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Kunıaş ve - Ayakkabı 
Asli maaşı 70 liraya kadar 
olanlar veya bu nisbette ücret 
alanlar istifade edecekler 

Ereğli limanı için 
tahsisat kabul edildi 

~~~~~~-;--~~~~~~~ 

Limandaki 
ması ba 

gemi leşlerinin çıkanı. 
ıeae içinde bitirilecek 

Salomon adala
rındaki anglo 
sakson hareketi 

Memurların Eşlerine galnız 
kumaş tJerilecek elbiselik 

Yeni mebuslar gemin ett{ler 
Ankara, 12 (Ikrlarn Muhabi

rinden) - Büıyük Millet Mecli51 
bugün (dün) toplanmış '~ ruz,. 
nıımesi.ıı<k-ki Laıyttıaları n. ~" aıkere 

Bundan sonra, ?.kd s, B:.rsn 
yol.Larının yapı.h:na6ı ıçm Bursa 
belediyesinin 500 bin iraya k.• 
&r akried cegı istik:r z. ıç- ı c:.· 
:bye Ve~ine kc-!al', a · ı:. · 
ıret:i \·ert;n kanun !-.'ili asını Ja 
müzakere ve kabul etmişt.t 

.AlıJcaıra, 12 (İklda.m Muhııbö
nnden) - Sayın Başvek:iliroıiz 
Şükrü ~u tara.fmdan Bü

Anglo • Saluonlar, horbi~ yiı.k M.~ Meclieinıde okun.an 

;yoeni hbinenm beyan-.ime 
~ıak!ku>lruna çdşı.la.cağı bildir..<
len meselelenn tatbik şekilleri. 
ni ve bunlara a-rt k:aramotne ve 
kanun lay;.lıalıırıııı ~azırl;.ma« 
üv.ere Başvekalet M iislıooşaırr Ce
m~t Yeşilin riyasetinde V<'.'lı:ıQ. 
Iet!ıer.. mümcısısilleıin:den teşek
kül eden looıı?i>ıyon n,.,.;ais:ne 

ve kabul etmiştir, 

ba,lamımndan 9 ay ·~n w bütün y111-tta ~rin bir m~m
ra, joponlaro kar§ı. ilk_ :mıruyeı ,.e inşiraıtı ll'Yanduan 

tlela taarrına geç~ııle~ ------------
d . • bu miilteliklerın mu· 

lBu ~yanda Karacıenı:z.dc 
&eYI"iiseferi ve dolay,sile rnenı
lekeiın iktısadi \'a:ziyeıin i ya
kından ai;;:kal,andıra.n bi:r kanun 
layııhası da \"llro >.:". 

YENİ MEBUSLAR YE:\fL"l 
ETI'İLER 

~1ec}.sin 'bugünkü te>p' nt ı~-
ır, , _ 

dalaadan toarrıua geç 
meleri devrinin bQ§langıcı 
soyılabüir; lakot bu sal· 
hanın tamamÜe oçdıp ?" 
çılamaman yeni hareketın 
neticeaine bağlıda. 

HINDİST AN'DA 

Yazon: ABiDiN DAVER 

M ercan d..ruzi mo:lıare • 
be.si.ı>den, Y...,.; iHd>a • 
lıa.rdaoberi hiçbir bü· 

yük hareket raptllllamlf ,ola_n 
Avustralya c<ıpbesiııde, yeru bır 
lıamJe kar§JSmdaşu. 7 atustos· 
ta mütteök kuvvetler;. Salo • m:.. takım ..wa ........ CaMlp <lo
iusumlaki Tulaogi bölge..md.eki 
japonma kuşı başladıklan ta
arnız, japon • Anglo-Sakson har
biıı<k, yeni bir denin ba§IBD • 
gıcı sayılabilerck mahiyettedir. 
Bu yemi devir, müıt..-filderin mü· 
dafaadan ıaanıuza geçmeleri ve 
teşebbü,ü ele alnı.alan dwridi.r. 
Şimdiye kaıclar 7 birincikanwı 
1941 de Peaırl Harbw- linıeııını 
yapıla.o jnpon basJcın>ııdaıWıeri 7 
ağustosa kadar &eı;eu samuı 
içinde da ima japonlar taarruz 
etnıişlenl!. Şimdi ilk deladır ki 
Angto-Sak.smılar, bir taanıı<ı.a 
girişmiş bul ımuyorl.ar. Hemen 
lla?e e-d.elim iti müttefik teşeb- \ 
büs ve taarruz devıiııin gerçek· 
~ başlam.J§ ve açtlm.ış olması 
için Tua.lgi bölgesinde.ki h•~ • it...;, başanl.ması gerektir~ Yok· 
.. , j aponlar, buraha çıkar.Jan 

Dılittefik ı.u,·vctleri yenerek ge
ri ahıa-la:rsa v>e bu ara.da onları a· 
tır kayıplara uğratırlasım, elde 
ettikJcri bu mırvııffakiyetiın mad
di ve manevi hrandttn fayda • 
lıuı..,.a.k Sı>lomon adalan bölge
ainden cenubi doğuya sarlmııık 
cayeoriııi takip ooen ileri hare • 
lıetJerfoe de\·am etmek' inıka . 
rınu hırla bilirler. Çünkii, bazan 
bir taarruzun kırıln1ası üze.rine 
sıcağı sıcağına yapılan bir mu· 
kabil tavnnun iy ı nelicclu ver
diği çok görıilnıüşlür. Fakat ŞU· 
h1l da kaydedelim ki karada ııis· 
belen kolay olan böyle bir ha • 
l"elı.et, adalarda hayli gü~tür. Fa· 
kat, bugün için, Tulagi'de mu • 
hareiıell'r devam etmekte oldu • 
ğune göre, inceJeme konun1trZ. 
Anı:-lo-Sa:kson ıaarnıziJe b~ı • 
yım. bu barı-ket olııcıJ<tır. 

Ja)lQDlar, Filipinlerde, :!\laJa • 
Ya ynruwulasmda \'C Somntra • 
dan Yeni Gineye kadar ıııanaıı 
llolaııda Jffiıdistam adalarında 
nıuvaffakiyet!i bir yıldırım la • 
Arruzu yaptıktan sonra, bir A : 
VUstralyn • Yeni Zdanda ocferı 
•çnıak zorunda idiJ.,r. Çünkıi A· 
Vıı.stralya ile y.,ıı; Z•landa, An· 
ı:IQ..saksoıılar•ı> elinde bıtlun • 
dukça onlorm ıfuralan bir üs O· 

JaraJı: kullanmak suretile taarru· 
:ta l:eçet:l"kleri tiiph izdl. Bu 
takdirde japon taarnızu smıwı
da ntüttefiklerin başuıa gelenin, 
l>ıiİtlefik taıırrınu esnasında ja
J>onları.ıı bıışına gelmesi mukad
derdir. lutıefikler bütiin u n
daıaırı, japonlann üstün kuvvd 
le,.e ve baskınla yaptıı.Jarı ba
'elı.ellrre karşı müdafaa edeme-

liONU, SA. 1, atı, i 

Mihver 
Fırsat 
kolluyor 

• 
Japonlar Biı-man

yaya takviye kıta· 
]arı gönderdi 

-·==-- • 

Blndlstaada bele· 
diye biaau yakd· 
dı grev ve karga. 
şalJklar blylyor 
Ankara, 12 (Radi:t'o g-.ı:t.ett

ııi) _ A.lman;ya.d.akıı cHür Hin· 
distan. rad(yoeund'a ikuı~n 
llintti Çaııdrr-a !Booe demiştir 
ki: 

c:Hlntliler! i..om bitı?r hi.tınez 
her türlü yartlımJa b:rtiJcte si2" 
i1ırill<tk eck«ffen. Grev ya.pırurk 
suretile, yakmak swetile İngi
lıide<-e zaı-ar vermekten geri kal
mayını:ı! Para&., şudur: 

, Ya ölüm, yahut kurtutuş!. 
Jaıponyanm da Hrndistaı.d:ıki ha 
roket~ fımat lrol.ladığ> şüp
hesiorl.ır. J~kır henüz vazl>. 
YM müdtıhale j.çin olgun sayma 
mış!.a:rdır. Bi~ Çun:king telgr·af' 
Japonlarrn Biıımanyaya tah"lye 
bt'atarı göııdennekte old'ıığıınu 
'bildiriyor. 

Londı-a, 12 (A.A.) - Hind:&
fan kaıtıa.şa:lliklan hak'kmda 
Reuleı aj.ansına gelen son tıa
berl<-r ılunki!rlır: 

Be.in.bayda &sl<cr kuvr>c 'eri 
(SONU. SA. 3 SC. 1> 

e VCNI 

TEl'RIKAMIZ •ı 

Allahın 

Belası 
•Kadın değil mi?. ıs 

minckki tefrika yarın 
llOll" er~k. ODUn yerlııe o 
kıı~u<ıılarım=n derin bir 
h~yccan ve merakla takip 
edecdderinc şüphe .,tıne. 

digiınlz yemi bir tefrika 
hazırladık. 

Allahın Bel&sı 
TefriJ-,.a ~C<'ğimıiz bu 
tJı;ş mot'emlar rorıııam

nın kAhrammııul.r. 
1 

CUMARTESIY~ J 

881bJonz 

devam et.mekted:r. Almanlanı esir düşer SoY)"et askerleri 

ı ,. _____ s_o_. ~ .. s..,·\ ... 3_ ... ~_t_ ~ 

- ~ . "" Karnisyun, :ınomurlara ve eşle 
~ ve~ek par:ısız el'h;eelık 
kumaşı., yalnız memı;r!ara ve
ri!ecek ayalokaıbının ıevz; şar'tia
•11ıı karara bağl~tır. 

[ 

ILKBAHARDANBERI Varonejin cenubunda ---- ----
SOVYETı.ıaı:" o6aE 

•• y • • 

;Münakalıôt Ve:ıt<'.l!eti, Karade
nizıde h€menı yeı,_<ine ~b.i ::'"1~
nırnız o~an Ereglı lin'ar, ıntlan 
daha geniş mik\ sta st.fade c
o·: Jel,; me; iç " b ı •.ıd.ı b.tm~ 
G!.ar kemil!'re a't •. k. dar ç.. 
kartarak iiı:ranı temızlct.melcte 
ve gemilcı'n !!!--anı.n '<;inde da
ha iyi 51ğınm 1<ır .. 4 tc'll ne ç< -
lışrr.ika1adır. Bu iş ;..,'in 'lttev-cut 
CO b,n liralık ıahsif;atın 50 bin 
jiraı; ı T!'mmuız 3~·:nda sar!edi.J. 
mş o'd"ğundan lıükümct Mec
lisP verdiği biz knnun l.a)~nası 
Be Du.yünu Umumiye bü ceıs.n
ıbı 100 b;n liranın bu iş i\';:ı Mü 
ruıkaliıt Vekillet• bütçesine nak
lini t('klif Ptmi~lh- Büyi;k M' 1 N 
M~ bu layihayı kabul 'e 
hii.kiım<!t.n le§cbbüsünü ta'.kd;r 
1>t:m ;~ir. Bu munzam ıahs sa~la 
E."E'f;! limanının tamamı bu ı,e. 
n-e ~nde tenizlenmiş ve gemi
ler dwıa geniş mikyasta barın
rna'k im.l:(ın;nı bubnı • e>la.:ak

t ... FRANSIZLAR . 
1 ---.:---

Bir ihraç 
hareketi Bu karar etrannda aWığım ma 

!Omafa gıöre. hükimr.ct:n bu Y"" 
dı:rmndan asli maa~ı 70 liraya 
kadar C>!an ven bunun baliğ ol 
<hfğu maa~ lll<'cmuu hdar üc
ret aJ.ınlar istifade e<lerekleM.r. 
Bu ya:rd.ının devı.et i'ktısadl l<>-

1,044, 741 Sovyetler 
Esir aldık i 1er1 i yor 

• 
şelclalllerile seımayes:nin yarısı 1 6271 Tank, 10131 Almanlar Kuba -dev1et tara1ından veriiıni:ş ol~ 

bankalarda <'atışarıfora da ·~ıni- ı top, 6056 uçak nın cenub yakası. 

____ , __ _ 
iti üwrinde teVk+kler H•prlm<«· 

_ta_a,r_. -----1 da tahrip veya 
1na varmak için 

pasifik 1 iğtinam edildi ümitsiz uğroşıyctrı 
Taarruzu lstalingra".ı •mv•t• Maikobda HVBf 

.. . • 1 çok şiddetlendi hili devam ediyor Muhım hareketlere Berbı, 12 {A.A,) - Ahıcan er- IM<ıskova, 12 (A.A.J - ö~ 

lardır. 

YUGOSlAVYA 'O A 
b

0

aşlangıç şeklinde du,a:ı baŞk.u.roonda.ıhft,.,"' tl't>dtiı ~r.i ~eşredilen ~-y~ t.:>b~i. 
1 A kL A d .1. Oı-ı:m<ra. t.ııııon Von R<:bl.'ıcCen 11 Ağ'uBto.s gecesı, kıt alııaımız 

te a ... e 1 ıyor lı::wnr.ıırlzb:na.a.k havu tql<illrri , . ., Kletsk;ı ·a çe'l-TeSiml'e, K.:.teinı· 
• J ı..ı,aıwe•ar b•roilrltt! t..ro!ıaıcı.n m!l- Ow'ntm cenup baltimdcı ve Ç.Pr&-

lı::t1Dn.eı ı<ır<-ııte des'.dtle11ftı zırb!ı Salomon llarbl ili- rn-.et'e= lııcu.ı;t..:ı orceneı-aı P•ulııs kaya, Maykap ve Krnsmıa~.· böl 
ilwrr.:mdasL'>rlzlo> ordu k-ıtalar~ &Jyi.ik gele.cinde düi"'ıanJa mu!ıc:reb!>-li devam edl"DOJ' Don ••vcinar Kalaç'ın botısınOO. y~ d~\''1m etıniş!erdir. 

J " (SO:T, SA. 3 ~l1• 4) Loııı.lra , 12 (A.A.) - llföttefoı: 
·lnıvvet'ıerin Salomoın o.daları11-
daıkı hareluitı d-evam t-t~~ 
dir. 

80. l". SA. 3, Su, 8 

D. N. B. YE GÖRE Bir habere göre 

Çetecilik 
Artıyor -

1

, Almanlar bir haftada 
9700 esir aldı 

3000 Sırbı öldürdü 
AvustraJıya Başvc..1tili Köl'bng 

hard:iit ha.klkır;.da verd:iğı i2ıı:lll(.~ 
o:snasında dü.;ımanın mukabil 
ve şidıdeotli taarru2llaruıa rağmen 
ihO'adaki harc-JMtın miisatt bir 
vazı:yet arzct.t:ıf:int sö~r. 

Stalinin gizli Japon başvekili 
bir emri e)e suikast netice-

Berl•n, 12 (A.A.) - D.KB, ııın 
sal:i.btyt>t< ic.ayn..:Jc.a~an q,:: ıen~nc 
i\i:"t" }fecısı·k ve cenup Bv.;ı:a. böJec
ıs.>ııı<iela hıa.ra<OOI ıahalarınd bu:u
n.an çet.elt~ı'in t rnızenm ışı 'eçoo 
baJ1ta içinde <ie b•P'!'ı •l dev~ -Jl et
mGtr. Burada Amerikan siı.ilien<laz

ları seri haJ.i.r.de hücumfar yapa 
r.a.k gogils gö/;<Üs<> Jıaı:p elmek
t«l irler. 

1'.fütt<!llilıiler. Ti.mor ad.ısı açık 
ların<?a Japonlara hücum et.mi·· 
lerd r. • '<.üc hen üz ıın•ı•liım 
degil<tr. 

Şim:ıLi Pasıfl:ct~· Awu.si«:ı ada 
larına d'unmadan hücum E:(füe
:mıcokt<'dir. 

geçirildi sinde yaralandı -Emirde orduda 
inzibat kalmadıtı 
'bildlrillyormuş 

.!k:iin, 12 (A.A.) - D N.B. Bil
din.yor: 

-Mutaarrız tedhişçi 
bir t şkllAta 

mens11bta 
ı 

A,u.an ve Hırvat !"ta uı tarafı::. 
dan ~pJarı ııı:ıstPTrntlfc :ıkJ.:ır.e 
mrekcl eri çe+..('l• S:: ·~ ... te"\.·-
l"'E!eiılR çt.td , ı.o ,ol bı.r;J;trıo 

tır. Uzak daC 'ık bO;c. l•r<lti<! ~
ler• taarruz e<ıı'n bir to.< çete •r çllr
ı>ışmaga m!'Obu!r V<' J"Ok e.ı; ıı. şler-
ôir. 

25 Tenırnuzr!<tn 1 ağ~ ka<L>r 
Sllı> çelc!<-,ı11 3,00Q ol il kayıp ve 9;;00 
lı:ışi MI' V"'11.JŞl rdır, 

'

i bekli 
. Çıkardacak her l 

askere ü; tbifek 
verilmesi ietandi 

Lond.-a, 12 (A./ı..) - :Rt::ıter •· 
;ıaı.;ı bıldlnşor. 

Fr-..ıı:sad:ın luıçanık İJ,ı;ıJ reye g~ 
!<'n M. lad<11t111 adımla b'r l'rr"1EJ2 
9lll>k>n B(\Y!,,.,,.,..,., 
Framızların yLDde dıokcıL1 m ~ 

~klercn Fra,,..ya asker ilı.n;.ç H· 

mc""'" b<J<liyor. Frau;ız l<:yıı•r.ııa 
(.!Sa °llocal< ... .,,.!em her birine liç 
ılfif<'k ver•lıı <ıs! IAzıınıdır. Her a&ltu 
lütıelrleriıxieo ~ni kentl &ni Eabır
.....ı jloJa öeld;ey~n F•'aru!zl<Ja ,..,.._ 
melidir. 

Frarwc.. k~ m•Jcyası.ı tıcar<:! e 
~:ıon bu zat 50 l'f>h!n& araııncla 
l:endi a.rinı.10 ela b1..1lund :.mu tıtrr
nU.C,, karıoı ve 15 yaşında. u 
il't' berab<'r ır.ernlek<:'tlaı ka\'mlŞ• •• 

lıl. jac Hür Fratıısl% k •. rv et t ıı::e-
7'1Z~ p'!ıi oğlu da Hur FrallE~ 
bava k.ı\'V .. t:.,r<..n.ıe çalıtmak t.i2tre 
!H!JOŞ! ,ı-:.:n""';ı; stemlrtı!r 

Lmu>:-• l2 (A.A.) - V., :adşo
"" Fransad.a "tvan hort1<e ıt'rfllin 
•~Jct.a olduğwıu ittrat etımc .... t.'dLt. 

r~ı uı.eın <*et d:ılı-l oce te<Dı ş 
haN•kct.1

.crin 7t'ndcn b~ ş o'
d uku bild!ııilmelo,('dir 

SfOkboJ:n 1".az.ete 1 erirıdoen btr .u~ 
ee.Ien hc-.ıb,.. l'"'l ere gore. v.- a.c:..'.l:y: n 
l>T"Jhara.._.m.ı temin r.l'll!<sad c z.:. 
'br.- k.tv\et er:nı t.ou: ·.:r \e baZil. r.-
~~ '<a.o. f :ct ••.. ---.. ··~ 
Başvekil yeni 

Çin Elçisini ka
bul buyurdular 

Ank.ara, 12 (AA ) - Th •-< 1 
SUk'l'Ü Saraooglu jıuı:un "'-~ 17 .30 
da Il..-·eıt1Jet',.. )'cnl 0Jl Pjçi ' m6'1 
~o Şaog-:nı....,v·u k<ılıul rtmlşU• 

Xiska adasına havaıdan ve ıj(>
rı.izden ya.pılan bi.r hil<:Wllda so• 
bH bataryaları susturulımuş. do
nanmaya men.•uıp tayyatıer keş 

tt .. t~ıı; Japon yük gcnıile.ıine 
(SONU. SA. ! Stt. 5) 

Bi" alımac zıdı!ı it<il<>ı'1111'ıJ Kal· 
t<.sya Cf'ıJ!ıet! n.dı;ı l>'talJ,ı'in giili b;r 
emnni e~ ge~l'lruşlerd lr Sıa-.>yet.lt'r 
b>r:Ilğ.niJ\. mUda!aası 4'a~:ılol 28 
temmuz 1942 111.!'iıll ...., 227 numaralı 
eTrılrdfll' StalJn avnrn §IOVle d~')'Ot': 

Aimıı.nların ıoıı•I etl:Jcl<.n veya 
(SONU. SA. 3 Sl:. ~> 

T<Ak)'I'.> 12 (A.A.) - Ev-\~ 
biltlirılcn ve ~ynıi kayn:ıDcUııııı &ı· 
zan lı:ııberc göre, l"li'"I! japon Baş
vellııili M. H.ırota, &şw.;::ı1 Gene
mi Toıo ıle beır.'.iber yara:.ınm.ış
m. Paıik &ıowoı:ı iısml..."'Xld<i n:u
lıaıaırrrz p.:ilis tari<fmdan açOOr. a
teşl-e öldürulnc ~Lur. Söylendi -
ğiıııoe gü<-e, fail ~ t<~ta 
dtl;.il buıl~r. Sutı;;ıısd, 
~ geç ,.aJOt General TO>jo 
ile Hirotx>'nt."C l'liki h~ na
zıır.lığı inr.Al'Sl ya'k:mtıtkı cM.ış • 

lc•ı• ı. •• ı. • 14. ı t• ı ı r;; ij 
Hususi taksi sahiplerini 

1 

Pll6İfi.k deııiı hartı D4eıı ilU Pı6ııfıt 

'tiikleııi sında lapılmıştn- Ka-
ranlık biir ~ el sil& a-
tdmış, l:iirı, deııhal OO.OOıneye 
Wdınlan M. ~a et 

etmiş, i'kıinoisJ Q<,neı al Tujo)-u 
ya;rahvnış(ır. ~ıııl lıebere ~ 
Tojo kolınııckın ~. Fa.kat 

~ ~ ha1ıa<llldııı 
malüımat \"el1i'lmemıe!ttcdli: 
Vaşington 12 ( A.A.) - Gene.. 

rel Tujo'ya ye:pJ.a.ı ailt 
tıeber, ~ • Kom ıdıaQ birliği 
V aşin,gtor, m Ki K.ıaı:ı 
1.fırafındaıı w~. 

aoı; U, llA. 1. Btl, 1 

herkes agıplıgor ! 
Doktor, mülealılrit veya res • 

mi bir vazi:{e sahibi olnuyaıılar 
.ıa, hususi otomobillerini taksi 
§"klıin<le ve yalna kendi ke if. 
Jeri isin kulla.ınyorlar. Bunu 
gömıİ)>en, biılmiy.., yoktur. Bir 
gametec:iler toplanhıs•nda doktor 
IAiifi K1"1ar buna hıçbir çare 
bnlemadığını bi:ııe itiraf etti.• 

Bu satırkn bir meslekdaşı.ıı 
~ımsındaıı alıyonım. Bu sözler 
cloğnıt:lur; hükfunct bWJUSi 0(0• 

molıilleriu işlemesini yasak et. 
tüten eonnı istanbnldaki husu
llİ otomobüleıln çoğu hU5wn tak
si ha.llnde ccld.i; ~ak ~mle· 
ket -'aatine, hiiklımet y- . 
c-. kanona Iİayet eıletı ı.-

Y .& Z .& N: 

GELAMı izZET SED~--' 
merıfaatl...-i ve şerefleri kadar 
üstün tutan dür'.ist ntandaı.Jar 
<ıWlll<lbilleı;ni garajlara ç~ti • 
ltt veya sathlar. 

Bu ıneselede esef edil!'<'.ek hiı 
nokta "Var. Bu 11<>kta Van "Ve Be· 
}edil"' reı;inin buna hisbir çare 
bulamamaM değildir. Esef edi • 
lecek şey, h..,,u,j otomı:ıbillcrini 
husu İ- taksi l·apmıyanların az • 
lık olmaları, husu i otomobit ••· 
hibi çokluğun eski <levirleria 
•llllei §Ct'İye. ııi<ııi modrea §~k
lc ıc+rıekl an, allllJIJl ilıtiy M \e 

801'.'11. llA.. ı, atı, • 



S.~!"FA Z 

KAFKAS 
ŞAHiKALARINDA 

Mi 11 f 
oyunlar 

/1( GÜNÜN iÇiNDEN .• ; JI 
/ Fiatların ko,;trolu için 

Darülacezeye 
yeni yardımlar 

_ __,C>--

f DIS 1>ôiffi'~ 
Mısır tarafında. 

r-: AM .ıc.....ı WJULU - ~- - - --- --Yakın Mazinin Kanlı Hôdiseleri 

Yazan: ZİYA IJABİB No.4 
Bugün - umumi bir 
prova yapılacak 

ı ( yıldırım kontrol) usulü 
Yazan: HAYRI MUHİDDiN 

DID Vilayette 
toplantı 

ltlr 
yapıldı 

v .. bi ve Bclediye Reısi Dokııo.r 
Liıtl'i Kıııdar dün.-Oğleden sonra 
vılaycae şelır.ıme.in tanının"' 
zengi-n ta.c:a-Ier ile bir görü,:vne 
.l"2:;ıınış \'e Darülace;,eye yamım 
)"Q?Jl • n i>cın iml<iln Ql; uığıxıu 
bi.ldirm'sti.r, Tacirler ya .. lı.ın ya
pacaklarını söyLeınişlerdir. v~ 
rilecek paral<ır Dariillicezede in 
~ e<ii lecek yeni pa\")"Ona sarfo
luırı ac a!kıtır. 

Ş 
imali Afrikadaki -.ı.a • 
ı-ebe SJlbn•irwle yetM ha
re kotlw uldul:ııDU şu 

gı ... lcnle alınan trlcnıf halıeT -
Kı:! Döğı, yalnız l;ıiıı:;m masa._ 

'~· m:ız.._ girmekle kalmaıııJi, 
( V l•n :ın efs:ın,eolen) arasında cia 
ı:r..rıh ·ım bir ı:neWııi alrrıı§ltır. l 

laırdan ınür'elalrıepta. Ve bu d~
lar ;n bir den;zcıeo mp.- den.ize 
kadar lJZUllluğu, bin kıHoomıei:r'e 
ol"" alk kaydediJımeıkıted: • 

Aşılımaoıı miimkU:siirz br ılı
\'ai" gibi ua.yıp giden da.ğlaıuı 

FE.loi Yu:naclıların i:naııuşlerı • 
na gö~. (sema) ile (arz) ın bit-
ıc~ırncdıırllao husule gelen (Pro
meol<ı5) iısın<nde bir ~ı 
';ı.:ımış. (in.o;on) denilec mah -

hılou, bu Prometoıı, ç&ITMlnian f 
J ~~ ııureôle yırra1ımııt. F~ 
kıat ~·o•mirgı bu ınatıluk:a, c-"n 

Eminönü Halk"""· "°"val 
Yardun kolunun Jııw.ırıad,ğı 
Milli Oyunlar Fetıtivali Ouma 
günü Taksim Guı:lııosunda 
başlıyaeııJ<tır. 

'Festivaıle iştirak edecek 
bütün ~!ar şehrinıime geJ,.. 
'mİŞ ve son provalannı Y8'>
mışlardır. Bir F~val heye~ 
dün belediyeye gitmiş VE Va
li ve Belediy.e Reisi Dr. Lütıfi 
Ku-darı ziyaret etmişt:r. 

üz.erir.de, (5 birı metre) yük • 
~ ge<,"E!l tepeler ~. :SU. 
!arla kaplanmış olan bu tepe -
loer yaz ve kıış menıimleriıııde 
bernbey a2Xbr. 

K...rk s ş~aJanııın gegit yer-
~undan sonra biitiin Fes

tival ekipleri mahaolloi oyun 
luyafetlerile Taksime ç>lım!f 
!ar "e Cün-lh ııriyet 3.bidıesine 
bir çt>lenk h."'Cfjımuşlaroır • 

•tml'ye muvaffaık olam~ ... 
F· :.st Mr müddet sowıı (Ze\"'f'6) 

rir·: "lea ma'bıııdım ıi:ıürne~i a~ -
t"le insan c·ğlunu can!anclır~-a _ 
ğ ııı l<:rl:r.'nış. Bu ateşten w müo-
1.<..r Qa'lmış .•. Zeveıı, bu hırs.zlığa 
oo; d.ereoedc hiddetlenmiş. Pr&
ı~tr~·u tutıJr~ it Kaf da.~ın.ın tis
) • :ıd-Oıai kaıy:tl:ıra çivıleır • ..ş. Ve 
cıı:.a b:ır yırtıc. kuş musallat et
'Ili.1 •. Bu karnı!ruı, gk4ı gelip 
Frn tc "ul! ciğerlerini Y<'tmiiJ. 
F ;Jlt bu dı:eıier, btt~ tiı:.\en -
m::k şöyle dcnrurı, bilfilm:ı her 
gi.ın y~nlicn ctğmi.n P'l· ç= ye
,.~,., J en . mtcruniş.. Ve böyk
<~ Proımctas, miıteıııadiyen llltı
rap çekemn: ... Böylece seno!.er 
V• a5ı.r'lar ~ .. N"'1ııyet (Hcr
gi11) ci<.'nilcrı m but gelerek, 1.a
\-allı Prometoo'ıı, bu işker>ceclro 

Eminiinü Halkevı. Festivale 
'ştirak edıecek lhalJ..>n oyun
la.-<dan sonıra yerlerifl(' dön
meleri için h usust tramva,y 
\'C v.ı.pur seferler, baızıdat
ımştıT Cuma a.lıışamı s;ıat 24,30 
d1' kalkacak bir çok tra.ınwaı:f
lar l:ıalkı yerle.ine gatü~k-

l<'ri p<>k azdır. Başlıca ge.;iılerb
.dcn biri ol&ı: (Daryal geçiıdi) 
(2300 motre) yiU<TckliJ..~ir En 
müsa>t olan bu gec;-itten hile, se
nenin ancak en sıc'1k ;me-:ı<im -
leııinri~ geçilcıbr1ir. Diğer zô.lllan
lı:rda, bu ~in balurudutu yer
de ele? müthjş kar fıTlın~ ları hii
kwn sıirmelı.-t.edi.r. Kafkas dağ -
larou '3t.ilay~ gelen nke Çr.J: or

du'ınn, bu geçid iiı:fuıde b rçok f 
tiefWa:r perŞııı bir ha.le gelmlş. 
birlcrc-e efrsıdmı kul'ban '!Elr • 

lir. ımşt.ir. 

Kdas dağlan, Kaııa<leruz so.- •.---------
bilinde (Anapa l<ıaılesiı deruıen lldııat mödlrlQI 
r.e>•k.ide~. baıtlar; !fati:er d<.'r.i.zb. için yeni bJr blaa 
de. (Bakü) şehrın.ın rnaı:u:la 

ha !as eın-~ .• 
(A~rıot.larm seferi) clsa • 

ne.;u de, J'il.le (Kaf dagıJ na d:ı
yaıı r _ Y ioe eski Yunan efsane
lerine naz:ıran, (Tcsalye) da 
(Y ı.ııon) isrr.ıltde bir kıabramıın 
varımı;;. Bu lktıhrnman, Kaf da - ı 
ğ..ıw etcglı;ıde bir canavar t:ı
mfınd'ar. ır.uiıafaıı:a o.!urıaıı bi<
(altın pösteki) olduğunu halbcr 
alın •. Hı.mu ele geçirmek için 
(A""°) isminde bir gemi yap • 
tır:n.ş. Et:.i r.ıtbırl :ı Ilı:- g~
miye bir.ırıııİ§. Jc.a&sy ~·a gi!ır4 
Gurebt.:n Kralının kızı (Metle) 

'r: \-ı!p b'I ı:ili'ır saıve<nde, al
t.n ~t.,Qceyi ele ~eb'J.ıiş ... 

Kcllkasy~:ya &it bu ef=ı:>lc • 
ırin Y'31'>J01da, bir de ha4dk; kah • 
ramanlik m<'Jildbeler.i \m'clor. Ve 
bu ır.enk.iklcr Ka:tka")·anm ta -
mr.tt, dül>;l·.-.rıın hiçbir y('rinc na 
&i.p olmıya::. büyük bir şerci ka
wııdı:nm~ı.r. 

r.ı.lıayctlcıııir, 

ı13 i.z Kaf.k~ın ne rotro:fya
~anıı ve ıııe de ta.ııihini yawııcıdıı • 
ğmuz iç".n, a""1: okuy'lııculanmırzı 
f 32.lıa tallıilıit. He yormaktan iç • 
u rıep edeceğ'iz. Sadece, ır.evııu _ 
tınllırlLL alıiıkadar eden t:ıın\lill'J 
malOOıat ile ~a eyli~ 

E vve.!a şu ciheti arz.ede]~ lı:ıi 
Kaflr.as da gl =, tari1ıiı:. nk: dev
rindenberi, kanlı mücadelelere 
5'lhr.e tCŞk:il ctm~. Ve~ 
birçok kavimleri, bu y alçıın ka
yalar üzaıin'den gel.'p geçımi....ıiır. 

.i\1ısırlıl.ar, Mi<cy i'.tlılar, Elen -
!er, Ronııı.lılar, İraclılaır, Arap • 
lar, Tatarlar ve daha bir tıclkmn 
>r'k'.laı:a men~L!p ordular; ~un 
Urer deniz da\gnsı gibj Kaf dıağ
larınm ctc'lcleıine gehp çaqı" -
mışlar. Kenıdlerir.d1'"n evvel o • 
raı;ı a. g~lcrrlerle çarpışmışlar .. Fa
kat lı iıç biri, o yalçın gyalar ü
zer.indeki lroı1kunç ya3•1aıbrda 
llxırımp yaş1yamamıışlaniır. Ckl
d üık.leri gibi, çekıilip g>ıııneğe mıec. 
bur kalmL~aıtlır. 

(Daha var) 
~'l'l·~ın mU3?:Zmn oro u !arnl'I. 

senelerce Kaf'bı& ııa.MkalaTınm 
Etekk>rinde lbekleteın ve düşrnan-ı=====;;;;===r==== 
larımn yüz binlerce aıikıer!~..i 
3<a.n-lat- ;çindc yer le re seran K:ı!
kaıslı k.r, yın-tlannın o aş: lmaz 
Ye kol.ı.y l<ıalay geçilmez ~·a -
L'.<l:ıı:ına day8"'Cm~aı-dır Fslkat 
şunu .ea g(ıı:ö "inde tırt=!k ıa
zım<b- kıt bu kı:JMarnarJar, orta 
As)cdan gelen en asil m'1l<'Uc
rin e\•Iatkıruıd:ındı.r • 

Kaıfika~")°flrlıa, d(iıı(yanın hıÇbıir 
yeri i1e kıyas kabul et.ır. ~ 

dererede bir busuısi~·et varoır. 
Orada kurulmuş olan h>azy<ıtın 
iç yüzü, ııneç<hu:l alıerrl~e ır~tı -
sus bir romandır. 

1 
* Kazalaıda yaptlan son iKi 

(:ünlfrk teftiş'.er sonımöa bazı 
maoavhıl".n fatura ile oohş yap
madıl;l~n &i~ 25 ine yıldı
rım cezası verilm~t;r. ~6 kişi 
tramvaydan atladıgr, 15 şoför 
rrıilı;--tcri .almadığı, 15 baınıtl da 
sı.ııtmda c,,..-a ta,,'<liliğı j,çıııı. t'CZa
laııdınlınıştır. 

* Galatada Bahk>C\'\ir otelınde 
yatıp ktlkan İhrahlm'n sarhoış
l:.ğundan istifade edilerek meç
hul .kiır<ıele. tarafmıdan vüz 
t•!tmş lorasınm çahndıği 
~:ı.r edilmiş, Emıniyct 

:Belediye ddısat müdürlüğü
nün 4 u:ııcü Vsıkrl" Hanı.rıdiıık.i es 
ki 'böt,ge ia.iC müdürlüğü aaire!e 
rindeıı çıdrnrıLa.rak yen; bır bina 
ya. taşınma ı takarrür~-

Be3-cğluııd:ıki So'k.oni' Vdrum 
şiıdtcti.ı:ıin bulunduğu binanm 
len müuürlüı,:iü ıçin kira laııması 
ııa çalıçı.lmakt<.dır. Maanwıfih 
fen mlidürlüğünün Sokoni Vao
kum iirkefüıiın binasına taşın
ması doğru ffeü\memekıtedir. 
iB er huSU!olla veri~k ikarar için 
Ticaret Vekili Bf'bçet Uz'un Ş€fı 
T"'.miıe gelmesi beklenmektedir . 

Pamuk vurgunculufu 
Mıs11-d'an ve Hindistan.d'an ı,:>a

rnuiı: pliği getiren Yıırıa Pres 
ismıin<:le bir tac;.r MISıl\'.laki kar 
deşine iplrk!erin men.,<:ei ş•lıedet 
ramelerini fazla :tatla alı..'!m!Ş 
)ıöster~ sure tile VUI'guııcu-
ı,uk yaptığı için bdıkuıda tahki
kata başkrnm:şt.r. Mıs.,. bo.rsa
sındar. ~!irilen ma.Uar.n fiada
rınm sorulması k,ararlaştarıhnŞ

tir. 

l\f anda hırsızı 
Halic;te bir mand'radan 2 mll'll 

'Cla çalan Necdet. Hiiseyin; Nec
mi: Hasaırı Ye Mehmet manda 
eti sata<rken yakalanmıs, adliye 
ye \!"ritmiş ve ıevkif ed\Jin;şıer 
d1r. 

fpek kum• ş çalan 
arabacının auruşrnasıl 

Burs:.dan o.ıman ve Muizin 
1'clıri miz'Cleki tac · r'.e re g-Oıı<l erdi
ği 4ll .<IOO hralık ipekli ku.ınaşlan 
ça'.an Karn<:leniz c·nbarı hsmc!
la..ınıbn Fe!ıımı ve arabacı fa. 
kcnd<.'rin <luruşmasma başlan
mıştır. S'1".:"lıııl:;<r suc'armı ıtiraf 
etm·s!crdır. MC\'kufen yapıla,. 
dunıra şah t ce bi içln başka 
güne bır~kıhnışt:r. 

'"' .. '"' .. ... ... 

Her lo3nş roprağında aıck>ta bic 
sır ~lid r. Ve o sırn k<?Ş{atımc.ı.: 
lıçi.n de, o ik2!ıramımlar diyarının 
Jm."'jtıı loöşelcriııe, henüz ı,;,- S:N~ ı 
ıma makıinesi cl<!ğil, adi bir fotn
grcl bile gmmamiştir. 

mü<lürlügü bu işle alakalı oldu
ğu zann:yıe Oııman f"a)!lar ve 
Ta!lt Uzun.ayı ııorguya çeomı<ır 
tir. 

Askerlik 1şleri 
B ııgünün lııa'I"p mevııuları ara

sır..da en eheıııaM),edi W l<'f!
kiı eden ~-ayı, iyice ta -
nrtıfuöııa için, bu m.ırııt:ıı!aının 
coğrefya ve tarihine bsaca biı" 
göz ge"ldimıı6: kıllitiir. 
K&ıfkas dağlan, (Karmmiz) . 

ile (Hazer d<>nizi) -ına geril
miş olan yiikıse'k ~ yalçır. kaya. 

* Dün AJnıanCl"'dan şehrimi
ze 3 lokomotif gelmiştir. Alman 
yadan gelec<!k <Nğer lok.oımDtif
lerl.e bunlar'ln adedi 15 cılacak
tır. Bugünlerde Almımyadan 
yeniden 50 yük vagonu da gele
cekt,;.r • 

Tak.•:m Askerlin Şubesinden-: 
Şubemrziln yedek subay def

terinde kayıth <IR."07 kayıt nu
marah Demiryolu yede'k reğnıe
ni Nuri oğlu Sadi Gerounın 24 
ısaat zarfında t"'be~~ mUwcaah 
aksi halde 1Ct76 say•h kan-unun 
hükmüne göre ceoza göreceği t• 

18n olun.ur. 

Bu 'USUi, i.Jrfoal aleminde yok· 
lu r. Fak.at bugiia .ilı:tısat ilmiai 
Ne .... lar suyu avuçltıDllif oı -
ınıı.lı:tan lıqka marifet ıöstır -
miş olamalar. Çiialrii, lıu har -
bia yacııtbğı ılunnnüır ve elay
lar, ikı.at ilminde hallel-Bf 
meseleler deiihiir. Öyle ebıly
dı, ıı.,.. tarafta, lıu hnır ~le· 
terle haata ~a• ayağa ul . 
karG.ı. 

Fakat, (ihtikar) hükınü veri
lebilmesi için kar yüzdeleria.iıı 

mutlı.ka öncdeıı tesbit edilmiş· 
olmuı ııere4rıliii ılfİkaNır. 

Bir memleketia lıütüa pjyıı -

BiDm aklunıııa i.o.e, pi71161lya 
ayr.ıca bir ııevi (~·ıNIU'ım koıı -
trol) silltemi koymak ,eliyor. 

Bir fil<ic olırrak arııed;yorum: 

usmda fiatlan koatrol diye bir 
, i.kbsat bahsi bilmiyoruz. FM&t 

f

• bıııgiia, böyle lıir olay ıı.,,. taraf
ta kendini göstermektedir. 
FiaUarı kontrol için bulun • 

muıı •·e ç~t sistemle.re göre ku
l rulmuş çeşit ıuuller kullarulı -

Helediyedea bir, ikt....ıt Ve -
kitletinde.n bir ınü(eltİ<fle, fioıtı 

ortan ı....ııa .ticaetile me.,..l 
nam.ueluluğu ve şerefile tanın -
ınış mesleklelt Dir tüccar veya 
esnal (mut-t) den miirellep 
birkaç heyet kurulabilir. 

yor. 

Bizde, serbe,t piyasa rejİnri -
niıı bir cephesi olarak fiatların 
kontrolıi belediyelere ve ticaret 
odalarında tiiocarıa kendilerine 
bırablmaktailır. 

Vakıa, belediye, bir malın ma· 
liyet fıatını ticaret odalarında
ki. bis- nevi ihtısas komiı;yonlan 
olan bu komisyonlara sorab!lir 

ve bot>lara da}'1'llabüir. 
Komisyonlanla maliyd fi.t • 

la~ umumi piyasaya göre ta
yin edebilir. 

Bu heyetler fr~tı yiik•eldiği 
görülen mallan derlııtl ve •iir -
atle maha.llinde incekr, nıali)·et 
fiatlarını tetkik ederler. 

ihtikar göriilim.e t:>nzim et -
tikleri evr.ıkla gayl'i ~Mt fiatı 
arttırmt' olan inıaliıthane, faıb· 

rika veya tüccarı derhal mah -
kemeye ~erebili.rler. 

l\fohkemt'ler de ınütehassısla
rıtl hazır \"Csikn.lnrrna dayana • 
'":lk ihtikar hüküıul..r;ni verebi
lir, icabede.rse ticaret odası ko
tııi•yonlanne da mütalealaruu 
sorabilir. 

Bize öyle geliyor ki böyli! bir 
usulün laydu'1 piyasada boz -
guoculuk edecek oktnları siir'at
l• yakalamak olacaktn·. 

Kok ve maden kömürü 
tevzii devam ediyor 

~~~~~~~-... ~~~~~~~~ 
Klmlrbtl ltaşkasma satan 15 kişi 
Adliyeye verUdl. Bir mıtebaısıs şeh
l'lmlze gaUp sobaları tetkik edecek 

Etibank kömür tEvzi müesse
sesi lstadhul müdürü Zekeri)>JC• 
nın yer''l>e ınc.&e-ı<den l~rüp Sah 
ri Kona • tayin eıdilom;ş ve yenL 
müdür vaz;fesine başlamıştır. 

Eyüp Sabri Konak dün slbah 
1cenüis:Je görii<en bir arkada>ı
mıza: istanbulun kömür ı·az~ve
ti hakkııı<lıa şu malUnıat1 ver
m'~ir: 

c- Bu :ıene İstanbul için hiç 
bir şekilde kömür sıkı.rıhsı mcv
zuru 'oahis <:leğildir. Şehre tahsis 
edi im"< oıa.tı 90 bin ton kok kö
mürü il'>Hyacı tamamen karşıh

yacak nz."yettedir. K-ok kömü
TÜ i.>rtihsalaiımız senevi 200 bin 
'tondur. Hafbuıki evvelce İstan
l:>ulda Do'ıınab&hçe ve Yedıkute 

havagazi fabcihkm mü<t-.,-,...ken 
2.8 bin um, İzınic ve Ankaradalti 
.faıbra~ı:ı.r da 3 e'l" bin ·ton ki 
c•m'oın 34 bin ton ko.1< ist''ı•al 
f"'<l1l'r ve rrünıürk kavıtlarına gö-. 
re harir•on <l.e 15 - 16 bin to;n 
kok rcl'r<l•. Eır\' •lcP büti\n IY'Cm 
k ·et '' ı:•·ac'nı kar.;: 1.ıv~P hu W 
bin t"na mukabil buııiin 200 b'n 
ton iS't"h-·1 etmc'k\cviz. 
Viık'a bı.;na mukabil •a•'iya

hll"•Z da çoğabnı.şlıT. Fak~t is
tilIBalhn'ı iı;tihliillü tamamen 
kı:~lıyacak miktardadır. 

( 

l 
Ya;nız kömi:ir teni ve sat~ b··n: 
~:mdaki t<ılimatname muc bh.,ce 
ihtiyaçları taksitlerle ka~ılıYO< 
ve bu suretle bel'kese te\-ziat ,.a 1 
pabiliyoruz. • 

IHavzada<ı gerek deniz ve ge
rekse kara yollle mütemOO.iyen 
kömür getirt!>1mektedir. Tatmat 
~ame apartıman kaloriferlerin-
de % 30 kok, % 70 de ma<len 
kömiirü ydcrhnasını amir bulun 
ımaktadır. Bazı bina s;a_lıipleri. 

kalorı>fcr ~tının yalliııoı lııokı 
:kömürü yak<cak ~ekilde >maı. e
dilm ş bı.Nunduğunu söy'lemek
tedfr. Bu gibilerin iddialarmı 
tevsii< için Ankaradan bcr iki 
ıgüne kadar·bir mütehassıs gel<'
c"k ve bu k.a.'.lıil müracaaıılan ma 
ha'!linde tetkik cıl<'ceklir. Bt< su 
!"<'!.le bina sa>hiplerme de kolay
lık göster:hnı; oJacaktır. 

Beyanname- tewiatınd•n son
ra me.alesef bazı ~ıı;.Jarm 
oliduP,u görül.n·üsıür. Bu arada 
'bevanıwınele..o'lli tasdik ct!ircfık 
ten sonra bunları baş!<alıırına sa 
tanlar buJur.duğu haber alınmış 
ve y.ı:ıpı!an tıı.hk:kal sonuy,(\a 15 
1".ad~· ~ahıe \'e müessese hal<k n 
<:l:ı ta·kibat yap!1arak rnGJ iro
ru~ma hükiimler:nce ceza gör-
m k iizctte E.dt:y.ı:ı-y~ verihrisl~r- • 
d:r. BLınlaT arasında bayiler ve 
.w.rtıman sıııhip1.eıi de vardır. 

Kanunen loiimü.rün bir yerden 

-----o-----

Fakirlere 
Sıcak yemek veril

mesine batlandı 
Vak<flar idaresi, Laleli. Eyüp, 

Ücküdar ve Hasek:deki yokaul
lıara sıcak venıek vernıeğe baş
.ıam,.,tır. Şimı.iiş~ kad~r .po~ ta 
rafmtlan yoıksul alduğu tcsbit 
ed...en bin kadar yok.sula verilen 
ycmclrlc.-.ien ba,.-Jta yakmd>a ya 
lc::cak tevzii de yapılacaktır. 
Bu husı.:sta:kr hazırlıklar sona 
em;..şt r Ei\'lmf kar.d t~killıtı 
i'<.' odun ve marıJa1 kömürü da
ğılacaktır. 

2 - Bıı d<:nenin ilk postası o 
lan ~ışağıda plıika numaralan ya 
ralı ka:rr~yon !ar o gün sa:K 10.30 
da Sultanahmet mımlanuıda 
fx>planac21!dardır. • 

(Bir'nci de,l'Edcn mükcU.Cfi
yetini her ne s<clıeple olursa ol
sun yapmamış bulunan vera 
m:ıJ<obul n.a-zeıet!enni tevsik 
ed·-·mcmi,; olan kamycnlar d"' ay 
.n: gün Sultanahmetıe tıoıplana
cakıa,r ve müke?k>fi)l'<'!e tabi tu
tLılacallirdır.) 

3 - Sevk günü karr;YODwıu go 
tirmeyen '"""'ta sahipleri hak
kında Milli Kwumna Kanunu 
ahkıi>nıına oevfikan kanuni talili 
b'."! yapılacaktı.r. 

4 - Fk-'nci ma<ide>deki \'asıta
ların kı;;lfl.esi içtim11 günü olan 
17/8/942 Pazaı·te3i günü saat 
H.30 da hareket edecelotir. Ve 
bu kafileye o saata kad,,,; I:sti
rak etmeye-n vasıtal~ için t.)"I"'I

ca bir kafJe tertip cdihııiyece
ğ'lrıd<'n kamyonların mua)'yoen sa 
atııe getidmı;ı;i Mızımd·r. 

,5 - İı;ibu iliın t<'bl°.i(at mahiye 
1ıindedir. 

3:i'.l5 Jf\!J5 
3769 4IH6 
352Q G911 
3819 429-1 
rr!17 &:SO 
3759 3414 
434.3 sgm; 
.... ~~? 
.)J ...... 4108 
4113 3790 
:>1i ı R :l7;)5 
~"il 3434 
:n74 4213 
4'M :ı74.6 

4218 3449 
43()15 35ll5 

3776 
3~24 

3714 
4088 
3534 
Q9~1 

:ı701 

2754 
-11()4 
3f:55 
:1407 
412'6 
3411 
4100 
3650 

·3'711 
3702 
4047 
4041 
:.'664 
~71 
3514 
3700 
3:\24 
3435 
3896 
4315 
4334 
4296 lidka v~ri".mekıte olan kömür 

'be-vanamelerinin tevziine 0-.:-Vam 
ediyoruz. Beyannaıtı<! almak için 
ır.üracas.t edecek hi.ç biT vatan
da~ 11eri c.cvırilm;yoec:.ıktir Eli
rnit de bu beyannameleTin itıti
va ctti2i kilnrür mtktar}>nt ka~ı
lıyacak kadar stokumuz van:lır. 

d'ğcr bir yere nak1; dr~i ancak ve kömür tevziatında )'{lkruzlulı: 
bizim matümatımı:ı: tahtında ya- yapılmaması için yeni ı.edbider 
pw'ımak ica·p eder. Bu şeki!d<'ld almak üzereyiz .• 

;-olsuzlı.rk1ara ka!'iyyen müsa- -------------
rnaha etmh'eeeğiz. Beyanname ı 

!eri öğretiyer. Şimali Afrika cep 
bfsi İrıi[iHzlerin çog-wı dedi • 
iine ııöro ik;.,.,i cepb..tir. Aimaıa 
tarafmıJl Libyada IO•ra •a Mr 
sır hudu4u ~ pel'ek o kadar 
m.,.ı olmasa -*ice itilııerile • 
Busyaıun lohiDeofir. Şimali Af - ' 
rika hıırelı.itıtıdan ha suretle 
mi.iıılıet -ıieehır iteklenmiştir. 
Gerçi banılaa lıütüm lıekl- • 
!er daha elth edilmemqııir. Fa
kat :Mısıra ve Süveyt kanalı • 
nm garpteu ıelecek tehlikelere 
ı.a.,. .. üdafauı ka 1ıil olthaiu 
anlıtplrmştır. Bnslann Alın ... 
la.-a karşı taarruz etlikleri kış 
aylar.mcb Libyada da lncili'zle -
rin Mih,·61' tarafına kar~ı mu -
vaffakiyel!li bir vaziyetle bulun
mao;ı bu harbin Jıiı.biı i:ue muva
zi giden büyük harekellcrini 
göstermiş oluyordu, 

Muvazi hareketler şöyle be -
lirmişı.ir; Geçen yaz Rusya üze
riı>e Alman taarruzu şimali Af
ri.kuda da İııgili.Uere kar.;ı lllilı
,. er taarrll%1J.. Kış ay larmda Ru .. 
!arın Almaolara karşı taarrll211, 
Jnt:iliz.lcrin de .şimııli Afrikada 
il ·ııvcr tarafına tıtauu:ru. 
Alınanlar Rusyada yeniden ha

rekete gcc;t&ldeıi gibi mayıs sc.n. 
!arına dogru da Lilıyada İngj • 
!izlere karşı .kuvvetli bir faali -
yete geçmiş buJunuyorlard.ı.. Ro 
!asa Rusya sahnesi ile ;ıôıaati. Af
rika .ahuesi birbi ri.ci biç ıaı.ut
turmaruıştK. Şimdi Afrika taıra
lında görülen hal nisbi bir ~ü-
k\ındur. llaftalardanberi devam 
eden bir sükün. Şu giiııierdcki 
yeni hareketler ;..., birer .kıaul
dat>mak sa) ılıyor. 

Buna bakarak ı.lerİşi için yiiril 
tülen tahminlere göre A:lmaa 
M•reşali &mmel bir taraftan 
ha'ltrlımınakta, bir taraftan da 
gelecek a~·lar daha müsait şera
it altlllda - bilhassa Afrika sıu
ı{mıa nisbeteıı kırıldığı meVliimİ 
bekHyerek - muharebe etmeği 
düşünmektedir. lagiüderin de' 
daha elverişli bir m"'·simde mu
harebeyi tıı&elenıek istiyecek -
leri ılilr'.hriHebllir. F..ıuıt İngiliz 
tarafmın hoş görmediği ııa- lr.ey- • 
fiyet v•dır ki az mühim değil. 
dir: Milıwır ordulan Nil vadisi.ne 
yııkm lınlunuyorlar. Artık bu 
vaıiye• dabıı birçok hoş olmı • 
han ihtimalleri hatll'llgetirebi • 
lir: Mihver tarafı bu kadar ya
kın olmaktan azami surette u • 
ti.fadeyi dütünttektir. 

İlk hatıra gelen ıle Mwr ün
rioe yapılacak hava alnolarıdır. 
Bualı.nn önüne taıuaınl!e geçe
bilnıek İn>gilizler için zor ola • 
bilir. Gerçi Almanların simali 
Afrikadaki lıa\8 akınları ~i . 
!erince beklen= ileticeleri ta • 
ınaıııilc lemin edeıııe<le:n kal • 
lW§lır. füıo unla beraber o alun
lacuı .l!ısrr için ÜZÜı>fülü oldn
ğu "§llci•·dır. Hep müısait §"'"~İt 
bekliyerck döğüpneği dü§W.
mu.lıaripler için bugüokti dur • 
gua •·niyetin ayrı ayrı tehlikele
ri olduğu ıııaliund.ur. Maretal 
Roınınel bu dorlfUlllui:un ileri • 
de ne gilıi hallere yol açanl:lDl 
dİİfiİıUDliyor deiilılir. SckiRnci 
J:.ııgiliz oridusu da lıu ııisbi sii
künua türlü ihtimaller laflllığıaı 
hesap etmektedir. Bir lıabma da 
l'IJ.ihVCT taralı içi:a böyle durup 

- Bım;ada ıoa.;ay0ın, datıa iyi l 
ili. Hooı orada tahs:ilir.ıi dıe iler
Jı:.tir, hiç ol:n:ıama J:iBeyi mtirir
clin. 

KAD ON~_..,~~=== / 

le r.e olınuıştui ~ çdt- ( soz OILISI ll 
mü.5 .roısana tıerıztyordu. Gaıyet .J 

. ~'~e;:-~~;:_ Gözleılaııın es- I Altın niçin asabi? 

lıeklemekle ıesea ııüaier lıeyhıı
de b11ıedilmiı ııa1ıılmaMadır. 
Çilakü Mareşal Rommel daha 
hmırlaaalıilmektedir. Ancak Milı 
ver tarahıtıa çok ilerle1erek Nil 
vadisine yaklll§mıt olması iize • 
rine aTkadaki müııakale )'o.ilan 
pek ıızaklaşmıı bulunuyor. Yol
lar uzım ve uzaktır. Her vakit - Orada yapamzyacağumı an

ladım. İstan!bul baŞkıa... insan 
buro::l.a:n g::lince deni:We!:I çık
mış '!xıl.;Ja dönüyor. Sonra bu - İ 
ra;Ja hün1ydı:m var. Ka-rı.şoru.m, I 
görüŞ('niıın yok. Ne isters.."lll ya- I 
p;yoruıııı. Jcimseyc he:ıap vermi
yorum. 

- Ne istt>roıen yap aımmıı, ls-
t3Jıbailini şimdiden düşümne!k 
mechuriy etindesin. 

- Ben da< ha çocul","Urn ağabey. 
Sen dk! aıirkaç sene evvel lıemın 
gili dcğH miydin? Az mı uğraş
tuı, az mı çırpı.ndwı.. Amma en 
sanımda muvalfak oldun: kışal-
1.ah bellim de lll'llVaifak ola -
cağun bir gür. gele.::elııtir. 
tklnm ayr.i oesilden değoil rni· 

bir... Amma bii 

, ......... mı u - o~GölL MÜ? 
,-N-akX_e_d~e-n:·M U ll MM E B .fi.LA T U 

dünyeıya çuk &"'i ,;.:!m!şiz. Kalba
hat lıerJiıın mi? An.ıı.ero de Bur
sa da kalınııalk1:ı;pın için çclk ısrar 
etti. Faikat o şimdi yalnız değil 
ki. .. Damadı ile beraber ot.uru
yor. Halbulıi ben hayatıımı I..a

zamı:ıGI< ~eyWrı. Ya
şamak istemi. Hayat dıediğiımiz 

sanDııi o kadar urun şey mi? Bec 
Gençliğiı11duı aza.mi surette i&

tüade eıtıımyeymi mi? 

Sami yine yine dJk.katle kar
dqine mı.. Bu gocuk nelre !«>-

nuşu~·rvdu bugıın? 

- Şimdi şu ldfiaırı bı~:ı!k da 
açrk l<x>n uş. Sen buıgün buxaya 
benden b.rşeylcr sormağa mı 
geldin? 

Hıiikmet önüne baıktı. 
- Ağa.be-;dğim, dcd ı. doğ -

nısıınıu iBtersen, her ikisi için 
gcldi.m. Ben kerdi:ni yir.e ken
di beğendiğim bir~ içirıe 
almak iısti)l>rtını. Yani nclsiımi 

teıbye ooİ)-orıım ve gnıl · da 
mııvaff:k e>luy>orımı. Seciye sa
hOI>~ bir inısan olıacağllll. 

- 1 s:ı ı kılı olursun. Fakat şu 
saçma Jakırdı:lıarı bıraık cb, sade
de gel, h .. r hakle para istem<!k 
içır.. ne Li.f edeceğm.i bilm.~r -
sun. Pa-ra tarafı kx>b}' ! Başka ne 
i&tiyorsur.? 

- Ufak bir naı;ıibalt! 
- Ne gı"bi? 
- Hayatta hiç bi.r şeyi-o ce-

sareti kıır211rdl)ıaca.ğınıa imanım 

vaırdır. 
Hiıkinıct bunları ııöylıeıioen. bir 

taraftan o da büyü!k ka'l'dıeşioo 
dlkıkat ediyordu. Samiye de !:ıö:Y· 

Sami Smdu: 

- Sen ne rıasihatl istiyordun 
bcndC'ı:? 

- Ağabey, kısaca anl:ıtaıoa -
ğını. Epey oluı.vor. Fotogr:ııllh.a -
ne:,ıe bir gün lıir bayanla k
ge.ldi. Muhtelif pozlaırlıa reıiı.-ıı
lcr çcıktirdil<.'r. Kızla gözgrue gel
dik. Daıha ilik gôriitşümıde hoşu
ma gjtti. doğrusu... Şiımdi ra r.de
vııkı.r veri~"OnJZ. GörWjüyoı-ıı.. 
Baıbası çdk rengm... Yağ tüccarı 
imiş. lsmıi dl! Mıclilıa ... Be>ııı: sev
diığini aıılı)'OUllll amma, bu 1u -
yafatıiımle oı:unla gezmekten u
tanı:>'Ol'um doğıuıu... Banıa eğer · 
bir elblse, i1ıt giimlek parası ve
rirsen, doğngu ~ memııııun o
l.aca€1m.. F6Zla bıirşey islıemun. 

(Dalıa vu) 

Altm 29 liradan tekrar 34 l<İİ· 
1111r }İTay";. fırladı. Bir gazete .. 
miz bunun içi:ıı.: 

- Albn çak asabi! 
Diyor •. 

Efendim asabiyeti şuradan ge
liyor. 

B;ış tacı altın olduğu halde ne 
kadar fırlasa şu &J ak altıanııda 
sürünen ayalclı.abıyı geçemiyor!-

• •• 
Bir ukıeri mu.ltanirin fil ya. 

&ısını görünce, ltirılenbire ürk
tük:. 

- Aııbııi vamyet: Salomoa 
haıılanı!_ 

Vışş,•! vöoe piyasada fiadan 
eeyret!._ 

bir taraftan talUTU& ed~i su
retili! müııakalat.ın sekteye uğ • 
ramaııı ihtimalleri. vardır. Hu-

' lisa bııııünkii ıhqııaaluğwı her 
il<l muharip tanf için lehde a
kyhte bazı aşikar cihetleri göze 
çarpmaktadır. Fııkat bu şüpheli 
&iiküadan iki taral da memnun 
1örilnm1>111ekte ve )'eDİden çar• 
pışnıa günlerinin yeniden Cele • 
ee2ü>i diişiinmel>tt!dirJu. 

Şoför Eminin katili 
tevkif edildi 

Sirit«ide !,Clför Emin• öldüren 
Rdvan ve Oemanın dunııımala• 
rı yapılmıış v-e lıe\i<J:ti<'rine ka
rar Veri.&İftir • 
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! B \ ,, TARAFI 1 L.,.Cİ s.uıiFımıı:) 

iktisat tedlhr'-ini baltalamak -

(B.AIŞ TA&An 1 İN'Oİ sAldn:o&) 
hücum e~. Üç yük g<>
misi ~r. 
iMelıourne, !:? (A.A.) - Ortı. 

büyük! ükte mü ttıeiik 'bomba u
çaklarından mürelıiloep ibiiyiik 
!bir ihıwa ı.-r Tim.Ol" ad'ıu;ınıo 
cenuıb - doı:1.. S<>h>liııde !QQn kfi... 
çük Beoca lianarıın<lım takr.il:ıea 
ıırr" n:ıi1 u?JO!lrta demirli bulunan 
2 Japon tıearet gemi&'De hucum 
c~. Hedefleruun iiB!ün.e ge 
lef> bomba uçaldan gemilel'e 
lıer istikameti.en hücıw ede,. 
şiddetli boı- ımkıiaıelj tiitıek ı.ıeşi 
dıe açmııla.-dır. Biti 4 000, diteft 
1500 :rorı haoıninde tabnin ~ 
# n g~ batmıf olmattn 
kuvvetle nıuh1'eINOldır. 

8asamaklarda ne var acaba? 

V e t a. y •. n ı e r y a p ı 1 d 11 me<iifer.. Çlinkiı ~.u .dağınık a<Lı-
ların hcps;nde büyük kuvvet • 

tan çekinm<nıelericlir. . 1 
.Belediyenin elinde takM ••Y .. 

~ını tahdit tdecelı: bir karar bu· 
luıınıadığmdan araba~ını taksi
de işletmek io.tiy-'ere de di)e• · 
eek ıoö:ıii oı..._. Du.u.sikıri u -
nmmilerden ayırt etlirecek bir 
tak.>i .kontrolü de koley k.olay 
tatbik edilemez, edilse de müey
yide bı.ılwımadıgmdau mü.>bet 
ııetiec vvınu. 

Mrina ı.;..,e,., ür keı ı ot 
mmı o1m.tı .. birçokJan şu ı.... 
.. ,. el' U. bir Nriü IQ'J'ılmaJı: 
ist-iycıt, oraya llCleta nuJa1a • 
nıp k.ııfQ-ar, öldüm Ai1alıı .,,,. -
cıı.t.. ayn1-k itlıeaüyor. G .. 
çe. .üııpm. biNiııııe: 

0-cnı CUJUl ICAYGJU 

- P-...ıtı• mi? 
___ - - - 1 lcl' bulundurmalarına imkaıı 

• A • b" • yoktu. Te~bbii!ıü eHerinde tu • 
Feridun Erkin umumi katıp ır . ncı ıau japonı..-, seçtikleri bir ada-

muav·ınligu ine tayin edildi ya çıkıyor ·~onu •e g~i.k-
An<•'• •2 (A.A.) - H&ifo~ 

~·.a"4;leli biı.,ocı oa;re rrii"'Ucü Fe· 
rid.-.!n Erilin t)rta f:Jç.i f:e trrti edile.. 
rek ;.!O":;..n"ll kıı:1.t!p bir 00 m:ıa~nıl'-' 
p~ ...., n ..ı ilmi .ı; '" 

. A1od Ti«ret ve latı sonra, lıi.r başkasına hucum 
cilir1i F .. I< 1A>Di ur'.~~' B'>dıi ediyorlltl'llı. Bu bakımdan ada· 
ikn.'At d:Qıi.re.aı urr.um ml~t.al u ~ .. .. .• 

TJıir Şam>.n, iJıı!,nci dfl<rf" .ımum mır larda, taarruz k.o'-y, müdalaa gllÇ 
dürü Fail< IIiioe)" n II<raı>r, prolaılool tii.. Avusıra.Q·a - Yeni Zelall<hı ila 
uml"n miiiilril Se!anaM'n • Aru~. olaraJ. Anı:lo-Salr.ııon.ların eQı, • 
mu1Mı614!,üuı'!ııl&. ııua..ı. kl••m mu- de bulwwllliı.ça oradan b8jolr)a· 

Un.um! ~ ;R!ı>Qi mu.<ivlri cev- dürii Nedim Ve:r.ıcT 1~ b~-~ cak bir müıtdik lıaarroıı:u da 
,. çilde ni\J~rıı.ğıo.a Lcı• e ... ..,..<c.ı,,..,.-. , 

Belediyenin im lıususlaki ac· 
zi değil, bıı utaoılaşlana ya • 
saklan karşı gösterdikleri ciic
etli kaçamak ayıplaıınıahdır, a
yıplanıyor da •.. 

- Atıkdıııt loiru .......... 
lıea tle C"N'im! 

- P--ıu, teJICflrcdeq, 
tnaclaa! 

~uz ;;a, bll da bapa 
türl\illii, bu da İllti)'ar a.ı.a...ca
iıala ba;ıb türlil .ı., ediyor. 

Ve btWi bu ela 9ÖllÜ, -., h .. 
ti köteği hak elmipr •• F~ 

-,,ı-- ki.. 
~ b ak kapll-. • 

<İ<l Dillge•, <1.;.hc ıruıwı mu- adadan adaya nçrayarak muvaf-
:.:~::::..:=::__::::_:.:_: ____________ :---::::-::=-:-:::--- fak olabilir ve japonlan ayni 

Bu··yu··k Mı"llet güçlük.lere n mııval.fa.kiywiz • 
li;kt.,,.., uğratabilirdi. Buna karşı 

Meclisinde çare. Avustralya • Yeıı.i Zelan . 

Hindistanda 
Hw;lbl U.Jı..i sahipkrini ayıp

lıµnıı kla .Lktii.Waıı 'e bunu yiiz· 
lcrW:ıe vunnaıktu bıışık:ıı ÇU'e 
yuktıır: 

Loııdra, 12 (A.A.) - Pasifilı: 
hareloitı hak.ls.!'lloda bugün Lon
drada mevcut olan intiba şu Şl'
ki.ide hül&sa edilEl>ilW· 

Aleutien adaları Jıareki'tt 

Declılm. Herif ıı.e cevap •
beieıo.i:niU, demes.in mi ki: 

- Aımut mu dediıı. beybaba· 
cıtuıır Manan c:it, maavda bu 
hırıııta! 

Södi, uwı, batta !Qiteği lıak 
etnuılı: ıltye hıma derffıı-.ı; aınım:a, 
ne bahııiA ki._ 

nlD bu apfık\ hali, IOD -· 
larda trenlere de •inayet etmif.. 
G~ p_. Kmn+apıılwıa ktıt 

··- k•PMlll• utt- hep 
•iade de ıııpğı, Yllbrı ,,.. yab-
s:ıclaıki istiskallerle ~ 
ve yar.ım saat "4nraki a...m bek· 
lem.ek zona.da kaldım. Halbuki 
binemediğim treııio vagoolı.n 
ferah ferah d:ı.lıa beşer, altışH 
kişi alabilirdi. 

thver fırsat 
kolluyor 

(R,\ş 'J'.IR.\FI 1 iNd s uıin:DE) 
<lun ö<'le<len sonra as«cri kaın
!YO?I ar. ıaşa tutan ha&I< üzcrire 
teş açr. şt r Bazı ldımsc.cre 

(Jk\.5 TARAFI 1 İNCİ SA.HİH:DE) 
da yeı. ııı.eb\ısıarıaruzdan ~u

man :Vlenemendoğ!u, Şükrü 

Sökıııeıısüer '"' Bayan Sab>ha 
y<'mrn. a!ırnişlerclir. 

CUMA RUZNAl.IBSİ 

.tayı ele 'geçirmekti. Bunuıı ~ - Elendıler, yapltgını:L ayıp • 
lır! Herkes sizi ayqılayor. Zara· 
rın 'lleresinclen diinül..., kiırdır. 

Artık bu dıı.lave.redeıı vu. geçi· 
ui.:c:, bizlerin, vatandaşların ara
~ına kahhnırı." Bımwı öçin de 
l><ıı.ıısi raksı yolsuzluğtlndan ve 
cakasından vaz,geçnı.ek gerek.tir! 

- Yahu, Allah m:uı içiı:ı bi
raı yol verin de biz de girelim, 
içeride daha beş ıtlt.ı ki~;.Jik yer 
var. 
Kiıne söyıiiyorsun, basamak(, 

kileri:n. hepsi de kös dinlemiş.. 
- Canım bu kapının aJ:uDI 

kapatmakta u mııoa var, ~eri
ye girsenize! 

~:er olımu;ıtt .. Sokalt ırda- 1 

kj ı:ıcıd~ kutularını tah··be 
yeli<:' en tı<;'k Kule:; ~" puıhs 
kLC'>-et' rı .ıteş açmak 20runda 
kahn;ş •• roır. i''2ıtat kimse y ra· 

Meclis Cuma günu l...$rar b'.>p 
J..ınacaktu. Bu ıophı~ tı ruzn<r 
m.esınde .Mersin ~= 'l ,Oc,v

!l't .:Jemi"}mharı ve !'l!'.anlu.rı ış
• tır<' tımllll!' ır .'.1 r1ugıınce işle 

de, önce Saloruon adalarından 
cenup doğuya doğru ;.ıtrkarak 
lten.i Hobrid ve Yeni Kaledooya 
adalar""' zaptetın.<.A: boy lece A· 
vustr.ılyayı şimal doğudan \'O 

doı;'Udan sarmak., ondan S<IDl'a 
da, Avwtrırlyanm §İmal ve do
ğusuna, hlltlf• belki de Yeni Ze· 
1"'11<laya saldırnıaık i•tİyoı1ard.ı. 

Müttefikler, jaı><>nlanu bu 
maksadını e7mİş olduklttı için, 
daha evvel davranarak ha•unla
r11>1 Tulagıi bölgesinden ıttmak 

ve büylore Yeni Hebrid ve Ye· 
ni Kalcdonı;a ynlunn wılara ka
pamak isteınişlocrdir. Bu, Anglo
saksonhtt için, müdafaadan ta • 
armza geN dernektir. Eğer Tıı.
lagi'de muvaffak olur ~-e japoa
ları orada mı.ğtôp ve imha ede
bilirierı;e bir arada ötek~ sıç· 
ramoık suretile bütün Salomon 
adalur:ını, Yeni Britanya, Yeni 
İrlanda ve Yeni Gine gibi isim
ler taşıyan bütün • lelanczya a· 
dalarını birer birer geri alabi • 
lirler vo höylece Avustralya ii· 
zerindeki japnn tehdidini yok e
debilirler. 1 ağustosta başladık -
lan taarnvda muvaffak olamaz. 
lar~. Avustralya için ist.•laya 
uğramak tehlike•i, olduğn g;tı; 
~vam edetek demektir. Eğer, 
japonlar, Mr nwkahil taoırnn; • 
la Yeni Debrid ve Y e.ııi Kal<-don
ya ada.lann ı istila edebiLirierse, 
bu tehdit v~ tehlike çok daha 

Sovyetlere göre 

ırnabchıt bir gırye gütme;.tedir. 
Buna mukab1 &oloıllOll adalan
na yapılan hikum eht'mınryetlıi 
obır t~hbii.sPii.r. Son alınan ra
P'Jl'.larclan muha.'Obeleı.:n deV;ırn 
et'ti~. aıılaşılmaıktadır. Aırı,crika
hlar bu ı:nz.lli.yelte bir hareket 
bahü; l'!leV'ruU oluMn husulü 
t ıbii olıan kayıp! ra uğraınışla,,_ 
~r. 

Salrurıon adaları 41rok:fıtı ne-
t'oesi ~e olll!Ea o'sun, Amcrika
da şı-vk lle ka , armış ~.ası, 
şımdi kuvvctleıiru lrafi derecede 
1 ,>l mış ok.n Am.e. l<!i.r J r
,_ ..1.~ taarruzi bir 'ıar-~keı }-..att, al
cı. • oima.smdan ileri gelmekte
dir. 

- Akim varsa penceJ"edeııı. 
atla içeriye, penorereden baba -
lık! 

Anbyamıycıruın ki tramvay ve 
tren bauımaklarile kapı öıı:le -
.-indeki karımıet nedir? Bu bal, 
daha şl:mdid<:ıı bö)'ic oluısa y11· 
rm yağmurda, çamurda bu ba· 

Ulak Vll sahanlık tiryakilerin. 
den çok çelı.eceğtııı.O var. 

la .mamışt r K.uı ·~c.al.lctıara '!" 
t.r k e" k>!eri şi>· ,E "' en 150 
~işı. te,kJ oluı.~oı.ı.şlal'lir 

,,_ . . k• .. Yeni DeJ>L[.ııe ,."'l<l>Ye -
il<; k :ıa an "banklılar bugün i.ş
ıe",. tat>! etnrişlcrdi r Polis ög:~ 
den oonra blr pasta id.arE'5ı ne gt 
ren ve pullaoo kL·c!.postalları so 
ıt . " .ıt.ırak yalamak mven Jıa). 
k:;"" tle,; açmoşhr. Bir ölii \e bir 
y.,.aJı ~ardır Semer ilerin bir 
ma~azay; j ağma Pcterkcn açıAan 
a;e,t.cn J<'ırr.;c yarıılannı<:ınııştu-. 

Şclır:'n bir rok tar;?ıf'!arında 5e'Y 
,.,-sEfer aız çok nomral durumda 
o\,..a'kia bera<ber de,-rivder de
v .. ır.' surelıte faııl.y.et göı;ter

rn.ktedir. 

K 'kütda ':>:ıız klebe nüreayış 
'<'rl t>hr uşhrr Po];ıs müdallıale et 
mc='ştir. 

Lufanov"da taieb<>!.er yakında 
'k: W;.-nıiryolu garına giıım.işrer ve 
bazı hasarlar yapm~larJır. Grev 
c. ıaJ.ebderin nümavi;;leri =· 
smcia. 25 k'.şi !Eovln! eüilm!.ştir. 

D&('(' a' da dü:;: :'.\f iliı'ü.m:ı n la.., n 
öini giin\en om,,a,,,, yüzünden 
krı~ı, bulunan bir çok ilk oku'
~··;3 ün'!ll<erıtite b'llgün tcık:r.ır a-

· 'm r,;.ir. Grı.'\~i tüle'be ka.p!l.er
da ~kl<'Şlll~. fakat MüsKi.man 
tal~be urnumiıvt>tle smd'leıra gir 
nı:isk-T'C!ir. 

Yen; Dellri, 12 (A.A.) - Res
·nıi bir teb'i~ dün s®ab iplik
hane.i'r &mekz'n'n ~pmış oi
d •'<lan nümayişler \"Ü"Z'Ündiı>n 
vO:Z:ry!'t bırtieııbire cidd::'.eşın. tir. 

Be'effiyıe dairesinde <;;kan b:.r 
} 3ı1,g n ııetkesinde ağır su.rette 
ti ası ra ııtr amış .,., kısnı.cn ha-
11lıp olmuştur. 

lra t ,-erogilETV tEBCil bürosunda 
da y,mgm çıkıınıış ve hu ~-nada 
büroda bulunan bi:r çok kasalar 
y~ 2-nıa erli'miştir. 

Polis ve asker~ kcr.dik-rini 
müdafr.a etil't'k için bi.r ço.k de
d~h:r h!.·l.ka k&.rşı ateş açmak 
llnoobur1vetinde 'ka .. mşlaııd•r. 

iih· Müslürmm polis ınütettilıi 
muavini galeyan içinde buiun.an 
hö"1<. tanfından öldürü1müştür. 

Şe<hrin her taramıda ışı.k sıöıı
dünne eımıri verilmiştir. 
Şehre ~ mrktarda m-e-

Fa.kat, nihıı,yet t.iyaı..cıya 

kendisi gibi bir çok >k.aıdı n
J.arın, her akşam tlMıldavim• va
:ıı..yetııtde gelip Papas ve Tot'O 
~il rati se-vreımelerirıe, e>yundan 
ı;onra ~ ~nlan a>ıp süpelere gö
~w.meler ırn.5.rıi olamıyn."<iu. 

F.ransı:ı: tiyatrosu, her alış~, 
sade Rumlarla değH, Rumca bi· 
len lsLanbullula.rla C: \uvord'u 
Bu h"llcın içi~dc 'Ruıınlar olduğu 

i>ı Ermenıler, ıMüse\~.er ve 
ha•ta Türkler de val"(lı. 

P • poı: cıınm en z.>y~dc kcr
dtandr. hd.mar arası,.da, m ~ 

r btr :rakı markasrnın ı.SIDini 
1ı:- .ın matıına D. vaırlı. Bu 
~e }' ıtız Papas ,le fazla alaka
d rdı. 

%n .anla da ma!:maze: D .. 
~ eraber, tzyatmva, b;r Müse
vı kı< da devama başlamıştı. 

A• daşlan onu Tına diye ça
f:ı.r,yorh ıttı. 

'B,r akşa"l, t.iyatl'Oda T'na 
tı:ıatmazel D. ve sahnede Pa
l>as'ı g1istercrek sordu: 

- Şu trZll'll yüz .;.. ()ıarles Bo-
• 

sı, le.ki telmtl;: okwl.ırı: 
a~ 'ma" ve mevcu larır g '1'">*
!Ul""eleı'i la; ilial<>I"\ı> Samsun 
!'Ski bcled1ye ,re,~ı l:ru.an Kefeli 
he mühendis Ali Ragıbın cezala 
rmm ~ffı hakkındaki Aıi>iiye En 
cü;meni maozba>tast vaıdı.-

Meci,•in bun1an mÜ2ı21kere ve 
intaç cttikıterı sonra l Tesrinisa
niye kada. tatil karan 'lt'n'<'eğl 
anlaşılmaktadır. 

ri takı..·iye kıt'a tan getm ştir. AB 
ikerier şıiıir dahiLnde dc'V"riye 
~rlt'r. 

IBomloay, 12 (A.A.) - Mu:rad 
Abad ~r:nde· ç,.kan kargaşaltk 
[ardia iiç '1ciş! ö'.mii§, bir klşl ya-
rafaııml§'tır. Nüma.yı~ler polis 
kuvv~eri üzerine tuğla ve t~ 
yağod.111!llağa b·,,1tdtktan sonra· 
dır ki hükinnct lruvı;enlt'ri atEŞ 
açmıştır. Hüküınet şimdi vazi
yete tam amile h&ki.ındlr. 

!Baınbay, 12 (A.A.) - Neşr:e
ci;len eeb~ ~n muhtelif 
noktalarında. kar. aşalıkhırm de
vam ettiği biildiril!mektediır. A&
ker kıtalan kargıışa>ık!aııı 'l>as
tmnak !ıusı.ıırunda polr.ııe yaıdım 
ı<tımi§ ve pol<s çok daa. ateı, aç
maü zorunda kalm~:r. S•·at 17 
ye kadar silah ateşile yedi kişi>
nin• öltl'iiğü ve 12 ki•inin yara
Iandrğr 'haber \"eriJmi~1ir. 15 iti
ş;' de başkaı şekillenle yaralan· 
mştıT Nümavıt.1~ !er yo'J\anfa 
. barikatlar kurmak SUl"etile sey
rih-ferc mani olmağa ça:h;ıınış
lardtr. 

P•rı:art<>si günü karg~lıJ<lar
~ J 5 kişi ölmüş H lUŞ yaralan 
nuştır. 

Koıdıi, 12 (A.A.) - Dün hil!>a- , 
hane y kın!a:uula n~ tıaltı 

alrıy halinde sıokakltDt'da dK>hışl~n 

po!e nilm•yiş\>lerl !ln.lemlş, !i>!uıt bun 
lar ı»1-s rnernlll'iarlını taşa tatımakta 
isra.r ettık!erirıdrn oopa:arla cl8':>-

tı!lıı1'.şl31"1ır. B r mikrtar p&>:'3 n:e.. 
mu:'U taşlarla y:ıralanm~~ı:-. 

MadrM, 12 (A.A.) - Mackıra'dA 
Kongre Pa..rüaj mensupla.rı.n?n tev
kifi. t~1rin~ ç*:ın karrştkthklania 
polics nü-maY'ııfçi!ere ateş açınıık 2JOı
runda kalmış!JT. 3 JııWıi ölm!iş v~ 22 
ıa,> yar:ı.lıabu,şt.oq_ Hilkfun~ ""21-
y.te ııa.tı:ımdir. 

, 

ar~ olaulmr. 

A.ıııglo...Sıtksonlarm açnıağa ç11r 
lışhk.lan ve ilk admıwı a ttılı: • 
llU't mü tteiik taarruz denesi 
başlamıştır; fokat bu safhanın 
tamı.mile açılıp açtlamıyacağmı 
Tulagi'deki Jıareketôn neticMi 
gösterl'Cektir. Şimdilik büyiilı: 

gemi kaybı iddialan ve propa -
gan<la n~riyatı ar,,,.ında giize 
çarııan hakikat, müttilliklerin 
Tulagi'ye çıkml§ olmr.larıdır. 
Bakalım japonlar, karaya çıkıın
lan deniu gökcbilecekler nu'? 

ABiDiN DAVER 

Bir habere göre 
(B\Ş TARAFI 1 İC'l!Ci SA.l•i:rnnı~) 

Kor:;;lı mü:ıness-J şöyle demiş
tir: 
Çıkan bir 'k.a--g~şa.J..ık sırasın -

da, jıııpon jandarmraıları t:albaır.ca 
lkurşunilc maruf japon tll()'Yare
eisi l>tnll>aşıYwn Fuj&tıı'yu öl -
öl<lürımüşk-J" '"' japon booınıırıa 
mensup i;ki fthgrafcısı ölüm ha
linde yar~Jamışloı'<lı<r. Pacl<: Soo
wın'm da onını derecesinde ya
raJa.ndığı sanıhna.ktadıx. 
Tedhişçi çet.el.erin şirrtlıi Tok

yo, Ydocohama ve 09a'kıa'da bir 
bd>iş sal,gmı tatıbiJ< etma'kıte <ıl
du'kbnı:ıı ııöyleınişıtt. 

(BAŞ TA&AFI l i ... C'İ SAlll.Fl.Dt.) 

Ce.phenin drğer kı-sm~erineın 
hiç hır d'C'i:"işi;k-.!ık olmaııı~·ır. 

ıMookova, 12 (A.A.) - Snvyet 
Öğle tebliğine ek: 

iKrctskayanın cenıı:bunda şid
d<-tli çarpışına dt"Va.m etmekte
&. Koteln.ilrovo'nun ş:mal der 
ğımunda So'".Yet Jot'afar< tara!fın 
dan yopıJaın büyük .b:r taarru:ıı 
esnasındia düşman ağır w:;-.ata 
uğramışt.r. 

<:h<-:rlratıık ve Maiwop b64:ıe
lcru:de düşmanın tank ve m& 

törLü l<uvvetleri:yie sa'Vaş d<'vaıın 
etmelctoedir. Bu bölıge!e1'de dıiiş
man z.~_vfata ehoırırJyet Vt'r

meksizin Kuban nehıin:n cenlJil 
yakasına var.ınaıt mak:s.ıdi!e ü
mil>;iz g._yrotler sarfetmektedi:r. 
Nehrin aşıl~ilir no:·t.G r<da ıcoo 
dC"ll fıızhı Atman ölrlüritımt~ür 

Vol'O!l.Cj'm t""en\fuunda fd •nn 
kı'.in mahal zapted'lm"!'tır Bun
lan geri almak :ioçin dü;ımanın 
bütün te;ıelııbüsleri hı= çıkmış
tır. 

l\fuskova, 12 (A.A.) - Stahn
gradın batı bölgrl<'rinde her ilci 
has..,,, taraf da miith"ı gny"'t!"r 
SCT.fetmcktOOir, Almaıcl:ar, KaJ
k~da büyük ilerlemelt>r kay
detmekle berab<'r VC>l~a hattını 
kesmeıı:n kendileri için haya\i 
dıemiyeıte olduğunu biliytdar. 

Altnan taarruzunun şiı<iid>cti 
Rus müdafaasının biJ.tün inıl.çı
lığlle karşılanmaktadır. Hava h.ü 
cııın.lanna maruz <J1makla beıa.. 

ı:ı...~- mükemmel bir münaJcalı> 
hattı olw Volga bayıırca iaşekıi 
temin edilen Rus•.ar Klt'!Sk ve 
K>:ı!elniıkovo cephelerine kU'l;vet 
li k ta12r ·~it e•mek ve '<:abın 
da yeni kuvvetler ge:iml('k irnı

k'ôn na m~ ktil'ler. Bu bö1ı<'e}e,,_ 
dt- 'lııı h•ılbin en Qe<tin muhare
lbeleri cel'<'yan etmekW<ür, 

Mask.ova. 12 (A.A.) - Sov~'et 
ıharva 'kuvvctl<>rinin bu-z d>eriıtin 
d" bil- dfüıman kn!ilMine 'ta .. <U 

zu sırasmda bir ' 'l mu~afa.za 
~.si \>ılttrıhnı~ \'e bir dfr;man 
deniz tnşıtmın tntu..~turulmuş ol 
duğu burad:ı. bildirilnı"~tir. Baş
ka bir Sm~ct uçağı da bıı-ı: de-
nizinde son günlc1'ie 15.000 t.o
ıı;lool.uk bir.Al:man yük ~;,a 
ba tırmıştr. 

BiR PAP S UÇTı, ... 
Yaz"& 

yn'ye bellfliyen akt r 
Mabnaızel D .. , dıônu 

tuhaf "aktı; 

? 
ıl af 

- N-e o. senin eı m nazarıı 

ddôtafu. celbetti? G.ael değJ ., 
mı. 

Tina güldü: 
_ Zat on un içın soruyorum. 
- N~ille, yorullı:na • Sah.!bi 

vaz-. 
__ Ya?! .• Kim acalı;ı? 
Matmazel D., et.aftan cSı.ıs ·• 

diye seslercnleri daha ıi.•yade ~
hatsa eımemeGı: ve yan111.da 
re !mQJT'ak ,çın 'l'•nanwı 

ku ıı a eğilerek fısıldadı. 
Ben! ... 

Vt: •lılve e' i: 
- ş. rndi IJCl"ckı &iti oda sah· 

• • 

rlın. 

Pet!ie k~~mrca ık 
•'meye gitti r M dm 
Pnası aradı. P a: , Tc+o 
ıJe be wc , m ~ K :»u , 
loı: nJa idi. Gell.i; ite.,. or: )<Jı 

'il . 
t, e Tina ile Paıpa • 

At na ır t 1' r ' m 
det .a~kııd:r.r edece Jaı u 
gur ıx )' <> 

Tir:ı, qr'Ju1aşı ma mazel D 

L 

'IWl Papas lr.endıs:.. e. 1 
Yo=' 

'Di v k\!.Çük isınıle aralann-

ı 
da- büyuk bı r ..,.ye• mııf [ 
gıl; •tn ştllI'.r r.: • 
=· Pa!)a!:' OSt 

No. ıı --
d!t;ı uamt'leden, bu müm.&be 

sadece arkad:şanın kafasıın
c a \"e 8 -liınde yeri o1dıığunu 

ra m<ıtıs .ı.~ lı.ç a~dannu 

. yle ankımıştı. 

il çı:Jı: s i !Ilişti. 
enberı ~Y .n

bu gencin, bı.r baş 
kası olma:. ·~t m U er 

n u çok ıi~;ıyort'. '· Uoo bır baş
kas ı st'V!l'iiş o t. T na 

ıp :y.:p"' Pap:ıs' ıı gon 
.J ç:kart c k o )<'n, 

"al edecekti. 

iPapas ise bu tı!5Wseye ehcm
m;vet b le verır m • . Gen le 

ı. " 1 rdon bıri olarak te 

1 

Hu,.,;,. Hk devrcs: -ltilyanfa~ 
r'n ıUı-a1ıyi'tlnden pek az ba'hse
d.lcceğ onden· diyebiliriz ki Al
ıınıınıa.Aa J:ı.p:mlarm taa.rruzi ha 
rekntile geçmiştir. İkLoci d<'vre
yi ise mttttef!1deT.:n ıaarruzi ha
~kiıtı \1asülandrr .. ıcakt1r. 

D. N. B. ye göre 
(B.\S T.\Rll"l l İ);Cİ S.\IlİFF.UF.) 
.şgal e~ekı~e bulundl;itarı toprtJt.ar 
v:-dunıın ekmeği ,., y ye<"'i!'l cn<iilSt
'"ıS.ll\n "l'l.adCn ve 1..-&n.Uril dert'IC"ıct:~r .. 
70 m b"orıdan fazla nutı.ız 'r3(YbıelQ. 

ou bone gf!\·Pn seneden 000 mıgon 
ı.: e d::-lıa. az tıuğday alı.rortJZ 111•
d.e-n i~aı le- ka.y?bunı.z. da 15 miıyun 
tcı·dan fa71.dı:-, Ric.ta a..·,:ım ctınelr. 
fe~ketar 

tı barpı:e, So\7ctler &nl•gi s1-
'ftıh1.:ı.nn:a •çin z.aru.'i olan ham ıuad.· 
<!<> Jrayne.klar_.,t kayibet:nıı~r. Ki>
m-lritn yü0de '"'"-•ışı Donctı •ıavza
MJO.;.'\.o t'r'. Kı 1.\·l(•Yn:•1'un tca.ybLndıın 

eon.ra d("l'll\r istlt~!' 8..Z3lnuşb.r. Ni
ıkt'.tpolun elden çtkn&sı ,rnangant"z is
t.ihsa !in! birur a7&1'!r.ı:tı.r. 

Ktm. bburlardn, aJayiard.a, tü
m~r.le-rdf.' mrtr!ı blr~lreme ve hava 
~ 101ant?Ga inıfize.m 'e irızibd: kal
ma.nll'f~ır. Subsyları.n vıe ~crlcrfn 
mevz.llcri!li tedt.ctmrlerine , P bazı 

~a'a!'l.ll ıl~ı.m yaratmnlan
nn m_ •"<le edem<'yiz. B<. al~ ı-.
tı·.:ıı<"tt!a.r yol< Pd.lmelidir. İY' slllılı
lnirlı. ' ış blr':i.ltle!' kurl.i.L:-ak em
,; .. ,t eo!t'ın<~«n tümenlerlnm gcd
lf'l ne k'onuln'aTı ~a .. ~·k rldl.t'Prin 
ü::ılmc sl~!ı.la ı:<"Çl!nıPlid!r Şôındiden 

e:> kat'! emir ıcrdur. <G •riye tefle bir 
adrm ~k'., 

Fatih Oç;ıncu. Sulh Hukıık 
H iıktnıliğinı:l.en. 

Aksray Guraba Hliseyina~a 

mah~ltesi"' n Tek"'k.e sok.ag "da 
2 ı:ııırır.aralı evd<' mutasarrı.fa'\ 
otuıımakta iken 13/3/94C tari-
1'1'1n<le yoE:fat eden ve terekcs:ne 
mahkemcmiııoc vaziyet olunan 
Rük•vero n Uiın tarihinden W'ba
ren alacak ·e bwçlıılarının bir 
ay ve idd"ai vera,;et edenlerin 
ü.ç ay zarfında nııdrkememize 
müracaatlan; alc;i lı~de te-reke
nin hazineye terkedilecel!i illin 
okınur (942/64 T.) 

MÖSYÖ MADRA 

- Size Mii<ıyö Madra.yı takdim 
roer.m. (Beru göstererek) Mös
vö muharriL'<lit. 
• iıalnrnzeL Pripon!çkıa, Papas, 
Tem M:!' ra t ve h«nen şl.ınıdıi ta
nıdızm M. Madı:-a her zamanki 
gibi G lory:ının b<.'kkme sakmun 
da Q>turayoırlar, B<m de yankırı
na oturuıyorum. 

1 ~.~ı:.:~~: 'Mt1:~ 
İstanbul Dönlüncii icra Me

murluğwıdan: 

Evvelce Cerrahpaşada Cerraho 
!>aşa caddesi Mü..W.n sobk 9 
No. da mıı\dm iken hii.len adrer 
Jeri buhıııaınıyan. Şiikriye va 
Suat'a 

62 :n So\-yet cn!iJ:. .ıl'lUn 11\CCIT!UU

nU ve h r nci nrhl .. ordunun lcuıvıvıet-
1• umurınrun fm.~a ek !erdir Uu 
lmha mnlıa ebeoiode bu :1112 li&d.ar 
51 b1n kiot, mır a11::mıış ve ~nuen 
fazla t.allk ~• her <>nslen 750 lop ya 
ek ııeçm.n ;;ı v<7111nrl ll:hr'b ed'l-
11~'}\.iı· D~nın k&y1pf:ıt11 ~
tir. D~ çaıı>'1l?l•larda Hı~t lota
ları da te~yilz etıni$t.lr. 

Du il.!d:>ebard& f&t k ceıx- ;de çar. 
Pl3 n!'llTln b:ı;ı!mıasındarıberl Kerç 
ya ımadası mWarei:"l:anden ouy 
Dı.:..u kavt:ı'.ndm.i 0&.rckA.t...u scnurra ka .. 
dar nlınııı:n ı<e c, ~ it >'l:ı .ırz, 
1,044,141 osr alm ,!ardır. 

6,271 tan1t ,.~ h r çap\a 10.131 
l.op ya l'JP ge.;irt T.iş yıdıut l.lt <> 
ed ! lmlşt,ir. nu müd • za.rf "'da 4 960 
uç;,-G<. hava m ··ıarebelcr·nde rillşt uı. 

mUf, bdf..-;&ca 66·\ l}Ço!A da u ... il&r 

lar ı.ar&fındaıı dü.1.i<i• mii,ltür. 4312 
UÇaııt. yerde t.aıır10 tU' ın.işi..:. 

Ka&s. böl.lCsind~. I!omen kıtal'an, 
Ktrt yarmı.Casıntn dıı'\fu.sıunda tııd
oeıtle müdA!aa edile ,ı S'a·vQnSlka.ya 
;;ohria. akı.~lard~. 

A~r.ıan kıta :ar... Ka1!k8S\ra,"a g\!"
m6te ôevam ~r4.r. 

Almnn ha.va bvvr.t.rrt s:ı:l•ldııe ye 
Karadeniz J'-nlarınc>a ~t ta.lıli
trelı!n!De ~ taar·ruzlarına de·vnm 

Dazinci mııüye taraUnclan Fa
tih birin.ci sullı h uk:-J.: mahkıe • 
me ·inin 91~/19 ..,,yık ve 9/6/!Ml 
tarihli iliına mii"Stenideıı 26 lira 
79 kuruşun ükriyed.en ve 23 li-
ra 80 kuruşu:ıı da Suatten faa v• • 
~reti ,·ekiılet \'e JDMraflarla 
bitlik~ lahaiti için yapılan krg 
takibi sırasmda yu.karıdald ad • 
res.imize gönderilen kra emir • 
leri adresiıritln meçhul bulun • 
rnası ha.•ebik bila tebliğ i:ıod~ .,_ 
diLuiş ve zabıtacr. da yaptmlaıı 
ta.hkikat neti~inde bul=:uı:-
mış oldıığuııdaıı btanbu.I l<:rı: ha· 
kiınliğince icra eınirliıriniu bi • 

rer ay mfüldctle ve bir gıızete 
ile ilanına karar verümif oldu • 
ğuıı<l8:D ~bu taril i ilbdan iti
bıu-en mezkur müddet içinde 

borcununı ödemeniz, akili tu.ldıt 

etmi.tf!JI'. &.r hıma.ye, iki ,ıtl ve iki 
naıt.L~·e geıuvd bOrr:bı.;.:arıa bcıtı~. -
mll;i. 6 nlıtkl,ye ve bir &Otıll eeztbQ 

buora ~aı~ır. 

icran., geri bırakıldığına dair 
bb- .brar getirmen.iz lizıı,ıdır. 
Bu n:ıi.fddet içilMle mal bevanıa-

1 da bulunmanız aksi hald~ ha • 
1 pisle !Juyik <ılımacağınız ,.0 hi-

1 
liıfı hakikat beyanda bulundu • 
ı(ımıı'T. tnkdird~ hapisle cezalan. 
dırıbcağıuı-z lüzumu İr"ra eın;r • 
!eri tebllği makaının. kaim ol • 

S: liııgradm cen<A>ulld<t !ıir 3'.w
yet zuıtı'ı trL'fl! bc>tn2>3.ı.ar!a t.ahrtb 
<d:!ıt~şt.r. Vo • ürıerirıde ı,;r ı;<mıl 
ba~N !IUI ve 3 gemı haA.ra utratıı
mış!ır. 

Voroaej\n ı-mal batl.'>ı:nd.a dilşman, 
o!d~ .rztm sür~n cı.urcw:ı..ax.tan 
ao a h:ı!Af .atme t:ıarı:.rzla-ına t ıo
•ar baJI . ıştır. Bu ta11rruzla,, şıu.. 
de< mutı '-lel•rd~n """" p Jı. 
tü: ntia v~ 4.0 düşman taıı!<ı t;ılırıb 
o!unııı.~~ar 

~lın, 12 (A.A) 
motvrlu kıtal· n ~ 

Alman 

"'00.. tf'I.ı.k!'<li k!Q'd, lmc~d.r, ,\!
man ileci ı;n:;w-latt bu lim&odan an .. 
~-ıı.k ~ kllomeCıı:q uzakta bı.ı.luorn•!o
tadır. 

Tuı>ase isi.ikam~ ' er1ye0 nl
ır.o.n kuvvetı.eri ~i l.ınam:tan 50 
loifumotre bir m-f~ bulunuıyor. 

S<hcicı bir lcaç k;lometre cenub.
dal<A peıiır<>I lr\mı:arırıın eöıı.d.IJ.N,l
roesl vaı.lfeıM mtiiıehaaiıe müh11ndlıe 
ve lı;Qi kıl«luole -.ı.ın brllitle. 
M>e ve!'.lmi:ıtir. & kıta:•r çok (14-
delll i.nf,lf* ııradd<ieri Jrull>.nırı&k aı.. 

rrtil e yangıuf arı 3ÖndÜr<r.d<ledi.r. 
Fıı.tıalı:i\ı;a gayet ~etli icı!iliıltla.no 
tcv!rd elt•ğj qava boş!ukhn dı>layı
s '" b!iy!lk yaogın!Brı tı<le çolıı 
bSQ bir zımıaııd.a 9ÖDdüııdükleri tec
rü be ile •abiWr. 

mak üzere Hanen tebliğ oluıwr. 
718/&4.2 941/4427 

Fa.t;h Sula 3 lii.ncü Hukuk 
Hiıkimliğhıden: 

Cerrahpaşa Keçi!lıııtun m"1u!
kfii Hııscltikadın b'Qkak 13 nu
marah 1'arede rnutosarrıian 
"llttloim iken 3/8/942 tar ind~ 
vefat eden ve terekesine mah
kRmemtııee vaziyet olunan Hü
seyin Fen.'2iyenin ilan tari!ıin
ıden itibaren al.a.cak ve borçlu!a
::ı.ııın bir ay ve irlkiiavı veraset 
edenlerinin üç ay içinde mah-
1<.emeın'-ze ımiiracaaUarı aksi 
ht.lde terelcelerinin hazineye dev 
reclileceği ilan olunur. 

(.942/89 T.) 

ZAYİ - 933 ~<tiinde İstanbul 
Htd<ult Fıdrufl.,.;nden almış <i!dıı
tum ~a.memi za:r! ~m. Yr.nt
d<n ta.adol=ıme ılacatJ,nıdıın ltaybe
..an laediıknamenln hiiknıll yd<tur. 

~ıllz Ö>vı~"" 
Zinnur Kertay 318 

Diker tar&tl;ıcı ~ati!l<nk'u ıa:al ı=======-==-====== 
...ı.n kuwetler doğuya doğru lln· 
len. ".e devam rdlyorlar. Pi'tia.,,rsk'llll zarııandt. yeni ve şi<kicU< bir h!lcwn 
80 ki.ometre doğuı;unda bu!unan Ok ba ?Yka!!<tır. Bu llıilcu.."ll Kaloç·ıa 
land.naja demiııyolu ilfü:ı:k IT,c;rl<ezi kuşo.tılnu:; bulunan &>\-yet ordusu-
de Alman k.Jt.aları t..ratmdJın geride nun tam:t.ınile ta..t::y06ine irıtmır edil 

- S. mırlıarrir mısini:ı? Si

nema ·, rıre altıkadar mısmız? 
Ben, ' mp vam tarrf ndan 
bll•ada f )ın Çl'Vİrrıek k bil 

bırakılmış buluoo:yor. Buracla Alınan 
kıwvetl<c:ıi ıat;yl' nyrı'mıştı.r. • ·ma!e meden hemen baş!ıy.scağı zannod.i!-
cl<>tıru ilerleyen kısııı d!ln Moııdok m<l<led•r. 

o1up ~·· l acıığır t tkike gel-

·rn. Buraya gek mv 
Port ııde Or k st 
yo tesıs"t nı be yaptım. Pek 

-.üreımncl oJdu t4bi!! Şimdi 

İipek F m st · " Ti ndan c Lvo 
r~ '!I. r cna d - Fakat b 1'ilZ 

kenıd.ı1erine oteberı r ~t-em 
l1:ıtm. Esasen mti.<lıj...~ ı de 
~rü~iian., rica<'; Bu iSle m 
~! olacağım. Az 'bör ı da 

(Daha var) 

ltıııoıbask>ı alnu,,tır. Cenuba dı:ıÇu S'aflr.gradm m'l<!a•aa,;ına memur 
YW'ıiyen gn:p ise rr Uhim b•r t:ın""' ecillen rus b:<-lik'rı hll!A bO,.ill< "r 
nrrkeni olan Orı:mtı:ldze•yi bir ilr.1 kuvvet t~ 1 etırrktedlr. Bu kıta:ar 
g: e k:>dar ele l!t'Çirecrk bir d~rum ~·-• 
da bulunlJY<lr. oon 5~,.enıe geliri "" yeni ilı'.iyathr 

la takviye edilmiştir. ~.dl bu clıir 
S'-r.nırradın şimal batımnda j1id- tral ndo!ri 

det mırharab~Pr devam etmek!edir e 1 muhaı~le, 128 k.Jo. 
Çarp-.al&r ,;mı1; şchnin miidafaa metrelik bir cephe boyunca devam 
bö rıdı> devam ed>;yor. Bu bölge elnı<Attedir. Mıi!ıarebP!ere mrrtıtm ~ 
m d<eıt etrafında oldukça büy\ik bir yade, tarıi<, 1IOfp ve Jı.ıı.va bo.rliltlerı.' 
da re le;lk<I eden b'1 ç~vredir. iş\iraıt edi.yu-. Stalinı:Nkl muh3rebc-

Bat:ı emare!enlrn anla0 ıldıiiına el daiıa gUnlel'Oe sürcb'Jir. Çiialı.Q 
r • ı>t'k yal<ında h•m şimal batı Ruslar ne b :ısına o:..ırsa o"·"' tır 

e-ın dıP cenub istik.am~den a.m raaını rnü<l.:ıf.aa etma a7.11Vndrd.ir. 
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SULTAN MECiT 
DEV R I 

E5BA_Ş PEBLİVANLARI 
Ya~an: M. SAMİ KARA YEL Tefrika 

Hasan direndi ve zoriadıı. Ol
duğu yer; haronanladı. Fakat; 
!Ekkirin yulart Hasanı.rıkline ben 
IZ0lniyordu. Zarlu idi • 

Seyircil>?r, gözlerini tekrar a
Ç<p kapadı.klam zaman Kel Ha
sanı sırtüstü yere düşmüş bul
dular. 

JNlh.ayet; Hasan mağiı:p olı
mUJ!llu. Bekir, hasmının el•.nı!en 
tutarak yerden kaldmlı. Al'ınnı
dan (iperek kucakladı. Ellini ııı

'ka.rak meydarulan ayTıldı 
Haoon, ~nHıınişti. Kastamo

rıulular peylivanlarına kwıyor
laroı. İleri gelenler şu ııuretle 
OO:yleruyorlardı. 

- Bak hele!. .. Emme de yuf
ika imiş be!. .. 

Sivasl'ılar, dumıadan d~vul 
r.ru.rna ça1n~yorlar, pebl·\.~an1ar•nı 

ç>p!ak olarak aba bindi:ıırııtş'er, 
meyda01 yerinıde d<:ılaştırıyorlar
d1. Bütüıı bu gürütüler içinde 
hakem ımevkiinıde yanyana oıu
:ran i'ki pehlivan a"alannd~ şu 
suretle kcmuşuyorlard.:: 

- Yürük oğlu ne dersin bu 
r.şe sen? ... 

- -ValJaM ne diyeceği.mi şa
fJrtlım Ay100ğan!. .. 

- Fakat; Al.1 aıh içtlı söylemeli 
hu Sivaslı pehlivan oğlu pehll
vanıc>ır ... 

- Evet, pehlivandır... Ben 
meğlUp oldu ;sem baltitile ol
dum doğrusu ... 

- Sen Kel Hasanın Akko;yun 
tııya bir şey yapabileceı;ALııc ka
rıi miydin 7 .•• 

- Hayı., hiç bir vakit ... Kas
tamorulunun mağrup ol.ııca~ına 
yüaxle yüz emind.ım. 

- Gördün ya! ... Deve yula
rmı nasıl söktü Bekir. 

- Kuır! kapaiı.ını da söktü. 
~ Yaman her'f V'!lsselıfun. 

' - Şüphe yok, Hasamn deve 
ıyularına deve yularlle mukabe
le etti, ve biraz da çamaşır bü
ker ~'bı biikü.i ve y€ndi 

- Bıı. güre.ş bu kadarla kalıt

~r ınu dersin? 
- Nasıl kalıır. Şimdi topun ağ 

~da sen '\Tarsın? 
- Evet ikimi'l, kar~ı, karşıya 

!kal'dlık bu hel'ıf!e ... 
- N,,,;ıl .!J'Örüyorsun sen bu __ ,, 

gu."'I'· . 
- Oldukça zoriu görüyorum. 

Kıılay değil Sivaslıyı ortadan 
('llkarmak ... Sonra benden ~k 
genç te. 

- Her halle Kel Hasana gali
biyettıeıı sonra, Siva.sWar ınu
iıakJ<.a.k sizden bir güreş daha !s 
tiyecekler. 

- Bu muhakkak ... Fakat, ben 
!ıazın-ım ... dedi. 

A,ylhoğanla, Yürükoğhı arn
sında geçen bu konuşma, olduk 
ça ımtereııönd.ı. Aıyıboğanın ku
lağına kar sııo--u kaçmıştı. 
Şöka değil, Akkoyunlu, rney

d•·n yer.ııden hem Yürükoğlunu 
ve hem d€ Kel Hasan g;Jbi bir 
ıpe Livan çıkamnıştı. A,yıbovanl;ı 
da be1'a-bere kalmıştı. Bu bera
ber güreşi bir in1ikam maçile 
t-en•"zl"mek başpe<hlivanhk ün
ıvar r m ayırt edilmesi lazımdı. 

R·<ıta.-r.or.ulular, peföli111anlar 
ııı:r. mavJ.f!'biy<?fuıe çok üzültmüs
ilet'<li. O derece sinirl<?mnişti iki. 
ru.>I'hal ça(hrlarını sökerek yola 
~ııkımışlardı. 

Sivasnar, misafirlerin' b'r gün 
cama alıkoyrm<>k istedikleri hal 
de Ka<Sta:m-0nulular geceden yo
la çıkmışl.ardı. 

Hatta, bu gidişlerine gelişte 

oldı.ığu gibi, ne Tokatlılar ve ne 
de An,asy.ahlar j,şt:rak etmemış
lerıdi. 

kaşa ediyorlardı. 
Kel, Hasan, çok .ırwıhcup bir 

mevkide ka"İJnMjtı. Hatıta, ağalaT 
danibiriei Joen~i6il1e sorou : 

- Hasan, nasıl odu bu .iş? 
Kel Hasan, bzarak ve düpe-

düz şu cevabı verdi: , 
- Ağam, ne siz ve ne de hem 

~ı;.,ilerim üzülmesin ... AkJı::oyun 
lu lıepimiıl.den pehJli,vandır ... Ve 
göreceksıniz ki, bu adam Ayıbo
ğan da yene~kti<. 

Aga, Hasanın bu doğru söe
lcr1rıi manasız bullnuştu. Hi<l':let 
le mukab<ıle erli. 

- Sen, m.ağh'.ıp olduğun :ç1n 
böyle söylüyorsun? 

- İyi ya, bu işi mağlup olan 
daha iyi bilir. 

- A.k•betinden ve kendirıo kü
çük düşünmemek için söylüyor
sun?. 

- Volan mı, doğru mu söylü
yorum yakında görüıniz. 

- Hiç bir va.kit Akk-oyuniu, 
Aıyıboğanı yen·eme-ı:. 

- Yenecektir. Hem de kolay
Lıkla. 

- Buna ned.en hükımefmiş bu 
lunuyo:rsun? 

- Bir kere, Akkoyıunlu, he
ıpimizden daha g-enıç ve dalha acı 
kuvvetli. $Qn.rıt, gü..cşi çok iy: 
biliyor. 

- Lat bu ... 
- Ağam, Alla!lı için söylüyo

rum. Ben de pehlivamm ... G<ir
dünüz beniııı taklığı"' de'Ve yu
l.arından na0 :l kurtuldu. Buke
medim boynunu. 

- Accm;liğ:nden ... 
- Acemilik değil bu ... Zor bu 

ağam ... Eğer, bu oyunu Ayıbo
ğana t,akımış olsaydım valla'lıi ça 
maşır büker g'ıbi biikerdi.m. 
Ben, bunların hep.sile ayn ayrı 
güreştiğim için bilirim. G•ra<lo
larını. .. Gördün ya, kurt kapa
nından nasıl kalktı? 

- Bu da acemil:ğinden ... 
- Böyle deme ağaııı, kurba-

nın olayım, insai etl... Benim 
taktı.ğ;m bir kurt kapanından 
vall<ıhi Ay•hl'ğan kafil<amaz ... 
Hem biliyorsunuz ... Ayboğanın 
!kalçaları ve aşağılar incedir. 
Akkoyun'.u beni bir çocuk g'bi 
üzerinden atarak bır yay gibi 
büzülüp V<' açılıp k_l>.•ı. İste 
Alfalı için doğru söylemeli. Bir 
yiği1e, bir pehlivana yaraşan da 
ha5'1'11mın kudret w kuvvetleri
ni ist:hkar ve işt:iskal etzn:lyErek 
doğruyu söyl.emektir. 

- Demek. sPnin kanaatin Ak
!m~"1.1nlu. A~"1boğanı du yene
cel!l'i:r. 

- Evet... Hem ci.(- vüwe yiiz. 
- Peki, geçen sef.er neden ye 

ncrn<"di ~'1ey<:e ~ ... 
- İste. burası pehl:vanlığa te 

alluk etti;?:t iicn s'<yh·eyim. 
- Söyle ba:~alım. 
- /,masya güreşi Akkayunlu 

ile Ay~boğanın ilk glire~leri iili. 
Birbirlerinin maharetlerini ve 
kuvvetlerini bilmiyorlard1>. Bu 
güreşte birbirlerinin <Jxrecel<>ri
nı tarttılar ... Çalmılarını, oyun 
ve kuvvet derecelerini anladı

lar .. Bu sebeple ik'nd bi~ defa 
karş: karşıya geld1ikleri zam~n 

gü<eş-!e beraber kalan Akkoyun 
kı, Amasyaltya galip gelecektir. 

- Bu mantıki bl.r hüküm de
ğildir .. . 

- Söyliyeyim ağ, m, bir kere 
A1::lroyunl'u gcnçıtir. Son~a, AID
koyun!.u hem sağdan ve hem 
de soldan ve göbekten güreşen 
lbir pehlivandır. Buna mukabil 
Ayıboğan yaşlıdır. Güt<!ş fazla 
uzarsa nefeslenir ... Dalıa sonra 
Aıyıboğan benjm g'bi yal'nız sa
ğile hasmına girer ve korunur. 

(Daha var) 

SAYIN HALKIMIZA 
kömür Alım Satımında Rastladığınız · 

Zorlukları Haber Veriniz .. 

Tozlu, Islak ve Eksik KÜmür Almayınız. 
Kömür Fiatı Muayyendir. Fazla Para Ver
meyiniz. Sarih Adres ve Müsbet Vakalı 

Şikayetleriniz Derhal Takip Edilir! 

Bu kendi menfaatiniz icabı hareketiniz 
olduğu kadar, Vatan borcudur 

Müracaat yeri: "Ankara ve lstanbulda,, 
atlş ve tevzi müessesi Türkiye kömür 

Mi 11 i 
oyunlar 
FesUvall 

H-22 Ağustos duhuliye yöktur. 
Kousumasyon fişleri piyango 
gişelerile Festival yapılacak 
gazin<>larda satılmaktadır. 

Der tüı<lü haha.t Telefon: 23310 

iLAN 
Fatih Su1J1 3 ün.cÜ IIu~nk b3.k.ian-

liii!nd(•n: !M2/81 T. 
Ölilin ta!NM Adı tye memleketi 

1/2/942 

3/2/942 

Yu~uf Şahin Hasm 
Errz.inean 

, 
Gayrimenkul Satış İlanı 

İstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden 
Maryam KırıJııc>yan ile K<:ısta• ntin Boozı 25474 lı>.•sap nurnarası-

1.e Sam:lığımıwJan aMı1dan 600 !~raya karşı Beyoğlunda Hüseyin
ağa Şehit Mııhtaı'bey mahallesin de Tuluımba ookağııxla &.<:ki ve ye
ni 13 nU!l'llaralı k&g:r bir evin ta rnamını b:.rineı clE'· eeede ipotek 
etmişlerdir. • 

Dçsyada mevcut tapu kaydı suret.inde mezkur gayr.m~nkulün 
,(aynı semt, mahalle ve so:lrnkta aynı esk ve yenı num~ral.arla rnu
r.a1'..kam 36 metre terbiinde 42 lira h'atlı kıagir ev oiauğu borçlu
.lardan Kostantinin mutasamf olduğu :·ar:m hısseyı d,iğ<'r bor.çlu 
Maryama sattlğı ve halen rnezku " bedelle E ııni'1et Sandığına mer
iıun o!ıduğu beyau edilmişt;r. B-u kevıfiyehn S;ı.ndık ve ır,isterile
r:n hukukuna tesiri yoktur.) 

Esas ikraz da.>,)•asında mevcu t kadastro p~fuıı ımıe,b:"ce mez
kür gaynmenkıu!ün hududu bir tarafı 13 d:ğer tarafı 15 ar'l:ası 12 
parsel No. lu mahaHer Önü Basma tJhın·ba sokağ;Je mahdurtur 

3/2/942 

5/2/942 

Nuri Bayg;n Bt'1<;r, 
Çemi;kez€1ı:. 

Zekı:ır~a Karatcıp.r:ık 
~ıustafa Eı12incan,. 

S<illih Irmıak Jialıil. 
Seliııuk. 

İkraza esas olan munamımin rapon,na nazar:.r. rnezklır gayri 

f 
menimlün umum m.:sahası 36.5 O metre reri:ıii <k olup b-.ınun 34.5-0 
metre muabbaı üst yarım katı ah§ap diğer üç J:a'1 kag;r olarak 
yapılmış olan içi ve dış• 'boyalı bin.anın zemiüdi:-. EYd<: Altı oda 
1 - Mut'bah, 3 - HeM ve elektrik ve su resi~at vard,r. 

10/2/942 

10/2/942 
10 2/942 
11/2 .. 942 
1Z/2'M2 
20,2/9-12 

Said Arma ;:ian T.Zvflk. 
ist"nb"L 

Fatıma Sa-ktı Halıl. ÇO(l'lU. 
'falip Band:nma. 
Hi.1\..'3.n Al)cyü;z I\fu~Ia. Of. 
F kret: Şirin Reı.:rr> .• '\yd·n. \ 
İıbrahiın Erden liü:,.eyi.n. ı 

SivE>ı. 
24/2/942 Tbr<.him Konır.<ız M~tafa. 
25/2/942 Har~l':· I<uzı;hl Hüseyin. 

26/:.'!/942 
2>6/2/~42 

27,'2/942 
26161941 

1517/941 

T;re. 
Nu:t Öfun HJ~eyiıı. 
Si.irl'yya Güvenç Hasip. 
Salih Ulucan }!Ltt;eyin, 
Ar>f Küçük J\!~hn.ct. 

Pol·aUı 
:İbr<ıh:!'n .A.:bdur:·ahrr.an. 

İ~rnir. 
21/10/941 İsmail Bir:ıJ Ha:aın. 

22/11 ;941 
4/3,942 
4/3/942 
9/3/942 

13/3/942 
ı.; '3ı 9-l2 

15/3/942 

Balıkes-ıi.t•. 
Mehmet Kılıç Şakir Ordu. 
Thına A tınknya. 
Sad:ı..1': Kcç !\>i~ hmet. İzmit 
J{asım !la.lal .o\.bbas. 

rı.Iani?ıoa lJilii>ar, 
Hai•t A.tf'{ Mustafa. 
F...sa.d Yavaş iJ.ldr. 

Babaeski. 
Mehmet Tab,ık 03ma~ 

19/3/942 Osman Çimen Ahmet. 

00/3/942 
21/3/942 
21/3/942 
21/3/942 
24/3/942 
ZS/3/942 

}.'fan~rr. 

Ten,z,iJ e Yümni Aziı.. 
Efta'.ya N;kaç. Yugoslav~a 
Gı>lam Hüseyin N3'rullah. 
St :ı:et Eriş Hüı..~rıyin, 

Rt2a e<>şkun Safih. 
F<lhmi Bol kan 'ı M"'1unet. 

B111gar stan 
Yı.tl\:arırla vefat taırihleri ve adları 

yaz.ılı Gur2:ba hastan-eslu.de vefat t>

derı.Ierıin trl'·n.cSık ve ·1*>t•çlulaıı-aım 
bjr ay ve iddiayı ver.aset rdenleri
nin Uç ay içinde ma'1lkemrmıi7.e mü~ 
raeaatı~ a!J<r:i ta.Kıdiııde ıtcn·kelerı .. 
cin hazineye dı'\7e-CEJH'.'reği ilfın ohı-
nur. (569) 12/8/942 

ZAYİ - Nüfuz cüzdruıırnı zsyL et
tim. Yeni:-lni çıkaracağıandan eskisi
nin hl*mü yoktur. 

Fat\h Taba·kzade mahallesi Kuru 
Dut -ak Na. 23 AıPdüı•ratıman 
Demircan 326 doğum!u. 

Vadesinde borcunu ödememe sin'den do1GYt ycpüan tak.p üte
rine 3200 numa·ra' Kc. nıın 46 rncı ma<ldt,;;n;n maıtufu 4-0 cı mad· 
desine göre satıllinas:ı ic.: p ıe-clen yukar:d~ Yôzıl k,c~gir evln tama
mı bir buçuk ay ırnücl<lc1le açık fil'ltı.rmaya konmuo\'tıur. S;;+:ş topu 
silcil kay'<ilna göre )~apılmaktad-ı r. Arttırmaya ı"'rlrl'~ !"l-eyen (2!50) 
lira Jl€Y aık.çes: \"erecektir. i.lfihl[ Bankalar:m.zdan bir'nın teminat 
mektubu da kabul olunur. Birik miŞ bütün verg leTie I:>e:t>diye rf
simleri ,.e vakı,f icare ve taviz tutarı ile ıe'llahyt I'.ısıım.u borçlu
ya aitiir. A.N1ırma şartnamesi 13/8/942 er. it<ba·ren \eti< k etmek 

l~teyen!-ere Sandrk hukuk işleri sel"\•.i6lnde aç1k buiund 11ru1aca·:{tl'" 
Tapu sicil kavd: vesair Lüzumlu malı'.\mat1a ~artınarn,,de ve tak'p 
d<ıcivasında vardır. Artttmıaya gi r.miış olanlar, bunJarı tetkik ede
rek satılığa crkarılan gayrimenk ul bakk,n<lc. her ;ıeo:»ı Ö[':-enm•§ ad 
ve telakki olunur. 

Biı·inci arltııma 19/10/942 taıri b.inde (P;.z"rt.-si) günü Cağaloğ
lunda ka:rı San.dığmı.zda saat 1 O - 12 ye k&dır )·apı;acaktır. Mu
vakkat ihale yapıl.abılonıesi için t ekllf edilecek bl-<l,,Jin t<>rcihan 
ahnması icap ed<m gayrimenkul mükelldiy<'Ee Sandık alaca-~nı 
tamamen geçmiş o'mnıı: şarttır. Ak'Si takdırde sor. a:rtt:rr.n.-"1 taelı
lhüdü lbaki kalmak şartile 4/11/ 942 tarihine ımüsadif Çaıı-şaınba 
günü aynı mabaMe ve aynı saat re son arllı'l'IJla& y•pıl&c.aktU". Bi! 
arttırmada ga;y-zoim<mkul en Çok arttı.ranı.n üstün.de bı,-a'i<:'"cakitr. 

H~klan tapu siciılleri ile abit olmıyan aliıka<la.rlar Ye inifak 
hakkı sab\plerinin bu haklarını ve hususHe faiz ve masarife daır 
i.dföalarrnı ;iJa'll taırihfnden iüba ren 20 gün içindoe {.'\rak! mi.isbite
lıeri ile beraber dairemize bifüirm eleri lfunnrh. Bu suretle haklan
ıın bılilimıemiş olanliarla hakları tapu sicilleri. il€ saıb;i olknıyanlar 
satış bedelimin payla~masındaıı hariç kalırlar. Dıaiıa fazla malumat 
almak isl:iyen!eıiıı 939/12$5 dosya ııuınaras"le Sandıi[ımız hukuk 
işler' servisine müracaat etm.eleri lüzumu ilin ol.unı.r 

-DİK KAT-
EMNİYET6ANDIGI: SandU<:t an alın ar. py:ri.nıenkulü ipotek 

göstermek istiyenlere mı.ıha.mm inlerimizin ko,ımuş eolduğıı kıyme 
t'n - 4-0 nı t~wüz ctınemı>k üz ere ihale bedelin:n yarısına kadar 
·borç vermek suret.ile kopayhk gö s\et1II1ekted:r. (8695) 

lst•nbul Sıhhi müesseseler arttırma 
ve eksiltme komisyonundan : 

Lry1i tıp talebe yurciu talebt\s.i için 2'000 adf"l t~"'emr g(.ımlf'ği i1e 500 taıc-..m 

~jan°Janın imlili işi· a.ç± Pk~lt:n1C:'-'C lronulrr.u~ur. 

Çiiır:kü, hiç otmazsa bir gtin 
daQıa Sivasta kalarak eğlenecek
i-erdi. 

Kastamonulular, .atlarına bin
diler, Anıruwalılar, Tokatlılar ve 
Sl'Vashl.arla miliıafaha ettikten 
rorıua yola düzül'd'üler ... Gider
l<ıen ne davul ve ne de zurna 
çalı:>-orlardı. B3-birJ.erile müna-

1 o. Dımıi'ioııarı islmtmı U. M. illftları 1 
1 - El<B>!tme !9/Ağllftos/942 e ş nıba gü.nil" AAat 15 de Cağaloğlunda 

Sı~at ve içttmai muavenet Jnild.ürlü;:ü bi·nasm<la tqplaır:ı:an knmls,"Onrla 

ifapı!aroktı:r. 

2 - M·uhan\ırrıen fiyat biı• takını pijan1{l fımdli için 85 kuruş bi,r ad.et 

trenk gOOrı l r ğl içhı de 55 kur u;1.ur 

3 - Muvaıkıkat trminatı 14.-0 lira- 85 kunışiur. 

4 - İstekliler şartnaı1~E-<rinI ç1:1.h Tia güo!erınde Jroml~ göreb.iliıı}cr. 

5 _ İst<!kliler 1942 yılı Ticaret o'ası v"°'kııoile 2490 -ılJ kanunda ya-
Devle1 Deınır yolları Sivas cer a.teJyesi İ{;in tesviyeci ve tornacı alınaca

ğ:ndan istrklileııin Haydarpaş.ad.a bird'nıei ve Sirk.eoidc ddkuzuncu işlı:>tmıe 
n~üdürlU:klerine müracatları. (8641) rz:ılı v·ec.''ka]ar ile bell4 gün ve saattckomisyona möraeflat)aın.. (82'76) 

TUGLA 
lnşaatınızda... Ocıaıklarınızda ... 

En fenni şekilde imal edilmiş 
REKOR inşaat Tuğlası 
REKOR Ateştuğlaıı kullanınız 

ÇÜNKÜ 

REKOR M k T<mhıamr. n.,.po •dresi: Tülün gtıo.c 
ar a rük Kmıer]i "'1kak No, 21 Tı>I. 241S 

istanbul" Belediyesi ilanları 
Mez.arbklar müd:tirlüğütıce 9'43 yılı }..Iayıs eonuna kadar yaptırılac:ılk 

taıı.ır,;ncn (750) .adcd JMlW (2490) No,lu kanunun (40) um ına<ide"'n~ ~&
re paı.zarJ:ı.ğa konulmuştur. 

Mecmuunun keşif bedeli (18864) lira (5-0} kunış ve terr.·nalı (28~8 in 
(18) kuruştur. 

K~i.f ve şartname zc.btt ve muame ~~ müdür~ügil. k-a,cm :ıde iio~·ü ef?.L'li.r. 
İtlale 24/8/942;pazatıtesi güni.ı saat 1.ı de da4mi enıeümı.:nd yap acaktır. 
Taliplerin teminat makbuz ve mek1f:up ::ııı ,-e kc:;nl.lıJ'lıe"n ·o,... azı:n g ·lffi di-
ğer \..-esikatariie ihale günü murllJ':.Yt.'n saatt:e D<ı .i Enciiırrnıcte bJ1ıJ"lrr<J-
l<ırı. (8002) . 

Erzurum imar birliği reisliğinden : 
İnıar Bi!"liğj tarafnıdan yaptırıladlk dörde- da·reli 6Cl!L:.Z IYIE\::Y'OllUn "'~ 

işi kacııalı zarf usul1!e ekııiltmeye Jronulmuı;'lur. 

Kfl~f bedeli 99546 ]irradır. 

İlık t•>miııatı 74~6 fü11dır. 
$:ıt:·tn.ame, plttn ve <Hğe-r e'\'rakı ~ınaı- bl't"J,ğ; m.uha~.Elbeısınde gO ·Jir. 

Eksilbmc 31 ağustos 942 pazartee günü stıa·t. 15 de Erzururn irr:d 'ği 

fl'l<'Ümeni taraJınıian vi?öıyet maık:uı;ı:r.ıda. y.apılacaktıJ'. 

Tal1ip~eıdn ~aret odası vrsikası ve bu ı.şe ait Nafi.adan alacak arı e"t .. 1:
yet veslka ve ten:i,nat makıbuz~arını vr tetı;]:J mf'k.°1t>J-p ar nı o glı.r :4::ıt 

H den evvel k.omicyan riyase<tirıe verme!el'i rlan ohırnı:r. (8578) 

Nafia Vekaletinden : 
El:.::lmıeye lwrnJan >;>: 

1 - Sn l'!t.":~ on döl'dıincü ~ub<• rr-üdt.irHiğü b.C. gr iıçinöe .A.t:ı:t.k ~ ·<ı. 
ba'1ı.1~'tııklaıı.nın 'kurı·tu1ıTI:- ı Ye Ası edı..r:i ı.&lah:nt."l 1.kinaJi işJ~ı. 

Tah.ın.in edilen k~;f b• df'li fiat vahidi eEası tiz. rinıcWn (1,553 382 a 
(79) kul'u~ur, 

2 - Eksiltme 26/8/942 ~t·lhmC r~stıa~ n ç.&..?1Şanli.'3. g inil satıt (15) <l.c. 

.A.rılJ.~araöa Su jşJeT'i reisliği bin651 i~lnd(I ıoplar::ın S'.1 Ek.sıltrrı.e ıronıi!''\"()l c--
Oıasında kapalı zarf usulile yapılacruirtır·. 

3 - istendiler ('iksil1ırne şartnıa."Tl si, muka\·e]e p'"(}j(\S'., b;..y;ndJ-J '<i ri 

gf'nıe-J şa!'tnın.mPGi, umuırn..i su i~cri fetni şartnamesi ile hususi w feraı~ şa:....-1,.. 

~Jerı \~"' p.rojeleri (50) lira (00) kuruş karştlığ-!IJ'l<da. Su işlpxj re ğin
den cılabil!rle.r. 

4 - Elk..cilbneye g"""bi]n>Ok için i<>leic.Jilerin (60.345) lira (49) J<ıını"1ul. 

mu'rakıkat tıeınıinat verm.·es~ ve ek'silimMin yapılacağ1 günden {'n :ız üç gtln 

e\"'\-'t:.1 b'.r dıil~kw ill' N~ı:fia v~~ti:ne müracaat e<iıerat.-:. b·..ı iş :Tı~ih " o -

rnak: üzert! ı"C'Bika alır11aları ve bu vf~yıı gijr.-tr·rme].Pti şr ....... ttı,.. 

Bu ır.i.iddet }Cinde VC'Sll'lca ~1nde buiunma!yan.a;r eksiltmeye &oJ°"ı:: ("Z.-

le.r. 
5 - İsteıkli}Prin teklif mPktuplarını ik!bic:i madOıedf> yazıh sca ten ~1 

saat ö:1-0A:Sine D.dar Su iı;1en. rP':i!1iğin nıAiltibuz karş1lLğın<ia. venr~lerı a:t.JJTJ 

du•. Posl;,da olan gecikmeler katıul t)Ci;!n;eız. (:;gıoı (BG~O) 

İstanbul Deniz Komutanlığında 
Deniz Lisesi 

Okuluna 
DENİZ LİSESİ: 

ve 
Girme 

Deniz Gedikli 
Şartları 

l - Druıiz lis11sj11in birinci sm.ıfı.na. (?"tl'lll~e istei!Uı cıku-lıı.:"dan ~ma e 4t'u
Janlar a:ınaca-k!tır. 

A - Lise birine~ s.ın.ıflta iGtmaJe kalanlar ~iz lisesi birinci sınıtına. 
B - Orta. okul son sınıfında ikmale kalml3rdc.n dcaiz l!se: b:r·~.:-: :::.>nı

fın..o. tallp o!a.nlar ~l lmt..ih~nlar.ıru ver<lH:.e:i ~d·roe aJm...., ni: ıt.ız~re k; 
tvıt yapıi.acakrtı r. 

C - Lise b!rinci sıru:f :yaş harld; 15-18 d.r. Altı ey ktlç'\k ola.; la•· k•
bul cdılir. 

DENiZ GEDİKLİ OKULU: 
2 - Dt'n\z gedi.kli oılnılunun ıber üç sınıfına orta ~uiaa 'l!knıa:e ka.Jaın

le.r allnaedıh.~?I. 

A - BuluOOukları sınıfların mua&l1 olan t~li Olru 1u BJnıtlar na it 
311t ediloctt{]erdir. 

B - Gedikli okıuluna gir!~ y&ş haddi btrinc! ronıfu 12-17. ikinc!sınıj 
13--181 üçüncü sınıfına 14-19 yaşlarında o]anJQr kabul eıdil~·kk>r:iır 

3 - İı.stıaı1ıbul ve civarın.da buJuna:ıl.a.r İstanbı.u deni.z ko(n:.uıt.a1 ıığın-a 
İsli:inbul h.a ... icinQe buluoon:ar meJ:ısı.ıp oldı.ıkla:ı ;ısit-er.ı.:.ı:. cubeieMn mu~o. 
s<1.atl.ın. 

4 - Kıeyıt müddeti 2Q Ağusto. 942 akş:>mına l<:ııdardır. (8'603) 

KIZILAY SATIŞ DEPOSU Dı:ıın..KTÔRJ,ÜGÜNDEN: 

GAZOZLU MADEN SUYU 
Karahisar Tabii Sodası 

Adı ile piyasaya çıkarılan yüksek ta>)ikli reyrek litrelik 
Maden sU)'U Beyoğlu ve Eminönü Bii~etle'l'"imiı.de 10 kuruştan 
satılmalrtadır. 

Yeni Postane karşısında 

KIZILAY HANINDAKi DEPOMUZDA 
a~ağıdaki fiatlar iizeriııden ayn<:a sipariş kabul edilir: 1/3 

litrelik bir şişenin bedeli (Suyu: 10 ve ~işe tkporitosıı: 10 ku 
ruş hcsı.bilc) 20 kuruştur. 100 şişelik sandıklar da satılrnak!ad " .. 

Sahibi: E. t Z Z E T, Neşriyat Direktörü: Ce\-det Karabilg 

Basıldığı yeo:: .son Telgraf• Matbaa,;> 

HASA 
MI 

1 ViTAMi REMLE 
Vücut için vitaminin ne kadar lazım olduğunu herkes bilir. Cilt için de vitamin ayni hayattır. Son :zamanlarda AYrupa ve Amerikanın ıtriyat ve g 

zellik enstitüleri -ritaminli kremi istimal etmeğe başlamışlar ve güzel neticeler elde etmi,!erdir. Ciltlerini beılemek ve gayri tabiiliklerini ve enfeksiyo 
larını gidermek yolundaki gayelerinin tahakkuku üzerine bilhassa kadınlar araunda müthiş bir heyecan tevlit eden bu kremler bütün müstahzaratı ile 
ıümul bir mahiyet alan Eczacı Hasa'nın enerjik mesaiıile istihzar edilebilm}ş ve Hasan Vitamin Kremleri na~ile piyasaya çıkarılmışbr. Yüzdeki ıivilc 
lerle ergenlikler ve buruşuklukları izale eden, ihtiyarları gençleştiren, gençleri gÜ:zElleştiren bu kremleri derhal ve bilatereddit istimal ediniz. Has .. • • •• •• 


