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G' hudutlarında Milli Şef Kayseride YENİ KARAR 
llllbardım111ara nrsı Alllianların sükOtu Candan tezahüratla karşılanan Relsicilmhuramuz, Part ~~:~aa:Dst~~~~::ca:~a:zu~in YI 

"'mu. - ~ ~ "'! hallıeuini zlgaretten sonra Sa. 9.40 da hareket ettlle piyasasına icabında mUdahale edilecek -
~ l>tr. t>e A~ -.ıe';'; t~ f<'lıirlet\.~~-:ınr ltiliıodiT"Plbi IJô. • ~eri, 21 (~.) - Bir tetkl_k seyalıatine çıkmııı olan Cilmliur Reisimiz bu sabolı ,.ıı. amelesinin ekmek istihkakı yükselti 
to,. vw-eı 114 ·-· ~ritaden ı!/eçf'/J bi ~-~ler ve ıewyonda Vah, Mebuslar, Mevki Komut .nı, Belediye Parti ve Halkevlerl !Ankara, 21 (Radyo Guete- .-----·---ı 

Ooebbez., bu rubcye kıalbet - r giin eweZki ma- = .ve halan, vilAyet erkaru, kazalardan gelen heyetlerle kalaıbahk bir halk kUtlcai tara- ai) - Yann üç Koordiııaayoıı J ... -----...ı 
Çe~ ~- Ytırolc,..tı Geı8ı meye 00-§'ladıldart zaman Dok- . ı~ten tezahürlc karşılanmışlardır. karan ne~redilecelrtir. R LJ SY 

?b'ııa1ıa iaf:a. 1._ 1_ »tıa ltahıam:miU g&rterebiUrse ger- MıllıA Şef, şehrimizde kısa bir müddet kalmışlar ve Parti ve Haltevlerini ziyaı·et ettikten 
"'WW-'li ke8bcJ~ k · sonra. alakad ı d t led Bunlardan blıi fındık müs-\' -ec Hr. aldıkta ."'"ar an .. ve em,as ey . !kleri. halktan vil4yetin umumi durumu hakkında Wıhat taluıillerlni korumak gayesinı 

AZAN• llOsE İ _______ _J mizdenna~:ı~şi~~~~ren Koy EnstitusünU gezmek Uzere saat 9,40 da hususi trenleriyle şehri- güdüyor. Fındık mahsulünün Klet 

1 
ıııım.ı.: Alın ~ y N CAHiD y ALÇIN 994"4*._. .... 994"4*._. .... "4*~ ........ " ....... , .... , ... , •• , .... , .. ,, ... ,u =~~ ı~~a~:1:"et ~~f.::l'::'. • S 
tındik a.kı Peı(': ~al- tirm - B h lJ rine, doğrudan dQğruya müs· Cevresındek 

bu-uu ~ a. \e Fra .... ~ e._.t Bel- haJd ege çalışıyor. Böyle olduğu t ' t tk e'kl e tahsilden mübayaada bulun· •anaı ..,." opı ak e bu Almanya Ru .
1 

e çe z un e tir~ak. için 2 milyon lira verilmiş- taa ruzu 0 .. ll:ılryou ve lımanı - çarp~§lllak için elindeki s::rv: ~ ı erı 
bardı; arını bir gün ~rını. de- l'elenn he . . R ı..cı;.J' .J' a anan ansız bıraJo:nı e bom- ·· ~ını us cephesine Aynca avnı şekilde Uı:üm va 
~ Yt~~ıı.,ki~ hav~~~d"e· t'.· f,~~~eıjek. nıeeburiyetinde ka- . . =™mr = incir piyasasına icabında müda· lllUıa •u, mıuıı -nm -

1
,. 1 ' ngiliz!erc kar'll mühim lıale etmek müstalısilin değer 

'ltıaııl1 n:ıerkezıCl"i ur Ş~rler "e 11~ .• ~~\"\et ayıramıyor. T• t V k•ı• d" b" k 1 fiyabndan aşağı mal satmama-ıuınlaki . şımaı li ""'ı.c hu hakikat .,,.;v,;.:. ilnd ıcare e ı ı un ore çi ve simitçi erle, balıkçı, · · · ba cıa b 1 k ·· ~ışbuYüib k ....... \..~tşteaat tı• ... ....:.'-ları- tutulu. rsa Ü" senedenEıbeV'-Vn· nln t"le- b sı ıçın mü yaa u unma u-.... .....,ut: .....,,..,.., t 'i g mat aaCI kendı•rc•ı ve la )a •• - t" zere Ticaret Vekilleti emrine 2 
•al.- g dır. o .. tariht: karıı:._ erenın ve harbe "g+;-ı.· ' eczacı r gorus u .,....,.,t.A n-uz 

1 
·r .aonr A . ı!i<'uı AJ\uıden '3 milyon lira verilmiştir. 

bazı .. ~en Ortad r.ı e Kolonya a . menkanın uçak imala-ı ..'.: b.r ıı.....b:, ınu"2zaııı ve ~.ve pılot yeti•tirmek hıı•usun- Yarın çıkacak bir başka ka-bı~IUızıerin yıJ:nıştır, fe~~harıkuladebirgayretsar- Vekil, börek ve sim·ıt· ımaıı·ne pek yakında başlana· rar, devlet sermayesiyle işleti· 
&ece d lf'Cav,z Uçak~·· batt.i lir ış olduklan takdir edilebi- len maden ocakları dahilinde •urev:nılebiletek kadar.a her ıik ~~~nyanın beş aJtı sene- v 11 • d 1. k h b b çalışa.n amelenin ekmek istih-lloktaı~ Alınan\'anın ar sık bir baş~•r ustiinlUği\nU geçtikten Caglnl mUJ e 1yere mü im eyanaff a ulundu kakı 1000 grama, haricinde ça-
ket Y•nııa lıö~ı. al en haıaı! ru ": Abnanyruım bütün Av- bıpn amelcınn de 750 grama <:ı· 
"'""I •ı:uuınaı n e ve reıa. 

1 
P'1 •le birlikte uçak ynpmak- karmak hususunda Ticaret Ve-

Çok hır aksUlame Alrnanyad~ n~ı a;~·'!,,.~ 
1 
e~esine rağmen bu-~ IJ D• --ı 1 kfilcline sa.lAhiyct vermektedir. 

Çunk·!JlC'.tak il d g'Uracağı \•a1f~ hu g e bırakmağa mu- ma ıeppe f thala"'t ve ı'hracat Vekalet, lüzum ve zaruret 1 
\iôa.:t. .Almanıa b'\'.'rula.bilirdi. Am.;.; oldula~: Şimdi yalnız J?<irdUğü t:ıkdirde lıu miktarı. 'ltıt k ra ve b ~ IK~ı.t in- ve J ka butun Mihverdlerin f d b• işçinin bir miktarı veya tamamı \ 

Don kaza 
dağ al 

kılıçtan 

Don nehri s 
akmağa b 

Mosko\ra, 21 \ 
tebliğine yapılan 
yaka çevresindek 
rinin bir Alman 
lediklerini ve duşıt 
yıplar verdircliklc 
tedir. Kletskaya'n 

(Son\> 

~artılara ı:J~tı ass sur'atıi tınd aponyanın 'Uçak istihsala- ra nsa a ha reket•ı ırı·ıklerı·nı·n lu .. zum· ve için indirebilecektir. 
h 3ehrtn .na.~ırlŞ}ard.J. Co. ' an fazla hava kU\"\'Cti ya-
di~Ye <;<'virtl klıçleracıı-:ı bir ~ı~or. Buna İngiliz istihsalatJ faı•desı• anlaşıldı' 
.,,, nıı? B 1 f'rın g a zammolunursa Al Be .. "tt fik 
""'4tÇUk .9t'h u defa da b orme. n~ıl bir duruma du""şmm~~yanıın ıyuz mu • Almanlar bu" yu"k 
terı kaı- ıtlerı hırı alaz t.aril~i cagı t h . . uş o a- ~ 'alar ı.".'.ua&ıar Falat a~ ktan min ~.1 !'11 edilebilir. Hem tah- uça5ının b • b k Şehrimizde tetkiklerde bulu-

Yine ikinci ce 
lrlany ":1VVe-tJ..ı ve t ne y~q). H.ea~\ 1 :U h~~et kalmamıştır. b k l l ır aa ına nan Ticaret Vekili Dokter Beh--yııı!'~.?:- liiYık bı~antet.Jı AI- Reaı:ı: . endDısmi göstermiştir. 8 r e e t e r U J'. r a m I f ) a rf çet Uz, dün saıbah Petrol Ôfi· 

N-:--na ıJnk8 mukabele d .ı~ r. Goebbcls'in ağ- 5 sinde tetkiklerine devam etmiş. 
~? Alınanın .}<>lt.tur. ~~an ısıtildiği şekilde şudw" öğleden sonr.ı Mıntaka Ticaret 
ini ? 1~ıı \arın huyu mu ak anya Rus cephesinden u: Şimali F.ran~a toprakla.rı Karaya çıkanlar, Alman llüdilrfüğüne relerek muhtelif 
4~U\ar7 N~ mer:haınetli ~ eda)ı_rıp lngiltereye mukabe- ehemmıyeth ve şiddetli müdafaa s·ıstem'ın"ın hak'ı- ticaret eııbabının dileklerini dlıı-~ L~~ 

1 
1erlerınin e R ebılccek kudrette değildir' lemiştir. Bu arada börekçiler 

di .;-'~ n v ın .. rha- . ııs cepheei ise devam edi: surette bombalandı ki · mahiyetini öğrendiler ve simitçilerle balıkçı, matbaa-

... ::: ~ lıö;t ~tiın l>i\: ~~Y~~';.""' ,,:iy: ~ Al- _Londra, 21 (.U..) - lııgil- Londra; 21 (.U..) _ Diepod :ı:,~dirci ve eczacıları dinle-

~· l~e\iren t-yız Bin~- yutuyor, bütün ı.stih~tını~ ~~ t!:>:tı~ peqem- ~ ~ed :ı.kuvvetlerine re- Btı~an matibaac:ılar, mat
anaı~ ka 1 blU~be o.>ardıman- :1~:0r· hırpalıyor, eskitiyor ve Bu sabah bir dü§man deniz .!~: .. Reuter hUsusl mu- ba.a. klP'ltlannın Matbaacılar 
de bin a.tdece ~ltsız dl'r- ;!k~f:?al~na mani oluyor de- uçağı Manche denizinde avcıl&- Taarruzun bakilti --\.-Adı Birliği tarafından tevziini iste
ff.>tJnc{ bey geleme a ellerin- harbi g. "b· büittefikler ise Rus nmız tarafından tahrip edilıniş- Alman müdafaasını den.u.ı--.emA,. ve mişler, börekçilet \'e simitçiler 

-n •. _ .ın~.,:·. ·ıa~ıne a•- - · 1 1 r dert karım•ınd tı'r A 1 zd ~-= eksiik CA ne zaman imalAta b""'
1

ıyacak· ....,~u :~letJndeyı:: deg:ldirler. İstihsallenn· -:t-e da .:...'. \'CJ arımı an w.ı.ı • müdafaanın mahiyeti hakkında "9' .. ~" •.1.J11Ja)et ~ vam h...ı e- w.ı. lfım alm k K ınb lannı sormuşlardır. Vekil, bun-
~~trıl'diler ı. , __ ndilen de bo b cuıyorlar ve Almanyayı Çarşamba günü giindüı. hıgli. ma at a u. o ine ha- lara nek yakındı. imalata baş· 
~ .. :c a lla:zırı Dr•CLL.1112tnya pro- m a tufanına boğınagwa hazır. ter .. t•• d :ı.· d"" bo roketler umumi karargihı şirn- (Sonu 6a. 3 SU. 1 de) 
~~hatırı ~i'bbels'in lanıyoı~ar .. ~u gerçekten kor- e us un e .LAl uşm.an m- di, istila altınQ.a.ki kıyıyı koru-
fan"I~ ~okt 0~a gerektir. ku?ç ba· ıstıkbaldir. Görünü-. ba uçağı tahrip olunmuştur. yan müdafaa sistemini mü-~~etti orunu nazaran d kı -r- Bunlardan biri Norfolk kıyısı kemmel surette ögw"ennıı·ş v"" 
~ . gı t~ n .tnUda- ' diı 'tn .. a ya n bir istikbal- açığında uça:klanmız diğ · .. " 
oh..... U!e:r'inde göre Alınan) a · . f?Ilız ve Amerikan tayya- de kı ~ ft en bundan böyle ne vapılmak ge-
h~~&.<:ak ikirıoı ~r pek kat'i r~en ı!1Safsız bir silindir "bi sav~u?a~d:a:~: ~~ftdugunkı-u iyice anlaımştır. 
"e~ ihnıaı ede:e~.~ki cep- ~ıre.ı: bn er A~an şehirle~n dan düşürülmilşt.ür. .uu~ talannın komutanlı-
~tJ hi ,.e bu ek butun ku,·- uzennden geçıp bir gün evvelki Peqıembe .Aıapvnı ğım yanan tümgeneral Robersti 
~uıı d<: R~da ha-.a l"Uv- ~~mu:eleri birer harabeye kal- Londra, 21 (A.A.) - Per- bşyan uımımS karargih ge-
)ldır k~~ir. B ceph~ınde Goeb megbee başladıkları zaman Dr. şıenıbe akşamı Amt'rikan uçan misi bütün gemilerin hepsinden 
ter... ı ~ı:ı'""' Undan dola- ıs .. bu Y. araların a.n.a• .. a kal 1 • • .__.ft __ , bo eonra karaya yanaŞın.tf1 Ve yüz-ı._" ile uV::.!., cephesınde lngı·1 tahammül ~tereb'ili._~· e ennın ~ i mbala- leree kişiyi bindirmiştir. Kıyıya 
""" abn .,. c...urnıy - çekten &""" ger- dıklan sıra.da. bunlarıa. refakat iıı11" ıtga katı .. _ oı. Acı Yara- k alkıslanmağa istihkak -.:ı ....... 500 de f--'a a:. - . yana.şan bu gemi top ateşi al-ı:0rcıu ld.I"J)'or d<>mek eebe<lecektir. 'ıı:NçU, n -.z.ı '\i uçagı il- tında sahile vasıtalıır göuder-

·ı~r h u .. -n.. mal Fransa.da dört noktaya _;.rt• ... 
ll:ıi ..ı_ ald<:ı bu u....,,,_ Oabid YALÇIN (~ s s S" a .ı..u.aq ..... ~ol~ Aım:ıı ıtirafı, kıs- ---------~:_--____ :..__u~·~· ..:.._:_:"~· ~t:eı~ Çarpışmanın en şiddetli anın-

~l~~ı:ut:a A:~~~;ini~~ WEHDELL WILLKIE ~~~~~u:~~:mK~~~ ~ltrı ıgı. "akıt ı::;ans a harbe Highlanders Kamerun alayma 
lı G:ı.!dan 

0 
kacı va kuvvctı mensup bulunuyordu. Bunlar, 

g
0
kl.: - .. ~b a~ ileride idi Pour\'ille Sa.skatshewan lotala-

~~ ~~E::::::~ ıu··ıKIYEYE GELiYOR ::~~i::~~:nn~:~~:: ~311 ~ııan ha, ılar denile- va alanına doğru ilerlcmişler-
)iat ~C<>ye k dakltY\ etı Fran dir. 
lla"a V(!l'dı. lrıgı~t r ~k az za- Almanlar baskına • uğramış-
~rn~~ebe 1;:~ Us~iin<leki la.rdır. Bunun böyle olduğu Al· 
'&.~.edern{'()ı zayıata ta- -------• ma.n propagandacılarının akını 

Birmanyaya 
harekat başladı 

Ankara, 21 (Radyo Gazete
si) - Hindistandaki Müttefik 
kuvvetler Birmanyaya taarruz 
etmek Uzeredir, Müttefik kuv
vetler burada teşebbüsü ele ala
rak harekete geçmiş bulunu
yorlar. 

Bu taarrus, Müttefikler için 
çok önemli neticeler verebilir:. 
Bu, Sovyetlerin, üzerindeki 
beskıyı nzaltacakt.Jr. Sonra pet
rol meselesi vardır. ·Buradaki 
petrol kuyuları çok zengindir. 

Almanlar Kafkasya.da ilerler
se buralarda.ki kuvvetler için 
petrol tedariki güçleşecektir. 
Birmanya petrolleri tekrar clde 
edilirse petrol sıkınbsı çekilıni· 
yeeektir. Harekatın nasıl inki
~af edeceği hakkında şimdiden 
bir şey söylemek kabil değildir. 

-----------
Mül:t.efiklerWı ilk üıray 1ıarcketi muva/a.kiycfk 

rek sıakilde 1utmıabtkcck'leı·i kabul edil.se lXle, 
ihnıç hareketinin ncticai yine Alnuınlam nuiın/fa 
fefme8i, Müttefiklere ise bfr Düııkerk ırica 1inc ırnol 
.,,..U çok ktıvvetlidir. 

• f.-Y-a_z_a_n_: _E_K_R_E-~M--R-İZ-~E-... ~ 

G eçenlerde bu sütunlaroal 
ikinci cephe için ya•dık

lanmw bir daha tekrar etme
nin bir mahruru yoktur . 

AFRIK 
Müttefiklerin Fransa sahilin M k 

de Dieppe yaptıkları ibra~ ha· er ez ve 
reketi de ister ciddi olarak bir 
ikinci cephe tesisi maksadiyle 
olsun, ister muvaffakiyetsidik
le neticeleneceği bilindiği hal·~C 
Ruslara (l.şte biz istediğinizi 
yapıyoruz, mühim telefata rağ 

(Sonu Sa. 2 Sü. 7 de) 

DEMİRYOLU 
HEYETİMİZ 

Merkezi Avrupada 
bir seyahate 

çıkıyor 

~ara. 21 (Yeni Sabah) -
Devle Demiryollan Umum Mü
dürü Cemal Hidayetin reisli~iıı
de bir heyet, Merkezi Avn1pa
da bir tetkik seyı..\:ıatinc çıktı. 

Oevamh 
faaliyeti 

Ehemmiyetli h 
akım ya 

J{a."lire, 21 ıA 
şark İngiliz müşt.e 

19 20 Ağusto ,.. 
kez ve cenup k 
vaınlı keşif kolıı 
muş ve top at<'ŞJ 
tir. 

Dün kara.la nı 
lik olma!luşt:ı. 
hiç bir lıuvn. akını 
tır. 

Durgıwln'~ nı ... 
Londra, 21 (A 

(So11u Sa 

Ruzv 
~~~~_ugırıı bu· gındeıı dolayı Amerika d• l R • :izah için sarfcttikleri gayret· 
toe e bUtiia 1~rsak da h D ıp Omatı eısİcÜmburu• lerde.n belli olmaktadır. Göbel-
lb~~e ~U\'\et.ini ~lt~~ muza bf •ı h sin emri altındaki dairelerden 
Olan ı:e ~~ uçıkarıruş ola- r meaaı a arp biri akının uzun zamandanberi 
,, Uc.: hava kuvv ~ ve çok •••ayiinin programını getirecek çalışılmak suretiyle büyük gay-
.. aır. r~Cfi<. nbeıi etini Alman- retlerle tertip edilmiş bir man-

Kalkütada asabiyet Mihvercil 
ihtarda b 

2:§l~;aaü~aha:; Vaşington murahasımız beyanatta bulundu :~=~E:~ei~~ ~=· · uundan ....__ arttır- ğı ziyaret esnasında tasavvur 
~lu~ &lçikR ~~a, bütün 

1 
'N ~-.. clire?il.mi~ olduğunu bildirmekte· 

Mlislilmanlar, kendilerinin ilesi/ 19,l;)dra, i:irı~ 
bulunduğu yerlerde bir pallistan ~~~e~~ !: 

kurulmasını lstlgorlar lere, işgal altındak 
f...ı. ·"'a ,.._,_...., roıeı:nenk A aşington, 21 (.AinerilQuı .:ı.a-.;..ı; .. , 
tı""'l'ik,.ıA~ ~os.ı""""kya '·ı::. Enformas Ofi 'l&&Cw..,....... ..... _r.1 .. ,n g,__,. 11;:.... Arttı ll•l- "'&«U"J ~ ""'- ha ....._ n::_,_ yon. lSi bildiriyor) Verilen tAmamla,:1c.ı ınalfbn""'- Ul•"'"!ıı'° ı:::ıvsu .. "'~ 
ikaı 'lqdır. Büt~ ~ aİ: vu.mııurreıs Ruzvelt bugün ta göre Willkic Mısır, Ara.b;. Berne, 21 (A.A.) - Mlitte-

sine zulüm yapma.Jı 
Ankara 21 (Radyo Gazete- Bobmay, 21 (A.A.) - Koı:- tikleri takdirde ha 

si) _ Hi~t Müslüman Birli~i grenin ittihaz etmiş olduğu bit• şiddetle tecziye 0 
arı Alnı.an un Avrupa fahri. Wende~ Willkie'nin yakın §arb tan Filistin tiklerin Dieppe'e yapmış olduk-

Y&ya u .... ı. Yap&cagı seyahatte Tü" .. kiyeyı· ' ve Suriyeye uğra- l -\.·-d . 'l:'...ı.-~-~ yetiş.. d ~. dıktan S<>ııra Ankaraya gide- an cwuu anberı ..... auı:wa, Bdcı-
e resmen ziyaret edeceğini bil· (Sonu ea. 8 au. 1 t•> ka ve Hollanda'dan İsviçreye 

icra komitesi üç gün süren bır (Sonu 6a. a sa. 4 t~ı ihtar etmiştir. 
toplantı yapmışt.Jr. . ________________ __..:.. __ _. 

(Sonu Sa. 8 Sli . 5 te) 

~-------------
Komite bu toplantıda, Parkts R 9:1 •k 1 

tan Hindistan, yani Hlııdu ve ası l te vaz 
Tahranda 

Mü~üman devletlcnnin teşkıl 
edilmesi hakkında birlik talebi 
nin kabulü şartiylc muvakkat -----•-----
bir Hint hükümeti ku~~aCJına Amerika bahriye ailahend 

Bir içtimai muavenet ait herhangi bir tek~ıfı ınc_eı~-
koml'tası kuruldu ıneye hazır bulundugunu bildı- Salomon adalarına kat'i su 

ren bir karar kabul etmiştir. 1 • b 
.. Loındra, 21 · (Radyo - saat ı.rusıüına.niar Birliğinin öte- yer eımıı ulunuyorla 

?9,45) - Tabr&Ddan bildirili- af!!lberi izhar ettiği arzu eudu : 
yıor: Bir lngüiz - İran içtimai Nüfusunun çoğu Hindu olan 
muavenet komitesi kuruhnu§- bölgede bir Hindistan, nüfus1.1-
t.ur. nun ~ Milslüman olan ycr

Kom.ite, sıtma ve buna ,ben- ıerde bir Parkistan hükumeti 
1181" lıaatalıklarla mücadele ede· ][urulması. V~ington, 21 (A.A.) - Bah· 
ce1dir. Bundan baska fakirlere Hint kongreşi, bunu de.ima riye ~~ırJığı, .Amerikan bahri- Japon Harp 
yiyecek verecektir. Bu hususb reddetmiıı ve lngili1Jerden iste- ye sılahendazlarının Salomon V~ngton, 21 ( 
~ hayırlı mtiesseseleri de diği istikl~Ji Müsliimanlardan takım adalarından bazılarını lamon adal:ırıncl 

-------------~-~~~~~~~~~~~~---------_:_~~::::m:d:a~bu::lu:n:A:ca:k:J:nr:d:ır~.--~e~s::rg~e:m:i~şt:i:r·~~~~~~~~~~~=t~'i~s=u~re:t::te~za.pt ve işgal e~ 1 (Son~ s~ 





~HARP"DU 
Bir akm, bir de e •• o 

• 

Ycrubh-~ _ 
~ ~tizınek !da. • t1Cf 'M.ti. o~ 
~t t!e !J'ÜÇli1Jclain .&ı-m:ı !Im- flmlde, tımhJ:.IU yeri.lMJ 

~. /f/W1§J]aca1;tcr. 

Yazan· rek Türkiye Cümhurreisine. Ruz - . 
-==~~:__:::~~~~K~e:!n~ıc~a~f __!K~o~ç~e::_,r. veltin sı::Im.i mesajım ve Amerl-
~1 • kan ham s:uıayiimn progr..unı-

Iij Fransa, ne de olsa, dik?mt ını tnınrm eclecoktir. 
lmlıındurnbnak gere-ı Vaşüıgt.on. 21 (Amerikan En-

kaı, bir l • :et diy~r formasyon Ofisi bildiriyor) -
Burasını kıyıl~nda Tilrltlyenin Va.5ington. fevkalfi,. 

1 

de murahhası orta elçi Şevki 
Denıiştmı. • .Alha.n. Ofisimize nşnğıdaki 00. 
M"rlnferit t üs- I Yrntt.a buiunınu~; 
~ birbiriyle desteklenen muh . "- Amerikaya gcldiğ"im da.· 
telif Yerl.E:r ktı.1'§1, geniş bir cep k:ikırda.n itibaren şahsıma.. karşı 
he ve IJüyilk kuvvetlerle yapd- göstcr·ıen çoI yüksek misafir
dıkça, ha vndan ve denizden bes pcrvcrlik1.c.n dolayı bilh ssa 
lenm dlk e, a.kamote mn.h:: pro- mtlt:ehassisim. İki memleket a
dur1 . rru:ıında esasoıı m~vcut olan 

İngilız tebli-i, 6 topluk bir da.5tluğu elimden geljjği kadar. 
ba~n \e b :n tank ve u- takviyeye ç~;ı-c;•J:ım. A.Jten .. 
~r~ ton'ann tahrip edii- kada h~ s.ılu.dn ve billt s.:;n; 
digınden b:ıhistir. 9 saat knra- harp sanayim<ıcki ( ışına. gny~ 
da_ s::ı.v-as n ba0lo.ncmın, raqtla- ret.ini ve istibs .l lt ~liY"?t..m 
dığı lruvv .. ve malzaneyi imha takdirle görnrokteyirn. A.m ri-' 

Bı · etmesi de tabiidir~ Ancak "l· kanın nuJı'yCJ:Id.i b-:.iyıik c.J.Gi• 
,. Darb , bariz. , karmanın hedefi, qerçev.cli' 0 :ao. si Mr. Steiru"'lart, h lılistlerı iyıı 
mı k~V\ etli bir nok:w.t.a.ı_ık da, bu katlan ıklan ibaret '01:ı.- görüş v~ Efillıimiyctle bUyül~ 
tuı~:· d<:rinlik rine ~a Yone~il m~. I~yıla~da. baskıneılar,a takdir topu ıktadu:." 

C) Ç~ bel lenetn zd gru go- ~erilecek o~ı b1r rol de, ı.u- 1 ~e~ki Alhanı ,bundan sonra 
g0 ter· 1 rnıa:yn t r.J1 t nm Tol engel taskil -eden ate- Ttlrlriyenin dı s yasctine dcı 
d. ld"ı harcı. tlcn i rn ~.~..n Yt.rvıılanm susturmak ve sındır- temas cdcrclr de 'tür ki 

D) ~lan h 
1 rş ~ ol~bilt_r. ~El.kat, bu tali bir "- Türldye harb= dışmda; 

tıun ka;la., .... c c sem lanı dn hns- Yllletı halıdir. kai.'ı'Di1oek içi!? ehndcn- gelenı 
atce b ·.r'". 'e az Bu ~ü~rük ölqiliU çı:kannıı, iki her ~eyi: yırpm~a: karar ver-
olaylar isbJıt Yar tıla.h taraf ıç.ı_n d istifudcli tlersl<ıP rniştir. Türlriy. ım bugıln~ il mm. 
~) Di a etnıiştı. V~ektır., Tiı.hmini:ıne gere ye· y5 hnıi>lııdeki bütl!n annısu, is-

ro at-la ~~ liizıdi ıd arui ~I bır tesobbils;,;e ŞU nokblt;ı.rın tiklfili Ve toprak bütllnlü;:ünü: 
böıge1e;e d~tnend~ r:ıı ıncelenm ll ri ~cr.:klidir: muh:tfa.za JX]erek memle ·etin 
daha harek· bağlıdır orarla Al Yi · r.ilıncsi. im:ı.rı ve milletin inkişafı ~in: 
lnLiua.r a;lı <t~k gefı m bl~ B) Ökiiıırn genisletilmesi, çalışmaktan ibarettir. Tiirkw 
1Xlıık rnUmk~ü r .. nı rk .1 U'r'

4 
C) T _ bb ·~tin b st..e:ınncsi, mecbur olduğu ~ ~1'.rleA çok. 

"Y'tn· Sa ndu. D) A-gn: kayıplm·a kat'a.n- mukaddes tuttugu ıstiklfil ve 
19~ .ft:,hJ.b~h. ın 17 A ..;.. nıak. · tonı""k öüt;iinfücnmü en s n for~ 

WL!'.: l .. ı ........ f'•- o-
y çıka))~lirı" ? a ın • .... re- E} Çilk muhtelif oktalard::ı dinm e_::ı son dıı.mI. kanma: ka-
dda ~anche k~1;1•1· ba lıkll vazı. UYni z.:ımruıda çı~aı dar- mudaiaa a.mıindedir. Tür-ı 

u - .., a.r.uıa. t.~ -· - F) Çık . .ar, kiya 'bu )ıu:mstnki ka:.ramu asla! . grrı.nılaca.k <'J"'4.U.UW..- arma bölgesınm, h<ı- d -·....ı..:-· k"';-,. 
tır;en: g(i<'Iük erı b lır- va ~ v d nizde t dovülmc3i egı?~ınıyccc ı.u..: 
1 ) M~ A L saycsınde. hücuma- cıl'Verisli biıı: ~kı:ı:e. fe::xalade. m~ı-a.hha-
~rını u~ıenct . •umnu_ ci iZLı.lb hnle getirilmeni bunwtla bera- sı sözlennı şoyle bitı.rmışbr. 
rııı'!lesindc ıı.<'~.) ~valarııı cdi- her, teşebbii Un ••gizlenmesi. '".rtır1r milleti, ç ... Iı.şk n Atne· 
ızcı r. Fr~ en uyuk tc iri ha- G) Büyük mık-yasta indlrmn rikan milletin! sevmclrtc ve tak-
ıını.1... •. Yl av1ra.- b. l ha-ı-ı . di tm ktcd" " h -.uı .. ~ ?nelll.i ı\lnl ·• . . :a:-ı Uu.t.'.JC'rıne milrac uıt, r e e ır. 
~t.idlı:. o be. 1 ıcııı ri 0 ll) İknla! i"inin s..ı.ğla.nması. ----.o-----

~!;,~ nıtik"'dafo.;em~n.,.. k?~ 1 k_t) Harekat g-cli~tirilmelcri im 
oıd'! ıvııarında. ... .,,;_ erının _anlaıının aı·anma::ı ve illi. 
c1T~~ üp~ Y~tıu edılmışl Yeni bir t~-.cbbilsün nCEede. 

du~ın:ua~?ıl rın rlcl · buJun- ne. ~maıı. \"P nasıl olnc· ~m 
lan Vakın ılc Bt ıt.an: ·a ıe.mat ~diden 1-e ıirmek imkruısız-___ 
rnektedir. Yoldan tehdıt ~il- : ~ halde, taahhüt yeı:ine 

---- ge.tirılecek \C ~üclüklerin yenil 

Behçet 
m~ıne ralı. ·ılacaktır. 

İ~lın:Ut Ve tır t 
İthalat ve ilırncut mcvzuun• 

: ~ad.arlan bir birlik niza- 1 d ıçin<! top.lanıa.k zaruretin- , 
en: d ~ bırliltlerin kuııılu.ı- · 

\§l.lndaki ısabcli ihlal etmek , e 
~~dan beklenen fa~
u.&lü.D. azaltmak istidadını ta
şır,an bru:ı il ri ve lüz uz 
m.uda~alcle.ti art.adan kaldır-
~. lazımdır. Bilhassa itiıalat 
~inde m mlcketinıize mal 
~~ ke>la.ylaşt1ran, gcti
ıı. . ma.IJ.a.r.ın ihtikara mevzu 
~ etmemesini so.<rlıyan, fa
hil" ay,ıu .za.m:ındu memleket da
~ ıne ?~ı"!IU zor.lıı.ştınruy.aıı 
e gec.ıktınmyeıı tedbirler alı

naca~ır. İhracat işlerinde müs
~ilın malını ıthalatımız üze
nnde fiızıtli Pafuılılık ya tını
Yt\Cak _şekil ru:ami kıyın fü. 
~~~ ?le zo.rarlı fiyat. t~et
tütlermı bertaraf etmeğc ma-
~lan ça.lışmab.ra hız verile-

~ Tüccann ferdi m _ 
~ kolayı tırma.k ve kuvvetle • 
dirmek emellerinin trlıa.kkuku
D& .m. · olmıyan bir idare tar
zım birliklerde h8.klın kılac:ı.ğız. 
Her ne de olursa olsun mtın 
faatten başka bir nizam tare
mıya haırl:etlcıi başıboş hıra· 
kama.YIL 1. inde: bulunduğumuz 
~ar.ın ınmet ve. külfet'erinin. 
Ytıı1:i! lar ara.sıda dağıI~a 
vatan:se'\."erlik suuru.na. nıfu-aze
~ • ~ ve ınenf t o.nl:ı.yısına 
mıfıım bir yer ayırmış bulun • 
~ ~!..ı ... 
~ ... ~ enm12ın tutbi-
~ bckled'c°m-.j~ aH .. Al ...+~ oeleri .,..........., a >&c.l.:.l llcu· 

1"~:'1-~ ~tmağ.a <'.alı.."'an 
n~ ve SlDSi menfaat h re-
~ ~ bu kabil hare. 
kar§lya. agır nkıbetkrk k~ı 

.kalaeakttr. 
Mili nur Ve vıc, 

Bütün tedbirlerimizde milli 
~ ve vicdanın destekliğ.inc 
~ış bulunuyPruz. 

. ~~t ~likım, meslek dil
~~anu güvenilir bir kıy;met 
~oruz. BQ kıymeti artttr
'Bozttta;ve kuvvctıe.ndinnek irin 
1 .. __ _.. ve Ticaret Odaian sa.ha.-
A<U".wue. zatnann·n.-- · ...+ 
t.., lna'hsUs ~ ı~ .. e ve dış-
la.nn& ve nı~!~.!icari ihtiyaç
olan :aıün ..... ..u:ı~ • ~hırla 
nna ··re ase~tıennıızın icaplaTicaJ° ~eni tedbir!'er nlcuğız. 
dab:riyle lx>=a. tıcnrct oda
saıattiyetıerin.i ~ vazife ve 
ııantıd 1t ge~ı§lebnek ka-

ayız. hnlat ınnıı.trmın 

- Bat laı'afı 1 incide -

iltica. etmek üz "O yo ç.-ıkaıı 
kimscleıin mı.ktarı tevkalaJe 
arl:muıtır_ Bunlar, Mihver kuv
vetleri tarafından tutak. olnral .. 
alınmn:lanndan korkan kmıse· 
lerdir. Fakat İs.\ric;re bunları ka
bul edebilem:k hal.illi demld.ir. 
Bu gibi kimseler, kendilerine. 
b:raz yardım edıldiktcn sonra 
is.t.rnniye istemiye hud:.ıcl:ı .sc-v
kedilmektcdirler. Bunları bu su
retle hududa scvkelmemenin 
çaresi araştuıhyor. 

Bununla: berab<!.,. iltica e en 
asker kar;-ıkiniy.ı" hnrr esırlerı 
kampl~ ctı. enterne: edilmekle· 
dir. 
----~m•----

imali Fransa 
- Bali tarafı 1 ınch:le -

büyt"k bir ke~ tıurruz yaı~ 
mışla.rdır. Uçaklımn h ı sa
limen üs1erine dön..Tllüş • rdir. 

Ramen bildirildiğine göre, 
İngiliz uçaklarınuı kal'S.ISımıı çı
kan Alma..'1 av uçakları arnc;ın
da. bir Fôckewul l 90 uç.ağı bir 
Spitfayr uçn.,.-Yını idnre edc:l bir 
pilot tarafından d~üıillmüş ve 
ba~ dii§man uçakları dıı di
ğer_ Sp:t.fa.yr1er tarafından ha
.sanı. uğratı lnuştır. 

-
girişinde, dağıl~nda. hükfunet-
ce. istenilen netice iş ve ticaret 
erl>abının makul kazanı: htıdlc
ri dahilinde fayd:ılonmala:rı ve 
mestehli.k kütlc.lerin istismar e
dilmemeleridir. Bu: maksadl t:a
!h:ıltkuk ettirmekte mesleki esa
sa., dayanan bitleşmcleı i fayda
lı buluyoruz. 

:v· n i{1l.rı·1.rıt:nhl'.Y'° 

Bu yolda şirke:tler kurulma
sını tte:hil u~ teşvik edeceğiz. 
Yurt.daşlann doğrnlukla ka
zanç temin etm.elcrini memnu· 
niyetle karşılaru:. Ancnk güzel 
tc.--dbirleri \'e temiz cerey rı 
bulan::lınnak.hn. çekimniyecek 

1radar vicdanları k&rarmışlır 1 
çıkarsa bunların milli b"" ·emi-
zi zehlrlcmclerine asla. m~-tlan 
\•ermi~CCbiiz." 

1tcaret i\l1Cıkili Şerefine Ziyaf t 
İstanbıU Ticaret ve Zahire 

Borsası Reisi Ba.y Murat Fur· 
tun, Ticaret Vekili DOktor Beh· 
~et: Uz tıerefine bugün Taksim 
Belediye ga2'.inosunda. Ticaret 
ve Za:hire Borsası namına bir 
fil!le ziyafeti verce.ektir. 

Ziyafette VaJ.i ve Belediye 
Reisi Doktor Ltit.fi Kıtdarlıı 
şehrimizin tanırun.ıg tUccarlnn 
ve za'hirecileri ve gnzct,ecQcr 
d :#l:li olarak hazır bulun:ıcnk
tır. 

lZ .a" N 1 

Ankar.ı, 21 (A-A...) - Yedek l lnca.k ve bu mcrasi:ı:ni mill:mıkıp 
s~ okulu alııyuın zan~ alay tam teçb .. ntiylc geçit ~ 
verme töreni yal'lll. saat 16,30 mi yı.ıp:le&lrtır.. 
da. .Ankara ipodromnnda yapl-

• 
r UÇ 1 

Gövdessinde bir p 
o "ri i'İ!n·n i a ip ,, .. len 

kale, 6 d"a a tayyar oini d .. 

le 
nrtiye taziy t 

te!gr- gönderdi 
!Berlin, 21 (Radvo - Sarı.t 20, 

45) - Hitler; Macaristanm 
oark cephesinde büyük bir ha
va savaşır$ fudirrumı:nca: telef 
ol · Stefan Horty'nin ölümil 
h~ alır al.mB:'z Amiral HQr.. 
tiye ve müteveffanın knr.rsın& 
samimi t.aziyet telgrafları gön
dernnştir. 

USYA'DA 

HER SABA 
Acab ... doğr ? SJ • 

Ya.tall! A. C. Sara( oll• __.. 

f~ııdra, 21 (A.A.) - I.frle
şilı: .Aınıc:r'lro. Avrupa lı ı:p sa
fu:Q umum! kararg ının bu
gimkü cuma. günü ne rcitığı: 

6 av U('am tahrip edilmiş ~eyn f 
hasara u11'ratılmışbr. 

Blı- ü ar kalenin. J?fu:dcsınde 
b!.r dili ma.:ı mc.-.rmisi patlıım.ış 
'bir p:Iot ölmüş,. d' -er tılı- pilot 
yarru~tır. Du diğer. 
~lir n.tcşı bu u<:ağm iki ınotörii· 
nü. tahrip ctmı.ştir. Uca:c kale· 
nin liryok yerlerine isabeti r. 
oıllllJ.!i~a eh insanca başka hiq 
'bir' kayıp olına.mıştır ... Uçakla-t 
rınuzın hepsi salimen yere in· 
mi~lerdir. 

tebl:ğde. deDiliyor ki: 

.Any..J:iI~ ordusuna. nı nsu111 
B 17 tipi 11 uçar ıw.e bugbn. 
l3ima! denizi üztrinde 0 0-"5 ta
nA kad.'l.I' Foksnulscrs 109 tipı 
tayyare tarafından lı Ucuma mn 
ru~ kalmıştır. 20 dnkılm: silrcn:. 
bir- s..-ı..vaş esnasında dli~n 

Aftıncı bir gemi daha torpillendi, Sendikalar Birliği 
Mihveı:cilerin hudut harici edilmelerini istiyor 

Ankara, 21 ( lldyo Go.zcl.e-f kaç kilometre ötede olmu . 
si) - Brczily.adan gelen ha.he~ Biikfunet, bütün Alman te
Ieı; bu memleketin verle bansının memleketten çıkmamn,. 
harbe girmek üzere bulunduğu· sı yolunda emirler ''crnıiştil'. 
mı, buna da sebep Brezilya ge:- Diplomatlar müstesnadır. 
mileınin Mihver deni:-Afbları Sendikalar Birliğ niıı 
tat'afınd.an batınlmasıdır.. Jiarorı 
Bı c"'ilya şimdiden fi.lıv.crle . . ) 

ba.rp halindedir. Yani Brazily:v. Rio de Janeır?, 21 <A:-A-: . 
da., harp ilfur etmeden harbe gi· Bemanbuk sc...:-~~kalar ~irhkten 
ren d~vletJerden biri olın.ııkb... aralarından butiın. Brezılya dliş 
dır. 1-Ier halde Brezilyanın Mlh- mnnlarının ç;k~mas:uıı ve~
vere harp ilan etmesi bckı.eu. vust;aıyalı, Ma~' ROmen, F~ 
mektedi.r.. ı la'!ldıyah hatta 1933 ten berı 

Kurtnrilanlartn Mihver tebaalarından Brczily.a 
R 0 d\;: Jaııci.m, 21' ( ) _ ı ta~~eiliı:e g~e:tl:r~ ~e. hu~t 

Bahriye nazırı. !tanıma lb gc-I harıcı edı~elcnnı ıst~JC,!l brr 
misinden §İmdi re kadar 15.9 k~, k rar sureti. ~bul c~~ştır. 
şinin kurtarıldığını bildirıntr Berlmın Tekzibi 
tir. Be.din, 21 (A.A.) - Yalnız 
Vaşington, 21 (A.A.) - Bırl Brezilya kıyısı aÇlklnrında. 71 

altıncı Brezilya vap ru d Alinsn d izaltismın tahrip edil 
torpillenmiştir. Gene, h r s fı:>-t eliğine d · Müttefikler tara(ın· 
rinde olduğu gibi, tOt'Pille.me. dan yayılan iddia.la.r burada tek 
hadisesi Brailya kıyı mdan hır zip edilınekterlir. 

Pa ifik te 
- ~ tar.tı 1 lncı.de -· ı te oldu;:u da. bilin mckt 

lı'ihendazlan mevzilcrim ~- :U.L\'a J<'italiyeii, Iiesif 
lanıla.ştırmakla: m~ul iken b il etleri Ik"\-:ı Ediyor 
kaç Japon harp ~· kım ~felbourne, 21 (A.A.) -N 
aclıı.lann. cenubunda. b:ilirm.i.ştı.r. :rcdilm Müttefik teb~ utt.c,. ! 

A~neı ikan bomba uçakları ~ fik orta bomba uçaklarının iş- ' 
~emılere heme ta~ etmı gnl altın :iki Tımor adasınds. 
tır. Hava fona oldugundon ne· lo ;İ:J'e taarruz ettiklerini bil· 
ticeler belli olm~ı t~.r. ~ütün dinnekterur. !nfılikler ya
u~klarımız gen domnw,leı · kıt veya miihimmat depolarının 
dır. isab 1 alınış bulundukln.rını 

Uç:ın nl r gö ·term~r. Uçakların hepsi 
Sidney, 21 (A . .t\. I - Pasifik üslecrine dü.'lmüsle.rclir. 

tissii ne".:dintleki Sidn1.:y Sun gn- ~imal doğll kesiminde faı;tli · 
1 zetesi muh.ıbiri. Amerıkan u- yet valnız ke.<ıif hnr~kcll ıne 

C',m kalelerinin &ılomo.n t.ıl.nn inbis:ır etmiştir. 
adalarından Klisi .ı.das.ı UÇlgtn-
da Japon hnrp ge.ı:nilerme ttıar- fa'pon Te 
ruz ettiklerini bil ·rmişt'ir~ Ta- Tok,·o, 21 (A.A.) - tmpara-
nrruzun ne.ticesi mr.liıın.. olırnı- toı'luk umumi karargfilıından 
dığı g:.bi bu gemilerin Salomoa b~dirildi~mc o-öre, Gilbert tıL• 
adalo.n muhnrebc3ine t kviy~ knn adalarmdn bulınıan Makin 
krtalan "'etirc.Hgı Y~ :} ah ut adasındaki J <tpon -'lrnizonu bu 
mef'ika d~iz kuvv tleri tara- ayın 17 sinde- karaya "-sJre:° 
fınd borı!llll:ı uPTiıtılnn Ja- kann:ı.: a yeJtrpen Anıenka:ı 
pon kuvvetlerini ueri götürmek. 1 lmv:vetlcrini püskürtmüştür. - -

Kail ü a a s 
- Baı;; tar.alı 1 ine.ide -

karar üzerine Bombay beledi· 
ye meclisi azasının eksc.tııU topj 
lantılara iştirfı.k ctmcdlgin.l.cnt 
bU: meclisin faaliyeti fclce uğ
ramLxc-tır. Bu bah"sh veren Röy
tcr Ajansı, Bomb.-ıy h.ükii.mct.
nin bu çıkmazdan kurtulmak i
çin belediye krunuıunda tadilat 
yapacağını tahmin etmekte1ir., 

Bir Emirname N~<:rcdildı 
Yeni Delhi, 21 (A.A.y _,.. Hin 

distan hükiımeti yeni bir emir
name neşrederek uzla.'ima ta tbi 
katı ııeticeleri Ustiinde. iki ay 
geçmedikçe ve 14 gün mühlet
li biı:. haber verif.mcdikçe i~ ta
tilleile grevlerin kanunsuz s::ı- 1 

yılacak1a.rını illin eb.:ni.'Jti,r. 1 
Kal1ditadt!. Asıabfııet : 

Deva11ı ;Ediyor 1 
Kn1kilta1 21 (ll) - Polis, 

büyük bir asabiyeta kapılan ve 
kalkütanın Kourav mahalle.si~
de bir pirinç deposuna girmeye 
tpgıeıbbüs eden halkı dnğıtırulk 
için ateJ aQilllŞtır. Chetıa.•da a
rabacılarla. hnknrcte u{:Taya:ı 
polis arasında kansıl-..bklar çık 
mış ve polis kuvveti ateş ctmi
ye m bur- k tır. Bu da 

hic kımse yarahu:ımamıı:ısa cin, 
bir polis atılan bir tasla yara
tanım r. 

IUlküta.. araba.cılnr biıliğı 
reisi, Hindist:ın müdafa3 ı nı
z:mm hükmü ··re tev· 
kif c ilmi bulumrw.ld.<ıdır. 

}{alkütatla dördil tıgfüzce- o
larak çıkan 13 na.ey .. · ~ ga
y,ete bugünkü cumz gunnnde.11 
itib:ıren ne:-ırryatı t~ıft cdeeP.lc· 
lerdir. 

m".dulaı"I umunı.i k rı'l"'gfrhmın "D~niz hürriyetin rem .. 
te..bliği· ·u. tt zidir. Denizlermi koru-

E:afk vad Alman v& :aüt b. . fl . 
. ord ·'-- d- • ~11 mayan ır mı etm 

fikkrı.. ·~· n mı. ı • 
muknvemPtine rn"~ffi yeni Her yaşamrya hakkı ym~tı•r .. ,, 
lc."I!eler knvdetınişl ~rrirr. Uio Janciıo, 21 (A.A.) -

~ıç boiazındn. u~ak savar Brezil .~ ~iiı_?hu~~-isi M. ~· !
b taryalı.ıIDJ bir dü."1l1An ta iı- gas. k künun on.und huk~
nı nt f' Ye~!. m Ue ola te :ınUtlermi göster 

Don cephesinde Ruslar bir- mek için tezahi.trforde buluruw 
k q kere nehir g~ey tcs"'~- denizcil>re hitabedere.k dcnii.ş
bfu; ~'er fa.kat bu teşeb'f"oü tır ki: 
lcı in h i akam te ucramış· : "Deniz hnrri: ·~tin remzidil", 
tr. Denizlerini koııımay:ın bir m;J,. 
Vıazm ın doğu n ~:ı ve !etin raşamava hakkı yok tt(". 

Rjev aolayln.rında.ki dlı: n. Bunun icındir kı Brezilya ken-
mcY:illcd kam sı1iıhlarınuı ah•- di kara -;ularını mü .aa edece'. 
Flit altüst edilmirur. Rur t b Ye uğra ı;:.rımız f i c.inayctle
bili l i kanlı za · tla geri atıl- rin tekrarhn'llamn 1 önlemek 
mışt.ır. için sa.hı!lermi koruyacaktır ... 

11..nu.•n ,.,olimün r~np dofu-
su11da bır k::ı.~ ~&nberr sar.lı A• CRJ.KA'DA 
mıs bnlunan rıa~an korvetle- ~ 
rı ımh.a E:'di'lmlı::tir: 

\i 01 clıov'ım üzerindeki J:ı • r 
lröpni b:ı.cmı ve pcter bur~ 
çcmbi'.!1'1 me nh' ·n ka t ,.~ 

pıl Rus tn rn.ızfurı b a !"rl· 

- Baş tarafı 1 irıcldc -

çdund kıtr:ıda durp-unhık de
Yam etm<'kU iir'. H md.ı az 
faali t olmuştur.. Mütteflr u 
:l.ld milı • t ıt koll::trını 

muvnffnk1yctl0 taarruz etmiş. 

I~ir. 

EFAT 



8ayfa :·• YENi SABAH 

rAZAN: M.S.Kmıg!I 

YÖR0KALI 
Konservatuvardan 17 

genç mezun oldu 
Konservatuar bu yıl 17 me

ZUn vermi.~tir. Mezunlaı a dip
lomaları tevzi edilmiştir. 

MevlUt ., ~DYO PROGRA~ ' 
KALKA YAN ZADE 22 Ağustos 1942 

SUMER BANK 

Deri ve Kundura Sanayii MUessesesindel 

Nakli ve iktibas hakkı mahfuzdur ••ıe.4~ 

~ - Kime ev ventiıu&e ommla. I parda idi. Hemc:inslerinin gale
bltacaluun ! .. Ba4ka. lif yok... besi için çalıyorlardı. Çopar. 
:Yörük, seni kaç defa yemni§ Yakacıkbya hamle yaptıkça 
bir adam. Onu yaunek için ba.~ davulların tokmağı inip kal.kı
kalarını yenmen li.znn ... Yaka- yonlu. Hele zwııac.ılar, zurna
cıklıyı yen de ondan sonra ko- larını havaya dikmiş öyle çın
ııuşuruz. Başka lAf yok. Çok la.tıyorlardı ki, sanki {'..opann 
eôylersen giir€ştec çıkarının kulağına zafer havası urı;iyor
ha ! .. lardı. Çopann anası, ikide bir-

Dedl Çopa.r, bu ciddiyet kar- de galeyana gelerek oğluna ses· 
eısında donakaldı. Ve, sustu. lenİYQrdu: 
Cazgır, Urun Hasa.nın elinden - Ha, Çopanm! .. 
tuttu. Kadırgalı Mollanın yam- - Ha, kara kızanım! .. 
na koydu. Bundan sonra Hact- Çopa.r da, Çopardı. .. Bu, kere 
mn elinden tuttu, Kan.bur Os- de no bela bir Çopar olmuştu. 
manın yama koydu. Nihayet ~ası olduğunu bilme<liği A· 
ortada kala kala Kel Yemişle liçoya bile karşı koymu ~ti. Ço
Yörük Ali kalın.ıştı. Bunlan da par, babasının Aliço oldu ;.unu 
yr.nyana getirdi. Cazgırın eş bilmezdi. Bunu yalnız an'l ı bi
tutu.5u yerinde idi. Çünkü Kel lirdi .• Çopa.rın babası sıska, kös 
M'ellliş diğerlerine ııazaran da- tebek gıbi bır ~ene iJi. Oğ
ha üstündü. Onu da Y'örUğe ve1 lunu kendinden zannederek bü
mış oldu. Eşler, tutulduktan bürleniı di. İkide birde karısına 
eonra yağlanmalar başlndL Kel dikilerek: 
Memiş, Yöriik Aliye düşti4,.Tün- - Ulan, aıörüyorsun ya Ço
den dolayı memnundu. Eski parı! .. Biz böyle erkek g:!tiririz 
hasmını yenmeğe çalışacaktı. dünyaya be! .. 
Yağlanma oldu. Cazgır, pehli- Karı güldü. Ona, yalwz göyle 

- ~anlan kıbleye çevirdi. Duaları- cevap verdi: 
nı yaptı. Menkibelerini okudu. - Abe 13ıska, aç kurt ~uratlı 
Şahıslarını takdim etti. Cazgır, herif! .. O, senden değil, bt'nden 
menkibeleri okurken, Yörük A· böyle çıktı. 
li üzerinde fazla dumu. Yörük Dedi. Fakat halk bil;ı di ki, 
:Ali için: Çopar, Aliçodandır. Alıç:u, Çin-

- Bupa, Rospalı Yörük der- gene kansından ayrılnınz:.ı.. Ço· 
ler .. Küçük olduğuna bakmayı- paı , sonradan müthiş b:c büŞ-
nız! .. Pehlivandır ha!.. pehlivan obnuştu. Her ne hal 

Dedi ıse, işte bu Çopar, şimdi Yaka-
Pehlivanlan meydana sah- c.ıkklı Kel Hasana karşı ,..,:msı

verdi. Çif't.ler şu suretle te§ek· kı bir güreş yapıyordu. Ynka-

1 1 O 
7.30 Progrum 19.45 Serbest 10 

T AHS N N MEVL DU 7.32 Beden dnkıkn 
Terbiy i 19.55 Saz Eserleri 

Maarif idaresinde 10 
yıldır kalmış evrak yok 

18tanbul Maarif Müdıırltiğün 
®'ı {JU mektubu a'ldtlc: 

"Gaz.etenizin 21/8/194.2 ( to.
rih ve 1543 sayılı nüshasının 
2 inci sayfasının 6 ınCJ sütunun 
da (Maarif Vekilinin tetkikle
ri) başlığı altında çıkan yar.ı
da: Sayın Vekilin; dairemizde 
muamele göııniyen 10 yıllık ev
rakı tetkik ettiği bildirilmek
tedir. 

Sev~ haQıwıı, kftıdi...ml 
Wııyan ,..., &e'Vftllerin kalbin .. 
den hiç bb' aman sllimniy1'
cek \ola.o babamız KALKA-
VA..~DE TAllSİND 40 
mevlidi 23/8/942 pazar günü 
öğle nemazmı nıü~ll Bt>
Şikta~ Sinanpa~ camlinite 
okunarak merhumun im ru-
hınıa ithaf edileook ve hat.
rast Wıa7.i ... o'lnnacağmdan arzu 
edenleriıı k,şrifieri J"ka ()la. 
DUJ". 

Sayın Vekil dairemiz.in eVt'a
kını da tetkik buyurmuşlarJır. 
Dairemizde muamele gormıyen \.._.._ ___ , _______ _ 

ve 10 yıldanberi kalmış ewak 
olmadığı için keyfiyetin bu su· --------

Hırsız amele retle tavzihini rica ederim.,, 

Adliyede yeni tayinler 
İstanbul Adliyesinde ~ enı len 

bazı terfi ve tayinler yapılmış-, 
tJr. Liste şudur: 

Kazlı çeşmede Demirhane 
caddesinde 18 numaralı iplik 
fabrikasında çalışan işçilerden 

Davit dün P:ı) dosta dışan çı

karken kendisınden şüphelenil
miş ve üzerinde bır arama ya
pılmıştır. 

Yapılan bu aramada Davidin 
bacaklnrında sarılı olan 14 kan 
gal iplik bulunmuştur. Suçlu ya 
kalanarak polise teslim edilmiş
tir. 

- t;:llçabuk Sıinnetçl ••• 

RIFAT KOPROLO 
B r g ııı ıninnet, ertc:.ı gı'.n ilk 

7 .40 Ajans Vt! Oyun 
7 .65 Mi11lk Havalnrı 

13.30 PrograM 21>.15 Radyo 
13.33 Turk~e Gazele.si 

Plaklar 20.45 Şarkı ve 
18.45 Ajans Tüıküler 

14.00 Müzik 21,00 Konw..ma 
14.30 At yaı ~ları 21.15 Dınlcylei 
18,00 Pıogram teteklcn 
18.03 Müzik 21.4 Konu~a 

18.45 Rndyo Co· 22.00 Muuk 
cuk Khibü 2:.ı..30 Ajans 

19.30 Aians 22.45 kap nıe 

12345678 9 
1 1a 1 
2 l•I 1 1 1 
3 ıı-+-....;-.....ıl:.=.,ı.-1 ...:...l.:...+ı---,~ 

4 1 •I _ 1 • 5 P'--!-111~.;-i -!-111--J.I _..._~,.-;..,.=il 

6 11--.:,.I __,,,......-;...\ ~•=+-1 _.ı._,,~t ~I.:::.:• 
1 •I 1 ı 1 la 7 

s i ' ı•ı •I 
9 • •I 1

1 I• tw •' 
SOLDAN SAC.A: DO(°;,RU: 

l - Yabancı değil - Caııın yon
cası, 2 - Otomobil - t tıfndc eJi· 
len feY, 3 - D. y. mkıı bez - Bir 
vapuru nuzun • dı, 4 - Onu nnm k 
eski bir sporumuzdur - Hayatın 

b:ışladı ı saatler, 5 - Bh nota -
Bagısıomn, 6 - Duadan sonra r;Oy-

1 - Milcsscscm.izln Dcrı ve Kundura Fnbrikalnrın. 

2 - Verilecek ilcret ısclnln kabiliyet ve kudretine ı3re 

kunıstan ba,lar, bu ilcl'clten bııska :fevkalade 2alllanlara m 

am &denecek, ~ 6!Je ~eğl ve iıı elbisesi verilecekttt· 

Ar..u edenlcrın 24 Ağustos Pazartesi gilnlinden 8 ;E) 101 

kad:ır her gün ve 10 EylQlden 19 EylUle kodar Sah ve ÇIU1' 

leri Ç:u-sıkapıda htanbul ~akkatncııar Kooperatifi mcrk 

hınız mOmesslU Skıoplu Mehmei'e mUrocaat etmeleri ilftn ot 

Muteahhit nam \ c hesabına olm:ık üzere ı taııbul 

elde edilecek yaş k ispelerden 100 kazanı ıhnlc tarihtnd 
da iki (\in haı ı., olmnk uzere dlğeı· gu~crde çıkucaı.. kıı pe 
zarfında olmak ş.ırtile pazarlıkla aı ttırmaya konulmıı tur. 

Pazarlık 25/8/942 Salı gunü sııat 11,10 dn Kabat. ta Lt' 
sindckı Merkez satış komisyonund:ı yapıl caktır. 

tstcklilenn pazarlık için tıı~ in olunan gun 'e a tt t 
:fiyııt üzerinden % 15 temmat pnrasile blrlıkte rnezkür ~ ol'TI 
caatları ilan olunur. (8 

kül etmiş oluyordu: cıklı Hp.san ki, o deVl in en 
Çoparla, Yak cıkh Hasan. namdar pehl'v~larından biri-

lstnnbul Asliye ceza hiıkım
Jiğinc İzmir müddeiumumi ba - l 
muavini Zahit Üsküdar huhuk 1 
hakimliğine, Tunçeli hukuk ha
kimi Nasuhi İstanbul Sulh ha
kimliğine, lstruıbul Sulh h. ki· 
mi Şevket Yalova hakimliğine, 
İstanbul Sulh hakimi Niyazi 1s 
tanbul hakimliğine. ~ıcd h~
kimi İbrahim İstanbul tıcnet 
mahkemesi rcislığine t~rf ıan 1 

İstanbul ticaret mahkemecıi ıd
si Nail İstanbul Asliye ct'za hfı.
kimliğine, !stnnbul ceza hakimi 
Celal İstanbul mUddeiumumilı
ği muavinliğine, Pertek müdde
iumumisi Nihat tayın edılmiş
lcrdir. 

ve son pansum;ın. 
K b ne. Beyoğlu M~rutiyet 

caddcsl No. 47 Glineş Apt. E": 
.Ereııkoy Tel: 52.73. 

lenir - Du~gu, 7 - Tersi camdır - ~--•••m••••••••••••••llll 
tccrısi. 8 - Elemler - Hafif snr! 

Uzun Hasan.la, Kadırgalı dir. Şurada aklıma "Clnıış ikeıı 
Mehmet Molla, bir okuyucumun benden j.:tedi-

+ Hacı ile Knnbur Osman, ği bir şeyi teşrih c<leyinı . Bu, 
Yörlikle, Kel Memiş. okuyucum, kellerin <;of.aldığını y · · t 
Peşrevler biter bitme-ı pehli-o ve birbirine karıştığını yazıyor enı neşrıya 

VARLIK 

10 gUn evveı mur11caat. 

Enın:fyet 8andığ• 
Milclürl6iünden 

edatı, 9 - Eski alfabt.'<le Ifınıdnn 
sonra gellr. Satılık yeni tek 

Pirinç ve ba.ktr -:h i ilo yaıulnuş, l' .ikeoe, motöre ' 
geiı', yepyeni, k«>kpir bir tekne sa.t:ıhktır. Gtil11M'!k ' 
lstiyeuJcrin Kalam.ı..!/t.a. 'ltlarnugoz Ya.ut l ta.~a m" vanlar birt>'rlerine girdiler. Caz- ve, arzusu da Kel Hasanları a

gınn yanına gelip oturan Ça- yırmamı istemcsıdir. Okuyucu
lık, mahzundu. Oğlunun bu gti- rnun arzusunu yezine gct:riyo
reşleri kolay kolay çıkara bile- rwn: Baş pehlivan olar-ık Kel 
ceginc kani değildi. Bütün se- Hasanlar şunlardır: Sultuıı Mah 
yircilerin gözü Kadırgalı Mch- mut faninın baş pehlin!lı ve 
met Molla ile Yakacıklı Hasan- Sultan Azizin ustası ve ıaıası 
da ve, Ka:nbur Osman ıle Yö- Yozgatlı Kel Ha..c;an.. Ilı.n<lıı;n 
rükte idi. Yörllğün hasım ya- sonra, Tosyah Kel Has. ıı gelir 
bana atılır gibi değildi. Kel Me- ki, ibu da kurakucak güıcşin 
miş, aksi ve inatçı b' r adamdı. baş pehlivanlanndandır. Akko

Milliyetçi ve memleketgi fi
ldr mecmuası olan bu mecmua
nın (218) inci sayısı çıkb Ses
siz sedasız, fakat se1:>ailı bır ça
bşışla çalışan bu zengin lhıin· 
dereatlı mecmuayı ciddi bahis
ler medklısı okuyucula.rını.ıza 
tavsiye ederiz. 

Şiikran GUien nanuna Ça
talcada Fotoğraf ~ı Salahaddin 
Gülen 10/3/941 tarihınde San
dığımıza bıraktığı para için ve
rilen 57172 numaralı Bonoyu 
zayi cttitini söylemiştir. Yeni
si vcrıleceğinden eskisinin hük· 
mü olmadığı ilan olunur. 

YUKARIDAN AŞA"IYA DOGRU: 

1 - M• hur bir Japon ~chri, 2 -
Yuksck d nn a • ğı tarafı - Canın 
yonga ı, 3 - S-Onuna A koyarsanız 
gemınin seyir lstik:ımetl - Dılc gim, i - Esmcktcn fail - Bir not:"ı iİlllDI-------------------~ 

!o"akat ne yapsa Yöritğe ~ürcş vunlu ile güreşlerı varclır Bu- ~..ııııı-••••••llil- H U S U S İ •••1111-••••-.ilıııı. 
uyduıamazdı. Yapsa yapsa Yö- na da Tosyalı Kel Hasan der- ŞiŞLi TERAKKi LiSESi 
ruğii yorardı. Kolay kolay mey- ler. Bu, Kel Hasandan sonra 
dandan çıkmaulı. La.kin Yörük Yakacıklı Kel Hasan ge'i• ... Bu Nlpntaıı - Çınar Cadd .. ı . 
Alinin hasmını fazla be ,1 tme- da yağ güreşinin ba pehlivan- KIZ • ERKEK - YATILI - VATISIZ 
ğe tahammülü yoktu. Ru dere· larından ve tistadlann 1.ımd·r. y u v A _ 1 L I< _ 0 R T A ve L 1 8 E 
ce çetin bir güreş sah~ıncb İşte Kel Hasanlar buı !:ıi·dır: 
Kel Memişle uğraşamazdı. 1'::i- Yozgatlı Kel Hasan, 'f">S_yalı 3 - Butunleıne sınavlcırm. sı Ağwı+..osta bR.5 n:ıc.ıktı.r. 
ni çabuk b tirmeli ve, kar~ma Kel Hasan, Yakacıklı I 1 Ha- (Talebemlze der~ saatlerine ıı&vcten ücretaız yabancı dli kurları 
ı;ıka.cak yeni hasımla taze taze san. .. Baş pehlivanlardan Ha- ı ı - Yeni. ve eı:ki talebenin kayıt l!ilc.rine 9 dan 12 'Y kadar bakılır, 
knl'Şllaşmabydı. Kel Memiş, san coktw-; fakat kel değilJPr- 2 - Eski tıılcbenin 5 EylOle Jaıdar kayıU:ı ıru yenilemeleri gcrcktiı·, 
Jn'iıdafa: da kalını§ değildi. O dir. Kuşçu Hasan, Küntcd Ha· acı1Ac:aırtır). TEL I< FON: 80M7 

hda1sımt ıkı J?Ur
1 
eşey·~·riJ.?tıiu1. ~u 1~1~n ndl arıSntdılantandı Azizi8' '1ıtaı b· · şH ~t- L!laıı•••••••lllU•l!ı•s•••••••••••••lıtl.M 

a nmamıy e orugun şıne .ı • u ıı <l.ll'!ı 

5 - Fcım bulma, 6 - Ht!men hemen 
bu.tun e'>leıde vardır. 7 - Konuk. 
8 - Aksme okur: :ınız T nn - Bo
ğazda. ıhtiz, z mah~ O - Tersi 
sel - Eğlenen !ley. 

- .J)ün:J,ii hu1ma.cemn halli -

yaradı. Çünkü o da gUrc " gır- devrinin son bıı.c; pehlivalann-
m sti. Böyle olduktan soma r,ü- dan Mıhaliçli Hasan... 1 

1 1 
1 Nuri Demirağ ı 

~ çabuk b't rmck fırs:ıtı kcn- Kelleri birl>lrine kanşt:rıua- Devlet Denı'zyoıı~rı u M la" oları y ·ık di kendine .e1ae edıımiş cıuyor- mak iç.in ben, daima yauma.a u 1 1 1 eıı öy Tayyare 
du. Gürcı ayıkta beş dakika memleketlerini zikrederek ya- ill••---91-----------------= Alanında 

Van Cümhuriget Müddeiunı 
ğinden: 

Yeniden ıhdas cdılen 20 şer lira ma:ı lı Taşkale öz. lp ?d 
tı,~cbnp ve Yük ek Ova Sulh Mnhkcmclcr;i Hn§klıtip MU:J\ 
lira maa lı Hnkkan ve 15 lıra maaşlı .Beylü ebııp ınahkcın 

liklerın Memurin lrnnuniylc 3656 sayılı knnunun hukUıı l 
Li e ve Orta okul mczunlnrından tolip olanlar memunn :ıı U 

cu m.ıddc.'Sındekı vn ıflan gô krtr evrakı mı.isbitelerılc bırl 

bir oy içinde Vnn Adliye Eııcunıenıne mUracmtt1aıı ıAn olunur. 

POK 

Cildi tahriş et 
cildi yumuşa 

Her yerde 

P O K E 
traş bıçaklarını a 

kadar deneme hücumlaril<' geç- zannı. Okuyucularını d!ı Ha-
ti. Kel Memlıi. bu seferki ~üreş- sanları memleketlerine göre a
te eskilerden da.ha olgun ve, yırırlarsa birbirine karı~:ırma
kuvvetli bulmuştu. Hahkateıı mış oluılar. Ne ise, Çinr,•Yıc Ço
Yörilk Ali, eski gilreslerin na- par Yakacıklı Kel Hasam tam 
zaran bu seferki güret-ılerindc yanm saatlik bir güreş de\Te
çok dcğis'kti. Aml seyreclfü~- sinde bocalattı, durdu. Çingene 
cek Ç narla, Yakacıklı Basanın çok müthiıı ve gaddarca hareket 
güreşıxdı. Çopar, Yakacıklı Ha- ediyordu. Fakat çok usta o
sa.nı ÜZÜ) ordu. Hatta on <lakı- lan ve pişkin b'r güreşçı olan 
kalık bir güreş lı;inde ı!ci dera ) 11kacıkh Hasan, hasmım ic!nre 
üstüste b. stınnıştı. Bu, lıal Ço- ediyordu. Onu, bir pundımu ı?e
par mevkı ve kıymet Vd'laİ§· tirmeğe ça.!şıyordu. Çi.ugene 
ti. Çıngene Anzavurla•-µıu~b. gesilir ta.kımından değildi. Yö
Domuzuna güreş tutuyordu. rük Ali ile, Kel Memişirı g-iıres
Hatt · b r aralık Çalık, C .gıra: leri ya\ as yavaş değişme~c yüz 

MUDANYA H.ATTI 
Bu ayın 23 ilncü P:ıuır gt\nu uçu- .. ____ .. ____ .... __________ 11111 

lstanbuldan 22/8/H2 Cumapes1 14.00 de bllı:aca 
:Mudanya tarifeSı ınuvak.katen deg;&ür lmistır. 

seferden iUbnren 

Yeni tarifeye gore vapurlt.r htanbuldan Pazar Pazartesi, ve Balı guıı· 
lerl saat 9.00 da Çarpmba Pc embc ve Cumn ,gunlerl :ınt 16.00 da ve 
Cumartesi gunu saat 14.00 d kalkacak, Sal Pcışcmlıc v Cumartesi pos
taltırı Gemliğe kadar gidecektı • Daha fazla m lümtıt "llınnk ıstiyenlerln 
Acc.ntclerimizc müracaatı rica olunur. (9087) 

cu ve yapıcı tnlebelcı· anı nda Uıy
yarc ve planör müsabakaları yapıla· 
cek, ınuk~fatlar te\'Zi olun:ıcaktır. 

Göırtcri ve yanflara saat 14 30 da 
baş1nnacaktır. 

Vatanı duşman tt.-cavuz!ınden m:ı- 1 

sun bulundurmak için ihtiyat ele
man ye tumck gayesine matu! \.e 
Turk dclıkanlılarına )arali cnk ye· 

lstanbul Deniz Honıutanlığın 
1 - Denız L cl ve Denız GC'lıkli okulq un kay t H I< 

2.'i/8/942 gı.ııU ahı amına kadar u:uıtılm tır. 

2 - Dc>nız L. c ine kayıt oluı ıı okurlnrın 27.8.942 Pe € 

dıkl! Okuluna kayıt olun, n o mrların 28/6/042 Cumn uııu Jl 

larıııı tamnmlıyarnk Eaat 9 da K 

.:czACI ARANIYOR--· gCınc spor bu nevi llarekctlcrdir. =======================:::::::::j 

ETi BANK UMUM MÜDÜALOGONDEN: 
Ş.ırk Kromları ı:teımemizın diplomalı b'. ecza yn ihtiyacı vardı . 

Bu 'nzi!eyl denıhde edece o n t.n :ıyd 200) 1 ro ucr t verilecektir 

1st.cklilcrın, Diplom rctilc şımdiyc Y. o calı t.Jı:ı yerlcıdcn 
lt.endıslne \ erılmlş bonse a l veyu su ctl<'rının bır dllckç ye llıı;-

- Usta.! Şu, Aliçonun oiç·nc tutmu.şut. Yölük Ali, iyıdcn iyi
bak, n lcr yapıyoı !.. PeJılivan ye giıreŞe hakim olur hale gel
olmuı; be? .. Yakaı!ıklıyı iki de- mişti. İkide birde Memişi alda
fa.sında dn bozdu. Ba.k şuna he- tJp altına alıveıiyoıyu. Kadır
le... galı Melınwt Molla, Uz•JJı Ha-

- Ya ... Ben de ona bakıyo- sanla oynar halde idi. U:::. ;.ın Ha- l 
rum. Fa.kat Ya.kacıkh fonıı hal- sanın ustalıkları hiç para ctmi- stanbul De/terdarlığından 
de kızdı. Şimdi Çingeneye bir yordu. Ha yendi, ha yen ccl.ti Do9ya No. NEV'i Muhammen 
§eY yat>ar.. Hacı ise kanbur OsmanJun ka-

- Vallah ben, Çingen~yi çok çıp duruyordu. Kanbur ,g\irt:şi 
kavı ve olgun buldum. Tam ı;eh bindirdikçe bindirmişti. H:ıcı, 

Bedel Tem ... atı 
öllll2/51 btanbul Kıı. öçetmen Okulu bahçesındc JO(."tcut 

livan olmını ... Zannedersem Ya- basınından mütemadiy~n ka~ı~ tamamı. 
kacıklı bir scy yapamıyacak yordu. Güreşin ellinci dakika- 51192/50 tstanbul Ashyc Huıru. Mııhkemelerının buluı • 

(100) met e ml.ıt p Maden komlırü urufunu 
95 8 

Çingeneye ... Baksana naı:ııl tıı- larıııa doi:rru biıdenhirc ı.!.ıvul- du~u binııda mcı;ıcu. (3) metre mik'tı.P madt>.,. 
tuyor herif be!.. lar zurnalar orta.lığı çınlattı kömürü tozu. 9 1 

- 1 ter .nllsın Yakncıklı Ha.
sam magllıp etsin... Bayılırwı 
bu ·se 191:e! .. O vakıt allak bul
lak olur giireş... Yenec•-gc de 
benziyor. Blııdidyor köpek oğ
lu güreşi... 

Çingeneler aşka gc~ti. Eebe- Yukarıda ya2.1lı Mad n koımtril tozlan 24 8/942 Pazarles1 gunil s:ınt 
bi de Yörük .Ali, Kel llemışi al- 15 de Milli Eml!ik Mildı.ırl nele mOtcŞ<>kJd on ısyond. :ıyrı avn ve a('ık 
nuş sürüyordu. Güreş meyda- art~ ile aatılııcakt.ır. 
mnın bir başından toparlamıs :tsteltlilerin mezkilr gu bııvıyet cl•:ul:ınlnrı ve ternl-
öbür baima a1abildiğine sürü- nat makbuzlarllc birllkt komı.syona mur • (9082) ............... _________________ , 

Milli Müdafaa Vekaletinden 
I. - Askeri liselerle, Rınkkale san·a· .Anknrn musiki, 

Kayseri ye Merzifon ged tlı olrullaıının kayıt ve kahul işleri 

"IDmyn askeri orta okul hariç" 15 ~ lu 9 2 im'r}mıe .kadar 
uz.=ı.tılDU§tır. 

il. - Maarif liselerınde blıtünleme:ro J{MP da bu taı ihe 
kadar bütünleme sınavlarını kendi okt annda mrı.v fakıyetıe 

Her Tuı .c celır scyrcdebilır. 

Cereyana kaptırmış! 
Kadıköyünde Yeldeğirnıenin

de Çilingır sokağında 10 numa
ralı evde oturan Ethem ismin
de biri dün evlerinde tamiratla 
meŞJgUlken nasılsa kolunu tara
çadan sarkmakta olan bir elek
trik teline çarptırmıştır. Ethem 
bu temas neticesinde baygın bir 
halde olduğu yerde kalmış ve 
getirilen imdadı sıhhi ile Nü
mu.ne hastahanesine kaldırılmı~ 
tJr. f 

1 Askerlik itleri 1 
Fatih Askerlik Dalreaınden: 
Lısc \ c n und l o ullardan mezun 

olup ln a h zmctlı a kcrl klerınc k, -
rar vcı ılcn tam ehliyctnamclilcı-ın 

(Olgunluk imtihanını 'crml , yilk
sek mektebe girecekler hariç) Eyl(ı
hin bırincı gunu Ankn ada Yc:i { 
Suboy Okulunda hazır bulun 
kap edN'. 

Bu tnrllıte okulda bulunabilmeleri 
için 25 Agustos 942 Salı gunundcıı 

iUbaren nıen up oldukları a kerlik 
şubelerine mımıcaatla se k muame
lelerin' yaptırmol rı· bu muddct zar
:fmda mmımelclcrini yaptuaınk oku
la gitmiyenlcr n a kerli;c kanununun 
89 ncu m. ddcsi hükmüne tevfikan 
cezalı dilşeceklerl ılAn olunur. 

Olabilir... A~nun pici 
bu ... Yapar mı yapar? ... Bak a
nasına., uzaktan nasıl bakıyor ... 
Afsunluyor Çopa.rı. Ulan Çin
gene karısı be! .. Koskoca oğlu 
oldu daha hala bozu1madı ka
n. Civelek bir Çingene ... Şu A
liço, ağzının tadını bilir .. Bula 
bula. fU, Çingeneyi buldu. Fa
kat, karı Aliçoya daha hila 
vurgun. .. Ne güzel çalar g(>zle.. 
ri var. Ne de OYIW' yosma. kan. 
Ga>eğinin üzerinde rakı kad&ı. 
lıini götürUr kafir ... 

Hakikaten Çopann anası, 
!;ingene davulcu ve, zunı.at.'lla· 
nn yanma oturmuv oğlunu sey
l'ediyordu. Çingene davulcula
İ'lll ve, zurnacıların Pdai C!o-

yordu .Kel Memiş, kcndiıı. kur
tarma.ğa çalışıyordu. Fakat bir 
tilrlü çaprazı ne sıyırahiltvcl' v..: 
ne de eökebiliyorou. Çalık. 
Ca.2gır ayağa kalkmışlardı. Ha 
oldu .. Ha olaca.kb. YörUk Ali. 
hasmına çengel yetiştirrueğe 
çabalıyordu. Nihayet te~~l ye
tişti. Kel Memiş, cengeli yeyin
ce sendeledi. Yttzde yih: mrt~
tt.i ~u. Fa.kat Al'ah ona 
acıdı. Bir anda t.ers dönerek ken 
dini yere attı. Yörük, haE:lıllllı 
llJl'tÜBW yere ~ dıye ma
nevra. yaptıysa da muwifak o
la.nl1ldı. Kel )ıı{emi§, yüzUst Ü ye
re di.İ§m\iştil. Kel Memiş topar
lanıp kaJkmcayn. kadar Yörük 
Ali,ürerineçullandı.Hemenbir 
yan kazığı vw<lu ve, paç yn 
.. atb. (Arlaıısa ~) 

vcr<'n i tekliler de askeri lıselerc aııı akla.1dır. r Dr. lbrahim Cenker -aı;ı 
Bu gtbilerin namzet kayıt olunmak ur.ere şund den birer Balıklı ııaatanesi Dahıllyc Mu- 1 

dilekce ile bulundukları yerlerin askerlik eUbelenne veya doğ- tehassısı. Her gün saat 15 ten 

olunur. (9010) kız.alacı caddesi Çoplukceşmc 
rudan doğr ıya okul .ınüduı luk erine müracu,t fbneleri ilan l~onra B yoğlu - Aiaccıınii, Sa-

'•••••••••••••mı••••••••••' sokak No. 13. Tclefon: 42468. 

T. lŞ BANKASI 
K. TASARRUF 
HESAPLARI 
2 1ldııcit.eşrin 

Keşidesine aynlau 
lkramiyeler: 

1 adet 1000 Liralık 
1 " 500 ,, 
2 " 250 ,, 

14 " 100 
10 " 50 
40 " 25 
60 10 

,, .. 
" 

6ahlbl: A. Cemaleddın S rııço hı Ntfrlyat MüdürU: M. S• 
EaEı ldığı yer: ( H. lileklr GI r oyl r ve A. Ccmaledd ,. Sa :ıı 06 


