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Milli Şef 1 ERIKADAH iLK iNTiBALAR 1 
Ankara Belediye 

• 
işgal altındaki Avrupada 
isyan hareketleri büyüyor 

AmeTikalıları en/ azla 
alakadar eden mesele 
Harbin ne zaman ve hangi tarafın galebesile 
neticeleneceği değil, muhakkak olan müttefik 
zaferinden sonra dünyanın alacağı şekildir 

reyini kullandı 

Ankara belediye seçim-
1 eri hararetle 

devam ediyor 
Ankara, 7 (Hususi) Milli 

Şef 1nönii, bugün saat beş 
~ukta Belediyeyi te§-Tif 
e<le.rek Vali \'e Belediye Reisi 
Nevzad Tandoğan .iiaraf1m
da.n karşıbınnu~ \e lhti· 
hap salonunu ~rif etlere
rek, te-.1.ahiirat anısında ı-el -
IP,rini sandığa atmışlardır. 

Norveç, Danimarka ve Fran
sada baş gösteren hadiseler 
çok ciddi bir mahiyet aldı 
Oanimarkada: Norvecte: Fransada: 

Yazan: HÜSEYiN CAHİD YALÇIN 
Ankara.da belediye seçimi

Dfl hararetle 00\'8.rtl edibnek
te<tir. On sekiz yaşmı bitiren 
her ~11rtda., sandık be1'ma ) 

Sovyet Cephesinde harp eden 
Dalllimarkah gönüllülerin mem· 
lekete dönmeleri üzerine bunla· 
rın hakarete uğra.malan Al
manya He Danim'ru'kanın arası
m açmış ve sıya.si münasebetler 
kesiimiştir. Danimarkadalti Al· 
ma.n işgal kuvvetleri komutanı 
değiştirtilmlıjtir. Kopenhngda bir 
ç9k .karışıklıklar olmuş, kahve 

--
Amerikaya giden 
baş mu harririmiz 
Vaşingtondan tel
sizte bil. ... iriyor : 

A
merıkanın bende ilk ha
sıl ettiı'; intıba, buraya 
gelmek 13.zım imıs ka

tıaatidir Türkiye kendisini ec· 
nevi ka\•imlere tanıtmak lüzu
:rnunu ıhmul etınış bir memle
ket olduğu çin Amcrıkanın bi
ti bilm<:d.ğıni zaten tahmin edi· 
Yorduk. 

servet kaynakları meçhul ıbir 
şey değıld.ir. Fakat buna dair 
esaslı bir fıikir e<lincbilmek için 
hiç olmazsa Amerikan havatı
n.ın dış manzarasını bir -defa. 
görmeıfo ibtiyaç varclır. 

İşgal altındalci Avrupa.nın fe· 
Hiketlerine Ye Almanvanın sı- . 
kıntılarma ve yoksulluklarına 
dair her ı;in gelen ve birbirini 
teyit eden haberlerun ya:nısı
ra Amerikanın henüz el sürül
memiş gibi bir tesir bırakan 
zenginliP"i, canlılığ1 ve hudutsuz 
imkanlaı ı Müttefikler davası 
lehinde hudutsuz bır nlikbinlik 
doğurnvor. BuP"ünkü Anıerik.t 
birinci cihan hvrbindeki Ameri
ka olmıyacaktır. Amerikayı ar 
tık bü• ük denizlerin ötesindı 
kendJ kendisine yaşamağa a<:· 
rnetmis ayrı bir kıt'a addetme-

ğe imkan kalmamı tır. lroşmaldiadlr. Vülik, semti- 1 
Bundan sonra parça parça. lerin ltmb>i gUn reylerini knl-

dar ve mahalli politikalar gö· laıia.cıllb"rına dair bir tebllğ 
rülm.ivecektir. Cihan§Ümul bir __ neş--::-·retn..;.__•iştiıT....:.' c..

0

.;...;..• -----

sıyaset devresi baslıyor. Ame-
rikayı da artık bir Avrupa dev- Rommel Afrikayı 
leti addetmek ve eski dünya ile d · 
yeni dünyanın sevk Ye idaresiı1• önmıyecekmiş 
de esaslı bir rol almn.ğa namzet Ankaı-a 7 (Radyo Gazetesi) - Ka. 
görmek lfızımclır. hireden gelen bir habere glire Mare. 

Amerikkya gelince, harl;in pi Rommel tekrar Afrlkaya dônrni_ 
nasıl ve ne zaman biteceği, ga- yecek ve komutanlıiı eline amııya • 
lebenin hangi tarafta kala.cağ caktır. 
meseleleri ih:i.nci plana gcçivor. 
Buradan ıha.kılsa bu meselele: 

ve lokantalar yıağma edilmiştir. 
28 kişi yaralanmıştır. Bir riva· 
yete gore yeni Ahna.n işgal kuv
vetleri kmnubnı halk tarafın
dan ta.hkir edilen Danimarkalı 
gÖllüllü alaylarına. istinat ede· 
ı elı pazartesi günü için bir lıü
kfnne1 dartıesi hazırlamıştır. 

(A.A.) 

küçülüyor. Ve netlce hakkınd.i 
şüpheye ··er kahnı11or. Asıl da 
ha müJ;ıim ibir mesele ufukt.ı. 
kendisini sezdirmektedir: Müt
tefiklerin galebeRinden sonr .ı 
nasıl bir dünya başlıyacaktır" 

Alman- Rus harbi 
Hiiseyin Oa.hid YAJ~,JK 474 

Iı,akat bu defa asıl büyük A
nıerikan kütJesinın Tiirkıye ve 
bıfüa~ a bu hıuvtelc Türk siya
seti hakkında. vazıh hiç bir fikr• 
olmadığı ı gözle müljclbcde insa
na tamamen yeni bir hfıclıse 
ltaış ında kalmak tes rini yapı· 
Yor. ıc akat bu vukufsuzluk yük 
Elek Amerikan ~yasi malıfille
rı11<lc vok g\.irünüyor. Zaten biz
lerm buraya davet edıl'~ımız de 
l'ı.iı kiyeııın ~ iik~<'k ınsunhk ide· 
aıı r.ne ba.ghhğı hakkında bir Bu ncisıl iş? 

Moıkova 

bildiriyor: nen gün 

Berlln 
bildlrlgor: 

kanaate del.il t edeı. 
11m-.:cıye n u ~ Mr _Sum· 

n(!l• Wellc mutad m Lbuat kO'n- Tre h tl ,, l a~ d 
fer· ns.ı da bu noktaya b:lhnssa n a arının OZU mBSl Y ~nn ttn 
işaret ederek memleketimizi yollarına devam edemiyerelı Jstanbula 
<lünyanır en biı~ ilk demokrası · 
lcrinden b ıi dı~e yadetmiştiı·. dönen halktan Jzmite lladar gidip 
Buradakı büyük kelimcs.ni, Tür / 
k:yeue mılli hakımiyet bayı.tğı· ge me yol parası lıtentgor 
nı taşıyan biıyük şeflerin in.an --~· -----
ve azimleııindckı hudutsuzluk j M •• k ) "" v k• ı• d m~na~n<l:a anlam:ık lfi;Zım gele- una a at e 1 ın en 
cegı fi.krındeyıım. Hancıyc Na-
ıınnın Vaş ~tonda bulurıma- k d •• }t•J • • 
rnası rrün: ~ t-etı ·iP. ke:ıdisini ararın uze 1 mesını 
gol'JY' ~ ır t.ı olmtdıysa da mü
h m ıi.. .ah yet olan Mü.c;teşa· 
nn ::ıv..ıt:.."l t resmi Amerikanın 
vatanımız hakkındakJ tel.ikkile
rinı b"ldınneğe k~fidir. Babusru; 
·'-~!ll sıcak sempati ve takdir 
hısmne Cüınhun·eisi Mr. Ro'>se· 
Velt'de de tesadüf etmış bulunu

bu yanlış 
bekleriz 

yoruz. 

Diin aşağıdaki mektubu al· müdürlüğünden sordum. Bana, 
dık; okuyunca hayretler içinde bu haberin maalesef bir hakikat 
kaldık. Hiç bir kelime !ilavesine olduğunu, böyle bir haksızlık· 
lüzum görmeden bu mektubu tan dolayı kendilerinin de mu
aynen neşrediyor ve şehrimizde azzep bulunduklannı, fakat An
bulunan Münakalat Vekilinin karadan böyle emir geldiğini 
dikkat nazanna arzediyoruz: söyledi. Bu emri kimin ver,di· 

Bütün Alman Stalingr~d'da 
-hücumları Alman çemberi 
püskürtüldü daralıyor 

Almanlar Rus hatlarımn 
gerisine paraşütçü 
kıtalar indiriyorlar 

Motkova 7 (A.A.) - Sov)'et tebll_ 
ğlne ek: 

Stallngrad bölgesinde, ılddetli ç.r _ 
pıfmalar devam etmiflir. Düımanın 

Düımanın miihlm piyade ve tank 
kuvvetleri, fabrıkalar mahallesi ıctl. 

kametinde mevzllerimlze durmadan 
hücumlar yapılmı§'tır, Öğleye d~ru, 
12 Alman tarıkı bu mahallenln bir 

· l erek'in cenubunda 
Malgobek şehri de 

zaptedildi 
f>•rlın i tA.A.) - Alman orduları 

iı111kı.ımıındanlığının tebliği: 

Harıoıve Nezaı·etınde sair te· 
ı:nas .cttigimız erka:.ın. Türkiye 
}ıa.kkln(.ıakı iyı ıuyetlerinden ve 
itımatl:ırm<la.n şüphe edilemez. 
~akat daımi bır ha.yat ,·elvcle.;;i 
i ·inde u~an büyüh halk kiit· 
lesinde aynı aıılayı.rp bekleme
mek ıcabedeı. Bu eski zaman· 
larda olduğu gibi esaslı bir ku
naat değildir. Bır tereddüt, sa~ 
dec<' biz bilınemezliktir ki sarfe
<.lıleook metodik gayretlerle iza· 

"Buıı<lan bir ay e\'\•el Malat· ğini bilmliyorum. Fa.kat, siz, be· 
yadan, karıma yapılması icabe- nim vaziyetimi tasavvur ediniz. 
den bır amefiyat için iki çocu- İkinci bir kat elbisem daha yok tııı~M-R-~---•Mlllıı 
ğum ve karımla lslanbula gel· ki satayım. Şaşırdım, kaldnn. 
dim. Kimsemiz olmadığı ic;in Bu ne biçim idare ve bu· ne ma
hir otele yerleşmek meeburiye- na~ emirdir? Derdimi kime 
tinde. kaldık. Geçen hafta cuma anlattıvsam bana hak verdiler. 
günü de işim.iz bittiğ'i için trene Si?Aien. de soruyorum: Ne yapa
bind.ik. Cebimde kalan son (60) yım? Bu müşkül vaziyetten ku:r
lirada.n l54) lira küsur kuruşu· tulmak için atakalı rnaknmlann 
nu bilet paııısı verdim. Arta ka- dikkat nazarını çekmenizi bil-

Ktıfk•yanın t•mali garbi kıemın _ 
da ınadlı da" muharebeleri yapıl • 
maktadır, Terek in cenubunda ordu 
tttl<illerl ve c-rdunun hücum kıt'ala. 
rı havanın pek fena ve arazinin arı_ 
:ıalı olmasına ra6men göğUe gSğuae 
yaoılan fldde'tll bir çarpıımadan aon 
ra mUtıim bir petrol bSlgeılnde bu • 
lunan M;ıleotıek tehrini zaptetmiı _ 

lerdlr, 
Staltns;ırad n ı•mali garbiılnde aarı . 

lan dı.ıtmar. kuv"Vttlerinin etrafın . 
dak çenber daha daraltılm19tır. Al 
mar ve Rumen hava kuvvetleri Sov_ 
yet hhıı meydanlarına ve Volgarıın 
her ıkl tarafındaki llütmanın latc 
)IOllaı ınsı muv•ff•'kiyetle taarruz. et_ 

les mümk\indür. 
N€ı'')'orkta Birleşik Amerika

llln harp gayretleri hakkında 
bır yabancı için birderrl>ıı e bir 
fik r edinmek imkiuıı yoktur. 
• adece geceleri sokaklarda ay
dınlığm azaltılmış olduğunu iş.i
tıyoruz . .Mıktaıı binlerce a1.altı· 
la• otmndöıller bizler için yinu 
hatikul.fıde bir bolluk arzediyor. 
A~ nı bolluk \'aşingtonda da gö
Ze ~par. Böyle olmakla bera
ooı An1erıka henıiz başlangıçta 
addolunabilir. O daha kal>iliye· 
tiıun i1 nmisıni gösterm:iş ve gay 
retıer.31 son haddine vardınnış 
a.~ ıJamaz Amerikanın büyü!{ 

r 
Sevdiğim 

Adam 
Yaza : BEDID ESEN 

Zengin bir hayattan 
fakir bir hayata dü· 
şen genç ve güzel 
bir kızın romanı 

o 
llerketi ~ alakadar 
edeOOk, her &atın olnı)an
lara zevk '\erecek bu gii7.el 
rom ıınuzı ba)Tamertesi 

ılM.....rt' he.'fl~ıyacağız. 

MillT Piyangoda 
kazanan numaralar 

4 ncü sahifemizde 
" '" frrlır 

lan paradan da bir ik"i lirasını hassa rica ederim." 'llııjRiı..ıalllllıııııllllıııılllllll~llııll••~ (fiorıu Sa. ı 8U ı da) 

yolda yemek için erzaka sarfe- ======================================== 
derek yüz elli kuruş para ile yo· 
la çıktık. 

Trenlerin çok kalabalık olma· 
sı dolayısiyle yolda çektiğimiz 
cehcruıem azabından bahsede· 
cek değilim. Ayakta 'lmnite ka
dar geldlik ve orada yar çöktü
ğü için sabaha kadar uyumadan 
dolaştık. Bir iki giinden e~·el 
de yolun açılmak imkanı olma· 
dığı için tekrar Haydarpaşaya 
döndük. 

Tabii bu ka.2..ada ne devlet yol· 
lannın, ne de biz yolcuların 
bir ka.bayatimiz yoktu. Biz de 
tıal.ihimize küstük. Fakat cebim· 
de kalan yüz elli kuruş para ile 
kanm ve iki çocuğumla otele 
dönmek imkanı olmadığı igi.n 
biitün sıkıntılara rağmen va
gonwı içinde kalmak için rica 
ettik. Kabul etmediler. Çare$iz
lik ve nevmidi içinde tekraı: o· 

. tele döndük. (65) litaya yaptır· 
dığım bir elbisemi ( 15) liraya 
satarak otel parası karşılığını 
temin et.ıniş oldum. 

Nihayet dün akşam memnu· 
niyetle öğrendim ki yol açılmış 
ve çarşambaya hareket edecek
mişiz. Fakat aynı zamanda şu 
§ayanı hayret haberi de işittim: 

Memurlara elbise, kundura, kö mür. karne ile ekmek •••erile<'ek · 

--, 

Sözde evvelce aldığımız biletle-
rin muteber olaibilmesi iÇin İz· ~- ,_ • · 
mite kadar gidip gelme parası- Pa• ~,-':l~----nın ödenmesi icabediyormuş. ~ı.:::lı.i~•İıll.lm••••lliımmlılıiiiiil.iliılil•••lili .. •llllli 

- Al ianma yavrum, şirin gözC·kEOn diye bu eğ eti süsleri taktılar Böyle snQma bir şeye ihtimal 
\ erme<l ğim için gidip istasyon 

l<,yan hareketleri en zıyade 
Trodheim sehrinde göze çarp
maktadır. Ekserisi işçi olan 
Alm11.ll ale~ htan Norveçliler, 
ibu şehırdeki büyük elektrik 
fabrikasını ta.hrıp etmişler ve 
demiryollaıında hasarlar yap· 
mışlar<lır. Bu yüzden Alınan 
deniz üssü ve gemi inşaatları 
durmuştur. Alman işgal ma-
kamları bunun üzerine bu 
nun~kada örfi idare ilan et
miştır. 700 Norveçli işçi tev
kııf edilmiştir. Biri banka mü· 
dürü olmak ürere 10 kişi der
hal idnm edilmiştir. Aynı za
manda bu mıntakaya mühim 
Alman kuvvetleri gonderil
mişt.ir. 

(A.A.) 

Alınanyanın Fransadan :yl'nı 
den 150.000 işç.i ısteme ve Lu.
val hükı"ımetıinin buna razı ol
ması üzeıine çıkan had!!;eler cok 
biiyümiiştür. Lyon şchı nde işcı 
toplamak için açılan Alman biı· 
rosu geceleyin bombalarla üıh
r~p edılmiştir. Bu karara taraf
tar oJmıyan Fransız iş nezareti 
nfo on yüksek memuıu dcıh .. l 
istif.alarmı vermişlerd r. Bircok 
yerlerde işçiler grev halinded r. 
lşgal alnndak:i l<"ransada bu 
grevlere mani olmak için Al
maıılar birçok fabrikalara ba· 
ta.rya halinde mitralyözler yer
leştirmişlerdir. Pariste bir sı
nemada paUıyan bir bomba y" 
ziinden .ıkıi kişi ölmüş, 35 kişi 
yaralanmıştır. (A.A.) 

Hangi memurlara 
karne verilecek? 

Ticaret VekAleti tarafmdan karne usulünün kal
dırlldıgı yerlerde memurlarm ucuz fiyatla ekmek 

tedarik etmelerini temin maksadile hazırlanan 
talimatnamenin esaslarım neşrediyoruz 

ne giren ımUteferrlk ımUstahdemJM., 

husU9i kanunlara göre maai alanı 
vliılzler, derslliımlar, hat bakıcılart.,, 

müvezziler gibi istihkak erbaı aıeıo.., 

mum. bütçelerin ma11raf tertiplerin ... 
den para alanlarla, köy cgltmen v• 
öğretmenler!, tekaüd, dul, yetim m• 
aılarlle, mılOliyet ve hidematı va • 
tanıyeden maaı alanlar, radyo yayııw 
evler inde daimi çalıpn san'atkllırlar,, 

(Sonu Sa. 3 Sü 7 de) 

Ankara 7 (Hususi) - Ticaret Ve 1 
kAletı karne kaldırılan yerlerde me_ 
:murlara ucuz ekmeğin ne suretle da_ 
(iıtılacagına dair bir talimatname ha_ 
1.ırlamıitır. Talimatnameye göre, kar 
ne uıuhi kaldırılmıı vllAyctlerle öte. 
denberl tanzim satııı yapılmıyan vl • 
liyetferde devlet ve mUesseseler ba. 
remlerlne tabı memur ve mUstah 
demlerle. dtmiryollar bareminin bir 
veya iki sayılı cetvellerinln ıumulu. -··--·····---.. --·-··-·--·-·---·---····· .. ········-
lolAYLARIN MIZAHJ 

DİLİME BAİLAYIN 1 

T anıdıgım tuhaf _ 
hırdan bir zat bana 

.,.,,,,..,.,.v.MJ<,,.v..v..w.v.. .. w ka bir ~ey teduı ık ede_ 
~ ~ memişler, O sıruda ~ ı_ 

;junları anlattı: ~ Yazan ~ dan dört beş atlı geç,) or _ 

~Aka Gu"ndüz ~- muş. Pencerenin önunde 
~ ,. otuı.10 ev sahibine ıfı..ır 

- Uaşuna bir iş geldi 
ki sorma. Az kalsın dıli. 
mi h. rtadak koparıp ata_ 
caktım. Dört beş arka_ 

ı., . ....,..,,, "IV'lh"Nvww .. ~ za.ınarunı sormuşlar. Beş 

da la oturuyoıduk. Bnnıı si_ 
tem etrne"e başhıdılar. (Yo.üıul 
dedıler, her ramazan bir knç ıfta_ 
rma kon:ırdık. Bir iki yıldır sana 
ne oldu Birimizi çag1rmaz oldun. 
Korkma ekmC'klel"imizi cebimize 
koymadan gelmeyiz.) 
Arkadaşların bcnımle şaka eltık_ 

leı·lni ~ndun öa ben de şaka ettim: 
(Yahular! dedım, geldıniz de ka_ 

pıyı mı kııpalı buklunuz? Mn;ıallah 
her Geylcr tıka b:ısa. Sormnga bile 
lüzum yok.) 

Ben şakanın ~dında kaldıgını u_ 
marken bir kaç giln sonra, iftnra 
ynkın bir zamanda hepsi birden çı_ 
kngelmesinlcr mı'? Aman! Ne a_ 

ne de bir manı var, ne zamanı, 
kalbur samanı. 

Hepsi birden cepleıindeki ekmek_ 
lerıni çıkararak makamla tutturdu. 
lar: 

(işte geldik, ııen olalım arkadao_ 
lar - Bizi bekler sofrada~i taUı aıı. 
lar - Ev sa.hıbi çala kaşık önden 
bru lar - !şto geldik, (IC:ı1 olalım ar. 
kadaslar!) 

O anda neden yüı·cğime inmedi. 
ğlne hfılft ııaşıyorum. Şaka s:uıdı_ 
ğım meğer gerçekmiş. sayırısızlık 
dcmiyeyım de bu düııünc~izliğe 
çok 1çerled.m. Kendimi toplar gibi 
olur olmaz pek ciddi bir tavırla sor_ 

dum: 
- Hos geldiniz amma atınız eşe_ 

gın.z yanınızda mı? 
So urnden b r şey anlamıyan ar_ 

:ı şu fıkrayı söylcdım: 

• Ka ı kol topu 
:r E\ de topu to ı ku_ 
eçoblrıv 

on dakika kaldığını anla, 
yınca: (Hadi arkadaşlar, b.raz acele 
edelim köye vakitlice varalım) dem .. 
lcr. Penceredeki Iiıf olsun dıye: (tf_ 
tar etmek için bize buyurmaz mı ı 

nız?) demiş. VakUn dar, köyün u: 
zak olduı.runu söyliyerek özur dıle 
mişler. Adamcauız ısrar etmiş on -
lar yme ozUr dileyaek yolların; 
tutturml r. 

Boylc konuşurlarken karısı ha_ 
bire etei!ıni çekip: (Ne yapıyorsun 

heriU Yamn tas çorbamız var. Bı_ 
ze mi yeter onlara mı?) diye soy_ 
lenlp dururmuş. (Kani demiş. işte 

gittıler, sus artık!) aradan iki uç 
dakika geçer geçmez atlılar gerisin 
geri~ e dönüp kapıyı çalmnsınl:ır rnı1 

- Agami demişler, haklı irn.lş_ 

sin. Köy uz.ak, iftar yakın. Topda 
Yetişemiyeceğiml.zi dü§ilndilk gel_ 
dik. Yalnız bize söyle aUarımız.ı, e_ 
tıekleıimizi ne.reye bllğlıyalım? 
Adamcağız istifini bozmadan cc_ 

vap vermiş: 
- Dilime bağlayın ağalar diliınel 
Bu fıkra arkadaşların pek boşla_ 

rma gitmiş, Hep birden dediler ki: 
- Şaka ettik. Bu zamanda oyle 

d'" 'ncesizlik mı olur? Biz &eni alıp 
ziyafete götürmeğe ıcıdiıc. 

- Amma, bu kadar kiif nere,e 
lideriz Atı eşeli ikimln d1tine bei. 
hyncnksıru.z 

- Biz onun iiline at ~ 
degillz. O bizim dilleriöiJ%ıe kiHt 
vuı mak için t.ıu ziyafeti ~. 

- Acnb:ı bu kahraman küiı? 
- Bizim semtte bir koca VUl'_ 

~nrn var ya, iste o hepiıuizi davet 
ett Hem sırtı sıraya Uç iftara, hem 
b. yramın ılk akşamı Takl"inı ı:ızı .. 
nO!'un 1 
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Avrupa c up - doğusunda 
bir yet havası ya

ratmak kaygu u. şark seferine 
Haziran son h::i'ta.lar:ında baş
bmıy:ı. mecbur tmişti. Her 
yoneld ğı cephede zaferler yara
tan taa.rnız ordusu, büyük harp
te nisbetle ufak kuvvetleri ö
nünde lboyun eğen bir crdu ile 
de ölçome:iigı yem mezhep or
dusunu, kara kışa kadar yene- , 
c<>ğın iıtınmakla, hnsmmı &s
tihfaf edenlerin düştugü hata
ları ışlcmlıJti, hatta, bir asırda 
bir, soourtgan çehrcsıyle gelen 
kı.'ia h:ızırLı m.ış olmamak yü
zundcn buyiik guçlüklerle kar
§llaşnıştı. 

Rus kışı, bir kere daha af etin
den mastm bulunmak ıçin, acı 
dersler d vcrel:flirdi Dört ay
lık n: i bır ükün devresinde, 
Avrupa, y34:ln, çıl~arılacak ta
amı ç ç tı ve ilkbahar
la, k t i t büslere gmşilece
ğıne dair ianıtler de beslendi 
Sefer ordusu, yeni ortaklnnn 
t.ızc kuvvetlnriylc cenuptan dar 
besini tevcih ederken., ilkba
har da geçmiş bulunuyordu. Bu
nun bi meçhuldü. Ancak, 
ho.ç.lı ordunun son kuvvetiyle 
• girişmek, yıldırın. hızı temi
Dıine kiı.fi olabilirdi. Slovcn
Jerden ttaıyn.nlnra varın aya ka

luklarmnı iktilzası gerektiği ef
kiı.rı uınwnıyeden gizlenmedi. 
Almac sp:kcr, Rus :muknveme
tinin koln.ylıkla ve az zamanda 
kınlamıyacağı reahtesini belir
tiyor: Ruz ordumı tfili bır var
lıktır, 6devGni müdriktir; o
nunla sa.vn.şmn.k ve kanamak 
mecburiyetleri elvermiştir. 

Bu kışın da, dondurucu step
lerde, azgın tahiatle cenkleş
mek, belki cephelerde düzelt
melere ka.tlamnak ve ilkbahar
d:ı, hattil dah önce. yen' cep
helcı"de boğazlı:ı.şmak gereke
celrtir. 

Harp, cihanşümuldiir, muay
yen cepheli ve mahdut hedefli 
d~Tildir. Am IJra., ihtimaıd·r, 
ideoloji ortaklariyle omuz omu
za ve, liderinin de söylevine gö
re, es.ki dünya parçalarında bir 
d Uz:nc hedef seçecek ve gelecek 
yıl içinde gcrçcld.cn ôilın:ı harbi 
tasavvurlara sılını)nn bir deh
şet ve vüs'at cla.caktır. 

Yarının neler dot;'Urabileceği
ni salfilı.iyetli ·ilgililer de ke..-tlrc
mezler. Belki, barış dn umul· 
mıyan b'r andn müyesSır ol r. 
Ancak hangi gece~ sehcr"nu .ı 
kimlenn hayır umacaklarını 
b:Jmek bir mun.mma.dır ve bu 
muonmayı olaylıı.nn ı gelişimi 
çözecektir! 

dar bütün ) ardımcı orduların 
faaliyetine itina edilmiş, Ro-~ 
men orduları, açtıkları çıi!ırdan - S p O R 
ilerilmrc k rolünü almışlardı. ----------------· Doğuda son llmnca vanna.k, 
bu yaz cin., bu yıl da mümkün o
lamıyacağı anlaşılınakta.d. 

Ankara • İstanbul 
mabtelltl maçı 
Almaay~ 1 in 
laydalı olur 

Gerçi, Hnzere doğru yürllyen 
silindir, geniş ölçüde yarma mu
vaffakıyctleri kazandırmış ve 
Raraclcnizin önemli üsler.mm e
le geçiribncsi, donanmanın oy
nnma sahasını daralttıkça da- .Mali so'bcplcr dolayısiyle bir 

• r ı: 
Bakkallarda neden 

şeker bulunmıyormuş? 
Adreaı ve lamı bizde mahfuz 

bir bakkal okuyucumuz.dan aldı. 
ğımız mektupta deniliyor kf: 

«Son gOnterde bakkallarda fC. 
ker bulunmamasının sebebini halk 

· bize yükletiyor. Halbuki mesele 
bambaıka bir ıeklldedlr. Bakkal. 
lar Cemiyetı vaııtasflc dağıtılan 

tekerler büyük bakkalı ra veril_ 
mekte, küçük bakkallar tevz:lat. 
tan filli fa de ettlrllmemektedlr. 
Halbukı Cemiyet daha ziyade 11<0. 
çük bakkalları korumak makaa. 
dlyle kurulmuıtur. Bu ııe artık 

bir nlhnyet verllmest hususunda 
tavassutunuzu rica eder z.ıt 

Okuyucumuzun mektubunu yu_ 
karıya derccttık. Bakk&ıllar Ce_ 
mlye'tln n bu huııuata ne dO§On. 
dilğünU öl\renmek isteriz. 

-Amer .. 
dan e e 
o ob··sıer 

isken eriyeden 
yakında ıehrimize 

· getirilecek 
Belediye •tarafından bundan 

•bir müddet evvel Amerikaya si
pariş edilen dokuz otobüs Ame
rlkada.ki .fi.mın tarafrnda.n İs
kenderiycye gönderilmiştir. Be
lediye bu otobüslerin b'!r an ev
vel celpleri için ica.bedçn tedbir
leri almıştır. 

Gelecek bu otobüslerin hangt 
t .. ı.tlara işleyecekleri henüz tes
lbit edilmemıştir. Buna ait prog
ram ve tarife otobüsler geldik
ten sonra tanzim edilecektir. 

Okul defterleri 
Vi ayetlere tevzi· 

ata ba§landı . 

raltmıştır. Fnka.t, Sovyetlerin, müddet içm t hıri ıcabeıden ls
büyük arazi ve kaynnk kayıp- tanbul muhtel.tınin Almany.a 
1a.nna l'ar,c"imen, ana orduları ço'k seyahat.inin neMman yapılacağı 
daha mühim stratej".:.k noktala- henüz kat.'i olarak belli değlildir. 
n muhafaza et.miŞ ve kara 'kışn Ali.kalı matı.lanlardan oğrendi· Kağıt ve mukavva ıthalltçılan 
yeniden kavuşmak inı.kiınlan ğiımze gore, bu tcehhiir kısa bir Bwliğı vll yetlerın okut defterleri 
bulmuşlardır. Sta.lingrad, çok zaman sürecektir. rıı tamamen hazırlamıı ve tevzlata 
kanlı bir s::ıhnedir; yıpratıyor Dü::ıkii yazımızda İstanbul bqlamııtır. Şimdiye kıdar 40 vırı_ 
ve asıl maksattan uzaklaştın- muhtelıtinin es:ı.slı ve sitemli yetin defl.erlerı vllAyetler tarafından 
yor: Hedef, merkezdeki ağıdık bir çalışmaya tiı.bi tut.ulınusı za- gôaterllen mutemedlere verllmlftlr. 
merkezi olmadıkça gayenin ıs· ruFCtindcn bah etm'iştik . Seya- Yalnız bu defakı tevziatta vlllyetıo_ 
·~:><:1.1..J d iınkil.nsızdır. hatliıı blr müddet içm ileri atıl- re tahsis edılen defter mlktannın 

u 
··tun dil ~er m 
p a ılıwı etra ında t or 

Muhtellf kazalara giderek iıalklaj 

mahallnde temaslarda bulunan -1 D e 
uslarımız diln do Adalan gltmif'cır. emır ve çe 
dir. Meb'ualarımız temas ottfktert ikteller 
her vatandaıın derdini ayrı ayrı vcı 

derin bir alAka ıle d nlcm~ktedlrler. 

Adalar halkı da diğer muhitlerde 

oldu5u gibi bilhassa gıda maddelcr4 

meselesi üzerinde durmak suretlle 

bunların ucuzlatılması çarelerinin 

bulunmasını lı;temlılerdlr. -.. -.....~ 
Karne sahi ekarı 

fırıncılar 
o 

Ticaret ek~I U 
be t yapllaca ... 

MafOm olduğu Uzere her nevi 
demir vo çellklcrle, teller ve saç 
levhaların yUzde elllal tcvzle tabi 
olup rnUtebaklalnln atışı eerbeat bı. 
rakılmıflı. Bu defa Ticaret Vek le 
tinden alAkalılara gelen bir emre glS 
re bu nevi ltha"t eıyuının serbest 
satılacağı blldirllmlftir. 

Bu .rnDnasebetle lthalitçı ve ibra_ 
catçı blrllklerl umumf klitlplllll alt_ 

iktisat Vekili Parti parti tevkif 
ediliyorlar 

Ekmek kamelerini noksan Şehrimizin kömür işini 
teslim ederek fazla göstermek.- tetkik edecek 

iktisat Veklll Sırrı Day dDn An • 
karadan lııtanbula gelmlvtfr. Vokl _ 
lln l.Unbulun kömOr ve teker işle_ 
rile mqgul olacaöı tahmin edilmek • 
tedlr. 

ten suçlu fırınc.ılar:ta buna. ilet 
olan memurlann dünkü nüsha
mızda 3 grup haline ayrılarak 
muhakemeye sevkedildiklerhi 
bildirmiştik. Bunlardan ilk grup 
ta olan 3 fınncı tte 2 iaşe me
muru evvelki gün tevkif edil
rn.işt!r: Dün de ikinci partide bu- Fazla fi ya ta çivi satan 2 
ııman 5 fınncı t.ev.kif edilmiştir. ta da t k"f d"ld" Bwılann isimleri Ali çakar, ~ ccar n ev ı e ı ı 
san Çakar, Muhiddin Ancı, Me- Oluklu 'küçük çivi satışında 
sucJ...Okul ve Mustafa. Şimşektir~ llıtlikir yaptığı zanniyle Milli 
Aynı partide bulunan 2 baBe Korunma mahkemesine veriloo 

memuru dün dunışma.ya gebne- ve h:aklarmda. tahkikat yapıldı
diklcrinden bunlar ha.klonda da ğı bildirilen Üsküplil Abdül 
celp karan verilmiştir. Şenyüz ile Abdullah Yasin dün 
---~ 2 nci Milll Korunma mahkeme

Brod davası 

DOnkO celsede muh· 
birle mOdafaa şahidi 

yOzleştirildi 

si ta.raf:mdan sorgulannı müte
akip tevkif edilmişlerdir. 

iktisat ve MOnakalAt , 
vekilleri şehrimizde 
MUnakallt Vekili Amiral Fahri 

Engin ile lktıaat Veklll Sırrı Day 

kadar ıthalitçılar:a bir tamim gön_ 
dererek 7 /10/942 gUnünden ltlbıırcn 

glimrUkferden çıkarılan bu malların 
hiç bir suretle tcvzlc tAbl tut\ılmıya_ 
eaOını tebliğ etmlitir. 

Diğer taraftan aynı karar ıthaı o_ 
lunan manifatura cşyaııına da ıAmll 
olduğu yine alakalılara blldlrllmltı • 
tir. 

Şeker buhranı 

Yolların bozulmasından 
şehire şeker .getirilemedi 

Bir kaç gOndnberı yine şehrimi 
zln bazı bakknll rında ıeker bulun_ 
mamaktııdır. Bu huıuıta yaptığımız 
tahkikata nazaran yağan ya~murlar 

dolayıalle Haydarpaı;a - Eskişehir 

hattının bozulması ve b8ylece mU 
nakallitın sekteye uğraması yuziln 
den şehrim ze eker nakledilcmemlı_ 
tir. 

Mtıamafih yollar açıldığından dün 
mühim miktarda şeker gelml(tır. 
----:>ıııc----

Nakil vasıtaları 
saatleri 

Tahdidat hakkınçja vila
yete tebligat yapılmadı 

K8mür tosarruf etmek maksndlle 
şehirde tıle.ııcn nakll vn::ıtalarının 

geceleri saat ytrml ikiden ıonra ı,_ 

lctlrmemesı husuııunda Ankarada 
bazı kararlann ttlhaz ed tmek üzere 
oldu~unu y:ızm;ilıl<. Fakat mesele 1 

Kafkaslara doğru uzamnak, ması bize bu imkiınları ver· şlmdlllk yüzde otuzu verilmektedir. 
""'k tatlı ameli oı..,,.. ..... akta miştır. Gerf kalan yuzde yetml§I de pek ya Dün de bir numareh MIHt K-.a. 
v- ~· g ma Mahkemeglnde Brod da,,..... 

tehrtmlzde tetkiklerde bulunmak O 
zere dürı Ankaradaa ,etırlmlze gel_ 
mlfferdlr. 

hakk nda alikadarlara henı.ız bır 

teblığat yapılmamıftır. Maamaflh bu 
teblı§at ıntızar edilmektedir. idi: Şeker bayrrunında Ankara • kında vilayetlere g nderlleeektlr. Yat 

t ·_ b 1 h ş k I" ı 1 h-' · devam edilmiştir. Duruımada Ordu,. A) Rus Avrupasında kat'i ~tan u mu tel tleri arasında. nıE ar vı .. yet er ne ta a11 edılen ---------------------------
teşobbüslcrc gırışm· • ezdcn önce bir kıırşılaşmn. yapıla:l>ılirse hem defterlerin tamamı gönderilml§tlr. lu tüccar Tahir Cebi ile müdafaa ... 

h li .. b' . "'h hldl Mustafa Olca yOzfC§UrllmlftW. Katı·ı kadın cı·nayetı• nasıl cen.ııba. doğru çelik bır müda- mu tc tinuz sıkı ır ımw ana * Geçen yıl; tst;ınbul ilk okulla 
f.aa seddi tesis olunaca.kı. tiı.bi tutulmuş olur ve heıın d<.: rınn mudavim son ı:mıf tnlebc sayı- Bu yOzle~rllmede Tahir Cebi wvet 

B) T ., .. _.., .. ordusunun d:n"-1 Lrtıı~ulun futbol meraklıla ki iddiasında ıarar etmlı ve kat'l)111 t v 1 t 
...-.. .u. • "' sı 5494 kız, 4391 erkek olmnk ~ 1 _. df"'I d b ya p 1 g 1 n 1 a n a 1 y o r _;........., ·nı· .. ~-:~ edebil-~'- Z'"'- çetin b;r m:ıç seyretmek iınkfı- ma ı .. e " zamaıt na eya1t etm•. 

~ ~ ~ ... -u ld ed r1 9953 fdı. Bunlardan 3250 kız, 4259 dlğlnt t&ylemlttlr. Bunun Ozerlne du 
g;n kaynaklar elde edilecekti, nııu e c c er. erkek olmak uzcrc 7850 talebe me_ ruıma Orduda tDccar Mustafa Kut Bundan 3 ay kadar evvel Si- tecavaler ta-&ınA-- kınlmışb. j 

C T?~-d · · b h ed -· Muhtclıtiınlıiin ferdi ve tnkım ıaı. Wilı ) .n.ıw4 enızın a. ccegı zun olmu tur. salın ls'tlnabe yollle ıfadeslnl• _._.,._ livrinin Fener köyun·· de Hasnn Derhal knranlıg-n dog;.ru at~ c• ~-.... : · ind halindeki ıdmanlannı tnmamln.- - _,..... ~":] ,,... seı'll.JtZı.ı v cmnıyet yes e 1 ıı k ı Kartalı tabanca ile vurup o .. ldü- tim. Çıkan ku""unlardan bı'n 
k h ef1 l.mak mak imkii:u mC\'CUtken ..,evşck ha nmn:ı.k üzere kulüp ô.zası ve oet rt meslne arıır verm ı ve da • ·-.s 

uza van çuı davranırsak Alınanyndaki mac::- n ruımayı başka bir gtine taUk ...._ ren Eminenin mahkemesine dün Hasan Kartala ısa.bet ederek öl-
sem-:n hazırlanacaktı. merhumu sevenler 15 kteşrin 1 2 ndi A ~ ....... ,_..,ı., başlanmıştır. dürnıüş, dcdı. 

D) Y-...:ı·- ı k tıl k !ardan ivi neti'eler beklemeğ~ 942 cuma-~: gun·· u·· ....... t 16 da. t r. S>.f>LL~ .ıu uuu yo u apa aca - L ""°' -- •• _ S~u Emine yapılan sorgusun- Halbuki l!..1nine, tahkikat es-
ve esasen Mormarsk yolundaki liakkmuz yoKtur. Ferik5v mezarlığında tert:ip e- da demiştir ki: nasında, ilk sorgusunda suçu A-
eeyrüscfer tehliltesi de gozde Merhum boksör Küçük dilen ihtifale Galatasaray klübü Avrupa hattı da - O akşam kocam evde yok- li adında bir:ınm üzerıne atmış-

E) Çok uz:ı.k hedeflere tevec- Kemalin kabri yaptırıldı tarafından davet edilmişlerdir. tamir edildi tu. Ben yaknmrm. Bir a.ı4alık, tı. Fakat dünkü orgusuncbı hfı.-
cüh etmek emelı gcrçekleşevkt!!. F ibahçe, lersin'e gece vakti kapımın vurulduğu- dıseyi yukarda bildirdiğimiz §e" 

E) Çok uzak hedeflere tevcih Evvelce Galatasaray kulübü \ }:Alildi Devlet demlryollan dok.,_ iL nu duydum.. Korku ile kalktım. kilde anlatmıştır. Ali ise vaka· 
etru k emeli gerçekleşecekti. tarafından tertip edılen boks Fenerbahçe kulübü Seker ba:- ıetme Müdilrlüğilnden tebllO edlldlll Pencereden (kim o) diye ses- dan haıberi olmadığını iddia et-

Faka.t, pliınlar, dıleklere ur maçtan hasılatiyle inşası mu- ramında iki maç yapmak ürere 7e"'gare; aon yaömurlar netioealncle lendim. Aşağıdan lküf:rettiler ve miştir. 
madı ve t.ablıı..Uc yen1den mü· karrc.r olan merhum boksör Mersin'e davet edilıniştir. Bu bozuıu Avrupa hattı tarıılr edilmlf I kapıyı . zor1:SJnaya başladılar. Neti ede mahkeme şaıhit cel
cadcle moobul1iyetleri ltnşgos- Kil iik Kcm:ıl'in kabri ikmal ~ daveti memnuniyetle karşılayan .. • ' Bunun üzerine hemen tabanca· bi için bi rba.şka gü.ıw bırakıl
terdi. Daha bu yılın hareketleri- dilmi~tir. Bu vesile ile merhu- san ıacivertliler yakında yola dun akpmdan !tlbarcn trenler itle • mı alc1ım, ban de aşağı indim. rnıştır. 
ne başlarken, lbır kış seferi zor- mun aziz hatırasını bir kere clıır çıkı:ı.caltlardır. ,mefie baııamıftır. Fakat 0 mmana. kadar kapı, mil ---"'-------------r - "\ Edirnede ekmek (30) 

l§itti!;rı ses camın kesılmcsine ~ • ., ] anlaşılan daha küçük ve acemi kuruşa satılıyor 
~t~~a;~ı:~~ta~C:~usı~: ' -- H 1 N T ESRAR 1-_ ~ dlifu=~Saradamcrdive ı 1~~ıe(~~~uk),ugr>m;k~~t\~ 
raroış; camı kesmiş; camın bu 5 b .... ı ..... :...+.: "--,- • b ekmet;ln 30 uru;;tcın sabşına karar 

aşına g~~ v.u..uı.nn sesı ı ha"·-:kısmı geni kadife perdenin ar_ ·"'""""""v'VVVVVVV'VVVV'VVVVVVV~""'A yük~ ta d .ddetl. a.kisl verpı' o.;e U\.'1 bugunden ıtibaren 
ka.<n.na. tes:ldüf ettiğı için ıçer_ ~·• il . rd Bah k ak van a. şı 1 

er bu fiatla satışa başlannu:;tır 
dekiler farkında olmnmışlardı. "9ıt m~yo u. çeye . ~şm • ' ğer bir Sh-a van;a. 0 boo.im yar da.? Kim var! Cevap veriniz! yapıy~u. Sara ayılan~ k~- ttç gün öne yalnız btr gı;ne mah 
Bu cam parçası usul ile dışarı orada~ aramak ~e bu ızı takip duruma gelsin. Yoksa ben bu Diye hay.kırdı. Cevap Yok. na Mel.ikanın ~.ldıgını bı: sus olmak üzere v uç gün de sıra 

kilm'ş çılan delikten iki yı_ etmek uzere 'korıdora fırladı. tuzaklara karşı nasıl dururum? Gayet zayıf bir meyille inen ve dkaenl ha.her ':erdıgı ı!U1 onun bı ile 250 şer gr.ını fi.zerinden tC\ at 

lan
çe . .' ~ırnkılmı"'h Delik bir Tam kapıdan çıkarken Saranın Diye dövündü. Silahı elinde, ortadan kıvnlarak bir d.a,in, P sektesine ugraınasından yapılm r . Bugunlcrdc çıkarılan 

1 
?en . t: B" b'":Yrlut bura derinden derine seslendiğini duy kaması cebinde yürüdü. Korido vücude getiren merdivenlere a. korkuyordu: soo gr.untık ekmek halka 12 5 kuru 

a} ı genış 1· ır rdi- du · run köşesini saptı. Koşuyordu. yak atarken arkadan bir ses - Görüyorsun ya, dedi. Fer_ şa atılmışı ' -
Cbn kolayca içeri. gı.rebili · :_ Ferhad, Ferha.d. . Ayağı bir cisme takıldı. Eğildi; işitti ve koridorda bir ko.~U§IIUl had sağ salim. Elbet gene Meli __ _.. __ . ---------
Fcrhndın yılanlnn ~l~urerek ~ Kapıya !koştu, Uç defa vur _ bu bir cescddi. Fakat Evet, duydu. Hemen siliUunı çevire _ kayı bulacaksınız. Fakat telRf: 

Bir lsviçre gazetesif1~ 
dikkate değer motaıe• 

v n:kıa. Bny lii ler son~ 
kund:ı S · g 'ın 

taı~~ıini Alnı anı t 
etn İıjtlı. ?ınu., mb~alle ~ 

ır :ı ow.:,.ı 

rol n ettiği bu aelıir, bir ~ 
a~. dır d:ı) anıy•or 'e lmgii;ıttP" 
du ğe lİJOT. ....ı 
G~ gün S E g Iın. "' 

ı.., ~ ynz Balkanı nn Mı-" 
or\lu una. oyııadığ1 os ına ~ 
~r bir oyun O.) dıgı.ı ı, ) 
Alman1an bır, ika ay rr. ,gt 1 
d reı~ kıs1 u ,tınlı~r.n ) J 

tını. Hıin g !en bir Is\ içn• ı: • 
te i Sfnl.ngraduı esas rolıııl 
z.ı.te.:ı bu olduğunu ha.ber '~ 
y<>r. t \içre, her tamfın<laJl 1

•, 

nıanl.ll'h QP\Tilmiş. olduğu i( 
g-ızefuleri iki yı;dır Alnı:ın ~ı;I 
rüşüne m- o stu. lfı1 ., 
bu sefer Jouma:I de Gt~ 
~öyle zıyor: ~ 

"Artıl aıılışıhl or ki " 
oopl ·n=ıe, hutf ~ Alınaıılıır l ,. 
kuyu elleri. geçirseler b:lP 
yıl da knfi bir .} ıl ohııı.} nc:ıl\ 
O takdlrd de MüttcfiJ.lcrin 
lôlnb İran üicnmlcn 'flirl: 
şimeadiferi i 11M"rlct"ki ro .... 
~ yn mracaktrr. imdi ıııııı ~ 
ordu unn. luzılorduntın bu ~' 
d taarruzu bel lemek iizcJ'(' lJI" 

müdaf tı battı to. is etmek J.:ılr 
yor. \Tolga bu iş için muı.r11~ 
11 l lir. J•'ru~at \ oronejtlt ıı fi.~ 
rnhruı kad:u bö)·le bir f11~ 
dn.~ ıa ccpluı · tesis edil~ ı.-~ 
Alırou ordu unun sağ c .'İ , 
l\ufknslarda, ! ı ı.ı bil tt'bli' t 
ye oranız hulunnc tır. 6 ı) 
bir m·itlafııa ıattını, n<"I' ~ 
s"irmı Pmeldt•rl.- \ucut tıuln,~ 
Uir Sigf rid ~ e~ n hir tııjinO) t 
lx-nz.etıne.k "1 ' tır. nu '" 
19-l l ınüdafu.a hattı kuü..ır Jl10" 
valrlcnt ol:ıca'kt.ır." 

·o;a gele:! lıaberlerd('.n b r4': 
dl', ı::u<ilann t:ıtin~nıd ·nı.ıCıı 
del~ tt .. rakkilcri ,k·\ı:un cdr~ 
Alın:t:ılarm hu harabe halLJJ•lfl"' 

lıir önlerin<le:ı !,'ıcltllnıi.)e rı~ 
bur olacnldnn bildirili)or. ~~ 
n ki Von Boci• orduı rı ı( 
hai{bılar iiren hu kanlı .-..a'ıı=ı, 
tlln l"Iİ hoş döl!tnek imkfınhır• .1 
ba ~ö temı" .Ur. talinı:r:t. 
~ıptet..--roler bilt' kışı na ıl ~rr· 
roreld ri, hangi hatta t uttnı9 
le<l€.·klcri ar1ll< her tarafta "l 

ru• uyandınrken bir de tııl ,. 
~radtb.ı geri (,.-ekihneleri - :: . 
tii bir ihUmal olaı-.ık W;ı.bul ~· 
e Mle - Ahnaııyamn d!lh ~ 

hın•: ·i \'t' asfmri reı,heforioi 
• :ı k elK'.mmi)ettcdir. A 

BEHÇET S.A.fr 

Sarayburnu 
açıklarında 
bir motör battı .... 

Bir tayfa da boğuldu 
Evvelki gece saat 24 raddelerı11d' 

Ereğli limanına kayıtlı 10 tonlut< S'• 
llh oğlu Ahmet Reisin ıdareslnd " 

"' Sarıgüzel "1otörü aebze ve meyvP 
1 

llnden tam yuklD olarak ayrıllfl•f • 
,~ 

Saraybumu açıklarına geldığt z.tıf11 
oeçen vapurlardan blrlnın v\lcude g' 
tlrdığl dalgaların tesirlle kapalda11 

m• tır. Bu esnada dilmende buııırı'~ ,, 
tayf Mehmet suların cereyanı,.ıa 
pılarak boğulmu§tur. Motör bata P 

esnada yetııllerek müşkullltla 1<urt'· 
•d' rılmıı ve rıhtımı bajil nmıi't r. Hıo 

se hakkında tahk ka d•vam edil 
mektcdlr. 

* Bırknç ay e~ veı Aıık ı 
lıp büyuk bir t kd.:r toplıv n 
çıl z M nr.lf Eserler., Foto r C 
g.:sı Cuma gunlı (17) de Eı ı 1 

H lkevindc V 11 t raiından 
tır. Bu sergide bılba.: but ı tn • 
lız mekteplcrind k g en h ,y t f. 
h larına dalr re mler v rdıı §3.rl fırlaması Hındlımn ckmegı d . f k t t 1-n. sakall H" dl" k d d dı D'nl "-- el . . sük· ıl,_ il k Yen •. b •. r ne yağ sürmüştU. u. N .SÜ. a a; opar nA ı ın ı - re uvara ayan . ı em: ewuem ısınız. u..u c ara_ 

ha dut beliti Mdika.yı da bu - e var, ıne ı yorsun an. nin cesedi değildi .. Elbiseler - I<~crhad, Ferhad.__ Benim rınızı vezjniz. 
yoldan alıp g türm. lÜ. Ferhıı.d neK?n.pı ihtiya•1-. a-'an' dı. Sa_ onun elbiselel'i değildi: yavrum . Dur, acele etme. Ferhad ihtiyar Ha.şimin bi geçı· m yo u 

,---------" 
TAKViM 

b da tek balk ô ı dı u--.ı. n.u - Bu kim? Bu da kimdir? Bu Haşimin sesi idi. Haşim karar verebileceğine kani de _ 
~ve uzu1:"balko:: bi~ ~~ ranı~ )~ii gülüyordu. Elile HeY. Sen kimsin? Knlk baka_ aksak bir yürüyüşle, koşmak ğildi. Hatta onun kendislne he 

nda 
. b"" baş......, ko..+.ı Emı yatağı gostercrek: lını~ . isterken düşmekten çekinerek hangi bir yardımda bulumıbile 

ı n o ur ı.u- ;f"' · t>"'- _ Ha.-"m kendine geliyor. ·· -aşa.gıya uzandı. Her tarafım ş· di d ~':""" d . edi lster Beyhude hny'kırış M Bu can _ mütereddit adımlarla geldi ~ halde olmadığını da görii 
-..1· Rı.lk uzun mermer un enn erın esn · - mz bir ccsedcli. Parlak düğme_ Merdiven ba.5ında nefes nefeee: yordu: 

) =u. on .. sen uyandıralım Y vı·d wııa,n; dııy~nıyordu. Su.~un .. _ Hayır hayır lilzumu lerinden onun zavalı bir hade_ - avrom, e a 1.1Tu - Başı_ --- Siz ikiniz de odanıza ç · 
n u :undekı oymnl r mukem k Ba • • . me, bir gece bekçisi olduğunu nn şimdi de bu felaket mi gel iiniz. Artık bu bina içinde hi 

el b" erdiven hizmetini yo · yılan atlam böyle ken. anladı. Boynu simsiyahtı. De _ di? Fcrhadcığı~ dU:. Ben ~e bir. tehlik4t mevcut olmadığın 

bil 
:film v ·ı.~ et balko dine gelir. Bırak kendi kendine mek koridorda uzaktan bir la.z_ beraber gel cegım. Gıtme_ Bır dan eminim. Bu kadar mel'una 

re . e nııw.y - ayılsın nun ~rrnakl.klarından birine h k .dorda Hindli zo ile boğulmuş ve bu usul ile saniye müsaade et. Nefes ala _ ne bir planla hareket edebile 
ğ1ı uzun bir t görünce ~, Veli en.dm 

1
n .. oti~. sah isti'k sesin\n çıkması da önlenmişti. yım. Del~ ola~ Kimdir~ haydutlar Melikayı çoktan ka 

kurulan pl • nı n.nhıdı. Haydut, .ı::ıe z:rı c e e eı. gı . a ~a_ Cesedi ayağının ucilc iterek lar? Melıkayı kim kaçırdı? Bi_ çırdılar ve onun cüıii:m şerik 
karık içai çek ince bir ker_ metinde kostu ve bır kere da.. duvarın kenarına kadar süriik. zc bu oyunlnn kim yapıyor? leri de savuşup ~ ola.cnk · 
t k gıbi balkona tırma~ ha. ?ayretten dona.kaldı. Y~r - ledi. Büyük, iki taraflı merdi_ CelllŞitle Rahmi nerede? Onlar !ardır. -
ve Meli ayı kaçırmak için bu ha. deki cescd ortada. yoktu. Hind_ vemn b:uın1a geldi. Burada ta._ senin imdadına neden golmedi_ Sara da, Haşi.nı de bu fikird 

1 1 ha w :un ştı. Hala.ta tutuna _ linin elleri dıv; oYN a.kl1~ ~~lir~ van bir gök kubbesi kadar yük lerF? h d H . . h idiler. Fakat Melikayı bırn%a 
. k ~a.yı da aşağı indirmiş_ ~~ mıy . ~ ~çn.':'ı - sekti. En tepede renkli bir av.i_ er n , '3.ŞllWn cyecamnı ca.ldar mı idi? Haşim. 

Bah ye ve da ilerilere doğ di. Fam:~ ~ muhım b_ı~ 5?; ze içinde bir lamba yanıyor ıve tehlikeli buluyordu. Bu iri vn ,.. Peki, · , · acaksı 
hce bay ardı: nl: Bir olu ~ knçabılirdi,- mermer merd vcnın beyaz ığına cutlu adam b ygmlıkta.n henüz Fehad? sen 

118 
yap 

· ıw ik Cev p ~erh!ld başını bir avucunun ı. çarparak ort.alı?.1 aydın! U) or _ kurtulmu ıken bu derece tcUişa r · 
' çıne alıı.rak: du. Mermerin orta.sın da kalın 1\ e heyecanıı gclc-me li. Derhal Diye sordu. Evet, o ue ya 
b çınladı. Ce. - Alı, yarabbi, beni ~ldır. bir yol halı vardı Merdiven elindeki şilahı gizliye : caktı? Ferhad hAlil ne yapaca. 

tp Hatt~ uzakbm Vahşi maktan afnza et B ni başından a,şa.ğı eğilerek: - Kirn o ırsa ol un, herhal ğını bilmemekle beraber: 
u arın h rtı başka çıldırın muhafaı.a et. E • - Hey kimse ~ok .mu ora.. g ele geçece! Bu~ c!r (Arımsı \'Ur) 

Belediy y on 
köpek getirene üç 

lira verilecek 
Belediye kuduz hııırtalıQının önüne 

geçmek için tehrim zdekı sahipsiz 
ve batı bot k peklet-ln ltlAfına ka_ 
rar verml§tlr. 

All.kadarkıra yapıl n blr tebliğe 
gtire halktan herhangi bir kımrıc Be 
ıccı•yeye günde on dil' k8p~k tealı(Tl 

ederse kendisine üç lira verilecek 
tir. Bir k!Spck gcıtırenlere yirmi ve 
iki gctlrenlercı de elli kuruı verilecek 
tir. -·-* Hukuk Fokııltesınde 

f tlhanlaruıa y<ınn UJ~1iUJ,,;tl 

tır. Ayn 6llllfm ilıkil4p 
h CLl kiC 
pı c.-aktır. 
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Bir ta'ksi arıyorum. 
( so N" :H:.A. 1 J:EFl _ ....... ~Jlf HFB 

l 
SABAH j 

Ne oldum dememeli lw 

1 Ankara Haberleri 1 Ruzvelt'in bir demeci WitıııılMi_...lli Ş---ef .. B .... ulg .. ar r .... : ~- c . .!ereref!M 

Tedavülden · • kralını tebrik etti , M~ acı yıllara' 
YaılHlı SUAD DERViŞ 

-1-
Upm sut .. ellmJI. .. Doi- - İndtrmeğa kalkış da bir 

lllau bıııclm fevk&lide yorgun eörelimı.
llr ~ Seetkfte kaJdırıı:r - Aq.,. v.ü:tl ·msaım belaya 
krda 1aekJerıaıeie, itilmeğe, ka- ama be adam. •• Dünya şahi
....._-diril etmfie, beğq- ... tabiye öıaeıe ben yaklaş

ka 1 kan llarp mes'llllerfnlD ........ luımnlll Ankara 7 (~ - Bulaar kNlı ilri~jM~=~~·~ 
da llesap vermelerini isterim H8JITletll ıt9'incU Bol'ls'ln tahtıl 9'k • na.doluda duşınana karşı ~~ 

llllll:a laig ...... JOk. I{ıspea. am.... 
1 ar ~- maaının yıl dönümü ~le. Cura ~ i!N'pn, :m.ıl harekete 'tJa8I Para Vaşington, 7 (A.A.) - K. ~- ~~--'- :ı..:u.:ı~- hurrelei l8fli.et .1'"*8 ıı. igMnd Borl; J&wp,ıs ~uordu. 

Ruzvelt, öğleden evvel buma. ....._ I" ™"ne ... wwwn sonra araında tebrik ve te .. ııkür 6-.h.raf. ~ J 

• blSln--. tnmvayla d&r Bn eıraıda Ş9förtiıı oturduğu. 
llıeği sa- a1amQıonaD. Batea Jlllria bpau açılıyor. Uzun boy- 15 Birinci TeMrln-

metni ~Lcı.sı.Vtya dercedilen deme- elde edilebilecek bütün delilleft - Mtıtenıim olarak ç~ 
di verm°iŞti;: toplamak ve ibuınlann ne derece- ......... • .. telldilı·.ecı_.•'-..._lttir1111·,..-~lıılll-'1 Celil Nun merhumun ·'1le~ 

~ da ilk ~ Gio 111, babacan yüalü, beyaz bıyık- 6 · v 
..... k llilJ'lP - oluftJa olsua la bir şa&ir, büyük bir soğuk- den itibaren eski 

Düşman tarafında.a, işgal al- )l'e kadar muteber olduklanoı ... gazetesi, lıarekeiii milliye t:ana;G 
tındaki memleketlerin sivil aha- tsb"t etmek suretiyle suçlulann Rom .. nyada tarıığı ~uyla, ya Damat Feri( 

~'-""'- t1ir tabi ~ bnhhkla milltel'ilerine hita.p . .;.;, l'.r.Ll .__ k '=a: ~yorgun ~ ~= 1/•Z •• er v.n a-
lisine ve bübassa .A,vrupa kıta- mesuliyetini tayin etmek üzere -~- din yahut ta işgal Jwvvatıed 
sındaki meşgul arazi. ahalisine harp mücrimler.inin · birleşmiş 88ıD8ÜriİDıiiD. veııdikleri sık mi 

lratier .... =rla~~ -Bay~, b)Ş ~ müaaJca.. larcadeğişttrilecelı 
karşı yapılım t>a.rbarca cinayet- milletlere teslimi için hususi bir b.pemaa cez.aama uğra.rdı. İPii 
ler h:a.kkında. hükimıetin müte- hüküm konulması bahsinde hii- Bu - - '- L.!- l'iDe böyı. ar kapaıvna hidiseıı 

liniıemez ki . .Amıkara caddesiin- ta~· Beminim yok. An.ka.ra, 7 (A.A.) - Cümhu-
cı.ı. ağır ağlr imrken, bir :füncan kaleyıcmun. riyet ve Merkez Bankasından 

madiyen h:alberler aldığını 21 A- kiUmetle aynı fikirde bulundır' lleaeaİ ea.U.. Bi Ozeriae o devirde ~anıaı 
ğustoeta söylemiştim.. Gerek bu ğwnu şimdi söylemek ~erim •. vazi aeti çok fena İstanbul müm...Pli bulunan (O. 

liaıis kahTeJi eline ahp, fmcaırıı • • • verilen mafümata göre, Milli 
duda.kıa.rma değdimıeden evvel &r ikinci araba. gelmeden eN- Şef Reisicümhur l met hıonü
kısa bir müddet lbekleten tiryaki -vel, :mıeydaad& otomobil bekli- nün resimlerini taşıyan ve mem
b.in duyduğu 7.8\Pti duyuyorum. yerdeı::iıı. sayı&l miitbiş kaban- leketimize getirilirken yolda ka
B.irwr.d.8u Meserret ka1ne9inin yor. Dizlerimin yorgwıluğu git- zaya uğrayan 100 liralık bank· 
iııöşerı·adeki otımnelli.l durak ye- gide artb. Paketler kollarımı notlardan bir kısmının gızlice 
~bir ta.kaiıe atlıyacağım.. ağrıtıyor. Tabi buımaktan çok- :memleketimize sokulduğu aula
Tet başıma. ıçme göyle bir ku- tan - ... a-_..-... Elinıde paket !P'lıımştır. Bu 'bamlmotlar renk, 
l'lılatımjJm '9e herbs tramvay ~ ~tıile, kakıla, yum· şek.il ve en' ad itibarile Ata.tür-
4u!'&k yerlerinde tmtıiı teriyle ruk yiye, tekıme yiye, bofuşa, kfuı resimlenni ta.şıyan ve teda
~ dururken ben araların- boğuşa bir tramvaya biner ya- viilde bıılıınaıı 100 liralık bank
da.n ok fdilJi sii•iiUip geçeceğa kut enne ya.ya damııeğe gayret notlara ta:w ıNııe.n benzemekte· 

hükUnıetin, gerek b'ldiğime gö- Bu hükümet, harp eınayetlerı ıl -<r-- manlı ıma>ar.a.torluğu itilif dev .. 
re. diğer birleşmiş milletler.in hakkında tahkikat ya.pma.k üze-- !etleriyle sulh h" 1 nde bulunma.-
hedefi Zafer kazanıldıktan son- re birleşik milletler brafmdan Ank&ra 1 (Radyo Gazet.ı) - Ro_ dıg.ından bu ba.yıa.r heni.iz sefır 
ra bu cinayetlerin sıiliiplennin birl Jmmisyon tesisi D\1SUS1Jllda. ınanya •-vekH muavhtl ve -.-ıı,. ünvamna alamıyorlardı)• Ko~ 
mahkemeler huzurunda hare İnn-il z hüki'ımetiyle ve diğer bil· •aaırı Mlllaaı Antonuko eöyı.dlji Storza ile tanıştım. 
ketleriııill hesa.buu vermeler ni kfunetlerle işbirliği ya.pm.ağa bir •utlllcta. Romaay-• etıt-•mltc U.aun !Jloylu, güler yiiztii, • .. 
istemek olduğunu da aöylemiş- amadedir. clur--•n bit te iyi ehnadlfNtt _.. !bar tıa:vırJ,1. lbir zat ola.n Kont ..ı. 

lealiıttir, .k:ayet1ermıi sabıria dwıledi; ·aa,.. 

lngitizter MaQta bir Muttef iklar arasında 
adaya· cıktdar J8Di bir aataşma 

600 bin hektm"oıllıa ~ıa 19 bin reden verilen talimat ImlCJ.b.nce 
hektar arazlıMn elriNiğitti •Ö)'leyert ileri süıdüğüm .aıiıtalealan bir 
nazır, bunllft ...... iti harp tartları kiğıda not etti, soora. tatlı bir 
eld.,._ katlar havalartn köfli gltıtte. sesle. 

- daha birçok kili trmııvaya a- edtrdiE. J'abt mümkün değil... dir. • 
~ atmadan enıel. beıı e?i- Ba "kostoea.ma.ıı paketle bir ye1- Ka.aaya uğramı§ olan bant-

al, dolular ve tuiyanlar da ohtquRM _ Badema, dedi, gazeteniıij 

eiylet1tlftlr, cezalandınnak hususunda daha 
9le telmie, soyunmuş, terli.kl&- ~ Blğamam... notların tedavüle çıkanlmadığı R ll 
l'lnıi giymış, ropdöşambmıa t>ö- Etrafıma bakmıyorum. ne- ve a~n büınmadığı ııat· Sioillerln Alman- Mister uzve 
~olacağım ve diaılenmeğe minki taksi müşterilerini alıp kmda müteaddit nefriyat ve - Bq tarafı 1 ıncıde -
ba.şJzyacağmı. gitmiş. .. Bir ikincisi de şimdi ilinlar yapılm1i88 da halkın her gaga &Ürllldiiğil11e StallnlB beyanatı kıemına 1ırnııttır. Kıt'a1arım9Z, bu 

Ankara caddesinin Ebusaıucl kalkrunr. Ah, keşki ben de on- Iıa.rıgi 1

bir şekilde ymı.ıla.rak bum.- .6alr .Lir lJlll.i.ai .L.... h,·a LJıın"a bir ıeg tanklarm ımhaaı !Qln muharebeler •.ıa,Y......: .. ıe ı~,.;V.i tr~ .. a.k:- ,,~ lan alwtıwınm ve aarar görme- Uı Uı ~ Ha a.fi Uu 
~ ..,,...ı:s ....,.~ '-~-- l.1:-iyle O'iıt-a""";dim. l5 vwm1• ve ak--a d-"ru bu tarıklar. ili gibi btrgön otomobil yc>k. Ne UM~ uu.bir· +~-,:~ .... - :...ıt-, sinin önüne ~Brnesi için .. -·· -
atvaaı var·, -- dah&· ... .......m...ı..- ~ ..-- -.- 15-:J"A Birinci+ .. ....n- 1942 tan'hinden iti· ttle llf'!Çlrildl 86glentigor • dan on biri imha etl\lmlftlr, Birlik. 
-.;, ...,..._... ..a..·-·unr ;l';..A.,, oyot.- k.anıL~e ·"""'9L'.ı.u • o o lerlm~en bir taneli bir t11t1. ~ Binedın 3Z ae - U.W'U_,~. t ~ --~ ~ •tatiiı*'ill reaiıalerzm 
Beş Oll adım aşağıda Sirkeci ~~~ .. ~_::~~-~~~ı~da~ taşıyan vüzlük banknotların te· Londra 1 (A.A.) - MUtterek ha_ Vaftngton 1 (A.A.) - Blrfetlk A. ela bir Atmaa plyade tab&U'unu 

......... w-Oe•ı vannadaa ~- ı;ravı -~ <T- vum davülden kaldınlm.asına karar berler aervlaı tebliii: Merilta, •ü,rük Brlaaya ve Ru.ya, lınba eylemlt, 17 dÜfııaaa tankınt ha 
~ ttişede lıer zmıaın sıra. sı- ha ~ ... TaJrs.inin yanında verilmiftir. Bımla.r bir wıe zar- Cu"'*"-i liMii fa; )c MWlta ufK Amerikalılarla lnıalllzler tarafınclen wa uiratmıı ~a yakmıı n alllh 
- ı1ı1- ~ • _-. }8'de iııir Ç8Cak. Dmlliııa •elwm fmda ,, ~ Ziraat -t~ Baa- llçiide bir taarruz yaptl.mlf*lr. ve makıneU tYfek atefi ile a diifm•n ~=-::= ~~ ~ mahzun geri döndüğümü. görüa- kalan--~ ~ au taatt-uzun batl•ca ...._,1: Atta. 8ovyetlere verilecek harp maldm•. 'lllıil difürınUpür. 
tek anJ>a yol. ce kolnma yapışıyor ve bağın- ve 9 aeıa.e mikJcietJe je. yalnız da oturaa lqUizleri• manaz. 1aııı ... _ •I haklunda bir anl•I"'• ımzaıuur.. Malin..-. filnal batı ... de_, bir 

Ne yapalım, biraz yürür; İş yor: Merkez Bankeenca kabul Ql•- duktarı fw mUUlelaler hair.lcıada lartlw. '&evyet Wrltğl, diipla•lfll tlddaUi NU 

BantrJMll!!ın &mnden binerim, - yaçkaya bir lira._ ıı.acakbr. ilk elden malOmat teclarlkı idi. Neti. V&flneto" 7 (A.A.) - Rele lhlz • ka'MIMtinr kw.rak_,.,... miktar arazi 
4.iye düşiinü.yonmı. Biraz daha. Ben Panga.ltıya gideceğim.. Ankara halkevlnin ce .a..k &K•Mk .. • oı..wıt F_.. veıt, etaıının ıon beyanatı hakkında ıuııw-....,.. 
1iiriiyorum. J'akat iş Bankası- Amma. ne ziyam var .. Harbiye- Ke........ twlı bir b.,.a ..... e ne ~itl basld to)llantıaında Meekova 7 {A.A.) - Yıiu•tarCa 
- ::..7l::::L. de ı...:.... tek +- '·~i vok. de lııeıim. .• raJtat bu pakdk bu yardanu ele 1.etirllmek ......ııı. .... .....lılekl ~ ,.,.llfiitılMiaü boı kN'lara 
_. uuııı~ ....- ~ " ...:. ___ l w <ıı-.+n-• u...ı. eorulduOu zaman tef9lrde butunn.atr_ .._.,,_ı.. __.___ •-· .. -Bır anıtı. Yeıucamı•nin arka· araba.ya DllBl1 sıga.rım. '!il'<'".Jwr.UA Ankara 1 (Hueuıt) - Anıc.e ,,_ fDpMler·teeyyUd etmlftlr. Bu beyan lnd..._ olMaetna ·-- -·r-· 
lloda:n doğnı geliyor. Etimi kal- uydımı bu akşam, bir battaniye kevf 1000 fakir talebeye önlüklük 1ul ....ue elv.H ..-lderMa M-'t ada_ taa lmtl ... etnrift,... .... ko ..... n, O.. ....,.ı ltolfWMA Sta 

dırıyorum. TakSlye işaret ver- satın aldmı... mq, kll•d, kateM ve yaz taJeb.,.ı ıarıncla doimuı oımı~aıarıa 11_10 aov~• Rl••allakl AtMrtka au.,ek llngrlUI lllMlcamatlndıe Heri ıtel'ekele 
IDN: .N}ta ... J!l'alrat töyle bir etra- - Ahla. bina!ıae... .. ll)'Mttuıbt datttwslfbr. yq ...... nctakl erkekterden bvralar _ E.lçlıai AllMral &tandley_ ile Aturlıl&a_: llww IMtil ı.ıı..,..or. ~en .. 
~- ............ _ _,, lilmMlesı lı. ..... ı.... - ~e" Pa trh tat-1.- da...,._.. ...,etle ...,...,..1ar.aa a ._ telarM'._• gire~ ..... ,.,, Uate 4-.ı& --.ı-- .......... - ~...:~ ....... .-aA ~ ı.ı;..ı rasız ya ~ - nın TUrkly• büyUk elçlel Stılill. daha on, Oll beş el birden hava- ...,.., .. ..,. uu ,...._._ vu-, -.. Ve ll•luUe birlikte Al~a eıiriM _ ... Tm ıgınılwtua ~ il )'ardım 
Ya kalkmış, sağa sola aUam· Yar, ill!JD. de sığarsın. Ankara 7 (Huauef) - Maarif - cHilderl blldlrllmektedlr laardt"ın Birleflk Amertkaya gea.e~ ko19Mln .Wkll..._ k-du...-. k•r 

:Yor. ôııümüzdeı:ı ıeçen boi tak- = YPakeapaıkti ~=-- &knı&n... ::.~ ı:,-111•11 1•:-: =.. , ~ · terfıtln mtnnı olmadıOını ve her Utl Wlnaık lcht bft..._ _. .... hlarını 
mnın şofönı bu glJi selim•ara. ~.ıc _.: etnı:.-=:.ıar ......... , '-- lrfha•L harı·cı ha1ı. .. ,r.u... aıa,.eec ef9ittht hiik&m• tffatd ... .,... 11 ...... ata ca ... ro ....... G6MMüyor ıcı. 
•e nümayitfere ahpııı bir fa- Kapıyı ac,ayw, etimGea ,.&eti l\~11& • .- , .... bilı&irıaek u... pWlllt.rlal Mlunlw, f1111 kol• ,, ...... tevtc'* •-
~ '8fi g.bi öniJmü~ea .U,· alı.yor ~ _,.. .._ ge- Nir, llıtanbw&, "-L'amwr. iilretıM• -----=--==-m:':I==• ..._ ... ,.. .._...._.... MidafW.rit• 

lüp gıidiyor. Bize bakmağa te- ıi çekili,yoı-. Bea mda W yere •kuffllnna ıtıııt*lnıı .... ••• _ Ahla ~· .•eıiii~iıııiıiiıesn._lıiftiııiır:•. --------t llılıUaat .... .,,_ .... iG8P dtii nl 
~ tJillt etmiyor. Otomobil ilişiyorum. pa.1'et yüzümii, gözü- Hariciyede tayinler man topçu1amun mi\d•feaeanı '1elDin r.ınm uçurulması üwiıae 15 Eylulde ......... llutu~orrar. ıtw "-'•" 
OllÜ!lıfmien 1L91t*ten acıma mil ~or. OtcmıoWl tam ha- Ankara (Telefonla.) - Bed<m için ~ yapmak. üzere A:Jman. 11eJOa4 ~da Zemun'da Alman bu irtillaılll tlllllıin __.,em. Almtın 
löyle bir yanıma bakıyorum. Ve reket edeceği sırada. ui1111an bir m ... ı..,.ırolgeq y...ı KaımaB. bdınlarmm Alınalı bava ordulıu lar ao Sırbı kuquııa tli7.miilerdir. ....._ ba eeltrtn •rl• aaını kaldır_ 
büyük bir h&yretJe benden baş- bqran soluk soluğa gıaliyor: Tebriz komelCl811 Halil Ali Ra:- haberler ııerviaiDıe eirmete davet 8 _ * Parla _ Jounsaı ,.._tıısinin ••k ...,...... kalacakları hemen he_ 
ka da.ha mı. on bet kişinin ta.k- -.Aw tofiiır 1Jeır oğlUDl. maz&DDğlu, 1U7Jliye koosoloa- Mldikleriai blldlr),yar. büdirdili- dtt. dtiJQıwn m bü _ men nnrttaıcttakttr. 
el '1eklems• oıd:aiı:mn &örüyo- Semi de aL B8ll içıerdı& yeniıe o- lağuıı Wv.ite :mem...-il !lJza * Loadnl-Laadndaki s.p mail J!IÜll denia tayyanai olaı el.ate l31> Alma•r, Timoçenkonun yardım 
1'9rıı. Quurum, di:yor. PoLiallriıı a.iirı- Y.~ meır-.. naJdedi- ko.._ .......... itin ı.tttıw • • 

Her halde Ban.kMJRl boşandı- ten pçerkm ~ gibi büzil· ~~ t.ı~ ~::,;=. 1:r ~-:::. :rM::;::-a'da .nı---. bat· ratfitl'l• k.U-mlllltadırlar. Para 
jı aaat -ellıicak. Buuwta dtmmak lür, k.-djmi aQaiM"I 1- Geçen mermim ~ K..-t_ 1UtçUler her tarafı. .. zaklar, pusu 

&o., •t 1 R Pfel"!ID. gün de öt'le ~ .. Vailalııi sa- Rizaiye koosolosluğuna. ac:t-•------------------------ ıar, manıaıw kurmu,ıar, en akla ııeı 
Rmilaiiam.ıdeJL. Meydan yi- ıML cea yaaıı111111 rid el~ mtkatti Orhaa Bu gece saat: 21 de • Bu ıece saat 21 : de ' •• ,....,. Ud9r ..-twt ......... 

ile Jllll9 ... yere ~es ta- n..... .1..1:ı.:- ...__ _..ı-.. "'""ı....:-. ~ ~ Mlyilk 15. ., .......... tetıe ıı.rw ya,•• 

bı.riııie layık tıir MI ~ ~ -.;~ ~ :.;illi b;iİpliğiııe Cemil Mir . Sinema.. alıtık Ruı nı,ancııvı, Alman para 
te.. •. hkat çok ll!r, taksi beki&- ~ büıırıWerek ~ gir..,.... w oğlu. ta.Jia editm"........ llitı;Olerhrin haninıMerinl teafrtıı 8'I 

~ahe ,..a. doğrusu~ tektektıirbirta::si yovakr.· ot;omobil hareket ediyor. Pamukovamn 8"le'"11aSI ve rette 5fltemektedlrler. Çete "•rbi, 
boz kırlaNa Wr •aklRe harW • ._.. ~a.kat on1.111 içinde İDsan var... An.kam.,. (Telefonla) - Pa- Tiw:v.·tr~- tan çıkmıt. ldeta Kızıl derıHter n.. bir Ra~ sıı.rık .•. A.rılt ır .. ~ ..... _ ya- _. cı.. a"•!!Uft !IU.CJDa ... Ballarya nehrindea -~ - ----r-· -,ı ~ ......,...._._ -U. ..,._... ;hh"" ~~ •- biri ..... flhP•ı••lıerı ltalfıtl ahnıı _ ~~ ~ .. ~.yvrl. SARAY ~nma a: .... ~~ ~.ı-: Beyoğluncla, ı.stikW caddesinde Halepç_a.rşuıwJa Şe-

-. ..... ..--~ au Yl::ft-.ım;ıc' ~.>- 1ııir ~ esiri KCllbed:i Jnsmmdadır BoDlvuduıı gen, .... 
8-~ ,..._ ~yor, komtııpr. :&ı telıiaa.t ve imar plnak, ae,imti, çapkın yıldızı: Londra 7 (A.A.) - ltöyWırin as_ 

'abi ,_.. ~ Her hal- 1i.tln muhammen bedeli hır W. 81 • 81 a • 9 • B. 1 kert 1RUh.nri J'l&l)'tll'. - -.- .- • oı.. tlllmi -- Sinemasında -ı. .ıa,_ lindir. Görünüşe göre, Alman onhlsa şiıa 
lir :.>"- ,,,_ ,..... -. dl ~da ikin.et bir k•ş, ~ek ;__~ d 3le aç· .,orm. 119 

tam HE.OY LAMARR la Tı• • S E S Sinemasmm açı hı ıöreni münasebeti ne için hazırııkıar yaJlllNlia ba,ı.mı§ oi 
._ _,.. d'i:ft ilcllen fh>hı tak- JUDY GARLAND Niki Ol"eDI Bu ~en iüba.ren pnçlerid, MıtiyU"laı1B. kadı.Wnn, erRIE- malldır. 
llilııiıı y.amruJa a]l'alltlı duran şo- Adana 11frıı6ııHlmı ~Miir Sa_ lerin &kılla.rını ve gönülı.iDi çeliarcır. fthaıUsa All'l'Hlftlar g~ yaz i _ 
fi.: ar•n=• _,.._ )'alJm- LANA TURNER · lllh -. il~ J J J lerleyiıleri esnasına cephe ltatları111 ~ a=" c~ ·=-~r Jamu STEWART :. ~ır:: T:lt~irketl lleell~ B A N G s N. .A L A y l M ..... iflel"dir. ŞillKli Da cephe 8 

lira Otomobille gitmek istemez iti • bti7ik " cielMtir lf. it ı.._ Azıasmcllln Kadiree1i 1111!1"_ ( ~, DQ ANI) J1AB.8S.) tı yukan 29()() ki~ Mr h 
tm&s z? nema yıldızlarının Ye Holly_ ı.rı :a..-~n _.. Jdletılılül Teiknr t.eıkrar 989fl'A«lilte .... nwJilciiqe ....ır d1l,J'lllaealr eır üzerinde tmn1nalrtadır. BJr kıl h 

Otomobil nerede? wo'1ıli un batün guzentk kra_ Kemal Pekiin"üa m'"kA!!ll mera8imi fes lıır ı1amedi. tadanberi içinde bill'Ht lJutundtrfd rı 
Eliyle dolu anba.yı gtisteri· Dceierinin .if*akı ne çevnlen, Taksimdekı apariımanlar.tftda her ı_ AYJUCA.: 

1 
_ Tüırkçe smtü spor gazetesi, :iki meşhur İngiliz çılr:maadan lınatullı!nazlarsa kend'leri 

,_. ast ha,ataıt bir safttaeın tas_ ki tarafın yakın akrabaları aramıdta takımı arasında futbol maçı. 2 _ Wald Disney'in renkli bir ne bır miıdafaa ha4ıll lnırmalı: zorun_ - 1-ıe-•.. Wr eden hakiki Ye Httirash icra etlillniştir. Ye.i e.-lüeıe 8aıade. da :ıcaı.ak.lıtrdt. 
- Mm ..... lliiıl*eriler ı.u- mevzu ile berkesm lwfuna 1er diıeıi2. H fW'iai I.pcalar ~ ldı.llilmtir. a.n aeneki da-vetiyeler mu- -~ 
~ IBl .,.... o ..... ..,. (limceiı: tetJer. deliktir. W.: 49389 BerllD b~ 
)ol.. z·ıEGFELD ır.tı• - E1beöe t k V tı.yan, ~ ' y-- ]IW1 abv a.,. et.ek :iııııti 5 aı; saadete MIBa!mŞr - •ar ta. af't 1 Jmıl$e -
... tek -IM?M• Dit bir.,...,.... lBlllelrli Pul ~}erinden aşkı için ÇU'pm8ll •• kaıdwa heyeeanlıl ... bayat romanı: llmen gölUnün cenubu prtrieinde, 
ll&iJ'QDNQW!I? Ö,- Jile daha çek Ytl.DIZLARI iL-- &111 E il• · N Ot"Mentttc ve batıri<tık brr arazfde ya_ 

'-kİeramia.... Revü ve Mu.si.kili Fil.qıiıı llmillt Ali vr&llSI ZEY Eaı• N AŞK ı pılan ııerj hareketi cttifm•nın ınadlı 
Ve +hfflıJrl•rı m119ııll d<me- tedavi ed'lmekte mcbaltt Alman M1tlcav-et ne ,..Pen- terakki! r 

......... ilk ixaesi ~efioe ahmet ah -··k ~ ı...9M m;eık'~ ve dana Hastımesinde düa abalı r i r _ Tiiıık.ro söıalü _ "'" .............. ~ı. kaydetmektedir. Alımtn .-v • tayya_ 
a.:.___.e '-~ .:.ı. .. ı-.....ı.. iir MEVs&UlN ıınena k ........ ..-~. Cenaze namazı !>"' .......... 'S"' sı-uuu ........ Wırwıt ........ -.e tayyarelert -.. -....re.- -· ~, _ -· ..,,... IAlrtıti 'Dğmeler - • ateı]li prialar ... 
~anada ~Uf lıııir ÇGCMk etRtNct GALASf t bı.1&füıki& PeıtŞembe giııW · bu muvaffaklyetin ....,e ed tmes ne 

~~ ~a=c:.t :.~alnll ~:.ı=~ı: Baş rolde El~~a::n:,::~in AZiZE EMi blfhw 79"ftm etm~erd r. 

~unda~ ==ı !ll--------·kab-ris•tamna-•defn-edil•eeektir-· •. -• TAKSIM• Yarın mSJNa~ele';;~barenAS: JNDA Bir er:C~ıa:~ üstQ 
tan dQir'1 geliyor. Hemen da.v- ltJSıNiZLE& A&SIA!il ıl'viltten şahlanan bir yaprak ı:.tH. KaMamlarda Mlftasarnf 

80 ~yona. J'akat uaa ben tak- DEN1ZLa ı\BSJ.ANI !Afametle dalgalanan bir ~ak kağıada 7 numarada oturan 
~ yanma varmadan evvel iki DENiZLE& ABSLANI i'.şkla süslenen bi.r lıayat ...ı:_ ~ ükrü aduıda birinin nyuştmı:ı u 
---"F llDeuü tabiye c)Qğ DBN1ZLm •aft.ANI lf chael Curta'iıı yarattığı bir ndraUilll Türkçe neşriya madde kullandığı ve sattiğt Em 
ttJ. gıdiyorlar. Taksi dunmca San'at. niyet Kaçakçılık Bürosu memur 
~bir keptnndea. diğeri ö~ • ı A ı B.B.C., lnptwe radJoau einda dört Türkçe lan barafiDdaR haıber aJmımş ve t. ~tıf:e :=; Den 1 z er s anı Mfflyat yapmıık1adır va saatlan ile dalca z '1,;::.,:: -;:eı;.: 

- mvv ıı t>en &Qtmı kapıyı... ERR9L FL Yitti • BRENDA IARSHALL'ta uzuMutclan şuntarcttr:· mukahiljnde eroia verirken S\lÇ 

lta.ı. bineceğhr>. llir 111 8 AA T JMJ.GA llzına.&JGU. üstü vaka1anmıştır. Şükrünün 
- Hqır, ilk gelen benim... Y~n • ı 11 ır~ cebinde ayndl. büyük bir de ka. 

Ot.onaobii beni &ötilrecek. L A,. L E Jaııtn: ma bulumuştur. - OlmMIZ diın... Dağda. 
~ hedtea g .. Evveli 08.l& tlea 08.SO a bcJMo :v& 4i.U 
.. ncelPa. ınmem. fstuıbul balk:ına en şahane iblır eayram kediyeısidir. 12.SO daa 12.45 e kadar 

- 8-. indir!rı•iai l3ll- D1i&KA T: ÇQk az kalaıı mmı ralı yerlerinizi lf.ttfen erkenden li.15 tla ..._ 
kapa.tını . Telefea: 4lfiM 

~ aitl!ide Yüiırseliiycr Bu &im de LALE · L'* a,nı :nmıande 

idil danımmala.rı için makamı 
a.ıdest nezdinde teşebbüetıerde 
bulunacağım.. Ancak si2Jer de 
!ıiikiimiet ve otnrit:eye k8Z'll dH 
ua.tmamn mutlaka cezayı müa.
telzim olduğunu. tm.utmaym.. .. 

Somadan öğremıriştlm ~ 
Kont :st!orza, biz Tüı-kler'ln doe.
tmnttz' imiş. Btt dostluğun içten 
mi geld'iğ:ım, yoksa o zaman.in 
ltaiyımm ''mnslihane niifuz' 
pol llkasımn bir icabı ım oldu
ğımu: 9ugün ~ kat"yetle anlı
yamamaş obna:kla beraber Kon
t\tll o zmmımlti zahıri do8tluk te
zahüründen her nedense peit 
ımi4!elıassia olmuş, maamafil\ 
"tııi.ikiimıet w otıeri4ıeye karşa d · 1 
UZM!ına .ı.ey( yetinİR gİded g, 
Wı t 111.a:rıaşına dlılı balulmnu. 
ya:pı~ aWljun ... ga-
... -"''•• Jillrfi •.-eııe tek
rarlanuftım. -

* ~ yYlılr oçti. 
..... ~ ..., ...... ilade 

•Ülll&cB llü.kDmlt ~ ot..iie~e 
aar.$ dili 1IUttığı isin .... A
JIU!l"lkada 1ııir meafl ı.a.vm ya
p=e:Jsıtadlr ve enelki gtBı Nev
yorktarı gelen. bir ajana teCı
fı, KontUA F.aajatlerle mücade 
iç.n M•Utaıför• .aaflmla yer- al 
dııöm ve beklı ''Biir Fr nazlar' 
g~bl "Hur ftalyanlar' irııımi altın
da istiı.bdada. llmşıı. uıvqmaya 
hazırbnıxhğmı tıitliriymdu. 

İtalyan. Kontıu, miUet eevgis 
'ft prt lrayguai- u1ııı1tumet 
ve c:ı*or.~e: ıt.şt• lJılu. orta dil 
uzauken bir çeyrek asır evvel 
genç bir Türk gazetecİllİpe ver
diii ve--.-. •bs•• !ııueket su
.-yle -.pukp -.ıt itiraf 
etmiş okluğu bır öğüdü acaba 
laabrladf mıdır? 

, .... tıwatı 1 itıolcla) 

Ereiff ..._.... ..... ytki.IA. v.e •. 
H• lr.lrl.llJ ıneınt.ıftar.ile bütilll ltunıa_ 
rın eılerl, anne, bllylH< anne, kız kar 
-. ve tcarunları, ukeri barem ve 
..,......Ue~ IMN!eml.. ubl .ıanıar111 

kıelwüJer.f harı~ olmak üzere, lt•lefft• 
... fMıllbw dldwklan khnaelw b- e 
beyanııame alduracaklar • ...anr 
makamlar.a. vereoeklerdlr. Bu b y 11 
nameler teeblt edildikten aonç;ıı k 

cetveı hazırlanacak ve bunfal'd ,. b 

rı toprak mahMıfterl ofisine gö.mır _ 
lecektir. 

BOyllkt.re 880, kiiçükhtre iM 50 
g..- eiufteıt& verilecektıir: 

"9klılıet vtıaptt .... ,.aptlts ..,..._._ 
d• ltu .............. fi~ tauc Jt ol_ ...-09k fllık~ tıettı-.rak dertıaf 
....,.,.um..ınt ltiNirrwlftlr. 
ı.&.TA~L MOLHAKATINDAK 

EKMEK VAZiYETi 

Karne uaıl au11 kaHunMıtlı ,.iit•_ 
alr"p Kartal Y.ıQv• ~ re gttu lı•. 
z~ar tnılktnııt ekMek eek n~ıeı çek 
mekte okblk tırt yumnıfk . ...._..,., 
V.,. - &eledir• Aeı.ı Doktw Let 
fi Kıı..ı- ........ ,........... hatk .. 

.. ... ........., ... ""' .... 1 yet ··-
rl- aıleNk bu ... .,,.ıı hır na Ott. 

te - -.ıı il de wtahlmdur. Fa 
llat A•Mc<ada.ı ~pılan t bl • üaeri_ 
ne verilen bu un dünffen it baren ke 

elim ft r. Bu vaziyet kartıaında her 
lu'Z'll t:at-afındaıt aetffen mutMtedl• 
Konya, Adana, Haymaft1t veeatt"e .,ı_ 
b lnihul "'""•katSMna gönderli 
mlıılerdlr. Punlar tarefttftlaft miHMı_ 

)1- edlMcett zahire derltıtl nntltak•. 
larına aevkolunacaktlt". 

v.a..c ınüb1ı)ır• ve nakil at ıt111ı. 
ıureceğ, d ıllnillerek z&Mre .. 

u 9'ttf yeıttr Ofis •. 
edüecek ve her m "-

, 



.tENi SAllAH 

aç ada sat lık arazi 

- Mollayı y\ınCCek bu herif'. - Yetiştir çengeli!. 

ı1'1açka tramvay caddesi üzerinde 110. 
20 metre cep/ıesl 156. 10 metre derin
liğind ifraza müsait ortasında sefa
rethane binası olarak yapısı tamam
lanmamış büyii hiigir bir bina ve ay-

Bu ne kallaş be! .. Mollanın al- Molla, çengele dü.smemek için 
tından böyle ~alktıktan sonra olanca tetikliğtbii kul\a.n.ıyordu. 
ne y pahilınir ona!.. Yörük Ali, :tıdde bir fırsat dUş-

Yorük A , a}aga kalkar kalk- tükçe çengele başvuruyordu. Bu 
maz çırpındı Molla}, hiçe sa- gürültü ve heyecanlı bir devre-
yarc. na bir nfı.ra savurdu: den ecmra. niha.yet Mehmet Mol· 

- Hayda Molla be! la, çaprazı myırtarak lreruiini 
Bu. nara Mollanın kemanede güç hal ile yere attı. Molla, yü

bil bcr dakika dur..llll1ldığma zükoyun ve, göğsü üzerine §Id
lııarşı meydan okuyu~ sesi idi. detle dli;ltü. Yörük AU de, Ncl
y orük Al!, IW'USlDl attıktan lanın sırtı üzeıfnc o'ıanca. ağır-

m gelip hasmının gırtlağına hk ve kuvvetiyle dilştü. Moll. •• 
dayandı. Molla, bozulmuştu. fena bir darl>eye uğramıştı. Bu 

Bir dalışa hedef olmamak j.. dtişii3 çok sakat idi. Yö.rUk de, 
Qin korunuyordu. Güreş ne ka· bile bHe hasmının üzerine yükl:! 
dar ur<'r iC' sürsün ber .. l;,. re bı- nı:p düş.mü.ştü. Çapraz harekatı 
r. ıulm } a ~ ıçın Mollanın mü- ve, duşuş bir dakika sürmüştiı. 
a •• fr güre. ı yapmru mu lüzum Bu, b.r dakikanın he~ecanı müt· 1 

yoktu. O da ne yapıp yapıp sa hi5ti. Bütün sey'.ı.rciler; ha oldu, 
hasmını bir tarn.fındnn ma.ğlf~- ha oluyor .. diye kalbleıi ağızla· 
b"~ete geunnek mecburiyetinde nnn. gelm.isti Hele Yöriiğün ba
id ·. F~kat bu sci<>rki Yörük hiç bası Çalık, olduğu yerde kendi 
oc geçe-n seferki Yörüğe benu- kendini yem.işti. Avazı çıktlğı 
nu~ordu. Bı.ıSbütün başka bir kadar lbağırm.ışt.ı: 
pehln·atl olmuştu. Molla, bao5- - Ha oğlum! .• 
mını ncrcsındcn tutacaf;'llll §a.- - Ha evliidım ! .. 
şırmışb. Arnnvutoğlu ile Pomak Deli 

Yörük Ali, tekrar şiddetli :Murat bile çaprazın netllcesinı 
hnmlelere ~l dı. Göz açtırnu- iyice görmek için ayağa fırla
yacr.k derecede sağdan, soldan mışlardı. Cazgır, meydana koş
mcrkczden giireşe glriyordu. muştu. Mağliıbiyeti iyi görmek 
B , g: . .r"slcr dört beş dakık:ı sür 18zımdı. Belki sonra oldu, olma· 
medı. Mollnvı tekrnr çapraz:ı. dı dıye gürültü olurdu. Molla., 
topl.~ ark sürdü. Molla, oyuna yere düştükten sonra herkes ye
diı mcmck için ~Taşnustı. La· rine oturdu. Ortalığı bulandıran 
k.;. 1 Yorüğiin bin tı:r hilesine dü- hava bir anda duruldu. Yörük 
rt Tek çap~ kıa.ptı:rmışb. Yö- Ali, hasmını kemaneledi ve, iki 
rük AI , çaprazı alır almaz yü- hasmı da bir an için nefcslendi
rüdü. Molla. hasmını gırtlal•1a.- ler. O derece zor harc-c1:tlcr için
yıp durdurnınk istediyse de mu de kalmışlardı ki, göbc1'Jer1 ka.
rnffak olamadı. Yorüh"'Ün zoru laycı körüğü gibi gıdip gelıyor
ı:c, kuvveti ~follaya galdbe çal- du. Yörüğün b"ile göheği oynu
dı. Molla, Y-ôriıi;ıü yan başa. ge- yordu. Sıkı bir hamle yapmıştı. 
tirmek istedı. Fakat onda da Nefeslenmemek habil değildi. 
muvafıfak olamadı. Molla, bitikti. Mağlfıp olacağım 

Yörük Ali, hasmını dolu diz- heyecaniyl~ yüzü _beın~;raz Oı· 

rıca iki uf ah binası olan mahal 
satılıgor 

Emlak ve eytam bankasmdan 
&as No. Yeri Kıymctı Nevi Mesahnsı ıcmmatı 

27'15 BeşiJrtaB Vışnczade mabnll~ Lira 
Mnçkn ve Teşvikiyc caddclerı 1.199 438 
2 mükerrer n\lmarab paft< 6C. 
ada 703, p<ırsel f. 

Arsa ve Linı 
fizerinde 
n~tammn 16342,50 :M2 

kArgir bQ_ llfl.9. 
yUk bina 
fic aynca 
iki nfnk 
bina 

tz: hntı yukarıda ynz.ıl grıyrı mrnkullu pc ın parn ile ve kapalı zart 
usulılc hl cakt.ır. Kapıııl! zı rınr 21 Hı 942 Çar amba gfinti snnt 14 de 
bankamız lstarıbul ubesi • u komlb)'onu huzuru ılı;: at1lacnk ve en yıık_ 
sek teklıf mc keze bildi.rilec(k V{ lınddı Jfıyık goruldügü takdırde Mnlıyc 

VckôlcUnden istız<ın edılerek muvnf.ıluıt N v. bı alındıktan sonra kat'i Jhn_ 
lesi yapılacaktır. 

İstekli olnnlonn Anknrıı meıkezı ı c Jstanbul, iunır, Bursa, suhclerı _ 
rnızden birer lira muk.abılinde bir ş:ıı1nnme edinerek bu şartname ahkllını 

dairesinde tanı.im ('ffcceklen tcklifmakbuzunu tnyın cdılen 21/10/942 
Çarşoımba gunu saat 14 de kr.dar ıstnnbul ~l><'m~ Müdurlili!une tcvdı et_ 
melert lfızımdır. Satış bedelının udcnmcsınde alıcıya bina ve arsanın ıPO. 
teğı mukabUınde kolaylık gostenlebılır. Fazla ıznhnt almak istcyenlerın 

İstanbul şubemiz Emlilk senl~ıno mllınC'atlan ıl!in olunur. cl0250l 

• 

nhisar a stanbul baş 
m··dü de 

• 

7/10/942 tarihinden fub:ıren Juı.lıvc ve ç:ıy yeru fiyatlıırla pıyasnya 
çılı:unlacnk1ır. Bu tarihte satıcı elındc srttılınıynrak kalmış kahve \e çay 
varsa mıktıırlannı bir beyonnnme ılc 8/ 10/!142 sabnhındnn 0/10/942 alıı:_ 

ş:ımına kad. r en yakın İnhis<ırlar td:ıı'('S}nt bıldirmclerı jran •olunur. ( 461) 

As. Tıbbiye okulunda 
Okulumuz girmeğe i tckl. ı,;c ıı. mzet knydolan t.:ıbib, kimya muhc-n_ 

dısi ve eczacı okurlunn ımt.ıhıınl~rı 20/Birıncl J042 tırihinde fen fa_ 
külte: inde y~pılacaktır. Olrulumuza nnın7.et knyclolnn okurların imtlhnııa 

girebilm~ı için okulumuz knlemırw murncantl:ı v ıkıı almaları rica olu_ 
bur. (1304) (452) 

Saldan ~a ve Yukand:ın A~§ıya 

l - Mihver devleUcrindcn biıi. 

! - Elemekten emir, 3 - Zehir, 

4 - Ayağa giyilir, başın.dun bir har! 

atıbrsa arapçn su olur, 5 - Ci.. 
han, külhanbeyi lehçesi, G - Rütu_ 

bet, t~ının sonunn M. gelin:.e bır 

erkek ismi olur. 7 - Bir renk, 8 -
K<ıy elendJsı, 9 - Asyncln bir ndal.ır 

hukümeti. 

- Dünkü bubnacamn bruli -

Çöplüğe dönen arsa 

Belediye çöpçOnOn c& 
zalandınldığmı bildirdi 

Kuyumcunun markası m Ocevh rin haklkf güm ·ş 
veye alhn o lduQunu temin eder. 
TUNGSRAM KRiPTON markası da aydm latme 
ampulları hakkında v rll ebll n n ı,ı tamfnetttıt. 

TUNGSRAM KRİPTON empullart en aı c r yan 
earteder ve en parl k a ıOı v r lr. 

UN 

Devlet 
Muhammen bedeli 2655 (iki bin altı yi.lz cllı beş) lira olan muhıcııf 

ta.katta S (olh) ndct Elektnk moiliril (21. Blrincıteşrin. 1942) Çur.ŞSO td 
günü s.ıat (14) on dörlte Haydarpaşada Gar binası dııhilındckı Kmn19'YoO 
tarnfından nçık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

· ·· ·· d .... ilan k muştu Eli, ayagı ütnyordu. gn s~or u. nıo ın a.ya ·ı Y'"riik. Ali. bir kemanede ne- ----------- ---------------

~;!d!~~~ ~~~~ı;::·uğ~a~ f~lcndiktcn :nra hareke:e ,. AVARYA SATJŞJ 
nuş olsa. yüzde· yüz sırtüstU ye- geçt:i. Hası:una yandan uzun 'e ır 

• 1/10/942 t rihlf ft llııhamızda: Mn_ 

halle al'63&ı çöplUjle diSndU- ltavlık. 

lı b ir y:ızı çıkmıvtı. 

Dun BcJcdiycden bu huauırta aldı. 

Oımız bir mektubu aynen derecdlyo_ 
ruz: 

Bu i~e gJrmel. ısteycnlerln 199 (yıiz doks.-ın doku2) liıa ıs (on uç) 
kuruşluk muvnkluıt tcmınat ve konunun ttıyin eıtJğ ves:ııkle biıllkte ~. 
siltme gunu s:ıatıne kadar KomL<;yonn mürncnntlan lfızımdır 

Bu içe Dit şnrtn:uneler Komısyondnn parasız olarak dagıtılmakt.ıclıt. 
(331) dü d. H lı ı...: dolgunca bir kazık vurdu. Sol 

~ .. ~r ı. eyecan wr ~praz 1. 1 d h sol ayağını 
suruşu oluyordu. e ıy e e rumımın . 

Mollanın vaziyeti ötü fil Ha alttan tutt~ .Ye O<:k~edı. 
clfü:rt.ü, ha düşecekti. On bin- Molla, Yöruk. Alin_~ ?aça k~ 
!erce seyirci helecana kapılarak nak oy!;lnuna ~gıw. zann : 
ayağa fırladı. Mıığliıbiyeti ,gör- derck onlemek. ıç~ .. tetik. duru 
mek istiyorlardı. Çalık da aya- yordu. Halbuki Yonı~ Alı, baş
- 1Pn n .. ~·<rtı Yôrlik Ali has- ka bir oywıa. g".ırecekti. Mahsus-
ga ~"+9 • • .. •.. tan şaşırtma taarruzu ynpıyor-
mını olanca kuvvetlyle suruyor- d Y .. riik Af hasmım köstek· 
du. Çalık, heyecana kapılarak u.. 0 _ 

1
• ._. k 

üsUiste baj:;'lı'dı: lcd~, ayagını birdcnoıre yu _an 
H ·ı dogru kaldınrken yan kazıgını 

- n. og ınn.. _::_,....w h k 
_Haydi cvifulmı!.. sürat!_e ı::;uıu.U ve,_ asmı;ı yu a-
y .. ·· -·· • ler de bağırışı- n dogru 'kaldırdıgı ayngını, ka-
,~~gu se-. en ~ktruı çık.aidığı eliyle kavradı. 

yor~uı: 

_ Ha Yörük!.. (Arkası \ar) 

• A 

1 1 
• 

pı 

m 
goda 

alar 
--------· ---------

218206 numar lı bilet 30000 liralık 
büyük ikrami~eyi kazandı 

:M.llı p.ıyangonun 11 inci tertip 1 
s. üne.; çekilıiı dun Ankarad:ı. 19 ~ 
M .. y Stadında saat 15 te çckilmi!l 
ve ekilı:;ı kalabalık bır hnlk k.i.ltlc_ 

tı takıp et."llışur. Ikrrunıye kazanmı 
nuı :ıraları a~:ığıya yazıyoruı.: 

30 000 ıır. ~18206 numnralı bilete 
çıkt. 

ıo.ooo ııra kın:anon num aralar: 
09?.809 20029 229620 2694f8 
~ 000 lirıı kazanan numaralar: 

06177 0890~0 193796 216551 238061 
:049C~5 

2 OOll ııra kazanan numaralar: 

04!50~1 02922e 0~7770 072654 097304 
10882. ll8514 118750 110410 1rı6325 
lf:8D 4 17539~ 183169 225845 233903 
2 0.003 ~98008 3~3261 350197 386463 

1.000 Jıra kaz.anan num ralar: 

0•1140 016505 01'1C55 02'it:0J 022146 
O"~· o~ 08 028148 03910.., 04l4S9 

07al46 07870 ı 
087 .. 42 09136~ 
129 ıfll 1331157 

• • 49 150383 l!> i 16'; 24 
1 ~·OSI 17 751 177003 178~96 

1 1:.41 194588 20499'1 2t.8698 
.?l 1()()8 21582.a 21 989 221166 
..22524 224866 226705 227367 

2,5143 241179 24163'1 248686 259147 
268f ~72411 277759 278102 278585 

280<14. 2823C3 282835 297480 298858 
309 9 .. 13356 314673 314928 318541 
s 483 02 o 337343 359661 3 7379 
882279 38247r> 384255 389477 293977 

60t lir kazanan numaralar: 

& dort raklll'Ilı (4671) ıle nihayet 

bul ıı 40 b.lct 
S<ıı don rakamı 8757) ile nihay t 

bul .. n 40 bılet 
Son do?:"t rı'ıkamı (1668) ile ruba:yct 

bulan 4C> bilet 
Sor dön rakamı (9009) ne nihayet 

ulıı.ıı 40 bılet. 
ıoc lıra kazanan numaralar: 
& uç r.ıkamı (819) Uc nlhnyd 

buhu 400 bilct 
So uç rakamı (68G) Jle nihayet 

bular 4.00 bılet 

50 llr;ı kaz.anan 
Son UÇ rakamı 

bulan 4® bilet 
Son uç rakamı 

bulan 400 bilet 

numaralar: 
(232) ile nihayet 

(362) ile nlboyet 

Son üç rakamı (628) ile nıhayet 
bulnn 400 bilet 

20 lira kaza nan numar la r : 
Son üç ra.krunı (186) ile oihayet 

bulan 400 bılet 
Son üç rokJn\ (212) ile nihayet 

bulan 400 bilet 
Son üç rakamı 

bulan 400 bılet 
Son ilç rakamı 

bulan 400 bilet 
Son uç· rokamı 

bulan 400 bilet 
Son Uç rakamı 

bulan 400 bilet 
Son Qı,; rnkamı 

ulan 400 bilet 
Son ilç rakamı 

bulan 400 bilet 
Son üç rakamı 

bulan 400 bilet 
Son UÇ rakamı 

bufan 400 bnet 

(805) D nıb:ıyet 

(822) ile nihayet 

(·t'l'l) Uc nihayet 

. 
(527) ıle nihayet 

(553) ile nıhayet 

(8'12) ile nihayet 

(002) ile ıılhnyet 

10 ıını kazan" n maralar: 1 
Son iki r:ık.amı (65) De Dih<ıycl 

bulan L OOO bilet 
Son U:i ralaımı. (1~ ne nihayet 

bulan '-000 bnet 1 
2 lir a aznan naınaralar: 1 
Son nılromı. (2,) flc nihayet bulan 

40.000 bll.ct 
Son rakamı (4) ne nih:ı;yet bulno 

f0.000 .bilet 
Son rakamı <S> ne r:ıJhayct bulan 

40.000 bllct 

Son rok:nmı (9) ne ı:dhayct bohuı 
40.000 btl.et ikrami~ alırlar. 

80.000 lirolık bfi:;y(lk f.kr.ımiycyi 

k:nz..ınan 118200 numaralı bfict Kw:ı_ 
tamonudn ııat:dmıştır. 

Bu lt~nmuş ş msiye 

Avaryah 411 S.'Uldık inşaa1 ~'JV,m 25 sa.ndık kundura çıvısi, 

311 kafes sandık beyaz çım 40 bajya kfiğıt satılacaktır. Ta· 

tiplerin en g<ıç 15/X/942 t:ırihı.ne kadar Galata Edt~ Gümrük 
aokak ömcrcfoncli han, N 8d Sigorta. Eksperı Raif Oğur-

luya müracaatları Telef-On: 41674 

«Alakndtır daireden bıldırıld.iğıne 

gore mıntnknnın arabacısı bu ny =============================::::::::::;;;.--
başında hizmeu wrkcdeccı.rinı ıasnr_ Toprak mahtıJ ulleri of isi lstanbul 
ladığı cihetle bir kaç gundcınberl şubesinden 
topladı,gı çöpu arsalnrn ntmnğ:ı boş_ j;t 

Karaeabeydc T C. Zırnnt Bnnknsı dcpolarınclı. me\ c.ut ve Ofı-nn1 
ladığı bölge m<!muru t:ırafmdnn ha_ nlt hububatın tı;ınnbula nakli işi bir mutc;ıhhtdc 1halc dıfon:gırıden ı. lıP 
bcr alınmış ve- derhnl arabacının olanların 9/10/942 Cuma gunü saat 'On dorttc 14. Lım. n hıınındı ki şul'e. 

lstanbul Ziraat Mıehtebi Satınalma kaydı terkin cdıımc·kıe beraber ny_ miz muracmıtları rıcn olunur. (416) 

/(omisyonundan : rıca mıntakn onbnşısı da cezalandı_ -------lml!--------... --=mm-=-------~ 
Kumnş ve harcı mekteptt-C v lmek.; dikım~ dOgı_ne, Ur v ielfısı ::~~, t'trnf tnrrıameo tcınız.letil Tekirdağ Asliyeceza Mahkemesinden: 

terr.ıye aıt olmak uz.ere mek"Wbımı:ı: talcbcsı ıçı.n nıimunelenne göre dıküri.ı:-------------'--- Karar Esns C.M.U. 
lece olnn 124 takım elbise 1lt; 42 ad~ paltQnup, 22/10/942 Pel"§Cmbe gô_ Z A y 1 92 106 228 
nu Efill1 11 de açık ekSiltm<'S lieyl•gfünda 16',ikll'ıl caddesinde 349 numn_ 1''azla IıyutıJ komür satnınk mndde:ıinden suı;lu Tekini g mn Gund 1'. 
rmia Liseler Muhnscbcciliğınde toplan. n komisyonda yapıbcakt.ır. Elbı 936 sen inde İstanbul Komu_ du mnhnlleş nckn Huseym oglu Hnsan ı" un h. k~ ınd, Tckırclng A~' >1 

muhrunmcn b~li 13 ve polt-Onuılltl 9,6 l.Jrndır. Dikim it:l mektep luıricin_ tanlığından aldığım terhis tes. cezu mahken.csınde ) npıl:m duruşu ııında: 
de y .. pıldıfı takdirde şartn, mede ya2Jlı oldu~ru üzere teslim ednen kumnıı keremi zayi ettim. Yenisini ala. Suçluııun ışbu r~ıu sabit olduğuıdnn hareketine uy.:.n Mılll Koıu ,mr 
ve luırca mukabil, 2490 sayılı kanunun t."IJ'İn ettiği ncvid 8200 lira te_ cağım<lan eskisinin hükmti y-01<. kanununun 59 uıwu maddesinin üçOr,cil bendi mucıbınce be lir :ı.tıır P· r 
minnt gösterilmesi mccburld.ır IcteJd.ı.k>.rm m~k-Cr mubnscbcye yırtırncnk_ tur. cezn ı ıl n nhırnır .yc·tıne ve hükum knt"ılcştiği Nıkdırde masrafı m.ıhkUlfl 
ları 150 lira 82 kuruş ilk t.cmınat makbuzu ve yen} yıl Tic::ıret Odcsı v _ Riroııiu Yanıktaş kiiyiinden nit olmak Uzere hulı'ı asının g:net<' jle ncşrıııe ve komurler cld(; olm cL!11r • 
knsı ile birlikte komlsyonn gtlmclc1.1 nunıun ve şartnruneyi bergun .s.ınt Y wm.j pğlu Sii.leynı.atı Acar dnn musıı.de~ınc ın.ıhal bulunmadığına ve dukkiım dah oulunmndıgı 
10 ile 12 arasında 1stnnbul Zuaat Mt.durlüğfinde görmcleri. (446) D. 328 dan scddlne du1r karar ıttih.ızınn n hnl bulunmadıgma dair ır.ahkeı 

k:ırrır verJlnu~ ohluğundan keyfiyet o.t-.retle U5n olunur. 3/8'942 

İstanbul Belediyesi İlanlar 
Taksim Belediye Gazinoınmuo -wmı 1 a k eks ltm<.-ye konulmuştur. 
Keşif bedcli (1322) lirn (50) kuruş \'f.! ı1k temınntı (99) lira {19) ku_ 

rı(Jtur. 

lhalc 23/1Q/9il Cuma gunu smıt l4 de D ımi Encumende yapılac:'IK_ 
tır. Şartnruncsi Zabıt VE' Mur<mt"J.rt .Mudurlüğu K:llcminde gorülebilir. 

Taliplerin ilk teminat makbuı v<;ya Jllı('ktupları 'e kanunen ıbraz.ı lü_ 
um gelen diğer vıesikalnrı :lk- ibrJ glııııı :mıı. :vyt!n aatte Daımt Encu_ 
mende bulunmaları. - (441) 

Kimyahane ihtiyacı için luwm ofan :ıu~e" i ecuı 'c alıh 24.90 nu_ 
martılı kanunun 46. ıncı nHıddcı:ınır: (l•J :fıkr:u;ın gore pa.tarlıkla mub.ı. 

ya:ı edilccekt.ir. Tahmin bedel 90" fün Si! ku u \'C tcmınatı 135 llnı 80 
kuruştur. Şartnamcsı Zabıt \ <' Mu .meU\t Mudıırluğu Knlemindc gorulebl_ 
lir. ihale& 15/10/942 Ptt mb<! gunı scırıt B de D:ıiml Encümende ynpı_ 
lıı<:a~r. 

Taliplffin ilk teminat mnk\ııız veyrı mektupları ve kanunen 1bı:ı21 UI 
znn gelen diker \'CSikalnrla ıh.tlf' ınt..ı mu. ;,;yen atıc Daimi Encümen . 
de bulunmaları. (463) 

TÜRKiYE CÜMHURIYETI 

ZİRAAT BANKASI 
Jiunıluş tarihi: 1888 - Senuayt'8i: 100.000.0CO Türk timsı 

Şube ve A • aOOdi: 265 

Nazarı 
Dihhate: 

wıbu.l ·Ten:!! r, ~r 1':lbl

_ı'lilf,,.. \ 'e Dilri~ n'atk -

lan ı ... filııUk Kooperatifinden: 

Yüksek Vekiller Hey'eUnin 11/9/942 
tarıh ve 2/18717 sayılı kıırarn:ıme_ 
sile Keopere.tıruniziıı nna mukave 
Jenaın~ı taSclik kllınmış ve tstanbuİ 
Asliye Ilirinct Ticnret Mahkemesinin 
29/9/942 tarih ve 28687 sayılı sıeili_ 
ne kaydedilmiş olduıundan sayın 

c:snafunwn meni Ueri dogumun _ 
dan Kooperatif Merkezi olan 1.-.um_ 
buldu Mercanda Yılı:lızlı haıun üst 
katında (14) numarnda dair<.1 mnh_ 
susasma müı·acnntln ortak kayde>l 
mnlnrı U!ın olunur. 

M üessie: A hmet Hamzaoğlu 

Zirai ve icari her tiırlti banka muameleleri 
P ara biriktirenlere 28.ı800 lira ıkramiye veriycr 1 RADYO PROGRAM! 1 

1
- 8 lı k Teşrin 1942 -
"7 .30 Program ı 9.30 A. Haberleri 

Esas 
108 

Kar<ır 

58 
C. M.U. 

232 
Fiynt Müı ak,ttre komisyonunun ~dlgl fiy<ıtUın faz.leyn Jıııyıt m .. dc-rı 

komtlrU' satt.ıgı ıddia"1le sucıu Tekird:ığııun Yavuz mahnllesind(•n 30 ya ınd 
!br:ıh.iın oı:lu Dcrvl§ Çetınbaş hakkında Tekirdağ Asliy ceza m::ı.hkenıc 
de yapılan duuştnn md.ı suçlunun suçu ab t. olduğundan Milli Ko ııı 
ma kanununun 32 lnl'i maddesinin d }aletiyle aynı kanunun 59 uncu nı• • 
desınin 3 ftkrnıa mucibince beş lirn a.ıır para cezası ile mnhktlmıyuiıı• ' 
dukkiını olmadı&mdan kapatılmasın:ı dair k.:ırar yazılm<ı ına mah:ıl bulu 
mndıgıruı ve <;atılan kömUrlerin elde mevcut olmadığından mlıs.ıden ... ı• 
dair kıırrır ıtUhazma luzum olmadıg na ve ayni knnunun 63 uncu ınnd<l ı
muclblnoe karar knı'ileşt.ı.gi takdirde m:ısrafı malıkuma wt olmok ıl1.<'1"1 

htikum hulasasının gazete ile n~-rine karar verilm~ okiugund. n )\{ yf >' 1 

o~uretle ılfın olunur. 26/~/942 

K .. rar 
77 123 

c .. u. 
378 

Beş kılo limon tuzunu sabşa arzetmemek m:ıksadıle Q\H,de <;a la.ııwl 
1nn dolayı Milli Korunma kanununa muholefcUe suçlu Tckird<lJ!ırun Hur 
ı iyct mahallesinde mukim \'e Şadırvan cnddesinde Hırdav~'llı.klo meşı;J• 
bulunan Salnmon oi:lu 45 ynşlanndn Garson Focu hakkında Tek.irda :ıı;ll 
ye C'C7.a m:ı.hkem<.'Sinde ynpılan duruşma sonundn: 

Suçlu Gıırson Focu limon tuzunu fazla fiyatla satmak jçin a kladıı 
sabit olduğundan Tekırdağ asliye cez.ı mahkeınC'Sinden \cnhm k ... ran .:ıd' 
mi kanaatle suçlu tarafından temyizi dava yolumı tev . ul edılmış ve ıcıı 
yiz mahkemesi uçüncu cczn dniresinln 19/6/942 tnrıh ve 5407/4841 sayıl 
knr:ırı ilt> ynpılru1 itirazlıır doğru olmadığı ve mahkemenin kararı ycı·indc 
buluııdugu dhetlc tmrtik etmek surelile iktisabı kat'iyet eylemiş bulundı 
gundnn Milli Korunma k<lllununun 32 inci maddesi del!ıletıyl aynı luı 

nun 59 uncu maddesinin iklnci fıkra:n mutibince ellı lıra aııır pnr.ı ce 
ile mahkumiyetine ve Yedı giln müddetle hapsine \e onbeş gun müddt 
diikkiınının kapatılmasınıı ve ayni kanunun 63 Oncu maddesı rrucibınct' 
küm knt'll~igı takdirde masrafı mahküma alt obn. k ve yirmi lX'ş ı 

geçmemek suretiyle hliküm hillli.s:ısının gazete ile nt rinc ve ı:;u.,..u '" 
yaknlnnnn beş kilo mlktnrınd:ıki limon tuzunun mü .ıde~ ine m.mkcnı 
knrar verllmi oldusundan keyfiyet olsuretle illin olunur. 29/'1/942 

7J!2 Vücudümü _ 19.4.ı Scrue t ıo ===========================-

Zlnuıt Bankasında kumbıırolı 'f'. kumtmnısız tw;:ı.rru! bes:ıplarındıı 

• az 50 lirası bulunanlara scned~ 4 defo ~ekilecek kur'a ile aş:ıgıdak1 
plAn:ı ı;tre ikrtımi,yc dağıtılacaktır. 

4 .-et 1.000 LINhlc 4.000 Lira ~ 100 aded 
I• - D l.000• • 
•• - • l • 1 • ., 

• • • 4.GOO • 

• • • • 
D iKKAT: Hesaplarında i pa alnr bir s ne ı rde 50 lırad:ın aşağı 

dQşmiymlerc ikrnmi~ çıktılı tnl\\ı .. dc- « -ıo f ıl h:le V<.',.il lektir. 

ur'alar 9ml0de dört (lef 11MBl't.11 ilazlrau, 11 Ey
ıın ve 11 Birincikünnn taril terind ~kllooektm. 

zu çalılit.lra _ dnldkn 
1.un. 19.55 Müzik Fa • 

7.40 A. Habeı. lerl sıl Hey'etı 
8.30 Muzlk (Pl.) 20.15 R:ıclyo Ga 

12.30 Prognım zctcs1 
12.33 Milıik (Pl.) 20.45 Muzik (Pi.) 

' 12 45 A. Hnberleıi 21.00 KonuŞinn 
13.30 Müzik. 21.15 'Müzik. 
18.00 Program 21.45 Muzlk: ~-
18 03 Müzik. yo Salon or 
18.20 Müzik. Şnr _ kcstr~ 

lltılnr. 22.30 A. Haberleri 
19.00 Konuşma 22.50 Ko~ 
19.15 Müzık (Pl.) 

lstan bul Na/ia Müdürlüğünden 
22/10/942 Per~bc g-unü saat 15 de 1stanbulda Nafi::ı MUduriüW c. 

sıltınc komisyonu odasında (975) lira ke.,,ıf bedelli Çamhca kız lisesi (,Dl1l1 

ratı açık cksıltmcye konulmuştur. 
Muknvele, eksUtnı<.', bnyındırlık i~ll'ri genel, hususi ve f'enıu şaruı$1U11 

)eri," proje, keşif hulfu ı:ısiylc buna mUtofcrri diğer evrak d.ı1resınde &DrtJ 
lccckilr. 

Mm:akkat teminat (73) lira (13) kuruştur. 

l:stcklllcrin CQ :ı.z bir taahhütte (500) liralık bu işe b<.'flZ('- i ~ğııı$ 
d ır ıdarelermden almış oldugu vesikalara istinaden İstanbul yDiıycl.11 t 
mü • l < Ua eksiltme t:ırihınden t:ıtıl gunler1 hane 3 gun e;, E"l ruUIID1$ eh 
lıyet 'e 942 yılına aıt Tıc. ret Odası vcsıkal ı ıl rlmc.>ıcrı. (31 ) 

========================-====~;_:;:_~ _ __:=:::=====:ı;""L :::::,::::::::; 

I nhis11rlarlstanb11l Baş11Riidii rliiğiindeJl 
Son üç rakamı (751) ne nihayet 

butan 4ro b1 ct 

Gilllı.ıı.ne parJanda bir şemsi
ye bulan. lbir mürettip nrkndaşı- ı 
mız bunu matbaamıza getirm. -
tir. Salııöinin "Yoni Sabah'' 
:idaresine on lira <'il.atı. 1Jııı~cı:mm:mGi:3t:B:3~:!11!11:m:::;rı~c~~:x:;~m :.;:z!!l:;ı:cc::;.ızı,~ 

Sahibi: A. Cemalcddin Saraçoöhı 

Neşriyat MüdUrU: M. Somı Karayel 

E.;ıldığı yer: (H. Dcklr GUrsoyl"r ve 
A Ce.nıaledı n S.Oraçoğlu M tb;:ıa ) 


