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MOSKOVA' MULAKATI YeaiDahiliyeVekm Ticaret Vekili 
PEKER Dun muhtelif tacir 

Dün yeni vazi· gruplariyle görüşt-
--------1--------

t Op lu b l•r h Q re ket yap.a C Q k fesine başladı Terziler, Yağcılar, Şoförler, Mobilyacılar 
• Manllatu.racıların mabtellf dlleklerı 

_____ __ Vekif, teşkilata Vekil tarafından dinlendi ve not educıı 

M aırl'Ş&I V 61'0şllot 

DOGU CEPHE·! 
SİNDEKİ MU
HAREBELER 

AlmQnlar, bir buçuk ay · 

Rusyaya levazım gönderme 
etraflıca görüşüldü • • 

ışı 
--~~~-~--, .. ~~~--~ 

MCitteflll matbuatı Moskova göraşmelerl
D.ln mlldm neticeler dofturacağmı ynıyor 

Ankii.ra 18 (Radyo Gaı.wı

si) - Çörçil ve Mı.ster RulZ'Vel~.<ı 
mümeı;;si!J Mister Hal':'ima.n 
Mo.skovay:o varoıkan akııatn Sta 
liıııe ilk görüşmelerini yaprn.ş-
1"'1'<iı. Bu konuşmalaf 4 ooat 5ÜJ'
mü~tür. Çöı'Çil ve Han"m:ın er
tt.s. günü. ],1JJoto& b~rTI.şrrı<J-§~er 
ayı.i gün tekra.r Staiinle bııhc5'
rnL~lördw. Cuma aıkşamı S:aı;n 
t"ra!ınciarı Kreml'n sara_-ında 
t:r ziyaret ver;lnıi•lir. 

Jlindistan llaşkomuıanı Gene 
ral Vav'-'I P~embe g nü uıak
•a Moskovaya gelm'§lıcr Uçak 
;-<lcia bir arızaya ugradıgı ıçın 
Vavel Tc•hrana ger; dönr-1ü. ve 
•iyaret gecikın.ştir. 

ÇOrçil, Harrim"r ve Vovel 
C.uma~i gürünü M<l6k(l'\·a :ra 
knıında biT köyde ge('irmıeler, 
~J..şa.m ÜZ<'ri vine sU:to](' gô
rii .. <ınl'iişlerd ir. 

1 
1 

Bu C')rü~ler Rıısla.r ı.ar.ı~ 
f..ıwlan ı;,k, sure~ gıız:li ttJ'tul
muşt.ur. Çör~il, llarrımaın ve 
Yavevn ı; :a.;g'ni Moıılwv~ 
pek az ~ıl!Tı<ie bı:r.r>0,du. , 

Ç ör~-üin tel graJı 
Lon<l.-a, J8 (AA.) - B~ 

kıl Ç'on;.ı Ayrılırk.c>n Sta.lill~ a
ş..gıoak.i telgarfı çekmiqtir: 

·Bana !karşı göster<liğmiz as-
ka<h.;lık \'e ın:safü.pervcrlikten 
ool<ı')·ı size te!'<: k k"jr ~.ırı bu fır
sat• c.n ıstı.fade e-d yorum. l\1'0-"
Kovayı zıya.rt'l ett.ği:n için <'Ok 

lıahtiyanm. Bu, ~\'Vela si'U' du • 
r u 1xırımı bJdirmE'n!l1 b;r "':ı.~ÜP. 
olnıa.sınd:-n \•c saniyen te-ma.Bl
rnızın da•vamJz. için fcııydalı ota. 
cağı hakfüındaki karaa.timcil>n 
leri gelmektc<lir. M: Mokıtooa 

'ı, iyı hanralanmın :-b'eğına de
,f:ilc-tinizi rica ederim • 

(SONU. SA 3 SÜ. 6) 
......... ,.,. ,, ... .. . . ... ..... ... ....... '" . ... 

Ja, Kalka•Jağlarınınıi- Mu·· ıaA katın Akı·sıerı· mal eteklerine JayQndı-

lar; ıimdi Ejder hana ~~·:,!:!===~=:.!:!==~===========~ 
doğru yürüyerek Volga-
ya carma1ı iıtiyorıar; ndra 3 üncü Rayhın ölüm 
VolgQyı tuttukları tak· 
Jirde Hazer denizinden çanının çalındığını söylüyor 
Sovyet Rusyanın içlerine -

giden petrol >'0~" i~ Mihver Çörçilin Moskovaya Stalini 
/ randan gelen muttelılı ' • • • • • v. •• 1 
yardım yolu lıeıilmif o- harbe teşvık ıçın gıtttgı mutaleasında 
focQktır. Ar>k a ra, ıs ıR"Jyo ıı.zett«) _ 

J'Qzan: ,,,BIDIN DA.VER 

T emmuzuı> Hk günlerin • 
de lıaf\.t) an büyük Al • 

man taarnuıu, b>r buçuk 
ayda, Kafkaı. dağlarmın şimal 
eteklcriııe dayandı. Bu Alman 
taarru:ıuna kar'iı cenup Rusya
dalıi Kaılor duya kWDi11lda e
den. Mareşal ~ko, bu yıl 
g~ .seookiııdcn daha iyi bir 
oevk H idare kabiliyeti göster
d i. Kumandasındalti orduJ.an ,.. 
rnumiyetle sardırıp imha ettir
meden geri çekmeiii bildi. Böy
le ilKı.la ve Uııha vaziyeti yal • 
nız ilU defa ve kiiçiik mikyasta 
olmoıştur ki Almanlar, bunJardatı 
taarruzun ilk giin ]erinde \'uirua 
gelen biriut:isinde 95,000 esir, 
birkaç 'giio entl vuku bıılan 
ikincisi'nde de 50.000 esir almış
lardır. Halbuki geçen yıl yapı· 
lan ıncyd~n muharebekrmde, 
Ruoı ordulan toprağa saplamyor 
ve t.a.mamıle çevrilerek 600 bi
ne kailar yükselen çok büy ül< 
sayuLı eoir \'eriyorla.rdı. Bıı se
lle ise, mübalağa lı olduğu ileri 
aüxülen b ir Alınan tebliğine gö
re, 8 mayısla başlıyan Knç ta
arnrzundan, yani üç ayda~~i 
Ruslar, bır mill on kad eı.>r 
~işlerdir. Bu yekün, ı~en 
ae~ kMa lhr müddet iı(i'ıHie, bir· 
biritı i takip eden iki meydan 
nıuıbıırebeslııde alman esirluden 
daha aııclır, Fakat, Ti:moç-1<.o -
Dun b yıl ordula-r.nu daha iyi 
sevk e idare etmit oıma-a 
ragınen, Almanlar, Kafkas dağ
leJini'n eteklerine day anmJŞla.r, 
VoJı:-aya doğru i leri ekte bıı
lUDJııu !ardır. 

& km miltelıassıslanı göre, 
l<a(ka yayı bedel t utan Alman 
fa.ırnızıınun birinci ııa fh bit
ı:nıştir; imdi ikinci safha bu -
lam~tır. lln 'ik inci saflıa.rıın he
def~ Volgachr, Almall lar Ejder
bana kadar ilMli ·erek Jıem Sta· 

(SONU. SA. 3 5.., 7 >. 

,ç..--::- -- ~ W.nd a r .. <\}-ost Jl1ID 6''.t.eUsO MOf'k.c-

) UÇAN KALELER : ~:~~~~:'.~~-~:i~·=~rei~~~ 
~ 1 A nı •• -ı.y3 ıç.n oliln1 be-.t..i uzur~ ıru-. s ABRUK'U 'recekl·. Fakat b·ı rihrr.ıı ~·k'R<-0 N t.rrmak_ u; .. n lrfosko\ad2 b.ıt4D ~d ... 

bırlt r ıttılı:oz <:d.ı. :n'9t.ir 

BOMBALADI 1 -·-Amerikan bava 
kuvvetleri başko
mutanı diyor ki : 

• 
"H a r be n i hay et 
vermek için Al· ) 
manyayı bombalı- ( 

yacağız" l 
Londlll, 18 (A.A.) -- Bom~,.-

d ı mı;nla rua kullanıl.an ve şırndi 

ye kadar gi ı.Lı tutula'l k-leınet

rclerde.rı t~Uf.ade ed<'n Allnen
(SONU. SA. 3 SİJ. 6) 

C--•--= 

1 

1 

ATik.oı:·a, 18 ıru0yo ı:aw"") -
MancCGt.er Gordyan ca1Pt.e-;i. dı)'U." kı: 

•T•·blig ık ncj ct-ııt-ıc hakluMa tek.· 
kelime E;tiyl~n~;or. NedM MV1esin? 
Müt!e!;kJer .Ru'li1itrS E.öz -\'trmlş.)erdir. 
Hazır'anıyorJ;r,> 

Ank~ra, 18 (R~dyo g;ııeteı.i) -
'Bı~· İ-<Jveç g11't.f·lesi Cürr:iiin Rw,-cya 
s:alirl"n Sl"ll) Jl~frre k&dar drji·ı~ıp 
<iOğıışn •yeıt.'flğ~ni a.ıılanıai;'"a g:t"Lg;YJi 
Y""makt.,dır 

RoırA, 18 (A,A.) - <Popolo di 
Romaı g:ıı.eıtPSı, Çö=-~ı!"n l1'utikova 
l>"f'yahat' hakkında diyor ki~ 

M. Çörçil'in Mlof.-ıı.o\"a sry<?t-.at Dt' 

R1.J6"fa~·rn Dı>r; 1da ve KO&fkacyad.- 'J.İı!J>i>- ı 
d a '"l 1eci m.11Ç;h.ıb.yf:":.1Pr ve lklnl·ı 1 
Cf'pi)(' açıJıy,;~ı h;·n Rus - 4~mı·rıkoı.n 

nr~ !.·atı tdkaddt!m e~nıİ:ş.tiT B~1n!~r ... 
dar, an 1 ::ı:c.: !ıyor ki, CöN"il ve Rt:ıxel- ı 

tın nüiffi ııı, S tJJ1n.1 t ı ·şvilt ttır.t>k 1 
\'f1 ır;~P;ı tna_yısta y;ı:ptıklnrr ve:{ t~- 1 
t;ı:n..ıdı.klarını milCl.ur g0.1rrmE:.k ıQi.n 

J\Ifl"kllv.:ıya gitmL'itir 

Viyazm a büyük 
bir taa ruza geçildi ___________ , _____ -----

So•yetler Alman ordularının gerisine 
pıtraşütçü kıtala rı indiriyorlar 

Anlı:ara, 18 ( Ra Gazete.;) -
&nı,.etler Vl;ı'8zmııda buyuk olçude 
bir taarruza cr-çm ş bulunuyorlar. 
V.yazına ı:ı.arruzu ccl1'C-ttk clu,,_ 
A .nuın ordt aruı 'l n.r ke-.ı. gru n
da k ıl.rlnID <n.ı.r mu tetılık ye 
diiu•rok1li.-

STALİNGRAD ÇARl'IŞMALARI 

1945)-St-
MlV T V'" 

n -ıha 

wrtnın ct:rıler ıe par•,,Ut.cu dk.k 1..ck 
t.Pdir\e-r 

( v U. SA. 3 SÜ'. 8) 

GMJ.erel Vavel 

mühim bir 
tamim gönderdi 
An.IGıra, J8 (ikd.Jm 11u .. >ı·ooi

rin<l.cn ) - Yrni Da.ıhi ıJc Ve.n.ı., 

R<'up Peker hı.gün Ve><a.<·tı: 
gelereıı: yeni vaırif!'6ı.ne ba§'am;ş I 
tı.r. 

Vekil, tl'br k.ıerı kubul eım's 
ve Da!ıfoyc V<'.kalet. teşki!atın~ 
a§<ıSıdaki W.iYıinLi göndenniştir: 

•Thıhill~e Vek li olarak bu
giln iıŞe b.ı.;lad&lll. Vekalet """'
felc..ri arasıud~ d:ıhi\l emnı; et 
meselesi her 2arman her işın ba
şında gelir. Bırnun )'tlnında dev 
.k.ıçe alınmiş olan iktısat tedb.r-
1E.r~r.~n bızc rtü~n k s:!nlar-ının 
tatbik, ,.r hı.: yolda y2pı',;ıcak 

ın.a}'oalJj ,ş'· r güuün ~rtları ı

çi .. de en nıü!-> m vaz f Plcr mlzi 
te~ı.:ı eder Bir yandau d ğe!' '~
Je:·1'"""· ... • gl'TTnf'-!' dc-\'a...,.. e, r

>:crı çalrymalarımızı bıll>&s>;a bu 
es~~lar üzer ndı> toplayıp sık
la~tırmak ır.es uLyet arkacl'a~l:ı
rırndao alk ric~l!I'.• 1KiNCI CEPHE" 

KOMUTANLIGI . GJ. v~~i1~k 
• '\ egı~ ırı ı 

General Bruk ı1 Afrika a l ıekiı.i el 
bu vazi fe ye ord omatanı da 
9 t · r i 1 i Y 0 r v zlfes n en al n ı 

• 
Irak ve 
ordular 
iltihak 

iraadaki 
ruslara 
edecek 

Londra, 18 (A,A. ) - Dey]; Eks
tnt-s canı.tesinin ackerı m..Jherrır1 ya
&lJ'"OT. 

L ondra, lo (A.A.) - M •lli mı.t. 
da'aa n"""'"'ıg, şu toy:n!er bıJ.. 
dü mcku!dir• 

· General Aucrnnktl'ın ,,erınc 
On •. ~ark B:ışkwnanda~lığı.rıa 
Ct r.eral A.lc~~andt't' tayın OOil
m.ştır. 

Gen<>ral Rilc~lie'run yenne sc 
kizmc. ordu kurr:andanlıgınıı: ge 
nerııı l\lont.gOlnl'Ij', G..eıer~I 

Gott'un ye.:ne otuzunc· · c.rdu 
Jrwnandanlığ·ı:a G<>neral LumE 
den ta. ;'1 ~-ı Jm,~k>mır. 

l\U Snt CEPHESİ . m: 
K•lh e, IS (A.>\.) - OTt ş:ı k l.r

gıJiz ııe;t;,J.g·: 

Şetl··'TTJi?.de b. • :n3'11 T.raret ·vekili 
Dr. Bb.ı<:et lk, dün t".!ü.i~!ı•rin.e di!
vaıl"! e.nuş .. Vek:l, bugion B •. :ı·s:ı)·• 
gıciet"cft, pPı"Ş{ e günü lcr&r ,etı .. 
nn~i:t.e t..r6.nf'C(. ı,;.ıtr. 

Tl<'•rı-t v.:..ı<.oi::ı dQnltil ttllrı'k:~ i 
»öy]r hu edilebilir: 

v.~ 1, ağ eden ene! n ntaka t.nı-
l'~· D• ı.:.~- ui:t.ne i:l""lm~t B;.ırada 
So!wn. Valı."'11 yak'?! 68rk UJJlum 
mu..::ı.ır· il~ l.;ıır nıU.OOet g,>ruşml~
lüı 

BEbret Uz, d·11.n t.ğ1tc.en t:ıOnr.t U- j 
ceret oôRSının gPJmi.şt'r. Burada nuıh
t~:i.l ~c:ırı.·t gr·_~pıarıru kc.bul f'bnlş- ı 
t.i.r Tıc01r('t "·ekılı tarı:ı./u'?ldao dün 
kab:..ıi edi.;Pn gruphır~n b;~şll<'aları 

1 
iUn!arcirr: _ 

'-"ao·!aturecı.ar, z~r.yağt-ı~ • ıı·o 

bılyac.ı!a ,lrfuçltk inbT•llo.ttırlcrı,ka.u..; 1&. 

idh.i. ... ıç.ı~n. dt>g rr. t; c ·er, tero}P.r, 
J"Orı~n.ncıl .. Ti-ı: .:ılar .ş;rrnetiler. 
fOf<> le · llllh. 

Bu •rdan M.
1 

.Nl:..rn Öttr'in. T{ o..~ 
W;ind•id m•n !aturne!'T. he!eh 
luidf'n, D"".aD.uat.ura ~ • eri fıy ı :rı 

ara. La.« b.yillı: C.Orklann 00! ıe 

~ rr::tt , tr-.rz.i:JUn ı mdl ol. ğu 
gı.b btrlık kanal!,-, yapı naktc! e:
v- n~ edılrr:e&ni, bı..ısuk tabr k• ,,....J> 
p.•r;ıker..dc oot'ş p.;bes· açmakl:ı. wr.
oı• ötcM~eri ~ni1 tU!"~.! k ya
pcın la:·a da mal ve-ı~lrr..f'E:.ni ISt!'m:~ 
krc'ir Vtkil, ~klerl not en 
t: • 

K<!tıçu.k ))('yeti de, bir mı.ıdrl.c• (1-\1'-. 

"lC 1 hı·)·~:nnaıırı('yP \& 1 t~t-U)t+. bir 

ISONl' SA. 3 SU 5) 

Tiftik işinde m ·ıy n
lar mı dönecek? 

ihracat tacirleri d ün toplanarak fiet · 
ları yükseltip .mil yon l ar vurmak iste· 
yen bir kaç firmayı prot sto ettil r 

Pazar günkü S3),mızda, lı<ızı 
tifti:: tacir!tcrı"'"ll hiikuınete, ~5 
il":zıranda i~'fın edHen t ftik ıh
ra~, · flc:ı.tkı.rın ;, uk.. .. e:tmiye<:<'lt
ler ~akkır.da ~ verdıklcri. hat 
de, bırli.cte yapılan hu,usi 1:-ıl' 

top' ntıda lımun akSire karar 
veıd lılerini . bu 'kara.- n, bir ln
&.m tııal k . ca~. 1arın • l>.Jc 
memnun errncd ğini y :rımıştık. 

Zir: bu taei.rlerin ifades;ne gö
r e, hükiimett<-n yeni bir u.m 
:iı; tem<>nin kı ortasında ;.;asap
ln•'D miitea.ddit yerninlcrıne rağ 
tn<r .11T1 steve istPye ef" kilo
s unu iki lira.ya r~adar çıki.lrma-

]~;na pek °bE'l"ı:en-.<>k:CdJr Ka'<lı 
ki bu şc, üç dort fıt'm'1 t ~bbus 
etn-::~ktc ,.e rt-smi h \'iye ı bt:
luııan bır'I g> <k bur:"' s•ırak t -

!inmek ısk•meıtl<'d rlcr. Fa· 1i 
~'(' bır Z<iffi '"'! <n tac 'c., 
dı... ,,'4: araia nrla • plana .. 
r2:< 'kev-f yer Tica"'I. t \' < :.ı .. tı. 
ıı< zeı:nde p-rotcst-O)""c.ı k rc:r "\,,...._ 
m.şlcrd.r. A'nk.ıdar bir tacır 

dün •bize §".J =hatı \•c:mi~:ı" 
•- T'ftik La:lan~ ,,.m di

ylp g~çn>Eır.cli. Zam ısııvcn iıç, 

dört f'nnan·n, ' · !eklen kııbu' ,,.._ 
dikhj1,. takdi'f'de bu ,iı;.c k 

(SO?\'U. S ". 3 Ü. 5) 

lngiltereden 6 ay ık 
ithalat 86 milyon lira 

u ..... •al Vawl ll<l general Bı'OO\:fin 
MOf".11:'. Vit -~le-~lndf' haı.ıt' bu
hınm.:.ı .. rı ınti.:ı.akerelf'ltin asker! ba
kımdan önem nl i9bat t>ttr.eltiedir. 
Gr r.eJ·aı BrookP Avnıpacia kuru!aı-;k 
ık.ncı Cf'}Jbenin k<lrnutanl;tı meruli
Ttt.ln ~ın)Rktadır. H:nd1stan J-:O:nr
t.anı alan &f'neral Va\'t'le gt"unce, 
k"Mı,,,d"at orta ,arkta Jnıruh~cak ikin
cı b" ııephe' ıı,,in ş!ddetll bir a}.;1k..1 
g<.19tern·ek.trdir. Bu t;,-ktirde Jr:fr<."da 
bulllnan dMu~u orou ilP i rıın<la
k.i ingıJiz orchıı:;u da <Lıha .,µmalde c·H ·
pış.ııın ru~ ot'duJ;r:;naı iltihak {'()eC('k .. 
'e:-d;r. 

16-17 J-ğ~ gf'<'f"SI y.pı' r: t.r\""l"ı
ye !aaliyt-t~erlndl"n ~ltfi dt• k ı g .. ,rı 
ka~~ )cı-.ı,'VP\i<"rin !?in haMı tle ·ı ha.
lrnda ]<:;yda cett':· h' lha'brr ,.ok! r. 

,.,..,. '"- ·rbc h lı:C' c;! ~t rıc..,- d ın~fi 
ha.'\:a faaliyet rrl'cıhdut , çuCe- olrr.ı,ı:r 

tur. 

12 milyon lirahk hububat, 11 milyonl ulı 
tokomotif ve vagon ithal etmişiz 

r • =:<=! \..._ _____ . =-•J 
Don dirseği içinde 
köprOler kuruluyor 
Don dirseğinde 12,800 esir alındı 

Novorosisk limanı boşaltılıyor 
Berlin, 18 (A.A.) - Alman 

o "'ul~rı boŞkomu tanl ığmın rel>
Eği: Almanlar dün 

de 5 nakliye 
batırdı • • gem ısı 

A)man ve müttef k ınt'• l ıı.rınJJ 
Kafk.aı: çevresıO<lekı taaıTUzları, 
i:rJatlı düşman lntık ıvrımet. r., 

'w a•awıın göstcrdiğ gilçli.ik
luc r"i,'llıen üstu,·;;. 'ıcaklığ'lla 
kmi)"l'n 'dd.etlı blf lıarare al- • 

n.d3 ba{ar: ne d.-v:ım etmekte- Brezilya gemil ri-
c r Karadenız Lır.an l anmia bo."ll • • • 
ı- ızı"Y' ııemsi ne bu)ı.ık ı nın torpıllenm sı 
J.r • mı h p,emi batırılmış ~e infial uyandırdı 
mulı =:ıma' Wşıyan 8 bllyilk n v 
n. cıddı h~a uı,"f'at lmışt 

Don büyı.ik dir.scğınıl'.' ş.mal 
diı ı<'mt'C ntle, 15 ve 17 AL tos 

ı. er a 'aS •• c. :yapı.a ~ ış-

ın ' rda, ııoıı raı<kamla:ra güre 
12 800 esir e' miz <!u , 47 

n 

•nrr 
s \ 

2t'>2 tor ı.nr -
t p 

de • m 

(.:iONU. SA 3 SÜ. 4) 

ııı <iın, 18 CA,A,) ~erı ku\
" b~umandanl ı , tn.ısuol bir 
1!'b ıcıe b•ıd.r ~n • man ııenıul a-
r•ı .n yepı rnu.'\latr..ı ... ,-c b kkın 
da ,u ı~tı nrme~d . 

ks.! ..... 
-...ne k rsı ınat 

Cd-f";lct - T! •ı "'rZ 

<! li oo:ı 1»r kal ey b ·~--,ı,, ~-

B T. k F e<>1o 

"' "" 4 ğ u ki ~ 
• t 

~sw t 
ak 

A ~ .:;., 3) J 

L<mdra. 10 IA,A.} - 111/19'12 ı.,.. 

rılıVt.Jen 30/6/1942 "' ·h'"' Itııda.r ı•·
çe-ıı m•jodt4 ~rf:ada aterling u
na doh1 tnenıle~ı1 tle d • Turk.yt·y t 
va.r.o.ı. ı\h• J.tın kly eti krl.ben 00 
m lycn turk llrcu:ırıa b \g bulur.:r;e.k.
tadır 

Fol n1 ('~drr ve- c;-annk ı bı f'-r! 
le(l>=la ..ıt malzrmc lıar>ç oımak 
ÜJOf!re, a.slı•ıi t..slhruıt *u ın.U.dara 
dahı ı dq; idi•. 
M4?7.kı.ir 86 mil) onlı~k lıth::..ul f ı 

- J3o harp artık bit..x. 
- Ncdeıı 'f 

- Almanlar Kaflıa!l ayı aldı· 
lar demektir. 

İçimizde n biri, u i bir diplo
mat gülüm ~i: 

- Bitmcr ded'i, lıugiinkü Al • 
man ilerlem lne ratmen 4a'ıa 
lıeııiiıı sulhten ilah imek, sııl
lıa ümitlenmek me.sin>Mtdir. 
Harp bu k!i da bltm«-ı •• 

Sordnk; 
- Amma r.edt>n? 

Esk ~;.i:ıt:~.~iru dii~iindü: 
Ve birden, !>Ö) li)eceğini de • 

fiştird.i: 

- O manlı İmparatorluğu bit
ti mi aı.i-ıim? Ası.rlar bo ·unca 
haçlı diiı manl!lf geldi, haçsız 
dü m:mlaı· geldi, faka t Osmanlı 
imporatorluğu 'kolak kolay bit
medi. Ru harbin bitnıeı;i de -
mek, ıt .. s) aıun lıiıuıe>i d emek-

rradliı Jeri lb":v:ı f'tnek r: 
12,37&.ooc t.ırk Iır<ıltk h b..t>.t ıo 

miiyo:ı 920,0(lO lurk Jı:f\llk !oko~ 
t>( "'' vaıon, 3,640,000 lu k 1 , ıo 
çc it 'e eht'1rrn :>·tUı mtkdarda c y, 
lahı\-e, kakao, sanayi ' tab • ~ 
ltlmyr,,·ı maddtln otom"> "" 
leri Ye kautt.ık mamulutı, tabtkla -
mış <iC' f-r, k& y '\"E Jvanrzl ve 
ka.!a~·lı tclik 1~"-tız!ar , ınar- ha i\.a 
aırı, .lnıayj mak ne]r>rt b :"'O 111a .. 

rr. &t. parı uk ıpJ ği w m;.;tnı ·:'tt, j ıt. 

YAZAN: 

~.ELl.M1 İZZET S EDF.!>i 1 
tir. Şimal dunıy or, mcrkr~ du
ruyor., Harp nası l hiter? Şii) le 
bU dü iiıı iinüz. Çin harbi bilıi mil 
5enelerdeııberi bili süriip gid i
yor. Bu y1' da Ju~laJacağız! 

• • • 
Dü:ıı , Deli 2Petro"dan S<mra 

Ayastafanoı; mııah rde,iD<' i r i. 
ptiııciye kadar seneler, seneler 
''eseneler geçli; bugün'e B altJk 
luy· ıJ ... ında patlı) otı harbin ":e. 
§ini bir yıl sonra Edirne "811ıla . 
r111da gönlük. 

Bu b ak.undan dünle 'ı giin 
kıya sedilı>miyor :Fakat ('on • 
japoo, harbi e$ki;·i (Ok ha -
tırlab)"OO', A; a'lafanus mıın -
hede-.i sırola rıııda harp lndon 
biçimd<" idi di~ elinı, fakat J• • 

(SOl'.a.ı. SA 3 SL 4) 



KAFKAS 
ŞAHiKALARINDA ı 

Yakın Mazinin Kanlı Hôdiseleri 
• 
ZİYA No. 10 ŞAKİR 

~~~~~~~~~~~~~ 

Yazan: 
O:.manlı dev1~ l'icali bu me-

9dede o loarlar ıakaıyıt k>a l<lıJar 
loı., bôyiikı bi!' istıilii. çedıeıi. içine 
a1dııkılıan o yıüoe dag!ru içhıde 
nz,,ı bir ak>m yaışııdığmıı öğren-
meye İÜ'lll.llffi gömnediler. Ha·btiı, 

Wıgh!arla ve Çeçe.nderl<ı 'belli 
bı;ışlı rrrünaselıoetlere lı<le gi.r.ş • 
medıiler. Yalruz o mııırt:4ılooailar -
d n :ı g r 1 m tJiioc ar J.ardac, o mıe ç
lı ui ,;ı.euı..e ait bazı şeyler öğl'en· 
m.ıkle ikıtifa e~tiler. Ve (Kal 
tl;,glan) m. ( e "'3ırı.e1ri btr dr) ar) 
teV...ı.bi eylediler. 

Fel'laaaat .. OsmanJ.ı hUk.'iıme -
tiı'liın (Bab>iıU) si, btM kayıı\~ı!L -
hkta de''= edeııken (Çar lıü•klı
mebi) ni.r.. (l\009kıova) sı, gir.de -
riıni K;,llk18s şaih'kalarma çe\'i -
r.iyorou. O şaıMkıala.nn üzeı'Jnde 

kWrıı,..ler>en kar ve buz y~ın -
h•rID~ Qarl:ığ·n taclil".a pek ya -
M:J·I!(' t'k mr m.ci gQzü ile gön.i -

yot'.iU. \ 
Ka.Bkas d'ağiarı iLe ıl>üıtün o 

ı .ır;ıtıııe grz!Uce dıolıo~an bıir Roo 
he-y>e'fıi ~1\JıSkovaya avdet ett.i.ğ\ 
,..,,.,,.n ~ maltı.matı verdi: 

- Ko.J!kasya, alelade bir ifıo' 

do[.:ll, <'msr.li yer y~ . .Lzıü~.rle arz 
b~lwıan, nacilde bir pırlarıı'~-aoır. 
1.1cıbiat lıuJ aya, 9el"'-'Ctlcı~in en 
k ~ nn tıLliletıin ib'Ml e~miştir. &1. 
h ·a ""1<1•dı;n (Meeu'Si) leriın 

(ır:..~ede) i.ttihaz etıtikleııi. (pet. 
ml; Jl..~)'ttalkları, boşuına aıkan 
dereler ı;~.ıi, heba. oluq> g ôtm<·k -
te<l:ır HalbLlki iısraıf olan bu m.a
J"İ, ,.,..;,n,;.ş altından daha y01ksek 
biır kıymeti lhtiv>a etımeMed>r. 

füı nı<Jiım8t, (Çaırlık) .mubi -
ti.ne buyıülk bir heyecan ven:li. 
{Pe<;MI kıaku>ru), Paııiıs kıiımtya -
gerlcnl;,;,in ımal elılBlcleııl en mü
""51.r Iave.nıtalarla rekatıe'l ,,Oe
cei.m:.Ş gibı, derhaıl Mookova •a
ra:'ı..-.nı.ıı salon!.aırına girdi. 

V<>. Çoırlı>ğın dıoyma.z iihti.ras 
progran".ana da, şu keliıme ilave 
edilrii: 

{Kol'kıasya ... ) 

ÇARUGIN KAFKASYA b..E 
İLK l'EMASl 

Bu pnııgrnmıın ne suıreotle tat.. 
~ OOilılıig.iıııi tyice ~l\lıyaıb6lımeok 
i<ftn biraz Qiaıha ııskıi zamacı!la ra 
>:ıımok.. ""!, Rt.191arı.n K9'filrn.sya 
i.le tlık teınaı;IM'llla alt ır~ -
!er-o göı: geızdimı'l'!k icabroer ... 
Bie:, m dkuyooulaıııınuzı slik -
ltJ.:.011 ;.k için, bu 1ııınJhin ilrarL'j1llk 

tıdk>LalaI'llJa "'~eğ>z. Sade
ce, mii'hı!rn l~ . ..iscle'fe kısa hirer 
terr .. a.., ile ik.1ıi.fa aylıly<oceğiz. 

Soı>c - 914 ... 
ÇlTlik, :lı.are:.ele geliyur ... (Vaı 

ya.k) iaroan ım<Nekıkey m.- seieri 
l!rull'vot, (D~er) nehri ağ?.ın• 
dan harekıet ediıyıor. ([)on.) ve 
(Valıga) nemrlerine :kadar ika -
nıla sü.vilıl<lPnerek geçı:r•Liıyor. 

Bu çe'!ıin 5ef enlen son'l'a, Rus
lar ilik defa. olarak Kafkıa.shar -
la tan"""' gei!yor. 

F~Jlwt bu müşk.ü!iıtlı sefer, 
Rıu.<.lara hıi<;bir fayda temin et
miyor. 
~ - 944 .•. 

A,yni yollama, lkkıcıi bir seferi 
lmvve>t göriini.i,yor. 

Blllllta. da ır)'ll'l.i neıbı rlen do
laşa:rak H""er derı tııiııe ~ıiY<>r. 
Kafka~ saıhületıİ>ne yanaşı!'fOTlar. 

F'ak..t karatla ıı.;çıbic iş göremi
yorlar. Tekrar gemiler.ine fbGıni,. 

yoclar. Geri ~lar .. (Ku -
ban) sahilim.ne geJ.iyorl.v. O
rada, bir kısmı araa.ıi za.ptediy>'.l'r
lar. Oradalkıi (Çerkıeö) !er (Ya
sı) ve (Kuruy) Tii:ıtltlerile muılı
telif ce.-'lklere ~ıiışiyoclar. 

Bu v aoıiy et, Clll'W>ôll ası"Kl ""ı>

lar ın a kıadar devaım ediyor. Rus
lara hır;,,tyanlığı kaıbul ettıi.ren 

(Prens VLJ.dmir), bu &Sr'<n oo
nunda, bizzat harekıete geçity0r. 

Ka~kasyaya geJ,;yQr. (Çerltez) 
lerle uzun ve siiırelkl4 bir harbe 
girişiyor. 

Prens Velil.dmir, oon derece -

de ceSUi!'dur. Bu ~retmi, bu

rada gösteriyor. Çlerk.ezlerin re
isin., (düello) ya davet ediıyor. 

Korikunç ve aür'eıtik.ara;ne bir 
çarpışmadın sonra, reisi yere 
seriıyıor. 

Çerkezler, 'ba.,"""' ka-lıyO'rl~. 
Fakat, Prens Veladmıiır:iın kı.ııv -
vetlerime !karşı cesurane mulkia~ 
Yemette devam ediyorlar. Ve 
Rusların ~ r mmwahyet 
kaızanıına la.nn a iınlk.ıin bıra:kımı
yor la.r. 

Proos Velılrl:rn!İrin ne uikıiıBı 

ve ne de cesaretıi işe yanmn

yor, Bu üçiincü harelrebt-e'IJ. de 
Çar hk, OOıç biı-şey ikazan a.zmyor. 

Ruslar, tam Ul ıncı aısrm son
lann,a kadaır uğraşıyorlaı:r. Bütüıo 
gayretlerine r.aığmen, Kaıfllı:as şa

tıı'kalarınm et.aklennden yııkan 

tırmamna}<a muvaffak olaını -
yorlar .. Hattilİ, uza; müddet 
bulur.ıd!ııilda.rı :me<Wı lerde de 1ıu

turıamıyorlar. MUhtebf 1ıaıa:rnııı: 

ku~""'tleri, Kai!kıaslılann lkesk.in 
:l;;ılıç daııhelerile parçalai!ll!Yll<r -
!ar .. Atlannın ayaklan aııt.ınıda 

çtğnen..ry-m-lar. 

(Da-ha var) 

(Tahire) tef r kamız 
tistad Ziya Şakir ttıı'abnılaıı 

yazılmış olan •Tahire. adlı t«
rikıınu:mı elimizde olmıyan ve 

hm-taral edilmesine imkan bu -
hmnuyım. bir sebeplen dolayı 

ıı.eşr.i tamaınlanamıuıuş olduğu
nu müteaddit olruyucularmnz -

dan aldığumz urektuplara ceva
ben esefuı kaydeder ve özür di
leriz, 

Yeni fiatla ŞGker 
satışları başladı 

Yeni şeker fiatl.an dün sabah
tan itibaren yürürlüğe girmiş
tir. Piyasada toz şeker bull!lli' 
ınadığı için bir kilo kesme şe

ker 1.39 kuruşa satılrnaktadııo. 
A(}·ibaşıından itibaren ele piya

s,y.l toz şeker çıkarıLac:ığı şe
k<>rcilik ~irketi taraİlı!lldan bil
di.ri~ektedir. 

YAŞAN iŞ 

1' . AGU.Sf"OS - IJ.U 

Yeni Ekmek 
karneleri 
dağıtılıyor 

c G ONON iÇiNDEN ••• ) !lhra~at Malla~ı flatı- [!ifS"'PdllTl"
nı dU$Urm~k ısteyen Balkanla~ cep. 

Dikkat: Cemiyet zehirlen- b 1 r f 1 r m a hesi bahsi 
meleri var! 

Yazan: H.4.YRI MUHiDDiN 

Evet, lnı af~, bugün yahu& Bir ç o k sahte 
k a r ne 1 e r ya· 
kalandı 

1 

hizCuı memleket;mrıin d.egil, hıi
tüo dünyanın duunna yapış -
tırmahd:ır. (Cemiyet :ıelıirleıı -
m;,si) nedir? Ştıdur: Bir cemi-

Evet, bu delilik bugün bir r<>· 
alitedfr; olaa, var olan bir :teY· 
di.r. 

Görmö7... musunuz, hemen 
heı· giin bir kad.uı öldürülüyoı. 
Bumıu seb.,bi, erkeğlo barbin 

- sulh çağlarına hiç bememi -
yen • şuuru içine bir fürlti iP· 
rememiş olmastdır. 

Belediye 'ktisat müciürJ.ü€ü 
yeni ekmek .karneleri."1.i ka)•
rrakamlara ıı&ıdermeğe b~ 
lamıştı.r. Yine 2 ,\ylık kupon
Ları ilhıiva eden arneler kay
makamlar tat'afından maıhal
ı'"' ... ~ a'\T 1'rrı -ık scı ctile 22 A
r.,ıstos Cumartes;nden itiba
""~ evlere n'ı(us cuzdanla.ruıa , 
!saret yapılma~ r.uretile tev-
zi edilecektir . 

F!ariçten şe!.rimıze getiri
l.en ekmek kamele.rinin önüne 
geçmek için mi.sfiarlıer elle
rırııdeki karn,.leri kaymakan:ır 
la.ra göstererek yenilerini aJ• 
maktadırlar. Kame tebdil işi 
Eminönü kaynı~kamlığıın.da 

tamamlanmış ve dün ak.~am
&n itibaren misafir karne
lerile bu bfügede ekmek ve
rilmesine baıl'lr>mıştır. 
C:;\ B'TE EIG1EK KARIDBİ 

Sehrimizde sahte ed<mek 
ka;neleori l:ıazırhyan bir şebe 
ke yaka•anm~, basılan kar
neler toplanaza!k beled:ye tef
tis heyeti rei:sliğine verilmiş-

. ' ' 
tir. 
KIRil<. KARNE SANDIGI 

Dün sabah Ankaradan şelı
rımize göndeden ekmek kar
ne1eri Ha•Ydaıııaşa<hı. teslim 
alınırken lf.r S3'1'ld\.ğın kı.rık 

o'duğu .gö,-ülnıüştür. Ekmek 
~rnesi dolu oJan bu san•ti>ğm 
Lası] kırıldığı tahkik edilmek
tedir. 

Yankesiciler 
çoğalıyor 

-

Bir yankesici tram• 
vayda 1155 lira çaldı 

lK atu-cı<>ğ\u hanında .manifa
tu.racı İlyaının 1155 lirası mım-

v•y-dı; bir yankesid tsra.fından 

aşırılmıştir. Zabıta yankesiciyi 

..-amakta<Ur. 

BU ıDA BAŞ.KAISI 

İzmit manifatura tüoca.rlarm

dau Mustafa Oktay dün binıl'iği 
tramvayda cebi""1en 450 lirasım 
bir yankesi>Ciye çaıııtı:mııştır. 

): ankesici ııİanmaktadır. 

1 r• 0ÇUK HABERLE!lt 1 

* Fatih Sarıgüzeh Şemsettin• 
Sami sokak 5 numaralı evde o
turan sab>kalılardan Muhittin 
Tas beş .gram eroin satarken ya
ka; anmıştır. 

* Dün, Bulgaristana gidece
ğmi yazchğımız i.:ç kişilik heyet 
dün 2kşam saat 20.3() da Strkeci
den hareket etmi~,fü. Heyetin 
Sofya<laiki temasları 1() gün ka• 
dar süreeektir. 

yeti;ıı ına·nevi Jıavası içine, ro.b. 
b.nueu, ah lak bozıwu, siııU bo
zucu, haya! d"ygaı;ınıu bozucu 
möthiş cereyanlar bn~ır. O va
kit bu insan cemiyetlcriaıin içm 
de 2'Alhirli bix hava nMıır. 

Harp, kıtlık gibi felaketli c ... 
miyet olaylan elbette .k.i sal !tir 
cemiyetin içi•ne büyük mikyasta 
tobrnler oeşreder. 

Bu harbin de bütün dünyanın 
ruhuou, maueviyatuı.ı, i.ktısadi

yatını, his ve düşünüş itiyatla · 
rlDl zehirlediğini bugün hemen 
herkes biliyor. Fakat, hemen 
lıerlkes de zehirli bir hava iç.in
de nefes almakta olduğu.ınuzu 

her an unutOl6ktadır. 

Çok uzun zamaııd1ınberi gör
mediğim bir olgun dostuma bir 
kaç gün öoee perişeıı> bir halde 
rastladnn. 

On senelik uysal ve .res.n bir 
anne olan karısından şid<letli da 
Jaşmalardan sonra ayrılmıştı 

- Kadınlara ne olu~·or, bil -
menı .. Birdenbire bir delilik ge
liyor! Dedi. Önüne geçeıni -
yorsun!. İnsan ölüm buhranına 
dö.şüyoı-!.. i'abt, bir türlü bu 
deliliğe karşı koyamıyorsun!~ 

Se,ı;ili yurddaşııu, kadın ru
hunun nekadar hisli ve zay.C ol
duğunu bilirsin de; etra.fnnl'< -
daki ha va içinde m iillıiş pıı.ra -
zitler haliude kayna..'!"n zehirli 
ve şiddetli eereyıınlara keadini 
kaptırnıa-Eıoını niçin ta1bii görntü~ 

yorsun? .. 
Kadın ıuhıı bu nıüthiş, h11nal

tıcı ve boğucu sarsıntılara da · 
yanabilir mi?. 

Hakiki er.kek olan, hunu an
layan ~·e kadını affebnek bü · 
yüklüğü gö5!erebilendir. 

Kadm ne olduğu'llua farkında 
olmak~ızın, biroenhire, bu ı.e
lıirli hava içine yuvarlanır, tıp
kı bir insanı kalay çalına"1 gibi 
cemiyet zehirlenmesine uğrar • 
sa. tabaneamzı çek;p onu bir 
kudıız gibô öldürmek hauıgi e,,.. 
kekliğin ş&nıuır? 

Hakiki erk.,ğin y&pacağı şey. 
zayıf ı'Uhlu kadınlarını, bugü -
nün nice e:rkekleriıı.i dahi çığı • 
rmdan çıkaran, cemiyetteki bu 
harp ;ı:ehiri çalrnaslDa kaırşt ko-

rumaktrr. -= ı 

.-ADLİYE 
L-----KORIDORLARINDA--' 

Meşhur dolandırıcının 
yeni bir marifeti 

Mahmut Saim, bakkal dükkanında işsiz ve 
ümitsiz bulduğu Yahudi Gencini nasıl 
kendisine memur yaparak muhayyel mec• 

mua namına paralar toplatmış ! 
Yaşuvıı. admda bir ml>S&Vi genci idi.\ !arı yazılı klrı1'1ele<e pı>ra m\lkabilin-

Galatada Yamcı sokıağındıı. bulun.an de verecel<li. O bu ;ş; hemen kabul 
bir hakka! dük.lcilnmdiaki aı1ı:ada;;la- ederek cradakl arka~arına vere-
rma çekti.gi stkmtıd.an tıahsedere11l &iye birer g3210rl içirmRş ısevlnc.inden 
i\i>izlikten şilt(ıyet ed&orınuş. o •nda adeta götleri y~rınış ... 

Bu esma-da yanı.na bl:r adam ao- Ertesi gün bu zat kıen.di.!ıine btr 
kulmuş: hüviyet varak.ası ile beraıber z:arfian 

- ı:ıemek ıp;rı: ve boşsunuz diy;> ge'tirmıiş. Artılı: Yaı;uva bu Qı.üıviyet 
!Jikırdıya karışmış. Yııştııva müşkill ae Üniversite rıeşl'iyat bürosunun ye-
vaziyeof.ini bfi' kere daha anla.tmca ni. çıkaracağı «Yaşaımak Yolu.> mec-
bu oldu.kıça iyi k1ya:felli, iyi konuş.an mua.sı.ntn abone memuru olm~ur. 
ad'aTO. e>ı:ıa.: Yaza<!ağı aboneler sayesinde haya-

- Size tıir i' bul ayım demiş... tmı kaz:mmış olacaktı. BllllWl ;ç;n 
Yaş-uvanm gözleri sevinçten pal\o b\Mtün ş.evk ve gayretile- işlere .sarı.-

layıp yaşarmca adam; lıyw, ve 15/20 kadar abone ~-
- Benim yarumda ç::tll§ıt." mısınız, <liyor; aldığı paıraları götü:rü.p ba-

ısize iyi bir iş vereyim, sÖZlerini ilave kalda buluştu\cla.rL amirine veri-
' '.miş. yor. 

Yaşuva derhal me\ihul muhatabı Fakat kunduracılar ceın!re~ne de 
ne anlaşarak yapacağı vaziCeyi dik- bunlardan bir dane götürünce iş ça-
katle dıinlem~~. Günde 2 lira kaza.na- tallaşıyor, ıbu abone işinin bil' ca.6::t-
c2ğıı. 00 ~ çok basit idi, tı1 kdrlık olduğu nıey.da·na çıkıyor ve 

Yaşu.va iher sabılih bu bakkgl dük- krsa bir t'! 1hkikatla Y~aınrn bir 
}ı;'fulına gelr>cek. bu zat tarafından SG'lttekıar <'•l.riuğu anlaşılıyor ve he-
kendisine v.erilecek üzrrlerind(l. a'd- n1en yakalanarak Adliy-eye veriliyor. 
rc-s'rri yBl1ıh 'içlerinde lbir takını m.ak-l Acabıı Üniver!::itı~. neşriyaıt büro~u-
ıbuvlar bulunan zarfları a.d!res ve ad.. (Devamı Üçüncü sabilede) 

. MÜTHİŞ MACERALAR tı.. 

Suçlular müddei
umumiliğe verildi 

Vatı muavini Afmı,et Kımk'ın 
reisi.'° de Ticaret Vekaleti mü
mess li ,.e İstanbul Ticaret Oda.
sınd8.'Il oir zatın ~tirakile teşkil 
edılen bir komisyon, 1hra.cat mal 
lar:m~n fiat1.arı.ııı diüşürdüğü 
iddia oo'len bir firmayı müddei
umumilrğe verme-ği karar! tll'

mıı<toc. 

Ya.ptlan i~ara göre RaJael Sa 
ba - Salamoıı. Roıınano firmamı, 
keııdisine müracaat edip yumur 
ta •atın alm&k istiyen bir İtal
yan mümes.~;fine. d'Ü<:'Üık !ıat'La 
mal satımak t"ı?elfuüsül'.de bil-
1 un muştur. 

K0>miı>-yıon KldSayı tetkik ede
rek me;:e:eo:i ancak mü.ıideiumu 
miliğ:n biT karara bağlıya-cağ• 
kanantine varmışt'.r. Suç sabit 
gfüiildüı(ü takdide suçlu, 2 se
neve kadar'lıap s ve 5 bin Hra·va 
kadar ıiğıır para cezasına çarp
tın'ib'lecektir. 

17-05 numaralı kanun çıktı çı
kah ilk defa cılarak bu T'e>viden 
suc ihbar edi!mş bulunımakta

dır. 

OAVUTPAŞA 
iSKELESlNDE 

BİR KADIN 
CESEDİ 

BULUNDU 
----<>-----

Kadının bir cina· 
yete kurban gittiği 
kuvvetle u ınuluyor 

Evvelıki giiııı. Davutıp;ı,;a iske
lesi civarında 20 yaşınıda. genç 
bir kadın cesedi. bulnıımu~ur. 

Cesedin üzerincre !bazı yara ve 
bere!"" g&ii lmi.İil, cesel ıınorga 
.kaldırılmıştır. 

Y ~lan t.alıkalıt sonunda 
genç kadının Kumkaıpıda Soğan 
ağa Katip Sinan mektebi soka
ğıını:ia 2.2 numarada oturan Mus 
taıfanıııı kızı Hatrce olduğu an
~ılmr.ştrr. Taılıihiksta ıroüdıdei
umumi ımua.vinlerinden O:ıiıan 
Karaköse el k-o_ymuş>tur. Genıç 
k.ı~,mn herhangi bir cinayete 
ikurban jgitm~ lihtiın.a:li \ ileıt 
sürülmekteıdi.r. 

Söıylendıiığine ~e .semtime 
«'Güzel Hatice• diye anılan genç 
kadın son günl,cııde bir delıkan
h ile taruşmı.ş, birlikte gezmeğe 
başla mı.ştı:r. 

Şimdi Hatictnin de vak'a ge
cesi bu genç ıle sandala bindiği 
ve ~ıld:ktan son~. ya bu genç 
ile veya heı<hangi bi,: baş1<a san 
daldaki mütecavizi.erin arası"Jda 
geçen n:nücadele neticesin& de
nize d!i.iıştüğü_ yalhut ta denize 
atıldığı ve genç kadının bu su
ret:e .boğuhnuş olduğu iler: SÜ· 

rülmektedir. 

Cesedin boyun kısmında ve 
b~t~da yara hereler \'a.rtfı.r. 
TarJkikata ehemmiyetle devam 
o.lu n maktadır. 

Yazaıı: Ali Kl!'!'1ıal SUNM.tN 

V eni taril edildiğine göre 
lttritbe birçok vekayi 

eö~üp geçirmekle değil. 
hıı vekayi ~ nastl clav· 
rammş olmakla ölçiilüyormllf. 
Başından çok şey geçmiş olmak 
bu lerife göre •tocriiıl><>li• wma
ğa kafi gelmiyecek. Başından 
geçeb!ler kar§ISında kendini UJ' 
hetmiy~k atacağı admılan p
~. bir de baljlna ~elen -
den den alar«k onu hiç unut • 
nunıış olanı •te<:riibelf• saymai 
lazım. Sözü bu harbe ve onuıı 
icapl.an.n• getirmek iktiza edin
ce tıeoriibeyi burada da ölçmek 
pek miimkün. Miaaı' olarak Sırp 
lal"l göı<;nüne g.ıti.rmek )'erinde 
olsa gerek. Geçen dünya ur . 
bi>nin başından sonuna kada:r 
Sırbistan Alınan, Avusturya ve 
1\Iacaristan İmparlorluklarınm. 
istila ordul&n tarafından çiğ • 
nenmişti. Buna sonraları Bul -
gar Kralı Ferdinaudın 'kıt'a.lan 
da iştirak etti. 

Geçen scl'erlti felitketi gör -
müş olan h<ır Sll'hın edinmiş ol
duğu tocrübe uedir? .. Bu ayrı 
ayrı olabilir, lakin her halde 
Sırhistaııın o zaman geçi~ 
olduı,'u büyük imtihanı unutma
dı.ğı gr1>i şimdi çektiklerinden 
de hal ve i..'tikıbal için büyük 
dersler aldığı besbellidir. Tec -
rübeınin yukantrl tariline göre 
Sı~bistan başından geçenler kar. 
Ş"1ı!>da kendini kaybetmemekle 
bu seierlci imtilıanı da kazan~ 
oluyor. Geçen sefeı-ki harple 
Sırplar dağları aşarak A4riya • 
tik dcni7..i sahiHerın., inmeğe ve 
oradan Korfo adasına geçerek 
teşkil etli.kleri 0t·dıı ile menı -
leketlerin.i karlarınak iizere Bat 
kanlar cephesine yctişiyorlardL 
O :ıa.ın.an ile şimd;]<i arasın<la • 
ki fark aşikardır '"" şimdi menı· 
lckeUerlni kurtarmak için Sır
bistan dağlıırmda çarpışan Sırp
ların işi d'aha zordur. Geçen se
fer isotilil <ıı>dnlarllll'D önünde 
chğlan aşarak Ad.riyatik sahil
lerine &n.ırlııen, J'rans.n: gemile 
ri.ne atlıyarak Kodoya geçer • 
ken b~ bir Fransa, bir hal , 
ya •·e başka bir Yuııa.llİ81.an var 
dır. Bugün o miittefılder yok • 
tur. 
Şimdi SırhistaQ dağlarında 

uğraşım General Mihailoviç kuv 
•·etleri kendilerinin .ıe tarafa 
gitseler çevrilcbileceklerini he
sap ederek ancak sarp dağların 
mağara'3l'MHl.ı bazalanalbiliyor
lar. 

Bir kere miittefik.lerin ınıı.liını 

Balkan cephesini açabilmeleri 
çok urr.ıın sürmüştür. Böyle bir 
cephenin açılması lehinde olan
lar, hunu hiç doğru bulına~'an • 
!ar vardır. l\Iüt!efi.klerin çoklu. 
ğu, her birinin birçok mütalea • 
!arda bulunması işlen kısa kes
miyor, uzatıyordu. Öyle kö ni -
ha.yet Balkanlarda güç hal ile 
bir cephe daha açmağa k:ırar 

verdikleri zaman oraya yolla -
yalıilılikleri lmvvetin maksatla 
krui g'<'lıniyeceğj ilk günden an
laşılmıştır. Bunuula beı-•·bu 
nihayet İngilıL \:e Fransız nıJ.t
tefik oroulanmıı Sel.iniğe çıka
rılımş olması ve •böyle bir cep· 
he kuırulınası Sırpların ümit 
ve mukavemetini arltınnaktan 

geri kalınamı~llr. 
Rahat ve a.su.de ya,."1ma.k ıçin 

Ttfu;"" O:.araflarını daha müna
s~ lolıl.uynrıd'ılk. iBu iyi. niyeUc 
Sm - Aaıloo!ıı.yb'ya hıı.reket et
~. 

Cel>'mizlje kıı.la kala 417 ~
!ar kalrnışu. ALLAHIN BELASI 

Fakat günün •bMnde, eski ta
nıciıklaııdan bir ç~!:re k•pı.m.ız

da gör.ünc:tü .. Bu, :weK.s i.mnde, 
inz:va yerimi.zi keşfeden eski 
~ydutlaııdan bir dostumuzdu Ye 

\Ji.re ımjsafir geldiğ;ini söyli1yor 
<.lU. 

Yerli Mallar Pazar
ları birleşt"riliyor 

Sümerbank umum mütlürlii
ğü. dağımk bir vaziyette .bulu
:-ıan Yerli Ma1ıJa.r pazar ve mües
srsP!erini 'bir ö.raya toplamak i.
~in büyük bU: !bina alma.ğa ka
rar vermiştir. Öğre.nkiiığimi-ııe 
göre !bu maıksatla Oroz<dibak'ın 

~imdi içinde buluıııduğu bina sa

tm alrnmıstV. ·Böylelikle YerH 

Mallar pazarları için her sene 

verilmekte olan yarım mılyon 

liraya yakm bina kira.tarı ta~ar

ruf ed'lm ş olacaktır. Yalınız, 

Üsküdar, Kadıköy, Beyoğlu ve 

Ak<.arıey'dalki pazarlar yerler:n
de bıırak:ılıı.caktır. 

Korfoya geçirilerek hazırla -
nıın Sırp orduları gecikmeden 
cepheye gidebiliyorlardı. O za• 
maıı Avusturya - MacarisLı•ı> 

İmparatorluğunun hükmü al • 
tından çıkmak isteyen. Hırvat -
lnf»>n da Sırplarla beraber ha
rekete geçtikleri malfundur. J3U 
gün Hırvatlar artık Sırplarcia11 
ayrıdır, Srrpla.r yalnu: ba§la • 
rına uğraşacaklarını biliyorlar. 
Şerait Sırplar için da-ha aız mü· 
salt görünmekle beraber müıt • 
tcl'ikler:n ikinci cepheyi Bal!<all' 
!arda açrnalan filuinin tazelen• 
diği anla~ılmaktadır. Tekrar Se
liıniklen bahsediliyor. Ve hatırJ 
şu geli.\:or: Geçen seferki har -
bin son safhalarında Balkanlar 
cephesinookı müttefik ordula • 
r.111a kumanda etmiş olan Frno• 
sez Marcşall Despre BelgraddaJI 

San - Aıntonyıcı'd:a Plazza o~e
lind:e tanışl.tğ!m ihtryar 'bir çift
lik 'a•h],,,, çiJltliğini bi;.e sa tmaık 
ar7.\"'1mll. gösterdi. Şehlrdmı ilki 
mil mesaıf€ldekıi bu ç.i.ftliığe bera
ıber g:1Jl.ik. Çiftl'lk iki alçak tepe· 
yi, küçük bir <lol!Jlsnı kucağına 
ahyoııdu. Yerle~ek ve at ye
ti<.ii!'meık istiyen hiç kimse, bu 
raı&.ı'P daba 'deal bir ~r lıul.a
rr.ııırlı i'h.ıtnyar, çioll'Jiği, içindeki 
atları ve sü.rüferi bize 15.000 do 
lar~ bırakı!'l'ağa razı oluyordu. 
Doğrusu güzel ·bir işti. 

Frankla !ben bu fı.rsa.ııtan ieti
!a.dc C'tııneğe can atıyorduk. Fa
kat bu kailir pa.raro;z yoktu ve 
nN<xkn lbulaıbifirolık? 

(l wn•an ilhtiyaT kulağımıza 

bir ~eyler lfısla.dı ve bize bir yol 
gıö;'t•rdi. 13Ö'.)<·le mali işlerde X ... 
bankası iie pekıii:!ia · anlaışıla·oi
k-ceğ .ni söyJıedi. 

Bu .J:ı:ın.ka .ç:f'tl'iıkteıt biıo kaç 
)ıi.;z metre m-esafed<> itli. Fakat 
he" hal!de kasalarında her za-

Y azan: 
A L iE N lNGS 

rnan 15.!lllil ckılaır bulunması 
mümkündü, bu paraya sahip oı 
mak ta güç bir iş değilıd'.. 

Ha·ttil. <lıliyar kurt 'b'.r plan 
çi1ldi. Kardeşimin yüzüne bak
tıın. O da !hazır! 

Plan ga:yet basit idi. Biz. baıı
kanın kasalarını ooyarken, ihti
yar >dam, pol'ain dikka,t ve a
lil.kaslım kendi üızerıne çekecek
ti. 

Pı;nka umumı parkın tam kar 
~ısLr,da idi. İhtiyar a\.4am, benim 
Ve!eceğiıın işarete inrizaren, par 
kın kana.peleriooen Lirine otur
du. 
C.ebımden 'llendilm.i çıkarııp 

):ı.Lmü süıneğe ba:'ad:ığ'ın za. 
man, ihtiyar belinden tabanca
sını çıkardı ve <ie1 ı gibi hıııvay• 
ate1 etmeğe oaş]adı. 

Tef rika No. 5 Türkçesi: 
'.fUAMMER ALA TUR 

Il&rlarda, ka wch. relerde ev 
lerot, parkta1 s:Jkak•.e: kad 1n er
kek herkesi bir korku, tel~ al
d. Polisler · abc:ıc& seslerinin 
g~ln.ği yere doğru f.rladıiar. 

Biz de bu •s::ıada müsteriha
ne lbanıkaya, giı'Ciik. Veznedarın 

yauına gelin-ce, tabancalarımı,. 

zın namlu>.armı dloğrulttuk: 
- Eller yukar. ~ diye lbağıl'dtk, 

kasada ne kada~ para varsa hep 
sini bura:ya ... Hc,m de çalbuk! 

Dışarıdan tabanca seslerini 

! duyduğu antaştlan veznedaı, 
şimd' de iki namlunun birden 
kendisine teV'Cih edildiğini gö
rünce, derhal ka.>adaki banknot 
<ll'"S1clerini birer iki~er önümüze 
~t~ı. Biz de lıe;:r,i'li tnparladık 

ve dışarıya çık!tık. Ortalığın ka
nşıklığı içinde bu sa:hneye kim-

se dikkat edecek vakit bulıarna
mıştı. 

K>sa.dan aldığ!mız para \l.m 
i5.l 6G <kılardı. 

Polis, illıtiyarı yakalanıuı, hak 
hnda sa.ııhoşlukbn dolayı taki
bat yaıpımı~ ve rn3 hkeme ada.mı 
kuvveUice ,bir para cezasına ma.tı 
kfun ederek, 1el':ı'!';t bırak:nıştı. 

Frank'la ben, sanki banka
daki i§ini !bitirmiş iki •t.ü.ccar gi
bi, oraya nasıl müsteı;!ihane gir
dikse, yine öyle ç•kmıştı.k. 

İ'tanımız tam bir muvaffaki
Y"tle tatlbik edil:mi.şti. 
Artık :F'ranık v·~ ben yeni ç:>ft

Lğimize y<;rleşmi~ l:ıulunuyor
duk. Altı 3J'j gayet rahat yaşa
cl.k. Çi~liği f!tlen~·or, hası)iıtile 
ahı;veri..«Tı1izi genişletiyorduk. 
Hi~ bir şeyden ;ı.kayetimi:z YQk-

P..rkası pükCın dti.Meks'ten 
daha lrorkunç esJ,; ahbap h.ay
<lutiar biTer i!ki.5er çiftMğe akın 
et'T'.ıeğe ıba9Jadıia.-. Artık biz'm 
çiftlik tekke olmuştu. Blri geli
yo.r, biri gidiyordu. 

Fek talbii olan'< vazivco\.imiz 
.r.<zUı.J~;~-ti. Çünkü polis ve 
jandarma gful"'"iı'i biz'ım çiftli
ğe d'lk.mişli. 

Prank. Mcks ve lhen ilk teh
lik" yaklaşır yaklaşrııv., çiftliği 
hın.kıp k.açt!k 

At üStünde haftalarca çifUik 
ten çjffüğe cfıol.a.>tıK. Kaçtıktan 
soııra talkiıp rd.'lınel<'le olduğu

muzu, pek ta.bii olarJk Diliyor
duk. 

Rok Aysland'da da küpegün
düt b.ir terzi ooynıuştuk. Alıdtğı,
mı: haıberl.,.re .~re bu soy\!(un
c·,ıl uktan erı aşağı 40.000 dolar 
vuracaktı.'k. Fakat bu sefer de 

kasada hiç bir gv -;ıkmEdı. 
(Daha vu}_ 

lnönü gezisi 30 Ağus 
tosta açılacak 

~O Ağus1ıos Zafer Bayıramı gü 
nü Taksimdeki ·İn.önü Gezisi. 
nin a<;ılma töreni yapı!ıacaktır. 

Zafer ha Tamında tribüne dav~t 
e<l·!enl~r gezinin a.çılma t"re
ııintie d.e hazır buluruıcakl~ü. 

Viyımaya oradan da Bcrline y~ 
rümek suretile dihıya harbi111 

bitiınnek fikrinde idi. Fra~ 
Maresali bugWıleri görm<'de<' 
düny~ya veda edenleı-denJir: 
Fakat başka bir dü-nya hıırb• 
daha olursa Avrupa krt'>'ıP 1~ 
nnıkadderııtı yin~ BalkanJ..,.d~ 
açıl!M"ak bir Cl'phe ile tayin ed•• 
~:.::~:;:rz,; :razın.tş, hıraJ..nuşW'. 
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1 A~k:e.ra Haberleri 

~----·~-------------------Gaz idrofiller Tapu müdürleri 
arasında 

___ .., ______ _ 
Muamele vergisi ten• 
ıilat listesine alındı 

Ankarn, 18 (İlıd1m 1\fuhalbi
rind.t:n) - }~11kavı:a kutula·r i
çınCı:~ ~atı!an g:iz idrofillerin mu 

anıele vergi::;! ·kanunu hükümle
rine göre !pUr.!ai nıaddeler ten
z!I:;t l»stes•ce il<lves:ne ve yüz
de 32 Lf'1:z;ıat niabe-tinin de 

yü· ı.ir 6.6 olarak tayinine Vekil" 
ı•:r }leyrti.nce karar verilmiştir. 

----er-~-

Kaymak1.mlar 
arasında 

Anbra 18 (i!k<lam ımu:ıı,.bi -

J'iı.,Jı~.) - c;:Laı>bcyli kayımaka

mı Şükd1 Kır«ıpırıar bymıakcım

Jığ;.,ıa, Ku<k.p;ııardan H;ırn; Ci

h· .•r.ıheyi;J'eı I~e.şa·n:da'I1 Cemal 
Çankıı-p kaymakrnlığın n'kıil ve 

taytn <~~ ilrr:l.jlerdı •r. 
---<ı----

Yabancı okullarda 
saatten fazla 
alınmayacak 

dört 
ders 
Arlko:..ı a 18 (İkdam mu!ıaıbi • 

rir.:cıon) - Maar<lf Vekalelıi mü· 
{i .. .i-rltr encüTneni 3656 ve 3'S59 
s:..;y ı!ıl kanunlar hü~((i.-:r.ler1·ne 

ti'b! mat:§h veya Llc!"relli rr.0tnu-
1r y Llercle ınü.tJlahdcrı1 chınlarLtnı 

lH.ıS:..ı:Jı T·ii.l'k11 azn1Jlk ve ywbau
cı ~t-uil.ıdu haftııda dört saa<t-
lcn fazla dern alamıyacaklarma 
ka·r~ır veıını iştiT. 

-o-----

Dil Kurultayının 
teşekkiirlcri 

Aıı'kara le (A.A.) - Dördün~ 

cü Tü.ı'k Dil Kırru1tayı .ba~kıan -
J.>ğ ıoı:ıJa.n gönd erüm ~ti·r: 

Döı'CJ.i.iır-cü Tüı<k Dil Kurul • 

tayınım tuplamııası dola·y.sile 

;; u.rd.Lın her tarafından gel er 
kutlıma tel ve yazılan"<ian do
layı Kurultayın s!l\}'gı ve Sffi'!Jİ 
duygular,nı bilqirmeğe &aQ'Jn A

nada lu ajansını araçlığı ~·gı 
!arla d leriın. 

Yatılı talebeden 
aranacak röntgen 
Adkaıra 18 (i'kıdaım anu!h"1>i -

riın:den) - Röııtıgen tedarıiikıin • 
deki müşkülat dol&yısile yatılı 

alınacak talebeden a.nx:ak dok -
tor tarafmdaaı lüzum gösterile -
ce>k olanlardan Rönıtgen aran -

ma.sını Mıınrif Vekaleti alfı!ka -

darlara biklirın l;ll·ir 

Yeril Mallar idareıl 
Antakya ve Balıke0 

sirde iki şnbe &çu 
Yerli l\.talla.r Mü~esine Yttrdun 

h,_•r la•rafrnda gÖSter.ilen umumi rağ

bet üzerine nıü~'SE.\Se. hentiz satış 

şubpsı btdunm~a.n bazı viliıyetleri

n1ızce birer m!lgRT.a açınnğ<ı k.arar 
verm:ş~1r. Bu ı.r-ada, Antaiya. \'e Ba
lıkı sırde tr.sisı kararlaşt:rı~an ;ş;atı,ş: 

llH"\g,t:;caÜtl'l ev\~}ki gün ınel'a:simle 

açılnıı'Şlttr. 

Diğer taraftan 1>:rkaç güne kadar 

E!ılti.ıc!ıir ve Zonguldakta da liirer 
sat!§ şubesi açtlacaktır. 

Derhal yazrhrne;,ine gelerek 
telefonu açtı: 

- Al!;() ... Mösyö Golder! Siz 
ırnısiniz? Si'linle g-Orüşmek isti
yorum. Çok mühim bir şey. 

- Neye daır? 
_Matmazel Tın5ya dair. 
- Ne ,·ar? Ne olmus! 
_ Kendisini b:r ı-vden çıkar

ken gördüm de ... 
- 01.abilir ya? ..• 
- Fakat burası bir pansiyon-

du, ve ... 

- Söyley•ııiz, s.zi bekliyorum. 
- Bu pansiyonda kadııılar i-

c' n pek tehlikeli bir aıiist var
ô. r, 

··- Azizim, alakanıza teşeklciir 
e 

1
P m. Yalnı.z ~urıu b !iniz ki, 

h<rdm knım alı:!ı !-aşında, h•re-
1 erin n iyilik ve fenahğını öl 
< 0h'kccık kadar da tah.ôil gör
' ı: asri bir kıl:'i.ır. Bu it 'arla, 
' "· rr.rrak edecrk bir s gör
r. i vorum. Maımafih, alaKanıza 
te~ı nr t.e~kkür Poderim efendim. 

Mükaleme bıtmiş gibi görünii 

Anltar:J, 18 (İkd mı ını;i1~.blrinden) 
- Tr.pu ve kadrı-=lro teftiş heyeti re
lsliğinc Sıikı Nı·cırıe.tt~n, rnerl<tız ka
<iaS'f.t"O tnüdü.rlük!.i!ne Ankrırıı ka
dfl5i.ro ınüdürü Safhetlin, Ecı:irn~ ~~pu 
mü.dürlügüne Diyal'ba~ı!·.. rt11;1durii 
Rahmi A;bakır müdürlugune Ist::ın... 
bul t;pu .)zaıgından NiJazi Vaı~, 
Se"V"h<.,n rr.·üdürlüğ:iinr ~rzuru:n mu
<lü~·ü FJŞref. Erzuruma Ist· 1nbul Ka
dastro nıüdürü Jlayri Olı:ıyo!{, Hala
ya 7.iy:ı ÖzsQ.Y n.:1~-dl ve tayin edil
mişlerdir. 

HiNDiSTAN DA 

Bazı yerde 
karışıklık 
devam ediyor 

-------
1 Japon • Hind cemi· 

yeti reisi diyorki: 

"Hindistanı sefalet ve 
ıztıraptan yalnız kı
lınç kuvveti kur· 
ta r a c a k t ı r .,. 

Yeni Delhi 18 (A.A.) - Bu
günı;ü salı günü burada neşre
dilen tebliğ şöyle demekt~drr: 

.:Jün, h"i~ ve pLk;haııeter a
melesi tarafmdan yapılan ha -
reketler yü..ıüıı:<len Defui'deiki 
duı-un Ç1rlc11 bir manzara al
mı~t.r. Niimayi~iler ~1e -
diye dairesiıne ve verg. tahsH -
dar laTmın bfü'o;mna ateş ver -
mişlcrdir. J.:;ak karartma emmi 
ve gczınıe y:ı.sağı rneobm1iıyetıi 

talL\k cdilnı:i~tır. Şimdi büyük 
savıda asık<?T :t>aikv!iyeleri gel • 
ıml:ıtir. Bllil1lar şehirde <levr1i!)'e 
gezm ektw'iır ler. 

Yeni Delıh: 18 (A.A.) - Hilıı
rustanın muıhtelif rne!'kezleriııı.. 

der Ycı'ı Dclhiye gelen ha -
berlere göre durıııın g;tt&çe iyi
leşmeldedrr. 

Kal!küıta'da ı:ıü<md ~iler lbırıı. 
rnr.'hfillerde dola.şm~ar ve çar
şıda Elhemrnietsiz bir hfulıitıe ol
mıŞur. 

AHa>ha.bad'da da vaziyet l~·i -
leşmôş ve gece scifilağa çı!kma. ya
sağı kaldıırılmı.,<rtır. 

Orta vililyeterde :bazı ıillyet 

ve beled• ye ımeclisleri ~arına 

işi.en el ~i~or. 
Lu-ckııovo'da polis Na1ıimıal 

Heral.d gazeetsinkn ida-rehanesine 

el kıor.ımuştUT. 

Kalküta~a bazı milliyet>ei ga

ze: eler cuma sab2ilundaıı itiiba

ren neşriy~tlarmı tatil e~ -
tir. 

Tokyo, 18 (A,A,) - D<>mei ajansı 
bildi;iyor: 

japon - Hi'nd cemiyeti riyaseti di
vanı tJ:iiı~ nıdan IVI. Yasca Oku Soeji
ma, I\'Iiyako ş:ırıbom gazetesinin bir 
motl'habirine Hindi9tanda ingiliz aleyh

tarı nümayi§lerin ibarut koku&ı. gibi. 
yay1ldrğım söylemiştir. Bütün memı
lek-i.•t Gandİ, Ne:hru ve Azad·ın tev

k:fiil'cten ve beş bin kişinin ölümün
deA sonra isyan halindc.i'ix. 

Mun1aileytı a)-nen sunlact söyle
miştir, 

Hindi::ff.tını sefalet ve i:ztiraptan yal
nız kılıç kuvveti kurtara.bilecektir. 
Arlık lıoş sllzlerin zamanı geçm~tir. 

~~Yaza 

yordu. Fakat emprez 
- Allo ... Mös. ' G ~ all.a, 

diya seslendi, b "k' a daıha 
bu artist.n Rum olduğunu söy
lcme:ı:n~ştiım. 

- Ne diyorsur,uz? Rum mu? 
Olur şey değil. Bu kı~ çıldırmış 
Oh .. Teşekkür ederim ... Teşek 
kUr ederim ... Ben şimdi anne
nnc haber verir'm. Teşekkür e
del' m ... 

Golder hadiseyi det>hal karısı
na an lartı. Karısı, ona' 

- Bu kı.:ı sen böyle yaptın, 
d ·ordu kendisine se~best fi-, 
ltır!eri sen aşıladı'.l, 

- Fakat kabahat sade benim 
mi? Sen, bir ana nfatile onu da-

• • 

iKDAM 
-------~-----

Alınanlar dün 
de 5 nakliye 

batırdı • • gem ısı 
(Baş tarafı 1 incide) 

ağrıma kadar yüklü ·beş ta-şıt v~ bir 
petTo1 gerrıisini batırmışlardır Batı-

1·1Ian gcınilerin topyckün tonilatosu 
33,710 dur. SonTad'-'n denizaltıları,... 

nnz kuvvetJt bir ır. ü<iafa.a ateş.l kar
şısı:.nıd.a geri çekilıni~ler fakat son
radan tok;p esnasında gt"m-i. kafi\-e
:<,lf r y-enitl-en iı 1t.fbat tenıin etmişl~

dir. 
Atlantik deumnde başka denizaltı . 

larıınrz ınün!erit harekel.ier eısnasın

da topytk(m 38.2ö7 tonilatoluk 4 ge
ııı.i ba.tırnuşlardır. Bunlardan biri ben 
zin U111mında kullanılan 8,500 ~-Oni

Jatoluk •bi.iylık biı• sanuc gernisidtr. 
Denizatı ancak: uzun bir takipten son
ı·a Cvyenne şinuılindeki d<'niz böl,g(·
sinde dcnizallJmız bu sarnrç gemisi-
11i yaknlan1aga mu\•aff[lk olınuştur. 

Gcmiyıi J1avaya tıçurmak için bir tor
pil kf.fi gl•hn1şlir 

.. 6ı.kC.cnizde d-eniza1lı larnnızdan bi
ri dl:.q:r.;ın ii[osunun bir te~kifine 

~::ıarruz ('trr-.f.ş ve bu teşk;lin en bü
yük geınb:rini tabrib etmiştir. Tesbit 
·dildiği gibi, batırıian g~nıi 12.000 ta
nı iı.toluk kuv\·rtle si1t.hlandırılmış 

yaıldın1cı büyük b!r ing'.liz k!"U\'RZö
rü ld.i, 

BREZİLYADAKİ AKİSLER 

Tiio de janriro, 18 (A.A,) - Ne$
·ed~lı:n ı e .i teb:i.,.. yolcu ve tüccar 
c ·y~ı p· klin.d.c kı..l~anılan Baependy, 

ı\nib:ılbenc.\·oıo \'ı Arakua-:a gem.i
İpflnin B~v-a rle SPngipe arasında. 
t.>rplllenGigini ta,;:r'h etm-cktedir, Teb

l:J, bu toı'Pil]Pnme badlst•1erini tak
l>~h ede,·pk blikitn1e!in alınacak ted
birler hustııSundıa müttehid olduğunu 
·ıavr ediyar. 

Di.ğer larafd&n Ba.epen~.. gemi
sirıdıe asker bu1unduğll öğre-nilmi-ş

tir. Resm1 makanJ.ar bu askerlerin 

n.z sayı.da olduğunu t·e f..ızla kayıb
lardan rohse<le-n h:rbrrlerin doğı'U 

olıradı.ğın! ıbeiirbınektPdiri.r•r. 

BREZİLYA llA.JtBE Mİ GİRECEK 

!\1<>11\e,·;deo, 18 (A.A.) - Ürngu
ay'Jn ,sh·n~ı mah:;.fili, 'beş Brezilya 
g~•misiai~n to.rpill('nmesl hadisesinin 
Brezily:.,tnn harbe .gLrmesini intaç e
dabilect>ğ:i mli.t.alaası:nd.a bulunmak
tadırlar. 

~~~~o-~~~-

Sovyetlere göre 
(Baş taTaf1 1 incide) 

So\-yptler cephenin şima1 kt'sir.ıin

de mütc-read:L iaar"uz ha 1 incie-dirler ~ 

AL~IANLAR GERİLEDİLER 

Kalı.ire, 18 (Raılyo 22,45) - Sov
yet kıl.a~arı stalırıgra&da nriid-af.aaya 

devam etmekrl.f'dirler Sovyetler Ko
teln.ikova'n.m şiınal kesiınin.de birkaç 

tepeyi geri alm.k';ılardır~ Almıamiar bir 
kaç kilometre gf•riye çekilerek miida
faa cephelorl kurn:ııakladır. 

SOVYET TEBLİGİ 

M<ıı:Jrova, 18 (A,A.) - S&vyet öğle 
'eıbl-iği: 

17 .ı\ğuı;tao gecesi kılalanmız. K!Lt.. 
kayanın cl'o.ğ,u - cenub. bölgeleriyJe 

Kuteln.iko'Ja dQğu şimalinde ve ~'li
nera.lli Vodi '\~ Krasnodar bölgele

rinde düşrear.la ç:>rp~m:şlardır. Cep
henin öteki kesimlerind-e !hiç bir de
ğ~şiklik olm:ımıştır. 

5000 ALMAN ÖLDÜRi.'LDtl 

Almanlara göre 
(BA TARAFI l İNCi SAfJİfl:Di:) 

Viaııma doğusunda bır çok dilij 
m~ıı taarruzları kısmen kan;ılık 

ıaarruzlarla püs'klirtülmiişLür, 

Rjev çevı-esinde düşman muh 
telif yerlerde savaş hattaıa bü
yük sayıda p<yade teıa<::·Uerile 
ıile tonklan iled sürerek taa1'
ı-u:<2 geçmiştir. Bütii.n taart"Uz.. 
lar püskfrrtülmüştür. 

Hava ku~-vetlerimizle yapılan 
öı·nek olac.ak niS'betre mükem
mçı, bir iş beraber!•ğile şiddetli 

miiciafaa savaılan sırasında 00 
T<'mr.m..ctan'beri 1068 chişman 
tank: yok edilmiştir. 

Cenhenin ııimal kıısmı ile düş· 
manın mevzii taarruzları da a
k'm kalmıştır. 

Umumi durııım. 
Sıo1<llıolm, ıs• (A.A.) - Ha.

va.ı - Tel·cmondial hususi muha
birinden: 

Moskova, Stalingraclın duru
nıt:nı. gittik'Çe da'ha vahim bul
maktadır. Alman ktöpriicüleri, 
D<ın d'rseği içınde 200 kilomet
re t:-ıunluğunda bir bölgede ne
hır üzel'indoe köprüler amıağa. 

\:a5!.ı:rr.ı.şlardır. Bu geniş cephe
nin bir çok yerlcı-!nde düi'ffianın 
1'iiprüba.5ları kumıasının örüne 
geç!lebi!mest Ruslarca ii:len im
'k<.ns!z gibi görünmektedir 

Dalıa cenupta 12 Ağıı5'osh<:
beri Elista'yı alnı'ş bulunar A1-
man kuvvetleri Astr-.gar.a doğ-
1 tı. '1eriemekte y-e bozkır11t'.;ı. gir 
miş lbu':unıınaıl1tadır. Buntar·n 
Astraganın 200 kilometr~ b.:ıtı

sııı<la bulunan Sangye,.dhud'u 
gc~miş bulundL"kları da söylen
mektedir. 

Cenuo cephesinin Öteki u~un 
da Kuıban nehrini geçen Alınan 
kuvvetler:, şitt:di Rusların da 
kabul ettiği g;bi, Nev·rosisk'e do,ğ 
r• ilerlemekte ve Berlin burar 
s ·.-ın pek yoikmda düşmesi ihti
malini öne sürmekted-r. 

Sovyet komuatnlığı.nm bıı 
oe..,.hrin müdafaasını ımk3nsrz 

saydığı samlnıaktad1r. Çünkü, 
Alman hava kuvvetleri tarafm

tian yapılan kqif hareketle.i 
burasının Rus kuvvı;tlerince bo
,>all11rnakta oldı.;ğunu bildirm<>k
t€diı·. 

Kafkas kesim:Tıde Sovyetle
rın Gresniye doğru geri çekil

me hareketlen devam et!nekte 
ve Rus tebliği de bu kesimde ımü 
oafaa sava,ı:ırı yapıld1ğuı1 kay 
d ~y1eme1.--t.ed.ir. 

Nihaıyet, Vor;()nej, Viazma, 
RJev ve Volkov k"5!mlıer'nde 

Sovyet taarruzlarile Alman kar
şılık taarruzları da devamlı ola
; ~k sürmektedir. 

Ruslar bütün bu ha.reket!er 
ha.kkırula sükutu muhafaza e
derken, BerLiTı bu kesimleroe.ki 
Rus taaı-ruzlannın 10 Ağusto!r 
tanberi her gün 100 tankla ya-. 
pılrra&ta olduğunu resmen 'bil
di:r111ektPdir. Lor.dra, 18 (A,A,) - Dünkü çar

pışma!<ır hakkında Sovyet yüksek 

kumaoıdo.nlı.ğı ~ ·zalıat• ~,erm•kted;.,l G .. nün tenkitleri 
Kle:tı&kayanın cenup dogı.t!"'LI:nda a- U 

n.u.daııe ve todafüi çarpışın-alar olmuş- mi 

t.,.. Bir bölgede :.imanlar yüz tank (Baş taralı 1 inci-Je) 
ye uçak ile saldırml§laT fakat ağır ponlar da bugün Çinlere karşı 
zayiata uğraıruşlaroır. Son i:ıir kaç 

1 
eski biçimde harp etmiyor 

gün za!'f:nda Ruslar 30 alman tan- ya? .. Buna rağmen Çin har
kım imha etmlışler ye 5000 alman 
öl~ünniişlerdir, bi bitmiyor: 

K-oteln!ko\'"onu.n şimal doğusunda 
bir Rus bir};ğ1. 7 alman tankını tah.
rip etmiştir Şimal Kafkasyada, Kras
rrodar bölgesinde şiddetll çarp!şma!ar 
olnı a l·f":tdır. 

Kuba1n nehri dolaylarında alm.a.n
lar nehri bir noktadaın geçmeğe mu
vaffak olmuşlurdtr. 

FİKRET 
ma göz.önür-J: butundurmalı 

d::-ğil misin? 
Mükaleme 'hep bu m'nvaı ıizere 
gid;yorou. Niha_ı et :Carar olarak, 
Tinaya bu meacl<:u~n hiç bahse
dilmemes'ne, fakat annesinin 
onu daima bir nezaret altında 

bulundurmasına karar verildi. 
Go!der: 

- Ylllnız, dedi Tinaya hiç bir 
şey hissetti m ct'h k luzı . Zek' 
ve hassas kızdır, ~üpıh.eler .. !nizi 
anl.r. 

- E\·et. O h~lde, l\cak5imtleki. 
baioya bizim de gitmemiz ta
zım. Em nim c a'l:ı b ılusacak
lar. Hem Tirıa b~ra~ a gitmemizi 
çok istiyor. E' 1et bir maksadı 

İnsan ve toprak bolluğu! .. 
* •• 

Kışı, sulh olacak ümidi ile de· 
~il, Jıarp de.-am edecek karan 
ile karşılayalım Ve aç, perişan 
bir dünya oı1Psmda mahrumi
yetlere katlanalım. 

No. 17 
·var. 

-- Gideriz. Z'!!en nasıl olsa bi 
z;m cemaat baıo.;u oldugu iç:.n 
\, re vermek mı rbur.yetindcyiz. 

O halde, ben t~rz:ye gld -
yorum. 

- Can;m, bu kadar tuvaletın 
''ar Ilcm vaz:verimizi ıbil~yor~ 
sun 

- Kat'iyyen olamr .. D ha iyi 
,,i y' tl.n ya. Herkese k r~ı hiç 
bır şey \Okm!ış gıbi gf.ısternıek 
laz= 

O gün'cnde l\fö,vö Gr:' erin 
n. r: yaz"yeh l'l'k.k'1t~ re~ .. i

di Eir nk spekül~syonlarla bir 
(~ı·hıre zenginkşmı> olan bu a
d nı. son za.ma.1lard1 bir çimen 

SAYFA - 3 ---------·--·------------------
Tiftik işinde f 
milyonlarını 

dönecek 
(BA'; TA.R .\fl 1 İNCİ SAJ.IİFliDE) 
lan ne olı;.calkrır, biliyor musu
nı.;z? Tam birer milyon lira. 

E'u mesele, sadece bir şahsi 
hszanc ımeselesi de değildir. Zi
ıa, e,,,;·clce har:ce verı11eği k·a
bul ettiğimiz malları esk:- :fiat
lardan, yeniden istenilt!n tiftik
'.er: ise -zam kabul edildi.ğ: tak
cilr<le· veni fiatlardan veıımiş o
lacağı.z: .. Bu, d<ş ticaretimfa için 
no ciereceve kadar doğru \."e fay 
d;;, bir h;reoket olUT hilemem! 
Şimdi zam istiyen üç firma, 

daha kırk1m ba~lamadan önce, 
ywi rel<altey' tutmuşl.ardır. A
caba bunlar ,günün birinde tif
ti'!t fü.tlarının yülcseltilebileceği
ni nereden ve kimden öğt'E!l1m~
ierd. ki yüla;e'k: fiatlarla maL 
mi:bayaa ediyorla<dı? Halbuki 
yeni !:atlar ilan edildiği vakit, 
b'rlikler umumi katibi Sa!.l.hat
t'n Cuhruk, bizlere, bu fiatları, 
viıkseı+ı;ğim;-z takdirde ağır ce
~a1~ırı c~tınlacağımızı söyl-e
rni~t B'z inandtk, onlar ina.n
rrr dılar. Biz:ım lkahahatimı:z bu 
mudur? BirLkte böyle tama
mile hususi rr.alhiyet!e bir 1:op
lantı yapılMasına "aile umumi 
katpJ k ,...,c;sa • .Oe etmem<>liydi. 
:ız, ·fy_,, Ticaret Vr-kaiet ııez

<H' '€ prot~sto ede<:eğız.t 

T ftik fiatlar:n " yü ioseltilmek 
;Sttmesı etrafında şa\·an. dok· 
!lr..at. .gördüğün-ıüz bu 'ddi?Yt 1Wry 

0.,ttik. Ticaret Vebiıetinin va-
21:;di tet.kik ed"""'ği şiiplıesiz
d':· 

Hükürnetin, menşeinde mü
·bayaa için o zaman l<abul ettiği 
mevzuuballıs fiatlar da şunlsr
dır; 

Kc>nya 190 - 210, Afyıonkar~hi
sar. Kütıııhya 210 - 225, Kır~ehir 
190 - 210, Çorcım .. Sungurlu 
2'10 - 215, Ankara, Kes!Gn, ~.1a
d<'ll Pulath 2-00 - 220, Ka:ıarr.<ı
niı 230 - 240, Gerede, Bolu 1$0 · 
200 kuruş. Fiatl<.r kilo ba~Hı:;.'1ı.r. 

Ticaret Vakili 
(Baş tarafı 1 iıu-ide) 

C.a...1-ıa piya.;;;aya çrkar1lmtıy11n 120 ton 
ka"l(ı..1ğ•1n r .. tı.?"ik<ıtörlerf~ indes.ini i:s

t wi;ll?"l:{!:r. \'ekil b:.ı dilegı d"' a.ogru 
b~. 1 ~t:..ŞhlT, 

Degirmenciler, toprnk m;;,.h3ulleri 
of:lsilin kcr..di hescb:na buğdatr kır
d1rı:n{l.1nasıru LstemıislerdiT. 

Şoför1er (:emfyeti :rıelsinln başk.an

lı..,.."'ınıda.k:i heyet da hC'nz:in tcvz.iatı

n10 yeni f•sa ... -lar.:ı bağJanınaşını, oOO
mOOil ],~.,.tf";ğl tlıjı.rziıatJnın. dürz:enlen
m('sini bstemişlerdir. 

Di.ğer gruplar ayrı ayrı dilekler
de bulunmuşlardır. Ticaret vekili, gJ
~t prat;k ·b;r tanda b!r çok d~lfkler 
için ioa.p edtn emirleri derhal a.13.ka
da rl ara vcrmi.ş, bazılarını da 5abık. 

t::o!anbul ır.ıntaka ticaret müdürü o-
1~n t.eı:-!:i.tı'lındırmn. t:ınum müdürü 
Avni S.:ı.km<ına not ett.irmişt.iır, 

Ticaret \:"" '!dll şrreiine, idhalA.t ve 
lhr;.ca-t b•r1 ikleri tarafından dün 

~,:,~.; M ~; >i• ı~i'i' 
1 

oyunlar 
Festivali 

19 Ağustos Çarşamba saat 21 
Bebek Beled.'.ye Gazinosu. Du
hu!.iye yoktur. 

Der iliı'lü izahat Telefon: 23340 

t.c işinde ,hesap5n hareket et
ınişti. 

Bir taraftan da ~abibi olduğu 
bor mağa.za, buhran d<ola:-·ısile 

n.ütemad'yen Za'ir ediyordu. 
Mösyö Golderin, hariçte, çok 

zc:ı,::ın oldu.ğıı .>öylermesine rağ 
ı eıı ı·aziyeli b ı ıdi. F<kat para 
. ıe imanrn kinıdt o:duğu belli 
<lej:,,ld;r ,derler, çok c1oğru. Mem 
:, ketirr.izde bi,. çok ıüccarlar 

w.r 'ki, sık s.k Jıas etmektcdir
:er. Büyük bir : ks~riyeli Türk 
L mı.>'"'n bl.4 mü ·~· t bir müd 
:l•t so• ra tekrar c;ade: it.bar. e
<1...:rch. , kn ic:! -.e rıes-<Tul olduk 
~Jrıni gl "1 t. 1rLl ', l'L..ı hal, Mösyö 
''ulder irin d .. 'aki olabiJJrdi. 

Moskova 
mülakatı 

(B.'lŞ T. RAFI 1 ll'iCİ. S.\Hİl'EDE) 

Görii1.~meıı:ri ıı 1nev .?ı.tu domin
yonLa.· Ha.şve/.Ule,.iııe biı.;.dirldi 

Londra. 18 (A.A.) - Çörçil. 
1Jlosko,·aya gitmek üzer<: Ingil
tereden ayrılmada.o evvel, Staliu 
le yapılacak görü':'J11clert! ait 
p\i,nıarı bütün domiııyonlar Baş 
vekllierine bi'ıeL,rmiştir. 

Kahire, 18 (Radyo 22.45) _ 
Çörçil Moskovadan döne11ken 
K&hireye uğramış ve Feld Ma
reşal Snrnls ve General de 
Gauil'e görüşmü~tür. 

Resmi beyanat 
Londra, 18 (A.A.) - ÇörçiL'in 

l\foskovayı ziyareti tabii olarak 
gıinün meseles. olmuş ve Lon
ar&da bir çok münakaşalara yol 
açrr.ışlır. 

Moskova Konferansı hakkın
da nqı·edilen resmi tebliğ ve a
jansların Mo3ko\•adan verdiği 
h;berler görüsmeler~ ilha.m ve
ren tam sa:mi·miliğe, neş'eye ve 
.Lmada isaret etmek hususunda 
Brleşm!s bulunuyorlar. 

haber Yer:ıd,ğ!ne göre Çörçi
:in l\'!oskovadan hareketinden 
sonra bir İngiliz şabsiyeti dem.ş
tir ki 

Bu ziyaret tar·hi bir olayclır. 
HEr ik'. dev'et ıeisi görüşülen 
bi. tün hususlarda mutlak bir an 
laşmaya varmışlardır. 

Moskova mülakatı hakkında 
neşredilen re.sıni t~bliğ görüş
mtJerin ehemmiyet-ini göst-e:r
ni\::ktedir. Anl1.. .. ;;;; k:lıoJJna .g\11-e 
kvLU§Ulaıı strateji ve askeri e
hemmiyette mesel-eler:.U o ka
dar hayati ehemmiyeti vardır 
ki bu hususta Britanya yiiJ<,;e!k 
uSk€rj m:ııkamldrile ve Ameri
~P o!·dusundan Geneı-al Brad
ley iie ist:§areter yapı1mı~tır. Bu 
askeri meseleler .. ıı rr.ahiyeti et
rafında b.r çok fikirler 1:.eri sii
riHnıekte ise de derhal ve en 
başla akla gele!'! ikinc ce~henin 
.. ç1lmasıd11· u ..... ·~"' 1..-!'dar bu hu 
susta çok gizli Lutulanakt:ı ise de 
~k!e edilen neticeden Rusların 
rnemnun ohluklc:ırı görütüyor

1 

lviiittef,kleriıı ;yakında büyük 
ô'çüde toplu b:r ha.roket ~ apa
r'"ık Rusların yiikünü hafifl;eıe

cek.1erinıı zannettirecek sebEpler 
,·ard r. 

:.1<>1o!ıof, Londra ve Vaşingto
;ıu ziyıaret ettiği zaman \'e Çör
ÇJle M. Ruzve.ltin müliikatı es
na:ıında müttefikler tesirhi su
.rette Rusyaya yaı>dımda ıbulun
mak n.yetinde olduklarmı te
y!t €t.mi.şlerdi. Rusların bu sefer 
1;.ha az ehemmiyeti olan vaid
:ole memnun kahnıyacak!ar, ise 
m\ıhakkaktar. 

Konreraıısa iştirak eden di.ğer 
şahsiyetlerin ısimlerine Ye her 
lıw.ust:; mutabakat elde cd:!di
ğir. ;n b'1d.rümiş olmasına baln
lıma Rusyaya gönderilen Leva
zım ır.addeleri meselesinin de 
Etraflı ı·e azimH lbir sur<>tte ko
nu~ulduğu anla;ıılmaktadır. İ
ratıtlaki ı\merikan iase servisi
,,.n şefi olan Geı:eral l\'!rksvel!e 
General Bradley \'e Harrıman 
R..ısyanın muvaffakiyet ümidi
le ımüst..diye k•rsı haı"3ô idame 
etmesi ·dn bu memlekete gön
tleri~ek harp m::..!rı.e:.ıestnin sü
ratıi ve top'u halde sevki için 
planlar hazıTlamı.ş olacakb.rı:br. 

Uçan kaleler 
(Baş ta.rafı 1 incide) 

k:..11 ordusu uçakları dün, A vru
ıpa ktt'a.sı üzerinde kayde değer 
nıuvaffakiyetler eltlıe etmişJ.er

cıl'. 

l!çankaleler!e hücum eden A
n.er-ikan pilotiıarı çok yüksek
ten Rouen marşandiz garlanna 
·b'!' akın yapmışlardır. Bir çok 
bombaların hedeflere tam ola
rak isabet ettiği müşahede ed.id
rniştir, Hic.bir babına uçağı ka
Y·P değildir . 

Bu hareketlere biZ'Z2İ jştirek 

eder. Amerikan hava kuvvetleri 
l:a.şkomutanı döı:üşte demiştir 
kı: 

•G''lli bombaıxl.ıman nişancılla 
nnı. iiimöt etmekte haklı olduğu 
muzu iSbat eden ·bu neticeler bi" 
zi çok tatmin etmiştir. Bu, iyi 
i.ıir başlangıçtır. Bize düşen şey 
bu işe d,evam etmektir.> 

Avrupadak: Amerikan \hava 
kt.'\'Vetleri başkumandam Ge
neral Karı, Spsated dem;ştir ki: 

I-Ierl 1de va" Y"'t şu idi ki, 

jı!ÖSYÖ Go1der, krır ~ın n yent 
r r tu.alet ya;ıt,rma,ına itiraz 
e~rn:ş, f"'k .. t s11r"J..: ... n s1nmlşti. 

i"em madam GuldPr, itirazlara 
p<::.C ku'.ak asa•ak ~d· lal'dan de
~'lıli O la bır k işler dJ.re et
r ·§ ,.e muvaffaot ta .ı u•tn. 

(Daha var) 

Amerikan bava kuvvetleri Al 
ııno.nyaya karşı hem münferi<len 
hrm d.e İngiliz uçaklari1e beraber 

J 
hücumlar yapacaktır. Gayemiz 
en tin ek.ldı; d .. 

DOGUCEPHE: 
SİNDEKİ MU .. 
HAR EBELER 

Baş Ta-rafı Bir nci Sayfada 
lingraddaki Rus mııkaveıııelini 
kırmak, lıem de h'jderlıan ile 
StalingTat arasında Volga)a da
yanarak bu büyiik ve geııiş ııeh
ri RusJarın bir Ulll' asala hattı 
olarak kullaıım:ılarmı öııknıek 
istiyorlar. Yolga )·olu kesildiği 
taksirde, Ruslar, Bakii ellcriıı
de kalsa dahi, Rll6ya içerilerine 
bol bol petrol nakledeıni~·e -
ceJ..lerdir. Ayni zamanda İran 
yolile Hazeı denizi kıyılar1"& 
getirilen müttefik harp mal -
zemeölni de> bilhassa k~ıu, ıueıı_ı. 
leket dahiline giilii.rnıck imka -
nını bulamıyacakla.rdıl'. Çünkü 
Ejderhaırdan itibal'Cll Vo!ga 
nehri ve bu nelıriu doğu~ııudaki 
deıuiryolu kesilince, Ural nelıri 

ve bu nelıriıı ağzındaki GuTicf 
~·ahut Çapaya Hlllan1ndan şimaı. 
doğru Oranburg'a kadar çıkan 
bir demiryolu varsa da kışın bu 
liman donar. 1936 yılında Vol -
ga nehrinm 336 kilometrelik 
seyrüsefere müsait suları üstün
de 16,612,000 tonluk nakliyat 
yapıldığı halde, Ural cenubll'll· 
dan bir nehir yolu olarak esaslı 
surette sitifade edilemcmi5tir. 
O Yakittcııberi Ural'ııı Hazer 
denirlrıe doğru şiınal - cenup 
istikametiııde akan kısmının 
seyrüsefere miisait bir hale ge
tirildiği pek tahnıiıı edileıncz. 

Çünkü, Sovyellerin 191G dan 
sonraki su projelerinde Ural'ın 
bu kısmından bahis yoktu. Esa
sen, nehir ve kışın donduğun -
dan, hu bölgede tek hatlı Oren
burg • Gıuiyef demiryoluudan 
başka bir mu\asala yoktur. Hu
lasa, Alman ordusunun Vol
gaya dayanması, Sovyet Birliği 
için, petrol yolunn olduğn gibi 
İrandan geçen müllefik yardım 
yolunu da kesmek gil>i feııa bir 
netice ,·erecektir. Bu takdirde, 
Almanya.nın Kafka>yanm yolla
rı pek az olan serp dağlarını bi
rer birer aşmalarına pek lüzum 
da kalm1yatsktır. Onun içindir 
bir kısım askeri mütehassıslar, 
Almanlar1n Astragan St•lin
grad arasında \Tolgayı tuttuk • 
lan sonra, Voroncj - .Mosko»a 
hattında Rus merkez ordular 
grupuua taarruz edeceğini tah
min ediyorlar. 

Alman Gendkurınayıuın \•e 
Başkuma.ndanlığının ne yapa -
cağıw, önümiizdcki lıaftala~ 
içinde görcC'eğiz. 

l\Iesele, Alm.aularm, kış bas -
tırınadau ii'ncc, Sovyct Rusya • 
yı, Fransa gibi ~af hnriei :rapıp 
yapanuyacağında. Jahııt da hiç 
olınazs:., Kızılordunuu taarruz 
kabiliyetini taıruuile kıııp kıra. 
mıyacağrodadır, Bu hususla da 
mütehassıslarca ileri süriilc!lı fi 
kirler ve müt.alealar biri:>irine 
aykırıdır. Şimdilik, ortada göze 
çarpan gerçek, ağustosun y ar!Sl 
geçtiği halde, henüz T'ın0<;en • 
ko ordul,,.J grupıuıun d:rlıi ta. 
uıamile imha edilcmcnı'ş olma. 
s11lır. İleriyi göııneğc ~alışmak
tansa yarının ola~ !arını bekle • 
mek daha doğru olmaz mı? 

ABiDlıV VAVER 

ADLiYE 
koridorlarında 

(Baş taralı Z inci sahifede) 
nun 4Y~arnak Yolu, ınecrr.u~-!nı 

idare eden bu me~-hul 2at k!.ndi?!. 
Yapılan tahlcikatta ı>öyle L.r büro ol 
madJğı öğrenilince meçhul adam a
raştırılmış ve san.unda bunun meş
ha.r dolandırtıcı M<rt"ımut Sa~n1 oldu
ğu tahakkuk etmiştir. 

Dün adliyede ıso~usu ya.pı·:ln Y; 
f:U'tr:ı.nı.n h!ıdisede suçıı görulm 1i~ v 
serbest bı?'al.1!1.-ak ı \·rattı mül'"'dciu
mt:rr:i~:ğe havnie €5.::m· ,r, 

Zav.al'ı gf"!)ç dii~Cş bıı1u~11ıığu 
bu ağın ,içindıe, uğradığı n1t!.sarı ha
yalin bütün acıltgl yiizi.i:ıc \ .... ..ı.rmus
tu. 

AdHye k3))'sın) -ı ç·t "k " giYıl•
rinde bir kı:'lc da..tr.l:ı ''ard · B· ~erer 
k~deMnden ağl~11. 

AYŞE Gtiı. 

b:ılamak sur~tle mümkün oldu
ğu kadar ça-Ouk harbe rih<;yet 
vcımektir. 

Berlin n.e diyor? 

Berlin. 1H (A.A.) - Askeri 
bir kaynaktan b;Jdirildiğ ne gö
re İngiliz boınha uçakları dun 
gece Renani üz-cri;ıdc nk nlar 
ya1-<.rak la'1rip ve yangın bom
baları atmış~.Jrdir. Q-..,,: !Jruk 
şeflrın.i.n b 1i,assa i:k~metg.;ıı n·.:ı. 

hal1eierinde lhasaılar ~-i.pn: {~-
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)"W'de )"Ü'llOOr .. Bu sebeple ak -
ş-.m olur, gece olur ve bidıır.ec
b~'''Y" Aıf,,.,;;, ..,Ja o.ldut;'\l gibi 
""'re·~ bcra~re ı;yırırsınıız. 

- Çcık mü-nas p.. gi.ioecl bir 
dti~-iınce .. 

- l.iüt•~· &eceye b..-ııiıor.ak 
ioo~ay ... Kü\'ük pt:.ııln•fi1llann gü. 
rı:ı., ... mı bi~·.ıır.ine gehrerek u -
za tnlliık ! .. 

Evet ımlad.ro. 
- ·~tak.!2, d~k!t2t edıujrt.. Be

lı:ı rle beruın miisabalı.~mcla Sı • 
vasl>laı:, Toıkatlılar ve Koet-.o
nıılular birlc·~me-der... Kendi 
pely!We.nl;m yen.l-Olklcrı için 
her ıbalde boıı:!nn t~ra!ı t~,;ıt·Jar .. 

- Bu Dkraı<le yan Jıyvrsu<> 
pı>t.fü n?~ Bi:i;kis ~ aley -
:llı.mioıe bıı: ~ij:lN... Sen.in 
ıı>rJ!iı;p olduığuınu istiyorlar. 

- Nert-<lcn öğrendin bunu?-
- Tuın;:ıslanmJ;ı ... 
- Pokala ne olursa obm .. Gii· 

re$1 se.ı geçe bn-ak .. de.:ıi. 
Aga, Ay !x ··.ını:ı. ~ anı.'d.ın ay

r.i."!Jı1l Beylerön ,.e a;:a!arın 
ç;..clınna geldi. llfereley·! mah -
" "1 olar3K Amasyalıların ileri 
{,dUll"1'İor.e açtı. 

Arıı<ı<>yaMı.rın ile!' ge:e•1ılcci 

Ay:ıbog,ı,ııa hoık vcrm~le!\11. Eir 
l<arga;ıaJı;.; çılıaıımaMan :z>y e, 
cu reşi geçe b>ral<ımağı cara mu
v;:.f • bulmııışlardı. . 

•• 
G ,rt>Şler başl:ı.rı ı~ı. Kuçtk 

p.·h •.ı.ıılar m~'ydam doldu.mu.ş 
\ ,u ll>";'Y• or k rdl. 

Arı>;ı,;yalılar, ı;ur~lE'l"'. ı;cçe 
ıbrr~lom.ı:~ için desteye, o~aya, 
l'll(iuK "rtay a, b~a!tı gu'.!'e~t<::Pk 

LıçıJk per Jiv.aılarıaı.a tekC'r ~- 1 
kJıL t.alur.~ .. t \·~ıır.ııl~lerdı. Bu, peh 
lı\':ı.nJar basırr.liirını rn.ı;;lüp et
rr.-oktc-n ziyade gür~ler® ur<:<· 
taça;,;lJrdı 

tad>r. Blll}'l'fü pehli"•anları ela 
ııoyw;up m"'ydıarıa çı~. Ba.
i'l gür~E&. peblh'alllac da ha
zır olıııunlar. 

Bu 00.!er bittilll'leoı sonra, gü
reş tt:ıi<rar başları~ı. Mesele • 
niıı incebgir>ı ııı.; bil· taniııı a
ğaları a.ıııhyanımmştıı. 

Yakı>z tecrilb(')i ve ı,d<. gıöı

mü'j ~nn~ oJ-.n zeki Yürüı:.
oglu lll•lam~tı, Yanında bulıu -
mm Kel m.s.na şuııları söıyle -
mişti. 

- Hasan, .Aıınasaiılann bes;ını 
larını muğ!Up e\ılney'ip gür~ 
uza.1'Uklar11JJn ıı<~jnli aııLrlın 
m4? .. 

- Yoo .. Yenemİ)öl'lar it;ı!e! 
Herifler kıötüle,.mişler be!., 

- Onrlan ıkğ<!. Mroele ba~1<a .• 
- Ne gibı?. 
- Ne gıl>; olac3'<7 D;Jıa t-.a -

la anlıyam.ıyor mııısun?. 
- Hayır•. 

- Başpo.~lr.·;J11ları 
gn-eye h:r;.:l:,t,ı·m .. k 
cietli. 

i<; in gıi :-e<;i 
iıill~orlar •• 

~ı'dŞ\i;prJ ~ toy ol<lugu Jjr"~.Q'!l 

şon iırıı.:t'ligini h'r ~tiriü ka~'l'~·a
m•Jll'.lrdu. Yllrı.l"°ği;; güleı .-: 

- Am:119 yapt.n iksan tıe! .. 
Güreş geçe kalırsa B!>k1rle Ak
Jooyuııırunun giirı>şi gecı,y.: k.-ır 

lır ve berabere ayrılımal:ı:rı ko -
laylaşır .. 

Dcyin.oe, Kel Has<ırıın a·kıl<ı lba
şır. gcln~işt; ve: 

- Tamam, söy led,.hleriın doğ
ru ... Arna~yahlar )' rn.'.::'ı be! .. 

Elile ımeydan yerinde blİt\·ük 
ortaıya gıi,.e~en A~><ı,~:al lan gfu. 
terernk: 

- Ba;r, hele. Nasıl t'Jtııyu.r ef:~ 
reşi .. Hep müdafa;,da im ş giıbi 
harokı;t cdh-0r. Kar~ısındc•:<O her 
vakit maı:hip ett;gi bir pıiıli -
van. Bak tu,uyor mu bıır yol. 
Doğn;usu Yürük-oğlu, soo ı;ok 
rı:elti ,.e tec"ii'bdi r..;r pclılivan:,;ın,. 

İ· t nbul •;.;ünrü •'Tll ,,,,,_ınğun
d&n: i:/1572 

Bır bor.çt.a.n doJayı nu•hcnz olup aa
tıln1aısır..a kt:..;ar ·\'eril~ Nar mark;.-..11 
ı. .. , otomobil• 2ı/8/H2 terıhme mü
satrit c•1ma ıUnu saat 10 da caga:og
ltır.d• 'faııvir SGY...ağında 4 No. lu !.1.ah
m\ldun garııı.jında aıç1k a~a sure- _ 
ti/~ cı•\ı :a<'agını:htn alrr.ak i.!ıteye-nierin 
lf).f.'4.iır gi.in \'e .90atte ır.oı:h ... l'.iude 
hftt..il' bulunatak ınrrrr..ıMJnt.81 miira
caatlorı ll;';n otunar, (4561) 

U.ırüc...- ;ı.ı...,; ru~ t>;ıl<uk mahlre
~IWien: &42/1~ 

ÜAAilrlar.1a Sinan p3tp::ı rrt0-ha!leS'İTl
de i.nsan•ye sok~gında 'l No. lu lıa
nrcir wkın iken ahfrıetl Bakırköy em
r.ız.;. ~ıc.·y~ ha ... ta.hanes ncie vefat edtn 
ye h·1ek1:1ine ,..o.abk.erreınl'ı.c.."'e vaı'iyı_·t 

~iHın;.ş bul r.ar.-Ha.n.fe Ô-.:den aJ<-1cak 
v<- bor~ \h?'ı3 PC:c-n?erin b;r ay ve ı.~f'
rac,(t ,ciQia ı~ooı·c:·~n Ôt! iit ay i~ınde 
v~ık \ c &f'ned.c_ıt ka-ıı.ıniyek>riyle 
birli:cte ÜSl<iıC:ar Sulh lıultuJc lı:l1<.;ın. 
rfnı' murıcı:i.t (")- 'r•nlf!!<'ri ,\-'{! aksi 
ta!.t C:e medcnt kan·ı.ınun 634 üncO 
mn~ı'{'c-ın( tt"' .i{ n ~ ·tktfl:n hazi
r.c·y'f- !M: ·rı' fl~ l~c···t;• 'an. o!unu!'. 

Z:'\'l'i -- 17 -r-:_~!fı] !3.!7 \ıarihinrlc 
Yüıasek :1-1 h' r.d1. .. n:c-k1ebfnden almış 
o\1J •.J~.1 ~~. 1 1 ;:ı ncm1 :ıayi ('Uİ'ın, 
yer'. ·ni ~l .. t>a[ı r.-<J::ın P~c-.k)si~n bi.ikmfl 
y<0kt ... r. 582 

62 Ahı-~ N"'hit 

lıtanbul Yapı ve 
Usta Okulu Satın 
Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

.3 .. 
il ~ 

ı: fj .. 
"' !j ·"' ~ .fi a :ş .c .. 

·' "' .!( 

~ o ~ :;;: .8 .;..; 

Kc '"'1ıe 4-0 Ml 54'l0 405 15 
Kum 200 • 2000 150 15.15 
Çakıl 150 • 1800 ıss 13.30 

Y~ı us.tas: ok1J?nn3 lüz"Jmu <ılan 
cins ı;e mij(dnrı ,,,, tohni•n bMf'li 
l'LM.<irN )'&LJ!ı n~aJurre eksi!tm-eye 
k-o:~uhı.~tur E:t"ıJt.n.t' 26 aı,.'l.U:.k>.:J 
49:'! ç• .. tarı..,.b:ı gt:ntı ıaat 15 de yti..~
sı ~ mNıtcp:er nıımdE;.f·becthği b:na 
sında ı.op:a'.nan satın alır:a koml.yo
ı::unda -, ~pılar. ·. br. i. tf"\tlerin ye ... 
ni sene T'ca: t t u~ı \e::iAası, ıık 
!c:ı. Jn.a• ııi<k~r.; ,.e becle1 5-000 Jl!a. 
yı g("Ç',·:ı kf'rl' --t-e ic;-:n \'e!'('("ı'kler-1 

tr.k ! ~&-ıp1 arı ıJe bi.-1..kt.e kom • 

Ha:k.iıkatcn g\ıTeş mcvd,_-;.ııa 
çı'•an A.ııca"}alı . .. k pclı'i\'atı>

Jor ~er \ akıııt .maglılp et1Ulerı 
t.asm>kuını bu sefer yPnffr'J -
'Orl.>ııd Et. ıfta!' i>u hal goren 

(DDha var) 
yo:la mu ·aC"~.at e-tme Pr· Tfftlif mf"'<· 

~~--~~~~~..,...,..-~.,,.4.,...,,...,,,.~-... - t . r.ı. f"..ç:_t:N" Sl'Rti~d fl bir sc;at 

Stv sJı lJ, Tokaıtlıla•\ Kası· "no
mclular k nsıyor ard .: 

- Ul"ll A '.lS\·<ıhlo.r dUT,ıgal
m vJoıı.ııd ı he 1 

• 

Hahll ~ı<c Am:ıt.yaWar, maı:!'v
ra na ·,ıde ı<J.ler. Kliç-..ık gıireş

kı "'-""'H<;a UZU)ordu. H;ı:kı:ır.
ler ve gıiı C'{e morr.ur ağalar hc
y..ıı vııkıtı.ıı gccik.mmıesi Çin 
ba.zı göirr~lerı ber•bere bırak -
tırn:wık ıs:L-d:i:klcri zaır.an mü • 
s:-Jı.•ka n!i'ydaının<la buluınan 

Amasyalı peUivanlor beraber -
J.iğ. li>ul e~mıye•ek gUJ-eşır.dt-
tc ısrar ediyorla!'dı. 

Gtr.ıultüler, pat~ııar o k.adar 
~akıı ki, ilı1J.~ı hJlV.0tm€-k 

>y;n za·man büsbıittin clolu~orcıJ. 
Va.kıt lk<ln<:iye yaklaştığl hal

de daha bıiyllk orta gureşlenni 
hııt.irooıı:m;i.,ıJ. Hako.'11 heyetıiın • 
de buıllJil an Ha5an ile Yür!Mo&lu 
ort:ııya ~ı.ktılar. 

Yiirıükoglu eli!e işaret ederek 
~ıro: 

- Heeey• .. Dunın 1Y.ı<kahım! 
Bu Sf.'S ü;ıeriııe b ~ıerce SE'YİT

oi sesini kesmişti. BinbirlerHe 
gıirroenl.:r dW'IDuşlardı. 

Yi.ırii1koğ'lu kalın sesi~e şunla
rı soy!Pdi: 

- Güreşler gec ikJ.;c.r, daha 
bı.i<yUk or1.d rnuswbaJ<.a yapmaık • 

1 
P'-"Vf ko:--~ı.ro •. a \•· ... il• "kttr. 

·artn -e:'e: yuJ{M'4\ !T·t'"ktep~Pı 

IJ~!:~~g:~~~~~:;~':l:ı m a&•bec.·tn<'
4 gorı>eblor f!>t'*!) 

l9/8Jl!KZ ÇARS,\:'\IB"' - ı 1 B o R s A 1 
İs.a~oul Bors.c S'llln Jb, e, 942 F'•:lo,., 

':.30 
7,32 
7,40 
7,55 

12,SO 
12 33 
12,45 
13,JO 
18.00 
ı8.o3 

18.45 
19 ~o 

ı9 45 
19.55 
20.15 
~(l,4'5 

21.00 

2ı ıo 

2ı 1-0 

2l,4ô 

.P:"ogı öm ve n'lt'm.. saat a;ra.n. 
Vı.icudu·mu.zu ~:ıhşt}ralım. 

A.ians ha~rlEri. 
Müz:k: 

P·og 1.1 ·-.. v mP·Yı. ııa.at ayarr, 
Muz 1'; Şo k , r. 

J.1ilzik. Şar.~ıiur .. 
P-ogrsm. vı; m.cın. saat ayar1, 
lli.izık 

l\!Ozlk: Faı:I lı•yet;. ı 
?tiem!eket sa<at ;ıy.,.rı ,.e A

jans h~,.,r]cıi. 
Se:i:ıe,;! 10 do••k• 
ıı lzlk Ka·n~ık ark:Jr 
Radyo g:ıı.eteı~ 
MUzik: 

Ziraat t~kviır.1. 

lllP:oi~: 

Konuşma: 

Jllüt.k: 
22,30 M•ınol• ke l<zat •Yll-M, AJaru: 

h~ 1ı•ri ve Borı:n:ar. 
:2.50 Yarınki pregr;ım ve kapaıuı;. 

Sahibi: E. 1 Z Z E T. Neşriyat 

Direktörü: Cevd~t Karebilgin. 
Ba51ldıfl yer. •Sen Te~af. 

1 Sterim 5,24 
1ro Dolar 130.70 
100 1 ~\ i;' f Fr. 30 365 
100 PL ?t' t.a 12,9315 
ıoo İsvrç K 31 ı r, 
T~r:.!. t ... ıcr ne m"Uaın<:lr olm«nıı~ır, 

• TAKViM • 
Ağustos: Çarşamba 

13!ll 19 1368 

Hicrt Rumi 
ŞABAN A~ltitos 

ç e 
Gün; 231 

Aş: 8 Hızır 100 

\~;;;kt.~eı 
Ezani! vııeaıi 

5. D, s. D,_ 

G:..neş 10 ı ı 5 14 
Öğle :; 

l4o 1 12 17 
ik,ndi 9 02 ı& 05 
Al<ııam 12 

~ı 
ı9 03 

Y;ıt6ı J 20 45 
İrr:Mlt 8 18 3 21 

SAYIN HALKIMIZA 
Kömür Alım Satımında Rastladığınız 

Zorlukları Haber Veriniz 

Tozlu, Islak ve Eksik Kömür Almayınız. 
Kömür Fiatı Muayyendir. Fazla Para Ver
meyiniz. Sarih Adres ve MüS'bet Vakalı 

Bu 

Şikayetleriniz Derhal Takip Edilir! 

kendi hareketiniz 
olduğu kadar, 

menfaatiniz icabı 
Vat an borcudur 

Mürsca~t yeri: "Ankara ve lstanbulda,, 
Türkiye kömür aabş ve tevzi müessesi 

Gayri Menkul Satış İlanı 
Üsküdar icra Memur!uğunden: 
İl<darn ı;:azctesinin 2'2/7 /9 42 tnrihli niisl1osıııın dörd·ünrü 

ss.y!asının 4 ve 5 şinci suttuıu nda ve :btiidfd gaztotesirnn 23/7/ 
942 t<ırilıli nüghasının 3 üncü sayfasının 6 ~ ? mci sürunl&<ın· 
d,. iıJ'bu gayri menkulün satı laoağına dai.- neşir o:un•n ilanla· 
nn hük.mü kalmayıp sa~1ş i\'bu ilana göre yapılır. 

Şıh M~ır.€: Agaiı kıı.1 Re c.ziy"rnin masNJer:ı: M0'7 lira 36 
kt1rt1ş boı-cundan 'dolayı emval .eytam ve edanet sandığına iUl
!etcn hazineye ipotekli bulun a!l Üs.küdtıl'da ı:.elimiye ma.\ıalle
• nde Cam!.5orif sokağında es ki 10 yeni 28 s~~-ıiı 1arafları müf
rez iMinih mıh mahal Tal:a hanım veı-ese:ocrinin menzili ve Ke
r'me hat> mın han~ ve bahçe ~ı ·;e Taya kadır, sCl'kagı ve Cami 
!)<:r.t c~ddes:ı-. malırlııt Sultan Selim Han Sal'sin Selimi.ye ca
m. ~riıfi ve hayrat ve sait'csi vakfından <>lu~ tamamına 3 ye· 
nıin]; elıli Yukuf tarafından l 900 ı.;,,. kıymet taktiir edilmiş <>
l;ı.n 664 m{'tre murabbaı miıkd arı·,clak! yarım karg'r bir bab 
!ırnesi ile d~ı·unı.;na c&ri nısıf masura ma' Jeziz•n nısıf hissesi
r·n 2280 No. lu kanuna te\'fik an acık arlt;rma ile satılm3sın:a 
kc:.rar 'YEri.Jım~ir. 

Ha.Ji ha7.ır vaziyeti: 
28 taj numarasını taş•)'an 2 mem:r:r bas3~nağı zemı;n; mat

ta döşelı papuçluk mahallinden içeriye ginldiktc zemini bah
ta d&şeli bir sofa sot tarafır.d a T ,,ya kadın sok ağma na7.ır iki 
büyük oda ile küçük 'bir sand rk odası ve bir bela ve sağ taraf
ta 'bahçc~e mütı>veccih iki od'li!e mutbaha geçilen bir oda ve 
m zklır oda derununda. dö~cm etlen açılmış bir kapaktı kuyu ve 
t r.acl~n har:ç zcn:ıini ]1arap m a.·~n tlö.··eli davlunibazlı \'e harap 
ocağı havi bir mı;tbah ye için de ufak b'ı- güsüliıane mevcut <>
lup wmiııi kısmen karasimon döselidir. Ve muthahtlan bChçeye 
çı'-·lır 'kapı~. vardn'. Mutbahda ki wfa alujap kap1 ile tahdit cclil
ın:s olu·p ü,t kata çı~<n merdi ven sahanlığı me'i"CUttur. Mcrdi
v~n altında balıı.;eye ~:kan b.r kapı "e bodruma inen t:;~ bır 
,.,... -'"<İi\·en olduğu görülmüştür; BociTum Tcıya kad~n scll.ağına 
r ütcveccih odaların altına te saduf t<ler, 

üst kat: 
.'\h<ap ıs basamak\a trı,bu -ı:onsuz merdi'i<:n ı!e çıkı!ıı·. Uzun 

bir soia üzerin~ Taya kadın ı;r.ka~ma nazır !l oda bir sandık 
odası ve bir hela sol tarafta b ahr".'YC nazır 3 .xla olup m<'l'tiivl'n 
üzerine tesadüf ed<'n mahalde ,;,', . basamakla çrk•!ar. B:r ma· 
>anllrna vardır. B•t'anın zemin k~t beden dl\·arları taştan ya
p:lmış iç bölmeleri ve üst katı ah1apt.r. B.nada c!fklr-'k '.<"Jisatı 
\'n:n.l:r. Bahçe mey\'eli ve mC'y ve~.;z ntiitearldit ağnçları ve ha
rap bir lh.vuzu ,·ardn-. Tapu k a)dında göskrılcn yarım masu
ra akar suyu havi olup su yo Uarı bozulmu•tur Bah<;enin d.
ğer k;cm.~u hudutları kısmen tel ev kısrr.C'n komşu evıle Jy
r'1mıştır. Bah~edcn Taya kadın sok.:ığına çık!,~ kapısı Yardir. 
B'na umumiyet itibarile cüzi tam•rr mtılmıçhr. 

Mesahası tamamı 664 me tr..• murabbm o'up bunun 128 
rr:etre mLr.:ı':ıbaı bina ve mut bJh. müıc-bakisi bahçedir. 

1 - İşb ı gayr: ınenY.ulün arllırma şartırnınes 7/9/194~ 
T.r'hinden it haren 937/6i69 ı'o. ;ı, Üskıid~r icra da>rf·<inin 
muayyen numatac- nd.ı 1ıer~€ sın göı-cb:ln·.esl çin ::ı.;ıkt11· i~:ın
da v~zılı oh!':lardan fazla ma lı'.ım;ıt almak istiyPı,lc:, i~1Ju •ar!· 
na;;eye Ye G37/6169 dosya nun•a·a>;ile ~cmu•· yetir.: zc mil7a
taat etme'.idır. 

2 - Artı:rmaya iştirak ~in yukarıda yazılı kıyr.ıetir yt.z
d• 7.5 ni~bc!.ndc p~y veya m ili hır bo.n.<anın \<'ıy.ı:ı~.t )"f.ck ubu 
te\-ıli edilcc<'kt'r. (Madde 124) 

3 - İp:ıtPl< ·sa:o'bi ~lacaklı larla d.ğer nliı1<arhr!ar1'1 ve irtı· 
-!~k bakl!cı ;Ah':ıler n:"\ gayri m en-;{ul Ü7.~-.;n-d1?ki hak ar.nı husu
s:ıe faiz ve masrafı:- dair olan idial<.rını :..,b·ı ı:,n tari"h:nrlen 
Wbarcn 15 ~:ııı :ride evrakı mt;rb;ıdcrile bir}ikte mcmuriye
ı·mize bllılirr:ıel~; le .;:ı eder. Aksi halde hak~nı tapu ~:cili ile 
~r.bit olnıad:kça satış bcdelınln pa•;la~mas:ndan haric lıalırb•-. 

4 - G'istcrilen giindc arı tırmı~ & ;~tirak ldcıı 1 e' a,·ttııma 
~:lrtnamesini okumu::; ve lilzu rnlu n~ali'lmat almış \."e bunk.rı 

t:ııramcn knb:.ıl etmi~ ad ye iti bar olunurlar. 
5 - Gayri menkul 18/9/ 19~~ t~rihinde Cuma g~n ı rn.ıt 

H den 16 ya kod ır Ü;küdar icre rn•mur!.ıığund~ üç dei~ bağ•
rı!tııı.tan SL ru er. co~ artııra n<! i•1:,:e rdilir. Ancak a 1 t1ırn1a 

l~~ 1· rnuh~·r.m~n kıymetin ''iizde 75 ini bulmaz vc·~a sat.ş 
:stıyı:nin aıaccığrna ruçh~nı o İan d!ger alacakJJ:,~r hL1 lı:nup ta 
1:,•<lel ib11nlar111 'bu gayri rnenk ul ile tem.n edih~iş cılr.rok 1.srı· 

nın mecmuuııdor fazlaya çık rr.azsa en r;ok artt::~".lın ı.:t:ıhh..ı
dü b3ki ka'rr.a'< füerc arıt:rma 10 ı;im daha '.emdi• eci lerek 
~~.'9/194~ tar!hinde i'azartesi g'i':"Ü saat 14 der 16 ya k,.G;.r ı'.J -
küdar !cra n 1 e-'l111r~uğu odasında arttırma bt--lfl' sn- s h.;tev~
nin a'acağı.na ruçhanı olan diğer ~l~caklıla,11 bt> gny-: me!l
!.ul :le temin edi•rııi~ alacak !arı r.wcmuundan f· •Jo,- ~ıi;r· '
V= muhamn1cn k yn~erin yüzrl e 7,1 ini tutma1< şarti 1 r ~n ç-ok art
tırana rhalc cd,liı. B3vle bir btdcl elde edilmezse ihale yapıl
m;z ve sa<1ş 2280 n«maralı kamına tevfikr.'1 geri t>ııakılır 

6 - Gayı' menzı•l kendisi •1e 'haıc olunar. k;·nsc ilr:•hal VC· 

ya verilen mühlet lçinde parayı \'t'tırezse ıha!~ karaı-1 !e~ho!.ı:
nnrak keudı,;:nde'1 evvel ı;n Ç'·k yii: sek tek]if·e bu:una ı kim· 
sc arzetmış olduğu b·~f~elle a! !t-,Etğ:~ razı oltrrra ona, ra?ı olmaz 
v"ya bulunmazsa hP:nen 7 gün J!liickitıe ar!tırrrara çıkarıl:p 
en çok artt ı:.na U'"•cıl~ ecülir. İki 1: .. , r.rz~·,..ô:ı'.-:i r~r~ ~.-e ~e
çe" günler için yü·;de 5 den l:~~ap olunacak faiz ve <Lğ<:'r za
rarLar ayrıca hÜkr.lC hacet ko.lmi1ks;zın rren1uriyeliin;l'.Ce :t

i cıq:ı,n talıı;ıl olunur. (Madde 13'.l) 
- · 7 - Alıcı arttırma bedeli !v·tic;nde olnfr y . İTH>. lMo fc
r~g ,haremı yirmı senelik va k,t t~,viz bedelini ve itale harar 
pullannı vermiye mC'cburdur. 

Mü\Prakim vcrgilE'r, tenvirat yı; dellal'ye rooıninden müte
\'Plllt bP14'dcye rusumu ve m ütcrak,,m vakııf karesi alıcıya ait 
olmav1p arttırma be<lelind~n ten?.:t olunur. 

İsbu kaPİ menkul yukarı d~ gösterilen tarihte Üskii<l«r İC· 
r· memurLıığu odasında i~u ilan W! göo-terilen arttırma şa~:. 

ı,sm{Sİ daire•'nde satılacağı Ji an oltıntır. 937/6769 

Nafıa Vekaletinden 
Lksıllmeyc kor,11l~n 1.ş: 

1 _ Su iş!l"ri :-ın döl"d.Oncü $ubı1 n·üdlıriı;~O .. bölgA.'>İ ıc;ıttde An11k ov.'iet 
b'Bt. ld·ldarmın kurutulmooı ve Ası nPhrı J~li1h1nın ikma1İ ~leri. 

·rahm·n eO.i!en .ke;il bc.-dtl• iktt \'cıh:di e.·ası O-zerinden (1 .. 553.182) jh·a 
(79) k.unı!jtur. 

,, _ Eks:iltmr 2(ı/8/942 l.rihine rastlayan ~ar$Jmba ~ünü ~aaı ( J!iı 
d:. -Arıkarada S:.ı i ... ıc-ri R~lsligl hin~sı içirıric Su EKb1Hn1e kon-,.itıJOr.u <ıd:t-
51,•a;;ı k::ıpa!ı z.art ıı.~tı'.i!e- yapLl<:c~ı\d!r. 

3 _ i~trkli!Pr cık.o;i(tnır şart:ı1rırre:<·, m'·k.avele projesi, bayır.<tırlık , .. _ 
ı~·r! genci ta['tnJm<'.s\ umumf tu ış'.-ri frıuı~ şa.rtnanlE'•i .i!e hı~~f ve 
f -1;ri şartn ... neleri vı· proje:cri (.'ltlJ ııra (00) 1ruruş k.ar.şılı.ğmda su ış!Prı 

reit' iindı>n ala.b' 1f<er. 
4 _ Eksillmeyf• g: ... r-b!lır.tk için idcklilerfn (60.145) lira (4'1) kt r,.r 

luk muvo.-kkıtt tem~no.t Vt'l'nK'5• ve e1t!!ı/tnıı'n 1 n yrıpıhıra~ı r:ıınrlO'Jl eon t:z. 
üç giın .,'" .. vel bir d)ieit.çfl ile l'tır1 \'e!.;.,ilt• :nt• Jr.fı ... acaat Me ık: b '"le 
1,,, .. h ;.ıs olmak üı.~rt• ,-~kn aln:aJ;ı:-ı Yfl b 11 vP.o;il<ayı gf:ı '"r,nı ]o $il' t ..... 

B11 n1 ürldııt ir,lnd~ veı.;:ka lSt(·ı;(ı:1e bu!ur.m::y~nlar P\~1ıtmf'7e &ı fln: z .. 

_, 
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Gayri Menkul Satış İlanı 
Üsküdar icra memurluğundan 

Maltin"1ı Emval ve E)tam edaııet o:wıdığıadan ödtinç al.ııi;• 
parn, a muknii birinci deree ede ipotclı: yaptığı Boğaziçi Bey
lerbey; Bostancba!• Aı>tı.dlah ağa mahallesi 'l'ekke S<>kaJ. atilo 
6 cedit 6 kapı .. yılı (bir tarafı elyevm JS:t7Jire haDDn ve satr<? 
mcM!i ve bir tarafı Enıiııe hanım vensesı arsası cephesi Cevizlı 
80lı:ak ve tarafı l'alrii Telôce 'IOı...j:ı ik mahdut .-e tamamına 
)eminli iiç ehli vuku{ tarafından (1600) lira kıymet takdir e· 
dilen e.-io 2288 sayılı kaııuo bükilmlerioe tevfikan ~atı!aral.. 
paray·a ı;evrilmesine karar ve rilnıt..tiı-. 

Gayri mettlnı I~ evsafı 

G&yri mNlkvl Tclrke sokağ tııda 6/1 taj :'oio. lu ltapıdan ;;irın
ce ıHak !tir -~ner tı>~lık ile •.tn liaerintk üç oda ı.ir hela 
vardır. 

İkinei lai: 

Bir sola iizerinde 4 04la blı bela n mğer li Ne. , hı J.apı~ a 
inen bir merdiven vardır. 

Zemin Irat; 

Al:ı~ap bir nıezdivenle umi n kata İ»İlir. Bura<la ufalı bir ~ola 
üze.rinde b.ir oda ve zemiJıi taş tlö~eli bir mutfak mncuıtur. 

Unııımi eYMfı 

.Ev ah~p ve muhtacı tamirdir. Derunt!nda Elmalı suyu tc>ı· 
~atı n arka tara(ia bir balko I> \'ardır, Eı·io Hacı Rüştü "Oka· 
ğ1J1a çıkan ayn bir kapısı mevcuttur. 

l - İ~bıı gayri mcnlruJün attırma ı•rtnamesi 7/9/842 
ttırilıiııdeıı itibaren 941/384 No. iloı Cskiidar i•·ra dairesinin 
muayyt>ıı numarasında berkesin görebilmesi içm açı.ktır. ilıin
da yanlı olauLırdan faz!.a nıaliunat alma.!< isti;ı:t·ıılı:r, i'bu sart
namcye ve 941/384 dosya nunıara,ile ruenıuriyetimi,; ıııÜra. 
caat etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştirak için yukarıda yarılı kıymetin ~üıd, 
1.;-, n.isbetinde pey vey·a nıfüj bir bankanın teminat mektubu 
ıe,di cdilocelı.1ir. (Madde 124) 

3 - İpotek sahibi alacaklı !arla a.J:ikadarların " irtifak hal.
kı ~hipl<riııin gayri menkul üzerindeki haklarını hı"u ile faiz 
,.e nl8sraf:a dair olan itldiala rını işhu ililn tarihinden itiharrn 
15 gHn içinde e,·rak1 u1üsbilelcriJe birlikte n1P-n1uri~·etin1iı.l• 
bildirnıderi icabeder. Aksi ba ide hakları tapu sirili ile Hhit ol· 
madık~a satış bedelinin paylaşma. ındau bari~ kalırlar. 

4 - Gösterilen giin<le arttırmaya iştirak eı!cnler arttırma 
şartnamc~ini okuml;~ ,-e lüzu nılu ıuallımat aJnıı" ,-e hunları 
tamamen ,kabul etmi~ ad ve itibar olunurlar. 

5 - Gayri menkul 18 cJliıl 1942 tarihinde Cuma günü sn· 
&t ı.ı den JG ya kadar Üskiidar icra memurluğunda iiç dl"fo ha· 
ğırı)dıkt;;.n bODra en çok arttırana ihale erlilir. Anl·ak art!ırnı., 
bedeli nıuhan1men kı~·metin yiizde 75 ini bulnıaz \.eya ~atı-ı isfı·. 
}'t·nin alacağına rüçhanı olan diğer ala('Rkhlar bulnnn}l tn be· 
del buı,Jarııı bu gayri menkul ile temin rdilmiş al ar; klarının 
mN:nuıııııdaıı fazlay·a çıkmazsa eu çok arıtıranın taahhüdii 
baki lalmak üzere arttırma 10 ı;üo daha temdit edilerek 28/ 
el JUi 1912 pazartesi giiuü saat 14 drn 16 y·a kadar 
Üsküdar İcra memurluğu odasında arttırına bedeli satış İ>Iİ· 
yenin :.lacağına rüçhanı olan diğer alacaklıların lıu gayri men
kul ile temin edilmi~ alacaklerı nı..cmmından hzla ·a ,ıkına!. 
şarlile en ç._)< arltırana ihale edilir, Böı le bir bcdd dılc• ecfiJ. 
na-z•c ihakı ~ apılnıaı. Ve satış talebı dü~rr. 

U - Gayri nıenkul kendi~i ne ihnfe olunan kiıns.e derhal \.·e
ya ıeri!en miihlet İ(İnde parayı \'trnıcıse ihale kararı i.,,;holu
narak kctıdi,inden evvel en yıiksek tckl!fte bııhmaıı kimse 
atr.tctmiş olduğu bedelle alnıai;:a ı·aorı olor~a on~, raı.ı olınaı 
veya bulunmazsa hemen 7 giiıı müddetle ar!tırm;ı~a ~ıkarılıp 
en çok arttırana ihale edilir. iki ihal~ arasındaki fark ,.e gc· 
çen gür..]C'r i~in ~·iizde 5 den Jıe~ap oluııac&k fttiz \C diğ:er za. 
rarlar ayrıca hükn~e hacet kalmak~ııın meınturi~ ttinıiz<e ah
cul~n tahsil olunur. (llfadde 133) 

7 - Aheı arth:rnıa bedeli baridnde olarnk ~ alnız t~pıı krağ 
harcını ~irmi sooelik vakıf ta\'iz btddini "'ihale karar pul. 
lnrını ı..-enni.)·-e n1ee-burdur. 

Jliitcrakim vergiler, foıwirrırt ~., tanzifat ve telhlli~ c rts . 
mintlen rr,üte,·cHlt l·cledi~-e rüsuınu ve müterakh11 "·akıf itaresi 

alıcı) a ait o\ınayıp arttırma bedelindj'n tenzil olur.ur. 

t~b:ı ga~ri nıcııkui yukarıda gösterilen tarihte Üsktidar kra 
memurlh~U odasında iş.bıı iliin ,.e gf.k;tcriJ~n arttnına şartna-

mesi dairesinde sahiacağı ilan olunur. 941/384 

Erzurum imar birliği reisliğinden: 
Jırnar Hırlill.i tardflr'dan .)r.ıptırı:acak dOı·rit'r ctaırf'Ji ~vz nıC-\i)••lUn ınş.ısı 

işi ki-ipalı zarf n.">u1ile ek>slltıtı<'yC ko,ıulmuşfuı-. 

K..,.! b«leli 99S46 [lrnd:r. 
jr.ıe. tMı;natı. 7~6 liradı ,, 

şc .. ıtll?Jl"'e, plan_ YP. oJger evrak1 imar blrl i;.i nitrOO:::.elb~ınde goru!ebu~r. 
f)!tz.ltn ı~ 31 ağusto'i 9'1i2 para tcsi !>"UDÜ ı;;ıa-t 15 de Erz.wı.;.m f nii bi:hgi 

encü ı·.eı•i ıaratındaıı viıityet rnak~.I ı.ırıda- yapı!acaktı.r. 

Trıl•lp~eı'n t~are-t o<l~ı vP.~ko~ı ve bu ~e ü•l Na.!iacian alacak/arı e-h ·
yrt '-'L"5·, a ''€' t~mhıat m2kıb, '.ırını vı• tc-Jd f ,tJ.· .. no r.,ı o gün E:aat 

14 c'!cn c,·,·ııl komi~ riys!'~tne ve ,1 c:el"" t..-, oh ıur (85~5) 

MÜHiM iLAN 
Gazetemizde bundan böyle her hafta Salı gunu ucuz 

ilanla' sütunu tertip ediyoruz. Satılık ev, satılık arsa, 
kirahk ev, İt arayanlar, ip;i arayanlar, zayi. 

llanlar 6 gahrı geçmem k üzere 50 kuruşa n~redile
bileceğini muhterem karilcrimize bildiriyoruz. İliin be· 
deli damga pulu olarak da gönderilebilir. 

İstanbul Erkek Öğretmen Okulu Sabn 
Alma Komisyonu Rftisliğinden 

~ehtr kılo ~r. Fi )tik.tJ.;ı ı ık te?nınaı 

Cir..s Kuruş YJlo Lı.a Kl"o 
~ ---- ~ 

r •• ~ı ç etı l'fO :?000 
K.lr.':.n n et< ltiO ~000 •oo 
K,.ızu eti 15~ ıcoo 

S: ıı eU •35 1000 
:lfyl n 72 8-00 43 

Ok. :ımuzln ihtıJacı olan y-ı.ı.k.ırda yazılı )·iyf'Cf'k:•~~n liıVlJt, '!'•<I 
gLın e yapılan tksiltn:c 1er•ne tal;p zuhur et l.t·d'ğ1 1 .den on r;Jn • 11• 

-ed; < Pk ?l/VİJ"/1942 cuı:. a gilnü sa..llt ,5 <!(' Ll <: -r nw1....&ebf' nde u . .-.ıl.1· 
~·- ok 1 kot. veı ı:nco tı•k""4lr ·ık'. 't. • i ını: c i\ r 

rk f';fl K3p3 1 7R'"f ;Jp yapı!~('._ k ı 11 ('l.f: :l i..;1"/]~M t;.I p)e \e-r~flflı-

ltr ı· 
3 - İstek!l'.eri t,.~:lir 1nt>;.. -.:Pl:t"l!lt ıKincı ıua<ldede yızıı s.J.;jtt<"Jı bır &c.ı-ıt 

onf'ı sıp.e kad.ır Su Jşlerı Rı•ısligı.nc nıakbı..u k.a.:ş •. gınJ.a vt-t1 eJerı ll· 1 
dan k"' ~:ır:.:ı sa.at 1-1 d.ı vı ı"'e kt'". 

Lı k ııenf'o 1942 '.'- ıli. T·c .... et od ı \: ıJta \'C 
l~t.c DLz \ g(l(c-ı. gJn ve saatte ko yo. a 

ten'.ılll..i -nak.1.-: .. ar, b ... 
bu.: ı.ınma. .ır ş;:ı ın. elı·ı 
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