
16 
AGUSTOS 

19 4 2 

ADRES: Cajalo(lo 

Nııraoamaniye Caddui 
No.: 54 

3 ay l ık •OO 

• oTlık uo 
Yıll ıl< HOO 

11--.-~-· Tel.rol: iKDAM latıınlnıl GÜNLÜK SiY.AS HALK 

Tiirk Kudretinin 
Sırrı • • Milli Birlik 
Fransız ve lngiliz Gazeteleri 
Siyasetimizi ve Yeni Hariciye 
Vekilimizi hararetle övüyorlar Tfrrt< heririye6ini en müsl<iil 

anlardı! unrvaffakiyetle idare 
et'mİŞ ola., iki kudrclli di.plom:ıt 

( 
Lor.ii.a, ış <A.i\.) - Tiınes ,.,e. Şiikrti Saırac@ilu "" • 'uman 

1~·, Jiuman ııeneınencio~u'nun Tür- Menem.eneioğlu bir an1asma,·ı 
kiyo lfaı·io;ye \'c'ıt.i~Lginc :;.yın'ul ba- ,, 
his mPvzuu ederot d>yor ki: iın:ıalıyurlar 

•.'f•ı·1'.:yenin y~ı.i baric:ye vekıli ,~,.;;;;;:;;:;;:;;:;;;;;;;:;;;;;;:..:;= .... 
Nunn•11 :Mencrı1t•ıı-:-:o~ıı.;. fmciye ka- 1 

dar ., ... !_etti~· muhteJ.r mevxilo>r<io o •• n g •. , ,. z 1 er 
kadar lhkHate. deger bir dJra:>-ı ve 
nıehare! gö:jtı~rın ştiı• ki Tt..ıl'kiyenin 
d~:nca bile en rnuktı.."<i;J' dtplomat 

,c;h.-et>nJ ~.-zannıış , .. •••g.daki &ö- Yanlışlıkla bı"r 
rü.şın_! ercie ttıa.s.tl ehen n yt.>U. oıa.~ 
~ rrl oynamıştır~ 

ı - B?gaı.Jar me;;.e:esı ba«Jun<i;ı Af k b 
Mo1>tro-oıis an >şma;ı, gan asa a 

2 - 1940 · k kfı.nlln\Jl<:ln L.>ndra '\"t' 

P• .,.., z>yaı-etin<len sonra BJ,,uıt B!"i- JDJ bombaladı 
ffH~yo. v 1"rans:.r.\ ılr• TU kl)·e namına. 
)tY'7~'ll&'iliı,'1 1kti rı.<.h anr;; ... r.aJar. --···-Milli birlit,~ a:ııiz tinı8Aft, kil ltür inılulab v" hamlelerimizin 

btiy• kuru)'1M:usıı Milh Şef Çaıdca) ıııda verdiği çır)· ziyafeıüııde 
Dil Kurultayı üye !.erile koı:ı~uyorla.-

'3 - GeÇ('n ık teşr ıl<i<' m2a1ad.g1 
'fı.;:ıo].;;:;ye - Almany1 .nJaş.:ı-ıusı. 

Menemı1r.cioğlunun c-et;ıı nıPsa.lye 

olan kabi]cyeteri ve muvaffe.k.iyctlPri 
cok büyük1.ilr. Husu&lylE' kı gr·çen 
~vn senrıJcrde bir kaç oeia a.u:rJıy~· 

L;Örıııu.,tür 

Ölenlere ve ev· 
leri yıkıl•nlara 

tazminat 
verilecek 

Ankara, 15 (A.A.) - Algan 
Bahter ajan51 bildiriyor; 

TEK iNANDIRICI .TEMiNAT •• )lf 1 nen1cncioğJu"nun l..ıı•k ye JJ;ır:

~YÇ ·.· KUl.g;ne taJ'D1!l:den .. 1Jnra Tür 
ltiyenin dl.$ g.lya~eti l-uncıtın böy1e şu 
ti<: f:hsiyı t tarafuıaao ıdar• cdil~
ce'.tf.r: 

________ ... _______ _ 
Tüccarın 
metaı 

mal saklamaması ve elindeki 
pazara çıkarmasıdır •• T~rk~Mtin !U}aöelı-..e lh;.m VP v~ç 

be \•fı en ve gtre-k. LoLan lwnferan
tnnd;ı e,rrt;tf~ onu t.t'k.iob edPn on ~ti 

30 Temmuz 1942 tarihinde üç 
İngiliz harp tayyaresi ~an hu 
duduna t~avüz ederek Afgan's 
Mn;n Hcıı;t vıliıyetine bağlı bir 
hudut kasabasını bı>rrtba l m n 
etırniştır, .h ~erden 7 k:~i ölrruş 
\~e 4 ::~i yaralanmt,:;.:ıtır. 20 ev ve 
bir mescit tc harap olmuştur. 

Yazan: ŞIKBI ABllBT 
CSONU. SA 3 SÜ.1) 

41.MANLARA GÖRE Ş 
iikrü Sarıı,-oğlu kabfoesi -

ıı..ııı.adi P<•litikasım ilin ( --~=== 
eder ~e ledbirforini abr- -----

;;;;;=_,. _) 
dağlarında 

fasılasız ilerliyoruz 

ı.e.. en b;ı la mü•Uıh;üin 'e IÜ<:-
Catu iyi nİ) etine, anlayışına, iş· 
bir~iğine güvendi. Mü..tahsil 
hugd"~ ve dii;>er hnbubat mad· 
nıelerinde biiyük bir memnun • 
l.wk vt saadet du) gmm i!'io'.de 
hülUnıeıe karşı olan borçlarl'lll 
<idemektedir. 
sını henüz bekl>)oruı. Buradaki 
hiıı.sesime dii~e11 ~azifeyi y:ıpma
~ı.ıu h<!nüz ookly rouz. Btrradaki 
•henüz.~ şarblnı kuUanmamJz 
k.ısdidir. Çünkü, hakikaten l>u
gü.ıı tüccarın kendisinden blk • 
Je.n('n \.etjn1i veınıiş bulundu • 
&;11la ~abi.t değiliz. Her şey:in ba
~r.nda ~ıda n1addelcrin.6ın fiafıtı
da el ile tutulur, gözle göri!lür 
lehd., bir fark kaydedilmemi'!" 
tir. Hatla bazı maddelerde la· 
nı~e buntuı tcr:;i olınu'ı ve 
liatlar kara borsa günler>ndcki 
fi<ıtlarla birl"'J<DLİ)li•·. l'erk sa • 
dece en l'ice giLleııc.ıı maddele· 
rin bugiin açığa ~.J.arolmı5 ol • 
DılKIDdan ibarettir. El a·Jt,.ul~n 

ı>i.r~, t-1 altından yağ arayan
lar bugün lıerhaııgi bir diiıkkan
da aradıkkırı maddeyi hulıil>i l
li -.rlar. Faka,t, pahalı~a. 

BlMlun iki 'ebr.hi ul&bilir: 
A - Jstilı . .,..J l>itlgclN-.inden 

henin ) tni g1da madd"clerlınin 
&elnıomiş bulunması 

B - Tü.-earıo bugiinl<ii il<iı • 
•adi po11tikayı kendi ke:aıncı 
)'olunda sti~11>ar elıucsi 

Börilıci St>bep liatlann dü rue
lne6' babııtod-an makuldür. l'a· 
k.ııt, buı maddeler için bu mu· 
cip sd>ep va.rit <>h.a dahi ba ta 
iıe~·az !H"~nir .,Jnıak ii'.ıcıre ına· 
zur bir . 0bep degiMir. Çıinkii 
beyaz peynir şe-Jıirlere grlmiş· 
di.r, luı.tti · aıikau da kMilmek 
ıribi bir ıııl'wiın İ\'İııd bulun • 
nı;.ı.ıı...tır, Jıaha bir'\'ok mad<le· 
ler ek lıö)"lecl.ir. 

'üccarwı blJgÜll kii ktısadı 
Jlo)>ti•kaJı kcndı kaLancı yolıın· 
da • · >ı;t"ınar elnıe;ı balısıne gc· 
1 ·e, i le bu oınkta <ger varit 
<ılur,a h.-.kika·t"n hüzün ve rl! ı· 
~:ı.p duy1U&ııı12 gcrektır l llıakİ· 

1 
a. 'l'icarrt Odası , e Tiırk tuır. 

b t k~ndi kendil"rini mür~ 
Vt b laınışlardır. Bu ı 

'illik. bıl h •niiııivct ve an 
n <>lıında k b r tenıın ır. 

u ııuu hanin frııılı n«t e· 
( J 

Kafkas 

~~~~~~~ .. ~~~~~~~~ 
Bostol • Baki demlryoıu lzerlade 
Jorjlyevık şehri .zaptedlldl 

Beri n, 15 (A.A.) - Alman cır 
duları ba~koımutanl· • ı" n te'l>
liili: 

K•fka<) J bölgcs.ndc A:man 
ve m.uttefk_ kı 1alann i!.erleyi~; 

dağiarda yııp:lan :na:~· rnulıa· 

rcbeler aı-a~ırda fası1clsız surt t
t<- dc\am pmLİdecl r. Dağ:ık 
bii ig< ~ n şunalindc Ro. "!< - Ba· 
kü dcrnırıolu hav, ıızerinde 
Jorjiy<'vsk . ~hx; z:ı "l1ld: 1 ıniş ,.e 
20 a.!(ır top r!e geçiril:n.··~· r. 

AJıırnn hava kuvve~ !erine ba{( 

f 

'fh Stuka v<' ıahrloot tayyareleri 
dü,ma'1ın muksvem(.'tinı kı"1lak 
hususunda yardıır.tla bulunmuş 
lardır. 

(SONU. SA. 3 sO 5) 

HINDIST AN' DA 

Bu hadise üzerine Atgaııisıan 
hükl>:rıeti tngıı!ere hiikurnef 
nezdrnd"° ş·dd,.•li protestoda bu
hınmuştur. İngiltere Jıü;;ı1met
n;n K.:.'biJ<leki <.>.çisi kend hüku· 
ınct:n:ın mazeret.ini bey:n ile bu 
h;iıdbedC uJ•nJcrin ve yaralanan 
ların aıleluıne ve evkri harap 
ollınuş olan'ara ta21minat verme 
ğe hazır oJıduğımu Afgar hüklı 
metıne re -, n bild · • r 

-

G an d i' n in Knfkslarda Haur .ı~ııiıine ıl<J~nı ln ki~a f eden Ahnan 

k ati b_i ö 1 d Ü ı rl -:;;;--=:ta::-a1rP.n.,ız.ı .. ·~"'l'İk .. a,ın"e.tlllerlill11•i 'g"ö'tıııer~ir~b~arıi·' 1-:a==---==--
- . ·-~;; Q·S.i 1j\1!1 jj.J,)lj ~-] 

J ~;~~kha':!kyast letskaya cenubunda 
ı d _a_m • ....._e - mevzilerimiz yarıldı 
1 Bazı liderler bir kon 
' ferans toplıyacaklar 

Lo•dra 15 (A.A l 
ta <la UK 

1 t r 

11 ndls 
k:J ast.ı 

I{ 

--- -Kotlalkovo'DDD cen banda duua 
muısau m zllere ç klldlk 

. 1 
k 

y 

• 

SAYI 

GAZE1'ESI 

1097 -- SENE - 4 

TAKViM 
Y 1: 1942 - Ay; 8 Gun: 2lll 
ıs - AGUS1-0.S - PAZAR 
Run:i 1~!)1) - ı\.;.::ustos _ 3 
H'c1·i: ı;ıı;ı - ŞABA.'J - 3 
~il : 5,11 - ÖC:lf': 12.,18 
Jk;nQI; 16 07 - Af-'IS. : 1!1.07 

·.aıaı:-- 20,t.e - :Lın..~: 3,17 

F I AT ı 
Her Yerde 

5 
Kur ttur 

Akdeniz Meydan Muharebesi 
Alman hususi tebliği bildiriyor· 

...~~~~--~~~~~~~ 

15 ticaret ve petrol gemisi ile 
i 2 ağır kruvazör , 3 muhri 
ve 1 tayyare gemisi batırıld ... -~~~~~~~~~ 
lngiliz filosu Rodos'u bombardıman etti 

lnglllz amlraıııtı mihverin muazzam k11wvetıerıe bactım 
ettltlnl ve u Eagle" den sonra bir krawazörb 'battığınt 
ve Alman iddiasının mlbalA§all oldatuu bildiriyor. 

• 

.. .,..;ı_ 
~ 

ı Bir İncili& :ıırblısımn gür !emeğe haz:. tAJplan 

ı Şekere 15 Kuruş 
z a m y a p· ı ı d ı -----____ .. _________ _ 

Elin<Jc şeker bulunanlar yarın ak· 
şama kadar beyannarne verecek 

Aıtl)ıara 15 (A.A.) - ~··e • 
Jetler. klbli·· oo l~ . 

1 - 1942 senesi fKer kan41an
yw;-ı ıçın ŞC'ker pı: .('& .. r atları 
4.5, 4.7;; ve 5 k-.?ruş ola•a" ><'S • 

bit ed ım-~rir. 

2 - Par.c..:r fiatlai-•.• n artılı • 
rıJ.n:ası dolayuıle kıip ve kr. -

Pasifik Harbi 

Salomon' da iki 
taraf da takviye 

• • 
getırıyor 
---·---

Amerikalılar 
mevzilerini 

sağlamlaşhrdllar 
Vaşingtwı, l~ (AA) - Ame 

rikJ bahriye naz ııJ.ğını t<'brğı 

1 

t.>l !)uker fial ..rıııa 18/8/1942 
salı sabcllından :tı'battn kıiıloda 
15 şer kuruş im edıi<'Cckt.r. 

3 - Aşağrdaı<:1 maddede ya • 
z.ılı ha:ıı iki ve hıi<kn>i ş ı.slann 
18/8/1942 salı gunu sa'bll!h na ka
dar ieker SGltnıaları n•\ a .,-.keti 
hNıhangi bi. surc·tte 'il~tta 
!ku.llamnaları v va CYV Jcc sat
m•ş ol"p da hcnuız il liıM etnıe
clıklerj ~ekı<>rle111 t~l!tır vc•ya her 
haDg l>T sebeple d gc r l>ir yere 
n..rldetmelen yasak ed ım;; ·r. 

4 - Ticaretle -ıtiıgal eden bu
t.u:n ha kıki \"e hukııni şanısia..-ın 
ticeret maıksadilc ncr.dlerinde 
~ker bulunduxa'lJar \"e Ş'C'keri 
ln:al etti;fı rn~'Cldelerde ku~nan 
ıblhl:r. ~ lurkıl<i \'C hüücmi şa • 
Jı:slıır lo/8/1942 cımıartesj gü • 
nıı ak.<;.'.)lnı tJoonthane, = a2a 
dü~n. depo, anbar fabrika .,;, 
·mafat.hıı:ıclerinde ~e, ~ 
yıoocu ve acenteleri ncııcUne ve 
s?iıı; ye~lerde mevcut ŞEjkerle • 
rııııın cıruJeriııi ve rr.l:ktarJarııııı 
ve bulunduklar. yerl 'ti gfuteı'r 

(S01'U. SA. 3 SÜ. 7) 

Berlin, 15 (A.A.) - Al'llan 
dulan b~Q!Durnnlığır. n hu• · 
ııi te.J>1;ği: 

Mi'h,·er hava v-c: ot:niz K \ ~ 

lerinı." kahramanca m.i<lah. k > 
sayesinde Ak<lC'd ~•d'"• \'C ~
niz mr.)·ôan rr.uhc..ı .. ~( .... şm .. 
nln tam he~·m ~ııc e'"c• l<'nrnı 
l.r 

Alınan >ön habE•k..., ı;or 
sonderece kuv\'etJ, bır h oy,ave 
alıtında Sici\ya 'ooğaz.ndan geç 
meye teşı;ooüs-ed<!n d:i~mruı dr· 
niz kaf"-esini ıe.·Jtil edrıı 21 ' 
ret ve pot.rol gem sinde ·" "'' -
kün 180.000 roniU.toluk 13 
batır:!mı<tt.r. Kafücdr "· 
lunan petrol ,-apı.rla• n h<p<.o 
batırıJm,ştır. Batını\ an b. aç 
ticarr. ,-apu•u k.'ll?lt r buy k 
hasara ugramı n'ıhı u hnld;. 
Maıt<l'.)·a varmış<tır 

22 .600 ıon.ı Ita.toJıu k Eag'.e nv 
yare gem:&ı, 9.300 t< i a .oluk 
Madıester ağır kru,·azorii il tL 
ğer bir ~.ı\·aıör il. ıorprl mır~ 
ribi de ayrıca batınhnıstır 

-!'!'!!!!'!!!!!!!''!'!'!!9(~U SA 3 Sl' ti) 

Boston Radyo· 

•una Göre 

Batvekil 
BiR A M ER 1 K Al f 
GAZETECiYE BEYA . 

NATTA B~LUNMUŞ! 
"Bizden uzaklar da 
yaşayanların bizi 
bilmel~ri güçtür,, 

.Ankara, 15 (Ra 0 c: a•C :c. 
si) - Bostxm radly~u +a we 
ile Ankor.ıya gı:-· p .; e 
muhatr rin ya ı 
tir. 

Bu maharr-r B Hk.I -a ac
oğlu il<> giırüŞ! glir.i ve B e
kılıin k dısi .~ §ÖY'k dcdı n. 
yazıyor: 

•- Bizden çok uzak ;u" rde 
YBŞlYan insanları 'bu k.t' <la 
muharebe eder.kr. ve ) aş.yb'1-
luı bilmeleri P< k güçlur y 1 

\SONU. SA. 3 SÜ 71 

Sa'oınon adalarmda b lırıye 
p'y&desatın ı .ttuğu kı;rJ m(.'vz.

!~inir kuvvetlendirilıın sı ışi 

ilerlem~k-ted:r Denız bırl:Jaı<'ı-,, 

muvasala Qa.tlarınıızı k.nrumakta 
\'E ~l kuvı·etlermın ıaşesini 
te1l' n ede?" g("!D ne re-"akat et
mektedir. 

Ticaret Vekilinin Tetkikleri 

Buraya çıkarılım A en'kan 
,ve A<,;ust.ralya ol'du ta Jre1€., 
Jap.:n h \J °< e11ıne dıişrnan c· 
lıinde b· lunan liman ardaki gc· 
mı toplu ılkl..rır taarru a d 
Vi C .MekıtecJ 

Jk, t !11llf f(I).: ye aJ- T 

lo d 15 (AA) 
f ~ ku •et 
da ı 1 e ık r 
l.ıll' J.,r r 

A'T! 

y 

1 

Ekmek istihkak 
arttırılacak ... 

Fakat tatbikata geçilmeden evvel bazı tetkik 
ve hesapların neticelenmesi icap ediyor 

v 
• mıı:&! buluı::can Ticare't hııLdan sonr.ı Pe.t:MI 
Doktor Be'hçet Uz, dün mı, ir g -

t t k ı:ne dt-vanı l'tm· ır 

• • < dı>n evvel ve ôğ

P ihra~ + 

f'K b r ın 1ıiil • 
'I c <' \ kılı 

Dol- c B~ ~t Uz c 

ıs.a ., c kııc er e as nd. 

( l J .k ~t •. 
ne, k fk b 

(SONU 

ıo 



' 

s.4YFA. 
-··--

KAFKAS 
ŞAHiKALARINDA 

Yakın Mazinin Kanlı Hôdiseleri 

/_!lZan: ZİYA ŞAKİB No. 7 
Çc\-c·ıut·r, Dağ ı.anlılar lıwiac 

th~ <ııtiı değildıc. 81J1D!ar ~erilli 
J ..,,3Tlar ve tamiı ededeıı"en 
lıctı,;"b'' bir .:iüşınana ka;\'1 mu
d. aa tcr .lbatı alm:3ktan zı:ıyııde, 
evın tıc""11ıpl, =-.p ve 'her türıu 
r~ at. ı clını "nnaS"tnı dtış.ıın
mu rdır 

Ç ç<• • l"lll her avulu, a<lcıa 

bı:r orımana dayanır. Ve !:er cıwn 
et. afırxia da, oo' ~zaç.ı tır tı.ı!i
çc '\ -dır 

Blı m.nt :ada 7.lr>aa.;e, Da.gıs

t.J ıı d ha fa:<lla ehCTr..ın:_y rt 
verıt. Orıım.nlarm fazla k ~:.m-
1 r r ~oızlamc>k ?Çin açllıın kı
sm , M D", y ılırf ' ne ve 
sa re. ı, ı faytl.'.ıl maıc.dclc r eloi
ı.r. 

Ç çen &\ 1 ar Dag&S avu -
le rı ka ' r , • .:iafaa<y.ı e ' ı cıc 
[('" r On ~ mıı !rem rrev 
ki eıu a .,.- ı nıt..:ıra v" un 1 
ormalll1a . Henlıangi ~r rliiş-
J rec;wiizı k;:.ıvıs <la ka -
d kkrı zıımıım d<orl-a kıı<l la -
r- ı. uklarını. hıııyvanlarır. , 
ı .:K'ı kabil olan eşyalar. :ıı ıtıoı;ı

lar r o= lar:n derinlii',de~ıne 
d larkır. Kuxlileri.m or..xla mu
..taf • ~ a b:::şkırlaı", Ve ıda:ma da ı 

V ' K orudar. 
ÇC'ÇrnJuı, <lalrl •!arı bu or -

ili !ardan sokıüp ç,kar:;ıG/k kn
la. '1egiidir. 

B na binaen Çeçenler om:ıan
Ları.na l,"•k l'OOmmİyet \'eıirJer. 

- Bu ag.:ıçlar, bıııim eıı tabii 
kak 'orin'J.2rlir. 

Derler. 

- Çeı;enle-ri mağ!Up eden kı
l. deg.ı, baltamr. 

Sözii .biilıü'° KaJllaısyada, or -
mwıfa..rır.. ehcmmİ!J"eüni Wb<.ıil"ÜZ 
eturen WyUk bİI hıı~ctkıaıt oolıine 
g eırnişti r. 
OmıanJann (nUi.ı.f aıa) ıı.d<. 

tasın<ıan b~ Ye ehommJl)'c -
tini en çolk taaııoo- eden (Şeyh 
ŞllllT'll) dir. Büyük TilI'k müca
hidi, iş ba:şına geçer geçtıı(."Z, 
bii !mı omııacları (milli hayat) )0 

en oizyüdt U1'lSuru oJ.arak ilin et.
mis. Kendi nül'ını mı:ın>WılkıaBı 

<'çınrle l:ir wk ağacm :oı.e Ü0e -

rirıe kanat germi.~r. 
Şeyh Şaıır.ıi !, orID311laTın her 

f.er: tarafından lı.imaıyesi ~ ev
·cı-a bır emirname 11eşretn • -

l.ir. F\ııkat oo em rnsme, lruru ı 
bir t ''>.:YP!ien ..baret kalmam'§- ı 
tır. "mil, bu cımıin ta12ı.::ltinrle 
de çcik ,;,ddclli brr usul k'lLl1ıar~ 

rr r Heriııı:ngi cı"-11 bir se -
bcp olu olsun • kcnCisinrlen. 
~ ağaç ke60Lılercien, l:ııeher 

1 
ııga · ba n.a birer inek vt>~ 
blr<•r buığa ceza alımıştır. Ve e
ğer ai!ıı;;ların kes ~rımıi ekili bi~ 
sebebe lst.imıt ebıni;"Orsa. f ·ııe
rüııi d!'ı'hal kendi a\'1.!l!arırıın 
ortasınıda asın.aştır. Ve arıcQk bu 
şedit siyaset sayesinde, o mu:m
zam ormanlınr. lıaya'!uıa 4ku.r -
t-ôll"m ... ı r. 

• 

iKDAM 

T i F T i K'. [ __ H_A_F_r_A_';_ı K_N_o_·. _r_L._A_R_J 
Bir kısım tacirler ver 
dikleri söze rağmen 

Fiatların a r t t ı -
rıf masını i s ti -

yecekler 
19 Ha1:i:ran l 942 ta nhli İ:;

t ı>nbul gazetelerinde T'~aret. 
VekaleWıi.n dış töcarat daire
si işlerine da4; neşrolunan 5(i 

sayıL sirkülerinde bir çok itı
ra<:at eşyasının bu arada tif
tik"..?rin de aza.mi satı.ş !i&tla
rı tesbı t edilm;,;ıtı ... 

O zaman tifti-k ihracatçıla
n Vek.ilcle, lbu fiatlaPm iyi 
cldugunu, fiat'J..~rı artırmak ıs 
temiye<:ekler ni söy1emişler 

\"e ha1ıtı;i bu h•Jsusta taahıhü
de bile girmişler, söz vermiş
le11Ui. 

F :·at lıaocr aldığ ımz . .gö
re, areıdım pek ~z zaman geç
tigi a1de bir kısı.m tiftik ih
raça !>;Lan, t •t k ve y:ı.pağı 

ihracat ·birl~"'lde tqpl•narak 
kerd" nra!:ırı. a danısıp gö-

l rüşmüŞ!er ve neticede fiatia
r::n aııttırılmasın Vekcllctten 
ıstemeğe karar vetn;.Q1erdir 
Ancak bu toplantı h~si ma 
~iyc·ttc yapıl!d'.llı ve bırl ğe 
mensup tacirlert!crı bir çoğu 
toplamıdan haberdar ed'!me
diği için keyfiyet birlıkl:ot U 
K3itipliği 'lleroinde prates
to edi~hr. Bu gibi t•cirler; 
c Verdii}miz sözıü ne çaıbuk u
nuttuk, biz zam istemiyı<>ıvz.• 
demekıkdirler . 

Yeni Ekmek Karneleri 

Dil Bahsine Dair 
~~~~~~~--,~~~~~~~ 

Dil dökme ve i:iil dönmesi • Puvasson 
davrilin başına gelenler - Seksapel Bakkal 

dükkanında - Hanburgun Türklüğü 

~~ ~~d~.~lz;;:"!ı:!: \ ~~":1:~ alacak, acaba b.ık -
gele r ve .Iengü.st.ik loo -

mis-fonlan..ra. dibi clQnrnıiyen spi
:kerlel'in mi!krafon baş-..ıda dil -
leııi.1 n tıutuldıığı.mu ~-

' K.a:filoas ccphffiindekıi ileri h&re
kat ; dili ç<Mıı.len cobır n:m'lıar

ııir• dib-.e geleni söyledi. Bir 
r.ıdyn Azeri dili ile AzElbayca.ıı-

• GAZEI'ELERDE akı>~ -
nınxlur. Aranwda ılrudu:ı: 

vamııış! Kuduz mp<!k ta.rafın -
<lan ısınl.anlar tedm·i ()(fı;lıır.ez -
le!be bir gün ımsıızı.n i<r..:rlur.ur 
ve yan.arındakıim ıı;;i!'ırlarml.j. 

Her ha ı :J.c bu lılara d.I cliiktü: y 
r - azan • S rz b"üliaıı. oa -
j_~EMAL 

telılikeyi ~ii
necok baya11lar nınuz, g<i~Llımüız -

siınüız. Boş )'el'e 

kan dokımeyntiz. B z size hüım>
yet J<'t-riyt>ruz.. 'l\xprağııroıozt sı

zc 1ade edeceğiz.• 
Blill.1.1 ş tip dilim tıut.amıya.n -

.tar da Hi.ırrııy eti lceulı V1ilan
daŞların;za verin de se~ reyle -
yr güttı::Jt>urni;.,li· dedi, biıtısi de 
•Tanr. fik;m;yı ~i 'rl ct>ğ' 

\'l:!lnt eşeğıni l<ayb'C'tıtir• SMırll 

buJdurur .. Mtıali €'\'"•;da Azıcr

ooycan tnpra;kr.:ın a:lınac:;.K son
ra ort'lan sevinl<ifo:nl'lk i "'• iad A 

edikceıkrr-4• deye filıİr vtimttıi. ! 
Hırlasa Dil b..4'5i hu hct'ta dllı- 1 
leı-e destan <ıldu. 

• D Il baiıs diyince akhınıa gel-

az olımıyacskiur, 
Ar"..4 noma .ıooalarmrla, •Salo
n..ınn . .JıZ \-U:r'dır:a yazılı •atLıcı du~"'~ 
:ltanılanıı<lıa, Ada ça..-ıı:Iarında:, 

:pliiJ safalar;u:dn, s:ı t 22 den 
"'- ıı..a Jaııiliaları sön n arıka so
~larda b~ anlar 'lookıy kolaıy \ 
yanlarır..dakine k.enıdileıilr:ıi kap
twır.aıyaC<lllclardır. Zira dilkıkat'. 
K u .d uıı: t,.., !'.ll<'t'<Si var. 

• 
S ÖZE eti 1 bclısi ile baıslal:iık. 

yazry, da dil bahsi ile bitıı

relim· 

Proıkroı· Hilmi Ziyanın cŞey
taıı!le k.onu:;malar• ında ferik 
Entvı>..r paışanm bir y~an 
>bsimıerlı1 eJ'<'k d O!'lliJ 'Y'Or J<!i: 

Tütünlerimiz 
Tipleştirildi 

Bunlara uymayan 
Tütünler 

ihraç cdilmiyecek 
Bir müdd<>tıtenbcri ~imi2ı<le 

devam etlen tiltüncüler kJ>ngre
si so.nu :m~i.r .. K.ongede Türik 
türilııterıini.n dış pı;yasa<laki sü
rümünü artııunak için tipiıze edil. 
mesine karar veril!m ştir .Tiitün 
ler m>z Ege, Marmara Kaırade
n·ız \"!!-Şark mıntaka1arı olara.c 
tipl!'ndirilmiı;tir .Bu t'plere uy
m>yan tütünlerin ihracına a'rtık 
müsaade edHmiya-cktir. 

Tii1ıün'leriın .h•acı işile de ba
de>ımı ilıraca.t konWörleri me~ 
gul olacaktır. 

Floryada 100 
yataklı otel 

--..,.--
Belediye bir müteşeb 
bisin teklifini tetkik 

ediyor 
Bır nıüt~'iibis bcledıye rıel.>li

ğine müracaat etmq ve FlQrya
da l 00 yataklı bjr ı>td yaptır

mak !SU'd ğ'..ni bil'dirmistir. Bu 
zat beled.yenin vereceğ. bir ar
sa. üzerinde yaptıracağı otdi 
10 - 15 yıl oonra 'bt>led;yeye ve 
""-""k ve otel üzerinde ihiç bir 

hak iddıa etmı!yecektir. Ayr•ca 
bJ:iiTı iğine göre yapılaeal<- o
teli n:pro~i ve ir at ma~me
si de hazır bulunrpak•adır. Bele
diye kerulis 'e b'r mııka\·ele ya
pacak ol.ursa hemen faa!.iyete 
geçecl'k ve ~44 ~-,ı,ında ;!k a.dıı
r;na yeti~e1 rn~k üzere bırinci sı 
nıf blr otel ,·ücudc gelire<:eM.r. 
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f DIS POlffıK~ 
MÜSLİM VE, 
HİNDÜ .. 

Yazım: Ali Kemal SUNMAN 

H er a.i tarıııftaki muharip 
zümreler ic;,in hı>rbin en 

gergin bulunduğu bu ay· 
lanla dünyan• iy · ve askeri 
hıicliseleri de lU ha lı u >ah
nelerde topl:ı.nıyor, o hiidi eler 
adeta ikendi itlemlcriınde ecre -
yan edip durıQO?: Ru • Alman 
muharebesi, • ali Afr" aki 
muharohe. Büyiik Okyarı.ı1>taki 
japon - Amerikııın deniz mı ha
rebe,;i, Çin · japou muharebc.,i~ 
gmi, Bö~ le dünya meseleleri a
rabına llindistan bahsini de bir 
mııık liınm ;;:eliyor. Çünkü bu
nwı bugün ~-alııız İgilterc ile 
Hid m lı kongresi e~anı ua -
'ındıııki i.btililfbrdan iba1"et ka· 
laıo bir mesele ol.m.-dığı ınalunı. 

Bilcnluin a:ıılıı.tuklarıııa göre 

Hind mesel • A 81llll büyfik 
i~lcrile b<:raber mütalea etmd< 
ve o b:.kımd.an da hal ve isiilv 

bal için cJıcımniyetli görmek li
zun.Bu nill'bin belli ibaşlı sahne
lerinde oloınlar vu, daha da <>
la<!:ıklar var. Fa.J..-.t ken.H iılc,_ 

Jcrinde CC'l't'yan eder göri.inen 

ıkrece derece o hitd' eler, o ve
~ uzaikt.:ın yakından birbirle 

rile Slllll der...,e alakalıdır. Üç ..,. 

ned\r bıı harp aolatwyo-r ki her 
tarafta kendini beHi eden bir te
kitmül nrdır. G~en ııefe~ ile 
şiındi!k.i ha•bin arasmı dolduraa 
~ irmi sene bu 1ı1ıkıimül i · srile 
boş geçmemiştir. Bu harp 'baş • 
lay"h iiç senedir de o t,_.Jcimü1 
kt"n..ti yoluna devam rlmekte -
tlir. 

Çeçen lenn bu oozleı' ' büyük 
>.t r ha attı.r. Çar orduJarı -

nm ıns.;fsı;ıoa .hüewnları •kıarşı

sında, ;s 'ller'•ıııi km'uyabo 1 -
mQk ·ı.r:, bu sık omw;nla.rdan 

HALKIN HUSUSİ\'ETLER.f 

Ça.rlı.ğın (i'lbl.a sİy86t'1>i) kar -
şsnda (ia11k1"'1 harph-r.i) ibaşla
y=ya lrıdar, ne D.ıg =<la 
ve ne de Qeçerı.istan.da. munıta -
zam 1b't hü!kUmet id~ mev
cut ck>ğildi. (Haik) ve (tupNik) 
.ııem..., kfun.lk>n {DE>y) !erin ve 
nüfuzlu şah~ ~tlerin elinde idi. 

Şe<ırın a~e ı.şlennl de üzerine 
a.an belediye iktisat miiıdürlü
ğiinün yeni kadrosu her.üz ala
kadar1ara teb.!..t edikmemi'll:.'r. 
Ancak, iktisa.t n:tıdüriü~iln<le i

kı muavı'clik ve on murakıp
lık ihdas cdı1d ği haber alınmış 
tır. 

d c. Fransızca loelimelere dili 
döıımiyen bir a.-ıkaıdı&ş niısanrn bıi
ri,•ıc:i günü çok işitbi;ğıi puınıoon 

davril ile heı,kesi kıencti h"""1 ~ 
lbma manaısma gelen şakon puı;
sı.wa \·ı biı'bir~e karııwt..r.mış. 
Ber•ber lokıa.ntaya gittigl dot; -

buna. 
cLokant:ııda hera~nz :1'1"':Il'1 

he.rlki,,,; pın= d2;\-r'.J. clıcırr;ş 

ve ili>ıve etıı~ 

•BW'g tüokç,ıede kı..~le ve .~nr 
dcımtı'k oldt·ğu iç;n Ha:nburg ya
n: A\ır.antarın meşhur şclıı:i han 
lka,lffii rr.an:ıısıma gelirmiş. Mnn 
tiiıı!kr;c.Je ulam demc·k a!d:,,ğu 
:içn (K0<:0man, loaraman g;b<il 
Alır= da al (kmmı.zı yüzlıü) a

tlarn demekımiş . .Mmancada Pa
d ~- ınıa1' .ma gden köniıg ke
wr.-mıı ar>lı ooıv fun!.- Almanla-

"Beled.ye btt müracaatı ır.:e-

1 leınege ba.-;lamıştır. Yakın<fa hir 
karar v-eT~crktir. • 

Çin ile Hind ;~ıe ıbu harpte 
&,yanın birer suretle bü~ irk bü
yii k ruıller O)"Tiıyacuk iki ü e- -
,idir. Çin da!ıi:.'i harplerle sene
lcl'Ce '.\ oı ultluklan S(JJ)T'B mü ·te
rek dü~ııUIJl kar~ı .. ında 'birleş .. 
nıi~. nıücad~ı~ ... ine devam e-tliyor. 

p<. k istd aı:ie etımiı;JW ı r. 
Bı. orımırJara saldsmdk cilr'e

tııooe tv.zh.ıoa.n Çaı ...ık.erleri, b&.= er k•.içülk b r mıwatfakıi.yct 
hik gosterın.ttmişk.'11". O cesim 
t!ilrgen :ıogoçlar•:ı:ı birer siper 
v < p."11 ç~~uı L.eıfa kur,_.'W>ları 

nda, ı!oıwıla1: içınde ::y eda-e 
~ri!.ı iş:ieroiT. 

D.....,ut~nm yalçın kajcıJa.rı, de
rin uçunmnları, yedi haJ!ot:ın 
bat,ık.;,ılarmı.ıı kıuJ.ayce ietifade e
" rredii:,-i yolları, her wı birer 
kak! traJ'nde olan latj a<vı1lkın 

~'U'dun mwfa!aasınıla oc ınU -
Jiım ~-dalar lıc!mir• c~ t.ıe, 
ÇeçE.tiatan m;ııtalııaeınm oıımar.r 
laı rıa o.yni \•a5lfey:i iia c:tıı:ııtlır 
tir. B =mı i91n<fu k.i Rw · aır i>ı 1.e: 

- B-.ı ar b&'kıi kaldJc -
ça, Çe.: nleı galobc clıne''1t rr.Airn
w.·ı o .ıyecak. 

D :r~'Şlerdir. 

Jsııa ha11pleri =~ırxfa. Ru~ 
lı bu t blk.a-tıi anla:<lıktan S>m
ra, Coçenlcri rnağ1Uıp edclıi! -
=!k 'n h:ı.rp sistemi C!' ırl deı_ıiş
ti 11r : r.. Kılıçtar~ kıurş :oa"n 
'c giı 1 !e:kın zhıır.ciı.. <Petrol) kul-
1..ın:T. ' luzı.ıımur.u bis.>< lin:;.işlet
clir. Ve hu onn:ır.lı.n y ·''ll kul 
otr<<'( su. · Çeçcr.ıer· m~. · a
.rı:~~""II ~rwn bır-Joır.arı baş
ı a t rp ı::wiü Qlaroi< kabul ey· 
lerr"'<b.'n-. 

işte bun un içindir ki: 

Maarn:ıiitı (Halk) hiÇbir za • 
onan bu imtiyaı:zh adamların e
ııiri d<- ild• ld::.re oclaTın clıin -
de ol:malcla berll'hl'r, hcrloos ı.am 
trıllr..a ıle (hukuk müsavatı) tıa 
maıL'ıJ.."1J. 

Di' n teca vüzieriıo 
ha.! yurt httmelıin k ı.ır, 

avulla•ın müıdafaa11rıncta a2'.i
fderini tal<di re \'<IY<:rtı bir ~~ 
at.le üaıpaırlar ı:ıa>ma imı. şeref ve 
şöhret k=w.ı.yorlar .. Bütür. hal
k·ı:ıı rninmetini k worl:mh. 
B=ları, en imtıl,ya:zl ~~.lzı::de
ler bilı> ku;hmnuy10rlar .. Bi1ıi -
ikıie t.alti!lere \"!! msarua'r'a g.orl< 
e<liyorwrdı. BU suretle de (Milli 

raırr:.aruar) ın.ın ;ıd<.'lleıiı:ıi r,p
ğa!trn ya ~a-lışrj'Orla'l'dı. 

Bu kahramanlar da te\·azul.a
rını muhafaaıa ııdelerdi. Ifalila.n 
iJııtiro.ma ~ olarak hiç kim
seye ka~-ı fmıli.vet idd'a eıhmez
ler 'Bilhassa Ş'lrl?si • tt a~l::xm
<l.::ın fazla servet sa hib; olrnıtk 
hırsına kıat'iyyen tıorr.ayill gii&
tcırırr<?Z lCTdi. 

İn:;an .tiya:ç1'arı.n.n pek .r.a-.da 
lmad.gı bu mı.fulttıe mala, ser

Hlc w 2"ynete, pek o k~dıa:r e
he?T'lr..İ'J et Ve!' .ezlerdi. Ellerir.ı>
deki bwsit ~-alarla iktifa roer
lerdi... .<\;r.ı;:ak s\Jflha ıx·k büyük 
bir kıy rnet 'l"erilınti. 

(Daha var) 

Dün belediye iktisM ıııüdür-
1üğünde kavmakarrJarın '{tira
ltile b.ı· t<pi;,utı yap;lmıştır. Top 
lant'(Ja yeni elomek k.ıanelerini.n 
tevZc i:,i etrafında gfuü~ü'icffiğü 
:ınl~ıl ma.k<tadır. 

Eytlp kazas:ı:daki on b·r kıö
ye de taıı?im satı~1ann:n te;;mili 
ve bu kö~ re bupy ve un ve
rilımcsi karana, ırı!m ır 

Be'ledive ilvbsat müdüı-lügü, 

11abiireği, boğa.ça g:'bı UT\Qan ya
pıfan gıda nıaddt'!oerinin mali 
hakkmda.1<i yas.ğın her.üz cari 
ı>lduğunu b'ldirc•e!c bu gıbiler 
hakkınd.ak takibata geç lml'Sini 
aıiiı.kadarlara t<"hı ' emıı:ştir. 

Dumlupınar Yunanism 
tan seferine haşlnyorı 

Kızıla,· tarah:dan Yunan ,;la

na y.qıı1~n yarorına devam :>lu- 1 

nac~lk:tır Bu ma1
"' atla kiralanar. 

Dumlı.p.nar ,-<purunur yeni se 
ferem•i g.2'ım ·~r. Vapw-un yük 
ı.~rT s~ne ba~IanmıSıt;r. Bu se
fer de Yu11< 'list;.na g:.da madde-
si gör<lerılecektir. Gl'll'!' .. önü
mıü:ı!dekı haftanın sonlarında Pi 
reye müıeve"''be-n lımanmıız
dan ayrılacaktır. 

cDifln.kat el b' '1n :ıaJ<ör>plll" -
su·va yuıtma~> 

Bu fn;,nsıııca kelinıe düı,jlcii.nü 

gerç arJ.::ıdaş Beyoğlurrda gc -
2'l'r'kor yanmdalııi dostuna, geç
ıınekte oh.n fakıir bk k=ığırzı 
ı:<isl<>nn<:;: 

•- Bak ne gü=l! İnıı;an \ll1 -
nıınla o 'r ''"lenh:!::ıe demı'~ 
Dostu: 

•- Gilııel amma OOkısqpe U 
ydk. cevabını \~rımiş. Gerııç aJ'. 

lro.da;;ınıır. muk.aıbelesi ~; 
•- Zarar .rok ben ona >ıe>kısa

peI; alının!> 

• rm aısıl dıdı olan Germen lııeL .me-
siınıin türlk<:e gimru:ından gel -
dj.ği rrulı.E::klkaktı.r. Almruı k.,,,1i -
rn...,,-i ask.er ve leşk""Cr mtır.ı:.ı;ına 

hatib Tüı&çe lügau .• 

Enver paşamın haıl<kı var mı 
y"lı; mu bilrr'"'11Tl a.mma J:ıir mu_... 
harririn Lonıd.ra bomıhll'lard ğı 

Vil!k:it SU...'U·P H~rg boı1'!1xı -
Janıiığ.ı z;-ım.r.n nefrot dı.r.ı ması 

ve biıddet !IÖ"temlıEBİ!llin ııeıb€ıbi 
arilaış:ldı. Mıfüarridn ihiıdıdeü 
ıın~ğer bir Türk şehrimin bom -
balanmasmdan Heri geliıyor -
ımıış!! 

j 1 Kamy()nların 
-*-'"So'"ı'"ı'"z'"a'"rn'"a'"nl-ar_d_a_l_ı_as .. t_a .. •a·r·i-- 1 sevk' tehir edildi 

tstanbul Vila'I'. ,;nelen te'blig· or:n Ghiıen ekımeği çıkarıhr.ama- j 
•:ır..m~tı..r: 

ğa b~ 'amıştı. ş:mJ;, al:nan bir 
ikınci devre iş mükei'efiyeti 

karaı a göre yen den hastalar 1- 1 
ç n Gluten ekmeği çıkıırı acak-

tır. • 
tallbik r lınek üzeı-e l 7 /8/942 

Pazartc,i günü dav<'t ed.lcn bi

rinci ı:osta k:myonların sevki, * f wya p~jına yenidrn 120 ı;örüı'.en lüzum üzerine muvak-
k~bına \l,h·e eC::'miştir. ka1en teh:r ed•l:to'st'r. Sevk gü-* F>k; İstanbul bo'7ge iaFe n .. ı) • ca gazeteleıfo ilin e.Ji:e-

rekt'r. 
:miı<ıilrü Mümtaz Rek, bir müd· !=-=-==-=========== 
det e\'ı:el Ankaraya g!!m <>i. T -
care<t Vekaleti rr[4av:r' c.'an 

Mümtaz Rek, dü'l., Ş<'hrimizc 

1 

ı 
germiştir. Kendisi E~ mır..t?ka

nda ve Blir~ada tetk'k seyaha
rir.e ç:kacal!itır. 

--------------------------- - -------
DÜ "KÜ İLK TEFnİKA~lIZIN 

HULASASI 

(Bu eseri Al J emng fsmind.e 
e$ki bir lıaeldut hat1 rat ~Pilliııı.de 

yazı~tır. Şimdi lae>ıd1sı 72 yar 
pııda di~ rnr ihtiyardır. Ameri
kada aı,ııkatlık ııapmaıktadır. 
• Ha.tıratına l>c~'la.rkmı. beş ki
şilik bir '}l!'te lıaliııdıe l>ir yolcu 
t11mini N.sıl soyduklcmnı anZ.V. 
nyor.) 

An<li aliıkası.z b•r ta"' · ~ b ş.
nı ·~llıyarak, durlağını bükerek, 
par.m:ıklarını çıllatnktan sonra· 

• - Hny<li ~ &en de! d~d . 
Ötdtiler ise benim tckUimi 

lş.b11tnı_ş gıbiyd \er. Beş kişi 
tıer haLde dört ki§iden dahil ;-uv 
,-etli s:ıylı)xırdu. Bu OeşlnciSı ~ 
hcndim. 

Ebpresc. ertesi geee s;ıat 

11.25 ~e hUK:um edilecektı. Tren 
Vcrd'gras nehri üzcriırdekı küp 
PÜyü geçece'>i zams n . Burası 
da kulubl"nin bu'uınduğu yerden 
a ağı .vukarı kırk mıi mesafede 
idi 

Ü!'le<kn sonra saat üçe doğru 
t.ar.a a"·dık. Yavaş yıı.v~ yr>la 

çıktık. Arası~" atların dinlen
,,,.-.ç~i için müsait ye~c•de mola 
V<!riyorduk. Atları yormağa gel· 

VAŞANMIŞ MÜTHİŞ MACERAL_AR 
A 

ALLAHJN BELASI 
Yazan: 

AL jENiNGS 

mezdı, çünkü bu gidişiın dônu
şünü de hesap etmek 137.ı.mdi. 
• En nihayet sık ağaçlı bir or
manın k.enanna varoığırn:z za-

' man, orta!•k çokt~ z fin bir ka 
ranlık :çine g!rrniştı. 

Atın birini bir dala bağl2<lık. 
Ötekilerin gemktinı ae binrıci 
atın terkiJJ''!"ıe iliştiroik. Bu, hiç 
beklemediğimiz b'r h3<l!~ olur
sa, hemen ve ko'.all'Ca kaçabil
mek için a!:nmış bir teıMı'rd'. 

Çeteye rneru;up arkadaşlardan 
Cek: 

- Kilmtiın Vliı' mı? d."ye oor
du. 
Yavaş bir sesle: 
- Yırhu! dedim, h'ç ·buTada 

kibrit <)'l.kıhı.r mı? Kendiıni:ı:i bel 
ti etn1:ye1;rm, 

Fakat Cek dinlemedi. Kibri.ti 

Tefrika No. 2 Tiirkçeai: 
MUAMMER A L A T UR 

çaktı, aleWıı.i kaputunwı içine 
saJı.lıyara-k, saatine bakın. Tam 
saa-t 11i10 geqi ·ordu. DJha tre 
ll'in ge:ınes'.ne on beş dakika za
man vardı. 

Planım?<Z, yol'ulann aşağoya 

inip dağı.t'rrıa\ar~n.a ım:an1 c{.ımatk 
iqin, tren' tam köprünün üzer'..n 
de du.rdu~makt 

Vaı;onlar ibir kere harelrelsiz 
kaluıca, Jo'kıorrwt.ıfi \'C ar,;aS'..0-

1 daki posta furgıcmur.u, «:banca 
namlularının tchclidi a~lında. 

makinistle şoföre çöuıfüecek ve 
bunlan İ!',Ar bir mesafeye kadar 
götürecekt.ik. Orada, furgonda 
P3 ra veyah ıtt para eder ne var
sa. hepsİ"i'.ı de yine tabancaları
mızıP to)ıdidi ahında, hcri.fierin 
elinclen ~)d ktan sonra, sav~up 
g'd«:ekt k. 

Bu sı.rctle ,k.n"sc da.Jıa ket ] 
ne gelip t<: ortal ğı vcı<ve\:>ye 
verrreğe "'"kıt u"madan; h!z 
çoktan ~im<zı gc>rmüş V<' sma 
ka':km ba; mış olacakt.k. 

A !!On tı;ort.Watı alıyç, u. 
Şu td:m,,lı verd;: 

- Bob, sen hemen kırmı.zı fe-
1 neri gtıı;tereceks:n. Cek1e Bil 

ve sen bu tara!J geçecc":siniız. 
Af, ile ben hana kıısaca Al diye 
lı'tap ed.!)·orlardı) sağ taı afta 
bulunacağı?.. 

Bob uamnıdan ayrıldıgr za
man, aca,ba bu adamı biT daha 
görc-cek m:y\nı. d.ye iç.me bir 
şüphe dü;,,tü. Fakat &b tekrar 
gele.. KöPrünün ihtiyar bekçis> 
ni ~-Ak·"lamış. tabancanın soğuk 
naımlusunu, şakağına dayı·yaraık 

adarr.cağı zı yantrulla ec-Urrn~i.. 

Ç.-buk yüüı:mek için arada bir 
de. yumru.klarını ·u:o·ann 1<a
ınklanna ekliyordu. 

Zııxa lır.ın k.cukudan, dişleri

n binııba~ne vuııduğunu 'şiliyor 

dtf<. 
- Bara fenalık yap.mayınız. 

bana dokunmayıorıı.z. diye yalva
rı~·orıdu. Nlhayet olduğu yere 
çOktü 

B.ııder:bire uzaktan ve gece
n.in igir.clen bir uğultu 'sit'l<lıi. 

Tren geh",yo:>rou. Az sonra rayla
rı.n ış l<l~d·ğ;nı gördük 
Anlı ve bel' hemen te!ib't edi

len tarafa k <1uk 
A.§:açlarn ar.m"l«n parlak b'r 

iri göz g'hi keskin hir ';ık be
limi. Mai<!m >t kırmızı eneri 
göımü' o~mal.:\'ı:lı ki, tren b"r· 
cten'bire yavaş!adı ve oonra dur
du. 

!Makin" t usta rrıalrin•ırt ı:.'acak 
ki, kırmızı ışarctı·n vr.ri i ye .. 
rin önünde, yan tam lc:öprÜ?'Ün 
hı>rr.en arıkasır.da durdu 

Ben ne yapacağımı bilmivor

dum. Şö)~e yere 117anıp etralı 

kn1Ian~aı!a ka~aT vern · ·Tf'I k , 
lııirdı-n bir s"'!:ı. pat'ladı f'linde 
lfıım'tıa saU·· Mı b;'I" adal'T'•" tr 
den atla.: :.ğın, gÖl'dürr 

(Dma var) 

Köpeklerle mıca

dele başladı 
Şehiı>de kuduz vak'aiarın n 

ço~alması ve son günlerde tehh 
keli bir h• allrr'.ası üzerir.e bele
diye serscı> köpeklerle ve k 
!erle ycnid-en mucddele) e b~ 
la.mı~\. r. B ·, baf1a ıçınde :rnı kc 
cii ,-e 1446 ı<Öpek nıedL"'!l.i ~ekifüe 
it'..i..f edi'rni{tir. Beieclıcve temiz
i' k amdesi köpekl<"rle mi.ic2de
leye de,·am e&""'ktir, 

... . . .... 
r 
1 siz GELİŞİ 
~-- ---~ 

Yeni turistler! 
Geçenlerde den~ ka-ztı.!>ma uğ

rayan 100 lirahklar ycri11e Al -
manyada b;.stırılan 100 liralık 
bank.notlar haziraın ıs dcı gdi • 
yormus'.. Ho~ gııld.L safa geldi.. 
Rıhtımı her hald~ bilhası;a biz 

hususi 11.1iic~ sesel~rin az Jll.i;.l.a~ -
lıları lııccahmç d.old11racağız. 
Çünkü: Bu ne\ i tu.ristleri ancak 
ilk defa görmüş olaeağız! .. 

• NEDE...'i;? 

Bir gazete: 
- Çirnt'll>to işine el atmalı, hu 

kara Jı.orsa malı olmamalıt! .. 
Diyor. . 
El atmalı, iyi anıma, faydası 

ne? 
i t.e kara b1>rn çim...Wlarm 

içine el atmış, daha çok kuru -
mayer mu?! .. 

• • TAM SIRASlJ 

Gazetelerde ~öyle biır ha·lıer 

''BT: 
- Y;ı.kmda pi~·asırya üç h>n 

kalay dai,'ltılacak! .. 
e i,,;abet! Tam zamıın.ı. iln

kii, tam prya:.anıa diizenleıtece
ği 11 sır lard.ı kııılle<lik ve O) un 
boznnhk. edecelı.lere karşı buna 
gerçekten tonla.rl11 i.lı.lıyaç var!-

• NE ti? 
(İlııdımı) 111 yaııi heyecımh tef-

rikannuı üdJ miithlş: 1 
- Ali hın belası! 
. ii ph "'"1: im t efrilı:ım ın ne ol

•h ığu iine..derı kestirilemez. Fa
kat bu • me bakumo bunun şu 
olacıığı anlaşılıyor: 

Rir e>nafın herhanıi bir müı
terlye cevabı! ... 

CIMBIZ 

Hiııde gelinoee: 1883 de ilk mil
li Hi.ıııd koııgrc&nin B<>ınbJJda 

wplandığı ıaman ile şiını.liıki 8• 

rasında yuvarlak bir hesapla ge
ç.en yarım ,.,.... zarfındaki tekil· 

midü ihmal ..ı.mclc lu.bi! değil

dir. O l.'01"gl'cyi t:ophyaıı meş

hur ret. Baııerd J.ıondrada 
!akil dm~ ı;eııç avuk-.rtlarla, 
tıd<.i-mlerle ber;ılıer Jıiç oktQup 

~azmaı.ı olnuyan bazı ''ataı>daş
larmı bir ara~·a gtirirken '1ıiihııs

'a buıılan anlaştırmakta mü~kil 
liit çekmişti. Okur yazllTlar nül
li kongrede İngiJ:.ı:ce Jronu'ru • 
yorlarını~. 

Lakin bö) le bir kongreni.ıı. to?" 
Ja-nma:-.ı llindisUtnın ~i~·a,,,i tdri· 

binde elli bz~ı bir rnk"adır ki 
ba11'>i ~ alnıı elli ~ene ._.n-ew 
'3zctelerin siituınla.rında kalmış 

olmuyor. Bu zamana kadar e -
lıemmiyetl dcnun eden bir vak'• 
Jtj gene trkrarlanını trr. İ;Jı; kon
grenin bir tarih ba.-.langıca s:a -
yılına" ~uı>daudır ki Miislüman 
olsun, Hindu ol.un. Paırsı obıı.ıı 
bütün yeıisıniş, okumu~. genç 
bl:ıdaki ileri gcloo mümessiller 
hep o kongreye iştirak ederek 
elele veri)·orlardı. 

Hind~tant .da görmös ola11 bil· 
)'ilk ~ir Hiııtidin mısraın1 ıbiras 
de~ürmcğe cür'et edereok bu 
manzarayı sanki şöyle tasvir 
beHri kıı:brldir: 

Müslim t'e Hindu yekdinii. 
yekcins 

Bunım\a beraıber sonraki sone
ler, geçen umwru hJlrbin veka • 
yii güsterdi ki gitg"de Hmdis • 
ta.ıun isfrkliil'ıne .a:Jıip olmak yo• 
Ju.nduki efkal'li! cl'l'eyanı üzeri
ne e9ki ilıtilaflu da yeni ~kil· 
lcr altında taıt'lemnıckte gecilc• 
nıemiştir. Hmdi:stanı teşkil rdcJI 
memleketler ayrı anıdır , .• o 
n ml ketlericı lı Ih birb.iriııİ 
anlamcyacnk surette diuı \e dil 
aynlıklnn roslermflktediT. Asıt 

lardanıbcri ibu böl ledl. 

Şinıdiye gelw~e: DüJ ük bİ1 
mücadeleni.o içinde buluıl8'n fl'lt 

ı:lo-Sakı;on alemi de Çin g~i 
;aımımile Bin.din de kMCliı;i il• 
bera.ber olınasmı ~em<".ktedit· 

Fark ed" ·yor ki 1942 11.ııf 
Hindistan 1885 de kongretl~ 
topleıutığı Hır ... .ı,.ıı• 
başkadır. Atılaok adımlar da il' 
tekamüle uydnndın:ıl. :er~ 



SAYFA. 

HAVA HARBİ 

İngilterede 368 
kişi öldü -883 yaralı var 

\':ı;ııı 15 (AA.) - U>ııdra rad
ywıır.= hHdıird•ğine göre 1>E:snr 
ıı:ı>ı.w. a.;ı'I'nCla d>üşmaın hava ruv
veticııi tara.!ından l.ıııgiltereye 
yapı :ın aJ..-mlarda 368 kişi öl -
oır.uı, ve 883 itişi de yaralanrıır4ır· 
üııiı :rin 167 at erkek. 161 i ka
d n \'e 40 c ÇOC"vulkıtlll'. 

-<>- - ~-

Türk kudreti
nin sırrı "1.illi 

birlik 
r3~ş Tarafı B•r ı ci S.:Ytada 

1 ., lit'A ı fat.,y e a.:v et 

n \e d :"'l 
k o 
ı.a 
. it 

e T ti.) n :ı 
E !l 0 \ e-k ı ş ru s. ac. ~ 

ı ytfL1k)enııy ıHarcıye 

\' ~ 4ıncı.~ Mer.err:cnc .O!J. • 
t 1 T ıı; y b~ g ç anlarda 

t !\ . g1si .... e matıaretı bulu-
c L:: f "" • · · . ı •· oımaic. 

llJ il J,ır -:,ıydSC.-'t r!ti?~ııe ına "' • 
g l,., h ı , .• vardı 

\, 15 (AA.) _ Anadolu ajan.-;-
•' · b''d. r· n n , "1 ınuhab rı 1 • ·YQ 

F: . 0 g..:·~tcst cTil.rıt.. Y~ \'~ ~ıa~> 
ooi~ . alt nda nc.şre:tğı \ı4r Jr;.a~z P,

de Bii\<'kil ŞJkriı ~a~.:"Og u_nun 
Tıl.-k·yeu·n cturumu.nu Bü.yt ~ ~"tı, !Pt_ 
l\i~ r.;ı h~ -unda bı · Rere d.ff'uL _ la..h 
rih c· .. ş oiduğll.llli. ..ıı. ya tn1t:kteChr. 

:k li!'ıL.o b~ yazlSını ş.:."l;;:e ôev·af~ ed· .. ı 
ıo. 

C'".\fen('rr. ncıoğ:a Fr.ı:ruıa ıçin bir 
)'3b:ırıcı d .ı:; ldtr. ıil:,9 da mühı;.-n. ~ 
ı.c t•1 ttnia1ma ya.pm&.k ım.k.saıdiyıe 
Pac e e-e:cn TUrk heye1.ı.nin r f:"! Ilu

ı~!·' j\I ne ,t"'ncioglu .. ~.' Ff~"J&lz ıı~ah- [ 
fıl_ı ri 0 z:ın,.."h bu bwyt.ık dı!)lorau.tın 
ınU&:;ı; .a rı:ıharet.lni ve yl!'..cliCk ikLl
darını VP~a:ıcd.._n ta'k.dir c.tm~~ tırut•
nt hu1;.uştardL Alent·mmcioğlu ınü
za~trrlcrde bü;rük bir neızakıUe \.·e 
tam z.a...\~uıooa rnutı&ba e t·tı:meknf 
~~t yi bilen a.l!t r , bir f'l1>Icwına~t.=-. 
·ru "iı: :rtn n dı.ş &(y~~t&nt bi:iy~e bl!" a
dH!l'!3 t \-el ct.ıru.•ic bu. ı:ı!~tİ k;y3-
Ele- L eZl!l'ı.' \'C :ıyni z· :r.a ·ı.:t:ı bir deıv
~t a rrına tts~nr. ılbn \\: <lPme.ktr. 

fhaC'en hfl<iisc.er de Lt.nt.: gt•rrktar-
nı ~ ... t.cair ı 

At·ıharrir, TL.ıt',,,t'iyrn·n s 1 ,,! .. hita
m 1-'~ pcı!ıtııt.a~ı gr tı!:unü br'l!'tıı...k'-
-ıc-n Sfln:"S. bG.o ·ftti.Iiu :i ~g~ta yap
ı b~ ra·ıa .na bı.Şka lı.'r ~Y de 
b · ıd t-~ın . iJ,ıve rimı•kt~ :Ii . 

c f ·lh='lkı"ka Saraı:..o2: 'u Tüı"'k mlllı~lı .. 
rı n L.RC-n nwkadd.cs bir bi-rli"k t~"f..ii 
e n o't": tı 11 s-7y1eın·ıŞ \'" b • l·.rlf
~ır:ı ır~::.il dan ı: ~ıc. f ,.ı cı korulriui;ll-
n \- h f)4 er b .. '"1<;. b:..l:'!':o .. Huı . ı"·~C.. 

. ~:e e!i:T'l6' "'. 

~ 1 ,., tam mlıı .. fylP. i> r~ k ~~
.,. cnı;eltPt olduğ-.... ve kenuın! 

te ıthnat ettı;.ı 1ç·nd~r )Ci. 

b:r bitar:ı[lık s ya •ti ı.ıı;ı. 

1 ş:ıt 'Idr.!: ır.-!· t arae:"ncia 
y • k ıKııi<tlW y .tç.tur. Ct·sur 

1 eti hububat b.2.kktOOak.~ ha
~ : •'"yidler! tam bir diSiPl;n~e kabul 
E B r !·l on'!~ iuı 11 a rt
n k , z..m gel~ t "rfr..lt .A.tntur~ 

tan! nciı.n rtı.i!en b1rhk \'e abeMc 
po ıtr ;ı ı::· ~rcc·k1"'r m~ buhmm»tt. 
tıd.ı r Ti1ı~:.)Pllin, h'""aı.oı·~r:; dı.ş:.n

da ht ı'l~~ng: bir F>ergLiz ite •-tı~m2.k 
n·.v,..ı.nıe. o .,,:ı<lı.n. hak'Kmoa F-:.rac
H~ ·l llUZ' 911)Ü~<lıg ,E.tv.,Ct• t.W:ı~·,il;çi b~-

f .. y-.a ar yala 
1 :~ ordu.ğ:~ı. ~-ı 

b .:\.tatiltk'~ " 7,c• e .,'J..i pırcnsıbi 
<. l' t~~1d rı.rreNtedir ~ 

ıKDAM 
1& - .4t>U~TOS - l!l-U 
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Türk Gaz~t~cı- Hususi hastahaneler ~anısadabırna-

ler Hey etı • hıye harap olau 
Bu sabah• şehrimi· flastalardan alınacak Ücretler 

At isimleri 
Oaman Cemal KA.YGILI 

·· ·· orlar 
!~. ~~ıuy Mcn8llye<ia • müsaadesiz arttırılamıgacalc 
1 ' 1-ar.~ g.zeteciler hey<>t• bu. -bu unan u. A ~ 

gUn seç valdt EcLrtıe.Y.e g~ • 
Tii:tt heyetine Almam'll<ia mihnuı.n
iliodık eden ı Alman ıe- de mı.
.sataımı.ı oJarıılt nıemidceti.lnıtıe ıel
mqtır. 

E<i :'il vaııs; bu akl!:ım Tıl'I< ve Al
.nan g ıet.eai!eri şeref1ne Kar~ğaçt& 
bır z·:ı·afet verrniit.lr. . 

Sofya, 16 (A.A.) - Baş<.~·! ve 
her.eye nau.rı M. Filov 00.o Turk ga
z<t<e lt'f nı kabul etmiştir, Bu k:ıbul

de B· !gar mat.buat mooünı M. Ni
koiayı;! 'hazır bulwııt1u:,Aır. 

nu gaı- matbuat n1üdüru dün c~ 
on C'ub> da Tilr1ı: gtı>ıell)ollerı il"!"> 
f.nc bır öğle ye.1~.:-g 1 verm:Ştıir. 

Bu vyi>fcte. Türl<~e eıı:tııı 1\1. Be<"
j(eı, Bt ıgar ve ecnEl>l gaz..:tecıilcr bl~

.. e·ı reslerile bı;lgar gaze leI1 b.'.1§1 
nuhn le-ri ve d ~er ~rtlcr ışt!-

k tin- ~., .. 
z y,,.1 ,), "llaıtb ... t mı..ıd..;. ·· 1'.t Ni-

ro y(' \e T;_utt g zctcrılet hey(ti 
. t.'4Slr "ıltl 'n Sac!:::.~ ik n <'m ek.et 
d'I"&. na. Kı dc'"Jt ~~ fl" ~ctter.;n. 
beı 1 aut , :.lar co:-5 •• orr_.,,, ır 

---- <1- ·--- -

Hindistan'da 
Baş Taraf Bir.ne\ S, yfa.ıb. 

Cınne ve:xi'i:lti bir numkta ye
niden Miis•üman P:ıı1i.s.ının va
:ıiyelm: bi:ld' nmis ve bu bı_ı.h.ran
lı de\'rede :S..tanyayı müııaküI 
me\'k.ide ibıralornamağa xarar 
\erd:k'erinı te>bariiz eöt.i:nıiştir. 

°Eoo'.ıay, 15 (A.A.) - Gs.ndi
n.in lo&tibi Moo,i.-v Desai'n.in ı:ı..
po>.fuarıede o1 roÜ< olduğu haıber 
\'er'ıtn?kterar. Kendisi hapisha
nenin müd'Ür\i Albay Şanderi 
ve d ğer iki n;eykuf ile konuş
mal<ıta iken ö!iiım JıadıS<'Si vu'1rua. 
geılmiştır. A_V'!li bina oohilıinde 
mahpus bulunan Gandinin dcık
ir.ru SuSh:la det.hal çağ;rıhnış 
is<> de 1!ade\• Dcsai 20 dakika i

cin d" i>l'l1 fült Ü r 
Bom.bay. 15 (A.A.) - Ara!.ann 

da eski Boırnb3:<" meclis' iı:zasın
da.n Munşi, merkez kongre par
tismin meı·keo: meclisi azasından 
Desai gıilıi bii \'Oİ< tanınmış ffint 
lidt>rlt>rini de buhınduğu Ill.nt 
ı;efJ.e.r!lJn b'.r tcıpl.:.t>.t yapa.rak 
vao:iye-ti tet.klk edeceklerı haher 
alı~rr. ışt~r. 

Bu b ususta csk.i Mıııdras Baş
\'ekiJo Ra.ia Kopalşarı ile istişa
re er! lınwkledır Fl.;er bu !•derler 
a.ras~r.dai..;i isti~rrler memnuni
.Y{'lt 'cr.ici 'b:r sa"ffi1aya 1rirerse 
gayrl resmi b'r maJı,;·,.~te bir 
'<ıO!lferırns yapıfıması imkiını ha
sıl ol~calctır. 

Yeni araba vapuru• 
muza bayrak çekildi 

Mer$İn, 15 (A.A.) - İ l<ende
vyecıen limanmuza gelmi';! bu
ltman Ça!'d'ak a.ra'ba vapurumu
z:ı dün bu.rada yapılan lıir tören 
le Tüı'k bayırağı çekilmiştir. 

T<ire-ooe vımyet erk:iını ıl.e Par 
ııi idare hcycbı M:aları ve davet
:nrler hnır bulunmmıtur. 

Bu münasebetlle deniz ha11p o 
kulu l<amutıı.nı kısa ve.c'z bir 
hiiabede bu!.unm~ ve bıınu ta
kiben hayrağım:z çekihniş ve 
hir kıt'a deniz a.•k"<i selam res
n1i ifa eın\ıtk 

Ankara, 15 (İkdam Muhabi
rinden) - Husuı;i haSt.ahaıneler
dc yalaeak hasta:anıan smı!l:a
rma göre a!macak ücre'!in SJı
hat Vekaletıinin teJ!ıil etliği mik 
tarı g~yect>gıi bu g'.ıbi mües
ı;esekıde ücre m<tış·nın Veka-

Borclu Belediyelerin 
Taksitleri 

-<> 

Belediyeler banka
sınca tecil eclile

bllece 
Ankara. 15 (tirdam \fuhabi

l'İ111rlen) - Belcd>yelCT bank 
esas nızamnaım~ ne ıI:;,; c eı.i-

1 n bir f kra ile A t&N ve -"" 
bekd.ı)ele:roe gö :terilen ; cşı
lı'.darla. t:ıks r> kısmen H.\ ata
ımmen bdennoemesi hükı1rnet

ce kaibu! Ye ilan C'd;l'.mış olan 
fovk&l.Me hallerdıen ileri geldiği 
ve borçlu 'belediyeıkn !"lali du
rumu vadesi gelC'll takı;.tı deır
hal öd<"lnt'ğe n:üsrut bulunrna
dığl Dehd'iye Vekiıletince tas
dik olunduğu t~kı:lirde tahak
kuk edec<!k faiz ij:lentn<'k •arti
!e taksit bankaca tecil c-d,ie<:ek
tir. 

M'}lA 1 J ı 

silat 
Emlak ve Tah· 
Müdürlükleri 

An.kara, 15 (İkdam Muhabi
rirı.den) - Fahri Maliye Müiet
l'"*ı Tc,fık Ka.-,th Tah5;1;,1 U. 
l'vlüdiirhiğü ne W' Cama! E.''İip 
oglu d~ iM.li.~ Eımmk Umum 
7'.!üdü~ü 'itne t3y n ediliıni..~er
dir. 

Iıtanbal Mahru at 
OUı f41dtlrUlğ 
Ankara, 15 (İkdam .1 habi

rindcrı) - İstanbul Mahrukat 
Ofisi Urr.um .Müd'Ürlüğ . ..nc Mer 
sin - Tarsus Onman İşleın,. J\1ü 
dürü Zek>i Ko.ngil tayin ediJ
m-Lştir. 

Sovyetlere göre 
Baş Ta.rafı Bir•ncı & yfada 

ie'te yapılı:ıcaok e.'i:ıabı mucil:ıeli 
bcT miır:ıcaat ile kahil olabileoe
g; ve Vekik.'tÇC tasvip e<lılen 
gündellık Ü<"ret miJctarının hır 
sooe talbik ~ tekrar 
a'l'ttırıı.tın<yaca(lı Ve kilıler Heye-

! tirıce ır.ı.-arıa~ınlmı,,-.ır. ------
Tek inandırıcı 

teminat 
(BAŞ TARAFI 1 t •<i SAIIinmııı 
ler \·ertteğinden şüphe edile -
mez. Buna ı:ağnıen vuiyetm -. 
z :loetini, nhaan t...ıbirlcrm İın • 
celii:'i:ııi \e he<leCtdri huswi~ li 
;.ırı.,-ıtınaını olarak ,·ryıi kıısden 
fiat m.- ruiyet' · iblfıl e er 
çıkarsa buı.ılımı hyıtım \ e t- • 
~ız: •Vatan haini. danıgll'SJlll 

vurınıık \ e hnkbnod;ı ona göre 
ır h ·et tavrı iktisaı;ı e k 

1>11 ısabe.tli bir tntam .ola.-a tır. 
lilı:a~ et, her tiiccarın ' dir 

l"tmeı.i liızumlır ki, dava hrr e· 
yin ba~mda Tiilik vatanuı, sela
metle. emniyetle iktı:sııdi hi.çbi.
zo"lu.k ve da>rlığa ma.ruz bır:ıok. 
maksıan harp sonuına mll.li biin
yeıoini bütün m vemet1 ile çt
lkarmak da>vbıdır. Bu d:ıvaya 
liı.lt.yt b.1...-r, lıiyllll •I eden -
1 ~ak vırı- ha>ulcri oıaıın -
lir. 
Şimdiki hmde biz tıkeanııu • 

zuı henüz lrendi keodÖt.ioi ıııak· 
sat lizerind-e iyice a~"B.rhyama ... 
m~ buluıuhığwıa V<' bu a~·arın 
) opılmr.wı.ı müteak.ip fiatlarm 
ll.urmal hadlere ineceğinfl kuıı
dimi7d ioaodırnıııık L•tiyenler a
:raı.ıoday 12. Ane6k. hu ves>le lle 
bir noktayJ da ıc,bariiz ettirmek 
İı;.teıriz, Bu nokta Tü~k ııa.,irlıe -
rinm lıti,nÜ!niyctiu.i ortaya çıb
~ak en esaslı ve bat.ti teik te
m\nat tıe>kta..ıdır. O da: Tüc • 
carın depolarda nl'tlJ . lJUna -
m"6ı \o} elindeki lıeır ı:cvi ını-
taı pazara çılı:armastıhr. Aruıa, 
bu sayedud.ir ki arz ve talep ha
kiıki mana. ı ile piyasadıı yer a
Jv ve taciırleriıniz..in hüsnıi~ ... 
yetle hnrel.et f'l:tild1'rimlen e -
ıırin olabiliriz. Alsi hıdile pey
nfri, ~·ağı buz dcpıosutl'da uy -
tİDyai{ını hatta ınııluılli>nde, şu 
veya hu maildeyi nNiiyql....te 
ı<aklama,k drrhem dirhem piya
aaya ~ıkarmak lU?gUll<:uluğtıu, 

istifcil:ğ'n, suiru:.-eıin en ,bliyii:k 
ve>ika.ını t.eşkH ~r ki, bu gi-

re.ıUeıı S"'yet trl>hı;me ı:Vrc: ıı;r al- biler hakkında ııe yap>lnı'>k fa-
11·,an ~ıu Klt.· .. · 11~"t·u·nın •en·•.ı-·nda d 

~- ~., • ~ zım ı:~ldii\'ini e m:nn l.oylu dü· mf•w t .nıızo der n g.r.e nl~uz eL 
:şı t:'. K •; n .. 1_...,•ı:.un t{'T...:ibunc.~ şiinn1cyc ve bizim dilimizden öğ-

R<. la• o.,.a m= t . e\-zıltre çt:t: 1- ronıneye ihliya~ yoktur. 
T' .erd•r SÜKRO 4.Hft.'FT 

Krasnod"r çevresmde &>v.Y-ıt hav• =======-= '""---= 
ve tan'k b,ı.v-. et t:r. Kuıbd.ı1 r.W. "İ 1 
g\. yr! te • .bbus c o>n aıııan k:t:ı-

l~t II!:l ağır kıı.y!pl<ır ,.t.!rdirın qlir. Bu-) 
na rağıtH :-ı A l~tn,ıı b'.r kC!'J11 :dr nE'b 
ı ·n cenup sahıJiMcn gc.çmtıye rr.ııUıraf

fak oln:uştur. 

Ukr!'lynah bir çı·te ayl:ıı'tl~ırı!L-ı~ri d-e-, 
\aın f'dPn f1t'lliyet: o.~a.sında 6! al
ına., subayı ile 600 alrn11.n 49k-.t1r ö~
r1Urnıü-ş i k\.411'1Sy hey •: Jorl~ f"l.. \ 

·n~i,. 13 itOJ>rı..cyü ha\"s.ya atmı:f ve b~ 
:ı!kı..'ri trtonı yoldan cıkannrştır. 

Moskova. 15 (A.A.) - Bura
ya,gelM h•berlcı-e ı:;ö e Vo ga
nın do,ğusı:nda Kaza-lt"~tan 1 c.-t
rol kuyularının Yer'ımi lıer ay 

a.ı:ım.ak:ladır. Her gün venı ku
yu.1ar arıllmakta ve bun• rın ~er 
İıiti"dcn günde 20 n .kadar pet 
rol eliık edilmektedır. Yeni ma
k.:ne ve u•ulleı'e e~ki kunılarm 
da ver~i aıdırı'rnaktadır. 

• 
Kızılay 300 çadır 
ve ı 00 lira yolladı 

Ankara 15 (A.A..) - Tüı:ltiye 
Kı.zılay Jounımu umumi merkezi 
taraf.ndan 12 - 13 ağııst.<ı.s gecesi 
vu!kua gclen zcbcleden harap 
olan Manisa v>ııiyeti Kırkağaç 
ka7asına bağh G.tcnbe nahiyesi 
haikuıı.n b '"Uldırılinası için vi-
• ·eıt emrine 300 çadır ve acele 

masrat'.lıu i~'iıı de 1000 lira gön
dıeTi ı:Şir 

Ticaret vekilinin 
tetkikleri 
B;ış Tarafı Bı" nci Swfada 

yet:. ı tetkik cllr. ~ Veki. 
burada !ırınc~ da loon il§ 

tur F r cı'.ar, kon l ~m -
cll>n. şi..k>i; e'Jmıslerdır Vekl de 
fr ne ı laro. u u !'lT' ı. .;tur· 

- S - <:!<' bana, bu ka".iar ıkt 

Yanş atıanndao baxol.anııtn ;,,.. 
ın.i neiı;;ı.dar bize yakM, bi:zıden 
otduj.l ~in buıUar, oe.kadar Jru. 
~ tatb eeJi:yor, bol"' gj,dj. 
yw: 

Konca, Karanfil, YOMna, iRas
ba, Karablbet, Ö~d.,mk, Umacı, 
Tune, Poy;raz, Ceylan, Demet, 
Tomun:ulı:, Tiryalı:i Bara, Cey
hun, Boz.kıat, Çcıhankızı, l\lene
vİf, Nilüfer, Elhııın, h ita Hu· 
mahatun, ~blımure, Stğır, ıı\l • 
dervi~ filan gibi .. 
Bazıları da hl.ze nekadar ~·a

baıııcı olJui:u içit> kulaklarımıaa 
bir tuhaf geliyor: ~le ela 

Dandi, Kom rj, Romans, 
Ren, Dahi, Sa\'B, Pardon, Saron 
rn:m gibi ... 

Yukanki isimler iç° nden hele 
şu Kona, Karanfill"osımı, Jlas
ba, Kar.. bi'her, Cc~ lan L imleri 
bana bundan otuz, kırk yı-1 ön
cekı çocukluk \'e pek ge.nçE.k za
m nlanını nckııdar canlı olarak 
hatırlattı or. Cfiııkü o :z:ıman b>. 
z'ın de bu isimlerde l"kiz. on 
tane slit 

dı. Bize çok yakm, bndıın <>lan 
lbu Cllflım isimler dururken, ar· 
tık haıyvanlara ne diye ha~ka 
isimler lwymırlı? 
Endamları, y=leri, gö:dcri. 

hem.m hemen birez ;ı, aııı !kadar 
giizel, sevimli ve se-.tişleri J iııe 
hnıen hemen b"rer iıısııu kadar 
kuvvetli, sadıJdJ!t n dostluklan 
ise heme.o hemen msanıiım a.•a
ğı kalnuyan bu gilıehnı :ttlara 
kon;ı.,n dalla böyle ne urt.ıı, ne 
k.oılay ve gö-ııiii okşayan · inıltt 
var. Me<;ela Tonton, Civele AJ. 
tınJw:, Ka.racillle, Meltem, Ka· 
elife, Tosun, Penl!>e, Kıvıkıw, 
Yıldız, i<a raca, Dert.ti, Kaygı
s!7, Kumru, Atmaca, Gelin (>.. 

Iiın gcbi ... 
- Gelin olnnra ka)na da 

lazım d'~·ecekswi-z • 'ic n ima -
sın, ., da ol r. Eğer benim iki 
yarış kısrağım olsa birinin adı
nı gelin, ibirinink ni de kayn~a 
koyar ve ·a~larda mü c ek 
lxıhisJ,..., :riren bfıtün gelin 1 av· 
or.ıcııaları hep bo 'ki ata oynatı.r 
du;rurdınu. Jrontroı..cten sonra ntalara 

w@- ı~.-------~--"'!'!'"'--'!!!"'!~ ....... ~---------~ 
eren h.ıyrnnmuz var-

nerede 'l~tırıp e r.'ek \ 
ı ı;c;)< r r-..:.sin"z? 

t. ırıncı!.ar, hep birden I.ıo 'e 
bu· şey ol!m~dğ. cevabını ver
m.şlerdir. • 

Il:ıber veıili.ğ<.ne göre Tica
ret Vel"11'eti 300 gramlık c:kmek 
ist.i.hkakınm arlı! n"'1ıasını esas 
itibarile karaıf~(f.ırmı. t.ır. A~ak 
bu hueusta b~tıik:.ta goeçılırıesi 

çin bazı tetkiklerin b:imesi 19-
z-.n xlıc. Lalı in ilk IS ola:ral<. QC>
CJ k la r ın 150 gram!<k kıtihkak

L:ınnın bııyfü('fm ·i gi'bi 300 gra
ma çıkanimas d:ilşiinül'rnt>ktedir. 

Ekmek meselesi düşünülür
ken bull:ıur ve pirinç me9C'k'si 

de hatırfanımııld.a<lır. Vekalet 
dış memleketılerden buğıday ge
tirrocği gibi çeltik te gclircc~k
tir. Hem el<tmcj;'C hem pırince 

yıırdımcı otur du~-ünceslc bul-

gur sın1oo. vücııde get.mıek mC'\• 

zu u ü.zeı!nde ae d.uruhrıakt~d r 
Behçet U.z, tet'ki6der'ne yarın 

dıevam edecektir, 
--ö--

Almanlara göre 
Baş Tarafı Bırinci S•~vfada 

Ricat eden dü;ım-a.n kLtal:.r '"' 
Karadeniz ı>alıil.i açıkfarındak· 

gemile!' yeui hücı.ınılara !;ıcde.f 

t~il etnı~eni'r. Bir tm:p:to 
muhribi de hasara uğratı.::ıı.stır. 

V11ronej r şimal v-e çıma] b~ 

tısır.da dü<trnan b..y, y<-re y~ptığı 
şaşırtma hücumlarına devam et 
rni.ş ve bu hücuır• r kU\ vet' 
hava teşkil' rin!n yardımı le piis 

kıi tti ~!>l.:.r Dır an yenıden 
93 t ı.: ka_,-be.ar.i r. 

ViaıımMl'n et ,usı<rda w Rjev 

re· ne mde col! a" r der.ak uze 
re Ba tan' 1· i"<i d Yam eden çe
tin ınüd f?~ ın al"C'beleı esna
sında t&iır p ed '.ın şt r. 

i:ımen golü-nün cenup <l<.>i!u
sıınca ve Volkd'<la düşmanın 

b: r ~ ı, hüoı..ım.ları kısmen göğüs 
ef.tu" 'apılan muhardbelerde 
püskür'ii't!'\iş! ü.-r. 

Akdeniz harbi 
•BAS TARAfl 1 i1'd '>~Kin:oE) 

İllt.ıstr·ous tipi:ıııdc 23.000 toni
TM.ol.uk bir tayyare gentiısı ile 
2:2.460 tonrl3iloh.ı'k Furcous uıy
yıa.re grmılcr ağır hasara uğra
m-ş oiduldarı halde Cebelutıta
r:ka varm ır. 

Bun!.lroan ba~k.a oığer il; Kru 
va,.,irlıe torpito m11hribi ciddi ha 
sar gör:cü.~tfrr. AJ.man ve İt.ıl
yan ka)'lplaf' haffrir. 

Bu nrn\·affak ı;lırn'UŞ rr.e) <lan 
mulı.a.rd.ıesi li.d'1-Jte :ş gören rulh 
ver hava ve deniz ku vı:etlcr,n:n 
ve denİ7 ,.e havada Sa\·~Iara 

Urak f.d"n nlerin tarihine ge
çrcek şanlı b .r sa:. fadır. 

l\folta.daki ge nw,.,· yen~ 
lıiJ.: TM ,ugradıı 

Berlin l > (A . .A.) - Alman 
bumb& \ı> Stuka uça .. ) r• !.dan 
ll"iirekken kun·e<tli •ı-skill'•r dün 
maııc • as nda dü,<l!I\lld\ gemıle
rine hürcı "' 1!1rn: ;\('ttl'r. 

lngil t>apıı.'laMndan bira 
J nyol U..ıa,.la.rına ~ınd 
~faci.r'd. 15 (A.A.) - D. ~- B. 
Valel'.l'IOe'tlan gelen bir l'ı:.il-I re 

(ı<>re A!kdtn' n geçmek.le otan 
Ir~_iliz kafil•~in.c!en 'bir lrgiliz 
tcarC't va;>ııru Cuma gunü Va
l,,,ı.ı-.._.. lr:i.manına ,:?P:lrr • ~r. \·.a!Jur. 
r.ıdd'l ha:>ara. ı:ğramt ır. 

İ,sp:ın,-cı.l Maka-ı:ları !•a!kın va 
pura girip ç kınasın , vapur t:'U 
re~:ı.+:ır· n da karaya ı.lııına.ın. 
yasak eln• r 

İ11f1İli:: filosu Rodoını 
1-ombardıman et tı 

LG·"'.a 15 (A.A.) - Reu!.er 
aj,ns f'ııı Akdcn.aıdek, m: lu!b•
nıı.. bi 'l"li .ne gc>t'e, A!" ral 
Vıan tarar nd:ı".l idare cd:kn bır 
fng·tız fıkısu Pc-r'!~mbe ""hah 
12 dakıka Rooos adası ı b mbar 
dımln C'lrıi'.rt'.r. 

lM uha bir, r:J-ıt>ru Iard:ı y" 11€. n 
!arın çık1 ı.>:ıını ı ·,e etmektedir. 

-A man d 01.,,.ııııa n b· nm llal. 
r p edıJdiği mdıidcn bi d•<· :ruıi • Bat 
k:r.t b~r cw.•nızaltmın daıha b~t.ır • 
olduğu li'<"''" t.:malilkuk elımi!tl r 

c.Eag!e> n1n irJ;rJi:ancıw.a Jll a Am:t 
ral,ı« drESi Mandıeter k"'"uvazöru 

' nun de ica-J'lb~nı bı, rmf"lk.IP m .tre 
>- ·dir Muretlııbat n çoğu k ı1ar •
cııt<t-~. B>r kıııınırun da Tun • hi
lınc çı:kttlclar sanı &:.:..41.adr 

B" mah. etle g ve ıeh . .itel ı.. 
T<'kdlı:ı d :an u onoe ysk n btr 
'"~ .:1~ kb) .p v('r :nckshziıı y;p na'!:l 
bek. enemt1JC!I. Harek:it ba<lıt<ııır:!ak• b~ 
1"'1 d•ğer !1ıl's;l31, '" nlecr!ı: mahw• 
trn dılşmerıa ta:ide!L dokUU'f!'liYacağı a.a 
laJl]d:kca ru-men bi d.r.,ec!'k •. 

Dllşm:atl!n bi~ \'erdirdig ka1 p iı.C" 
1uı.ldt-rnıc:i"4ri ddia.,ı mut:ıalap 1 ıdır 

<>---

Şekere 15 kuru~ 
zam yapıldı 

Baş Taraf; B'r.r.Cl S. '1'.~a 
'boeymın&n:'e lıeri ı 7 ı8/ l 942 palZl'<l'
t<ısi ~ ıa xacla.r bul u ·
Jarı ,.._.., n er bü,yU - mtllkıi) c mc-
lll'li:J'lJllQ ~ m~t:ıııde 
~rdir. 

5 - 15/8/1942 cumcrte.ıi 
;;amı.ııı:l:an evvcl sa Wın ıı; o ll!p da 
:ti<'ı>ÜZ n.~terilcre tc-slım ' '.Ya 
g<lste:d l.kııuıi yerlen.> se..ııocdi l . 
Il:tr$e.."C>k s;;.tıcı eı.lı:ıdc kum::ış C>-

12;11 ~~erle. s...tırı. W-..:Lxi= 
ven..~ beyann.-.ır ve de lu 
nı>eal<ıtı r. 

6 - 15/8/W-4!! c rk • "·
~.ın~n V\'el ~ılm ve u i

tuileıuıc ıes,ıırr, ecl:.:::ıt"k iı re 
:101a çıkarı 'iŞ ya.~ 1' .. ykn ctn~ 
<1"11 çik.m~ ' fakat m!.1' - e -
hu: \-:&r.'llan: ı~ olun . r cı mu~ 
t.r) >.r.:!ığı gwr.; ta:kiJ ecten 
gunl.Ql .. kış=;: ... na ka<.lar kadar 
ık,nC'l ımd::lede y:ı2l1 > ı .şekilde 
ayrı !:t•r be<J=namc ile biliir!
'oocıı.ti~. 

_ p a:pas nerede? 
_ Ah ... dedi, a}ı. • S®!iht,,;,_ 

·r· ' ben onu arıyorum... ıya:40Ya 

'bır arahk uğr~ rolünü yap
ını.ş çı !muş. .. 

I BiR P PAS UÇTU ... 
evinın kapısına gelince, art:k 
ısınmıştım ve ga :ba bu ıoefcr o 
ü.,mmeğe ıbasfamıştı. Konı:şrna

sınd.an· d'3 anlıy<ıı·ıım. DışLcri ha 
bı:ıine çarpıyordu. 

Hava kuvvetkn hcdclierun 
tayini hı;su"1.lnda ha.remta y:ır
dmı etmi t'O'. Fütün gemi \'e u
çak'ar ~ne salimen wrunüş 
!erdir. 

İSGİI .tz AXDtA.Ullt DADtl!:!!ININ 
TEDLİGi 

7 - Şokıor SQhı;ı 1e işi: ga! e
den!lerden 15/8/19~2 cu:ınartesi 
ak')amı elltrW_;e saf; 100 lriloda• 
az şeıla-r bı.ı.lunau pcraG.:.-ııdeci -
lerle Tiiriıüye şı;kN !ııiıtilkıaiarı 
anaıim şirkıetıi bcya~ · ta
bi~. 

8 - Moidle, lo1runıı, çiıııla ta, 
leblebi şekeri ve · r ~ şe
kerden yıap>hnıış madde lerln a • 
lııın ı-e satımı seııbesıt oı.du(:u gi
b:i bunlar beyannameye t.irb.ı d..-. 
ğilxh. 

- Bana <>fu vet!dı iıdi. Buraya 
gelecek! Otur. 

Oturdu. Fevkalade lıalecanlo 
m ... ı\.vı.ga k:alkıyvr, mantosunu 
çı.ı;~ııma.k İıSli ·.:ır. g,,n-a ı.,:ıaen ... 
b:re ,·azgrt,:eti.'!t tıe~rar o~uru-

1"<lrdu, 
_ ·e o:ur• dedi. Su<a-a, iler

d ı.:; ..,. aya pe cercr.in or· ne 

otur:" rr. 
Güler k Jr.Jkıtım. G.tttk, oıa.)a 

oturoı•k 

p ~ ı.çka bumunu pencere 
y ay d Pa.pasrn ne t afıan 
gd ceg ni 1:ı 1.medı.ği ıç n ha nt 

bi.r s ga 'hır sola ~-evirerek bak
ıma lbaşiadı. Keııd sıne b'.r çay 
ı!ll arladı:rn. Çayı a.a • yudL;.."ll
ı., a :el· Sonra 

- Ah, dw akışam bana ne 
;ı"'IJI. b.i:yur mumn? 

- H.;ıyır! ••• 
- S:>ıden çı.!ttıktan 'IOllr )'-

Yan. volda, onun evbde 
bir kıUıp un;.,ıtu-ğumu at ~ı.a
d ın. Gıttim K<tabı akl•m B .oz 
otuııı, m d m O, .'•atai na. 
Ylltm t Jlea uyuvac '?I hay 

Yazan: 
di artık git!, diye beni kovma
sın mı? Ah_ ah •. 

İçin içi.n gülüyordum. Şiip
hes'-Z Per~i ka Papas'tan b 
büttln br~a bir a ket 
yordu. He P ta rt k 

:rı 1 la
ka tsonralar; g C?, sıkıcı 

otmtğ bF3' ryım alfıkasnd& < • 

kıhmığa lıa~larıuştı. 

Periponiçka: 

_ Ha! dedi, 'l'oro M'rat t •• 
dun akşam *" ı" de bir s lop 
unu•muş. 

_ Ne kitaıbı? 

_ WiJheLm Me r'ı.ıı h ıyatı-
nı' (1). 

Yanm sut kadar soııza Pa
' ayı:zd:ı kalmış bır tazı gıbı 

(1 J B'u lvitap 1 cila et•de cluru
YO'r Toto Mırat mernk etıııesın 
BaklıyClrVm 

FİKRET ADİL 
titryc!'t!k içeri g ..-ıı Bunn. m:ıs 
mor oln u:ş, kmı çekilmi,ti. 

Perıni~.ka ona doğru &n'ı~·ı'ak 

istedi. Faka't vaııgeçiı. Na! \'ap
mağı ten- et ,:.,. Lfikil' Pa

pas h. ç ~ 1l:ı. ş t>lırn€de'l an m -
za oturmuş. cÇuk sı·ak ıı. y 
dile bir çay ısrna11ılarr>:ştı 

- NP o Pap:ıs• T r 

S mıa b ş ma b r 
di.. 

Anl.t! 

Ml 

ış g 

- B..raya gehnek iız re t.-
Y"t:l'.Ylan ç.;.kt K p n oniinr 
de b r ka~ giın ev•ve l 
tı "' r Mıl ev k.ıı - 1 
la t k Bana· cB n' evı, <' ~.ır 

ııoturıir mili: n ~~ dcd J:{ ıl 

ve e\•ı n ne tar fta oldu 

ğur.~ sordu:: Taksı.m taraf ıu 
t clıti Y :tu:ıı: H va 

h;~ es'mr F m ce <> nwle de>-
ı ~ m K 'b na ema-

N~.14 --
d:) en bır :;ey erden bahse<ı:.ı=. 
F~kı:ıı bc-ı o kadar ü<iı ,Jum 
ve rüı:ga,. ele Taks"n ;_e) anı 
na dıoJi o kad, r gü ıı ıle e-
liyor ki, ne so -!lecı n >mt.ı· 

yordı;m. Du. ' lllar . ı Ja an-

1.amı)or-duon. S dk, 9< r kul:ı-
111' ge rı:e-. J} t>VVcl d u "Dr, 

Ka' p şı.. nı !,\ r. Kı.. 
il'. deı d r 1d 

" 
du 

e . 

tu 

rı' . ba-
Ü 'Or 

• e mıl 
BJylece, 

Hafa 

bı: yeıxI-.. .1 \ ~ZD 

- Sakın ha ka O.r ~eyde ol
masın Papas? 

- Yok can•m! ('gülerek) Bu 
sı:ığuk;a hHn kab:l rr.ı? 

nu sefer, ben kcn.d 'r,e üşü
Y..P üşu•ı>edigiri &ardımı. <E
vet ded", ü~üyıc.. u ll• Hayret! .. 

O ı a\ıe, de:ı nı. niçin e\'·r.izin 
ı..zak o'dı.ığur.cı s&y' mcC:: .z, bir 
GU'ırc1Jile binerd k • Kız b.ma 
~ak ü\d • '" ne de bıl.yo.r 

n~ 

" o 

-Kısa: 

Bari güze' m ? 

• 

si .. 
t ka
ob'

bekli-

t tulrn ,ş derim. 

Pap d ~ı Per ponı ka mü-
kiı<'cnwmızı "k "1 yordu. 
c~mnı bt ,...ı n• p pas, 
kend' k r g 1:ıi cc-
v:ap ve.ı; 

(Daha v.u-) 

L<>ndı·a 15 (A.A.) - Amira'.lılt dai
resinın tehJig•: 

Son günlerôe l>atı ve orta Akd~
dt· bir deniı: muha ebesi c:ertyan et

ı._·:r. Kı1\·vetJerimiı via ~'lnira-1 Serf· 
re · kum ndn ı altında bulunı.:yor·
d.ı... Malta ka.!Psinı.? iaşe \'e t~ı-1y~ 

'1tii:il mPsln1 teorin f'd<'n bu h3reiıi.t 
tak:v·y ·nin eeçmeSlne C'ngel o~·~!.k. ıcfn 
di>ŞTT:anın l<ıplo<!ıiı çc u:UHzam kuv
' • ere rağınrn muvaft:tlt olmw;tı.ır. 
B l~ ' 1ye b r ın t... ay tayy resini 
de lhha ctnı kte d •. 

Di ;;.~n k :l.\"Ve': eri o:-4' Ab\en:ı:. 

%1ndn harek&t ya? n den.z::ıl~ı-
!ar!'l.cia.n çak ırikrla"'C.. ırpı tö.Y.,"'8.-

re~UL~en, p 1tc bo " t2'yyarel~rindı!n 
torµ .• atan hQrumlxıt!a ndn lü•ret 
ln:vvetlı blTL:<lorden mürek~l'vt•. İç 
Jerlcdı• B ,.e 10 pu>lok r a m!i
rehhoz genaer de bı;l oa~ b r dü1-
m 1~ kru\'aıür filosu Trtni-yı•n dr.ni
zind• toplat>m ş vo kal lentiun llf«;İ-
ş ne mani c.ılma.k inttbalnı v~rm"k 
i ~n c·en ba d.~ru yo alnı ur. Fa-
k ı bu t• '!''<il kari:(>)·• yakl1111m l ve 
tayy.ırf'> rrimizin hÜıf:Utruna uğrr-yın-
ca ~ri rltmmüşttl B nun t!zf"""ine
den~ltı!.ıııı.rmnızd.an blri kruvaz5rler,. 

t - rtmiş v• bunlard11<ı btrine i!..i 
UY.-p;l l<at>et •itin tir. H \'ll kııvwt
ler· n ve balı .. '!('Ye mc 113 uçat-

zıo g; ~ ,.,.; ııenlı; ölçijde h•-' 

9 - lkyanıııaııneler nriiT'de-e
catı alakıaılı mamurlar tara.f n _ 
dan yerle~Jıe bmtroJ ~ • 
cel1:ir. 

10 - 18/8/1942 sa- salb· .ın
darı. itibaren şel.-..,rin 'ine bi:rcr 
k:lo dlarak sın~ ııe~t:ir. 

- ---0-

Bostcn r dyasuna 
göre 

Baş Taraft B.r.nci S ·fadı 
Türkryedt"lti bizkr kend mizr 
yurdumuza valde-tm ·, bulunu
ynruz. Bunu an!ranıyanlar Türk 
a2Jıt>inin ve şe-rdinin ne derr.ek 
olduğunu da hile r • 

Pas"fik Harbi 
(BAŞ TAil..\FI 1 hrt s ~rrin Dl':) 
fak çaııpııpnalar o muştur 

"'1"k1rda rapoi!ar.-;. i.nt.O.ar eai.-' 
meı:ctı<d.r 1 

AllW'rika hava bül"OSu şefi, fe 
na ha\·a ş:ıl'llllrma rıı rn A
leusyan sdalarına yepıhın b r 
hıwa h-iicurounda y<'dı deniz 
tay>yar im'ha edilml,:.ir .• 
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SAYFA - 4 

iıııı.ıııiııııi SULTAN M EC iT 
DEV R I 

BAŞ PEBLİVANL"ABI 

Yıınn: M. SAM i K A & AY EL T«ı'ika 
• 

Uzatmıy alım, iki ay geçmOOeıı. 
tekrar yeblwan güreşler. i· 
çin ııoplanan dört viJ.ayet halkı 
ve c-traltan gelen :er T }kat koru 
luk.larına çadırları.Ilı kl'rı:p bir
i>ir~erile bul.ı.i§lllUŞ:ardı. 

Fak:.t, Sivaslıla,..J.aa gayrı her 
kesir. ağzında Ayıboğan tarafn· 
dan Akkoyunlunun yenileceği 
dolaşıyordu. 
Y4lnız, ;;o pehLvan bütiin bu 

nikbinane söüerc karşı k·ılak, 
kulJğa j'ÖYle yarent:l; ediyorlar
d.: 

- Yurukoğlu söyle. Bu il' :sa
b•ka ne ncrice v<>recek? 

- Hiı;: dfu;ünmt~•. söfıy~bi
VTım, .'ll«:koyunlu, Yu.:;uf Ayı
w; ,,r. mag'up edccekı r. 

- &n ne dersin? 
- Ne diyeceğim:... Ben de 

ayni kana•tteyim ... 
- ŞaŞ'lım biılim ağ.ılar:>. ve 

beylere ... Daha lıiiliı Ayıboğanın 
l(Jlip gele<X·gindeı, bahsed•)r>r· 

J::ır. • 
- Bızim beyler ve ağ~far da 

<ıyr.: kanaatte . 
- - İy:ı aımna bir yo! rr.eyo,1'1la 

çıkıp ta Ak.;ooyunluyu oizirn gibi 
'tur.muş o1sa ve <lc~;e~r.1crciı böv 
k s~lt"l11ezlerdi. 

- m~ri(çi oğlu Al:ah !ç;p tiz
cc·ıı pehtvan değ'.l mi' 

- Muı.lı.akak... Bunu İJ"oktı.r 
r'mtk v.ı,'itlık deg"c! r B z<kn 
~·ok yüksek p<"htvaı' doğnfüı ... 

Bu sefer gürdiır nıii AHo
).\11"'•uyu7 •. 

- Biraz en"el S.vas'ı.aı r a
<i·T;:; ına g;.tmfşt riı, gördüm. f!1 ... ş 

beş etU: .. 
- Na.sıt buldun? ... 
- Si\·<ıS gürerndı'n rok f~~k-

lı l;u!dum. Daha çok bakmış k~n 
dıFint!. Ensesini sağa sola d{;n
düremez hale gelmi~ .. 

- Ben de öylt> gördlı:n .. K 
r.ant;I'l çabuk yenl'Cf'.< Ay:boğa 

- Ben de bu kana~tteyim '. 
- Ayıboğanı bo.<..l~t gördüm 

- Öyl€ •. Ne de olsa yaşı gc~-
tı? Berki d nç ve gene ndam ... 

- Beylere, 8ğa};;ra ıı.1f anlat
rn•k kaıbil değil lu ..• Her g;i". 
dır. dır dUTJTiadan söyleniyorlar. 

- Söy'.ensin dur unhr, ne ya
ı•atım?... Zorla herifi ma~.up 
ettirecek değil.iz ya ... 

- Bu sefer Akkoyunlu, Ayı
bor.ın• mağlfıp e<krs o z de 1<ur 
tııluruz bu gürült:dE vc<sel~ m 

HakiJ<a«'n p<-hlivanlPrın ko
r.uı;-tu~u glbı Akkoyu :ıhı bet se
ie= kendine çok iyi baknı ştı. 
Yc>'V Oı n hıztı g~.üyordı'. 

.1\:)-ıboğan bllak.is bozuktu. 
llmı ele kederli ı.1. Hç yüzü 
ızü'müyordu. Dah" rüreş b'<l.a
m~dein C'\rvcl ba~ no f! 0~f'C"k ka
~:'l~i'" an1am ştı. 

Haııta Amasya ağa'arrrıdan 
bin .Ay rac',\.ın n yanı.na gele
rek. 

- Pe+ı:n·an, seri ne<;'et;ız gü
rfüyorum bugün ..• 

IA-diği z::onarı A)~:lıo('3n kL,a. 
ca ç<;y~e rn ~a,bt-le eLmlşti: 

- Mc)~'<lna çıkacağım da ~ 
nuırı ıc:n ... 

- Aıırıır<1 • biz ~enı hl·r mey
dana çıtıt$n zaman r•·feli gör 

:ıneğe alı§\JJ<. .. 
- Öyle amma; kaışı-ıal<i 

haıtm bi.r yO:. göıtlün mü? 
- A.kl\Dyunlu değil mi? ... ».·-

vel!ki gür~lertle. gOrnıüşiik ya!. 
- Şi.mdi göıdiiİı mü? ..• 
- Yoo ... Nesmı göreyim? 
- Hele, bir yw zahmet et te 

git gör ba oos:ıi olrn ~? ... 
- Nasıl ol!uı:;;a olsun... &ııe 

ne?: .. 
- Öyle degi 1 'k·azın ay ağ' ... 

Henfçi oğlu adam arıyor ... Sağ 
fanrn:ş bİ'l' boğa gıhl gelişmjı; ve 
fııi;<Ja nmı.ş ..• 

- Bu sörJeırnıdcn bir şey an
lamıyorum peh'J'Vaın' ... 

- Ei:bcti<! anlamaz.,ın? ... Eğer 
peh1.van olmuş o*;aydıll çarça
buk anlardın? 

- Yoksa; korkuyor musun bu 
heriften? 

Bunu scrmak fıuıladır. 

Korkm.am:ş olsam keyılim ve 
™"ı'em )c-ıtin<le olur?. 

- Amıma, sana kork.,.Jdıl< ya
r.4ö}Jl1az •• 

- Ben, lı•=ımru kuv\·eti:ı
deıı .. cür'ctiınrlen, cesoretinden. 
korl.-muy<,rum ... 

- Pekula, neden böyle çek.in
gen konuşuyon;un öyle~"Se? .. 

- Bunca sıeedi:r, bJ~livan 

lığı üzerim'Cle şr>rC'fle ta:mdı:ğm1 
halde bııı;ü bu varlı~t Akko
yul'!ıuya göz göre göre !erıl<ecie
Cf'g rndC>n korkU)X)run1 .. 

- Do_ğrı;su senıl' bu söıJerın 
Aıır<ı9:''alları kedere ,r,,·kedecek 
mahi~eltedir 

- Elh ... Pehlivanlık bu. Ben, 
b;.raz ev,·eı hasrmnıı g&mck ı

~n çad,r•na g;tmi~t!im. Biraz ho6 
b<"' ett k .. B~kiı:i ıctk•k eLtim. 
çok key tii ve bc'sl· buTdum. 
Halbuki ben. iyi deg•Jim ... ~im 
bozuk ... 

- Bu scizlerinle mağlup ola
cai;'lroızı mı söyl"111ek lstiy·or
snn? 

- Burasını Allah b;Lr... Fa
kat, bugün güreşten ü...-nid:im ol
madığ•nı :jlınd'rlen s:z'.ere söı)·lc· 
me k iı>ieriın,. de<l.i. · 
Ağa, AyıQ:oğaııın bu açA ve 

lı:ot'i sözleri karşısında tel.t,<;a 
aüı;mü.~tü. Vaziyat fena idi. Hiç 
otmazsa güreı;e çı.kmadan evvel 
b r ~ey'l~r dii~ünmek liizımdı. 
Ağanın a)ılına gelen şu olıınuş 

lu Bir oyun bozan' k yaparak 

gü<eşı tcın ebıı.ck .. Ve vakit 
kaz:arımakt>. 

Fakat; bu nasıl olabilirdı• Ası· 
boğana {IlÜlithazalarını açtı: 

- Pe!ıh·an, ne ~n n ve rt 
de Amasya.,J.:ınn 'kw;ük dÜ';IDC
mesc !çin yapıılac;C< b'" şey O:ıup 
lup olnıad gın dÜ>Ür.rrüyor mu 
..;un? 

- :r\e du 1lı.neyun?. Evve:~c 

fıkrmı! •izine sffi·lem ıt m .. B•. 
gürqı., kl geÇ".: <.1en S<Jtı,,.nya atı 
n·z dcm!Jj1im ... Egcr, gtire§ ba
h ra kalm ş r.'sayuı, o v.akte ka
dar ktnd· tcı;:'a-r 'c bugUnk.i 
avziyete de dil.,"Jnezd k... Liıf 
dilli.t:P-ı<ciin ., s:vasl la ·ı.n de<l;
kodularııa uy<lunuz. izzeti nels 
rne.:.ıclcsi yap:orai\ gür·pş kabı.1' 

f•tt: ız. 

Istanbul Deniz Komutanlığından 
Deniz Lisesi 

Okuluna 
DF.NİZ LİSESİ 

ve Deniz Gedikli 
Girme Şartları 

ı - I.>enız li,,.rsinı.n tı.,,n.c-ı PUL!lna. ıilmL"gP Jstriclı ,_kuT:.axan ııiC ne e- ka
jarılar a .. nacaktu-

A - Liee birıncl -.nıfla ikmale k.alcuılar cenjz 1ı.:tesi biı-.n.ı..·ı .saı.l!ın.a, 

B - Orta okul aon .sını1ında ikmale kalaniardan dooit Jl-:-:f'6.i bi!"iOO sun
fına t;:ılip olanlar ik.rr:ııoJJ lmt'htınl11rını vf':'dikeri iıakdirde alJnmsı.k ıüv..ere ka
yıt yapı!aı.'91ktır. 

C - Lise bi.rinci llN! ;raş iıaddi 15--18 d<r Altı ay küçı>i< <>laı>ııı.r k•
bul e<lııir. 

Dı:;NİZ OEDİK.Lf OKULU: 
2 - Deniz l«li'k:U Wulı;n-un her Ü4:; ıınıfı.na Ortd <ıkuld.a "ittn·.ıle ki.lan .. 

lar alınacaktır. 
A - Ba!und,1klan sınır;.arın 1n.11•rul i olan l'fdilk:li ok.-u·1u f111lıtlanr.a k&

yıt t"Cl ecek;erdir 
B - Ge<ükli ok lu.:1a ~!Il.Ş ya:ı haddi biı..:nc-' g--ını!a 12-17. ikin<'isınıfına. 

13-18. ~Uooü •ınıf na 14-19 yaşlarında olaP.•r kabul e<lilt!\0•klerd,r. 
3 - i.s~'Jl ve c1var •~<la buJunanı::r İ$anbı.. deniz komut.aıı}ığına, 

İstlnb..,_' harıciflde btııı,.;nanJa·· lHPl18Up cılduk1al'ı flflil'rlik ~ube 1 nf'.:' müra
m.at!arı. 

4 -- Key:1 n•ildde~ 20 .A.2uslos 942. Uıj&m na l<ad -dır (8603) 

,-------------------------!im· Tecrlbell Fen Memuru Arıyoruz 
rr. · veı \; 
'f'n o ve ~Y , veya mobJy~ st:a.t ~ı oo ~· ı.. h 

'in 1' ırac • iet. b· ı::ı~-. h T. Ha,, N > " 1 !c 

iKDAM 

SABAH, ÖGLE, AKŞAM 
Her yemekten sonra günde üç defa 
muntazaman dişrerinlzi RADYOLIN 

ile fırçalayınız. 

K. TASARRUF 
HESAPLARI 
2 lk1ncite,,rn 

Kq:idrsiıne ~nlan 
Wı rııffl.ye !er 
~t 1000 lirıı.J• 

1>500. 
2 • 250 J 

14 • 100" • 
10 > 50 > 

• 25 • 

T0RKiYE 
ZiRAAT 

CUMHURIYETl 
BANK ASI 

Kuruluş tarihi: 1888. - Se rmayesi: 100,000,000 Tii:zık mut. 
Şube ve ajırns adedi: 265 

Zirai ve ticari her neni banka muameleleri 
Para böriktirenlere 28,800 Jira ikram.iye Yeriyor. 

Ziraat Bankasında kuınba rah ve iılııbal;Sız ta&arru;f hesap
kur'a ile aşağtdalti plana gii anlara senede 4 defa çekrlJecek 
kur'a ile aawınaki plina gii re marnlye da·ğıtılacaktrr. 

t A. ı,ooe llnlıJı t ,eoe ı..11 ı°' Adet $0 liralık s,eoo ı.. 
' • SOt • ,,... • ıı• • • • • ...... 
f•ZH • l,OM• 

et • ıot • ""° • ı.. • n • l.2ff • 
DİK.KAT; Hesaplarındaki paraiar bir sene içlnde 50 li.ıra

dan "§ağı düşrn,yenlere ikra miıye çık!Jtı takdırde 7o 20 fazla. 
sile vf"ri1erektır. 

Kur'alar senede 4 defa 11 mart 11 Haziran 11 
Eylfıl ve 11 Birincikanun tarih terinde çekilecektir. 

Erzurum imar Dirliği reisliğinden : 
IT.:ı .. B r ığı ta..tafın.d<ı.n T<>ıp't rı aeslı: dıoı·e,·.T <.i<M!rf>l: lı~Z. r ıev~·oo1JT1 ru aaıı 

,. lı. pJ ı z.ar! ı..saJ;,~ e1""l~e·lı:Or.•lm oı;>lu:r 
K"i'f ocd~.i 9!1.546 l ,..dır. 

ı tt~rıat '14ti6 1iı adl.r. 
S.~..narrC' p~;j.n VP di;,."f'ı• eY"'~:K.l inı< t OQl"~·fı ffil.JJlasıebesin<i(" gtoruı~rn.c . 

iA::.ltrr. 31 ğ~t< 942 pazar~ giınu ~ao.t 15 de E.r.ı...l!1!-YJ1 im.Ar bir .. ığı 

ene 11enı tarafından "'~ 1 f.o·et ır;dk~1ırıcla :> avı!at.:~Ktır. 
T .p!<:rın tica et odru;ı VC'Gıkas ve bu ı~e a•t r;u!iadan ... 1aeakıarı er :

ye• ves.:_ .... ı \:<: H"ll.r.a~ n~klbuzJarını '\'ı' ı~.Ht mektl:r-)arın l ... gün t.aat 
14 <ien {'"\1\:Pl korrr~·on riyase'..lll4t ye n1e-]t-r1 j.i'fm oluaıur. c8578) 

MEMUR ALINACAK 
Devlet Meteoroloji işleri Umum 

Mü dü_rlüğünden: 
ı _ Unı n mt.oü ·l~ı.nuz tt:ışra n~"C\ıro}f"j1 .ı:"ı..c.ı.syonia.rın<la n.J:n-

h mP!11'Ut'ı~tlt1f"r :c;-ın l•se \"e oı..ı:cı. c«u, JTı€zunu vıı aı:f<erliği.ni yapmış 

olanlardan (t:.~lC' dPVaırt PderıJP .. kah"' ediletPfzJP· ) mt.:6'ıba~a Jmti

hanı e ı:-r"',.;.lk n;err.Jr ~.:na('(l;[ı(t: 

2 Mü..mbaka lmtlh.an!orı, .ı\.nta:·a.Ja U.."l.um nıüch.ııor 1 uk rnerkt>Zınde \"C 

1.aŞ!-aJ&. tal!.p1erin buJ.undu.ltları yr-derde ve.>a en yakın mt.'fl..eıtJroJoji i.6-.. 

ta..ryonlarulrlı:ı y-apr1ac.cığındön imtlhanıa girrne1t -yenlerin aşağıda yaeılı 

b~:~ıerJc Ağ.ıst'l'.>s S-42 pmuna k'ııdar Anık.ıacia umum m;.i.dürlOğe ve "nış

rad., ~t'OIVji iısta.:-yonJarın3 dilf'l1<çP'.Cri..f' mUracadt ctn}elerı lk11r.dır. 

• 3 - İ:ot"1"'en belgeler: 1 - 'f,ıhsil wsikll6l, 2 - Nüfus t"'1lk~ı .. si ta"'1ik
li surch.•, 3 - Hlilsnüh~. kıQğı.tlJ, 4 - Sthbat raP"Jl'U 5-•, 5/6 ebadında ı~ti 

1o'ııogral (HlımtUıal 'ki ııdı i.n1tihan1 kat.ananl~:-dan biJ;ı.hı: ·e alınacaktır 1 

4 - Nıokba:n \'e:!İklar·a vc:y.:ı noiı:: nla"ı bt!ii:haT., t1<ımtıl f'di •·ceği kay

dlv1e vaki oJacak rr.iı·<.1cat na:zan ci;.clt;te alırı:ma:ro:ırak müracaat e1tnen~iş .· . 
sayıJ,ca~ır. (6422.-8.579) 

-- ----- --~-----
M.M. Vekaleti deniz müsteşarhğından 1 

.l/11/1942 t.aı h ııct Anka arla 1" p ~ail('Jnı&incıe a:;ıld.<·<.f; o~an Ht·S2p 
..,,,. -muau tle rr.eınv?"u dk ılan.ı Den .ı J- t 5ab ıa elf' \ e hesap memu-
r•J ye si. k ü2ct-e yedrk ıi:Jayl 'dan }e 20 taH-..ı,e a· i'l~-
' ıJrı;. ı İ tc ı:: l . .., ı· t n ,,. ı.rrrt"h ... t ri'ı. i eı~'"eım .. u. • c f'n y .. ;.otın clt:" ... 
n t.:'6C ~ Tp u- ve Ank 1 ada bı.' 1n<.1 OJ da Dı n :\' ~. 13rl;.gı z~ı 

~" f m~~ lne m ........ .ıt tif.'J) (8797 

°'"bibi: E. 1 Z Z E T, Ne)ri~ at 
Ba'1lıltğr yer: .So:ı 

• 
Jlirl"ktörii: Ct" det Karabilgin • 
] t lgraf. 'Iathan"' 

< ·1 '. 

1• - A.Ci(]S'f'O~ - IYG 

Sfii J!PO~llf 
8,30 p,;::1::ı ::':.ı ~·'· • A T Y A R 1 Ş L A R 1 
8,32 M<ızıit: 

8,4-0 Aj:ıno; -rleı t. 
1,15 :Ui.lız.ok: 

11,2~ ıwnı ....... 
12,30 Proer;ııın Vi! nı«i>. """t -rı. 
1:1,SCI :ı.ı.i:ıd<: 

12,45 AJ•,.. ~ıleri. 
18,00 Müız.ilt: Şaırkı w tüıtru.1 Pr, 

H,30 Mü-.ik: 
18,00 Program ve rneın . .,.at ıyo•l, 
18,03 Mi.i21k. 
18,40 Aitl:si~:: F&ıl heyf'h: 
19,30 M~mle.k~t oııat "O'•n '~ A

jans haberleri. 
19,45 imanıtml at ;par~lanıuı 0<-t•-

c('leri. 
19,~5 MÜ!Zlk: 
20,1.> Konwıma . 

20,30 Mürı:iic: Şaı'luli\J". 
21,00 Konu.~a <Ziraa S:'-tt.i) 
21,10 Tı:lIB1: Ki'l'lg l aı!esi. 

21,30 MJ:ııik: 

~30 ııemlm~ E:a~ &o"~ır! "'' A.Janıs 
nıo00rı en. 

22,5-0 Y9r;nki pn:.l{;rarr. "lif' kopan .. 

Mi 11 i 
oyunlar 
Festivali 

16 Ağustos Pazar saat 21, Bü
yükada Yüriikı.1 Gazinosu. Du

hu1rye yoktur. 

H.,.. tiiz>lü iı.ahat Telefon: 23340 

İstaubul Yapı Usta 
Okulu Satınalma 
Komisyonu Baş· 

kanlığınd:an 

Ekmek 

Tli.!Jrı 

rnrıoo A lf' Kr 

!J'Jı;n L. i T 120 L. 

2Nı-0 Kıı., 1'0 K~. 

]000 > 130 ., 
K. €• 

s. (ti 

Tutar• 4700 L. i T. ~52,50 r~ 

J QOO .K;:. 24Q K Sadey•ğ 

Tutarı 24iı0 L. İ. T. 180 L 

Z. yağı 
Z~-;.in 

B. •nbun 
Y • .Wı;;n 

Tutarı 

15~0 Kğ. • 132 K•·. 

&00 > 72> 

!JftO > 95 

6'00 • 76 > 

316~ L. !. T. 237,3', L. 

Y, ~ ·c1rııeft.: ı~uo Kf:. ao K,. 
K. > .$00 , 36 > 

K fa"i"".ıbc 

K. Bı.ırbunyt" 

2500 • 3() • 

ooıı , w ' 
Nuh ut 

Pirinç 

Tat:ır 

Tuz 
Sirkı· 

SoJcı 

K S.og:.r. 

Pa.tö1E's 

Tut:ır 

T. şı~en 

12HO > '40 , 

3000 • 66 • 

'.leliı L. İ T 2U. 13 ı.. 

WOO Kğ. 7 K•. 

5'00 > 15 , 

"iOU > 15 l 

3(JOO > 3;, > 

ı600L. İ. r 119.74 L. 

Kt1 rur.~ şek-e 1 f.ıOO > 115 > 

T"' .• '185L l. r 86.87 L. 

B. ı,,r~ ı !100 Kg. J 25 K 

K ı 1 1ıTVtı: 3('it\ > i5 
J'• ır: J.rt,,.. 'iOf}O A. 5 > 

Tı;to , 'lf<i L. I '! &~.87 L. 

Süt 

Yoğuı>I 

Ti. ta 

500 JQ. 35 Kr 
350 • 60 • 

3B5 L İ 'I. 28, 87 L 

Yaş ~ı·ln.e 3.., lk.alcnı 00 

Tuldr; 4434 L İ T. 332.58 L. 

1 _ tJk..:m:ıza may 1943 nihıl

yetıo.ı€ <0:ıda- rh:t..ya,:ı o,aı.;. yu.K<i.rda ya 

zıh 27 k.$.tm maddt'n'n ıhalt's 2-Q/ 

Vlll/1~42 pe1'l"'nl,., gunu ••at 14 dı• 

bGçlamak liızf'!"f C"ag:.loglıınrl:ı ~

,.~" n"ıt,· ...... :ep Pr ~asclx~11d" tup1~
rı··"ak tK t::. . .r köm·~yonu hU:tA.ı"u!ıd..ı. 
yapdHcJ {hr. Şrnıtna':lıele~· adı g~er. 

muhascbf:·d;' <'tı gtrrJ.'(:bile('!<•ğl. 
2 - ı.sı.ek ı erın IK ek .. ltımelerı 

Jı1t tc.n·ı at ıUôll'Jluzu ve tica Pt odas_
nın yen; y.l vr.f>ıkas:ını iha!e ::;;.aa:tln
dc kDir .. ~--yona Yet"nıeierı kapalı rksilıt
mPy::> a'tt terrıuıat ,nıaL~l)\.!ZAJ V•' ııca"!''Ct 

odasının ye-ni yıl vı•,:s'.ıt.a.Si!e Ubulü 
dairi18İn<:le haıırlayru· .. kları tPJtl:f nıek 
tuh~nıı f1ıcı:l~ saolndPn b:r c-aat e-"··ve 
kıo:nis,)o""Ona vermeleri. 

3 - Fiyatları hilkı'.im<!l<;e l<>t;pit e<l'
len r·rzak bed•,llı·ri ödenirk~ı krınuni 
ı.-erg.i;e-ı- haı-i.ç VP ri.L.ıı;um okul 41 .. 9_ 

fından !lıüteiiidııhide tt"diye E:dt~ı-ceği. 

4 - E!"<!r.tl Jı:apoi· zarflı dlğı rlerl
nın a<"ıı.'lt ei-c..~"..n~ !'\.iTetile yapı 1 a.c"·-
tı'I"' Her btrlnf' aıt ıih2'fe soatlerın1n 
şa•-tna.?r€ ~ı .nc.e- müındt' .. iç oldt ğu tm 
olun:u" 1 8798) 

COKTOR 
Hafız Cemal 

LOKl\TA.' HFKtM 
OA flil.I\'E MÜT.F.HAS ısı 

Dh anyola 1C4 
)1ıı·,y•ne n•llerl: %.1·6. Tel 12398 

1 

•• • 
surprız Bugünkü koşularda 

ihtimalleri fazladır 
i~',•rıtıul at yaı,~ları ın •ltın

('l ho!.tası k~ian bııJün Veli
e!cndi koşu yerinde yap!l.ı~r .. 
H.ıı!tadan haftaya alakas: fazla· 
laşan ve heyeca.ı.ll a1·tan bll ya
nşl;.ra İstanbulluların gösrer
d.iğ: rağbet ge~cn seı·e!ere naza 
ran fevkalade b'r terakki kay
detmckiedir. Bı.ı hem at neslinin 

ıs~iıT.ına \'e 11em de at spc·runıın 
ink 1~afıno sebep olnıakt~:Jlr. Bu 
!(.Jı:.ü koşular olduk~~ ehcn mı 
yetJı \'(' l)!aukça -..ürpı:zrr!u. Ş:nı 
di bugünkü k~ul• üzerindeki 
Ou Üll<.: 1 ı~r:rrı zj tesıb1te çalışa-

cağ.z. 

Bınnc koşu: Üç ya~ın<lakl 
~·8r·mkan İngıh erke:>: W· dişı 
t;,ylarma maıh.•us oiup 300 lira 

ifıaıü.iye tevzi edec~~'iır. ll800) 

metre üzenııde yapılacak bu kO 
şu)·, tw.ı:: at yaz.Jm...ştır Suat Ka 
ranc;man1n T:ryaKi ve Menevi~i, 

Tahır"n Ka<lerc, Mehmedin ik
bal İ'braiıim Halil.in Ce,·herıdir. 
Bu k°f'slınun fa,-orlsı Suac Knra

u"m'l.ana .ı t l=lePPV'Ştir . 

1.: ncı kıoşu. Kabatcpe :<o~usıı 
ı m:ı. aı~ı da yapıiacltk bu k~ .1u
ya ıki yaı:ır,dek ye-rlı safit<.n İn .. 
g ·., c•ke;.. ,.e dı-. t.ııylan g re
cek• (1200ı metrede'l yapıl.a

caJ< bu k0~unuıı t•n caz:p ta•alı 
krcımivl~in.n ( 14UO) lira olU:jU

ıfor K bu ~ebepten k0<;uda b.r 
suııpı ız ~klemek yerinde biT 
lıaı'!'kt-t vlur. 

B• kr.suya altı at yazılmıJ'llır. 
FrLns Halim;., Humay ununa 

Mu.ırnbıl Fikre: Atlı ve Fehmi 
Sj~Jı~aroğ'unun ıkişer atı Vara.t, 
Varad n1 Pulat. Desı.egiil Pr<.'ll· 
sın n geçen lıaft anın birincisi 
• 'ihif<>r;n peşine takılıp bu ko
şuyıı onlar.a nasip etmemeğe ça 
lısacnkia·rdır Bu l«lşuda bir~ 
ci)-. ke~ırmek çok güç olmakla 
beraber f:t ·orist oJ.arak Hwna
yunu gösterebiliriz. Ancak Yu
karoa dô ı,aret etti!(im;z gibi 
Vanı..ı:,., \·e Pulat kat'iyyen ıh

rrı:-tı e-cı ihr· f' me lidif'. 

Ü·uncü k~u: Handikap ko1u
suııa ti<; :ı.·a~ndaki ~afkan Artp 

c-ri<<·K n· ciisi tayları girecekiir. 
190 1 ra ıl<ramıy olan Ye 160-0 
mı.f.,,..d( rnpı!acak: bu ~uya 
<lo'<.u.z et yaz1 1;n1·1~~1'!:". Ahmet Ke
sei:>ırın Bir :Kisan 'ı, Suat Kara
os:rııan.n H1zı·r'1. Ali Ersanın 
Rınıt'i Cr·nıa1 Bükenin Dabi'si., 
]\.] u.<t fa Bayramın Can'ı. Osmar. 
(;t'ne CPyhun·u, Niyazi Ers.<>-

ır. \ (·~ız.&'si. İllı~nıın.n Baha-

1 
dır Em n Palcın Cevl\ııı ı O'.l 

lr~u için wr.lu bır mllea"elehye 
girişeceklerdir. Bu lroıjunun sür 
pıriıı:Ii ncticeaı akla gelen en ya
kın il:ıtimal olmakla lwr;ı ber fa 
vnri olar~k Hı:mr, Dabi g&.tu-;
lebiJ\r. P!iı5e!er ıçin y,..,.,e, Bi<' 
Nisan, Rlnt, Oe:yı'hun unutulma 
malıdır. 

Dördü ıcu kıo.>ıı • TaH·are ~..>
şu•' namı ah!r.cıa yapılacı.k bu 
koşu.va dört H' a 'ıa YUK•n vaş 
tak; safkan A•ap at \'< .>.sr<ı.k· 

]arı glucc·k~ır (2&J0) metn u

zerinrtf.' yap?lacak bu .k..~ y;ı A'! 
i.=a il 

Hakkı Tei<çen;n Tuna H Sa,·a. 

MuaıwrTiel'!n Bıorasj, tDlamJnin 
Tariı;ııı ıve Nezir Teml'l.enn Mu 
racl.ı g;rccek!cm 'I'. Bu koşunun 
fa\·orisi Sava • Tomurcuktur 
Bundan ı,oma platic· içın funa ve 
bora gelir. 

Bc·~tnci kcşu: U-zun çay" ko
şusu namı aftm<la ·ap.ılacr,, kr,. 

suya üc ve daha yukar. ya~lak; 
saflcan İngiliz at ve kısraklal'l
nın gireceği bu iro~unun mt•5a· 
fe;;i 2400 m<'tfC'dir R~ır a s n ko 
~\a l~irak e~~me51 ''' n1ulı
temel o1arak ta Uır:ac nır o~ 
haJ1a:va i~-ıtirak e<lt·n~( m·esı 11a· 
1 rde bu Yar·~ n mut·Pİ~ bır mu· 
cadele ;çinde ve belkl de bır 
sürpri1.lc :;ona ermesı ga) et tc 

mumkündür. Bu ko.~uya Kmr"· 
sarj, Dandi. Ô7.rlemır1 Kor.ı,::eı., 
Yetiı ve Çoföankw muhakkak 
l'macı da rnuh<enıe' olarak gi· 
rece1<1frdir. 

No"!Ilal sarflar ;çincic lroiu· 

I 
nµn yine Özıd<>mir taraf:ndan 
kazanılması !iızımf;a da Dan<li 
ve Çoban.kzının bu yarı;ta sür· 
pırb yapm~lan da ç<>k mubtc
meltlir 

Favorisi Özıdemir, pı;'""!c·r .çın 
de Dandi. Çobankızı L"ıma edil
rr:emelictir. 

{SpJc,,..) 

Futbol Lik Maçla
rına başlanıyor 
İstanbLI fut.l:ıoi ilk maç\ar:ına 

6 Jcylülcicıı ıtibarC"n başfanacağı 
nı biJ<l.irmi ik Ha!{!ta :çınde bi
rinci küme k:l.üpleri fı kÜ9tür1eri· 
ni tanıim içi.n kur'alar nı tek
mi~erdir. 

Yarın a~1 da ıkincı kiıme
ye mensup klüpler bölge b:nasın 
da fikü~türlerin · tant.ım cd~eık 
)erdir. Bu suret1e lik maçT,;;.rJ Jıa 
zırlığı bıtm•Ş ~caktır. 

MÜHiM iLAN 1 
Gazetemizde bundan böyle her hafta Salı gunu ucuz 

ilii.nla~ sütunu tertip ediyoruz. Satılık ev, satılık arsa, 
kiralık ev, iş arayanlar, İ§çi arayanlar, zayi. 

ilanlar 6 ıatırı geçmem k üzere 50 kuru~a ne,redile· 

1 bileceğini muhterem karileri.':"ize ~ild_i~iyoruz. ilan be
deli dalll2'.a pulu olarak da gonderılebılır. , ____ ..... ______________ ..ti 

Devlet demir yolları umum 
müdürlüğünden 

jr.ı. l'nııZıdf kuf'!, ve .ı:aj gOrrrc(r rr.akhı« vı~ O.. nıdk:in1'1 •.t1t,.ırk. bü:"O 

peıı.vr.t ve fen m•'.rrıU!'U yeti~t. -ııeJ..:: Uzp··e li!!.Uımu ke.d_ .. ıs.n ıt OiLuh.ı 

mezu."lu ahnaC"'.ııkt,-. Yapılacak katul mt.rıanında g~P ·ecrk~crı rr..ı.\·affa
lı>yett görr s.;.ınaNcı!ıl' unvaniıe ayda 00 liraya ad.oh UC'let vı•l'ilect 'ktir 

Bır enı·W. staj rni!ddet.nı •11uv~.I Rkıy!.'tıı Ull.i.reDler ~4;'fl(" H1 v 

n: {tı-t·c;~ıO ikuırtilardaki ara.n~l .. n ,..art!ar il! n • t'C 

ı _ sanat okuıu mf'zun'1 olmak. 

2 - .Aıııt"-.• ~1'lig)ni y.upml§ bı..lunnıak, 

3 - Yaşı otuzu flC\"!llf'1niş olmak, 
• _ Ecnebi ile l"Vli olmr.m , 
T-.ııp olanların okul diplotn:ı ,.,kıaw. hal 'k:rci..41\,Paı, i&fJıd \C • .ı vı.:: 

...,..<ıe rile 15/9/1942 ııün e kadar Haydarpaşa, Aııltaı-., Ba!1$<rs.r, K•J• 

""'" hlıııtıı-a, Adana, Afyon. İzmir Slrlı.eoı, Erauru.m •·e Fadşeh;r öşicl· 
nıl mt.:dUrliik er'"'l· mJracaatlıiirı 'e h :\har iıdrttli!rine 'b!]cL•·•i:t'cdt '! -

ue '< ııu~ ur..U..na gAmc er ltlzum ~ o u \6g91) (&7991 

'=942 ,!?..t ~•~•~! nq.,dU~'1 
cek biliımum ticari ilanları doğrudan dogruya kabul 
etmeğe başladığımız gibi Ankara caddc•inde Kahr 
nıanz.ade hanındal•İ il. ncı1L1<: şirketi vasıtasil de al· 
m~ tayız. Devamlı ve hii>-ük ilanlar için hu,usi tari 
fc ta bik edilmekted:r. Saym mü§terilerimize bildiri-
ri7. • 


