I~ l:>•&Mnlara bu tıren iş- raaın ~kmek ~ı ı cundan T ırı.ıın s• r- Berlin, 9 (A.A.) - Atmıuı cadeleye de\'aıt' c:i~ktir. 
~Y!!lla.rdan d~ha fY<>lda ca- bel~~ C'k n k gıd ad 1 ıcrlııin hususi tebliği: R.ııs tal1tına namz~lier, 28 ya· 

11
Yecek verıJ ün mık· lamak gıır. Buna uk bıt Hava ku\rvetlerimizın tesıriı şındanki Grarul~r. \"asevob:l, 

\' 

•• ır. Daha m- t>izde de rlo 1~~1ur b ıy n .. ıı iş birliği ile hareket eden pıya· Grandük • lvan Konstantinovıc .... Dle ş . A. c. s. de kuvvetlerimi&, tahammül e- ve Sırp Prenses Helena·dır. 
~ dilemiyecek derecede büyük sı- ============== 

a mpıy caklar altında fevkalide yürU- • 
A onası yWJlerden ve Çetin muharebeleır 8tklık olmuştur. Almanlar Kaf-
uQrako - den sonra Krasnodar ~ehrıni •kasyaya yapmakta olduklan saJ 

~anıtllp~ısabaka1ardan SOnr zaplctmişlerdir. Krasnodar, Ku~ dırışlard.~ öiı ruık ar terakki 
s Yon ld a Beyko 184 ban bülgesinin merkezidir VI". elde etmışlel'dir. 

u llJ>oiia o u • At yar ı z puanla silah endüstrisi bakımından cok Sovyet kuvvctlerı, Ku~vska· 
cı " a.:iaft.11· ış arı sOrprizli . ~..tnu 1.-.P. edıl n \ gı tarafın. koz) 

13 5 
? • . geçtt ehemmiyetlidir. ya ıstıkanıetinden Kasnoda ve 

§ ~ ..,.~IYan İs•~-._ c: nı, rtesi Tılrl ,: ~ - Kcrım (G s ) Alman orduları başkuman~n Jılaikop. şeb.irlerine doğru çekil 
d ı··Yontu '4UDU1 "U ' uilyt k 1 Be . ' - - mektedi 
11

_ de ı.ı.....: n
1 1 

ba.kctİ: zme taktnu 4_41 2 C ykoz Iıgmın dig-er bir hususi tebliği r. 
...., lıüyUk ~ Yll7.nı.e h nna ta.ktrnı. ' - :ıl"ta.<>aı ay de şudur: Don ve Kuban da. kazaklaı Al 
~t rn edi•~-. kala.balık a 

0 
u~_undn • Büyttkler: Kafkasyanın şimalinde ve pet nıanlara kart! muv~ffaki,Yt'tle 

ı · -· ... ~tır nu e 200 ~ rol mıntakasının ehcm.miyetlı 1 mukavemet et.mektedır. 
k lar ~ devam ~ <Beyk ti~r 2 t: 1 - İbrahim merkezi olan Maikop şehri bu· Sooyet Tebliği 
\u • ~ alakalı ır.-en musaba (G. s ~ 31• 2 Mustafa gün saat 18.20 de seri .+-""kılle- Sovyet Teblic'Tı şudW': 
f \l O]d ran o~'ıhllŞ Ve ha- 1 • ' """I' n tir. ~ hey~ .... ._ Yla:ııer tara- (G.OOS.) Blı rt

26
.istü

2 
: 1 _ Rernnl rin hücuinu ile zaptedilmıştir. Kletskaya bölgesinde kıta1a· ~ .... y~.1 M Taman. Boğa.zt Gc--ıA: mi' rınuz düşmanla şiddeUi bir mu· 

G~t ... -~ • ~u nıiş- ltoz), - urat (Be'-·- ~- ha c eri ~Y ile n-.. _ 
1500 

~- .J Ofi Ajnnsımn hususi muha- rebeye girişmı~lerdir. Kıtala-
ctı n !! ltr!\ ~ ~Y"'- z ytı _ fBeyko-z s.,..~t· 1 - ':edat biri bildiriyor: nn~n işgalı altında bulunan 
b lar rakıı ~ J\Or- (G. s ) ) 24 55, 2 - Kemal Teeyyüt etmiyen bir habere meskun b;r .mahal~ı tekra~ clP 
~ne oı:ı· ç n ~ nı;·sa. ~k b yrak 1 .göre, Almanlar Taman Boğazı- geçırmek ıs~ıyen du :man bı •. lcar 
ı. .. lu "" uş 'Ve n.... e, re saray L:"'kmu 

5 4
· 
5 

.,- Galata - nı geçmişlerdir. kere mukabıl taartuza geçmış~ 
"'!( r-vrc la •'"O' Be .• .Bti de yedıden fazla tank ve 600 ~ 
kU 1~. ler ek \h uk b v:r~ ~~· ' .. - ykoz . Lond.mya _Gore . lü kayt>ettikten sonra ilk ınev-
buı l\.J tde 2lO UYük M 

1 
n.we 'ltllıma ı M Stalıngrad garbınde az deği· zilerme çekihnışti.r. 

la Yiızıne §<Un ı>tıv nla İ'*~ (.Beykoz) ;.>() 10 2 - uza.ffer •----------------------• ır. ı~ nu 
1 

''4U· <Beykoz) - Mur..at 
1 t 

0 
lllll§ • Su to ' 

lcit ıt ı r Y bu ra pu m ında Galataaa. 
cliı. lu rd <>2 P rcJ.... 142, l~kBe} ko7..a hukmen g ılip ~e-
t'tl> n ~ta-.. n bi k ncı- muştur u top ı.ı şampıyonu ol-
ı. al et\ dUnJc ide re • ·u " ın .. , ... w: ani 
" u-.: n n t:i - spor a :ın sonıa su 
~ ..ı... madaı a.n1 ~ tardından 
l )O •a:•r: ya ve kııpa mük" f tl (( , rnerıuaımıe te 00 . . a arı 

it'· •'.) l.58~ 1 - Desdi pirou.ı -u ~ ilmıst t·. f'.'am 
- - Kla.ı <Be ne Ytizücülenı ve b tha.u. B. r,~ozlu 

( O ırtUı Y- men1en F hri A a.<;Ba ogı t. 
(l.,_ koz ı 

2 
l · 1 - F . tebrik edenz yadı hara.retle 

lYkPt) · 11 2 _ Se~ . 
tan ~il<-ını~ . At yarışları 
t'a Clley~koz) 2 15 ~ :. ~f!:- *ıci~ :ı.t YanEJlannın be-

1<.,-~·~zı . ~ efendi ko ulan dün \'eli 
ı. ~00 ı-: BeYlrci çayınnda ka.1.ı.b:ıJık b' 
il<) l r~ 1 K ktitJ Un l ır 
tGz), 3.02, 2 _ ~.eon (Bey. ti:~ olduk~~ s~{~ıl~~~ 
(l3ıou 'ırtue go .(Bey- ınüşterek~:otlenınes.i balııd 
~Oz Ykoz) 1,37Ui2 1 - Raatın 1ar temin etti. kabarık kazanç-

), , - 8elıi Ririaq 
{)O setboRt, (liey Oç ve dah ~ 

· 1 - L&zo (Be sat kan tn~ Yllkan Yn.cıtaki 
Y· 1anna mal at ve kısı ak· 

ıaua otan bu koşu 

1400 met.relik mesafe dahilınde 
yapıldı. Neticede: 
.. 1 - Da.vaaciro, 2 - Alt'nı -

dar, 3 - Küc:ük Eseks geldi. 
Ko~unun gn.nyanı 125 kuruş ı· 
~·li ba:hsi de 190 kunış verdi. 

lldnci koşu 
Üç y3$,.mcla. hiç koşu kaz:ı.n -

mrunış suf l n Arap erkek vl?' 
difı1i taylara ma.lısus ol.ut bu 
k~u 1000 m trclik mesafe da
hilinde yapıldı. Neticede: 

1 ;,- Rint, 2 - Ceyhun, 3 -
Bahadır. Koşunwı ganyanı 110 
kuruş, pliseleri 100, 600, 2CO 
kuruş, ikili baıbai de 21 lira 
verdi. 

'Oçüucü k~ 
Dört ve d-aha yukarı ya§ta -

ki A.f kan Arap at ve kı :u-ak -
la.nna. mahsus olan bu koşu, 
2600 metrelik mesafe dııhilin -
de yapıldı, netinede: 

1 - Sava, 2 - TomurcuJC, 
3 - Tuna geldi. KOIWl'.lll gan
y.am 175 kurtı1, plbeleri 100, 
110 ktmJ4f verdi. 

Dördüncü koşu 
İkı yaşınla ve triç kosu lta

zanmanuş ycrlı saf kan tngıliz 
~rkek ve dışi tavlanna mahsus 
olan b«i koşu, 1000 m --tı elik 
ın63:tfe d ıJıil'nd~ yapıldı, neti
cede : 

1 - Nilüfer, 2 - V:ıradin 
3 - Vido geldı. Koşunun g4uı
yanı 400 kuıı..ış. pliseleri 150 
200 kuruş, ikilı bahsi S7u, df
te bahsi de 450 kuru§ kazan -
dırdı. ...... . .. 

Üç ve da.ha yuka.n yaştalu 
y~li saf kan tDgiliz .at ve kıs· 
rakla.nna mahsus olruı bu ko· 
şu, 2000 metrelik meeafe dahi
linde yaptldı. Neticede: 

1 - ôademir, 2 - Buket. 
3 - Romans geldi. Koşunun 
ganyanı 1300 kuruıf. pl8.selcri 
200, 125, 100 kulııt. ikili bah
a 4:350 kuruş verdl 

.Dördtlncii ve belıincl lar 
tWerindeki çifte 1>ahia ~33.5 
lira kazaııdriı. 

diğer ftz.asile birlikte muka- şam ve geceleyin Alman tayya
vemet etmeden götürülmüş- releri İngiltercnin merkez bQıl. 
tür. gelerine ve tloğu sahillerine ~ 
Gandi'den başka Aza.el, Neh- gın bombaları atmışlardır. 

nı, Wallbhel Patel de tevkife· ------!1!1-!l!ll!!!B!!•ll 
dilmiş)erdir. Gandinin katibi best olduklarına inanmıyorum. 

Ben takip ettiğim hedefi ve hür 
riyetin ne demek olduğunu bili
yorum. İngilizlerin, Rusveltin, 
ve Çang·Kay.Şek'in kongrenin 
taleplerini yanlış tefsir etn:iye· 
neklermi Uınit ediyorum. 

........ , _, ....... 

-J !-
- Bir dııt ~ mvak 

laı• 1 ' - \ftll' :dtJw)ar. Bu. 
sıl iş! Bu nasıl murahbe?. 

- !!! ... 

1'8s Slade ile kongreııin ma
ııalli yirmi ileri geleni de tevkif 
edilmişlerdir. Gandinin refikası 
için tevkif müzekkeresi kesilme 
miş ise de polis kendisine kocn
sma refakat edebileceğini söyle 
mimir. Fakat Madam Gaııdi bu 
müsaadcden istifade etmek iste 
memiştir. Gandi ile kong·re icra 
komitesinin diğer izalanııı gö
türen hususi tren saat 7 de ~a
iip bir ihtimalle Poona 'ya hare
ket etmiştir. 

.- :Birader neye oovap v 
Yolıuna Devam Edeceğim m1yorsun? Bugün buna ise 

Bütün 'birleş.mis milletler ba· ınn sana... Senin de i>qln.a 
Jebıilir. 

Tevki/at Deuam F.4iyor 

na karşı ayaklansalar bile, Hin 
distan hakSlz olduğumu betıi ;. - Kenık -etme, benim 
nandırmağa teşebbüs etse bile :ma böyle şeyler gıebne&. 

-Neden? 
ben yoluma devam edecc~inı. - Neden o'lacak; hiç bir 
Büyuk Brıtanya dünynya ka ~ı ma.ıı .bir .krav:a.ta on bir l 

Bombay, 9 (A.A.) - Allaha· 
bad'da Hint ittihadı kongresi 
komitesi bürosu, polis tarafın
dan kapatılmıştır. 

Birl ik vilayetler umumi 
meclis re.isi PuruShottandan 
Tandon, ko!'grenin icra komi
tesi reisi Dok• or Ra-> dra Pra
sad ve Madam Gandi de te kıf 
~ .. chlmiştir. 

en büyük tahrikleri yaptı. Fa· 
kat .bu beıU alakadar etmez.,, :ver.mele budal~ yapr 
Bır1eşmış mılletlcre ve Bü- da omın IÇİll ••• 

yük Bntanyaya lııtap eden Gan * 
dı, sozknne söyle devam etmişi Yuta .Jft&..: • ..a. • 
br. h r.IU&l\.l mwua~ 

ırn k M 
11 

tl B .... k de asasiyette durulması 
oır ı e er ve uyu reke lbi n.ın· h 

Bntan; :ı imdı H'ndıstanıı: ser n r 1 aleti go:;tcr 
Pandit Nelıru'nun tevküi ha

disesiz geçmiştir. Nehnı, tevkif 
edildiği zaman şöyle dcmiştr: 
"İşte nihayet gelebildiler •..• , 

Hint !füsll(n anl4n Kc:mgre 
Parl:Vinıtc ltarekôtnuı 

br.st olduı!'unu ı1Q.n° etmek ve ha Şayet tuhafiyeci mııhtekiı' 
kiki ma~atlannı meydana koy :pek:ki bir kr.1.vat:a on bir ı 
mak fıısatına malik bulunuyor· istemek cilretmi göstere} 

1 
lar Bunu yapmıyaca'k olurlarsa yorsa muhalcka.lt ki, bir n 
bir nesılden ık• defa ele düsmi· vata oın bır lırayı sayabılcc 

Karı.şnııyo-r ! y<'cek lan bır fırsatı kay~t- zahirperestl r bulunduğ11uu 
Bombay, 9 (A.A.) - !Cıislü· mış ot caklardır •. liyoı. B n ık.sa dn: 

man Birliği reisi Jimah, Hint M 4004ek ~·,.,. - Hnyclı dıyelım -kı, o s 
Müs.'ümanlarma hitap ederek Vzerodir dı, -sen neden venim• 
16 Ağustosta toplam:.cak olfuı D!yecek olsa ~ba • .. ~ .. 1 

Müslüman Birliğinin kararma .Mu~Junıa.nlar meselcsıuc tP· .._. 
intizaren kongre partisinin ha· mas eden Gandı. demıştır ld: ' ne cenı> vezebilır'! 
rekıitıııa karışmamalarını tavsi- "Miıshimanlarla anlaşnı.aclan Oıı b;r lirava kara.\•at, 
ye etmiştir. evvel, Hinı:listawıı İııgıliz hiki- lira~--a ipeklı ~le'k .,Janl 

Jimah; .Müslümanlan iz'aÇi mivetınden kurtulması lazım- bılmehdirler ki btt ffıbl ~rh 
dnZ :Mucadelemız ba,.lamak tizr•· etmemeleri icin Hintlilere ih- verlştc muhtokır ~ıa( kad 

tarda bulunmuştur. redir Fakat bu harekete baRlı:ı kendileri de mücnmdır1n. Zı 
r mad:ın evvel Kral vekiline bir 
.nOtt!1f'e B~ A~n""a b bu füks _,ya zaru,.; ı':Ot'y 

Y l 
mektup göndererek ceva mı al- -~ u -

apı d1 k ma.:ı.:ı-1-...:-.dcn d,..:;..,~irler '""" ma ıslıyorum •. ~iÇ(~ ""E'>-... " 
AIJahabad, 9 (A.A.) - Poiis bır lıralık bir ~oyunba2-ı .v"c 

tarafından mahalli kongre bi- G ndi. başlamak istediği mii- ~ 
nasında araştırmalar yapılmış cadelenm bır kütle mucadelesi ne ikı, hatta bir tıml Zıru 
ve bina işgal albna alınmıştır. olduğunu, •.;ı'k bir miica.dclc ol- bulmak p~i ı umlnincl · 

Bü "iik kanŞtkl.ıkJa duğunu soyl~ ve demiştir ki: Tam manasile: 
n~~~. n ( r • K n ldık olmasını gizli gi1- Ta ~y. • A.A.) - Bu ak- .1 - :şan..' kaç. tazıya tu 

kad Hind:~-· d lı f alıyetlere rneVtJan verı mı--şama. ar ll:>wa..."'l a yapı- Bu ..... _ dan b ka bir şey olmıyan 
lan ~it 149 :su bulmuştur. sim ı temıyonım. auı.vatım1n 1i 
Beş yeroe halk lmrışıklıklnr son mücadelesıdır. Daha f·ızlA a yışperestlığ ka »la.'llar 
çıkardığından pors ateş etmek bekkm k bepımiz için kü ;;k- krav tı on bir l ı-aya .alnU::i 
zorunda kalmış ve bunun neti- luk olur. HWTıyct iç n sava.um maktan dolayı şika et 
cesi:nde 15 kişi hastaneyi) kal- diğ r milletlere yardım cdehil· haklan olamaz. Çiınku. Jr.ra 

d nlmı.... n-.lis ağl nıek'lıg-imı.z için bızim serbest .Jl ı ~ .. ır. :ev atıcı gaz- n:turyct kuıvatt.ır ve b ınun 
1 d kulla 

mamız lazımdır., ar 3. nmıştır. pekli olnuya.nı da peka.1.ıl ı.-ı 
Resmen bildirildiğine göıe, Hındilı:atı UmM-mi Vali8'i11in zi !?iir~liı·. 

hükiımete ait iki 7.nhire mağa· Beuarııw.ınesi -
.ası yağma edilmiş ve polis ko- Yenı Delhı. 9 (A.A.) - Hın• 
miseıi;kleri taşa tutulmuştur. umumi valısmm urarmda s ~·-

Otobüsler yakılnuj ve bilhfts le denilmektedtr. 
sa A vnıpalı polis memurlarına. teca-vüzler olmuştur. "Hındıstan hiikümcti iyi dü-

Bu altşuın kanşıkhklar çıkan §iıneclenu hikım olacağım dü
yerlerde örfi idare ilin edilmiş şlınerek şinıdıye kadar sabırlıt 
ve be~ kişiden fazla topLuıtılar beklemı. ... tır Kongre şefleı ·n;n 
menedilmiştir. Sili.h ta§tmak istegı haklı esa lara dayanma· 
da yasaktır. mak adır. Hint bukiımeti bu l'\· 

Aıhrnctaba.tta bir gnıp polis teğı kongre parti.si cfleı inin 
nıerkezine taşlar at:nuş ve bu - tam mesulıyetile \'e VaLlyctin 
rasını ı:ı.teşe vermek istemi.5tir r lıtel ı mi takdır edıs ta.rzl -
Polis a.te.'i etmiş, bir kişi öl· nle tclıf etmeiı. imkansız dc~1· 
r.uiş ve bir ki!1i de yarala.nnıı~ se de zor telikki etınektcdir . 
tır. Kongre kararınınhkabulii. n

1
in-

Azadın Sö::leri distana Mıh vf'rtn 2 ıçten gr "· 
cek hücumlarına maıuz bıral:-

Bombay, 9 (A.A.) - Hint • mak demek olacaktır. 
Müslüman meseleşi hakkınıla akşam beyanatta bulunan Hint "Dahıli bakımdan ise. lngiliı 
kongresi reisi Azad, kongrenin idaresinın ~ılmesi. dahıli ha.r
birlik teminine çalışmış fakat bi, umumı -nizamın yıktlu1asım, 
muvaffak olamamı§ olduğunu cemaatler arasında muna~ la
.söylemiştir. rı \"e kt.as.,di hayatta inhil•ti 

Azad, şunları ilave etmiştir: dav t i c Jt v bunun ne"ice
- Müslümanlar birliği müza· sınd de b r urü mahrumi~·et· 

kereye girişnıek isteseydi 24 a· Ier d ğ ca'ktır. 
at içinde kongrenin müz.a.kercye 'Hüküınet, kÔn6J'e partı in ·n 
girismesini temin edebilirdim. bütu:ı Hmdıst.ıııı tem ıl etti- i 
Fakat ~ne zaman bir hnl sureti hakim daki ıdd asını kabul cge
bulmaga çalışbmsa kapıyı ka· mez. Kongre Hint sıvasi hay • 
palı ve kilitli 'buld~; ı tmd h r ne' k dar ehcmmıyetlı 

Jlatem Git'™ b k · de H t ı ··ı :ı. Bomba , 9 (A.A.) _ Gandi ır ?'ev 11 aızse , n ıı <11 

k 
""""ey ~Aç,erının· · tevkifi do- metının vazıfesı her suııf hal· 

ve o • ...,. 'JC"'• '-·· dı;...n enf ti . . Jayısiyle matem günü ilan edil· ... ~ ~nce ve. m aa ~nm 
•..t• Bu sebepten kale m~bal korumaktır. Hükwnet, kon0 rl'· 

m19.ır. . b ·t il d •~-lesi bari~ olmak üzere bombny n~ 11!1 ın 1Swa.u namına oı 
daki bütün seyrüsefer bozul- soylemcgc saı. ı tlı bulundu
mu!d:ur. ğu 1ı kkıuJakı ıddi ı csaı::sıı 

Kongre binasına konulan n'>- teliJtln etmckted.r. Çünkü bii
betçi polisler halkı d -ıtın k ·• yük cemaati r lıd rteı i tarafın-
l'in sopalarını kull, nms k 1.0run

dan hatta son günlerde yapıl 
bir çok protestolar da bunu 
tenncktedir. HuıTiyet fıkirl 

den mülhem olan bu protest 
larda, Mıh\·ere karşı :rnpıl 

bar[A.e kayıtsız şartstz yard 
taahhüt cdilmektedır. , 
Şimdiye kadar takıp edt1 

olan sivaseti teyid eden k 
.f(>yle devam etmekledır: 

"Büyük Britanya par'l&m 
tosu ve halkı taı'kfından veni 
teminatın 'Hint halkınca ~ 

edildı.ğine tam1Lmeıı kaniiz. 
giliE idaresinin Hindistan 
(kendi arzusu ile\ çelnlmesi 
den sonra istikrarlı ınuvak 

bir Hint hiıkümetiuin kurula 
ğı hakkında kongre şefleri tti 
f1ndan ileri sürulcn i dialar 
esasa dayanma-:ııaktadır. 

Hint hiı:O.ümeti kongre ı t 
ğinin Hindistanın dahihnd 
haric.nde, Mrttefık mili U 
bir hıyan"t tc kil ed(.-ceğı k 
atindedir. Hukumet herke··t 
ihtilafları bır ta1 afn bırakn 
nı, mc ıleket müdafaası vem 
teı ek gayelerin g rçekl~ 
işini, harp de\:am ('tt'ği m · 
çe her şeyden üst.ün tutm 

istiyor. Yalnız Hindistarun d 
ğil, sulhu &e"Ven bütün mı 
rln istikbali buna ba lıdır . ' 

da kalmıştı!'. 
(}arı r in Komitedeki 

Rö:..7.cri 
Bombay, 9 (A.A.) - Trtı. · 

kat komitC'sindc iki sa.at kall r 
süreQ. bir nutuk söylemiş 0

1
an 

Gandi, bilhassa şöyle demic:th: 

AD EHİ İnİDAR VE BEL6EV$Ek:LİGİNE 

Bii.tiin Dtdıva Re ı b st 
O'lıacn1 fır 

"Dilnya kanlı gfü:lerle bite 
baksa bile ondan korkmamalı
yız. içinizde Allah korkusu ile 
ilerleyiniz. Ben öldüğüm z&mll. 
yalnız Hindistan değil, bUtüıl 
dünya eerbest olacaktır. Bt'>n 
lngiliderle Amerikalılann ~r· 

KA.RŞI . 
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lstanbul Levaz'm Amir· 
liginden Asl<eri 
kıtaat ilanları 

120.000 kilo saman alın::ı.ca1,_ 
tır. Açık eksiltmooi 20/8/942 
perşem'bo günü saat 15 de G. 
!Antepte askeri sa.tın alına. ko
misyonunda yapılaca.ikt.ır. Tah
min bedeli 3600 lira ilk temina
tı 307 liradır. Taliplerin belli 
vakitte komisyona gelmeleri. 

(617-8127) 
• • • 

Kırıkkale ve Küçük Yozgat
tn 439,869 lıra 90 kuruş k.e..,if 
bedelli işçi evlcrilc bekar pav
yonları kapalı zarfla eksiltme
ye konmuştur. İhalesi 17/8/942 
Pazartesi günü saat 16 da An
karada M. M. V. 4 No.lı Sat.m
alına komisyonunda yapılacak
tır. İlk teminatı 23,344 lirn 80 
kuruştur. Taliplerin kanuni ve
silrnlnrıle teklif mcktuplaı ını 
ihal<' ~ :ıatındcn bir saat ev\ el 
komıs~ona. \'ermeleri. 

(650 - 8250) . . " 
500 ton odun kapalı z~rfla 

cliı:>ıltmcy<' konmuştur. lhalcı:ıi 
;17 8 912 Pazartesı günü s.ıat 
16 da Kayseri Askeri Satınal
ma komı. yon unda yupılacal·Ltr. 
Tahmin bedeli 23,750 lirn, ılk 
temınatı 1781 lira 25 kul'llşl•ır. 
'Tulıplı r n kanuni vcısıkalarıle 
ıt"Cklıf me!ıluplarını ihalt! saa
tindt n bir saat evvel komisyo-
na \'erm<'kri. ( 654 8231 l . .. 

1000 ton tel balyalı kuru ol 
kap ılı z: rfl.1 eksiltme) c koıı
nıu tm. lhal~ı 21, 8 942 Cu
ma gtlniı saat 17 de KC' .. anch 
A.kl'ri S. tınalm:ı komiJyonun
d1 y.11 ıl tcaklır. Tuhmın be •tdı 
55,000 lira ılk teminatı 412!; lı· ı 
1-a<lır. Taliplcrın 1.anuni 't~'il· 
ka:aı ile tcklı m ktuf !arını ı~rn
le :ı·uıncl n hir s:ıat l'Vvel k..:ı
mısyona \'C'rrrı<'ı('rı. 

c 655 - 82"5) .. . . 
l{apalı zarfl::ı 65.000 kilo so

ğn.ı , hml<" • tır. Bır kıl tına 
l 7 1 uru~ 50 c-, nt.im fı~at tah
mın {'(hlnmrt.ıı. Muvakk .. t temı· 
nJtı 853 lıra 13 kurw olup ih. -
Jesı 17 8 912 p ,z ırtc»•ı gunü 
saat 11,30 da yapıla(~a ktır. ~art 
nam~ıı hl'r r;un öğkden fonra 
kt 111 ) ond,ı gorüle-bilır. '1'.ıhp 
ol.mhrın ıntlnıı.ka~aclan hit sa
at evvf'I teklif zarflarını komıs
yoııa. vcrm il' ı. (6l5·t·1:15) . . .. 

l< ı~!l ı zn.ı fla 85.000 lolo ku
t'lı ı-;o L>t nlı ı caktıı Bır Jcıln u
na 1'7 'tını 00 ~mtım fl ... at 
talımın ı.J !mı. lır. l\hıv ıkk t l -
mmat.ı 1115 liı a 5;; kuru< 0 1 ıp 
ıhall'Sı 17 8 B 12 p:.ı.z. ı t ı.t 
11 de v pıln .ı.ktn·. Şnı b. 11 i 
htcr gi.ın o ll'd n sonr.ı. komı -
yı ! <h go uld>ılır. T lip ol n- 1 
ı. ı ın mtin <n~mdnn bir saat ev
vel tı klıf zarflarını komi::;yon;ı 
wını 1 n. (626 .,136) 

• 
1'' l 00 : 1 :>.000 ci ft ('f fot 111 

k.ıp ılı .z ı fi elu.ıiltnwye k1-1n
nııı tur. İh:ıl ı 12 8 912 <;·c·
~ınh. ,..unu ıat 15 lt Anka· 
rnd M.M V. 3 No. lu • atın al 
ma. lwmi ) nunda y;.ıpılacn!"ıı. 
&>lıc t c ftıuın tahmin t~'<l h 
l 1 .ıtl lcuru olup ilk tenıın· tı 
J2J•".>7 lır 50 kmı.ı <tur. T ıl p
(>1 ıı k.ırı m H ıkalarıylc t<.klıf 
mc ktupl r 111 ihale ı:;:ı.atın<.leıı 
bu ı. t n , • .,ı komi yona ·. eı 
rııd n. { 579-7971) 

• • 
( · ıı ı ı ııyıı hnstahanN .. ırnldn 

but t k ı ır lan ta.mit cdiler"k
t ı Jü ıl lx•ıl"H 1748 lıra 80 m-

it p mm •• J kut teminatı 131 
ı r Jll k ı ru~tur. Ihıl sı 
l~ K M'1 Çar amb., gUmi "aat 
1 t < • cııc E" kı-;ıtmc ılc ) al>t!a · 
c<ı kt 11 Tnlııılcrın Fınrlıkh(~a 
Rat ın. m,t komısvonuna müı .ı-
t. ... n1J, .. ı. (59l-Sü19) 

• • • 
:--' 11 ıyb ırnu hn tahruı~ inde 

mlitca.hhıt nnm ve hcsabma ~ap 
t.ırılneal. tamiratın ke~if bedeli 
341 lır;.ı 41 kunı.~ olup te~in:ı 
lJ 2 > lıra 70 kunıştur. İ' ak<ıı 
:ı.c:ı< Pk•;ıllm(' ile 12 8 942 Ç'"lr
şarnha günü saa.t 11 de F".!Id.ık
lı q • 111 alına. konıisyomınd'l ya
pıl .. ı::ıktır. Talip olruılnruı lrn· 
mı){• ona miıracnatJan i18.'l 0 1 ıl· 
nur. (592-8020) 

• • • 
00.2H hra 9 kuruş keşıf 

bedellı J.bmakta iki pavyon in-

· nk Yer i Mallar Pazarları Müessesesin en: 
Tarihinden İtibaren Yapılacak Pamuklu Tevziahnın Kupon Numaraları 

Müracaat Günü ve Mahalleleri Aşağıda Gösterilmiştir. ·ıe 
1 - Numarafara ifan edilmiş olan kupon hamillerinin nufus cOzdanlarife beraber yazı la adreslere müracaatları 

2 - Ayni &oyadını taşıyan bir kaç nOfus cOzdanınm aile efradmdan birinii tarafmdan ibrazında kuponlara mukabilinde istihkaklarm1n verllebilece!i· 
3 - Birinci devre pamuklu mensucat tevzi atı işbu altıncı ve son liste ile nihayet bu lacağından kupon hamillerinin haklarmı vaktind e almalara ricl 

ve ilan olunur. 

Altıncı ve son 

Müraca:ıt Olunacak Mahııl 

10.8.942 
Pa...""tı:ricsi 

Kupon No. 

Listedir 

11.8,942 
Salı 

Kupon No. 

12.8.942 
Çarşrm.ba. 

Kupon No. 

Müracaat Edil.ecek Günler: 

13.8.1142 
Pcr§e?ilbc 

Kupon No 

14.8.!142 
Cuma 
Kupon No. 

15.8.942 
Gumarl.csi 
Kupon No. 

17.8.942 

Pazarl.e.si 
Kupon No. 

18.8.942 

Salı 
Kupon No. 

19.6.042 
Ç<ırşmnbıı 

Kupon No. 

'.. 2().6.94 lıl 
perşcr1. 

Kupon~ 

David Behar, Beykoz Fevzlpa§.1 cad. 354001-354100 354101-354.2ÔO 354201-354300 354301-354400 354401-3..."4500 3fY.l501-354GOO 354601-351700 354701:354800 354801-354900 854901-~ 
No, 72. . _,.il 
Pertev Kondu: Beykoz Yııltk.>y, Ça· 355001-355100 355101-35.:1200 355201-3.55300 355301-35'5400 355401-355500 -355501-35~600 355601-355'700 355701-355800 35580-1--355-9_0_0__,35,..,........,500f.35"'
yır caddesi No. 28 ,.A 
Sı'tkı Zorlu: Bllyükadıı Çınar c11ddesl 358801-359000 359001-359200 359201-359400 359401-359600 369601-35!)800 359801-3611000 456001-456900 456901-457800 457801-458700 458701-45 
No. 30 

Verlı -Ma-1-la-r -Pazarları -Üsküdar ma- 414191-414700-414701-41540ff 415401-410000 463409-464000 497201-497800 497801-198400 498401-490000 499011-49flGO"ö499501-500000 566001·566 
--4 

410901-4 ı 
ğıızası, - -
Remziye Atalay: 'Kasrmpaf:ı Uzun· 440001-440100 440101-440200 440201-440300 440301-440400 440401-440500 440501-440600 440601-440700 440701-410b00 440801-440900 
yol TUl'fUCU sokak 6/1 ---
Fctht Bener: Kc:sımpaşa Bahriye 441001-441400 441401-441800 441801-442200 442201-442600 442601-443000 44300J-443'100 443401-443801' 44:38M-444200 444201-444600 
Caddc.1 No. 66 

-Burhan Sunar ve Su~eyman Ereene: 445001-445300 445301-445600 445601-445900 445901-446200 446201-446500- 4°46501-446800 446801-447]00 447101-447400 447401-447700~77(11-4 
Yenıpottane Aşırefenctı Cad. No. 58 /. 

-Ahmet Gu..enç: M·tımutpaşıı Coddc- 448001-448200 448201-4484-00 448401-448600 448601-44qsoo 448801-449000 449001-449200 4492014494.00 449401-H9COO 449601-449800 4498or:f•" 
g No. 149 

Ece Mağazası: Bahçekapı Sultanhll· 459621-459820-459821-460000 559301-559650559651-55&000-562401-562700 562701-563000 563001-563300 -563301-563GOO 563601-583900 563flO:f·~ 
rnam caddesi 
~hmet Turıın: Deykoz Fevzlpaşa 460001-460400 460401-46l!SOO 460801-461200 461201-461500 4.-61501 ... 161800 461801-462100 462101-162400 462401-462700462701·463000 4630(11-46 

Cadd~sı No. 38 

-Şakir Şatır: Sarıyer: Sarıyer Cadde· 488401-488600 488601-488800 488801-489000 4811001-489200 489201-4.89400 489401-489600 489601-489800 489801-490000 
ı No. 9/11 

~-----------------------.,-,-----~..,.--..,.--,---~~-·~.,..,...---------~------.,.- ----,,..,.------------------------~~---------------------~ Burhanettin Baştimar: Sarıyer Orta 490401-490600 49JcıU-1U1'SOO 490801-491000 491001-491200 491201-491400 491401-491600 491601-491800 491801-492000 
çeşme sokıık No. 25 

Ahmet Ata Köseoglu: Mahmu•paş:ı 500001-500800 500övl-501GıJı) 501601-502400 502401-503200 503201-501:000 504001-504800 504801-505600 505H01-506100 506401-507200 507201 
Batı 195/197 

-Verı:-Mallar Pazarları Kadıl<öy Mı· 533901-534600 fı34601-53;3•JO 535301-536000 624001-624600 624601-625200 • 625201-625800 625801-626400-62G401-G27000627001-627500 627""ı(i1 t 
öazaı;ı, 

lh n ;;-Hüseyın özer: Hacıkoçek 564001-564200 564201-564400 .564401-564600 564601-564800 564801-565000 565001-565200 565201-5654.00 565401-56.;ôÜO 56.>601-565800 56'V<01· 
camlı No. 15 

~ Doğu ·v-;: terlkl: Flncancılor,-566701-567300 567301-5~000 568001-568500 568501-56 000 569001-569500 56!)501-570000 570001-570500 570501-571200 571201-072CK•O -572001• 
Mahmudıye Hnn No. 1 

Yer Mallar Pıızarı Bahçekap, Ma· 572801-574000 574-001-575~00 575201-576400 576401-577500 557501-578600578601-579700 579701~580800-580801-581900-58190l-383000-5B3f101 

Kadrı ÖZüyılma:z: Mahmutpnf.;ı Do• 584001-58430D 584301-584600 584601-584900 584901-58!1200 585201-085500 585501-585800 58H801-586100 586J01-58fl400 586401-586700 586701 
ou m Jlıızııııı No. 91 

Mehn et Faruk, Knpalıçar(iı 

sokak No. 20 

Sipahi 587001-587100 587101-587::?0ü 587201-587300587301-5874(l0 5°87401-587500-587501-587~587601-587700 S87701-5 7800 ~587801-587900 
588001-588800 ~88801-58S600 58V601-590400 590401-591200 591201-5~2000 592001-592SOO 592801--59360059°3601-5914.00 591401-W:'.>200 

, ı. 

Beyoğlu Ycrlı MaH:ır Pazarı 

-Zek Zerın ve orUığı: Fıncanc lar Yu. 5{16001-596500 596501-597000 597001-597500 597501-598000 -598001-5!•8500 598501-59~1000 5!J900l-599500 59ll501-600lJOO 600001-600500 600r;01~ 1 

ı.ıfyan Han No. 8 

Abdulveııaıı: Şehremınl, Sarııyıney· 601001-601300 601301-6016')0 601601-601900 601901-602200 602201-602500 602501-602800 6Ö2801-603100 603101-603100 603401-603700-603701 
danı caddesı No. 37 

Hüceyin J~ılm ve Slileynıan Sırrı: 604001-604500 G04501-60"i000 605001-605500 605501-606000 606001-606500 606501-607000 607001-607500 607501-608000 608001-608500 
Kapahça~ı Aynacılar No. 5 

Mehmet Nı..rı Topbat: Fin .. arıı:ılar, 609001-609700 609701-6104-0o 610101-611100 611101-611800 611801-612500 612501-613200 613201-613900 6J3901:-6H600-614601-615300 
Mahmudıye Han No 3/4 

Verlı Mallı'ır Pa:z r•ı Akgaray ma· 616001-616500 616501-617000 G17001-617500 617501-61 000 füSOOl-618500 618501-619000 619001-619500 619501-620000 630105-630555 
gazııııı. 

Şermın mayazası: Sultanhamam 620001-620400 620401-620800 6208?11-621200 621201-621600 621601-62'2000 622001-622400 622401-622800 622801-623200 623201-623600 
• meydanı No. 1/2 

Hu&eyın özsaraç: Beşıktaı Orlaçeç- 628001-628200 62s201-62s400 628401-628600 628601-628800 628801-629000 629001-62!'1200--629201-629400 629401-62°91loo 629601-629800 G29k01 .,. 

~----------~------------~~ me caddesi No. 67 
Haıil'Ht;;;;t' Erge-z:...._M_ah-m-utpaşa, 631001-631200 
lrfıınlye eaddeııı No. 16 

631201-631400 631401-631600 631601-631800 631801-632000 632001-632200 63220J-6324CTO 632401-632600 632601--032800 632801 

Gaziantep Valiliğinden 
ı - Elt ltmeyc k<..nulacak is: Gazınntebın Kın aklık mcvkUndc hı~;:ısı

na bAtılanmt olan Numune C\ inın ikmnlı inŞa:ıtı olup kcşı! bedelı (12,485) 
lira (37) ku .. ıştur. 1 

2 - Bu i,c a t e;uakı nıusbite tuıılcırdır· Seridupri ('edvcli, mcs.1ha 
cedveli, hul.ı .ı ce<h clı, husu i şnı1r~ mc, Ekl:illl\l<' ııartn::ımesi, mukavele 
projcsl olup her glln Nafıa Mudürlüguııdc veya Encıımcn k;ılcmınde ı;ö-

rillcbilır. • . 
4 - 'Ekııil'me 'knp h ., r! usulılc y:ıpıl,1c:ıktır. 
5 - Eksıltmeyc girebılmek için isteklilerın (936) lirrı (40) kuruş mu

vakkRt tcmim:ıt vermesi ve 942 yılına nıt Ticaret 08asına knyıUı bulundu
ğuna daır ~ csıkayı hııl7. bulunm:ı~ı l{.ızımdır. 

G .,... Tt'kl.f mcktuplım 3 ncü ıruddede yanlı saattl"n bir ı:aat Pvvc1lı:ı::? 
kndar Vılfıyet Encumenıncle mütcşe~ kil eksiltme komisyonu rel ltğine 
moıkbuz mukabilındP venleccktir. 

Posta ılc gonderilcc~k mektuplann nilı yet 3 ünrn maddede yaz.ılı 
saate l.ad:ır gcbniş olması ve dı:ı znrftn mülıur mumu ile iyice knpntılmı., 
olmli!:ı Jlızımdır. Posbda olan gecıkmclcr knbul edilmez. (8391) 

-""' ........... Bl:Dlllllm ............ a.m 

Satıl-k yeni tekne 
~ w OOkır ~vi ile yapıhnış, ~'fdlient', nıotöre ve lihı:e~c 

gelir, yepyeni, kolepir bir t elmr. sa:hbltnr. Görmek ve a.bnal< 
iı;ü)uılcıin KalamL~'"ta. IUnrnngoz Y'1ni Usiayn müracaatian. 

~----- -----
~~~ZllE~~~~&iED!:l!'Jlı~zm!ms:l 

Devlet Denizyollan i. U. M~ ilanlan 
10-8-942-16-8-942 tarihlerin e k adar ' 

muhtelli Jıatlarımıza kalkacak 
vap11rların isimleri ve kalkış gün ve 
saatleri ve halkacakları rıhtımlar 

Karadeniz hattı 

Bartın hnltı 

tzmit hattı 

Mudanya h:ıttı 

Bandırma h?ıttı 

Kar:ıbiga hattı 

tınroz h:ıttı 

Ayvalık hattı 

t l!Jn ir Sürat 

- S.ılı 4.00 (Cumhuriyet) Cuına 4,00 de (Tarı). 
GııJata Rıhtımından. 

- Cunıaıtesi 18.00 de (Kad~) Siıkcci Rıhtıınıod:ın. 

- Perşemlıe 8.00 de (Keımtl). Toııhanc Rıhtımından 
- Pazıııtesi, Çarşnmba Vt Cunı,ı 9.50 de (Sus). 

Cumartesi 14.00 de ('J'r(lk} Paz,ır 9,50 de (Sus). 
Gal:ıtn Rıhtımından, 

- Pnzar tesi, Çaışıımba V< Cumo H.00 <le (Trak). 
G:ıl:ıta Rıhtıınmdan. Ayrn.n ~rşamba 20.00 ele 
( IJJgcn), Cumortesı 20 00 de <Ann'.ırt.ı). Top
hane Rıhtımından. 

- &ılı ve Cuma 19.00 d, (Bartın). Tophane Rıhtı
mıııdan. 

- P.:ız:ır 9.00 da (Kem!il) . Tcrphnnc Rıhtırntnd.ın. 
- Çarşamba 12.00 de (Blır :ı). Cumru ten 12,00 d<) 

<Olgcn). Sirke•'! Rıhtımından 

1 

i 

1 
1 

ar U. 
1 - Pı OJC, kc ı "c ~arlna'l10;i r.ı..ıclbincc ıdıırcmı.zın P:ı l 

rnkı fobrık:.ı ı~d, y. ptıracoğı denız SU) u deposu ın , , tı 1ş, Ji• 
UFUlıyle ek ıltııı ye koıunuştur. 

2 - Kc~ıf beddı t 13.959.4!1) llrn olup % 7,5 muvakkat tc~mıll111 

l1ı ndır. • 
3 - Eı- ıltrne J8/8/9~2 Satı gun.ı s:ıat 10.30 da K .. ~trıştn V"'11 

bCEındck1 merkez uhrn komisyonund:ı y:ıpılııcııktır. 
4 - PrOJ• k~1f ve şartn~me (70) kurta:1 mukabilindc sözü g~' 

den :ılm •• bılır. . 
5 - Eksıltme~e girmek istiyenlPrİ'fl (10.000) lırulık bu ;ı.ııb11 

rr.uv:ıHnkiyctle ynpmış olduklnrına dair vesika ibraz. ederek ıtıtılc ıı14 
(8) guı, evvrJ.nc k:ıdıır umum mliiürlük in:lDat şubesinden ayrır.J r 
ye ıştmık vcsıkası lm:ıl:ırı JAzımd.r. 

6 - Elt!;ıltmeyc gıreccklcrin mühürlü teklif nıektuplnrını 1'1111 ııO 
u~.ıklc % 7,5 güvenme p:ırnsı mııkbu1u veya banka teminat rncJ<t1l 
ıı:ırtmımcııının (F) fıkrrısındn yazılı vesıılkı ıhUvn edecek oJJlfl 
z ırrtr.rmı ihale günü eksiltme snatındcn bir snnt evveline :ı.acı:ır fi 

ı komisyon })n!iKnnlığına mııkbuz mukııbilındc \'ermeleri Jl\zınıdıJ' s4D 
v ılnıı ~clecl''c J!Pdkır.-.Jcr krıbul ol•ı 'tııa7.. (6 

JJa ı knpPlı zarfla eksiltm~y<' ~-------ll'llll!ID!!mlrm;ma:: _______ SJ ___ iai 

konnnı~tur. 1JıaJcsi 12 8 <Ji2 ~!!!!~~~!!!!!!!!!!!~~~::.'""".!~':!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!'!!!!~~~~~~ 

- Pazar 13.00 de (Ege), (Pcr ernbc 13 00 de (Tır
han). G:ılata Rıhtıınındıın, 

Çnıı-amba gilnü saat 15 de An- - ı fi ı ·ıt ı · 18 8/ 1 karada M. M. v. 4 No.lı Sa.tın- Aşağıda yazılı mşnatlano rnpal: z.'U a € ısı mc erı ı 
1 ak ~42 Salı günü hizalarında yazılı saatlerde Konyada Askeri Sah n-

NOT: 
:Vapur scfoı !eri hakkında he:r tllrlü m:ılum:ıt :ı~ağıd::ı 
tele.fon num:ır:ılnrı ynı.ılı accntclernnızch:n oğrenile
bıllnir. 

alma komisyonunda yapı a.c • ~lma komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin kanuni vesikalarilc • 
ttr. llk teminatı 7218 lira 30 
kuruştur. Taliplerin kanuni ve- teklif mektuplarını ihale san~nden bir saat _e~el. ~.komisyona Bat aceııta: Gal:ıtn - Galata rıhtımı Lim.ınlnr Umum MildUılu-

vermeleri. Keşif ve şartnamesı 1.atanbul Lv. Amırhgı Satınalmtı. 
sikalariyle teklif mektuplarını komisyonunda da görüJUr. (658 - 8258) 
i1l~!e S3atinden b ir saat evvel Yapılacak iş K~fi Teminat& J1ıale Sube acenteliği 

ı,rı.i blnnsı altında. 42362 
Galam - Galata rıhtımı Mını.ıko Liman Reı li{:'i 

konJic,yonn vc'l'Tllclcri. Um Lim &ati 
(544 - 8022) AOQ 6 " 15 

binası altında. 40;35 
Sirkeci - Sirkeci yolcu salımu , 227~ Şube rıceoteliği 

• ., • Erat pavyonu. ~.488,52 3~, ~ 
Tavla. 36.
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(8549) 

26.685 lira 30 kuruş bedelli 
Kayaşta iki cropo inşası kapılı 
mrfla eksiltmeye konmu<ıbr. 
lhnlesi 17 /8, 942 pazartesi gü
nti saat l5 de Anka.ra.da. M.M. 
Y. 4 No. lu satın alma komis
yonunda yapılacaktır. İlk temı
natı 2001 liradır. Tnliplerın l· ı
nuni vcsikalariyie teklif ~·<.._ 
tunlamu ihale saatind('n b:l' 
~t eV\<el Jronı' vonn verme!e
n. - (4J2Q-814~) 

Hamam. 7, ,5 , • • • ı 
'A .,.,gı"' da yazılı mevadın paz:arbkl::ı. eksiltmeleri 20/8/942 1 A•Lerlı•k ı• a)erı• 1 SahlbJ: A . C&maleddln Saraçoöıu 
..-19<" • ~- ! _ Nc;ri)-ııt ~ udlı rü: M. Sımı Karııyel 

• Perşembe günU saat 15,30 dn Metı:ts Ç!ftliğin.de A~cıi Sntı.nalm!l ,_ ________ ,.. __ _. ecsıldıDI yer: (H. Bekir Glırsoylar ve 1 

Komisyonunda yapılacaktır. ~alıplerın belh .vakıtte lrnmısyoua B eyoğlu verit ).&. Şubesinden: A. Cemal ddın Saraçoğlu Matt aıısı) 1 
gelmeleri. Evsaf ve §artnamcaı Ankara, 1zmır, İstanbul Lv. A- 1 
mirlikleri Sa\ınnlına komisyonlarında da göriihir. (653-8253) Aaağıda yanlı yedek subnyl:ınn -
Ol NSI Mi'ktart Tutarı Tcnıinatt acele ,;ubcınizc mOracnııtları. Gcl- Piyade Tgm lfolzJ 0 ıu 'J' md Ra-

Keçi boynuzu. 
Havvan inciri. 

Ton Lira Lira mcdıklcn tnkdfrdc 1076 sayıh ka- rnmohnıut (50HC~ Pıy:ıdc Tı;;m Ta-
1 ]00 21500 1612,50 nunun maddCi mahsuszı mu ıbiııco hff oğlu 1'etbi Genç (49C80 , p;"" dol 

100 23.500 1762.50 <'~ 1 ndırılacnklan illin olunur. Tgm. Kil2:ım. cz;lu Vl :1. ( ~., 6) 

KOLANTSE BANK -ÜNİ N . v 
ISTANBUL ŞUBEsı 

GALATA: KARAKÖY PALA"S 
AJANSI : MEVDANCIK, AL:ALEMCI ...,.,, .... 
8UTUN BANKA MUAMEtELEf11 

K •A SA ·t C ·A R l .... 
M ER KE Z i ~. K 0 R A S A O ptf 

çueELERI • AMSTEROMJ • AOTTEAOAM - BUCNôS •;1~ 
CAAAC~- V.AA.ACAlBO - HAf;rA - WIL!.EMETAO • ORAflJf; 

RIO oe .IANEIRO • &llffTOS • SAO PAULC> 


