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Almanya 
ıneydao 
~1-Yunanisfanda da 

baltalama 
hareketi 

;!: ~~~18!!; ! ·dün birer mesaj - .. w 

=~~.ıt::.!'~=-= 0e~ıer Burgaz çamlık lan dun gece cayn cayır yanıyordu, 
dava~ı, İngiliz - Ru:i muahe- ' 

~~a= Çörçil diyor ki: yangın halk tarafından müşkülatla söndürüldü 
Jnu1.ulat-ah:, dün~ıadan ayrı 
Y%WDakfu bir lüzum hisset
m~.Y••<'d .. '~ Avnıpa ile müş
teRk inoo.oi vazifeden bisse
t>ioo dü.,ıo lusını ifa3 a ba.5h
yaca.kta. 

" Bugün birleşik milletler 
kuvvetlerini şerefle Burgaz'lılara büyük geçmiş olsun! 

HUSEYIN CAHiD YALÇIN 

amyorum ,! 
--o--

Burgaz Adası dün gece bü
yük bir tehlike atlatmıştır. He
nüz malfun olmıyan bir sebep 

R it• t k yüzünden Adada Kalpazankaya uzve ın nu u mevkiindeki camlar saat 24,26 
[A.A. telgrafvwındmı da birdenbire tutuşmuş, ateş 

Do ngilizlerlc Ruslar araı- 111ülasa edilnı*tir. ı r ) 
sında. akdolunan son , .P~ Mütte~~ devletler gü- I R U S y A H A R B f 

itt.ı.fa:k muahedenamesi eski nu ıdı. Bu munasebetle Lon- ı _ 
lbildiğinuz Avı·upıı.mn tekı·ar drada ve Vasingtonda büyük 
kendisini bulacağı ümidini u- töre?ler yapİ1:mıf?br. Londı·~- Almanlar sı·vastopol-
yandırmaktadır. Burada. e:o;:ki dakı merasunde Başvekıl 
Avrupa tabirini iyi bir mina.Ja Çör~itin bir mesajı okunmuş- d s ı· k 1 • • 
kullanıyoruz. Çünkü eski Avnı- tduı·yr.oı!3kaşı:.:ekil bu mesajında a ta ın a esını 
panın bütün malıim günah, 
kusur ve ~abahatlerine rıığmen "Büyillı: dostumuz Cümhur d'' za f tt'I 
•bir de iyi tarafı vardı. 1914-18 reit>i R~ızvelt, Birleşik millet un p e 1 er 
Cihan H.ı.rbinden sonra bu es.ki lere hıt.a.beden beyanname-

rüzg8.ı1n t1::sıriyle süratle yayıl 
mıştır. Burgazın bütün çamlık
larım tehdit eden yangının ön
lenmesi çok zor olmuş, kadın, 
erkek bütün Burgazlılar yangın 
sahasına koşmuşlar. Bir aralık 

ateşi bastınna gayretlerinin 
kafi gelmiyeceği anlaşılmış, A
dalar kaymakamlığı kısa bir 
zamanda gerek Biiyükada, ge
rekse Heybelide eli kazma ve 

(Sonu Sa. 3 Sü 7 de) 

M:··M·~i~t~·; ( AFRiKA HARBi ') 

Moskovaya 
döndü . 

Mihver kuvvetleri 
Tobruk istikametinde 
ilerlemeğe başladı 

. 
okuyor! 

26 Hazirandan sonra 
Amerika sularma girecek 
gemiler her türlü mesu-ı 

liyeti göze almalıdır 

Bir gecede beş 
lngiliz gemisi 
sakatlandı 

--O

Almanlar: bu hareketler 
durmazsa 300 kişiyi 
kurşuna dizecek 'erini 

haber verdı!er 
-----o 

Prag'da 24 (,el: 
daha lıurşu11a 

dizildi 
[A.A. telgrcıflaıMclau [A.A. telyıa/1fü'w.da11 

1ıülasa edilmi.~r.] hfl.liiw edilnıi.ytfr.l 
Alınan hükiimeti, 26 Haziran- Ywıanistanda 300 bin kişiden 

dan sonra Amerikan sularına fazla işgal kuvveti bulunma.sına. 
girecek olan her geminin her rağmen durmadan kargaşahk
türlü muhatarayı goze alması lar ve engelleme hal'ı"'ketleri 
icabettiğini resmen ilan etmek- meydana çıkmaktadır. Alman
tedir. Birle..~ik Amerıkanm har- lar Atinada 300 tutak almışlar 
be girmesi üzerine he.t an hare- ve engelleme hareketleri dur
ketlere sahne olması muhtemel mazsa bunları kurşuna dizecek
sahanın, Amerika ~iline ka- lerini söylemişlerdir. 
dar genişletildiği iJavc ediliyor. PRAGDA 

Bristol Kanalı Açığıtufa Prag radyosu düı1 gece 2' 
Bristol kıı.nalından çıkan bir Çekin daha idam edildiğini 

düşman denız kafilesine yapılan bildirmiştir. Bunların iiçü ka.
gece hücumu esnasında, 5 fngi- dındı, iclerinden biri 18 yaşın.· 
liz ticaret gemisile bir düsman daydı. 
muhribine bombalar isabet et~ He:11dri<>he'e yaı•ılan sikast· 
miş ve sakatlanmışlardır. ten berı ıdanı edilenlerin sayısa Avmpayı kaybetmiştik. Eski- sinde Amcr-ikalıların 14 Ha-

yi kaybettikten ba~ka yarım ziran gıiniinü Alla.hın inaye- Ukraynada Von Bock 
kalmış, parçalanmış Avrııpa i- tiyle müstakil bir millet sı- ordularmrn Donetz neh· 

Sovyet Hariciye 
komi seri Çör çile 
çektiği telgrafta 

diyor ki: 

Elademe yapı~an taarruz _____ <_s_0 n_u_sa_. _a_s_ ... _·. _s_d_e_> __ oo_·'_Y_ıe_li_k_ıe_38_5_e_va __ rm_. _ış_t_ır. 

püskOrtüldü. lngilizler her G u·· L K u p As 1 
o 

çinde_de bir türlü rahat rıı.hat fatiyle hürrıyetlerinin, knd
yerl.eşip ya.~ıak yolunu bu- rellerinin ve ittihatlarırun a- rini geçtiği söyleniyor 
Iamıyorduk. l lameli olan bayraklarını tak- --o--
- Bir~ci Cih~ .. Harbinin dil-; diı:;e taht:is .eın:eği bfr~o~ RC- Harkof cephesı·nde 
gurdu~ en buyük nahoş ı; e 1

' neleı denbtrı adet edındıkle-
ıtehlikeli neticelerden biri Rus -1 rini bi;;..e hatıl'lattı. 
yanın dünyadan uza:klaşmasıy -j Cümhurreisi, beyanname- Al 1 h · b" 
dı. 160 milyondan fazlaı nüfusu sinde, onlara. millet olarak man ar va şıyane ır 
olan ·koskoca bir alem inzivaya' tek başJarma. değil, fakat şekilde dövüşüyorlarmış 

o 

"ikinci cephe ile Hitlerin 
bozgun saatinin gelmesi
ni hızlaştıracağımıza 

eminim,, 
-0--çekilmir dünyanın sair kısım-! Birleşik :Milletlerin kahra- IA.A. telgra{lantıdan 

lariyle normal iktısadi ve siya-t man efradiyle yanyana bütün 'hiü.Mtı edilm.iş't'ir.] Al l Bel lk d 
si münasebetlerini k~mi~ ve 'I beşeriyt>tin azğın lmvvetleri- Alman tebliğine göre, Sivas---f----' man ar ç a a 
bütün dünyaya. sank\ düşman ne kar:ııı nıUeadele ettiklel'ini topol önünde göğüs göğüse ya- husu'i ve kat'i 
ıkesilmi$ti. ·Çünkü Rusyada ye- 1 söylemiş ve bayrak gÜnleri pılan m1ılıarebeler inkişaf et- tedbirler alıyorlar 
ılJ bir din, yeni bir hayat ve 1 münasıebetile yalnız kendi mektedir. HMcim bir tepe Uze.. 
yeni bir ideal doğmuştu. Eslti, (Sonu Sa. ·3, su. c d$t) :riııdeki çok modern Stalin kale-
Avruparun düzenini bozan bu ı \.. J si zaptedilmiş; kalenin cenup 
hal, A vruryanın i:ktısadi ve sos- ,. lrumıındaı 10 bin tonilötoluk bir 
yal haya.tı için daimt bir teh- letlcrara.sı politiıkasında. bir rol Sovyet gemisi batı.rılıruştl.r. 
dit kaynağı teşı<il ooiy-0rdu. oynamıya başlamadan da Av· Vişiden bildirildiğine göre: 
O derecede ki, harpten yeni rupada. · b-tikrar yoktu, emniyet Sivastopol !kesiminde şiddetli 
ç~an galip mütefiklerin ilık işi yoktu. 'Bila:kis için için daiıni (8onu Sa, 3, su. 3 de) 
,tekrar ordular kurarak, yahut blı· mücadele ve koı'ku vardı. ------------

Terhis edilen Belçikala 
subaylar Alman 

kararglhlarma çagırddı 

Rusların bir kısmını kışlnrta- Avrupanın iktısadi müna..5ebet- A • k 'd [A.A. telgro{larmdan 
rak ve onlara yardım ederek leri z1.•hMemndş, mübadele sek- mefl a B ~ edilmişt\1·.] 
RWJyadaiki yeni .nizamı ezmiye teye uğTamış ve ya.şama kay- Londradan bildiri1diği.ne gö-
.kal'kmak olmuştu. naıkL1n kurumaya yüz tutmuş- re, M. Molotof, M. Çörçile 

Bir va.1.det halindclci eski tu. Faşizm bir başlangıç değil, 2000 ı•ıı•m adamı· ~ği telgrafta: "Avrupada 
Avrupa içinde şimdi hc.r za- bir neticeydi. ~uru.la.caJ:I ikinci cephe ile 
manki rekabetlerin, düşmanbık· Onun için Avrupada bir Rus Bitlerin bcıq'un 88.'atinin gel-
~~~· menfaat çarpışmalarının meselesi mevcut oldukça Mih - durmadan c, ahQıyor ~ bızl~ e-
ustunde daha başka, daha ge- verin ezilmesi milletleraıras.ı Y mmım,, ~tir. 

tarafta dayamyorlar 

Akroma önünde 
o 

Çok büyük bir tank 
muharebesi otuyor 

L:ifbyada .Almanlar Tobruğa 
kaa'Ş1 §iddetle taarruza geçmiş 
lerdir. Taarruz çatal şeklinde 
~ellşmektedir. 

Mamafih, T<>bruğun cenu
bunda, Aıkroma dolaylarında 
İngiliz mevzileri hi<; değişme
m.iştir. Eladeı:ne yapılım taaıTWS 
lar püskürti.UnıUştür. İngiliz 
ler her tarafta da:yanmaktadır
lar. 

{8on11 Sa. 3, SU. 4 de) 

Yeni haberler 

lsvec müdafaa 
' tedbirleri allyor 

niş bir a vnlık ve bir düşman - münaBebetleri norma.1 medeni. M. M.-01-0tof, reis R.uzvel. 
lık hüküm sürüyordu. Yeni bir insanlığa. yaı!uşır, 

1 

milletler- '-~ d"" •~~ .... l.trur·· 6.......,,,,.ı..;.... f l i I i • i 
RURya hudutlarını A~paya aı·asıncla u~umi bir tee~müt ve Denizaltılara karşı "" .... ~ --~ .lf erı anz m ıç n 
kapamıştı. Orası artık kımse - elbirliğine iman etn'tiş bir şek- M. Stolin tarafından reis b ll L bi 
~ giremiyeceği, w kim~ i- ıe sokamamı. Rus ~ lngiliz yeni bir silah bulun Ruzveı.te çekilen telgrafta eş sene -" r 
çmden ~l~~cagı . ~ır .ırnr: muahedenamesi işte asıl bu d v bıı·~· ill §Ö:l~=a.,MS~~~~_:; plan hazırlandı 
kunç .Yenı Dunya ıdi. Yem derin varayı tedavi edecdl ü- UgU ulTı . gor ..ıııı. ~ e .......... -.-...... 

~WJ~a, &~ sosyal ye si.}_'~ midini- ,.,.,rdiğinden dolayıdıı· ki Va.<Pngton, H (A.A.} _ A. tavsila'" ·~~Ae~~ o~~~~~edd~ Stokholm, 14 (A.A.) - 1s. 
ınk.ılabını v:ucuda getirmek ıçm cihanşümul biı· ehemmiyeti ha- merika.n gazetecileri bir elE>k· J• - ~ ~.u ...,- veç müdafaa komisyonu, 1sve -
halkını eski murdal' ve bozuk iz n.ddedilebifü. trik tralini l~ dir 

8 
rim. Zivareti !bize memnunluk çin müdafaasını •baştanbaşa ye-

A vrupanın tem~ v~ te.si~de~ Bu muahedenamo üzerine te- san . . gezm er • u vermiştir.,, nidan tanzim etmek üzere hazır 
muhafaza ebneyı bir va.zif e bı· e&>üs edecek siyasi ve ilibsa- rada, kendilerıne 8.UOO metre ( Bon11 Sa. ı, eu. ı da) la.nan 5 senelik planı ta.svip et-
liyorou. Avrupa eski zamanla - di münasebetler Rusyayı tek- uçan bir uç:ığı aydmhl.abilecek ınJştir. 
rın veba Ta~ .salgınlarına kar- rar Avrupa ailesi iç.ine soka- 800 nıilyon mumlu~ projektö!'- lneboludan da top Komisyon, tank ve top knv-
.§1 ko~ur ~ı~. ~-usy~ ~- caktır. Bundan sonra R~ya- ıer gösterilmiştir. vetlerini arttırmak hususıma 
cak tesırlerı hükümsuz bu aik· nın Avrupayı kendi rejimini . • . • verdiği önemi belirtmiş, 1CJ47 
mak iç.in tedbirler ta.tbiık edi· e-zmeık ·ç; fırsat bekler bir Ayrıca, gazeteciler 2.000 ılım seaJerı duyuluyor senesinde ınşa· atı b\tmesi icap ı .n ad ·· d"' .. ,.1, 
yordu. düşman, Avruparun da Rusya- ammın gece gun uz ~ş- ------------- eden 3 modern kruvazör yapıl 

Resmen teessüs eden sulh yı kendi memleketlerini ateşe trldan 17 araştırma 11borat:a. • tıwJboJn, 14 (A.A.) - Dört ması hakkındaki teklifi reddet-
lçinde bile gizli bir harp mev • vermek için çalışır bir teşkilat vaırını gezm.ijlercli ~. ~ür sahilimiz şimali garbi- ~tir. 
cuttu. Bütün Avrupa -kendi diye telaıkki etmesi ortadan Burada icat edilen yeni si· Binde bir mahalden kısa fasıla- K-0m.isyı)n bu teklifin daha 
hudutları içine kapannuş, ken- kalkacaık ve karşılıklı emniyet !ahlardan bir kaçı lk.endilerint' larla ateş eden top ve infilak müstacel i~ler !eh::ne olarak red 
rli ihtiyaçlarının hepsini iken.dl hükün1 sürecektir. Muahedena- gösterilmiştir Bun1ann arasuı- gürültülerinin §iddeti, ilçemiz dine kar:ır vernıi'itir. 
t~ ehn:iye ve. dün~a ~ü-1 me ~~· mil~e~ da.bili işler~ni da, denizaltılııra. karşı kulla· binalarında ve camlarında zel- Çünkü !sver. habriyesinin bu
dunu, milletlenn bi.rtbırlerıne kendisjne a.ıt bı.r mesele diye n.ılooa.k olan yeni bir silah var- zeleyi andırır ihtizazlar yap- günkü kudretinin muhafazası -
kar ş ı 1 ık l ı raıbıta.larını u- kabul etmekle müsaadekarlık dır m.a.ku.dır. m kafi teHi'ltld etmektedir. 
nutınaya doğru koşuyordu. Av- prensibini milletlerarası müna- .,;:__·-----------------------------------
ı-upa .kıtasmm içinden 160 mil· sebetlere sokuyor. Viooan hür-

• )-On halkın eksilmesi iktısadi riyetinin tanınması, sosyeteler 
faaliyeti altüst ettiği gibi, do- içinde ne büyük sosyal bir in -
ğurduğu neticeler itı'barile de kıla.p W:nili olmuşsa bu pr6.n.Si
eski milletlera.rası çalışma ve bin milletlerarası münase
alışveriş münasebetlerini boz- betlerde kabulü de daha ge
muştu. niş bir nimet teşkil edecektir. 

Bunun neticesi büyük bir ra- Artık ne Bolşevikliğin biıtün 
lıatsızlı:k, emniyetsizlik ve ız- cihanı kucakla.m.ak istiyen sos
tırap §eklinde kendisini hisset- valist inkılabı, ne Rus Ç&rlıÇ'ı· 
tiriyordu. Faşizm işte bu dunı· mn Avrupayı za.ptetmeyı du
mu istismar ederek kendisini eünen hegempnya davası bu 
e.yakta tutabilmiş ve etrafına muahedenameden sonra mev
her memtekette taraftar top- zuu bahsol~. ~vın RU&
iamıştır. Naziler Avrupa mede- ya artık d~ ~ır Avrupa
niyctini Bolşeviklikten kurta- dan ıkurtuJ~, dunyada.n ayrı 
ran bir sed ve kuvvet sıfatiyle ya.şamaıkta bir l~ hisset
bütün dünyad8Jl kendilerine miyecek ve Avıııpaı ıle mUşte • 
kar~ muhabbet ve yardım bek~ rek inBa.ni vazifeden hisıııesiııe 
liyorlardı. Bizi bugünkü muaz- dUşen kısmı ifaya ba§byacak
sam buhran& sevkeden Amiller tır. 
arasında Avrupanın işt.e bu ha- Bu, çok b~ •. 90k m~
li, yani Rus meselesi en mü- !Ağalı bir ~ mı? ~etmi
him bir mevkii isgal edi~u. yorum. İngiliz • Rus ıttifakın -

Girişmiş olduğumuz harp, da bir mfma varsa ve bu mua. • 
yalnlZ Faşizmin tasfiyesi ile ne- hedename yaşıva.ea:ksa. . bahset
licelenooek olsaydı Avrupa. yi • tiğimiz neticeyi vermes1 lAzım-
sıe dUzelmiş sayılamazdı. Çün • dır. •1 

k:ü zaten Na.zilik Avrupa mil- Bh:fhı Cahid YAJ.(JIN 

Su sporları mevsimi 
dün merasimle açıldı 
Beıiktaş'ta büyük denizci Barbaros,un türbesi 

önünde yapılan ihtifal çok heyecanlı oldu 1 
Mllsabakalarda Galatasaray Barbaros kupasını kazandı. 

Fenerbahçe ikinci, Beykoz da üçüncü oldular 
942 yılı su sporları mevsimi 

dün büyük Tüıık amiralı Bar· 
barosun tUrbesi önünde yapı· 
la.n parl.8.k merasimle ~ı.lmı§
br. 

Su sporlan ajanlığı ile kü
r-ek, y~ ytizJne amirleri ta· 

rafmdzn hazırla.nan programa da Yüksek Deniz Ticaret Mek
göre, kliipler deniz vasıtalariy- tehi talebelerinin de iştirakiyle 
le saat. tam 13 de Orta.köydeki muntazam bir yüı·üyüşle büyük 
Yüksek Deniz Ticaret Mektebi Türk denizcisi Barbarosun tür-
önllnde toplandılar. ~ önüne ~elerek dizildiler. 

Burada karaya ÇJik:.an sporeu. Yıııli ve Belediye r.eisi doktor 
Ju deilh ba.n.doe:nnııu arirasm - (&mı ~. 2, Sil. 1 de) 

... 
Dünkü Atletizm müsabakalarında 
ekip itibarile birici tayin edilemedi 
Dün Fenel"ba.h~e stadında 

GW kupası atletizm nıüsabaka
lan yapılmıştır. 

Bu miisabaıkalar Fenerbahçe, 
Maarif, Galatasaray, Kurtuluş, 
Beyoğluspor, Üniversite takın1-
b.rı ginniş, fakat Maarif takı
mı bütün ınıekteplerin muhteli
ti olduğu için Fenerbahçe bu -
na itiraz etmi~ ve miIBnba.kalar 
neticesinde puvruı itib,.riyle bi-

rinciliği alan taıkmı seçileme
miştir. 

Bu hususta yapılan itiraz tet 
kik edildıkten sonra bir karar· 
yerilecekur. 

Müsaba:klann teknik netice. 
lf.'ri: 

14)0 ~if: 
1 - MU7,a.ff er 6,1 
1500 JJ'l'f•1ro: 

(Sonu Sa. 3 Sil 7 de-) 

=I HARP DURUMU I= 
Yarım milyarhk bi r insan kitlesinin yaşadığı merde 

JAPON ORDUSU 
"Maksat!,, diye koşuyor. Dünya kurulalı hiç bir 
ordu bu kadar geniş bir sahada savaşmamıştır 

Yazan: Emekli General Kemal Koçer 

Bir asrın tanıttığı san ırk, 
kürenin bir yarısında fa

aliyete geçmiştir. Çok uzaklar
da hedefler aramaktadır: Ni
pon denizaltıları Madagaskara, 
uçakları Aleuten adalarına sal
dırırlarken, kuvvetli bir deniz 
ve hava kuvveti de Amerikanın 
önemli bir üssü sayılan Midva
ya yönelmiş bulunuyordu. Öbür 
yandan, Japon ordusu da yarını 
milyarlık bir insan kütlesinin 
yaşadığı illerde "Maksat!,, diye 
koşuyor! Dünya kurulalı hiç 

bir ordu bu kadar geniş bir sa
hada savaşmamış, hiç bir fatih, 
küre parçalarını benimsememiş 
olsa da, böyle bir stl'ateji dü
şünmemişti. 

Japonya, genişlemek için l>ü· 
yük Okyanusta ve Hint Okya
nusunda hakimiyet tesisi arka
sındadır. Bir baskın bu Japon 
gayesini bir zaman için gerçek· 
leştiımL5ti, şimdi, o zafere da
yanarak, ilerlemek, ilerlımıek 
sevdasındadır. Ancak, rehgüza-

( Sonu Sa. S, Sü. S de) 

( UZAK ooGrDA 1 ( HAVA HAREKATI 1 
39 Japon tayyaresi lngiliz tayyarelerinin 

Darvin limanına şiman Fransa 
hücum ettiler üzerine akınlan 

[A.A. telgraflarrndan 
hiillisa P.dil mi.~tir.] 

Avustralvadaki Müttefik u
mumi karargahının tebliği şu -
dur: 

" 27 Japon ağır bomba tay
yaresi, Sıfır tipi 12 kadar avcı 
refakatinde Darvin limanı böl
gesindeki müttefik hava alanı
na hücum ederek hafif hasarla
ra sebebiyet vermişlerdir. 

Bu hücumu takip eden hava 
muharebesi &ınasında bir Ja. 
pon avcısı ve bir müttefiık tay
yareleri Ralbaul hava alanını 
ve limanını bombalamı~lardır. 
İsabetler kaıydedilmiştir. 

Müttefik tayyareleri Yeni İr 
landa açığında Ta.bar takım a
dalarında Simber adau keı;inıin 
de dlişm-&u gcmilermc tesirli su 
rette hücum etmiştir. 

(Son• Sa. 3 Sil. 5 de) 

[A.A. tel_qra.flrırııul.an 
hiU<isa ed·ilmi,-lir.] 

İngiliz hava kuvvetlerine 
mensup uçaklar, şimali Ji'ransa.
da birçok hedeflere taaITUz et
mişlerdir. 

Spitfire tipinde uçaklar ha -
rekat halinde bulunan bir trene 

(Sonu Sa. 3, Sü .... 9e) 
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Dün sabah saat lM;şte Üskü
darda İnatfiyede çik8n bir yan-
gın neticesinde llii evle bir tek
ke tamamen yanmıştır. 
Yaptığmm t.ahkikata göre 

yangın hıadiyede Kara sokakta 
66 mu.maralı Must:a.fanın evin
den çtl::mıştır. '.Ateş losa bir za .. 
manda ahşap bmayı sarnı\Ş ve 
burasını tnmaınen yaktıkt.an 
sonra yanında.ki 68 llunınra.lı 
eve sirayet etmiştir. 

İkişer katlı iki ev tamamen 
yandıktan sonra ateş alt taraf
taki meşhur İnadiye tekkesine 
sıçramıştır. Kısa. bir zamanda 
t~ltke tle tama.men yanm.tŞtır, 
V-ak::ı mahalline yetişen itfaiye 
yangının dıüıa fazla. sirayetini 
önleyerek ateşi .söndürmijştür, 

Tah.kilaita ::devam oluomakta.
dır. 

1 

atih 
Vali, Fatihin kadırgalaTrnı karaöan irn:tirdiğl yola 
ehemmiyet verildiğini, EmmönQ ile Unkapanı ara· 
sının bir ticari saha haline konacağmt söylüyor 
:Fatihin 1stanbıılu :zaptı t&Ti- ğız. Bugilikü Beyoğlti 

hinin 500 üncü yıldöniıınüne te- yolıınn gm\şletmeh imkiııı 
sadüf eden 1953 tarihine kadar olmadığına göre baŞka bir yer
lstanbulda ~pılacak belli başlı de daha geniş ikinci bir Beyoğ
:imar isleri hakkında Vali ve Ju,,zar.ureti-2aien ~ ken 
b etliye reisi Doktor Lfttfi 'Jiır.. diSini hissattirmişt.l :Yeni Bey
dar şuiı.ları söylemiştir: oğlu caddesine "Fatih Bulvarı,, 
"- Yalcın bir istikbalde en ismini :vereceğiz. 

esası.1 semtleri pl~~ göre Taksimden lradırgalann çıka 
tanzmı ederek şehrım.ızı tamn- rıldığı yere kadar yeşil sahalar 
mıyacak karlar ~l®Urmek uz:ına.caktır Fatih Cruıiii etra
ıdealimizdir. E tihin kadırga.la fında geniş. bir meydan, lıalke
rını karadan indirdiği yola bil- vi, .Şelu.adeba,şı ve Fatih <'.tımi
lınssa ehemmiyet veriyorum. 
Beyoğlunun büyük caddesi ar- Jeri _arasında muht.Qşem bir Be-
tık ikinci plana kalıyor. Çünkü lediye rsarnyı ya~ .Emin
o zamana kadar Taksimden İn- önü - Unkapanı arasını mükem 
giliz Sefarethanesi arkasına u- mel bir ticari saha haline ko
za.mı.n geniş bir Bulvar açmış ya ~ .. 

e ··1gıe inrl 
~ iyi ütün yetiftiren ~ft~ilere 

UfirKnl ifa im' ~ ri tli 
hniir, (Yeni Sabah) - IKoor 

d.inasyon heyetinin tahsis ettiği 
tütün müdahale kredisi -ve Zi
raat Bankasının ~tiri.ltjyle fa
aliyet gösteren Yerli ürünler 
Müessesesi bu sene piyasadan 
beş milyon ihiloda.n fazla tütün 
mübayaa werekchükfunet adına. 
tütün piyasasında nfi.z.ımlık ro
fünü g&yet iyi :.ekilde ifa etmiş 
tir. 

936 ~oda 605 bin kilo tiitiln 
satın alarak '"Piyasa.ya dahil o
lan Yerli Ürünler M"üessesesi 
piyasanın en blıhraıüı zamanın
da fl'icaret Vekfiletinin ~ş.pma.k 
zaruretini -görottgü n'.l\ida.hile 
satışlımnı · dare etmiş ve..94D se 
nesinde Amerikalılar plyaaidan 
çekildiği için miıbayaabnı y.edi 
buçuk milyon kiloya çıkarmıştı. 

Evvelki gün iY.etil Ürünler 
Müessesesinde bir tütün sergisi 
acılınış ve bir hakem hşyeti 

Egenin muhtelif yerlerinde en 
iyi tütün yetistiren müstahsil
leri ~şlenlir. 

MJisahataıla GavııtXqy, Ak
hisar, Miı.nisa, Soma ve Kırka
ğ'S.Ç niüstalıSilleıi'i:len 1.M .z.ür
raın ülfü.riJBi ~ olunmu§
tur. 

Be(! sa.at devam ıeden tasnif 
neticesinde birinciliği Akhisa.
rın Şeyh İsa mıilıalles:inden Meh 
"met _çeti.na:'.in tütünleri kazaıı· 
mıştır. 

Kendi.Sine Yerli Utünler :M:ü
esaooan rı.oo lira nakdi mükWt 
vermiştir. 
Givurköyfuı Sancaklı k6yün· 

den Milinin, G&vutlCoyün Demir 
ei köyünden Şakir Duran, Ma
::nisanın nrlteş köy:i41.den AY§e 
Saritepe 'Ye Kırkağaçtan İbra· 

ıhiır:ı "'Bing01 de derece k:ı:zan
mı_§la:rdır. Kendilerine 50 şerli
ra miikAf.at verilmistir. 

Mümtaz Rek, fiiyat 
Murakabe Umum 

UdUrlJ oluy r 

1 Ağır işçiler ekmek karlları· 
ı bulundlildarı mll8SS888 

leröen alacaklar 
Oniiınlmleki aylar içiJı ekmek 

ı:ka.ttı te\7.ziabna aft bir talima.t
"'D&lftO haaiiamrııştır. Ba tali· 
matrıameye göre gu. işçilere 

flit kartJar buhmdu.klan miles
tıeeelere w mhaten.in ımeau.Ii· 
tyetine bırakılarak verilecektir. 

.Ağır işçiler mahallelerindeki 
l>irlttieidaı kmdilıerine &.art 
:veritmettiğinıe dair mAtbtt bir 
mektç oo.ı.- ~ b.ı~ 
'lmjlrjıM)jıjMo;jrjl\emeeıhri kaıdi 

ler.fne biııer .iact verıecektir. 

hmıerlau, lf erdimey.Hau., 
~~ 

n 
Devlet Dcmizyollan Demir 

Köpriller Fen Hey.eti Müdüıii 
A b d u r r a h ~a. n, Trakya 
Umumi Müfettiş vekili Sabri 
önşy ı Vılli "Ferii:l :ıomet'lıı 
huzu:riyle Meriç ve Tuna .iize
rindo yeni kurulan ..köprülerin 
tecrübeleri yap.ıla.rak.sağlam ol
dukları a.nlası.lmıştır. recrLibe
ler köpriilcrin üzerinden muh
telif sürntte ve yükte tr nler 
gcçiI'ilmek rn tıle ~:ıpılıruştır. 

Fen heyeti köpııilerin sağlam 
olduğunu tasdik et.mi.tir. Mus
:tafap~a - Edirne aı:asındnki 

dıkoy i!':tasyonu da bize ı:ma
kılmı tır. lstaşyon memurları
nıız V8 ıifelcri bac-l:ırına geçmiş
lcrdır. 

Hat 15 - 20 Hnziran arasında 
iı,letm ye açılacı.akbr. 

...,~---

:Ankara, 1.~ (AA.) - Sene
lik umumi calıs a programı 
ıııudbin e 1.942 yth 'Ti.irldye y6l 
m1.P·avemet ve sürat birincilil~
leri :;ı b1daki t rtıp 'iiz.erG ya
pılacaktır: 

1 - Grup is Mı\\: ı, 
Bu yıl yalnız hir grup .nıüaa

bikası yapıl ''< k ve bu gruba 
Sıvas, 'Ma t:ya ,.e Ifays ri böl
geleri i tirak edecclttir. Miısa
baka 28 Hazıranda y pıl cn.k
tır: 

'2 - Türkiye yol mul avemet 
l:ıirinciliğ1: 
Bu 3- l B ıte irde yapıl ktır. 

ff b ·a tat 'hı: 5 Temmuz 
1942 Pn.z r g··nudtiı. 

M :e i: 1'20 ltilo l tretlir. 
3 - Tiırl.iye . 1ira~biriuciliği: 
Bnrs :da yapıl c kt11. 
Musabaka. t.arihi: 9 Temmuz 

Pe1'$en'ibedir. 
Mesaf-esi: 200 m tı e i Sprint 

olmak üzere bir kıiomctredir. 
4 - Rekor lro~su: 
'Bu koşu Bursadn. ... yapılacak-
r. 
lMii baka t~ı:ıihi. 11 emmuz 

n.942 Cnmattesıd1r. 
P"yami -.Safanm 

ko feı:ansı 
Diın O'skıücla.ı fal kevimle 

P. yaıni Safa tara.fını:lıın bir kon 
ferans verllnıiştir. :llilkevi mi
si 1\:~'llkat Rosat KM'Dal' konf •• 
ra.nşçıyı leyicllcre t.:l.kdim ct
m· tir. 

e':ami :Ba.fu, ın :_nasıl 
ya:ulacagmı anlatmış, roman 
tekniği :a;kkmda izilıa~verdik
ten sonra konferansını alin lar 
arasında bitimıisür. 

Arttatyada :ıekilmiyen 
er katmal::tı 

E'fİ A 
. ~ki Kor,4tunal 

u porları mevsim 
öün merasimle acıJd 

(Bo,t;araft 1 noi tıah$ı~ 
Lfitfi Kırdar, merasimi a~ 
~tnş kavmakamı Bay Sa!I 
nyı memur et:rnışti. Demz batı( 
dosunun çalchğı ve bütün tm 

.. i~ sporcu.ı:mn hep bitilltQ 
soykdi'kleri i5tihlal marş'ylli 
merasime baslandı 

. Şcrof ~~e b~yrnk 
dikten sonra Eeı::tlrtaş kaynın.. 
lkamı Bay Sabri ~ .. ye ele. 
rek: ., 

-" Den.izciler, fl12 yılı ~ 
sporları mevsimini acıyorum. 
Bcpiı~ize uğurlu ol uı, ba ~ 
mevsmı dilerim dedi 

Bundan sonra.
11

bed~ te y 
mü.dürlüği,i, Gala.ta.sara F 
..bahçe, B9 rko.z, Demirsııoı, J.i,i, 
man Gençlik, ..Moda ·z, Be
Şl]{ Uupleri tnmfmchı.n me
.rasimle büvük denizcımizin tUr 
bcsuı çclenikleı· kon.u.ldu. Ve 
~aı baro un :nıa.ncvi huzunuıtla, 
bır dakika ilitiuı.nı sükütu y -
pırdı. 

_9cl n~ koyma m im.mi 
mutca.k P B · ta: Hal.kev'1 na
muıa Kerim, s po ulm na
mına .dn. Ga.I taaaray ur.ek r :p 
tanı 'Turgut tarafından r 
la .?.amaıı zaman J·esiJen ırer 
~utuk oylendi. Ve spoı u g nç 
lil mm . ti. 

Bu surct.I tüı~c .önün 
pılan mt:rasiı 1 .somı e :di 

* Yapı m nuı~ab.ıkalnrda 
ğıdaki to.!·ruı~ netı k~ 
B ~ ~n.r bin, cvkeklcr n 
nıctred~ yarı tdar. 

1'elc !:İ fü· b:ıyanla:r: 
:1 - Nazlı (G. S.) 5,17 
2 -'Nezihe (F. B.) 
1. ı, çift~ ed eJd r: 
:1 - Pclr.o (G. S.) &22 
2 - Mu 'tafa (F. B.l 
3 -- Mehmet (B. Z.) 
I . ~jft,.-. ~n nıılar: 

1 - Z h de, Nazlı S ?.;ın 
(G. S) •.dl1 

.~ - .M.clok, Pltna.t, Nc.zilıc 
(F. B.) 

Jh; fc'ftc ıerl\clili-l': 
.1 - kı.enıu..I, S. ti, Vc-dat ( 

S.ı 7:3.1..o 
2 - H hili, 'Eı ·ilinent, ~ 

tin {F. E) 
3 - Mu.z!lffcr, Yu uf Saba

hattin rn. z. l 
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llubanlr~ ba yaınsmda, aevtellm'ha n%tn tüccar Glmaktan 
.. 88111Q11 ~. a.Wşe dlıltmmcaktan kB9ar gibi, did
im 1çtlmLp etmit <lau1d&lns ....,.,... balı ~ ve 
mBJetler tarihinden mtsaJleır \~. 

VAZ~N: "EK~EM RIZ"E 

YENl .SA.B.All -
FI.A. I ~.BI l~:EI l j 

_ Baş taraf• ı -.. _ Af~~~: .•. ?.~.r~ ... , Uzak doğuda M. Mtef 
~ar devam -etmcıktedir Londra diyor ki: - Bet§ tarafı 1 incide - (88f ul'llfı 1 tnol •Y'•la) 
Şimdi, yegUııe mesele, Sovyat

0 

"Almanlar, Xnigsbridge • El ('inde M. Molotof, dün lioskav~ 
~eniz lilosunun .kaleye taik adem 'hattında .30 ~ılomotreUk Çin tebliğinde aeniyor ki: ya vanJl.Şbr. 
~iidir~-Wu. atı getirip gctiremiye- bir cepheden taamız ctmokte _ 'yungking ve 1'yangsi cep- Bel\flı•tlll 1m&a9i WbbW 
""O· dirler. Tobru_ğa 1.karjı bizy!Ik ta-~ ~ydan muharebeiıi, 1Dbel Belçika .e.jamu, Alman-

Ahnmıla.r Donet~"'i ~tiler arr.uz t,~ıibr ..§llncil Şımsıyenin 40 Jtilameıtre 4ann, Avnıpada i1cincl bir cep-

BDyUk Millet Mecıtslnde lk\ıaat 3 _Bundan ba:şka fertler ek Ukraynada Von Boclt !lrdu. Gener,&1 Rnclıic Jkuvvet.ler.i kadar !>8-t~sındf.l !kaJn Şnngşa- "he açılması ih"timalinden çe1d-
te1e111nin Beyanatından: meklerini. kendi kabil\yet ve ça ları ilerlemelerine devam ede- lbu .taarruzları ..püsliliı:tınek J"in 1 nın dogo.sanda. oer~.an etmek- 'Derele Belçaada. .:asay.işi muba • 

'O halde &arabın memlekette m l1§ka.nlıklanndan ziyade, idare rck Donetz nehrini geçmişler- gayr.et -sarfebnektedir E!Itl ~ .tedlr. faza için hususi tedbirler al-
• istuısa11 lftzımdır. Bunun :temini.. makamının hoşuna gitmekte a- dir. Nehrin doğusunda ıbnlunan karşı da Ged: bır ~.hac:. .Japon 1wllan, 40~tNb mlilkta olduk1armı bikiiriyoır.. 
'-yurt fç1nt1e ıaraı> saııaylinin iıllin ~dan dalkavuk zih- Rus kavı.etleri sn.rıl:mıŞbr. mıştır dar lbatı cenupta ikim Yukha.na 'l'-erhis .edilmiş bulunan Bel-
~ k~ belJıdır . .BpnUD.,. ~iyetiyle yetişirler. Sellbest ti- Alınan t.ebliğino göre, Har- Ort~' Saı:k İngiliz umımıLka- ~ğru iJE:rlemekt.edıir-ler. ~- çtka.lı aübay ~ yarsuba_ylar, 
tıdn d~ündUk, ,.-ırap istihsali g'bi, o carette :o1duğu .gibi kı:ıl"Dısında- kof ccpnesinde kuşa.tılan Rus ı:a.r.crahmın pazar Jieblıgı..: .sı ey.aletinde_ mn~ .• K:inki, Ahnarı umumt kara.rgfilılanm. 
9ID aabfı da ser.bat olsun ve"'---· ı..:..- --ı- -~ -kuvvetleri mıh.a "......ı:t • .ı.......ıı~ ""' u.... .. ~ ve~-- r;.~ıı ·---.:ı- .... ..n..n-... 

1 a:rdır. ....__,_~ ~.-.- &.IUC &n...-. bir .meııfaat göster- la · -'· :cu.um.tŞ, ~ "13 haziran crHnij ö';-Jed ~&g<;i.Lı • -. __. ClV~~ ~uau ....... 
.._._ nıbbet il!min etmıı... -mek mı:etiyle e1mıııııorm.i ekle_., grup r esır ~ıım1$ır. Siındi. ,..,_. g en ..cereynıı-eıiiyor.,, Bil'Ydk !Çen'~e JŞ1kla:r:m 

• ek· bi "!!>- iM.- ye Kadar bu !kesimde 20 bin- 8?11ra. ~romronn eenı,ıp bölge- ~ ~ -tama.men .nwtkiilenllleei emri 

ı 
ktıeat Vekilinin ba beya- .m pr.oıısi . blll'ada .o kadar rol ıd f zı · O &nele __ bızım "Zll'.h1ı ~etlerimiz u"po~ı--- Nı:ınc::.!lnmn 100 J.;;_ ·Z>ll"t-ı .... >...+i .. oynamaz, Ekın' eı'Yinı' h--l-eden en a a e61 f 1 9 tarik, 113 J d hlı ... ~UJ:l --ı>- ııu v~ .... ~ ...... A 13n.ndan bat*& .da. 
natı dikkatimi çekti ve e-- ıw.;c.ıu toı> ele geçırilmıstir. e ~~a:n~ddeili~ kmı:yetleri lom.et.re kadar dQğu cenubunda ha birç<)k l;edbirler a.lmdlğı 

~oınıal dünya vaziyeti zama- a~a~ ~se tekaüt ın.aasiylc lten Londraya göre, Sivastopol .ar_astir~.u~.ı• şı savI161.ır ge~ Kiangsi eyn.Jeı.'.nde Kinkyı zn.p- da -bı1dlrihneletedir. 
nında fcrtçılık ve devletçilik dını .damın garantide görür. E- kalesi elin da.yanmaktadır. Ka- .mış • tett.ikle.rl r.csmen haber ve.ı il- ~ İrlaıailaya ~ılmnlaa 
hakkındaki düşüncelerimi söy- 1 konomivi dü~ünmez. 'I'eşebbib leye ikarşı ı;;iddctli ıtaatTuzla.r ~ !~ :t;.ar.af :kuvvetleri aılt- mclcte ise de Çinliler eLı.n ı;ıch - .Amerikan bn etleri 
lemc;;.e beni teşvik etti. kudretini de memuriyette kay- iba 1ı1•alı d()kuz gün olmuştur. 4}amüstü elin .bu böl,.,ede bulu- rin v.aroşla.rında harp .etmekte- Y'€lli bir Amerikan aaker &:a-

DcYlctçilik deyince, şüphesiz heder. .Kale se:ltiz aydır çcv.rilmiş · nuyorlardı. Cenuptan düşman dirJer. 'lllesı şima1i 1rlandada bir li-
hntıra ;yapılması çok kolay olan Orta Y&Hta tekaüt olduktan haldedir. gerisine doğru harakot -y3pmı Alın mana varmıştır. Bu kgfjlede bir 
t;u dü ünce gelebilir: Devletin sonra atıl bir hayat geGirir ve Almanlar, k'.ıleye karşı taze ~yyar kuvvetlerimiz, dilipnanm anya coılt .zıTiilı birlikler tıulnnma1c-
bir bütçesi va.r ya. De\•let bu, ~t hny:ıtta bir iş yapamaz. Romen .kuvvetlerı salmiktadır • m: mılttar .arabasını tahrıp et- tafür. 
'9ü esıuden sermaye koyarak, Ha'lbuk' ticaret ve sanayi fert- lar. mışler ve bır kac .-r almışlar- meydan okuyor Kafile. Amerika Atımtık fi. 
.uııayıı i.'itedıği gibi para sarfe-1 ı:nn eli,ıde o~duğu zaman e-vve- MC>hkova diyor ki: -dır.,, !osuna mensup ağır .denız bir -
derek nıçm tesis etmesin? Bu la fert ekmegini, ancak muka- "Alman kumandanlığı Har- 1-:-0.i:-:-.r-• ..;,Alman~--h-iıc-. _ı_ml_aı_ı_nın--,.,--.uı-, - Baş Uırafı l. iuciıic - liklerinın bimavesiMeydi. ~-ol -
ımretle bizzat tüccarlığı kendisi bil bir menfaat göstermek su-1 1kofta baskın suretile gedik ac- püskfir.tiilm.ilştör. Ve -dü~ Bir lngili:: ~liltlmn -culuk esnasınüa lliCbir blttlise 
.Yaparak . bt~ sanayii işletcrek j rettyle aramak zorundafur. Hü-I mıya rnuvaff k olamaımstır. bir paı-ça ilerlemeğe .muvaffak JJl.'UV3/falı.":iycti olmamı,Ştır. meroleketı bırdcn sa.na~ı~~ştirc- ifil tabasbus gibi .~ler, hic bir Bu dar cephe üzerinde yapılan .olduğu bütün noktalar<la .,; ... H 1; Dün gece hgiliz Amirall k IJHLf1•ı,ıer günU 
bilır. Hem bu suretle butwı kar rol oynamaz. Srouyen fert ister- savas, son derece vahşiyane- :zaptedilmis 1>ulunuyor.,, ~ dairesinden .Wldir.ild.\ğine göre, JllUUli 11 BU 
lar\?!~ birka~ kişinin cc~ine gi- se 80 yaşında olsun, ölünceye ---==--=~=-=---~.::..==--=~==:.....:==~~:__-- İngilız Torbe~· denizc.ltısı dÜi!-
re eı;ıne lıazıneyc gcçmı1 olur. ~adar serbest hayatta ca1ışma- HARP DURUMU mnnın bir .iç limanında bir müd bayra:k.l~= ~~ ~~r 

• • • ga mecburdur. 1stc lJu mecburi- .det .kalıru,ş -ve ıki malzeme ..ge- vası~le bizzat .o milletle· 
tktısat Vekilinin beyanatın- yet onu ı·ek:ı.bct kar ynncla gö· .dXlkini batırm~tır. ri de :kutlamalarmı istemiş· 

dan memleketimizde ~nrap istıh zünU dört aqmağa mm!bur eder rm An~a~ ta11
8 

":_ft 1 incıde - nuna mukabil .Japony.r..d&kiniu -Bu dcniza.ltımn son sene zar. tir. BirleŞık kralhkta.n .başka 
1;alini aı ..... rmak i ... ı·n devletin ve enor,jik ya.par. a ı:.•0 - an.son azmı dikil 7 ıniluon ol::ıuı'Yımu .. ~u1:~y.,.... fında bahr.cl.ıi'l gemilerin tutarı b"' ··k a.u ~ nri<ri-i J ~ rt ., tı z.- ...-...,.uı ~4 ~n nrm uyu şeref leYhasını ~ 
şarap tüccatlığım yapmasını, Teke.üt "ID!lli ı gibi bir ..ga.ran· rakİr .. i1 a~on1'ka, feger ~in top- Günde .4 vapur yapan Anıcr..ika~ ":u.uu.u toniliitoaur. eden ruilietleriıı jsimlcı:i ~n-
t:arap ıstihlla.linin artmasına -tiye güvenemiyece~nden .eko· arıyıe ue 1 tı a -etse, bu baş nın lliı·..g.ü.ıı '.Yenilmez bir kudret lsv.cç .S'Ularında Bir A'lmıın ıltırdlt': 
ınani gördfüfü anlaıµhy!n~. nomi yanma~a ve sermavesini 11 başına bir kaynak ·ve bir alem _y.auta.cağına S.ıııgapur galiple- Genıiai Ba.ttı Birl~ .Amerika, Sm~·.et-

Ben bu dü\JÜileeyi doğru bu- arttırmağa da calı>ıır. ıŞte bu ~l~ ~~slcd~ ~mniyct, bütün ° ri de ıviıkıf .değı1.l.c:tdir.., denemez. J~·eç .r.a.dyoswnuı bılairdiğine ler :Birliği. Çin. :A:nıstrıılva, 
luruın. Ancak bu dfu:ıüncenin o.u b l --·1· k" · enız u ermın ve geçitlerinin Japonlar, D--=-1

--1• ........... ıu·y·-+- JJÖt'-0, -91r Alman gomısı ma'U'TTI- iV'. -..:ı.. ._,. 
OJ se ep er ı::n.uır ı, ticaret ve sa- elde bnlundurtılmasını ve bütün ~- - ...... Jer. İs\ ~-·· .-'8.ll-, ~eı>sika.. Eube., Çe-

lllahzur.hı:rıl Heıkhaesbrabı'lı'grelınkı· ekt·ı~~cariet~: na:yi, d~vieti.n-e.lind<' değil, feı't· yabancıların bu sularaan a"tı1- !1~dak bııll w:ıdurl dukları müd· J~~!ıptı;.ec.tk1'1. lY2!7,:~: koslovakya Saint Domiogue lerın elinde .ıokı nf ed r t • 
11 

. d :cm'n . --"Y"aı:a arda d ..hareketlcrıin.i ""' lıı ....... ..- Ciimhuriyeti, 8alvador Hür 
Yalnız meı faat kanunlarJna is-1 .. T' et ·. de .1 ı ma ıy e garantı e ne ı:ı n\! ı- geli§tirir ve .Mu7al ettikleri .ada- misi .de hasar.a .uiranufft.ır~ FransıZlar, ,r,......,. .. ı· ... ~- Gua-

ti t d 
" lb k' ti t 1 ~ - ıcar ve sonayı v.ıe- nanmıştır -- .At.lıaııti:L· n~-:-ı· .. ..:ı- ~ ........ ct"66'-na. c er. :oa u ı cm e ve ti eıın· d ı h · .__ · b 

1 
Hi · Jarda. -tutmıabilirier ......... ~~ ~ ··..u.c,; tema.la llaicli Hondu"•"' Hın 

... , . d leti ı· d old k n e o ımca, arıç= :ı,<; u nt sınırlarına erişen .ordıı .ı..;r.,;c1r ~ı·r ın' ı.:J..-ı. • =..-.. --en. n-ı.-· .Na l - Atl ik . •oe>z ..... nayı ev n e ın e u ça, ma:k m; ... ol - d h k · ,,. • .... ,_ .., IJW&J. ~ .ocuu-ıyezıı ıgı, anı disbfn. Lüksenıburg, Mcksi-
J>ek tabiidir ki, idare makamı ... o-.., a~agtn an er esm ._.,m\! götüren ana yolu -kesmek Dünkü ~ika-haarJa.!,,.= Denizinde ~ tonajda .bir 1n-
kendi şahsi emlakinin işleme- ~~l ~emurıyctte olur. İşte bir ve ... ~ .. '!~H:..~J..~ ~~tle . 80· ı:ve yanıa gü~dWi 1rir zam.::: giliz ticar.et gemisinin torpillen :O\!.~~~N;~ ~~!· 
sinde dii Undüğü gibi bunların · nu~uu.uuw.liı unu rıne Jwv- ..,,. .... ..&~i dlaber v.ennekteclir. Ge- -~- .., ___, 
Ur getirecek cihetlerini, men-1 "20, X 939 da lstıuıbul Bele- vet Nenni§tir. O sebeple, tab- : siiqıcizlerle ~ ıre .miden ı...rtanlıwlar D.,ğu sahi- - Polonya. Cenup Afrika iBirli-
fa.at t.h-uııla.rlllln emrettig'i-ı' ''C~ diyesine {60) .memuriyete (60uı min edildiği ,gibi, Cin lıar~ki'ı.tı- . nlannttı. Sti.rekli barp,euba- linde bir limana. çıka.rılmıcılar- gi, Belçika ve Yugoslavya. Awı "' trPI •• t t · · B' .. ·ı · ti np ere ~aaSlarıw ~ 't(ıl Bugün :sesimi mnm S('Q'le 
ı.. 1·ıe d•>ı:.wıem" ez. Çü'nku·· mesıııı·· ,., .... ıç muracaa e mışti. ına .na oncm v.erı m•H ·r. Avustral- .-+---•.. ...,,, dır. ..aı - ~~ 1ı'ple · al tı Bel ı· -~h :ı:y· d· ...... ~ a""' • '1 ...... ~; silah ve waıtada ... • birleftirerek Buıl....,ik rnillet-
Yet ve bir yığın kırtasiye mua- ·L«U rı mamıs · ec ıvc Yw.w, ..um lı::>ı..<.ı.U a hattiı Uzak ·· gu -, lnelaAtı 1-aı<>ısında maasından dün kalabalık bir mektebe bin- DGğu Rus toprahlarmda istna 'mm ihtiyaçlarma. "QY8Urulmut- Hava barBka"'h ler kuvvetlerini şerefle anı-

l\ "' • rd (21XI939 ihl' Ak ..;.1~ ı tur.. =Amerikan dmwnnaeını "ha- yorum. Ölenierirı kalıramaııh 
ba~.ka '""""- cebine giren bir zzyo u. ·• · tar ı - '*""a.o arı ..ikinci hatta .atılmıstır. ~J • •'-Q şam ga t · tt ) TuY> A t7a kllVV.l!lder.i inrpıijs:nttfb. Mid ığım ve fedair:irlıldarmı n ınenfaat yoktur. BUtün işl0r zi- ze c..;ınuen " ~onyanın vustraly~a doğ - ...-.,_ -·~.......__1•• "-·~ -Baş "tarafı 1 inoM:ıe - bu · 

B 
•..;ı-:ı:-a • • t··· t :ı;.:bü .,,... --ır ·~ ........ ~~ ~ ~-- • _ı.._.. gün ç&.rpışan'lann ce11aTet 

''an etse o vine devlet hazine- u .~· e :memur ve l.eka- ru .gırJŞ ıgı e(feu s, .mercan ,.;k.... _,, :lasmm , __ ı-..,:ı_ ~u JB~ -kaydetmişler ve lyı" J J "t l b karş lasın · ı ,___..._l .... .& <W4 ~u__ Acu:aıa:u;m ~: __ , ___ ,;:ı_ ve metanetini ,eülaıuı.la. k&l'fııa 
sin4en tahaisatnn alır ve -biitün u maaş arı ir yük oluyor. Ha- 1 • a.sıy e .aoıuıuz umuu - .aa ii""'em. ':hava :onhılan -tara- ne~ ~;.:'!!:aiur~. · ~ıyoruz. Zı.ıtüm ve i~nce ııl· 
bu ziyanları da devlet hazinesi Zineye, serbest hayatta kaza- m~r.ı. 3a:pon donanması, mtiha- .fında.n .d ~ı.ı.u. l.0'4461• ~ knp81'. -·al-"' zi-·•· ı..ın nıp bir 4ey kcıya.o. hati& beyne! rebe mevdenmılaıı lmlklaşriken -·diılizıi :iBbOt oe- '&v.a ve dalıill emniyet na- tınfüıki mem1eketlonlc ~rlrelı:. .-;3~· 3a.u..a. m·ı l l .a ..ı. k h A .... •.-a:lya Ad ..,._. . .__ diyor. Aın.,._ "t~. Ja- _..;.,~,.:ı-- ~A.1•~-wf.. -·--_._: kadın ve çocuk 1ıeritsin kur-
dı· kesesı'nı·n al~, __ ~· ohnadıgm-- ı c pazar erua ~azmmra a- • ....,,~. a - .n.-..esmm .n;aı il '51 ...-:ll&IAI"" ~--. '-'Ul.IMP. &.c:a.ı ....... glo 'Sak ı lı h 1'0a * •~atının hab- · ., __ .,..._,;;; tuluş günfuıü g6ımek '4<;11 ca-
dan teşebbüslerde, ferdin ken- zineyi 21enginlestiren, vasi hu- - son ~rca, er l?e 'P'!_. a: ...nmln• ..gsces.ı. ~'-=e batı ccmıp 1'a- lıstı~nı ..,_.__._...._.:ı_1l rıt.....r. • va ()lursa mud:ıfaa edılec"'gı ı:ı~ ,bir...miktara ~ağJDı hiliaiıı .;ı,.;;.u cenubu ~---=-.ll.... E.• .ua.~ ~-
Ci sermayem için düslindiiğü swn mü~en ziyade lıazi- • ' . - nı haber veriyorlar. Pasifik duıu- ~ 4U.ocrm~ mıyaltm. Bıı 1.0reDlie birihi-t~i ve iktiyatlı he&aplar neden daima bir ~ey kQP&rnUtk .anlamış~r: Japcm faahyet sa- .... Ameribam ~-edile- "'Clqrnanın llafif hava faaltye. rimiBe yalnız mm elde edi-
c\eğil iJuan fantezi ve <SQ;hiri içın koşan bir kütlenin çoğaldı- .hasının ıkı münte'hasmda 'bulu- oek ı.mmeıen .emniyetle_,...; a- tiDde =bnlım3u.e,öu haber vcrilmt!k linceye kadar destek olına:k 
.alayiş -re! oynayabilir. Çünkü ğı görülür. "Büy.ilk bir 'kütle bom ~n M:ıd~sk~r ve Da~hmor tacajmı ;göatertyor. Bir .;;ıdtm tedir. ve yardım etmek "teah1ıüdün-
tcrmay.eyi koy.anın onun men- bo_ş otunır. Diğer tarafta bti- g?sterıler~, Mıdvay baskımnm da, .Atlterikan ~----.. - gun" Cenupta ibir şehre atılan bom de bulunınalda. iktifa ıetmivo-
f t'yle 

1
.,. kt ,.mi. 1.U- • ...... il..-~ d, gızlenmcsı maksadına '?llabıf- -~ b&1ar ikam~ basarlar · aa 1 ~ &A~Sl yo ur. . J ~I\. u11; _ış -:sanftffl -~mvuç ur.o:. "1:trr, denilebilir. 13tt 1leri ~ ~ knvveeıendiğine göre, y~. Biriatç 7ö1i. 'ft) .ysrab '.n!Z, ~ aha "gen:İf bir .an-

f 

Halbulri ı:arbet} ve ksa1!ayı ~~de'lç~.ı..~~ ~ı rkmı iitıeUDUJı, ~ ...,._ ya.ıw. saale. etizar ,.,..üir: vardır.,, !aşma beşeri sempati duygu-
ertlerin elinue a nnaca oıur- UUUIC o .u~ uu~- - . Je yakın yel&.n t.ehftide imkfm. O}\yaawilar, bir Pnı UuVVW'a Vaşingtondım l>Mkildiğine tm ve :insanlığın IBÖfiterck ısa, Dhmetle. ka~ılan serma- • • • hazn'!rvaeağmdan kidrulftbilir- da sığmayan .o.lçlara .ene 4ef .,&'6re, ~ haft ~ hedefini idrak duygWıa.r11e 

)e llflealc tıtız bar. he:>a:pla teh-1 Simdi niçin devletıerin-eı.wt.'t di. Belki ~ay ~u da .'kil eaeeek ve .VUk 1Mljw. mu- mensup 'Ug&1klar Şmal ltatı .Al- birbirimize bağlanıyonaz. 
likeve .dlllr. En ı~ı 1§. neredıel ttiOOar -O'lmllı:tan w .unayii -tıı... bir kamonedir. llus. • saldınt, kaddeN'B .fteıM 11111wıaahnua maJlYafia hedeflere taam.ıs 4t- Boalar oln1Mt9 Birleşniş l'a_pılır, nerede fabnka kunılur, 

1 
t elet t d k 1~ gmR Avastnı.lva ..1St:iiumıetinde- bağlı .lcıilacal;ar'.! --'~'erdir. A'.bnazı jQ"ftklan .&. milletlerin ıztırabı ''e milca-

\r:e .nasıl ~r O bilir Bü·j e m en :ı eşe o unmaı...u.u& . . . . _...;;... ___ .:.=..:.:....,_____ -~ ~ -., delesi tam misfatuıı kaza-
tlbı ~ ~mı: ed~ re- kaçar gibi daima içtinap etmek d'!I'· Belki Hi.misbmda yeni jh R1I JİI ~ ~larma. Uoğru a.lmı1ar :namaz. 
a._..__;_ -~ bu k h 1 istediklerinin sebepleri belki bir uarm: 'hedefi ıo!llr. Ber.Jıal- 111 • f'!I ~~ ... fakat :n.ı- ka,de- L;...ı-- l"' I .... A' D .,..'! B ~ ~ 3.Z3?.ç . 1rı daha iyi anlaşılır. Fakat bwm .de, şaraa umı" 1hneme1ıckr ·ki, tt1 ~....,....... .... __, .. J..A· ·':I - .ı"I • • : ~ 1d ~ret ve san8:yıın ın- ı daha iyi takdir edebilmek için .Japon kuvvetleri ~ ~" 'Berlinden '!U ma18mat 'ftdlt- bl.erikada oturan ve Drontt-=== ~.W:~~ı:i~d~j,:: 150 sene evvel lngilterenin bir ... ~ ;w. •- 4,. ~ ~ ~ \ıpje ;yor: =ı~eç,:.::1.:= - .. ~ı ~~ k.k··ı ed u- müstemlekesi olan Birlecıik .A.· laraıı_. '"Daç "He.ı'bor ~6a1'i ~ 1ıazira.n Baat D le.._,, -ı.: ....._-'TnftG ~ ... '•-'-- ~-a...~~--aa .ua:ua ~e u er. ı · .. ·· . le bir --..a...ı\..1- -=&a•='m ·....Usı· .ı..-•·rı•..a. tipı· 1>lr A'-- --.. ,..--. -c ut ..... ...,.._ va.._ ~· ~ 
r.k 'tlıli'eı.HUilere atılır gittikçe merıkanın o gunku 20 mılycm .. ._.... __,._ • •-- wu iU9 ·™ -· ~ -...~·· ·.u..ı 1«1'l hmmri. treıMe Cama.ı1.csl ak 1ııa..;ı.ı_~ ~cı·· -·· · ,,_.!...., •· t raddesindeki nüfusu ve ipti~ mecburı kllmı§tır. Ve pabalı 5.! tA.A. telgf'a]'JıtJruıdan .olarak, 1ngUtz ha.'V'8. unayimm cıı:ımı Ro ...... - h---•·et _,._; .. ı-. ~ ____,,_ ugu nıs~1..e cure 

1 
. . .. .. dentniştlr. -Sidneyae de Jttpen lııddarı-edflmittir] .mı önemli TırhirWlMI G1an Lea- ~ - .... - ansa -.--..~ 

kil- oım:. lmıanopolıt sermaye san~ti~le bu~unku mun.~m kzyıp1a.n mkkati çelmıeıcteafr. ~ ~t!e &m,or 'iri: mingtcm fahrikasma 'taarrm -titr. 
le kaııJln'. ~~1:,~6retıne nang~ yoldsı Artık, 'Pearl Hamour gafleti ~ .A1mn S8V8§ u- için balut tabaltal&nm delmie AlmaR tei>aM&rı 1iç lıu.sutıi 

ih& R.arpt.en Evve'l Norveçie ~ ... ı tetkik-*1.ek ıcabeder. japonlara "lletız-ıntmllfakiyetler faldan, 'llaııea 'Mıft:ıc9ı 9maliıı ve 1Jl~. trenle Pazar akşamı Ahn.a11ya.· 
- 'Diğer lılemlcketl~rde Amen~ dwı.t -yalmz,· 'PO• wa.detınivor . .Japonhmrı mm- • r~ ,...1ngl'Rjz ae.. Alç* !rtif..a.a atila --- 3'9 &ğr.u yolcldaklanea dev:arn 8" ~ ene! duny- """' !iletir- Telpd, tıoW.... ra4 Clan 'blivle An;glo - Sıllrııan -ı..,oı.; ııı!z 1m1'lleoi 'l9ln&ı 1i bin toni- lıalm- folırikıum _-,. -. -;.,ı...aır. 

... tilbilk ticaret filolaııı- ~ tm"!"'diferler mı.. ~ b~ 1arına doğru iıer lnmildam'1, za tl1tıe bitılnnile. t;tr :fteaftlt 4!fJl!li- lerine isalJet ~-.. Fransadan .fi8 Amerika ieha-tıa .malik olan -oiwı. ve münıf~ 1lir ..... meaJm ~ elııı- ViaLtla ka....,.ılan ...... ~ "!ben...._, .... · ...... ._ ... , -~ ıaa blnıy.a gıetmiıf •e mübsdele 

Sayfiye Mevsimine 
Çam Yın11111ıarff8 

Gir!likl 
- ., 1ıanıft 1 fİ?lcftle -

balta tutan ne 'kadar amele w 
~ vara Burgasa •vketmek 
tirıem toplamı$Jr. 

Bilyilkada.<1an K/aımra bindiftJ 
Jeıı bu. halk imda.t grnbu hen~ 
Heybeliye gelmeden ynngınıni 
bast:ırı1ması mftm'kün olmuş va 
'Vapur geriye eevnlmiştir. 

Ateşin söndürülmesinde BDI"'-' 
gaz itfafye v.e orman miifreıe
leriyle Burga.zlıların b. -.'iik lıiını 
metleri ve cansiparane ~· 1ışma .. 
'tD imil elmuştur. 

miiise talıkik edilmelole .._. 
n.ber ba <'.dk t.ehlikeli yangımn. 
dön çamlıklara tenezzüh iç:in gi 
den:lerin ya yaktıkları bir ocak
tan, veyahut da yere atrlan bir 
sigaranın otları tutuşturmasın
dan ileri geldigi sanılmak a.dır. 

* Y.ENJ .SABAR - Bu sene de 
ııayfiye mevsimini Bu~az çam 
lıkfa.rın~ çıkan hu yangınla. a
"Myornz. Tahkikatın ne n ıce 

vereceği § ı dakık d bılınm!.

yor. F.a.kat Jıemon ~diden her 
halde Hlkayd"nın yakasına ya
pışacak, kendı e min bahçesı!l
de yapmadığı curetk8.rlığı cam 
1:ırımız:rn serin go'O~nde i e
melden Qekinmiyen vurdum d y 
ma.zlara hadlarini bildil'C!'.elc 
<ıezri ve -zec.ra. tedbirler ahııın<\k 
l<lzımdır. 

Gül kupası 
- 11~ ta.rafı 1 lftcSdlı -

1 - Receı> 1,17 4 
too~: 

1 - Muzaffer '23 ol 
400 metnı.: 
1 -:- Remzi 54 
sooo .metrf'.: 
'1 - Eşref 15.96.ı 
h.20ft baynk! 
1 - Maarif t:Mtrnı ~ 
Cirit: 
1 - Kemal 52,31 
Yiibek: 
1 - Güne.r l, 7-0 
u... aUama.: 
1 - ıGü.ner 6;-(7 
Gölle: 
1 - Veya 12,40 

~--! 
1 - 'Selim U,4i 
Yunan di.,aQ: 
1 - M8hmet 2i..51 
Çeldk: 
ı - u..: 28.40 
ınk: 

1- Halit 336 
Disk: 
1-Cevaıt 32,14 

Si1WE1R.t '"it 
riT.&TR081JNJ)A 

Zati Sungur 
Son Mrikalı hu ı dN 

edıso.r. 8'.ı ~ r.c 

Son Haftasıdır 
Her ı:ece · t 21 de Cumrrt" 

Pazar M t.ne • 18 ıla fa a.. milyon ~Uf;;lu N- ıle Wildir- ilk mekte..w- iiııi- ,..r -'Bu 1ınrbln. ır~erin lt;.:.;:_ :: ~· ~ -:.,~ _:1!._~le lllııilletJer giiıW .mti- fıdilmlfth'. 
te ..;"t>tt)ıDk ~ fa;u;.~ ~ ~ ~ le .nı kemirdiğini görüyoruz. K;;. bi ~-~amıilar_ .-:~-~3i~ .... am ~.~ •. ie- Büyilk Geçit RnMi ~ 1e Ameı:ikan-serm.ayesi· WN1etın e1inde eefildir. Bir .A.-ı nağı zengin t>lanlarm, cepDele- .aır. . ·~~il--.-.;.,..,, İngilte~ :Kral ve ieraliç(-sıi•••••••••-••• 
idil Etinde .idi. IMrikalı bu mell'.teplerin halka .riııde açılan bojlukları doldur- Alınan denizaJWan "Whmı -iııirlelmil :.;u;,._. ~· yanlarına kızları W .orve J'ı a. ilk MDÇli tem• f.";9 ~:• sebebini şö~j malc için, 'bW:ttn-varhldamn 'Y•· açiaarmda 1llr ~ .,, devri. ~ ~ ~ ~;}~r~, Hoı~!ır«;>;!1~~ ~~~~~~~il-... ~~~ 
.... Jiae .......... .....,. ..... .,., ; nnın lıarbini 1ıazırl~ •• ')'eBiRi -~"'Jnyım ~ imlm111rriyeti MPMJI ..3wH~ .-K__,_ ·-· , ....... 
ili. (llKW 4a ilk~ fUri. ·~ ILükfımet.ia Tetttk'leıi g5ze -çaı•pryor. 'Bir da W 'tadlito .bltannda bir taakiki a.ı-a ie&isiae ;z.--.ue- hardt Ye başka Müttıifit millet din41 münuei>eti~ Btrl k 
L . • -= - - .._'--"'--- ~ meth---·~ ı.:tı:ı111ı l .....,u"tehassıs, Amerı'kanın hııl'l"- -iM''L at-~ ..__..a ... ...aa-;... ..,.. ler şeflerile M. ""~ve Birle- Milletler aa'kerlerbin ...... nt~'-!-. :;-~ &ı::.B:i i:'"' <iladmattaııa, ~ fuşı çe1ik iııtlhıı.:Hııbı 98 ud;! ;;;;:::--- e--__ , ;=. hu 1ıilYilk .itfilolr.ı tik .Amerlb ~~ .bi;yiik ft gec:it .-niade h..-;.ı;;;i;.';. 
~.1rl•clalı Portekizli tüc tre ldirriyetimille 4okunm••Ba ·~~~~~::~~~=~-----------ı..;;;;.;;.;;.. ______ ~e:;J:çD:ıerı:.· :baft::c.a:.:e1m::ak~üere=~,d:f_g:·:c.ı~m=U§:l:a.rdi::r~.---~ 
'--.t.r. ~ Jlk ifiaa.. 1•"."~e etme~ek i~ me\'tEf'- -~di J>ablım; .size gttve- --• 
' .. illr•c&t jirketlerini ~ ~.devletin anrme..ıi ve- .ai:vmıuz luı.ptan .. -.. r l t.ercrok n6be~i tayfayı kay-
~ .etil'. :.ltröeiz Levaıdt- ..-ey.ız.,, Deiü. w Gabes<m~ v.azifesin- H 1. N T ES A ~ retten hayrete duşftrüyonlu.. 
::. ıaL hıfiltsede, ıAlmaılyıMla ~...:ı.. ~ l :! --~=so~Hiııt lı.,,.,ti = R R 1 = -~3- ~:~ 0~~: ~v~ '7 

2 - ~ ve 'l58lllly1 iBıf!e -- 4a. :batın sayilır tiMnt we ftftktkgt.en ıa:kiıl "T.e zmm bir-se- klan h ~---hc* ~) hu;ll ti mm:- yahat h'IY&tl y"""'1•Y• baıı!>.- ya· m avada - kap-• ~ .._.,.. ..ı.r: kuW -1 ~ __.,? mışlardı. - -k G_,.ııııt- .. iJeıılı .ıa poliııiıı gözünden ......,. birini api! elüğlni, a- kmola --.ıe •iipbe katıua- tanlardan tayfalara kadar Mp-
A _ ~ ....., w ,...... Tl(ılra Awaüııı -&llıL... ~ !erini deği§tlı'ıneY• de liiaım Juıı;mak için 'kimi bd>n, kimi .,.ıe - goldDderi ilıatti hir ..,.u. sini ildeta ahld..., __ 
~ •:nettceeinAe 1'11!1&)iin..... .. ... ~ekt ,-~·· '1 '"" ... görmüyorlanlL v...,..aa - lııll,;ıl lnyıof.eliııe ai girerek va- tmncili yanda lııısktdı:ları ~. 1.ın doğnmn Dede aeyı.i Sa- la;:ay~p:~~daen m;~.:.'1~ ~~nı" l'a.dığı 'Ziyaları yilM' -naım.e · letir. ~ e:ın kısmı azamı ııe faydası olabilirdi Eğer vapu- pura sokıtlmuşlardi? H~l~ bır .temSil elbiseleri~·Je 'Vapura .bin- mKlen daha zeki ;di. Sami .bunu z,,vmua.'S- '"~ lıapamCa .,......,. olmaaiYle. bollan ellnllodir. nun iı;iııde illlfmanlan - -"mı, .ııir .-; Jıu:iüz. k•- - .ı;--'·-"• .' ithııf ediyor ve ..-. çekiyor "" k<mdi ıa..dinll: 

B _ Bu ticaret ve sa.nayiin 1'0 sene enel ı2I milyon ikm .demek iıer ~ 'ÖğTeıHlril -w • ıaa ıe14uğumla ,upbe edilen ~ _ Hele bir de onun FcrlıaU!l - Ah~ Ferhat. sen bil-~ .ıide iırm alacağı eugün 320 milyoıı nüfusa malik 'kendilerini taldp eaerek wpsıu 'fl'.erllllt Ue <Fil :gemi efradında. Jtiil:ıettebat ve makiııeciler .ar tön bo marifetlerini unutacak-
"ergüeri de kısmen alamam.at l.Nkm•-lapoay& D ılllllla eVftll binebilmi§lerdi. Onlara artık garip mütalealaı:a ~ ..açm11tı; ttk 'hu garip ...-ı.....__ ... cambaz ba :başa ):aldığım gör.Remz rıa- sm, lbir Raııaııın takJak ıtnwn 
... .ı ........ 'h.. ... 1·k1 ı id dil' ..a... .. .rt-'"'-"' h ~~-· tŞa.rsmz; ımttki an ar iki doatbır •"ret~ . ---~ı ere are e ıyor- ke, dılerini gizlemekte Bir :.ı«y- mlnı:yet ~ ~n, em olduklıı.rmdm süplıe «miyar- ve baı:;a.şa.ğı iplere orm..m .. 

l.1:aliamdur ki d&'Wet memur- lptidal bir .mamMkel:fi. İşte o da yoktu. Böyle :bir şey 'YOkM ie "lldnlli. b.}Mian &epier .o~- ılardı. Hele filin Sami ·smindeld ve sanki mükemmel konur; 11 muv.afık değı'ldir eılbı!t..-
ia.rı ı.tıasiye ıııuamelatmı art- .Japonya. .bugün Amerika ile a-- o takdirde de kıyafet aeği&rr- mnnera'kmı-Y&le .için ~~ .. ıza- anla§ırlar... 1,- d Bu ~tlllak "'''"etiyle, iıc' aret :mu"- kalMıt ~c8k bk' .-nqie ma- meye ihtiyaç voktu. Hepsi sade hat vem- .ımum ~rclülcr. rene 11eyisi Dede hakkında iza· DiyorLlu . .ı'Dede,, ve Ferhat ıyor u. mutaleayı bir -· er .ol -"J"' F h h . f.etl kerP ~ide de s&Yleyı·ace he-
-elcamisı..ııasıl gemkmelere uğ- liktir. Ve orada devlet tüccar seyahat elbiseleri g'iyinaner ~ Her .feyi ~· er: n- at v.ermt§. onun mari er.ini gemi erktlnırun bütiın bu sev::ı.- -~<hğnn '\:e bu. &evlet biiroeu olma.mIJJ, :hiç bir sanayii kendi- birkaç gttnden'beıi etelfük için· am ~i :ye.Hint tiiiyaıına aa~p .dökmiiştıU. !Dedenin .adeta lıatte en 'C'Ok merak .eUi ·i yet reisi: "'Ulıiıodı .karıp ında f.i.,_ım 1li 1ı;lotııı•riııti<- &ı.Jl"YR ııeHn de cambazhanedeld h-anil<otleri- ne maltsatla gitti&! ..... ı.tmaJ<- hor l".Yl ..,ıadığmı 116yleıni ve m • ıl o' ğu ki rne = ol - Hiç de <&le değıl Sara Ha-
l.~ .ziya»lara duçar ..Qklu- ce, bngünkU ~ .JWsya :aa. ha:nint yüzdea~~~~ ~apa1amıyan Fer ta malı~~üyor11ar.fiı. ı. 

1
: bunu iSba.t i"in bul tecrübelere tu. nım,ddemaişti. B"herbuk~eb~ ida: 

-.uu diişünm~e bile lüzum bilindiği veçhile komünizm biis- gene cılAn.nu -0 n. stm, ve ~1111'~.., meae c un g z ı .<le giriprlşti. Bu tecrlibe1er ev- Her sa a1ı erke! re e en a n 'tltY
1 

ııme.sı f z. Bundan başka devlet bütün başka lJMDlliplere da~ Bu değişiklik t~yfamn hay- 'ttitUtmaSml T'ice. ~irpler.bu:di. ~: vela taifa.da.n biT .ikisine 3.apll- 'k R r kadar her eyi y b'bnesi de 
tttı l' inde, yeı me göre adam ı~ maktadıt-. -Gı'Bda devlet .ı:eisin- retini uyandırdı. Bu ne demek? nun iciu. ımtirettebata, ~ &ğı halde .sonr.a ınra ile "hepsi ı~ı, or, c n til: ~ • 'Zar rlı de· 1, f v dır. Zaten 
b mı aa 1rn v olmmmŞtır. den en ııfa.k ameleye kadar lıer-1 Bu o.damlar oyun mu oynuyor- 1ti~ "bir cambatı1ıaDe kum- r~ _,..,.,..,~ po it.ika n ttan. 
ıf~~ Ylimcn kaCiro ar da ıtmımuw. kee kendi cebi için değil, umum Inr? Şimdi hakiki klyafütlertnl panyuı erkiaı ~u, filin ~ gelmiş ve a k rlp ~ oi- başka nedır ki 
-o. çok fazla kabarık olur. i in ~alı~aia mecburdur. mi almı~lardı? Yoksa çtiphell de bu kumpan.vaııın aumarala- cuiarın cambaz o.d l lArı 1. k- ~ \ 



- B;ık hele ..• Yanlış düşü
nfuı ! . w.nıezter seni.. Baban 
ııeIÜn okkan hafif olduğu için 
kork;:yor. Halbuki, başaltına 
güreşenler Kel Memi;;1ten ne 
h&ı· fazla insanlu ki.. Ayıu 
gibi birşey.. Ezenıe?.lcr seni ... 
Çüııiı:ü, hasımlarına güraj sen 
taşıtıyorsun.. Gürı;~i aen yapı· 
rırsun, hamallığı {)nlar.. Ba· 
~ çoıl;J yanlış düııUnüyor. - ..... 

- Söyle sen babana!. Usta 
böyle söylüyor de!. Dinleme 
babam <;ık mııydana!. Hem bw:ı· 
dan sonra gittiğin yerlerde hep 
~tına gili'eş .. Artık büyük
orta,ya çıkma! .. 

- Başüstiine ustam!. Fa
kat ... 

- Ka:t'i kati yok. Babana 
ıııöyle.. F..7.emezler seni. Senin 
yapın lastik gibi.. Kolay körle
temezle!'.. bilıi.kis kendileri 
körlenir heriflerin. 

Dedi. Ve sırtını okşlyarak 
Yöıiiğü ırelamctıed: Hatta pe
Dindeu t<'lı.rar tekrar bağırdı: 

- Yörük, bir daha scnı ba.~ 
altında göreceğim. 

• • • 
Bir çok kereler yazılarımda 

yazmışımdır. Beğenirim de o
nun i.;in tekrardan tiksinmem. 
Kava.'!Cğhı, ibtiya.rlıyacağı za • 
man bir gün suyolcu Mehmet 
pcıilbarch otururlarken suyol· 
cu sornm5: 

- UHM>! Hayatm<la en iyi 
ve en ~etin pehlivan olarak ki· 
mi tanıılın ? 
Kavasoğlu Koc" İbrahim 

hiç dü>;iinıneden şunları söyle • 
miı;: 

- Mehmet usta! Biz hama· 
Jız .. Hem vallah! Hem billiı.lı 
hıım;alız .. Hayatımda tek bir 
itişi g<irdüm. Pehlivan olarak, 
o da AT'ıavuroğlu .. 

lş!t' namağlup ve koskoca 
Kav:J.'l(lğltınun hükmü!. Arna
vuroğlu, hakikaten safi pehli • 
va.ı<lı. En usta K.ıvasoğlu bile 
ı\rnavutoğluııwı yanında ken • 
diHini hronal a,ı.ı.,tmişti. Bu, 
söz çok bliyüktlir. Ve Kavas· 
oğlwıuı' babayiğitliğini göste • 
rlı-. Allah rahmet eylesin hep • 
ııiruı ... Bunlar saf, temiz Müslü· 
man Tüııklerdi. l!Jli~ öz Tiirk • 
ler. özü sözü bir insanlar hiç 
kendilerini övmüyorlar. Ba.5ka· 
lanrun ve kendi hasımlarının 
meziy~tleı'İni ortaya koymak· 
taıı çekiıımiyorlar. 

l{ayasvğlu, K•,.;a İbrahim, 
ortada ml'şlıuı· Sııloyu mağlup 
!'dip 1.,,tanbula g•'lC:iği 7..ru!'an 
ilk ofarall Arnavutoğluyla kar· 
~laşnıışb. Kavasoğlu, çift ala· 
na gitm~. Evvelleri çift ala· 
nın, Azizin hareınağalarının 
koyun v~ koç besleme mahal
Jiycli. Ai;alar, burada koç bes
lerlerdi. Çift alanda bir güreg 
tertip o!tmmu!}'tu. Kavasoğlu da 
bu güreşi yol üzeıi olduğundan 
gelmi~ti. O vakite •kadar Ka· 
vasoğfoııu kirru;o yrnemiyordu, 
ynni İstanbul ve saray ağaları. 

Sıtr;ıy ağalan Ja Arnavııtoğ· 
lumı alam« çift oJ:ı.n giircşle • 
rine gelmişleı\li. Arnavutoğlu, 
otuıı: °''kiz ya:ıl.ırın·la vardı . Ve 
zamanın namağlup bir pehli· 
vanıydı. 

Kava.;oğlu, ~ift alanda bir 
lıahveyc misafir olmuştu. Kah· 
ve<i3 yatacaktı. hahveci, Arna
vut Ali <sminde bir adamdı. 
Çift a!Jna gelmiş yerlcıımiştt 1 Bir iki yüz koyun sahihi 
olmu.qtu. Harenıaj';,Jlarından da 
ınınv;,.ıırt gi;rüyor,lu. Yani Ali 
ııV.R, l'ifr alanın elı•bal}ISı gibi . > , 

idi. 
K:wısuglu K•xa İbrahim, 

ı\kpıııaı.-.Jan İsıtanbula geliyor· 
1111. Giir»şi lıabcr a.ldığından 
oray.ı uii.~mfö;tü. Ali ağa, Ka • 
vas<>i;!unu geniş filii.n göriince 
ı;tll'(Lı: 

- Oi>;lum, ner~ye böyle? 
- Aii:am., burada bir düğün 

giu·e~i v:ı.rınış. l~ittim de gel· 
dJm .. 

- !\erct:siıı scıı? 
J)e!iormanlı .. 

- Ncred~n geliynrımıı? 
-· J~dirnedcn .. 
- Nere.ye gidiyon-mı? 
- ı,,,.~nbula .. 
- Nı•yc gi.irfl'şiyorsnn? 
- N•·yc olursa .. 
_ J~iJyükortaya ~il:\n mı? 1 
- K•'YC ?hırsa aga.m... ı 
- Pekala, yar;;ı gureş var .. 

Giire~r:· ıni5in?. Ru akşam yat J 

burada. . 1 - Te~ckküı· ed~rim ağam .. 1 
Fal<at vemek bulm~k kabil mi: 1 
·_ Rıınıın liı.fı mı olur?. Biz 

ne"ıyiz bur:ıda ... Korkma bol 
yeın"k , .. ,ır. 

!Jcü Hakikat~n K•vasoi[lu · 
na o rece mükcmu1cl baktı. 
1-fatta -:viııaen yatak getird~. 
Uza.tn1ıya hm, o gece l{avnsog
ltı y·ıt~rllcıı h~hycr~n söniik .!· 
dare 1 · r.ba:,ı ı~ı.~'1 altında vıı
cud 'mı .. ~;;ı..mıya b:ıs!anuşh., 
o 5ır:ıda da Arnı\\-uto::;lu ılc 1 
gelen 0iı Jar,. _J;a!ıveye pehli\·ıı:n 
<?clip ,eıoıeJı ''"' Hıkl~nınk '-

çin birisini gündennifıleroi. Ha
bercilerden birisi kahw.nin ca
mından içeri baktığı zaman bir 
pehlivıtııın keruli$iııi ovduğımu 
gördüler. Gelip ağalara haber 
verdiler. Flaiınt kim olduğu iıcl
li değildi. 
Güreş sabahı da bir çok peh

livanlar geldi. Bu, pehlivanlar 
baş~iydilcır. Fa.kat Arna • 
vutoğlunun orada olduğıınu 
görünce hepsi başa güreşmek
ten ~eçtiler. Başaltma gü
.reşmıye karar verdiler. Ama· 
vuroğlu kimııeye başı vermez • 
di. Binaenaleyh gelen ba,,9Jehli· 
vanların ödülünü ıkaybetme
mek için başaltına güreşmeleri 
muvafıktı. Nitekim de böyle 
yapmı;-a. karar vermişlerdL 

Evet, güreşler ba,'}ladı. Nıha
yet güreş büyükortaya gelince 
!kahveci Ali ağa, Kavasoğlwıa: 

- Oğlum, haydi soyun çıd<!. 
Dediği zamaın Kavasoğlu, 

.Ali ağanın sırtına vurarak . 
- Ağam, ,biraz sabret! 
- Başaltına mı çıkacaksın• 
- Hele bir sabret!. 
- Oğlum, şu gördüğün )leh· 

Jıvanlar hen başpehlivanlardır. 
·Fakat Arnavuroğlu gcldiğı için 
he!E başaltına güreşmiye ka
rar verdiler. Ba.~altı ı>ehlıvan • 
lan da bilınecburiye büyü'kor • 
taya güreşecekler. Yani büyük 
orta baı,.'lltı demektir. Haydi 
ortaya çık!. 

Deyince, Kavaooğlu, o vaki· 
ıte kadar görmediği Arnavutoıi;· 
!unu göstermesini Ali ağadan 
rica etti. Ali ağa da: 

- Na işte bak haremağala-
rmın ortasında oturuyor .. 

- Şu, küçük adam ırn? 
- Evet, işte o küçUk ailnm !. 
- O, pehlivana bcnrem;yor 

ki! .. 
- N"' diyorsun oğul 1 Alili 

pehlivan o... Ba.kıruı. sen omın 
kliı;üklüğünc .. 

- İhtiyar da... 
- E!. Kırlruıa yamn!. 
- Kru; okka geliyor ki?, 
- Tam altmış altı olclm!. 
- Ama da yaptın aıi;am !. 

Benimle alay mı ediyorsun sen? 
Böyle lxıJjpelılivan olur mu• 
•Hem de ıhtiyar ... 

- Oğul, analar öyle ~eyler 
doğurmalJll!l. O, efendimizin 
bafilıelılivanıdır. 

- Demek bu, Sultan /17.iziıı 
başpehlivanı öyie m'i? 

- Evet.. Hem kaç ttııc..(lir .. 
Ta, veliabtl.ığı zamanındıuıbe
ri .. 

- Bu, başpclılivanlar o var 
diye mi tutmuyorlar ba.El3 9 

- Elbet de.. Hepsini sll'a.
dan ge<;irir. 

- öyleyse OC-ıı. onunla tut.a
eağııı:ı ... 

-Ne?. 
- Evet onunla tut~ 

ğım ... 
- SaGon ha!. Hayd1 soyun 

çıJt büyükortaya beLki be§ on 
para alırsın.. Büyükorta)ll bile 
kurtarmak senin için il<olay 
değil... 

- Sen. sabırlı ol ağam 1 Hiç 
sesini cıks.rma beııim batııl çı • 
kacn ğımı kim>ıe bilmesin. Ona 
~ıJıacağun muhakkak. 

DeJ.i. Ali Ağa, ~. 
Kavasoğiunu zorluyordu: 

- Olmaz .. 
- Olur ağam. Sen, sabırlı 

ol!. Allah büyüktür. Yalnız 
kimseye söyleme .. 

Diye rica ediyordu. All &ğa, 
ısrarından vazge<;ti. Yıı.lnı2 :iıı • 
mini sordu: 

- Senin ismin ne? 
- İbram!. 
- Liıkabın var mır 
- Var. 
- Nedir?. 
- Kavasoğlu .. 
Güreşler oldu. Btiyükorta gü

reı;leri bitti. Başaltı ba§ladı .. 
Ba'!ndılivaıılar ba.<;altına güre
şivô~ıard•. Arnavuloğlu tek ba· 
J'lına. ~ovunnıadan başı alıp gi • 
d"':ekti: Mahmut Celiilettin pa
şanın ağaları da vardı. Nlah· 
mut Celalettin Paşa da çüt a
landa, ko~ besletiyordu. O da 
Sultan At.iz gibi koç ve horoz 
dövü.~lerine meraklı bir adam -
dı. Ağalan da kendisi de aynı 
zamanda pehlivanlığa merak
lıvdılar. Ve Paşanın kunağında 
•e çiftliklerinde pehlivanları 
vardı. 

Kavasoğ'lun-Oan kimse maliı· 
matlar <lei\ildi. Herkes onn si' 
yirci zann•:tm.fl'(i. lbrah:n. lıah 
yeci A il ı.ğ'a..nııı y:ınınd.a ot.uru· 
yordu. Onu Ali .ıı~mın ht-m~e · 
ri-;i bi • Arnavu: :aın~1 ~i~·n,..1Pr· 

•lı. • 
Nih,.yet b u;aitı giırc.şJrı, bit

ti. Güreş da,~lacaktı. lhtdı 
Cazgır, ba.şgürtıi il'i.n etnıiyc 
lüzum bile göıreıııi~ti. Tam bıı 
~ırada Ali a~a old11 au .. ·,-·ı ılt.>n 
fırladı. Cazg'rtn ~· 111111.ı e-< ., \. 1 

kulağına ~un' ır• ;;, Jt·ı.Ji 
Ba~iil'~'-.i :.t lı: ~ 

- l\.Ü:OC .. \:: }ı-t•t' e_::ıY) 6 •lll • 

< t,r~ı:ı.• .. ı ' .r) 

Tliıkiiler 

20.15 Radyo 
Bu hn.>tLStaki delilleri irade ·ı lan ve hakikat ile 'lraı-,,ılaşmak· 12.30 Program 

derken Pavlof ile Kornilof.a; O- tan da.ima sakınan Pavlofwı 12.33 Karışık 20.45 Bir ~!arş 
mer Tokatın ve Abdun-ahma· .bu sözlerinde de hakikati ara- Şarkı öğreniyoruz 
nın forograflarının gösterilnıe· maık ve bulmak imkansızdır. ve TürkülC?r 2ı.oo Ziraat 
si anında kızararak -<inirlendik· Filhakika Abdurrahman Say- 12.45 Ajans Takvimi 
leı·ine ".~ zr.ı.~~ olduğu ka • ~ İstanbul zabıt.asın~ ver· ı 13,00 Fasıl Heyeti 2ı.ıo Peı;rev, Bcs· 
dar tabıı gorunmıye çalıştıkla • digı 28 şub:ı.t tarilıll üadesin· 18.00 Program 
nna, bilhassa görülen lüzum Ü· de, kendisine gösterilen resim· 18 03 Rad te ve şarkılar 
zerine Ko~?f ile Pavlofun ler ~ın~an Goorg:i Pavlofun , ork:.~::S ;::!~ ~~~ı;:ma 

CiNSi 

Jehı\in (Yazlık) 

" (Kı':'lık) 
Etfaiyc Elb:se:t.i 

Kaputu 
Çizme 

Mikdaırı 

l&OO Kilo 
J$(ı0 Kilo 

17 Tak.un 
17 Adet 
17 Çiit 

CON 
26/6/9;2 

.. 

Sıatl 

Cuına 10 

.. ıo ıJ 

.. 11 

1 -- Yukarda cins \-e mikdan yazılı malzeme ~artnan1t:Jcri nıucibbı
ce pazarlıkla ı::atın alınac~khr. 

2 - Pazarlık hizalarıı~da yazılı gün ve saatlerde Kubata!;ta Lev;.~ 
&ubesindek.i l\.ierkcz Alın: Koınisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnan1eler her gün öğleden sonra sözil geçen şubede ı::örii;.. 
bilir. 

4: - İsteklilerin pazarJı.k içi.n tayin olunan gün ve saatlerde tck.D 
edecekleri fiyat üzerinden ~ 7,5 güvenme parasilc birlikte me"-kür ~ 
misyona müracaatları. (6372) 

milvacehelenruıı yapılına.<ıı sıra- resmını gostermek suretile hü- 18 50 M" 'k 22z0 Ajans 
sınıia Koroilofun, e.ı:ıkadaşına • viyetinin ve şahsiyetinin anla. 19'30 Ajuzı .. •••••••••••••••••• ••••• 
kimsenin nazarından kaçmı· şılmasını mümkün kılmış ola· · ans 

22
·
45 Kapanış 1 -

yan • seri lbir göz işaı·eu verdi- bilir. ======= Devlet Demir olları ila" oları 
ğine ve İstepan Podoçnik ta.- Fakat, bu ifade ve bu teşhis, Femıi Süıuıe-tı,i •--•••••mı•ı;m•ıilı•••••-laaııılim.I 
rafından ömer Tokatın evine takdir buyurursunuz ki bir E · F 1 

götüıiilerek üzerinde izahat ve- şahsın tevkifi için yalnız başı. mın idan 
rilen Walther markalı, numa- na killi bir sebep olmadığı gibi Kabine: Be;iktaş Erip 
rası mahsus bir vasıta ile ka. zabıta kuvveti de . saliihiyetli apart,manı, Tel: 44395 
zmarak ort:ı.cl.an kaldınlan an. hiikiın tarafından usull hüküm- Evi: Suadiye, istasyon 
cak biliihare ilm1 usullerle nu- !ere tevfikan verilmiş bir tev. arkası No. 17. "''c'""""' 
maranın 178190 olduğu tesbit ılıif kararı mevcut olmadıkça . Tel: sı7;3 
Jnlman \"e 27 haziran 1940 T. her hangi bir kimseyi -resen ========~==== 
de Rusyanın Riga şebrinde ~ı:vJ?f etmek iktidanru haiz de- İ LAN 
bir müesseseye satıldığı fahri • ğildi~: . Şrı.hıslann hüviyetleri Hukuk 

İşletmemiz ihtiyacı ir,in 150 ton ça!ı kireci satın alınacaktır. Beher 
ton kirecin H~ydarpa~a - P(ııdilc arasındaki n1uayyen. istasyonlarda ve ,.a .. 
gonda tc>ı;lim ınuh3mmen fiyotı 2a lira 80 kurustur. 

."\.çık eksiltme 29/6/9-12 lıırihine uıus~dif Pazal."t.esi ~ünü saat 14,30 d• 
l taydarpaşada 1 inci İşletme komlliyonunda yapılac~k tır. 

t~;teklilerin yeniden ınuayyen gün ,.e S.'latte n11.1Kl:ı.zi kanuni teınino.t 
akc;elcrile hazır buJunmaları 13zıındır. 

Fazla izanat ve şarlnan-.e airJ.Jk istiyenler t;;:leureye müracnat e.ır.ıclirf,r. 

(ıl281) 

kasınca verilen cevaptan anla. ve huvıyelleıinin masuniyeti Şi le Asliye 
şılau tabancanın vak'a yerinde ·kanunlarımızın tekeffülü ve Hakimliğinden: ;\!uhammcn bedeli 13l4a (on üç bin yüz kırk «kiz) lira 3 (üç) kurı ı 
elde edilen ıtabanca olduğuna zt::ıı~ altındadır. Geniş 'bir Şilenin F..zillik köyünden Mll.'ltala olan muhtclıf renk ve eb •'tn 2000 adet ve ayrıca ıoO metre mural>b<U 
da L5l1ret edelim. ' hurnyet havasının serbestçe kızı Hamide Kurt tarafından Gel>· cam 126 Haziran 1942) Cuııı • .ıünü saat ( 15,30) on boş buçukta Haydar• 

Pavlofun Abdurrı.hm.anı ta· teneffüs edildiği aziz yurdu· zenin Mu!;tafapaşa mahalle"in.dcu P~• ada Gar bın.ı~ı dahılıncl(•kı komisyon tarafından R~ıpalı zart usulile sa-
rumadıgı" haıkkındaki ısrarır.• muzda herhangi .bir kimsenın .. · tın ahnacaktır. ""' haksız be 1ar yabancı 26 No. da Mehmet oğlu Ha-
rağmen bunllll aks! tütüncü . . \re se psız o ak. hur: san aleyhine nçtı~ boşannıa dava:;ı Bu işe girm·.k istiyer..lerın 986 (doKuz yüz ek.$e-n allı) lira 11 (on biı} 
yucufun nnı..-~eti VC teşhisiyle rtyetin. de.n. •mahrum edilmesı ( • kuruşluk IDU''"id.at \omino• konunun \CıVl. 'n etti•ı' "<.ı'k'liarla tekl.ıfJerı·nf 

........ ~.ı.'(l.U ık bil d ldir izerıne çıkarılJn davetiyeye ve nan /,;,. ... . 
·nılieyyit bulunmaktadır. a egı . rne~ruhatına mezkllr adreste bu n1u~_tc\'İ z:ırf1arını aynı gOn s;q_.t (14,JOı on dört otu.~ kadur komi~"Yon re· 

Ke
-"1"' "bdu-'-maııın bı'r Pavlof hakkında dig"er suç i•u~ıne vermeleri l;İ7.ım~ır ~ .n. rı-ıu.ı namda kiınse bulunmadığından bil~ 

öğle vakti Taksimdeki Kod.ak o~a.rı ile birlikte 5 mart tebliğ iade edilm~ olmrısından do- Bu işe ait ~artnameler k•Jr1i .yonUa;ı po.ırasız olurtık dağıtılmal ... tadır. 
reklii.m leviıasu:ıın altında bu- ~~rihinde .SıllJı hii.kirnliği_nce tev !nyı Winen tobliğat icrasına karar ========================::::(:-61_6_4:_1_-::: 
lunan bir lokantada Pavlofu ~ıf kararı ıtti:haz edilmiş oldu- verilmiş olduğundan bermucioi ka· 
beklediı!i ve ayn masalarda' gu closy~ ~ın<la mevcut ev- ı·ar du•uşma günü olan 26/6/942 Cu- K. TRABİCH yemek yh'ip çıktıktan sonra rakla .miiabetür. Ancak bu ta- ~>a giinü Şile Asliye Hukuk Mahkı>- ve Şkı 
dışarıda buluştukları yolunda- rihtedir ~. tev,kif kararının in· mesin de M. aleyhin hazır bulunma· • 
'·' ifad · ~ n-- j k tası sa fazı emnnı alan İstanbul zabı.. Bcynelmılel Nakliyat ve Vapur ~bı.centası "'-' e.sı ı·..._...,, O ·an • sı ve yahut bir vekili kanun! gön· 
hibi ~et Kayaların "Pavlo • tası muktezasına tevessül eyle- •lermesi, aksi takdirde gıyabında lSTANBl."L · SlRKECI 

f 1 kan
'"---·- .. t ril · mış bulunuyordu Tio:·c.s~rıcıyan .f!;ın No. 16 Tt•l·. 23243 

un, o """""""' mu.~ e enn.- ·. . durııınıa yapılacağı tebliğat malta· 
d ld 

- bildirm · g·.a..... Hak.kında. tevkif kararı ve.ıiJ.. !\Ier .iı t ve t.~kendcrunda Aı' an J rı vardır. 
en o ugunu,, esı ve ~- . . . . ruına kaim olmak üzere iliın nlunur. -=====--===============....:.======:=:: 

ne Abdurrabmanın, Pavlofun ~ olan bir kıınsenın daha - ---- -------- .. 
İLAN 

Şile Asliye 
Hakimliğinden : 

Hukuk 
lstanhul Elektrik Tramt'llfl ve Tünel 
lşletmeleı·i Umnm JJ.Jiidiiıtifğünden: 

1 ·- 1\ftıh<ıTtımen bCdt:}i :i432 Lira ı1l,4J id~rc, ibtiyQl'I el· k tttı} rl 

kan portalıallarını sevdiği hat- önceden hürriyetinin selbedil
ta bir buluşmalarında ellndeki mesine ~evzu3:?mız müsait bu
kesekaihdı içerisinde bulunan ~~gına gore, 28 şubattan 
bu portakallardan kendisine de itibaren zııJbıtarun P avlofu tev
ikram eylcdijH yolundaki beya- k!f e teşebbüs etmiş olduğıı id
runın; Pavlofun diğer meyvala· ~ı uykusuz ve raha~ g~ • 
ra olduğu gibi kan portakalla· ç~~en korkulu gecelenn bır 
nna da rağbet ı;österdiğini ruyası. ~~ gerektir. 

Şilenin Übeyli köyünde Ayşe Di- tekli! islemek suretıle salın :~lıııacakJe aun alın._ıı ;ı.ctır. 
rikc;an tarafından V'sküdarda Topta- 2 - ııru\·akkrıt teminat 4U7,4.0 liı-.ıdır. 

eöyliyen, her za:ınaı: alışveriş Bu itti~la 18 veya 19 ŞU· 
eylediği manav Mehmet Kök • ba~ ıtibaren ıkonsoloshan~ 
m.enin ifııdesiyle teeyyüt eyle • harıcıne çıkıhnadığı yolundaki 
melııt.ediı' m üdafaa.; Abdurrahmanın su· 

şı cadd~i Tavukçu bakkal sokak 2 S - Tekli eterin Levazıınd-ın pa~· .. Jz. u. d<?ri\· f'•lilecek şaı·fnar:lf ... !·1" 
numarnda Orhan Dirikcan aleyhine deki tarifnta uygun olarak. :!7/7/942 P~;.;ırtcısi 1t.ünJ ...,ıal 17 ye k;::d·tr L\[C~'"' 
açtığı boşanma davası neticesinde, ro Hanının 4 lin\~u katındnki Leva~ım 11.Jı.irliirlü~ü·~".' iınza mukabiHnde ,.e"' 
tlAnen tebligata rain1en müddeialey- rilıniş olma!!!ı ]fjzundır. (6420) 

AbduıTahman, Pavlofla en reti beyanı ve onu ~yit ed~ 
ııon 24, 25 ve 26 şuba.t tarihle • manav Mehmet Kokmen . il!! 
rind bul .,. • ._.idi · Enver Baydann şahadetlerını 

hin &elmedli!:i ve on seneye yakın ===========x:===============:=::::::: 
bir zamandır tagayyüp ettltl ve bu İ 

oureUe davacı şlddetli geçimsizliğe stanbul Ticaret ve 
e u,,.ııgunu 'uı nmş, tahlil edi · ahi ette değildir 

Pavlof ise .ııiyatikteın mustarip KomüoCC. ~· · 
mnruz kaldıiı şnhadeile sabit oldu- S • Q ğundan Kanunu Medeninin 134 ve anayı dataUdan: 

olduğu lçin 18 veya 19 şulbat De ' ....,._,_ 
tarihinden itibaren konsolosha· - vam ~ -

138 inci maddeleri mucibince boşan-
malarına ve işbu kararın gazete ile F a brika t ö r ve mütea hhitleri n 
Hanına ve kanuni müddet zarfında nazarı dik katine nede yattığını ve ancıtk za:bıta

nın davetine icabet eylediği 7 
mart ta.."1hlndc sokağa çıktığını Yeni sab;hl 942/28 numarah karar hakkında 

kanuni yollara müracaat etmediii Dev~ milessescleriod .. n si ıı:ııi~ alan fabrilmtör \'e miift· 
takdirde hükmün katileşecei!I tebliğ ahlıi11er, eksoriy:ı. yerli malı veısil<abı almıı.k it.in tıtaJıhiıtleriı• 
makamına kaiın olmak üzere iJAn itadan sonra miira.caa.t etmektedirler. Bu ;..., ma.lın yı-rli oluP iddia eylemiştir. 

ABONE BEDELi olunur. 
Pa.vlofun bu naktaya matuf 

müdafaasının aksi bir tarafıtan, 
do.sya meyanında mevcut olup 
kendisinde ıriyatikten veya ro- llNRLIK 
matizmadıın eser bulunmadığı· • AVLIK 

Ttl.tclıl• .. " ... 

1400 K .... 2700 K .... 

" AKBA 1'itabevi 7IO • 1460 • 
nı ve uzun müddet yatmasını ı AVLIK - • ıoo • 
icap ettire<:ek bir hastalığı da 1 AVLIK 1IO • 100 • 
olmadığını bildiren 8 mart 942 J----------...::........ı 

Bankalar Caddesi 
ANKARA 

T . li ta.bip raporile diğer taraf. - D 1 K K A T - Her dilden kitap, mecmua, ıa-
tan da ötedenberi olduğu gibi - • -~- ve ~ ...... .. . satı• • eri. H-

tarihl . QuatJl"ı.. •vndorU.., 7uılar ~~ ~-, • ' '" 
20 §Ubat ile 1 mart en a- --'"- Usanda kltop sı-· -' -' ve ab.-· 

'<'-•-•- 1---d -...w.ıu ·--..ın lad• ........ -rasınd& dUll!JKAUW-l'" an meyva kabul edilir. Şubesi •olıtur. 
d ğıın be ed Kı eıwunu ft siyamdan m•'ull7t1 , 

alını3 ol u u yan en • Telefon: 337'1 

nmlı manav 'Mehmet K~en ır:ka:=:::b:uı=..ı~ı~ı"'=-====:::::::!_~~~~~~~~~~~~ 
ile Enver Baydarın şahadetleri 1 
ue tahakkııilt 'etmektedir. Sivas C. Müddelamumillgvinden •• 

.A.bdWTahman; en son 24, 25 
ve 26 şu'bat tarihlerinde P av- 1 - Sıvos Ceza Evinin l/6/942 tarihinden 31/5/943 tarihine kadar 
]ofla 15tanbulda mükerrt:ren bir senelik ekmek ihtiyacı kapalı zart u~le ihaleye konulmuştur. 
lbulııııtuğıınu bildirmesine rağ • 2 - Tahmin '"'.ilen ihtiyaç miktarı bir ııenede asgari 100000, uaml 
men Pavlof bu tarihlerde siyar 110000 kilo ve yevmıye asgari iki yüz seksen, azami SSO adet elonekten 
tikten mustarip olduğıınu bu ibarettir. tcabında bu miktar azalır veya çoğalır. 
ısetıeple 18 veya 19 ş-.ıbat tari- 3 - fu.aml ihtiyaç miklarmdan tahmin edllen l>edeli 18000 liradır. 
bin<len itibaren konsoloelıanede Muvakkat teminat 1350 liralık hazine makbuzu veya banka mektubundan. 
yatarak ancalk za.b•tanın da;ve- 4 - !~bu ekmek piyasada salılmakta olan neviden ve gramile fi7atı 
tine ka.bet eylediği 7 mart ta • hUkOmepn tayin ettiiı miktara ve belediyenin gösterdi&i rayice iöre alın:o
ribinde sokağa çıktığım iddia caktır. Ve ceza evine kadar teslim edilecektir. 
ve Abdurrahman Saymanın s - thale müddeti 10/6/942 tarihinden 30/6/942 tarihine kndar 20 
28 şubat gününde L.tanbul za. ründür. 
bıtasında ifade verdiği sırada 6 - 1hıüe 30/6/942 Salı glinü saat 15 de Sıvas Cümhuriyel Müddei· 
resmini teşhis ile hüviyetini umumilik mal<amında l<>,ıekkill edecek komisyon huzurunda 7apılacaktır. 
hildirmi<; ve şu suretle İstan· 7 - Teklif mektupplan ihale günü bulunan Salı günü saat 12 ye ka· 
bul zabıtasınca da.tıııı o ıında dar komisyona verilmiş olacaktır. 
şahsiyeti taayyün eıkrek mee- 8 - Eksiltmeye talip olanların 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad-
kur tarihten itibaren ele geçi • delerinin emrettiği vesikaları ibraz etmeleri l~zımdır. 
rilme.ıi için çalışılınağa baş- 9 - Bu taahhütten dolayı müteahhidin vermeğe mecbur olduiu ka
larulmış olduğu · halde 7 mart 2anç, "buhran, damga, resmi mukavelename, teminat mektubu; ve tesellüm 
tarihine kadar tevkil edileme • ve muayene ve nakil masrafları tevsik edilmek şarli!e taahhüt bedeline 
yişind~n hatta 2 veya 3 mart l!Ave olunacaktır. Ve devlet tara!ından müteahhide ayrıca verilecektir. 
tarihinde 1stan'bul iı:onsoloslıa • 10 - Şartname Sıvas Cümhuriyet müddelumum!liğile Cezaevi müdür· 
nesi ~föıii Bezzupun hariç- llii!ünde her ıtiin colısmo saatlerinde görülebilir. (6308) 
te kendisine benretilerek tev- ı === ===================='=== 
kif edilip, bil8lıare işin farkına. 
varılarak .sert>est bırakılmış ol
masıu<lan, bu tarihlerde !kon
soloshaneden dışarıya çı!mııtj 
olsaydı zalııtı;. memur~a 
t evkif eclilınesı 13zım geldigın • 
den ba.'ıi.sle 7 mart tarihine 
kadar konsoloshane haricine 
çıkmadığ-JU, binaenaleyh 24, 
25, 26 şubat tarihlerinde ıken • 
disiyle buluşup görüştüğünü i· 
fade edeı. Abdurrahman Say
manın, kezalik en ..on 1 mart 
tarihinue dilkkıl.nlarından mey. 
va ını. tın aldığını !bildiren manav 
Mehmet Kökmen ile Enver 
Baydarın beyanlarının doğru 
olanuyacağıru ilave eylemiştir. 

Demir KIJprü Boga işi ilanı 

Nafia Vekaletinden: 
1 - Kars vi!5yetinde Kars - İğdır, Kars • Sankamıs, Kars • Arda· 

han yolunun mulıteıi! kilometrelerinde kilin 19 adet demir köprünün boya 
181 19, 144 lira 9~ kıır111 ~ bedeli üzerinden kapalı zart usıılile eksilt· 
ıncye cıkarıJmıştır. 

2 - Eksiltme 1/7 /942 tarihine milsadif Çarşamba Cflnil aaat 15 de 
Nafia Vek:\leti Şose ve Köprüler Reisliği odasında yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye müteallik evrak 48 kunı~ mukablllnde Şooe ve Köp-
riller Reisliğinden alınabilir. • 

4 - İotek!ilerin totil günleri b:ıriç olmak üzere eksiltme tarihinden 
en az üç gün evvel bir lsUda ile Nafia VekAletine ... ya Kars Valiliğine! 
müracaaUa bu gibi işleri yap~bilecelderlne dair ehliyet vesikası nlınaları 

lAzımdır. 1 

olmadığım ıtesbitte nıü~kiili>tı mucip olmaktadır. Cumı ünle
mek için fabrika.wrle~ imala~ ba.-,bınıMan, miit111th lıitfor ;.t 
malı teslim etmedea e\Vel muamE>leııin teslıili ir in yerli =lı 
..-esilı:ası tedarik et.nek ijzere Odamıza m\inMxıaüıu-ı Jiımnıu r 
13.n olnnor. (63921 

T. İŞ BANK ASI 
Küçük tasarruf 
hesapları 1942 

iKRAMiYE PLANI 
KEŞi DELER: 

2 Şubat, " ~ 3 Atuotol. 2 nıı.
cllepin tarihlerinde yapılır. 

1942 IKRAMIYElERİ 
1 adet 2000 Llnhk = 2000.-
1 > 1000 > = IOOO.- • 
2 • 760 > = u oo.- , 
1 > IMMI > = 1500..- t 

10 > ll50 • = llQO,- , '° • 100 > = tOOO.- , 
00 > IO > =2600.- ' 

200 > 111 > = llOOO.- ' 
200 > lO ıt = 2000..- 1 

Muhten::ın hiil<imlerim, 
Hıi.diseleri oldukları gibi de · 

ğil, belki işine ve menfaatine 
ııa;;ıl ı.y,::t;J, geliyoı.,.. ancak o 
ııekHde "nlabrıak ithc lır:d:ı ' 

5 - Eksiltmeye işWAk edeceklerin 4 üncll madede yazılı vesika ile 
9,\2 yılına ait Ticaret Odası "esikası \·e 1435 lira 87 kuruşluk muvakkat 1 

tcıninntlar1;11 havi olarak 2490 sayılı kanunun tarliatı dairesinde haz.1'.Lt-) 
yucakları l<""ıf'l'.lı zarna~ ikinci mad\1cde yazılı vakitten bir snat C\"'Veline ------------ --- --------- - - -/ 
k:ld:lr kn,. ı .,·on refc:liğlne rn'1kbuz mul:abilinde vermeleri lfızınıdır. 1 lahlbl: A. Cemaleddin S•raçollu N~ırı,,at MDd DrD: M. lamı Kır_,,,1 

(4173 - 63Rl l i Bqıld-öı yer. (H. Bekli' Gt;raovlar ve A. Cemaleddln &araooi lu .,.tbe_,
1 
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