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lst ihsaı, isti hsai, Yine- isti hsa l!l i-'. ~~~S/f:~~~ 
------:-"\ 1 • baş ayacö' ı· 

{ - • Dgı r tu..afla ron 39 .. k r ı 
B .. k'" d l • gidermek için menli tedbirden ziyade c be'ed F re <Ttl• P c en 

a 0 un ıı ar ıgı ' J M ·· b t 1 d "'~ .": b db" kı\•met vermek zorun ayız. us e. vıız " • ı a """ n.._ 
mus et te ııe - . M 11" Ş ı· • E ko ·~ kh g<>rmel 1 <'n •~n a b • . . • d ha ·ıllarca evvel azız ı ı e ımız « n lı n "'1k lz ,,.. Toc~r<' V<kal nce 
tedbırı ııe, a .>l J' ktili ·ıe gostcrmıştir · her sa· rr: trımssıs b •• na ur 1;, 
az iki mi~li mahsu » ıre 1 ı' / ·~ n • • 

. "h ı· 1 mak için son gayretle ça ışma ıyız. mı• r. B w bele }" erk ~ 
hada ııtı sa ı ar ır ' ı n ııe ka!'llr halı 11ıda 

Yazan: 
i İN VE 

9F Lrkİ'\: enin rn miihını da· 
U hıli ·mr ·t"iekri arasında 

< n başl.1 ~·İJ'l-.,ek, yaka • 
.-ak ,.e gi~ ecek darlıkların~ gi · 
dermek , c b.ıfülctnıck gclır. Bu 
Jolda alınacak tedbirler iki ana 
hatta a~'Tıh<" 

l - J~tlhliak.i kısn1ak. 
2 - j,ı;h eli çoğaltmak. 
Istilıhiki azaltmak için neka-

dar dikkatli ohır>a olalım .e 
nekadar ıasarnıfa riayet eder • 
...,k edelim, bu, darlığı önle)ccck 
bir toobir crlamaz. Darlıgı a11cak 
bolluk ortadan kaldJrabilir. O 
Jıalde bir ı.raftan fazla istih • 
ilikten ~c braflaıı ka~ını~kcıı 

dii,wr tarııftan islih"1li t<ığdlta
.r .. k bolluğu t~n1in etn1ek, C'rı 

e a..ıı , e en faydalı tedbirdir. 
Fihaki, . aclc«e islilıl:'.ıki kısnınk 
ıneoiı tt•dhirdir. btihsali roi(all· 
n1~k i'<' nıii .. hPt tt•dbir. Jlicbir İ" 
m<"nfi tt'dbirJc ba:-.arılan1;11: her 
ı~in he\kkından ~nc~1k ınii~Mt 
teılbirle gt:lincbilir. Bıı ha~ikali 
J•tk j,'1 hilt·n aziz - TilH Seıfinıiı. 
dtılıa .'.' ıJlar«ll t•\'\ el. 1-.tiklal har· 
bindl'n rıktı~unız za1nan. lll< nı· 
khtin muhtelif istih,al bölge -
l<·rini dö]a,ırken ı..u pren"-ıpi ile· 
rı ~iirınii~lerdi: 

... o. 't • SA. a, st. 2 

30 ğustos Zafer· 
-- ·•---------

20 acı Jlildôn ~ Dumlupınarda 
her tarafta fe kalAde merasimle 

geniş 'bir tekilde kutlanac 

ve 
ve 

} 

Atıli.• ra, ıı (AA.) - TU!"k ul u ~c ı a b t~t, ıı..:i.i Yı'-i<ill< 4 , 
önım.üzd•k• 10 a .<le günu h. ya11- Vt'ka ter, re. , ccı.'11h Y" ı:alk 
nın , n nı.. 'm. bır o.on mı nokt nJ pat· J. K ı.ıhıJ, Turk }{'ll.I\ a Ku -
t~.o cı . \e onı..'n •..-. h bo)., nca ffill, Coeuk Esı e K mı.u, harp 
:kaz n.p gel,,J.if.. ı. f·"rlcr n en b,,y.ı- n a.llı.irrl,, BaSı.~ b r}.~ \C a t,"C"" 1-
gu c ul<ışt an fı";ku andi!.:l K. ,,_ey~ a mnessero!ar müm ssll . naz. b 
de ,., h<ııv·bf'::.ın n 20 tııcı yıl dvnu-

1 uı nklar, 2.S vi!aye-~1 QL l: ı 
n- l<).:: "'.'~ae kır B bakn1do."'.l bu\ partı \E' balke\lf'"' c!ig v>ltt)ıt 
yıl afı'. b!yı·anıımız n <li~"lr )' a - unıu·l~I rr.ec is· ı.d!arıoa o ır.Jık u -
dan d•~• uol•m olarak yu':"dnn b 1 1'' •~ lr<t'l< ~ r d.e • ı;e le 1--
i. c :ıe ir ki'cle " 9!1 td1 1

'"'f' t<: rıc1 
Mı n a. .c. bi E a · n na:-i',a A k ....... a , • 

su "Ette Jr; , . ~ .. ı için ş rı.ruof'ı ha- ta be bey tlrriylc g nt ık k pl~ 
\,oş anm ı bu ıır.n. tadır, talebe he)vt ,-le gCIJ,l k k plc.r 

1Ia.. <lPr l p o•·ı 'l'l'a ı ı:a &ı.n o 
ı: ı ı.-: K an .)ci< r: m -
h:i.t'(·lX. nın geçt g. i· hit-1 -.ı Dı 1.:-

P arda r.'rçti a ker 'lı nrl yt-
ı.ı. ·acıık .. ı l.(;ı t'nde BJ~ ık Mlllt! 

·r 

PARTIGRUPU 
TOPLAN Dl 

lil 

Muhtarlıklardan 

•,tdı:ıa miık4 J!ıQf bir k ·a Y.1"""0n K ~
y&:, İzır!r- lZD" 1 K~ ~. Üy-. '!I 

vl~ıi:.~JeJ1J k&.v v-e•ka b... tı;.ı. k 
'1öpene r k c-dec~~f>td 

lla ~ını n tö.rrn.c 4drak!et"ltliı tl'-
rr.m "e ko a) ·n 1 .: uı ~amdlyk: 

Ar~ ve Izm: den 30 i\ğ · tos 1,tinli 
uc n ta. !eli t t1. er terth '' ım~
ti 

30 -~ :ıs1<>,s gunü D ' ı>lna c. 
Meçhul ~"'en, ezar başında ı:c

CC'.k oıaa w ~ k)!:ai.a mız:_n 
~a ('11 ha.~ y.er aıacakla bu tQ eı 

a~. 1 30 <la ~az bu unı;cak oJan 
hryetlrr, tlt' egt:;el'. u em!: 1t.: U
J";ıfır n ~1 l"' 1 l · .c Odu \e 
n1erı p o d \ 1(i de\/ <.'. + kkul-
lc · '\.'l].rı.y .. n il kı ı ·~·. .&k-

• l "n :\Z iki mi.!'lli ınahı;.ul.• 
"emlckl'f. 1!111 d<> İlıt·l~ anın 

Tr3blu ... ~Jrha taaı-ruı.iit: ba!ı'lı • 
)an \'C l92:J de L<ı<nn znferile katan boşluk 
bitt·•, harp dcvrc~inden ~ıI< tık · doldurulacak 

""1< ·k lor ad " e) çe 
le ;..;01 ma -~t y.e "çıl (J.k 'e 

tan sonra. az çok hır bo11uga ka-

"\'n~fu~·~a. hunu. :\lHh . · efi~1iıin l I -• . 1 
•en az iki nıİ•li malhul• dırek· 1 vekili er Heyetı de 
tifinio , e-r ,-er ,.e dcrt.~l' der<-ce 
~erıt'kl~,m~'i saH•inde dde e· dün iki toplantı yaptı 
ılehilmi,Hr. ı 

Simdi rn39 danb~ri dC\anı e· An.<Bıö. _l (AA.) - C H. P. 
' ' · l\' ı· G U ı Hrvet flt>n ,.e 111 l',·t·nt toklar1n1J:tı hı· .ıec ;s rupu mUL . 

tir..,n harp buhranı i~inde, Jİne bt•gtil' ll/8/1942 nat 15 ı, reıs 
tn 8ii) iiğiiınliztin, iktıı;,~di ha. - vekili St)~nn Mebu-.u H lmı U-
~·atunıza ı::<"ni'<;lik temın ehnıo;; l r~ını re.sllı::ınde toplandı. 

olan 

1 

Celse açııd1kıan ve geçen \op-
·Eıı az ik mi•li ıııah~ııl• . . lar1ı zab:t ruL:isası C'kundukta. 
i tc-ğini. artık l1ir cınır ti'1akkı &>"" ra "uznc.n1eyc g(:\, ic:tn. 

~ılt'Tek daha hii)·iik hir ı:a~ rcıle Ru _ ede Esk ,thı• J!'Cbu-

1 

crcı .. part, h:ı k~lıri "\: ıv .... x 
oku ar ad!ılla -y PnecOA nut11klarJ 

~osr. SA. 3. ••l'. 3 

Meclis, 1 Teştinisani
ye kadar tatil yapacak 

Anko•<ı · 1 {İkda!l" n.uhabı 
rınd n) - BÜ) iık Mıl et Mec'a
sin:n elindekı kanUh Jayihaları
nı çıkardıktan sonra ontimiiuıe· 
kı Cuma '<' a Paza-• e, gü 'LU 

loplantıs ndıı 1 Teşrir aı• '"e ka 
dar taU kar,.n Yereceğ, a"l<ı -
Yl" sta 

e: -

ı Salamon 
Adalarıi1 
askını ____ , __ _ 

Amerikan kuvvet
leri karaya bir mik. 
· dar asker cıkardı ı' 

---··---
Japonlar as er· 

' ıerin lmba edildi· 
ğlai bildiriyor 

.an knıv~ru batn'tiş, 

~ 2'ıO!" -kı c. royer '"' b.ı• 
so. "U. SA, 3, Sl\ 5 

Fran!'.ıZ hükiınıet reh.j Laya] 

Esir-İşci 
mübadelesi ___ , ___ _ 
Laval dün bir 
nutuk söyledi 

Parr 11 (AA.) - Fransı;z hti
lkUııı< ti Rei!>l :il Lamı, Alman • 
)'adan bır }o .. rn~n. e~'ir kaf·ı~ -
sjni gelme ve buna tn~..ı~( ıl 
Fr=, c,ın Alm1ınyaya b:r işçi 
iloafle;ınır gı•:mesi munM-0bc 

~o. ·u. s .ı\ . 3, st. ı 

R"r' ekl""tirınc>j:e çalı..,tno1k 10 - ~·u Erc:ıı·1 S ... za tar .f d. :-ı ve -
r-unda\ ıı. Bütün darlıklarıını zın, p ,.,JP\'t t ve kaza , 1.,.e met" 
ı · hP~ a ia t• sıkıntıl:ırınıı.tın ha lis\r,. el( 111untah c 
lıea dryası. istihsali ·oJ{a ltnıak 6 4-ıır ve ka~a1'ala '<icı < lnı tar K 

Esnafın murakabesi 
tan ':ani n1 ıi"'bet tt:dbire kı~ - l<.ı.rJr h)'CISl ta.leb;n daır ua 
m<'; ~ermekten ibarettir. ıa;,;ri• telkik içn daha ~'\"\'d 

'firarrtı ba~h~ an ka) ıtlan'.ı tcşkıl edılmıÇ bulun. partı ke-
k ıldırıl ııa,ı, bir çok nıoddelcrm 1 rr <\onunun gruf'U >ntım! r 
i<tihsalini ·ugaltecakıır. Hul.u • ye ıne hitab<•n "'i 
bat H ıımnnıi~·ctle toprak malı ; Ju auğu nr..~lı t 
sulleri hakkındn alınan ~on tcd· 1 Bu maıföaı a, m ' 
birll.,. koylıi' ii n çiftçi~i daluı med a ıklı>r , y ınc 
\Ok kaıannıak içiıı, daha ~ok ek· kom s tamflar grü~nıerrek 
Tn<-gr tc~' ik ı·dı-.,ek nıalın dtr · ı ,. fakat şehir"" kasaba rd 
dir. Tet!;iklerl<" nıc,gul oldııı:u 
i ·in hrnilı. hiçbir ~c\ so' lenıe· 
ını clf'!n yeni Ziraat \T~luli ıll 

t•kiilcttckı nrkada~lnrnıa zırııa 
t rttır _ k içın, muhinı \azı • 
f lcr t , eecuh etrurktt•dir. Cu 

ck31etin \ azifc~inı ~ aııma .. ı 
il\ın bti iık gayrc.•ıier ~arfl"tıne ... i 
linımdır. 

nratoülu kabinesinin be an
>ı.ıın11,,indeki şu 

KiJı· ) tı:ıpr nk; ız w 
ra-ı: ır a'IJ ı, 

ğız ·~ ''"" ya\ t pı..ıgı,, san
( O. 1.. SA. 3 st. 6) 

r -" IBUZ DO ABI 
G~·ı:RAL ELEKTRİK ıııar· 
ka 8 a)ak \enidir Yl :ı.IKERS 

hn' r.ıi hrını. Liiks 
t<. ahlar sa\olıklır. 

Arabcaırı Berp t ı 
ııaı Telef 41.37 

G 1 

\.. ... _______ J 

Dün 
bir 

bir yapılan 
talimatname 

toplantıda 
hazırlandı 

Vurgunculuğa meydan verilmiyecek 
Dün 'f c 

<'<len tec:rk 

d 

nt ı ıea 

dıler ne ve. 
teneçıa i 

le m 

Od • •d« t m j 
murak~ 

t-

1 M•kiı zıhni)et ıl ve 
m •ı •ucca....;J n norm,.. 

cert-' n 'l" ıntı am \re 
r.ık rkı 

rı. 

GAZETESi 

Kuşa 
e·r Gr 
Yoked.ldi -
Stalingrod baskı
sı devam ediyor 

---ı•---

Bltevdeld S ov y et 
taarruzlar gerl 

pl.sklrttlllyor 
Jkrlin 11 (A.A ) - A nıarı 

trblig' 
"fcı·k'""1 fb.01 cs.n e 1 .. ıınan 

t t> m v n n bır çoıc k -n
]er rcı cJa .. ,.lara at ı lınl.i ·ı,- R cat 
battı 'resıJrn usmiin ku~ ct 1e
r1r, en n1urcı.kc-p bır r,ru.;.> ırr. , 
edıln 

f! \C ]-;.._ ... 

S· yet
dcniz 1 -

mt.ıu -1a Tu~p ~ .. • J\ •lroG--

6ıSk 'c Ana'la ) ., ı klar hl.
yı "'' gemilere iti mil rar k il· 
n ~arşı lnicı mlar" , oı<et e • 
dir ..... '.erdir Bu ı.u<: ılar t_sna-
6. da 12,700 •oııılato t• tarır.du 
il ta.ş.ı g .• s. ba •dn' \ e ba · 
ka 9 ge11· de s, ra uğ at ':t"r'lı ... -

t r 
K. I. ç"ın ba"•ında dar bı sii· 

ha)c sıkı&tn ı 1rr s oıa" Su\ et or 
dusu okedilmek üzen h:ıl J

yor. 
(SO'lil'. . A. S ~ti. 0 

--... c.--

HINDISTAN'DA 

KARlŞIKL 
DE AM EDİYOR -İngiliz uvvetıerl 

vaziyete bakim 

SAYI l 093 - SENE - 3 ~ 
F 1 AT C 

Her Yerde 
J>fKKAT TAKVJM ' 

Gaıwote;r• 

r:4'•deril

•Y'l'M s•n 

y : ıı<i-2 J\ş 8 G 
12 - AGı:sros -

5 .58 - TEMMl:Z "• 
li ı·rı· 1~61 ıu:n.-P _ 29 
C.· [\'$. !5 if,' (j' ~ ıı ıtı 
İlk 1'<1 16 !() Ak<an 19 12 \. , ... ıım ... '\:'.t.;.. ~ t>t :ı .. 3 

lstikonıfotini 'e K.ıfkaS\adaki h arekau gi"tenr 
1 "~~~~~ffPı~i 

iŞ harbine rl~ 
hazırlı ar 

1 
Cep • 

esı 

Sava • 
acarların kıflık 

ihtiyaçları ç ı n 
lan toplanıyor -···--Almanlar kış gel

meden kat'i bir ne
tice alacaklar ndan 

def iller 
. 

emın 

Bı.. pe"" Il (AA.) M 
cl'tm Horfıy Pazartesı günü fa. 
car n.illd rı< h tnoen ~ad) oda 
hilapta bulun:ı•ak doğ cc-phe· 
sındc döğü,"""1 .Macar kerl n 
ıçfr kl~lıh elb·se "'rmn'<' halk 
<.>Hl et~")tır 

Mana Hor ~ ıç cep~ ba-
Jo\ nı ndan Lt · Mtıca1·1r vaziff''!'
:ri savmı~ '{; her ,-atanda ın 
a kc, aılclt r r.c \ ı h rp e lll"

ler f" ' ı <l rr etme, ger K ığin1 
.s<"·k kter Si' a c.cm ır k : 

Bu ~nla bcr. ber ba JK.ı 'o-
2ifcmiz cf-1': de y da)a as 

rrl< rimızr k .,Iık e •sc \"CMn~I< 
•Jr. \i""car oı ı... u ]urumu 01ıan 

ıher s:cv
1 < 11 1 ceı'}}ıe2dir Fakat 

oylf' ııJ.n'erd y ) oruz kı hat
ta biiviik devletlenn ;~k !eri 
.... :i(.· vatal) l yardımından m1....:.
•ağnı de•i.ctir Bu ')'ardıır asker 
lrr r nıJ'H·Vİ) alı.nı da rlık•elt r. 
K.~ı k e b se ihti' acm• kan;ıla
maıc ı... •e 5 AgustO:>ıa 9 Eylı'.ıl 

ras a i2Tle ka) dll'a başlana-
cak! r 

MaC<Jl' ca:: as ndan olan1 urın 
vazif<'S• bu ıarıe)e buyiik gay
retle i_'ırak rt'llek olacaktı~ 
Cünk,o Ccda:-arlığını iSbat edl'r 
m ' elln t, .. , an ıYi bır ıstikbal 

SOS\ • ,.;A. 3. ·~·i_\, 1 

Zabıtasız 
Kaı.:ıtsız kuş kureks z kayık, 

dun l'P.6İZ ı;cını, p<'l'\'dnc 'z tay
yare ı:e i""· zabıt2sız belediye 
de odur, 

Btiedıye zabıtas:nın Enınıyet 
Umu!l" M<idürltiğü kadrosuna 
<ievredılınesine r.~ kadar şiddet
le muhalefet ettivsek, o mı: ame
leden oonra da her fı.rsat dü,ttik
Çf beled yem ı.: Belen ·e Re
sı~ n emnnde bir bı13m el-

otduğunu da ddia ettık ve 
v.-n.de., bır bt•ledıye zab tası 

L ma.31 lüzunı- ... nu e~ bab ı-

Pbe YJı.C ou su•u~1ar-da 
etı k. 

r Belcd j'e ReısilT' 2 nes
r a"m z lr.kl 'bulmakla bcra
b<'r biıtçeye boyle bir tah"StSat 

-ıı •acağı .çin be~ediye itı· 
=n Z< b, \ı.sız o re etmek vo-

Bir Alman mevzii 
ele geçirildi 

• 
Stallngra h bi 

l tlkçe çe l 
s21hay glriJOr 
1\fo~k.A a 11 (AJ•, ) c 

uı• ~ n<'srcdıkn Sov:ı:cı t<bl gı 
10 Agustos gece ı ı<ıt'a,ar mı.o 

Kıe•skaya bölgesınd Ko.t n -
kO\ •n dto{;u nd< \E A -
mcvU' KrdSnodar Ma K 

ge er ı d.: dwmı~ı ıa sa' 
Cep eni, d < J<b 

h•r b.• değ., '<ık oım.m 
L"'1 ng1'<U!" ıleri ha ekcı 

L ı r J 11 (AA) 
ı; t t J\. 1'c:ları Le ngr'" c > 
de " nt e 1 d 
Alrr. n 
ia ele g 

tu,r 

ra ;1grc n: "' ~ 

Sıa!ıncrı:ı cıraj.nda ı o. ·a.;laT 
l\lC'Sko,·a. 11 !AA) - Bu<>ti 

ccplıedr gcirn b •C'· ı; af b J 
d rild o l'orP Stöling.ad 
CPn b rlda Kotel: KO\'o boı c. 
ısinde ~c.ot •l muh&rPbeıer «"""c
yan C'rr.ektı:d·r Dc<man w 
iht•vatlar ge-lirl k s"r u'• ı-. 
C'umJtırırn gece gı..nduz d(\\: m 
et ektP<i Aımi zamanda ·a
dt tli hava mı> a.ıcl'ck de 
makfad r. B r k:ısab bır ç ı:'c· 
fa elde., l'le g('Ç"'" r E • a • 
1aburu~un da dt eklcc: 

SO 'l.', . A. 3 Si). Pl 

belediye! 
YAZAN: 

~EI...l.ı\'d İZZET S~ 
lund~ vurümekte d<vrun zaru
:rcıinde kalıdı. 

ls bul beledi) es n-Oen §>B.o· 

) ctlec-i çogaltan sobepl~rin ~'Oğu 
zabıtasızlık ytizü .• de'lj;r. Ne 
ya2ık k , para ın fıktan kc
yeılere pek kuıak ast nr.:ıd N'
haveı a işlerı de hf kd ye-nin 
omuzlarına yukleni• ce b 'C'd • 
·e zanıtası ih1ıyııc kcndını b: l' 

kat d 'ıa belirttı. 

Bır kaç gıindcnbe-rı Ennı ·et 
Umum l\100ürürün İstanbuld'a 
ıncekn-cler v-a.pmakıa oklulro
nu iı )OTUZ, 

Bızce v. nıiırak\;; ıS- n bu te•
kııco.t bq•hudeö. r Doluya ko;,· 

(.Q,"l'. !l'=A !t Fö;i ':"I 



SAYFA 2 
~---- ------

KAFKAS 
ŞAHiKALARINDA 

Yakın Mazinin Kanlı Hôdiseleri 

Yazaa: ZİYA 

C...n<><al Lazarof KraLçeyı 
humıetlP s-e?~!11ladıktan sont·a. 

- Baikl manchıa:ı.mdan a!dı
ğ'"'Ul.> eani:r rnuc~b!r:ce h.::ııeket e~ 

di'j'Omm A~ag.<!a arabalar bel< 
1.yor S 71 a !ı.p, ~:t'.1.osluıva) ) :a 
göt.üreceğ im. 

D.ye muka'bele -elli. 
O zamaıı Kra1~e Mariya ya

tagında doğrularak dirseğ:ne da 
: ard,_ Hiıck<lt.li ~_r sesle: 

- Size liı u ern:t• ve ren kmı? .. 
Vatanına Jıane:ı eden, aibirıin 

'>:"ağtnı söndü.ren o se[il ruhlu 
adam deg 1 ır.i? C:diniz. Ona 
wyleyin 'Z Ben, bu emre it o.t 
ı:: nıyıoruım 

Diye 'lıa.gırdt. 
General La-z~roı, Krali\-ellin 

bu katı AAleı-i kaı'Ş i'ında. mr 
ar sar~ d Artık Baslrnm .. n
ıla dan .ılct~ı .-nın .fadan bas-
ka 1-a[)aca>. oı< sev k hrıadı-

~ 11 a.ll •.ı1 I-:.ralk.·c~n bir .. a-
rı(a sa\ srr.ısına ,.;,anı olmak 
;çın )<ave"' · Q.d.a.da terketti. Bu 
l~şın ve mağrur kadını cebren 
ar<ı'b ~· bınd'l'JYlek :çin .b.r kaç 
7~1bit çağırmak ürere merdiven 
b.1.Ş'na dojjru ilerledi. 

Fakaıt, &C•k bıraktığı kap:dan 
bır ka<; &0.. H 

Uztı~.;lB-~n· Lız.'.dal~naz, a.nka -
,;ınOOn lııir ~yiiJ.bü t\.İ. Derlıal 

cı<h.IJ<ı. av.Jet ebti .•. Görd~<ii mar.
atra, pek mül.'hişti.. Kr~n 
bır oğlu ile 'bir kızı. k-Blmalar:mı 
çebı:nşlar Odada yalınız kalan 
z;<rbltirı u,,.,..riııe hücum etmiş • 
le adi. 

General L'r.ııaraf, deriııaK Kra
lkenin yat.ağına atıldı: 

- Y'1i'-et'imi öldii'rü.y-orlar •. Ni
l)i.cı n .nıJeıllf~·brr.ı~voıısun.ul'l?. 

Dİ'.Y'f' bafj'mlL 
lt.,,oiı:a.t, sÖ'!Jerir!'İı..'l ~n harileri, 

d"claldarm;n aıraım:<la 'kaldı. 
Cüın kıü Kora1 ke, ya<ıt~ıfün al~ın
üa Sölkla<i•g;ı hançer; çelmn<l~ .. 
ıum-ııııa kbdar. gıeııoera'lhı böğrü 
r.,e sıplam .şt-t. 

Kı)i'J(ASY.A Yl KUŞA'J'AN 

ATEŞ VE D~IlR ÇENBERİ 

G('uern;;uı aldığı yara o ikıarlar 

mu.u.:.:;ı.i k:ı, aııcak gaı,;y., çel<ıilıi.p 
y<ır...ını tutarak kapıya ~ru 
bir ild adım atabildı. Ve orada, 
yere yıılul"rak kanlar içinde can 
vercıı 

G oor.ıl He yıaveril'ün ölüm 
feryatları.r.ın ı:mya-n Rus ""1>it
krn ~-u>p gel<lüer. ,Kalıraır.an 

Krai:'ıçe il-e k.abram~n kız•m \"El 

ğ;;mu te,•kı( e.':W.er. Deııhal a
ırı;ıl:-alara birvı:hrerek (Moolrova) 
ya göooeroiler. 

1 
Kraıliçe Mazyaııı.ın Gürci<>tau · 

~n:.ıklanı>d&r, çıkanlıması iil7.e -
rirı-e, Kaika!!.Y<ımn v;ı;,.ıyıetı. <ıtır· 
ha1 değişti ... (Do-ğ•stan) ın· ce -
n.u;ı ,.e gaııp tarailari«· (Çeçe -
nismı) m garp ve şrr..w ta-ra:flaın 

art>k tamıaımııre Çarhgın ateş ve 
cieıl'.i.r çeıılberi ile çevrilecek blr 
hale gek!.i. 

Bu .ilci mıntakanın mtıılrndıde -
zıatı da, Gürcistanın, iı!kııl>etine 

ber:ızjyomu ... Ya (<?Saret) i ka
bul ebmdk •. ve yanuıt, (ölüım) ü 
teroih e:1 '1emdk ircaqı ey liryıomu. 

(Ça..-l:lk), Ka.fkooyayı bir ıdt
ırrAdıa yuıtnıay1 ~tu. Boou 
temin elııneık için ~. bir- (proje) 
o\aınrmn oiumnuştu... (Çat" Pıw:lo) 

ŞAKİB No. 3 

nun başkull'andanı i;;e, bu pro
jeyi Latlbik ebmekte cidden me
lıaret gö~terecek bi:r ,a.;;ıtaya 
b~. 

Yerıı başlıuılıından vat{;!Jfeo;i -
ni.n b~na gelir gelıme-z, esl<ıi. 
~ma<ııclanlarm h~t:ı.ların:ı 
t.-et!<ıiık em.iş.. Kafkıasy~·ı biran 
evveı ı<amolen istila edebilııooi< 

;ıı, kcıııiisi o h"taılara düşmoe • 
meye karaır vero:nıiş1ıi. 

Bu zeki Gürcü preooi. y a.p -
ııg, tetJdkatın netaceo.ıni. (Çar) a 
şu cii.rdei-erıe bildıniı: 

llfa.'Jlffi611meaıp! .. Burada, vu -
~ .. ge en IH>r hadis<>r•:ıı asııl se
bG!>i, (k.oıku) ve (paC4 ta.m<H) 
dır. . B•ma binı;en burada şirnc:li
;·e kadar ~uHaıulını;; ol .. r. siya
setin :ıksme bı r io•.ı:e ta lftılkıine 
tcşobhu.s edyıorum ve {Dağ., -
ı ... w .. r) ı y'OJ.a getnmek Lgin, 
onla>ru (he<hye) ,.e (iane) na -
mı.e İ:>ıt" haraç) ,-ermeü<ıbeme, 

,µrr.dl ben onla !\H.n haraç alrruı:k 
istiyoı'LII!]. 

B<llŞl<um.:;nda.n (Tesııt), Çar' a 
~iği raporda bu ımütale • 
ayı beyan etımeıkle beraibrer, KaC
kas ~--alaırının halkiki axıslan
ları olan (Avar) "e (Çeçen·) bey
leri ile mUhalberelere girişti. On
ları, adi tehdfblıer1e yola getir -
mek \'e kıola.•·.:a Çarlığa lirJbi et
mek istedi. 

Gürcı.i pre ·; ~nı kıayalar 
aTGmrıch y~şıyan ve hiç bir fer
man dinlemeye alışmam~ alan 
(Avar) '"' (Çeçen) lere d:e :ıö;-le 
hitap cd'1ymtl'U; 

[ Aeo.iz bir sineğin, 1.wa l>ir 
!kartai ile Ir'l'Üôl.akE:re, ır..ün.aıkaşaJ 
mü<00ıdeleye ı;ıirobilmesi ni aıkıl 
kahuJ ede.: ·mi? .. Siziın kUT§un -
.iıarınız, beş ooam biie ökiiiıre -
mez. Faıkat ber.ıim topla-nının bir 
güUesı, ve bir şarapneli, bfa- an
da ot-uz ki'J;yi yere serer.] 

B21;1kılll!r..nd.-a!n Tesit, bu aıni -
yane ı...iıdi'llkrle ka.lmeclı. Ya -
\-,ı., vava~ aSker bt'ata~n}ı da 
OOı-eketc geıti<rmeğe başladı. 

Bu k.t'ıiliu, -artık b· MZ <ka -
la-n - Gilicıs'tfuı çk>rne 1'aıdar 
kolııyc" c:;1dı. Fa kiat D.ı.ğııt:ın 
fuerine yürliyen lut'ala.rdıan bi
ri, pu...'<tJ&-a düşütiilerek bic an
da 600 n-efer imha edi~e, 
B.Ş:~n fena halde afal -
la<li. KaJ!kas anılanlarının lkar -
§ısında, tehciıiL w teraviiı;lerin 
büyiiık bil- mana if-ade edemitYe
ceğlııi ar.laıdı. Progr:ınrmı, dıılha 
i.lııt.iym ile tatbiloi kruao:laştı.-dı. 
Anloşılıyıordu kıi. (Kaf dağı) ı:.ın 
arkasııı.da sicvasct oyunu oyna -
maık:, MoıSkıova sarnırlaı-ı:um sa -
tonlarında maıhmıız şalkırdıa.tmak 
.kadı..- knl-ay olııuyacalk.tı. 

(KAF DAÔI) .ioHN ARKASI 

ÇocııkLııığımııu:zda dıindedig.iırrı<rl 
rr.r..saHar ru-asınOO, Kaıf dağının 

ad .. asmdan ba!ısedil:ı<ken, ne bü
yük bir i:.or.kı11 ilıe titrediğ.imİ2i 

heµimiz hatırlıu-ız. 
Orası, g;iderıılerin oonn:6'1;;;.; -

leri b.i!r yerdir. En büyük suç -
lufar, oraya sür.gün edi'li-rler. O
rada öyle büyilk ve yll"tıcı bir 
kuış vardır kıi, önüne ahlan in
san. oi\"•xlhıınnı pençeleı:ıile bir 
haın·tede parçalaywardlkt;en .son.
ra, birkeç ltıkmada y~'ip biti -
riwnr. 

(Daha var) 

• "' Börek ve 
Simitya
pılacak 

Simitciler heyeti 
dün Ankaradan 

döndü 

lmaf at, borçlan
dırma işi bitince 
başlıyacak 
Ankaraya gideıı similıçi ve 

börek~·iler heyeti dün şehri
nıize clönm~tür. Heyet An
k·,radak. tema$larında, İslan 
bul s:mit.ıçi Ye börekıçilerinin 
\ilayet huduUarı d,şından un 
getirıp ımalittta bu~uıunala
nna müsaade edileceği ceva
bını ahu.ıştır. Ancak bu mü
saade köylü'liin ıxı.t<çlanma 

e~asıo 1 göre hükUmete a. t 
buğday \'e 1rıt·bubatı tama
men resLm ehnesinden sonra 
verilecektir. 

Benzin Tahdidatı 
Benzin mikdarı 
yeniden azaltıldı 
Beıızin tabdidt .çin evv<eke 

'1--erilen karar<n degişıirÜrnesine 
"" halen •->eri\mekte olan benzin 
miktarının biraz dıı.ha azaltı!ına
sıoo ve doktor otcımd!illerine de 
ti)).miline karar -.-erim;~tir Em
ni,_,ı 6 ıncı şube rıriidürlügü ,.,. 
!ayete ) nı bir teklif yapmış ,-e 
teklJ:f kabul edililiıştir. Viliıye
tin tebliği sudur· 
1- Seyrüsefer eden bilumum 

talıısilerle 2 tondan yukaın kanı
onlara ve 75 savılı kooııd;nas.von 
heyeti kar;rnamesirıde yazılı 
ta!ıdida<tan ist'sna edilen husu
s! otoır.obiol.lere a•·t günlük l>en
zin istihkaklaı-1 yarıya indiril
ınriştir. 

2 - 2 toı:a kadar (2 tıcın dı:ahıJJ 
ka~netlere ~ günlü.k benzin 
istiihkakları yedişer litre üretin 
den verilecektir. 

3 - Ot.obüsler, koıilipl1Jmat .. 
ğe ait otom<Jb.flerin lbenzin is
dıkakkı tam verilecektir.11/8/942 

Vall Dr. Lut.fi Kırdııır ---
Kıı Kulesi (lklyor 

Krzkulesinin cökmege b~a
dığı grüln'ÜŞ, dı,_ıg.çlar ındirile
rek yapıl.an te\kikatta 1lw.lenin 
~.ıtı.nda derinli·k.leri mal-iım ul
mıyan ·büyük mağaralar teşek
kül ettigi anla~ılrntilır. 

Bu lar hi iJl:ıidenin bel;;ô'.ye. 
liman!ıar umum ıınrüdürluğü ve
·ya linıan r'.i-5"1i::ı.etind~n hangisi 
ıaraıfmdan tamiri icap ettiğı tet 
kilk ed:lınektedir 

Kınalı önlerinde iki 
çocuk boğu'du 

'Beyazılta Tevfıkıpaşa kona
ğında oturan Z&ki Se\ria:.ç a·dn
da 20 ya ·ında bir genç arkadaş
ları JIJdnan Vt! Nihatla beraber 
'k.a.yııkla Burgaza girmişle•, fakat 
oradaın Kınalıv<ı gererken yelke 
ni fena kuflandıkJ,arındsn san
dal devrilmiş, denize dökülmüş
lerdir. 

Zeki yüzerek Kınalıya çıka
bilmiş. diğerleri boğulmuştur. 

\ 

iKDAM 

ıc GÜNÜN İÇİNDEN.;; JI 
Hakikat karşısında hükumet. 

tüccar ve müstahsil . .. 

SeıiK>st pİ'ya~a rejimimle bir 
ç•k biiyfü< ıneselelel'in ukı4a k.&1-
dı{t Lakir edüeme-ı. 
Uenii~ bir~-.ık kimselec, bnnt 

piyasanın içhıde, dı.:tl'ıtınu kavra
ııuş göriinıııüyor.lar. BJtzı tüccar 
henüz küLü görüşlülüğü kaybet • 
nıemişt.ir. Ba.zı iınalatcı, miistah
sil ve ta<:irler ek ser'"'11t ı>iya-sayı 
kayıtsız şariısız bir s1>rlıestlik an
lamında alarak Iiatları en biiyi\k 
kara güı•e ayıı.rlamaktadrrlar. 

Hakikatleri, çıplak •·e çiğ ola
rak gQı; öııüne: koynıakta Ul61u • 

leke! içiıı fayda olduğuna inanı -
_\"Ol'Ulll: 

Serhe?otl pjsa~a rejiınıini kabul 
etnı.esi. hitlı..--fııuetin hic bit' seye 
ka-rı~maına.,ı demek dc~ğHdir: Ta. 
maıııile aksiııe olar"k, en IJÜ -

yük ~-tikü rn fedakarlığı hiikti
nıet üzerine alını~. adeta istiltsal 
,.e istihlak piyasasını, sırf is -
Hhsa!i arttırmıak ve nıilli pi • 
yasayı denkleştirmek u,,öı-una, 

geniı, hir fedakarlıkla öd..,...,yi 
knbııJ et_ıni,;Hr. Zira, piyasanın 
mı büyük müsterisi bizzat dev
let •·e ordudn;. F.skideıı hükfı -
nıet fiatJarın maliyet hes&phı -
Tll\J k<ıntl'OI ediyor, fiah luındi 
tayin ediyor \'C piyasadan o fiat 
ü:zeriıte ,malı alıyordu. Bogiin, 
iıii.k.Umet piyasaya getıiş fiat 
far.lolarmı öd.-yecektir .ll/İ bu bü· 
~·iik ~·ardım yalnı;ı;ca nrilstahsil 
vr tiiccar lehinedir. 

Hüılı:ilmet, b1> para He. mus 
tahsil ve tii<:-car aleyhine, y&I • 

an müstehliki "" kendini ko 
l'UYIM:•k ınükeuwıcl tedbirler " 
lablmli. Fakat istihsali ve tica.ri 
hareketi arltıı-nıak, ımL'<luh:sil 

ve tiiccarı lıuhı:audau ve lı<ı~
ıua.ktruı kuı-tarmak için isti.lwıl 
ve östitılak piyasasına IN>l pllTa 
ile girnıekt.., fedakarlık etn~k • 
te ter-eddüt etmemiştir. Müstah
sil ve tüccarın bu ;vükse-lı: atin -

Yazan: HAYRI MUHiDDiN 

net "!tında mi+ti 1'lr gayretle lıa
.teket e~mesi elbette gerektir. 

De.- let, bugün, mutlak alıtnda 
m>Ui bir piyasa qlamıy11eagı•11 

ilm""' değildir. Elbellel.i nıtlli 
pi) asalar ba.kik.ıte diiııya pı~ a
sasırun da tesiri altı11dacl.u. '\'l;Hi 
isôhsal, milli istihlak piyasala -
ri1e dünya piyasas1 biTbİ'rletlni 

tosrrleri altında l>ulundurttyor
~ar. Bugi.in, rne olsa, harp endüs· 
trisi m~ddeleri dlinya pyasasın
da azalmış, bu aztk nallan fıI· 

1atnııştır. I-Jitkl1111ct b1ı.ı1u el • 
belte dw<elteınez. 

İhracat .-e ithalatıınua da es
ki haJine getirn1e_ye inlk:ln ~·ok· 
tur. İşte harbin milli ekuuomi -
111ize ve nıilli pjyasaınıza en İ>ıi

:Viik tesiri de burada lnıla~tak
ladır. 

Giiçliikler ve ıuesel1'1er bu ka· 
darla da kalıuı;\.Ur: 

Altın mikyası, hilvası!a. t,ıilı

sal, isimlik piyasamula dünya 
piyasastua teıdr etnu~ktedir. Al· 
tıuı da haı-Jl idare edi~·or. Bun· 

-dan başka sermaye Ye piya'a • 
mu milli ,·-icdau baskısJ altına 
alını>SU\daki giiı)iik •·ardrr. Sou 
z~nıanlarda para, paradan ba~
ka bir şeye tabi olmamak çıl -
gınhğına yuvarlannuşhr. Nite -
kim, 5"rbest piyasa rejimmin bir 
tecrübe olduğu, mıl\'affak ol -
n1ad1ğ1 takdirde tekrar ıuüda -
lıalc si•temine dönüleceği e-~ra

.fıııdo s.arfO'lunan bazı ~özler, tti .. 
yasada bazı harislcri kamçıla . 
aıı~tu. 

Halbuki !ti.ikluııet. ağır feda -
<arlıklarla birinci derecede milli 
ısii.h.salimizi arttırmayı hedef 
tutmu~tnr. En başta miUi lstilı

'al:mnin artwasiledir ki dün ·a • 
piyas2Sıı11n tesirine kar~ı bir 
ınu.kau'Illet ~n-atılabilecektir. 

Her ııeka-ılar ~·alı>ız ferdi i• -
(De•·•mı :ı üncü sahifed~) 

Sirkecide işlenen 
cinayet aydınlandı 

----·---
Şoför :nnın tlç kişiye söz ~ t tığı için 
ınzeu IUd.vaa tarafından öfdörildli 

-------------------
Kaiil vapurla kaçark~n Y'-k ılandı 

Evvelki gün Sirkecide Şıı&ırnı
~a yanında işlenen c:nsıyet 

dl.in ay<hnlanımş ve suçlular 
meydana ç'karılm\~lır. 

Vak'a şöy'.e olmuştu,,.: 

'.K'1:zımla şofür Emin, Sırkc<!!
de bir çok m"yıh2ınelerd" "r;lik
ten sonra tram.vaıy c"'6desinde 
uolaşınağa başla,;.ıslard.tr. İki 
arkadacş; tı&m Şah.irı.p&,-s-a nteh L:-e 
Murad'ye otelı önüne gelinee. 
Osma<t ismiıode bir ga.sonı•a Rıd 
van ismindeki geru:!in Sabriye i'S 
minde bir kadınla loon~tuğunu 
görmüş'er ve bunlara söız .ctmış 
la.rdır 

Buına kızan gençler Kazım ile 

E:mine hücum eıa-ru~ler, kavgaya 
lbaşlanuşlardıır. Bu sırada Sobri

ye korkusundan kaçınış. Kaz:m 
da gözün ün üzerine yun=k 
yiyip yuvarlanınca tramv&Y<l at-

ı 
1 

!.ayıp evine gitmiştir. Fakat E
m.iın, Osman, Rtdvan ;cavgaya 
de\<ım etmişlerdir. Rıdıvan vaz·
~yetin fenaia.sttğını görün.ce brı;;a
ğını çıkarın>ş Eminin kalbine 
sa<plamıştır. Emin kanlar ıçir>de 
~'ere yuvarlanınca Osman!'Cl R.d 
·van kaçmr;;lardır. 

Moo'ldeiumumilik '"'' ı<abta. 
t .. hk; kata ua~ayınca .lk okrak. 
Kazımla Sa.bnycyi buimu-stur. 
Sabriyenin ve Kiızımın tarifl·Eri 
He de Hlid&vend\gar oteli altın• 
daki LezzE't lokantasında ~-elı
şan garson Osman ele geçirihn:ş 
tir. Osman yakalanınca Rıd\ra

rnn Cümhuriyet vapuru ile git
ımeğe hazıı-lanı:Lğını bildirmi§tır. 

Eınırüyet memurları Rıdvanı va
purda yakahmıışla.-dır. 

Suçl.ular hf>disey<· olduğu gibi 
anlatmışlar ve dün geç vakit <id 
li.ye:re veıihnaşlerdir. 

Saırni düşündü ve dedi ki: 
- Son s&zı.ın haıklkalen bu ise, 

01'.tı .> u dııkılkadar. }t>baımn eımr 
t<>Gl<ıi cdeceg-.'D. Dk trenle is-
1.a'l'>hcıla ~arıım. Llli.n be
ni wı.LLtnıa! Çünkü ben seni u -
mııtmııy.acağını ve u~uı .. :nam. 
&nı. 11'.lkioılar eevriiğ•l'l'..i bir t<>k 
sözünü oırir telaiLıi c~tıtımdcıı. 
anlaımaru ıst<-ı-mi. 

KADON=· === 
Hlkımet saırJk;i arlılk vaı.iliasiıııi 

biıt.irm.ş gi:bi, odan.·n dlllvaırları

na, mcıbiLyısamıa baıkrrtmağa )3§

laıdı: 

Soımi yıne G<.enfilne hakirın ol
reağa çahş!ıı ve oldu. Meleık ha
nillnı ınerd•iver.ıin a.lt na k~dar 
tcşyıi obm-e'.< iısledl. K&dın razı 
olnı,;.;cl ı : 

- Hayır, haıyır, rahatsııı ol
rına:;•Jııoz. Ben.im bın&ya geld.ği
mi kLllfJClWD görmes~n ı tstcır'f"nı

:Melü f.amm !niİni a!;;a-lttı: 

- funi lı..Wlkaterı wv'P sev
rın<d.'..;j-;·ıUı:i Hk tr-ooı' İstaıllb-ula 1 

har<Jket olıp cı.med.ij;in.i:zden ög
rent;,eeğim. 

-14-
Sıııın.i İfila![]jbula dörrlü ve ara

da:ı da ih,"'İ. ey ge;ıti. Bu miidrlıet 
· :wrbroa lll'tılk :l.vl!'l'"eoüğindeo Ş'ir-
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h->ette tuturn;ıma-.z bir hale gl!l -
miş'.i. 

Cemile İzmıirde.11 dönmüş, 
&yTet Beyin sahabetıle bir a
partım:ına yıerJeıımi.;ıti. Sam.i 
m-ütti'mş bir suikutun aıri!ESinde 
olıdLLgunu :ıııı-lıyordu. Hay•rat Be
y-in tamrları ve muıaımelesi de
~ı. Bütün tarudııklan da 
öyle' idi. Yallı-ut kelilisine köy le 
gE>lıi.yorou. 

Şöyle hlr Mırue y aıpııp doğrul
mak iç:.ı, loeooi1sine kudret de
ğil, uıfacik Oh- takat bUe hiese -
demiycaıdu. 

Ne olmuştu bu Sarni'.ve böyle? 
Edli.rooden üç ketimekk bir tel-

graf gelse, h<:'l'Şey değışebi1iı:ıdi. 
}'alkat lıüıtün ii.m!dİ!lıi bağl@:iı.gı 

er. ki1çi.ık bir haber b;Je gelmıi -
yordu. 

Bir gece saat bire ckığTu 

<1p2rtırr....,ın WplSJ çalındı. Sa
m• z:aılen lkaıç zamandır tetilk ü
zernti!P yattığı içi-r. hııır.eıı fı.r -
ladı, !kapıyı açtı. Bir de lk!ıır1 gör
sün? Ka1'deşi Hikımeti! 

- Afl'eclersin ağı;ıbeyooiğmı, 
seni bu saatte ra.h:rWız et1ıiıın .. 

- Hayırdır inşallıaılı, gel OOka
lmı! 

Hiıkınzt şiırnıdi de'Uıkaınlı Otl -
muşbı,ı. Saımi, kardeşini. <Jdiaıya 
aldı: 

Bu valciıtte boyıe ner<len 
gıeli\}-uısun? 

- Sorma ağalbe~ ciğim, lir~ey 
g(;ı düan de, onu haber v&umc.ğe 
gekliım. 

Sarni:rııin yüreği haıfifce ~na
d ı. Ne haberi olalbiliı-? Hiılwet, 
Melek hamnu tanınıw: bi'le .. 

L:ilkayi bir tavırla sorduı: 

- ·Ne)'mıiş bu htııber? 
- Cemile haır..ını İ11mirdıen _gel-

~- Traımvayda gördüm. 
- Bumuo;ıdu vereceğin ha -

bff? 
_ Ne bHPyıim ağab~', seni [ 

.ıı Jtı.ı;,._<lar eder zannettıiıııı de onun 

.için.. 

- B-ır.ası ne muhteşem aıpa-r
tıman .vahu? 

- Şcındi ora<>ı:nı bn-a.k ela, ev-
dekilerden h3l:~r ver. 

- Hangi evciakıileııden? 
- P. ... nne11den1 Şükranıdıaın ... 

- Hah, hah! Onlaır Bllil'saıda 
yan gelip yat .• '.'>rlar. GitU.1< ora
ya, biz de baş>mızın çaresine ba
iloahm diye! Bir itj gösterdlJJer. 
Nalel"..n yarur.da katip! Birloaç 
gün çalıştıırn. Fakat ba!k>tmı ki 
aılclun eıımıiyıor bu işlere.. Bir 
tüydıiiını, doğru İstanbu.Ja ... 

Saımi kaıueşinin böyle uloort<.ı 
kon-uşro..aısına di!l<'lı:a!t etl..i. ill<l!llat 
an.l.aıtryondu: 

- Burada şöyle böyle gegi • 
ııııiyonını. Bir f!Jtografcırun ya
nın.da iş buldııın. Hiç olmal!ISa bir 
sam'at öğn>ıı<jyıarum. Beş on po.ra 
da veriyor 

{Daha ,,..) 

Odun Fiatları 
tesbit edildi 

Bugün resmen 
ilin edilecek 

Ofis Memurların ya
kacak ihtiyacını kar 
Şılamağa başladı 

ıMahı:ukat oıfisı nin odun sa
t;ş nalları bu.glin kat"i olarak vi
lftyette tesbit odilecektiı· Dün 
l\12".rukat Olisi ~ılüdiirü izzet 
Güney ve muhaselbeci Raşit Voa 
hye Li.izumlu izahati vermişler 
ve fiaılan ıbildfrmi.şlerdir. 

ö.~rendiğımize göre Ofis o-e· 
poculara bir çeki odunu 8 1-ıra· 

ya Yerecek ı·e l .5 lira ~T bira
kac·•klıı·. Bu suretle halk ~50 ki
lo odunu 9.5 liraya almu; ola 
calotır. Fakal depocular bir bu
çuk lira kıara raz, olmadıkkrını 
biJd.,mektedirler. Bunun :çin de 
ileri sürdükleri sooep odun kes
n~ · o .. ClSı ı.çın. ı-.e~:ciyt: günde 
31i.ra \·eıd:.k'~ridir. Halbuki gün 

de lbir kesici en il.z 30 çeki odun 
ke~nıekte böylelikle de b: r ~--ek: 
odun on kuruşa kesilmis olma.k· 
tadır. Bugün bu husus tamam'le 
halletlil~ektir. 

0:,'t<>r taraftan bazı deı:ıocular 
en·elce toptaııeı tacirlerden pa
iı-a,Jı fiatla odun aldı:kJarını bild:.t' 
mişler, Ofisin verecegi odunu 
9.5 l.i.radan satacak olurlarsa di
ğer odunlar-da zaı-ar edecekleri
ni söyl-cmek\efürler. Oiis bunun 
"çin de ıbir çare bulmu~. yalnt'Z 
Ofisin vereceğı ~-...kacak ma<lde
s: salacak hayü angaje etmiştir. 

O::siıı pecakende satı~ .Y•P'P 
ya.paınıyacağı •ek. 'bugün haliedi 
1ecek ve Vilayet Of:s ~tıs fi
atTar ~P. netak.,,.nd.e :-:-atıs fiat!a
rı ihalka btldir'lcoektir'. 

M-,Jırukat Ofisi resmi müe"5e· 
se!er n. memurların. okullar.n o 
dun ''e kömür 

1

lıhtiyacıtu karşı
lı\ ac~ k harnarrcılar cemi')'Cti dıe 

fır r.cılar ee·m~.ve~nin cdunlarını 
ucu7. fiatla temin edcc~kt".t'. O
fis devlet wües.scselerinin )-..pa
cağı ;.halelere d;; iştirake karar 
veı·m ~lic. 

Zafer Bayramı 

Dumlupınara hey'et 
gönderilecek 

30 Agustos Zafer ve 'f&~ .1 are 
Bayramı münasebetile şeh~imiz 
de ve Dumlupınarda ~·aıpılacak 
-töı-e11 hazırlıl.\:~·aı :!ier 1.eıniştir. 
Dumlupı.nara b-r iheyet goıc-deril 
m<>si karada.ştmhnıştır. Bu he
yet Şehir Meclisi azasıın:ıiaP 4 ki
şiden mürekkep ola<:aktır. 

Şehrimi>ıde yapılacak b: yran 
jçin, Vilayet, Be!.cdiye ve Maa
r/f arasında temaslar deYam et
mektedir. Pmgraıın bugünlerde 
karı şekHni ·slacak "I.'<' nesredile
cektir. 

Bir araba yardan yu
varlanıp parçalandı 

s. rıyerde f-eci ıbır kaza olmuş 
sürücü Allnnedin idares:n-tleki 
çift attı 'bir araba, içinde Hlise
yin, Kam.il ve Ali adında liç a
mele ile beraber hayvanların 
ürkmı-esi netiees:nde yol ken.:
ı-ınıda 50 metre derinlikteki ya
ra ucm-uştıır. Araba pa.-çalannıış 
slirücü 1'.lhmet ile Ali muhteli1 
yer~rinden ~k aihr diğerleri 
~afif yaralanmışlaıdır. 

Kızılayın Sünnet 
düğünü 

Alemdar Kızılay Şu.besinin 

Sarayburnu Park gazinosunda 
22 Ağustıos -günü tertip ettiği 
iBüyi>k Müsamere v<> Sünnet Dü 
ğünü hazırlık.kırı sona erm·ş-ıir. 

Bu meyanda memlektin kıymet 
li san'atkar\arından Münir Nu
rettin, Müzeyyen Senar, Komik 
!Dümıbüllü ve arkadaşları, Dün
ya Büyü•k Ada-,ı.a.n Taldıt Revtl 
sü ile ~ur Rasfh, İncesa.z, 
ıHoloka'baz, Canlı Karagöz, Var
yete numaralan, Milli Oyunl.ar 
Zeylbek Oyunları ve en nilıayet 
saat 3 ten ronra sabaha kadar 
Caz, Dans eğlenceleri takip ede
ceb r. 

Biletler Takısim. Alemdar, 
M .mara ve Çemıberlitaş sinema 
tan gişelıerinde satılmaktadır. 
Sünnet çocu~larınm 'kayıtları 

her gün 15 den 20 ye karlar E
rn'.ııönü Halkevi Kzı1ay merke
zinde rap;lmaktadır. 
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ıoı.s PoirriZ\f 
Japonlarla deniz 

muharabesi .. 

n aponlann biiyük Okya -
dJ nu~taki mııvaffalciyetleri 

denm ettiğıi aylarda An
gliı..Saksoo taraf.._ a keri mü· 
ne.klı:.idleri btı muvrifaki-)ctl<e • 
rin :;üt-ekli olamıya.eağın.ı ~:az .. 
maktan kendilelliui ala·mıyor • 
lardt. O zaman acaba bir tes.,lli 
nokı,..., aramak içôıı mj böy-le 
yamh:v...-? .. Diye düşüneı.sler vao-
dı. Pakat sönraclau gönHdii ki 
japon donaı}>nıası l\1ercan deni .. 
JJiııde Amerika -ılonannıa>ı ile lı:ar-
şılaşlığ; vııokit hüyük zayiata 

.. uğradı. Daha 1ô!OJll"8. da )fidvay 
ad~ı civarıudaki ım.tıar..be d~ 
japoııılar İ~İJı ağır zayiata mal 
ol-ılu. Bii~"iik Okyanustaki Atn1'
rik.au donanınasnıu ehenımivet
li hareketlere giı<i,,ebilecek kud
retle olduğu aolaşıloııştır. Fak.at 
japonlarırı muva-f(akiyetleri da
ha ç<Jk hava fu.tünJiiğü ~ayesiıı
de e_ldc ettikleri göriilmü~tür. 

Jaı•oo tarafının hava usfüı> • 
lüğü aşikar bir keyfi~ eıı,ir. An
gfo-Sak.s<>u tarafının yedi sekiz 
aydanberi ba~laıııış ve devam 
etmiş ve sonra dnrgunla~& o
lan japou muvaffakiyetlorinc ba 
karak çıkardığı netice şn oluyor. 
Hava üstünlüğü sayesinde ja • 
p<>ular l>üyük nıuvaffakiyetler 
elde edebilmi§lerdir. Fakat hava 
üstiinlüğiinün h.vbi SOAll ~ 
Jri.lcceği.ne iııa.c·ınak ~küldü.,, 
İlk sıralarda clıeınnıiyet .. ıan 
hir vasıta da "°o una kadar bü
tün muvalfakiyetleri beklemek 
bu harbin ~•rlıcı hallerinden • 
dir. 

Japonlar simdi nmwnivet iti
barile şu ,;a'.,i) ette bulı~uyor -
l:>..-: Cenupta A\ ııstral~aya karıp 

, ileri harekette dıtraklam'İlardır. 
Carp tarafıı.da da Hind deniz.in& 
doğru ilcdeıııelıni ,,ekleye ·.ığ
raııııııtır. Halbuki gerek cımup· 
ta, gerekse Singapur elc geçi • 
rildikt.eu "°nra garpte Hind j~ 
nizinde ilerle nıek tosa vvw u ja
pooJara pek eazip görüoüyo-rd11. 
Japon amir"ll"ri böyle hem ce
nupta, h.,-ın garptc ilerlemeği dü. 
şünürken hıbiidrr ki bir he..<.&ba 
İ•tinat ediyorlardı .!ıi <ı da şudur: 
Amerika donanması biiyük Ok
yanusuıt cenubunda miiessi·r su .. 
rette miidahale edemez, jııpıın 

kuvvetlerine kar'll tesirini gös
teremez. Çünkii Amerika donan
ınas1mıı muhtas olduğu ıüsler, 
irili uıfaklı adalar arlık japon • 
!arın elin dedir. Amerikan oo • 
nanınu"-ı leya.zımını \'e yaka<:a -
ğıııı hep o üslerdeıı almak mec
buriyetindedir. Onlar da elinde 
kalına) ıoca hareket ı.ahast ge • 
njşJi~eıniy10cek, Okyanusta ja • 
ponla.ra kar~ı nçılamıyaeaktır. 
Fakat bu lıe~abın aksine ölarak 
Amerikan doıu.nnıasının gerek 
l\Ierran den.iz~ndc, gerek 1\-lidvay 
ada<ı cİ\·arın-da keı>dini göster • 
diği '\iC japon donaııma.sına ağır 
za)iat "'rdirebUdiği görüldü. 

Bundan '°llra Amerikan ve 
japon deniz kuvvetl<>rini11 bir • 
birlerne gene kaı-şılaştıklım ola· 
cak. Anglo-Saksruı tarafı şimdi
ki dttrgunluktan şu maıı~yı çı • 
karmaktı>dır: Japon d<ınan.ması 
büyiik Okyanusta yayıldığı sa • 
hayı beklemek mecburiyetinde
dir. Bu bekçilik işi onu büyük 
hareketlere atılmadan e\"Vel çok 
diişiliıdüreeektir, Jaıpon am.iral
leri don.anma~-. olur olmaz ma• 
t:eralar uğrunda tehlikeye koy
maktan çekneccklerdri. İlkka • 
ııun 941 ile 942 nhı ilUııcikamın 
ve şubat aylarmdaki muvaffa • 
kiyetlerdeı> sonra gelen dmgun• 
Juk böyle nalı ediliyordu. Şimdi 
yeni vukua gelen deniz mııha -
rebesinin daha inkişafını takip 
etmek lazım. 

==================-=='-===' 
Fırıncllar ka a 

ettiler 
Dün saat 14.30 da Eminön unrle 

fırıncı lıerandi ile arkada~ ""li
kola ka. ga etrni~erdir. Ka\·ga
da Nıkola, Lerandiyi mı:•htel.f 
yer1"'rinden "(;.ı- . urerte ) a~a!a
mı;;tır. Yrualı Cerrahpaşa hasta
hanesine kaldırılmış; suçlu yar 
kal•anmışlır. 

Yeni Adliye doktoru 
Doktor Em·er Karann Adll 

Tıp işleri Um-um Müdür Muav n 
lığine tay.ni üzerine açılan is
tanlbul tabibi adliliğine, İstan~ 1 
tıp .şleri urr.um müdürlüğü d• k 
torlarından Kemal Ün>olan 11.e
tirilmiŞtir 



. 
iZ - AGUSTOS - Ul4Z 

. . ' ~ 

. SON . HABERLER· 
' • - '•f ~ .... ~.:.-·:, .~ ~ ; ::,- ·. ..~·.. . . "' •. , •. 

MiLLİ ŞEF Dil KURULTAYI 
OYELERiNE Ş Öl EN VERECEK 

----------------
Kurultay ikinci toplantısını 

y apa c a k yarın 
~kara, il (i:kcı~m .Muhabı

r l>leDJ -- Re :cüınhur Af.ili 
Sea Lsmet İnöuii iinümüzde..k.i 
CU11ra günü akı;anu Dı1 Kurul
tayı delege ··e aza 'll'"1 ('AınkQ
'lltıa b' r 2iya!et \'CTet·eklerdiı-. 

y,tıJ'lrık.9 14m1lffii t<>plant, 
Anı.a.,-a., 11 (A.A.ı - 1'üı-" 

~il Kurumu Genel Sel.:te<erl.:
giaden o•ldui!m ~: ı 

l - OiJ1'<li.ıııcu 'furk Drl Ku
ruıtavın n ıioncı g<•nel lopi~n
l:s .\. iJSİf~ 19-!2 Pr-r..-.c i.Je 

imanlar 
Bir 1-.~(liz Uçalıı: 
gernisı batırıldı 

ilerim, 11 (A.A.ı - Alman or 
nı. .. b~<nnutar 1 gil\m busu
sı t-b~i· 
•,, ıı 'le ı •Krı bir A!ıra.n 

de :-z.ııt"'ı bal, AJ«>e& :::1 k< ı
ı ~ mın c edil.en b r ;-,, f ı. 
ırat.ııtda 1.-~l alan cEatile• lngı~ 
ı.,, tıçok ıı(.>m:....;ru dört ıoı:p:I a
t ı ıc b ıuıışt r 

o 

Esir - İşçi 
mübadelesi 
(Baş tarafı 1 inci S11bifede) 

·ıe ~ue'de bit' nuruk söy
fom:,., ı e Jemİ!ftir loi 

• ıurr~nyada daha bir mi\yoo 
200 btn (Gioı· Jralm~tır. Fransa, 
oon:Lat-1 Cılb'.i bİf' ııabm;zci:A<la 
beloliy'7r. B,ınlann v\ı<:udii ol • 
'Zemdir. Ç•.>!'kii bunlar, Franşa
run rozc ı-c faal lrun'Cltl...roıi 
teı;kil t-dı;'Or. .F'oı.l<at harp, ~ir
ııii..f ı2!1rmplı ncti<x·ler.i i!e d.o.-
1:<1 d1."Vlml edeoebtir. Harp eso.r
.}t>.ri ın.<.-:ıı.·l-ct'İ ;;.c, sulh.ur. n''D.Stı•a 
k• ır bunfaııclan .ra oi.arak 
kala~;; ktır. 

M1"'ınf"A> meoyd.aulan gıeniş • 
kod ı.. 'aıic h aminde bütün Av • 
.-U•P'ü- ır.~C!r>iyııti mevwu bahs
t>r. A\.r.anya, bu ImJıaz?.am ı-e 
zaferli sorvaı;Uara, büt.iiıı ederini 
ookınıtıt;iıır. Kütle lıaliınde esirle
nr. .sıerbcJt ;bıt-alal:ması m nıüırı
loiltı olıduıi:u dwirl<.>~ geçırıişt.i.r. 
Alnıııırıy ıın ~t-c ihtkacı wr
cı.,. &>rbest l'ırakılan esi-rleri 
lı mil treı>in gelrnış cııimsın, 
Foansız i~~ln bernm hi:t:l -
b•m:ı CO."ap '~'i olduklarzr..ı 
g<istereıı bir biimandır .• 

Kış harbine 
hazırlıklar 

temin -edebilirler. 
Aıılçara, 11 (Rady<> Gazete

si) - Rusyanın henüz yıkılmak
tan ~k uzak olduğu Berbı kay 
nakıanııda da bitdirilmektedir. 
Alnıanya kı:ş ~hneden kal'i ne
lic<"yi almağa <,"a1ısscaktıı. Fa
kat bôvle b r neticeyi alacagın
d-a" em rn değildir. 

t•.k defa &a•alt Almoo ttıııni 
t«ıl~inden 'har<:!clmı bör parça 
ağırla.<lı~ anbtştkna tı:tadll'. 

--~-

günü saat 10 cia Dtl -Tarih -
Coğı af ya ~'akültesmın ıoonie

ran• _.a-ı.omu:ıda y~:lacaktıı·. 

2 - Ba ıup!Antıd• lıını 1..-o-
mi6yonlarının .a,porlan oıruoa

r•k i1zerlerinde koo uluJI ~ara 

ı·a bağlan1ıcakt r. 
:ı - Kurultay !l<'ll"• toplant,,., 

r11 ge'eccklerin b:rıncı ;:ur..de <>\ 
du~u gıw saylııviık ııe/.gl'i<-r ni 
\'e.""'a g;f'fnc kat;ıUar<nt !<apJda 
J!otilerme-Jeri z nıd.1c. 

Ticaret Vekili 
Cumaya geliyor 

{Ba3 tarafı 1 ıncı $«JJ/acla) 

a.:ab rda b'Jluoacat leE:aciüf e.d ... 'n 
.:.O!' "l.lSl nt Lode bt:"IU-

ra' ed k t.edhir ~r a ..acak. r l :.ı.\ 

vaz:.yet'e v.e b ro<-v-zu ~node-

lc çal alan d~ ,,,,.. •• troıl:, 

' T.~ J!act.\:! 
G<-1eu baberk r 1::9,)1\t!l_tn h ·ü

m~ h~ ola~ :a.:rnI~n 1Jlb:A>Ml 
ff'\ e • <' \ c tı; ' ldeıwnt göıe:ter-

ır~ -di... " '~ :.ı ırıvu
1 

Qbelt'!a 
Ba~ı.ndwde t.tr lısd~ oD~~ lrükU.-

1!. •"erec<C> n . .ı... ıe ~ ~k 
ka!"lŞtlrıNik iıstetkfn. gıı«ulıeıı bir 

O)·lJ, d ğar k _1• ılrı n rlllll1ri~ ZOf' 

.. ·.!l'laı" ı l . tır 

l'>!;Jııs;\ı ~ttılG &ıttuı. a m

d'J:.tan nrae r '.ki mac.ro.a \-C sc.•re 
•fUh atı 11;1n karar vP.cllttt'k.lr ).rap.. 

1*1art münıc&oa•r sar"""'1da • makw-
1ıa. f bı tfttıi)ı-teri, :ıtt"ln.lekctıe n,e\·

cut !5 !:Xırkaftwı •mıııat ~ t>;c 

mıf,on kı.13 oldujunu SQJl~eI'
<!ir 

T.caret \"l'lcı Mi 1<,;,,...ıc mah;u!le
ri eıf~ı.ı d&ha z._;:.,:.~ klJV\-etlenQ,,Q-

ruı: 1< rçu, ae , tNDu-ı •:.mai<
ı.aw r. 

Sovyetlere göre 
(RaJ tıırafı 1 inci .sahifede) 

p(vade birliği sü1'*.• bir muha
rebeden sonrıı. Almanları geri 
aırnı:tır. Evlerde müdafaaya ge
<;e!I Alman askerleri otoma.!.ik 
silahlarla müceljıez Sovyct as
kerleri tarafından imha edilmiş
tir. 

Kırfkıısyıuia];f 4"'ıuıı 

J.;,ı>C!ra, 11 (A.A.) - Times 
gazetesi Kafkwyada.ki durum 
hakkında diyar ki: 

Se>vycl boşkomutanlığ:ııın düş 
manı ş mal KaJ'k:ısya çevresin• 
den ziyade Vol.gadan uz:ık tut
maya daha büyük b:r ehenuni
yet vuınesl iaşe yolu olması. ba
kımından Volgaya daha.. ziyade 
ooemmiyet verdiğini göstermek 
le yuaber dü,<anoanın Kafkasya 
d~g~ar:nı ~amıy~cağı haklqnıda 
bi< ümit de beo~ed.ğinin 1.-ıir de
lilidir. B~bca kuyulardan i.sti.lı
sal edi!.e'! ve dağların cenubun 
da bulunan U&iıyehanelerd<>n 
geçen net.mı Vo>ga yolu ile git.
~1<terlir .Almanlar lruyul:ara 
Val'.'rl.arsa V <>Jlıa müdafusınm 
-" ">ha az bayati kıymEti olacak
tır, 

JI 

i KD A M ------- SAYFA. - J 

ıA N K A R A / Almanlara göre ' İstihsal, istihsal, 
1HABERLERij '.'k~~:ıar;~ı.bır:""·.~~~ıı:!~ ı yine istihsal! 

e . ı ~ SU.lıngıad ~ (.('nup ba· 
'"' ı-d,10< m - ebdcrtlc kara lBa..,.akaı.-den ıle\lıo) 

1 kll\'\ tl .. rıni de• ekıcmı !l'!·dır Lelm'!':' sad<'<.'e bıl{: "'' 

Esnafın mura
kabesi 

(B< l<ıruıı 1 inl"i s;ıııfacUı) 
m~lkr tale1p ,,, h'lıy.ı, k., ı 

kahve l Çay ve 
satış l arı 

İnhisarlar yakında ıa· 
hşlara başlayacak Bel edigeler 

ve Bankalar 
---·--

1 l'asarraı saadağı 

ı nlzamnameıı bu-

tg~ ~~~!~~~~~!.~~ 
- •ı•a ll 4lf .sa.ndi..Kh'11 .. #..ıruniAme.i 

' "!er ı....,. ı;..ıe,, ~-,ar .. ..-~
yetıe- &'1t·<:'dı.1t;ı. 11l i idK.r \.t!' l>el't.)
ct ye;•·le mılU b ta- t.raftM.ıı 
k r .ı<"ak tu;ln\lf ~ar.d.tk.aırw~ 6a
i~hiyC":lrr, ~tfueı: ~!1..-.ltrinıin ~k
lı. hül('r v-e tı.:af. ı bf\:ıap,.._rw.1 ı~t
.{ık, \'e &asdtk \'(';>:.., btlü·.ıuıuıı ~ıli~a. 
111 l' ı l•ıı le tı(ıo.1\ ın ..ıJtai e \ t" t~ 
i'YC 'ıi l~l üa r.u.a.mnJ.\ll }r;ı.k.u 1 ı:ı e-' 

nı tat>: ola<'al:: "flz \ atmleııin 
c. m .. jd n; oı: e rrur san-

Ci ' • 141ıı. aı~ bu• pa a ._ e uıa ta 
< f"\' t:t l al 1 a .. ı :hı.: r." uod-e ~d ı.ığt!.n.. 
ıı:ı.a.11 ça.anl:ı , ilıl .l.i n!er Ztm-
r.et ennf" & ~ er hft.i ne t.. 

le o r a :.m t ı a e-.ienler 
h k:k ıd • de lt• :ı:ı a ıu. 
'lBn b r: hı .. 3.rfl t~t . o- Pdt"rl. tt-
-za \"L' ecek r 

Umumi 
adli 

müfettişlik 
"?Üşavirliği 

Ank-ara, 1 l (İl<dam ınuhaıbi
rtrıdenı -~ Sır ncj Unı nıi ı'lı.i· 
fetti~tik Ad!!; 'Müşı11·ir Mu&,~m 
11al'm Alay Umumi Müfe: ·._ 
login Adli ıl\fü nr~ıll(' terfian 
tayın oıund1t. 

Bazı fabrik•larda 
fazla mesai 

Ank.ra, il (İkdam muha'hi
r.nden) - Er,gani hal.:.r •e Şark 
'kır,,mları i<llevr.eleri'n:n 'eriitı

tıl ·~ ~ <>rlerir. \'C İzm'rd~ Tür
k;çe y~ ,., mam:"ıkit aa~rıkaıü
ı, ~tatıbulı:ta J<:aramano'•luna 

. "' 
aıt lıfoofil yamuk: fabıika.ıııda. 
günde \ıç saate kadar fazLa me
saı v&pılmasır?a koord~na9von 

ık.varik> miis~ade edildı. 

Hindi standa 
(Ba~ taralı Birind salıif...te ı 

L.lJ..'Tl<o<l• yapılan ıaımı, nü.mt .;_ 
<' oo "1lebt öl"'tıııfür. · 

Lae'\aıov, n (~ ... ) - i.J.ıw.~ 
ta.:w.cs1 btıe\jü grt•v j!ftu ctım,, \'\l 
J1-eşreö.lt:n karotı•:J:'!l'Jf' hil:!tf!lm. ota
~ .!!Ukalı:..a.u& lqplu olarak öola+
~na~ b.:ışlam.ı,.ı.ır. "l'a~ k :na ~t"
Tini. l:amrı dar"'oıe·f'ııiy1.e daiıtm•k. 
f ... if>~.0 ~lNı ~ . ""!>111 hü
cum rttiı..~-., !l"los ııiliılı oku!lan.. 
.ın.4: 4.uruı,da kalm-.ştır. Sc.it,,jzi genç 
Jtı.z oımnk fcere 1.1 t::.lrıbe 1cW.ıt t'· 
d.Jmiştir. !, ve b1r mfrfT.('
~ i...'l.İvt'l?'•!e binalsn <"k·ırın.ı. bd. 
len:<ıl<t<dr. 

AllilİKADAlti b'"nB. 
N<l\"!'Or;., il (A.A.) - İrıg; z'eıln 
lli~ <:ntTf ile h&.r..'t<N w 
...,_.,ık 1'!uiUe.-;ni ol'lad.an kalrL
ra!"atı; silt:önu iade c\t~lrn Birl,.~lc 

Amer•k1i<>ın lıer tu.a!ın.da 1.:1"' 'b ile 
ı.a ·ı!Ufllr ta.dR" 
BUZ\'ELT Tı\.VASSUT HU EDECU! 

St..t<iıoloıı., il (A.A.) - Ny Tıo g:>-

2Mr$nin United. Pı ;ıjarQD"' at
fcn ya.W''UlS. göı'l', 1\i[ Ru'.llı..~l, S1-
,..n waa~ı:: mhc:ı.d('l 'n:drf>n v~z
g('Ç'l}mesirti H;nd mıllel'fl'KiOO l:f.r ın<'
sajja rica. O<i(,,.,;:.~r. 

30AGUSTOS 
(Baş tarab 1 inci ~ahifeclej 

mı>ıed:ip ,~ü!c u•r geçit rcflllri. ıı.
sona (' ıw•Ci'ktl4'. 

1',,vn-. günde yu-ıd.un h.er k.öşe9tn

dr aslııeri ııarniı.onlarda yııp.lmıı.s• 
ım.lad olaıı m<>ıtiİmden başka ~ 

.-ev]Priyl~ odala.rında \"I" b:uı~nn bt:.-
Jw.,.,.dıklorı yerlerde parti kurağ

laı'lr..da. topıanlt~ar ~~ıiacalctı.r. 

1 Bund " ba ·kn bu sı·hı dola\ - c«.,e<.·eı;ı:z 
rında.ı.;l ıkı !hava nıP.)odcan , ·l.lU- a~i \:e ·, 881 11larda 

d·l victC"!1'ık, 1Prt.e:Hık ve k ,ııı<... ... 
-vuk \~pli> bom ahırla oc• ba'a- ,. rc:.ll·fuılıge l>ıı aıku,t'tb ak:.r o 
mı,,J~r ı·e Y"rü- :111 S»vvd t""3gı k .. s ·)ioor get"'§l\lM ~i h-t nJ.a.r 3'f ·uı-
t .t r·p et"" s'.cı.Oir. da bir mc-ı~-fafit !t'11I'PL'llına:;.ı ~-.~la 

R.ı~ı· bölge-;• o \'etııı mıida- -0lırıuJa':~k ve ik-ıid<' <le ıl.ına _ 
Ja.1 ınlı. 1a.r..JL.~. 1 °d·, .,.,,,,., c cı·a. ' '• n:a~ı İıi,'Ön de. dıı:imıı <lll;lkı:ııtlıi ve 
Taze ıht ,vaıları nıulıaı ebeve "- • 
!-'akan -sınan .;;ef:ııir. lll, ıındt"' 

uext,pl• yirüye<.'i'ı,<iz .• 
Sözleri, Ziraat, İkt at. 'Jica -

de ddetlı iıücuuiaı··"1ı tekrar- ret,• 'aha ~e Maarif Vekiilttleri 
lamı:,lır Ab1.an i"~·.t.lc ·- >çin, Cumhuriyet Halk parli,ıtrin 
ıı" ve z.riılı .krl'atar mn kı ra- ı:eni~ prt)fl'ltnııınn ını if .,.!ilnıi 
mar><:~ mii<lafa.l<>ı karşı ııı~a bt.. ifadesidir, Ru pr<ıgraıntu basla11-
~iicumlar bu .kl'sim her Tl'•'<ıa- uu,, •e 1....,rlaıuu"ı kı.,..;lan 
sındo akim k:ı-lımşt r. •atdJl'. Baslantl\J~ı.,. üııerinde 

St..ıkholm, 11 (A.A.ı Ofi- tlııha gayretli. daha hayırh ro.l"-
n n husw.i mili abiri biki r•ı·~ k ı .ı ı ı · · m:> ·. """'~"'m" ., an annı da 

Kr~ıısııodar ile Maik-qpıııı ay- ı kiiçiik ~.,. ort• Ölçiidt' de olsa: 
ııi >.•onar da ?arptı, Karadeniz sa.- hit .-akit ka~ behııedt!ıt Jıeıneıı 
«üliııe cıkan ~ollarıve Von Bxk gerçelı:lestiru1eğe ba~lamak la _ 
ııc:' usu.rıun suğ kar.ad• önü ~e znndtır. 

bu_ untn ilk )ı""dPf erin >rov,..,,_ j _f~henıınİ.\\."ti .il~ık ıı.c nu•)dM· 
s!sk .ı\nr.pa \ C' 'ruws~ t,;rncınla- ha ·.-Ydu~u ;çin, köıniir stihs.a _ 
rını.'1 0>luııu .Almanlara açmak- 1 liıııi·.U artlırmak \C nAklt"lmd• 
t&dır kunu!'JU üırrın~ t~krar geli>e .. 

Salah" et..ı ma'ht llcr Alın.n ru;. J,ıuwak çin oldu~nd"u 
"' ıaı lıgın n a..<\erlerir" bir çok l.l•a<ie "sletin ku\ ıel oiarak 
az :·t . .!out C't\ırl!<' rıı Ye cep- fe, kalade ıııühinı bir madde 0 . 

henin bu k ııda b·r du k'.a- l lan maden knıüıü istih ·alinı aro 
ır ~ \ es ni 1 ı.:,."'3- m h- tırntak 'nhın<la, en bü.viik g-a~ _ 
hmal da'hlıl'dC' gnrü5orlar I rd 1t• haınl<.'yi sarl..-tm<"k geuk-

Ru.<>l r M.ı ı< p ilr KıJ,ı d~- tir_ Bu . .ah•da )'a<al><:ı, a'leta 
rrn dw tu!1tJnu t"lıt. kabuı. eı- ~·o-ktan 'ar -edici olnıak uru.re· 
meır.ektedirleı· .Alır. ~n t'alan tini İktı. at VekilinÜ7in de pek 
bu bOlgc, e varma-ua ö tl' Sc>v İ) i b:ldiğine şüphr yoktur. l:k· 
. etler pet 1 kuyularuıda ve ta~ mehia yaşanuıadığı kadar kö· 
fiyehancle.-inde bü\ük lahrihat mursüz de ya..-anıu. 
. ·apm" ohnaiıd . Es3sen bu t•~• fluli,a, darlığı gid .. m1dc içiu 
ribat Scn'o/Ctler 'Çiıı bir zarar !es 
L f'n bÜJLİk gii\.·enimiz. i tihsa1. İ\· 
,,.;1 etm-veC'ekt r. Zira oo -re 1 

ı:ı. l. YİM istih,a1dir. Her salıa-
ista~ist kle're göre Maik"P kiu- da i>tilı ali ıırtt>nnak iria okel 
~ u1arır n ve Krasnodar tasfiv('- larını-ı ı ... sı\-a)'a ını. 

lıanelerkıin ıoerıP\lk verimi "<" ABiDiN DAVER 
rniry.c,n 1onu yani Sovyetler Bıl'-
Jiğindeki senelik jiltu al:-.itın ı-fr;; 

de dornunu g<'Çrnemekteciôr. · M· 
manlarm <mrli tmibeo :!00 kı
.ı,.,merre kaıiar yakınında bulu'l 
ll.u1cla•; Gmr.ny'm petrol ist h
salıitı da. 194-0 da ik.i milrnn %ıJ 
biıı toı•la ırvn: ımiktara ·,·akla.,.. 
ma1<laôor. !Ha!ht.ki Bakü. petrol 
s-""'12~ bu son 6enelerde otuz 
mil.ı·o kın veni Sovvet!CI' Ilıt"F
ğı · '~a\iıtıt'tn re:. 30 nu te:rro~n 
el!Y't!ldediT Crt-.r kala" \: m 
IHa>?er denizin n ~imal mumeha
sınıla ı·e Urallarda bul=~r ~
ııi JTU?mbı petrol s-Jıal:ı;rından 
çıkar.ıbnıı.lotaıd:r. 

Salomon adaları 
. baskını 
(B~ taı'afl I i.u:i sayfada) 1 

n.. k.ı..,y.e .::( h:ı~ il .,. :'\ 1: • 

Denz bal"W• ~ .ı ,.3 ıc 
(( J:oı 

lCaf'P!' ,. ~ .11 a l\a._ "k<!le-
r nuen ır. aİQQ.t Japon ... fu !!1l ftö~

g._., C.C u .'.t n >!: ı-e ~<ıf"lı'I< .A ıu- -
b v ... ~ ~..ı.•a \e Sı:'1l• ü• · ıı-
C'3. an:ıncia.:'i n::u,~alayl dıtv. .n 
· •· talı• ~l,rn'.ekt'r 

m:-mt TED.LİG 
Mr- bot.tfl)P!_ 11 (A.ı\.) - C~ı n 

_.,,, l>'"Wikılrioi mU'«'ll~ 

knr1lrt-ib'.r<lıll. tebfıf!: 

~d .. a.. sat ·a ctt'Zf"lın.t"y P lli:Un 
mt.ı<ıı>et eller,nd" , ~ıan'ar 

4 r~a.an havadis ne-~ir '\"e i-
~af'!>ı ''~ıt'\ .kı 2:~r.c.-,rl~·1 e \'e a· 
1i v--.-e rıh.,..;:u.,~zııı \ l fakat nvr
tna.I ve hak~k1 f1~llarrian "'avn 
C a•i<ırla • "'""§!c btJur ~n·ı..-
i'J. 

ii - Hakik.ttc ar~larında bır 
;;ı~v"r-'i olınadıg h~l.de llltlnı~ 
gı..terenkrle :tıakıki au~ve., ·le
rinı gı»li,\·en11'ri ıaki.p ,.e t<"tkı k 
ıle beıeo·,·e <iakanıa ına ımwdilı
uıek i.ızcrc Tk:aret ı·e Sanayi O
dası umumi Jo;hıpl.ğ~nr ı,;i.ı,fc
<:eklerdir. 

Ticaret Oda:. cM., 1.~)~f1 etten 
fıejed;;ye daimi • ııdirneoini !.a
benla.r ~deccklu 

dlundaıı bask" ht'< .a bir 
Ya:ancı fahıs bir fiat!a l<aıı 

Lştıgı -zan n da bum T:caret 
a blıd reb · 1ecekl r 

Parti Grupu 
Toplandı 

(8•1 tarafı 1 ınrı sahdede) 

ka 'll'S bu'• ~ nı~ tarlk-
3rdt açık k .a. b:r vazife lx;.
l~unı..n ı:r.~\cud.yetmc işaret 
ea lcre'< 1-alk n ,ht>vacı bakcmm 
<lan bu bo<;IUlrıın her a -:ıgt b r 
l"Ş('kKüile ao'odt.rulmaSl dogrU 
oıae~ğı ifade cclılnC'kte ıd 

Kurs. \c gele'!' Dahil ~·c Vekı
Dr. Fikrı 'fil r b z- h t razi 

ka~ ıtlar aerrcl!'\ ı;ni,. b r' kte 
"om '' un r <>ktaı nazarına 
tı k ethg re ve o~ bapıa r 
la' 'ha tıanZlml 'a1-tf ~ı üe ko
mı;\"On ma: atası '\'ekftletr tev 
di edtlecek olursa "·" \"e ~ -
balardakı mulıı;.r klardıau <a
• r vırı.i re bosluğu u doldura. 

cak b. @yihanın Mtoelıse tak
d'm• eıiıle-ceğ-nı bıld;rm."&'lır 

Grnp ı ımım· lhevcti, D.::hil·:ve 
Vekil. n beyanatını tarııatm!n 
tnosv µ etmios 'e l'UIZ1'anıede b ,._ 
'k:o. r Jcid;- o1m d!Pı ıc. topl:ıı:-
t.~ a s '\"N-:lll'.işt'ir. 

An -ıını 11 (A.A.) "Ul' 

icra_ V ek:> • He}eti öi!:kden 
<vYeı 3aat ıo.:ıo da Bai\-ekale.
te "~ oğledcn roma s:ı:;t 17 ~ 
;Bihük • 1ılk < Meclısırnie B· ·e
kli $üokrii Somroglıwun ~-
l g r.rla iki tıot>kmtı y ı~ır. 

Mesut b ir doğum 

"İıı.lııbarlar idaresı menile ·et
te me\'cuL çay ve kall\"eleri • a
tın almaga devam c•mekted:r 
Bu meyand• Mersın , e istal'bul 
depolar.nda ıbultınar btltur kalı 
veler >at:n alınn itL D;ğer mın 
t:ıkalard.akı alımlar da sona er
mek U7.....,.d r Bö.v'ecc in~ar
lar ıclııre,"1non clincle 900 bin kı
Jo çay ile :ı nu1Jon· i<ilo alwe 

l stoku bu'unaca.kt.r 
Peraken<i-c sı>t~· ar l\İn • 50 

1 

gramdan ik• yüz gı·aoıbğa ka
tla~ kutular ha7.n·laırmaktad·r --

Günün tenkitleri 
salar alm'az, b~a 1<oys:ılar dol
,_., "ol s beledive ısler•ne vc
"ilir:;e E"mn·~·et ·şler• aksar,'\!' 
rılme'M •>eledi~ e ış:er görü\. 
me-z ıl'h. iki işi telif için bulL~.a-

ı cak çare dP esQslı bir çar~ 'al ma.ı Palyatif tecfbirlcrin Juyme·
j tı -voklur Duı'llm çok nırzikt•r, 

her gı.n de b.raz d 1a ezaket 
f kesbetmektedır, ·as.ı belOOl\e 
1 ildtisat wıidürlüııü ve teft' 

yeb ka<Irus~ gen-:;le .. liyorsa tıc
~ e emrıne li'Jgari b'r kı. :!ro 
P hı-r brledi ·e "1:1\bıtas ve.ıl-

ınel dır 

B \. ) apı' 'lladikra -r.o~l za-
manda yürüyen a"etade ~ırol 

ı 
i kor.- bu olağanüstü zamand 
'•iç yiiri.ı mıyecek lir. 

1 

Zab•tasız bir belediye:.e 
Sen K işlerin! de te~ 

"' ll'urakabe edeceksin! 
Demek elli lı:ilo ağırlığındaki 

tüysiklıetten tıani 'bir d >kanlı
ya. Çoban Metımedi göstererek: 

- Ha)-di giiret.. 
iDenıekten <pek :l'ar:klı değildir. 

Günün içinden 
(Ba~ ı.arafı l! imi <&bilt'<lc) 

tihsalıi hı~laedıncı teclb"'1« •
lınnıı.,sa da 1·1.ihsal ko:>pentıf-
1el'de bu hareketi. koklctiıf bir 
~elühltt lmneO-dirilmesi müm 
künıılÜt' • .Elı...t üaöar içQı de ltiı 

kaırıı.N e"" ı ı.-.c:ıo1<1:1r. 
Şu muhakkak ki lıllkimıet er 

best piyasa rejmin4le aksakhJ,.i.:

gönliikçe bn pr ipe haki ver• 
meden onu besJeTici "' ~keın
Dilil dtirici tedbi:rler almova 
maktedirdh. · 

Sla1-ngrad ÖÇ•u .•ap.lau mü
cadele en şiddetli d.cncsine gir
rni.ş bulunuyor. Bu ııehri şimal
den kuşatmak iste ·en düşmana 
kal"I>' Roslar Şidtfot]j bir mu.k•
venıel gö.<tc,.;yorl.'J.r. Rıı.>la.r hat 
ti )enıden karşı lıücumlarda bu 
lunm~laniır. Fak:ıt Alınanların 

cen!4ı ı·e b>tıriakı baskıları glıt
iikçe ar!.ı!'aktadır. Ruslar bura
da doSu ıle scıf.>est bir münaka
le hatırna malik bu1.ı.:;nmak \-e 

bu ımü!>,m cndüı,rr; ışi'hrir.. Ticat 
hsrekiıtında bulunmamı~ olan 
ı kunetlerle müdafaa ede
bilmek gibi b'r a~-antaja h-tı.İp 

'lıulunıı.yur::n. Fakat AJ.tnan\>r 
bu işi k..sa bir :amancia bıt rmek 
ist>y-0,-l.ı.r. Sehrin ı;.imal b~tısın

daki müdafaa hattında a-'1':kları 
iki gedik sayı:-sinde Al'ına.nlar 

buracla te.<ebbüsi.ı ele almış'.a• 
ve yi liıücunı rnev·zill'r• ~~d .. et
nıi<lerd;r, Alman "kıcıınutanhğı 
Voronejde Rjevde yerli Rus ta
arruzunun inkisaflannı bekle
m..den cenu.ptaki ibedeflerine 
varmak azmindedir. Çünkü ak.si 
bk<lin:le Al,manlar bütün plion
lannı değiıstirme.k. :ııorunda ka

Sa aroon adalan mu~l3R'b~ dur- ı! 
maden .şa.C'dmle de\•, m e.ciıeıırtk.e11 rr.:.it.. 

lef•~ lı<l"•a k \C" ~e-.. kuma" danlı. 
T.ı..f"Y.lr' c a \"'C Ye::· G -.'.lı.o Japon gr.. _ Bc-yoğlu ga.zatelt:ır ba\•~ /\lı
or.ıoJp,,,,. v .. bu 1 ın,..., r a- met Kı:zıllanın bır ofr.lu dü.rya-

Onun için l:"'ttk müstaıWile
riaıiziıı, gerek tacirlerimizin tam 
bir enıai) etle çalı ·mamıt!arı için 
hakiki hi<:hir sebep yoktur. 

Bu utand~lar her gün İ) i 
bilirler lı.i piya•a, her seydoo 
önce, emniyet yüzdesi ile i~e • 
yen bir Tiyazi)·e demel<tİT. 

labi!«eklerdir. 

ı"a.'1....:ı ıkan ~- ü, sala.nu-:t eda-

1.a nnd:a. A mıoıV...an e'?lll}c .. i'oel111 

ri;ı edll<>1one da..ı- Jn?'lni.a.r tar 1"1-

a:ıa ileti :.ırülen ~rta~lar..n tan aır6-
le h,,ıyat ~lu. o '1u:tn.ı !ey .. _ 

ır.şt>r. 

jAPO 'il 11..\ GÖllE 

Şc. ·, 11 (AA) - Anllmo<aA 
ıtal:ııı Sa!o .. n:ıın •Kan 1a1a.~ın 

TtJ:ı.D:. adasm:a bir ~ı:tr ç .kaıtue "te

ş<tt:ilsür.oc bıılıır.mU[ilur. Adad• ba-
!wım japon ""'"°""lrr k~· ç.
f~. bilen dıışnHln aıak.Ul.'1. tin Ç"C tı-

nu çı~fn. I111.~eltrd<-..1 a:x :ıt. in.
ha ~~ nl. \."tlff:.ıık oı :r~r. Bun
dan rraa<la dl<,ml•n taşAl"'1 d:. l>O-

Sa~n adalan Cc.niz muhıat"ı-be-
~" son nt>1. cele~ Ol: btlınn:t ... 
n ... +ttf'<ioir. Faıkat bll' ~n in
ı:ı:i.ı '\C .ı\ıınenı.lt.an dt•ııiz '\'C tıu~a 
~tleri iç:n ezici bir >ilub·y..t 
.,ıctriunıı ,,;ır.d'den ~~ mıır 

Dün Tice.rt od.asnıda i\titua edt-..n 
lb'. !N<a,. aıiil ıra;; olınaz. 

~ a gelmi.'!br ElbcH). ni te'arik 
eder ya ı•nıya uzun 5mürler dı-

!eriz. 

1 ürkiye Demir 
Müessesesi 

ve Çelik Fabrikaları 
Müdürlüğünden: 

Mü. 'emime :ııilnhııl b"1un'iıı rn tr• l.lde g~ l1lri cb yele 
gO:"e 170 :?16 ve 26ı:. :.nıya 1rı:!.oa a.y!1k ~ı:reıte :ancılbce- ve Alr.anr hl erı 
rr.~terci.rr. al~'Olctıktr 

$('ırail: 

• - De\i1ı•t !ıfnn ıratihanrnda muvaff olır.uş olmak. 
~ - Fiili ask.er ık h!zı:net.nı yap= 'Olmalı: "' halea Ulırrlilde ilgi< 

b ... Ulll ~k, 

3 - A.'1::1.rl r,.., <ne U 0el't'CC800de l..ı..i! ~ bu1UDnMık i'!rltır. 

T&llplerı~ Anilt•rada Sihıtt B"'* wnuaı müdürlüj!iinılen, lııl&nbclda Sü 
ml'ı Bank !sianbul ı;~en, İıımirde Si>mer Banlt Yoriiuuıllar p:ı.zaı ın
&n ve. Karabillı:te m nıü<IJ. •. utunrlen toı:ıarilı: edebil elden t::.q 
naıı:e!N"•D<' ııpiıda yırz;[ı ve<aıl<i bağ:•yaf"Qk en lll'Ç ts/8/942 ıarqlllnl' k <h 

pos!« iloe ,~ .. bizzat Karabo.~ mii- müdürl<iıGılne m<ir•c:.,u .. rı ,J;,. 
olunur. 

Aaı.nılan.. ~tk.: 

l - Tııhkl ~ı. 

2 - Nüfuz lıf.ğ"ıı't (Aı*eı-tolt mı.o• 'Jluu ve IK2 ~ 1QkJ-.. 
ıu,·i) 

Gülliştük. Yemek yedik tiy<i~ 
ıxıya .gibük. Pa.pas rolünü bit.re
ne t.adar. 'Rumca biknediğim 
halde P"'lc<;i sr'ır ··rr. . 
RoTOPU'Li' İN iR .JEST• I 

1 AA Ekalliyet ~alinde memleketimiz 
d~ asıyan Rum\ardan kk kim
se yoktur ki, tiyatro) a gıtrne

rnek aklından gf'<,"Sin ve sahneyi 
1li"V!l\eS!n.. Yunan trupunun oy

nad !h tiyatro her akşam 8*rz ı:ı-

3 - Polis ;;yi h•l lciıgıd<, 

4 - varsa hi3ml't '""'kau, 
5 - 3 bav 8 vesl,k,a hk tıoll'irU (113!!3) 

P"1>.;s, 1stanbı.::•.a. Kn-elti - Ko
~oru': 'lropu il!e ikinci d<'fa reı
tn~tı. 

K ,. yi evvele<' o;mruı:;.crı gör 
U!'tll<l\ F~ Kooapulli gıır 

- tim. Bu d<"ğ l yakıız Yuna 
1' rıda Y nan n n <n-

<k l,o.ı a-r.iSt ıı 

'katen eşı e 

2 • • 

yi ri 
.san·a.ı. ın kudret~ bu 

yroderk , , bi.r fa dl 
J.ı, a la m 

Kot.opuli 
t:l>ı O set 
kıı-a, ıarar 

gt'2Ş 

• dı. 

Yaz 
Kcndi61, bu ıt.O s-

ı~Jııdq, r rok ı:1oo. ruz 
'.\f tarek nelerinde 

.. k üzer;. tru:p 'le is-
d a gel, ı. O .n ı.r~-

. yet taraftar o u >un b ~~n, o 
'Ulrr. run şunarık l5lanbu'lu Ve
nıze..-tç• ui, ildı: o n verece~ 
akşam daba ıperde açılmadaıı 

e\•vel: 
- Vj!nizelos n ~m çalın

ma&' sLiyoruz. 
ye ti) atroda giırüllti.i kopar-

K topull, faoıa ad N nı o.""-
k.~ası o'1mııdığ"'l ucn sü ruııel", 
l'\" 'Clc l- r Amt' •an b r Ot'-

tn< deı!hal sah e>:kıınl-

• • i'İ K T ADiL No.10~~ 
m ti'v~troyu doldurnn r. tıt 

Ven zC:;:ıs ~ ı dınlr!T\ " 1.:'l
'Zlrlıınn•ışt. Falr.at ..ııı.'si bag>r' 
mışh: 

' sn!. .. 

- Kot.opu 'lsİn ve ,a, <ol 

Q..1J ... ·n' 
Her L!"aftan •· ler duy u-

- Evet... Kı>1opu 1 ş 
S eye getirinız, ve 
l ruz 

Kotopu· ::,4 se ~"' J}du. 
T'tri' ~k sa .ııe; e geldi. H -
kes ı; n rKI U -eceğını. 
zannelon:ştı F t o· 

eli. Ben bır a
r tı.H. de~ -
ltı söy CYemcnı 

ivP..,, '""n' Söy üyeceır-

H~yır söyli~mmı. 
- O halde sana oyun oyu.ı~ 

mayız. 

- H y l:ay! 

K<: > .ll d rirnl ti~ atmy •a-
t " , ve bu- tek qyu > 
rn lstanbuldan & ı.n· t 

Kotopulinin bu Jııı.rekeUne bu 
med , ccsaretıne hayn.n ol
nıuş um. Kend si ile tam •'.!! ve 
illı: mliba roda ı.ı: t.an k 
uuık o~Jgumu TLi.>dını K9to
t>nll bir ten gibı a H r 

gwel y karşısında deı:baı k
su!ı.1nıc' v pt)~rdu 

lstanbula b r Yuno:ı.n tnıpı. g 1 
z.ıma.n ıçıımc- hii l· 

. ğızır.a dorudur. Halbırki b:.r ıek 
'Daru:..ıe<layimh:. ;ıtalkı tiyatroya 
cekebi. mek için, QPCret, ~~·kılı 
konıedı gfü· vücııdün yu~ n
sından zıyade yukarısı olm yan 
ta•af Qı ·ap edt>I' şeyler cyı ~ma 
ğa mec·ıur oltı;)'<'r. J!l•ta oon za 
m nlaıda ,iŞ, bir v~ k ıl r • ""'h
faf i1c (l'Ördüğü tuluatçılıi!a l:/Je 
döiktu. 

B<> b r akşa'll, bu Dar, ı:ıe-
d ı hına 'hazin manzaraıvı. 
go.m~ek ı doctum P 't 

ıpck ı;eyrek obrak gorme • e g·dl

~rd . Bu, madmaze P r po
l"ıÇk."\'nın 1 -du. 
Zira. artık se\'d ından ışıni, 

gücünü unut ı.ış bir v z y<'lc 1 
~elen ihtiyar faz, u sure , onu 

1 
taırarn<'n ınb.sarına ~· bulu
nuyordu. (Dah ı r) 

Kapalı zarfla nakliyat ilanı 
Ask'3ri Fabrikalar Akyazı reste 

Fabrikası Müdür üğünden : 
Alcyazı Askıo.-t kereste labri!t&ıiı Ker<-"l'la' ormanından !a'brikay ,~ rab 

_r.ı.'k:i.idan Adapazarı isbşyonuna ya.ptıı:acağı tomn~ ve ke: eşt.t" n.akl y-atzu 
kapalı zarl ile el$iltmıı1'e lı:Dymıı41ur 

ı - Eksil- !/~/9~ ı>er::•ınbe g;ıru saat on dörtle Adap:ı.za.. 
rında par'lc katp'1llda fabııkanto yolJııma d& ı-esln.-ie a.yn ayn y•Pll&cakt, .r. 

2 - Ke!'Snali O!'lnanıı:ıdıtki meve ttJnlf"Uklarının ~ metrp mik:.b.-ı.:n. 
mubammtn nıt.kit ü~reti ,tmıi bet 1 ira ve muvallık&t teminaıt dıo'< 
kırk dokuz liradır. "' :ruz 

3 - Fabl'il<adaıı .Ad'Jpaz&n istllfl!"'ll ~ nıt.klediıec,.1ı: ber cins ter enin 

bdıer n:.etre ~ırun mııi>anımfl> tı:ıl<fl Ocl'l•li yedi yüz on kuruş ve 

"'uvııkkal ~minat.ı ilci bin allı y(ıız: ,..,., ı ş,.uç lir-..dır . 

4 - Ek.sil~e ı\rclıilm<lı: M;in T'ra!>•l ooal&rında kayıtlı bJltmmak .,, 
bl:ııir&ıı ~2 taribıııden ıaın. alınmış -ika a.rıız etmdc Ptt~r 

5 - Jt;f.(.•k.Uler kapalı ı.a rflal1Dl nnıayy,n günde aat 00 dörde itada r. 
bıı:rı'SVmıa ve :ıııu"'1:ımeoioi tıömıelı: lky;:c ..- 11 yoU..ma deke<..., 'lnUl. 3• 

caaUan il n <>lunur, (81116) 



SA YFA -

55SUL TAN MECiT 
95BAŞ 

DEV R 1 
PEBLİVANLARI 

1 Yazan: !li. S A iU İ K A R A Y EL Tefrika No.14 1 
Ha.san k•rl kapanından kur- n n kapanına girm:ş upu~un ol-

4u'ıdvin. n auıı"a. daha serbest dugu yeıde ya\ıy0ı:du. 
'VE: :sd1dtJ'lel güre-ş tar.zı tuttu. H~.sı"n, hasnıın; g;rt.:.akhyarak 
A ~~oyunlu hasmının y<'nı gi.ir€:i arkai:iı üstü çevirmf'ğe çalıış.tr~cn 
ı...;:o \·esitıe ıncınnun olrr.:.ıstu. Bekir birdtn..oirc olduğu yerde 
:İi;ısan ne kadar aJdır.:cı gıirc- kurulmu~ bir saat yay g1bi bü-
~·roe .keııd'si için 0 derece e\,·e- zülaü. Ye yine l:>o<jalan bir yay 

_ T"• r,lt.rdıı. Jla.;mıııı aı·ık bulu.p gıbi •t>.·rdenbiıe aç•laı·ak h,avalan 
b"' Y"" nden Kapmak ko'ı.-ylaş:r dı. 
d ik ı:ıeh!inıı birbirlernıi bir Hasan, kapandan boşalarak 
ıaraf'an kapın.ağa sa\'a~ı krn. h;ısnıının üzeı~indfn clüşnıü~tü. 
A,lmyun;u na."1.·ıı Ke" Hassn:n Toplan'2rak, ayağa kalknw;tı. 
eJ'nc gc~·!i. Bekir· de: bir ceyhin hı-7-1 1 .:? stç 

De,;e yıt.'"'n dcn~~cn l JUna ta- rıyarak a:. ağa kalkmıştı. Kel Ha. 
kılan KarahP.l<cr, ır_ yd>0n yerini san, bu hareketle kurt kapan 
ciıft süren öküzle~ gibi otları yo-- oyanunu da elden k~çu":nr.ştı. 
1Drrık ve tarıyau_ ~ ~-0:asıyordu. Si\·nsl:nın hi-m deve yuların-
H ı.. b d dan ~-~· heın d~ 'ku.ı·r 1,,·apanından a-;an ,_-:-ısrnn1111 ornun an ge- "'" ~ 

('1rdigi ~unla, ona ~avu 1·nrak üstüste kurtuluşu .Sivashlara 

İLAN 
Fatih Sulh 3 uncu 

Hukuk 1-Iakimliğinden 
(Gayri menkul ssthşı) 

Ter<> kesine nıahkemenliızcc 
vaziyet olunan ve veresesin'.n 
talebi!€ tasfiye zımnmda gayıri 
men.kullerjnin sat1ln1.n.sına karar 
verilen ölü Ali Kadn_ &:kanıo
ş:n ·mutasarrLf o1duğu: 

J - Cerralıpaşa Çuknı-çe~mc 
sokak et.ki Li Ye yeni 19 numa
rataj 19, J9/l 'kapı numaralı mu 
kı7ddema bir ve· cl)'evm iki ah
Şap hane. Bu haneftırin evsaiı: 

· Fabrik&ların Nazarı Dlkkaüne: 
F<Jbı-ikaıuw..dıs y:~pr ;,.+;:ta <JJd,iğ'U!fıU!'Z 

Transmisyon ve vantilatör kayışları 
Avr•tıpa •r:all-arlnn1 kuvv 1·ne ı('l;ı;tir. s~u: te-ın 1 1w.tlıdn·. 

Çift Arslan Markamız& Dikkat! 

BEK iR URGANCI ve RASi M· ESKiN 
Vaketa Fabrikaları 

Tt: l{!"a!. Ü"·gancı - };;.tco.-muı TrlE[on: F~·b.-.ıta: 2G390, 
Yı,zı:hMıf'· 22574, ~1~za: 21825 e mür.acaınt 
S:ıt.ış yt>Jri· Ga.la<a-da 'I'En'anP c~OOe& 120 No. 

TÜRK ÇELİK MAKİNE EVİ 
••••••••••• '!"cleıon: 42149 

12 AGUSTOS 194Z 
• 

Gayri Menkul Satış ilanı 
Beyoğlu Sulh Mahkemeleri Baş katipliğinden 

'tı. . Agop Sıın.putyan ı:c Aıııel Sımµ<ttyan ,-c lforopck vuıisi EJ.b;s 
Sa.g~ni!'ı:Jn ş;.y:1an t·e .. nü~tel'(;"~eı: ~Lı1ta.:.::;a.rr1i1 bulun iukJ&r1 GaJ.a~~.
d~ l:~nı. Caı:°':'i dl1ah..&·ll'{'.~.i· <it.• Yc--ni Caliı.; caddes:ıyk: rvI€1llrese sü'.-\.tJ:,l 
ikoşcs•n<l;; ka!ln es.ki 38 ycıı.i ~8 l'.6: ile murak'kanı '"' Ü•ltin<lc b • .r 
·~~.ı:;ı b1~l1rr.a11 ·ve !-ki taıafa ceph~t'1 geni§1Jgi dörder metre olan, eieJ.; . 
~'.:L'- \~atını hav~, ayda otuz altı lira k·;ı" bede1i g.::Wren ıamam.ı. 
3500 l11·a kııyunet.ı mulıa.mmenesinde bi;r ·oop dlı'klkiın :,uyuunun ı2 ;;
Jesi z1n1nında aç1k aPttınmaya kontıhr.u~tli.J. .. _ 

Evsarfı Sli.iresi \~a:z'ıy-e<l z.aıbıt varaıkei~ınd.a \'e k~:i" rcıpıO un<Ja 
yazılıdır. 

.. Bi•ı İ.ncj açık a~ttırnıası 4/9/94~ t<ırihihne tes<e<Jqf ed,;~ Cııon<J gu-
11'll saat 14 der. 16 ya kadar Beyog lu su.Jh ,,,2,.1 k<-ın<'lerı kalem L<ia
sında 'OO~ik<ltij) neııchndc yapılacu·k tır. A:iıtıı·aoa be~di oııuhönomcn 
kr;> _mt-Un yüızde yetımis beşir.d bulmadığı tııkdir<le rn >-U'l Qrtt o<.m 
tıa.a.hJıii<lü 'bakli kalınu>•k üze.re müzay.ede or~ gün te:m(i' 1 eJiıert11\. L..:;i.n.: 
cı açık artıtınnı.a.sı 14/9/!142. l<ı·rihi ne ır.IT>a.lif P"ııarı.e0~ giınu ,~6t 
14 den 16 ya k:adaı ıcra edılerek en ~'Ox arttırana kat'i olı;ra., ,ha
l~ N.illecc-kıtir. lhale güıılinc kadar binkoııi~ , ... bMkceck beıeo;ye 
Mı,a \'er;ıl!erl~·le ev>kıaf icarwi. hbsedarlaı .o, 20 senelik taviz ocdıeli. 
ılıal.c: P"'.u, tclialiye rlisu·mu, baıpu ve kad;,o;tro haı-~·lun m[i.,teriy~ 
a'._Lfıir. Muzayedoye ;~ı;>raik etııı~4< ı!it•yrnlerinı m.ıulıamm;rn kl'.I 'lletfo 
~·-tlMfe J.·~1 bu:'t~Llığlt ni~betindc p<·y t.ık~eslnl Vt) a mHli bı!' ba .ı~a.r.'111 

yere. t·uı n12' 1 r:~ l;~t'"·r-r"-lL kuv·vet VErm:şti. Kastanı-Onulu-

LBekir de, bu yula!.·dan kurtul- ,_an dü~ü~dürnıüştü. 

19 numarnı. l1ane: Sokak. ka
pıs:ndan g'~ilchkte zeır.l:ni mal
ta taş•le d~eı; bır muföı> ~ ve 
mm>baktan bahçeye çıkılır bir 
kaJll ve bir hela Ye ilü gömülü 
küp. iBirı nci katta b;,r sofa üze. 
rinde bit Jıela bir oda, ikincı kai 
ta •bir sofa üzerınde iki ociJ:ı bir 
ılıela ve diğ<,r ufak bir sandık o.
dası. • \O i K K A .T ----~ 

~ njsbette tem~nat n1e'kt·i.Jbunu, Tı.-eı' n<-k'ri şar11.l!~ Artt r~ra herle~ 
11 ga'.\·ri JTl(·r·k ·..ı.1 ken:cHsine !.ihale oluııtltl tarafında 1 il;;dt ,g.i1 ·n ... 
de11 it.::;b-ar€'11 vel"ilecek mühl~ı. içinde \'f'\'a derhal ö.:lennıc--.ı nııe .. OC
ridtr; öden.rm:diği taik<lirde ilhale feshecld€re& keı:di.,ioııdPn evvel ik~ pe-h 1i\'">l1 ayaga kaik;ır ırak "•irı car •. 11 dis::inc .akrr L.:.: 

• .. · ka'r\.\•maz durma.dan 4.ekrar b:r-Kl.ırt :~:raf!a ::ıav.ıt'' ortlu. Ikı :1a-
-B'r.1 •J_a11ca iı:.,f),r·,:r n '."iu· fc.r~ ier. b:r-Jcrine !::iaJrlılar .• VP hiç yorL.J-
cN1J.aJ'et K~l Ha~~rı ernc' ne mu- mamışlar gıbi hareket et .ııer. 
v .. ffak oldu ve Bekiı" yere mi- Ha-k'kate'l h,.,, ikisi ık yor Jlma-
o;ü-cı'' KEl Hasonın pençe<'·; mı<:. i,k gürese çık~ık:ı.rı gib y-
cok kuvvetlı iılf. Haddinden f ız o·ıer. · 

Ayak n-.cınc~,rra1arı ) int bas1a
dr. İki taraf biııbirlerinin etraf n 
da gf'ylk. gibi sıçrı.yor \·e b r 1a
raf!Mn da hasm;rn kapma_ğa ça
J .... ı.\·or<lu. 

1~ · ~ olan t'lıeri Akkcv'l.ln unun 
arı. ,, rl>-4- \'e ktn.- ·rt.,;~ galebe 
ço.lmışt~ .\kkoı) U"' J yere d11-=er 
ıdü~r-.ıez :yular (}Vtınn d<.. tab;<ılile 

sını tk 
.il\ram <.: d1 ru\ 

ı: vak1an.. ı a~t .a a -. gızıe ı::> 
t.uzi.ıhnu bir vaz.v ft.p De
ve yular oyunu Ksr..ı · .ı .. a ..... ta oir 
r.€v' bı., ;nduruk o u udu B 1 

üi)'Un alaturkada ~ cktu v€ cı1a
möz. Çürıkü yağlı vu..:ı. 'e b. o
:run tı..ıtbıt\ edi;emez. 

R- oyu.., ihakıkaten .cl<, c y .ı
Jarınrı benzer 

Deve yu'arı, serbest gür€şte 
,·anı:! r Bu oyuna e<:nebi'e K'lf' 
Amerikan derier. 

Hasm·n boynunu ki el ,. kol 
oolamasile altt-ıı.n \'e Ü'irten k:
liiliyerek çaıma5,r S>ık.;ır gibi bii
küıp revirmel{tir. Bu zor- ka1· . .;1-

. Eında eğer. hasm;n en~cs' za\'.f 
oluTSa. b1 1,;i mukavf'nı.et dÖnErek 
sırtüs:ü çevrilir ve mağ'üp olu!'. 

Jşle Karakucak giirP~inde d'!'''e 
''U 1 a,~ı d€dik1eri bu oyTJn o!-d·ık

~ı müu1im bi< galibiyet oy1. ·
dırr. Bu oyunu e1f> geç-.!~mf'l{ ~c 

>'.olay drğ;ldir. Çünkü ı;.,r ha-
6'l'lll bu dolaba gimı<'mek it'ir r;a
Jıış~r. 

GÜrP.s çok lıız~.t \'e he-y<:C-:i·nı ... 
olrn::. a 1x .ıber epe cc uza'!'ı<

B·-r saat kr.:tJar olnıusuı. 
Ak i0J'U u~ biraı ı;a'.i nl~mı -
E~K sa.1 'ı..,.et \."f' ~inir- k, mcı-

Her 1'olae d€ '..ılamµr 
f.:" ı"•.;Fnılığ' dahtt h.9.~a .... zcrind·ı:-· 
id. 

\Ian~vrnıa o1 tın rlurLP"ktP 
. l\.J{kov..;nl•Jrun hı d ııbrrt o1du
ğu _yerele~ f;r1ad;CTı "'Örti,,r1Ü 

Se,y"rc;ıe.-· gii ... ~c~·i,: ""~'F \r.nc. 
:ı ınc•ya k•:tlar K -1 }l;ı• a>ı n dP'\·e 
Vl.!İan Q\"U•ı:..ına r;rırı l!l!' ,L!{J~!U

ler. 
Kasta~1 .>nul~ !(1r hcy.ecaıJc:.rın 

2apted€m'ye·ek o'<hıkları wr
Ccn ay•.ı.ga ka:~111 41.r.ldı. 

~~k-koyun1 u 1 }ıçısmın.a yuları ıa 
kar takmaz ylii<lenıp bı.ikÜyor· 
du. 

(Daha ''ar l 

r 
1 

ı 

( DIEM 

1 

19/i nı.m;; ah Jıaııe: Zemini 
cimcn\o taşhk ufak bir oda hır 
hela. mutbak, kuyu, gömü.Ü kı 

küp. Bır,nci hatta bir sofa b;.r 
heia Ye ,kj <ıida. İkinci kat dc.h• 
ibi:r sofa bır he'ol ve .ka odadan 
füarettir. Her ılti c\·de terkos ol
may1p e1ektrik tes:satı inevcuı
tur. Her iki hanenln maa ba!ı:ı;(· 

e1frvukuf 'ıc afından taılımc n e
d;Jen ]oıy:meU 2196 liradır. 

2 - Bakırköy kazası yeşilköy 
na-hi,,·esi şe,·ketivc nıa-hallesı ıs
ta . ..;yon sokak 3&136 m('tı·o rrJu
r•hba sahas rda eski 55 yeni 8/1, 
8/2, 8/3 8/~; 8/5 >ıuma al; iis'ün 
d( odas• t ,Junan 5 pan?a di..k
Kü.r. EYsafları 

8/7 nu:-na!1 ,-t ga,·1-rmenkul ta~ 
marneı ı<argı:.r bır dükkan ,.,. 
ıs.-··-.,·:1r u.faı\. bit· - !D. ÜSLÜ ı;:lı 

bir oda bir •Jıeia. Dü!kkıaıı ve oı a
da cl<'ktrıı< 1r ·;satı mevclit "h
lin::.u,r ıorafnda11 tahmin edi
len Jı:•yrmrti 2600 lira. 

B.16 ~umı?ra ı gayr· menkul da
hı ayni nsaft~ c-lup muhammen 
k1ymeti 243-0 liradtr. 

8/5 nırmara'ı dükkıitn d-a aynı 
e-~1;afta. ~Iuflıam::nen kıymet· 

2610 !iradı r. 

8/4 numıa~a'• dükJ.;iın dahi a~
nt ev~afta olup mu1ıan,;01en kı..y
nı~ti 2005 liradır. 

8/3 ıııu'l'l~i:l:-aTı dük~an a,~nı ev
saf',a Ye ~·alnır. hakçeye ç:!~·11r 

kapı y:.ın·ın~3 al;1f:n~ga bir ocak 
\"e z~mrn katındc :J;r kOOıür:,J.k
tcn baret o:up yalnız musakkaf 
kıs:rn.nın n1uhamnıcn Kıymeti 

2340 lira ve bahçesile b'c-1.ikte 91 
metro mu~·aıı-bainclı n i.barer Kıs- ı 

Jrı1nın- 1beher met.rosu 12 :iradan 
10.92 lıra ki cem'ap gayri men
kalün k.ymeti 34.32 litadan ·oa

\V n•• ~·kt jQı• Ç:-

KIRACILAR l ı.i\l:ls .. iı·b'nız ,-;z., ne çc.ikı \e- r,.-. .• ıJ <;'-

k..:ırabii:!' 

KiRACILAR 
tahliye 

ne :zaman ve 
ettirilir· 

nasıl 

İstanbul ;Deniz Komutanlığından 
Deniz Lisesi 

Okuluna 
Gedikti ve Deniz 

Girme Şartları 
DEJIOlZ LlSFSl: 

; -ır:]<:<r a ln.:ıca;..;tı.r • 
A - Lır.-;e lıirir.cı roru.rta ikın:..,e kii.U.J-. cı. tl{niz s.tsı bır·1x·ı ,.,.,1,J.1ı.nu 1 

B - Orta okul son :>IJHflnrla ıkn1alc kalun'ard .Jt cl-en.ı.ı. Ji~Cl"i btir-Jrucı t>1nı
fın.;,, tCJ,ip ,,lan_!ar &rn<:• Jmt;han!~nnı \--e-'."d-,..?rı ~a-~ i.C r.ıınrnaı-: 1.ız.e.-e 'k; -

y;t y;;ıp:ılacalktır 
C _:__ ke bı.rinci E:J.."lıf ty.Jş haddi 15-18 Cir •• ı\.ltı ;:ıy ku ·iiik o.!anıa" ka

b:.ı.1 e<liı ır 

DENiZ GEDiKLİ OKULU: 
2 - n. ·n'iz; g.eıai:kli okulunun hen; üç .sınıfına ort.a ~u.l<i.u 4.ln.a!e ıu.laın

h.r a]m~~tkı1ır. 
A - .a.Uu-nıciukio.rı sını!la.!i.n muadı1i oi0:ın geıcı.kh o'Jı:.ulu t:;ll"!ıfloi:4'L'lll ka.

:yıt ed;JecE'trl 'e!'dir 

B - GedW.i wc.ulunA gıi.li§ yaş hadili. Ofıirx:~ au1~ 12-17, ikiJtci~tlufına 
13-18, ii('Ün<JÜI sınJfına 14-19 ya~nrında oJan1fll' kab:Jl ed-i)E<.'f·k;eTdfr . 

3 - İr;1anıl7ul "e e:iva!".ı:ıda buluııan.a. h~11nıblı 1 rieJ1iz ko:ırı~ııt.a:ılığjna, 
İsteınhul -hı:< .cil'"l-a,e bulunanlar m.ı•l\R'lıp (ıldl~i;.1~-~ı Ut.:!klf"rh.k. ~utre1ee·ı11~· ınüra
~~t:.a ... ı. 

4 - K•~ t rrıii.00-et.. 

Fatih Sulh 3 üncü Hukuk Mah- l 
kemesi sakmunda açık aıitırma 1 
suret11e s-anlacakttr. 

Rusumu tellfili.ye ve ihale pu
lu \'e fo;v;z !x'deli mü~eriye a>l 
olup diğer n!üterakim vergi ve 
resimler terekeden öden"ekıir. 

(8003) 

kuk .Ma,hkemesinin 942/28 nu-
maralı tereke d<ı..•) asma müra· 
caat ife haklarını tesbit etıırme

leri lazomdır. Tahp olanların 
yüzde :- etli ·buçuk pey akçesile 
h rlıikte n1eıtl\"lır gün ve ~aatte 
m;;ıh~eutıe sa.lor.un.da hazır bu

lunı,.•l&.rı aynı zamanda tebliğ 

Aynı zaman-da da ayakta bir 
JJilsrrı. deve :vulan oyunu t·ak
mak kolay <l<'ği1dir. Siva;;lı Be
k ,:·in bu ovunu kaıptırmasına bü 
1 ün sryircil€r hayret et.mişlerd,. 

Hasan, oyunu takar 1ıôkmaz 

h;1'mını büküp yenik düşürmek 
s;_<:..ımi-?ti. Fakat. Sivaslının ka·vi 

'\'€ n-deleL ensesi Hasanın men
gelc lE~en ri e',Ieri .-rasında bir 
çelı,, çuouk gibi yaylanch. K .. i-

i rettir 
Bu gay<imenkuiler üzerır.dc 

heı11ıangi bir şekdde hak iddia
sında bulnanlann •atı- günül'!
den evvel Falılh SuJıh 3 ü.ncü Hu-

rnaKumına kaim oimak üzere 

oo<iı. Bu seoople meydan :>Hin 
~ ki hi:!.Sltn harman sürı-rüş. 

~k tarafın zoru o derf'<!ed<> ıdi 
yuıarı sökeımyen Akkm·unlu 

lekiN' kan<;ı Kel Ha9.ln da. oyu
JJTIU tam mana-sile tatbik ede

Jeyip nelicede s:vasluıın boy· 
unda :i yular'a yüzüstü yere 

>sile n'hayet buldu. 

Yere dü~üsü çok sert ve ~.,:in· 
' iarra bir şekdde oldu.~undan 
J!~ .onın da cıyuııu çöziılmüştü. 

Eğer. oyun söküirr1emiş olc;a_y 
o .. y.re a~en Bekirin mağlup 

r-'.ma.;ı yüzde yü~dü. Çünku, bu 
on Ma bır asını ycrue mağlüp 
'(. • \: cluı a kolay•d Bekerın zo-
~'U ,.• _ın ıPnıscsi m.o!"armrşt1. Göz
le ka.• ·bürümü5tü. Hooan 
'112 ·'11rnın elinden kurtu'.du{luna 
i~erfe nişt Btı fır5at bir d.aha e
lme geçm<:roi. 

Bekir, o derece sememlem•~tİ' 
k yere dü~er dü.';ffiez olduğu 
ye de büzülü.p ka'.m·ştı. Fırlayı<p 
k• çmak ve ayağa kalkmak aklı
na hile gelmemişti. 

Deve yularının zorile akıl ve i.z 
anı ka) 1)Xılmııştı.ı. 

büıl:n alakıal.Jara ilar olunur. 
• 

942/8.2 Tereke 

\
· •... ı· t,b, '"""''"''"" ""''" ~Sa!• gü'.'lii sa" t 10 da Beyazıtta 

,._ ............................... llllİaı ......................... . i l .. ,Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü ilanları 1 
ı 

1.!<'y ,tl<>n """ getıı- d:: '':: ~~ ( 
Öy: e bar tlern ;.ster m kıi d<'llY g...01 

1 hoş o;malı 

1 Bir iwlıJn rr.atı5..ı1ü ols;,.ın dA?;n; &rbi 

caıııınoe mey. ( 

Drm ıtup her dem gOOül neşe. \ 
leırahlı.;c bulma ı / 

Ey mt'ym u.ftaıdes; !iç JQ!Toe

deinôeın baŞi<Jl drm 

:ktt-mE'ru ben blı~a dem, var.s.a. 
bu d&ın, H:0 bu de ıı 

! 
' ..... ı..---..--.. ...... ------~ 

Sııltanahnıct 5 imci sulh hukuk 
hiık.imJiğindcn: 942/4!13 

G::.h~1._. 

l(3~ın1pa~a 

B{~ıki&.'-' 

Kaq~·.pa ... :ı 
Kasır.pa . .-....:. 

.Be•·)<\.::.; 

Kn::.rınpa~a 

J{c:,sl'ınp;;.:şa 

K•· ~ ~ın paı;a 

B!'yuı:.ıu 

Br·y-f'ı! •I 

O:·tr- r~oy 

Ga.L ı ı 

Oı-f ... köy 
l-J;ı@Kl•Y 

Ka~111'!.pns.a 

Kasıınpaısa 

B o:ii..t;;.ş 

i'-tinye 

M\uı il""' 

Kenıankt'"• 
Hasan pa.-')Q 

8.in!lrı Paşa 

Ca:.·ı,;kebı!r 

Bı·dtı·ııiin 

l);k,].I~ 

Bf·drettin 

BFdr<:tt:n 
Bı"d-r~tt:n 

{ııısı rr .,.a.,,a 

B.ı.bül 

~eı.~ h '~ın 

OrHl ·.oy 

Ktrr:Jnıkc.5 

O=-t-aLöıy 

Kflçl'cı rtri 

Jla\ı.;tL kap.3lı 

Beıd.rctt:,n. 

Şeırnp J·ike]esı 
Kı,_y»:: ·!\"Jce .. ı·ii 
ş::ı;ı Nedir.ı 

T~yyc:ır Efen<ii 
}J;:ıvu.z lı:a-pıı!--ı 

CC!ml alt 
ıı-:., uz kapı~1 

JJd\'llZ fkapı"'-1 

Ha\ ,Je kaplf.1 

C' rikı·h-ı 

Ek b<ıh<;'e 

Şar p i<.:;-0eıe--i. 

\~.ı.plll" 1 - <'JC">İ 

O"- ın<'ydcinı 

Ha,~,.tz kı::pısı 

F. \'\lZ kapıı.st 

No. 

B~!fı 
41 
16 

1 
15;8 

6 
7 

4 
41 

8, H/12, 8. 8/ID 

1/3 hi~ 

56 
22 

6 ıncı V a'luf haıı.cıa klllhv<ı <JCO&> 12.000 
50 zıoo mü.fu aı arsa , 12 5-0 
Dilkkiln 6 00 
Ahw 8 00 

Bcırnka 

Dükk8rı 

D~i~&fıın 

D:..ikkfiırı 

30(1 a ·~ 1111 rr.ü:f"'E".l. a.ns:a 
E\ vı· diikıkiın 

Dükk;;;n 
Dükki.liı 

6 5() 

3 00 
7 ()O 

7 00 
B O{) 

5>(I 

18 00 
10 00 

12 Haın<inı (){~ahın B 00 

2'4 6 ıncı \!alc1 hun altında düklkiıın30 00 
:-ı6 n,:,i<1it:, n ·> 0-0 
ıOS B<iht(• \'-e bar&1ka 1 50 

4 Dınftn 7 oo 
8 Bareıka 6 50 

c·.rr.ı aJu 
r.:ı·~·ıır 

4 
ıo. lı, ıı, 15, 16, ve 17 

Dükkbn 
21/60 h1""e 4 kı~' tarla 

2 50 
5-0 GO 

seııelig.i 

Kac.1111pa~ C<lm.iikebir Kayık i~kelp~i 34 _.\!'d,Qıt~ ıo oo 
B"•'kıaş şenı;ı,ru,<i;, Yrn; Yol 41 Ev 13 00 

Yuka!'1de. yazı}· gayni me..,ku!Iar 31,'5/943 giinü "onu.na knıiar ltir::ıy.a verilf•cek.iendıir. Tali'J.)l'f'll'in iha1·t' günU 

olan 22/8/942 currn.art(9İ giı~ıJ '".ı:at 10 cüı Et>)'Qglu vaikıflar nıi.l-01'.iTlü~ü ak!lı-at l{a 1 rmine müraamtlan. (8653) 

~n ) üksf"k te.~lifde i:>uJunnın k~ın1se aı-zetın)!Ş oJduğLı .:X>de-J ile almn
ga razı olursa ona ihale ecl,ilE'Ce-k. ve o <ta razı olmaz \eya bLilııoıa
mc:z~a heır.-e ... v·ed'.i giırı mü-ridc-tle fi.ç;·k a:rtt1rmr:va ı.:rkn1·,Jaca rt'f1r. 
Yapılacak. ilim alhlaıdarluTa teb~ğ edHmiyı-cektır. l\lüza., eı:ıc w _ 
nunda en ço·k ar1ı!T<>r.<ı kat'i ola raik ihal, · e<lilecck \'!' h~r K .ide 
birimci iha1e edilen k:lınsc l1hi fllalr are~ı 'flakı farJ..:ta ,. Zditt d~iıtı 
Tr.€S "J ltııtul""a:ktır. İhale bı.delı fa k; ve gc\-en g~nlc•· .ı. " v.u(• 
beş faizi aywıca hü~rr.e hact't kalmaksızın ta•h>.il olunacaktı; İpü
k k ~ .. hllhi ala('a....1.::J:lar ile sair al.11-..~;Ja.ların g~·::ri me-nrkıı Uzıe.-:r \'._k 
haıkiıaıı·:.ını Ye faiz ve masrafa ve saire-ye tla.ir olan iddialc:rınl e\rr •. & 

mü19b-itelerıJ.e lc1::.ı t .. c·j!Jın lc-n itibaren on b~ ırJr. i\•:nlrlc ~r;tış m _ 
nıuru hulu.nan n>ahkemr- ba,c<ati:oine bildirmt>leri lazm,dır. Ahcs' t, ,, 

dirde ı;aı~lun ~epu siciılu.le sııJ};t oLmı~·anlar sa\L; b<delinin payla -
n1<ı_-;1nuüır-. harı<..'. bıı a..l.;,ılaca•kJarrlı:r • .:\Iüz~''i'ed,.,·c ı~t rai\ e.::l.f'ruc-rın f>.A _ 

tıin _;-latıs sartJarını ka,bul etJıııi.ş \·e l"\ veldt11 ögrel:ırm:;. ve b .. e--'ı:k 
gavrı nı ... :.rkulı(' ta]i') bırhı:.mUc5 old :kJarı a<l<1edile,E·k s· n c."1"' ı 
itir·a,zJrurı moes1nu olaın1ıyacagıı!'ldan taliplerJn S[1t1s g:·.ıntind n { ,·c l 
gayTi n·..._ k,ulü gez.ip görn c!eri ve fa.zJa ır::ıli'."'r.-Jf ... 1 c.ı i: e lt._ 
rin 94.:2/47 Xo. l;e ma11ken1e ba:ıkritipliği111e ıniiraca.at ._1'TH.i<' 1,a 1 
oh, nur. 942/47 

·-------- ----··-----

O. Dımlr Yollan işletme U. M. iiiılan 1 
Mi.l.iu,.n.1n-;er.ı b~ı_·lı. 1658 (bin aliı yüz tlli li'l«iz) lira oiaaı 3 (üç) c.cit·i 

n·ıuay~e ve a.rr,el~t sısto:-ıkopu '" ~ aoe: 111 raseııe. urttcr y ıt<ama s c.t()i'• 

kopu (24: ~u.-9'bc•s 1942) Pazflı"Ws-i günü saat (14) Qn dört.ı-e Haydafl>a<::adu 
gar bırı.&ı!-ı d::ıJı:lindı~' koırıis.yoo taraf.ı.ndan iiÇi.k eKs.iltm.e ıJ~U' re satın aı..;
Jl acaktı r, 

Bu ışı> g'l''rrıt-!k .:.s1ıey(.lll.tlr·ılıtı 124 (yil1. )'İımi döı't) Hra 35 (otuz be~} k~ıı\lt:
}Hık mu·va:kkat 1,'n1inat \'e kmunun hıyin J.ıt.tlği v-esa.'kl.~ lirlikt e.'i;Sı-:1trrı.e 
g:.inü ~aat..-H· kPda·· k:ın·~&yo.na rnllra aa.1:..,. liı21n,Oır 

Bıt ''le ar< .şaı-t?ı.cımelt•!" tOO«ıi .. yonıda pı>asız c.lsrak O.;;.b'ı~!lanakt:adı!· 

12463~ 

'l.!'ıt~."'••>ı'n e1i (ı6C.~.M,l<ı) J;,a olan 196-0 M3 til5 Dt-3 kr"'s<e 24 b/ 
1~41 pazartıesi g.ünü ·Aut 15 d-e açık {.:(~ 1~:t> usuW ~1P ve müt.o~tMı.!<ii n.Zm 

\:e h•'sllblı!ıa Anka!"fidJ İ-dA •' b;na.lf~ .- :a t.op.:anan. ~rfkez 9 U-"1U ko.m~'V"· 
ea Sıatln alınaeak:t1r. 

B t- i~ giıır~dlc J.stiy+>!ılıerin (1-4.427,04) liral>k mu,~\ıııt ıeu·afiiı.t 
• ' k.a.i;.'U

n un ı-ayıbr! ı•lıti.ği \.~C"Sııkaları ile birhkt'e o:ıyni gi.iıı (ö;ı:;,t 15 de ::ı<l ~~<;ıerı Jt...-~l'l"·ıı 

Y<W'loa ho.-ı7.11' b:ı.ltınmaları l:Zwrıdır. 

Şar1ın"1:meler .AJ:ıtuı..ı'Qd-a 1\ialJAm~ıC dnire:-ıtnol', Ha..voarp.~dda ıt-t:t; o. \t 

(&433) 

Antakya Gümrük Muhafaza Taburu 
Satln Alma Komisyonundan 

Cin"t 

Ko~·· ~ f·ti 

SLgır v~ya erice.:; 

keci c·h 

Kıl o 

30000 

Odur: 9'33000 
Ktl!'U ot ( !,,] bJ>,_ 220000 

Tahnııclt 

Tu1'ın 
Lira 

190-00 

ın21 

19800 

y;.;L) d.ökü.n Mltndc o1uT~'1 J.xolı.P-•· 

k•l06unun ı·.tyat) , 7) k" u~U'". 

ı.~ı~ı\:- "keıt 

TPn"ırı;·' 

Lira 

3218 OıCl-42 Salı _c.;ı;ıt 11 df' 

1462 J,~;94-2 Salı ~at 17 d.e 

1330 2, 9,"942 ç~n:<'nYOO saat 11 ci.e 
14115 2 9/Q42 ça~«mba ,.,.ı 17 ~ 

Yuka.ıda ol11ıs \'e- miktarları yazılı dört k~ h·Jn m.<ıdıd:enin r'lksıltn.'4.-ti•D(' ı~-

1.ekb cı~madig'Cda.n hiızararuıda göst.er!len i!lin ve saatlerıcie k<ıpaıı .zarfla 

yt-nıdt'n t"kııriltmelt•ri iıabUtı"""' mArke-z.inüe ycıpılacc.ktır. Şa·rtnao·oe1~:4 he!' gun 

:koı11isyonıda görülebilir. Tahru.:ni tutar!aı-1 v•· muv.a.kirat tt·n1inat m ktarıa.rı 

k..ir~~ıarında yazıhC.ır- t~teklilcrin ~ha•\ gün \e saatin6en b~r saat evı:elıne 
k{ltiac· ıeklif mf'k,tupar11ıı tabur s.o.Ln :-ıhra korr.ı.s:r'llnana vı·~·n,ıel('r (8667) 

7,40 Aj::ın> ht:ılbNJt~n. 

i,55 J\1iil.ik: 

a,35 
12,.0 

12,33 

Evin saati. 
Progı-am \.--:C n1.e-m. 
Mi>~•k; Şa:1tılar 

12145 Aja115 h..ı.be:-leri. 

13,30 Jı..tl.iz:k Şa.rk1 ve 1.&4\.uler 
18,00 Prıogra.m v-r" mP·m. saat ayarı. 

bu ayı.rı 23 ii.nc-i !' ıuı gUru c. • 
''fl yapıcl ta]~bel• r aı•:.ışın'-1.0 t •YJ 't' 

ve planör n..th'W~vı · ..;,r::. yapı "tuk. 
nıUkiı.1':.-ıt!;..r tO\;;zıı vlLW),!\Cuhctır. GO&-
# .ıi v yaı"ı.~Jıucı ~ .. t 14 (j d,.. ba$1a
n.ıc<lıkt:r 

Hmt~. Kel Hasan bile bir an 
iç'n şaşalayıp kalmıştı. Kolay de 
ğ.!, kapana girm>s oian hasırını 
elinden kaçırm•stı. 

Çaırşı:lrnpı<l'a sucu Balk!i solloa·k 
3 No. lu evde :ikamet eden Ha
sar. p,ğlu Mehmedin Organıiik bu
naldıik ve ileri derecede ihti\ya·r
lık alitmetleri gösterımesi dala -
yıısile hacr\1€ kencli9İne V€Sa~·etc 
ehli kan hısımlarırn:lan ve a~·ni 
ail~este ikamet eden amca zadc
sl mall:ımurlwı va.si tay'İı: cdJldi-

---- ~--------·----------------------------·--------- i 18,03 Mü1t.<. 

'1 aıanı dü.Ofırıan te.ca Uzünttı(n ma~ 
t>ıtn. bıı-lt ndıırınak i<:in ıhtiyat ~lC'
n.an yetişt1ım1 ek gaye~"tnt• ;ıı-·.atuf ye 
TiN.'.k d- • ıkan;ılar •a y.ı-1·. :ı-acak yıe
g;tnı1 ~Po bu nevı haı-t-'ikı,t!f'rdi1· 

l-fıf"" ·rurR pp.1 Sf'v e- iclıall 

Ne ise; Hasan kemanede. Y•r
mi be· otuz ı:ı;n ye kad.ar kald:k 
tan sonra; harekete ba~ladı. 

Bekirl. müte<ınadiyen ha,-alan 
dırtp öne atmağ:ı çalısıyo.rdu. 
Maksad aıüa<;ılıyordu. Haı;mı
na kurt kapanı almak istiyordu. 

Bir çok savaştıktan sonra ni
hayet Hasan hasının~ kurt irn
;oanını taktı. Si-n1di 1 Bekir, Hasa-

digi ilan olu•ıur. 4/8/1942 

Sıtltan~hmet 5 inci sulh hukuk 
bakhıılii,oiııden: !112/231 

Akl>ı!:"·ık maha11,..,~ Ahıt~apı oa<idesi 
15 i~ ·. Ju e-v de ikanıe-t eden ve h1~

nüı. &doy,, re.l·t b<.ılunan ana vı• baba
dan ınaıhl'l olan. kl':Çül\.l~· s·:..ıt\.rlı \.(1 

Raô:an a~ıcala:ı ~1• bJT.~ Tah"rin \·e 
. a)tll Q\l,r..a k ndu· a ı ı.il!l o-lunur 

6,.8,.942 

o 

HASAN KUVVET SURUBU 
Terkibinde IYOD, TANEN ve 

KANS!ZLIGA, 
GLISEBO FOSFAT 

VEREME 
vardır, 

istidadı olanlara ve SİNİR hastalıklarına karsı kullanılır. 
ECZANELERDE BULUNUR. KÜ ÇÜK ŞİŞE 80 - BÜYÜK ŞİŞE 150 KURUŞTUR. 

18,45 ~1.ı.zıik Şarkı ve 1,..t.tiktilt'r. 
19,30 ı.-ı.anılekot ı;aat oryc:ırı ve A

)al16 h<ıber.f:: • 

19,45 Se,.ı,,,st 10 datt k•. 

19,5:1 

20, l l Radyo g 
20,45 lllH:Wk 

21,CO 
21,10 
21 ~ 
21.4ô 

22 3<J 

22 5() 

Zır.ıat tak.\;'fn1ıi. 

llıtız!k 

Kı.ınUşma: 

Mll:.<.k· 
Menle-ket !.llaaıt ayarı, Aja.rıe 

h;1.beır eı-. Vt bo·· la!" • 
Y;.ırı.nk, p;-,:rgr;.ııı \e Ka1;..ın.14i, 

DOKTOR 
Hafız Cemal 

LOKMAN HEKİM 
OAHİLIYE l\IÜTEHASSL"ll 

Divanyolu 104 
Ma•,..,.e '"llrn: ı.s-ı. T•l tUH 

r 
~ 

Sahibi: E. ı Z Z E T. Nc~~iyaı 
rurektörü: Cevdet Karahı ııı;:ıı. 

Buıldıi:ı yn: •Son Tl'lpaJ• 


