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F I AT 1 
Her Yerele 

5 
Kurut tur 

ı---

lV!· Çörçil MoskOvada M. · Stalin 
ile Görüşmelerde Bulundu 

-~ahiliye Vekilliği 

ikinci Cephe İçin Kararlar Verildi 
Müzakerelere General Vavel , Voroşilof 
ve Ruzvelt adına Harriman iştirak etti 

JOlei Steliıı 
~ -----------
BiR UZLAŞMA 
SULHU OLAMAZ 

Bugiinkü harbin gayesi 
diinyayı yeniden taksim 
ve dünyaya hiilıim ol· 
malı olduğuna göre bir 
uzlafma ıulhu na•ıl ola 
bilir? .. ____ .... __ ,,, ___ 

Moskova ve Londra
da tebliğ neşredildi 
r • " Teblilde llltlerlzm ve benzeri reıım .. 

ıer ortadan kaldırılıncaya kadar 
mttteltklerln barlie devam a:ıml 

bir kere dalla teyid edildi ____ ., 
\. 

Kudü<, 17 (Rt.cf\'O !?!l.45) -
Moskovaya giden M ·ıtcr Çor.,;-. 
Sov~·et Gcnd Kuı11ıay P.•şka· 
J\. Mareşal Şap~ı~of taraiıı
dan kar~ılanmış'.ır. Çör<;il, se· 
lam duran i,).ir kıt·a askeri tcf~iş 
etmiş, bundan sonra ~ı;kcri bar: 
do ingiiiz, A':Tlerik.an mini m3r; 

' ı·· l ları Jle inlcıreatiuna 1, a42 ıını.)-
tır. 

Çörcil rnüzakeı:i!lcrô~ o kn· . ' 
dar meşgul olmu~tur ki Moı;ko-
vayı gezımege vakii bulamarn:ş· 
tır. 

rnc.rte.sir. -, k<idc'r d:t."\'am ettiğini 

ıbiltiirm.7tir. 
N.,,_redılen ıi:'blifıdc deıı.liyor 

ki. 
.,.S<wyet Sc«Yalim Cüıı:;hur -

~·e'Jcr B:rliği Kor.ı;eyi R"is! Sta· 
!in jJe İııgi 1•t.ere iBa~wcicili Çör
~ıl arasııtla mıiıahrcler olnıU§· 

tur. Mü-,akerderc Aır.erik.ı für· 
!eşik Devlet!eri Reisi Mbter 
Ruzvellt namına Mister Harri
n1an ;~t:~ak etnıiştjr, 

'l'oplanlıda bulunan diğer :ı;e· 

vat şunlardır: 
Sov}etler Birlogi· Ha1'k Komi-

seri Mösvö :Molotof, Ma -
Lor.dra, 17 (Radyo 19,45) - re~ar Vo:I l''o~ Britanyanıı. 

İn>:i'tere :& ~·ekili VinS'lon Ciir- Jıloı;kova ı;efi , iffiparat.orlulc 
çil ı:e Sovyctler Birli~i Icra He- GeııeJk,umay B~anı Sir AUer. 
yeti Reısi ~in Mosko,·ada kar Bruk, buııla~'1an ba:;ka yuki;e~ 
c: iışm.şlank Bugün ögled•·n rÜ\.D<'I nıliırrı,;sı<iller de bulun· 
oonra Lond'rada bir rC•"lli 1.cbliğ makts idi. Bunlar arasında A· , 
n~r~cH~m~fr. Röytef Ajansı~ 1ek.sandr Kadoıga vard1. 1' 

nın J11o•<ova mı·hobid t<.ıplan· Toplantıda !Iillerci Alnıar.ı~a ve 

tıl•rın Çar.-unııb.ı g~·t .... 'in .... u .... ··• .... " .... ıc .... ıı ........ : ... ~ ... - ... -.-... --........ .,.. ..... .,..ıs ... ~,.,,.!}u. SA. 3 SÜ. 5) ı 

Berlindeki intiba· 
--------------------

\lioal.oo. Çörçil 

,'!!_!!'!I! ______ &••--·_ ..... 
1 Alman hususi 1 
\ tebliğine göre 
) 

! YENiDEN 19 
~ GEMi DAHA 

BATIRILDI 
---ı•---Ya.zan: şVKRV AHMED 

IES_) ir d••<>ra sıtl.lıu olabilir Çorçilin daima vahim anlarda bir çok 
ıgnıi?.. . . . ziyaretler yaptığı ileri sürülüyor 
. . llarbm uzayıp ~dı~ı '\'e 1-- __ _ 
ıstil.balin hentiz knraıılıgını mu• • Bcrlin 17 (Rotlyo 20,45) 

l ı:, Başka üç gemi 
)J de torpi"lendi 

Ber!'n, 17 (A.A.) - Bugün 

halaza rdı~i karşısında gii?~n T ı c A R E T Çör\'İ Stc.lm!e görü:i'T.iiştüır. Çör 
heıtıe-u lıcı1~n dlın.) a ha<:ın• ıçuı.. çil d~"Ila vazy~ti.ıı vah~m o1dıu .. 
de b" rak m ·"ll" da budur ğu sıralarda ziyaretler yapmış. 

!~~::~~~~ı~~=·~:~ ,S;.::;:~ıı•i VEKİL l N 1 N ;~~r~:r:orn•zi;:'.~~nAnı:~r~ 
yeniden bir •nlh taarruzu 'a • kayı Z::yarcliml~n so~rn Tol:ınıık 

:::~~;~;.n~~:ı ıa~i!~r::~~~:o ~ TETKIKLER1 ~~~~~taü~Y"!~~~~~ne ~ı: 
lar bir u,Jıı~ma sulhıı teklif ede· dccc·klir' 

ne§ ·edilen tıusu!li tebliğ, Al
man cienizaltılarınm, buz Olcya
nusuııda, Ame loa kıyıları açı· 
gınıda, Afıi)ıa 'batısında ve i\tlan 
tikte ropyek\ın 105.772 t<ınilato 
tutarnda 19 gemi ile iki taşıt ye~ 
kenlisi batırıd1klarını bildirmek
tedir. 

(SO,"lU. SA. 3 SÜ. 6) 

•ekler, demeiı.trr. 
Bize ii) le ı;t•liyor ki, bir ıhhı

l a >whu.ıı:ı aya ırıle}ma >ııllıu· 
na in.ınnıak b~iin için ~afdil
liğin ı;ı ı..eudisi olur. Çiinkü, bu 
harbin artlan i~inde ,. bugiin· 
lü vaA:,t tıcr Jı.~r~ı~&nda bir aı,ı-
1a:.-ıua)-tt iınkau yuJ\tur. Ortotıa 
hcnüı. ne ınağllı:> ,·ardır, ne de 
anla ·ılıilnw ı:eınilıi. ~ullıuu ta
bii . e-.kddc n\ del t•dt·hilıu<'~İ it;İn 
gali~ \C ınazlUbt.<n to.tJ.l.}"l'.tı ~t .. 
nıe~i rı,., J,:tlcr ı.üınrcsindrn hi
rıııin sırtını )·ere ,·crınc~ gc ... 
rektir. ı\~nıan) a \ e ıııilttcfik .. 
lcri bu ,~zİ)clk dr'_lilıfü. De • 
nıokra...\}a1ar ise- heniiz ku\·yct 
\ıe harı> ikıidarlarını tııın:unitc 
denemis degillcrdir. fünatna • 
it.) b ikl tara! içiı> de ma"1ubi • 
)'et iddiasının )·eri ·.oktm Aıı
la,ma inıktıu \C ilıtimalınt> ge • 

---··---
Behçet Uz, İngiliz kor·ı KARA BORSA FAALiYETTE 

liflt'f". 

- Nasrl anla-'.i'ılarak?. 

porasyonu mümessili s· 
ile görüştü ır tek kamyon lastiği 

1600 liraya çıktı! 
---ı•---

Yarın Btırsaya git
m .si muhtemel, dön 
bir z!yalet verildi 

:-;cb.ım,zd~ b11lt:o"l'· Ticorr,; 
Vt k , Dr. l:dıçut l:-z, J~n de 
tethik.l r.neı L.t"\1&.1 t•Wll (..iı. "'e
k·'. dun cı~l«ıc:ı <e ·vcl M·ntaka 
'r l Jr .... t • uuu gell 

bL.l ~ıuil Jngr· .l, O 3.,y{ 

müL~t.:i::i~lı 1\-lı~ .. F 1 L 
W" '1 ı;oru ur. 13,, gö-
ru "1· • dış t c rcl .~'zi ala-

• d r cd<: \;~ S.r. l~S:J.J.,1$ r,.. 
a,ılı i· . r -1ek 'ı. :en itl".l :5.t :
n. ~ 1C:, .1) ı · n n ,,el~.er n 
kon L Jll ı ıtnla1<1l.ma'<tadır 

Ctı u '1"'(1crdc ·r.< et \'ekalt:ti 
dış • nret da re«. r ıSı füırt~ ya 
11.naınur d:ı h, .r bulunmu~tur. 

Vekil, vg. ricn ra ilhalat 
wı ibra ı birlık.e nde m şı;ı.l 
c JŞt r. 
V :'h, ER'FF'lYE YE,RiI E."i 

ZlVAFET 

Knro 'borsada o.o:rıohil lastiği 
"'iı111 satı tr ı hayli haı·alX'tıli t>ır 

safoaya girmi.~tir. Gazetelerin 
ve digt·r a~dkın<lar!..aTırt sabık la
şc- mı:stı,_;•rki:ına mütcadl:lııt de 
falar ha':rl:ı'ıt.ıklr,rı gıbl, memlt'
kNMizde mi:.h;m m k.ı.arda oto 
ffi\"!)J lfu;tiği n-e\"CU\tur, fakat 
bu !'5#,ik'.er r;eman!a kendi: kle· 
r'nıl n ~ürümek tehlikesine ma 
rw<'ıır. Çlhku J" ıkler ma;ın. 

den,!(; sene sonrıı durdu.1<:.ın 

ye ç~nımek cd .. ler. Alidta· 
Car ..cır ev\. ,.ce ı _ v"" '<C tabi tutu? ... 
mu~ !~. kkr 'lf'~t bırakılma
sı b 'c h ç oirnan;a sık sık tevzı 
eti .merd stcrr 'kledirlcr. Hal
buli., c> \Ce :;apıkın te'lizıat b;r 
kuç yüzj gt~· ·yecek kndar z 
ı. kta~ .. o uAu gihı bunı.ın rnu 

lı m kı ır ı d« re<..ruı daireler , • 
t. adar ne vcn'rrc ıııe rağmen 

b" ' rr .ıdur' • ünün tağ· 

Amerikan Hava 
M aretaline Gore 

BERLiHE 
HüCUM 

EDiLECEK 

Kütahya mebusu Re
cep Peker tayin edildi 

-··~-
Mareşal, talırlba .. 
tın tamırattaa 

IPzlı oıacatını 

yaZIJOr 

Yeni DaldllJe Veldll lıle'bualallta, Vekll
Ulde ve parti lflerlndeki ıaaliJetterue 
tuınnu' deteru lalr devlet adamımızdır 

Anılara 17 (A.A-) - Dok!or 
Fikri Tuıerin ,·e{alı ile hıhfüil 

eden Dahi!i~·e VckilliğiJW Kü -
tabya nıeb'ru u Recep Peker t•
l in edilmi~ ve ke)·fiyet ) iiks,:h. 
!aMIU.. ikriran etmi~lir. . . . 

RECEP rEKEJUX 
HİZ~lliTLERI 

lte<:L'P Pd:ıer, n.em', .ctc n• 
hirn hıaııetlerdc bU: •nrn1.ı:1 m· • 
ruf b'.r de'l'lct arla'11ıntız.dır .. Da 
lıiliye Vekalet.ine l<'yini her t •• 

rafta tam obir ta~vip ve mom • 
num. c~lt· '·r.rşıl~o~ı,'ll'.a ıf.içı · 
lıe yoktur. 

Yı:>ni D·-!ı" ye Vt:kı'. R~c·p 

Peker, mil!l ırticad le<:leld bı -
mdlerilc m<b\ı«l11L<1 , \'ekııl -

Ankara, 17 (Rad'ı) o G.1ze .e
si) - Amerika hava kuvvetleri 
Komufanı bir mec.T.uada yamı· 
ğı ımakales;nde •Alm<ın harp 
maıkines~ni yok edecek saat 
yakla!inHŞlıh dl'nıekte<hr. Ma
reşal Porler Talu- batın !ıızt 

t.amfratın hızır.rlan fozl:ı olacal: 
demekle >-inıoiye kadar yapılan 
tı>hrıbaun tamır edildiğini bil
dirmektedır. :"darqal :;akında 
geceler m.aysc•ğı :çin Berlinl'!, 
ve Alrnanyanın diger d'oğu şe· 
birlerine tay19arekrl varm~nı;ı 

münrkıin o~acağmı wylen.dcte
dir. 

( likıte ,.e Par1i ~Jcrioıdeki fa. l. -

1 
re»i Dahiliye Yela1i ycr-leri:lc 1 r.mır"lır. 

Fru•J.lGıyn hıietım edildi 

Londi·•, 17 (A.A.) - hrgili7. 
bava ku•vetlcrme nıenı;up uça;. 
lar dün ;illJJ:ıll Fransa üzeıind~ 
w;mu,lardır. Düşm~n la~nlar:-
11a. dcm·7J-ul'!arına ıaarrur; cd·ı
~r. Kanalla gemilere hücum 
edilmiş ve tam isabetler elde e
dilmiştir. Amerikalı ,pılotlar bu 
uçuşlaTa git.gide artan bir nis· 
bette İŞ<irak et.mekt...ıirkr. 

(SONU. SA. 3 SÜ. 5) 

____ Rtt ___ eı>_P_e_k_e_r______ (SÜ• 'lr. SA. 3 SÜ .;) 

Merhum Dr. F. Tuze~ 
merasimle gömüldü 

-·- ------·---------
Cenaze töreninde Millt Şef, Başvekil 
ve hükumet erkinı hazır bulundular 

Anlııo.ı-J 17 (A.A.) - Ani ölü

mü her ıamtıa derin bir tas - 1 
ııilır uyandıran D.Jı~·e Vekili 
Enzurum meb'u.ou rıı!ıımedi dok
'tılr Fikri Tuzeriın cenoıee.si bu
gtiın sııa>t 17 de merastmle kaldı· ı 
rıJ.aral'ıı: Asri mczarıı:a dcfııe • 
dilin""'U r. 

1 
Al.MARLARA 00RE ~--•J 

dirseğinin şimal doğusunda 

Namazı sc.at 16,3Q da ka~'ı+
bir h3 ıc kıiitlesır. · ve mera • 
simde !ı.ı:m bul un ;mların çti -
rııJai i!e tlındık1, n SO?l!ra r:ı . 
rnc\.li.rı.n Tıll''o< ba) rıığıu;:a Larıı • 
m'Ş okn tclmtu IDp araba ·~a 
konulrrı.;~ ve cena7.(• ala\ ı saa• 
l7 de Hacı!:ıayramd"n !ıaı eket 
cy~n1l,!ir. 

Alıcy ın en ümmrle bir SU'Vn i 
nNJfrc,.,.; g;dı.yor ,.c ,.,u P"'·. 
de jandarma kı 'a!~rı 11.e rrı..(;t. ~ 
m , çalan ;,~kt."I" · oor.:lo ı.. 

cd.'°)>U:rrlu. B:r("' .1ifü Ş..~ İ,..., • 
tru·aiından gönerilen çel nL:: b -
lundu~" halde yuH )ak ıı ·c· 
lenk t.buıu ta~.ya tc,:ı aıab • 
sm· tak p «li)ord ı 

Ruslar tamamile 
mağlup edildiler 

-------~ı .. ~-------
Alaym yucuyuşe geçmek ı;. 

zerc b111wtduğu s ralarda , 1 i 
Şe1 yanlarında Başvekil ŞL!kıru 
&ıra. g1.; il· ır.a.votlcri erimnı 

D h Al 1 ı • d olduğ· halde gc-kÜicr \'<' ct>na • on avzası man arın e Jn e Z<'yi Ar.ıkara Bd"'1i.)e dnı.rnı 

••• Berbn, 17 (A.A.) - Almaıı 
orduları başkcnmtan!?ğının \cb
bgi: 

önü-u? k3d"r ui<-;p buyırr.dud-ı. 

1 
lunrnaktadır. CuuniıurrClOl:mizin sag tarafla -
Viazıma oogusunda ve Rjev ruıda LÜ)Üİ< Mt!L t .Meclisi n-

Kıt'alarımıoz a{llğı Kuban ce
nubunda \e KaJ!kas ~ılsi:esinin 
şimal -Oatı bmunda ba~arı i!c 
Japt1k1arı t~an-uztar sıras:r.da i
len harekcllerine df!vnm ermiş

lerdir. 
Karadeniz k•yıs a ha\ a akin 

lan esna ·ında düıanana meııs11p 
üç kıy• gem.si ,batırı'mış •e bu· 
yuk b"r •ast gEmıs ağ!' h:um
r.u uğratı.n1 1 r. 
Düşman D-on büvuk dir-=ıCbl 

ş!mal d • ..ı d':in!'mcônde tama
mile ma/:lli.p cd.lnıış ve k,t'ala
rı "her taraf•n nthir kı\ıla~ına 
ulaşm,t:r, E'de cd len toprnk· 
]arda daır~ık hal.dl" bu!ur:an 
dü«nan kuvvetkrinin tenı,zlrn
rnc-leri ıo;ine ~am olunmakta
dır. Hiikn Dcın hav-zasının ta
mam! kaı!i o} .. ralı; Alır.an '\.'e 
mut· f.l< 'kııyve(lf'r1n elinde bu· 

,. "' 
BUZ DOLABI 
(;F;Nt:RAI. }:J,EKTRİK mar

ka 8 ayak 3,'1\İdir. YU~JU;RS 
lıavagni fırıııı. J,ülıs 

tezgahlar ıtılıktır. 

y:rk;nın<la her sınıfa nıeıı. up 'İsi Ahdül!lıali'k Rorırla, so-1 ta • 
k:m"Vetler ,.;d,det"i müdafaa oa· rtı.flannda da Ba!j\'l'l<;J Sü '< '1 

'aşlarna lgiıişmiş bulunmakt.a- Sararoğlu bt.!'lunu;or, onJ. n 
dır. ı::un de bir çok düşman ıa- şı=hr"'lıil'JCW>J b( ük \e orta cl-
arruz~an al<m kalrn:ş ve rnuh- çil rlc bu elçilLic:lt-ri:ı etiJ<:lru, 
telif ycrrerde dü man ka ılık Velc:~ıer he) eti, Parti ger.-! sdı:-

-
---.:...(80. u. SA. 3 sü. 4J so··u ·• 9 ~c 3 ı 

=~==::~;=ı~~~~~ilii"'"8;.. ... ~(:·' -~~··'~ . c • [J ·l .J1ij % 131 j ll1!J1-=---; ) 
Cephenin bütün kesimlerinde 

• il 
1 

Ruslar yerle 
.muhafaza e 

• • 

or 
• 

Bir Romen alayı imha edildi 
Moskova, 17 (A.A.) _ so,·yeı 

1 
6'1 e tebli gi: 

16 Ağu~-,•J& r:ccesi k:t'ajarımıı 
K:estkavanın do!;ru • cenup böl· 
gelerınde Kotc'.ni:kovonun dogu 
ş;malinde, l\lin ral1ıv•xlı ve 
Krasn<>dar bölgr:lerıııdc dıişm.ın 
la çarp sm _!arıtır .Cepıhenin baş 
ka kes•mlf'r'l"de hiç bir d<'~!sik-

km"\·~t<ıT n1'7. ek ş d< 'ili r u
dafuö n1ulıurt>b 1t rı \"'3pm ~ r ... 
dır. DDşnıan ~"r.ıda hiııo \'an ra
~rruz~~e hl t .1rPnl?."1 J:;l"t:f·k .ç-
ırr.ğaa t~f""tlbü..:: f" 1ır et" rif.! h .... '~k 
lelim z d~ştl1.G.l'3. a,.ı:r ka\'ar~ar 
vrrcrrr Ntir. 

' kk om:ı-mışlır. 

Bunun C('rVahını "·erd>ilnıenın 
lıcnüz sıra ı gclıneıniştir. llu 
harp alelade bir hudut uı,hilıi, 
toprak k:1'gaYI, kom uluk lıaki
n1i~ eti harbi değildir. Biitilu ka
rakteri•Iİk ifade \'e istidadı ile 
dun anttı yeniden taksinıi \1C 

dıin)a)a baldın olmak nı ·~ade· 
ı,, idir. Bio;,enak}b tarıtllurd41n 
lı•ıi bu arzu ve ga) eden va• 
ı:etıneden :mlasnıa elde t'lnwk 
•AlıiJ df'ğildir. Kim va• g« M' k'i 

1 
Oda 

nbul Tıc~ <'!. ve S.nay. 
a. ıc;(l' r n. ·4p h ·11111 n 

ıSONU. /\.;,SU ı} 

lr1 lh • ;\1..ı .+ "p~!na . 
ııı· Vt ·~v l n h . · J n bö .ı· 

\50• li. ::;A. 3 Su. 5} 1 

Galata· Arehcm i Bergamut 1 fo<.'lıova. 17 fAA) _ Swve• \ 
G:ı•iı başını• bir stnet hali•1e • 3 T 1 r · 41237 e\ •ebl'~i' • ' l 

PoteJn ko-. a ;;:n.;l do.ı;~;ı· Ja 
kU\"\'f:'tı(l'l. ır.ız n u}.crı •. r ·ı:.~-
man taaıruz\a•ın· nü.<J.:n:~r;•kte 
ve n.,r\'7.-l~rini !'i • -~ıkı rr:uı afa .. 
za ,..,Y\,,.k .. ,~ r Sr1.I' r~rrı mRJ;. r .. 

(SONU. SA. 3 SU. 6), r.dea kam)uu lastılderiııdcu bin \.----------.J J: rt '·; ~ ,.,n •p doi)Jsunda l \50:\ L1• S:\. 3 SÜ 2) 



SAYFA. 2 

KAFKAS 
ŞAHiKALARINDA 

Yakın Mazinin Kanlı Hôdiseleri 

Yazan: ZİYA ŞAKİB No. 9 
\ <: eı. ~<;tin: bıc sebeple, kal

ı:,•ı ı rencide eciilrnesuıc mey · 
d""n veı.ı: ~r. 

i\.cca .. ~'U \ "rtl" la1 1?".İeaitirl lk 
ır.ürk~· ı h'lt b lıup <la o rni
oa! .. ewm :V l'K ~ 3 üz adını u
za1d ım &or ra ev · aı· • 
k:.•>•"fan > t' ı iş .. Arodal'«i k<>,O 
tt... , ; .. ffta• e-rieı·~, Ftclr>fı'- nı.i-
~{ı (mıi ~l'f'Z'-') - :an~, (tlü-
r ı : .. ı:kıvı•t ~~nıi~tit 

l)~. ı .eil \"" ('~~ ~-er' , f<ca1-

.. l "'ta· ılü",.. OOPn ııeriı')Y, 
n ~ Jt.; \.,, TL·htıcremd r. Bu 
<. ·· ~!, , ,>ade k....Q clz.rın \e 
k l.t.;aırtn elı-c-n ıı~yet vrrd ~.en 
o- ı • l:r 

K lar, ~.., .ı-t ları kanraına.ıılık 
\ k a!«rl \Cl twı ışmrrn-.ı.ş J.80 er

~ t,.. le liXlı\ ~ta rz.oocı. f"t -

11..'u •• Harplerde ve bil' .ı~ ha· 
d.iooe' :tlc ku• · ıc.oı ..ı 

3f b •... L•lan <ier..: ... ıı -
l.! ~. • ' ~. n \'tiz vcm:czlcr. 

B Lnur. İç.!! 'iT idi a\ wl ıatı:lokıi 
rı.ı;,:,~nl.lar \& ~'., v~!kit araia -
~ r.G:;, hiid~elcr çıka ırllr. Ve 
b - :<ımı gö:ıteı •leti k:ıhre- 1 
rnı.. .c.. .-rdket!cde sevd'lkleıi l 
b;olo r.ın "!azarı ~leriı , erip 

1 
, ••• ·c..: ı,-ah~ır!ar. 

(l'l:rnoı,ı KAL 'AKL.\IU. '.\ 1 
KAP.ŞU İLK iuriRAS 1 

K Jk;a,Jıl.:ır, o yırl~ın ,k.:;y alar 
' n• e b"rçok ıneck!ni il ı>;,-açlar

d..ıı matırnm ) aşamı:ıkla b:ra . 
' r hGtra.Uar• dan l;:aL\yyen şi-
4 ,.~ c~"'.>.)orl<:nL ll.ltt.fı, hiç 
L ır •:...ı 1 . ı.Jil tıın n.Jı:.ı"- ır.::ı '"",'d. 

00..'l<t<.ıl cdcm,:xl.iğ'i o azametli 
c!ao;':I.::. t..m bir hürı?,·et \'e 
· tl!clal · • tle ~ ~ . . aktan ~'<>k 

· !:'. D'< bi n-emr.unly& h:&>e -
cl ~ '!I ~ard!. 

ıtır.ot, ui" c ı.ı.k çerçe -
' c.ıc, ! · ç e, ;.cDClilcrinc ma'h
$;....i o: ır mı."dcu .jet 'k.; tlr..L ~~aı · 
ıı1. Bocu..4 hG-r~c!ıKte ı\.\ ı:...:r 'ilh- 1 
:ı!re.s duymoıym-1.;,r, Mufıi<tiın ·en
<!il<'ı' " b"ab .<CC! ;ti envi;yeı ,.e 1 
elirmet \rinde, sakin ve m · e-

ıiıı !bir ıhakıe y~ş<yı.ırl..rd:. ı 
v "ı;, '"'. .ı;r ~bcp!c:ı-6..:n 

dol~ ı ,ıli!<'k!r ıa-nda ~p-

, •. ınu.:adclclcr e?-ısiık oia.~or
dL_ A ı uılardan, sfK s:ıJ.:: tü.fenık 

~..sl!-ti. ~e ·ııGrut ciLm.aı.ları y·tüt
rel . :.miu. r'a:oıdt .buillar, deı'nıa 
bir rüı.giır gibi gelip geçiyo<" .. 

"kin:et, ~ıine avdet edİj urdu. 
C<'rcyar eden had:İ>1eler, :ıo..c:ıık 
<ı:arıie<; \•e ~ 'kıavııatarından 
ls>M<'t k<tl'C"O' .... 

Ll"':n şu cinı;t d<' unutııılil -
malıdır ki, bu asuoc hayat, Kaf
i<ıa.' ';!ara epeyce paılıalıya mal 
olmllŞtu. Asırlarca deı:mn e<len 
ıstfüı müe&delclcri esr.&h~?Ja 
bılttin n y~ !çın 1ıı:zyalar '.k&C'L;.Ta 
bt. .mt,:ı, 1 pı""aJk.ları da ,ı.rn~ o 
k;.zıl k.ı:nlar;a yuğlll'U!n.uştu. 

Kalk, şı:hiıkakm, tarıhin lJ. r 
ha,y1ı fırtına ı-e Jnı.sırg:ıılanr.ı gö
r •ı' gcçlımişti. Evı'Clcc de ar • 
:ııctt~iz g;b, o a.zan-.etli da ,_ 
1.ırm kı:ııtRunç geçrtkr!n.:lro bir 
ç• k milleilein ordu.lan gelip 
g~ınilf!L 
~ i!ll•!acıfar, (Rvll'.alıfaı') dı. 

B ı.mlaır, .ıntık<iın ik.iır.ci oonn<la 
(AfütP\"'a) denilen (Dağıstan) a 
haıkJım o~ d!a, Ullum müd-1 

Frenk gt1klil<ıter. sonra, bir 
treni dıoha ooydıık. O da şöyle 
o!Ju· 

det butu,ı:.aownışlardı. 

tıa l>ır zmn«n sonı11 Kilk..,;
ya, Ran>:ı!ılarla lr.ıııhlar aı-a -
BıOOa bjrre ka.bet saıhliSı ha:ICıe 
girdi. Ka! dı.ğ-lıanıa; ııeı·i dıa -
) alan ,i.iwı.•riı-.tle dıel'iıı Ol' -

:manldl'ı ll;fr.de, bir haylıi ınüca
dcJPler \Ukuıa g;>11di. Buın>ar da 
ıki t:aıraf ıçin fayıda1ı hı.r rl't.'tice 
\>et•ı'rJE!dı. 

l raf'" etin zulıuıı..uıoiliiıtı S>n

Ia Oir Al"dop dalgaoıı ııt'liP Ç3'rp· 
tl ~·· ·«ı.t bu uıda Jga da ı:a.k 
G ıh'ci.it an mmt.:ııkasırn muvQJJdcat 
bıı- iı!ıtita altınaoal.dı. D a yiiık
:;e!dt>ıi ~atlı.. Hatl,j (Cen • ı 
g zı \'e ıl'imur) ordulan da 
burana tt<lı"'hlcrml tıecritiıeye gi-
rı,şt ıc Lıık.ıı onlar da Dag ti- ı 
taıı h Ç<"Çem.stan hallLrur, l>tlr
u:ı ot \e 9t llıllerini lıalddar e. 

N ıtr. (Alfuu_;unlular) ve 
(Kardk;oy u'llllu.lar), Kafka, dıığ

Ip. mı a.,qmak .. ham bü~·<i.ifk bir 
,erof \e ham de z ngln gar,imet 
n:a! k;.zau:nak ısteruler Fakat 
or.iar da Gilıcistan hudutların
da:ı i!cr. g<'çemediler. 

İron. tekrar haırekete ,gcılkti. 
ıs ... revi) hanedanının zı.ıhunrn
d.ır. sonra, İran ile .Kafkashlar 
a l"T'S.ıroa -ir mücadele baş gös
gosLe.rdi. Bu mlicadele de, yine 
Gürci.tan ovalanna mir ar ey
lcw. (ŞuhJ !arın ordulaıı yal -
çın , alara tırmanır ~·a cas:ı.

ret edc;r.c"<i . 
(Ça'ıdtran) muharelıe.<ıi, Kaf

kas; ıı ııı: taf.'h üzer'.ııde yenı bir 
devce açtı. Bu defa da {İran) ve 
(OsmenLı) ordula•ı ar.31nfa bır 
rek~lx·t mücaaelc-9i baııla<lı.~ Ba 
~nücadcle etİoaısında füolkas şa
lıik<ilanr:ın ete"'.<:k-ri; kiıh bir t.ı

.rafı.. ve k'Mı d ,,er tarafın x:Li- 1 
ruz V<.' hNıııiın~·eti ;.~tın.da kaidı, 

Ve tc"ç bir taraf, yY!:e o yalçı.ıı j 
kayalara tımıanml>"a ""''k:in 

!bulan ı. J 
J\l'"'l:'P~< ~u wı- J.n Ü"1"T:a • .l!'ler; 

(KLrmı Jı.anhğı) r.ı oJııhlar .. (Çer
ı.~~ıarı a sahip okıwar .. (Ha
zer der Zi) sa!Ullrrine '1-ler da 
vud lar .. ~-ı . ad ı.. - Xaf

kııo ~;xaıl<in.nın etrafını 'lııı.ı -
saUıJ.ar. 

O taı•iliıi'e O..nanu iı«kııı · ıeti, 
düıııy•JIHı: ÜJç kıt'a•;! Ül'erinOe 
gcıi'ş t.opr~ m;ı,!'1.: Wll:nu
~ıordu. Bw:a lıt~eıı Osmanlı 
ordliSı.. un, Kafkas , ı.ları -
r.a tmrnıırın:-asına hiç Joı.ınse lıi

zu.ın gi:ivıuiiyordu. (Daha var) 

1 ~ 0ÇUK HABl!ftLER 1 

* Gıhnrükı.; çalı!şan Adnan 
imıinde bttr muhtel[f yerlerden 
Ye ayn za.manda gümrük bina
;;:rıd&n 'kurşun çaldığından ya· 
kalanarak 2 inci asl1ye ceza mah 
ke·r.esire yeıdmiı,tir. Dün Ad· 
na'lın -!ııru~mwa ~·apıbn'ş suçu 
sabit gClrükiügürıOen 3 a~· -ıo gün 
hapis cezasına çaııptknıştır. * ş,,.ııremininde Arap Talliiin 
admda bitt' s~ıkaloının eroin sat
~ığı haber alınmış ve bir cünn:i 
m~ut te..t>p edilerek yakalan
mıl(lt.ır. E•'Oincinin evi de aran· 
ımış 4 paket eroin ıbuluımıııştur. 

VAŞANMIŞ 

Gümrükteki eşya 

Piyasaya 
bol mal 

ç 1kt1 
Bun la r arasında 
tonlarla kumaı, çu 
val ve kağıt var 
Uzun zaınandanberı güm

rüklerde bekleyen ithala~ eş
yasmrn, yeni Ti.t-aret Vekil: 
i>A>a,ına gekiikten som• :;ii
ratle cıkanlma ·ınıı karar ve
ı·,ldiğ( Mıntaka Ticaret 21/[İi
düriüğünün de bu hu• 3ta a
f.;ikGclal·lara teblığat ~TcıGtıgı 

\"8Zili11 ı. 
. Haber aldığımıza göre M n
'1aka Ticaret ım\dürlüğünün 
tcşebbüsik son lı l r ay zarfın· 
da güm!i1kler~ he'-'letilen it· 
halat <'ş; as•ııd2n mühim b'.L' 
kı.:;n11 c1;cardını&lır, Bunlar a~ 
r8s"ıd; 12 bin kilo kuma •• U 
bin kilo {);>kuma çuval. ,l9 b :n 
kilo atlı Çİ\'i, 6'2 bin kilo ağaç 
çivı. 141 b!n balye b°'j çuval, 
1177 kil.oma ar e.'lya, 72 !>:n 
16'.o k:lğr, 24 bin kilo adi k:ı

ğot, 20 bin kik> rnat.baa ka/lıcıı, 
12 bin k!Jo yazı kiığıdt , lö 
bin 1<ilo deri, 32 bin kilo mel 
suca! , nı b'n kikı demir' ç " ı•i 
v~saire o~mak üzere .vüılercc 
kaJen1 r-~a van:l~ r. 

T<cirlcr, gümrü!<le~ki 
mallarını <:ekmt·ğe de,•am et
mekle<iirler. Güm:riiklerdeki 
eşyanın ifllal.lne başlandığı · 
çin de saklarımı~ bir Ç<>k :th:ı
l-.lt e~~·c:sının y:rk1nda piya~a· 

1 
ya anedilmeifo 'başlandığı gö· 
rü'ıınektc<lir. 

Bulgarlıtana ltlr 
laey'et gidiyor 

Bugün Bulgarisrana 3 kişiıtk 
bır hc:vet gide<:ekıtir. Heyete Ha
rici Ticaret Ofıt; U. Müd!Ür mü· 
a\·ıni ~ıluzal'fer riyaset edecı-k· 
tir. Hl'~·et :Ua;;ından mahrukat 
of::si, ho.:.>ap iş\ed müdürü Rı ş:' 
Sel<end.z Bu~a..i,,.an<ia kı8rnür 
ta~ir~~ri il.-! te-nı.aıS edecek V(" ş:eh-

rimi2e 'bol mikfarda iBulgar !kö· 
mürü getiri1mesinı temine çalı

şacaktır. !Heyet Bulgunsh.nda 
nakl·yat iı;Jerinı gtirüş&eclaır. 

Üsküdar tramvayla· 
rınm devri işi 

Üskü<lar - Kad kÖ\· halk ıram 
vaylar·nın belediyeye de\'ri iç:r, 

.lbir kanun meı"l!ut olmatlığından 
Da-hiliye Vck.i.J.eti b;r lioy!ha ha
zırlamı:ğa i:ıa~lamıştır. Beledıye 

tr;,mny idaresi de\'ir muamele· 

s!ne ait \'e devredilecek hak ve 

salahiyetleri sı.ralıyan bir liıyihn 

-'ıaz rlamao~adır. Proje bugünler 
de v~kitlcte ,rröntlerlecek ve 
oradan da Meclise sevkedilecek
tir. 

Üsküdar tramvaylannda çalı
şan memur ve miiı;taklemler, i
dare belediyeye devred.•;nce pa 
ha !ılık zllKr.ımı ala<'aklar ve gün
de lbir öğün par86ız yemek y;. 
yeceklerdir. 

" 1 Teal '* ..... _ 
UNON iÇiNDEN .•• JI ı· . T . ı . 

zmır acır erı 

Türkçe istiklal harbi yapıyor! Şehrimizde bir 

Tllhıtf \ e a<:Mhr: Türk dili, 
ıuillı l>ir i tikli! harbi yapmak
tadır 'e tıpkı tuihi iımklal hM 
biıniı<de olduğ<u gibi şimdiden 
mlliciler \e (Km·ayı inzibati • 
ye) nin h~nıen t.)"fli olaıı iki 
cephe lıeliı'mi~tir 

'l'iirk dili sava~mı y ıı.11'>" >bü
tün Tiirk ınflletidir. lllll'p t.u ltii
yük ..Coru milli \İcdanıfHhıst gc· 
ıe.. u.ı..,ı.ıer ve davranL.t:nla 
yapıyor. 

Hıılltuki, Osnuıntı dili itıziba

trtta tarallı ol nlar bu bard<etin 
,\:apruacık ,.c ~:aluıJSca ba'tı a.dauı 

lar \eya kmunılar tarafındaıı 

kL ... kırtıhnı' oldtt~u ileri sürüyor 
ı~r. 

Taı·ih , o ..ıtedı budalalı~ile, 

bir dda daha leknrür eniyor. 
lfayır ha~lar, bu hareket dur

maz .-e IMi:t lamaz, Çiinl<ü mil
li bir harekettir. Çünkü vi.,da 

Yaı:ıvı: HAYRI MUHiDDiN 

nmı.ıaın böyle bir tekiuıtiil hanı· 
i İ<,İnc girmesincleo geliyor. 
Ycıti türkçelerimni keyfi ve 

uy1iuruıa ~olllllar clil o.rcııı<ın • 
mi üzerinde, hic- şü~ yok, ld: 
bilgi ve ~ıuru olnuyaırlllnlır. 

<knıınh dilindeki arapça ve a
ceuKe .J<~ine ve kaidelerm yüade 
sekseni, gertek~. uydurmadn', 
Faka.(, ymi Türkçe kelim.,le· 
rinıiz a•la uy durma değitılir. 

Onları millı vkdanırnn, ~eaıi 
vr ırınl pnıl ı.ir mııkinelıiıı mer
mi dükii«ü "gibi, k""ip d&kii:vo<. 

DilinWio milli biiny<"•i itk de
fo hii1iıttlii~i\e canlanın•-, ve 
pıtrak g:1ıi. birbiri ardına u -
li .nıe ,.r- tt. rluı ~i~ekleri açnıf,\·a 

h~lm1ı'ittr. 
Türk difoıin de milli islikliıl 

harbi nnn:>ffer olttaktır. 
<;iinkü \rade daima miff.riui -

•dir. 

r-ADLiYE 
L-----KORIOORL RI DA--' 
Cemal Refik sordu: "Bizim iblis 

gene ortada yok galiba !,, 
Adliye muhabirinin fena bir günü • Merhaba 
bir tek ıisıaran var mı maşeri? İblisin azizliği 

Ad!ıye koı-ıoodan ;,.,,n b<ı!i,.. Ka
?<ih ınnhkemr 6oakııL-annın kiılpıla.rı 

ö:ı\ine, " sotıipleı • ..,y1;yeye gv;ç ..ı
m-ı ıı.parlı:iı: •n kap'c1'an giba1 müt;>a
Şırlrr çu.t e;ınlc,iler. eme.ve etne,e 
siııaraların: tellcıvJ!riıp 'bıri>irle.rlle 

yarenlik edi;YW aı· .. 
Dün n&bet(i kaian biı ik.i. JTl'iM:ık~

mt'<ie mühim b!r da\'a yoktu. 
ı.ıuı..d ııaatt.t" ü " k .. tn çık.tı.ğmı z:ı:

n:o.ın ortadcı. bızi.n1 gaz< 'f.e,ci aı · ntl&l;
lar\.ıii'l:1 da tiJnFClPri gö'"TI1'E"dun , ffE"T" 
tarat1 .. dan SJi.:~l dvhııt.:rn1, s:.gıt 
Sü.ln JnıJp'.;. vprdim, .'11'8 .scırl.o çı.1..ın;ıdı . •. 
.. \d .. •ve 1111tll11birieı :niu t.Jd1 nuıh.ır
rir Ceme;l Refik nerı·dc td.17' .. Onun 
en yakın tlo.s~u \'G> tı<iliyt·c'. ~ t'ıın p;rı 
Mı hn~ Se!~m il~ Nihnt Şazi <ip gf•l
meıı,~. -o!ıtsa ge-Fp gittnq;· oln.~sın

liar d'Y<' <l.!işün"r~ -i,'lya b•r oah• 
l \"\(!5"i.ı.yıet• tnt'f'lı• na. batialıaa S('ır

dunı: 

- Fatk;p.o~ oegilin', ce-\:·abHlııl.. '\'°C'r

di. 
Tt·kr .. r yuk"an çı.ldam. '"l' kt>nd~ 

ken<.iirr~c: tüh doı.iin: ... ~--e.ll..'lh ~ü
ze! bir w.k'a -,6k.al:.ır, h€<p8İn.İ y.ar..n 
at;atırıırr. ... > Aı1ı.k havadis nlınab,:f'

ct:k ~:ıi:r yere baş \'UnQ'Qrdum ~ Fa- 1 
kat '>er taraf banıı. kav.Jı l;ôr kU'tu 
&.3lf 'b;r ti.ırlü sr \."e:-enıyordu. 

A~'~tm e<. ,·aplar hı J'): 
- BL<gün hi('lblr $•"'Y yok .. dlln fazla 

cıt-ğlld! ... 
Etr kcr.ara çrk:!'t:1im, f~T..:ıJ:.öe bir 

hr.<!,.e !bck.femeğe bcşladım. Srnki 

1 

bı · ıııün k. koca tiehir crLnı·t :ıal:ı~e 
,ıtE:..m;ş, .tTir milyonluk nu{us ic_..;ndcn 
~uç ~;e-y n <,·ı\on&ruu;lı. B.ı h:.ıl b;'I" 
2~ Fye ml\J.bLri için peic lal6ıı. bir 
Eydi. KuL!s!z, sunz, gürülhi...,\Jz pa

l rO::,ısız gtitriln m!in ae: ı olnlaı:, t' ğ'!r 

k.ıı;]to.hro b1r gi.ı., bilP vL;;a bu ::e-
'li CC'1 bir he.h· r b ir ~\-ad. 1~ f'u:rın-·•z
sa adt>ta \~yatının tıey-e-ura'llı k;..1-
ınaz; gs.7ı•tı·sınc akşn.m ~u. döner. 
t!er. 

n!.- a-ı1doı koridorları 'bil'" ~lık s\'lt 
,;::-ılA< !'Ju. B.;1kt•.rn hl7.irn C~!\· i 01 .... ~n-, 
~Y flO(l <itrTce ,.tll :l!"t•k• ""l lic mer
rF ·en 1 ı•ri Fı'ed AJ. 'er var: Jtt .... y~ pa 
v:1f'la <:: klvordu. Mt.'Yrltı"lı hce bli.1-
...... :,: .. "\"~nden n~e .:ı.kıynrci.u. ~ u
hııkk•k ı,;z; a<.!om okılh :.tl .. tac•k 

iıteıe b·r h \.<...ıı.s yokö.ıa.nuşt... ~ KU
rü~? ~.ll\8 geıdf, ornuzooıa. vı.; . 

ra.rak. 
- :Meıiıiıba ıııGDŞf·r lı r tek s ;,;:l

raa var mı, diye eorc;u. 
- E • elit ben rrJOl"J;ll"t' cc~! ıu , t~e 

bao .. :atl:~!n v'ar ıl: · if'Y bulabilo'fl rn1". 
~·e on•Jn CnU kı'<rllın. 

- Ha ha.. mıışeri g.!ıcirrkcu yolda 
ıOO~lerhr., 1Y.r ~ylt>;· '"'4•· uına bGr.a 

(Devamı L'çüncü ~ahifede) 

Ka tircılarda bir 
genci nrd lar 
Evvdkt gece yarısı, Ka.1~arcı 

la~fa, kanda\'ası yüzündetl hir 
yaralama va&:'ası cereyan cln~. 
birisi ağll' surette yarala<:ttıı~-
ur, 

Car~ Recep Jmieniz ~ti ·r.aa 
biriı;i-dir. Seyyar esnaflık y01paı! 
'Mt:stafa adında bir hem~"risi 
bir müddet evve1 enişte .. ' Mus
tafa Yolgcçeni yaralamı~, :ı..a
piSte yatmış, çıkmışlor, 

:Bundan dolayı Mustafadan 
intikam al:ınağı kuran Recep 
Erdeniz dtin gece muh•e!if yer
lerde içip adamak:.l!ı s:ıiı•$ ol- · 
dul.tan sonra Mu91afanın yolt.
nu rbek.lem~~ir. B:raz son ta !\1us 
tafa otu~dut:ru kai"'\~L'·.len ç•'-<mıı;:, 

Recebin önünden ge<:erken, Re
cep üstüne atı~mıs, ve iri k~!T:.t
sile ker l's:ni 8 - 10 yetind~n ya-
ralam ış..'ı r. • 

Kanlar içinde yere ser.kr. :Mus 
tafanın ferya.iın2 yet:senler hr 
dlsini ö\üm hal.inde hcstar<'Y" 
kaidımı •.':ar, kan\ı bt~a.ğı ile kaç 
malk istiyen Recebi de yak;l~
mı.şlariiır 

v~k'<'nın tahkikatına miici•le' 
ı.:mmui mucrvinlerir.der. Ortr.n 
K•rı:.köse el k<>.'mu:;, t~h:r:l::b 
ba(~mışt:r. 

şube açtılar 
---<>-

lngiliz kum•tları 
piyasaya arzedildi 

İzm:rU 42 tıı<:irin i~irakile te
sU; edilen manüaturacılar Aı'l.ı
niım ŞirkC'ti, §eh.rimizde bır ~Ube 
açmıştır. 750 biıi lira oermırye 

ile faaY.5eıe g n sulıcnin a~'1· 
ı.s töreni dün öğleden so.ım 

B~el<aptdakı !rina önfınde Y"-
.. .... ılmı tır. 

-'T(irende, Ticaret Veki!ıi Beh· 
cet Uz ile Vali ye Belediye Re
;;., Dr. Lut.fi Kırdar da hazır bu 
lunm1.1Stur. Acılı res_'Ui yapıl· 
dıkıan.sonra ~ağaza g..z·lır,i:i ,.~ 
mağazadi!ti mallar tetkik c-
dil.mi<:fr. Bunda 'atışa :ırzedi
len manifa'lura eı;;ı\·ası tamam.
le ln,:i' z mal·dır ve Ingihere
den ıbhal edi!mekıerı;t Ha'~n 
.de sirket llıe.~bına 2 milynı" li
ra tntnrınd . ki İngil · z mal , ma
nifatura "': vası memleketırr.:ze 
getimilrrrk üıcredir. 

Acıltş resrr,,~<i<'r sonra h~lka 
sat~a ba.şlanı;nı,."tır. S'.ıt!Ş'.ıır b~
şer metre es&s ve nüfus cüzd n
lar na küçiik. "o;r cla•nga VU"UI· 
"!Yl:ık sureotik> yap:l'rnakt<d.ır r' -
arl:ır, µiyasad:;..ti ca,-i f'atlarc•~r 
aı:;a":da o!du~u "'~ alfıhderiar, 
rn;ıı!aıanın hem btanbulhl>r l 
hem de nı~rifatura fiatlar ıı. n 
fazla vük<ıellsin n önüne gr';· 
mck iİ"barill'. p'yı>a,·a fa ,ı~l! 
(ıl.,cağ K·.11aaıt?r:rl('-dirle,.. 

Yine Bantla j 
getiriliyor __ .,...__ 

'lramvay malze
mesinin temlniae 

çalış~liyor 
E;k-klT~ t.ram'liay ''e tiiııel ·~

!.etmesi u.ımım mooürlüt;oü RJ· 
maı~.vn"Ja11 500 baıı:d.nj ô.:.,ha gı?-· 
tif'tıınek icin tesel:Abüslere gm>
ın:ıi{)o-r. Geti .. ~k barıdajla:a 
Ronıarıycı: ükUı~i t•ra{ ndar 
ihı·ı;ç müsaade,;i verılir veriln•cı: 
BükreŞtekı umum m-adürhik 
mümesısili bu bandajiarın ~err.· 1 
ıuize sevlmıe ça~ca.lrtı.r l 

Bantlajl;ırH" kı~ gelmeden ge
tirilıır.esine ı·e darlık ffeülen 
hat~ra yeni arabalar talısisine 
ehermniyet verilro~kted r. 

Demiryolları içjn !ıazırlaııa ·,1 

100 ııon 'b.ndajdan 40 Jl()!IUll•il' 

traıırıv~y idaresine ·ait1ınası i.;in 
de belediye teşEl:ıbüslere ~'ı ,. 
m· ... "-;r, 

Tram\'a\' ıdıır<-si o<ın i(ilnk !"de 
ba aj sık;.r~~ıs: çektlği kadar di 
ğer ma!ıleme sıkın.l.s da çekml'k. 
tcd'r. Bunlarn teU.füi iç'n 'fa· 
fia Vekiılcıtine baş vurdmuştu: 

Bir kadm cesedi 
bulundu 

MÜTHİŞ MACERALAR Adö.ı11cağız aran~. tarandı. 

D:.t\·utpn~a i3keie:>i c. varınja 
diln salbaiı J1ir kadın C('Sedi bu· 
Jurmu"tur. Ceset l!YlOrga kald:rı
lar~k l üviy~ti t~....b· -edlı.ımi~ ve 
c~sdiı. 20 yaşl~rrnda genç b!t 
karl·n nl 'l F>kr')"."'C ait bulun· 
dc[ıu anlaşılm :r. 

..... '" ........ '" ......... • 

Sant.a Fe ekısipresi Bevvi;ı- ıs
!atııyoı~ur,:ıa dumyordu. Fra•rJk 
ile Bil tren lıaıoekıet ederken, 
poısta fu~ımur:tın arlc.,;ına fır- ALLARIN BELASI 

Fakat aıraM.arı bu:anadı Ya 
~şk:c1ıg.ntlan, yahut llıilekiırn· 
rane bir rranevra iJe vakit ka· 
zanım.ı.k islemesinden ... 

Ll.k;n Jbe;;fiyecek vakit o!ma· 
dıgı ıçın, küçük b>r dı oa' · 
yaprağını kasanın analıta gÖ?Ü 
ne w!ctum Ye ate.,'ediın. İnf vi< 
ııet.lcesin<le Ka5anln ki:it terl!ba· 
tı param par~a oklu. 

r------"' 1 siz GILiŞİ 1 
~-- __ J 

iBütün Pf ijlara 
liz!m 

· la~-arnı·, orsıdan vagonun üze
rır ~·ı~ac~~<lar ı-e vagonun ilıı.e
roirnkın de ldluıınot.ifin a'l'kasm -
d<1Jc kömür aı~basına geçECelı;
U>r, burada-11 da lak:oımotiie aıt -
ı...,·.arak, md:mit.ıe şoförü iota -
ate d aı<:t<t edecol<.lerclj. Bu da, 
istc..syonıdtın Epey uzaklaştt.kıtan 
sor:r.ıı, tenhaca bir yere geldiği 
za.rr.an fatı>lk edileeekt'. Bu tt'll
ha yeri ık biz eı"El1den tetıb:iıt et
m'ştik ve orada trenin geliş.r.i 
bc-k!iyecE'ktik. 

Biz üç kişi idik: Cek, Dik v~ 
dıen ... 

Hulasa tatbike karar verdi
ğ:ım 'z :ı.-lfmıcı.a fo~1kalfu:le t:r şey 
yoktu. Tehi ·kesi azdı. Bdki şo· 
förle makin'.st kafa tutnri~rdı da 
'tiıziro~ler de lokomotifi idare 
etme'>ini bJımedi.kleri için, plan 
da br aksaklık olabilirdi. Fakat 
t>&,·le bir şey olmadı. Bitikis 
hcı· ~,. dii.;<iidüğümüz g:b: c~
reyan ~ttı. 

Yazan: 

AL jENINGS 

Kardeşim tabaneasın.n nam
lusunu ma.k.i.ni~in ensesine da
v~CtS1 zaman, o ar.da bü.tü!l tre: 
"" ha'kim olmu~tu. Tren te~ıt 
edilen yere geldiği zaman, ma
kinist enses'.nd~i hayat ukne
sine daya~ olan namlunun 
verdiği emirle, 11'.>komoıtifi dur· 
durdu. 

Dik ve Cek !h t boyuncı. 

koştular, yolculara küçük bir a
rıza ~uğunu, trenin hernen 

tekrar hard<et edeceğ. ni söyli
yerek alay ediyorlar, fakat bir 

tara~tan da siliıh!arını havaya 
boşaltıy-0<r lardıı. 

Bu tren baskınlannda ölenler 

nadirdir. Eğer ölen olııı~a. çete 
başı bunu beceril-Om~ıniı_.bir i~ 

Tefrika No. 4 Türkçesi 
MUA,..,IMER A L A T UR 

tel.iı'kki eder. Mesela ben de g~ 
ze!.elerde böyle baskıniarda m~· 
seıa rmk··nis"tin, yahut yn!c 1J·ar
dan b:r:nin ~üğünü okud~gunı 
zaman, baskını yapanların bu 

i1e acemi olduklarına hiike
dc,:d;rn. 

Çünkü polis olsun, tren me
murları ollsun [nepsi tıilir ki, 
bu kadar cür'etkarone bir .~e gi 

nşenleı, ölümü göze aiırrnş in
san.lardır. Ö'iiınü göze a'mtş ın· 
sanl4.rın karşu;ında da karş.. ha 
rekete geçmek için cesaret !S

ter. 

O kadar k.i, fren soygunculuk ı 
larmda haydutların ş'md:.ye ka
dar rrukavem<>t gördükleri hiç 
vaki olı:ı.1nuştır. 

Frank n1akin ıst ve ?C>friı-k: i:"LŞ 
gul o'du •u s.rrda ,derl•dl pC>Lıt 
furgonuna ko.,..tuk : 

- Aç'. diye ba/l"ırdı't;, 

Cevap yok .. 
O zaınan b:ığırdım: 

- Bil, at şu d.namiıi, koy fur 
gonun altına! Ateşle git.<; '11. 

Bv sözümii içeriden işiten me

mur hemen furgonun kapısı aç· 
tı: 

- A~h .-ızası ;çin t<cni uçur
mayınız. 4ıc kapyı açt m, g~lı
nizt giTin:rz. 

Adamcağız tir tl-r titriyor, üs
telik sanki biz evine misafr gc 
IJ)~nnuşuz gibi, ~i?.i yerlere ka 
da< selaml'ıyttdu. 

ı\ç bakalım Jcas~yı}: 

Hemen k,s~,·ı açtık. t-:nctc 
2.).1\C-O dolar vaıdı ve iniııiı'.<ta" 

par2.ya h :-ç !bir zarar gelmemiş

t. 
Bu küçük teneZ2ühten de 

her birirr.izm hissesine bcş1'1' bin 
ool&r düştü. 

-2-
TEKSAS BANKASI 

MESELESİ 
Fra~kı'a ben bu ~ gir''!f?' da

ha ~r:: : sene o!~t,01 ~ ·mizc 
iki yüz bin dolardcn f:-la par:ı 
l(eçmişti. Fa.kat tıu parcd•n da 
hiç h~~·ır gönmemişıtk, Yar: hay 
dan gelen huya ı:i•mi~ , 
Ha~buki bu kötü mesl<'kten. 

arlık ,·azg()Ç!nclt ve bir ciCtlik 
satın alaro k hayatunız.ı n mus
karane ka.':aıımak ist~ord.k 

{Daha var) 

Şiiplıesiz okndunu:r. Florya 
da bir otel yapdacak, yüz ya 
laklı ... 

Ç<>k giiıel. Fokat hizce t>ınm 
bütün pl~:ıarda yapmalı. 

- Ncdec mi? 
Plajd•n eve düne<:ck parası 

kalnu)anlar, •ayın kardeşim, 

uerede yatacak?. 

• HAKİKi DEFİNE 

izmit eh·annıla saklı bırlnnan 
hü,·iik lıir dcfillt'yi meydana (t

lı.arma k i~in ,ehrimizden üç ki
§ ik bir beyet hmite hareket 
etmiş .• 

Büyük defirw. mi! 

Demek İzmit bu seneki ekini 
iki mt~l'ııe çıkardı, öyle ıni? .. 

'.:IMBIZ 

Dl~S POtlriKA 
Rusyada ve 

Amerika da .. 
Yıı.an: Ali Keıııal Sl NM,\N 

Q5) ir taraftan &u!t)'ada, ;, • 
a;;;;p bilr taraftan ~imalı Af. 

o·ikaıla el ilt> tutulur, • 
la>n birkaç ne~~ i birden ıK• 
m"k Jlfill\'<ırôn cay·esidir. Kı 
)a sahn.,,,U.de her girn bir )e
ri• alındıC:ı bildfrilınt>kıedir 

~iınali Afr'li•dıt tla ııeleccek 
aylarda l.iİ) iik h.reJw.tH-re gi • 
r~~tri(nıek için ~tih\·erin ha.ur .. 
hğı ı:orii!u..;i.;te.ıir. Hedefi :\lı· 
sırıkr. 

Buntu1!a ~rMhec Mill\erİıl en 
:ıiyaile uğtaşhjı sa111le Rusya 
kador Alman orduları Ru•y·ada 
ı:itgide geııfşle)eıı bir ~alı~yı 

ele geçirııı.i~krdir. Ru'~ '<daki 
Alıııau harekatı get:şigii7.el de
ğildir. Ru\~·an.111 tabii se.r\·et 
~ı>balan ttibarile l!n z.,,..,riıl 
J erlerini elt' geçirmek ve h riM 
baıar:>bilınel;. i~ert? oralarda• 
io;,,tifadc etıı,ek hep he. a:bııı için .. 
dedir. Bu takdirde harekiıtıo 
bir k»mı hale, bir kı mı da i..
tikbale bakıyor. 1 tik hal ~in o. 
l~o bu harbi ba arahllnl<'k 
t-ndi~f' ... i il<." R~)anın. i~a-1 edi .. 
lf"n ='t"rlcrinden unıulan fayda\. ı 
~ürn1eklir. Ilal M-in olaııı da ~u
dur: Rıtslar ~;.;" artık dö~üs -
mek ~n ve ka.hiliyeti.ni bı -
rakmıyauk «tttlle olanl•rm ~
... ,ı kUY\f~tini kırmak ınüı11kiin 

olıııadı i'e bari RU> ordularrnı 
arlık hareı..,ı,'71iğt' sulm:,.k da 
0Jan1az ını:>. 

Yi~ ~ii:J.ıi \'e ~ abcai,..,oı. nıü 

tıi111n-..tmı \(' tiİliltını te1nin et
tiği yerleN.en wıakla)mlı<>n 
ıı.u, e.rılulannı belJeyen ikıh•l 
en-ela rurnketsizliğ<', 90ara da 
kat'i nuığlubi)·eı .. mablı.ıim ol· 
ınakt.ır. 

M~ko\11 ile cenı ı• .ar1ıt'.'tıod.a 
belli a~lı irt.i&at yo!il:ırını :ı,.,.. 

ıneğe mm·affalı. elılulı.lao "'""' 
Almanların heyeti uruumiye•ile 
'ar<11:rk hledikleTı hedef '-<Ôy le 
.ı,-üriilıiyı.rou:: Şimalde •e mer
k.,,;de ôuluııaa Ru orduları ar
tık ellerinde )'İyecek, yııkNak 

\"C' atacak olmak üzere ıu: kal -
IDL~ iı.e onııııla kal~rakılar, bir -
birleri•cltıı yanlun gönmiye -
<:clıff.r hü.• ~ ohmc:a da !MI ha
zirn n nıda b&.tt-~anus u1a.n Ru.., .. 
Alını<R harbi ~aye.t Mihur 
ordolarınm lt'hint: olar .. k inki
şaf fimi-ş oluak. Bunu dü,ii . 
nQrı<:e R11syada harekila ılnam 
için .Mih' eı· taral.,ın ıla şimdi 
kendisinde yeni bir ~evi.. ve 
ne§'e bulduğu 1..--..layca izah rdi
lelıilir. 

.ı\.m~rika ,.~ İcgiJiz ga7cifle· 
rinin bundan haitalar<:a '"·ve!ki 
·'·azılar! daha lınlırJao çıkar gi
l1i değHdir. !'ıfoselü merikalı 
lar ş(i~lc diyorlardı: 

Geı:i Ru,, orduları mu!<abil 
ta-aırru:ı:da bulımuyorlar<a da 
~in iç yüzü büyiik bir ..... h~t 
göstennd<f..,dir. Almanlar erıe

rinde olan her şeyle mmhareoe 
ediyorlar. Bütün ta:vyaıe ve 
tanklarım kullanıyorlar. pet -
rollerini ve kanlarını dökü~or
Lır. Ta ki az geçmeden Ru~ or· 
dıılırrını harekt-tsiz bir hale wk
mak kabil olsun. 

İagiliz gıı.zetekıi de vaıi~cti 
daha ziyade Ruslann lel>iııe gö
rüyor değillerdir. Artık d°"tJa
r.ın ve müttefiklerin de dediği 
böyle olursa Ru-; taraf•rı:ı va • 
"Ziyeti her halde b:.. har'.ıiı? en 
çetin bir sailıasını ı:-östcriyor ~e
mektir. Fal.al ı!o.tlan .-e ınüt

tc!ikleri Rusyndan umıUerini 
kesmiş görtiuüy dar. Eğer haf
talarca evvel lngHizferin. Am<!
rikalaıla.rıu saklama-ff.a lüzD!ll gür 
dükleri \ebn•ef bu hoftnlar 
i~inde çabuk \:c kat'ı b:r mağ· 
luh:) ete ,-..muş olsa;vdı Londra· 
nın. Ne•·yMl,oın gazeteleri de 
Anglo-Sakson alemini bckliyen 
yeni gaileler kar•ısıorla teJhir · 
ler almak meC'bıı•i)etinden hah 
se ha lı)·acaklardır. nana lıu gii 
rühuiiyor-. Demek ki Rusyadan 
dt>ha b~kkdikleri var. 

...... . .... 

Yeni Uat' Şeker 

satışı b şlıyor 
Hıükı'.ime!in şeı< f. tlarıııa 

yeniden zam y:;ı;f.ığı ma' :.:ndur. 
Bunun k;in tacirlerder ~" elle· 
rinde muayyen mıktarda ştl(H 
bulunduranlardan ıst n be· 
~ann :meler, dıİ" ak rr.ı- •. dar 
e!ii.kadarlara Vf"" Lm" r. Ycnı 
f'ltla saı,<Jara bn sabaht•n tı

baren basl:ınm o acakt.r 



,, _ m-ıgo 

enemencıo 

Amerika ve Almanya hariciye naZ1r
ları tarafından hararetle tebrik edUdi 

Salomon takım 
adalarındaki ha· 
rekat tavsadı ----·---

Kokocfachl çarpış· 
- ina devam ediycı r 

ş;ma! tesııai, T«ıl <lİIM'; ıto -. -~·- ...,~ Dütıınarun ulat ı.uvvet =- -·m 
1'tl 1ııoııa muı araorı.ıııla de\ rfye 

b-nlar ''"" ediyor. j114J011la•ın 
l>aşl...a 41edd'leri lı..mh bellô df'ğil -
.ı; ııuu arın -~ _.y"dt' · tt• 
1 ~ ... o duklaıt ,,,_ 
.- '- leli ıl&mııl• bulunan Lııe 
v Sıaaınaua'nlrı fl'T'!n ,_-edRırl arttı mak 
ır <dikleri ~linro·yor. 

Xilkodıı'da y»p lon h•relı:•t japon
lr.'m ne .,.. 'tver"'ola - ili" 
salııp bu ndulrl .. ı ~ ....... .,.,,.yan ..ı.. lll•~'r Hartltetl,,,. uı... 
~ ·fak ~· olmü'a beral>er 
ıu:, a r. a ôfft o mıarun oarphtınılen 
dolayı """ drre<e ıüı;Ulr. 

Vişı 17 ('ı\.A.I - Uuılı; d........., a-
1 an biı 1 •re ıllre, ıa-ıu 'PDrt 
Morffl>1'e d6jr\J ıp,;ı. erını arltu"· 

"'•kaidtrlar. 
=-=~----.......... ,. ..... 

gr afına IYl'llk..ıı..ıeııen ı;amimıl te
f81ıddürlerinıi Alaıtuı-ye Haiciıye 
N aı&ır ıne 1ıelgraflamlıttır • 

Anoerilc& Hll#'ICt~ N"'" 
Aı*ara, l'1 (A.A.) A! r.er.-

ka Harieıye Na rı Kordel Hull, 
Haric'ye VekH~ijıne tayini mü
nasebet le Numan l\teneınem:i
oğluy• samimi ~ ve rernen 
nilet'ini telgraflamış ve Hnici
ye Vekilim'ız de bilınuk-4bele 
M. Hull'e ~ıilt'llr v-e tııhM -
süsler n' telgrafla bildi-mıl~tir. 

Al mangadan 
kaçanlar 

çoğalıyor 
---·---

leviçre - Almanya 
hucudunda yük· 
sek ctuvar!ar ln,a 

ediyor 
Zurih, 17 (A.A.) - Re:.ıtre: 
Neue Zuetdter Zeıtungun yaz 

dığına göre, bir kaç zamandan
beri AJınanyc.daki harp c;;irleri
le yabaııc ifçiler ~ı t,Ü'1 dab& 
artan bir sayıda İsviçı-e' e kaç
tıklarıOO.n Alman mskamlan 
hudut muhaf.zları ile nezaret' 
ve mürakabeyi lrolaylaşmmak 
aıak.sadıle tırv·çre ve A!r.1anya 
b dcdu 'booyunca 1ıB en "ksek 
duv61"'1ar iqa atımdııtedir. 
Alınan ılıususi h :becle.., yaeaa 

eı işçiler iıaq> eairlerınde!l baş
ka A)man on:lusu kaçakl.&nnın 
da her gün fB... çreye gml!kle
rini teyit e 'leımeklled!r. Hudu
du geçmiye teşelılbüs edeıı!erden 
bazıları Akrıan hudut muhıılız 
ltrı tarafından ölıdürülmüstür. 
Alman tıudut muhafızları et<?ıe 
ye ~lmivl'!Ce'k lwler yaşlı 
olduklar ndan, Jı.açakla.m 'itil.
yük k~rnı İısviçre ıtoprak!anna 
ula!'!Ylaga mm•attak clmu1<udır. 

Sovyet e söre 
(llmf ı.r.ıı l ineNe) 

da aJır kanıW"a *1r.'an düş
man acele lııtlyat kUV"Vetlet'i ıe
Umıelıııeciir. 

Krıısnodar çeıvre&inde kuvvet· 
!erimi% ÇiS bilYfik Ahan maki· 
neli piyade kı.t'aları tarafından 
yapılan taarruzları püskürtmüş 
leıdir. 

M'neralnivodi ~Tesine kıt'a
ları.m.z makineti d~an pi) ade 
s·ıe tank!anna karşı şiddeti' çar 
pşnalar yapmaktadır. 

Sri•ıwlr ~ mahalli 
l!bemtniyette savaşlar y11>ılmak 
tadır. Bir kesimde bi&kleı:iıniz 
b r düşman ta:burunu boıgıına 
uğratmı111ar ve daha müsaıt mev 
zıler ~ elmi§lerdir. 13 Ağus
taı gunu kuvetlerimizin 1194 ün
cü Alman piyade alayına ~u
ııa ujra~ ıldan .ndi an.taşılmış 
tır. Dü~an bu münasebetle . . 
1.4.IO ölü ~r. 

)."-la""" bütün mı...,;p kuvvet· 
len -uml brarııltu ~ ku 
-...anlltı ..-;ne tapfıı mllnMe
.IJeülp 11.'-1 Kilıliı..tı:'e lfbı-itle • 
1""İ bl ldiı'elı tıpollar ctmm> nlir. 

Dün baJı ,., .... de 
karıf1kkkltir çwkti 
_,..., Jj (RaılŞ'O 20,46} - a>ın

b ~dan l>iİdU' ldlıl • g6ıe Madnı81a 
örfi 'daıe ilin lld• Wt ı·. Kılkülanm 
Jk, maıhı ı,,.;nd • .dd t • ça rpıfl]\&• 

'" cıla~. 
V41, l'ı (ı\.A.) - Kalkiltacie ~ 

kon kart-\ıklu eana.ınaa ası.er 
tıafka ateş acın tı . A.hıl. i a.r.s nda 
ö•enler olmU1\\.; • 

111kio, ~7 Aı O! • 
Kln.C•hmtlakt vnt,'etıen aaı....derı: 

- cne• . ......,,.taJe ...ı., bil-
- tunları ,.azrnak'lad : 

Himl smı>dalııi ısyan tfıııkiUttıandl-

rıl n.,Jı "' &li>!ılan.dırılmahdJr Şim
di!<' '"1•D u , "'1•n aevk kllılioWo 
mllQfrrıd l&zah •ril'\d..., ""41<• bir 
ş•:r dejjiLd'r. 

lilntI ler, ingiJ•1. ıurni~.ala .ıııa kar 
sı bi çete muhıtr<"b.,.ı hazır! 1 dır 
lıır. B ıı:.: ıı ıa \:İ •• -e rılc temas 
el rıck 1 01r. H ... lı baz rda Bi. an· 
y rla tıop · nm o n Hıırıt idt> l ri, U 

o a11 y· \ti': f k ur-et.le 
ısyana yooo ..ı ki< d lP<". 

Bombay, 17 (A.A.) - H nd nın 

b k• baı;ldL merko'1lerlnden butu 1 
ı an r po la vny •tte buy k bır 1 

a .ıh oldug a ifaıet ~'itled.iı. Ka 
kı ~a bt :ı:un öğlroen sonr~ Ir.ndi 
ruı y · ( b ka uı.rdan geç
'~ı-e · sı.ada ik. ncı d rece c b ~ -ı 
!er olınuştır. 

Bu auo öii ed •n oon a. yen; Delh -
ıfm b 1d ı d~e IÖ'"" lf'lt ör. 
mı· rr.eebur _yef 'ki tün daha L alıl
ır.ııtı . B<>ş lııôş'de fa>.la 1"r ed rnın 
bır araya topl nma ı hetı:ıkmdakı 7a .. 
sak ~ &t c ha e y t -..1< ilde 
ki!' 3Clkt • 

Fikri tu.zer 
<Bet ter8fı l ;.iıle) 

r•ri ve ıneb'usJıır, Geme .... • 
mıq ve Velııi~ler eriııinı. ile 
ııı<!lbımun dmUan Udıjp ecK • 
yordu. 

Y olla.rda halt ta:nılınckn sıe

lamlaıw oenıııııe &layı Ad]jye t 
sa:rııııymın &:\tile ıiıınlu W! ti
lbLlt lıOp aTıAıasmdan Ceııa7Je O • 

tcıred>il:'ıne oaıkledilereok lifili nıe- 1 
:zarJ.ıia götüruldü. Ce~ oto- 1 
ııno'lıülerie t.alıip Edenler ocaıi& 'ı 
t"Dn büıııı:>et v8"lİfe!IİJJ.i de ifa et. 
ti-ler. 

LOND&A VE ._, iN 
&AD1110LA8INllN 'l!luh~!ldJ 

Dün u.- l.anılra ~Q. 
19,f5 de , ........... hq • 

Molotofun yeni 
vazifesi 

M«kova, 17 (AA) - Mosko
va rııd!yo&unun h"lıılinliğin4 göre 
Rus HaN:rye Nam M~tof Sov 
yetler l!irliği milletleri meclisi 

1 
~ deis muaıv"btijaııe ~,ın 
edUmŞtir. Stalin b mec1ian :ı. 
iDJ!r. Bu mdaım SoYyeder Bir>
ıa: B • ';ttı •P d'r .... , *lll' • 

1 

-ore 
iaclıle) 

t~uW· pii+11 4'Ühn•iştür. 
Cepht!rı.n fiıMI ll:ealm nde bır 

tok erlel'de ~an ka ılık 
iıılftuzlııtı ve ha a sa a§ ha
.zn.1*Iarı >temerküz atetıle dağı
Wmıt ye geri aillllll!ııı&.· " 

Stolıfiôhn t7 (A.A) Ha-

vas • Ofı: 
Son 24 saat zarf nde $talin· 

ıcıra<1> ):o~~ndak1 ça~
n ge ~sinı beli~k göze 
çaqıar hiç bir hlll'elı.et olına
~ r Butıunla ıberaber. taraf-

ııı müşııhiıleo bu durguıUuğuıı 
90k k1'll ola~ kanaatini izhar 
e1ımekte \ e ayni zıımanda Sta
linıgNd şimal ve dılta ... W 
ıa.-nak üzere 112Dl mi taarruzun 
pek yakmda başlamuıııı belde
mek.tedirler. 

Baz 1'ıaberlete gött Alman 
lruV'Vederi dün Blagodarnojiden 
gelerek Bud:'Yenovik civanna u 
taşmıs bulunmal<!tadnf11r. 

Krasrıodar cenup ve cenup 
doğu çevresindeki durum biraz 
kar.ışık gibidir. Dün a? ı Ku.ban 
~al k yılor nda en şıddetli car 
pı alar c re' an etım; ve bu
.-a a Almanlar bütün kı \' ette-

n hr' g~ ·c n smıslar. 

.. "M"'"'e göre d<! A n ön-
cüll'Tı daha şırr. al c u lu-
yısıı a ak bast kl·r 'bi geri 
ku" tler· de Anap;ı. Nov 
ros· ke d()ı:tru ne n 
bulu~ ı. !ardır. Nıc ·mal kı 
yısındaki Rus mu.kawmet neh
rin t ~la halde geç Jroesin.i ön
lem~e kafi gelecek clereeede 
kuVW!tlidir. 

Daha şımalı!.e Vollrov cev~ 
siPde oldu u .ııl>i BnBMk ltesı
m nde oe Ruslaı: t.&al'l'UZlıırını 
an:ıurmalıltadıı.dar. ihayet V o
ronejde çat1N1111Rlar daha Jaesa. 
let ft fiddet :Pl*'lia elmiştir. Al
ır.anlar Cumaıte&i gunü burada 
p:hrin şimal ve cenubundan beş 
lcyaJ1rk lkaı:şılık taamızlara geç
m:şlerdir. ----<>----

Slovakpda Ya
hudi d8, manltftl 

artıyor 
Sertin, 17 (Rad') o 20,45) -

Slıııvalı:r• Başvekili 'fisso b!r nu 
tuk sı;ylijeiM!k deaıişt r ki: 

Slavek milleti Yahoo 'ırrden 
kurtulmak i*melıtedir. Y ı.. 
dile- lM& ,...l'Iİ. 108 om1ıııl 
UbmF· Yabudıter meı~u ot
mıyan şetı1h!rle Slunk se•vetl-

ııin "• l1ll ele ~~-dir 

ö çil 
Moskovada 

(llA TMIM'I 1 tNct UlinDE) 

şer~ıt karşı vp sah nı 
lwıpl An meseleler haılılkmda ka
rarJ.ara y.,rDımftır. llı:i taraf da 
Hitlerilmm imhası başırrıihncry a. 
bdar . ~ azimkBrdrrw .. Sa
miıı..,ıı:t iJıe am ed81' görüş
me j!ııi devlet ll!'af;mdat.i sıı.mi

mi dııılııt!Uk ve anl~ııp ~ et
mek fırsabr:ıı çem.ı.,tır .. 

Remli memıbiden bu ı-wıta 
dalla fazla m.ıılômM verilme • 
ftfiırtir. ıu;,ter ejtnan• ... -
mva mıbıüiri ~ ln
gilıtcıenm HlııdlıMn Bt;' ı•ı • 
taı:a GetıeN VIM!'! ile Mıtlııa -
nın Mıwdoııii ıt..IW!leıt......, 
nwJteN Mlbvelıel de bsır bır 
lunduğwuı bıikllnJıor 

llı:ieei H .... •eteı.ıi 
.Adrıara 17 (Radyo gwzıete • 

ai) - Lı:nlra ai.Y'• metıMe -
rinde be!İl'llİldip-.e göre 9c)v -

~·etler bugün Kalbs petıo\lıeri
ni re müıhim VWga r.ıehı-'4 kay
be k t.ehl<iiııeııin geçııme*~ -
di.rier. Sov)-etler Alman kUı\ et 
lE'!'ir. • uroe 80 ~n ~rl< cep
t.esind.e bukınd gun a ısrar et
reet.ı.eıı .er. Rus ara göre or.u -
m~ senede Alm !ar . la 
sahi 1 ru \e dıgcr yerlere as
k.er göı ıcceı;:, o \ ı< ı\vupa-

ya ınr AÇ guçleşecellotr. B -
cw · iı • r.diıden te~ ge 
ç; lidır. 

Cö~ - S. lin dun Mook.>v 
da b~lardır. Göıüpıe -
lerd lltincı cephe ve dijer me
aeleler etnılmıla mübim karar
lar alnıdıiı ~ 

Kara borsa 
Bil Tarafı Bir:no ~ada 

n"ıl ve ne zaıntn yap lacağ da 
belli değildir. 

Bu sebeplerle kara borsada o
toowbJ ıı.s;ği flatlan inanılm•· 
yacak derececle ıftrlamıp. Bi
Ee verilen malı'snata görE, bu- • 

• güJl kara boı:6ada bir adet kam 
yonec liJ.ıtiği 1200, ve .bir tek itam 
yoıı rutiği ise ıcıoo laadır. Bir 
kam)onun ~ tekerleği o!du
ğuna göre döıt .lıiııstı~ tutarı 
MlO 1 •a)ı bııhnalıtadtr. Buna 
a111arl iki Viıı liralık k&m&'Qllun 
k;}ımetini ıl4 ilive edeıııeniz 'bir 

tuımıon sahlbın n 9- 111 bin U
ıralıık bir serıvete S&lıip olduğu 

Oıteliie•1ıiil lira .. ., ....... 
J LJJD ;tinde ne .ıır ~ 

meıılkıa......, am,..ı. 
~atın~ lıQ ..... paha 

h~mt ..... - _. .lü· 

- ;yııılı:lur. 

Amerikan hava 
maraşalı 
-Tarafı Bir-.ııei S&yfada 

Lanctra. ı1 <AA> - Deır 
p z • mu!ırm a.mı eanıe
win dediliM ~ ha~ tefteri.. 
nin en geııçleriııde ııbiri olan ha 
va llueşalı Sir Sbolti D;ılbas 
pikıe av uça1' diye lıılıil talaiji 
bir uçajm pıw.nm ı-ırıamır 
t&r. Bu uçak il&~ üç ı. 
re alıe.. 1ıııılıdır .B lll1ıa ,_.... 
AKwı1 ...ta ..... a:aa 
bit vvMa 11116 tertılıab stuitalar 
.. ,u, 1 ea 41ıha ,,cdir. İAfe bDa 
- • l'R\lıı yuva!anı\a, --
• ,.-. Jt9cük tonajda rcemi-
ıe. Ilı& ... •&et edeblbelıııe
dlr ti, lılıa1I Stuka y1Pam-1t 
WılR 

BiR PAPAS U 
1 el&. ~ıııte ~ ftlizinı açn. 

1 

~n bır ıre8ın ~rıp ı zat-

- A. •• Bu küçüklük 11!!11llOİZ 
m·? 

d r 
M löm, bu kitap •Bl'R 

l e nin eleın ç lderi, P P n 

s ne: 

emen 
t'Cli. Fa..ltat nasıl 

ak
kend.i-

En çdk bej ndijiniz f!iri o
kur musunuz? 

D nce; Papaa töyle başl yan 
şiın okudu: 

Une nuit ltue j'et s pres 
rf ffreUBe ju ve ... (1). 

p ; yaptıiı gafı veı:d iç ·n-
otnıcH«Au ır b'tinc ani dı. 
~ bir v et ot-

-
(1) P'edl blr ye1ıM.d.i ka....ıntft 

ııomndıı buluıııla§wııl bır ı;ze e 

f 
muı; ne c!ir ğini f8Şlrm1 g6z 1 
!erini yere dikmiş düfilnü ora 

N havet f dilemek üzere ba 
şını ka rd ZMnan Tinanın ! 
kemi güle k baktıl~ gil 
rün.ce biisbütun duraklad G ç l 
m: l 

Endifeıılzl. dedi 1 
Fakat una eaurı o u , 
Bea•ıdelıve'n , bu 
demek imeclijiııl nı.a 

k r Fec bir yalı di r su 
ddilim. Ve bu sözlln •1857. ııe

nesınde de et elit il manayı 
lılCbıiy bundan tııdetlene
cek 1ı:adar ca.h ve safdil de-
ğ tını. B lbs bu T benim de 
e n9Qk it mden biridir. 

PaD811 b an ııcınde k.ı:Fs n-

daki kızın şicJıledL'li ~mı de- f 
rin malüımrtını anl.mış, ona 
bWbutün ha;rran olmuştu. Kalbi 
nı orıa açıılıilinfi. Ve bücün !la
ya nı, h ç bir tarafını saklRJlll
dan anlııılıtı. 

İkisi de, ftlıtln lt!\'mlş oMu
PllllM IÜlli!M nokta koy-

d -a anlıldılar T na gl· 
deden. 

- Müsaade eder llÜ8ılli ied>, 
aıııe bır 1'1!9!Tliml vermek isti
~· Bugun folıotrafçıdan al
dım 

-T1!41!lılt6r edehn Yalnız bir 
şartta ben de ınze .,,.. ..esim w
recetim. 

- at ... Ço1t ıyl .•• 
~ ~)tan 1'tll\!Dl aı-

- Heyır! Oğlumun resmi. 
PR4>85 n Tinaya vetdlğl res!m 

döPI senedir yüzünü görmediğ., 
Fransad."lltı oğlun\1'1 remıı ıdi. 

'nna, pterlnde paı1ıyan bir 
dırmla Y8'i göete-rmemek lçin 
başını çevimıifti. Jıleııdiven:a 
boşlu rufa, eli ın tersıle onu 
s idi F kapıda.n a 1 en 
se n · lıo ukl u, leeaünınii 
piıer rdu 

- Y e göriişeliııı. 
- Y ne ıöırilp!liııııı. 

MURBilm SA'DIK 
T1111 o esnad Bursa .,,):aııın 

den Ç'lbı:hn lif oldu 
bir zat, genç k 
de nçıka l!D or 
de dona kalııılfb 

Bu rat. f9m i*rlle ı. 
Tirıanın bııbamm •a d · 
de lıliilevl tıir eaJp'f' id . 

(D ha var) 

Ai .. al&a4tt •I • 

ddışd!Z Ev· 
velki hafta kaybolatllar )arıın 
ıllbieeyi .Wm .... lllıa ,._.. ı.., 
1ıeı..: ... İle ..... ıliaı.ey; -
..... ..... lıet, - .......... - • lıeperlk ............ ..., ... , 

- .DiWıııt, ılildıet! ,_, 
aWa u1'ıe•• !tir !iM'* ı1a: 
lıa .,., .... u. • • ..... Alımet 
np! i •.. ""'~ _ _ .... _ 

C • r. uwn ~...- ar, 
yok.. A.ttnesiıa.ia lllı eeli imi 
Çeeak pmıli ·••iıi;te«e •• .,. 
djia -ipa! 4iye IHhıclir 
lıiiacV athY•~. lllı>'a• eelıi 
lütfeoı ve ffmeoı •llıliri ete ltlll} 
vurup Ti•- .... ! 

Araılaıt -. • ıllkika c~r 
aıeçmn bop..,IM yiae lıaykın -
yer: 

- Dikkat. dikkat! nıüıliri ete 
Wr Ç'N:Uk daha cetir9ôler. Bu 
z 'allı ıla ann iııl kaJlıetıniş.. 
Ya' ronua İ!ıımİ "ermin Tezcan, 
aonesioin adı s.ba.luıt imi .. 
Ba~ a,. ıtbalıatia lütfrn vr he· 
JM1I müdirinte ba vırnna ı ... 

B:r~z sonra lftr dı>ha: 
- Dikkat. th"\kat! Yahu ı;.iz 

ne lı.baf arnelersiniı! Çocuk -
ltu-ııtn ..,, br , yirmi dııldkadır 
müd'rivette aığbyorlıır. . !"& ha· 
la tıel'1' onları alK&k 1111z. Ba
yaa oeı .. ı~ ı.a,..,. s.INıbate 

seyir, M'Ulll, lııiraa inee s-e -
ealı:larınan11 sk Jııtlarwn llıa -
ılirillm! 

Tam en meralıılı Mr ya.ftf t.q-
1.0.ea: 

- Diüet, ılikkat, ..._ii 
YM'IŞ -.ıama1ı: izere~ Fabt 'bi-

Bir uzlaşma sul. 
hü olamaz 

CB•lll'"•lwdell .. H_, 
~ya mı?. 9ucil• A 1'11J• 
tut'--- m- lılümi:reti e -
lillft 'Utla ve safer ~tini 
ilstete ri8etille iı:" al ilte-
1ea Ala-ya lını.. raa • -
-z. Çlhıkii, lıMloe - - ... 
sene ... ~. denya hi - ·ıre-

tini ele almak, Almu milleti • . ...... 

' anı- ... • r ilwqa ..U.· 
n, w Wıi '•ır ı '1• ıı. 
..... ı- ......... ... . 
para! t ,, - ............. -
......... , .. td n• a Wa-
- .. 1 '•* Ata &• kkbk 
ar.! n -ı tılıla ad 'lir? 

Ah= e :la.- talepleri eu 
................... 4 . 
__...... Anıııpa, Ya. .................... 
fiiiıte vfr .. ılıliai ilrtin We
aii- ve ....._ bir. ııilaya 

...., tiserillle a 11ıt •• w
lıiııııııbet fll7I ... ,,_ ~ • 

lite siWe itıclllerııı ft ~ • 
U.a lıö1le Wır taltıW e••n 111 1aer weı• lııep-h pe
fill w • •• r -.ı. 
0 1..ııle,-lıalitgiri ... iP• 

"' .............. .-.e . 
- ielrte• >* •· • 2 • 

JeJlı ... tle.-a eıl utl •lr. 111-
hllrikı, ...... .. _lı!r .... • •- •ır r=.hlla.ıe " . 
rile'bilir. Bu ıla tPtıjiıa W.. &6 . 
l'ilşt&r ......... ve • • r" anı• 
Avrıı,.ya ıelmni, fabt the • 
rilı.ıle rakipsiz laaWe lt-'-u 
Ah JBJI J'• Hi, ..... -
u-lı:prlll te eeeillı edip ja • 
,..,.,. sal7ıa •• ı' = ... mala
ktm etmftl pek blı tetlNk. 
Fııbt, bunu 1apma) a medıu • 
riyet Yarthr e lta 8-e ya
JNhnetPa• Antla SaknıdalL a • 
kimi De lllıver 9fiell brşllaş • 
....... nlh alaınas, ~ sırt. 
Par 1ere ~ lıahıaanıu. 

SOKRV AHllET 

Alman Hususi 
Teblili 

(Bı\Ş TALVI 1 bıd s.um-) 
Bundan bafka d: er üç gemi 

d a r ile ağır basan uğra-
şsa da şictie1ll düşmaıı mü 

da aas nın hemi!n hareke e geç 

U. ınüılin, ette ıu ılakikoıla a• 
ft ..ı.teıbhıe ılöttılü. imdi me• 
mvrl•- aaaı-..ı kaybetlea 
ilıi Y-Y• ..... ai&i)ı9te 
lldirıliler. F.Ut Jaiiıliriy I 
...... pcaia.-...ac 
..... ..... ık .. 
YM', ae d·6 ... iki "'M, 
.... lı:iisa .... +: 1 ..... -

........ itin Jı..ıli ...... •Wıi •• 
na .• ...._ Wlemi)'er. 9-· 
hırıa 9i Yetil pia1i, - uırJ1, 
loe:ı-aa elPı iaeli Ms etlaa, Wri ıle 
b1'lı !ılll}ll. ..... sialil Wr ... -
c......_, Beehra .. Peri 
Çl!ltak •itlir17ete ..... • ...... 
ı.t1D1 liwıMırlar.~ ™Hı t, ıliJı. 
kat: 8-a pa.di lıir --. 
lıir çoc1lk ıiella. setinli. Adı 'l'e -
raaıan 1.1glu Teramanmı ! An -
aesi keadisini '" ılr ö) le çaam
yornılJ§. Annesinin allı ıla Köse 
imiş! B>bıı ı aABe ini Ö) le ça • 
ğırırmı• .. Ralıaı;ı piliıvı. Ml•e • 
de biireği rDk •everıııi• .. Evle -
rine çiıu ... nıliferle g"ditiTmk. Ba 
çocuğun ıla aJUle5i e)la "alıtısı 
kimse be111en miltliri) e'le.~ 

Y a.urnda -zerre 1ı:ador milba
lağa olmııdığı için ben, öyle •· 
nı~orııtn ki ıarı~ gelen ÇO('nk
lu aoalar, Ç«nklarmın era4an 
bir yere knı-ltoltt11Cıaa llıallan 
kesrReıliii içia ı.11 lşi •""" b11 
ılilerine bir ~ ııab, litifc, 
ejlutt ap-ya ltaşlaıillAr. 
Yıtnş miWiri etiaie ....-İıllde 

iten olsam, selttek hafta ita çe
nıklan teplar, loe.,Nai tıir .U
ya kapatır ve __. ba '•• 
ka4ar _...... .... fellM 
fe ... •i , ...... ' 

Ticaret vekf i 
(8. TM.vl 1 txcf ) 
Tıearet Veıl<li Dr. ~Uz te 
refitıe,. Taksim Bel< diye gaz • 
oosunda b'r (ijle zlyafe ""'° 
m.iılir. Z afot, samımt b r ha· 
va içinıie ~T. Ziyafette 
Veltilıteft lıaşta Vali ve Seled.,.e 
Reisi Dr. LUdl B: t'dar Ol>gene
nll Fahrettin ~. Ölfi İdare 
Kemutaru KV111eneral Sab N<>
:v-oo. gn:ete bıışıınuharrirlerin

den Yımııs Nııd, lAhcM lzzet 
Ben!tt. M. Zebflıya Sene!, Halı: 
ti Tiıl'lk U.. M et Bıırı rı Yat-

-· tulınrNf taciı4tt Ye cnter 
~at bazll' bulnmuştuc. 
~diğimllt! 115ie Tıcaret 

Vekili ~ -rıı Buruya 
liderelt tetkllıll!lllle bulunduk
tan aonra tekrar şe}ırlmlze ıl>
llftt!ktlr. 

Tiearet Vekıli Behçet Uz dun 
ııaıbllı vitay«e giderek V al i e 
lSfe işleri trafından ıemulanla 
buhınmaıııtur. V*il, beled ey. 
devredilen belediye zabıtasının 
~ fa ~t etrafında 
Vali ile uzun bir konuşma y p
mlf, tacirlerin w:irlen kontr<>
liinden 1111 acak neticeler ·z 
de ıleriıle .kencbine bir Tapor 
'6nderilmes n i*miflir 

ADLiYE 
koridorlannda 

Cı1at tarafı z inci .... ..-: 

bir sicara bu'-··• Otel< er 4la!ıa 
telmeıillft mi ~ c....ı -
ile..._. 8llila aeılludlllrr. 

<lewl bu - ..... ....... Oıt!a
mı,..... • .....,, 

- Cmıll ~ tıir lilaral--. 
ca..ırt Befik, Mberie ceJı;er ı!b1 b& 

t nı iti tanıfa ulledıktan IDlll'a oe
lıindeıı palııetitı.l >;'kanp ona uzalır. 
ken: 

- Biaim kıl• Jllle ortalarda yok 
ıalha! dipe N!baa Sazl'7 ., Fa. 
kat ı...n ı. l1rııd& anadan el 
hız.a c !ip n ıöz:eı•n• "«1patl ve 
bu ani ÇIL~a d fl'Cara ku.l\ı ye 
re ci up >Canlar rtrafa dal klı ... 
.Nihad n bu azi.zl•i\ GavııC'n. · llil 
çok :raradı. Ku~a 
r r l~ eştir rk n 
~ ( eı; 

H ad ed>ala 

m ~ iızunden bunlann ~ıp 
b~tmadıklan görülememif!F. l 
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Yine bir araba 

kayboldu 
~n!'l ~:.i ... lt d biı ~.:J~r)ııi takıp 

rucn 'ü~.tı naıtıl vasite:ı.iar 1 nın 
Y'i1<',er'le b~raber kaybolmıaları 
h," ...ı.rsc:cri gdrii~nock-tedir. 

Yazan: Murat Kayaban 

C:e«cn:erde Ycııikapıdan tah
l'1 \"e k<'r<'s.:e yi.i1kile }lartket e· 
cı~n b..- saP<:lal ic;-lnde 2 kişi o1· 
dugu halde kayıplara kar1;ŞCı. 

S.wr:ı bir uraba ~ laf yükü i1e 
birlikte ka' bolnıası bunu !ökip 
ettı . Ş.rr.di de buna yeni bil' ha 
d ı;e daha cklenm'~ lbulnmal<'.a 
dır. 

fA.. AŞAM hav~ ç<>k g\'Ç 

~ k~a.rOi~~- i~U1 0
1

rla! wk 
hen uz o;;lc ay<M lıgı 

iıçir,oe id ·. Rcmu Nihat eliml~kl 
pnkf"t·'.crı glıçlükk> ta<ıyabi!;ycr
du. Vıopur saat; yakla~roış olma 

l 
-Üziilmeyin,z hanımefen<l., 

bize bnyuru:'l, b;,. ı;ay içinceye· 
kadar Bd\ s hanımı buluruı. 

G<:rıç kadının ler<'düdü henii, 
geçınedoı Rcm,.i :;O: aııkad:.ş•
ıı·ln kuluna giı·clı ve yal nın ka-

Pen;crrıoc· günii Bebek istika
me'rdı> giden b•r araba dönü~
te Kuruc·c:;ı:ncde bh· depodan SO 
tenc~c vag yük~<:n~iş ve o ~üıı 
denh":·i M!:dan ;:ayb-Olmu<;'.u~. 

ıga ~lki bıraz duracıi<, tcrmi 
sılıp, b r kaç dakika dinlencc'.'k 
ti. Ayru ıl'l~ ve !!Üratle Köpru-
yc gelıcli. Hareket zıli ;;a'a~k"n 
vapurac girdi. Vapur hmcahrn~ 

b · · - d ka' dolu :di. Otura ı.ro..< uır •. · ,. 
mayınca Remzi dayanabilecek 
bir köşe :ıradı. 

S,1io:ıun sonunda 00~ bir kö~e 
buldu. P:ıkctlerini yere koy<lu 
ve bir s!gura yakar~k düfünce

yc ıla'd•. 
n.•mzi yanın<ld< yol :ır!<aua-

~ına hi-; dik.kat eıtmemiş1i. 1Ja
f4tr BMck iAAe1,..,~ir.c ·y~rı ... c;ir
ken hafı! bir s:ıcl mc Remz'. ıle 
y~noır.<lak: ger.ç ikad Til b rb rle
rıne o k•d:ır yaklaştın!• k: bir 
an <'Ö<J?ÖZe gel'ailer il;:ls ı :ıy~r 

zamanda· 
- Padon ..• 
Ve sonra: 
- E,<;tağfurullalı .• df'di" er 
Bu sa.deme iki yol arkad:;>ı 

arasında konuşmanın devamın" 

V<'<':k oklu. Genç kadm: 
- Bu vapur çok k.ılabnl k c

Ju~r. <le<!'. 
Rt:mL.i. 

Evet hanımefendi Da rA!c
rır. tatillrıe rast:.:;°'" da ... 

- Fakat Vapurun r:ıhalsızıığı 
;, ana &.ığaziçinin gÜZPlliğ ·.ni 
ımutturuy<>ı". 

- Grlip ~'l'çici g,kmıular ~a
buk unutulur ... Mesela ben ya
nın saa< evvel, bu sıc~k hava
da elirn<le pake~.er, vapura ko· 
şa.-Jıen o kadar sıkıid•m ki ... 
Tarif edemem .. . Fakat şimd.- bu 
s>krnl.ıyı unuttum, geceyi, 1ıa
ru'kulooe mehtabı düşünüyomm. 

- Boğaziçioin nere:;inde otu
ruyorsunuz?. 

- Yen;kö:ıde. 
- Ya .. Ayni isl<eleye çrkacr.i';,z. 

- "'<> nütel tcsa<llif han•me-" .. ıfendı .. J);'-roek siz de Yen 'kiiyd11 
Sln;1.? . Bugüne kadar size ıe~fl. 
dıif ederıPyişimc cid:rlen ~'ite

essirlm. 
Ben Yeniköydc olunnuyo

..:um efondim ... B .- k~ gün kal
rnaik ü"Zere arakadaşıma gidiyo

rum. 
- Çok güzel... Arkada~ınız 

™' tarafta oturuyor efendim' 
- 'farabyaya giderken sağd.l 

38 num.ra!ı yalı<la .. 
Rem:zi bir an hayretle durala

dı .. Genç kadının söyledigi ya-
l, kendis' nind . Ve yalıda bir 

1

, 
hraro.,tçıdcn başka kiır-;e y<>k-
111. Hic sesını çıkarmadı. Y3l.ocz; 

Eğer müoJade edersımiı ~i
zı arkacfa~nıza kadar b:raka· 
y m. Genç kadın mem."lun yctle 
cevap \'erdi: 

Çok teşt !<kür ederim. Si•e 
:ı&bınet ol2ca.k. Ben Yeniköyc 
ılk ''<''a geliyorum, S'ze tesadiif 
e\mese)<lıııı belki evi de bula· 
rnazclım . 

Vapur Yeniköye gelince ıki"1 
bera:bcr çıktılar. Remızi genç ka
(1 ,J..ını ke Oi yal s 1na doğru gö
turdii. Genç ka.dına: 

- :l8 ııııııı:ıra burası han;rr.e
fontL. Belkı ~'"Cle yokturlar, sl
V• rn•klİJ<"\"iını.., d d" 

G•'~~ kedın zile baStı. Kel"'llı 
kcPt' n bu güzrl yalı}ı dii;ıi•1-
<ı u 2nla ı ıyordu. Remzi, h:z
metr ~ ... hcıp• da görününce biroz 

1 g r çl' < 'ı. G~nç kadıI': 
- Be1~<ls han:m.efendi !'vde 

'Jl.J' • • 

Dİ)'" >ordu. H ;rınetçi: 
- Efendim, burası Remzi x;.. 

lı~t b<y.'1 yalısı. Be'.k.e> hanıme
Irn.-Jı 'Ourada otur.muvorlur .. 
Cevabını verince geııç kad:n 

«ıni ·bir "arok;n1 ığa ıığradı '\·e: 
• - Bt ~~is ho.nımın nerede o
\uroıı~u~.ı biLyor ~ıısuırnz? 

Di) e sordu Hiunctçi r.wket 
le ce\"ap >erdi: 

Havır hanıır.cfcn<l' . 
G< r.ç kııdın ne yap3cağını şa

~ı ~ !ı Duvar:ın gö!ıges nde sak 
)anan R~l'"'Ziyc doğru yüriidü ve 
'hcy('('anla · 

- ş:mdi ne yapacağım?. Ben 
Adada oturuyorum. Son v~pur 
ı: ; ı li .. d ı;li. Acaba Bc',kisi bula
nıa.z mısınız? 

RPm"i ğuk 'ı< anlılık1a cevap 
verdi: 

• 

pısına d.ııgr·.ı ~ urfaiü. Gen<: ka
dın gay.n h!.iyari yalının bahçe
sine girclı \·e: 

- Bana veden aılres sizi!' · 
miş demek ... dedi. Hem tuhc,f 
h'°'m d~ rah:ı.t;; ı :dı;. veren b'r zi · 
yare~ o!dn bu ... 

Rerr.>i ıabii bir eda ile: 
- N~ müıı;ıH•l:ıet efeııd'm. 

Yahda b;r ben. bir de hizımet
çim variı .. d·c<l .. Bura.ıın·ı beğe
nır~niz Be1L'{,$ hanımı bulun
caya i<ad&r nı"<afır'm kalmanız 
ben m için şcrd ulacakl ı r. 

Geu~ 1'tdın ifüaz et•niyor ve 
eskı bır cltıs: gibi tabii han ket 
€diy-crdu 

Ya',nm iba}konunda. >nef;3 
nı ~'ıt11bı Sf'\"re-rlcıo se\•redf' ye-ııek 
!'!'ril f':, NC'Frln g('ccy Rc:ıı1zin n 
)'P\1c1...,da ~p(' rdi 

Sabah Boga11n J-artkulhJc 
mahnıurJ.uitı içir<le Lllvaltı et
ıt:1~T" Rerni'.l ·nıi.istac€1 i-;jnJ b .... 
iki saatte vaP!p d"tınıek iiıcH? 

Ne~'r''li ynlıda b;rJvarnk istan
bula. :nd Re:ır.zi N hat yal:vn 
dôndGÇ!Li z"'111<!n Nesrn gitrni~~ 

ti. HizmPt.ı;; Remzı be'·e hi·· 
me1'"'up t.ıa!tı . 

Reır _ , ..,..., kıubu , 1_ ,· .. nlr o· 
kudu . • ·es...-n diyo:'!!tı k": 

Remzi be;-; 
B: · adres y;,nlışl,ğı sizınle bir 

gece gcçirm~m<> an•il olilu. Ha
rc\;dl<'riııiz !ben: ~;ze tii'bi b r 
insan haı:nc g..-thmisti. E n m:i
nasız şeylere itiroz edem:yor· 
dum. 

Gitmeye mec:llıurdum. Bu &e
kil'Cle giUrıemcm mzımdı amma 
sizin kars-.nızda benliğim hiçe 
in.yor ... Bu harcket'mi affcde
ccji{ni1J ümi.t edi:ıto.rum. 

Dün ge<'<:Vi unt: tmıyacağ;m. 

Hürmetler .. • 

K. TASAR.RUF 
HESAPLARI 
2 ~kincitetr;n 

K•Jvvefo bir çift at ın çektii!i 
arcı ha~· n purr:2rası da malfir,1 
deği'.d:r. Araba yai(ları Topha-
11eyc g<ltÜrf'rek jkcın bir da~1u 
gö:.Jnmem«~ir. Zabıta bu iic na 
kil va"tasır. ı günlerdentıeri ara · 
mn.k1a rııe~~u](iür. 

Karar huJasasıdır 
j :i'.tiır 42/:?00 

f• !le ı K ·• 

ha' ... '~ ~ 

do b . • <k• lık 

ı.:;a B· v a n ÇaV' ır.a 

b \l.Pv ).}\ak 7 X 

-C.l! eL e mE ~ıl K"lıSti 

<:·•lu N n h ·· r.. a tanb ·] 2 ne: 

~! ı ' K~ ı .• ı •ı.:: rıa.tı ;:ı;cm • .. :> ~ r Cf' .. (1· 

ynn f' rr.o "·'{• n'.'f" . .,l nı•t:(',..inÖı• Slit.,'

} ı:ı • ı rıı l s.-ıb t t.ldı..ı6un:i<ıın :vr:ıa 
K•ı "ın nn l;"'r .ınunuu J ~/3-55/2 :Yf:ld 
dı•' t ··i 1nı·t·bınce yi•n· bı•ş Jq a pa~a 
Cf'ZtlSI öclc .e 'lC V•' !ıü~~um ;,~·:Hc-.

tiı,: tle •cr eti ı.ıc ıy::ı 11it ol!r. 't iiı; .. ,.,, 
. ·a · hu'· 1n:'1 i - r::ı g;;ı.ı tı;>;- l

c' e r.r ·n"' 'ııt n' 26/5ı!)12 ~ • !h·r.-
d~ koı·ar ve ıc;. (8880) 

Karar hulasaııdır 
~4 ..ıt' 42/204 

:-.rı i Korunrı a k .. rı.u1.~ır1a nAJfia]('
fe-btut F11nc Alt· Oey m::ıhallf5i Ş~
har.c çık•11a1.ı sol ak 2ı2 ;-.Rv. da oturur 
iaz.!a r.·a•!a J:ı.ot t<1tma·:t.ta:ı IJÇ u 

Hasan k1l.1 At;.:ı• hakK nd::ı İstlnbul 
2 !ncı ::\Iı:li Koru.ı1r,ıa ın;.,h.ctır.e.iiitule . 

e~rC)~.-.~ f•deı n1a\;.kı';ı-;e net.ice . .,!n-
dc ~J1.~ı1..1.ıı .ı.:ı f :ıı ·bit ol<t1·gundan J\-iil 
!1 Korunoıa kanunıtnLi.:ı 50/1 - 52 
nh.d1t>1eri mucrb·ncc b·'i ıı·a pa .. .l. er- , 
:ta.s~ Odcmt's;nc ..... e yf'<!i gtın nıüddet
;e de !.icarı t.l.f':n ff.t'n'inc ve hU-Kuıu 
:,aı·1('Ştı1>-11rle ueı-...:tf suı.,~!ı.; . .)·a nı~ oI-
-n ait \:W"C kDrar huliıı&i;ıının İ\<l~ın 
gazı ~ı!lde- nt•şred; mes•ıu• 22/51942 
ta ·h\,nct'l' ltaı•oı:J.r verı~di. (886:>) 

K dı'6ir.t< i\y nlan ._ 1 • 
· ~ ,1 · \ ::; •. ,,~~- .• , 

tkr:ımıyeler 

ı ariet l WO J;ralık 
1 • 500 > 
2 • 250 • 

; 'it "•·)~' '-. 
·' 1 ; \ 
l ~ ' .... ~ı • 100 • 

• 50 • 
> 25 > 

> 

J -

• . ' y 

" 

,. 

1 f rihisarlar Umum Müdürlüğünden 

Fıçı tapası <ııarap için buyük) 

Fıç l;lp.ı,ı (çarap için kUçük) 
\~e:·j:11:ıy şarap rrJy&sı 

Bı dul~ o: .·ap n-aya.::.ı 

Alka!ı.ı .. l: ~i:'"ap rca,)·nuı 

Romance 'ii:<ınh ~-.ı ~P mayası 

Tf.fi.ay P,l'fıP mar,'<ı.Sl 

l - Y~arıda cinı-; ve miJctarı 

t."'akh.t. 

Pa:za.:-1ığın 

Mi kt:ırı Günü Sa::ıt i 

50,000 ôdı.t 25/8/94Z 10.50 
Salı 

60.ono adet 
350 kilo 
50 > 
1-10 ) 
40 > 

15 > 

25/8/942 il ,-
Salı 

yaJ 1 nuılze:me pazMrlı;.]a satın alına-
• 

:ı _ Pau..ı.~k h .... a!;:ıı ında yaıılı gl. r ...,c t-. atle•Oc Ka ~-aı lf'ı;azım şu
bt>!I rıclek.T werkı z ü 1 ım l\oınisyonı,1nda yap~~acuktır. 

3 -· Fu:ı t;ıpas· uUfl~t.ın••s.i her g Un ö{S:eden son"a ~Oı.ü ~eçen Ş\~i:Jcde gö

rulct: ·lir. 
4 - i:.-tE;c-Ji\erirı p;.za.rl:at için ~.y;ı~lunaı; gün ı;~ :saatlerde tek'i! .e-ce

ce4tl rı · fiya· .. u.ı.e nden % 7.5 glKc..,..ı·e p:ı -;:ı<(l:e bit·lı«.tc me-z;.'l:ür kOt!n-isyı.:ına 
mü raci.!~l.: •rı.. (851G) 

iKDAMIN 
• ..KÜÇÜ~ 
ILANLARI 

Ga•cteınizde bundan büyle he r hafla Sah ı:ii nlni ur uz ilan· 
lar sülıınu tertip ediyoruz. Sa tıbl< ev, ;alılıl< """'• • kirahk el·, 
is arayanı.ar, i~çi ara yanl ar, zay i. 

ilanların; ' saürı geçmemek Ü<ere SO "'""'>" A"'.ı'redilehlle -
ceğini nmhi«eın karileröm ize bildiri~ orıız. llıııı. bed<'ll damga 
polıı ol~ rak da göııderilcbili;. 

........ ..... .,.. 

SATILIK 
SLl .. T .. -\.,J\tll\t~ ·r ·rı.: - Tii.VU!<.ha.nc 

soAJ~.ıD<.ıa J '.! l1'1111an.>h ev acele ~a-
1..ıJ:({tJ:. İt:iilUeki!t'i."i! nıüııacaat. 

SOCO LİR,\l"A SATILIK IW - B:a
kırköyı1.n<fe- ıqaS)")na ,.c trene nazır 
!\"iaın1J.ayJ hô~~.m 8 odc ı k;l:·g;,. bir 
b'ne "'''koliırte. T••I: 433'6 (0. J15) --

.fttOOO LİR .4 Y J\ - .Fnıfrgiuıda 2{) 
b; 1 "{'t--e '"': ·,,, 1000 :"iryva ::ı:gacı 

500 }.; tuk bar. kü~·ük !.;. Oşk ı·n~ ~.;k .sa· 
t,J.!iu •• D< _,,a 211 'lel -l.J.439. 

-----· 
A.( l.LE' SA"l IJ~IK - Heı ~l'ibnya 

(,• ı 1:. y e t :ı . l';'! , J: ,bil kcı-

cı .. • • Sı>f;ı.. r'tı 'Y da Sı•r\.•et 

l: .,, •r J . -- - ......,,_ __ _ 
Bo~:>Z "ı KBP.lL!li Rıl,tın: 

cadde ~z.r ,,d,, 1000 'Tletrı• ..ırsa mct
rı~sı "5 l": ;ıciaı• sn.•ı?ık' r, Do.~ya 242 
T ;- . n C• •ı.lıu .. :vc. ·re;-ıianı E.11!ak 
H n l-:Jr lio.it Yu"th Tel 44439. 

o----~ 

..;ATJ!..JK - V"yJ a .n· ınııliı.tı h('
"-~1:a11 h r "-"' on t1;, nıı ile s:!lg~" dL 
kış 11ak nPsi !-atı] ktır At hirk bul
''At'l 281 daire 4. 10 d.a!". ll ye kcıdar 
rraı1<0t\ .. t. TtıC'for 5~34 li70 

sxnr.ıK AR~ ' 6110 nı2 C'han-
girde clf r ·ıe na ~5000 ! rnya ~atı
hk tır. ·r:ı p!e :n .t cU ve::tıt Han kat 
No. 19 n· .:-.ca.atl ·ı. Te:.eton: 23426 

SAI'JLJK ÇiFTi İK - Bur>aya 
P• k y •.• ın ırıesaf'erle gPıl.;ş ~amanlık, 

arı:-, ve iki tıö· •'kligı h:ı!z 250 dö
T:ti n.liK nıünb~;. bir a '"ı.:a satılıktı1'. 

Ta].o!Prtn BaP.=ada K-01 h:ınıııda avu
.}:at Cı ;nil öze ıni.lnıcaatları. 

A CELE SATILfK ~ltKEC\IM.EL 
SAXGE TAKLO~rn·rRESİ - Mülf'
h.ı~ıtı ı-aJ>')ru vardı··. F;ntı 500 liı•adır. 

Görnıet< ve alın.ık istiyenlcr FatiJı 

, ı Se.Jclmeı aparıırr:anı. 4 üncü 
:ı.a. llL•r gun f;.8.at 12 dr n 14 de ka
dar ;-,- urocaa.t C'dt_.b!lirler 

SAl"ILIK AGAÇLl ARSA - Çille 
H:ıvuzJa. lla Ba~iJ t c.utd~~ınde, Se
la:.T:i (f"~"T.t: tran~\·Jy d,.1r1J.ğında ağaç
~ı d''Tt z · ka ıı a.sa atıJ.'ttır. Ta- ı 
ı'Pltrin 42!t27 müracn.atı:ırı. 

Z.-\ l' İ - 'P..h\htelif ış!ı~ ·inlde kul 
Ianrt·~m tatbik ı11ührilınü za.:;i eltiı:n. 

Yt"lı~:ni kautıra.r1tgınıdan eski~lnin 

hilkı~ ..1 yoktu • 
Mı1lı1k Kü,·i.ik başaran 

C;,.\Tl • .ıK KA:\1\-.0N - inşaatımnı 
kır nr'en ı.io.ayı ~3 Kvnya plaka 

,,. • ... "•nı la.i~ya ~ 37 Şe-ı.·role karn
~· l l~ sat.1ca ı:,: Talıp'~rl"l i tfaiye 
D"ıtY'ii.! 'Unda H~yıl13ı'W otelinde Kon
~&1ı .,,oı:or 11.:.staf:?y~ mt>·.:ıcaatı. 1793 

ZAYİ - 17 "Ylül 1327 ta.-Uı.inne 
1'u1c ek Mf!ı~n<' ;; n1ı·k't~bintlen: a mış 
oluv .J•n ta.~.kıı . 11ı-e1ni ıa)·i ettim, 
.l11nı~ınl ;: !l:C:li,.'"'Jnda.,, 11s-~i3in!n hlikm1 
yı0ki H', ~f.2 

52 AJınıet Vahit 

~I~-

\ 

.. ... 
rşcı ARAYANLAR 

BAlA:-1 UJR nziK ~ll'ALLIMI 
ARA':\.l\.'Olt - .\lıiı .. caat: E.rc:nkOyü 1 
Eh.:1;"'ffnoı solrai;J .. ·o. 11. -,,___ -

ECZ.\(l KALl "ı\~I ARA),l\OR -
İ.s1; ıb.-~(!J ~~lı~11~ı. • .. ı. ;(' IJQnr· :· 

vi:ı.ıt iyt b:r pra, cy-:n kalr ... l~zınıdır. 

L.ıı.;eii 1 ~ı~eı 1':t.Y.'t' ;-l' :ıp;ı tı n:ını No. 
17 tln .). A!ıc:ot.cJn.ı n:ıl'klı.opla nıü•a-
ca:at. 

JTZM 1 K Al .l'AS I Al.J . 'ACAK -
R"- ı·-...l ,j '\Ic x~ •. };"L ı~Jn e ı:al:ı •. -
JrJk üı•' e ec .. t: Kal r ;ı lınaı.:::ıktr 
l1 ilı~ıı.:aat }u~~.:ırıcı ,tkı .xiLt";f>. 

~--~ 

HİL\tETÇİ ARAXIYOR - Ev ·-;
lf"'"i:lC!en 3n!ar, c. ~?ay lı c. ·.i ih:.~~ o:1~ 
ya-;.ı bir bavr.n arıyoruz. '.ftllip1er i:t
da ı:.. tc • itı. c n ı • ll. ,<\. rurr.zu
na nı . ..ıc::atlnrı.. 

,.,_~---

R j R F R A'>SIZC.\ HOC.\Sl ARA
'SlY OR. - iy: Fra ı.ca b.1.r !ürk<'C
ye b:h :{;.~ın ı;;Jkı! 1crt•ı"l,\J, ,\-!!pabilrn 
bf~ h ~•·Y~ iht:yaç varcl: . Ta'.~p}eri n 

Jı:;-o.:.. tprrı , 5darec; ---.,ı nliifacaatb-1r 
<>---

Bir. .ixGiı.u.n: llOCA SI A.R \'IT
l.'OR - Hı·r gü~ ıoı: ·den rorı:--a ta .. • 
bP~J, .. 6 ;.ra.Ernda 'sırtl müsait ·ng"li;
~·i iyi bıii:. tjrk~yl iJ.'i tPrCt' lıe 
Pd€h.li. ~r hrıca nı:-lJYlrı. Tali.pJerın 

İt.daı'ı G;jı.•·lı·sı ~da ·eıain(' v. ~f. ya 
mür.acaatları. 

KİRALIK J\IOBll VAU Al' ART
MA' --· 5 Oıcta. l s:tn:l•:t ı·d:ı~ı hf"r 
türü konforu hai1. bir dn!ı·ıı mr;bi' 
yalı o~'lrak iClr<lh1ıı;+.:r. Telef0n, frigi
daıre vardır. YC"Jl' :'iehir S.•ğlık sokak 
At·l·.ın Ap. kot 3. Tı""letrın: 323'1. 

iŞ ARAYANLAR 
16 - ıs v AŞLARlSDA - Ll:lıoratu

arda çalışacak sıtrr.atli bir kl·L ~çiye 

ihLy.;.ç ,·arou'. Gaia 1a. Pcrşeınbtpa

ar cat.ldesi Bçre;f<t05lu -<ıan. K at 3 
No. ll - 12. - ! 

i.~ .<\.RlYOR. ~ l 7 )'8~<1.a 9 \lflCU 
sıJHf'an oynkı..ş k'nr.-eşıt, dak tı!o "'e 
n1tthacE"be ış}erınJ·J tfcttil>ı; bir 
gene !$ <orıyO!", I-iı_.. .. turlü ,ıart!ar aJ
un-Cia b;r yaLJ1~ne iş!{'l'İllİ dt'l"Ubte 
eder. Taşraya gıcıebı! •r. Bu sfıtunda 

(İ.-.güzat) rt!nt2.ın\? n-ıüraco.ıat, 
Adre~: Vi~('z:Jdı.! J\l. Kervanba~ı 

sokak. No. 8 B~ı\.ta~. 
~...c..---

DEro ARANIYOR - Lin1ana ya
kın, mat.but bir cmt~:ı depo9!,.1 a;-an
makta.d:r. Galn.ta. pe-rçemli wkak Ses
li lJan<1:ı İşn\f'n limhPd şirketi 

-----<>--- -
FiKRİ T. KARDEŞ OTmIOBİL 

VE ~l\K.İ'o:İ:sT OK l 'LU - Yeni dev
re 7 eylülae ;ı!dc~~~-.tır. 1-I~kın .. t FıQ
för Y" ınek ~~:yı•n:ere Tallrr.a!na
me gö~er'lır. B.J.nıOI'ltİ tratr.\'ay du
rağı} ş:şli, telei•Jn &V2~. - 5 

Tl .S.'\ DER:,E \ ' I NDE - MP'!.tedil' 1 
Ji:-;:ı nw.alli·,·]~·ri t:.ı"3!:nd;..n. ortJ ve ı 
lise taı~oe: 'rine rıy a zi)'L' • fiz~k. k:rı:ı 
ya ve ı ı;.ın i!e,.~lt r~ "·er ınektPdirr- ! 
Ak::ı .. ı"tly AtrıtUrk Bulvarı No. 88 

Dikkatine: 
Fabr k:i·mt7.da yapr. '!.cta o:duğı· ~l z 

Transmisyon ve vantilatör kayıştan 
\.v_,.bpa m:1 1 larının k'ı.ıv\·ttt n~ f~lk SJtı.Ş temı, ath-:hr 

Çıft Arslan l\ıiarkanuza Dikkat! 
Y·~cf:<;._\3. K,ı:lı~"ŞmCGüd1.'r'Cci sok..'\Jc. No. 12 - 14 

8 EK l R U R G At~ C 1 ve R AS i M ES Ki N 
Kösele Vaketa Fabrikaları 

Tt"1graf. Organcı - İs tt:~ıul Tc-lf>fon: Fabrika: 20390 
Ya7.ıhanc: 22574, J.!J,;_ "'"<': 21825 r. müri\caet 
Satı ş y~ıi: Gala tad a Te · anr ~addM 126 No. 

TÜRK ÇELiK MAKİNE EVi 
T el efon: 42140 

istanbul Belediyesi ilanları 

Gayri menkul satış ilanı 
Beyoğlu Sulh mRhkemeteri 

başkitipliğinden : 
A l" Htı.a Cilı;,1~ \'t'l't'Scs4ıtien J ~ .ye, Be:~~. Naci :r: &o\J:op :ra~rb11 ... 

r;H"J r n t-a..,-ia:1 \"t' ınli.: tf",.ek'1n nı t. son • bu u•1ch.k1ar·J Bı1yo~h.ında 

Hui-l'Y n ~~" ına':ıa lt·!':itllde Ta r..al:a .• f adJ.e ooe t-sk· S5 Jeni 10:1 Nu. le 
o:ü.oi;kanı ü. .. ::1. .ınıcJ.: b;J. OOası olan 50 '1~e-trc n~ur•bbaı ır.~ahıı1 Müıı7r. 

S10de \"C ;1000 ÜÇ bin Jra kıJ·n11•t1 ,n h mrrıP!"!~jnclP gnrlj n1'0ı!ba)!j ile Ga ... 
·~ıaeid '1üey:yedı.adı1 n:ahal! ... ·ınde Miikı-i .çJKır.a ı eokağJ11<ia :<t 15 17 
~e'.~ ıı, 23 k,,µı 5'•Yı!, ·vı• boilrunı katı ile ztr1.ü1, ;ısrr: a , b!rinc ı, ikinci, 
u-çunclı ve tavan Bl'i:iS~ k!atlarından iberct \'e her k0ttu1da brreı odre.ı ,._ 
1an iki~i 92,40 ın"tre murabba ı ineahai ~o.ıthiyf61nric '\'C' tamamı 8000 ~ 
kiz b:-n Hra klJ'ıne-l' n1uha.rn~nenestr""'J iki b;ıp Mnr ~uyuı,ınL;u O:~ııc& 
2ımaı1.1.<in. Q(ık ar ttıırır.c:ıya konuln1u,;tur. Garaj ve hanf!trhı Falı· ev~', 
taRE.;nı~L vP taf!'lll3lı vaı.::ıeı z.ı:bıt varakaı;ında ve kr:ir ı·apP:-ıınrla ;,;:.:ı..ı
)ıdır. 

Bir~!JCı <l:('lk arttı,·nıa~ı 12/919-4'.! ta ih;n•• trs::.dJ! eclcn narlf' i g;••tq 
sac;.t 10 dan 12 ye karla: H· ytli]u ı:::u 1 h nıahk 1 rrclc-ı·ı k~1c-m qckib"llkia.. 
b:ı.-ş k:ıtfp neQ':d1otf.e ıv apıhıczıktı". Aıt;;rına bt>del• rrraıha r.ı·.en kıynetın 

:~rii4<le yetn~ bc~~ni bulıntd.ğı tatt7.rd/\ ~n ı-oıı. a1-t•.i.. ar.ın 1a0-bhlıdfl 
bakı k:ı.ln1ak Ül.f·rc mUuy('ıde on go..n 1<'ıı tat ed.i!r t'k .kine :;.~1Jt .. 1\-

tırn1a~ı 22/9/942 t&rih~ne nli>.iad;l salı güno !aat 10 c\.ın 12 yp kadar "-" ·• 
E'd'.'•'rı~k ı_·n c."Ok t:rttır~ııa kat'i oJa:Rk Jhale e'dileae~Wr İh~lc gıiııt ııc 
kad.:ır birık.ı1ıiış ,,.,, bir:kı:crk bı~lediye btoo \'f'rg:teriyle t-vkar ıcare~ hıs-
5t'd~l'la ·a. ikale pulu, <l•,l!ıiU)ı~ riisuınu, 20 t.<:nrl.:k tavıı bc..-Cer tapu vf; 
kad;ı..-tro ha1'('Jarı müşt.""riyl' aitti. 

)f:l~~yt'df'l"e i.şt·rak etımek ~teyeı1 1 • rin .ı;ay rne . . 1cull\n mutıemrnm 
kı:ı·.,··nPLnin ylizwie ytdi buc;ui,.'t1 nisbr.!:rı<lr PPY ;ıhı;eı nı \:ı•ya rril t Qtr bar .... 
kc.nın bl: n;{:ıbettı• te·mınal l!lekt.ıbu·1·1 ,·erıı't· eı·i 1;arltır. A:ttı.nna bed<".
Jinin gayt•i ıner:kul keud-i-s.inı• 'halr olunan t.ı_ a.'n1tian ih~ı'e ,un rı~~<'n 

itibaren dt~rh<.ıl V"Y!! \'ed:rcck ır.ülı\E't .çLn<lc n JhKt1 n" ka.sas1na o •. 'lf·ı:~ 
~11* ı Jf.lıe.-buri<J:_. Ödı·nır.r~1.Hgi takchrO lha~e fı•gh edllcıe1t kı•nd c dtn 
f"\"\0 Pl ı n ,;uk .ek tek.lifte buL.ınar.: kım,c ki ib :l ilra ı:ıd 1'' f'a1'kt:ın ve z.:.
raı ·dan .r.tsı..ıl tutularaktır. ]hale bt:dPii furk· ve ~CÇPn (: ınJc .. ın•yuzdc bf'Ş: 
fa: ... ı ~· rıca h ikrne h~cet ka',,oksı.ı:·:l f-"! !ii:ıl ctiı'fc\ ktır 1pc•r1

• s. aı.ib; 
ca~tı·· 'je sa' r a~5kadıı'.·]ann ga,y-rı rı t,,k. i zt"rfnde-k hak1aru f · ve 
rn ",(' ca·ryıl d:!r ola~ı ·Id!a' lt e,..:ı~-~ ırwbi.J.'e!r'yle ;lin •ar~ 
lhi?ll!C"' • b.-ı-re. l)'l bı:"f gür\ içindi• s.a11-. .mem ... ı bulımar. mahkl"'!ı"!ıe b!l'J 
kirt b ı: > blld: rrıef.,rJ J!z ~ndtr. A.kst ':ıkô;:df' h:ık1Jl'l t.ı.p~ sic ir- ı, 1e sab 
o1n- 1~.1n'.rı <1.·1.- bedeHnin payla .. al" Ja?ı h ..-ıı' bırak tırak. c dır 

)l G.zayedt•ye i tirak edenlerin büti..ı.n sat:.ş .~ttlannı kn.bı ' · tm ·<Ş , e 
cvt't" ' 'ifn o.~ı'ı'nm s ve b• t"rck gayri ınenk11ll' talip buiı 1rr: c -0 el _ıkl.arı 
ad ,_,Jil{lrek sonradan itirıı.ı:lar" mCfl-:;ıu olanuy.ıı:ağ;nd;:ı:1 :Wlıp!crın sat.ş 

günür.<l<>n cvvf'l gayri ,menkuta gP,lip gör'I!e!rı i ve fazla malül'J'l:ıt a 'T. ;.~ 
istcyı .1er:n &42/·r.! No. ilı 1 n·ahkcmc baş ~tı·:pJii}ine rntir;-raa.t l'tınelC'rl 
il~., o!:ır;ı.ır (!l-l?'/42) 

Kadıköy Tapu Sicil 
Muhafızlığından 

Kadw ... y ı eski l · kuda ) A' nl>:a
d.e ına.tıall ..Cl~n K ıılar ağ;ı~ı çeşmesi 
ku:.'b.ncc• )'t•nı yo.dı. ef.ki 4 nurraJ'a1İ 
bir tal'ı:tf, ı-ıa...an p.:ohH-.:an ~as: ve 
bancsı Yt" b~l· tarafı bamn baIP:ı. Ma
oel ve ~ldii?.ırrı ııa~.! arsası ·:c \i.i:' ta
rafı \"Jtfın crr sı (İsmail pa.-;ru11f! ''a
kıt a~:ıs;ı) "" b"r tar< rı yfni yu~ c 
n1a}l(l'".lt 1600 zira nuktarında ;ırsa 
8/7/337 taı ~·!ı.!i n1Uste!>na, Altuni.wde 
İ-smnil Paşa vakıf Mnt·<lilP \·e ta-1ı.-...
m1 dö7't h· ~· ... e iıt·bo.·i!c birıır h'.n0e~i 

Aziz oğlu Hakkı v.~ Dr.rvi'j Ali vı~ z.ı'n. 
cjye ~avan ''e slltcii HaliJin ,._;vyian 

wtı.tf'ler;nde mııJ(ayyet iken 1rı.alih l ~r
den 7.cn~iye Şayar.. ve Halil dörtte 
1ki h:ssc·<"rini 334. tarihinde ifraz. vr 
ıak<n1 etıt:ı:~rck na mlal'ına :ııilEıta 

.k·llen \'C bcımt,ıı!;bi harita te"ctl e!
tirm:~ıc:rdir. B u k,C1'·ro !hıİ6Sedar Hatt
kı da mıı!." ' o1d ri?'ı ı ml'zk:Or eski 4 ye
ni 10 ntın:a _·aTı evin tniliit.akilien na
mına te-ıociliınr isten1fe ol'mıAkla 515 nu 
ma.ra~ kan;_ın ''l" nizamnanı<' muci
bincı! 2!1/8/942 gilnürıe m .ısadıf MJ.

marteıol günü faa! 15 de mahalJin f!' 

t ahkikat Ye me.sah-1 icra t'"~lileceğir. ... 
df'n i-.iı~ı gay i nıenkı·\de tasnrrr t! ala
kasL iclcı;n edenler bulu:-ıch;ğ-_. tak
di·rdı) evrakı mü!'.bitcJerile bir !k.{+"' 

tah.ıiren Sul~'nahn1ctte Deftı•-:iıant 

binas!:ıcf:ı. muh~fız . ..j1mu..'l \·rya mü
a;yyr-n gUndP: nı:ıhaıı:nde bulunacak 
n:eınu~muı.a ~tir z!annı hı;di:-nı~lı1 ri 

il~n o~unu • 5R4 

Sahibi: E . t Z Z E T. Neşriyat 

Direktörü: Cevdd Karabilgi ıı. 

Basıldıi!'J y~r: •Son Telgraf• 

---------
Kartal iC".'3 ~lcrr:uıh.ıi!;un<lnn! 

!!-12/3 

Bi boı ı.;tJn dolayı ahc~ o'up ı-ı -
rc:ı:ı;- ~ ÇCvr ·il nP K3f1- \"t' , en 1a 1-

._tpı .1ın f:·k Maltepe soK:ağında ~ar ... 
k0ın r:.a.ıı ,d1 tarlası eı10ovın niıfrP.z 
iki har ~ Xo. Iu ru&İ' 1 ga ban m .... 
kadJe n ttitlrncu H sey ıl e,ycV'!r. C(
n1al bos1anı şiırınl -, nukadden1 \" .. 
s'n r~ye\·m SJi+ vPrt-se&i Cemal basta· 
nı cc- ~n tren JOl 1 ile n1i.:hdud \e 
jçindP ıııll~ı~e«ek klı:vu.su bl: ·r.a" \6 
behl'r DH'tr<'Si Jk.İi lira kıyınet llr -

-hr~n:n11.~neli 919 nı.ı t P. 'Ilıı ctn da j 

bo;:,-'taoın ~·.,r;.-.ı J8/9ı9-12 ta lbıt' n1 -
~adi! cuma gi.in~ ffl ; ıt 14 tr \'•''"· ~rı 
lıP<lel kty:'Tlı·ıi 1rııhan1 .. nf'nPr: n yti ~f': 
yetn1iş bı•şkı.· b duğu 1;..ı..<li 'de h ~ 
lesi icra oJı;naca... v~ h -nıkdar u1f· 
rfnd. n alıcı ztohu · ~hneı! tn. ıı · 
t:'n Ç•Jk artıran~n ta. hikl:u baK k 1-
rr.ak iittre 5/10ı&42 tarhı ı' 1ü ·
d::f paz, "tfsi gür. .. G. t ı .ı ~ ··ı 
halesi •cra lt'T.L.n.-ıc:-•t!ı.rtda•ı 
1 arın yüzdt1 yed• liC' 

.,oey ak~ e vı:- r;.rt. ,a 
lıtr-y,"'t~lflrl~ tarihı ıe-ı 

~a: tdj , ··a mPnu 
ları lJan oh: :ıur 

~'!lrl rr. .ı ·a .ıt-
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Tahsili emval kanunu 
1 Verff n q, ··c harı;lara o.t 

tafsilat hi.Jklim]eri ve t;ıU:ıil<at. 

Y ı::ın: T \frl< Kural 

ll!aliYe Vakiilcti t•hı..L!t 

Umum 11Udünı 

~f.ali, ticari \'c sın:ıi Uıi.le-SSE' 

sek.de her türlü ""'il" rr ·m ve 
harçlo~·la alakadc.r devi<-! dair< 
lerinıde is!cıi bulu.nan he@<~ 
için lüzumlu bir rehbcrdır. 

İstanbul Sıhhi Müesseseler arttırma 
ve eksiltme komisyonundan : 

Sillh:ıt ve .:çt.1nsf mu·1verıet ·vekfl.ı·tı t,·in 50.0<>IJ adt:t ·i. e~nl 1:u 

amıpulii in1a1i i~ı a(ık ek..,\ltmPy(I ko·nılmn-;tur 

ı - E'~~ltrr.e 19/ 8/9"42 ça ·1.anıhn gunu aea.t 14,30 ci.. l.":ağa of:_ ın.Ua. . . 
S11hJl~t vP. Içt~n~i muavrnet nıudi.ıı' Lli;,u b;nv&ıu.da ku. ·ulu ku7nl'>y<>1lGa 

yapıl~~<ıA.tı . 

2 - llu..lı:ımnıen bcd"l bı?he~ ~mın:l 11:".ılı)·t 1tın 4.S kurı.ışır .... 

3 - ).Iu"·eı.~kat t() -11111.a.h 168 ı:ra i5 iı.uruşt • . 

4 - itt.eklile: şartnarte-sin: c;a!.~:na Rlı:ı.'t~ ı ıe komı~da go ı• ıl le., 

5 - İ !tC'k,iler 1942 yı:ı T~caret Od~· \'.es•bs·.e ~<i90 ayılı k~n 

)-·a:1..:lı vcsikclar !ı~ bu ~c ye!cr mu~·akkat ten1 at makbuz ı.:cy .. b .. ~"" 

n1e"t c belli ~ vf' sa 41" ,{ rni ,yona ~" 1'r]rr. (83 ; / 

istanbul vakıflar direktörlüğü ilanıa~ı 
Yıl:a~nbP.ri tc-v}iyet vaı.ıresıtıe alaka gost ~rıniyı'n \ e aıd.:.1.: lc1 

TCn ızcc- bılır,,~:rıiy''n (Aşık Paş:;.dn, .:\.sude Jr_tun) va Jf_ J.1 m !.t~e ._ 

ye~i Fahrilnntsn Fotrr.a At.ıfet ile K. .. ymakarr: :'.\'Iuat~ra. Bc:~r~ın ta h· 

ilandan 1tJoaren 15 gOO zarfında ı.00 .? 1lz. ~tdhak 'a.ctıf r k :n lur.ır
ligır.~ ır.üracaatla vakfına aid nnıarneh·yi takıp ve Jıay.ı.r prtla:ın. ıra 

(· lme1erı i:tk~i ta'kdirde hakkında kanuoi nıa a\t'le yap1·ac b t bliğ n-.a

kamına kaim olmak üzere ll4cı o il ur (89~1) 

Kütahya Valiliğ inden : 
ı _ Em:Gc-hJr, Af}on ve Tavşanlı yo.1. r 1"1 yn.p~ r ak lan p l" e kal -

d>.J'r. l.ı ~in Jınacak 300,000 ad t. rı...;ı. u p 1 ta§ıı 
günü t l~p çrk.....-ıarlıtnld:ın 2490 sayııı haJJt -.. 1.1 .ın~n 4.0 r. m \? 

t.eTf:Jta 1 411.7 942 t..ı • hindcıı ıt":t>aren o~r ry artu·,da pa~ ,Jk.l ıal Gl ıt.u~ 

r.nrlastı nlmııtır 
2 - T: bır n~ bı~ l 30,000 ı:ra ve n1 :v:ı:d<:.ıt Lıc 11 . ..nal otk('.ası 2250 hrac . 

Uınuml bth~el~r çın al ınacak (8 5) adet ınuıhteUf cins ı;dan açıd: cJt

S!tn1eye konu ınuş~ur. Mecmuunun talunin bt'de:i (1155) lira ve il:<. te

m:nat1 (86) lira (63 ) kuruştur. Şart en1e z.~bıt ve muamelat madurlUğ 

kalı'"''""" görü)rbilir jı,.,ıe 2/9/9H çarşamba günü sat (14) de doıml 

Dıcü·1~enrle Y"Pılac~ıktır. Taliplerin l.lk tcmiı::::ıt n1'0kbJ% ,eya n1ektup! rı J 
lı::ını.!li,'0 ibraz.. l!iı.ım gclı•n diğer yesikalariy1e .ıhale conil .,... !l.yy~n 
,s.a;ıtt" rl~mi encüı11• 1 nde bulunmaları. (8915) 

3 Eksiltmeye gim1E"lç iNn \'iliıye~ Nr.f'" :\JJrtı.irHiğüne ı ı~ 'flnıat a • 1a-
cakli! t ı hl l'* t ,.e!(kasını ve Ti..c-arct O<la~ın.n k:Jyttlı l;)u n~ f'kLırın:ı r 
\ies>Jt~ı ıı U\'akk t tcn-....:n 4 mditub.ır"u DJımi F. cU •. c ~ az rtr.uf'k mcc
lıurid" 

4 -- Bu $ bakıkınd<ı !&.z~a ..,. i.rr at alm le ' do9yay g<> mel< 
her g\Hl Daın 1 I!nctiJ:ıcn k .... Jc-li~ • ır o:M.c ... a' l'debı .irJe•· 

5 - j,tı.M. ı,rıa her gün tıçuncu rıı cı>d.e yar,·~\ ..... rJd K 
'~)e· Daı t J&)r.l'jmt•nine ro1Urocaa·ı• ~aı oı ıu.r .. 

cyenh r 

ya \'i 
l83oO 

• 


