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GUNDELIK SiY ASI BALK GAZETESi 

ingilterenin 
düşünceleri 

-, 
}Juhafdmk ki OZUD lir hnrbtD 
SCfiılet '" ıstU'a.pJa.rı Avrupa 
~Jn, hattfı bütün beşe.ıiyet 

.Başvekil dün Etimesutta 
tayyare fabrikasını gezdi 

ipin_ hiç k>Memlil'e şayan de
~tltr. Uzun 3.{1lık~ sefalet \le 
ölüm al b.n, yıllan maddiyat 
1'ft(b,r maneviyatı da l~bat 
t'..()(•7. 

Şükrü Saracoğlu diyor 
çalışıldığını 

milletimizin 
lazımdır,, 

L "'Memleket- h. avacıf ıg" ına ait geniş plan üzerinde 
~ ta!ingrod çevn.'Sinde ve 

~ t~~~nd~:~lS~.;~, gördüm. Bu planın gerçekleştirilmesi için 
h, ldırışl,ırııua, basımlarının bile 1 

~~a;.::n~~arı;~ ~e~~ ı~~~!~ gösterdiği alakanın daha çok ·kuvvetlenmesi 
yu, tl;u'lm konır 'e OO"lcce son- An'-a '>1 c AA ) B t ., ıı. ra, ... . . - aş\'e-
)ahnı muharebelenni loşa bağ- kil ŞWrrii Snrncoğhı bugün saat 
lamag.ı u~ı aşırJı:eLı İılgil zler hd· 10 da Türk Hava Kurumunu zi
va. bomo.uxıımanl~r ~·le şark 1 yaret, tcsisler4i ve Etimcsut tay; 
ırnuttet.klc e daınıı bır yardım 1 yare fabrikasını tetkik etıniş
h:~ındcd .. rl< r. Mısır c.-rphesinın Icrdir. 
saglam tutulması: Ja~~onlar11ı I Bal?'·ekil bu tc-tkiklerden son
Uzak şarkta..Amerıka hucumla.- ra Anadolu ajansı muhabirin! 
ı-ıyJe ız'aç edılmesi hep aynı şu be-vanatta bulunmuşl:ı.rdır: 
nıiışterek planın mulıtehf par- "Türk Ham Kurumu'nun ~
Çn.lar1dıı. \'akti geldif!ı zaman sislerini (Tezdiın. Memleket h.ı
Oieppe'deki ;.,rfü. denemelerle ha- vacılığmı~ gelişmesi bakımm
zırlan~n. ,.~ kolaylaştırıla.n. ve dan çok ıısa.öctli ve peniş bir 
art.ık ıkıncı cephe derunesı adet plan üzerinde çalışıldığını gc 1-

ola_:n ilıraç dı:ı. her ~alde yapıl:ı~ diım. Bu planın ger<:ckl~tirll
ı aga bcnzıyor. Lıgılız Baıı·vekılı mesi ve havacılık ihtiynçlannııt 
hnrbin umum dunımu hakkın- taınam'• .. le kar~ılanmnsı i<:in 
d~ A vnn1 Kamnra .. ~nda. ~uzun) miletimizin gö~tercliği alakanın 
hır tıat!.ldcıı so.ır :ı.. soz nldıgı v - daha c:ok kuvvetlenmesi liız.ıw
ki t ağ;:.mda.n çılrnn ilk kclim(·ler --------------------
~unl:ı.r ol.n1W?tu: "Bugün ı:eki:t. fttTS"'t" ADA 
Eylülde b,ıJunuyoruz" yırrnı ıkl ------

dır. Hadiseleri çok ivi kavrayan 
halkımızın bağrında büyüttnği· 
bir eser olan Hava Kurumunu 
g1a}'elerine daha çabuk ulaştır~ 
cağına. eminim." 

NAFİA VF.J<İLINİN 
TJı..."'l.'KİKLERt 

Enı!ncan, 21 (A.A.) - 18 91 
1942 cuma günü trenle şehri-

mize ~elen Nafia VekilimUz Ge 
neral Ali Fuat Cebesoy, Gazba. 
ne ve ru:ıri mezarlıkla Yenişehir
de yapılınış ve yapılmakta olaı1 
bütün inşaatı, Vaslrirt derebiniu 
.u:;lfilu işleriyle kurutma kaıı.ıl
larını ve araziye zarar veren di
f!er dercleı<i gezerek tet:kilderde 
bulunmuş ve icabcdenlere ö
nomli direktifler \'ermiştir. Şe-

Gazetecilerimiz 
----------------•ı~--~~~~~--

P o lon ya istihbarat Nazırı 
He.yeti ıerefine bir ziyafet 
Londra, 21 (A.A.) - Pat a

jansı bildiriyor: 

Baaıa 

verdi 

reflerine belediye tarıafındal" 
Halkevinde verilen zi,yafetlerrlc 
vali ve vilayetimizde bulunan 
mebuslarımız. askeri, mülki me
murlar ve mühendisler hazır 
bulnnm.uşlar'dır. Ziyafette h:ızır 
bulunan Erzincanlılar ve <liğcr 
misafirlerle hıasbilıalde bulunau 
Vekilimiz, Erzincanda gördü<~;j 
samimilik ve nüzel kabulden 
hüküm.et ile halk arasında gör
düğü birl'rkten ve b;r elle çalış
makta olduğunu tesbittcn duy
du~ıt memnuni•reti belirtmiş v v 

mili;t.erek me2R.lnin kı~-mctli vc
riml<>rinin örnek olma.ğa değ('r
li bulunduğunu söyle.m~lerdir. 

Vek'ıl, 20 9 942 sabahı trenle 
ı=:ehrimi.zden ayrılın.ıştır. 

V. Vllld 

iktisadi buhran var mı? 
Bugün iaşe buhranı realitesi o kadar kuvvetli 

ve barizdir ki bunu görmemek, kabil ola::az. 
Hele brr Ticaret Vekili için hiç de kabil degildir. 

Yazan: SUPHi NURi İLERi 

T icaret V ckilmi~ · geçen gün ne yann iaşe buhranı mevzuu
İzmirde üzüm \'e incir µ:.ı- 'bl3.his değıldir) demenin biz, hiç 

yasasını açarken irat ettiğı ıllt- [;il" fa.}<la::;rnı göremiyoruz. O 
tukta UMemlek~timizde ne bu- nutku dinledıkten sonra herkes 
gün ve ne yarın ia~e buhranı kamını doyu.rmak icin bakkala, 
mevzuubahis değildir) dedi. kasaba, manava, sütçüye, yağ-

laşe buhranı yok da acaba ne cıya ve\ a lokantaya veyahut <> 
buhranı Yar? Çiinkü, her halde ________ c_s_on_ u __ s_a_. _a_s_u_. _ı_d_e_) 
memleketimizde bugün müth'ış 
bir buhran var. Biz buna umumi 
bir ıstilah ile ikt.ısat buhranı di
yoruz. Acaba ia.-,c bahsi iktısat 
mefhumunun dışında mı kalı
yor? Hiç zannetmiyoruz. 

lktısat buhranı derken iaşe 
habra gelmez mi? laşe buhrauı 
yoktur ve olmıyacaklır g.bi ree
mi ifadelerin samimiyetine inan
mak pek de o kadar kolay ol
muyor. 

Bir taraftan istihsal azahrkeıı 
mahsul bu sene pek de o kadar 
iyi çıkmadığı herkes'n malfımu 
iken, bir türlü mün:ıkalat işleı~i
nin ihtiyacı temin ve tatmin e
demediğine şahit olunur iken, 
yakacak ve giyecek maddeleri 
gibi 'ıaşe maddelerinin fıyıtı d.ı. 
alabildiğine yiikselır iken hala 
(Memleketimizde ne bugün \'e 

===== 

··················---········· .. ~ ··· • • Müessif kaza 
Dün iki Türk 
kuşu pilotunu 

kaybettik 
Ankara 21 (Yeni Sabahın hu_ 

susf muhabiri telgrafla bıkllrl _ 
yor) - Bugün şehrimizde çok 

mUessif bir kaza olmu1tur. Tiırk 
ku,unun .günlük talimleri esna_ • 
sında uçaklal"dan biri düşmüş ve • 

ıçinde bulunan iki pltotumuz ıe_ 1 
hld olmuşlardır. ı 

Cenaze törenleri ,yarın yapıla_ 

caktıl'. 1 
~ I ................................... 

- E!' 45 • ~ylüle \•ar<ll~'lmız halde şark 
~<'phesınde Rus mul,averr.etmde 
kat i YC t.a.mirı kabıl olmıyan hi<; 
b r gl'dik yoktur, denılebıhr. 1~
te harbin bu s nıcısvıd~ İn~llız 
devlet ıadarnlan bütün A vrupn 
:rn·ıı Uerini aydını, tmak, ı.wie
uektc:ki dil Un.celer! hakkında l 
i~hat \'ermek lüzumumı duy

Wladimirowski ve · 
Terek şehirleri 
dün zaptedildi 

Geçen cuma günü Polonya is· 
tihbarat nazırı Stronski, lngil
terede bulunan Tilrk gazetedile
ri şerefinıe bir akşam yemeği 
vermiştir. Polonya Başvekili _.r 
Ba.<Prum.andam General Sikcı
roski ile başvekil muavini Mi
kolajczyk, hariciye nazın Koııt 
~ynski, Türkiye Büyük El
çkj Rauf Orbay, hariciye ve is-

tihbarat. nezaretlerinin birrıok 
,-üksek memurları bu ziyafette 
hazır bulunmuşlardır. 

İstihbarat Nazln Profeeer 
Stronski ile HUaeV!in Cahid Yal
c;ın birl>i..tlemun şerefine ka· 
dehlerini kaldııımışlardır. Ziva
fet samimi bir hava icinde de
vam etmişt!ir. 'l'ürk P."a~etecileri 
Polonya kun·etl<."ı-inin h-:ı.rbe 
gittikçe büyü1 .ölçüde işti
rak ettiklerini ... • .:"nmişlerdir. 

Ruzveltin mumessili il H A R P 
Moskovada bir ,..:ı.ın' ~-:w:~=----ııııoıı· ....... : - ........... = ·~EM~& 

VAZiYETi 

deınecte bulundu Alman kudretı-Rus kahramanlığı 
ınu J:ırdır. 

Bu v:ıclidc l8h Hoaı:e l ı 
Lord <Fal fı x} ha7 t~.ı elerde 
bı·hnmWjlnrdu. S.ı H ·~e bı -
;;tin M..ldı.d c:fırdu, faka+, 
h:-,rptm evve>l 1.ı gilıı. harıcıv-e 

Stalingradda kanii 
boğuşmalar 

devam ediyor Hindistan vaziyeti 
"Ruslar Nazi ordusu 

için hayale 
kapılmıyor,. 

r.~ l~lr( tini işgal edl)OldU ve (J Almanlar Rus mevzilerine 
7.:tnıan1ar İtal~anır Habeş scl\- h , d" 1 Şarkta Japon hava faaliyeti artmaya Vilki Rusyada iki sebeple 
r· c:.::nasmda Mu::;w L~va. ılc Ucum e ıyor ar 
mü.<1tcrrken İt.a.lyayı tıtmır. et- Bf' im 21 CA.A.) - Alımın ordul.ırı baıladı, Japonlar hudut boyunca bulunduğunu söylüyor 
mc:t V\'.. ta.nıruniylP. Almanva.nıı umumı kaıargühının tcblıgı: hava J&:uv-e.a..1-.-!Dt• toluyor(ar Moskova 21 (A.A.) - M. Wilkıe, 
'ku~ag"hna abnamak ı<; r. (La- "" tıer• .,,.. R lt't M c•~11 al . bi Tt.Jl•k nchrı kıyısında m1Jhım Te_ -. uzve en, • ~ ne ş lsı r 
va} - Boa.re) vesikasını oozırl!a- · · _ .... ,_ ... : M "'ilk' u 

rck 111;; Wladımıruw:.ki şehırlcrı, Yeni Dellıi, 21 (A.A.) - Mu- dırlar. Daha şimdiden Bengale mesaJ geunn.,......,.,.,r. • n ıe ~ 
ınu: .dı. Fakat bazı g zl J ın - 0:: 1: ..._ • şt ·ı du~rn .. nın mudafaa hııtları guç ve son rüzgarları ınevsimi!ıiın sona ve Biha tir.erinde g~ wuta ıı=mecı yapmı ır. 
\etlerin, vakt mlen evvı:: yap- ~ w ş· d k d b d b"' ··k nıııy dokulmu" i!r.ı ı.J uı.cnndc y;ı _ ermesiyle Hind.istanın şark böl- k tayyareleri gö'"~ ıın ıye a nr en e en uyu· 
·t.'kları ıfşaat ıle, bu uzlaşım su- " • ~ ı ıldılrnın sonı n huc.urnln alınmıştır. gesinde hava faaliyetti art.m.ıştır. başlamıştır, fatıbaı yapan ~Y Rus milletinin .en 
Ya d:lsmü.~ vb h:ırıc ıy~ nazın 2 kü k b ı aı d h ··st · 
t;(•}. lmeQc mı;l,.'.but olrr ili' ıd Bl- Stalmgrnd"ın bnı ınnlıallclerındc Japonlar burada hudut boyunca. Ka}.küta, 1 (A.A.) - Dün çu · ll' a ı;. ma a i go ermıycn 

~ b ııenuz 5011 dcrL"l.e ııı:ıdln yapılım ı:.o_ hava kuvvetlerini arttırın.akta (Sonu Sa. 3 Sü. a t') maneviyatı, zafere kadar mücadele 
n .enalcyh (ı:;amuel Hoare u k ı kl ö klik mulıarcbc!e.rı devam etmekte ve a:ıml ve as er gerçe eri g rmesi -
nıut hl. dıramın kopmanın: ı cm a R ı N · d k d u duşman taze kuvvetler getırmck • ır. u~ ar azı or usunun u re 
M hvcrcılcı11 memnun < t:meY. 11 k o k ı 11 

v t ı 1 hakkında hayale kapılmıyorlar. 
\olunda yürümüş <,Olt hdf ııu .11- uretılc şehn muhafaza ıçin umit - u o ur e m B n er 1 . .:.ı. ~ sızce ııb'Hıljmaktadır. Sovyet makamları beni seyahat ve 
Yet salııbi bir de\ Jet .ıu."" mH ıı · tahkikatınida hiç bir tahdide tabi 
ıı..-..,drı'dde bı·r,.ok "-spanv( <1ost- 19 E.vlülut: 13-0l~cvıkler savaş tank_ a,., -. 11 

·" • " ----------1•• ---------- tutmadılar. Sovyct hüklımcti bana 
larıılıl' <Tf'M,terd.c-n + nl•t~ + nrce }afi ı)C cleSl.ek}("JICfÜk yaı •ılan kUV_ • n _,., ,.;,• ""' < "'-' ... harp fabrikalarını ve çiftlikleri tam 
tnan olarak ve bütun AHUt-acl, vctl. hucumlarını tdu:ır etmişleı, 20 yılda 14,000 6tretmeD eY aahibl bir ııerbestlikle zlyaret müsaadesini 
btlna. ben""·ı· korkula• mevcııt fakat kısmen go"US"o"u· 6€ yapılım 

....... 
0 

., ., J k h • • b• V<'rdi. li'abrika içinde ve dışında ge_ olması ıhtimrıliıre binaen lm ıııddetlı sııvnsl;ır esnıı~.da puski.ıı • o aca tır, unun ıçın ır yapı 
l3olscv.k zaferiııın bütu:n }.ıt'ayı tuhnuljlerdir. k •f• k l k .. lim. güzel teJ:ıadlif ettigim herkese 

OOperatl ı Uru m. Uzere tercuınan vasıtnsile sualler sordum. 
he:rc ümeı ce sok."llasına k«rş Orel 111 doğu cenubunda duşmarun • M. '\\•ilkie, Rusyada şu iki sebep_ 
lng llcrenin nelcı diişündiiğuniı yaptısı ku\\clli bır uucuın, Alm::ın -----------•--------

!n 
" ten bulundugunu söylemi6tir: 

lzah cd~~ or. giliz siynscti sa. ıoudafı n ntcşi k.ıı;;ısında kırılmış - Oğretmen lerin bOtQn alacak lan verilecek ı - Ruzvelt'in phsl mümessili 
rıht'r ve Ru~velt - Çorç.ı1 At- ur 

b 
· sıfatile onun bazı talimatını yerine 

• lant k beyanruı.m ... siyle tc..'3 ıt Stallngrad'da Vazıyet 
ed•J.niş ve sonradan oa, Çorçi- Stokholm, 21 (AA.) - 150 nı,'lr Arık.ara, 21 (Yeni Saba.hını yıllardenberi birikmiş o1aın ala- getirmek. • 
}' 

11 
\rn~ı.ngtonu ziyaretmdc te- tnnkhı dc.>&tcklenE-n Soıyet kıt':ıları hususi muhabiri bildiriyor) - caklannın kendilerine ödenmesi 2 - Bir Amerikalı sıfatile Rus_ 

1 H l nk okul öğretmenleıinin. kıdeTıl hakkında; Maarif~ hazırlanan y:ıd:ıki şartları tahkik ederek Amc_ tiJ olunmu tw'. er mcm e- St:ılıııgrııd şımal ve ce11111 rn:ıholle _ 
ı.. d 1 zammı ve mesken bedellerindc,1 (Sonu 81. 8 8U. 4 tc j rik:ı mllletine bildirmek,. 

kcthnrka~a1kbrven~ 111~ krn ~smen geri ~mu~ı~~ B:ıb_ ======~===~=~==~=====~=~~~~=====~~~~~~~ 
ı esın.i kendi dılcdiği gıl:Jı düzen- d. Rus hatları nıukanrrıet eı.nıek_ 
lij e<: ktır. Toptancı, yelmasak tcdir. 
bır ı zama t.iıbi olmı;,;aca'ktır. 
Hattfı lngı!ıerc b:itün memle
kc-tlcre kendi tarzı olau dcmok
rası~ l de bir tİ]l gıbi go:;terecck 
<lE'ğılcliı". l:Ioaı e di) or kı: .. y cnj 
A\•rup:ıdıa •stedığimız ycknasak
lık dt>ğıl, fakat değışıkliktıt. ' 

Bütün Anglo 8aksonlar g.bi 
Madrid sefiri de zaferden t-ının
dir. Fakat bugünün tesnı içm 
ht"ı hes ~ elinden gelcnı yapmJ.
sııu istemektedir. 

Sovye't Tebliği Eki 

• Moskovn 21 (A.A.) - Gece yarı_ 
sı tcblığine ek olarak neııredilen 
bir tehlığde Novorcırısk'in cenup do 
gusunda So\yet deniz erlerinin ikı 

düşman piyade bölugunü yok ettik_ 
lcıı bıldırılıyor. 

Stalını,rrnd holgcsindc ş;ddeili sa _ 
"aşlar devam etmclttedır. İki Alınan" 
pıy::.de r..lal, yok <'dliıniş, 11 hücum 
arabası tahrıp edilmiş, 2 sahra to_ 

(Sottu Sa. 3 Sü. 5 te) l>:ltkata de-Jer ki, lngılterenın 
Anıcııka sefiri (Lord H:ılifaxJ ============= 
dı nutkunda, zaferin tesrii ıçin 
taarruza geçilmesi ve bJnda 
sür'at !?Österilmesi taraft .... ndır. 

:Muhakkn:k ld uzun lJır harbin 
sefalet ,.c ıstırapları Avrupa 
iÇm, ıtaıtt.8. bütün beşeriyet i~in 
hiç temenniYc şayan değildır. 
Uzun ıa.clık, sefalet ve ölüm ay
ları, yılları maddiyat kadar ma
neviyatı da. berbat eder. 

nımcula.rda sarsıntı, tüfeğ'i hı
ta.n eli de sarsar. 

Yalnız sayın Samuel Hoare 
bu müııasebetle Nazlzme karşı 
bır hınsUyan kızılhaç S'f'f erine 
tomas cUnek ı.a.rııretini hisset
miş ve bu mümuıebet.le SaJahad
din Eyyübi'nin "tahriplerinden 
ve şeytanc·a hücumlarından" 
lia\. eyfemif;t.ir. 

ci asırda tekrar canlandırmak

Muharip memleketler göklerınde bombalar kontL']Uyor: 

Dmi tmı:.ısub hislerini yirmin-ı 

ta ve bunun için de orta ça.ğlarn _.-_ ......... 

,,..IY',ı::ı·-. ..... __ 

1ki hıatip de bu manevi cep
ht•ye çok ehemmiyet vcmrışler
dir. Lord Ha.lifax Alma:nyanm 
~.ıdz yıldır bir nevi ahlaki tc
nıerküz ve tccrid kampında h:ıp
sedılmi.<ı bulunduğunu 1leri sü
r-eı ek açık ve gen.i§ havanın bu 
memlekette de esmesine harp 
ga•rretleri kadar- emek sıarfet
rne'k ıazım gt"lcliğini soylcrnistiı. 
Lordun bu i'-rörü..,üıJcle ısır.bet mu
hakkaktır. Çün.,ü maddi Alınan 
kuvv tlrrini dC': tckl s cıı m.i.l'.'evi 
tı ı bı• ,.e d ı ımccd r. B ı so-

ka<lar dönerek gıarp müverrih
lerinin bile ancak takdirle bah
settikleri bir za.tm ismi etrafın
da hakiknte uy:mıyan imnlardn 
bulunmakta, lXilha.c;sa İıııgilteı e 
:;ibi Arap, Hiınd; İran "alıeml<~ın
dc Mü."h!.manlarla geni~ temas
ları bulunan bir inıp·..ı.ratorhık, 
icin behemehal bir f wdıa bulun
duğu kannatlnde değiİ.a. 

Yt~.St 8ARAl1 

Büyük devletler Avrupanın yükselmesi için çalışıyorıarmış ... 
Dotru, bizi bile ıu ~ehrı eöklere vükseltmek icin yollı.yorlarf 

--~-----~-ı .. ~------------~ 
Beıer takatmın elbette bir sonu vardır. İki tonluk 

b.omba,ara ve mermilere hedef teşkil eden bu grad 
da, nihayet, belki de yakında sukuta mahkümdur 

YAZAN: '"\ 
j Emekli General Kemal Koçer J 

E vct, on beş ayın olaylan, 
Alm'an kudretini ve Rus 

kahramanlığım na.zarlarda can
landırdı. 

J!""ran..c;ız ~erali Herr, ateş 
üstünlüğünün kam koruyacağı
nı, büyük harpten de ıaldığı aı:ı 
derslen• dayanarak, ııiıfus aı tı-
mınn onem vermiyen harp SOll· 

rası nesline bağırıyordu. Gene 
ral De Gaulle rıse, ikinci cihan 
harbine tekaddiim eden yıllaı·
da muasırlarınd.m silah, .mal
zeme, vasıta ve metod bakınıın
dan gerıde kalan Fransı1. ordu
sunllJl isilikbali karşılayamıya

cnğıru, A.lm3n diline de çevrilen 
ve Fransız ordusunun içyüzünü 
okuyan kita:bında belirtiyordu. 
Bu hakikatler, askeri erlebiyatı
ınızda da yer alın ıştı, esasen, 
polemıik, her tarafta devam edip 

. 
gidiyordu. 

Polonyayı 'kuranlann ordujoa 
önem verdiklerine, da.ha 192'? 
de şahit olmuştuk. lO. Poznnni 
kolordusu manevralarında bü
tün yeniliklerin benimsendıgi, 
hatta, Ka.rdruıof adlı bir 'l'ürk 
subayın Polonya tipi bjr tank 
da icat cttiğ1l göze çarpıyordu. 
;Fakat, iki ateş arasında kalan 
Polonya ordusunun, Alrn.ın si
lindiri altında, çok süımedc.1, 
se.'lc:.lelemesi, Alman kudretinin, 
ne kertede yıkıcı ve öldüriieü ol
duğunu :ısbat ediyordu. 

Meh'ıb ve muhteşem İngiliz 
donanması karşısında _ Nuı \'~ 
ısefeı i yapıldı \'e bütiin önemli 
.ı.. ~orveç deniz üsleri, hem. ilk 
hamlede, ele gcçirilmi5tı. Hol
landa müdn.faası beş gün sür
müştü. Belçı.kadaki müdafaa 

(Sonu Sa. 2 SU. 2 de) ------------------------------

0 ni v ersi t e haftası 
------------·------------

Açılacak haf ta münasebetile 12 kişilik 
bir heyet E.,lazığa hareket etti 

.~----~----... ---------
Mil it Şefimizin Universiteye iltif atlan 
Elazıkta başlıyacak olan 

''Üniversite Haftası'' na işUrak 
etmek üzere 12 kişilik hey'et 
Elaiıka gitmiştir. 

Üniversite Rektörü Cemil Bil 
sel bu münasebetle şunları söy_ 
}emiştir: 

"-= Üçüncü Ünirı·ersite Haf _ 
tası için Elazıka 12 arkadaş ve 
dolgun bir proğramla gidiyoruz. 
Proğram 4 üncü Umumi .Müfet_ 
tişimiz Korgeneral Abdullah 
Alpdoğan ve Elazık Valisi ile 
muhabere edilerek gösterilen 
arzulara göre tertip edilmiştir. 

Profesörlerin mesleki çalışma 

ları için notlar alacağız. Bu 
maksatla etraf köyleri, Palu _ 
yu, Tunceli'ni göreceğiz. Bilg,iyi 
ve bilgi için çalışmaları daıma 
himayeleri altında bulunduran 
Milli Şefimiz Hafta harekl'tini 
çok takdirle karşılamıslar ve 
Üniversitenin bu teşebbüsü mü 
nascbetilc: 
"- İlmi halka ve oırun ileri 

tabakalarına ulaştınp sindiı'en 
bu teşebbüsler kıymetli hizmet
lerdir." buyurmuşlardır. 

Üniversite bundan dolayı bii_ 
yük bahtiyarlık duygularile 
meşbudur!' 

~----~Gonün ilhamları-....... ~='""=~, 
~;"VVV\. " 

Köprüden sUrçmeyerek geçtikten sonra ... 
Ahretten olamaz zerrece korkwn, zira .. 
Geçti altım· senedir ömrü azizim lekesiz; 
Köprüden sii:-çırıeyerek böyle geçerkan hle!- gün. 
lilJ>hesizdir Sırattan g çerim teblikesı..ı! ... 
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• • Sabahtan Sabaha 
~ 

Gürcista 
Nak:ll ve 

lktıbaa hakkı mabfuzdar 
Yazan r No.41 

'Devlet Demiryo11ara 
Kooperatifinden enzin is · l==:::aı.. ... Karade izdeki 

Kız l filo 
M. Zeki Korg al 

Geil9, efendiSi Ebtilharlsin 
'5nimde "başka bir emriniz da.. 
th.a 'raz. mı? 11 diye el ve etek ö
perken, kız da, Bağdat Emirl -
hin yüzüne şaşkın şa§km bakı
yor ve Bağdat Emiri, aynı §aş 
kın bakL;ılarla., omı. mukabele 
'ediyordu. 
Bağdat Emiri, cidden eaşır • 

ımışt:ı. Hülyada mı, rU,yada mı 
yaşıyordu? Bunu bir tilrlil fark 
vo tayin edemiyordu. Gelen kı 
zın Cennet hurilerlni hasetten 
çatlatnc:ı.k gtıreııiği karşısmdaı 
büsbütün kend f:nden geçmişti 

Böylece ibir müddet yan n
} i.k, yan sarhoş y~ Nilıar 
y t i ın boşalttıktan, kafası
nı, }iizunu s<>ı:,öuk su ile yıka
dıktan sonra bir.az oltlmı başı
na to } an bır içki sarlıo 
ır k di me geldi. Her şeyı 
l pmaga muktedir bir adam 
olduğuna ş.;ındi daha sağlam 
inandı~ Ebulhar.:.se dönerek: 

- Anlat., Allahaşkına anlat! 
Oedi. B apaçık .işlerin tama,. 
men k palı bilmı li nedir? 

Ebulh · , b · zzat cevap v -
mek ist.emiyerek güzel kızı gös 
t reli: 

- Bu suali b:ına de!!il; gül
den şatafatlı, uykudan tatlı, 
l>alda.n leı!.z, candan aziz sev
g iluı Meleksima'ya sormalısııı. 
O, s:ına, bütün bu esrarı anla
tır. 

Bağdat E?miri, bu ta.vsıye ü-
t.erme, sevgilisi Meleksımaya 
oordu: 

- Yalvarırun sana güzelim! 
Bari meraktan beni ~ kur
:.ar! Akla, h yale, sığmayan 
bu esrar ned.r? 

Meleksima, birkaç defa yut
J·unduktan sonra kumral saç· 
1 rla örtülen başını önüne eğ -
d . Bu suretle fevkalade güzcı 
yüzünü genç cmiı "n gi.ızellık 
kma.şasına susamış bakışların
dan muhafaza etmiye çalışa.
r k, b"Hur gibi bır sesle, şu i
r".ahatı verdi: 

- Bilnıem nasıl anlatayım' 
Ben, $aba melikes"nin kızıyım. 
1 mim Meleksbnadır. .\nnf>m 
b ı aşk yüzünden çok ıztırap 
kmiş ve bedbaht olmuştu. 

Hu çektii';ri ıstırabı, duyduğu te 
urü bana hissettirmemek i· 

l beni ıns:mlaı ın g!il'eı:niycce
gı., görcm1yccEi11 b•r yerde bü -
~ iıtüyordu. BClllm de aynı der
d · diışmeımi istemı~ ordu. Aynı 

r> içinde kıvı anmamı nrzu el 
m yordu Fak t s vmek b r IJt
tıyaçtır. Gönülden sevmek ihtı
~ acını çıka:mınğa kim· n kudre
t vardır Elb& ben de biı ıs· -
n gore k ve sev ektım. Bu 
rtizd n belki m ut. belkı bed-
00.ht olac ktım. Bedb ht an
ı ı b · .nı de bedbaht olaca-
ıma inanı~ordu. Annemın, şüp 

ı ,, z k. h kkı vardı. B husus 
l>t ı. ke disinden çok daha gfi.-
~ 1 daha hassastım. 

.. ~ lı b r b har kadar gü : 
'f. • h üz meyv vermıyen bir 

na f ~ı ka .'.U" gene ve taze 
ek " ok daha 
m, d kt b r-

u tu. B ğd t Emiri, 
....... ...,.,-.... d ede:ı 

tererek biraz 
'"' lisin n tek -

d ğını g rün-

bazı dilekler 
ne ~kımla, sevgilimin haynliy- Kadıköydc Kurbağalıdere 
le badbaşa bulunuyordum. Ben- cadd 1 66 numarada oturan 
den başka hlç ikimseliin, hatta Osman adlı bir okuyucumuzdon 
lamlemi.n bile girmediği odamda bir mektup aldık. Dilekçe sahi_ 
ansızın bir d likanlı peyda ol- bl,, yeni kuru muı o an Devlet 
du. Bana, kendisini takip etmek- Demiryolları Koopera fınd9n ba 
!iğim !için bir el işareti yaptı. zı fC)'ler istemektedir. 
Gayrl ihtiyari arl!asma dilştunı., Okuyucumuz, S aylık bir mıı_ 
oda. kapısından dış:ı.n çıktım. z 31 olan kooperatifin faydalı ol_ 
Sonra kendimde havalanır gibi mad ğınd n ırıkiyet ederek ıöy_ 
bir hal hissettim.. Ancak rtlya,,. le diyor: 
da görfilebilecek kısa., hey.ecan- cBugun memurların patlıcan 
h ve tatlı bir seyahat yıa.ptmı. ve patatesten daha ıuzumlu ıey_ 
Rüyalı uy.kudan uya:nıp gözleri- lere ihtlyaçlan vardır. Demir -
mi açtığım zaman kend'.inıi bu yolanmız yurdun en ücra köş -
gatı altında ve senin karşında terine kadar gitmektedir, ora_ 
buldınn. Şundi ne kadar mesut fardan ucuz ttz!lk tedarik edile. 
ve l:iahöya.r olduğumu tarif c- 1 bilir ve Dem ryo ları emurla_ 
demem.. Çünkü sen ben.im niya- rınn d ıt.& b 1 r B z Devlet De_ 
dn rdQi;'Üm vıe çıldırasıya. sev- ı ~ adamsın. Iı"'nknt kimsin? m ryo ları e rları, mirlerl. 
lşie bunu bilmi'-·onım. Zaten mlzden bu dilc(jın erine getlrıl_ 

.J mesınl r ca ederiz.» bunu bilmeme ne ltizum var?----------=----
Kim olursan ol! Bana sen ve se-
ııtin a§kın ıwmdır. 

(A t var) 

Alman kudreti .. 
Rus kahramanhöı 

- Bq tar•fı 1 incide -

çemberim kırmak için uzun bir 
zronan geçmemiş. koca Fransız 
ordusu, Mngınot'dan önce yı
kılmıştı. Nihayet, Avrupa ce
nup - doğuları deniz üsleriyle 
blrlıkte ele geçirilnıişt!. Artık. 
bu kıt'ad.a yapıl, oak biricik .ış, 
kızıl tehhkenin giderilmesinden 
ibarettıı. 

Mııharebe metodu "müdafaa" 
çerçm esınde gızlenmekle bera
ber, kızıl ordu, h men her yer
de, çok oynak ve kahram:mca 
müdaf!:ıa etmesinı b lm.ştır: Bir 
köyün, blr köprü başının, bir 
tahkım manzumesinin daınıa el
den ele' geet.ııgıni teblıgler yay. 
.maktadırlar. Bu. her iki orduda 
hfık'.:m b:r dısıplin rulnmun kok
leştiğine, en c nlı bıı d lıldn. 

Aş e·vleri 

15 ikinci Teşrinde 
açılması kararlaştı 

Bundan bir muddet evvel fa_ 
kir ve günlük ıhtıyaçlarıru te_ 
minden acız kımselere yardım 
mn.ksadile Kızıl y ve Vakıflar 
İdaresinin y pacağı ış birli~ri 
ıle şhaneler açıl cağını yazmış 
tık. 

Şimdiye kad yapılan teşeb_ 
büs ve çalış 1 r neticesinde 
her iki idare arasında tam bir 
mutab k t ha ıl lmu~ ve ye _ 
mekbane olarak kullanılacak 
yerler t bıt edilmıştir. 

15 tkıncıteşrınde mesaisine 
başla:mnk tizere Kızılay şubele_ 
ri muhitlerinde ulwıan fakir _ 
lerin tcsbitıne başlamıştır. BU _ 
tün tedbırler buguııe kadar 
bıtirilıp sıcak yemek tevziine 
başlanacaktır. 

İlk okullara alınan 
meccani talebe 

• 
1 Bir do tor mı 

tbyar k öl ü Bu sabahtan itibaren tam olarak verilecek 
Takside çalışan şoförlere ihJyn.çl.ar.ının yansı nisbetfode 

\: m hnkkmd vili,fcl.çe ev\elce bir karar kabul Beyoğ unda Mis sokağında 20 
o u . Bu kaydın şmıd" it d vtımını icabcttiren sebepler numarada oturan diş doktoru 
k w içm bugündını ıffi>a 'EID -rıerin günlük benzin Aleksandr, evvelki akşam Ta_ 
ist"hkaklan tam olarak vmil\c ·ktir. Kcy.fivet alii.kıailarlara rabyada denize girmiş ve yük_ 
tcbl ğ olumnuştur. w sek bir taşın üzerinden suya ı:ıt_ 

lamıstır. Fakat zavallı doktor 
il,. yetten tebliğ ed·tmiştir suya biçimsiz atladığı için kar_ 

12 8 194:2 tarihind görüen 1.ürum tirerine günlük Ben- m tazyikle patlamış le derhal 
i tihkaklan tahdide tabi tu ulan taksi ve hususi otomobil- ölmüştür. Bu feci kaza hakkın_ 

lerle kamyon ve kamyonetlere 22 9/1942 tarihinden ritibnren da tahkikata b~lanmıştır. 
göre benzin verileceği • ..._,,,,..,. 

~====================~ Yeai ç l c k i e fabn-ikas 

Avrupadan ·yapılan ithalatın tanzimi 
etrafında yeni kararlar verildi 

Şehrimizde bulunan Ticaret 
Vek" tı teskilatlandırma U _ 
mum Müdtirü Avni Sakman'ın 
Reıslıgınde iki gündcnberi Dev_ 
let Demiryollan dokuzuncu lş_ 
!etme Müdurlüğünde toplanblar 
yapılmaktadır. Bu toplantıların 
hedefı Avrupadan tren yolile 
yapılan ithaJatın tanzimi bllD.. 
lann Sırkeci civarındaki anbar 

ve antrepolara sevki ile bum_ 
lardan çekilınesi işinin tanzimi_ 
dir. 

Tren yolile muhtelif Avrupa 
memleketlerinden yapılan itha. 
latın yekfuıu gittikçe artmak _ 
tadır. Yapılan toplantılar so _ 
nunda bu işlenin istenilen "Şekil. 
de yüriitülınesi için esaslar tes_ 
bit edilmiştir. '------··-------------------

Üsküdar Cinayeti 
• 

Parasına tamaen kahveci Kemali 
taşla öldüren Abdullahın 

muhakemesi din başladı 
minde biri olduğu anla~lmış, 
yakala.nan suçlunun dün ikinci 
Ağırcezada duru§masına baş _ 
lanmıştır. 

Abdullah sorgusunda kendine 
isnad edilen bu katil hadisesini 

P bah e işe f brikası U _ 
mum füdiır muavmi Baki yeni 
açılacak cam fabrikası hakkm_ 
da temaslar )>apmak ve gelecek 
makınelerin bir an evıvel mem 
lekctiımze varmasını temin e( 
mek üzere e\"\•,elki akşam Ber _ 
line hareket etmiştir. Yeni fab. 
rıka şimdiki şişe fabrikasının 
yerine inşa edilecektir. 
----~?~~-----

15 ya ında bir 
çoc.u atil oldu 
Ödemiş (Yeni Sabah) - Öde· 

mişın Birgi nnhiyesinde bir ci_ 
nayet ı lenmiştir. Oduncu Salih 
kansı Habibe ve oğla 15 yaşın_ 
da Hüsnü ile Hacı Hasnn köy _ 
Jii Süleyman Dinç arasında su 
meselesinden ka' ga çıkmıştır. 
15 yaşında Hüsntl, SüleYnıan 
Dincı muhtelif yerlerinden hı
çaklıyarak öldünnüştUr. 

lzmir Su ıirkeü 
satın alınıyor 
İzmir (Yeni Saba.hl - İzmir 

Su Şırketinin satış mümkeresi_ 
ne sal bıyetli muı'al\baslar ilk 
Teşrııı ayı iptidasında Ankara_! 
ya gidecekler 8u Şırketinin hü. 
kUm tçe satın alınması müza. 
kerelerine ıştir.ak edeceklerdir. 

Ha k ınar batak-
lığı kurutuluyor 

-·-
E '\'Velki gün bll' a.;Pns htıC 

beri Almanların Ka 
milletlerini Sovyetler al yhine ati 
yaklandırmak y• 
retlermi.n boşa çıktı.ğını bildiri• 
''Ol'; beşinci kolun b · e k9" 
dar Kafkasyıdn hiç bir ne ca 
eı: edemed4,Nitu il t1t 
Diğer bir teigr da a9" 

h1ann ~lnH~-<-.; 

kadar müdafua k.arari~ 
ce!eneı:ı. bir t.oplanWar.ın 
setmeki.eyd!. 

KafkasWar h Güre 
çctJuı adamlardır. 1920 y 
Bol«evil !er, Giu ı tanın 
hududunda Azerbaycan 't E -
menistan:ı elde etmis, şımnl h:.I· 
dudunda taa.ITUZ yollar.ı:.:u tut

ardı. So:ıra her tar-aft3tl 
Gün:ista.na hücum ett.ıler. Güt· 
eller ıktıhramanca bir miida a ·• 
~n girisLler. Hatta düşm nıarı· 
nı g~J ~meğe mecbur ettık· 
lcrı bile görüldü. Bu h rp e 
Gürciıer bir lbu.çuk asır onrt 
Na polyona karşı Rusların 'e 
bugün Hitler orduların « rı;J 
Sovyet Rusların takip eitıkleı' 
plina uygun h.:ı.reket ett le•· 
Knt'i bir muh.a.n....-00 venn de!'l 
geri çekilmek., düşmanı yonnakı 
yıpra1lınak... Fa.kat Gilııcistanıtl 
boyuna gerıi qekıleı ek tutun es ' 
toprağı yoktu. Nihayet Ruslar 
Tiflise ~ler w Gürcil rı 
dağiara çekilerek yıllarca 
hnrb. yapmalarını, her tarafW 
hucum ederek önlediler. 
Şandi Al.mfan ordulan da b:ıf 

tadıı Kafkas dağlan et.eki ı iıı
de bekhvorlar. Oamptn .Aze' 
bavC"B.n ve Erımenfstan onlarırı 
eli~de değild.rr 'e Karnden d 
hiıfü kuvvetli Rus filosu, .A.l· 
manlnnn Novoı'OSSiklden s :ıri\ 
ko ıyca sahil yolunu takip ede
rek cenuba inınelenn~ meyda·ı 
vcrmemektOOır. 

Q küdarda Y enişehirde ın _ 
kimiyeti Milli caddesinde kah_ 
vccilık vapan Kemal Akgül, 
bundan iki ay evvel bir gece 
yarısı evine dönerken Tabutçu_ 
lar caddesınde bir arsada meç_ 
hul biı· ~sın teca vüzUne uğra. 
yarak öldürülmü .. tü. Mütecaviz 
Kemalın "başına 3 defa büyük 
taş vurarak bayıltmı§ ve bili. 
hare paralarını da alarak knç 
mıştır. Yapılan tahkikat netice_ 

inkar etmiş ve vak'a ak§amı ev_ 
de bulunduğunu, bunu iki ~ 
hidle isbat edeceğini bildirmiş_ 
tir. Muhakeme şahidlerin celbi 
ic;:in başka bir güne bırakılmış_ 
tır. 

Sfrasropoldan sonra Novo 
ross ki Karadenızde Rusya:ı.ıırı 
son büyük Lmaru ıdi. Ruı> filo:,ll 
buradan kaçınca nereye sığın l· 
cak? Dabıa cenupta iki üç lnicu1• 
liman. iki yüz parçalık Rus fı 

İzmir (Yeni Sabah) - Hal_ losıınu alnbil.!T mı 11 bntd'm yol 

"ndc mütecavizin Abdullah is_ 

Stnlingrad etraf nki knnlı 
boğuşmalar cıhanın hayretini 
celbediyor. Rus bas.buğun Vol
ga üzerindeki bütün köprU
leri yıkarak. çekilme ümitlerini 
kudıgı ve şclur müdafılerine bir 
kalıncaya k! da.ı sebat etmeleri 
emnn v rdı !1, g n haberler
den anlaşılmaktadır. Tarih, bu 
gibi kaıaılırı ua.duen kaydet
m..,cdir. 

Dün öğl den ew..-el Vilayette 
Vali Muavını Ahmet Kınığın ri 
ya ti altında bir komisyon top 
lanmıştır. M nrif erkanından 
bazılannııı ı.ıı-tu- k ettıkleri bul 
komisyonda leyli ve meccani ilk --------------------------

kapınar bataklığının kurutulma s .. myorduk. B r k re anl · ~ıı 
sın \akında bac:ılanacaktır.. . j vo~ ki bu fılonun kuçük bırli' 

Bu.aklık mahallının lzmırm len dıha Rostof dti eden t 
biiyük hır spor sitesi haline Uf. t 11 kanalından \e kom Vol~ 
rağı şunülmektedir. Beledıye nchr'nden Hazer d mrine C'l 

mühendislet'i bu hususu tetkıke rılmıştir, soma y e nl% lı\ 

~ekt.eplere alınacak çocu~ıar;n Bakkala turyağı 
aııevı dunımıa.n tetkik edilmı§.. r a 

Alm':ın tekniğinin intizam ve 
ödev re\•erlıgın :ı, kendine has 
harp metodl riyle, rk sef'ı.rıni 
baftnlar ieinde sona ercl"receği 

tır. Şimdıyc kadar bu gıbi mok_ tevzi edilyor 
teplere fakır ail lere mensup 28 
çocuk goııderılın tir. 

saırulmıştı. Rus ordusu da tek- cehennemlerden b r ni•mnedfr· 
rukten kuvvet alıvor<iu: fal:at, Alman toP<;ıı kutl , Alman ha
yeni kurulrnufd.u; kum nda '\'el va filoları şehnn henüz ele ge<;
hususiyle sevkı idue lem nla- miyen pvçasın~ dunn dan a
rınd mahrum sayılıyordu. H~- teşler yağdırın kta V" Volga 
dı l r, bu kutlcd kınlmaz bıı mamure3lru h rabez:ıra çevir
ırade kuV\ eti ve sonmez bı va. me.kOOdır. Bununla beraber, ha-
21ı& ve mezhep aşkı uyand1nl- vadan d ta.1~·y ed len kalbgah 
m.ış olduğunu gö tcrmekted' . hayat esen gu ternıekt r: tş. 
28 - 1942 Haziranıntl!ınberi de te Alman kudretı ı.:e R~ kah
topraklar 'c kaynaklar bırakan ramanlığının zı1ı şrnet Abıdesi ! 
ve muharebenin her safhasında Be ın n lbette bir 
kanıyan bu oıduda maneviyat sonu vardır. tonluk bomba-
kınklı "'..rı swilnıcnuş. Alman ate tara ve merrnJ re lıed f teşkil 
kud ti o ünd onun eırur alın- eden bu Grad d nıh ~et, bel
dJ. b""yük b.r mtizamla çekıldi- kı de yakın • utan ahki'ını
ği ' }a \111 obanın da mudafo.ası dur. Anc , bu ol d kati ne· 
ıçın hayatını ıstih ·nr ettiğı sa- ticeye gotüremiv ek ve kudret 
b.t olmuştur. Her günkü Almau v kahramanlık- o ekte da.-
teblığlcri anud mukavemetten, ha uzu mud d vanı ooecek-
vahşı savaşlardan bahistırl r. tir ve bu, harp m neviyata 
Stalingı·adda her ev de pahalı- biiyük b ~er ayı bir kere 
ya öd tiliyor. Bir "mulhıme" ki daha qğretecektir. 

Kaplan fil ile duvar ara n. 
da ıkı ıp kalır en pençel nnı 
kurtarnııyn. ve yere sıçramıya 

muvaffak oldu ve meydana a_ 
Uldı. 

Dede derhal dört ayağı üs -
tune geldı ve 'Ferhad, bpkı can_ 
b zhanede bir numarayı tamnm 
lnmış gibi muzaff~r ve mem _ 
nun tara d l.lleri selii.mlıyn _ 
rak b r ! bul op"Ii cd. sıle: 

- Alkı. ltirum ~ok! 
Dıy n ay etti. clikay ba_ 

kıyo d . Ferhad ne 'e ıc de o_ 

sat geçti, gafiller meydana çı_ 
kıyorlar .. 

Dedi. li'ilhakıka kaplanın kar 
şısında çok batı olan fı1 basını 
çevirinceye kad r çevik h ~ an 
bir kere daha gerıye d.llllllllş ve 
gene file geriden hliÇUill etmiş. 
ti. 

Arkadan filin üstün sıçra • 
yan kaplan bir hamlede on a _ 
yaklarını F rhada attı ve pen _ 
çesi saplandı. Fakat saplanan 
şey, Ferhadın ctı, azalarından 
biri değildi. Bu hfili hadın 
ü tünde bulunan part l Parya 
aba.,ı idı. Moham'ın ona g )'dır 
diği bu clb" eyi kaplana em _ 
nunıyetlc terketmeğe hazır o _ 
lan Ferhad bir kısmı kaplanın 
pençesine geçen bu aba) ı he _ 
mm sol koluna bir kalkan gibi 
sardı ve kaplana uzattı. 

Göz açıp kapayıncaya kadar 
geçen bir zaman zarfında kap _ 
lanın bu pıı tıl yığınına pençe _ 

\ e geniş ağzile hücumunu 
bıı feryad takip etti. Tara_ 

l kiler neden sonra farkında 
1 1 r: 

h d 

Dün Bakkallar Cemiyeti tara. 
fından şehrin muhtelif semtle_ 
rindcki esnafa birer teneke tur 
~'ağı te ziine başlanmıştır. Ce _ 
miyet yağın kilosunu esnafa 
114 kuruştan '\emıektedir_ Hal_ 
buki ayni yağ piynsada gizli o. 
!arak ıki yüz yirmi kuruşa sa. 
blmaktadır. 

--------->ııw--~---

Japon heyet~ dün 
ıehrimize döndü 

Geçenlerde Berlinden tayyare 
ile şehrimize gelen Amiral No. 
mura'nın reisliğindeki Japon ı 
hey'etinın Ankaraya gittiğini 
bildiımiştik. Hey'et imları dün 
sabahki ekspresle Anka.radan 
şehl'iınize dönmlil' ve dün oto _ 
mobille şehrimizde görülmesi 
· cap eden yerlerde gezintiler 
)'apmı rdır. 

lar içinde haykırıp kıvranarak 
filin üstünden yere tekerlendi. 
Gırtla 1Jndan sel gibi kan akı _ 
yordu. Bu rctın savaşta o da 
birınci ı gibi mağlup ol 
muş, aynı k bete sürüklenmiş_ 
ti. Bir daha fılin üstüne sı_çra _ 
yan Ferhad: 

- V. raq iki! diye haykırdı. 
Sıra hanginizde r 

TaraP-adakUer çılgına dön _ 
mü. erdi. Ncbab ateş püskürü.. 
yordu. Bu alaya nasıl taham _ 
mül eder bu işi nasıl yarıda bı.. 
raknrak çekihp giderdi? 

- Lass lar diye b ~ ırdı. Ça 
buk kemendler ~elsin. K '!len l 
atanlar çabuk Bu kô "i "•ı 
zuruma getiriniz Onu fı in s r 
tından aşağı alınız. 

Mak vel soğukkanlılıkla: 
- Hayır, daha doğrusu ona 

filin üstünde ateş etmek, bir 
kurşundn yere şermektir. l!,'n 
kestirmesi budur, müsaade eder 
seniz 

Derken Nebab daha 
bir hiddC'tlc: 

- Kan ma, sen kan~ma 
İstemiyorum Kemendi as ğı 
nhnmalıdır. Bu kadar hınzir bir 

Bütünleme imti
hanları bitti 

Orta okul ve lise son sınıf 

ba§lamı !ardır. kı her ıhtiıfuıh hesab;: kata..t 
~""'"'" Sovvetler, Sıvnstopol ve Novo 

bütünleme imtihanları netice 1 
!eri dün alınmıştır. Maarif M'tl 
dUrlüğiince hazırlanıp Vekilliğe 
arzedilecek malfımata nazaran 
ikmal imtihanlarına 1284 talebe 
girmiştir. Bunlardan 165 ı ka_ 
za.nmış ve lll9 talebe de sınıfta 
kalmıştır. 

ro •kiden mahnrm kıılnoo.k l{ıır 
Tekzip olunan haber radeniz f }.)ı rı ıu hır çare dU 
Dün bazı gazeteler İnhisarlar şiı ımüş~ rd.ır. Yol.63. bu limnıı 

İdaresının hnrıçten ispirto te. düştükten sonra B tum civarı 
min etmek ürere teşebbüse geç da serseı iyane dohstığı haber 
tiğini y znıı tı. Bu hususta yap vcı iten filon ın böyle günlerce. 
tığımız tahkik ta nazaran !nhı. h:ı.ftalarcn. açıkta barııuınuyc.· 
sarlar İdaresi spirto ıhtiy ·ı 1 cağı muh:ıkkaktır. 

Memurlar kooperatifi 
işe başladı 

Yeni teşekkül eden memurlar 
kooperatifi idare hey'eti dün _ 
den itibaren işe başlamıştır. Ko 
operatife Üniversite Profesör 
ve doçentleri de dahil olmuşlar. 
dır. Kooperatif işlerinde ihtisa. 
sahibi olan profesör Kesler ida 
re hey'cti Iı.zaları meyanına a _ 
lınmışbr. 

Yakında memurlara tevziat 
e ba§h:ınaeaktır. 

:re: Moham, kardeşi Fakir be • 
nim en sadık adamlarımdı. Bu 
iki kaplana o derece güveniyor 
dum ki her. tehlikeyi onlar va.sı 
tasile önliycbileceğimi ummak_ 
ta idim. Şimdi onların dördü de 
cansız yatıyorlar. Hepsine se _ 
bep olan bu hınzir heriftir. Bu 
kadar mel'anetten sonra onu 
bır kurşunda yere sermek vic _ 
dansızlıktı r. 

Avlunun etrafındaki duvarla_ 
nn aralarındaki küçük kapılar_ 
dan ellerinde lassolarla bir çok 
Hındliler Ferhadla Dedenin bu 

meml imızden temin .etı. ek Şu cilıet de dJckate değer 
tedir. Hariçten ispirto getırtil Son büyük Rus liın anını cld .. ~ 
mesi bahis mevzuu d0ğildir. Bu den Almlınl r buı'U<hı. ne bır 
asılsız haber İnh"sarlar Umum har-ı gem i, ne enkazı, ne tez-
füdürfüği.ince tekzip olunmak_ -: hı bulduklaruu haber vcı dı· 

tadır. ler. Demek Rusın.r her şeyi vat 
Ticaret odasmdaki toplanh tinde alıp götürdüler ve d~eı~ 

k: Karadeniz filo ·u Rusların • 
Hazırlanmakta olan yeni TL Lnd oldukça Alınanlar içın bu· 

caret Odası kanunu projesi ü tün bu aıhilleri zapt.etmek. bil 
zerinde Çfllışmalara devam o. ilin bu sahilleri elde etmedikçe 
lunmaktadır. Bu münasebetle d Rus filosunu bertıaraf etnıek 
dün Ticaret Odasında umumi kol y obruyacaktır. 
bir toplantı yapılmış ve hazır_ BJ!;llÇI~ SAF" 
lanan proje etrafında bazı fikir ------------~ 
ıer dermeyan edilmiştir. 1 Hava 

te 
urumuna 
rr lar 

- Siz onu bu suretle de im_ 
ha edemezsıniz ! .. 

Devletürraiy yumruğunu ö • 
nündeki sipere vurarak haykır 
dı: . 

Ha a Kurumu lstıınbul Ba;k:ınlı, 

ğındıın: 

Son bir hnfta zarJınd Turk H 11
1 

K rumuna vatanda lanmızdan ı r. 
lerlni verınıyctı ıı zat tarntı d ., 

- Öyle ise hayvanı gcberti ıosoo, derı f briknt rli Yanı T.ıy " 
riz. Gebersin hayvan!.. Sonra fil d ıs o, deri c kösele ta ı ı Nı 
ötekini yakalarız. Bu kndaı ıyi n Hınt rJ 1000 S;ılu on C µ~ut 
terbiye edilnıi bir hayvanı mu ı , y 1 Pıtı-..s 50'.l, Lok ııta sıı 
hafaza etmek isterdim. Amın h Hikmet Abdu h 250, de i kö_ 
mademki icap ediyor. Öldürü sele tacır Nes' To cdo 200, Moı 
ruz. Haydi bana bir karabina Adut ı lıra k--be ta bulunmu • 
ile birkaç fişenk getırıniz. ı l:ırdır. 

Ferhad bu sözleri işıtmi~ti -----------""' 
Demek Dede onun uğruna öld" r " 
rülecekti .. Hayır, mademki na T A K V 1 M ı 
sıl olsa kendisi de kurban gid 
cekti, ıyisı mi daha evvel ken 
disi ö meli idi. Ellerini uzata 
yalvarmalı: stcdi: 

- H yır, h yır. Buna lüzu 
yok. Ben kendim teslim olurum 
Dedeye yazıktır. Bu kadar mü 
kemmel hayvan .. 

Bir Hindli hizmetkar, Neba 
hın istediği Vincster karabina 
sı ile birkaç fişenk getirdi. Fer 
had, tchlik d n tohlikeye ko u 
ğu n.ndal'beri, hatta haya.tında 
i d b"r korku hissetti. San 

1361 8 
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ABON BEDELi 
· rm o~l , cmirl rime bu k d r şid 

nduklan sahaya abldılar. 
Hayri Senk'in küçük oğlu bu 

kal baJığı ve çllerindeki ke _ 
mendleri görünce bu \•asıta ile 
yakalanacağını, Dedenin yardı_ 
mından mahrum olacağını, sü • 
rüklcnip Nebabın önüne kadar 
götürüleceğini 'c be1ki bir çok 
azaplara maruz kalaca !ını. ni • 
hayct öldürüleceğini anladı. 
Derhal Dedeyi avlunun tam or. 
t ana stirdU. Kemend atanlar 
du arlann kenarında oldukları 
için onlardan müsavi m feler 
le uzakb. Hemen hayvanın ba 
ca.klan arasına girdi. Bu 
le hayvanın vücudü ve b 

damarlarında dönüyor, 
ve teessür gözlerind 

ktiriyordu ~-· Birdeıi De. TUrkfye Ecnebi 

detle muhal fet eden bir kö,ek 
_ b"r kurçun a g bertil m z. O • 

nun uzn'1 zaman can çC'kistiğiıü 
, kan görmek ist rım. Bak yerdckilc. 

n uzaktan atılacak kemendleri 
bertaraf ed clrti. Yakalanma 
sı i kfuıı yoktu. -

Joz f bir kere daha fı ıld dı. 

umunu tuttu v.e onu 
ktı. Boğuk ve hıçkı_ 
le: 

(Arkası var) 

Senel k l 6 Ayhk 
8 Ayhk 
Aylık 

1400 Kr. 2700 Kr. 
760 lt 1460 ll 

40G • 800 ,. 
160 
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DOşto mo, düşmedi mi1 
Öldü mo, ölmedi mi? 

.. ~u Kazaskeri Şehsttvar_ Bekta§i dervişine seslenir: 
~ 'l'üra.bi Efendi, Hacı Bek- - Haydi erenler teravi kıla, 
~ kullarından Derviş Rızayı cağız! Vişi 21 (A.A.) - IUrlsruhe ve 
~~adavet eder. Sofrada daha Baba erenler hem.en ba§ ke_ Frankfort'da n~edilen resmi de _ 
~ davetliler de varmıs. ser, meçlere göre bu iki şehırde 14 ki 1 

·~eller, peynirler, suçuklar - Eyvallah! .• _ diyerek kal_ kwl)Una dı ml tır. Bunlar yurda 
~; çorbalar içilir, pastır_ kar, cemaatle beraber namaza ihanet, komunı t p rtı mı tekrar teş 
~ Y\Unurtalar mideye göçer_ durur. kıle te"ebbüs etmek ve y bancı rad_ 
~:. Çeşid çeşid böreklerin, Bir aralık Kazasker Efendi, yo b berleri.ni ,Ya)"IJUlkta.u suçludur_ 
':"QU türIQ emeklerin DJ1ttt Derviş Rızanın abdPstsiz namaz ıar. 
~ bol, ka~ağı gani bakla_ kıldığının farkına varır, namaz zile aıvanır. Jlerkes sofra... faslından sonra~ 
--..kalkar - Erenler der, ga1J>3 abdest 

88Jtik ~da çnbuklar du. almadan namaza durcl n '? U _ 
~r. tise iriliğindeki fağ_ nuttun mu yoksa! .. 

'-------··· 1 ••••••• -· ··--------··--ı Fransada • • 

ıle Moskova 1 
münasebetler 

Bir ZOrih gazetesi, vaziyetin birdenbire 
vahimleştiğini, Varnada Rus konsolosunun 

kap atı J d ığı n ı haber veriyor 

1 Yeni kanun tat
bik ediliyor 

1 
Vışi 21 (A.A.) - Gelecek on b~ 

giıo ıç nde muntazam bır ı lerı ol_ 
mı iı n Fransızhrıa e li olnu_ 

5 yan 21 den 35 yaşı.na k dar bü! n 
İ kadınlar bulundukları mahalle m 

belcd yelerine müracaatla 'k yıt u_ 
am ı ıni yaptıracaklar 

olmadt&Jnı bildi 
1 . Yalnız alil olanlarla ta -

lebcler bundan stimw edi.lın4ti.r: 
Bu y i mecburi ı kammunan tat 
b kı yolunda Laval'm aldıb ilk tıed: 
birdir. 

o 
:Fu·an: A. C. S11r•<0Jla 

Ba:=~~~= 
harflerle daha dört, ~ guınde~ 
evvel "düşürdük erı f. l!n .. 
~) da kanll sok muharet 
be eri yapıldığına, hatta mud~ 
filerin bazı sokakları b ge~ 
aldığına göre, bir kısun. lora).( 
dan ziyade kıralcı gazete erin: 

- Düştü. düştü!.. diye yır-
tınmalantıa rağm.en şchri.Q 
mezbuhane bir ga) :..ı hali 
mukavemet ettiği anlaşı r. 

Sanki "Stalingrad' hakkında 
b"ilmeee sö:J)er gibi. 

ta fincanlarda halis Yemen Derviş R za. lakayt ve teliş_ 
el i höpürdetıle hôp""rdP_ Sız cevap vcıir: 

~ .. :!ilirken konak müezzinının - Be imanım, nıurıaz kıl de. 

Tobruk yeniden 
bombardıman edildi et edecek_ . ---->mc,----

i~ veçte seçim 
- Düştü mü; düşmedi mı' 

şaşırtmacası kafi değilmiş gıbı 
b ı:mn.121a bir de Alınan general
ler 'llden Fon "Klayst" ın ölü
mü çıktı. Bu zat hakkında da
Moakova ve Londra: 

4 

;:,~.t bir sesle okuduğu ezan din, kıldık! Eğ r emrcdcrse.ı Akdeniztle bir'Mih-
~ aka tmeğe başlar. abdestte alırız! ... 
~ sahibi ayağa kalkarak TiRYAKi Ver gemİSİ bafırı/dl 
--------~--------------------------- Japon casusları 

İktisadi buhran var mı ? 
- 8aı tarafı 1 ınclde - 1 dolsun bıer türlü gıda mad-
~ ~tiğı vakit ilk gördüğu ve deleri yetişıyor. Bazı seneler 
~ı soz şu yükselen fiyatla- thzla ve bazı seneler de noksa;n 

dlıliı- değ.il midir? Artık bu mNısnl alıyonu. Bu az mahsul
~~ (buhran) ı mem- lü senemizde bile hepimize ye-
~ hisset.mı- tecek zalriremi& ve hayvanımız 

r~Yat p:ı.halılığından mu- var. Fa.kat bi?Xie yolunda git
b..:::- olınıyaın bır tek insan meyen şey müna.kalittır, ua.vlo.ı 
~ nudır'! Böyle bır ıosaırı 'lrükseldiğidir, ia.'je maddeleri 
~\'Vur edilebilir mi? nin fena dağıbJmasıdır, müsa
• ~ buhranı yokmuş Pek fı.- vata riayet edihnemesidir, yal-
~~akat her halde oriada b 1 nız. ~ır ekla.ll"yetin gıda madd_e
.:-.~ var. İsterseniz bunun s- ler~nı pahalıya satın alma~a 
~ llakliye bubram, fıyat buh- muvaffak . olmasıdır, ha.~n .~n
~ laedret 1>uhNm. ihtikiır saisız ve ceasız bır suru tile-
~. aciz buhranı <Lyeliw ~· esnafın, !Duta\1a8Slbıı v._e 
~ ~ değıştiirmek hi<: bır va- nakliyeeının elınde bırakıldığı 
""~- ~ek.et!.miık\e büyük bir ve ~~dan da pek çok ulantı 
~ ~ mevcudiJietin. çektıgıdir. 
~Unutturamaz İşte bızde yolunda gitmeyen 
~ . buİıram reali~ bu işleri, İsviçrede olduğu gibi. 
·~ l8fe . ı tanz m ve tomin etmek müm
~ ktlVvetli ve _'9ari8dır kı. kündur. Bunun iÇi11.; b r ilcb
~ &önnemek, hissetmemek sat dih.isi ohnllia IW:um da 
~.oını... Hele bir Tic&ret ktu F a.. b" •- · -...: ka &~ .İçiıı l.ı,.. k,..ı..;ı değil" d yo r. aaat. ır L"'JVJÇl'CU • : 
~ -.. de _.. u. dar metodlu, insaflı ve samınıı 
~ 1aŞe buhranı var deme le olmak gerektir. 
'-~etmiş olurduk? Acaba Evvela sam".ıni olalım. Yoksa. 
ne ~-~~anını 'ınka.r etmekle nihayet t».ı.z de İ.sviçreliler kadar 
~~ oluyoruz? Fak.J.t, &.ı ıaşe bu.hraıımı taafif edebi
lıah:,,_~ka bir buhrandan d h:ı liıd.ik 
~) : (Sammnyet b h- · &İpbi Nwi b..ERl 

las~ Direktöril 

Kahire, 21 {.A...A.) - Cumar-
tesi - pazar gecesi Mutterlit ıa~ı
ve orta bomba tayyareleri Şi
mali Afri.kada Tobruk ile Ronı-

-Nazilerle birlikte çalışıyorlarmış 
.melb:ı başlıca üslerine taarruz Vaş'n<!'ton 21 (A . .ı\.) - Fe· j Büyük N8.2Ji çetesinb izası 
etmişlerdir. Hedeflerini timarı dera.l tahkiklat bürosu tarafın- 1941 haziranında fedeN.l bürv 
tesisleri teşk"l etmiştir. 

Pazar günü fecir Vllıkti lir İn
giliz av filosu muharebe bölge
sinde diifı>Ulanın bir otdmobil 
kolunu dağıtmıştır. 

Kahire, 21 (A.A.) - İngiliz 
uçaklarının geçen perşembe gü 
nü Akdenime 2-3 bin tmıluk 

dan hazırlanarak şimdi Vaşing
ton sinemalarında gösterılen hl. 
film Japonların Pearl Harbour 
hücumundan çok önce Birleşiı: 
Amerikıda:ki Nazi casusluk faa
livetine iştirak ettiğmi açığa 
koyma.ktadlr 

ajanları tarafından yakalenar.ı:k 
tevkü edildiği zaman bu çetenin 
azasından .Japon den1z subayı 
Takeo .Erina, Ja.pouyaya .k:aç
DUŞbr. Federal büronun ajanla
n casusların gizli topla.ntılarını 
lJ:ıe filme almışlardır. 

• 

düşman iaşe gmıil~ birini Lord Halifaks bir nutuk söyledi 
ba.tırdıklan resmen teyit edil- ---------------

....ı.t.eWr. .. "Da~belere tahammül mağlii 
Hindistan vaziyeti 

- a .. tarafı 1 ıncl4e -

yaptığı bir toplantı eıtn=nda 
Britich 1adian Asaoeiat•on, lim
diki çıkmaza bir nihayet ver.
mek iınkin1a.nnı araştırmak ü
zere Hiııdistanın bütün tanm
llllf partilerinin iştirakiyle bir 
konferans alrtedilmesini tavBiye 
edan lW karar suretı kabul et
miştir ..... 

Karar SUt"etinde hüümet 1Ş. 
1erinin idaresi Hintlilere tMrakıl-

biyetten kurtarır,, 
"Zafere gotQren tek yol darbe indirmektir,, dedi 

V8fingt00. 21 (A.A.) - Btb'ük tngıliz mılleti ıu cıhet.i b lmekte _ 
Britanya B\b"dk Elçisi Lord Hali _ dir: Darbelere tahammül m 4lübi _ 
faks, Lond e b ı bardımanının ı_ yetten kurtanr, zafere gOturen tek 
kmc;, yJldönum munaset>ettle Cu _ yol ile darbe .indirmektir. in&iliz 
nıarte8,i ak radyoda aöylediii mllleti ilk taarruz darbelerinin Ja n 

bir nutukta tng lız milletinin hattı ponlara indırilditini ve SO\")'et or_ 
hareket.inde Londı dakl ~ ,ikame_ dusunun dülnUma her karlf toprağı 
ti esnasında go du u dejı.şıkliği kllY müthiş bir surette pahalı ödettijini 
deknio, ,oyJe dem ·r IOnnekle tatmin echhn ftir. 

:ı::~~:=:u:: İngiliz bahriye 
:ilave olunmaktadır. · .. ~Oilizler Madagas

brda ilerliyor Ko•ON1ST PAnts&NtN Nazırına gore 
n;şnmvsn • _ 

Bom bay, 21 (A.A.) - Hint ., bed•I • 
komünist partisi,•muva.kkat hii- .n.ay ı ea semı· Umumi oali ad•nın 

Ekseriyeti •ol 
partiler kazandı 
Stoldıolm 21 (A.A.) - ls\·eç u _ 

mumi seçimlerinlıı ilk merhalesi ıu 
neticelerı vermiştir: 

~alıst Demokratlar 831 (33 ka_ 
yıp), çiftci partisi: 212 (36 kazanç), 
114uhafankfır parti: ~6 (15 kayıp), 
Ahalı p rt si: 169 (6 kazanç, lto_ 
münısUer. 42 {16 kazanç), Milli par 
tı: 3 (Bir kayıp). 

,RUSYA'DA 
- S-. uırafı 1 ine de -

pu bataryası ve 8 siper havan topU 

bataryası susturulmu ur. 

Al•an Taarrudarının Hedefi 

Moskova 21 (A.A.) - Kızıl Yıl_ 

- Öldü. vuruldu!.. haber ı 
veıdikleri halde Berlin: 

• Ne miinasebet. Fon Kla t 
sapae.ığJam ordusunun başı da 
har'bediYor .. diye a.Yak diremek
tedir. 

İfte ''Stallngrad'' l!ll: 
- Düştü mü; düsmedi m " 

bilmecesinden sonra bir de: 
- Acaba öldü mü, olmedı 

mi? muaımnası ile karş•laşmıl1 
oluyonı&. 

Koskoca bir şehnn düştilı 
düşmed1ği ve ünlü b:r l{uman
chnuı ölüp öknediğ:i hakkmdı.ı. 
tıa-bıirine bu kadar zıd haber ~r 
~edilip dururklm daha ehem
mıyetsiz ve bu itibarla kontrol• 
daha ~ tili meseleler tizer n • 
dönen propaganda yalanlarını 
vann, atJI hesap ect;;n. 

Ne günlere kaldık Yarabbi!. 

c1ız pzetıesi yazıyor: Ciizclanını kaptır~ı 
Almanlar mevzı&erimizde bir çı 

JanQ husule ıetirmek maksadi~ t"'atihte So ularda Kar ke1dı 30ka 
arka .arkaµ taarruz etmektedırler. *1nda 13 nu at"alı e de otu• n Sa 
f(aqı karşıya bulunan lruvvetlıerı rı dUıı Karakpy tramvay d atl.l'd 
ancak 80_40 metrelik bir saba a)'ll"_ tra'tııvq beklerken ceketımn ıç «_ 
maktadır. binde bulanan ciizdanuu bir ,.aıı _ 

~y..Uer lw•r Ediyor kesıcıye çarptırmıştır. 

.Moskova 21 (A.A.) - General ---------••1111! 
JC1eiat bir tüfek mermia.i, lle ölmuş_ 
tur. Omera1, parlak Sovyet karp 
taarruzu ııeticesinde hırpalanan lıı:uv 

Vetleriııi toplamak ıÇm bir tanlan 
yanında ve Terek nehri kcyıunda 

bulı.mdulu sırada ölmuştür. Tabmı_ 

ne gore., ıener.aı tankın mupl de_ 
Hjf d l bapnı uzaUıiı ııırada t.m 
labetle Ülma cım1*l mernUre be 
det olrnUJtur. 

v............ lllilkllll iÇln hiç bir 

tehllkedM yıhwıyaft KahramaR_ 
hk ıaeydanl~nda erkeklerle boy 

ölçüten Korkuau. bir kızın ha. 

rıkuta41e .acenıaı. 
ile~~ bir vakit büyük sözler 
~~ler ortülemez. Bugun 
~ hayatın zorlugunu, fı· 
~ Yükaeldig:ını, ti.ıccarlaı ı 
~ -•wtinlfl ye edilen t -
~._boŞa çıktığım, llıtfkar ile 
~_bir surette mucadele c 
~..ru.. mubtekirlere pek 
!'dan ~ar ver .. Imedığıni, sof
"-- Yan a~ yan tok kalktığı
~~ geçen para ile geçı
~ltnizi, Dul idare usulle-
~ f~aJ.ığwıl, bazı menıw
~ aciz veya tamahkar ol 
&...._ ~Jn& Aer gün tekrar telmu 

Altı gan umumi 
meydanda teıhir 

edildi 

kÜm'et ~-m~yle ıkon- lerin yerine yen: -
gtle ve diğeriUyaaı narWer ara- • 
gıda müzakerelere beşlvpnalı. len konmaı merkezini terketti ~uaduracı vitrini 

Londra 21 (A.A.) - Mad.-ıguskar 

adasında ilerlemekte olan İngiliz ko_' 
lu Tanarive'e yaklaşmı~lır. Umumi 
Vatı 111. Amıet Tanarive'ı ıerkede _ 
rek c4!nupda bir ıehir merkezine nak 
letn1iflir • 

KAN 
VERGiSi 
Baş Rollerde: 

üzere Hindistan hükiimetbıe hi-
Londra 21 (A.A.) - Resmi Al _ 

ı an aJansının bucwı biklirdijine 
g e, östence loı>e murakabe buro_ 
.su clireldöru kara bonıanın kontro _ 

taben bir bildiriğ neşretmietir. • . 
ASiLER nç MAHK{JMU 4 zırhla, 4 tayyare gemts1 

ıuJRTABDDAK 22 ~ruvazör yapddt 
::::~~~Yor muyuz•. Bıraz ı~"af 1 1 k h · Bomba.v. 21 (A..A.) - Bugün ""' une aıt kııı.nun ara ay ırı arek.ctın_ ·· iki 
t...7""' hakikat a•klanmait u.- ... _ d 1 hi ..1.ı b ğJ alınan yeni haberlere gore, ' 
~~ rt.-+- on:n o yı • r wreeıne a an _ polis memunmun nesareti aıtuı-
~ , umnn.,.~ vazge- mıştır. Ellerı ve ayakları bağlı ola_ da bulwıa.n Hintli üç siyasi mah· 

~)L.._ ~· ı...:_ --ı~ a..--'--- ak umumi meydanda altı gun f.ei. küm biıieşik villyet)ıenila Şa-
.-...ı 91& & __,"._ auıanı.a h edılen dırektörun önunden bü N 

gn..ı~- ı"tiraf _..__!iyi•, H ,. k ~ ha.bad bölgesinde ava.na.gar ~nq> ıtır: ~ _ " yuk lnsrnı adın olmak uzere bin y.akınırıda asilel' ta..'l'Bfındaıı aer. 
frılt~ biae hiç bir vn- erce h8 k geçmış ve suçtu lle ala)" best bıraktınlmıştır. Mtidalııale-
' ~ iakir ettirmemeli· ederek yuzune tüküT"muşlerdır. ye mecbur kalan askeri devriye 
~ ~ buhranı voktur ve 0 çete ba.şlannı tutmak ~çin cebir 
~: ~ra.nı vardır "" 3 O lirasını çalmq kullanmağa mecbur kalmıştıı'. 
~ g diş ._..,. Küçükpazania İşlek sokağın- Madras'm Tinnevalley ~~ 

Londra, 21 (A.A.) -Amiral
lik birinci lordu 'M. Alexander, 
Şe6ki'de bir nutuk söylemiş '\iC 

aon 27 ay 7.8.rfında lngılizlerin 
• mhh, -4 tqyare ~ - 22 
knıvazör yıa.ptıklannı anlabnış· 
er. Bu suretle hıgılisler bu 21 
ay ~de kaybettikleTi bu sınıf
tan i"emilerin yerlerine yenileri
m koymuş~ hatti noksanı faz. 
!asiyle tamamlamış bulunuyor
lar. 

~ 41~ ~~~ ~= da 28 mmıa.rada oturan Salim sinde Kulacekıaıraoatnan'da tü-
~olmalıyız. zabıta.ya müracaatla aynı evck fek ve bıçaklarla silihlı yüz~ Avrupayı bava 
)b~ kanborsa fiya.tıarı ot.uran Gülsüm tarafuıdan 30 li- dar oüma.yişçi tuz ~4c1. 

Şimdi batı istikametinden ilerle _ 
metrte olan d ger bir kol Tımarive' 
80 kilometre yak••şnı .. bulunmak 
tadır. 

Morıce adası 21 (A.A.) - Tana_ 
ri" radyosu, İngiliz kuV\etlerinin 

aeyrederken-
Yeşildirekie Camilkebir 80kaiın _ 

da 19 numarada otllran Beya& Gü_ 
n3J' iamiode bir kadın evveUU. eun 
Ç81'll içinde kaJpakçılarcia kundura 
vnrlııkrini ııeyrederkeıı manta!lu _ 
muı cebinde bular.an 27,5 lira para_ 
sile ayraca içinde cumöş paralar bu_ 
lllDı811 çantasını ve ekmek karnel•ı _ 
ni meçhul bir yankeı;icı7e çarptır _ 
mlJb,r. Suçlu aranmaktadır .• 

RANDOLPH SCOTT 
GENE TIERNEY 

"8nkll ve Muuzua Filll'I 

YAKINOA 

iPEK 
SINEMASINOA 

halen Tananarı 'e 55 lcılömetreden ~-----------------------.. daha yalwı bir mesafede buhmduk_ 
larını buıun b'ldırmektedır. Hük<l_ 
met merlı:ezme bu kadar yakın bir 
noktaya kadar gelmc..,e muvaffak 
olan kol. adanın dotu iimal kıyı _ 
smda klın MaJunta'daıt jlerleyen 
koldur. 

Bı Akşam SÜMER Sinemasında 
Bütün şehir halkmm sablnnlllda beklediii: 

BUENOS-.A YRES 
(TANGOLAR OLKESI) 

~- Bugün açık borsa fi- ra parasının çalındığım iddia et- taa.mız etmişlerdi?'. Bunlar han- aJtı.t.rı 
~ ka.ra'boraaumk!.ıleri ge~. nıiştir. Gülsüm yakalMl!!!Jt, hak ::!:!riiı:f""o··1.:~~Hveşlerctirmitl.ettif. . ..... Bir sabıkalı )&kalandı 
~~ldik~e mal da orta- kında tahkikata başlanmıp. wauaw Londra 21 (AA.) - tngııterede 

Senenin ilk büyük musikili ve şarkılı filmi başhvor. 
Bu filmde Kit.ar Kıra.h ALBERTO VILA'mn 

DIOSA COSTELLO ve MAUREEN O'HARA 
ile ben.her t.ePamıi etti.Jdıerl şeıı ve uh tangolan ve ruhnevaz 

Arjanain kitaN.lartm dinliyeceksiniz. 

't ~ Başvekılımız M · --------------. ----- .., bulunan Amerikan hava kuvvetleri_ 

~ abriren ,,:;::;~ =t f ı ı Dlll yükııe.k bava 5UbqlanDdan biri 

~ ~iş~l~k~ _ANKARA HABERLER_ . E: ~ .::.::-::: 1:: 
Kumkapıda otu an sablkalılar 

d Talip oğlu Mehmedin eroin sa 
kçılık bü_ 

memur rı tarafından tertip e_ 
d len bir c eşh dda dun Su1_ 
ta114lhmette ero n satarken uzerınde 
3 paket eroinle yakala~. 

Dilenci ferle mücadala 

BilbaMP: LOL1TA. EL CHACO, S1MPAT1CA - .AMAR.lLU>, 
RANCHERO, ABGENTlNO ta gola.nm dinleyeM ve en cer

bmıeli ve c:ı.zibeli dau h.rı göreceksitıız.. •• 

Bu akşam için yerlerinizi evvelden aldırmaz ~S~...: italyadan kimyevi madde geliyor ~ ı:.:::..::=: -7."'.ı 
,~hariç midir? Londnl 21 (A.A.) - lali1tz ha af 
~ Pathcaiı otuz be§ kuruş kuTveüerinio MURih ,ebrine ka ı;ı. Soo günlerde yine aebrin muhtelif ~--•••••••••••••••••••-~ 
~el&, bunu yalnız parası o- M·ııA M• d f t h ·ıı • • h yaptıkları ha a alanı bir IMIÇUk aa yerlerinde nazarı dikkati çekecek TÜRKI "E CÜMHURIYETI 
~.,:t:ı-n alabilirse. acaba or. 1 1 u a aa a VI ennın sa ~ına sürmüPür. kad r çofalan dleııciler yenıden z ı· R A AT BANKA s 1 "'1il.""11' 18.ie buhranından bah-

1 
Aiır (apta 'nfllik w 7aı&Cm bom_, 

~~ ~liler ile fakirle hararetle devam edi iyor ~2ı <R.ldyo euete- ~:1;1~~~aşu~ m':~~ia~u; 0~;i: 
~ ~~ ~ bir eberiyeti.. - llİ) _ Dün Jılönilı §ehrine T'.ı.{ll- kek, 2 .:;i çocuk \ e 5 ı de kadın ol_ 
~ ~yet ve .._iişkiilit lan hava aknu Çerıbedaynın Bit- mak uzere ıo dilenci yaluılanu.şlar _ 

~~~.ı.--~~ırb!.!~1: Ankara muhabirimiz telefonla bildiriyor !:':.='!!.=. yıldöınöme- ldkiır:. cesed b• .. Jundu 
~ ;-YQ&lJUan u ---- *Ankara 21 - ttaıya ile aramımaki 1'mret anla.,.....,.. bult•m. - ,.._. ... 

~~.: ...':ı."::. u!~ N~ iki yuz bin lirahk ~ kAi•rlıoıo bu memleketten ~ mnıa_ llbku------------ .Adli eye diin sabah ilci şüp
~ ~ .nwu ~ şılm~tır. Yapılan temaslarda bunun )lenDe ıee bin llrahk kUA;tevf m8ddıe_ ı , ......... n• heli ôlüm hadisesi intikal etmit-lı Yoktur ve olaınaz di.re- ıerıe 100 bin UralUc muhtelif ewıs'ın ~ mutabtk bhnınlfbr. l"-.llllUllfti tir. Vak'alaı- şuııla.rdır· 
L.. ~ if,t __ ~ati olanca acılı- ..,.~~ • 1 s···ı.:~-....ı- ...... ~-
"'il .-.-'Clll eq, balJmnm. idır Satafl bitiren yerlere yeniden tahvil •"'nuııı::ııınlYI - ••ı tarafı 1 ınclcle - - u~ ""'" ... ve a-
:._.~ :,,~ve te!:i * Buraya ıe1en hatberlere ıöre. ıw:ım 'MüdefM t111ıvWerinilı satıtı •- kan~ projesi .son §eklini alant ::!;li!J= ~ütıt:'; 
~ ~ raretıe devam etmektedir. tlk parti l&clıııriima~ bitirerek .,.eııldmı Keır:Ha:e verilmiştir. blıemli Şerk Den fabrika81 önünde de-
~ ~ 1-ı-. 1~~~?:U~: tahv!! ı.teyeıı. şehJr ve kaaalılıllara bu t hpha Jraqda.J80llt miktarda tatı_ .... tm~eresaalanıadaın· vJVrro blmal!t niade ölü olanık b~ur--...a· b......~-J& w- - - tir .&~ ~ Alinin cesedi denizden çrkanl-~ ~~ Gllnıvan ft her ta.- 'vil 90nder.llmit • • -' na imkan lm"IJnlmumJdadır. 

· sıe ı.. ...... ı. ı... Yedi muhtekar mahkemeye verildi !lk okul ögı~ ır enleri için ev- Dlıştır. 
1.a..;-a: ~ ~ 2 - Bomo ... ti bira f~ı ~ ~kette ~ :i1.. * Şellrlmiade .alk ekmıak çıkaran 1Nıf fırmm ve fazla fiyatla ıaz velce tahsis .ectilmif o1aa mesk-eiı • IJ.indt.'1 

"'"-..;:.: yimun1", ay.Dl ..... Od bakbl IQiJll kormıtna mahkemSnıe ---n-w-dir. zamları da bundan sonra kaldı- civarmdaki seme bahçe dt.'1'1 
VQ .. ---.. #~- .._--..,-. 1.9..:-;ı~ ~:~- 35 " ....... _ ... da kadar 

--.~ e ~ V:: Elektrik tesislerinin .. kabulu hakkındaki t•li- ~ J;~:U.~ ~~~ t:h:: "ediı ~~ cesedi 
•f~ &'l>i ka.~ de açlık w. matnarne Maarif VekAleti bir yapı ~ bulunmuştur. Yapılau i:aııltlk.l+ 

kaı-tuau: 'Ol*ih«iJOr. * ~ .. llntiıru:ll PrU&r ~ lmme taiwll görmek o._ ratifi kumıak tia!ıl'edir: ~- neticesinde cesedin &}'Ilı bah 
İ89i~nisbetle zere kurulan elektrik teslalerlnin Naaaea kabmü mu.amelelld iPn bir ta, menler, maaşla.rmdan bırer m'k ll!!rde çalışaıı Mehmet Şev.ki »-

~ bir me~. Her bıatname hazırlaıınuit:ar. Ay başında )'Qrürtiile glreceldir. tar keııı6lerek bu ~ dıııda bir bahçıvana. ait oklugu 
1beınleketten ıa.ra ve A ka d bel d' . . aza ~- Bö lece anlaşılmıştır. 

ile mal getfrte. n ra a e 1 ye &eçam yirmi yılda • dirt. bin öğret- Tahkikata. müddei\DUl!lt mu-
-ll""ll-• •- da mal s.ı.- * Ankaia ~e Meclist seı_... _.. &' ' W _.. illa <:W, mm ~ fili ..aia Wac:aklar- a.viaJeıl.ıadea Oriıaa Bueeml ~ 

4Dadobmıwıia ham ,.ııba aüAQ fnkal.Ade bir toplantın ~ •· kovm.Q1t19f-

K .... tarihi: 1888 - Sermayesi: 100.000.000 Türk 1inMP 
Şa11e w Ajans adedi: 265 

I 
Zirai ve ıcari ~türlü banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28..800 lira ikramiye wriJQr 

Ziraat Banlrasımla kııımblınb • lı:Uılllbanıl:lz ıuarraf ~ 
en az 50 liruı bulwaanı.ıra __.. 4 defa çıeldlecıak kur'a ile 8l"ildalri 
pilna eöt-e ikramqe dlıjıtalac:aktır. 
4 .-. 1.80e L1N1111 ..... Lira il 1:>Q U.. • ...._. 

• • • • .... • H• • • • 
4 • - • ,... • 111• • • • .. - ......... 

.... u.. ..... ... . 
DiKKAT: Hesaplanndaıti pa ahit" bir sene ndeo 50 lirad n aşat 

dllşmiyenlere iknımiye çıktıkı t b de "' 29 f le Vl!n1eceoktir. 

...,_.. -eııe d""!i dda 11 Mart. ll Bnrlr.ın, 11 ~ 
lil w 11 Biriaeikiima www.r..ae oe11ı.Mıe..U.. 



.. 

~ .l!j ııı .1 o n. D .a n 22 J<JYr .. • 1 f J2. 

~~~==~~~~~~~~======~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!~~~~~!!!!!!!!!!~~~~~~...;.:.:,.- ~ ' ii/'1.,. Resmi dairelerin naz!!ı ..c 

eayfa : 4 

... c••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. ••••ıı - . . 
:-,. .i-k. ~- .- r,t,,". .J • ., · · ~ ... ~ ... ~' ..... • ... :";\ .. 

YAZAN: M.S. Karagel TEJR}KA No 208 

1 

Nakil v~b~~ah~':..J 
Melnnet nehlivan, insaflı bir - Böyle deme usta!.. Açılır 

1 dikkatine: · 
§ 

1::3 

~ 
== = 
~ 

~oo mevcut ''e Maarif <Jem:iyett ., birlikte hareket 
eden (~mi İlftnlar T. L. Ş.) ta.efı~-e haline giıın.iş bo· 
Junmaktr..dır. Bu:.ııdan sonra ~t.emizde Dt!ŞredilcQal' 
Resmi tı.fmla.r 1619/19-12 imi.hinde yeniden ~iil adamdı. Temiz yürekli, l::lir peh- kendine gcllr ... Sonra uzabr gü

livruıdı. Şopar Halile iyice ders :reşi ... 
verdikten sonra bıraktı. Meh - Y6rlik Ali, bu kadar av ı.r 
met .tıiollanın altından kalktık- nak rru zannediyorsun! .. O, l1ı
tan sonra siıt dök:mliş kediye liyor ki, ]$zandaki suyu değil, 
döruniışt.ü. Anlamıştı ki, eğer kuyuyu boşaltsa ve, dökse vü
yine yonga. çıka.rımağa devam e- cuduruı. yine ayılmaz ... 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma i ıedeıü fşo başlıyan 

= 
~ Tüı·k Basın Birliği Resmi 

derse ve, el ense ve tırnaklarla ,_ •••••• 
basınını CZIDeğe koyulursa hali Çcrkes Ahmet;, yıkanma ile 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün 
icabında günde 3 

ağrıları 
kaşe alınabilir. 

kese == := ilanlar Kollektif Şirketi 
2 ~ 

derhal 

haraptır. Mehmet Mollanın ke- de kalmadı. Taraftarlarının ver
maneve sıvazlamaları, paça kas diği bir mendille gö1Jerini de sil
ııa.kla.n, üstüste üzerine düşme- di. İyice tmıarlandıktaın sonra 
leri zaten Şopan harap etm~r.di. :ıoovdan yerine yürüdü. Yörüğüı.. 

Melunet Molla, hasmının yıl ıtıarafta.rları daha hAJa 'bağın -
dırdıkt.a.n sonra tem'ı.z temiz bu- yorlardı: 
ğuşım va bıı.~ladı. Nasıl ofsa Şu- _ Ne yı1ptım Yörük be'? .. 
pan or rıda.n ~ıkaracaktı. Çin- Yörük Ali, gülüyordu. Çcrkes 
gf·nı rı:u. ~ok inatçı olduğun Ahmet, meydana gelir !!elmez 
(~ l't' • u:e'· ne yapıp yapıp uza- Yori.ik Ali, çırpındı. Niırasmı s:ı
t:ıL ı,u. F. ıilden gelirse Molla lıvcrdi: 
y da • ece-ktl Molla, ağır a- - Havdi Ahmet tlc!.. 
ğır ternk.nl~. gii_:Cşi):?rd~. Şopar, 1 ÇerkeS de ~dı v~, bir ııa-
basmmm duzgun guıeşıne karşı ra savurdu: 
sılo h~ mle yapıyor ve, akıllı us-ı _ Ha veli Yörük be! .. 
hı gurcc: tutuyordu. Akllı U& t\ti pehlivan ~pL'.llp karşı kar 
Ju ~ tuttukça Mollanı~ e~ 1 şıya geliyorlardı. Aralanndr. 
m< g-.re .ııc y1nı:ışmıyacagı aş1- beş altı metre kadar mesafe hıa.
kliı d. Bunu bilen ve, anbyaıı sıl olunca birdenbire Yöri.iğün 
ScıJ r da doğru yola girmişti. siizfüdüaü va, hasmının topuk-

P<• Ih' 1 rın gu"r"'si b"r bu - ı ;!,v;~ ·· ··11.. y··ru··gu· ·· · · . . '": . • arına '"'""6' goru c u. o .• 
çıı s •. t. ~L' mış, ılnncı saatG bu hareketi 0 kadar ani olmuş
davarun ~. 1), ha '!rtı:ida ne gn tu ' ki, göz açın xapaması bile 
l•r .ırd . r.. de maglfıp ... Çerkes bu kadar aru ve çabuk olamaz
AJm c . g"iır.~ş·n ~inci saatleri- dl. Hatta Çer.kes AhmediD ııa-
111 ı J egılmege başlamıştı. rası bile ağzında kalmıştı. 
lkıuc rde hru:.-m.ının altına dü-1 (Arkası var) 

Fitre ve zekat 
H:ılkın bır din vecıbesi o!:ırak Ra_ 

mnZRn ayında vereceğı fitn• ve ı.e _ 
kfıt, Ha\ :ı Kurumu t~ki!{ıt, tarafın_ 
dan ıoplrınarak Hava Kur.mm, Kı • 
ı.ılny ve Çocuk Esırgcınc Kmumfarı 
.ı:ırsıııdn paylaşılacaktır 

şilyo 't: dinlc.nme nayı ahyor
d• Yoruk Ali. oyunbaz ve g& 
•·et tc'U!t ol, n ha.<ımını venml!k 
ir r m. e\'I a.larını tatbik edi
~ u f Chl. l'akat 1<0k oynak \'e, US· 
t..: olıu. f"cr1 PS Ahmet, hasmmıu 
fc>vk~ hde oyunlanna düşmemek 
iç' r kendu ıd:ıre ediyordu. Ba
Y.Ju ,a.ltu d .. suyor, epeyce dinle- 1 
r ye Bazan da üste çıkıyoı', ••••••••••~--
ın. c.l:faa ıle ka~ık bir gtir~ş Gokten gelecek tehlikeye kartı ıyi 
y.u yr0rdu: Gürcşm iki buçuk hazırlanmak,' mllletin bütun ferdle_ 
ıs:ı:•tme dııgru, Yörük Afnin rl"i ayrı ayrı dlitlindüren bir dava_ 
h ·m l iLZRil di!bine doğru yol dır. Bu mevz.ua hiç bir Türk vatan_ 
1 ıııı 1 t·r. d er ni kıalç.asına ko- daşı kayıtsız k~lamaz. 
yuJ ftıc: ses çıkanmıdan baktığı 
giiriildü. 

Çerkes Ahmet, fena halde ke· 
s lmışt ·. Vücuduna su vurmak 
iç n gayri ht'yari kazan dibine 
do{yru vi.irirmiiştü. Halbuki, gü
J"l'Ş kıran kıranta olduğu için gü
re!}. bırakıp kazan dil:1ınıe gıt 
uıek ol:unaYilı. Fa.kat Yörük A
lı uı.. .. Hasmı kendistni bırakıp 
--it1 ırr- hald alôı~ bile enne
m ştı. Onun su vurun gebnesiııi 
bckL~·ordu. Bunu gören babası 
Calık ffuıirlendi ve bağırmağa 

Karar HUlisa.sıdır 
th. 42/2ıil 
Mılll Korunma kanununa muhale_ 

fetten Yemiş eczanesi sahibı ecza_ 
cılıkla mP.ş~l Samoel oğlu Ya~ef 
hakkında lsıanbul Milli Korunm:;ı 
mahkemesinde cereyan eden muha _ 
kemesi neticesinde suçlunun fiıli sa. 
bıt oldutıundan Millt. Korunmıı ka_ 
nununun 14_3, 56/2, 63 maddeleri 
mucilnnce 2~ lira para ceuıııı ödeme_ 
sıne ve hilküm kat'ilcştığuıde ucretı 
suçluya ait olmnk u:ıere karar hula. 
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SOLDAN SA~A DO<:iRU 

- Beyoglunda bir semt 2 -
Tarihte bır mı.:deniyet, 3 - Tanın_ 
mış - Salip, 4 - Su - SOz onun, 
5 - Bır yıızı vasıtası, 6 - Ters~ gö_ 
riınilr - Şart edatı. 7 - Havsala 
kemiklerinden biri - Cereyan, 8 -
Buyük - Bir rakam - Zamir e<l:ıtı. 
9 - Ar - Kılıcın kabı. 

YUt<ARIDAN Al}A~IYA 

1 - Topluluk - :Mumun çıkar_ 
dığı siyah duman, 2 - Azarlama -
Fa:;ıJa. 3 - Sıtma iliıcı, 4 - öz su, 
5 - Beyhucie - Hayvanların yedi. 
ğl, G - Bır gülün adı, 7 - Suçlan_ 
dınn:ı, 8 - Bir nida - Gev!iek de_ 
ğll, 9 - D::ıhili - Sert. 

- Düılkü buhnacaıun halli -
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4 \AI N ı• M AIZ LJ IR .. 
5 Rl• N\E'• AR \ l \K 
6 E ı Ş·• T IA ı M I A lM I• 
7 T IA I ŞI• S ıA I T I E I N 
8 L 1 • S I A ~N i •fITE 
9t 1Rl i•B•IO•M 

başaldı: 
- Bırakma be! .. Ne bırakı· sn~ınııı Yeni S:ıbab gazeh.'Stnd neş_ ---------,,....------

yoı,;uıı ? •• Tut, bırakma! .. 
Y oruğü sevenllerdcn bir ~ğu 

da 1'a~yordu: 
- Bmıkma Yörük ! .. Tut .. 

redilmesııre 9/6/942 tarihınrie karar 
venldı. ~10303> 

thtikfir 942/3!14 
Mılli Korunma kanuouno muh:ı _ 

iekwtten Edlrnekapı Bora.:au Tevfık 

Y orlık ellen kalçada ba.ğıron
laıı oülüyordu. Arn:ı.vutoğhı 
Yoruğiın bu halini beğenmt~ 
Zobwıdüşmiış olan bir hasmın 
lizerim: ıd'lmezdi. Göriilüvordu 
k•, hru ını b.tmişti. Gayr~ ihtl· 

sokak 7 numarııdn obze tknretile 1 

meşgul Halit oılu Şaban bııkkınd:ı 
istanbul l inci Milli Korunma mah_ 

yı.ır ı,,-uva koşuyordu. Bu dere· kemesınde ecrynn e<lt>n muhakeme _ 
ı:(·yc d.tlsmuş olan bır has.mm Ü- si neti~inde suçlunun fiiil s::ıhit ol_ 
1.eıım gıtJnelt, 7JZbnngeşli.k olur- duğuncırın Milli Korunm:ı kflnunu _ 
dıı At ;ııavutoğlu, Pomak Mura· nun "3/J 63, :n/7 maddeleri muci. 
d a: i.ıinc<> 25 lira agır para cC?.ası ode_ 

- Murat ağ. ! C'.örliyor mu- mcsınc ve h!\küm kııt'ıl~-tıgindr. u<'. 
Rıt ıı ~ ığukı.anlıl:ğı ! .. Bacıka~ı ol reiı suçluya aıt olmak uzere karr. r 

Sa(· bakımı güzelliğin en 
birindi şartıdır. 

Petrol Nizam 
Ht-r eunmede satılır. 

~ Hl 1 vPnnez .. Meydaıın çeker... hulfısRsının Yeni S:ıhah gazetes1nde 
lı.,u.k·ı+ Yoruk bu... Hasmın ki.\ n~edilmcsıne 1/8/942 tarihinde 1 iMıl 
tül\ he f> J!'C)dığıni bildiği iç'm ka."3r vt>.rıldi. cJ0300> R~DYO P~OGRAMI 
um nıüı:1 ·ıdL edıyor ... Ve, bağı- ===================== 
r.u t: r ft..ırlanna gülerek ba- Karw Hilla8asıdJıl' - 22 EYLUL 1942 -
ldı ym. ihtikar 942/349 

rerkes Ahnt: t, kazan dibine Mım Korunrruı k:uıunuııa muha_ 
ıreld Karnınn, göbeğine boka lefettt>ll Tophane TDJ>tular caddC'si 
so~ l s \<urdu. Ağzına da bır 
k. ı u f..i Ht. :ılarak gargara edip 
bo~Jtt.ı. 

Ça ıık dalın ha.la bai:'lMyon:lu: 
- Ne dunıvursun he? . Ha

Blll bo) lt. ~uıanmağa gönrierıllr 
mi 

'\ rnndaki Ca.z.oını.. da: 
- Pu, Ç(ı<·uk ne ttıllaf be? .. 

EJı ı ne aMvor? .. 
Caz!!lr da: 
- H rak be! .. Zaten ~rkC!3· 

tJe. hu m kni<.h? O, bwıu bildi
ı1 u ın r ld..rış etmemiş buhınu
yoı .. 

2!13 nıımarad::ı ekmı•kçi .Andon oğlu 
Dım1tri hakkında 1st.,ııbu1 1 inci 
Mılli .Korunmn mahk .. mcsındc ceıe_ 
ynn eden muhakemesi ne ı··e:lnde 
~ııçlunun fiili sabit oldu~undan Mıl_ 
li Korunma kanununun 79, 31/2. 
59/3, 63/00 maddclcrl mucibınt-e 
4 hr:ı 80 kuru<: a!ır para ce-.lası öde_ 
mesıne ve 7 gün miıddetle de duk. 
kfınının kapatılmasına ve 'hükı\m 
kat'ik.ştitinde ücreti suçluya a\t ol_ 
mak uzere karar hUlas.-ısının Yeni 
Snbnh gazetesınde neşredilmesine 

8/7 /942 tnrminde karar w•rıldi. 

c"l0308> 

İstasyon Binası Yaptırılacak 
Deı1/et Hava Yolları Umum 

Miidiirlilğünden: 
1 - Afyon tayyare meydanında yaptırılacak ~Yon binası Jein talip 

cıkrn. c.. gır dan keşıf bcdclil 13888 ]ira 78 kuruşa yükselUlmek suretile 
mı•zkur bınu 7/llırindtcşrin/942 Çarşamba ıunü saat 10 da kaı:>:ılı ~arf 
wıulılC' ~<·n den eksiltmeye konulm~tur. · 

2 - l'.7u\ kKat teminat 6944 ıira 44 kuru~tur. 
3 - Ek ıltn e, Ankcırada Devlet Hava Yoll::ırı Umum Müdürhilil bi_ 

rıasıııd:ı mezkıi11 Umum MUdürlük Alım tiatım Koınısyonu tarafın&n icra 
olurac-. ı;ınd n teklif mektuplarının eksiltme gün ve saatind@n bir srat 
ev\ clıne kad adı geçen Komisyona tevdıi }5z.ımdır. Postada vaki aeclk 
m r n .. zarı ıtıbar:ı :ılınmaz. -

4 - Şurtname, pliin ve s;;ılr evrak 57'1 kuruş mtt1foh"linde mc•zkör Ko_ 

mısvondnn nlınabılir. • 
.5 - tstt liler,n eksiltme tnr1bınden er ğe; ,.,,.,.;.~ .. ~in evvel Miinalı::ı 

l!ıt Vt:kfllc r.e bir i".tid:ı ile mür. en. t r.n° ı.: yaııı ... .JU şe ıııt olmak uzc -
re ehliyt.'t vesikası aloıası lazımdır. -

ti - Tnlıplerin bu i~e ait teklit' l'T!d ... ı" ılc temlnııtl:;ırını 2400 s:ıyılı 
t:anuı.ıun 32 ,nC'i ve mUteakıp maddelerinde y:uılı saı .ıh:ıt veçlıllç ihı.ar 
ıd rck T< yona tevdi etmeleri il!ln olur:rur. <8127 J 02';':i~ 

7.30 Program. 18.03 Müzik: Rad_ 
7.32 Vucudıımı.i _ yo Salon or 

L.U çalı;ıtıra _ kestraSl. 
lım. 18.45 Miızik: Fn 

7 .40 A. Haberleri sıl hey'eU. 
8,3i Muzılt: Sen _ 19.30 A. Haberleri 

1onık p. ıça _ 19,45 MuL.ik: 
Jar (Pl.) 20.15 Radyo Gn 

12.SO Program. zctesi. 
12..33 Muzık: Ka_ 20.45 Muzik (Pl.) 

rısık Proğ _ 21.00 Korıu:şma 
ram (Pl,) 21.15 Miızik. PJ.) 

12.45 A. Hnberlerl 21.30 Konuşma 
13.30 Mıi.1Jk: Şar_ 21.45 Muzik 

kı ve türkü_, 22.:rn A. Haberlen 
ler. 22.50 Kapanl."l. 

18.00 Program 

Biga İcra. Memurluğundan: 

Biga Hazinci Maliyeslne 128 lira 
24 kuruş borçlu Ankarnnın Çankaya 
da Suleyman Sırrı Cad. No: 18 de a 
n:.ısı Aliye özdener yanında ıkamei 
etmekte olan yarbay Ali Rıza karısı 
Fevziye namına çıkanl:ın ödeme em 
ri o adrc;;te buJunamıyarak iade e -
dıl.nuş ve şu suıette ikamelgahı meç: 
bul bulunmuş olduiundan bir aY 
müddetle ilAnen tebliiat icrasına ka_ 
rar verilmistir. 

tıAo tarihinden itibaren 7 gün i 
C)Dde parayı ödemesi ve bir itiraz~ 
varH bir ay içinde isüda veya &ifa_ 
hen Biga icra dairesine billdirmcsi 
ve bu müdciet içinde blldırmediği 

surei.te 74 ilncıl madde mucibınce 

mel beyanında bulunması ve nksl 
takdirde h:ıp.is ceza"ı ile cez. lana_ 
ca 't ve borcu ôdern ez \ e ı t r z 
etmezse oehri icray;ı dr \ :ıın olun ı 
CB! ı lPbli • m ı.n'Tnna t.aim oln\. k 
tur.re i15n olunur. 

- ; --~- 1 
59 ~ bundmı eıvwt ilin ~,._ wuatahk eden 1 
.§11 bmaılanlM>ylıe ilama.rtıuzı '-e aym ~ ve pıtiar il 8 U M n ~ ~ ny n ! ib'ket ve t.eşekktillc1ie bi~ ali.kanı blmadlb"IDdaD • 

• . , : ' dahilin~ l•ı.tnl•ılda 1 
• o·kk Ed. . ~Ankara Caddesınde Kaya HanıDd• ,~ 
[jf I at ınız ~Türk Basın Birliği Resmi ilanlar 

ft)9eanm en gü:t.el, en sağJam == Kollektif Şirketi 1 
5 LAMBALI ·== llorlmıine yollaınamn ve bedellerin; de ayın ad,_ 1 
RADYODUR . ! 4-·-·- g~ rİal Nlet-iz. 1 

OIHO 
'nUkiye Umumi Aoentat«: 

TÜRK RADYO VE ELEKTRiK L TD. ŞiRKETi 
' Galata ~ kutusu 15.57. n:t.ICJı'ON: 44-032 

Devlet Demirgolları Adana 6. ncı işlet
me, Arttırma ve Eksiltme Komisyonu 

Reisliğinden 

'1nın11ıınmmBRJıuıummıınınBımıınmır•nnımnıınıınıınnnınıııı11ınmıınnınruıın11ml 
Doktor, Hemşire, Aranıyor 
Ereğli KömiJrler/ işletmesinden: 

Zonguldak i§Çi hastahanesi idn .. 300 ııı~ 1 - &ııılık teşkil~tına bağlı 

. ücretli bir bakteriyolog, 
2 - Saghk teşkilatı hastahanesi a111eliyathaııesiude ç:ılışmak uıere '~ 

tişgin cl20t lira Ül·retli bir hemşire ile dahilıye, intaniye, Tılberki.ıJoı: '"r 1 

servisler için de clOO> er lira ücreUi c4> hemfiıre ki cem'an c5> hernsırC • 
lınacaktır. 

Taliplffin sıhhat sicil numaralaıını bildirir kısn tercumei hallerilt b r. 
lik\e dılekçelerini 30/9/942 tıırihine ltôdar Zonguldakta Eregli Korııırr ıf 
t:ıJetmetri Ba~ lıekimlifıne göndcrmeleı i, «10133• 

===================:::::::================:::::::=--:::?' . , 
' İnhiscn-lar U.Müdürlüğünden 

,ı. 
1 - Şartnamesi mudbiuC<! iki tıdet motopomp paıar.ıkla s;ıtır. 

ı acaktır. J{9 
ll. - Pl\.r.arlık 2!>/9/942 tarihin~ r:ı .. t:.ıyan Cuma ı:iinü sa:1t 10 cı.-ı 

bı,ı~ıa Le\ .aım Şube:;i:ı1eki "'il~ Kemıııyommd:ı ysp1lae<ıktıi". 
JII - Şartn~me~er \1el' ıriın s<lzn t•~'fn şubede görülebilir. P• 
IV - tsıeklılerm pazarlık için tııyin edilen gün ve snatte % 15 

venıııe pnnılarilc birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. 
cl024~ Muhnmlt\en bedeli (22.500) yh-mi iki bin beş ~ iiz lira tutıın (250.000) 

~ki yHz elli hin kilo odun kömürü 9/10/1942 Camı. gunu saat 16 da 6, cı 
Işlehııe Mtidürlügü binasında kapalı zarf usulu ılc eksiltmeye çıkarıl<ıC'ak .,.,.- , K .A Y S ft R j L J 
~ - • 

Bu ite giımek isteyenlerin (16117.50) bin altı yuz .e~en yedi buçuk A p ı• K o G"' L U 
liralık ınu,·akkat ieminat ve nüfus cuzclanl:ırı k:ınuni ikametgah vesi j 
kalan ve Ticaret Odnsı vesikaları ile yukarıd~ tıı ın edilen gı.inde (2490) 1 
numaralı kanunun emrettiği ~ekilde hazırl:ımış olaukl:ı11 1eklif mektupla_ 1'T A. M L 1 
rını ayni gün eksiltme saatinden bir zaat e\ 'el Ad:: ıın 6. cı lşletme Mii 

1 Türle sucuklarını tercih ediniz. Çünkü sıhhi yapılışı, teır~~ 
dürluğu binasında toplanacak artt1mı:ı, eksilune Komi~yonu ... Reisliğin~ 1 b:ıh.a.na:tJ, le-&.et ve neüseti ile iştihar etmiş, bilhassa soğUli 
vermeleri ltizuınu ll!ın olunur. hava depolarında muba.fam edilmi.~r. Her yerde arayıll~ 

Şartname ve mukavele projeleri Adan:ıdn ıt eı ışle1me. ist:mbulda' Tt1LEJı"ON : 24840 
1. ci lı;;letme, Ankarada :.ı ci İşletme, Molnıyrıd:ı 5. tı 1~1etmC' Mi.iclürlük_ ı _______________________ .,. __ _. ... ~ 
leriuden, Osmaniye, B;ıhçe, ve Fevı.ipaşa, Poz:mti ve Çıttehan istıısyon 

Şefliklerinden bC'delslz olar::ık görülebılir. (10289) 

. 
Maarif Vekilliğinde .. _ v 

1 - Eskişehir Bölge San'at Okulunun, yenidm yapılacak, blı' ıcııt 
iCE\"İye <1tolyesi binası jn~tı. kapalı T.ırf uırulile eksiltmeye kenuınııJliııf' B~goğlu Yerli Askerlik Şube&inden 

Aş:ı~ıda isimleri yazılı subayların acele şubl•mııe mılracaatfan, aksi ı • 2 - Bu insaatın keşif bedeli «309360) lira 81 kuruştur. 61 
takdirde haklannda ka~uni tnkibat yapılacagı Hiin olunur. «1238• c10339• . 3 - Eksıllme 2 Birinciteşrin 1942 Cuma gunı.i saat c15> tc Ank~rıı 6' 

Pıyade biııba ı Şahın oglu Nevzat Gü\:en 321_5!!7 Buyuk Evkaf ;ıp<ı rtımanındaki Me:;\eki ve teknik öt:retim Müsteş:ırJığıJI r 
Töp. Tem. Yahya oclu Adil Soyer. 50463. toplan:ıclik Vekillik Eksıltme, arttırma ve ihale kwnisyonwıda yapılııcıııı~ 
Pıyade Tı:m. Cafer 49222 4 - Bu inşaata ::ııt ş::ırtnamc ve projeler cl5• lira 47 kuru,} ınu1'B • 

, ~ Huseyin oglu Hasbi Karaha an 50233 linde Vekillik Levazım Müdi.irluğünden alınabilir 
> > RE>ınZi oğ. Mahmut P rinç 49405 5 - Eksiltmeye girebilınek için, • ı!l 

Harp Sanayi Bnb. Remzi Öztekin 330 B 53 n> «16124> lira 43 kuruştan ibaret muvoak.kat teminatın 24DO ~y 
Yd. Piyade Tı,'ln. Halit Anoglu 45828 - c10339• kanun hüklimleıi dairesinde verilmesi, 

T. iŞ BANKASI 
K. TASARRUF 
HESAPLARI 
2 tkincite§riD 

Keşidesine aynJaıa 
İkramiyeler: 

1 adet 1000 Liralık 
1 " 

500 
" 2 ,, 250 ,, 

ı• " 100 ,, 
10 " 

60 " 40 n 25 ,, l 
60 10 

A, Cemııleddın Sııraçoğlu; Neşriyat Müdurü: M. Samı Kıırayel 

Bas ldığı yer: (H. Bekir GU.rsoylar ve A. Cenıalccldın S r~c:oi\lu M~ bPa•ıı 

b> En az «150000• liralık benzeri inşaatın teahhüt edildiiinc 'e 
ıe 

ahhüdun ifa olund;.ıguna dair vesika gı1sterilmesi. .11 
~ c> İhale tarihinden iiç giln evvc>l «talil ı:tlinleri hariç> Nafıa ,vet..ı 
giuden alınmış ehliyet vesikasının ibraz edılıne ı 

d> 1942 sımcsfne ait Tıearet Odasından Ve!;ıka alınmış olması ştırt11~ 
6 - lsleklilcrin, teklit mektupl:ırını, ihale gunü olan 2/1, TcŞl'irı r 

Cumn giinii sant 14 e kad:ır komisyona veı:miş veya g<ind~rıniş oln1111 

lazımdır. 

Post:ıda vukubul:ıcak gecikmelerden n~'uliyet kabul cdilmrz. cıııo~· 

lstanbul C. Müddei Umumiliğindefl 
İstanbul Ceza ve Tevkif evi hastahanesınin 942 mali yılına aıt S• !l 

gramlık 15.000 kli~e yogurt, 3000 k lo inek sütu ile 2500 kılo d:ılıı: et 
tiyacı açık eksiltmeye konmuştur. Yogıırdun muhammc-n bedeli 2:!50 ı,rıı.' 
v:;ıkknt teminatı 168 lira 75 kuruş, sütün ınuh;ımmen bedeli 135 ıırn, ı1' 
\'Dkkat teminatı 101 lira 25 kuruş ve dağlıç etinin muhaınınen b 
3750 lira, muvaknt teminatı 281 lira 25 kuru!ilUr. 

Sıltüıı cksillmesi saat 15 de, Y?llıırd~n 15.30 da, e>liıı e' ıltınesı dC 11 
16 aa Sultan:ıhmeite Ceza ve Te\·kıf Evınde yapılııcııklır. 1ste;kl ıcr bll 
sust.nki şartnnmeleri tnUldcn maa(la hcrgün mesaı s.ıatlerı d. h linde .,,c 
kür Mudürlüktc görülebılir. 

); 
İsteklilerin k:mııni vesikalarilc blrlıkte eksiltme güıı \'e sa tıcrıı'dc 

misyona miir:ıcnııtları iliın olunur. «10341> 

Adapazarı sulh hubuk nıabkenıesıııdt'ıt 
Dogancıl:ır köyünden Top;ıl l\1ustafa oğlu S;ılih ven>.Sckrindcn 1'• r J 

Tevhide ve kızı Huriye ve oglu Saliın'in Acl:ıpazarı Tapu Sıcil Mutıı:ıfıZ11 

:ılcyhine ik:ıme eyledıği tapu tescili dnvctsının yapılmakt:;ı olan dtırtl<.11 
sınd:ı: ı 

Doğancılar köyün.de filmnlen ve cenubeıı ve şarkan Hiiscyin ,·c Jı c 
met hanesi ve bahçeleri ile mahdut tahminen 300 lıira kıvmcUndc dorl 
dayı ınüştemil maa bahçe ve samanlık \'e ahırı havı bir c~•j n:ıml ıruıa t 
cil ettirmek ıstrdiklerinden bu hane Uzerinde bir hak \'e alak::ıları "

1 

varsa duruşma günü olrın 20/10/942 Salı saat l4 de Adapazarı ı incı Slı 
Hukuk Hakimlii(ine mUrnea<ıtları ilan olunui, « I~ 

G6z Tabibi 
DR. .SAZI\Iİ AZİZ SELCEN 

Ha.seki Jfasfı'"'"' .j (:öz Miitehas61ın 

Her gün s~at 11 den 18 k tl ı P y:.7Jtta Çarsı kapı 19 

t.daım-ay ılw·agı karşısında !.19 n n •.• , mua)enehanesinde 
ha-;tal.mnı kabul eder t -- ..... ._ B/C"'~~ 


