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4 üncü Dil kurultayı kapandıJ 

MİLLi ŞEF KURUL HEYETİNE ! 
BEYANATTA BULUNDULAR 

~~~~~~~~ ... 
11 B:arultay4a girilen mavaflaldyet sizlere yeDldea Ti 
evvelkinden daba sıkı çalışmak ve gelecek kurulta
ya daba çok verimli çıkmak borcuna ylklemektedlr. n 

Anllrara 14 .(A.A.) - 4 <iir.rij [ ve goel eoolı: Kunılbıya daha 

Yeni. Harı"cı·ye n;,ı Kurul'taymm ka.pımıışııııı mu- çok verimli çıkmalı: bottuınu 
tsaı:ap RıeW?ıcunilmr ismet İlliÖOO Y~. Ana davala • 
tq>laırlı sa'lmıundakıi Joca=ıda .r.lml'ıdaın biri olan dil mese· Vekilimiz başkıan Maa.m vekıili Ha<ıan Alıi lesin; KID'Ultay. s0ıere eman..ı 
Yücel olduğu balldıe yeni genel etmiş oluyor. Bımu da gözö • 

ÇQr~l'e mesaj gönderen 
Beis Rm.veli 

Numan Menemencioğ 
lu, dış politikamız~ 
kıymetli işçilerinden bı 
ridir • bu buhran yılla ' . 
rında vazi fesi çehn °": 

lacaktır. Fakat büyük 
h met lnöniinün tevec· 

··h ·· ·· ııe milletin iti· cu una 
madını haiz bulunan· 
yeni Hariciye Vekilin;i· 
:ıin muvaffak olacagı
na ir.anıyoruz ve kendi· 
rine başarılar dileyoruz. 

>'azan: ABiDiN DAVER 

H axiriye Vekilliğine, İs • 
tan bul me:b'u..-u Numan 
l\lenenıeıu:i.oğlu tayin e

dHıdi . Bu tay10de yüzde yfu; isa-
bet ~ardır . Çü:ııılııii yeni Baridye 
V ekıilim iz her l>aıkıındaıı .bu nıü · 
hinı vazifeye lay ık, güzide bir 
§llılısiycitir, biT halk söule ~inin 
eridir. 

J\'ıuııan l\Ienemcn<:ioğlu, meşru 

th<>t yılla rında, Maliye Nazın 
w a7an meclisi reisi olan Riiat 
Beyın oğlu, vatan ve hüniyet 
piri büyük Namık Kema!Hı to
runudur. D•maırlarıu.da Namık 
Ke:nıalfuı kanı dolaşan Ye yii
:rcği onun 'atan ve hürriyet ~kı 
ik çarpaıı genç Vekil, bir dev· 
let adaıırunı, kelimenin tam ma· 
nasiıle devi"! a·daillll yapan "" • 
ciye, zeka, tahsil, tecrübe, ça • 
h~hk, başancılık, ll2iro ve 
irade gihi bütün vasıflan sahip
ti:r. Yeni V<"kili biiyiik kardeşi 
Anadolu Ajaosınm kıymell:i m ü
düru Muvı.fiak Menemell<lioğlu 
gibi, meş1'ui>yetin ilanından ev
v.!l•ki S<'nelerdell'lıeri !anınını. 
Akr.mı arasında keskin zekıist 
"" cellbc-<esi ilo temayüz eden 
Nwnan Menermmcioğlu, daha 
g~'ttQ!iğlnin ;Irk y>llarında par • 
lak bir istikbale namzet bıılun
dnğunu gösteriroi. Arada geçen 
yııll:ııa:, onu olgunlaştınn.ış, mü • 
kenınıet bir insan haline getir
tniş tir. Lozan hukuk fakiiltffiin· 
de tafısiliııi ikmal ettikten son· 
ra, bil-inci dünya haırbinin baş

la.dığı 1914 yılında hariciyede, 
de\"lot hizmetin<> girmiş olan 
Nwn2n Menıeme-ncoğlu Viyana, 
Bern , Paris, Büıkreş, Atina, Bu. 
dapeşte ve Byeru tta va -
zife görmüş; 1928 de Had • 
.,iye Veıkfıleti birinei daire ıımu
m i nıi.idii.rü ohnuş; bir sen-e son
ra , bİ!ııİ nci sınıf elçi de""""'5iıle 
h ariciye n1iisteşar]1ğıu a tayin e- ' 
dilmiştir. 1933 de bii~ tik el~i P"" 
yesiıı.e terfi cıleo-ek Hariciye Ve
lı.ıileti umıııni kf.übi ol:nıu:;>for. 
1937 de Gaziantep ıııeb'!Miluğu • 
na seçilrnlş ve hariciye siyao.i 
müste~a rhğın a ta)·in ..Jımmuş • 
1m. 8 ay soora moo'usluk<tan , ... 
•iyasi-rniisteşa.rlıktan istifa ..ıe
re.k tekraır umumi katipliğe dön
tnü~iür. O \·akiıtenberi bu .., •. 
zife~·i bü ıtk bir liyaJratlle ifa 
efrni ... -tir 

Xuman :\!eneuıeııcioğlu, Ha
•ici~·e Vekıilct:inde huluntlnğıı 
13 Y!I içinde de\'lf"tin u1ühim si
)'asi, adli, ft.-ıt.Jsadl, 1nal'i nıuahe
rle \'e nıukaYelelerinin nrüzake
.telW'iıtl', bu orada Boğa.ıla ın 
Ycnıi re,iinüni tayin eden .Mc>ntrö 
konfeı:ansına is trak ebnis '-e 
llatay mcse-l!"sin~ ait görii ~ nıe
leriu idare \'e intacı kefldhijne 
te,di olunmuştur. :\fii tebas.• s • 
IM"ın net icl'lendi:remedikleri bn· 
a.ı iı.t ...,..ı; ,.., mali mukavelc!Ni 

;!'".Ql'."U. SA. 3 SU !) 

meıikez k'!Zlllu heyetiınI lkıaJlınıl nünde tutaraık ona gö~ ça • ATLANTIK bU\YıııronU!Jla.T v-e kendriJemıe şu lışacağmndan e.ıııimim. H"JIİ· 
beyanatta bulunmn~lardır: Dize başa:nl.a:r dilerim.• 

..Seçiımini:ıi robrik ederim. MİLLi ŞEFİN ÇAYI 

DEMECi NiN 
YILDÖt~UMO 

Kuırıul tayda görülen muvaffa- Arlkıara 14 (A.A.) - Roiıııicumı-
k iyet sizrere yeniden ve ev • hur Milli Şef İ.nıiiaııü ll>ug'J;n saat 
velkinıdeıı daha sıla çalı,şm.ak /SONU. SA. 3 SÜ. 4) 

-------
Reis Ruzveıun 
Çörçlle mesıjı 
---•ı---

"Atlantik prensiple
rımizi daha mesut 
bir dünyaya doğru 

götüreceğizu 

Dördüuıcii Dil kıırnltayı üye~ jjopla.ıı tı haliııııde 

Vaşüıgtoo, 14 (A.A.) - At· 
lııntik mukavelesinin izmasının 
yıldônümü münasebetik Reis 
Rum•eltin M. Çcirçile göndeıdiği 
meııaj ezci1mle şöyle demı:kte
dir: 

B. ~M. M. tatil yaptı .Sır sene ev\'el müşterek bar
~ kuvvcle kal'Şl mukavemet 
gösteren milletler, mevcudiyet
leri içL'l ~urp:şan birlikler veya 
k üçük gruplar halinde idi. Şim
di bu milletler v e gruplar J3j r
lıeşik milletle r halini aldılar. Bu 
milletler , A!lanti,k mukavelesile 
ilfuı edilen prensiplerin ve müş· 
terek pl'Ogl"amın tahakkuku su-

Dünkü toplantıda mühim 
bazı liigihalar kabul edildi 

~~~~~~~--~~~~~~~ 

Teknik 6iiret.lm Ok.alları Artdırılacak (SONU. SA. 3 S Ü. 2) 

Ankara, H (A.A. ) - B. M. :M. 

1 
bQgün Dr, Ma:iiliar Geı'!ll enin reis
li3!-n.de 1oplaamı,tır. Ce~::.enin aı;:ıl

ma~mı müteaiôb vekaleten• Xhıre e ... ı 
dllmt'lklte olmı Ha.riciyc Veki.lllğ'ne 
Başva:dlin lııfuı<ı Y<'\",.,,Oe İıs\anbuJ 
mebusu NumG.n l\tenerrırn.cioğlu'mın 
1.aô'in edi~diğine dair ri)·a-.eQ.i cüm
hu.r tez:ı~errsi okumnu.ş mı:-vufia1k~-

Amerikalılar 

---·---
Malayta ve 
Sankristobal ·) 
Adalarına ı 
Asker Çıkardı 

---··---
Amerikalılar yeni 

takviyeler aldı 
Va~ ogt.on, 14 (A.A.) - Bah

tiye ne:ıaret i dün akşam aşağı
daki tebliği neşretm ş•ir: 
Sa1ıomon edaları. .ela hare 

devam eıımektedır. D • bölge 
lerd<> lıikli,.'lecek lbir oey y tu • . 
xa~k tay.yare gemısinin bir ı-a 

arruz netıcesın:de ates alıd.ğı hak 
kıt'(1aki idldia,arı resmen teyit e 
der ıh \'lbir haJber a nnıamışhr. 

V srn~n. 14 (A A.) - Ame
rika lar Japonları F1orida V" 

Tulagi aılalarındak hava <!an
laı-1111 ıahrp drni.ılcr ve M ·1ay
ta a<las:le d<ıılıa ccnnpıa San
la"~ ı .ıl acbsma aok - rıluır-
m rd , I' niz çarpı~nıas d'C 
v ek dır N et.cc henüz 
be de :ri.d .ı- J pon gemil rı o ı· 
t ~ ]ru,wt'P ~le sa\ a'a gı •tik· 
lui ç: n bir ok Anınıkan aşıl 

(SONU &A. 3 SÜ 1) 

yet d;J~'Jücri '°" aJ<loşlarla lk•İ'ş'l
lanımıefotr. BuOO.an oonra Erzincan 
m.r->buslu,ğun.a sı ·çiJen Safi Erdem 
and iQfl'l;ş, müdb;r ~ z:ilı?'UJ"l se
bepı,,r!e tal<ib ve ıaı..;ı,nr· inıl<>Uı 

göı'illmeypn bof'(Jarın ~!'k.l:lüne, ~ 

kıiy..ı. muo;:-a.de:mesiOOtT. malül o~anJ,a 
.rın iktisadi bıthran verg;:.:aıdt;n ıs

tisnaı~yebnııe ve in!'ı:oor b~iyesinden 

ist.ifad.- hU6u.sunda haTib malülu hükl 
mi>l'dr o!dlikl.::rı..'1a da;r kanr.rnı;.n 

t(rincl maddesin'in tefı:.:irh1.e, Sarr:.
sun eskl belediye rct..4 İhtıitn K~ieli 
ile nl:übend\s Ali R.agı.p fü>s.tayın 

cezalarn,un affına ait kanunlar mü
zaQtrre Vt'! kıabı:! edi.Iııni5t=tr. Af:Y.erl 
:Cabı-iltaılar, trkaü.t ve mu.aven-et sc:ın
d.ı.ğı bakkındcıl<i .kan.unun 20 ~oci mad 
deshı.'in teJsi r·ine ait maıJbata ile h
lkPri memurlar baildkı."ldwj.ı 1455 s.E~ 
yı·lı kanun\.illa bi: nlt.\·a,kkaıf: ma<l.
de e\klennl.esir~e, detviet 'n"'.ı~ım1:u-ıo!'; 
aylrtdarının tı_•vh~ VC' feadüh.1 h:ıK
kı.ndc:.ı.'.ti365S s.<ı.y.lı k.-!nuna bağiı ı 
saıyılı cetvelin 1\.ILI ri Müc~ Ve
;rojı;ıti kara ::lSTI·.ında df"ği"Ş!"+di'l: :ya-
pılrr.2.;ıoa, iske.,rirrı n Tmanın:n 
DrııvJM. Denı.i7oj!arı \"(' lim:ıınl:iırı 
)ş.ie-:zne urrı.uon mutiiirlliğü.nr> rievM-

(SONU. SA. 3 SÜ. 3) 

76000 Faşist 
Partiden 

Tardedildi 
---·---

Buna sebep azanın 
yurd mO.dalaaıı 
için l\fHis teşkll4-

tına yazılmaktan 
kaçmasıdır 

Londra 14 (A.A.) - Faşi~t 
pall'Li8i aııaJarındaaıı Y6 7in Jciıır~
nin pa!'t!ikfen ihracı bırar1a~ • 
:r:rım,,,...ı:ır. 

, Bu karar, dün Musolin:inin n'
yasetinde yoııpılan bir parti top
lantısında ~a ed11m~ir 

Bu ia.aların gayretsizliği ve te
(SONU. SA. 3 SÜ. 6) 

r Yeni Tefrikamıza BKgün "" Başladık -
Allahın Belası! 

Ba~ından soouna kadar heye candan ve mer~"lan 
tilrcJe tiotzeye,, ayni """'""11da düşüne düşüne okuyMa
ğmrz ma~eralı, ha ali bir roman değil, aklımıza gele
nıi~·re<".k drree<>de müthi~ JıakikaHerin hikayesidir. Bu 
macc.raları tam içinde yaşamış ve o;imdi ne.fsini ıslah 
etmi.s bir haydut. •hatırat.. halinde yazmış \'c bu eııer 
hiitün dünya dillerıne Çt'\filmıştir. 

ahın Belası! 
Dfyt• <Jıin de tüyleriniz ürpererek hak vneceği

nız ve •oma affedtteMniz adanı v c oıınn ben'.IJClleri, 
İ.n<:.an nıhı un De derJtD İ<tihalelerc müsait SOh6ll2 bir 
en · ikim ıbar.,t olduğunu goste rdikler' için, tefrika
mız ayrw:a tahlili bir lı:rymeti de haiz lnılunmakUıd ır. 

Bugünden itibaren ikinci 
\., ___ sahifemizde takip ediniz ___ ,,, 

SAYI - 1096 - SENE - 4 
F I AT 1 
H~r Yerde 

DhacAT TA IC V f M 

Galleteye 

,.,.deıil .. 

...... k •eri 

Yıl: 19~2 - A<;y: s. Gün: 2:!7 
15 - AGU.STOS - Ctmıa..~ 
R umi 135'8 - A.gt:~1os - 2 
Hicci: l&ll - ŞABAN - 2 
Güne.;: 5,10 - Ög'e: 12,18 
İ!kindı: 16,08 A·1 ... an1: 19.~ 

5 
GAZETESi l, vertım ..... Ya·l<lı: 20.52 - İm'e.k; 3.16 

Ticaret Vekili Şehrimizde 

istanbulda hemen on gün
lük buğday stoku yapılacak 

~~------~-----~ .... ~~---~~-~~-~~--
Behcet Uz, ArjanHn ve Amerikadan bol mikdarda hu~ 
bubat get;rme teşebbai slerine gir~şildiğini bildiri_yor 
:lstanbul.uaı iaşe ışlerı hakkın· 

d.a tetki.klerde bulumnak üzere 
Ticaret Velöli Betı~et Uz, dün 
APl<a~aıdan şehrim;z.e gelmiştir . 

Vek'c Hayda~paşa gııxında Va
ii ve !Belediye Ro;si Dr. Lu1ıti 

Kurlar, Bdedı~·e bctısat Müdü
rü. Ti~d.et, Petrol ve Toprak 
M~i15uiJeri Ofıslc!'Onin müdürle
rile \'etirnic1e b:ığlı mü~ln 

erlk'3.nı tarafından kaıışılanm~ 

hr. 
Ticaret Vek:J&,e birLkte Teş

ll" 'lfülandırrna U. Miiclürü Avni 
Sakar, Toprak llfahsulleri Ofis 
Mtıbayaa Müdürii Nurj Orak ta. 
şe!lıri:m;~e ge lanişttr. 

Behçet Uz, ist~~nda krndi
s-le görü<en bir mu.ha!Tirimize 
~ beyanatta buluıımuştur. 
İstanbultla lşl<-rimin mü-

Ticazeı 'Yel.ili Behçet Uz dWı Ticaret Ocbısmda riyaset 

ettiği tıoplantiıla üeıri aürii len tikiııleri dinlerken 

saadesi nisbet:nde kalacağım. 
ı Bura<lal<i te<'kikJerimin bir haf

la kadar eür<"CC'<ğini tahmin e<li· 
ıyorum Tetluklerirrrin soıında 

matbuata ımı!assıil malUmat 
verecr-ğ~m. 

Yaln:z ~ kadannı söyliyeyim 
iki, İstanbulun ekımek işi mem
nun;ye< veric. 'b•T <ekildroir. 

Kendi ;..tiısal ettiğimiıı matı
sulden ba.~ Aınerika, Arjantin 
ve Mısurlan da h11bubat getir· 
mek ü~re teşebbüslere giriştik. 
TicaTet birliklerine. börek, .sinı;,t 
rinali h~lıJkınıda burada yapaca

ğım tetkikle'den sonra karar 
vereceğim.• 

Vekil, !Hayrlanoa"'a istasyu-

ıı'Ullda Vali Lutıfi Kı.rdarla İs
tatibulun ekımeltJAk bug<layı Iıaij{ 
kında görüşmüş '"€ azami 0 1 gü 
ne Joa.:lar i.staJ,.ibulrla 1 O gfüı l ü ı< 
bir ilıuğday s1ıoku yap:lacr.~ını 
'Ye bu SUTetie İsıalllbuJun ekııJ,fk. 

Jıik i:lıtiyacının günü gününe kaz 

şüaınmak güçlü.lt'erinin zail o;a-
(SONU. SA. 3 SÜ 3) 

, - --- liii " 

22 ünde !HiNDiSTANDAf Mukab· 
140 çete : V~Z\YET ı taarruz 
öldürdük SAKiNLEŞTi , başladı 

-------
Sovyetler inatla mu· 

kavemet ediyor 

1 • 
ı Bombayda mata-
1 zaıar tekrar a~ıtdı (1 

Vlazmad:ııl Baı ta- ! Fabrika •ve iplik- : 
arrazlarını bertaraf ( hanelerde amele· 

e t t 1 k 1 ler çahşınağa 
B erlin, 14 (A.A.) _ Aı.-n&n or- 1 ı başladılar 

duları Başkomutanlığnn tebhgi: Bombay, 14 (A.A.) _ Reuı,.,. •-
Kafkas çevTesinıd.e. bi1ıhassa jallbın.ı.n hUGU.::::i ınlL1a,bırbxü:1 

müd<faaya elverişli dağ];k arazi· Bu sabah Hind;"ıanın her t.ı.ra!.n-
<len favdala,nan düşman şinı<ıl da umıı.ml b•r ., :ah dev'ı.m etmelö-
K~ya k1,·ısı limanlarından tr oldu,ğıı görii::ımıl.ş ve "md:ye ka-

07 O .... r hiç O:r YC'rd~ hiç bir hadisi' çık· 
haşlamak ·Ü0er~ den!z yolilıe ri· n1a·n1ı.şt.1:·. BıcnnOayOa mag-az.alar a-
catini kapabrıak için inatlı bir çılmts ve iıpl~an-E"l<?'rle dittrı· il'll:J-

muıka'\.'emet gıöstennektedir. rika1a.rın a.mpJeie.rı çiil1$n•ağa haş-
Bu mukavemete rağmen, Al· h:ı.mı.şJa:dır. 

m.an kuvıvctlerin:n taarruzu iyi A• rupa kı.ya!ati.nden çı~u1Fık için 
kted' ei>iselerini çıt>.ar.ı.TJ:ı.ş olan H~ntı~ a- ı 

şarllar~a terakki .etme. .~· mele bu "!b;•clrr'n! 1dorar giymiş-
Bir noktada e-lıeırrı.lnl)'€lS1Z duş.- le-rrlir. Bu h&rıek.et\er::f gÜ\'etılrrinin 
man ~V\•ecieri:n'.n üsleri~e olan a.::tım~<l o~clut,"Ullun delildir. 
nıu'\·asalası kesilı:rnis • "€ dağ·tıl- Di.ğer b'.r QC1K hs.dıs~1-er aı...:ısın.da 
m.ıştlr. kOt:.ıçü b.ı.r ınauat:a yağma:::.ra yan 

10 " ;;us.tos ııecesi bir Alman eın»ı.a ve bir t:km bmaları.n !ah-
~ d 4 000 rlbiDe !şt. r-9k- etırnl1 halk· :kütJ~ıeri 

hızlı botu Tuapse aç:ğın a ' w.erine po1is'n atr,; l>Qnı>lk mPcbu-
t'onilatoluık 'biı· 1aı;ııt gemisi ba- ,;ye1'nde ı.almı.; <·l<iuğ:ı da bildiri-
nrml$iır. 1en Nargpur'-da te1rr olanların m&-

Don d,in;<;'jjin.de bir A'nnan ha· tarı 6, yaralıların oded\ de 15 dir. 
Ye alanına taaıTUZ:.:l 1C'ı5-et.inüs e- BirJe.slk yi\ı\yetle!' v~ı& Sir Mo-
den b;r düşman uçıl: teşkili Al- (SONU. SA. 3 SÜ. 4) 

____ , __ _ 
Don dirseğinde Al
manlar durduruldu 

• 
Voronej, Brlansk 
kesimlerinde yelli 

yerler alındı 
Ankara, 14 (Radvo c, c1e

si) - Sovyeılcr Do~ dırseı,.mcıe 
taarruza geçerek Abıanları dıır 
durmuşlardl!'. Yoroncjdekı :L
.arruzlar da de\'an1 et.mekt t-tiir. 

Sovyeıleıin bütün 01eph~le ·
ile vaziyete lulk:m olmalar• \'e 
taarruz: a~da bulunmaları So,·
yet orC.~,unwt lıüyük kısın. de 
henüz yıpranmadıklarını oöster 

n 
mek""1.edir. Almanlar<ı im'h ve 
esir ettiklerini bi1dincl.kler1 rn
kaoıılara rağmen Sa\'yet oı-dusu 
bütün cephe bo-yunco sayıc" ,}s
tünlüğünü "1.inde il ınıak' 'l "· 

MoslroYa, 14 (A.Al - Reil <'

?1in hususi muhabirı bildi.ı, r· 
Sovyec komutanlığı Kotdni

lrovonun şimal dıoğusunda fev
kal.ııde büyük topçu k.uvvl ti< r' 
taıhşit etmiştir. Almanlar bıra
da o kadar <fa:klet:J bir lı<:rcij 

(SO..'fü. SA. 3 SÜ 2) 
mar. avcıları , . ., hıwa karş·kcy
ma ,.tv>şiıe fiikıı vokedilmi!?lir. 

Vooon<"i çevresinde Bolşe,·:k
lerin teselli taarı:uzları akim kal 

Milli Oyunlar Festivali Dür. 
rnıştır. 

Via"l'ID• dojhımında ve Rj<"v 
yakınında lruvveclı d:üşman ta
an'llrllan şid<le-tli çarpısmakı~la 

(SONU SA 3 SÜ 5) 

-- " 
IBUZ DOLABI 

GENERAL ELEKTRİK mar

ka 8 &J ak yenidir Yl'N'K.ERS 
hnıtgmi fırmı. I.ükıı 

tezgahlar satılıkt.r. 

Galata: Arrbcami B€rgamut 
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Dikkat 
. 

Heıtıangi ;.c as:.:Q', kuvve • 1 
tüıln bu seiUklaordao geçıeo.ilııne
s · iç~n. j.<il •. ütıb~ te1ıe1at verJ1J&-

t.e) tiJhmiıı e<iııeııJeri e VllJ: • 

Şehirde 
kuduz 
var! 

dır. 

.si .• V'El)~lnrt, lllil0g'a:llacuı arb - 1 
!.af'ma yer~ olan müdaliıile-

Bu yalçın ~T &ı'a'Sıuda su, 
o~a .bol<lW'. Hele b1rQ>Aı: ının-
la , f.,.,DJ.iıde leziz ve 'Ouıı: 

kö· Bahçekapıda 
pekler tarafından 
ıaırılan kimselerin 
tedavi edilmelefi 

ri """"' :ıer.. ~ etımesi liızıımdır. ~:~.ar fışkı~ ~l• ı 
Köylere, (Avulı denibr. Bu 

isi.ın, en tEmiz füı4cçe bir Ji -
medir .•. Her av\Jİ, tam ınıırıa -
siıle bı• (mı..~i:<«n mf"Vlıl) dr. 
Bcı mevldde aııcıık (toıp) silahı 
""'91..t:İr. 

(Sulak) nehr;, (C.. Koıauıh), 
(Kanı), (Avar 1, (Andi) i.:mıin 
dci<i rmııılcl.a.ra ayrılır. Dik ve 1 
yEl!-.~ıve ~-ala"° iiızeı1ioıben 
} ıiz.Jerce met.re dericlı'klere Jö
kül.en bu şelaleı.erın ~- ;ı 
ptA< bt.'<iii ve ~i;r. 

lazımdır 

Son günleı-d.e şehrimizde 
s.ık sık kuuuz hastalı.ki.arı gi>
r~ıü. Geçen gün Bah
~-ekapı trarrway yolu ile Ka
t.rcıoğlu hanına !kadar olan 
m-est..tf e b:r ~iuduz köpek 
b.r ÇOO< .1<.ır..scleri ısırrr.ı.,<rtır. 
Fakat ı sırıl.arlardan yalnız 
bır tanesinin Galiıta kudlltL te 
da \''.ban.esine müracaat c-ttiği 
görülmüş ve yapılan muaye
nede ısıran l:öpeğin kuduz 

'lop ~ıu.i eri mus\csna ol -
rııaı< üzere, bu ı>~ ıllar , I~ 
b.r si~n ve v~"'1:a le tahrip et
mok mt.ımloü n ooı;.ıwr... Ayni 
ı:::ıır .nd;:: - birkaç b:n Jciıi..den 
iT' .ı: r.e.p do.ışır.: kuvwtleri -

Salak ~Ja.nfa. ~ 
• e sık omıaıUaı \ ;ıro.r. .lkWn, 
bu ornıanl.an t><&lcmcJ:< lçııı bU
yük bir ooc-ertlıl;: ~·sür. 

rtıl'.' • 1:1:1:ri huc ile a; la'1'3. 
r,'.nn: · de i v~ ilı l 
l>aorlıe ~r 

Dı;ğ" n lklimı, ,•.d.-tur. Bu-
oo h: <.'il a u!Jar k:ı.'TUlı.ui'.ıeen, 

..ı faza çBı de b:r 
takım tedl> l re mı;rııcaat olu -
':ıtıl' u tedbir\er cüm~rulen 
"ı.n, ,,...,,..., avullar kiııınıiıen 

ila!meılerine karşı ku
~t· Ve evlerrielııi OCGI< -

!ar .ı, bülıUn b"nayı ıo;ıtacaik su-
rct.te olı.mıntışt.ur. 

, bagiare \-e batta su
Y a ) ..ı 'J.."k ll'E uu.ı.lthk me.:,ıe,esi, 

C!Tı ronrn di.ışiimı~l<: okmtir. 
Avw kuru ~r... en f&:ı:la enmı
·ı11) t ve•ilf'OOlt ncı<kta, eV'\·eıa 

dui' na '" 9Jll ra BOi:ıtı:• ıkurşı 
mu'J.:ıa\·c.•mdıi tamın etrr.e.ctir, 

i hın •ıre bu iklirran yaşaıyış 
ııtl...n, ~• may.:ı!.arı cesa • 

retle y~tl.muş olan Dağlı!ı -
taın ~ııı- ı daima laıaırımı.ıırı.ltğa 
yı:ıkleşt ı.r. İçlcrir.de lııır -
~pek aıdr. 

(Ave;r) kı<-.ı şecaı.tl, adeta 
müfrıit bir al"t'eoodeclir. D~ 
!uda yapıdac, 1ıemaııg, b:r nıll
~ ve rr.üaad h!de, !.ı.rı 
sı.lurtığı zıırınaıı s eit; ve tmcıv -
;oiiııw dıır'hal f~er 

gföoeriri-er. Hay ı!llıarıru fetla et
meMe, btt.;o bil<! tere<Jdi.iot. eıt -
ıııezı.a. ... Bu 'hlll91da, kadınlar 

da .. ~dl'!'l-e ar1eta mıiiısab-.Jca
~ k:Li s.rlM. '1\iyJer Urpt•ı-ticİ 
hiıriliııeier yaratırlar. Sırası gel
ro!~·c. bunlaruan bah•.edC<.tj'iz. 

A-.. •:rr larl;. a,yn; ırk1<;;r.. ola.n 
(Çeçen) !ere ·geJinoe .. Onlar, nie
hetcn Oıi!ıa sak.io ve mul.eclik! ir. 
C=ret ve lruvı.'Otler.in.i bior ham- 1 

kde mf e'.ımi2ılıer. Ilatp'lerde 
ııeı.l..~i ctalıa soğLtiarnlılık ile 
~.ırM.~-ı U!roi:h. eckrle • 

Keofİlll6 mcliımir.ıln n.:ııı= ve 
vaır.5E"l'i bir a i:ıısanı ürlı:iüıte
cok kıad.ar sert ve vahşidir. 'De
cı::m sr.thıodan binlerce metre 
yili.":?sek daglar.ın çoğunda, kar 
\-e lhm: kütlekri Ck:;ik d ..Ur. 

O:ığ1ıarın ~. çııplııılııhr. 
H mer.. 'her clağ, arlela ydkpare 
IJ:>ır k. ~ır... Y•ııylalar ac ve 
ı:lal'<.LT. Onun için g<:-nlı; düo: ve 
oıt~ıılk ı:razi p.n-ç-alıirı, bu ik:ıya 
1<-ütl IC>Tm araısına ~ \.al -

Ycy}al.mm ve değlann t\ra 
la ıı.yr.J.ııuşttt-. •Bu UÇllrtlJTlların 
ltı ayn~ır. B uı.1><:·ıınımlocın 
içir.ıde, (3 bir. metce dcrinlik - • 

o nnanlar, Dağn"..an hal'kır.ın 
yclnıız odun ve ı.a.bia i:h1ıiyacı.o.ı 

ter= etm&le . harplerde 
de bı..'loi:::: İŞl'Cre ya:r<ı:r. B:ı:i'.:ın 
s . Dagıstaınlılm-, bu QC -

re nn 'içlcrint' ~lırler Bu 
ok agaçlıır '" asıı fa, dcta mi&-
• k blr mrvlite bufuı:ıu -

)'tlrl=nış gibi, kendıı.eıtrnl IOO
yük blT emnİ)o"et!e muda!.ııa ~r
le r .. S ·ı gekl!kçe n 'edcce
ğiıı:iz .kmıh vak'aların e~ 
bu balta g.irrnteyElo orrnan..laıdll 

~ elmijıtiı. Hıımaı beııneı:ı 
d.iyooiliNı iki Katbs kalıraııı.=
:ıarı varlıll'!aırı.nı, bia1&z da bu 
nmı..-.nlar ~de ııdame ede -
~. 

( Çeçenlstıııı) demlen mda
lııa, Kafksayaı:m erı güızcl ve en 
'!"İl'Mle bir parçasıdır. Sa(Yıl>a -
m1!)"QıCllit tieıcwede çak olgn bar 
ı.kıuı dereler lıu ınrnıa-ıa, a
deta biriıı1ne :kıanp.ı.ş olan bır 
su şebelresi ha.lıiııi. a·hn~tır. 

Burada, ruyüılı: lciiç uk bir ta
kım onnanlar vanhr. Bu onmım
Jardan bazılan pdlt sık w lkoıQınç 
tlllr. y erlilttder. baŞ!<ıı, hiç mn
~e gin'ııey.. cesarelıtıe buluna -
ma:ı:. 9.ı'.l"!'t yabamctl:ırdan gi:ren
ler olml'a, ır..ün*ıükı tleğıll yol 
bulup çkamaz. 
• Bu mvMıkaıda da derelerin 
açtık!lan mecl'ltl:ır derirıdı>r. Fa
i-.at ı .;;nura. D3!,Wııslıatıdfi oldu
gu k<:ıCi;or \'lll!h'll VC! bnku:ı:ç de
ğıldir. BıilillıD; muı>is ve ~ 

Çeçenlerio avulları, tarlaları, 
baglQCı, çlttlılk1eci, hep o meb
zul dercler ve ıl'ft1Qllda.r llt'ena..ına 
diziılrniştir. Bunlenn arnısnia 
yuele:ree ev !erden niirekfuıep \ıü
y.11< avuHar da görülebilir. 

Çeçen a1."llllaınn., ev·loerıi, Da
i;'lstan avuJlarınmk:i evlere na

z.aran çdc bıısiıtıtir. Ekserisi l!İrer 
«attı blııalardım iban!t!ir. Dam
lan, düzdUr. Hai'if kerestelerle, 
güneşle ~ kerpiçlordcn 
iımal f!<:liı1rnİljlerdir. Falcat görü -
nüıı-leri güzeldir. İ91eı"i, trnuiız: ve 
çdk ter1tiplirl:ir. Odıamnr.a, haılı
!M ve killıın1er y ayllm~tt. Se
dirleri, kıymettar kumıoşlar 
'l<.q>lanrnış şilteler ve yzıt~<"
la ~: Raftııtrfl'..a bcıS<ır
dan gü.,"ü m kr, ııeıtrr.IV'e rler, b<it' 
çdk u.fa.k tefek ev eş:> afarı :1:
zilmi,<1.ir. Duıvoarlaroa. e9lııi ve 
yetıö siı.ihı'laırla, ay10tler ve ha -
disler yazıiı obı J.av'halarlıırla 

süsleu ıııi\ı"1 . 
(DaM. var) 

1 
otduğu anla.5ılm'"tır Bunım 
Jçın digcr ısırıla.nlann da sü
ra tJ.e teda \i ed 'ımeleri için 
kuduz müe>Se-sesine ~§"ur
nıaııı be• wmcktedir Ak>!! 
takdirde m.krop kar.a <car.ş.ı
cak ve o kimeeler de kudura
oak, ihmalleri hem kC'Jl<dileri
ne, hem de ~alanna 7nrar 
vereoelırt:ir. 

Bc-led:ye hııdut.ı.ar:ı içinde 
kayıd.edilen kuduz hastalığına 
tutulan hayva'llar taraf,n<lan 
ısı.rıL.n Teya ı<ırılacak olan
larm vakit ge<:iMU"d~n \eda 
vi~ koşmaları lüzumu sihhat 
mfrdur!ügü taraf:ooan biicli
rılmekt<.<ii r. 

Bat.re-kapı - Katırcılar hanı 

arasında b<r :ı.np.," tarafın
dan .sırılanlar hemen tedavi 
edJmel:riirler. 

Bir çocuk kayaya 
dtl,ttl 

Ra..-kôy' Mek.tep sokagında <r 
turan ~n adnıda bir.sinın 4 
y.aşında:u o;ılu i.~a'k, bıı!v;Nie do 
laşırken 10 met.re derinltğuırlekL 
kuvuya düsmü~ür. 

Çocuk boğulmak W:c"f'ykcn 
.ırurtanlmış, Balat lu.stadlanesi
ne kaldırılmısıır. 

Sünnet düğünü 
Beyazıt naıhiyesi Kn:ıl.ay Ku

rumu tarafmdan bu ~k,.,;,m Ca
ğal-Oğlurodaki Çit'leo;araytar bah
çesinde bir sünn<"t düğünü ter
tip edilmiştir. ıoo çocuk sünnet 
edi~klir. 

1 t: 0ÇUK HAB~ftLElt 1 

* Jandarma Umum Komuta
nı Korgl"ner.al füj~tü Akın diın 
sabah şehrimize geimiştir 

* Yükııek mii'ıenchı okı;lu
nun önündeki sa.hanın a•ğaı;lan
dırıtmasına yar:11 ba..<ı'ıanacaktır. 

* Eınniy t 6 ınıc• şube miidür 
lüğü benzin tah dhlııtı dıe'vam et
t'€i müdıdet zarfında taksilerin 
·belediye hudutları 'lı.arici'lle çık
malarında veya çıkım<ım-.ıların
da seM:>C>St oı.duğunu hilıd;nnis

tir. 

1 & DA al>' ' .. 

iÇiNDEN .•• "'ıl Milli ~yu~lar ıoıs POLirıiW =====;;:J;..,1_ F estıvalı O t k .1 
d .. b 1 d r a şa r ı e 

Memurlara veril~cek ku~aş ı· unge~ .. aşa 1 Avustralya 
Vt! ayakkabı munasebetıle Festival hasdib ile Yıı.zaıı: Ali Kem4' SU:O:M,ıN 

Ya.zan: HAYRI MUHlDDIN yoksullar himaye 
Meude.k<!10n ilrl'ıt.adi .ı ..... 

...... u iyileftirmeik uğruua e 
nerjik bir progrem lır.kip Dlıınek 
te olan )eni hük:Umetiniz, he 
nüt, piysayı düzf!'llleme;te çel~ 
mıkı..ı.nc. üphesir. bunwılı iı 
billııiş ol01ıy1t<:al.nr. Bir defa 

ı mitli · ltbQI '"' ;,,tihlik piyasa 
mn diiftldeıncliıktea ve diinya 
piy-lile jm·kanın e.ı iyi şe'k -
JİD~ li)ı>rlaadıktan, ticlO".i müna
kalat )·o!wwı konıhıktaııı !IUiftr& 

da hülciloıdin ilgisiz kalanuya 

dinle, bu zii.w.re devl..t nıemur
larınuı yiyecek ih1ıiya-;1arite nıe
mtll' olmty"n mtmlaç büyük şe· 
bir haJ.kiıu p..ııaJ ılığa k:tr5ı hi • 
ınaııe kalır. 

Hiç öyle ~aumni etmemekle 
beraber biu: öyle geliyor kl hü
kfunet, şüphe-§İ'z )ine pi~·a~o10 
seı1beMtigine müWı.Jıale efoıek -
siziıt, devlet memurl,..ıru bı<o -
peratiffer ve muhtaç ha!k züm
relerlııi de devlet tar:ıfmılan sa
tın aolma..ak ucuz le\-n edilecek 

cağı ve )>l'<Jlg'l'ıuınnda er gtt ~- yiyim \'e §"İ) im zaruri m..dde • 
linliğinj göreceğim;. ön..,.!; iş- !erile kurtarmak: durumuna gc-
Jer ,·ardır. Nitekhn .,.yın u.., . çebilir. 

veıkıüimiz, ilk ağlMa, devlot ıne- Nitekim Başvek.;.kıtoki ko -
murlar....,, , . ., a 'lelerinin ana misyonun devlet memurlarına 
giyim ihliyl'Çlarının da düşü _ ve ~lerine elbise ve a) alıkabı 
nüldüğünü sÖ) leıırişlerdir. Baş· temini mc•ale,i.ııi iot:eJe,-ken, ~u 
vekalet müsteşarının ba~kanlı • nokta) ı da bir defa tetli:kten 
• d ' gM a '"ekiiit'ller mümes>illerir>- geçirmbini l.emtmni ederdik: 
den kurul"11 bir komi.>yon bu De~lct memurları ve eslerine 
me....,leleri inceliyor. ayakkabı '"' elbi..-e lamamil~ 

Evel, istiıı..aı ve istihlak piya- paraısw. verileceğine, bir miktar 
pnTa alınn1ası 1üphesiz. hiç kiın· 

sası, yani ıniJlt _piyasa.mu 01eu1-
ı.,.ket iktasadının bellremii{iılir. senin n:enınunluğwıu a•al1ıııı -
Bunun doğnılnıa:.ı cihette ilk i.•- yıı.ctrl;;hr. Fa·kat, buna kar~ılLk, 
tir. Fakat devletin, devlet Jıay'. ""ıl her dedet iııhıde bio-Uıci 
si,votile ""' bii)·iili rolü • Dawe- planda gclme•i gerek olan ço -
1 'liıo• · L- :ı; ct.:.·klarla ' üyiik ~eıhirleri~nizin 
• 12ın ın:yanııaımıısinde önem 

le .kaydettikfari >ınlf fark ve ta- bu sınıf de\ \et ıneınunı dcre<:e-
sine teıbbül ed<ın halk zümre -

hı>kıkiim.leriııe meydan veııilıM- lerhıiln de ueur.ıı ayni mülüm lh-
yeceği prensİpJerlıne uyar&\.; - üy·aı;luı temin edimıj.ş olabilir. 
t&m müstehlik .,... ve piyasa- Bu, •eıtıo.t piyasaya hiçbir sn· 
nıa tahakküınii altıll<lı kal:ım retle te5İı" ye miida.hale t ~kil 
halk zümr<>lerin rn ezilme0>e.~i - eolıneıdildcuı bll"!ka bir t"§la iki 
ne ka!"f' göstereceği büyük ~- büyük ku1u bİ.ı:'lkn Hrnnu' ol-
sasl. ettfr. Bu ziiıınrcye köylü, mak gibi bir fayda vermiş ola-
orla maaşlı de\'let memurlaırı "" <:91<.lır. ,,.nıyoruz. 

edilecek 
blJ;nönü Ha!iı;cvinin hazırla

d.ğı L'• ha.ltalık füli Oy<1nlar 
Festival.ine dün alşam saat 21 
ele Taksim Beleıiil • Gaz~nosun-
cln başlanmıştır • 

MHli Oyunlar Fesı valm.n a
li'i törenine gelen ziyaretç:leri 
~e:amlıyara.k sözlerine ba~lıyıın 
:Elınmönü Ha&<•vi Re:ısi Dr. Ya
vuz Madan ezcümle de·ııiştir 
ki· 

.Bugün burada seyredc.:e~.ntz 
oyl.inLarın hep~incl-:? gdzüniize 
('Rrpacak eksik ve ku..>urlaT ne 
o!uıfSa ol~un bunlJrın nıüşt~ı:ck, 
uzun 'bir tarih birliği. dilek ve 
ülkü :yekp.1reliği hal nde yükselr 
ter Tür1':1ü11ün ruin~ kıymet. k.a 
1'ilı'>e' ve iot'yakln•·ırxlan bn la
rm; çıiia vurdttkl•rında iıphe 
edilrmcz. Bun\arda bir yar.dan 
mı'letY.ıniz ·ı ruh ha1llnesindeki 
ze-ginllk ve te!'evyüe ;;it şaş

maz belgele!"ni !'Öreceğiz .• 
Eıninönti Uail;cvi- rest va! ha 

sıl-.11• W., yw•SU !ara geIL'ş m k
yns yardım!a a bulunnoak
tJr. ilk olarak 200 yoksul crX'uk 
giydirilecek, yo~=l ıı.!lcl.crin bı~ 
kısmına 1 70 ııon fasulye, p rinç 
ıır.crcimek gibi gıda maddeleri 
dağıtılacak, 250 ton kömür Ye
ril<'cek vt' alınacak zeytinyağı, 
s•bun gibi maddeler için de kar 
ne ' 1e da· ıtılacakıtır. 

Sosyal yard m şubesinr ayrı

lan 10 b'n lira ile bu kış bi.r kı
sım )uksulfarın yakacak. yiye
cek ve ı:,n\·eeek ihlivaçları karşı-

büyük ~ir işçilerlle otta ücret .!\yni zıınıonda, bu rimreniıı 
ve kazançlı elıir hallcı d&hildir. ay1tkkaln ve elbise buhranı yo -
Hiikılmtıt milli piyaoamızla ~- luna koıHlıııklan llO!llra yiyeeek 

ı 
!al'&eııktır. 
Törendıe lıtımbu.l ~ '\<e be

Jediıye r.,;., · Dr. Lütfi Kl'rdaT, ibi-

1'llibeT körlüyii kon·ırıuş. köy • ihiiyacırun ayarlanmatıt için iş 
lerin giyim ihtiyacını da el lez- ynlruz plJ""- alacağı vazi -
gilhla:rilc brşılaıne& tedbiri at- yeli belclenıekt.:ın ibaret kala -

1 
riıcci ordu müfebtisi Or~eral 
Fahret'tin Alta~· ~·e Örfi tiare l ~~~ da hzr bulunnruş -

mışhr. uktır. 
Piy a~ da lgalaııı malul'l!ldan a- ı r;,;;;..;,.;;;;;;;;;;;;;;;;.,-;;-;;-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~=;;'"\,--

ftrr ekilde sarsılacak d..vlct me- =:::::;ı= ot N t) N M Es EL E LE B i :J;::= 
BIUl'Wııtı da birinci elde g}yiın '-

ihtiyaçhrrma karşı korumak s o h/ ""k 
tedbiri ahnddaclır. • erbest piyasa (le tacır a a ı 

Geriye, pjyasa>ıla biilün ı;:a.v -
ret ve tedtrirlere rağmen fiat • 
lar bu züınelere ajj'Jr ı:elmiye - ı 
cek biT ;eviyeye düşmediği tak· 

İktisat müdürlüğii 
binaya taşındı 

. 
yenı 

Belediye İ.lct;sa< müdür'ügü 
ile tek•s heyetinın fen müdürlü
ğü bi.nasına nakledi.lmes: karar
lı:.ı!·~·'mıştır. }'en müdürlüğu

nün t.:~macağı Skoru Val<um bi
nası ~altiplerile \>elediye arasın
da bir anl~lamaya ~·.arılmı~tır. 
Bir kaç güne kadar fen müdtiT
lüğünün &yoğluna. ik.tı!'llt \'e 
te!tış heyeti rroütlüdi.ikler'.nın 
defe~ ınüdilrl.Cığü binasına na1<
l ne baslanac•ktır. 

Thğer. t~"afıan bf,lediye zabı
tası ile mı.~-guL olmak için iktisat 
l"OOÜ"lüğünd<" bir ır.uaYi.tı lık ih 
de,, e- · !ecektir. 

* Gazanferağa 
tal'7.;ını :çi 36 b ıı 
caktır 

medresesinin 
lira harcana-

Ser~t rPkabct usullerine gö 
re satııı yapm piyasa.da fialiurın 
dü\lfilesi ı:ızun gelir. Ticaret Ve
k.alet' vi.l:.\ıetlere gi:indermi.ş ol
duğu tammide 'bu d~ııcefini 
anlalmı~1ır. İktl6at ilminin rec
rüıbe olunmuş katdıeleri bunu 

icap ettirir. Fakat böyle olması 

~m iki şaı~ın vücudü Liizımdır. 
B4risıi, norn.ıal umanlara 111ah
sus piyasa, diğeri ele tıoptmcı ta
cirlerin ahliıklarınıda ırr..drli 'h
tiraslıır ve kazançl.ar k:•rı,.,sında 
<'ğ'.Jmiyen. ge·v'Ş('m'yen, bükü!m.i 
yen sağlamı k; ... 

Bu ;ki ,,,.rtın düşün<lüğua üz 
l'bbı meYCu<liyeti iddia oluna
;,az olunsa bile i1lbat edileme-z. 

T,;,aret Vckalet.;n'n viLi~:lc
re yap.tığı tamime giire 'her nevi 
gıda madıdelerinin mei'yet Lat
J.an ..,,,..30 olunacak. Satıcıya n.or 
~nal bir kfıT temin edilecek ve 
bu usul esas oloc&!lct!r. 
Zeyt:~ağının ~rrliye k<.-far 

Yazan: H. N. IRMAK 

satılanları geı;en yıJ.daki i:>"tJısa 
lat.nrlan kal~nlard.r. Toptancıya 
nihayet .ıo kuru~ mal olmuş.ur 
Perakcnd<:cilerin nihayet 75 ku 
rtıııa satmaları ic:o.p eden:li. Top

tancı vt' perak<'rıdeci böy'<-ee 
normal karın. ~'ap::ııbil'.ıtli, Hal
bu:ki ze'}"tinyuğhırı geçen yıldan
l:ıeri 100 !a.ru,.'lan aşağı satı na
d:. Seıfocsllikt<!n oonra C>Ski fial:.
ları~da 3Q - 4(1 kuruş daha zam
lar görüldü. 

Pirinç te hüy1"'iir. Top\I!acıya 
nı.ali~·e! r. .h~yet 40 kuruştu. 

95 - 130 arasında satılı~w. 
140 kuruşa çıkan beyaz pey

nir, 200 kuruşa fırhyan kasar
peyniri, 80 ku~a kadar yu«l'e
]cp zeytin, 400 kuruşu buf n 
Y•" hakkında <laıha ayru hesap
lar Y"'P•lır. :müta~ealar ileri sü
rülebilir. 

A vulltral>•Y• lı.ar ı j
t.eıı.did; &iiplc keıwliıni 

dıba ziy&de göstN"meğe 
ba ıyııcıoık ciiıriinüyw. Düıııya 
haıobinin. lotiyülr Okyuuıı ~ -
,_jJ>d~ durgwılu.k deV!'CSİDe 
geçiyor. Soa deniz muharebeııi 
hunu :ösıt••neilııtedir. IBu •uo
harebenin tabilıltıı h• ı..w. 
g•edıaniyeeektir. Giftttık ına -
lômatt:an çok f<'Y ö;reuiJeeeğl 
tahmin~. 

Du rg>unlue de resinin ötreC-
1 iji şu <:!:..:yor: • 

Anglo-Sakısoıı. tarab için za -
onan f:aldaısız ~. A -
ıuerMoıın kıt»Q Avustral)'~;a 
gt>lebjJm4Jerdlr. İngiltere ile A
merika arasında<ki i~liğ'i ve it 
böliiruünde A vw.lralya.nııı mü
dafaası AmerH<abla.ra bırakıl 
ınış oluyor. İngilizler de lcccıdi 
kırvHflerini llrta ş;.rka ve Hi>n
di aııa toplamış bıdunııyorlar. 
lJii)·uk Okyanus sahnesinde vo 
Uzak,nrkta ~imdiye kadrur gö -
ruldügii gilıi bıınd"11 sonra da 
hava kunetinin rolü hrudim 
gös.~rece.ktir. 

Bunıın arkawwla diğer bi:r a· 
mil var<lır ki o da ayn,i derecede 
1nüht1ndir! Deııizdeki ü~tü:nJük. 

Büyük Okyanuı;un cenubu 
garılı · inde üstünlük daha laıııa
mile A.ıı:glo-Sa&son taraflflın e • 
!ine ge~ıncmiş bulun.oyor. Japon.o 
fazın lehindeki bu hal ise japon 
..aıfülıarp geınıileriniıl varlığın -
dan. ileri golmektedir. Japouları 
agw donenma:ıı nerededir?. AD. 
glo-Saksoa askeri muharnrlcri 
bu donamnanın Karoli:ni ada -
larmda pek iyi bumabildiğine 
ihtimal H>regelmişlerdir. Olur 
olmaz ml>CCl'alar için ibu ağıır 
danamııayı öne siirınemek, da -
ima aay arak esaslı 'bir deniz 
kuv,•eıine malik olmak japon a
.ıniraUer'nin ~ d~üınliikleri 
noktadır. 

Ok,vanmta ce~ eda,. \t-ni 
mıı.lıareıbeniın t.af:.ıi.lıitı vfl'il<İiık -
çc gö~d~ ka-çmıyao:rk olan batu 
'belli ba~ı çizgiltt olacak Meso
lii. japon dentt im \'VOtlerini:n e· 
""' ını t~kil edııııı gemilv bu 
mulıartlbede - ıJ.e:tt.ceye kadar 
tehlike~,e atılaJillml l~ir?, A
merikan donımma.sına karşı ja
poelııonn elde ettikleri ilk giin
lerde söylenen nnı.affakiyetler 
onlara ne temin eMbilmistir?. 
Deniz •~ ha,·a lı:une'l>leriııe da
)aı>mak suretile jsponlaınn gi
ristikleri lıa'l'ek«!....ı.,0 se~ do 
kuz a)-drr ç;k şey öğ'renıihniştir. 
Bu yeni muı..u.e.beden dıalıa no
ter öğrenilelıilecek?. Bn swıllıcri 
daha da arttırarak srralama!k kı 
bil. 

Fakat uoutulmıyaeak olan a
sıl nokta ~u görünüyor: ltl.'r ,·a
k.it için ı;üvenileh~cek saffıhaq 
geın.İ'leri elıeın<lir. Burada bir 
uıtl daha ilave edilse ge.U.: A-

-------------·-------------- ~ ------------- ---------- ---------- ------
( Aınerilcıı yeni d.ilTIY'l oldu o-

141ı, o da diğer btUün menıJe. 
ketler gibi yat:"§ yuvaış taazzuv 
eden an 'ııneleriııden bir çoğum.ı 
muhafaza cLrr.cktedir. Hala hük 
münü yü.rütım bu a.n'anderin i
çmtle •yileri olduğu. g;bi. kJtii.le· 
n de vuırd&r. Ltibn bizim kötü 
gördüğümüz bazı §eyleri or.lar
dan lwlki rle ryi ve keııdi!eri~ 
lıUs bulanlar rardır. 

VAŞANMIŞ MÜTHİŞ MACERALAR mızı takip edeceklerine 
b11lımuyonız. ı 

1 i İstanl:ıulda olmak ü1.ere 
memleketim.ooe mevcut 18 ma 
karna fabrikasıtrn "" verilerek 
i~lelilecek mi? Bu takdirde bu 
:fııiı.rikalor.. her gün 500 çuval 
buğday verilecek, senede 9 mil
yon kilo ma'karna hazırlanacak. 
Hazırlanaca·k makamala.rın bak 
kııJ.larda nilıayet 70 kuruşa sa
tılacağı hesa.p olunuyor. Ş:mdi
lik lbu bir miitalea ve hesaptan 
ibarettir. Çünkü, makarna imali 
müsaadC>si Yerilip, verihniyeceği 
tıakkında ~ bir karar he
nüz yoktUT. 

merikalılar acııba jap<Jnlanıı a
s>I deniz kuvvetlerİ1!İ l~·kil e -
den bii)iik lıvp gemilttine k
~· ne del'ettye kadar meydan o
kııyotbiılmlşkrdir? Muhııliıt'lı: gö 
rülen ve Amerikahl&rııa da iyi
den iyiye arıı.ınuş olan keyfi
yet şudur: AmorikaWarın ya -
pı.lmaıkta olan l>ilyük gemileri 
vaııdor. Bualım ikmal ede"* d.,. 
nise salmak iılter istemes ... • 
man İfİ'dİT. FBM Ameıiblılara 
daha sür'atle iş çıkar .1- ça· 
resilli arıyorlar. Şimdiki halde 
daha tıattuz Y91<. Bunu hesap 
eden japon aminılleri Olı:yaDUB· 
ta vakit vaitit 1-relı.ete geçecek
lerdir; as.ı t1eniz Jruvvetiııi bü
yilk telı 1 ikelere sokı:ıakt&n çe -
kiıınıek şartile. 

BunlaTdan biri de h4'ydutııık 
tarafıdır. Birim cAmerikanvari• 
diye maktan hayretle işittiği
miz haberler ,işte yi!ni dünyan;n. 
1ıôl:i mıılıafaza ettiği bu on'a
nelerden biri~ U§kil eder. 

Bugiıntkn iLıl>arrn Jıatıralan
nı U!friha etrne{je b~ladığmu.z 
AL Jemıings lJtlha..-sa Amerika
cı,, !JOlcıı. trt>nlerifııi soymakT<> 
fÖhr!!t kıunıı.m4 haydutlardan 
biridir Rı• son der-ece heyecan
lı lıa.tınıların sahü>i n.? bi~ sine
ma (Kot:bovu) dur, ne ıW bir 
pol;s mnıanmm tahayyül kah
ram11ntdır, fle d<' ~anıet dü.nya
sıııı:'11 bahtsız!ıÇm aciır yiiküii 
1•ıÜ!""!'.a.d.i1:f'n S"ırllnl!a taşıyan 
l•.,,.rl'.ın.; Jcındıracak lm mah
l[ı} .. ·tur. 

• 

ALLAHIN BELASI 
Yazan: 

AL jENINGS 

Al Jenıı.ing• mii.th'ş de1u1ecek 
derecede serseri, falcat milccıde
leci, ayni =nanda sempatik, şim. 
di ihtiyarlmmş olduğu ~in mar 
ceralarını hir c.yna sadakatile 
hikıiye eden bir adamdır. 

On bir Y"§ında. kendisi.U 8er

best hayut<ı. o.tmış, dagdan dağıı 
ba.ı,trdan. bııyına, Amı:rikanm 

Kovboylar yeti§ıiren meşhur 

çiftliklerin.den birinden öbürü
ne atlamaş, on dört yaşında iken 
ilk d.efıı birisini ô1dürdü.ğil m
maıı, bu cina)tetmi de loendi ,,.. 
mua t>e ~fi iç'İ'n. !/'lpml§tır. 

Fakat b'U ciıı.a:J"'tten sonra ar
tık büsbütii.n dağlara dü.şmüş
tilr. Vilcude getircl.iği bir çetenin 
ba§tnda trenleri suvmağa baş[a,. 

Tefr~ka No. 1 Türkçeai: 
MUAMMER A L A T UR 

ı 
mış ve on be• sınle yakayı el.e 
vennemişriT. En nihayet M eksir 
kaya. oı1Ulan Arjantine ve Pero-

1 
ya geçmeğe mecl>ur olmuştur. 

1 

Bu sırada k~ile tanışıın 

meşhur A merikah mulıarrirler-
den O.Hanri kakmi, ka/Tıdı eli-

1 ne vermiş ve ona hatıralarını 
ya.zdırtmış~ır. 

Bugünden itibaren tıejrikasına 
başladığımız bu haııralar '!'01'1147!. 

değil, yaşanmış müthiş macera
lann hikayesidir. 

Bu hatnılaı'ln evvelce, neşrin,. 
den sonra, Birleşi1< Amerika Re
w Ru..-velt tııro:j'ından affedilen 
Al J ennin.gs tekrar meml.PkPte 
dönmüş ve artık halcik aten ~ a,

yaıın1 namuskaran.e bir surette 

kazanmaga çalışmıştır. 

Hatta ~meli kendisi Oklalıa
ma hüktimeti dalı.il.inde en son 
ümidini kaybetmi§ insanların da 
ı·aların ı takip ve müdafaa eden 
bir at"ııkat olarak çaltşmakta ve 
kend \-ir.i herkese seı•cl.irm.iş bu.
lunmakıa.ıhr. 72 ya.<1ııcla ol1J'J(lsı

na rağmen 1ıiilıi dinç. terriibeleri 
sayoesi1ıd.e cüriian işleyenlerin 
rulılarmı 6i.&nıiitı so 'klarınt ke>
!ayca km...-ad!ğı için. miidafna
ları. da o nisbette ktıvt•etlicl ir, 
kendisi bir insaniııet hadimi ~a
yı/maktadır. 

Şimdi biz işte, bu lıatıra!arı 
nesre ba.slam1ş buI1Lnn11oruz. 
Ok1ı!l'ıculanmmn da çol: büyük 
bir lıewcmı ve merakla tefril.:ıı 

• 
- ı -

TRENlLERİ SOYMAK 

SAN' ATI 

- El<Bpres s.aaıt 11,25 te ge~i
yor. 

- Duruururu.z. 
Dördü lkulü.benin önünde e>

tı..ııınu{Jar, sigaralarını fost:rcia-' 

tıynrlar ve planlar hn~ıdıy;ır

lal'd.ı. 

Dört kişinin o,üratle '.,.iden bir 
tr~ne hücum f'1!1Tlcsi veh!P.ten 

akJın almıyacağı bir iş göb gö
rürıür. Fakat onlar kC>ndi ardld
rırıda öyle sükunetle teMibat a
lıyorlaroı iti ... 

İt:im hiç rahat değ"di Andı 
ve cet.esine mu1<ad1nrorm,ı bağ
lamakta acele ett m 11:b: geli
yordu bana! İsırı i i~den na>ıl 
c1kacağımı di4uaüyordum. 

- Eğer paranrz yoksa, ben
de para var, dedim, ~~7 :lo'a r ka 
dar bir şey! İster&< ·z l•,..ız 

(Dolıa var) 

Ticaret Vekaleti, yaptığı ta
ıruımmdeki esasın tatbikini te
min için eJlkoyma kararlan kalk 
nktan oonra., fiaıtları anormal 
şek'1de yükseltenler hak'kında 
Milli Korunma kanunu Oıükum
lcrinin tatbikini emtr ve tevcc
cüotı eyle~~ • ~·, 

Velci•.etln - ·r v~ tamin~de
)r:. esas iyidir. Fakat taklbiKi ile 
ıstcnen. bekleııi!l' net:ccnin alına 
bılınesini tetkik hiızıındu'. Nasıl 
tatbik olunacak \-e bel<"diyelerle 
Tcaret Odaları teşkilutı mıffaf
fa.k olabHecckleo- m;? Yak:nda 
güreceğinm neticelcTile bunu 
da anlıyacağn. Ancak n<"ticeler 
hakilr'nda, .ızeçmiş misalleri dü
%'Ünmck r,u~tile, herkeste müs
bet kanaat buluoduğunu söyle
ymıey.iz. 

H. NJRl\fAK 

Diğer maftan Ameribn A • 
miraHeri de nisbetsiz 'bft kuvvet 
ile japon donarımaS>na taarruz 
ederek onu felce uğTatmaıııın ko
lay olamıyacağını bilmez değil· 
!erdir-

Muharebe japon ve Amerikan 
kııvvl"tlerinin birbirlerile karşı
la ,1ı'kları nikit tazelenen böyle 
birka~ llK'Sek urdtr, Yalnız 
meralı. ve h• ·eı:-ıın U}'•ndırmak 

itibarile ha · at ehemmiHI '"' 
rilmc.ı o birkaç n~,;,,le v~kiı va
kit tazıılenil'5e de eıtıabı için 
hem gözöniinden uzak t11tulnu • 
yan sucıllere yol ıısmaktndtr• 
Knıvaz<fr, muhrip, nnkl!\·t' ,.e 

• 5aİ1'e iti.hrrı!le ja1)()n don.ınma • 
sııııın mevcudu <on<ıı~ <leğilJiı"· 

Bu gemiirr-Ol'n İ:f'(' • dst 
f'lffiilenler de ,.,.Tdrr. Fa nt ıı• 

gfo-Sakson tarafı kendl..i <:İll 
daha müsait zam:>nı bekliy·erek ıı 



SA.YFA 3 

Yeni Hariciye 
Vekilirniz 

(Ba"'1akalıcdcn dcvaııı) 
l'lwı-. .Menemencioğlu, de•le· 
tin m«nlaatlerine en uygun bir 
~ek.iLıle rntaca ıuuvaff..X olın:>k 
ı;urP!ik yüks.ck ıekasııu •e ıuü· 
zıokerecilik kudretini ,ı:ös1er • 
nıl. tir. 

Bıı taaliyetler anısında, yeni 
IJ~ıl•cive Vekiiiıntı, ıfiinyaınm 

birÇok. ~i~ ll!Iİ şahsi~ etleri •·e dip· 
lonıntları i.f.e tema• etmi;ı; onlara 
J'iık""1< ın.,,.iyederiui ıanıtmış • 
\'e dipiorn~i dünya!-ıındn. dost -
Jı~kl•r teınin etmi-:- tai<.dirlcr 
topJann. 111ümta-ı bir siınad1r. 

~ıım:ın !'11-enenı.,ncioglu. yıl • 
lardaııJıı-ri Hariciye Yekilletiain 
,.. h ;.ıı, 8 , 3 ınııbforem Şükrü 
Sarll'Coğhmım adeta l<umıaY. 
ba kanı vwıi•·etinde idi. Unııımı 
kiıfaplikteki lıayatı, hop mvv~f
fald~etl.rle do!ııdtrr. Sara<'<lg • 
lwıun na..,,\·ekUlotc geçmesi Ü • 

zeıine Hn~.iciye Vekilliğine Nu· 
'lUaıt l\olcneme11'-·iog-lunuıı ge-!i • 
rilnıt•-;i, dı~ po! tHc.aınızıo. a:rni 
islilkametlcn biç . roıiraf etme • 
<le!I viiriiyereğine en lıiıyük de· 

ır :lir. . 
Bu diiriist, nçrk "' müsbct sı· 

~ n•wı u muvalfakiyctiııde iimil 
'Olaulardan biri de, Numan Me
ııt>mrnno~ludur .Diine kadar, 
ıı ·rkıye Vekili ülnii Saracoğ • 
lunun harici siynı,otimiıin St"Vk 
le iıda.rth.İn~e en miilıİın iş _.,. 
11,,.ı1a 1 olan bu güzide phsi~·et, 
Başlr·ekil Şükrü Saracoğlunun? 
şimdı Uaritiye Vekili olaaıı.k yı
ııc en miıbim iş arkadaşı olmak· 
ta ,ıe.,am cdecı>kfx. Şahı!>iar ay· 
111, birınot aynı, siyaç,ef a,ynı .. 
dır; drği en ~alnız iiııvanhrdıT. 

Lo"'"1 mııaolredeıstni miiza.ke • 
l'Cve basladığı giindeııberi dı' 
~füi·k.a;,,r= niı.zunlığmı, en bü· 
yük hH:ırılar ve zaferler kaza· 
nar k ifa ~tmİıJ olaıı aziz Milli 
,'efoııözin takdir ve t""ecrühü· 
~ü kamrnmrş olan Ment•ın<"ncioğ· 
lu '.\·İne en Büyiiğiinliiziin yüık .. 
sel< dir-eUiflt>ri ve ir~atlarile 
haricı tslerimİ"lİ idare edrrektir. 
OCtnva\~l !'Jılll'Rn harp, bütün s:;d .. 
detiİe 

0

elr11fıınn:da de\·am edip 
gidiy•nr. Bu buhran yıllarında, 
:veni llariıt~~ \'cıkil.inı17tn vazl .. 
f.,.,i ~etin olacalctw. Fa.kat bü· 
yük ismet İnönünün teveccü • 
hünii ve milletin ffiomadıını haiz 
bulunan Numan JHene:ı~nı.ioğ· 
lu.oun muaffıık ola~ağına ;.,...,,_ 
yur ve loendislııe başarılar dlle· 
,,_oruı. 

Amerika hlar 
gomilerı teıliı'gin -edıimekıl'z>n 
sav&ş bö~csinden geçiı> gilm ş· 
lerdır B'U genııler tank,ar, ağır 
sikıhlar ve mühimmat ta.~ın.ak· 
tadır. 

'fok)o, H 1 /\ \ • Salomon 
00a~rı deırıirz mcıhareıbesi hakkın 
da Japon ul1l'Umi karaııgiı.h, ye
ni bir tel) ğ ne:ıre<>:"~tir: 

Bu tebl:.ğe ı:Qre, şiındiye ka· 
dar teshil edilen r&kamlar şun· 
lan! r. Japon kuV\·elleri 13 İn
gili'z ve AmeriJcCıı.n kruvaıörünü 
9 twpido muhr.bini, 3 den zattı 
ve 10 nakliye gemisini batırm~ 
"" h:r k··m .. awl'Ü, 3 l'Ol'p;do muh 
ribin, \"t! bir na kl,iye gemisini a 
ğır hasara ui\'l'atmı~:ard•r. 

J a!J<l'll kayıpları ehemın,yetsiz 
ad>i<!<l''ooilir. ~ Kruva7ör hasara 
uğramtşsa da bu fint\·azür!er 
muharebe dışı kalm<>.nm1ı r . 21 
Jap<l'l t.ay•ya;..,si k.&yıptU'. Bu 
t;oıvynrelerin pilotları fevkalfıde 
'bi~ cesaretlıe iooan'bomoo.Şı ha
~:r.d<> kPnd'\erini t.avyare ile bir- ı 
~ıkte hedeflere atmı~lardır. r 

Peııcereyıı vurara'k beni uyku
dan kaldırııxlı. Pek tabii bu sa
atte gek·nlerin kaf:ı ""'· aLltol 
!buharları ile dolu old ;ğu için, 
ınsu i a ver kadııa.u.iı. 

Bu c-Y<ien, te1<rar ı,: r apartı

maı .n en üst katına ıaşııınu~ 

tırn. 

113 tıasa'Tlak mer<ı en çıktlk· 
ı· r·kt> r~ a.nc31' k"' > ın ıı.ı-

n ç• lrr k ıoc bı.J oı ow c~de ı· 
k • p 'ıenı c= >k 'qive~· 

e' e bı.lu.rm Jk m ımı.atl< 
ı" pek az ,,,;!uğunu y e ben 
hö..X"r veTTllt lrm. 

Buna rar,m ncfe• ·~r ne .gü: 
Vr lllCr vlnıU:ŞtU amma b l' flC! 

k ı;. uro~ uın an hel"1ell 
her g= Ziyaret. b." "esile 
o;· ~ r adışl rdan a"'ık ge-
l r a rdi Gafil 1' • g•'Ce, 

t 
v~ 

ti" dufe 

İJrahim •kafırvı ı ' dik· 
'lnra gcımış F • mHd • 
e nci ha .ıımnl!ı f-e. 

nış, o a •ık esa-
1 t ..-..... 11E: srıı:: '1 .. 

nbrı-zmı· 

Sovyetlere görel Ticaret Vekili 
Şehrimizde IB"·. :rAK.u'I ı i."'ICİ SAHİFEDE) 

ta<..;ıyle .kaI1Jıl~şmı~larciır ki .bir 
·~tl tank hücumlarınaan 

ınhu et l 
,,azrıectnek zı0ı-unda kab:nı.ş ar-
dır "Simcti A'ımanlar küçük grup 
!ar h;!Jnde muhaı'<'be etme~ zer 
rund•dır. l''akat buna ragrr.en 
mııharebelerin ;j'ooeti azalma-

,. '"~vvct kıt'alari sık sık 
mı~~ır• .:JV ., _ akta e 
kaı·~ı hüouml.ar )apm v 
Suvyet hava kuvvederi çok fa
sli\<et göSwrınekt<"dir. 
İıoıı'un batı sıIDir~ri yakinin

de Stalingradın karscsıadakı d.~ 
kte büvük piyade kuvvetlerı 

:':asuıda - şi-ddeıli muharebeler 
cereyan ediyor. 

Daha batıda Alınanların geri· 
sinde siddetli tank savaşları hü· 
küm sÜrıookte ve Ruslar Alman 
pıyadcsini tanklaroan ayıımak· 
tadır. 

Don dirseğinde hnküın süren 

1 ,.ulıarobeler şimdi Klet.<kaya
nın cenup \'e cenu"p doğusuna 
uza-ıan büyük bir çevrede ce
reyan etrne!tteoit'. 

l\!.oskx>va 14 (A.A.) - Sovyet 

öı; e tebliği· 
13 Ağuseos gecesi kuvvetieri· 

m z Kletskaya, Koteln'kıoyovo 
<una! doğusu bölgelcrile l\Lne- _ 
r •nivodi, Şerkask, Maikop ve 
Krasnodar çe•.,.t-lerinde dÜ{

mar'a çarpışmLar yapmışlardır. 
Cephenin başka kesimlerinkle 

hçıbir değişiklik o\ınanuştır. 

Moskova, H (A.A.) - Gece 
yarısı n~len Sovyet tebli
ğine ektir: 

Kletskaya'n.n cenubunda sa
yıca ustün dü rr.an kı.ıı-.·etier'ne 
kr.r~ muharebe edilmi tir. Bir 
AJnan ta.buru ez.ilmiş! r. 
KTasııod .... cnresincle Rı.:slar 

şıddetli taarr~z.'an püskürtmii.~
ler ve HOO Alır.an öldürmüşler
lerdir. 

Be ~r,s.k cep'hesim.le b:r ırmak 
geç Imiı; ve müteaddit meskün 
yerler Ru~la.r tarat:ndan '§gafı 
edilnı!ljtir. 

Kote'nrkt:ıvo'nun cenu!) dcığu
sun<ı ş'dcietli muharebeler ol
muş'ur. Ru.sfar karşı taarruz 
.Yaparak Alrnaıüa-4• ~ıl!:ıçırımş· 

lardır. 

Mınaralıdı Nodı ve çe.:wlk 
m:r.i. kasında sayıca üst.ün d~· 
man kuvvetlerine kar~-ı. şiddet· 
li n.üdt 'aa mUharebck:ri yapıi· 
maktadır. 

Voronej çeveres.nde meskün 
bir yer iş(; al edilmiş ve b; r At. 
man aJ.a:rı !ba:lıguna uğratılmış· 

tır. 

Atlantik 
(B.\!J 'l',uı..u"J, l İNCİ S~E) 

rotile mıüştıerek düşm~nlara kar 
şı büyük dünyaya şamJ bir za
fer kazanmak için kend:lerin.i. 
vakfeden 'bü) ük bir insanhk vah 
deli teşkil ettiler. • 

Reis Ruzvehtin m~ajı, ycgiı.r.e 
yüksek 'hedef ve m: ksadın mü· 
tecaviz mihver kuvvetlerini yen 
ınek olduğunu ve birle~ik mil
letlerin bu hedef'ne u1;ı.şınak Ü· 

zere bütün kaynaklarını ve l:>Ü· 
tün ıhamle ve gayretkrni bu 
gayeye ta!l:ısis ettiklerini belırl
mektedir. 

i~tiktal, bürr;yet, dır., insan 
bukt:kunun mahfuziyetı ve adaı 
!et pre!llliplerini yeniden tey'< e
den Reis Ru2l\•eltin mesajı .• Bu 
prensiple.jmio:i od.aha mes'ut bir 
dür.yaya do~m götUreceğiz• 
cC:mlcsile bitmektedir. 

(B."~ TAJtAFI l hci S \UİFEDt;) 
cağını ..ö}lmn\!İt.r. 

T'.:arct Vekili dun öireaen 
ev·\'el Vali>yı ma.kumında ziyaret 
etmiş v-e mütPak•lx'<ı Belediye 
İktısat müdürlüğüne giderek tet 
kikleroe bulunmu.,tur. Vekil 
burada c~k f;şlerinin kontrdl 
edildiği bÜroda fıruıcıların di
lekl-erini di.nlem·ş, öğleden son· 
ra da M ıntaka Ticaret müdiirlü- · 
ğüıı<le hmir, İstanbul, AnJ..ara 
zı;•hire b<>rsaları umumi .kiıtip

ler;nin yaptığı içtimada hazır 
bulunmuştur. 

BAKLA FİATLARl '• 
İstanbul borsasında bakla fi

atlarının k'loda 6 - 7 kuruş yük 
sek olduğu te9bit edilmiştir. Ay 
nca İzmir borsa reisinin başkan 
lığında bir •lı<.>yet bu ınuvazene
slzliğ' halletmek için ktanbula 
gelmiştir. Ifoyct dün Mıntaka 
Ticaret Müdürlüğünde istaı:bul 
lbarsa5ı mümessileril.e görüşmüş 
tür. 

ADkar•. U (İ"<ıdam nı h:ı.birinden) 
T;ıtaret v, k 'j !k'ıçet Uz ,-ulile

re ve a?l.-itadarlara ıu tamlml gö.n
denı1i~tir: 

ı _ İcra \';ı_,,."ti.l'Prl bf')·f"'tince '\·e
Mlet\ıe verı...n.ş ooan Ealftblyel'ere 
dnyanı~arak elnı.n:.ş bu..ınan lıer 

{il.rlu el koma kararlarının 2'5/7/l2 
ta. ~.hinden ,r·,D~n kaldlrıldığı ta
m· :r:.rn tebliğ edilm:i ve kPyfiypt 
ayrıca radyo ile neşroll1n.rnıı.stu. Bu
na raıtmrn bazı JT'alıal" 1' 1 rte e1 ko
'na kararlarının h ıa tatıb'..k edıLl
mrh.te olduf~..ı ~-.ık\ ıml\.raen.atl. .• ıdaın 
anla~ıı-'l'a~ta<llr Bu nıür.K'actı.n der
ıa' • la.hı \•e bü4ün ihtiyaç ı:nadde

lernln istenilen yerde s 1-b.:tçe sa
!ışına ~dcı. o'hı.nmDıı:s!N. 

2 - v·n~ b:nl ma'ls.Uerde bir 
k~ ın1addf'lertn idart ıtahditlC're 
\.•S tuh.ı dı.ıiu \'e bu :na<kieJerin di
ğt> w;r;aa~ ltt"TP. ".alt" ut> rı; Jı aGdl· o
lı.:mnacı.·~ı <Ta haber alır nı.;;t·.r_ B:.ı 
g!ıl>i t:ı.hd:datın lınan trdbit'll"'?i a
:kamM... r~aLacağın gt;z ön.rinde 
'Jtula.r"l-k 'bil~·le h:r vaziyete mt'y
da:ı b~ra1cılmamasını vP. \""atıatıôatfla
rın bir rı::,abalcie11 di);!e: rı&halc gö.-
ttı··f'<:'l'k1eri n1a&,~lı ·ri.n rbe~ 
naklcd:lmCı31 v"' a.Ln:.p s:ıh'l.ıı ası iıı;in 
idrrı"' iım r:er:l"W" lıcr türlü k3ia·ylık l 
ve ~· ·:-.,.ıı,,., trö~te•il.ı.reı: 1 ni ·ca ecic
ıim 

B. M. Meclisi 
tatil yaptı 

tB. S T.'\RA.FJ 1 j.;('i .\llllY.DE) 

ie "·e cr:t·SUr ~\'lilll n .. ~w.o '~ Jj- · 
\e-t:1m" ı:,.e, ?o.ıı•r in L'11 ~'" İ)'!c-ri 
Ti.:~k .'\.-r)'1nfn. 5; -•k .. Ur.P- ._ lı.is:<of" 

St·rH?.flerf .ile 1r.r.:-..,.ul •,.e g.,yri rn -
kltl mall3r!n ı:atın &~u..ı1 l s.na, r~ıt•.r

~in ;.··n;ı•ı ·.ın l1e\ l1:t D!..1r.iry0Uarı 

vr T ~nıoolsr-1 işıeı.rı-:c uml~n ı;1U<ii.i'r
lu ünce ~h .ı ı. ın~ u1t kat:un. :~·
vihal:.n ıje n es:c-kt tt~nik d'kı.;Iları 
• • lı'l .. ~ 
a:;:ılm~-.u;ı .... e rre-vc •o.n""ln v-Y · ;.ıı..-

ınooinP, t"lsiz lro uau:ıun 19 urcu 
~ad-iı· ın b ınc ft\.r.lS!nın deg t: . 
n~ ı: ne d~.r ka;"tun tay hr. ırı d.ı 
b-..ı.ıııin ?ı.1e<"1is n"' k< u.l ( y1ıci.gi lıt
yı. a r a, .asır.da d'. 

:vı:üz reler son Jnda B. ?rl. !'f. 
ruznam ne da.ar nühirn ve mür
~cı· lfo·"ht.l:tr ve • lir er ta-n .1en 
lln'taç r<' mi'} o J.,ğunı:!n.n tuamn 
ntihı p daırelerlni tetkiklerine im

ı::ı.n bırakıntk i .ıCriı gı !ecek. ic;-. mıa-
ı.n 2 inei LP~ı·'.nln bir~nci günıi.ine 
tal'k eul}n.c-•. :ı,- d·•ir Tı 1Jroln mr

bUıSu Hunn Sa'ka v!"! Seyhan rr.e
bu .. ·;.ı;, Hilmi Ut'"'n ıararıı•dan ya.pl

tan tekli! &:t.ıbuı e<l'lerek içtimaa 
son verlLmi:1lli'. 

ZA'Yİ - 928 y.]ında 13 tlncii a
lID"tian te:·ıl'!g edile rt"'.-;: Hrı~.k a~krr

lL~ ~·.ıl:of:>S&nden s!iığım tez.'.;;trcmi 
k:J.ybe:t.tim. Yrnisini 1:1~~1 cağ1mOOn es.. 
+;is'!l:n hü~ü vı)k!:.ı, (~77) 

Sofulu hs.me.rr.ı.ııda atııı;ci Hu.· 
fikli 819 doğumlu Huan oğlu Re
jdd Yıld.rı.m. 

- -----

4 üncü Dil Almanlara göre ıc DA ti AR C 1 K ••• 
"'\ 

1 
J kurultayı 

< 8 \ .' T ltAl'I J iXCf SA.IJİFF.Df!) 
J 7,2-0 de Çanıloı.ya ~ıinde 
Türk DH Kuırırhayı dıelegelerine 
bir çay veımiışlerdıir. 

ç..y da Buyuk Mil ~et ı.Ieclıisi 
reıi~i Al:ıdüJ}ıali.k ~nda, &ı.şve· 

kil Şü,krü Saılaooğlu, bir~'<lik Ve· 
kıiller, me:b'usi'r ve ıiiksek rüt· 
bc-li subaoyJar da hao:ır !buton • 
~lJI'. 

Milli Şefimiz bugür. dvvetH -
lNle göriiışcrok keıııdi'leııiTte 3()'n 
ayn >!otiifırtta bulun.ın~leıdıır. 

Ankara, 14 (A.A.) - Döroün
cü Türk Dil kongresi buıgiin 
yapmış o!ıduğu ~üncü umumi 
toplaınot.ıı;mı roii teakiıp Mooril 
Vekili Hasan Ali Yücelin nutku 
ile çahşmalanna oon verm'!tlir. 
Vekil ezcümle deımi~tir ki: 

A rk~daşlarıın, 
Dil kıurunıu inkıl..i.pçı ruhiyle 

Türk kültürüne ve kültür adam 
ların:ı: elinden gelen yard:ınıı yap 
maktadır ''e yapaca,ktır. Onun 
emekleri, i' ·vasfiyle unı;ur \re

r'ci, yol gfuterici ve hazırl.)'1-

cıdır. Dil Jıarekerine tertip ve 
düzen wl'l'll€k tı;in var kuvve
tiıyle çalışan bu kurumu, kendi 
konusıında fazla duygulu oltısu
nu tabii bulmalısınız. Dl dava
m1zın umııımi karargahı, orası

dır. Yalnız sunu da hatırdan çı
kar.;aralıdır ki, b'<Z, zevkin ıur 
olt t~r:u ve iln1in ö?agür1üğG!1ü 

pr~ns;p o'arak tutrnakt& ye ye
r;ne gclirorr.-ekteyiz. 

Tiin'!c yazarlaM, son dil ~-ra
m 'T'da ,l)ölyü k Şefiııni:zin rr,!lllete 
hitap edeni'!< ya:r.dığı yan • 
n aımıe<ie söy ludi ldeoııi şu hcl<ı!kn1i 
elle.nine h-er k"Jeını alışknııda 
bir ket~ daha tlüşiimr.elidirler: 

• Ul u....a söz Şttnen ve okuta
'lrilen her aydınnmzı. dil fşi.nde 
bir tek y'&.haıncı ~lirne'Mn aksik 
olnclöblllı, fuıemnij-e d~cr bir 
ııt"Vk saysa bir9'.Jk sikmAryı hiç 
t:ırJ..ıet.nedeı". geçirebi.lirrz .• 

Ankadaşlar, 

DöroiiılX.-il Türk dil kur'lllta • 
yımn. ootÜfü! aJ<l,gı L~lıer, su an· 
da b'1rn" bulunuyor. Kal::n bii
yük ibir \"aıziılomiz var, o da 1l::ııiız;i 
d-e\'let ve ıır..i.Ue~ ~!erinde IDçbir 
zaman j aıln1Z •l»rabmıy;;uı, teoc • 
l"ii.b&~irı.t~. bi16~nin, &sil n.utıu -
ııun 'e yol ~iı<ter icİ rokl>o;ının 
bütün yerımm ien fayda la r.ıdı • 
ran, en ~"'1tkı"3 ilg~-.i, n•J!lctcıin 
i:er ferdir.c-, ht • .L'lti .l'I r.ti
fode ctlcrek tmtırruı l\Iillı Şafi -
nıız \•e Cılln~1urroi.ıı!ır.ıi.z lıı.ônıü -
nün k trulta t: ı- çalı)'tTıGla'r.;ı~a 

lütıkdip ızi ı· IN<li!<lıeı'i bıiyük 

itinan• hepimizin >çinden gıelen 

mi"n"'ı w şıtikı ::n bel' ~~-u ... 
Kt•.1·1 1 lta. ~Jcn Oyell~:rir:ıi, c,·LrniTıde 

k&ibul etl rtk onlaı 1a d•">:ı y.a • 
k'r.d~· t""!U·~ t.rlJu. ... ı.ınu gii ... "'-'tı?r -
ur-t.1-cri m minnt .. t \"'e sıi.:ıkz-,•ınt 

(BA~ '.fı\BA.Pl 1 hoi SA.IÔF'l!ı>E) 
ve 'kısmen kaı·*'hk ta~rnrzlarl& 
bertaraf ed:aımlştir. 

İL-nen gölünün .:enup dı.ğu
sood:ı ve Yolkof cephesinde düş 
man ta&rrıızl.arı Alman kuvve(,. 
lerir.'11 ina.dlı mukavemetlerile 
kırı'l.111 i:Sbr, 

Berli~, 14 (A.A.) - D. N. B. 
nın öğrendiğine göre merkez ke 
simiı,!n gerilerinde .halkın da 
y:>l'Ciıınöle polis ve himaye teş· 

killeri ta.aiından bir Bo!~evik 
çeteııine karo;ı girişilen temizle
me hareketi 12 Ağustosta n ha
yet bu lnnıi;'ıru r. 

Bu SoV)-et çeteı;i aylaroeooe
ri gen:~ bir sahada hareketlerde 
bulunma ,ta ve bu çevrenin ik
Hsadi gelişmesini bakalamağa 

çalışmakta idi. 
Üç hafta sür~n bu tenkil ha

reketi esnasında kesif omıanlar 
da ve batakl-klarda hareket e· 
den B<ıl§evikl<'\' tamamile • yok 
ed.lmi~ ve bu çevre ıamamile 
temizlenmö«tir. Bu çete e[radın 
dan 1400 ü ölmüş ve 400 ü ya. 
kalanm tır.. Ç;.rpışmalarda 26 
top, l:l bomba atar, 22 '!litraiyoz, 
bir çok otomatik silah ve ceplı.a 
ne e!e ğeçırilm!ştır. 

Sovyct petrolleri 
Bü.kreş. 14 (A.A.) - Of.: 
Geri çeJ..;!en Sovyet oroulan

D n yaptıg, tahribat hakk.nda 
tam mal(ır,,ata sailı p o!mamak
la benıber Don<·tız havzas ndn Ar 
mavirden Durı.:da\ a) a u a~an· 
petrol borusu ile voroncj v<. Dnie
ıµt'qpclroisk ~be 'boruların n ay
larca ku!lanılmayııcak hale ge
tirlld!:klerine ~üı:tıe y'llirtur Ou
ral daf:!.an cenup etekleıiııdc bu
lµnan t'e {tkinci Bakou) ~mi ve 
rilen petrol ~evresi çirr..diy<c lta
'Cfar harbdcn müıeessir olmamış 
\'C buralara el sürülrnt>m'. t r 

Qını;k'J:.n H•zer denlzin.ı ka
dar büvük petro!, ~"Olunun ir iba 
tında kullanılan ve demirv'>lile 
memleket [<,leıi'lli birbirine bağ
layan ~-er'ıerde halen b r çok 
petrol boruları hizmet h!:frıde
dir . Bu ana petrol borusunun 
son 2ylarda çi!teleştirilıclij\; de 
söylenmektedir. 

Dı.ğer taraftan Başki:-distan 

bö'ıgeler:node petrol dağıtma sis
teminin bir çok sube yollarına 
aydm•~ bulunduğunu ka~'Clet
mck de gereklidir. 

StaYl'opol çevresindeki petrol 
merkeıleri<lÔen gelen petrvı bo
rum da S~"5ıRnt'deki diğer pet
rol yoluna ula_<ırnaktadır. 

Türkistanda oldukça fazla sa· 
~"!da petrol bonılan şebr·kesi 
mc\'CUt o'ıiu~u Silberyada da da
lha az <inı>ınli olmakla beraber 
t>al<'n Saka''ne adasında çok mik 
tarda petrol alabilen büyük bir 
petrol <İ<'postı b11,unmaktad;r. 

20 Ton limon tuzu! 

Morclo Rodrik adında bir Ya
hudi ti.ioccar, ru_-ıdıım 1am yİk· 
mi ton linı0n tuzıı ı:el.irtmiş ve 
bunları l>ir depoya ,,..kl..,~ .. 
Könıiir değil, odun değil, :rey • 
tinyağı dqü, pirinç değil •. Tam 
yirıu; ton limDO tuzu .. 

Eğer bu yirmi llon Rınotı hmı 
Terlros gölüne dökiilbe o lroea 
gölün bütün balıklan bir hafta 

sonra ..alanıma olw ve güniitı 
birinde, bir bayır sahibi. çek • 
mece görum; limonata yapank: 

- Zebilı.llelı, zcbil! 
Halka dıığılmaı·a kalkı .• sa bn 

yirnri ton limon tuzu na yeter de 
artar bile! Amma diyeceksiniz ki: 

- Çekmece gölünü limonata 
yapmak için birka~ yüz bin ton 
da '!<'ker ister. H:.lbuki bu p~ 
lılıktıı ... 

Ben de şimdi demiyorum ca • 

7 6 bin Faşist 
Baş Tarafı Bir nd S-, fada 

lıs.li.ilks •lıib'li ilen sürt.hn :te ·• 
dir. 
Ar~o.ra 14 (Radyo ga~te • 

si) - İtıılya fa.~st partlsinden 
çıkaın!Qn 76 b.i:n kişinıin ihraç se
bPple~t şw!lartiır: 

Parti.'"e karşı a~ ,1c, yurt 
müdaf~<ıı kfeı. milis teŞkıfl' tına 
yaızınn<1l<ıtarı 'kıaçının:ık, p<:.rhni.n ı 
remı-zmi t.a.ştın:ıaruık. Ô'ııo<e işle • 
rinde gevşekıhk g&ı!e-ımok. l 

fstanbul Nafia 

0ArM111 Cemal KA YGIL 

mm, bu harp bitt.r, httşey bo4 
!aşır, U<'ltzbl'Sa o dediğim de be 
ki o zaman olur. Yoksa, şin 
değil Çelıme.ee giilfüıü liroomaf 
yaparak zebil edecek S...yor sa 
bibi, ha.iti Beynıl lwtnızımu ay 

una blbed<-cek hıtba) iğ;t 
y eılııtw. 

Ne İ!le, bit ı:elelim yine tin 
ve limon t 1JZU11a: 

Mlıl<sadınuz - •flldur, ne 
dur, )'IMıi bwada ee 1""°'1 mu 
tek.irini, ee de ım-, tuzu istif 
cisi:ni kasıfediyoruz. Yalnn ti 
mon tuzuna kafiye pek uydu

~. bütün ınuhttıkirleri ı......ı 

derek Ştı beylıi SÔy lüyoruz: 

Kimi limondan vurur, kimi 
limon tuzıındao 

Artık, illallah yahu. mııhtclo:i.
domu..undaı>! 

Mi 11 i 
oyunla 
restlv 

15 Ağustoo Cumartesi saal 17 

ve 21, Sarasbumu Park Gazmo

su. Duhuliye yull!t11T. 

Htt türlü izahat TeleCan: %33 

Müdürlüğünden 
3/9/!>42 pC o=b !Unll sant 15 te İ'!llantxW Naı;a MüOOrlılğil ctıı;llt.. 

me kom!B)'Onı. od uCia (5~9~.70) lira k~f bede , i<ota!lbıll. Keıiırt:'J 

lebe yU!'d1.ı binas1 t m açı!t. cluıiitm~ l.""Orıulıın~. 

Mukau•Je, elıısi!tm~. ba,yındırlrlt iş!eı'i genel, ın.s...ı, f<oUd şaı<namP

leri, P"oje hu19'Miyle buna mil<eferri ~ğer evrııGt da.ıreoinde gö,-itJeaııiııtir. 

Muv-t ıem;r.at (412) lira (lOl kuruŞtur. 

istekliler;n en :ı:z ııa,. taııhtıuo!M! (3000) lirallll< b11 ;ıe berrztr lf yaptı. 
ğtna dair ~ · •k'D a.lmı.ş olduğu vesikal•ra U,.linad~ ;btacbld vill. 

ye-t;ne- mil"acawtla e~ ~ırf' .. a.rıbinden ~l gtmle-rl hariç (3) gU'l (.ı,,.\~ a
,mmış ~et ve &t2 y,Jına a,t Ticaret odS& v~e ,:e-lmt~. 

8756) 

latanbul İthalat Gümrütü Müdürlüğünden: 
!uka<ideına Ma!-.ıırn!p:ıea Taralı: cılar B~ ıı.n No. 33 de tN:oılal 

fabrk.n ~bibi Rt>:lina. ~ ve R~rnel Praıba'ya: 

Fabdta.ruıun bliyacı lçUı gUm.l'(llı; .-esimle~"" muakn verilip •eneoıi 

zarfında ~nikl~t:ı - kabil olama;yan 319 kilo lMl'l i?<'tin tck&-
bül efılıiğl ·:.n ,.e verc~eriıı. taıı.iliİkti.'t&t VeldlletiDden bil<lirilmitı!ir. 

B" muaf maddeye il.it resim ve vergilerin 1.'Utarı bulunan 2306 llra 61 

kw-n ı 723 &e;yılı k:ınun hülcmlle 30 &'ii<J zarfında '""""".._ ,..ıırıJ. 
ması aks\ hald~ t:msili. emval kanunu hültümleriııB eöre balda:uıxta ta-

kibat yapılıır•ltı tebliğ """~ kUn olıııı* ~"" il6ııı olUDur. (im) 

bC. ~ut 'n arttırın~tır. Şu ıi\7· 

lerl!ı Le, 1<end m kaıd~'!' z.:.-r'..:n de, ıstanb ul Kız Öğretmen Okulu satınalma Komisyonundan 
duv~ ı... "'17' di e "~~ rd ~·-,ne . 

' b tıı :-. .E.'Laklız:' etnsL 
ananııyonım ... 

----<>----• 

Hindistanda 
• 

vazıyet 
Baş Tarafı Bir '1ci S<')"fada 

N HJllrt b·,•Gn F''zabci.l'ta .tiyle
ım~ oldu!°'J bir nuLukt;, ~yle df
m.i.'f1Jr: 

Şi-de tll b'.r İ.,y1n lCşrl-'b:.ı.'tu l~a,._ 
.ç. ırı.~,;.-17-. fa.kaJ h tız.ıı· kU\VCtle·c. 
malikiz. Ve rrıü-lk s:Jh-ıp1erile k·rncı-
1..'\rt b1rr:aye Etmek j..- n b~ ku~'V .. tlt
r' ku "laamakta Wreddüt l'~ec'e-

i9Z. 
Sir H:..ıllf~t, Hind m!l!et.4nden s!-

ya61 i11tila.tJ:J.fları unutınaSJnı 'e va!
nız. liindi~n.J'I m.t:d.·ıfarı:ı.ı Ue :za.f(' -

1 

rin elde ed!lıı.eo! htıow;ID.:'lllt g. ö-. 
OOn<ir tu~:.at ını 1.Stcınlştir. 

Dlli: ç cL• 
KLtı rt.. 
Sıgl:' clı 

'l\n. ş:.1'a. er 
K ,_.. t· Şt.: ;.er 
r• r·oç 
Nchı.1t 
Kuru c1lı rasuı:rıı ~> 
Baruu.r:ya fa..s-Lly:ı .1 

Yeş;l .n:eroln· ·k 
K~. r. ~ı m!rcin ek 
Sade ya::, 

Yas sı·bzr 
(~9 k,~cm) 
Zeytir:yag 
z eytı n ~ a ...ol 
S;,,bun 

4000 
suo 

2<100 
3000 
:ooo 
5500 

· 18-00 
3200 

800 
)600 

350 
:!706 

Alz. 
Kf1o 

24655 
21.Q(I 

1500 
1000 

3100 
450 

13'1() 
1100 
:? l()O 

4500 
1200 
2.000 

450 
1200 

25() 

1700 

Tutan 
Lira K. 

6200 
Jf.10 
t.ı.oo 
2790 
3420 
6050 

8-16 
1216 

138 
7~2 

lt7 
6395 t~ 

Ç'o k lı:a t)ılrı 

Aclet Adet Demfjt 

19500 14~50 2400 
1500 2814 
1100 1(180 
1100 1290 

23000 

• 

Muba
fiatı 

Ku~ 

llit taaiııat& -lime felı;f 
gün ve -tıi 

Lira K. 

130 ) 
180 ) 

• 120 ) 
93 ) 
114 > 
110 ) 
47 ) 
38 ) 
17 ) 
47 ) 
42 ) 

t.W.12 

678 
Kapalı zan:: 
31/8/11142 paza..._ 

Cünll saat ıt.30 d& 
48575 > > > 

.• 
686 02 

404 8l K<OPal mrt: 
31/8/1942 pazarleei 
&Wıü oaat 15 le. 

' 

As 
~ 10836.70 775 11 
ıs. 

> 

134 ) 
72 ) 
89 ) 

381 18 Kapat zarf: 

ltl 360 

BiR PA UÇTU ... 
Ekmek 

Yum urba. 
Süt 
x:ı ... o;p y<>ğtırfiu 

15000 
2000 
1700 
1>00 
1200 

11000 
1300 
l:IOO 
1100 

4llOO Nam Uzıe 

rindeo 

~so 

000 
272 
7GS 

5 
40 ) 

66 llCI 

16 ) HG 02 
63 ) 

31/1/1942 pa&artcsi 
eiln!I sut 15,30 da 
Açık -\itme: 
31/8/1942 pa-zart(>ei 
ıılinll saat ıt.415 te 

• • 
Açılı: elcııll'1ne: 
31/8/1942 pazartesi 
tıünıil uaı 16 lıda. --

rraza 
çi görmüş, K't'I' cıy hi>r ver. 
m s dır yet Iı he ne-
ye ;r\. )l:l:l go. re.ek kurtsrmış 

!ar. 
lt raf etmek llizımdır ki, 113 

ba,a:n '- çıkılı şey ği!. Aya· 
sof•a minaresi bıle 99 bas<ımak· 

tır 
N •ıcc: ben v ~n.m ı; '>ıte;", 

mu nt insanl.nz. Ya «n üstün· 
deytz veya en alt katta. 

cHa(Jr11n um r evsatul a• 
ti'n. bizim ıç' legild r 

K r., 113 Jxsamak\ı Y!l'er· 
, ık k ri "rdğı za~a!I, 

e ni ı:- sedıre 2tı ' Yan 
ı • qyö TIP le r 

d Papas, T~ic t. N ko G • 

• • 

fr. 

FİKDET ADİL 
lat:s te g ti. 

Pcr;roni ~ y .. tna1ısus d'!I,. t 
<'tmemışı -n Gdeee< "- r '1l 

dim N kim P pa_;'ı.n pc ne ta· 
kılıp ge .rnişt 

o akşam b )' nayli ].."()nuşt <lk, 
ı.-" "d m Kotopuli öM~e m r 

vc:ılıerı" t 'rı ı'e somurtm 1 ı.l. 

F • soı-r aç ·~ l'z 
d:.- > ~ :11 ış ~ ,1. 

lu :::ı. D ım d or 

el t 
~ k ~mnu o'rlu B 

tıakıt""'" 1 ı.a .ı>!"Slz 

N ,., ~ m .,1 
yatı ve ıs! 1'Jb 
k h. 

1 
d "u 

dil 

ha-

, • ro 

hı o rkeit se
k dar c n 

mı 

No.13 -=._ 
nun e•m'şli. Öyle ki gid<'rı<:en: 

- Bi"'l~ b.r m h!ttP ><>Ye 
bir g, gc ·ire"ılınek çır., cil
v rıil 'l r bu k.:!<!ar men.iıven 
~ .ı çıkmağa h.ıı: rıt" 

O ~ P p k dı;., n-
e.! r le h r ır, l 1 a-

ı .Av rıL ' ., rlt: ı t m 
• ' t d ıı !«:"1 'F- t ı;r t'tg bu 

kar~r ,-er: k 
S at y nma ~ ru • ır Ha 

va ı: k lllt' Çisc!ı'ver bir 
ni'm r <' he· 

nüz. k ın, bır ke-
nara B raz 

ı:ak, 

r 

S·1 rı )"'{"iğli ·'du 
'f' ·,yıı p vn!r 

ı ·. fr pcyni,.. 
KS\''TU. :1i lıŞ fuıdılc 

Ç<'!c ı'll• J...,,tı !lz!'"n No. II 
Çclcird.,,ıo,a üıziiırı No: 12 
c~m , t·k 
B;ıodeı:- çl 
K ru incir 
C vız r 
K -ıı yısı ı;tk'"..X'ltll 
K1.<'1ı k"J'>Sı çl'lt' rdelaıiz 

Onggen 

AIOt leiımtl u 

• 

800 
600 
400 
100 
75 
tl5 

600 
5()( 

300 
300 

Çeki 
250 

Kilo 
38-00 

8(1() 
4:'>0 

330 
23() 
230 
60 
45 
330 

23 
15( 
15() 

Çeki 
180 

Kilo 
3000 

16W 
1536 
870 
260 
21e 
120.71 
123.S' 
298 

4!lf 
490 
48() 

2200 

135 ) %311 70 ~ > 
192 ) 
145 ) 
65 ) 
69 ) 
161 ) 
190 } Açıt< l'k.Uime; 
48 ) 2Si u 31/8/1942 pao;:ı~ 
99 ) günil nat 16,15 tıt 
160. 
160) 

6110 ) 187 77 

II,5) 

> 

ı _ t rf;> • Krı: öır en w'unun .muo.Uiın ve p:;.,,.;,.ın kısunlarınııı yuJ<arda millldar, adet, d.,,,pt ve 
t:ııı.m!n tıedeı lu"rl ilk temdıat. n ve eksiltme seldi, gUn ve saatlfri hiızalarında yaulı )iYetelt -. y r kla r 
~ksil\me:ve ı.oııınwotu.r. 

2 _ ~ll"1'1e Beyoğlımda ısteın cadde.ltıde İstanbul Liseler muhasebec1fiğinde 1'>planan lııOtr<iYonda ya
" lıcaktır iıtek 1 er ı 'k teminat arm rne:ıtôr rnuh:rsebecillk veın.rsine yatı"arak tf'fnlnat makbt."7\arın1 Ve tSM-2 
• n0< ne 9i1 Tic:ırel Odası veslkalat'l1.e börllttte komisyona gelmeleri ve l'klif mektu,plarıını e>;oll1.me sa><uı-
den b :.ı t evv , te ~ 1eri. 

3 - 1:ı<al 1 r prt ·-eyı '*ııJ ldatElilnden görit,p 
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DEV R 1 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimBAŞ PEBLİVANLARI 

111. SAMİ KARA YEL Tefrika No. 17 

BEYAZ PARK'ın 
•s Cİ SENE1.i DEVRİYESİ ;ubfASEBETİYLE 

BÜYÜK EYLENCE GECESİ 

iDEM 
l ı 
( 

lnşaatınızda... Ocaklarınızda ... 
En fenni şekilde imal edilmiş 
REKOR İnşaat Tuğlası 
REKOR Ateştuğlaııkullanınız 1 Yazan! 

- Amaeyalolar korkuyorlar .•• 
:A'k:koyunlu, Ayııboğonı da yene
cek. 

Nihayet, Sivaslılara şu yolda 
'bir haber yolh;dılar: 

EŞSİZ SANATKAR 

MÜZEYYEN SENAR 
NECATİ TOKYAY 

; ÇÜNKÜ 

.ı. 1 REKOR M k Tımı'nattır. De.po a<lrPsi: TJt,,n günıa r a ,-ıık Ke~ıeı·JI sok.J< N-0. ~I T< l 2419, 
Dedikodu, o kadar büyümüş

tü ki, Harpuüan, Diyarıbakır

dan, Vandan., Malat;y-adan. Er
:ıın<·«Hlan. Erıurumdan, Si,·a.sa 
gelen ve Sirnstan lıü ahp han
larda konaklı;yan keı-vanlar hal-
1kı, Samsuna doğru inerken To
kadı, Amasyayı, Ha\=yı hanfa
lanında, külfrıanlarında yalıya

,.,ak geçıyor!ardı. 
Develerle, katırlarla şark·tan, 

f)iıma!den Sivasa gelip geçen bu 
yüzlerce, binlerce ker\·an ha'lkı, 
Akkoyunlu ve Ayıboğan de<liko 
duısunu yapıyordu. 

lleıe Amasya hanlarında ko
naklıyan bu halk,. Slıvasl!ların 
ciüşlır.cderine daha ziyade mü
bakiğa!ıı ~lıiveler y-aparak ~.ı\m:as
yalıları sinirlendiriyorlar<l,. 

- Ortalıkta bir çok dedikocb
Lıır dönmektedir. Bu dedikodu-
ları her şeyde olduğu gibi gayri 
cld.di ve bir halk evhamd gibi 
kabul etmiş bulunuyqruz. Eğer, 
.hakikaten, bu decülrodular Si· 
''aslıların boy ö!çü~eleri ifade
si ise pehli\·anım.ız lıazırd;r. Lı'.ıt 

KONSERİ, hcyee«nh, Varyoıe trcpL>, Kıomc<li, MuJ<aJhller, alatuı· 

ka oyun~ar, ht"diyr1i dQns .ınü.•aba-çası. Siirpfı:.1e;. Koll"50n1:ı...~n 45 1 
kuruş~ur. 

~ J 

fen; cevap vermenizi d;:.eriı. ·ı 
Sivaslıların istetliği bir gözdü. 

Alialı onlara Amasyalıların ha- I ' 
bcrlerile iki göz ihsı:n etmiş bu
lunuyordu. 

Siva~l.1ar deDhal Amasyalıla- I 
ra <U yolda cevap vercUer: \ 

Transmisyon ve vantfl8tör kayışları 
_<\VMlycl mall:ı.rınıın kuvv tne f,, .kf•r Sntış teminothdır. 

Çift Arslan Markamıza Dikkat! 

rı.1'" y clE.:m.i sct;.ı r.tir dtm sun bize f 
C.-1.n aı;kına } 

1 
Öyie bir dem JS.Lfl'lrıln lkıl c~.ım g.iıbi ( 

1"'..o.ş olma~ı 

B;r ıı<Oiim rr,>M' , ü c Jsun oon gibi 1 ı 
camı.'"ldıe mey, ( il 

1 Dr~' ipp 

\ Ey "<'Y"1 

be1· deım m('rnül neşe, 

iernhllk b•J]nıan } 

, . LEYLİ VıE NEHARİ -~ 
Sen Benna FRANSIZ Erkek Lisesi 

·İS'fA..11,'BUL GALATA POSTAKL'TU U 1330 
İLK VE ORTA MEKTEBİ BİTİRE?\LER İÇİN 
İHZARI FRANSIZCA KURSLLARl VARDIR. 

KLASİK ve MODERN TEDRISA T 
OLGUNLUK İMTİHANLARINA HMIRLAB. 

Ka~'<.t muı;melEsi Patt.t'ı<lesi ve Perşembe gii:rıle-ri saat 9 dan 12 
ye kado.r JaJ>>lıT. Okul 16Eylı'.ı1 Carşaımba günü açılacaktır. 

rı---------------·---------· 

1 
~~~~~~~!!"kt;!en Memuru Arıyoruz 
Dcvı•ıı.ı nıobil;;alı veya mooCTyııııı•, a..<garl ik oda lf32ıh"ne arıy -

ı·•~z. Mürac\.ta İstanbal, Bahçrka.pı, Ta..) Haın No. 21 'fpl('fcn: 24724 

Bu dedikodu akını Amasyalı
ların izzeti nefsin$! dokunmağa 

heşlaıru~ . Bir ay içinde Amas
}alıları kudurmuştu. 

- Dedikodular taraf:ı=
dan arzedilm.iş değildir. 

Eğer bize bildirdiğiniz gibi 01:ta
da dedikodu varsa bu haJ.kın 
Akkoyunlu ile Ayıboğanın bh· 
an evvel güreşmelerini sabırsız
lıkla beklediLkerini ifade ecler. 
Bıınaenaleyh, biz güreşin bir an 
evvel olması taraJit·o·ıyız. Hatta. 

Yediık:ule, K.oill~"'"'ne Gild 'rtl.. ~~ Xo. 12 - 14 

BEKiR URCANCI ve RASlr~ ESKiN 
1 

1 
denıden ba.-=ik!ı dem ( 

ben lıa ika de-rı, vLırEa I; !Istanbul Deniz Komutan}ığından 
İ~zeti nef.. s sahi.bi olan Amas

ya halkı. kadın, çocuk ve erkek 
b dc<likociulara tahammül ede
miyere-k söylenmeğe ba>,lamış

lardı. Her kafadan şu müşterek 
fikir s.ı.zıyordu: 

- Ne demek?... Bizim izzeti 
nefsimiz yok mu? ... Ağalar, bey 
ler, ayan neden bu dedikodula
ra kula.k tıkarlar? ... 

Halibulci, ayan ve beylerin de
dikodulara k>ulak tıkadıklar: yok 
nı. H"il5i; halk giibi düşünüyor 
ve sinirleniyorlardı. 

Fakat, vakit, kazanıp aceleye 
gelmeden Ayıboğanlarını haar
Jamağa r;ai.şıyorlal'd.1. 

Amasya ayanı, Sivaslıların de 
dikodularına ehemmiyet vere
rek birdenbıre ortaya çıkmayL 
akıi:sız.lık addediyorlardı. 

Zaten; Sivaslılar da maJısus
tan dedikoduyu yeliştiriym' ar
dı. Amasyalıların izzeti nefsine 
de>kunarak bir an evvel ortaya 
3'.:ılmalarını hazırlıyorla:rdi. 

Amasya «)·20 ve beylerı S!
vaslilarin bu hlıelerini sezdikleri 
rçin hiç se5 enmiyorlardı. 

Halbuki, Arnasya halkı bu de
ıdıkoduların içyüziınün i·ncelik
krine akıl kestiremediklerinden 
feveran etıızı;ş bulunuywlardı. 

· önümüzdeki ayın ilk haf:asın
da her nerede azru t'dilirse ora
da mjsabakaların krzsı için ko
nu~mam,z muvafrk olur. 

Diye. Amasya!ıı,ara cevap ver
diler. Bu mükakme ve muhabe 
reler i~i.rı ciddryet ve ehemmiye-
tini büsbütün arttırrmştı. İki ta
rr·f ta kollarını ve paçalarmı sı
vamışlardı. 

'Bir çok gidip getme ve göriış
rrıt.:1,f)rdıen sonra, iki pehliv~~.'1ın 

müsabakasının Tok~tta olması

na kara< verildi. 
Tokat, Amasya ile S'vas ara

sında olduğu cihetle güreşin da 
ha b:>taraf bir mıntakada olı,,ası 
için tarafeyn ağaları taraf,ndan 
müsbakanın Tulrntta olm;;sına 

karar verilmişti. 
İki taraf .gaU.p gelecek pehli

vana birer kısrak ve '.ki yüz ko
yunluk bir sürü vereceklerd'r. 

Güreşlere Kastamonulular da 
tlavct olunr.rnağa karar veri!rniş

ti. Çok gecmeden güreŞ h&r..rlık 
!arı lbaşladı. 

Kastamonulular yola çıkmış

iı. Siva8lıla~ ve A'rnasyalılar da 
Te>kat yolunu tutmu~'·ardı. 

Kastamonulular, Amasyalılar, 
Tokattılar hemen, hemen birleş-
miş bic halde idiler. Hepsi de Si
vaslıların mağlup olmasını ısti

yorlandı. 

Kösele - Vaketa Fabrikaları 
Telgra!. O,·gancı - t-t•nlıı.l Te.eı ·n: F~b.r.ka. 20390, 

Yazıhanf> · 22574, l\Tağa2.<.i: 21825 e nliiracaat. 
Salış yr:ri: Ga.1.aıtada T6!.'.~nı ('add(lf:.i 126 No. 

TÜRK ÇELiK MAKİNE EVİ 
Telefon: 4214H 

,_. ... ._._ ..................... ıunm .. ,~ 
KIZILAY SATIŞ DEPOSU DİREKTÖRLÜGÜ:-IDEN: 

GAZOZLU MADEN SUYU 
Karahisar 'f.abii Sodası 
Adı ile piyasaya çıkarılan yüksek tazy1kli çeyrek litrelik 

Maden suyu Beyoğlu ve Eminönü Büvet.lcrimizde 10 kuruştan 
satılmaktadır. 

Yeni Postane karşısında 

KIZILAY HANINDAKi DEPOMUZDA 
aşağıdaki fiatlar üzerinden a.yl'Jj!a sipariş kabul edilir: 1/3 

Jilrelik bir şişenin bedeH (Suyu: 10 ve şişe depozitosu: 10 ku· 
nış hesabile) 20 Jnınıştnr, 100 şişelik sandıklar da satılmaktadır 

~ı.-.-m--------=---=---=----, 
KUŞ TÜYÜNDEN " , __ 

YASTJX, YORGAN, YATAK :.UHanm'ilt İlE<!") k .....,ıze w 1'..m ae 

sıhha~nlze Bir Kuş Tüyü Yastık iki Liradır 
faydalıdır 

Yafa!<, yo!'l!anl"n da ~ uc-J'1X!J3'. Adres: İstanbul Ç'ailmmrk;;ıle.r, san
da)yacıbr sokak Ö.l'f',N BaJ;oğiu Kuş TilY".i F<ıbr.ı:ası, T~lıef<fn: 23027 

A.:n~t:arada satış yeri: Y.Pni Bursa pazarı A:ı:iz Çtiıpc:ı Aooıartalar caddrısi 42 

bu d.e-JJ ı, iı . • ~ bu dC'7n \ 

l 
\ıs---· _., 

lstanbu1 Yapı ve 
Usta Okulu Satın 
Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

"' "' il ~ 
2 ., 
E .J E 
ro - "" -ıı " ... ~ ~~ :;;; 

K~rcst.e 4-0 M3 ;;.ıov 405 15 
KL>ın 200 > 2000 15-0 15.l.5 
Çakıl 150 • 18ü0 135 13.30 

YEtpı us'k!.Sl oku!11na lüz: mu olan 
c-:nıs ,.e miikdarı v~ ta'h 1n-:.in be-deli 
yulkarckl ya1...:lı malzeT.e rksiltmeye 
ikıonulnıu."5fur. Ekiiilt')•f' !'!6 a[ttısOO& 
492 çarşamba güııu sa'3't 15 ""de yfü.;.
s(-'k mt~krt.ep[('r ım L ıhı:ıfıfıb€eıl~ bina 
sıncü; toplan3n .sat:n a:ma komis.yo
nuncia ya.pıJocaıktır. İsl~ileı-in ye
ni sene Ticaret cı.kıf:ı vc~ka5!, ilk 
te-m1nat akçesi ve bedeli 5-000 lira
yı gı::çf·rı keı e"'te ıc:ın \-e["ec('kleri 
tek!Jf n·,f'ktupları .ile- b;rl!kte komi.t:
yona n.ürac2~ t etrr.ıe l eri. Tt·..: ıf rnelt
tu.p1arı eJu;Ht.n1~ saatinden bir ecıot 
evvel komi~ona vtril"cek.1H'. 

Şartna:r.ele~i yi.ilc."ek nıektep:rr 
ntuhasf'btii.tıiiğin<le görüı:ebilir. (91W) 

Lisesi ve Deniz Gedikli Deniz 
Okulunu Girme· Şartları 

DENİZ LİSESİ: 
1 - Den.iz lİ::iı._S;nJn birınci sınıfına gir'JT·Cğe f~1:f~kli okur4ı:xinn ~1:"r.a e ks-

Janlar a;tr.ncaktır. . 
A - LJ.se birinci sı.ıııflta ikmale kaJ_.'l.Jar d.enh: J'5esi bi1·11c ~ 11f,":"ta, 
B - Orta vkul son sınıfınıla ikmale kalanıard~n den.iz r · b n.cı nı

fcna talip olanla. ikmal tm.tihanlarını ve-rdi.ktıri t;ııkdirCc alınmak 'is.ere a 
yıt yapılocaikrtı 

C - Li.;e b:rinc; 51.nı.t yaş hadd.i 15--18 d;r. ~6Jtı ay k.üt;"tiilc olaın )...,-

bul edil '" 
DENİZ GEDİKLİ OKULU: 
'.:? - DPni.z. ge.cLkli okulunun ~ ~ sınıfına orta cku!da "ilcına,e kai.r.n-

la;- <.ı hnGc-Wrtır. 
A - Bulundukları sınıf:ar:ın nıı;.aclili ol;,;.n geoı1ı:]i okulu sı.nır.ar112c. J.:.a

yıt edilPcclkıerd!r 

B _ Gedıhli ok1tluna g:.riş yaş hadd-~ birincj sınıra 12-17, ikırı;.:l.'ıı~J'·m. 

13-18, ü~iinaü sını1ına 14--19 yaşlarında olanlar kabul ed'İiKrkl~rdi. 
3 - İstail!bul "Çe civarında bulunanlar İstanbul deniz k03.11utan~ığına, 

İstanbul haricinde buluD8nla:- men&up oldukları a&:erli.k f'Ubeler'n rrıUra
sa.tıtları. 

4 - .K..-cyıt miid,d<>li ıo A,iu.ıo. 942 ai<>;arnına ka&rdır. (8600) 

o. Dımlr Yolları isletme U. M. il!ılart 
!\.1-uhçıni.n:ıen bedt'!i 1658 (bin altı yüz ellı Sl>ıki.z) lira. olan 3 (._ç) aciei , 

muayene vP. am ''.(}ıat sistoskopu ile 2 adeı n1uaycnr, urc-ıer yıkaına sıstDd.· 

ko~ıu (24 Ağustc-• 1942) Pazar!.,si günü sazt (14) on ciöı>\te Haydarpaş.Hb 
~r bına.iı daıo•linô. komisyon tarafından aç.k e-k~ ı.n~e '"' 1 ı e ı:.;:,tı sl:-
nacaktır. 

Bu işe gi!'lllf:i; ıst;,yeıı.Je:-in 124 (yüz ~i"ın. uliı<ı ıı<a 35 (cr....z lxii) 1< 11§

llik muvakkat ttın1inat ve k<lnuııun t<ı.y~n ct.tiği ~i-kll? tr.-•irl.t.P etsil1ıme 

günü _aati.ne k.tıdar kom ~:rona milra.~a'!:ları liızımOır. 

Ba işe alt şaı1inıamel<'r k.omisyouda:ı pr'3.titz ol~!'ak da-!:ııiı]ıır.ır_~ta.d..r. 
1&463) 

Fakat, öyle b!T gün geldi ki, 
Aımasya ayanı bile halk arasın
da evlere, kahvelere, hanlara 
katlar düşen dedi.kodunun önü
ne g~mez hale geldi. Artık a
yan ve beyler kulaklarını. toka-

Çünkü, Akkoyunlu Tdkat ve 
Kastamonu bapehlivanlaı ını bi
rer, birer yenani,ti. Eğer Amas
yayı da mağlup edersg Ba;peh
livar.hk Sivaslıbra gcç;ıcekti. 

ZAYİ - 19':!8 senesinde 3 tncü 
kol' 3 üncü alay 9 uncu bölüh"'ben 
aldığım tetib~s tezkereıni kaybet
tLnı. Yeni~ni alacağıımdan efk'Jsinin 
M!Gmil ydl<tur. (577). 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 8 -8-1942 Temmuz Vaziyeti 
Akı:aray Teveıkkül hamam1nda 

yam:rzla..dı. ' (Daha var) 
atP~";(.'İ 319 d(ığurn!u A]i oğlu H-asan 
Öiüoğ:\ı. 

SAYIN HALKIMIZA 
Kömür Alım Salımında Rastladığınız 

Zorlukları Haber Veriniz 

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

Şikayetleriniz Derhal Takip Edilir! 

Bu hareketiniz kendi menfaatiniz icabı 
olduğu kadar, Vatan borcudur 

Müracaat yeri: "Ankara ve lstanbulda,, 

Türkiye kömür satış ve tevzi müessesi 

A k t 1 f 
Kasa: 

Altın: Safi KiloiJ:&m 74,616,476 J04.95Ht4~.09 
Banknot ............ ........ . ...... • 9,346,599,-

Ufaldık ... ... ... ... ... ... ••• .... ... ... '212.362,10 

Dahildeki Muhablıler: 
TUrk Liruı ... ... ... .•• ... ... ... ... 422,764,~7 

Hariçteki Muhabirler: 
Altın; Sa ti Kiloıram 23,948,013 33!684ı'H~.l;il8 
A~tına tahvili kabil ıerbe.st dö"Vizler • 
Olğer dövizler •e Borçlu kllri:ne ... M,331,Jl3l!D 
bek.iyeleri ........ · ··· ··· ··· .......... ____ _ 

Hazine Tahvilleri: 

Deruhte edilen evralu nildl1e 
kw.rıılıiiı ....................... ... 15<1.748,5'l3,-
KanunWl ı - 8 iıı.ci maddelerine 
tevfikan hazfne tar::;..-.. Q.;ın vru 
ted1yat ... .. ... ... ... ... ... •.. . .• ... 24.221.621 

-

Senedat Cüzdanı: 
Tıcarl Senetler ..................... 3~5.&~1.3'2-0 -

Esham ve Uh v ili t <üzdanı: 
(Deruhle edilen evrolu na.k

A - (diyenin k:"-tfılıtı elham ve 
\ahvı!At (itibari kıymetl<!) ........ . 
B - Serbest .. bam ve lahvUAt ..... . 

Avanslar: 
Altın ve döviz Uzc:ine ı.vana •.....••• 
TahvilAt üzerine avanı ... ... •u ... 

Hazine:te ktsı:ı. va.deli avans ..•...... 
Hazineye 3850 No. lu Kanuna cöre 
açılan alim ltar,ılılı IYllll ..... , ... 

Biosedarlu • • 
Muhtelif • • • • • , 

44,833.1 :ı.9,83 
10,30"J.*'1.3,4.5 

3,(196,31 
7,tll5,723,45 

250,nııo.OOO-

YEK ON 

LİRA 

114,513,(1('4,19 

42:2.7~4}27 

&8,GJ5,910,18 

134.500,942 -

' 

55,a,3~.58.4,:ıll 

257.968.819,76 
4,500,00-0.-
8,342,600,34 

999.4~1.343,12 

-

p • • • f 

Serma1e: 
İhtiyat AkçNi: 

Adi v~ f~vk.al.ade . •• • ••••• .-~ ... -
Huauıt ..... .. i ................... .. 

Tedavüldeki B~nknotları: 
Deruhte edilen evrakı nakdiye ...... 
Kanunun ı - a inci -ddeler.ba 
levtlkan h.l.ı.ine \aratuıdan vik.I 
ledıyat ............................ .. 
Deruhte edilen en"Ül nakdiye 
ba.lr.iyesi .. • • • • ... ••• •• • ••• •• • .. • • •• 
Korıılıitı tamamen alim olınoll 
ll~veten teda'fille naeclllen ........ . 
Reeskont mukabili llbelen leda-
vtile vazedilen .. . . . . .. ... . ...•.••• 
Hazineye yaplıan altın kal"fılılı:IJ 

•vt.rıs mukabili !1902 No. lı kanun 
snuclbince 111.veten tedavüle -.ue-
dlJ<or. .. . ....................... ·-

MEVDUAT 
'!'ürk Lirası .. .. ...... ... . .. .. . 
Altın: Safi Kilogram 677,422 
USO No. lu kanuna clke Hazin.,... 
a çlalr avamı mukabW tevdi 01'1-
nan altınlar: 

Safi Kilogroın ~5.541,000 

Döviz Taahhllılatı: 
A.ltıM tahvili kahil de.-iıler ........ . 
D!'er d~vizler n ılaeaklı :S:llrlnc 
bLkiyelerl ••• ••• ... ••• o• ••• ·-

Muhtellf , • , , 

Lira J,hlA 

15,0U:J,OOC',-

9,41'.!1135,73 
f,000.000.- 15,41:,13~ -3 

158,748,563~ 1 

24,221,621.-

134,526,942.-

4-0,000,tlOO~ 

144.5()(),000.- 607,526,942.-

118,162.711.62 119 il96.875,ti7 
1,234.164,05 

78,124 IR7 00 78)24,~6",9(1 

21l,68!UIH,9 
28,669,2()4.91_ 135,342,-0J6fü 

YekQn 999,491,343.12 

l Temmuz 1938 tarihind•n itibaren iskoı....,, ha•dı % « Altm liu!riııe avus % 1 

ViTAMi· KREMLERi 
Vücut için vitaminin ne kadar lazım olduğunu herkes bilir. Cilt için de vitamin ayni hayattır. Son :zamanlarda Avrupa ve Amerikanın ıtriyat ve gÜ• 

zellik enstitüleri •İt•minli kremi İ!itimal etmeğe başlamışlar ve güzel neticeler elde etmişlerdir. Ciltlerini beslemek ve gayri tabiiliklerini ve enfeksiyon
larını gidermek yolundaki gayelerinin tahakkuku üzerine bilhassa kadınlar araunda müthiş bir heyecan tevlit eden bu kremler bütün müstahzaratı alem
~ümul bir mahiyet alan Eczacı Hasa'nın enerjik mesaiıile istihzar edilebilmiş ve Hasan Vitamin Kremleri namile piyasaya çıkarılmıştır. Yüzdeki ıivilce· 
lerle ergenlikler ve buruşuklukları jzale eden, ihtiyarları gençleştiren, gençleri güzeJleştiren bu kremleri derhal ve hilatcrcddit .istimal ediniz. Hasan 
Deposu ve subeleriade Tip 35. Kavanoz dört misli büyük 150 kurusbır. 


