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Resmi· mülakatlar 
8u motııkatlar resmi ve basma kaiıp 86zlere " 
~ifata trrhisar etmiyor. Memleketlmiz hakkında 

lendiğinl görd(tğfımO'z itimat ve hOrmet bizler.I 
gerçekten motıthassia ve rner.rtetm: bırakıyor 

Afılli Şef - dün akşam 
Ankaraya avdet ettiler 

Re~mi nutukf atın dar çerçevesini aşarak dostaTie 
hı r hasbihal şekHni alan sözler, milletlerimiz 
arasındaki ittifak bağlarının geniş ve sağlam 

temellere istinat ettiğini göstermektedir 

t.aı[ltsyontla askeri ve miilki erkan larll/uıdan uğurlanan 
CümhuN"Blsi~ teşyie gelenlere iltifatta bulundular 

'rst.anbu l 10 (A,.A ..) - Şetı:.rimlzde buluAan Reıal_ 
cumhur Mlfn Ş.ef N m6f lnönil tı.u akp:m saat 19.30 da· 
Mreket eden huawot tr-en~ ,ehflıtmiadea ayrılarak An_ 
karaya müt eveccitten hareket etm1'§.10f'd fr. 

RoiatcumtwrYm·uzu tsta.yo,.cta Vafi ve Belediye Re. 

isi Dr LCıtfi Kır-dar, örfi idare Komutanı Korgeneral 
Sabit Noyan. Parti idare Hcy'etı Reia.i Suat H9)1rl Or_ 
güplO. Orgeneral Fahrettin A ltay v~ ,daha bir çok Ge 
nerallerte taonınmıı zevat uğurlaMl.flar ve Milli Şet'fmY 
ugurlamaö• gelen~ln hepaiınin eHerlni aıJıc:m.•k auretJ 
ı~ iltifatta bulunmuılardır. 

YAZAN: HÜSEYiN CAHiD YALÇIN Başvekilimiz Şükrü Saracoğlu 
• Londra, 10 J ng.Jterede üç haftayı ge 

çecek ikametimiz esna
@ıııda b" . 

(Ba.şınubarririmizden telsizle) 
bıhal şeklini alan b u sözleı, 

memleketlerimiz ve milletleı:i
miz arasındaki ittifak bağlan
mn geniş ve sağlam temelleı e 
istinat ettiğini giiı;termek itiba
riyle dikkate değir bir kıymet 
taşımakadır. 

Bqvekalette çalıımalara baıladı ve Dün sabah 
tetkik seyahati d . ızı evvelden kararlaşmış 

aı- bır programa tabi tutmu
Yorıar. Ne anraınak ve görmek 
:~tc">emz sorunuz ve görüni\z .. t!0 rlar ve tetkılderimizde bizi 
J> aınen ser!>est bırakıyorlar. 
ti aroıa.. ~dur: Türk müttefikle-

ll\tz ıçın gizli hiç bir şey ola:az. İşte bu sa.mimi hava i~~n
v e her gtinkü tetldklerimize de
l~ ederken en salii.biyetli dev 
e adamlariyle görüşmeler d~ 
Yapıyoruz. Bu miilô.katlar resnıi ;e basma kalıp sözlere ve teşri
at~ inh:ııar etmiyor. ?Jemleke 
~~ hakkında beelendif,ini gör
! üitlinıUz itimat ve hürmet biz,. 
~~gerçekten mütehas~is v_ 

t_ehJr bırakıyor. 
1 

* 

'.Ankara 10 (Yeni Sabahın Husu.'1 
A'Iuhabiri bihiiriyor) - Başvekilim;ı 

Şükrü Saraço&lu bu sabah erken sa 
aUerde Başvek&let binasına geleTek 
ç~19maJı.:rJna başlamıştır. Altlkadar _ 
ları toplayan BaşvekHimiz seyahat_ 
leri esnasında a1dı.iı notlar ve y&ıp\l_ 
m~an ıazımgeıen i$ler )takkında di_ 
rektifler verınistir. 

Yeni Sofya ve 86t'n E•çnerlmi:;z; 
Ankara 10 (Yeni Sabahın Hususi 

Muh abrri bildiriyor) lfarieiye 

R U SY .ı\.D.ı\. r 

Alman kuvvetleri 
\! Dun hariciye nezaretinık I 
14 ll!~r Eden bizleri kabul etti. 
. .Wikat yarım saetten fazla 

turınü.şttir. Nazın taciz etme. 
n,h <;~ icin çekilmek ıstediğj.ıni2 
""'e: 

A ynı gtin, akşam iizeri bi'r 
kokteyl partisine davetli 

bulunuyorduk. Burada, biltön 
dünyadaki İngiliz tayyareriliğı
n[.n üstün şöhretini tesis etmış 
olan hava kuvvetleri erlt5nı ile 
ta.ruştığunız gibi, İng'l+e--eye 
tahsile gelmiş gellÇ!erimizi de 
gördük. Bu arada bize AllZ'an
yada bombardıman cdilmiP şe
hirlere a't fotoğrafileri de göe 
terdiler. Bunlar in..qanın iizerin 
de derin bir tesir yapmalrtar. 
hali kalmadı. Bu fotoğrafluın 
karşılıklı olması tesiri biitl'ı1' 
bütün arttırıyor. Bombar.11-
mandan evvelki resimler ıı:örfil
dükten sonra, bombardıman ı>e
ticesinde alınmış ve büyiitübnfş 
resimlere bakılınca İngiliz ha"'l
cılarırun oynadıkları çok mtihh,1 
ıol kolavlıkla takdir edil'yor. 
Tahrip erulen İilgiliz şehirleri
nin ve başta LoRdTarun daha 
bugünden intikanu ahnrrrn;tJ~, 
denilebilir. Fakat, anlaşıldıi{ııı~ 
~öre, bu bomba.rdınıanlar g:t~ 
tik~c şiddetlenmek üzere devam 
edecektir. 

Stalingrad etrafında 
yeniden bazı mevziler atdı 

---·---1 '.''"7 Daha başka soracak şey. 
e.r~.nız varsa sor\ımız." diyerek 
~><ı Yanında tutmuştur. Müla
:at esnasında har" ve harn son. 

~ll$! lllest'lcleri görilşülmiis. hu 
ııısu~takl hiç bir sue.limiz Nazır J 
1 aııuiı tda.r, cevapsız bırakılm<>· 
rı· tır. 1'onuşulan meseleler hak 

Ruslar, dört ayda 73 
Alman tümenini bozguna 

uğrattık ların ı iddia 

ır.ua izahat vermeme tabii inti
zar- ed.5cmez. 

* y ine dfuı İstihbarat Ne2are-
tinin davetlisı ıdik. ~ .. 

ııt'~rla birlikte yenilen öğle y<:
Illt>gjnde Büyük Ellçimiz :8. Ra lif 
Or0ay ile birlikte tntihim s iyasi 
f!lı&i)'etler de ha.zır bulunmuş 
ll dır. İstihbarat Nazın Mı. 
.r~ken ~ok canlı. samimi ve 

dınanuk bir zat... Yemt-ibn so 
?unda karşılıklı nutuklar Röy
endı. resmi nutukların dar çı.- r • 
ı:eveııini aşarak do~tane b'r has · 

Hiise~in Cahid YALÇIN 
~~~~>W<•~~~~ 

iki Cihan harbinde 

TÜ R K iYE 

BaşmuharririmiY.in eski Ma
liye " Nazırı Cavid'in hatıratuı
dan naklettiği 11 inei yazıyı 
yarın okuyacaksınız. 

.E GİTTİ 
~~~~~~~ .. -~~-~~~ 

P.1isafirimiz hareke tind e n evvel: "Tür
ltiye, Amerika efkarı umumiy esinin 
en genit itimadını kazanmış dost ve 

dürüst bir memlekettir,, ded i 
Lonura, 10 (Radyo) - Bu 1 

tııı.ba.lı Ankaradan hareket edtn 
l.li"ter Vılki, bu ~abah Beyruta 1 

~'ıl.Bıl olmuııtur. 
. Mister V Jki mavasalatından 

~~raz oonra Cebeli Lübnan h~i- ı 
llrıı<tt reisi Naşııaş ve Hw~ 

~·•nsızıar Lideri General D<ı 1 

<ıuUe'ti ziyaret etmiştir. 
Ankara, 10 (.ı:iususi muhabi

tı:rrı" en) - Mr. Vilki bu sa
bah saat'ysxliyi. on gec;e tayya
rı ne Beyrufa"mütevecc•he" ha 1 
~el<et ctmıştir.- .\:ilki• Har'iciy~ ı 
~<>toıroı ..Ş...fi, .. ~µsi KalPrn 1 

Mudürü ve Amerika Sefin ik 1 

sefaret erkam tarafından uğur 
lanmıştır. Ameri1ı:a sefirin~. 
kendisine gösterilen kolaylıkbr 
dolay:ı teşekkür etmiş. Türk g:ı. 
zetecilerıne minnettMlığıru bil
dirmiştir. 

Virkl'nin Beyanatı 
Vilki hareketinden evvel şu 

1 
beyanatta bulunmuştur : 

- Do8t ve demokrat Türkô 
venin merkezinde g0rdüğüır. 
güre! kabul benim için asla bir ı 
sürpriz olmadı. Evvelce de s<ôy 1 
lediğım gibi, Tiirkiye, Ameri
ka ell'ı<an umıımiye•inin en ge- ı 

(Scın w Sa. 3 Sü. 7 de) 

ROYTER .AJANSINA GORE 

Bitler Musolini ile 
Viyanada görüşecek 
Aıiilakatta Müda faa projelerile Rome 
'1acar ihtilafı :m~zakere edilecekmi, 
, _ Londra, 10 (A .A.) - Röy-
"t!r: 

manda Macarlarla Romenler a
raı;;ındnki anla~maehkla,. da gö
rüşiUecektir. 

edi yo r lar J 

Berlin 10 (A_A.)) - Alınan ordu_ 
lo.ırı boı;kwnandanlıgııun tebliğinde 

şöyle denilmektedir: 
Novorosh;k'in cenubu şarkisinde ye 

nıden ba7.1 sırtlar isgal edilmişt:r. 
Ağır topr.wnuz karadeniz sahili a(ı_ 

gındv düşmaıun 5 nakliye gf'misini 
batınnı:.;tır. 

Tertık üı:erinde, ı.ırhlı bir tümene 
(Sonu Sa. 3 Sü. 5 te) 

Güneş 
tutuldu 

Hadise, hava kapalı 
olduğu için bir çok şehi r· 

!erimizde görülemedi 
Dün akşam saat 18 i 46 geçe 

gtineş tutulmuş; fakat hava ka
palı olduğu için yurdumuzun bir 
çok yerlerinde müşalıade olun..ı
mamıştır. 

Rasataneden edindiıfüniz ma
lumata göre, küımffın ufki 
battı, Akdenizde Finike ile Ka
radenizde Bafra arasındadır. 
Tutulma yanm saat sürmüştür. 

etrafında alakadarlarla göriiıtü 
VekUeti Umumi Katıpligilll! tayin 
edilen Şevki Berkerden açık kalan 
Sofya El('ih&ine Bern Elçimiz Vasfi_ 
nin ve Bern li:lc;üiğinc de Yakup 
Kadri Karaosmanoğ·lunun tayinle.cl 
tal,;.arrür etmiştir. 

t,,,.at Ofiaj P rojeol 

Ankaı·a 10 (Yeııı Sabl>hın Hu'1ı31 

Muhabiri bildiriyor) - Umum Dev 
Jet inşaatının malzem~.inin bir elden 
idaresi ici.n kurulma5ij d~nlilen jn_ 

şaat ofisi projesı ü:ı.E·ı>inde son ince_ 
lemeler yapdmak UZE-lE' B..l:;ve-kitlcte 
verilmjştir. 

Dal-tiHve VekJıletJ Settt"be rfik 

Müdür~ü 

Ankara 10 (Yeni S~bahın HUEiusl 
M~habiri bildiriyor) - Tiearet Ve_ 
k;lJeti Dağıtma. Umum Mudürlüğün_ 
den açıkta kalan Hü,;n.mettin Tuğaç 
Dahiliye Vekileti Scıerbe-rhk Müdür 
lüifuıe tayin edilm1ttır. 

. . ) B.ı\. Tm.ı\. 

Harriman 
diyor ki : 
Bu k J yahut 

önümüzdeki y az 

"Almanlar çok çet in 
muharebeler vermek 

zorunda ,kalacaklardır ,, 
Nevyork 10 (A.A.) - Averelle 

Harriman Çartamba günü Rus .. 
yaya narp yardımında bulunmak 

üzere ıane toplamak makudiyle 
ve r ilen bir ziyafette fu hitabede 
bulunmuyt.ur: Almanlar ve müt_ 
tefikleri bl.I kıf yahut önümüz .. 
deki yaz çe:tin muharebeler ver .. 
mek zorunda kalacaklardır. Fa_ 
kat cephenin nerede bulunaca 
ğını kestirmek gtiçt~ir. ÇUnkU 

önceden tahmin edllemıyen bir 

çok amiller vardır. 
Hatip Rusların son zafere otan 

it!matl;ırının urcılmaz. mahiyetini 
belirtmiı ve bu itimadın insan, 
malzeme ve ıilih bakımtndan 

Rua kaynakların•. Rusyanın son 
derece genlı ,ahasına ve Rualar~n 
müttefikleri"e kartı inançlarına 

lst.inad ettiQin, s,O;t~fl'f, sOz.lerı ... 
ne şöyle devam etmu;tir: 

«Ruslar icap ederse kendi kay .. 
nakları yardım ı ı~e çarpıpcak .. 
lar, Fakat biz on ... ra teairll bir 
yardım~a bulunacak olursak da .. 
ha kuvvetıe ve daha '~retle 

mücadeleye devam edecekler .. 

dır.» \... ______ _,) 

Rus tayyareleri 

Bazı Alman ve Macar 
şehirlerini bombaladılar 

Alman radyo istasyonla· 
rından bazıları kapatıld ı, 
Peşte üzerine de yeni bir 

hava akını yapıldı 
Bcrlın 10 (A.A .) - So\·yet uçak_ 

ları dün gece doğ'J. Almanya üzerin
4 

de iz\iç uçuşu yDprn •::l <1?·d ır. Birkaç 
uçak Berline kadar gelmı~e de Ber_ 
line biç bir borrıb dt.ılmam•~tır. 

Kapatıl.ln Radyo istasyonları 
Londra 10 (A.A. ) - Alman ve Al_ 

mnn kontrolü aıu11da t)ulun:;n r nd 
(Sonu Sa. 3 Sü 6 d•} 

HAR P 
Mevsim tanımaz ! 

Dün, Amerika Harıciye 
Nazın ile mtihım bır 

görüşme yapan 

M. LITVINOF 
Böyle söyledi 

Ankara 10 (A.A .) - (fü•dyo Ga 
2etes1) - Vaşinı,"londJn bildirildlği _ 

f'le göre, Sovyet Büyük Elçısi M. Lit_ 
vinof buCiffi, Hariciye Nazırı }ff. Cor 

(Sonu Sa. 3 Sil. 6 d•J 

ılıller ve MuooEni ilk defa o
lıırak ta.ırı~ı7. pl"Oj'lcriıı<len d~
k• ', to1iidafaa prc>j<·ıerınılt>u bah
"'~lerıl. r. Milzalu•re 

Yugoslavyadaki ltalyan kıta 
ları.ım yerin.ı Pt.lgaı w MJcH 
kıtalaı~ konnlara .. -tır. Yaırosiaı· Kadın - Yaği ı kuyruk istiyorum otıum. 
Y"<lnki ltaıvan l:ıta la ı ·Ruwa- Kasap - Ne gezer hanım anne, bU&Cınlerde va.il~ kuyrutu kapışan 

·• Pk ir 

ılııiiıliiiil----

iDARE Y .ıl ır 
L ( 

N~e : so:n 
Telgraf : Yeni Sab&h İstanbul 

!'elefon : 20795 . 

Her Yerde 5 Kiıruı 

ilk ve baş işimiz 

NAKLİYE İŞİ 
~~~~~~ ... ~~~~...--~ 

Bueon bOtün dCınyamn derdi istihsal kadar 
11akliye işlerine de sirayet etmiştir. MünakaJe 
yarışı istih&ai yarışı ne at başı ettmektedi r 

Yazan: Ord . Prof. Şükrü Baban 

H arbin bugünkü şekli aıt:k 
sırf makine boğuşması 

manzarası al.ınıştır. Muharebe 
alanına hangi taraf daha fazla 
tank, top, uçak, mitralyöz, mer
mi yetiştirebilırse müradele.ııi 
her halde o kazanmak yolunda
dıı'. Amerika ve İngiliz d~vli't 
adamlarının her nutultlarınd<ı 
bu cihet meydana vunıl'11akta
dır. M;:ster Çörçilin eV\·elki gtin 
Avam Kamarasındaki hfovarP.tı 

birler ve karalarıl-ı ha"aP olur. 
sa bütün emek stıyP düşmüş ve. 
ya havaya gil ıniş dcm,•cktir. B~ 
bakımdan batırılan gemı tonajı 
Anglo Sakso•ıl.ı.r ıç:n hayati bır 
önem kazanıruştır. Esa~en ge
çen büyük harpt~ de deniz~ltı 
harbi Büyük Britauy.ı içııı b.r 
ölüm kalım savaşı idi. ı !atta o 
zamanki Başvekil Mister Lluyd 
George 1917 sıkı ta!ıtolbahir 

(Sonu S•. 3 SJ. S t~) 

da, bilhassa. Mısır cephe.sine te- ------------
mas ettiği vakit, btı vadicl~ idi. r = = "\ 
Mihver devletleri de bütün Av
rupa sanayiirun le1'1erinde ça
lıştığını ıleri sürerelc ~.ynı guı üç 
t:arunı ntildafaa ediyorlar de
mektir. 
Şu halde bütün muazz..-ı: ı da

va çok istihsalde bulunm:.k ve 
bu istihsaJi harp meydanlanııa 
vaktınde yetiştirebilmekten iba
rettir denolebiJir_ Bu suıetle ıs

tihsal kadar nakliye de b:ı ioci 
sırada yer almış bulı;nmakta- ı 
dır. Çünkü tank, mitralyi;z, top, 
mermi, uçak istihsali ne kadar 
çok olursa olsun bunlaı· cephe-· 
deki askerin eline V••rma.clan d<'-1 
'.llizlerin dibine gider veya ne-

Yann Ramazan 
Ya r ın RaMa.z:anın ilk gı.ı.nüdiir. 

Ye nj Sal)at"' sıyır• o kuyucularına 

bu müba.·ek ayları tebrik eder. 
Ramazan tr.ü naaebet lle akıam 

ve imsak \ •"-1.tlerln d e K;ındilli 

Rasadhar:p~init lhbeırll ıe Gal;ata 
kt.ıle&lndek.i projektör ve Baye:tıt 

kulesindei<i f"nerlel' yakılacak ve 
mutad vt=ç~iı'"' top da atıl~caktır. 

Sayın ok.:.ı.1.,, ... uıar1mıı, namaz, 
iftar v e ,m.a'< a;ıatletin; gösterir 
takvimi her gürı ikinci uyfamız ... H 
da bu lac.ııklll'rdır. n 
'----==----~-.) 

- - 1 Havacılık Durumu 1--
A m e r i ka harbi 
nasıl biti recek? 

Avrupadan en az. 200 yıl ileri olan Blrlefik Amerika Almanyanın bütün 
kuvvet kaynaklarını, fabrik;ılarını, demiryollannı, köprülerini, ,ehir ve 
kaabalarıırıı yakıp yıktıktan sonra Alman ordLısunun karıısına çelik 
kaleler içinde çıkarak bll har-bi b ith·ecektir. 

Ya zan : Şakir Hazım Ergökmen 

A merikadan gelen haberl~ı 
bu harbi bitirmek için 

Müttefiklerin nasıl bir yol tµt
tuklarını göstermek itibariyle 
bize çok önemli görünüyor. 

Amerikan hava ordusunur., 
askeıi kadro içinde iki milyon 
kişi istilıdamını lüzumlu kılacak 
b :r dereceye çıkarılması karan 
bence, kullanılacak malzemenin 
Yası.filan kadar manalı olan hır 
değer arzeder. 

1943 yılında senede 185 bin 
tayyare yapmak azmiyle çalışan 
ve 1942 programını 60 bini ge
çen bir fatihsalle bitireceği an
laşılan Amerika, gerçek, Al
manyada. taş üstünde taş bırak-

mıyarak harbi bitirmek niyetin
de olduğunu açıkça J<"Ö>!termellr 
tedir. 

Son gelen haberler arasında 
en önemli buld~uz di~er ha. 
berleri kısaca okurlarımıza bil
dirirken bu alanda kenılileriııe 
yetecek kadar bir fikir edinmek 
im.kam vereceğime inanıyorum; 

Amerika büyük sayılarda ol
mak üzere her biri tam te<;hi
zatlı yüz elli er taşıyacak, 4;JO 
kilometre sür'atinde, bir uçuşta 
Amerikadan e..ki düya~·a geçe. 
bilecek takatte muazzam tayy.ı.· 
reler inşasına başlamıştır. 

İlk olarak beş vüz t~ne yapı 
( Son u Sa. 2, S il. 3 do) 

Hindistan ve Çörçil 
~~~~-~~~--~~~~-~-~ 

Avam Kamarasında vaziyet hakkında beyanatta bulanaıı 
ln.,<>iliz Başvekili şunları söyledi : 

"Cripps prensiplerile gösterilen büyük ölçüde 
mJsaadeler, hiç bir zaman hiç bir kimse 

tarafından deg iştirilm iyecektir,, 
Londra, 10 (Radyo • S. 22,15) • 

- ~ekil Mister Cörçil. bu· 
<>"Ün öğleden sonra Avam Ka
marasında, Hindsitan va?.iyet: 
hakkında beyanatta buluııaıak 
şöyle demiştir: 

"Hi.ndistanda vaziyet günden 
j!"line iyiliğe doğru j!'elişmelrte. 
dir. Crips "Prensipleri ile göste
rilen büyük ölçüde m üsaadele: 
lriç bir zaman ve hiç bir k.iınse 
tarafından değiştirilemiyecek
tir. Bu preusipler bütün şümu
lile olduğu gibi durmaktadır 

Bu tekliflerle, harpten sonra 
Hintlilerin aralarında anlaenıı.Z 
suretiyle müstakil bir hükıllnet 
tesis edepilec<' ki eri bildil"ilmi!!
tir. 

Kongre parti:Gi, Hinıtista.nda 
ekseriyeti teşkil etmiyoc. Bu 

(Sonu Sa. 3 SU 4 to.) 

Gazetecilerimiz 
Dün Portsmot deni2' 
OssünO bir torpito 
muhribile gezdiler 

Mr. ÇÖRÇIL 

Basın heyetimizi hususi 
olarak kabul etti 

Londra IQ (Radyo. S. 19.45) -
Türk Gaıeteciler Hey'<ti bu«ün. Be 
r aberlerlnde TUrkiye Sef:ıreti. Ataşe_ 
navali olduğu h alde tnaıltıeretU.n en 

(hnu Sa. 3 8'1. 4 t ol 

r GOnün ilhamları 
~"""""" 

Şu hasba "karne" IJl!ulli çıkınea. orL.lığa, 
Fmncı, bakkala verdik ııonunda h ep sakıılı-; 
"V.csika" ıun adııu "Karne" koydulaı· amma, 
İşin hukika.ti: eldak demU. veııikalı ! .. 

/ HÜSEYİN P.l ~ A'I' 



• EBU ALI r işleri 

Yaan: 
M. Zeltl Korııanat No.32 Nakli ve 

lldtb .. ukk'i ınabfuzc! r 

Durdurulan imar ve 
inşaat işlerine 

tekrar başlanacak 
Ankaradan vcrılen malfuna _ 

!ki Jı:ardeş.. bo. 1!1z!1 nrtan &;.. - Kabul! ta göre Belediyelmin imar ve 

li.=E=C-l=İ=-==H==B=E~R==Lı;;;;;;;::;;m:E=-R~İ=ııııa·ı Ham madd 
Orta tedr·satta Trakya u. Müf etlisi 

Dun Vali LOlfi Kardarı )'mıca. hemen geri Mııdtller~ so. -Kendine güvenebiliyor mu. inşaat faaliyetini ~ahdit eden ko fstanbuJ Ög" retmenlerİne ait kadro 
'Joğu kftap mağarasında aı~ smı! ordınasy0n hey'eti kararı de_ 

ıve birer köşeye çekilerek müta.. - Güvcniyorwn. ğiştirilecektir. . . dün tesbit edildi bazı okullarda çiff İki gün evvel şehrimize gel. g ~ ıuvn ~-uııar. Ber gun·· JnUa'l7.. - :UauA~ .ı'.Jlah yardımcımız Bu kararla beledıyeler yem ' _ • .. U A "11ır:n- t A~anın §ıim:ılin~ 
.leö._, - Ud.IU--- ,- ~""' • t d • t J J.. • J miş olan Trakya mumı J.UUı.e _ yen vakitlerde bfFer mum yakın olsun. lı.iç bir inşaat yapamadıkları gı e rısa yapı JD&SJDa uzum goru uyor tişi Salhnı Doğan dün öğleden yine bir durgµnluk 
caya kadar okumak, muayyen 13u konuşma.ya. henüz nihayet bi, teey~ ~ahıyett~ olan .b::ı.ş_ Dün sabah ve ögleden ~ra ki nizamt ders saatleri haricin_ sonra Belediy:~ giderek Vali riyor. ~l iler-i atı 

Afrikanın İJ 
taraf karşısıııi• 

ehemmiyeti ziyaret etti 

vakitlerde yemek Nmek. istinı.- vermişlerdi ki gök gürler gi':.i lanmış ışl~r! de neticelendıre - iki defa lise ve orta okul mil _ de öğretmenler hususi okullar_ ve Belediye Reisi Doktor Wfi mtıv.a.ffa.k 4>1amad( ve d 
hat etmek ve yi,ne muayyen var müthiş bir güıiiltü koptu ve b!r memekte ıdılcr. dürleri Maarif Müdürü Muhsin da vazife goremiyeceklerdir. Kırdan ziyaret etmiştir. hatta on gün önceki yeri ikit1ero.e yatıp kalkmak surwtis- c;atırdı hasıl oıda.; mağara sal- Alakalılara gelen haberlere çekildt' Yal.ruz mayin tarlaSl 
le tılısı:mlı m"'~-..ıı.. tam bir lamağa başladı; derken duvarın göre; karaın tadili ile belediye_ Adil Binal'ın .riyasetinde topla~ Vekilet .b:'t öğretm~ri üc _ Umum.1 Müfettiş yakında mm 
sene kaldllar.~~üdd« zarı.. .bir--.lwmu yukarı kalkb. Dışarı. ler ımar planlarında bnluu.ı.n narak muallim ve talebe dunmı_ ret mtt.kabilinde .kendı okUllar n takawna avdet edeoektiı ne aokulmuf olan ku 
tında gizli filmlere dair çok §e.V- da sabırsııJıkla bekleşen halk her türlü faaliyeti gösterecekler !arı üzerinde uzun görı.i§Jneler da istihdam edecek ve bu suret_ _ __ ..,.._"_"""'_...,.....,,......_..,.___,._ - ~~u~~: k~~el ~ 
ier öğrendiler; esrarı nahiyeye ıçer.i hücum etti; tam-bu sırada ve bu işler icftn bütçeletitide yapmışlar ve bazı kararlar er_ le yeni açılacak $Ubelerin öğ - 8 • k J, f ÜJ .,~ bit~ 
Valqt oldular. Sene sonunda ma- ild MrdeŞn cb§&n fırladığı gö- tahsisat ayıml>ilcceklerdir. m~~r~~leden .olmak Ü7.e1'e bu retm.eıı ihtiyacı ~ ola enzın ar.al\CI 1 ~~;::o:"nıı_..-;m,...,uı ...... ...o.ı: ~---A~- ..,,,..,ı,_ '·ft ıiildii. u .. ~ ....... _ ÖD.il bir anda- caktır Y Y"".. 
ı-,-- ı>-~ ~ Ao- ~- - - - sene talebe tehacümünü önle _ · o maya çal.ı~a:Ktır. """Bunu qt,I ınının anzısm kapanıp duarla. bir kanşıverdi: A •ka ha bf• mek ı·çı·n b ... , zı ~ 1·uııarda çıft ted Dftiı..akşam geç vakte ka\iar maya mecburdur Yoksa ~ ..... 
r C dıl bulduk' Tutun 

1 

• merı ( " ~ 8ı·r garajda bulunan ,cı.l yol·-·"''A:..-: va. .:..J-'- ...ı-~ı.,.yv-olduğuu hayretle gördüler. Bu- - a an · · risat ynpılmnsı mecburiyeti ha_ devam eden toplantıda orta ted l!ll" "'"--.&l ..... ~ ~ 
nun manası pyet açıktı• ilk Yabl~! · 811 olmuştur. risat okulları kadroları t .. bit -1854 litre benzin Iarmdan ikmal işleriai t ""-yıllık müddet tamam olmuş, tı- Diy.e haykıran sesler duy ıl nasıl b•ııı·roc~k "• Dünkü topJantıda bina vazi • e~ilmi~r. Bu kadrolar son şek_ müsadere edildi Iamak zo.ru kar§ısında El_:...ı Jısımlı mağar,an~ halkın istifa.. du. Böyle ıbağıranlaı'ın haklnrı U ., .ttetler-i müsait olan okullar ~ liıii aldıktan sonra tasdik edil - Bundan .bı·r mu""ddet evvel Tak nıeYntlıre bekle1"Qe8inin JJIP""'" d · <>f'ılnf'Rm saat v'"•k1 ... '"mı0 vardı. Zira bir sene ma.ö-arada ·1 • d l k ım 

esme.....,, ~ · .u. aaç ~· ,., - Bat tarafı 1 incide - bit cdilm ştir. mek üzere Ankaraya gem erı e - a az ..... tı. Nitekim dışarıdan y\i.zleI'f'e kalan Ebu Ali Sina ile Ebülha- lacak olan bu tayyarelerin bir Resmi lise ve orta okullarda_ cektir. ~~~~~~~c!:n":led~J:t~: .urJka ~n ~~ 
lnJ:ı.!lnın konuşmasından hasıt ~:.S ibİrel' yabani adama benze- h--'e..:ı>.. ve..._·.,. beş bin k'şilik -----------llliı------------r-- y'ft'-·- k • · • .ı,.O'~ 
..,---... v b . '1.,...;ı· s ak 1 b" i.UllJ ut;; J wu.._. beyanname harici kaçak benzin a.uuz as en ve sıyası ~ ,, olan bir uğultu duyuJnı~V!'I aş- mışıÇ..1"11 • aç, s a uzayıp : . .r- b r orduyu taşıyabı"leceO- nı· he- d B t~~·ıizl...-t ·vadbÔ#, 

---,..~ h d ,..., lı ' bulunmuştu. Bunların bele iye unun .uq;ı =uen zı. ı!'lnıuıtı. Bu, şehir halkının ma bırine karışmış, tırnaklar :ı - .. .,.p etmek gu··ç b: .. ış· değil· diı·. B t ~ ........ ı -t ... ~ı ...ı-..1 • ·, g
-ara önüne toplandıgın-1 ifade nden azla. m ve S'lÇ, Bu suretle Ame11k ... ...:ıan kalka· • l.1...._~ ... ·,:J(' kı ti d ardır ,., ---:ıı di f büyü' Uş ...... ... u ne va şe ı.adsat MfidUrJülU tarafııMan ~ar 'Ve u. Ş:...uar JıGI . aL h 1 :-. ..:ı ta k """' e satılmasına karar veribniştJ,r, :r.uı:>d.Ul ynıe e v · ,., ed•yordu. sakal iç;nde çe re er ~• ay- cakt bu tayyarelerle eski diln- ~ manlar Asyayı Japonlara "!' 1" 

Ebu Ali Sina; kardeşine Şll ıQolmuştu. yaya en geniş olarak her 48 • B K O"' bn tıklan halde Avnıpa ile b1: .... 
tenbihte bulundu: Sonra halkın ".cadıları bul- saatte yetm.ş beş bın ki.cıi yetiş. G b b k d ;,;il~ k ğ ursa iZ gre en te .Afrilfayı da nüfuzları alıYdı' 

- Biraz sonra mağara açıla- duk. diye bağırması c:.ebepsiz tir.meğe imkan hasıl olacaktır. e e ir a ını u.uvere ÇOCll ana okulunun res"ım serg"ısı· almak niyetindedirler. :suıı~· cak. Halk .içeri hücum ederken değildi. ÇUnkü o memleke:.te Bir başka haberde her biri o- • i •• ı...1 •• l l d la 
1 

.Almaıı ada :ıUıilt&J""' 
lıiz de dışarı fırlıyacağız. son günlerde ili crulı tilremi~ti. tuz beŞ veya. cllı kJşj taşıyaca!t 116 kendillln OıuUren llUÇ U ar B..,... ı.ıa öğ<etnıen OkWu _ ıı:'bf-zen~ h~ ~ 

Ebülha.ris, bu düşünceyj sakat Bunlar, şehir halkım kasıp ka- çok büyük plıiııörlcrin inşasıııa. hakkında talı/bala baılandı nun yedinci resim sergisi Bw _ feraııs~ w kitaplarla ,l>irÇ 
bularak itiraz etti: wrmn.F,n, başlıınıuılardı. Gece başlandığı ve bu maksatla ku- sanın yirminci kurtulU§ yıldö _ PJ'Opa.ga.ılda yapılmakta.dll· 

_ Bu mekilde hııreket eser. yarısı cvl€:re giriyorl3.I', ııfak ~ nılına.kta olan üç büyük fabri Dün Beykozun İshakh köyün_, tün ihtimama rağmen doktorun nUmüne te.o.adiif eden, bugilııı sa_ d ~ ki · l..ı-ı u··yorl"r k0dınlar"" · den 28 yaşlarında Fatma adınd" odasında kısa bı"r zaman sonra ;ı • Miıttefikler i"in Afrika 0 .•. ...t sek vaziyetimizden şüpheleuıp cu arı o <ıt" •• • "' ... , kadan bi.rincısinin ı.malata gec;- " at 17,30 da Eminönü Halkwın.. ~""x.ı'd "'ıııı"" 
bizi derhal yakalari.: r. M~ar _ kızlara tasallUt cd;yorlar, gafil tiği bildiriliyor. bir kadın bi~p bir halde Bey _ ölmüştür. Ka(]ının ifadesi de a_ de açılacaktır. ~~ n1~;n ti~&·k İt'. ~teJ1l ~ 
nın bir k~ne..Rklanalım ve avladıkları erkeklen sımsıkı Bizim bilğimize göre, mese- koz hükumet doktoruna müraca lınaınamıştır. Fatmanın vücu " saı;; a, so a '!rÇO .qıu . tıı 
mütalea zamanı -bittikten son- bağlıyara.k mahzenlere kapatt. la az evvel ba.hscttığimiz büyük at ederek: dünde bir takım yara ve bere iz • • • keler orilan Afrikadatı ~Jc ı>' 
ra halkla. beraber ~kıp gid~Üm yoıiardı. Herkes bu ıki cadıuın tayyarelerden her biri bu pla- - Be . f halde dövdfiler leri bulunmak?1dır. Kadıncağl - ~eni vagonlar ni kılmMa ıblle bu lnt'pya 'tt r-

. d b·.,.., .. olmtıştu On}•~ ı .. .. nı ena. . ' zın k•--ındaki yavru da a"'. """' _ ci derecede ehem.mivef atfe o 7.aman bizden kimse şüı-hc şernn en 1~ • "" nörlerd-en en az birini, ta ıam- ....... • • ...,. d llyor ., 
etmez. Herkes bizi de kendilcı·i 'dl yakalamak için alınan t.ed- mülen üçünü çekip götürebilt> oluyorum.. Hiç halim kalmadı nın 8.kibetine uğrayarak öl:ııifi5_ ~y erpey ge • mekteair. ıııl 
ile beraber .kitap okum~°'a gel- birler, başvurulan çareler h.ıc cek kudrettedir. demiştir. tür. Almanyaya 750 vagon, sipa _ Ha.kintte Afrika bır kı 

· bır netice vermiyordu. Şehnn Eğer ortalama olarak her tay Bunun üzerine hükfımet dOk _ Cesed Morga. ka1dınlmı1j ve riş edildiğini ve bunların ~y _ henüz lşlenmemiŞ- son!'lU~ tft ~~Sina, kardeşinin dil- Emlri Abdullıılı, Veziri Halit yarenin iki pliitiör çektiği kabul toru 'Veremli hasta kadın& !lir vak'a hakkında gerek mtiddei _ derpey ııetırimlzc gelmekte ol _ kaynaklara sahipt.;,. Bu ~ , 
ünccsini -makut buldu: mUthiş bır aciz ic;inde kıv;ran- edilirse beş yüzlük bir gmp tedaviyi yaparak derhal vak'a _ ummnilk gerekse Beykoz jan ~ P,uğunu yazmıştık. Dün bunlar naklat'" maden, haY\'a~ .. "d r 

_ Çok doğru düsünöyo~. maktan başka bir şeye yetkin o. 125 bin kişi taşıyacak demek o- dan müddeiumumiliği habetdar darması tahkikata başlanil§ • dan bir -parti daha gelmişt:r. mn<fdclen olarak çok ~ .rı 
En akıllıca hareket "buduı. ı..a lamıyorlardı. Şehrın yegane si- lur c.tmi~tir. Fakat kadın yapı!U bil tır. Gelen vagonlar tamamen yeni _ Bu otuz mılyon., kilonıe,tre Jl 
kin ben, yakala.nmamızı istiyo- hirbazı ol:ı.n Şeyh Hasan bıle Avrupalıların bugün ve uzun dir. rdbbaı tutarmdaki ~ J<ı 

1
, 

bu iki cadıyı hı"Zağa diiffilreme- zaman anlayıp- akıl crdirniele- Tı·caret odasında K t 1 b • • ~ nın Tunus 'Ve '.Fas t rarl':ırl.rı 
rum. . t• Halbukı· o sihir kuvveti b · iZ 8 e e IÇtn de""'ı'r ve fo-at g'bt made•11 Ebüllıaris, hayretle sordu: mış 1

• • - rine ihtimal bulunmıyan u IJll.. ff K 
1

" "" .. ıır 
- N•l'tn? le .ırmakları ~nğı<]an yukarıya kanlar~ .k.ınaa.timce incclenmeğc _yapılan toplantı askerJik kursu ava urumuna BeJçıka KongôSUl'Ida diO'el" ~ 

.....-- akıtınag-., muktedirdi • t b d b J çok ma:denler. Mısı....ıa "'srrı -.Bu mı.ığara?a tam1>ır seıı~ ... . yok layıktır. e erın a U Unan . ..,. ~ 
kitap okuduk. Kımsenın akıl e Ahali, mağaradan dı~arı fır, Tayyarelere her biri on ton Dün sabah Ticaret ve Sanayi Geçen yıl askerlik dersi de _ r oklu~ gibi, kaJıvesı , mf")"'d~ 
diremiyccc~ esrarlı ilimler ton- lnyan Ebu Ali Sına ile Ebillha,.. .a<>ırlıi:'1Ilda gelen bombalar yii.k Odasında yapılan bir içti:mada vam mitddetiiü doldurmamış yurttaşlarımız zabırcsi de boldur. Ham ın3detl ıa.dık. Bizi yakalamak i.stıycn rısi dcı hal yakalamışlar ve Jcı.. l~crek bir tek patlayışta sekiz alınmakta olan umumf prensip_ kız talebe iç.in İstanbul Üniver_ 

1 
. _ olarak kaueuk, yün, ağaç, 

ld hald b -1 ~l r · b. ah h le ilze · de iktlşfilmfiltür En sitesi 14 Eylfilde başlamak ve . snnlen ~şar>ıda yazılı olan ve"- bakır eksilt degıldir. halka hiınc,rlerimızi göster.mek mı . ~az e ag .~ a - kilometrelik ır s ayı a.ra.p r rm g . 15 viin devam ~~~-L u··zere bir fırmalar Tü. rk Hava Kurumuna Aln1a.n'~-. Lımlt"'re, fdl.81lf' i~ın ööyle b1r vaziyet yaratın_ clı. Şımtlı sUrilk..le e suru eye 

1 

etmeyi ve böylece beş on bom- cümene projeyi ikmal etmek Ü.. ~- ~ 
72 00 

b 
1 

ıu.ı ,... ,. .ııı: ~ ~ 
lfı.znndır. Yani yakalanae~ z şc·hre götürüyorlardı. Onları F.,.. ba ile bır koca şehri bır hamlede zere 10 gün müddet verilniiş _ kur açılaca.kbr. ( ,5 ) lıra teberruda u un - ve Betç·ka gibi Af ıkada J1l 
ve eli dP. esrarengiz bir ~ mir Abdullaha tesLm edecek- dümdüz yapmayı düşünerek tir. Bu müddetin hitamında En Bu husustaki hazırlıkları ık _ mu.;lardı~. ?3u h~~ırsever yuı:..ı -' t;eml kesi olan devi tlçrjn bU~ 
kil e 1mrtu1a.ca...ö-ız. ~ın.a Şevh lerdi. Emir Abd il hın iki cııdı büyük ve çok tayyareye doğru cümen projeyi komisyona ver _ mal edilmiştir. Kayıt ve kabu_ d~Jann ~sımlerını aynen bıl - sını ıbmrıl ettik~fı rddiıışıJ'ld~ 
Hasan ö1mak üzere bütün şch1r hakkında vereceği hiıküm he_. gıdcn Aınerıkanın bu h~ke!; miş bulunacaktır. le devam Qlunuyor. Dersl-Or 14 dırıyonız. . . . . wrl ır: Da}Ja ba.5kamüat~{lı1e1'itl 
JıaJkını hayret ve deh et IG;nı!e kesçe mallımdu: İdam... ta~nı "korkunç" dıye adlan- -......;..--------..;,..-- Eylfıl M2 Pazartesi sabahı U _ Şark'nen Ti.irk Anonım Şır _ ler·yıe butu.n ihtiyacla.rını tcJll. 
bırakac~ız. Kabul mu? (Arua ı var) dırmaktan başka anlatıcı bir söz yanın, lbütiln kuvvet k~~ nrversiU! talim taburunda baş _ keti namına Ahmed Kara edt'n bij devletl,l>r Afr.ikaYa. l•t ~.=::::::!:.::....::=:::.:..::.:..:...~-_.,:.----------;--..,---- kullanmak.istemiyoruz. nı, fabrikalannı, dem.ıryollar:rm, lıyacaktır. (15,00()),·tabrikatôr Aleko Du _ zını gcldği kadar e'fıenırrı'Y9 

Adanalıların derdi 1944 yılında en az yüz bin köprülerini, şehir ve kasabala- p · fi tla lo (10,000J, Amram biraderler veı memışler. Halbukı A}rrıJ!Y 
tank, iki yüz bin tayyare ile nnı yakıp YJktıktan s'Om-a son 8Jftlr J8 rmm 9,000), ~oto~~ndis bi:adcr!"ı. 1 yruun ve talyanın ham nıad:;; 
kJt'aya saldırmak durumuna u- mennilcrini kullanmak vaziye. yükselmesi kar~ıstnda ~7,5~), ısınının ncşredılmcsını ve 

0 
derece can attığı bir ası . -Yeni pamuk fiyatlan masri'fı bile 

çıkarmıyormuş, Ankaraya 
heye ler gönderiliyor 

!aşacak olan Müttefiklerin na::ııl tine düşecek olan Alınan ordu;. y ıstenııycn bır 7.at (7,000J. I<am birçok kaynaklar atıl kalmış~ 
b:r neticeye varacaklarını talı swnın karşısına çelik kaleleri.- SatiŞlatın serbest bırakılma _ hi bir.ad.erler (5,000), Danon Mes~Hi Afrıkada 500milyon1'~ 
min güç olmasa. geı·ektir. çinde çıkarak bu harbi bitire- sından sonra günden güne yük_ (15,000), Altı Pnrmak (5,000),l \ıatlıJ<enerji kaynsı:ğıbltfitndUsıJ 

İnsan hayatını miimkün ol- ce.kt.ir, selen ~ir f"ıyatlan karşısında Vamnokopolos (5,0001, Leyago hAJde bu derece. yü~ )air .. 
duğu kadar az tehlikeye soka.. Bize gelince, 1946 de i>u har· Ticaret Odası g~-enlerde ~p _ :ve David (2,500l, Barukas eul<ntundan biıı:tiin a.neaıc Y1~ 
rak harbi bitirmek imkanını, an- Din son hesaplan gfuiilürke:ı. tığı bir içtimada bak.Kalların fi (1,500). de o,06 ôerecsınde atifaie ed 
cak kısaca vcrebilfüeimiz bu kuvvetli olarak avalcta ve har yatları ~ üzere ileri 1 MemnUDiyetle öğrendiğimi7.e mektedir. · 
maltımatla oldukç_a anlatabiha~ dışında buJwunaktan başka hiç s~rdii~ dar~ ~ini . esaslı göre dericilerimiz bu yardımı Ş,mali Afrika.da Ma.reşaj notııe 

Ada.nadan bD<Jırlliyor: kü masrafla:rmuzı karşıhya.cak. olduğumuza inanırım. bir dileğimlz yoktur. Kuvvetli bır şekilde h.aüetmi§tı. Böyle ol k!fi bulmamışlar ve teberri.i mik mel n giriştiği t,ıaıTUztann lı 1~2 - 43 mO:h ut mevsimiudc borçlan=ı! Odeycbilcce • geçen G,"'t'Çi Avrupodaldleıin de •li olarak ayakta durmak .... har. ~ ~ ~·"?.• bir tannı dalıa ylik .. k bir yekUno deli biF pıraft'I' bu h~. ~1., pamugun ,:ıza:mi satış 'fiyatl<:tı- yıllarda olduğu gibi bizi banka armut devşirmiyor; ve yaklaş.. dısında kalmak dileği ise sayın duşme değil bil~ıa yukselme ibl8ğ etmeğe karar vermişler _ rinde ıniiess.r olmak lngU .d~.,. nın hiikiımetce tesb!t olundu~- kapılanna dü.şürmiyecck bir fi makta olan kötti ~nlerin tazyi- ~ilimizin dediği Pibi '4'.Kay- görülmektedir. dir. Cömerd yurddaşlarımızfn ağır darbeler vurmnktl?': 0n1~
m ıfundur. Pamuk ek· · yapan yat jı>tiydoruz. kBu sur1c.uc, harp ki ile hazırlıkları en son haddi· bediim.iş zamanlan yakalamak" Bu vaziyet karşısında ',I'ica _ navacılığımızın inkişafı yolun1a Akden,izden atmak, yakın. şarJ<
büyük Adana cift<:il~ ~eç ·n soru:ıasın u vu ua ge ecek sar- ne çıkarmakta olıtıalannı ma.n- ax.m:ni göstereıı1eık ~ ~ ~ .~kalla~ Cemiyeti~e gösterdik!eri bu yükse}< hami ~ tan kovmak. RuıJy~va cenuPtJ! 
pazar günü,ıırnat on v Çift- sıntıyı da karşılıyab"lccek bir tıki gormek icabcdiyor, ~ mümkündür. ~ hır tamimle bu jşın yet her türlü takdirin fevkin • ya.nlmı.uı öniine ~mek, beli"" 
ç.I r Bırl .;· salonun . A_dan' vazı yete gclmış olacağız.'" ne çare ki kendi kendini yemek A "'"I"' bu hariıi, ne Rus:ra m .kısa ~ir. Z&lll&llda öntenın..ı_ dedir. 'Diğer taı'af tan Adalan• H)nd"'1an<la 'Japonya il~ bulu: 
Valisi Bay Akif Es doganıo Top!anbda daha bır ok şey- te olan bu kıt"a MUttl'fikl<rle yı yıkaiak, ne Baldl ve aa..,.ya ıı.ı ısteııoı,tır_ hamiyetli halkı da bir hafia i _ mak da bu plilnla.rın icmdcd~. baıjkanhğırıda b'r toplanb '·"'r !er g"rfuıülmliş, neticede Aıık~- boy ölçilşeıniyecek bir dereceılo giderek kazanııbilir. lngiltez'e Mlllllrlll' k-ratifi . ~inde kuruma yedi hin küsur li_ ll'akat bu. har!'1'et .bir de •" ı> mıı~la.t- ve fiyatı r mevzuu uze raya bir heyet gönderilerek bu 'fakir bulunuyor. r.e bütün Şimal Mrikaat kayıt- . •vl'v . . ra vermişlerdir. bale aıt bır planın ıcaplantrd;S 
rinde konuşmalar.da bulunnwş· vaziyetin hükumete etrnflı b~r Hulasa söylenen odur ki Av sız şartsız Mihverin eline reç.- Vıliyet memurlaı' .koo_peratif,i Bu ~ra. mik~ıı ay~ on 9e dır: Bütün Aftf,kayı ~ er~ 
l::ı.rclır. Bugünkü anormal ~rt· şekilde arzına karar verilmiş- rupadan en az iki yüz yıl ileri medikçe, AV,nıpa. içip. ~ ve ay ~da.n ~tiba.nın tam ~kı_ şıne kadar on dört bin liraya ibf rck sömürmek. ·~ 
lar a!Unda t""bit olunan fly•t- tir. olan Bitleşik Aıııcrika, Alınan- sulh olmıyacakt.r. llltıa çahtmaga lıaşlıyaeaJrtır, !iğ ....,kleri liğrenllınillir. ~ ~ ıarın )'a.JNJ.an masrafı ~ .çıkıv 
r.ı.mıyacağl, bilhass:ı belirtılmış. r -
arazisinin dörtte birine pamn'lt Aralarından sa9l~~ı brunbe _ 
ek n ç.&kurova çütciainiıı m~ yaz! :uıun _ boyl~ ~.ı~. ı ;.~ılaz:ı~ 
dur olncaö-ı Yacie ed.ilınii, &er fakire dogr:_u yurudu, gozl~•w 
tör~ü zira~tc büyük lir ·· ona dik!11e~e cesaret edemıye _ 
veren Saracoğlu Hükfunetinin rek de?ı kı: .. 
pamuk zuraının dftekterini ve . -... KorkU:J1ç :ruh~ann ~umes_ 
ihtiyaçlarını ehemmiyetle naza.. sıU! ?en.ı. dınle. Biz senın ku~- Ferhada baktı. Ferhad . pek az 
rı itbarc alacağı ümidin<le bu- .retını ~ı.lıy.oruz; n.c. Sutramam, anlayabildiği bu sözlerin mana_ 
lu ulmu~tur ne de ıc;ınıızden bırme kabahat sını Melikaııın yüzünde daha va 

n · . çif . .. yükleme. Eğer sen hakikaten bi zıh bir surette seçmişti. 
Top1antıda bı~cok. tçı . soz zim dostumuz isen bize güvene_ Fakir spğukanlıhğını ve vah 

n.lmışlardır. Hatipl~nn hepsı de bilirsin. CeSaretimıze iman e _ şi halini kaybetmiş gibiydi. De 
bu Yll ma.he.ule an~ olan ?e.~l debflirsin. Fakat evr. etl biai di ki: 
k~u ~ ~ ili_ 25 nısbc- kardeş telakki et. Se-ı b ze kqr_ - Sutramaııi kocakarı gi•i 
tinde tahnbat yapugını söyli anı kerim hakkı için yemin ede bir şeydir. Nizamın bi7.e kaııP 
yerek, normal s~elerc _nazaran rck temin etmiştin ki bizim Ta_ hareket etmeei. miiınkün değil -
nada.<> ve. &mele ~~eüetınde. ~ bun Nebabı uğrunda yapacağı _ dir. 
ya f atlarında do .. t ~~ . mı.ı:;li mııo: ber hareketi Nizam Hazttt Ve Kurnburulardan bir çoğu 
b ı yukselıs kayd:dildıgını ~lcrı Jeri memnuniyefle göreçekler _ ayni zamanda tekrarladılar. . • 
B ve ~uı . ol~m _ş~ dir. Halbuki haber almak için - Afterleri yolda. Sen A bıza 
noktalan te~ .t~rmışle.:~. Haydarçbada kadar giden Sut_ aldaby~. Sen bizi h~ ~a 

"Ç kurova çıftcı ı bugun} 1 ramant actı öğreniyoruz ki Jlim_ aldatmaga kalkıyorsun. Bızım 
dü dım.rm nu c;ok iyi bi1!11ck di .karşımızd; yalnız Nızam de_ yakalayıp beraber i?eti~diğimiz 
tcdlı. Biz ihtik~ derecesll!:de ğil, lngıliz vali!!ı de vardır ve ~ki sahi?~~ .asil. ~ır .~ul~en. -
bir lqız:ınç lstemıyoruz. Bugun- bunlar bize karşı asker ve mu_ dir Ye dedıgınız gıbı hılekar bir 

hafız aevketınişlerdır. Şımdi lııU parça <'!eğildir: Onun yan~nda. -
Şehrimize tiit Bulgar 
ticaret heyett geüyor 
Bugiıin .şehrimı?.e bir Bulga.l' 

bes'etj gelecektir. Bu ~y'ct. Pt\. 
ınuk ve _parııuk ipliği alım salı_ 
a:u...iı:ln.-alakadarlarln. miızalare_ 

• lerde bulunacak V'C''Cn ~ lm -
ı1ar tetlcldcrinc evam edecek-

Haytlarab]ıd millkün~en kelle _ ki kıa ~a ~elki kaçak bır esır 
mizl nasıl kurtaracagız ve bıtta kız detildır. 
dnn nasıl savuşup gideceğir? Ferha~ fakirha korkak ve h& 
Yakayı ele vereceğiz demektir. in gö7.Jerinden cesaret alarak 
Yaıtayı ele vermemız dem k bir Hindüstani dilinde bütün bildik 
kısmımımn kılıçtan geQmes~ ve }erini toplıya:rak haykırdı: . . 
diğcrlerlıı.i.ıı de lıaP,SC atıluia:a, - Evet, b.u fakir edepsızıa 
VR. ;ipci~---vu..ulması demektir. biridft ... Bizi kuriarmız ... He _ 
~faşıhyor ki sen bize haklka_ pinir zengin ola.eaksınız . 
ti söylememişsin. }{ayraıp olauğu adamwa bu 

HilftWhi:in söylcittklerini rtıü _ cür'etinden canlanan Meltb da 
keı:nmeLbir ~anlıyarnk · beaabamı bir harekette 
ı;iıı ,bir~1füe ~ 'c ·det o b ıTu ı a.~tan kendini. a!ıkoya~ _ 
•1ıtad ki vuiy t\lı.i tama 11 ın Iı O ana kadar esırı ol~ugu 
nut rak vın "nı L~h r cd ı;· ·1i bir ku ·etten de sank,ı.. ta. 
hale r ku hn u Artık ira 
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[ANKARA HAB,_E_.........,..._. 

Belediyeler 
-------------~~1111-----..,------~ 

Müessese, senelik umumi Iıeyet 
toplllntıaını d"a Ankarada yaptı 

Ankara muhabirimiz telefonla Bildiriyor 

Belediyeler Ea.ıa.ımm unmmt~ey.eti bugün ea.at lir de Uiv m 
Mtıbaseba.t Reisi B. Seyfi Oran'm reisl:ği altında topı~ ımış, ba11 .. 
itan, ve Beledi~ ımetılüiarı teb.ü:t and.lğına. aıt illa.re meclisi YQ 

:ln~Jer raporları olrnııduktan sonra bankanın ve sandı n;. 
~lan tetkik ve tasdik ve i are meclisi ıbra 'Cct lmil?tır. Umumi 
~ mttdcJetl biten mılra.Rıbin yer.ıne yeru bir murnlöp seemışhr. 

1---ıj SPOR 

F.-tbol mevSi 
nin ilk haftası 

• -
------~~--:-------:--..-.-~ 

rakımlarımtztn durumtare • Liğ şampiyonluğu kime 
nasip oracak • Galatasaray kuvvetleniyor 

mu? - Stad antrelerine zam yapıldı 

F utbol mevsimine girdik · l 
Bizde sık, sık büyük bir 1 

ht'yccana, arasıt'a da yüz 'kızar 
~ı:ı hadiseler~ vesile olan fut
'uu_.l bu yıl da kabarık hır lWJk 
~llesini stadlarn çekecek .. Nl.. 
~nerbahç~n.in uzaklığı, ne de 

Ş ref stadının ·sırat k<Spriisli.1li 
a~dıran turnikesi scyh:einin gö· 
~ Ytldırmıyor.. Bwıdan ce
sat'f1. alan Jukadcırlar bu seı e 
aııt.ııeye bir havli zam yaptılaı. 
B zde spor kazanç "VUSitia ı ol
nıaktan ne, zalllWl kurtuı~caJc., 
Bu, uzenndc lSrnl'la durula.cat, 
b t meseıeaa-. 
. ~Un-'.!nku g~ m ~artlarJIJl aö~ 
0ntı.nde tutaı;sak bilhassa Fen r 
b ı.lıçc stadındahi maclaı:ı taki J 
~ ınera!dılw- · ç.jn büyük b & 

Yitl{ olacağını anla.ınııkta:,gü_çlül.. 
<'eknıcyiz ... 

• • • 

ça spor yapmak imkanını Prı 
biliyorlar. Harabeyj andıran aı 
ki bir medrese binasını kap~-:ı 
salon ş~kl' ne sokan klüpll"ı;-iıııiZ. 
denb'iııi lcmanlarına bö::t lr!:h .. e 
calışına imkanları hazııfanıak-

1 tadır. 

Bu imliansızlıklnr Clı-vnm ııt 
til.:çe fulbolümüzdc esaslı bir 
kalkınmamn hk bir z a.n ll -
his mevzuu olamıyacağmı uı •c't
mamamız lii.zımdır. Yeni sezon 

'bütün klüptemıüz ıQin uğuı 1U 
olsun. 

Hakem antrenmanlan 
Futbol hakcnıleyiııi çalıştır

mak gaye 'yle her sene ymı ı. 
makta olan lıakem ımtrenımın· 
larm Bl'yoğlw Htılkevı jimna~· 
tik salonunda bıu::ılanmı~tı.r. Aı.t 
renmanla.rfl> çarşamba PÜnlcr: 
saat 16 da ®.§lanıruıktadır • 

Büleınt:Tu ranh. 

Sollum ve ıarsa r.1atruh 
l:or.,aJ lr.n~ı 

e lin Ame~ikanın 
bir ~aJmtaj poli
z,..a~ı üt -ğünii 

MAINEYE VEP.IRICEN 

Madaoas ~arda 
yeniden harp basladı 
İngilizler üç mad
delik bir nota v~r-Alman radyosu General 

Sismark'ın öH.'ımünü 
teyid etti 

·d i ediyor 
Viclıy~ 10 (A.A.) - O.fi: 
Yabancı kaynaklardan verik·n diler Ve harekete 
=~~r~~~ v~~brı~n n!1!{ geçtiler Kudus 10 (Rr.dyo. S. 22,15) 

Ortaşark tngiliz ortlul o 
kororı::ahının tc>hl ci: 

Bu tun ee 'ı b ıy ırı a 

m h l'" t ndaki .!raru:ız pıotc"to
sunu • reddet_!.gı b1Idmlmı'3tı:. Vişi kuvvetleri mukave 

1 • a , dır. Te . 
clevrıy<' foo:Oyctı ve t JÇU ; mm J 1 tg~i· met edıyor 

· • ıt to nolnsı kc>ndısıı.c 
devam ctm.şt r.. ·~n .l. L. v l'.ı Amer k "• 

Hi.ıı:ı> ı.ah. ,ı u rind~ '·i hava fa.ı - ~ ının stvlJ n. liyi hf••}ı>.f 
l'yetı ';üçük n ' t.ı 0 

mu tur: 
2 tutı. :wn.ruk bombaıhırını askc 

dulimarı tay.}• d urnlınuştıır. h J 1 . t ~ ~ 
rı " e ... cıe :ı ~ c~· u ıut";",C , ı:ınıoı 1\ • .ıh vı: Sollum 

, d ç: l t ı:u mı bıkürmi)ti: 
, E:o. n 

1
1\1 ., . Berı n, 10 (A.A.) - Yarı rcs-

1 
Lo1lir.ı 10 (,\)\..) - 1 uı Ç<O un_ mı k,ı)n-ıktan bJd'r'lmi. tir: 

de dcvr.yc faal1ycti de\ .:ım etın<'kte_ Bcrlın siyasi mahfil :ri Fmıı 
d r Ş nal ve me- kez k mılnlııdeı Am ·ı .• b ti . 

· . il 1 M r ~n, - "n rn munasc e crm. 
ıe, te.ıtı cd hnı~ r -0 u 1 e - yeni durumu hakkında va7.İ) et 
::ı :vr tr..ıh muttc k ;u<'akl"rı t~ı::- iı:ımıktan kr;çınm kfa, bcr; ~Pr 
ıı.J. n t< :ırruı cd im t r. s ... 1ı gc~ - B yazsaray'ııı Fru.ns..1.ya Jtarli!ı 

J>ı tng 1 hr'\'U kuvvetlen Tobrı.:ıc acıkt:ı.n acığa bir f;anta i JlOl'ti-
a.mnnın ı ::ıkın <'l l.ı lcr ve rıhtım u_ kası tak p ettıği kivtıedilmelrl 
r;:crindcki t<'-" 'slcrlc antrepolarda yun dir. Bu deme ' Fransız Şt·hirll'
~ın ır çıl nrmıslartiır. rının bombqrdımanı iizeriue 

Cenup istik;.ımct ndc !lir mnh:ılde li'ramnz hükümoti tarafınd<ııı 
Kcnvrıya r<>Cnknt eden b r yük G" - pı:otest°' n~tasının Anıer lt:-n 

Lôndr 10 <Rndyo. S. 2,15) - Kra 
liyl't Hukiımctı, Dırl<:>ş k; Amerik;ı 

devlet ılin tam muvofakdı.ıle Mnfüı_ 

g ka valisıne verdiği uç mııddl;)lık 
bJ- notayı mutcakip adaya !k. r ı as. 
ke. i harekata başlamıştır, 

Not da, Adanın Japonlaıı tarafın 
dan bir us ol:ırıık kullanıldığı' %lkı,-e_ 
dnB.k en sonro yeni bir huk'lıı1'et t<'_ 
css iı e kodar muttef k de'Vlct.. • 
lcr ı.şaalj alt•na almucJgı, Jvil :e as_ 
kcrı memurların yerlerinde ltalhc ıqı 
ve hükti neti kral.ıycnin arazı özcrin_ 
de. hic bfr hak ıddiasında boluıtı11~n
cağı, l\fadagaskarın Fransız rnQ te'ın_ 
1ckesi oforok kolacaE:ı bildlrllınckte_ 
Qlr~ 

'·.... • 'il . • .. • . . '' • . 

tnis ne ısauet elde ı!dı1m'ştir hnr'ciy • nazırı tarafından red-

Gı:neraı Blsmnrk'ın olümü dcdıld°:ği hnkkındaki haberlt·ı Bir top fa bri ~ası 
Londra 10 (A.A,) - Dun Alman mi.ıııasebetiyle veıilmiştil': 

t dy ••, 21 ine Alman tUmcninın -nu-----
U'Tlund • .mı ,.e Rommel•n ağ ko1u 

~lan Von Bismark'1n öllününü tt!Vd u· ,ı;Sf'~n ve Co"fc·ıı .,Sökülerek ln_gilte-
et.ml§lir. ..,.....~ :~u. il , reden Amerıkaya 

- 13a~ tarafı 1 in'~• -

Bombayda polisle ... art· cbşında fıkirlerini serbest.- götürüldü 
halk arasında çc söyliycn 90 milyon MUslü.man Vaş'ngton 10 (A.A.) - Ödun~ ve 

v<ırdır. Hind'stanın umumi nü. kira idaresi rcısı M. Ed'i1aççı Stcu_ 
çarpl~D!.8 oldu fqsu olari: 390 milyond n 230 nlus bir 1ng lız top fabrıkosının ol_ 
Boıııbay 10 (A.A.) _ Niunayi3~ _ -IDJJyanu bu ;grupa dahil değil· d ı~ gibi sökulcrck Jngiltôrcdcn Bir_ 

dlr. Kongre partisini~1 siyaseti- le ıl: Amcrik.ıyo nakledildiğini "e .o_ er scyri.bcfen durdurmak içın şırı_ b 
n~ muhalif uyük bı?" gTtıp nrcv- rada tekrar kuruldu.:unu lfııA e1!1flş_ aetli ı:;ı-ar etlUdcrındcn polis d1irt . . w • f 
cuttur. Partıniıı tukip et tıgi sı- tir. Mühendıslcrııı yoptıkltu ı hesab J<ere a~ ebnck zorunda kalmıştır. . 

1 vaseti hos görmemcktedır er. göre, tngıltercde toıı yapı:P. Blrlcşııt ~aralananlnrdan 6 ki~y1 hastaneye b' k 
Kongre partlsi, ı.ı ta ·u11 ~ertkaya gond:?nncklensc boyle ha 

Japonlar Yeni 
Ginede itediyor 

Port 1'1oresby limanına 
70 Km. mesafede 

.Avustralya B'aşvekill 
)tapılan yaıdımdaıl 

çok memnun 

:ı 

HER SA1fAH 1 
; 4 

Vatmanla Ko Okt&r 
buJunarm~ormuı 

• 
tNM! A. C. Sa"•f~ 

G ördtfutiz mil hAllD'HH .-. 
l&nlerl! _, 

~ "1tk;im,eD, ray 
~ yıp~ git.meal kifJ d 
~ ga ~ de lcıetiefıin. 
ğuıdan dolayı 'ftdllıiııılıla k 
dokt.ör de buluna.mlJllll"IDll 
hu~ikidü' 

.v .. n,. .... r~..;.ı~ ....... zı-.-.ııc....ı: .. &a1.1111A111Ql 
&e.r. .... ~~ aJak • 

$pJvdun J1aea. k M' &m . k ~ = ~ema -&19 sa•tl :tsw 
Melbourne lQ (.A;A..} - Neşredılea tıklım tıkJua dolu ~ 

resııu tebliğde Japoıılarm. Yeni Gi_ ıııefes tüketen km~r, ~ 
ne de o, ep :;ıWJ}ey sıra. daM,lar b5l nün her dakikasmda• 
geSlnde. şjcideili bir. huc.uınn: kalkıtık_ - Ha ş mdi çarptun, az dah~ 
lar.ıµı v.c Mi,yoln'd. ıki mut.ıclik ıncv _ el'fiyoroum ! heleca.ru,19 yürek' 
zılcrlni i al ettiklerini bWµ-i.}pr. çarpıntıları g~ bir vat;.. 
Port .Mo~b~'ye .63 kilometre mesa_ man 1ayıltile kana ~ 
f<:dc bull,UlDll l>u aı.ra daglar boğazın ..elbet ÇJlh§D>nz. 
da muharooelcr .cereyan etmekWdr. :tçmde yanın saat.UaJlıir voı.; 
General ,Ro\e1 kumaodaauıdaki A _ Pider.kea bjJe lıafak•ler g .,._ 
\ ust.ral)·µ h kuvv.etıer çok güç artlar diğWı~ arı ikovam J1ia kalaba,( 
iç rnie ınndla ve fjiddeUct ÇB.T,p!Şnµık·r lık, bir cenderede saheılatan ak-
tadtl'la1·. şama .kadar vazife gö~ bir me-

Japon ıarın Dıırı1mu Mahzurlu murun hiç olı:nazsa ewiekİ ÇO-
Sidney, W A.A,) - JaPQQlar PQrl Juk ~un ~lğmt düşün-

1\forcsto(~e aı.ıcak 100 kilometu ka .:mi~ecek.kadarmüstMi bir m6-
-"CU!r ibJr ıuesa1'ede bu1Unu~1ııı a da alJ. almaıw i~der. 
mllkapd y~ta- bUWiırııa}ç gibi bi..r Zayıf omuzlarına i.ımne. hız
mah7.ur karşıı;ıniladıdaı: Japorlftr metler'nd~ en ağırlu.dan bi
ayru zam:mda !;(>il JwNveUe üh)tim cini y\Ucl~ olan k.ctoktör 
edılıniş ınev~·ıeraek.t A \'\lltraı.Yu kıt_ le vatmanı ~suliyeili •azifele
aınrın razıa ~ek rııklllda.rda çar_ ri.ne. perçj;gjemek içine basıt 
P•ımak zonındadıdaıı. j v. ınakul. tedbir anlan karın-

VJşi ıo (A.A.) - General M~ la~ doyurabılecek jNır refah'l 
ArUlur'un 1t~gfthu~rr bıldiri d.i_ eriştirmektir. 
ğfne 1.ttire J~aı: eli J> rt Mo_ ~ dm~ i§leri;rir yakıı.-
resby limanına 70 ~ilometre mes;ie dn;n alfık~ o~' l;J°ldiğ. 
de bulumnnktadlrlar. mız Beledi~ Reıa DllZ Lutf~ 

Avustralya Baf11ekılinı11 'Mzf'et1 Kı~n . .kadlr .bilirJ:iinden bu 
Canberra m (:A.A.) ParllmÇT'!_ nas psız ınsanl~n, ~ olan 

tada deme~ buluuon Başvekil Mı ~bi rcf.;Uıa kavut~alıiı, 
Cartın bilhass;ı ısöyte dem f httklL ?lara.k ~kl~nd". ~tma

Avustraly;ıya. ym<dım etmek Jcin mak 'lazım gel r ki bawtajslzlık 
1i:ıglltcre ne A ner1kuwn yapttkl; tan, ray y~maamdaa keııiız 
ıınd::ı:n meın unum. - tan1amiyle dw:ma.mış 0-. tram 

ş.ıltsi dü nı:: e ttöı~ detl a,~rl va,y sefurleri müstah4ııı1n ücret;.. 
meınlckctle~ d ha iı ntijddet A_ !eri vü;ünden zınk ~M duruve
VUSlt"alyı;ıy-n. chcrrmııyeül m lttnrda J;;U:Se pek ,.ı.YJ:I! oluı. Belediye-
tah.-vtyc gclemc:t. B~ den ~ı ı y-er mize. , 
!erden yapilan yardim baııp zarure! K.a.zauan lıir "DıiteııWtJlendı 
Jeı lnın nıusa t olabilti rull>ett.e bll Mi.ne ~lı~lan doytıraYılHllı da 

bild·g~I ~deci;.• ı-: ı-~---. gfuı için azm 1 haddini c:bulmuştıır.. - - ~· G ~'i'.n hafla parlak bir w. 
renle açilan futhöl m · 

~ ln1, lig m ~h!.rının ıllr Itarşı. 
n.ı~ oııü.müıde1h paza~ 

?'Unu r nerbaHçe ve ~f stad
tında yapılacaktır. Her yı! 

,tunPiyonıuk iç n çek:şen takmı- 1 
tunız.ın bıwlnkü durumlal'ım 
Yle bır gfüden geç ı elim. 

ltaldınnak lUz.umu hasll olmuştur. bankacılar tarafından lnmay • rcket etmek i n dahil çabuk (fÔı:ül_ 
-----~-------~-----·-~~_.,..,.-------------~~---- gören bir friyasi partidir. Ve bii- mesıni tcmın cdccektır. 

Mütte.fikl r mlzin Ottiışar -a \le Rwf makta devanı edetNiç .. 

.B~ 'l'AŞ 
l~ seneden.bcl'l lstnnbul IIT, 

f blpiyonlağunu el.ııdea ..bır-.tlt· 
~Yan .sı_r h ~yazlı takım bt• 
Yll da kun~et'li b1r vaaiyet :ıt 
.letnı~kt dr.. Genç elemanhrr 
gar müteşokk.ii .Beşiktaş be'~, 

"'L ını Hnsro e Yavazfa tık'v -re t.mıştir. Şampiyonluk su-
llndn g'-~cn senelerdeki W.I:ıi bil
t~ kudret ve en rjiSıni sarfc. 
~ buyllk '&.r varlılt olduğl't
r. iab. ta ·· lük çekmiyccek-
t~:~~iyah bıc:Nazlı ~kmuQ c..-rı 
-~ vasiı -randımanlı bir 
l'ifu ~karnı sıdır Hakkı ve ilk.
!'~ ün destekledıği tor hatb n
~ ve utqtdı)r. Bu iPbaı'lii biz 
~ ktaşı awntajlı bilhn.8.kL 
~~. 

GAJ.ATASARAY 
tl ~Çcn fığın son maçına kn
C aalr i1k Lıstıırun başında yer a.J.az; 

ıttnsaray bu yıl ta.kımlıı1- iyi· 
~ lakvi~e ~tmi.' ''azı~ettedır. 
ttı kırmızı'tı. elijpte İzmirli Sa-

1 • Ankaralı Keşfi ve Orhan 
Ua.,ht al caktır. 
k N1ec.a ye H:oyll sahasında b!r 

haftadanbed muntazam ~t:-
1 c devam eden Galatas~ray 

;.ı;t(·l'noman,ln.rı, takmu formuım 
lb onu"tur.., ,BU ibb1!rta san 
i rıtıızıhiarın durumlarını d:ı 
:tı gorüyoroz. 

ilk ve baş ~şimiz 
,..._--~~---·,..;----------

tün faaliyetleri Japon 5 tnci ko-~ 
y:ıy« ço'k m hlm mUcbn aa ınruze"tle 

yöll ma r.orunda bülunduklii ru u_ Villd lu lıazırlamıştır. 
Memlekette munnknlfıtı sek 

teye uğratmayı, uer "f'r iğti
ş~lar c;;ıkara.rak müdgfanyı 
1J'Üçle§tirm~yj hPrlef tutan bu 
partinin Japon 5 inci kolundanf 
büyük mikyasta yardım gbrdü I 
ğµ muhakkakhr. 
·Fakat bunun .Müttefikler or

dusunda güniillü olarnl< hizmt<' 
eden bir milyondan fazla Hintı. 
cengftver üzerfnıle bir tesiıi ol· 
mrunıştır. filiuıiistanda mecburi 
askerlik yoktur. Buna rogmc: f 
son zamn:rilarda 1~ bin Hintli 
~önüllü ka"d€d:Jmiştir. 1 

Kongre, askerleri ve Hintl' 
memurları vaz f 1erini terke ,d.ı. 
vet ettiği halde muvaffak ola 1 
m~. oüvUk bı.r i yan de. aı
kar.amamıŞbr. 

Alman 
kuvvetiel'İ 

- Bat taraf 1 ınelde -

mensup bir Alman muh::ırcbc grupu 
iıdde\ e taaı.'l u,: en duıımauı ~
,ı;ı Jnı klirtını.6} ve bataryaluı ıuc Uılı_ 
rip ctını$tir . 

Stalingrad bolıtesmde hnva kuvvet 
leriııin ..rurduıu iie yenıdcn baıa i _ 
tihkfıhılar ışeal eailmıştır. t 

Rjev ti'oı esırlde düşmon büyı.dq 
pıy:ıde ve zırhlı km·veUeri ile yelli 
den taıırruz etmıştir. 

Dün gec;e po yet tayyareleri 
Alm'.lnyıı Uzcrinde hırpalama ~..ı _ 
lar1 yapmlŞlOfrl:lır 

Venı Blr Hıımıe 

nutınrunal yız.. 

- Baı tarafı 'f rr;as. de -

Harp mevsim ıuıı ifnıat ve ~ ııa-
zan.µıış olan dost ye d,tirüst 

tan ima 7 
rn.cınICk ttir. \·a .aeya-

~ hat~e ba.şlanı zdaıJ. .e söy 
. le\1 ~im. gibi7 TürJr."·~~le ya-

- Baı tarafı ı 1 ~c •• - kından U-mas etmeJ~ rl!: ~i 
dell Hun:u ıiyaret etın.iŞtir. nım<,le ulaştığım ~ et'cc 

D t{u cepb inde~ı hnreıtittn h ı.r nin pek üstunde b~ qı tehas
raret ve .onum aldill blı· au-ada yopı_ sis etmiŞ,tir. Çok ~:f-.li H:v 
ıan bu gt)rfiı;me buyük: bir alaka u_ rıciyc V.cki'.l ııiz B. ~ Mc.. 
ycınclımuşur ncmencıo<rlu nun bevneh!ı ·ıcı 

l\f. Lll öl millfiK tın mevıu• şahsıyeti,.t'>. kençlisi:Jfe yaptığın) 
nakltın& g-azetecilcre demeçte bu temastan bir kat ~ ,ttlcelmi, 
lurunaktm1 1 tiua etın r. . bulunuyor. Pek ~ Şük· 

Gazetecifer, ..Tapony nın Sıberyııy.a r.ti 'Saracoğltı nun trakinincı. 
taart'W'-'l J;«>çm~ iÇin 'm \ 1 Ud" gôsterdigi yij:ksck ~)endi 
temfı Olup n -gı. h usunda hır sınc şahsi bir m~ ar 
suaı sorunC"ı. &>v.. Bftyffk El ı i\l.ı zetınemi ,ıaruti kr~. Anka.-

Vi i lQ (A.A ) - ~l nanl:ı,r Stn,. n.e\ 1·• t.ınımazl .. 
liılb'l'adın batısındu yen1d n bır Icı'l Japon '"'~-ar11to:-ıçeti ffua 89'frln 

nıdan ço.k 'tcmız ve mft!4ft int
baiarta ayrıbyonım:: 

hamlede bulunmu larthr, Ş bre nA_ Mabut Ettı 
kim t<.'peJer şımdt Alman ku\'vefle~ Tok,.o •·1 « ~A.) --JnPotı lmpı:ırn 
rlırin eli~de uilmmnl•taclır. Alrr.:ın tor1ç~ bu ı;ıtt, h &ıra,-da 3on•c\ 
tourruzunun bat1don ,sel.şıueslne se_ Büyük ın.,. sı Yokof Mllikt ıle elı;tlilır 

erkinmı ka!Jal etm~Ur. bcp de arazin.in burada <)Uz oluşu __ .,..,..,__,,;.._-..;.....-~---=----
dur. 

Rus tayyaril.Bri 
- B.aı tar.aırı lpclde -

Düukü yej ıır 
lki ~ndenberf jl~ eden 

ha.vawn ~~ 4kşa-, 
ma kadar devam edeJJ.. -ir .,;Yağ
mura~~. 

Ne askerler .sil3.lı1al'1m. ne fu 
Hfutli memurlar azie1Prln1 hı 
;faknuşlaı1dır., Bütün i ler nor
mal bir surette seyrini takip et
mektedir. ~a*macılığın, çııptıı... 
culuğun örılı alınmıştır. Ba.:. 
-yerlerde: c;:ıkan irargMalıklm.~ 
500 kiş kaçlar ölmüştür. 34 1 
milvoa: nü:f us olan koca bir nıem 
lekctte, bu, bii~ bİır' şey dt;· 
ğ'ldir. Kar~Wdan.n onüın.P 
ge~ek :için bil"~Ok verlesqe ~ 

.:ı hal' hükftmete YlUl'clınıdcı Stulin&radm bl\t,ısnıd#l dl ınan ~'!lk. 
Va a l •>< '·' • d · k 

10 ıstasyonları t.-:aı,>ntituu@. Burla da 
sebep Blidllpc te, Praı,: Bratlslafa._ 
nın 'Rw; ~ları t.ırl!l'ından bcmıbar_ 

BaŞTIJa .. aksı dlfôlUf ! 
~wida SU..~~ ~ 

turan• Ya.tlanıııiMlllSıl,-. dün 
sokakta oynarken ..._ bal
kond:a bWı.maıı bit ~4üşc

bulu~ll'. Hind.üttana bil~ ~ v~ J,l}Q ...... r~ J:ll~ . me . ~ 
takviye kuvv.etleri gÖQderilmi.!f · t av~ş..-dc :a{n c~tJr, :air ~c, 
tir. J üst.ü te-y n Almaı lWqUUli!!g *ıı;; dımao cdılmes dır. 

Bı:.itanv.a bükUıneti, havat va kürtilldi.ığu gıbi b~a k("!J'mlerde de 
emlfı.ki himaye isin yapılacak Rumen pıyadcsin~ hucumları p(is_ 

" Mman bıt'lıkçr' ge-rntsı batırıldı 
LQ'lldra 10 (A.A.) - AY,ni zamııw_ 

da hcnr :r. 'f1ern-1de bombarchmun u. 
çagı ofan yen rno~l Whıriw.İlld u ... 
Ç'Jiclnrı dlh\ ılk ~a ôlarnı,: .f:ıtılif~-
1e geçınışlqr ve Cherbourg nçrttfnrm_ 
dn ı;;l.iihlr 4 Alman baHkçı ~ı~~ 
batırnt,~l::ır'dır. Whitl\\'inı;I ııçıtklıın 
t~k lcl$.Uk ve jki ml)tör!tklU~. 

.rek 11ar.alanmı§tır. lıer ha~keti 1'€itün kuvveti~ &üt1Wmilf!ıür. . 
desteij:lcmektedir ve deytcldiyç~ı Slalingradın cenup batı m.~ıı dlı~-

kt·~ •ı- man hilcuınları ptislrurtulmuştur. 
ce ı . No\tollO!lisk çewesınadc patletli sn .. 

.......ll!Qr n 

\lllf devam e.utWl<t.edir Dıı mallan~ 

GazefecHeri mtz Jlerde. düşRUIQ klt!aıunmw ııeKıctmış 
e de kıt'ıalammız J<al!l!fı hUeunı n_ 

Mmt'K-orunma K~le_ 
t.eflıflD •allıı Htıv:ıg;ıeı fiıı:lılllİllle a_ 
filde .ıra.bir oilu :IWdlt' s'dt lls Is_ 
tanı:ım ımlJ'.:.Korlllllnll>~cle 

_ Bki tt(nrft 1 ınclde -

yük tayyare taşıtlanna ehem
miyet. vermeleri hep a.vnı.. dava.. 
nın muhtelif cepheleı:den ,Kö.rü.
~dtir. 

Men:ileketimizin de ballbJe uf
ra,fftığı müşküller istihsal l<adar 
nakil itlerine de şamildir. Bütün 
dünya memleketlerıni saran dU .. 

• b1r' . . e-

1 par.uk ~man lııuvvetierih'i "tekrar 
gcrı atmışlardır. 

Bozg11na uğr<l)lan Alm41.n tümenl&i 

Moskova 10 (~.) ..,,.. So\ryct tı»_ 
~lı:u: bW:o,'i"'14D .nq.ı;ottiii huslıııl 
bir bey~rQede bir M~ll\ı.an 31 ;A_ 
gustoşa. )f;:ı.da.r 'i en muddc.~ ıa.--tın_ 
Pi;, 7~ p~ı ,ıf.Ul,lleoA~ l<;J;;;) O 

tar;AAlqıiwı *®miila ~ cıf,'t'ıı_ 
t.Uçiıiı SÖll~!Uilcktpdlr. 

~~ ~- uır,finda 4~ Sovyet 

Budape$te 'O fA.A.) - Dtitı gtca 
Maca1·. 'topra~lann~a mü~. dım' ıcr 
Ierc ;vnp1'an havıı nkmında bir lt ç 
6lü müte ddlt yarnlı }"arttır. 

' Pı:~ı:ye ~kınlal' 
Budııpıt te ıo tA.A.) - -c;umn ır_ 

ces.ı rcsmep bUt:llri!di~nl! göre, Çf!r 
~amba 'e pttş~be r:tfn'leul SOvyct 
tn,vynr6lçr1 Budapcşteye ve Mnçaı.µ 
tanın mfitc:ıdt:lıt mtıfüı.n,."rlne hücı,01 
etmlı:Icrl:iıi'. 

aereyan eden rnuhake.-ı.-ıde!::ın 
He s\lÇlunı&n fiili' saiııiıt: lllııluıltmdiln 
MiW 'Klll".Ulllml •-nı es "31/2 

09/3-,t, 83 matlQI"* " • - beı 
Um pan eezaa M ......... MMcum 
IOımle~ '.fıılırCU ~ .. ol 
nıııit illıııfle llUar bik'ht • ~ en.i 
&ıb:ıh gazetesiade ncM'"'5ıne 

llf/9/IC tadhUme kaaıar veüdL 
cmm. 

sıl~az w,w~ .Ue ı.~tauıc-ııva_ TT d l Karar llüli•ı+-
8' ~n 2~ W,va b. yük kayıplara un_ • angın a yara a- 1hti1'4r 942.'4l7 

J'~W'. nan Nil'lo öldll Milli Korunma KamaQ18Ulo ... uaaıe 
$QV)l(lt bey.an,cıamesindo K~ılord.u_ Galata(lı Kırkcılarda Vnsil fct,l.clı ı.~u B<;iJttıllı ~va7 cad 

:auıı b~ ı.wı·att&at li'-3 cij,işman l\l Rozaya. ait boya .ilmılithancsbı- desi AS nw:ı ruı ıtwat Jlacetile 
mel).İ.Qln ş~ U Al11.uııı1 ş i ~mı:ıı ;ot_ :de benzol f)!llarımtı iştial etmcı- m~ı ıı.: h l t o&lu H~ Calıit 
~ gqJ k6lauuıın ltaly:n Maw~-, :al üaerlııe'-'bu.ndaıı 20 idin evva1 luıJüm'4t J ~ Milli ~ma 
SUıvak ve daba IJ:ıika mill C!W l~ıt. iıic angın c;ıJmuştl. lştial esaa- ! ın,1lı ~ emes.ade ~ey~ ..... ıııl,tıa _ 
alaı'~n ıeşekkiil ctt.ii& :ilAve olunu $.ıJ:ı. fl9ı yam.da buluna.n ti- k! 18.lil n ~nde ~ıı~u12ıijl. fiW sa_ 

yor. carethane sahibi Vasilin babıaı ~ olduğ~ Milli Ko~ 
lnı!ıa edllh ParqU~ı.,. l'.lliko aldığı yaraların tesiri.yl~ nunun 32/A, ~/3-4, :....~ 

Moskova 10 (A.A.) - Moellova dün hastahanede ölmüştür. Di- mnci.blnce be lıra alır 
l'adJıQınt, knıak köyü ciavrınd:ı ~ere ~ yar&lllardan fsta'VJlblia Yti·ı ödem•Yıe, 'i.,. .. clQk -
inen Alman paraşütçülerinin ekslı'isl .~iyeti de teJ:ılilu>Uı:Ii4 kanının upatılma blküm 
fliti~r. kadın Ye çodıll elan köJl"'bal' - sa • t k n e «eretı 
kı tarafmt!an imha eGtMttı.tıı b8r_ de eonndım heldeı:ııel m 
~ Y'!l:eı"1D: Pl9~:0-



- Buna, Yödik derler.. Bo-t 
yuna posuna bakmayın .. Ecinlı 
g.hi çarpar vallah ! .. Kara Mus
ta.l'a! Kara Mustafa! ... Hasmını 
ufak tefek görme! .. Tekrar edi
yorum: Hamıuru ufak görme ... 
At; gözünü! .. Vallalı açar gözü
nü ha! ... 

Ca.;,;gır, duasını okudu ve, peh 
lıvanları meydana salıverui. Pch 
llvanlar çırpınuak sahaya yü
rüdüler ... On iki pehlivan mey
dan yerini dolıhırm~. çırprnı
yorlardı. Hclfı.llaşmalar da oldu. 
IN"ihayet güreşler başladı. Arna
vut oğlunun gözü Yörük Alirle 
idi. Pomak Deli Murada şunla• 1 

ı:;o~kd : 
Murat ağ'ci! Yörük Aliye 

çc·tın bın.,i düştü. Bu, Kara 
], ıı t · fa, çok oynak bir J>ehli· 
.ındır. I<'nkat ne de olsa Yörük 

Ali ayarında değildir. Lakin. 
M 11'-ltafa eğer Yörüğe güreş uy
durursa eneyce üzer Yörü?!;ü .. 
Şu b.z m oğlana bak!.. Tnm be 
liı.lısına çattı. Bakalım Molla ıle 
IH •apacak ! .. Her halde bu, se
fu kolay kolay yenilmiyecek . . 
Mollayı üzecek. fyi besledi ken
ô n bu ı;efor ... idmanı da üze
d ııde. . Daha hala gözü Yôr ~k 
Al.de ... Şahınzade de, Kel ).fe-

• m şe ~ıı ttı. Şu ihtiyar Cazg·ıt', 
y<ıın:ın hC'rıf! Ne giizel de eş 
baglıyor. Bak ne bıçimde e5 
bat:lhdı. Hep bir biçimde... Zıd
Jarı birbirinden ayırdı. Bu, be
rJf b z.c de böyle bağlıyoı be' 
El lli olmaz amma... Bu, güı €· 
!l.n tortusu şöyle kalır: Yörük 
Ar, Şah.nzade, Mehmet Molla, 
) dkacıklı Kel Hasan ... Ötekilcrr 
1:;upüri.irler bunlar ... Fa.kat :$ii · 
reştır bu, belli de olmaz hn ! . 
Bakarsın b zim Deli, Mollayı ye- ı 
fll'I'. Kel ~emiş, 

1 
Ş~i~zad~yi 1 

lrnydırır .. Olur ya ... LlıJ<ın yuz. 
ıle ınni be~ ihtımal bunlar de-ı 
ğil mi? • 

- Öyle! .. Dört kişinin iiı.edn
dc kalacak güreş.. Fakat çor. 1 
boğuşacaklar .. Çetin olacak J;Ü
f'<'Hler ... Yörük Ali, bu, güreşi 
c.,.'lk tnrsa aferin ona! .. Babası, 
dokuz doğuruyor .. Gözleri yaşlı. 

- O da amma düşkürı Yör\i
ğe... Ne içm bu kadar üzti) or 
kendini ... 

- Ezilecek diye korkupı<>r .. 
- Bak hele şu herife! .. Yö-

rüğü onlar ozebilirler mi? Bır 
de bu adam pehlivanlık yaptı. 
Zannedersem büyük ortaya ka
dar gilrC§tİ. Hem de iyi peh1i-1I 
"vandı. Fakat oğlu kadar anla
madı bu, pehlivanlığı... Yörük 
!benim neslimdendir be!.. Döv · 
me ~lik g_ibidir o ... Bana, öyle 
geliyor ki, Yödük Ali, çıkarır bu 
gUreşi gibi geliyor bana! ... 

- Ben de öyle zannediyorum. 
Kara Mustafa, ilk hamlet.lf 

Yörük Aliye girmişti. Yörük A
li, truıımadığı hasmının ne ya
pacağını bekliyor. Ve, zekfısiyle 
,güreş çalınunı kontrol edi"ordu. 
kara Mustafa, dolu dizgın ~ö
rük Aliye salıyordu. Yöriik A
li, basınının hamlelerini defcdı 
yor ve, bazı oyunlarını da oyun
lu karşılıyoıdu. 

Yörük, hasmının derecesini 
anladı. Molla, Şnhinzade aya 
r.ında.n biraz diişUk bir pehli· 
vandı. Ustn, çelık, çalak olmak
la beraber zek§.sı kltü. Çab•:k 
avlanabilirdi o. Avlanmak için 
fırsat .kollamak lftzımdı. 

Yörük, hrumıını kuşkulandu 
ma.k da istemiyordu. On dakika 
kadar hasmım kuşkulandırnır4-
dan boğuştu. Güreşin onuncu 
dakikasından sonra Ka-:-a Mus
tafa, Yörük Aliyi kaz.kanadına 
e.:touştı. Kanatla bUkerck ve ÇPO 

gelliyerek yenmeğe çalı~yoruu. 
,Yörük, meşhur olan kı.ı.~kmı~· 
dından sıynlma oyununu tatb k 
ile b r hamlede hasmının topuk-
larına ineli. Kam Uust.ufa, hır 
uıda ınağlfıp oluyordu. Doğru 
ıarak bırakıp kaçtı. Yörük AI:, ı 
:ııasınınnı üzerine gitmcmiÇjti 
.E.<ia.scn gideeek Yak.it de k::ılmn 
mıştı. Kura ::\1usta:fa yere dü~Pr 
diişmcz ~ıc;rayarak k:ı.çmıştı. y·, 
rük ve hasını tekrar ayakta bu
luştular ve, kapışt,ılar. Yörüğiin 
ınukabeleSine Arnavutoğlu, ha
yıfoııştı. Gülerek : 

- Murat ağa, gördün mü Yö
rüğii? Nasıl sıyll'ttı kazkanaJ: 
ıu '! Hem de t~ tflpııklara kadar 
iııdı. Yen;lıyordu Kara Must:l
fa ... Yeı ecek onu! .. Fınıat k \1 
luyor ... Hem de hasmın oyunuy
la. yeııccck ... 

- Çok glizel güre.-,iyor hl', 
çocuk ... 'remklııli ve, ustaca gti-
rcşıyor ... Ben de seYıyorınn bu 
çocuğu... Dediğin gibi yenecek 
ı. Jstafavı ... N~rede onun giiı c 
fri, nerede o! .. Hem kolnylılda 
yene<::ek ... Bak senin Mustafaya 

,, 
..,..,, 

neler yapıyor! Mollayı sallıyor 
vallab! 

lstanbul Fenni Mezbahasının 
Veteriner heyetinin kontrolü altın.da.1 kesilen ekstra koyun ve 
sığır etlerinden yapılan ve altı ay Şehremaneti soğuk hM'll 

ucpolannda mu.haf aza edilen 

D VUDOGLU 
- Evet, ii?.ecek Mollayı o ... 
- Mollanın hali harap ... 
!Dedi. 
Yörük Ali, hnsmı Kara Mus 

taf aya daha hamleye başlanııı... 
mışU. Mustafa, haml&lerine de
vam ediyordu. Kara Mustafa, 
kendini topuklardruı kurtardık
tan sonra bir kere daha olsun 
hasmının ne demek olduitmu ve 
ne yaman bir afacan bulund.ı
ğunıs mulahaza etmemişti. E; 

Bu üç harf, bütün dünyada baş harOeril~ tam• 
nan ve büyük bir lngiliz kimya sanayii ittihadı olan~ 
tMPERtAL CHEMICAL tNDUS'JRIES'tn' riımuzudur. 

Sucuklarmı her mezeci ve bakkatlardan araymız. 
Sucukla.nmız İSTAJ.."BUL BELEDİYE.Sİ harici imal edileıı 

bilfımlml sucukların ht-r cihetçe fevkindedir. 
··--- Dninönü Ta.~ılftr No.4 TEL: 20;)58 G:!ım:~P· 
================:::::::::==============================:=::;:::::: 

vet, Kara Mustafa, hasmunn 
yaman olduğunu bitiyordu. FP. 
kat bunu bildiği halde zeki b ·r 
adam gıbı düşiinmiiyordu. Hal
buki, Yorük Alinin Kara Mus
tafaya yaptı~ı kazkanadı ~ıy:ı-rt 
ması mühımdi. Eğer Kara .Mus
tafa, hasnınru bu hünerini ve, 
inceliğini düqünmüş olsaydı, h.ç 
bir vaJdt böyle deli dolu hamle 
lcrde bulun.m.azdı. Yörük Ali. 
çok temkinli ve, sabırlı olduğJ 
İ<'.u hasmının boş yerini bek'.ı· 
yordu. Yüzde yüz gP.rantili 1:fr 
oywıla onu yenecekti. 

Güreşin yirmi beşinci dakika
larına kad..-.r glireş böyle ayak
ta cle\·arn edip durdu. Yörük A
li, hasmını birkac defa oyuna ge 
tirmek istediyse de muvaffak 
olamadı ve, boşalttı. Mustafa, 
"ril /~ine güvenerek boyuna s;•J 
dınvordu. . 

Güreşin yirmi beşinci dakı -
kalannda Mustafa, Yörük Ali
yi' <,~sprazda topladı. F'ırsatı b~
rnuş ve, kuvvetli bir çapraz top 
l:uruştı. Yörüğü ola.nca kuvve
tiyle sürdü. Fakat on adım gö
türmedt!n Yörüğün me'ihur yan 
baş oyununa takıldı. Mustaf".'., 
yan baş ~yununa ~ircr girmez 
<;özüldü. U!rte de hasnunı köste
ğine g'rcli. Mustafa, hızla boşa
nıp çözüldü~ü zaman ayak kös
teğine de girince takılıp hnsnıı 
nın önüne kuzu ~ibi yattı. Bu 
hareket gayet kolay ve, sak n 
olmuŞtu. Yörük Ali, hemen he
men hiç biı· kuvvet r,metn.e . 
m şti. Küçük bır mn.nf:vra ile 
işini zorlamadan görmüştü. Ka
ra Mustafa hasmının altına 
düşer düşmez toparlanıp ·;e., 
wrlarup kaçmak istedi. Fakat 
her ta.raftan kösteklenip baı!- 1 

1 

1 

\ 1 
1 
1 

BRUNNER MOND, NOBEL'S EXPLOStVES. UNJTEO ALKAU 
ile THE BRITISH DYESTUFFS CORPORATIOtı: gibi hir kaç meş-
hur finnan'Hı birle;mesi ile 1926 senesinde tP.şekkul 

_eden 1. C. 1., Büyük Britanya adalarmda bir c;ok Fabrikalar 
işleten ve binleu·e i~çi kullanan bir teşPkküldiir. Yalnız 

sıliıh ahına alman 1. C. 1. müstahdemini aJt:di Lugün 

11.000 i geçmektedir. 1. C. Lnin bütün dünyaya şamil 

bır satış teşkilatı vardır. 

l. C. 1. bütfüı dünyada ağır kimyevi maddeler, 
kimyevi gübreler ve haşarat mücadek ilaçları istih
sal ed~n firmaların belki de en büyüğlidür. &ya 
ve uzvi kimya maddeleri imali hususunda dahi 1. C. 1 
eıı büyük üç teşekkülden biri olup, demirden gayri 
madenlerin istihsali sahasında ise bütün diin ·i:!da en 
haş\arda gelir. 1. C. 1. ınüı.;t:hzaratman nıik tan yüzle· 
ri lıulur. 1. C. 1. nin fenni ara~urnıalara tahsi::. etııği_ 

nı~hlag senede 700.000 lngiliz lir.;1'1 gibi yük!1ek hir 
y•· ;ü ndır. Bu rakkaın, teşkilittıınızırı daima rakip· 
lcriııden daha ileride olu~unu temin eden. hüviik ke· 
§ıf1ere yol açan \ie ~erıındeıİnİ aıır.ak U7UO vade ile 
\leren derin fenni ara:ıtırnıalMrn hüınrnalı ~ıırclh. ta· 
kiLi hususunda 1. C. I. ııin hiç bir 'zahmet ve rnasraf· 
taıı ~·ekinnıediğıııe en hariz bir delildir. Bu rakkaın1 
liıboratuarlarda doğan en ) üksek icat fıkri ile ihttsa~ 
~m, fabrikalarda fngiliz işçiliğine has ustalıkla ımtiıar. 
etıiğinin bir garantisidir. 

1. C. 1. atam eti farikasına her nertde rı.sı gP-fİr· 

ıenıı! bu riimuzlarm kimya "'anayiinin istihsal t-delıİ· 
let·eği erı ivi maddeleri temsil etti{!ine tmin olalıihr. 
umz. 

1 PE~IAL CHEMICAL INDUS TRIES LIMDTED. 
~ndon, 5. W. ı. 

'\a.k-t;ni lıoş J!;t:c:irmelr, i~i )·emek, İJi içmek, ., 1 
İJi müziJı dinlcnıelı M-1i) en: 

Kurar 11 ülasasıdır 
Cet~ ~42/23H9_2405 

Mıllı Korı;nma Kanununa muhale_ 

Nafia Vekaletinden : 
EKSiL TM EVE KONULAN IS: 
l - Su işleri altıncı §Ubc müdürlüğü bölgesi içinde Soyh .. n sol sııtlll 

sulama \'e deşarj iCbckesile sına! iınalfı.tı ve J:iletme binaları ıusaau ve 1tı5' 
ma ait harita işleri. 

Tı:ıhmin edilen koşı[ bedeli cynt vahidi esası üzerinden (8.000.00(1) 
lira (00) kuruDtur. 

2 - Eksiltme 21/9/942 tarihmc rnstlaynn Pııı:ırte~1 gunü saat (lfı) ıe 
Ankarada Su işleri reisligi blnıısı içmde toplanan su eksıltme komısyonıl 
()dasında lrnp:ıh z:ıı f ıı sulıyle yapıl.ıcaktır. 

3 - 1stc:>khler eksilune şartnamesi, mukavele projesi, bayındırlık •şl~ 
geRel şa ı tnamcsi, umumi ve su işleri fenni şartnamcsr lle hususi ve fen 
şartnameleri \'C proje!<'ri (50) lira (00) kuruş karşılıtın<la su j{lerı re15• 
Jiğinden alnbillrler. 

4 - Ekı>ıltmeye glrebılnıek için isteklilerin (253.750) linı (00) kU 1~ 
luk muvakkat tcminnt vermesi ve elcsilbneııin yapılacni!ı gunden en aı 
gün evvel bır dilet.çe ile Nafia Vekaletine mtiracaat ederek bu işe mııhstıı 
olmak üzere \ esılt:ı ıılmalan ve b:ı vesikayı göstermeler: şarttır. Bu ırıud' 
det kinde \'f'hıkn ıı.tı>ginde bulunmı-yanlar eksiltmeye ıı.ıremczler. ı;1r 

5 - ısıckl.lerin teklif mektuplarını ıkinci ınndded,. yazılı saaU.etl ~· 
s:ıat öncesme k:ıdar su işleri rei<Jli11ine makbuz karşılığındn vermeler. 1 

zımdır. Poı:t.:ıda olan ge<'ıknıeler kı bul. edilmez. (d651) (8W~ 

:::::.============================:-.:===============-========~~ 
iLK - ORTA - LiSE 

Kız 
Erkek istiklal Lisesi ~:!:~.z 

Talebe kaydı 1çin hcrgun mı.iracc.at edil~bilir. Eski talebe kayıılarırıırı 

yenilenm<$ınc ~ Eyiule kadar devam edilecektir. 

ŞEHZAOEBAŞI, POLiS KARA KOLU AAl(ASI 

Ci1Zillil•m~!21ıc:::a Telefon: 22534 •mmıım•••IOI~ 

====================:::::::====================~ 
Anlıara lnhi~arlar Baş 

Müdürlüğiinden: 
1 - Sarıy.ık;ı tuzlasında 17459 lira 40 kuruştan ibaret k~ıf bedellı ~ 

memur ve bir ;mb:ıru evi inşaatı kapa 1ı ıı.arO:ı ek~htıııeye konulınuştur· ~ 
2 - Kapalı zari c,,;SJltmcsinc 24/9/942 Per~embe gunıi EUat 15 de B ' 

müdurlhgumuzde tophınacak komisyonda icra cdilccekt r. ıı· 
3 - Keşif e\•tnkı Ba mudürliığüıniızdc inşaat koııt.ı:ollugunclıi ..,,e 

mum mudurhigumiızde inşaat şubesinden alınabilir. 

4 - Muvnkkat temınrıt 1310 lıı:ıdır 

5 - 1 tekl.lerin asgcıri on bin lir:ıİık iş yaplıklnı ına dair \'esi~ııl ''r.: 
nı eksiltme 1.arıhinden sekiz gun evveline kadar umum mud.ıı·lugumil:r 
şnat şub~ı ne \•ermt>lerf \'e or:ıdan fenni ehli.yet VC3ika«ı almaları Jazıırıd1';.. 

G - istcklUe:nn knp:ılı zarf teklif nıcktuplanııı eksıltme günü IJC" 
saatten bır snnt en•ellne k;ıdar ba~ miidiirlüğümüzde komısyon b:ışl'sP1 ' 
ilına vermeler. \ e postadaki gedknıelf'r kabul edilıniyt'<'egı ilfuı olunur. 

(~ 

lstanb11l Deniz Komuta11lığından 
Yaşı 32 d<>n fazla olmamak iW.ere yedek subaylardun kabul ı0'.' 1tı; 

nında ıı uvarr ... ı: o l.-'l':'ıH'ı.rdftn yirmisı deniz ordusu için hesap ve rnu:ııı .ı 
le memuru ~ etıştirılmek uzere alınacaktır. 24 cyliıl 942 tarihine ı-ıı ' 
muraı.::ıat edıl•ı esi lazımdır. tstcklilP.ı;n kayıt ve kabul şaıtlnrı }1:1\tİ' 
da maliımı:ıt ıılmak uzc·u.: komutanlıgımıı.a ımırm.:ııatlıırı. (!!32~ 

1 andı~.J gördü. Bütü.Q zm hı 
.kuvyetleri ve ham leleri bo'lt• 
gittı. Yörük Ali, hasnunı altma 
alınca hemen yan kazıt. tak rak 
sonra da arka ve ters ayağı al
tından dolayarak )<östeklerdı 
Bu, başlama karşısında bası•ll 
havalanıp kalkmak isted'ğ'i za- -
man aı ka ayağının ab.ndan kös 
~i yukarı doğru çek~rek zoı·. 
Jar ve, kazıkla da tesb t eder
di. Hasım havalanacağı zanıaP 
bu köstek dô1ayısiyle dizlenıp 
öne doğru düşmek mecbuıiyet•n
de kalırdı. Bu, o kadar rnaııe
velalı bir tba.ğlama idi ki, mand . 
olsa ycrınden kalkamazdı. Kara 
Mustafa, kalkanuyacağın ani'! 

M SA İK 
fottt•ı ~u~·lu BUyuk Ayasofya Çcş_ A 1 
ıne s<ıknk 2.; numarnda nukliy:ıl tı_ ~;c;:li;il'l:m:l~::E:::ıK T P 'A R A N 1 Y O R•m:?D~Ji\ 

dı. Üste <le tehlıkeye düşecelt· 
ti. Sonra, Yöıük Alin•n bir t u 
bıati daha vardı. Hasmı hava!:ı

Beyoğlunun en k!bar muhiti!. 

nı p kalkarken kijst ek le bcra b~r ::.=:::::?1::r::ı=::ı:~~:;ı::ır:::ı::cm:m!::C:!.i!SC:::::.:ı:c:aZiZ:ız:z:ı?.Eı:mı:i!:::o::ı:c3ii~ 
ili.erme düşer \'e ezeıdi. Aı n~ 
ıtutoğlu, Yörüğü tnldp ediyo.
du. Onun tutuşlarına h::ı.yı hveır
du. Hasmınnı iizcriııt." 1üsii'll.·r i 
hoşuna gitti, Pomak Murada: 

istiklal oodde~1. No. 451 "Stüdyo" nmı iistünde. Sipariş iiu~ 
rlnc hususi akşını ~mwldc.ri. Sofranızı m w'l<lon t:cmın t..-d.iniz. 
Tcleton: 43848. Her naza.rh.~: -n!q}amı MAS:\.RtK w a~"'a(fa~ 
lannın iştiııı.kiyl..! hm,u~i sunre .. Pelt ~valanda STÜDYO açıl:~ or 

- ı. urat ağa., bH.ğlamalan g ;i 
rüyor musun, liste de, hasmıl'ı 
boş bırakmıyor .. Üstiistc clii ·tt
rüyor. Diişüşll"..ri ele çalımm
t!a. lliç ltenct.sinc 7.0r vermeden 
ha.<:."JJU eziyor ve, belirsiz hırra.· 
lıyor. Aferin şu, Yörüğe! .. 

- Usta çocuk vcssclfı.m! .. Ru 
öğrenme ile ohna.z ... J{~udıliğ.l'-

Askeri Tıbbiye Okul11ndan 
1 - Okulumuza gırme11r. if t< kli Ez acı, diş~. hukuk ve <igrcimcn okuı-la_ 

nn ;mtıhanlorı 15/9/942 tn1ıh "aııt 10 d:ı okıılumuzd:ı yapı\• aktır 

2 - Tobıb ikı \e ü~·un<'u sııııfl:ıra giımeğe 1ste.-:li olrnrl:ıı 20 ' !)/!H2 
tarıhinc kadar v~ı; .. ikını ,kı , 1 eımcyı: nler Jlınmıv1c,ıkıır. 1 

3 - Bu yıl m~zur olıınlrırd<.n tı:ıbıb ve kimy;ı hirinrı sı ~ıf. rırmt•ge 

isteklı okurin··dıırı yahııi. ıftıh.w li5tl•siııc dııhll olımlar imt.ihan~ız ktmııl Cfll_ 
lc<:eklcrdlr. Bu gibılcr 20/9/942 tarıhlnc kndoır okul kale.mm~ muraı acıtın 

knyıtl.ırınrı ış:wet veldll"(,'Ct'kltrdır. Dı 'erleri Uni\"ersitede nçıl<ıcak ımtih. ndn 
muuıffn1' ıılnnlı.ır içcı ı mdc yuksek not :ılı:ın lar seçilerek nlınrı<'aklaı dır. 

Bunl:ınn ımt hıın gu'41eri ayrıcıı gn7.ctclerdc ılfın edilecektir. 

den buluyor bunlan ... Bu, dii· Giinırük mulıaf aza ge11el komutanlık ı 
şUşler h, smı belli ebnedcn e1.er. 
Ta.m ela bc.lınin iizc•-ine 'lfü;üy0I'. S8f 1Jta/ma JlomİSgOnllndan 
Boşluj!a ... Düşccc;k yerini biii- Kumaş ve· biltun malzemesi rr:utc:ıhhidc nit olmak uzcrc Gumnık muh, 
yor ... Kara Mustaf.ıya hüvlt.. <'n !aım tlcııiz t.c kllatı knpıan ve ımircttcbau için pazarlıltla 150 takım kışlı -
kere düşüş yapsa tamnm<lır it,'. 

k 150 takım yazlık ı>lbısc ve kaput yaotırılacJktır. İsteklilerin piycısrıda lıu1u 
Güreşıni yarı ılnr vallnhı.. -

Kara Must:ıf a-, Yörük Al'ııın nan bu ise eh crışlı nıımunc kumıış p:ırçrılarile 14/9/942 • Pazoırtcsi günü 

d s.ıııt l 1 de Cnlafa - Munıh:ınc cocldCsi 54 No. lu dnıredeki kuml.ı:yon:- gel_ birkaç ker-c ctü c.- üşün en sonra. 
· mel r i. 9835> 

havnlanmadnn vaz~eçtı. ÇibJ.:ii -----------------------------

careule meşgul Te\ !ik oglu Tnliit 
Çelen 'li e Emın oğlu Hayri Brol hıık_ 1 Kooper:ıtıfım 7C 75 1 re ,,ehri ücretle bir kiılip alınac..ığından bllhn" 
kınd:ı İst::ınbul Asliye 2 ind ecza makine ılc yazı ynınıa' a 1ı1uktedil' olanl.ırm kooperalıf mızın merkcı 
mrıhıtcmf'sındc cereyan eden muha • bulunan İ stanbul Rız:-paşa yokuşu Şnrk Han No: 4/5 de Muchiriyet 

k• meı::i netıı.:csınde suçlunun fıılı sn_ mül'ııt•mıtl .. rı ılôn olunur. (Mnhdut mes'uliyetli Elle Çorap \ c 
bıt old ıgundan ::'.fılli Korunmrı ka _ tı"ı') Trikotaj imalcileri Koope ~ 
·ıuırnmın 32, 59, 63, 64 't'. C. K. mad_ Wıı::~ımz::~am:t:s!::!li:ı:a:EstCS!!:l::C:::z.l:::iii:C.:ia~::::rl;::;;aEcıJ~",$~ 
de ıeı · m11C"1bınl e cllı şer lıra ;ı gıT pıı_ e1:;ıaııı=:;:m=:ı:z:;;;;::z:ı1:.-m:ııı::ıı:ım:ıı-=-11:1:mımı;~---=::~=-=m::.ı-~llôll~ 
r:- cezaSl odemelcrine ve on ooş gi.ın 1 
muııd<'tıe de di.ıkkfınlarının kapatıl • 
masına ve hfıküın kat'il~tiğinde iic. 
ret! suçluya aıt olmak üzere karar 
hul!ı asının Yeni Sabah g:ızetcsinde 

necŞn·dılmesıne 6/3/942 tarihinde .ka_ 
rir Vt-rıidi. •9860t 

Ka.r.a.r Hüla."W!.sıdır 

lhLlrnl 42/374 
Mılll Korunma Kıınunuruı muhııle_ 

flttl•n suçıu Kıısımpıışa Zıncırlılrn _ 
yu Nalıncı bayırı No. 3 kÖmtircülük 
tıcnntııe ml~ı.,'lll Mchnıct oğlu Mev_ 
lud Aytekin hakkında İstanbul Mil_ 
li Kıırunma nınhkenıesınde cereyan 
edcrı rnubnkernesi netkeslnde suçlu_ 
nun fiilı s:ıbıt olclugundıın 1 ılll Ko_ 
nınrr., kanununun 31/2 59/3 63 

aliye Vekaletinden 
Maliye Ml'Slek Mcktebıne :ılınııcak tnlelıcnin seçilmesi için ik ntı 

defa dnha yaz.ılı Vt. !-(•zlu mus:ıbaka ~ılına,tır. l\'luqbıkaya gtrmc1' ' 
17-25 y:ıŞınd.-ı olmak, en aşngı orta mektep tahsilini hıtirmiş buıuıırıı: 
aı::kerlik ragıncl'1 olanlaı ır:in askerli •ıni yı:ıpmış veya saır tcbcplerl~ ıı181 
sıııı kesmı~ ıılnııık şarıtır. «Teclllıler alınmaz• yazılı ınilsnbaka 1mtıhll11 t» 

10. Eyllıl. 1942 uırihındt' yapılacokhr, Tıılip olanların .)lntıhun guııünC r 
dar Ankortıdıı l\klı.>e Meslek Mektebine ve vilAyetlerde deftcrd.ırlı1'111 

ınüı oe,ıntbrı J,ııımciıl'. 

Aııkaraclı jcrası knrr.ırlaştırılan EÖzlü imtihan günii 15/9/942 d 
25/9/942 ye nlınmıştır. 

Mckteb.n tah.~il muddcti jki yıklır. T alebe mektepte yatar. Ayı ıcil 
ıı 

şclerinc ı ıukabil orta mektop m<!'lUnlarıtHI ayda kesinti.;it: 40 ve )ist' 
zunlarına 45 Ur::ı veriliı. Mck'U!bi muvnffakiyeUe bitirenlerden orta il ""

1 . ov 
mezunlan 20 !ıra, lise rrıe.1.unlnn 25 lira ınonşlı memuriyetlere tayııı 
nurlar. «7735> •11!.124> 

T. C. K. 7fl maddeleri mucibince 10 ============================================-
lirn agır mıra cl•zası öd~mesine ve 141 _!1m!3J!IC11•illllllKllllllZ!•••••mz•••••111••• 
gun muctdt•tle de dükkfınının kapa _ 

iıln.ns.nn ve hiikum kat'ileştığiııde Devlet Dcmiryolları 
ucı etı suçluya aıt olmıık iiıere knrar I glEl:IRl'llli:iiöl'Dl.3K!E!lll.l:iJllSli:S::mEDB•Bmmı:mE1••d':7 
hulfı asının Yeni Sab,,.h gazetesinde :11 

ncşı 1.'"dllnıl'Sirıe 23/6/!H2 tnrihinde 1 - 15/9/942 tnrihinden itfb.·uen D , D.11 No. ıu Ankara Bımlıy · t 
knrnr verı1di, c9D61> fesine Etimesut - Sincanköy böig1wıi eklenmiştir. . 

hasmının düşüşleri lıerb.ıt .. ı Ifar.ı.r HUtas:ısıdır Karar Iliilasa .... tdır f 
Yorük Ali. rnlımım bct.Iıyor .. u. •1 kA 42/373 ı"ht' '· 94"/202 :::> .. .,,..., 

Hasmını paça kasn:ı.ğıra ala· • hlll Korunma K:mununn muhale. Millı Korunma Kanununa muhr•w C ::ıl~ ~ ~ z o"=~ z 
:J .Ulll U(' l" ltt' ., • C(>- jE O "'~;o~!CN 

2 - 15/10/942 larıhındcn it.ibaren Kepek, Ra:ı:mol, Pn pal ve ıwnl3:ıel 
bi değirmenlerde hasıl olan djğer z;ıhire gı~sı ve eleıc üstü Jllııd 111, 
D, D./209 No. lu tnrifellin 2, ve 3 iincü kısımlarına iUıal cdilmlş ve bil 
rn ait D, D /211 No. lu tarife ile D . D/223 No. ıu külçe b:ıkır tarıfesi ı,; caktl. Ha?.ır b1r kolu vn.n kazt r t k k r , "I Db k k "'llrafJı.·-11> c.>~!?j[..J~;!gii ''len suçlu Gıılatn Mcruıbani SQ a etten suçlu hcyo'" u ı c- ı;o ak 40

1 

,.. a:~.~~~.,ii=!:..: 
ğıncla bekliyoı'Clu. Paçayı kollu- l l numaradn mııtb<1:ı1.ılık ılc. meşgul numnrndn kunduracılık tican.•tile 0 0 ott: 4 -C.::' et • 

yoıu u. Ko.ra Mustafa da pa<;·1. Yani oı?lu Tcodorı haKkındn tstanbul meşgul Hayım oğlu lialeJ Pohti hak_ -------------

ı ılnnştır. 

3 - Fazla bilgi i&tasyonlardan istenilebilir, c773 h c9923> ~ 
kasnağ'ına dUşmemek ir>in prı- Milli Korunma mahkt'ınesinde ecre_ lnmla isuınbul Milli Kc1runma mnh_ 
çasını kaptırmaınağa çnhşıyı..r- ycın eden muhakemesı ncticesin~c kem~·lnde ceı-eyan eden muhakeme_ 
du. Fakat Yöriik Ali bu ... Nı- suçlıunun fiili srıbit olduğundan Miııt Si neticesinde sut;lunıın füli snbit ol_ 
hayet paçayı birdenbire kaı ti. Korunnıotı iu.ınwmnun 31, 32/ A 59/3 duıuncian Mnı.t Korunma .K11nunı.ı _ 

11JAN 1 
Aşliale SuJh Jlukuk Dikim- İ b ı B J d • • İJ A J J 

(Arkası var) T. C. K . ~6, 76 m .. ddeleri mucıbincc • nun 21, 55/2, ve 63 T. C, K , 79 nrnr1_ 
20 lira 80 kurus paro cezası cideme_ deleri mucibince yirmi bcış lira :ıı;ır 
sine ve 7 r.ıiıı müddetle de dükkanı_ para cezası ödemesine ve büküm 
nın kup:ııılmasına ve hükum knt'ileş_ kat'ilcştiğinde ücreti suçhıya ait ol_ 
tigrnde ıwretıı suçluya :ııt olmrık üze_ m::ık üzere karar hulfısas:ının Yen! 
re knrnr hul!ısasmın Yeru Sabah ga_ Sabah gazel.esinde neşredilmesine 

zet~nclc neşredilmesine 17/4/942 ta_ 12/6/942 tarihinde karar verildi. 
rlhinde ktıı·ar venlıii. «9863> c985h 

~:nın Pırtm. köyünden ı! ___ st_a_n_u~_e_c_...ı~ı an arı 
İbrahim kın Ayşe tarafından 
Arif oğlu AH aleyhfoe ikame e: 
dilmiş olan taksim davasından 
dolayı gayıp Alinin mahkeme 
günli olan 29/ 9/ 942 günü mah
kemey gelnıooi veyahut vekil 

Z AY t 
İstanbul Hukuk Fa.küllcsin. 

d(•n aldıgım 6925 savıdaki hiivı
y ·t ciızdauı ile tramvay pasosu 
zayi olduv.uııdnn yenisini alacıı.. 
ğırn. Eskiaınin hükmü yoktur. 

:FAlm1 
göndermesi ilan olunur. 

SARAÇHANEBAŞI HORHOR CADDESİNDE: HUSUS! ·-------
Y R l YE L.iSELERi ' 

Orto - Use 

Tahmin 
deli 
584,71 

800,00 

lllı:. ~-
ıninatı · \ıt 

43,85 Fatih llaYftn llastabotıeıd ;çiD almacak 35 kakın~ 
Alet, • '},fi 

60,00 Böy\Ak.dere Jıleyva 1ti6h ktasyonu iÇin alll\SC~ 
.kilo kunı fasulye ıı' 

Tahmin ~elle!'Me jlk '81nAıcıt miktarlan yukaPicia yazılı ~I&! ii&1 '' 
ayrı açık eksiltmeye konuJnı~. Şartnameleri Zabıt ve Muamellt ~ 
lüğfı Kaleminde göıillebilir. 

99
,v, 

ihaleleri ll!/9/.942 C;.1.ma gümi s.ınt H. de Dnbnt EzıoümP.udc :>~ 
cakhr. 'J'Qlipblriıı U1E teminat m.tıktıuz veya mektupları vcı knnUDC~~;ı 
lfizımgelen diltıı' ve.:ik~rile ibalo BfuN :muayyen saı:ıttc Da rnt ~LI) 
bıılwımnlnn, _(95Zll 
~~~~~!!!!!!!!!!~!!!!!!!'.1!!!9!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~ 

CMıaı.ddin ~ 


