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ÇARŞAMBA, 

Betfnd ~ıl No. lS34 

İDARE YER 
_ Nurnoe.maıüye: No. 17 

Telgraf: Yeni Sabah lstaııbul 
Telefon : 20795 

GÜNDELiK ~.iv ASi DAI.K GAZETESi ,.- . - - - -

Her Yerde 5 Kuruş 

arti rubu topland ~-~ ~Ate~78 .... tm .... -a_k·ıu:r.c~:~ 
baycan 'l'ürkı r- f f yu lanna ve bti-

~ ~ s edikleri Türkler :: R:s~::ı;: 

8lllDe• .. 1e1111eı•••llDI 

Milli Sef 
tatlıtııfb r pacakl=m~ 

1 dı1! ~ ~ 1 ameleleri neden 
ır..; . ,uAt"' ~~ Titr~i _.. düşünmüyor • 

aetıkettı .ff!ldket 1'I? illünıe lar? Faiuı;t Al
~ ıelc 'Çın aorjeUikkıri ınan1ıı.r için A-
1ıWcı.ı..ı ~"" bir ı:erbaycan Tüı·k 
l~ : ~ AZeriıayru.ı.- k;rind~ ~ k_~ç 
. C1Jıkl:tu _imi,, oıı!a.-N Bol- yu:ı hın Tür~~ 
;.,ı. , n elı>ıdl'n kı'rtarmak hatta hepııının 

Muhtarlıkların tekrar ihyası hakkındaki Parti Komisyonunun 
· m z atası okundu, Dahiliye Vekili bu hususta yakında 

Meclise bir layiha verileceğini söyledi 

lnönU Cuma akşamı 
Dil Kurultayı azası 
şerefine Çankayada 

bir ziyafet vereceklerdir 
lt/onııuo FüJ "ld''-'" ' · C'<l.ıılı/ -,, ı ımr Azerbo_I/· o unumesı_ nın 

'J-O"f ~rtıı ıteden d08f1' olıı- ne ~henınuyct! 
f>~ tıları tıereden ta,,""" olur. Elvenr ki 
ki ;ıa ·ııc ı~ifoa.'!<'bctlcri \'O; Rus_ ordusuna 
,_,;,,ı1:'"Werıni &ıl~eı:ikfr ıiıı d~hil bir kı:~ 
kı · n kıırtarmalc içiıı kal- yuz yahut hır 

Hindistanda 900•000 Müttefikler 1 Vekiiiniz"ahatı 
yeryer kargaş_allklar JAPON ASKERİ Salomon adalarına l tasvip edildi 

An.kam, 11 (l"etıi ,'ab<ılı 
llfuJıohiri Tckf<mla Bil<tın
yor) - Rri8it'ii..,ıhıırum,. 
Milli Şef fıtmet lııiitıii um.
mii.z.lrki Cıı111a güıııt t1k m 

devam edıyor asker çıkardı 
~1·~ıı lm<ı. de ,.,~'';/" kı-!!"l<ftli Alın1rıı ,,_.,_._ k_aç bin _Türk 
f<'ıı' c ko 1 L '>lon.-y" m~ı olUAJort firar et.sın ve 
rıınt«.;enk " an · J bulnlhluklan or 
dıı:. '' rro or- HÜSEYI :luJarda az çok 

Ankara, 11 (A.A.) - C.H.P. 
lleclia Grupu Umumi Heyeti bu 
gün (11/8 1942) saat 15 te 
reis vekili Seyhan Mebusu Hil
llri Uran 'ın n.-is1'ğinde toplamlı. 

F:
l K u_ rııltayı dôrgr: ı>e ır:ıı-
ıa, Çaııko•ı<ui<t l>ir .;ı ıafet 

vert'ccklerdir. 

• ••••••••••••••••••••••• 
•ıeı-ı~,._ ~~ =-- N CAHiD YALÇIN bir ı;öruıme _ı-a- 13ombay ve Ah d b dd 

<>Rkı.v ı;ıl Oidtın. hen- me a a a 
lııı• ,,_ laıı·~ kI7.ıl hiilıümdarı llileri iç:n im . ...,., nıkları arın J - · 
,,,,"'"<lır 9C•na eıınck ~oot:ıat husule gl'!d'ikiı:n "nn-

1.!c•k • a_ otede Türl<ler mah\'e.lıl-
ı :ırı ,,1 °~~ 7JUnan kıızal11l'ak nıı.ş, onların umunında mı• 
hey,, <inha ıl a:ıkerl<'rini de cep- T_t~te Almaıılonu Azf'ı'baycan 
dı "'Yıır Fak <>ımıııu öllime giin- 1!;klcı1ne temin ettiklf'ri dost-

l.a.lın i~ıırı t ht>r "-"Ye raıhnen 1 l~gun_ h~kiki ınıınruıı. Bu talı
llı:unll}tır kurtulu.~ yolu kal- rıklen Şımıliye k:ıılar çok tec-

Don de halkla polis 
arasında çarpışma oldu 

MOSLOMANLAR 
Azı.·rı;a'yoo 

1 
rube ettıileı·. Fakat bu d~f.ı 0 

ılr; yı ''~ı.i n ılar• !iizı ;irmi kadar sıkışnıı.~ ve bunalmış ola- , 
~lı ;.,.lfl<l • tam hır l'S.'U'ı.,-t lıa- <:rJkbr kı, tekrar bu ~areye baR Faristan ve Hindistan 
~kl;ıııru,: }~tan, sLı:iıı t 'P- \·uruy~n hır _ve bütliJ1 Azer bay'. adlı ı'kı" hOku" met kur• 
lıuı y ". e l~'t'•~.<lcn alan r~n Türldenııın mah"ı pahasıııa 
Yıuıto &ıl.;.\~~l,klü.krııze b.ılt~ IJ ~- ffiJkt:n· Türkün firarını le· mak istiyorlar 
l:clınekt,,hr tlı-ıın ton ~iınlen ~;? HmE'kten mı'<k-t umuyor- Ankara,· l1 (Radyo GazPte-

hı.:J-lıa~·ıanıı İ.z • ei,) - Hindistan meselesi, dün 
d•ısu ııızın ıl.e ~! A~'llan or- h· .erba~·caı1 !iiılılermi mu- ya efkan uruumiye~ini ilgilen
k-ııtt'l!'ı llkraynalıJ r g-h· "kk.ık bir fl'laKt·t vr- ölüme diren başlıca mevzuu teskil edi 
"'''fl<~~~z oı.,, aktır. Rt ı lirı~ f"1'.kl•tnıtk iı,·fa ııaı fe tfüleıi '!(iz. yor. Gelen haberler yer yer kar 
Dı.,;_ alıl"ıına inrnma,. ;.·11 maııasızrıı,~ bir bakınız: gaşalıkların devam e10tiğini bil 

Çinden Sovyet 
hududuna 

na&:ledildi 

Binden fazla uçak 
hudut bölgesinde 

harekete hazır 
bulunuyor 

Çunlci:ng, 11 IA.A.) - Çin 
mahfillerine gelen haberlera 
göre Çin ve Hindi~-iniide bulu
nan Japon kuvvetlerinden 31 

Aıerıxı yı ıılm·ı- An,r IJ<ı.yt•.ı.nf>ların tlo5- d' · 
k n.n ~11:~~! Alına 11 rıı'l ~.u ımuı, onlan Bol 'C'vikll't ın e- ~~Y K:;ga.ıı~;;~g:aa;ı~ J 

dııı ni •d re11 senin d""tu~. p'.'.den k,ıııtann:ık İhtlyormııs. Burada carpı~alar olmakta 

tümen bu bölgek;rden alınarak 
Me.ııçuko - Hııe hududuwı. ge
tfiıiliniştıir. Bu tüiimenlerin 
topyekün m&vmıdu 900.000 
kişiyi bulmaictadır. Yedi veya 
sekiz t:ıııl<; alayı, müteaddit 
süva.rıi tuğ:ıylarının da yakın
da Rus hudu<l.una getirileceği 
habeı· veıı;Jmıı.·ki.edir. Binden 
fuzla J.1pon av ve bomba uça
ğmın da şimdiden şimal bö1-
gesinde bulundu:.... habc--r 
alınmıştır. 

kuııııı· e. Bolıje\·ıkl!'! in ı·I ,,: uhrıT Azer\J(ıycar.lıla.rıı:ı n.i- ve bır çok lrunseler ·--•·--
l"ı,h;, Vt!. a_<:aktır, sa.na da h" · ılcoı ılostıı <Juyor? Onhın ıı~re· ı makt V6Ölınıektedir, ,_....,,., 
""'1a da ~~l<Uinı İade hfcc~[- ~~~ \ruı.ıyor, ~nlarla ne n1üııa
~Yhada 

0
u _l?:etireoektir. Uk: '"-__ :t <'r: var ki. keııdileıiru Bol- (8oau Sa. S SU. S de) '-----------,,) 

dil2kl~ekfldııgu gl:ıi, her i'('y :ı<'.'7kleıın ~lınrlen kıııtarıı•ıık 1-------------------------
A>.e·b ır. ıı;.ıo kaJlu)or da kıymetli Alman v k•ıı H ~ili; ı a~eanJılaı-! Alm kamnı ılöknıege ı-:ızı olu~nr~ e ' t• 

lnııt.-ı r zı Kolhoz l'Saı f1 :)r- ~CJ.ba biitliıı Azerbayeıın Türk- 1 er ey e 1 
rııı<1a;;••"ı.lr, h.,, ıııız 0,~· ~r.eıı ""· h·r tarafa konsa ve karşı- ı 
bt · h sı>.e damtaeak .aıı 0 1' 1 ıd:ı da bir damla Alman k•ı;t 
d.;,;,ıılz a:.~ta ab ak_ı~~ ~·r- bııl_uı;5a, :Nrutilçr bunlardan han 
ıtı, b !\'hı Yll.!sıyae:ık : 1•~c- l:·:>ını l<'n::h ederlo" Alman 
"-l"l gı 1 c:.1lı~ak • ıs,ffi•;n. ı;ıdyo~u Azerbaycan 'l'ürklerir.e 
ıı.:~.ektı g; ln!'SJeı;~1 " 1.'· lfrrltts hürriyet ve liıtikl8.J \'aılediy·c~· 

DCır Efa§.veKii Saracoğlunu;ı 
!ette ve Mecliste iki 

relslij;.:ıd:> B:.ş·ıekd

toplantı yaptı 

''""" ı " k ~ gırecck r·a Gar A J ' Yl1 1 lat . a~aııar3.Jıtı ', •: ·':;,_ maıı ~eflc•ri Aıcrhnn-
bıil .) «eile'" ıin ... r.. So\- <".in 'ıırkk"l'ini halis kanlı Ceı-
'"ek~~-tl!ediği m ıı~ug~~l.mnıl.ı 1 me: ve Töton'lanbı daha. f.zJ;; 

"'" Jnler ge- scvıyorlar. 

Anl!aı-a, J1 (A.A.) - Bugnü icra Vekilleri Heyeti öğleden 
evvl'l saat 10.30 da Ba.şvekfilettl' ve öğleden sonra saat 17 de Bü
yü-k Mıllet Medi~inde, Başvekil Şilkrü Sara.coğlunıın başkanlı
ğında iki toplantı yapmışbr. 

~eı'bu Ç" k" A Yılda Ycnnııı • Yı . . ,un u !manya İrmde Al- • 
d.11 rılıe11 Gize ccıınt>t ıın._ ıkı 1 ı:ıruııoıın.t~nım,~ılıklan hıırriyet yeni Iran 
ııata Cclıp ccht·nn ın lıalıa):ıtını \~ _ısliklali Kaık.ı.•yaya k.lilar 
kıııt~~vik t ~al ı-..Ya~ı __ Ya- g_ıdiı~ oradahıi Azerbaycunlıfara 
" CaJt&ınız. : 1 · "~uud~n t.ak<l•m e<lecekler. Hu hlirıivet B k•ı• 

~Pk!'f~Ctı '."'ltnazı 0~·~~SKUrt:ıııı,:1- VC: lStıklali. iptida bır gün ı~in aşve 1 ı 
l.;ık,~'.lınız. 8ilah • ııııa .'.l.~lı Alına~lam vernnler de ne bi
lıaı,(\~dc k~ncli ciz \'a~ktigını.z çı.m -~•r !lCY oldıılılarını dünya 
ıtıli2ıı ~tınış olµrs ııııza ı- gorsun. · KıvamOssaltana yeni 

e ı;liııl unuz. Öııü. ı A rb 
~et VL• ı~tikıı;r· sayılıdır. Hürri- kı . ze. aycanWaı-a Alman ha· hOkümetın siyasetini 
A~b alin kavusa . k nııyetının ne: getiı't'<.<E;~ini ıın- I d . h . 
~1<' b aycanlılaı·• K · 1ca btn. lamak içın Alm:ın iHtiU.·ı altın par ~mento a ıza ettı 
• ''1'11.be h ızı a~kı:r- dak' A ' - T -~- • • İran ..,,Jnıaı1 r arp etme• Deıı 1 

1 vrnpa mcmlekPtlerinin ·'-''"'uca, 11 (A.A.) -
Alınan orduları t.1 ra.rı~ '~, hal:ııe bakmak kafidır. l~te Çe- ~elıüı K!vıamüssaltana, dlin. 
l"ııp:ı 1oıu 0~su nasıl bütün ~ç.' ko>Jo\"l!Jıya, ı.ııte Yt115o~lav)a, 1 İ1'33l pıı.rlf.me:ntosunda yeni ka-
dıYoı Urtııluşu '< ·n h ~- ı!;>te AnıavuUuk, işte Norveç ve 'biloonırı &yaııetıı:n.! izah etmiş ve 
Yor @en n i~ın de. kan ~gk ~: saıre, ve saıre ... Alman r.W.yo- mevcut ittıfalı: muahedesine da-

A 1 U su A7."1·hayca nlılar:ı. vaıl ede e<1e yanılac3ğmı ve bu muahedoo:in 
Vak~n~ O"lusu tnp,.akı _ ancak. onlann . lJkraynalılara alık~ hurmı;t edileceği-
ı·l·kfiış,• or, ın ut .. 1 Jııı.a benzt.iıl_e<:eklerını ııoyhyebihyor m tebarüz ettınrtştir. 

lıuıd gun E!'I' gı>Je- Halbııkı. ,Ukrayna halkı Al- Ba~ Södtıri 
~-, 11111 .~n okurken ôln man k'blıisından kurtulmak i- Ta'lmı.n, 11 (A.A ) _ Bugün 
Peyn1~ '~. karga~n aı;~.\a 9'f çı'-1.c_ harplerine atılmayı ter- parllunwtoda dem~te buluuan 
'-ıtuıaın aJ>nuik Ü<tiyeıı tilki~~ ı cı ı etmışlerdır. yew Başvekil Kıv:ı.ınüssaltruıa 
h •ı'7 taııı ına~ kabil nıidir• Ta~' AZl'\rbayc·anlı kard~şler, Al· blilhııssa ııöyle demiştir: 
~ rbaycaııı' Uoz.. Fakat gaye A: ;f~ılar,. Al?'aıı r!lllyosunuıı de· hıanııı. lngilt.erc ve Rusya a
ı:a. ı. lı! ~rı kışkırtmak _ ıği gıbı, bilmem ne kadar Rtls nuunda'kıı mi.masebetler mer'i 

T ransilvanya 

meselesi ------
Von Ribbentrop 
Rumenlerle Macarları 
barıştırmak gayretinde! 

Londr&, 11 !A.A.) - Daily 
Sketch garet.esi, Tnınsilvanya 

nuıselesi hakkında Romanya ile 
Macaristan arasında hasıl olan 
gıergmuğLn Von Ribbrotrop'u 
bıı iki memleketi banştınnak 
için yeni ga.yreth- sarfetmeğe 
ııevket1liğini yazmaktadır. Na
zırın ilri memleket.in hariciye 
nıızırlannı on ~nelik bir sal
dınnamazlık pe.lıtuwı llnzaeı i
çin Berline ~Jığı:rdığı öğrenll
m!iştir. 

Hareket muvaffak oldu 

Bir Amerikan kruvazörO 
battı, ikisi hasara uğradı 

DENiZDE 

Celse açildıkt.an ve geçen 1.op
bntı zabıt hiil3.sa.sı okwıdu klan 
eonra ruznameye ger, ilmi ~tir. 

Ruzmınıede, Eskişehir Me~u
'su Emin Saza.k taı-afmdaıı ve
ıtlen vilayet ve kaza idar"I mee
}is!erindeki münteıhap aza ile 
oebir ve kasabalardaki muhtar
Wrlarm ihyam talebine dair o
lan takririn tetkiki i~in c!a ba 
evvel teşkil ediliniş bulunan 
Parti koruyonunun gnıp u
mumi heyetinil hitaben hazırla
mış bulwıduğu mazbata vardı. 

Bu mazbata.da, müntahap i
dare meclisi azalıklaı1nın ihya

(Sonu Sa. 3 SLi. 6 dal 

. 

AKDENİZOE 
Eagle İngiliz uçak 

gemisi torpille 
batırıldı 

Bertin, 11 (A.A.) -· AJm,.,-:ı 
orduları ba.~komııtanhgını.ıı bı.· 
suııi teblii;ri: 
Buısün öğle vakti bit' AIIJı:<ıı 

dem t .!tısı batı Alcdcniıf..ııd., 
kuvvetle h.inıaye edilen bir k~
file arasında. yol a!J ıı "F~agı._.' 
İngiliz uçak ~misini rli\ıt tw
pil atışı ile batırmıştır. 

iki tarafın Pasifik 
filoları çok şiddetli bir 
muharebeye tutuştu 
Ankara, 11 (Radyo Gazete

li) - Amerikan deniz ve hava 
kuvvetlerinin. _Japonlann elinde 
bulunan Salomon adalannn kar
ıp üç güdenberi yapbkl'U'ı ha- ı------------------------

reket muvaffaluvetle neticelen- ı RUSYA'DA 11 AFRIKA'DA 1 miş ve bu adaya Müttdik kuv-
vetleri çı~ır. 
• Salomon adaJarı, AvtıHtralva-

~=. aa;:~ ~~~~ıı~ı: Kalac batısındaki bir Muharebe sahasında 
Ame>!'lkalıkın esa.<Jı b.ir t<ıanu-

~e ~:mm~b~ft;~:ru~i~: So~yet ordusu imha cok geniş hava 
::rr :Et~~:·~~,~';]:~~ edilmek üzere! faaliyeti baş tadı 
m~. ikiııi ha.sara uğraroı~ ve bir 
nakliye gemlıli batmıştır. • 

Gtçtı run;am <;al-pi§iiı.Q• 
dan ba.hMdcn Japonların, Ame
rilmlılar:ı. verdirdikleri büvük 
zayiat haberi, Müttefil:J.:-r tara
fından t.cıalp edilmiııttı·. 

(A.A.) Dm \'enliği MııJiınmt 
Resmen bildirildiğine göre. 

Birleşik Amerika kuvv<·~eri 
Salam on takun adalaıında. k a
raşa asker çıkarmışlardır. 

Asker çıkarma hareke+.i ani 
taa.mızlardan 60nrıı. b:ı.;laınış 
ve muntıı= bir progı-anıla i
dame ettirilnrlştir. Japonlar sü
rat ve şiddetle mukal:ıil hücum
lar yapmışlardır. 

(Sonu Sa. 3 Sü. t de) 

M. Laval 
Almanyadan dönen 

e9irlere hitaben 
nutuk söyledi 

.Ankara, 11 (Radyo Gazete
si) - Almanya, Laval ile yap
tığı bir anlaşma neticesinde bin 
kadar Fransız <>cirini serbest 
bırakmıştır. _ 

Fransa, buna mııkabıl bir 
miktar işçi ıronde:n-eyı taahhüt 

(Sonu Sa. 3 8ü. 4 dt.) 

Almanl~r Kara· 
denizde 11 gemi 

batırdılar 

ln~ilizler bir 
Mihver kafilesine 

hücum etti 
lıulıfaa ı ılılmiştir.] hulıL'l<ı cdifoı~tir.] 

lıiU{İ.'<a edilı,ıi.ytir.] [AA. tcl11mfllırındat1 
Alman Tebliği şudur: İngiliz tebliği. şudur: 
Maikop bölgesinde dü~ma" 9:10 Ağusto•. gecesi b~ıu·1 

harp meydanının bir ~ok ke<im keoımlerde devrıye fa::ıliyetı _](
!erinde daj;lara at.ılmı~tır. Ri- 1 vam ~tmiştir. Dün kara kun. t 

(o~ s s o.. , t ) l lerımız bakımından bildirık. ~., 
ovllll a. ""· •ı e ("'"-u '-'~ o "'., - 1 l •:;;JVU 1~1. e> ~:JI • .J l t' 

----:>wc - • 

TAARRUZI HAVA SiYASETi 
1 

lkitıcl bir etıµlı.tı.i11, Tıu vcçlıilc faik bir lıatıu ordıı.sıt ""'""<
tıe bu pUiıılanıuıı quç.eklqmPsi11c oobeıtfediı·, de11>ek hato dı. 
ği/dil': ikinci biı' rcplırniıı ku.rıılamamasıııııı ilk ve en kıww il• 

sebr1'itıi, taamı.ı:i lw4.ıa siyall"ti giidül
mrmcsi!Ule aramak ito<Jrtıdıır. 

Yazan: Emekli General Kemal Koçer 

rında deh.şet salma)'l isıir.11~ 
eder. 

1 

T aarnızi bava siyaseti, yıırt 
göklerini korumayı, ht-r 

kara ve deniz teşcbbiisünü des
teklemeyi ve dfu;nıan semai?.· 

Yer ve deniz hareketleri fiil· 

(Sonu S•. 4 SO. 3 t•J 

rı t"rıı/.ı;:ak, ~lınan ıru..:v!fı:: oıdıısunu g~n;ekten mahvetmiş ittifak mı:ııılıedesi es;asıa.nna. g~ Rıoma.nya ile Muarnrt.an bu 
la_ı P.r·I ·k· geçıı-:rnek, Alı11."n- olsalardı. sıınn yardımınıza hir re_ ta.n:ır.ım_ edileccktir._ 1ran,.hu- daveti kabul edecek olurlarsa. 3 o A V t h 1 ki 
gibj n:ı ~ a, Hollao.da, N " muht.aı;_ olurlnr mıydı? Size u~ kiinri bu muahedeıün . butlhı büyük 1:ıiJr ~ Bulgııris- • 
Yt ka~~llJ.H.ııeUerU<>n lnr;i~ı'.e'eç f'.1cık bır dostlııkla.n ve insani hükü:ınleriııt büyük bir sıı.mimi- tan da bu pakta ginneğe teşvik gus os azır 1 arı 

...ı.a?:unıa bıiı:· kifıiye mukab{e- h'.~lc•:I _obıaydı, kendilerinin pelı. yetle ta.ttıik etmek niyetindedir. edıilecekfu. Mihver her !ll'Y: 
--ııuıbn»J:ıll~ l-<>Jtmıı akrabaıan' 0 h~u~~lı. bir fa;ydaları u);'Mlnda Ir:ık hükfuneti Amerika, Tür- den -.~.• R il M ------------
,.:::illWıı~~ rını kıırıııına diziyor! nı, (-pıllllzm kökUnüzün kazınmaı.ı- Jı:jye, Afganıiatan, İr:ılı: ve Mı- zı,,,-e oın.anya e ' llCa-

<" n lc"_bu'aıııazıarsa ~,,,.3[' n:•.meydan aı:alıiıecek harekete sırla dostça münııseılıetlerıne rist.an a.ı-.:ı.•ındıı. bir hudut har- BaQ Kumandanlık meydan mnharebesinin yirnıinci yı 
,,,,. . •.ı Oı lihi\yorl:ır r .. ~.e liJZı te<;vik ederler miydi? R:ı- dovam edooeld:lr. bi çıkıruısından korlnnakt:ıdır. y .. 

,,. ~~-~~ ıne kapılıp d~cn, 1• ha~ duııımız, yaınıı vazitc1en. dönümii Dumlupınarda muhteş~m torenle tesit oluna<·all. 
-""T.i.1(1 ' ,ı. ~CCek Azeı bi"ıan nızı yapınız, ılÜ11T1ıan sözle>'ine r " 

. <: ···: g:ri:o kaİBll ai~~~ al<lan~lı:;~ Calliıl }'Al.Çil\ TiCARET VEKili CUMA BONO Meçhul asker abidesi önünde büyük geçit resm. 
ı, tun Avrupa aç... eEHR.MIZE Gcl'YOR 

1 

Panyada halk (100) . . • 'I 1 - [ 1 
e· , ışçı (150) gram ekmelde yasıyor 
2 'r Belçikalı ise gCınd~ . . ' 

Parça şeker ve (30) 4 dılım ekmek, bir patates, 
_ t • ı 4 _ gram etle nefsini körletiyor 

d Say A. Tcleki Ini.itaıeaı faydalı değil, aynı zamanda el-
e\>ı>nıJa. diyor k'. aıına ıııerndi;r de. 
"lıuıe ı. 

<\!ı ,. t r~ ıartııi ihtiyaç nıad- ~gün A.vrupanın jçinde bu
l:arbinin ha~ l914.-18 cihan bir t'fn,ııartlıır hakkında S'ahih 
ınetnek 1 """'-'llll tekr J elde edebilmek için Le han "İrı bu bir ar et- our gıızotesİllin 17 ilk•-" 
. ~ilin ilk nıımal'alı ci- 1941 tarilıü ~.,,m 

nıl~n ~ iki Yllında edi- ki satırları sayısından aşağıda. 
lllc:k ı ıe elin}ı erdon lııtifııde et- Bu 811.tJrlara ~ ~i:,:~-

e Yok lrı '>'alnı.ı ~ ~-=ııe bir goı. !!eZ-
~ (~ 8'I. ,11 Sli. 5 'd~J 

Toprak mah•ulleri Ofisi teşkilatı 

kuvvetlendirilecek, Ticaret Vekaleti 
bu hususta tedbirler almıya başlad 

Ankara. 11 (Yeni Sabah) - kararları üzerine belediyele-
Ticaret Vekilimiz Behı:et Uz, re terettüp eden vazifeleri, 
bu Perşembe günü Ankara- kadroya boğıılmakşızın ko-
dan hareketle Cuma günü İs- !aylıkla görmeleri için tc-
tru:ıbulda ticaret ve iaııe işleri maııta. bulunmak ü~re Ticıı.-
üzerind~ tetkı1c v~ <;alı!ımalıı.- ret Velr.Aletine mütehassıs 
nna başlıyacaktır. bir memur tayin edilmiştir. 

Diğer taraftan, "6n iaşe 1 • (Sonu Sa. S S. 1 de) 

~-----·--------------------J 

Alman tayyareleri Müttefik hava 
lnoilterenin doğu kuvvetleri yakında 

sahillerini bombaladı harekata başlıyor 
J Almanya muazzam kudr 
ti dehşetile hissedecekti 

Londra, 11 IA.A.) - A\Tup 
h:u·p salınelt'rinde harnkatt 
buluıımak üzere gön<lerılon f.. 

t Sonu Soı, 3 Su, 6 c: .. ~ 

Bir Alman şehrinde 
büyük yangınlar çıktı 
Londra, 11 (A.A.) - Dü.•

man my~releri bu s:ı bnh <'r· 
kenden ngiltereDin cenııbıı ııar

'·""•ııı l'i:ı. S Sii. ;; <le l 



Yaıan; 

ki Korgun t 

EmİI' Abdullrut, ~ 
e &mly .. somu: 

- Demek een horU:ımağa. 
!!11.k ir in.sa.mim? •• 

Horlılık hruA gfilUyor ve bu 
gfllüşll ile bi.bbiltiln 'korlronç ~ 
luyordu. Covn.p verdi: 

- lYi bir e.OOm olmy11tm ka
bilemin ha! ma o felAket gel
mezdi. IDı.rmun ve SoOl brnnm 
eci öl-iimlerlni göUerimle gör-
~ Şi'!ndi anbıdm değil 
eni?.. Daha açık söy~~yi.m: 

n liğımda 'COk fena bir :in-
sandım. Y.nptığıın fena.lıklan 
a.ıu.....->..WLa hayret edersin; hay
~ tmek ~ijyle dursun, elinle 
m tahammülünü gbster~·:uez
sin. Lakin buna ne lüzum var. 
Sağlığımda. yap~m fenahkh;
dan do1::ıyı sana he,s:w vermcge 
mecbur değilim. Z:ıten SC'Il de 
beni söyletmek lmvvct ve kud
retini ~endınde bulanuızsın. 

Emir Abdullah, · ürerlndeki 
korkuyu, Ş!l kıı lı!?ı., he~el:anı 
tamamen atmL')U. Bu daır.ın 
hortlak olmaması; o y b'lncı 
ihtiyarın şek 1 ve kıyafetine gir
mL"} başka bir insan olm~ı;1 ih-

alini d .. rın··yordu. Bu hu
susta.kıi kanaati de gittik kuv
vetleniyordu. Ansızın bir lı::arar 
verdi. Yumruklarını sı~ rak 
birdenbire herifin üz.erine atıl
dı. Fakat ona bir zarru.· gPtire
medi. Bil!k:s göğeündcn şid
detle ıtilerek kendisini SU'tiistü 
yerde buldu. Ayağa 'ka'l ti.ığı 
~ hort:hğı k:arşısm J. gö
re:ınctli. Kıorkt."llç ve ılikeli 
m::ıhluk, tıpkı ~r hqy._1 i:!.lbi or· 
tadan ayooluvermistı. 

ıv 

Boş fC!7.ar 
Emir Abdullah, sabah ezanı

nı donr tlnym...ı.z lkeud iIDli so
"iı:t:tı. Solttğu mesc'tt:c uldı. 

Namazdan sonra veziri Halıdın 
oluna. girdi: 
~ Baydi, beraber mezarlığa 

~delim. 
Dctli. Vezir Hıiit, bu sö:ı.:lcre 

bir mana vercmiyerck şaşkın 
0

1Ja.Şinn Emir Abdulbhın yüzüne 
baktı: 
-M~rhkta ne yapat> ~ z? 
- Dttn gömdü~}ümüz yabnn-

cının ruhuna f üha. okuvacnğ"lz. 
- Bu net'ioo ıc ? 
- Seb blııi nra c.v- ırs'..n. 

Şllndi lfır şey sorma ... 

NakJı ve 

lktıb23 iıakkı mahfuzdur 

ce ba'ŞUJdan geçenleri anb:bnıya 
koyuldu. 

Halit hem dinliyor. hem de 
h?z:t'a.kl& kec.disi kaTşılarnnş 
gıbı soğuk terler döküyordu. 
Emır Abdullah, erini bi-

tirm:işti. Kendisinden fazla kor
vezi · e: 

- Salon, dedi, bu meseleye 
dair kimseye . GC.Y sayleme. 
Ban her telUilmy1 göm alRr.ıı.k 
bu ihortlakln. m.iicadele edece
ğim. 'Thibii, senin de-yardımı a 
ihfyacım var. Kentline giR1ene
bllir misin! 

Halit, a.nca.k .biricaç defa yut
kunduldnn sonra cevap vere
R>i.ldi: 

- Güvenirim, fe..T.d... 
Emlr Abdullah, hortıalda knr 

şılaştığı and:mıberi ilk defa gül-
rndc fırsat ve imkii.nım bul
nm..~. V<Wrinin sözünü gülerek 
tamnmlaciı: 

- Frumt kıor.kuyonmı... "y&
c kti.n, dçğil mi? 

- Evet ya Eiıı.ir! fümkuyo
rum ! &.na bile lııa.n iUlG~ o 
mıihltlltla ~ak hiç · · -
ıne gelmez! 

- Ben:im de isime ;gelmez. .. 
~e c:ıre ki k~tı.k 'Ve mü
~dele .etmek mecburiyetinde
yim. Amma. sen, istersen b:ma 
yaroun -edcmJin: yoksa buna 
mecbur d - · • 

Hilit utandı. Yan çizmek im
kanını bUl::ımndı. J.{cndi~ ce
sur gÜStermcğe çnlışarak: 

- Bu.uğurda öııruıne razı o
lup ~ .uıa yardım edeceğim, yo. 
Eımr! 

un va Ur 
Fiyatlar bu gOn tesbit 

ve tayin edilecek ş· d. kada . Ö 
Mahrukat Ofisinin odun sa-I ım ıye •• r 

tış iıyatla.rı bugün kati ol3rak y va :nda lar 
vilayette tcsbit edilecektir. Dlln • f an b y 

• 
-VZI 

Mahrukat Ofisi müdiliil İzzet l name veri ~cek 
Gün Y ve Muhasebeci Ra.~it Va- EtibaJ:Lc kômür tevzi müesse- Elle yerine tayin olmınn Ankara 
liye lüzumlu izahatı vermişler sesi tarafından dağıtılan beyan• tevzi milcssesesi müdür muavi
ve <f Z:1r1~~~!~1·'ôi~· de- na.meler mukab.ilınde kömür tev ni Eylip 500 i Konak, yeni va-

tı• U>6.UU c-·- ziatmn de~am edilmektedir. zifesini devir alır almaz bu gibi 
porulara bir çeıq· odunu 8 lira- Bugüne kadar 9 bin beynnna yolsuzluklarda bulunan bayiler 

verccıck ve 1,5 lira kar hıra- me tevzi edildiği halde hilen hakkında takıöata iştir. 
lracaktır. Bu suretle halk 25o bir çok vatandaşlaı- beyanname Ayrıca ihtiyaç salu"bi olma
kilo odunu 9,5 liraya almış ola- alamamaları yüziinden istihkak yıp da ticaret maksadiyle kö
calrtır. F :t depocUlıır biT bu- larmı aıam~mı lardır. mür beyannamesi alan ve bunu 
çult lira kara razı olmadıkları- Evvelce de yo..zdığımız gibi sataniar hakkında şiddetli ta-

1 nı bildirmektedirler. bey nnamc tevziatını yapan Jtibata geçilmiştir. 
Diver tar:.ı.ftan bazı depodcu- bayilerden bazıları beyanname-ı Yeni müdür bunlar hakbnda 

lar -evvelce toptancı tacirler en lcri (l} altı dan satmaları ve ba esac:ılı bb tnl,1bat yapılması hu 
pahalı fJyatla odun aldıklar-mı zılan da ihtiyaç sahibi bulun- I ı;usunu da alakadarlara bildJr
bi dirmişler, Ofisin vereceği o- mıy·m bir çok kimselere lüzu- mi tir, 
dunu 9,5 liradan .satacak olur- mund n fazla beyanname ver- Diğer ta.raftan şehrimizde 
larsa diğer odunlarda zarar meleri ve bu yüzden kati ihU- bütün kış imtidadınca yetecek 
etlcaCklermi aijylemcktedirler. yaç sah plerınin kömürsüz kal kadak kok 'Ve maden kömüril 

Ofis bunun için de bir çare mnları bir r.ok f}ikayetleri .m~ stoku bulunmaktadır. Şimdiye 
bulmuş, yalnız ofisin vereceği cip olmuştur. kadar beyanname alnnyan va-
yakacak maddesi satacak bayi- Etibank kömür tevzi müesse tnndaşlar tevzi müessesesinden 
ler angaje etmiştir. sesi müdürü Zckcriyanın istifa- beyanname alabileceklerdir. 

Ofisin perakende satış yapıp 
y.apmıyac~ da bugün Jıalledi-
lecclrtir. 

Mahru_l{a.t Ofisi resini mücs-. 
seselerin. mcmurlar.ı.n, okullann 
odun ve kömür ihtiyacını karşı
layacak, hamamcılar cemiyet\ 
ile Fırıncılar cemiyetinin odun
larını ucuz fiyatla temin ede
cektir. 
~-

· Vila ette apılan toplanll 
Dün sabah \1lfıy~tte yapılan 

bir tıoplaııtida belediye :nbıtast 
-etrafında gor.tişmelerde i>ulunul 
muş. vali, il:aymakaınlara il
.zumlu dire.ktıfini vermıştir. 

ya 

----------------------------------------~--------~ 

iiif!!-----------------------~ 

am bir genç, dm 
ğır nı liİ$akla 

Dün a saat 16 raddele-
rinde Sirkecide kıskançlık yü
zünden yeni bir cerh vaktun !Ol
muş, bir genç; kadın yüzünden 
öz ıdnyısını l:n la .nğırca yara
~r. Iifülise. ~udur: 
Çarşambada '99 numamlı fı

rında tnblakarhk yapan Yugos 
lav tebeasında.n İsparro Grono
viç .adında. bil' genç öz dayısı 
Sar.:mdi Nikoyu bir kadın yü
zünden bıçaklıyarak ıfade vere
miyecek bir ekilde ağırca ya
ralamıstır. 

Sirkcoi Cir.mJ6t4• KaUli 
Yakalaııdı * Dünkü nü!llıamml Sirke

cide bir .şoförün -ölfuniyle 41eti
ocleneJı bir cinayet ;Olduğunu 
yazmıştık. Vaka hakkında cm
:niyet ikinci şube memurları ta.
rıı.fı.ndan yapılan rt:ahkikat ne
ticesinde katilin IHwm ohnadı· 
ğı, Süreyya f bıikası işçilerin
den Rıdvan olduğu anls.şılmıs 
ve dün gece. saat 20,5 te Ciim
huı1yct v puriyle .iı!lizden 
kaçmak istiyen Rıdvan kn.nlı 

iselerlylc birlikte emniyet 
memurları tarafından yakalan
mıştır. 

~ e çı a yo 

Yaralı Cerrahpaşa hastaha
.nesiııc kaldın.lnuş, suçlu dn. elini 
deki kanlı bı~ğiyle Emniyet 
memurları ta.rafından yakalan Katil suçunu i.tirn.f etmiş ve 

Adliyeye ıteSlim edilrnŞir. mıştır. Çay ve kah e .satışlarının ln· 1 mrum teshm tıhnmıştır. Diğer 
hisarlar ı atesi tarafından yaJI bxafta.n muhtelif tıiccarlara -------------------------------
pılması lmrarlaştırıldığıııdn ln., ait çayların .ela teslimi sona cr
h" -r' r Wtı i eJ\Üekctiıniz.. mektcdır. Bu ıtibaı:la iusiha.rlnr 
(le m :vcut y \'e kahve stok., idaresi çu,,; alla toptaıı kahve 
l!trmı tt l m .:ılmağa d vJUil ctJ ,sab~aı-ına ba. 1 mış bulunmak

uz h i 
mcktedir. Bu arada T'caret ofi ta'Clır. 
ınin htanbut 'Ve M rsin depo Öğrendığımize gorc halen 

larmda bulurum k welcrin ta memleketimizde {'900) bın kilo 

r ku 

Kameri y başı ' ~ 
ihtilafı 

Bu s ne çıknn cep ve dum 
tak.vi.m.leriDiİı hepsinde baı.ı kaJ 
mcrl aylar gunelerinin :nıniış o .. 
l:ıralt berop dild!gine dair yo.zı-· 
mız (Yeni S...bab) ın ıs t 1042 
tntibli niisluım.nda intŞır ctm~i. 
Rcb1Ulcvvcı iptidxn ıçin yuptı~-

-ctruz h sıbh:ıti, al!ıkndar dal 
re tırlnrmın ru:refile thlıak-

kuk ete !inden şimdi de Şabart 

gurre:.t hakkmd~ hesap Ucc
sini ~ satırlnrla bildireceğiz: 

F. k ka Şaban g\llT i her ne 
knclıır 14 

28 ct~kika, gurubu 
28 dnkika yanı ıctunadan t:..m 17 
s:rat sonrodır; budı sıva ile budı 
muaddel de, muhterem Usbdun 
Fatin GUkmeı in bukum vCTdıklc
ri ve bu da riıydle amel eden 
memlel<etlcrdc aync:ı tmraluk e
den 1353/1935. S vali ile 135V 
1935 Rnına..oranmı" mdcn f.ızla ol 
dugundan Şab."'lnın ıp dam 13 A
ğUstos 1942 Per. 1bcdir. 

Pertevniy•I Lleesl Rıya:iye 

:t)ğ~nl:rlndcn: 

V. ZiYAEDDİN GÖKÇE 

• 

'Kolsuz ve başstz 
bir :ceset butunju 

SaT'lyerde Kumköyü civann
da 'l'atlısu d"nilen malın.ide dün 
henüz hüviyetı .. bıt Cdilenıi
yen bir ceset oumnmu1?tur. Ce
sedin başı olmamakla ber~ber 
'bir :ayağı da ko uktur. 

Vakaya rı~ ı müddeıunıu-
miliği el koymuş ohıp ceset bir 
cinayet ihtimaline bınaPn mor
ga kaldırılmıı:ttır. 

Bira isfihs~tabmız 

y ge di 
Vili:.yct e ;rin 3 ton l lav 

vcı.'itmiştir. Bu kal vlar e .. na; 

bu:,dayı ins n 
pehlivan ediyor 
cm1 kctimizin b r t 
fındn yeti ~ir 

yımız daha vardır. Bunn C 
sır Buğdayı!) derler. 
bu (mübarek bu day) -~ 
det,'il, '\ ktiy e ılk d a U'". 
Cenup Afril.asında k f d 
tir. Ve İngilizler tarafınd 
rupaya ve bütün duny Y 
yJlnmrtır. 

.A.vnıpnnın bir 
buna (Türk Bu a ' J 
vermi lerdir. Bizde · {m 
rısı) da derler. M r, 
ketlidir. Tanel ı uıd n 
lil ekmekler, ycmckl •ı 
lar. PU.sküllcrini başlıya • 
rnr sölttürilrler. Ko 
g:- n C' , umi H p e lı 
b ıçok memlc·kE'•1e de b, 
ı!.l • anl a vedirc.lıle . 

ckm klcrimize bile k rı 
ıak bize yutturdular. 

ı., rın tanelı>rinde, bu 
n· beten (7-8) misli fazl.t) 
lı mac; ,J r \•aıvl•r. Bu cı 
Linet verir Bityük ııb estı 
muşak ~apar. li.llttÜ b:ızt 
amel \erir. Mıs:r az çolc 
VEtli bir gıdrdıı·. Rumelil1 ' 
turan Jı il ın pc'c ç -r ma 
oi yor. A\TUP<.l-11 b~ .h lu.' / 
Rumclindc kuvvetli, cesur t 

ya ve irı yarı oe-blivan v r 
sme ba ·Iıca ı::t>b .... p mısır l<ıf. 
imis ! derler. 

Eumclinin birçok şehir 
de, köylerinde DllSlr untJYl 
ne kadar lczze 1i çiireltlcr 
:ınaktadu !ar. 

Mısır c1nneği mıdcde 
maz. B hr~khı...--da y ı)a 
y.a.oar. Bu cihetle tızd:ı ' 1 

nemek liı.zımdır ki b ~ 
yorıma~ın. 

Meınl~kctimizd"' öz 
Pıı~an kal n mısır b·~ 
hcı kes Jczz "'lli bir ) cm 
s öle, s •c ne ka<Ulr y ı 1"· 
r;ibi taze mı.sırın sudı pı 
ne k · r nefis olu/or. 'J.. 
rerınil keb p edilmı 
leı i pek sağllUlı olanlaı 111 
l \Mlla -gıder. Pelıin't'.nlnrtr 
ğu. mısıruı kebabına dcıı.kf1 

Onların fikirlerine göre b~ 
d ı vetişi:ırilen nıımr bu~ 
.. cmılderi sertre-ıtirir. BıH ı 
Vücuda pehli~'hlur kuV\"f" • 
nr. 

I.t'al.. t İstaııbulltıla .n 
rtli i sevmcdıi lerınd~ 

hnşi nraı mı ~rc1h rdrrl r 
• lrt.ıYtc Anadolu , ~f.t\ 

da Gök u dercsimn ıfıo 

H lit, Emir A'bdullahı se in
d~ ve harek~tlerinde b r ~ayri 
Ç:ı.ffilik oldnğuııu sezerek büs· 
blitün hayrete clü tü. Yeni hir 
sual sonnıya. d:ı cesaret edeme-
di ... 

çay stolru Jlc (3) milyon idlol 
kahve tıtoku bnlunmnkmdır. 
A:vrıca bazı ynbancı memleket
lerden de nhi rlnr tdaresin 
teklifler \•lıl:idir. Bu itinıtrla 
men'llektmmizde her hangi bi 
knhvc ve <-ny darlığı mevzuu

Yeni der3 sctıesi yaklaş1yQ?, J;iitiin taUibe velılerüıi ·trndıt lif 
o1:ulların girme şartl.anndan h:Werdar ctmc1c üzcr6 her gün tnı 
siUmılarda okuyııcularımıza bit. okulun ka.yıt ve l:abul şeraitini 
bildire" giz. Herha ıgi bir okib.tn kayıt ve k bul .şmtlannı 
gaz +ade n · ulcn daha ctN"l lJğremnek istiyenle:r, bi::e "01..ul 
Servisi,, namına mektupla müncaat ederwr ve 8,5 kuruşluk 
posta vuııı da yöndcrirlcrse <'tflahmı alırlar. 

1 dağıtılıı.ı::nktır. B"'yiclikle uzun 
bir müddet şehrin k '-Y iht.ı.3;a-1 
cı karşılanm?ş ot .akbr. 

~'1lz, penbe. s:ı.cin'h:or, ınavı 
dirnw l"'rle. (m • ı Jı) l.1 
len kii ile \ c brl. h.ı ı 
c:ı ·ıne birer h~ lımmı ti' 
l t ·:ı:u) alırlar ve iN'ı µıtJı 
lcriylc taııclcr i ısu·ırlnr ! 

Dere ıçınde rnndalL:ı · 
zen gençler ( Gi !elim G Jı:,;.i 
b'r ahı hıı:va eyfüclmı~) . 
sını (zurnn). kl:lmct v~ ( 
buka) çalarak s(.\yler•,...ı·d: 
sı1· bu ;dayının f azilct n1 

Bıraz soma mez::ı.rh ı \'ar
nıı.cı bulunuyorlardı. Halit, dün 
gmndükieri ihtiy.ann mez::ınnı 

ılmış ve boşalmış >görüne.:: ür
perdi: 

- iBu da. ne demek? 
Diye Emir Alxlullalıa somu. 

Emir Abdullah, apsa:r:ı k il n 
yüzünü yulmrı k khrdı. Korku
dan büyüyen gözlerıni, veZJri 
Haf.d:n ~mıhktan .acayip bir 
~ alan yiiz.ünc dikti: 

- Evet, dedi. Bu da ne de
mek? Bunun ne dcm~A olduj!u
nu sen bilmez , mma .bcn:pclt 
fili biliyorum. Herif hr..ıU . 

Halit, e-'1Scsine ansızın 4,""tne 
tırtımıı! gibi 'Zlplıyarak ba-

ğınlı: 
- Hortlamış mı? 
- Evet ... 
- Ne 21aman? 
-Bu gece ..• 
- Ne biliyorsun? 
- Na.oıın bJmGn? Gece yan-
ziyaretime geldi; bana ka.n 

(rusWrdu... • 
- Deme Allah aşk 
-fuyatım t.enlikededir. Bir-

k'ai; gün soruıa. eni iboğtılmuş 
olarak bulurn::ı.nız hiç hayret et
meyin. Hemen kanaat getirin 
lci -0 hortiak tarafından öldfüiil-
dfun. 

Halidin yüzünde kan kalma-
mış, dizlerinin bağı çözli.lmilşlli. 
Emir Abdullah, onu kolundan 
çekti; Udeta. ~üri:.kliyerek ıne
zarlıkta.n çıkardı. 

O zam'ann. kadar -gün ~ doğ
mud sokhltl~r in~~ı~~la do1"' 
muş herke LS ve gucu ıle ug
~ya 00.,.lamı tı. Ge~l ~ 

. ~ olı.inün !hortladığını, ta1>ii. 
beni.iz 'biç Kmıse bilmiyordu. 

Emir Abdull:ıh, yıkık bir du
var ffi :::ıc otnniu. Vezirine de 
otunruunnı iaaret etti. Ona, ge-

VALİ 
Dr. LUl i Kııt<lr.ır 

Kapıdaki Brehmcnler de 
gbrünm üyıorl rdı. Bu 

oca binad m~ lelerin çıbr
dısından Ye uzak ahitlerden baş 
ıkn .ses işitilmemcsi ve yalmzlLlt 
Mısisin korkusunu ve heyecanı
nı rttırdı. Baylece bir h yti 
.zaman bekledi. Sonra birden bi
re mabedin büyük kubbesi al
tındaki üç mabudun arasından 
ılıraba doğru yüriiyen üç 

Br gôrİİlldü. Bunların bh 
<:llerinde tıaUar, diğerinde me· 
sa.leler 1. rdı . .Ma.ııtrnm'lar söy
füyorlnrdı. (M:ıntram BralımA 
dun.landır.) 

Bunlar kü~k höcercnin ika· 
pısına kadar geldiler; en önele 
"Mnhlıot ~ahut mabedin duacı 
iıalıicisi vatdı. a3aşmda esrat'f'n 
giz işaretler resmeCIHmış bir 
nevi kavuk ~en Mahun h~ 

.. 
Sıh~at mOdOrln Q renin önünde c ildi; sG Pr

di: 
adrosu - Mi firimiz, tlodi. Guro 

tstaııbul Sılı!ıat müdl!tlilğü- Proiıita sizi Mukaddes Mnbed
nün kadro.,ıında bareme intibak de bekliyor. Bizimle beraber ge
'tlotayısiyıe baz .. taıiilit yapılma liniz. 

ı ı. rarlr.&tmlmıştır. Her.ıüz Mis Bi.rbok titredi Nereye 
tebliğ edik:miyen kadro Ye ıW;>- gid~cet..., -:ne olaeilktı ! 'Kendisini 
lı!yısiyle b!tzı memurlar henüz ırıcden fatiyorlardı ~ Bu koca 
m arını aızmı:mıışla.rdır. Kad ma'bed içlnd :k • e d mnan 
ro un Unlel'dc ı+< edüe- , nazarlyte b lttmyorl:ır mıvıh? 
ceği Um it edttmektedir. Bu endi.{' ~iırnn Eih ..... 1en 

bahis deifüdır. 
Di,.,~r bulafu::m lnhıoarlar i 

darcsi perakende tışlara .baş
lamak üzere bütün bazırhkları
ru sUra.tle ıkmo..l ctmekte:lir. 
Bu arada bayii r sıtasiyle 
piy&Sllyn raolunacak 50 gram 
dnn 1000 grama kadar muhtelif 
hacimdeki ~a.y ve ktıh've kutu
ları imal edılmcktedir. 
Ayrıca piyasaya çıknı ılacak 

ç1y ve J::a.hve!erin bir kısmı da 
küçük cnm nozlara kona
onlrtır. 

Bu işler iclıı İstanbul, lzmir 
ve İskcnd rı d iuuılatlmncle 

ak üt. ir. 
Şehrimizde Kabat ta nçıla

cQk oıs.n .imalaUıane 14 A.Jus
ta bir mü onlıhide ihale edi

lecektir. 

Ankara ebiyat fakültesi 
Edebiyat (Dil, Tarih ve IB - Tarih: &ki :ıımnanl:ır, 

Coğrafya) Fı:ıkültesi dört bö- Orta ,zama olar, Yeni zamanlar 
füme aynlmı~tır. ve Hint tarihi kısunlnnna ay

A - mı, B - Tarih, c - ruır. 
Coğraf yn E - F<ılscf e. C - Coğrafya böli" fuKJc 

A - Dil kısmında. yaşa,yan Coğrafya, .Antropoloji, Ycnıi 
dillerdrn Almanca. Fronsızca. m nlnr taıihi tahsil olunul'.. 
lııgilızcc, Arnp"::ı., Farsça ve Eaktiltenin her vJlnrn inde 
Jdfıslk dıllerden r.Atince, e_q}tl tnhsil:-müddcli en. a.z sekiz sö· 
Yuıınn ı0kutulur. dir. Doktora -~~-
Bunla~ an ka Sinoloji, ti.yenler :asguıi 2...soı·· nmtr 

.Antropo ji, Hinduloji. Hnn
garol 'i, ·· eroloji, Arkeo.lo- çall§ırla.r. 
ji dersleri vardır. Her talebe Girm~ lan : 

u da-si den birini esas ola- Lise olgunluğunu vcmıiş ol-
rnk, di..~er .ikisini yardımcı o- mak, yahut dığer bir fakülte• 
!ar.ak alır. Bır ecnebi dil de den veya yüksek mektepten 
meoburidır. • mezun bulunmak lizlmdır. 

Dü~erek yaratandı 
Cağ loğ'lunla 1\fodrose soka

ğında otumu Ahmet adınd J:m 
~ıı.hmn ıt,.,zı • fovınbe ün trom· 
·~rayla Sirkeci~"' gelir..kı:n nıuvn
zenesin i kaybt!derek n "'"'1 düs· 
müş ve. .rouhtelıf uden 
yş.miaı:ımıstır. 

bunun i.izerine Feı hada: 

:dnsını "mdi nnl.ry.onız. Ç 1 

süt gibi taze mrnırda ı erit 
ku\• etini ı·c (kadınlık 
tini ı krun ıl 'll.11, iııs:ını 

bası ~· an bir (viU:ı.nıuıl 
lımnmşiur. 

Bu TilrklcT, l:!e.r e!- n "' 
sin; ook iyi biliriz. ç · ı:kiı 

• cl' ) ·~· • T ~ı 1 llll 11 u.ıyız. • 
Jıeyi!liyiz. Beocririz. K 
l rin c usi telden y ' 
-k !bur ü~rine hmutar~ 
ü~.erındc mısırın patlatıI111ı 
ııdcrinı vem "'= usulün'll 
T.ı.rklcr ıcoktnn ic t eitik. 

Galiba Amerikalılar b 
d!."Jı öf::renmiı:; ol:ı.cakl:ırdJf ı 
~Nl"vynT'k 'Cihnn Ser-gtsirt 
yo:ni birJnnkiııe iht..frıı etn11 

dı: Mı"' r taneler.ini el t:ttl 
~tlntırlardı. 

Kiiçilk pııkct.lerc doldııt11,., 
b:O.Ieree m!lşt:cnlcrine 
dı. O 1(mübarc.1t vilruni.R) 
n bol bol yerlerdi. Slıiler 
\'e edeTck atıstıı'lrlardı. 

- Pr,cnses, <lt?dir Senin slı
.n1, nesebini tavın edecek U>eril
beye imkun v rnıek üzere beni 
takip etmek ~nh."11...tini lut.f..-ıı 
kabul et. 'Bu Mosyölere gclinc"J 
teessüf cdcıim ki Brahma d1- ~for k ttim. .-akin i 
ninin esrarı yn.bancılarn f -; e· dum. (35) dol.ar idi~ H 
dilemez. Bu J nbancılar ne ka- sonra bu maki c Tfuolrıy ~ 
dar ~crcfli v;, kibar insanı~ r o- tirilırse yeni bir (Lclll bı) 
lursa olsun bu esrara Yakıf ol"- ii da mısır b ~d ·ınd n 
mıı.zlar. McLyöler, bumu 11 dotn- dn.rn ge1 lflir. Ve ll!l.lkın 1i 
yı bizi m:ızur f"ör~eğmızi üı 1itl oi çnğ b .ir. I 
ederim. Ya!nız biziI'.ı 1rkımudan Dr. He:f:z c,-~ 
olnıı ve Siva'yn bağlı bulumn ----------------
Prens beni tr.1.ip edcb' ek- r 
tir. T A K V 1 ı 
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f R sta ft 1 d sahifede) 
ln-gilizltrin va iyete hfi.ki:n 

.. 
oldukları a'll" :;ılıyor. Her hald('j 13 nemi b 
gelecek i'd üç gUn nazik olro:ık 0 

• 0 

la beraber bu v. z·yeti m i\.fa.-ı o e ıyı 
za. cd cckl r i mu kaktır. ~ .., r...ı. 
Hınt liıman .... n Rei...,i Jin aa r" g L t.. - a :nıı 

!1ah, Hint kongreA p:ırti~iuhıl bil G iy .. ı r 
naksız oldur,-ı.ınu il n etm ·tir. 
Hindular ara<nnda da iht:Ia.f Berı:n, 11 (A.A.) - Alman 
varclır. Eu da, lng·lterenin hal... tebl ğinden: Atlantilrte bir tor
lı o Ju;; u i..,b t etmcktcd r. / pi<lo muhribıyle ccınan 41.0ôO 

Kongre kar nnın kabuliyle tonilato ·.:ıcm·nde 6 gemi ba.tı
me.nlcı:eti:ı ıın:ırşi içinde ve 1 rılmış ve b ka 7 gemi de tor
duşman i.,til:lsı :ı maruz bıro- J>'.Jlenmiştir. Bunlar da büyilk 
ıkıla.ca'.!l ve bundan en ziyndc b.ır .kısınma l ybobnuş mı.za
Japonyanın faydnlanncağı söy·ı rıyle bakılabilir. 
lcnmc ltte 'ir. Bundan b .... ı,a Amerikan sa-

Müslümanlar Birliği bugün 

1 

lı~l. ve b:ıtı Afr 1 a açıklaı ı~l4n 
veya yarın toplanarak vazıyeti cfuşman ceman 45251 ton l to 
incdiyeceklir. ha:cmmde 7 gemi k"ybc1ım" .t:.r. 

.Müsfümanlar, Hindu nüfuz.u Ba ka 3 gemi ve bir torpita muh 
altına girm ı~ten korktul.bn i·ı ribı torı1 llerle h:ı..sara uğTattl
<'ın bunlnı'.!:l b r hükfımct J.ur- mıştır. Harp malzcmt'Si yüklü 
masun iı:;tcmiyorhr. Hindistan olan bu gemilerden bır kısmı 
ve l''aristan adlı iki hi.ikumct Mısıra g'.tmekteydi. 
kurulmasına taraftar bulunu
:rorlar. 

ltn~'izler, kendil riyle bera
ber o ".'\ M. füma.nlardan asker 
a!mnkt .... ır. 

İnp-ılizler·n Hindistnnda ça
buc ... k \'aziyete hakim olması 
Jatı0ny. ela bir h..ı.yal inkisarı 
husule gelirmiştir. Japon raıl
~ CJ~a11 ve Jaoon b. sını llinlh
ta1 hallnnı isyana teşvike çalış 
makbc1ırlar. 

Asya milletlerini aliılmlnndı
ran her nıcsele, Çinin teH\.kisi
ne göre ikinci plana çekilmeli
dir. Çinlilere göre, Japon cmper 
yalizmi kırılmadıkça hiç bir mıl 
lct için tam bir istiklii.I elde et
mek imkanı yoktur. 

Bu araaa., Japonların Sovyet 
Rusyaya karşı taarruza geı;:
mek üzere lınzııiandığı §ayia
la.rı ortaya atılmıştır. 

USYA'DA 
~ Baş tarafı 1 incide -· 

cat hattı kesilen düşm!ln kuv
vetlcrmden mlırekkq> bir grııo 
imha edilmi.,tir. 

Hava kuvvetlerimiz, Sovyct
lerin sahilde ve Karadeniz li · 
manlarındnn Tuapse, Novoı os
sisk ve Anapa yaptıkları talıli-ı 
ye ve gemilere tahmil harekatı 
na karşı hücumlarını . idd~Ucn 
dirmişlcrdir. Bu hücumlar -c.:ı- 1 

nasında 12700 tonılılto tutarın• 
da 11 ta ııt gemisi batırılmış 
ve bac.-l:a !) r.,emi de hasara uJ
ratılmıştır. 

Kala~'ın batJ ında dar bır fi."\ 
haya sıkı tırılmış olan Sovyet 
ordusu yok edilmek üzere bu
lunuyor. 

Pike uçaklarından mürekkep 
te.5]ciller Stalingradın cenup ba · 
tısınclaki muharebelcı e kara 
ku\•retlerini destcklcmh~erdır. 

Hjev böJge inde çetin müd::ı
faa mulıart,;besi de\•am edıy r. 

Lmidra11a Göre 

- Ba§ tarafı 1 incid6 -
bir şey olmamıştır. 

Avcı bomba uçaldarıımz mu 
ha~ be sahası üzerinde f ::ıliyct
te bulun ~lardır. 

Resmen bildırildiğine göre 
diln muharebe bölgcsinde bi.C-1 
yük bir hava faaryetı görül!n· ş 
tür. Ha11a. lm\'V1.:tlı=rimiz Banra1 
acıklarında düşmanın küçilk i
aşe ve mnlzeme gemilerine hii
<:um etmi'rt:ir. Ge.ı-nilenien biri
ne üç bomba isabet cani§ vo 
gemi ateş almıştır. 

İtalyan tebliği §udur= 
I\ r P.vzilerimizc yaklaşmak te

şebb:.i .. rle culumı.n düşman 
zırlıfı kuvvetleri g ri .ntılmrn
t.ır. 

!lava muhal"(>beleri iddetlen 
mi tir. İngiliz hava Irnvvetl..,ri 
Alman hava kuvvetleriyle .kar
şılasm::ı.lannda 9 uc k kaybct
m! tir. 

Tubrukt ki urak "''ar b:ıbr 
yaları dü.,<;znanın yaptığı bir a
Jrınd:ı iki İngilız u<:ağı tahrip 
etmiştir. 1 

, man ayy raferi 
- Ba.ş tarafı 1 inridc -

[A.A. telgmflanndmı 
na koınk."'Yon taraftar görün

mekte ve fakat şehir ve kasa
balarda. .kaldırılmış bulıınn.nı 
muht.arlıklardan açık kalın blı' 
~ azifo bulundufunun mevcudi
yetine isarct edi'erek halkın ih· 
tiyac.ı babnundan bu hoşluğun 
herhangi bir tle§ekkülle doldu
rulması doğru olacağı .ifade e
dilmekteydi. 

Kürsüye gclen Dahil.iye Veto 
:!rili Dr. Fikri '!üzer, bıı tım,. 
mzi kayrt:lar dermeyaniyle b~ 
likte koml,··yomın noktni naza. 
!l'I!la 'ştjrok ettiğine ''e hu bap
t:ı. bir l~yiha ta.nzi:mj vazifrsıy
le komisyon nta2'bata.sı Vek>ale
te tenli dilecek olursa şelıir ve 
k. ::ı.bal rda.kı mulıt:ı:-lartlan 
kthuı v fe bo 'ugtınu doluu· 
raca.k b"r lii.yiharun Meclise tak
dim edilcct>ğini bildırnıi tir. 

Grup umumi h yeti, Dahili~ e 
Vcldfüıin b yanatını t.:un::ııncn 
tasvıp etmfa \"C ruzname.~ b-r r 
ka madtle ol.mad~ 2cin toplan
tıya s.:ın verilnrlşt.ır. 

ı.ıt1 kısının.:ı yanr,ın bombaları -Baş ta.rafı l i ciıle-
tımı.<µurdır. !nsaııca zayiat ve meriknn hava kuvveUeri Jrn

has::ır yoktur. :rtnişteref' Tebliğ rnand:ru Gene J.1 Spa1 tz su dc-
Londr.a~ ıı (A..A.) _Hava nıeçte :bulunnıuı~tur: 

v.-. dn.blli emnıiyet nazırlıkhrının lnıgiliz ve .lunerkan hm-n km·· 
tebliWl: Yetl ri kumaru:lı:uilıkhnn~ te-. -

Gecetı gece az miktarda düş- bit edil n planlar gercgiııce p k 
mnn ucağı İng.ilterenin doğu ve jakın b"1· fı.t de h ı.v.ı harek Lı-
cenup doğu sahıllerini :ışarnk n:ı b nac:ıkur. 
memleket dahilinde Jdıçük me- !ngıliz ve Amerikan h \'a 
safelcr ürer.:.nde uçmu lardır. kuvv tl tahminin ü tiindc 
BJ.Zı yerlere bombahr nWırıış- miıkenım 1 b"r h lıği ile cn
'liır. lıei yerde hasar ve birkaç Iı.ıacaklardu·. 11.hittefikimız Jn
olıi vardır. gilt:erenin bu hususto bıze y p· 

Londra, 11 (A.A.) - Lon- tıgı büyü~i y.:ırdımı müı.;ahcdr> 
drnd'.l resmen biklirlıdiğine gö- biltiın t:ayvı:recUc miz kın bir 
re, dün· gece As..rıobı uck'ın Jn. memnuniyet k:ıyn gı olmokla- : 
gil z tayyareleri. tarafından bom dır. Dürnıa.mmız tesblt f'dı1C'n ! 
b,1rdımaJllltd.c'ln s0nra şehnde zaman İngiliz, AmeTıka.n ha- , 
büyük yangınlar ve kJlın du- vn kmT\ Ucrinin kudretini ıı·ş-
maillar görülınüct.iir. scdecektir. 

Japonyanın hali, Almanya ile 
1tnlya.nın hnline benzeyor. t
l:ılya, Fransaııın Almanya tara 
.fınclan mağlim edildiğine ka
naat g~tirmedikçc harbe gir
memişti. Harbe ginnek irin 
Fransanın yıkılmasını bekle
mişti. 

Londraya göı-e. Alman Jıw••ı --------------
mu Kafkasy.:ıda şiddetle devam 
etmektedir. Alman yih iiyüşiı 
l\faikop petrol kuyuları mıııta
knsı ve daha garp teki petı ol 
tasfiye merkezine doıfru y.ap• 1-
nıakt.ı.dı~ 

Japonya da, müsterek düş
manı mağlüp etmek icin yeni 
bir cephe acın:ık istemiyor. 
Düşmanm, Almanya tnrafm
•fan mağlup edilmesini bekli
yor. 

Halbuki Rusya mnğlıip cJil
memi'ltir. Bunu Almanva da ii \ 
ruf ediyor. Alınanlar da, lnşt..uı 
evTel Rusyayı mağlup edecek
lerine emin değillerdir. 

St...ılingrad mmt J mda çok ··n Tı·care Odas .. da yap a kanlı muharebeler c~ ey n et- j f 
mekte ve Sovvet kuvvetleri .a- •• 
nudane.bir nmlmvem~t go ter- tuccarla a o-··receg" i iş er hakkı 
mektedırler. 6 

bir hayli zam 
evvel jyil~ bir ver 

hastasının acıklı dertlind il bu; 
:SÜtUDl'l.rd.a. b:ı.lısc!miş \"'e bula.
§lCl bir lmSialık gccirip ·yile en 
bu vatandaşın hiç bir } -de ış 
bul:l'ntadığmı ve una bır e; 
bu1nrı.k ~ dilimın 
cfilğli lmdar. an ıa:tmırtu 

Dün lm bık veremi 
ri yine milraca.at etti ve 1 

- Derdimle ilk m 
siz olduğunuz için y n 
vuruyorum. Lıiiemıı 
nıfmd::ı. ik<'ıı hu. 
d vi • ltıııa ahı l' 
b"l yo unuz. F.l n 
iyıl tıb"ıme d.:ııı 1 bır ı
J·anın bulunmar.ma ı mv•ıı rn; 
bir yere& i, hula nıyo ·ım Vf'· 
rc:md n, lmrtulauru, ınhatı rıi 
yen d n k.:ız~dım m ımdı 
de açlıkt n o1mck t l ne 
niaruz bulnnn~?orum. D r~hmı, 1 
iyi kalbJı:ıgını ve b ı • ı i •kı 
h ·ye nı i ·u - ın B ... d}" 
Re· i saym Lütfı K rö ır:ı bızznt 
anlatmak i tcclım Faknt y~nı· 
na bır tüı Hı girmel· asıp i)lm:ı.· 
clı. J...fıfın l ı l talı1·t.an ımr 
tuldum anu :ı.dık n olmek iı· 
7.crcyim. Nasıl anli.tt.::ı.yun bil• 
mcm kı yaRumak i ın 1: nma• 
va. kazanmak cin cıc ç.alıhm:ıyı 
mecburum . 

* Bu fe !i durumlu 0cnc.ın nd· 
re> i be ıde r-.:ıklıdır revfıyetf 
bü~iikkrimi ·n w ı D hibı olup 
da bu talihsiz '.\ Ll t co • •ıına 
el u?.at bılc derin o .üne hiı· 
tün ac;_ıkhğı ve ucılığı ılc ı ınıf\ 
bulunuyorum K•ticük bir tfiaret 
üıerinC' hu. ı i 1rr 1-nrtla dresı 
\'(' hüviyeti ı cnfülcrinP l1•ldm.' 
bilirim. Avni 7.amanda Sıhhat 

e 1 timai n mıven"t miıdurlu 
J'ffinfüı de ısrıula dikkat nazarı. 
nı ç ldy.orum. Sanırım ki bu du 
n.ım bilhas a hu makamın faa· 
liyct cercevt ine gırnıosi lfızıru 
g len bir mev~ı:udur. 

top antı a Vaı· 
a iza at verd· 

Aı'f ADOLU AJANSININ 
VERD1ôl HABERLEP.. 

Sovyet Teblt.ğı 
Sovye~t Tebliğı su~ur· Petrol ve enzin tevz inin Petrol Of ·sine dig"'eı·nıaddeferin 
10 Agustos ge ·csı kıt3.hrt· ' ' 

HÜLASASI 
Dün gece gelen san h'lbe1·lerc 

göre Hindistanda kargasalıklar 
.zuhur etmiş olan bütiin bö!g-e
lerde geçen sükunetli bir gece
den sonra sabahleyin b:r takım 
nümayişler yapılroJştır. 

l3enares'de ı>olis, nüma~ iş 
yapan talebeyi dağıtmıştır. Ta
lebeden bir kaçı hafif surett-c 
yaralanmıştır. 
l3ombayın muhtelif mahalle

lerinde polisle halk kütlesi flra
sında~ çarı>Lc.ımal:nrda 13 kişi 
ölmti.ş, 30 dan gok ya.rn.l.n.nau 
olmuştur. 

J{arga.§3.lıkların başladığı r;e
çcn pazar günündon beri ci!en
lerin sayısı 2S i bulmuş, yara.· 
!ananlar da 200 ü g1..-çnıistir. 

Cuna. ş~hrindeki itaatsi?.lik ha 
reketıi esnasında 14 kişi ya:ra
la.nmış, LukncodadR yapunn 
nümayişte de iki tıı..lcbc öl.ntiş
tür. Dad:ırda p6lis lnıvvetter.ı 
ttı.ş:ı tutülınustur. 

I.ı::.tlıi istnBj'Oııu öniınd\; iki 
büyük a~s yalulnu(?tı.r. Gtiip 
geçon!mfüı kıravat ve şapkal..ırı 
yırttlmıştır. 

Bıhar'ın csk:i kongre hüku
moti reisi SrilniSluuı. Sinna ye 
I.Jahor kongrccileri tevkif e'dil
m·şür. 1·1~soro'nn biitUn milll 
kon~e l onıitCıSi. "kanunr;uz" 
sa.yılm1ştır. 

r clhıiltadaki bir alemin yom 
fabrikası ile Dcllı.d~..l<i ilci men
sucat fubrika.~ :i§lerini taül et
mişlerdir. 

Kara.side polis, halka karşı a
te;? a.ç.-rıış - ve MUSlünunlnr 
lıaı·iç olımı.k W:ere - ünivct'Si· 
tc talebesi dcr.5.leri bıra.kmı lar
dır. 

Hfad!sw.ıı hu.diselerinden balı 
seden Huston Post gazetesi 
fiÖylc diyor: 

'
1Cripps ile Louis Tohmson, 

biiyük bir g~vret s.ı.rfötmiş ol
malarına ıajmen Hiı\t1ilcrlc an
~c:unağa muvaffak olamamış· 
laroır. Gruıdinin J:ıponlarlıı mü
zakereye girişmiş olması bu te
şebbfüJleri akamete uğ :tmış
tır. 

"Hint liderlerinin zeki ad.an1-
l::ı.r olduğuna şüphe yoktur. Fa
kat, liimlistaru "stikliile kavu~ 
tunnak arzusu onl:ırm gözlerini 
kör etmiştir. Bu sebeple Hin
distanı feüUtem doğru sUrüklc
diklcrinhı fa.tkına. varmıyor

lar." 

rnız. I\:lctsknya !>ölg~-ıinde, l'o- leVZİİnİll de B/alıadar malıamJa.~8 veri/!nesi dfişiİnÜ/ifyOT 
tclnıkovanın do'"'u şımalınd~ ve 
şimalinde ve Arnıa\•ir, Krasno· İhtikir h ~ dı leı mı, 'uzum- d:ı. iş ~orecekleri lıakkınd:ı iza-1 lcrind tutanlaı ı. hak katte a· 
dar, Maikof JWlgeleı ınde düs- suz yere fıy:ıt ytlk eh "'rint on hat verilmi tir. ralarında bir alı!'nıenR o m ıdı"7t 
manin savaşmı..,tır. temek rnak- diy'e e3!lnfla 'kon- Buna göre tıcari zümr leri halde 'ıırnm g·b, go:::• _ıenle>rl~ 

Gece •:at-ıs Tebliği trol etm k i.ı ~re Ticaret oda· tem~il e<l ı J omı yonlar piva: lı:ıkiki :ılış vcıı.;ıııı ""ui veı.lerı 
Gece yarı .. ı neşredılen Sovyet mdc.ı rr.uh~lif t .:ır-ler n mü- sa vazıy tini daimi kontrolü al tı bit ed rcl bE-lcdıy

0

• ru 'k m 
tebliği de suder. tesekkıl DôKUZ komıte cçildi- Unda bulundııar.a~. fühıR f.yat·' tına ar .d:lmek uzcı: 1 w.ret 
Kıtalaıunız 1U Ağustos gi.tmi ginı yazmıR-tık. Dun Tıcaret o- l~ mal .atanl::111, luzıım ~=-.~ere ~~ san.av~ od....:31 uı ıuun katıplı-

Koteluikovo böJg('_,inın ımal • V ı.~ı-.1· . fıyat o,:,.üt. itmek teqebbusuııdel gıııc bıldır ceklerdır. 
~ • . dasında alı ve ue ~ıye 1-cısı bul anla --" 1 • ı B ı h · · dogusunda Kletskaya bölgecıın• A • • un ".:• me~ı ~ep.eı o - un ar nrıcıuJe nıy ıında 

deki muharebelere dev~m etmı-ş Doktor Lütfı Kırdarın r yasctı maksızın uhdelerındck1 nı:ıllnrı mal saklıyanlaıı. hizum U7. yf'
lerdır Bundan baska \ınrvir londa y~pll.ın tQı la.ııtııl tUc- talep ve ih~isacç karı'ı ında sa- re fıyat yült eltnıck te ebbusun 
l{ras;odnr Maılnp. bolgeler.i:ıd carl:ıı-a .,,as vazıfelerı ve ne ~·ol tl arzetmeyip uzun miiddPt el de bulunanları gören ve ıyan 
de f}iddelli muhareb l r -- vat:andaşl:ır kcyfıyetten Tu:.ıret 
etmektedir. Odası umumi katıphğiuı haber

• a 

Macar Başvekili !Jazete- 1 cilerimizi kabul etti 1 
Budape3te, 11 (A.A.) - Mn 1 

car hükümctiniıı d vcti üze:rine 
:Macaristandn misafireten bı.1' ı 
nan Türk gazetecilerind n mü
rekkep heyet. bugün, Maca-r 
Ba~ekili Mösyö lfolln.y tara
fından len.bul edilmiştir. 

Bu kabul resminden sonra, 
Macar propaganda nazırı, Tul k 
misafirler şerefine bir ö ·ıe vc
me,ii \?ermiştir. 

dar cd ekleıdir 
la,. Kadro~ t 

.. fülga im·e t('şkititının evra
kını teslim nlmakta olan bco!edi· 
ye iktısnt rniidüıhiğı.i v nı ınse 
kadroın7 u dün t.ı.n im .edcıfü'dı 
t;"indcn bu2iin kati ekil cc.~bıt 
diJert'k alakadarlar~ irın roıle 

cektir. 
DiJt>r tarnftnn ogn"'lllhg rnıze 

göre ikhsat mıidı.irliığu mulga 
iaşe te~ilflt ı tnı afınd;:ı.ıı var.ı
lRn l' slik, C'İ\'İ kuhy, hen4'm. 
petrol. mazot vesajrC'nın tı>\'7.İ!l· 
tını alftk:ırl'lr daireleıe v rm ~ 
kamrln tırmı~tır. 

Bu nmda petrol, b •ı '"n ve 
mar.otıın tevzii işi pelml cırısı
ne verllmis ve bmı ı 1ır '""'l 
liste '~ planları dıin O ı " 1 v
ro'ıınmu ?tur. 

Ayrıca ı:;ivi YE' A ı• 'l ,.t u ık 
gıbi b:l.7..ı kimvevi mnddt:'lrrın 
tevzii de tir:ıret od ı. nıa \'erile 
r.ektir. Ticaret Odası y mııct 
toı)l:mtısında bu mesclcyı ayrı
ca görUşeccktir. 
Diğ r maddelerin tevzıı de 

birliklere Yerilme.si dü.C\ünUlme\S 
tedir. 

il i 
oyunlar 
Festivali 
14 - 22 
Ağustos 

DilliUL1YE YOKTUR 
I<on m !'Yon fı lcrı PJ)~O }d, 

şc r le Fc h\cıl y pıl cak gazıno~ 
d:ı tıl :.a .tadır. _ 
~ tUı lü izalı3.t: 

- Xelcf n: 2334.0 
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Y6R0KAL 
Nakil ·ve iktibas hakkı mahfuzdur 

- Bana bak, bel çaprazında ı bi?iyoc. Şetıiııdaze ise bizim gi-
tdln .. v.er, Yörüğe oyuııunıı!.. bi ~ &iireşç.i olduğundan yal· 

Deyince, dalgın molla, birden mz bir tara.flıdı.r. Bu sebeple 
~ toparlandJ ve: mütemadiyen lwımına ka~ 

- Affedersin uııt:ııı; .• Unut-. koymak, üste de fırsat dtiı;.ür-
tum... mek için sa.vıışma.k mecburiye-

Dedi. Zel<.i adam Yöıii/; tin biç ~edir. Bu, iki taraflı müca
ııes çıkarmayıp kendisiyle hiç dcle insanı yorar ve, güref,in 
bir oyunu yokmuş gibi glireie ha.mallığını yaptırır. Yöriiğün 
de\-am etııııesini takdir ederek en lrorkulu tarafı bu... Dilı:l<at 
derbal eliyle davul ırunıalara i- ediniz, bu delikanlının tutuşla
pret edip susturdu. Ve, halka n tam çapında Amavutoğluna 
pı suretle bağırdı: benziyor. Güreşe gelişleri.. ı;i.-

- AffederRiniz. Umıttıım. (). rişleri.. hwıı:ııı ~ saY>§lsrı .. a
ywı Yöıiiğün hakkıdır. Fakat çı.lt ve, korkusuz Juı.reke~ 
eıınu söylemek isterim, Yörük! hep Arnavutoğlu ... Bak, bal'! .. 
Tail! pehlh•aruhr. Ses bile çı- Nasıl giriyor güreşe! .. Ha.snıı· 
im rnıadı. ıııın ii>J<rine apaçık biç toptan-

Giir t'J! yine başladı. Sımsıkı madnn gelip ense baı!:lıvor. 
güreş olııyordu. Yörük Ali ho.s- Ve, haııını.na g1reı:ken de birden 
mnıı b<'lirıden kavramJ~tı. Kös- bire sola girıyor. Şalıinzade bir 
tekl~yiµ altına almağa çalışı- çok kereler bu açıklıktan istı
yor.ıu. Nih Yft Şahinzaıia Yö- fade edeyim diye ~alıştı. Ve, 
rül;ün kollarını budayarak fır- bat11:1 ha.sm.uu kıaptı. Lakin en 
!adı. Dönert'k en"esine yapL3tı. ma.hlrane oyunu bozuldu. Yal
Gürtş tekrar karşı karşıya baş nız bozuhnakla değil, kendi o
Iadı Arrıarn1oi(lu, her iki peh- yunuyla kendi tehlikeye düı<tü. 
J:iva nı da takdir yollu: Doğru;;wm söylemek lfı.zını l!'e-

- ~!urat aı!;a .. Her ikisi de lirse, tıenim de en korktuğum 
J1t.hli\'3n ıiE-i\i! mi? ha.<ım budur. Eğer Şahiıız:de-

- Elbette... yi yenerse bu, delikanlıyı orta
- Şahinzade de pEohlıvan: .. 
- Muhakkak ... 
- Güre~ ııihayetlere yakla-

ıııy<ır .. 
- öyle ... 
Hakikaten güreş ruhayetlere 

yakl:ııııyordu. Çünkü güre~ u2a
dık~11. iki tuaı da bir an e,·vel 
güreşi bitirmek için birbirlerine 
giriyor !ardı. 

Yörükle, Şahinz:ıde kırr..•ıya 
ı,rtıreşırlcrken Yal.acıklı H:ı.sa.n, 
~ob:ı.n kıyafetli adam. Hacı isli
m.hat ediyorlardı. 

Şahinzade, Yörük Aliyi yen- ı 
mek i~'n e31ıını dişine takmıştı. 
Ha..mı güre~ biı.klın olduğu 
halıl~ Şahin:aıde nasıl olı;a bcr 1 
bı~mine getirip Yörüğü yene
ceğine kani idi. Fakat çok rr.üt- 1 
hiş olan ha.-;mına fe\'kııliıde gü
~ çıkarJığı halde bir türlü 
muv;:ıffak olamJyordu. Çünki1 
.Şahıll7.:ıde lıasmınm bütiin i'lce 
oyunlannı kar!}ıhyor ve. oyun
lara düşmwm·k i<;in liı.zım gdm 
koru;'UtU \"R.2.iyetk:i a!n1a'-ın1 1 
b.l•}orılu. 

Ama\"\ltof:lu, ~ıı.bı!'!llzlanmı -
~>trdu. O, ~ .. tin Ye \lh1,a, hıt$Jm
hrl:ı ugt'aı;ıiiıanın l;ı.rrmu vakıf
tı. Mese!İl, kendı ha.'-mı o!an 
H:ı.Ya.'lOı;-lu Koca İbrahim b•ın
dan b:ı..-;ka neydi. O da okkalı, 
ağır usta bir pchlİl':ut ohlu/;'ll 
ır,in Arnavutoğlmıun oyunl.ıı·ı
nı karşı koyma81nı bildiı'.rndcn 
b r ıiirlü g-ilreslerı aymıolmu· 
_, rdu. 

Arruıvut.oğ'lunun KıtYasoğlu 
Kıwa İbralıımle altı saat r,1;itc
ın:ıdiyl'n boi(uı;tui:u ""· nihay,,t 
ll<'rab<~·,, ayrılrbldarı ç;,ktu. Hir 
kı rN.ndr ve. ikinci güreşlerin- 1 
ılı• 8ıı1Ulll N>jzin huzurunda 
Dnlııı. bal.(e Carnlıkü>;it balı\c· ı 
l4J'.t<~P tcUn ahı ga..:'lt ('.etin bir 
tıı.~ır gi:reş yapn1ı~la.rd1 . .,\r· 
na\'UtCJj.!lu, ı·:a\'a..."Oğlun!l neıa-
11 •r.ı on. cm iki ya.• bü\iik ol
riııgu halde K.wa»e>ğlu, ihtiyar 
hai'mı111 bozamc .. mıFf ve, hatta 

, ~!iyffoemiı; idiyse de, kil- ı 
çiık hasmının da mane\Tal~11na ı 
diı~nıemL~tı. Düşmli5 olınalda 
lıt·rabı;r, lrnıtuln:r&Rınuı yolunu 
l-ıılmu~tu. ~!il' Yörükle, Şa• 
h iWırl<'nin giireRi de buna ben
Z1V(,rdu. 
·Yöıiik Alı, b:r kere Şa!ıinza

dı·yi tıllad>ın çıkarmış olsııydı, 
~bUr tırr.ıı kolaydı. Çünkii Şa
hın·.ııde br~altının en ~et;n bir 
I' lıli,·:ını 1<ti. O da ba.ş giireı;e 
n'..ıı ., .. iNdenJ.'. Bir sene sür
nı•~ l~ı:: ı-:ür~ gi-?'erdi. 

Yak~eıidı Kel Haı.an, otıırdu
itıı yc·11len dikk•tk Yörüğün gii
rt~inı o;.;c-yr,'\.ti~·oı·du. Yakacıklı, 
~ w·ıil! y,,,.üğü çok pehli\~.n bııl 
na. ,~tu. ,~~.nındnk1 ark~dat-la1jy
J, ,.;}\ Iı- komıııt.u: 

· Ru. \"'j,, ük, ~ok J.Xhlivan 
lıır ,)ı>~'k>Jılı... I!:n lwrkulıısıı 
hu. lla~ı filin bunun eline su 
ıhıkc·mezll r. ~aJıinzadeye b'ıy
lt· kın}i1 kuyınası harikadır. Ok-
1\ ~ız aıuına, c.Ukkd.l ede-rcc niz 
~")" h;,lf.a h.ıJdin<kn çok lmv
vı t ·ıiır. Yay gıtıi bir p<.'biiv:ın ... 
~~<ınrJ. ne r,ür--·J tutur)a1·1 v:ır. 
1:;;,r,~ uy<lıırulnıllı'ı ela gii~ bu 
ııd'~aıılıva ... Hı-r tıraJ'ta.n gü-
1<•!;( ... S:,h;.n;o.ı<leyi yoran La
ı • .ı i <la bu ... Kolay güre!) uydu
r ılıımaz bun .... Eger ters giireş 
1,1 olm~mıı; olsa .. Şalıinzadc o
nu, ~ımtlıye kadJ.r yliz kere ye-
1Krd•. Fak ıL dl!< kat ettim, ele 
avuca 10ığm.-ı.yr.r ... Soıll"ll, sıkıya 
ge;di mi, giır~i derhal tersle
Y' -r ... Benim g0rür; üme nazaran 
şahlr.z.aılo Y\irüğü ezemez.. Ve 
Y ors.maz dıı. Böyle pehlh'anl.or 
yorulmaz ... İyi dikkat . ede~ 
ruz gürı;.~i hep fia}ıinzadeYe 
t:~ı.tıy·11'. Şahi!lZade bıı, pol.l'.a· 
h·tı c:ok' iyi biliı'. Küçük hasmı· 
ıuıı. güi'l'şi kPndisiııe ta.1ıttığını 
pekıt.liı. bihyor. Fakat elinden 
bır sey gelm!'7.. Çünkü !Mıımı 
ı.rt-OJı i g, ti soldan ğiiPeşe giı e-

dan ~ıkarmak güçleşir... Ben 
de çıkaramam bu, delikanlıyı 
ortadan. Nihayet yapacağım 
bir şey vardır. Güreşi idare e
dip berabere götürmek ... Bll.!jka 
QRre yoktur. Re<il olur inı;an 
burada be! .. Allah vere de Şa
hinzade ile berabere kalsalar ... 
Bu suretle ortadan çekilse.. O 
vakit ben, nasıl olsa Hacı ile 
k07.UinU paylaşırım. 0 d:ı. be
n.im gil:ııi sağdan herif! .. Ço':ian 
kl\"afetli herifi bırak!.. Onu, 
H~cı da, ben de nasıl olsa n .ey 1 
dandan çıkarırız .. Deli Musta
fa, hakikaten deli ... Yöıiilt A
linin peşinı ko\'uyormı.ış... Bü
yük orta gıire$<·i"i olduğu hal· 
de başaltına çıkıyor. Vallah yüz 
S(:ne böy1e giireı;.o;e Yörük Ali
yi yenemez bunlar . Yörük. bun 
lan heı· vakit nlda~r ... Onların 
güreşi nerede? Yörliğünkü ne-
1'.-de 0 

.. Şahinzade gil>i h...rıf zor
lanıyor karşısırıı.la ... 

Dıye uzun uzun konuı;tu. Ar
kada.ı;lnrındaıı bid: 

- Ber-.tbere mı gidl'<:elı lıu, 
güre§ öyleyse ... 

- Vallalı kiıns~ bileme-~ bu 
işi... li<'J1!,tn anladığı. ına n a.uı ra n 
ne Yi>iiJTı Ali ke"ilir, ne de Şa
hinzııde. ~a.bin;ı.aJc ne katlar 
güreı;i tasıııa ketıilı">1E'Z ... O. mol
lan umrim beu ... o. durdukt;a 
t<.;zur. Gür ·lik~e acJlır ... Görü
yorsunuz ya!... Bu. kadaı gÜ· 
re><ten sonra yine dipdırı duru
vo~ ... Gö::ıcği bile solumuyor ... 1 
Yürük Aliye gelince: i,,-ı.e bilkı
nız d;ı,ğ k~isi gibi kanu ... He
rif, Çerkes kam~L<l )::ibi_ sarıyor 
h •nunı ... Ne güzel baglaınala-
11 var. Hep emni)'Ctte güretıı
yor. Bak soldan ha.~mım, en•e
einden bağlanJJ~, öteki !'liyle de 
hasmınnı ı;ol kol bileğinden ~ul
:muş ... Bu derece temkinli e:Ure· 
ı;en btr pehlivarıla gürC'fil"J·k 
cok Z()l'cl.Ur. Hafimının hem eo
ılınu, hem sağım kiiHteklemiş 
duruyor. Lafın kısası şu.hır: 
Yörük Ali, iruıallah berıı.lıere 
kalır ... Berı, bu herifle bU sefer 
gürc~mek istemem... . 

- Amma, gıUıp de gel...e ~a· 
binzadeye yorgun dü.şecelıtiı·. 
Nasıl olsa Şahinzade onu, ) or
muş olacak ... Sen şimdi dinleni
yorsun ... Eline pişmiş düşecek ... 

- Bunları. bir tarafa bırakın. 
Bu, herifler yorulma;r,... Beş 
saat gü!'eşten soma yanın ııaat 
oturup dinlensinler. Ondan son
ra bir be~ saat da.ha yaparhr. 
Geçenlerde Karna.bat güre'!le
rinde Yöıiik Ali, üç hasmını ııst 
iiHl.e yoodiktıtn sonra.. bir gün 
sonra da iddialı bir giireE; yapa
rak aygır gibi Kel M~~i~i de 
ortadan çı.kannı.~ .. Ne ~oyluyor
sun sen! .. 1$.ana bu, gür~i sry
retlip anlatanlara inanmam1"
tun. Yörüğü ba.llandınp dur· 
muşlardı. Fa.k'at şimdi daha 
f:ızl.asıyle inandını. ~eğer b'!• 
delikanlı pehlivan oglu pchli-
vanını.ş ... Hem ~ baı;altınP. ilk 
girişleri ... Bu, altı ay sonr'.'- baıt 
altında bela olur... Hi<; brrımız 
b:ı.şa ~ılmma.yız bununla. sonra. 

Dedi. Ya.kacıklı. Kel Has:ınm 
görüşleri doğruydu. Yakacıklı, 
usta bir pehlivandı, ı;ıonra. raı
nız a.delayle, okk8!;'1Yl!l ~ 
şen bir pehlivan değl1dı. Z<>kı 
bir adamdı. 

Okuyucularım, Şahinzadeyi 
de, y a.kaclklı Hasaru da baş 
güreşlerde okuy:ı.oo.klıırdır. Şa

hinzade ve, Kel Hasan baş gii
TOO}erin serferazıdır. Çok us
ta· ve, ileri peblivanlsrd:ı.xıJır 

Kel AJiço gi.bi d.evWe V'C, gad
dar giireşçilere en ziyad2 kmH 
koyanlar ıırıısınd:ıı Şa!ıiuzadcy-
1~, Yakacıhl.ı Kel Haz:ın? cl>t g;:. 

tiiröı. 
( :\r1-~'l.""tı ·.·!"'~r) 

l'f:Nl lSAil 

HARP DURUMU I= il RADYO PROGRA!j 
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=I 
Taarruzf hava S 1 Ya S t 1 7.~0 Program ı9.30 AJ"n• 

7 .32 Vücudumu1.u 19.45 Serbest 

- Baş taraft 1 incide -

bhlara bağlı iken, havalar, bir 
namüteııBhilik arzederler. Gece
ler, bulutlu ve sisli havalar, hat 
ta yüksek dağlar, uı;:ı.ğın gizlen
mesine ve baskın yapmasına im 
kan verirler. Bununla beraber, 
hiç bir filonun, ne kadar kuv
vetli olursa ol&un, semalarda 
ta.m mina.siyle bir hakimiyet 
iddia edemiyeceği meydanda
dJr. Öbür yandan, en zayıf bir 
hava ordusunun da, hasım mem 
leket havalarında faaliyete geç 
mek fırsatı bulacağım olay
lar .isbat etmiı,ıtir. 

ve intizar vaziyeti alarak, yar
ma ordıı.eu teşebbüslerini mu
vafakiyetle okşamaktadJr. 

Dünya parçalan, harp saba
JandJr. Her muharebe safhası, 
hava ateşleriyle desteklenmeli
dir. DenWerde seyrisefer ser
bestisi de bir yandan bava yar
dınıına. bağlıdır. Vaziyet öyle 
getirdi ki, cepheleri ihmal et
mek, arazi fedakarlığına da 
katlanmak, telafisi güç zarar
lar doğurabiJ:r. 

Her cephe. uçak, daima llÇ&.k 

çallştıralın1. 10 dakika 
7 .40 Ajans 19.55 Fasıl Heyeti 
7.55 Müzik 
8.20 Evin Saati 

12.30 Program 
12.33 Şarktlar 
12.45 Ajans 
13.00 Şarkı ve 

Türküler 
18,00 Program 
18.03 Radyo Daus 

Ork~trel'sı 

18.45 Şarkı ve 
Tınküler 

ıo.ı~ Radyo 
Gazetesi .. 

20.43 Bir Marş 
öğrcnlyonız 

21.00 Ziraat 

Takvimi 
21.11) Fasıl H..,.eti 
21,30 XA>n~la 

2.lA5 Müzik 
2S.30 A)aıuı 
22.50 K:ıpmıll! 

beklemektedir. Binaberin, ikin· hata değildir: İkinci bircephenin 
ci bır cephenin, her v e ç- kurulamamasının ilk ve en kuv· 
b i 1 e faik bir hava orduııu e- vctli ~bini, taamızl hava si

.Almanya, üstün bir hava kuv dinmesi, ve bu plfınlannın ger- yaseti güdillınemeslnd& aram:ı.k 
vetiyle harbe atJlmıştı. Bu kuv- _ç_ek_l_eşm __ e_s_in_e_v_:ı_be_st_e_d_i_r,_d_e_m_e_k __ d_o.,"mı._d_ur_._s.ı._n_ı_y_o_r_ınn_. ___ _ T. JŞ BANKASI 

K. TASARRUF 
HESAPLARI 

vetin bariz bir vasfı da kar'\ 
barcketlf'~·;r.e karışn1ası, cok 
yeni ve 1".sım!arı için yabancı 
bir mctod takip etmesi idi. Bu
na rağmen, sıkışık bir duruma 
düşen Büyiik Britruıya, yalnız 

semalarıııı muvaffokiyetle ko
rumıım1ş, ana yurda çekilmi.~ ve 
denizlerde seyriseferi himaye et 
miş, hatta, her vaziyetten fay
dalana.rak:, düşman memleket
lerde değerli hedefler aramı§
tır. 

İstanbul deniz Komutanlığından 
Deniz lisesi ve deniz gedikli ' . 

okuluna girme ıartları 
DENiZ LJSt~I· 

1 - Denız. Lı. cs:.inin birinci sınıhl\a girnltoğt. 1stekh ökurlardan ikmale 
kali.ın1ar alıncıcaktır 

A - Lii:e bırb1eı ıı:·toı !knıale kalanlar Deru.c; Lı~e>ı tıırin<.:1 s:nıfına, 

B - Ortt. okul !;on :..ınıiında ikmhle kalunla1·d;.1n D<.:nıı: . Ll!!esi birinci 11-

nıfına talip olc.nl<.r lkn.a1 imtihan1cırını verdlkl"r1 takdird~ ahnmak üzere 
kayıt ynpıla(oktır, 

2 İkincireşriıı 
Kc')ide..'i.ne ay nlan 

İkramiyeler: 
1 adet 1000 Lir.ılık 
1 JJ 500 ,, 
2 u 250 u 

14 " 100 " 
10 H 50 u 

40 " 25 " 
60 " 10 ., 

'('. 

. ı,~,~· ;j:~-~t::.,..;ı .... ~· ~·~,.;; .. :.otr~·.::::ı1.::: .. ~:1::-.ı-;x;;,~: .:-: •. r~~-::. ~··:::. .•. -:. ,.,.:..... ~ ...... -~ 
C - Li~c birın<-. sınılına ya~ h;,ıcldi 

k~bu1 edıhr 

DENiZ GEDiKLi OKULU: 

l&-lt· riJJ- Alu ay kuçuk oıanlpr . ı,-------=---·"' 
ınıİll>ö ~,~, okuldn ıkmOle ka- Satı l ı k ye n i te k 11 2 - Deniz Gcdıkii Okulunun hc-ı tlç 

lanl.tr ı..lın. caktır. 

A - Bulundukl;,u ı sın1CL.ıı,n muc.diH olo1n C.L~.kJj okulu !lınıflarına kil- Pirinç \--e bakır Çİ\i jle yapılımş, }'k~h:ene, motöl"(" , t it 
11t edileLekle:rd:r, 

B - Gedikli C;l(Ul\lna giriş ya) haddi bırır•t.i ::unıfa 12-17, ikinci sı- ~lir, yepyeni, kclepir bir t.Pkıı~ &a'bhktır. ('..öml("k ,.,.JJ 
nı!ına 13-18, Uçuııcu ıınıf1n,, 14--- l!l ya;IBrınri.ı olanlar kotl>ul edilecek- ittüyeıılcrin Hplomış~ 1tlarangoz Yani l.lfil.ı"'t)"'a. müf"~~. 
~ ~ 

3 - 1stanbul ve. ci,·arında bulunanlar ı~tanbtil DeDiz Komutunlığın;l, ~ 

İstanbul hJricinrle buluni.inlar rr.en,.ııp c>ıduklul'.J Ao.;J..pdık şub~lerine müra
caatı~rı, 

4 - K.ıy · 'ıuddt"t 20 A"ustos 942 akşo..m.ırıa kJdaı:dır. (8603) 
IJniversile Rehtör/üğündeJI 

Geniş ölçülü, stratejik k...ra 
la.arruzlan sındıncı darbeler 
indireb;lirkcn, ve kuvvetli, cep
he derinliklerinde öldürücü ate~ 
silindirleri yürütürken, birka~ 
misli bir üstiinliiğü haiz bir ha
va ordusu da, teshir ve imha 
mahiyetinde akınlar icra ede
mez. Gerçi, hava kütle taarruz
ları, bir baha biçilmesi imkan
sız sayılan kıymetli abideleri 
tr.hripte ve maneviyatı S3 rs
makta önemli roller de oyna
mıştır. Fakat, bu, haddi zatın
da. kaı-alarında bir müdafa:ıl•----------------------------• 

Fen F ..... ~nt<'>·inrle iı:J'>(·tH;.yttrı Bot.anik Doçenu~ı, oıçıktıı pi 
hırı 2/111942 Pc:ııoırt<: 'i günü yapılac~ktır. Natnıttlerin bU ~ 
hafta e,., el iE>Llerini 'r·rmı$ ohn:ılnrı l~zımdır. İöt.cklileı·in sıh~ 
nur~ '·!'ıg.ıdı ürnegi, Hmi hnviyetini zö~erir Hş (H~ler tedfhi 

s"'1di kuramıyaıı, ufak ve pisi
koloji bakımdan zayıf memle
ketlere karşı aranan tesiri gös
termiştir. 

Kütle tap.rruzlannın biraz da 
pahalıya ödetildiğini anlamak 
için, üç yılın hadiselerini in~e
lemek yeter. Londraya karı;ı 
yapılan taarruzlarda, gündüz 
teşebbüslerine hatime veren. 
kabank kayıplar göze çnrpH. 
Almanya.nın batı bölgelerine. 
hatta geceleyin, yönetilen ban
kınlarda da günlük zayiatın 40 

Gazianteo Valiliğinden 
1 - Ek i1tmeyC; k'ınulacok i~: Gaziarıl.e-IJiı Kav~ıklık mcvkıinde inş.a~ı

n.a batılnnrr._.,, c;l ... n Numune evınin ikınat. .i.nş.:tktl oıup ke~i bedeli (12,485) 
lira (37) kuruı;ı:t-u.r. 

t ,ind(·n j! tt•rıtTtktir.) ,.e 5 fotoxr~ıfla 25/10/942 tarihine k.~ibt 
b..ı$•:urıt.tJlV.ıı (S5J8) 

2 - Bu i:.-t ar~ e'\·raı.., nıüı-bitf' şunlaı'du Sc-rJdOpri cedveU, mes.1ha ll'lll•~·-•••••mrm•ammamB1•11!1••·-~'f 

;;::;~~- G~~~"':.r":u;ııN:r~:u~ü-;,~ı~~;~::k,'.;.~~·eı<:~;:,~:":ı
1

~;;~~·vıı~~j· İstanbul Bel~diyesi İlanl 
rülebılir. • . 

4' - EksiJın·,f: kilr•Hlı ZJrt u~ulı1e yapıl.ı<'~jl(tJr. •••ımıma1111mmm•11mmmımımillıımı•••••-"" 
S - Eklli.lt.ı1ıt)·e girt>biln1ek için istekliiE-rın t 9~f!) ljra (40) kuruş mu

vakkat tt.1'ninat Vf'rHıt.'6i 'e 942 yılına ait Tiı..u-(1. OdaSlrır. R;.yıtlı bulundu
ğuna dair \re:s..ıkc.:y haiz bulunın:tsı l!'ızıniOJf. ı 

8 - Teklıf nıektııµ1oırı 3 ncü ırnddede yazılı E&.ıttt:n bir !'l;l<:ıt e\'Vf'lt'l~ 

f'lc\rya Su te~i~tına ~·Jrdıınct &tııtr Fuj Tulunıba grut.ıu v" 
&~:ık C' i\tme~-c kono)nlu~tur. Ke~ı1 bedeli (1150) lira '\;e ıJll 
(86) lır:ı (25) kuı-u.1tur. Kt~ıf ve ~ırtname Zabıt ve 11rıunn1eJ~l 
k;.ılt>ıııinil<' görülebilir. ihale 24/e/942 Pazartesi günü Eaat 14 dt 

ı J?e<;tigi de vakidir. Pearl Hq.r- m.akbu.& rrıuk.-bılı.tı'1e ,.erilece!;tir. 
bOur, baskını, barış devresinin Pv~tt. 4}fJ &tindtr:l<:<:ek mektuplarJn nıf,.;ıyt- 3 untU madde-de yez.lı 

kadar V:llyet Ene ün.eninde ınüte, ekkil e&i11trıe };omlfıy<ınu reisli§ine 
ı.·umende y.ıınJ;H.:akfır. 

Taiıplf'rın Hk tcıninrtt makbuz veya• mf'ktuplart, lhale t.o1ri 
ı;:ur: ev .. ('] Beil'cl!ye Fen tı;ıleri Mlidilr-IOrCüne müraca.ıtlo aıacl1' 
1.hh:'-'t1 'e kani..n<'n ibrazı l~7ll'!l gelen diger vesikalarile jhıtle 

8.sudP, günlerinCe yapılmış, A- 'aate kadar geln'lı~ eılıtı;_.~ı ve dış z.;:ırfın n1Uh1!r rc.urı.ıu He ıyK:e k~pntıhlıı1~ 
mc-rikahları gafil avlamıştı. O- olma!! ılzımdır. P°'tada olun ııe. .kmelır kabul erlılmez (8391) 
raya ikinci ta:ın'tlz, Jayikiyle ============================ 
rez:ıla ndırıldı. 

Büyiik baskınlarda. zayi.atı 
önlemek için. baskın yerind~rı. a
lınacak defi ve tard tedbirleri
ni baltalamak. bunun için, ba~
kuıın devamı müddetince, kar
şılayan filoları havalarda zarar 
vennez bir duruma getirmek, 
daha doğrusu, geni~ bir bölge
de ve gidi~ ve dönüşü de bciz 
edebilecek bütün meydanlı>rı 
b:ıskl altında tutmak, binaena
leyh, çok üstün kuvvetlerle işe 
giriııınek icap eder. Diğer taraf
tan, hasmı şaşırtmak ve ya!llıŞ 
hedeflere teYcih etmek için, gös 
teriş teşebbüsleri de şarttır. • 

lstanbul Defterdarlığından: 

Dooy• No. 

s1332:s 

CiNSi 

&~:~.ta~ Yıldız ÇırağJn 
Caddc·~inde Feriye saray
ldrı n:: ll§'-t-mıh\tından 3 par 
t:.el esk. 85, 87. 89 yE"nİ 

94-107 No.lı 224 metre 
h)Ulhbbıı. .. yt:r. 

51217-1114 MeodJyckoyünde ıo pafta 
---- 58 ad~, !!2 parS<:l 1000 

113 No.lı li25 ınet.re n1urabb.ı1 

arsr. 
51217-111-t MEcH;tıyf:t-'.tJyundo 10 p:ıf

---- ta 57 ada 16 par3el No.h 
121 232 m~1~e muraLbaı ar!'5:ı. 

51217-1114 Mecidiyeköyünde 10 pocta 
---- Ş8 ad~ 13 pa"~ı No.lı 

125 

52801-664 

1680 n1etre murabbaı ar~a 

Emınorıunde Dnyahatun 
ı<·ah:-ıll~:inin Toırak('ılar 

cok"ğmda 160 palt:ı 630 
da 22S porsel eski 64 ye· 

ıı.ı 62 No.lı 18 metre mu-
rab~ı Eııt11a. 

Mvhammen 

be<M 

!"~40 

}o()ij 

l61i0 

Tt'nlın;ıt 

163 

?5 

128 

• 

:Vt rı ı--'1:1l1ı: n;ıinü Encünıende bu.lunn1alar1. .. (8 

lstanbul Levazım Amirliğinden Verile~ 
Askeri Kıtaat ilanları 

. .;, 
Aşağıda yaz.ılı mevadJn pazarlıkla. eksiltmekr 1

1 
ıf 

Pel"iı>nıbe günü saat 16 da Bolayirde Askeri Satın• 11 
1 

yonunı.la yapılacaktır. Taliplerm belli vakitte koıni~Y"~ 

Taarruz! hava siyaseti, blıır 
bir üstün \ük talep eder. Filva
ki. hava filolarının, gerek ba~· 
lı balarına, gerekse öteki sınıf 
ve silMılarla elele, önemli roller 
ifa ettiğine de ,ah.iliz. F:ıkat, 

eunu dikkat gözünde tutınak 
gerektir, bu hareketler tek 
cephelerde ve hemen de mevzii 
sayılabilirlerdi. Artık , karalar
da ve denizlerde her teşebbfu:ün 
havalardan korunması. mecburi 
olan bu devrede, bele merkezi 
durumundan istifade edemiyen 
demokrasi ve ortaklan için, cep, 

Yuk<.ırd3 y..ıı.1Jı gayri menkuller 24.8.94::': P~2::ı11f61 gunli sa;,t 14 del 
Milll Ernl~k ~!udürluKtir.de müt~ekkil koı.iı. yond~ ayıı a,n ve açık ~rt
tırmn ile Sd\ıl<ıc:~.J-.:tır, İsteklilerin nüfus hü\'iyeı <üzdanJarı ve tcnıinntt 
nıektupkı:Jile bli'lık'e jh<Jle ~aatinde komisyor.a ve f~zln ıahat için Milli 

!eri. 
CINNI 

B;ılvalı. saman. 
Tel· balyalı kuru ot. 

"Vfktarı 
Ton 

145'1 
2322 

Tutan 
Lim 

72,700 
162,540 

En1l8k Mı.idürlulo,'itne rnuract.::\Uarı. (8514) 

helerde uçsuz bucaksız iken, har =========================== 
bin mihrakında her ihtimali kar 
ııılayan bir üstünlük temin et· 
roek, yani açılması ısrarla talep 
edilen ikinci cephe eemalarında 
kahir bir bakinıiyet elde etmek. 
her şeyden evvel, uzun bir za
mım meselesidir. 

Almanya, dahiıt hatlardan iı<· 
tifade Myesinde de, kati netice
yerinde bir hava ağırlık mer
kezi kurmak, taarruzi hava . si
yasetini takip etmek imkanını 
bulmuştu; klı.h Britanya sema
larında, kiilı Avrupanm hareka
ta sahne teşkil eden bölgelerin
de, iç denizlerde, hatta I.ibya
da bu elverişli durumuna da
yandı. Şimdi de, doğunun diğer 
mıntakalu-ında yalnız bir tesbit --
Yeni neşriyat: 

FOTO MAGAZİN 
, Bu ti;-ılon ve Si:1~hı ı mccın ,sının 

85 inci s:::ı:yı111 Jodcy Garl::ınd ve La

nn Tornerin resimleriyle sü~1ü ola

rak ı:ıktı.. Bu ,.,,.,da Sadri Er\emin 

bi.r tikır yazısiyle zengin nıüodeP("

C' t ,.e -. '1tilrd1· 

TÜRKiYE CÜMHURIYETI 

ZİRAAT BANKASI 
Kunılııt tarihi ' 1888 • Sermayesi: ıoo.ooo.ocıo 'l'lirk liraııı • 

Şube ve Ajans adedi: 265 

Zirai ve icarl her türlü bank,, muameleleri 
Para bıriktirenlere 2&800 lira ikr.mıiye veriyor 

Ziraat Bankasında kumbaralı re kumbarasız ı.:ıı::,u·nıf hCEapLırı.nda 

m az 60 lirası bulunanlara senetle 4 defa ı;eki1e<tk li..ur·a ile aşağıdaki 
pUlııa göre ikramiye dağıtılac;ıktır. 

4 ..... 1AOO L11ı16ık 4.110e Llrı 

!I• -·--· 4 • - ..... . .. - ..... . 
1Gq.•
ll0 • 
1IO • 

.. 
• • • • •• 

• 
DiKKAT: B .. aplannclaki pa alar bir sme ıonde 60 lıradan aşağı 

cltıpıuyenlfıf'& tk:ramiye cıkbğı !ak lırde 'o 20 faiJaMyle verHecektir. 

lllır'alar ~ d9rt defa 11 Mııri, 11 Hadnn, 11 Ey
llll va 11 BiriııciUıınn tarllılerhı.de çe!d'-ktlr. 

• • • 
l'~küı.lar veya Haydarpae,J· 

llaıı Ömerliye 3000 ton yiy~ck 
ve eşya nakledilecektir. Bir to-

Çeşme C. ıtlüddel 
umumillğiuden: 

HOKOM HOLASASI 
E..s: 84 - Karar: 53 - ilim: 64 
Yt•(_hı!de bulunoın zahire \'C un13r 

•'ı"ıa 1.>e,yann::ınll \·cİ-:ııiyerek Milli 
Kurunıua K<.ınuııuna muh<.ılif bare-

t kf't etrnekl-<'11 maınun AJ;ıcatı Yeni
"a.t-cidı)'e M. den Süleyn1an oglu 33 
.l'; •. 1ında Yll:itıC ö..:cn hakkında y.:ıpı

lcın duruşma ncti<.;csindc; ınatJıuııil 

ı~n"ıdolunan suç sabit olduğı.ıııd~n 
4156 sayılı kanunun 1-4/3 rr.~id<lcsi 

dt.·liilebyle 55 in('i m:ıddct:inin 1 inci 
madde~inhı 1 inci bendinin f.O:t fık
r~sı n'lucbincc z::ıh~rc ,.e unl;ırııı hü
rtlıınet.c;c nıua)·yen o-lan !iyatları ü
ifr:.ndc·n bilhes::ıp e::ıın::ını baliğası 

25 lira ?-tlisur k~ruı;un J/4 i itibariy
le kusuru maı.nunun lehine nazarı.1 

alınnııyarnk 6'.:?0 kuru5 ağır para ce
.._ ·ı-;ı 1!1 mahklınıiyetinc ve 63 i.Wcü 
7Poıdd•"' gereğin::( hi.lkıtu • gazete ile 
n~.-;ır ve -hinına ve t:ohire ve unl.ır 

l 

1 •t'~I. nunun tahmil tah ı) dıll'• 
vallanması dahil ol 
23 lira fiyat tahıniı41ll' 
Muvakkat teminatı ı:''~ 
lup şartnamesi her 
yonda görülebilif·vıı~ 
14,18,942 Cum.ı gtfl' 
11,30 ela kapalı Z!' ııl 
caktır. T:ıliplcr:n ıb ~: 
den bir ~aat •·v,·d uıe~ 
sinde hazJrladık ~arı , 
tuplarmı komisycıııı. (ı# 

.(603 -- -

• • • 
ı 

22,8!)9 lira 50 kut111, 

elclli KırıkkalcJe ııır ~Jş 
şası krrpah zarfla . , 
konmuştur. 1hıık'll1 ı~ 
perşembe günii ~:ıa~~ 
karada M. 1\1. \'. 1 , 
alma komi.syomııııla ,11 
tır. İlk teminatı . 1 •~-1 
kuru~tur. Talıpk• ııı e~t 
sikalariylc teklif ıı1 ~' 
ihale saatindl'n hır . 
komisyona vcrnıcle~~1 

ıo:ıı-~-

' l' ıkuını~lt;e at ın ~:lını~a~ı ı:;iıı kay- '!"'!!!!!!!!!!!!!!!!!!""'!!""!-~. 
)Jl\.'\Jı11ıg,1 muzC"kke e yazılu .ı:-ın.ı sa~ibr: A. C~-,..,-;ıedd;,ıı" 

f.Jraı· '·erHıııi1 \·e if;bu ~· .rarlll k.1ti- Nt-şriyaı Müdürü: fA. O 
B ı-:lr ye .. kc.betmiş bulundUMU ı1ln ohı- E<2sıld:ğı yer: (H. t. ~,., 

nıır. A Ce'T'laledd.n ~ar-' 

t .;. 

• • • 
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