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Av ru paya i h raÇ 

ha re keti ne karşı 

Almanı 
manev a 
yapıyor ___ .. __ _ 

Moskovaya mı? 

Okul komutanı "Subayhk yüksek 
mertebede mefkureciliktir,, dedi 1 

Amerika aslı.czlerl .l\.\TUpay a .ihraç dencnıe!Qri yapı:ıcor 

Halk böyle bir ha
reketten memnu n ' 1 _ 

k "J mı yaca k f -------------

Manevra Norveç 
batı kıyısı boyun. 
ca. devam ed!yor 

Alman ordu.u fİmali 
Kalkasyada Ru• muka· 
vemetini kırdıktan son· 
ra ne yapacak? .. /§te gü· 
nün mesele~i ... 

Yazan: ŞÜKRÜ AHMED 

Ş 
imuli Ka{k.asyada ı:ünün 
eu deh':"! verid boğuş
macsı sürüp gidi~·or. So\·

yet orduı.ıı bu bölgede Alman 
savletini Jurmak '~in eU.ıden 
geJ.,bilen hc:-r şeyi ynpı:nıya ba~
lamı'ıtır. Almanlar da C1' k.•t:i 
darbeıi \tırmanın hız ve ilıtı· 
rası içindedirler. Her halde. ta~ 
lı.a'1lt>riniu taruanııııı ve asken 
hihıerle"in·u en son haddini gös· 
!eriyorlar. 

Hakikatte ,.c bugiiıı.kii dUTıım
da Rusya ;kiye par<:alan'llıştır. 
Simali Kafkasyndaki Rus mu· 
kaveıueti yıkıldığ'ı takdirde Al· 
ıuan ordu,u Kafkas dnğlarıua 
doı·anacaktır. BugündC'll hu ya· 
n;ı merak. ediliyor: 

- Acaha, Kafka• .,jJsile,ine 
ılay11nıldıktan sonra Alman or
du ·u İrana •m tevccciih ede.:ek, 
yoksa Moskovayn nıı döııttclı.? .• 

nu husu ta .., k~t"l ma!Uuıatı 
hiç şüphe ~·ok k.i, ı·aloız Alman 
Ba. komutanı \"C Genelkurmayı 
biliyor, en ahih lıiik.mü do UI· 

n1a11 ve Jıftdi~ler \.·erecektir. 
Hüküm vernıııktc, tahmin yürilt· 
mdde tereıld~t nyaııdil!ran iki 
sebep \•a:rdır. 
1- AlınJuyanııı Itu y~yı bü

)Ük bir dev halinde tanıması 

ve ıııünhl!f'ıran bu de\İ pa:r~a • 
101ra ayırarak yeıuucyc çalışması 

2 _ Al:nacyanın 1942 de &us 
harbini biıirmek ı:erine bu yıl 
içinde Rı"ya)·ı tecrit etmiş o· 
)arak Orta \'C Yakmşark bar • 
biıtl toptan bir fpsfİll'Ye tübi 
tutmak isteıuesi. 

i~te, afran mı, ,..,o ... ko\·a n11?11 
sorusunu yaratan hakiki sebep· 
!er bu ku& hat ve hareket da • 
vasoun tayin rn nınhakeınesin
den çıkıyor. Alnıaıı~·aııın Rus • 
yayı Knfkas silsilesi arkasına 
attıktan socra Mook.ovaya döıı
ınes~ Mosko,·ayı alması ve Ruo
yayı kunetleriıtl imha etmiş 
ol:.rak Ural gemine atması Rus 
haı-biıı:i bitirmek baluruuıd:ı.n eıı 
büyiik bir ha~arıdır. Fakat, bu
nu yapmakla Almanya 1942 de 
b8'rhi bitirmiş olahılir mi?. Har
bin bitme,; Rusyan•u yenilme • 
sine bağlı d;>ğildir. Amerika \-C 

İnı:ilt•r<yi de y·enmek 1.izım -
dır. Amerika ve İnqiltere ise 
ın(a'k kendi aralarında veya 
A,·rupara hi~ yana~au1oz, so • 
lrn•amaz bir lıalc getirilmek su
rct:!e yeııilir ve) B harpten bez. 
dirilir. Bıunın i<;İn de hem Rus
yanın yrı:ilmeı:i, he.ın Al ·u • 
yan n harbe de\ anı lmsusvnda 
tı1wı hlr ıııukaH.metc ip ol· 
nıa liızınıtlır. 

Alınauya mırknvcınetini ııasJ 
t~uıtıı ed r?. l\luka\'enıet için 
,., ) a, hay a.ı maddelerine, ma· 
dcıı m.ıldclezine \C pe1rolc ib· 
t: •ç vardır; hu ihıi)aç kadar 
da lıııau kuvvctll'xine seııbcsl· 
lik "'""" k bir emniyetin her 
t.ır•fta ha.kim olıııası şarttız. 

BtLOa ~öre, Alınan~ antn So\·· 
Yet dC\iui cenupta imha eyle· 
dil.; n scura Kn!k. s petrolle • 
rın , 1 a.fkas madcıılorine, Kal· 

•ahize aııbarl.ırına ~ ma· 
· Ort H \"akıoşar:..tan i !!il-

lczeyi çıkarnıa51, jopanya e 
(Devaıw O~ün<:ü sahifede) 

r..ı: "-ı:'n, 2 (A4\) - D>nlz b:>ıjı o- , 
ita. :;ilvft'te vr- ını;ı::· :::ı\; !t1!11~-nlnrL:".
c!.ô\o. mN:..ın o!:ı~t ub. ylı::,a •ı·;·C 

cdı·n fPUÇ sub.ı.yl<:ı.-, n~.· ııö:·(\r,l~ 
C:.1>'.o.ma.ları ver t4tolı-

TOrf·n.do genrlk:;,ı.ı'ınay ba.şkar.ltnız I 
ı-·e\·zl Ç;;kmac:i: t?f' An1tral Şukrôl O
kan w dc-niz n1ü.st(\Şaıı ıı.d.lar1aa yü!i: 
sek rüt.bt.•li sub.ıyl;;.rlr.. bü;rt!lk bir 

<la Vt' i hı"Y'(."I ha.zır l· •.: l unrr.uştu;r. 
•rö:-tne ~t:tc.·~~l mst~. ile başlmı

tnl! , d r.-ırz h. ~rp oku I u KOnrutanl 
cUgrunıtı h";i>;r an tcred.dilt giio:t{'r
mtınız:ın sır-\~ scı-v:c t.'"3nmuı:ı erdi
i!imn ııar-lı na:u.-:ıcımız:n atlında tö
rene b< 'Ji 'ı:roruz,. dı ml'j bundtın Son
ra d.1 genç s.ub::ıytaJ".\ me:ır..::sm-!1~ kı-

(Devamı tiçüncii sahifede) 

Sabık Moskova büyük elçimiz 
~----·~----.. 

Ali Haydar Aktay dün 
sabah ani olarak öldü 

-----11:1 ----
Milli Ş~f 
ailesine 

yaverlerini göndererek 
taziyelerini bildirdıler 

S~'l>ık M.oskıova bliytiık e1ıfarn!ı 
Ali Haydar Aktay dün saıbalı 
Bü:yül>!adad&kd yazlık C\'iırlde a
nl olarak ve!at etm~t.it·. Vefatı 
aik5'ni Jı'lj'rctt.e b:.re'-<ııruş ve 
sabık bi\yüık elç.n.in bir s>.'ıir 
bı.>lıı .ı.nır.Car. oom-a ö'diığü an • 
l· •tlmıştır. 

V cfat nı h r alon "'1i:1li Şei 
İsn~ luö ü y ··n -
dererek Akta:y 
lcılııi bildıirmO:. 
J unrmışlaTdı.r, 

ALİ HA\Dı\RIN HAL 
TERCÜ.\ll;:,,i 

AJ.i H<-0·dar .Akt.y 55 y2çla
nr.da bulu.r.m~kta idi. Gabra • 
sor:vy lisesini bith:H'<ter. oonra 
hariciyeye h:tis:ı.p ""-'l1'ş ~-c ıroı·. 
ınal fasılalarla terfi c~tiır. 
haridye k:ılem!nc kittip oldu.'< -
tan sonra, Hariciye N"ezın mil
şh· İzwt (Pa§a) non '1.-:ı}C'.llll ın.z.h
sus müdürlüğünü yap:mş, mü
tareke sııralaınnda bir aTalı';ı: 
Mc.tbuat Müdürtüğünc ~fr!! • •. 
ır.i§ \"e Cumhurlyetlm H·:..ıı.ını:lan 
soıu-a SW!oo1'm m<;slaıhalgüzarı 
olmuş, sonra sefaJiğe yükı5C'l • 
rr.i~, uzun müddet Bc1.,"rndda 
k a.l'dık tarı srmra bir m Üddcl e<v
ve l Sıoı:yeil!'r Biırl;ğln<:le mem• 
leh•tiımfa.i tem. il c.t.ınck ~ 
Mo&loovaya biiyük elçi olııı-:ıık 
göııderHmi: tir, 

Dün veiat eden sal»k l\Ioskova 

höyiik eJ~isi Ali Haydar Aktay 

Mooiwv:ı biiiyüık elı;ıliğmi b•"' 
milıdl:let idatt eden Afi Haydar 

Alktay üç 'döııt aş kadar önce 
mczunen mcmlck<.'1.imirw dön
mü.~. şehı:im:m.:ı di.ıı~nmeğc 
ba"Slml<, rnlıatsıo:lığı. dolayJsi'>a 
ı:azifes~nıden çekilmiş ve son 

(De\·auıı 3 üıııü sahifede) 

r 
Moskova 2 (A.A.) - '!\ıs ıır 

/ jat'Sının St<iltJ:!ı.lmdo,:,n öğren, -
dği<r:-0 gÖI"<', AJ.ma:eya Dani • 
mark:.yı bir hİn'•()ie itlareı:i ola
rak Alrnanyaya iliı<.ı.\: için pl:ln
lar lıazı.·1am~ota(hr. 
A:lm~n prop::tgaL'dası, Dar.i -

rnaıııkada Almnn nüfuzu h:ıık • 
kında, • tarjhi ar~tırmü.1art yap~ 
ma!k1.a rn~gı.ıldlir. 

Danünarka lı.ıılk• bu yeni pro
pegrndc.da.n Jı.lç m ın:nırr. de -
ğilkFr Ye D.'.l',-· naııloa fu;.~kili 
Bühl'dc ge;;oe. lc'"Clc sövkdiı;i nu· 
tuıkta Daninıaı1:anJl b" i'llu;ın

dina"\.J~a mcmJoh.-ıc-ti oldt: ~~""wU 
ve Xon·eçle isveçe b~~lı kale!• • 
ğrnı belirtmiş ve Daniır al< 
rniil:o't.i ,- in dGtnol .. itık proııe! P· 1 
Ic7ine sadik bul~t~u ehem-, 
mıyE"tlı> ka.Jllctrr "'·tir. 

Amerika dal 
• 
ır 

• 
1 

yapı 
---111---

Tadoğa dağında yeni 
bir Üa kuruldu 

Lcmdra, 2 (A.A.) - fürlc~ık 
Arrr.crikanın Tcnur~3 a-y n:l:ı.ki 
vapur inşaatı 790 bil' to. lam 
tut?.rında 71 şikp ve s<.: ç g~ -
misidir. Bu nı~tar t. ... rekor t .. i' 

ld etmckkdır. 
Ne' ;wk, 2 (ıL'\.) - Tuganı, 

ral C'..fford Wanlıc.ok, Panaır.a 
kanalı civar:l:'da TadagJ adası~ 
datko yen deni>: 'Ü,,.;ÜJı>Ü a~ıl;.ş 
tıörcnir.i yı;;pıııı ştır. 

Yeıı.i deniz li$ii 60 güıı gib" 
Rekoı· sayı!nb;J cf'k br müd fot 
tc yapılmışt<r .. Bi,·l.:~.k Amcrl· 
ka dimanrna uçaklar,!e torp:. 
~'tıcı hızlı botlar için üs olar.:.k 
kullor ılacakhr. 

(Devanu 3 üncii 'ahifeck) 

At yarışları sürprizli oldu 

ubana 
Doğru .. • 

11 e r 1 ha re ket 
devam ediyor -·-e·r ayda 813 
uçak düşürdük 

B •ı•ım, : (A.A) - A nan ordu· 
ları b o.ulanl ı;c.ıı :ı tcbi . 

Şat! ... cPp (' ı n e Jb d-:.ır-

nıadaı d ' r...::ı ta eden seri teş. 
kili ı-.yo(n !ümı• ıl•""i ;ı"e1" ye,, 
dü ıır..a a · c! t"". fından göste-

Voron j 
önünde -Alman müdafaa 
hattına vardık 

• 
Bir yerde 4000 
Alman öldürüldü 

:Mos,"ko,·a, 2 (A.A.) - Bııg,n 
öğleyin n<'Ştcdilcn S.,v;·H tcb
}jğ>: 

nlen ııat· m 3\ , •. kıNı:-a. · Ku· 

Dün g~ce kıt'a!anm!Z R.ı.ets· 
kaya, Tsinliansknya, &quK ve 
K~',iya bö~lcri,,de m11lıa
rebe etmi~l'crd·i.r. 1--:tn ~ı J •• ı :ıı"Jc • ı , \ "''- h: ~ 

&va c' • ' Ç ıl :b ı• iç~ 

alın . ı.. Ç<I:! ı; p ar i ·lia cdi • 
mi(ir 

H 't• Jfr c ~ ha"'· 

Diğer kesim'erdc ('he.'1•miyct 
ll hiç biT dc2;ô~ikL< ojma.:ıııştı.r. 

4000 ~4lnuı~ filcl.ii.rülilii. 
Mos'<~,·a 2 (A.A.) - Saı.~-ct 

k'bliği~e clmir. 
;:et·... C. .. c 'c:' vı~ o...: \')' rın 

gf."Ti • t:.b.ıthı i 1 • '"Sl b • ta-
(Dev•nu 3 üncti sa ifodc) 

Rus ada 
Gaz harbine 
karşı ihti •at 
tedbirleri 
alınıyor 

-··•...--
Mahsulün kaldırıl· 
ması işine şehirliler 

de çalışıyor 

KIC'tskaya ke~ minde 'e bu: 
şehri <Ellubund:ı ş -.i.detli mu'h3! 

be ''" ' \'am dın \< • 
Tı;in; a• .ı:aya bü~"""-ndc bil' 

kac I''" le nde u'" b;n Alman 
ü!dünili~iL,ffil'. 

Sa?sk kesiminde Almanlar 
' &ı>\"yct rr. Idafsa mcvzJ<>rinc gir 

ıınişlerdit. 

Alnumııa;<;n h'Ül--ıım hüv~TCti 
M:oskova, 2 (A.A.) - Rcu<!E

Iin husu"i muhabil" bt?ıcLriy•or: 
C<Cnup 'Don'un ayıaıkıları nrn

sındak: arazide bu,,"iln ka:"i bir 
rn<>ytlan mı.;lıar<'bcs; ver''mek

(Devaını 3 üncü sahife.le) 

.-

Sır'.:>~dı-0 '."lı, 2 (A.A) - '""' ç 
ba!ı kıyısı bo;,wıca \"C b 
Kris'3'1lsud çc\ res· ıc 'l'rol1«ı., ' 
batısıl'da b~":Uk a-•.-eri ı;o• 
rdar yaıx.lnuştı.·. 

MaNvTa me\'ZUU. muhoc 
çıi'<am .. lıarcketleıın n \ u r 
tiilrnesir.e ait btıluııuyord~. Mı 
nevraların. dıevamı mUd:rl~tçP ~ii 

tün deni-z münalrn!~u \"L b:ıl.k 
a·\·lc:nın.< y :>ak~ 'lrnbtr 

Hava Harbi 

Dusseldor 
şidde le 

bombaland; 
• 

lngilizlerin ha a h ·
cumları y""2ünde 
yirmi bin Alman 
hicret ediyor 

I.nmlra, 2 (A.A.) - E• 
cJkl gece Dt=eldorf'c ~-
~ yapruı.n h, va ~ >ı 
esna~nda İng,llz bamb;, 
çı:klan d;,,-ı dü,man avc ' c. • 
şüm;üş!<'rcli:r. Ab $L .ısınc1 
•hava ~artları gCtk ly idi .• !ı.ıkrm 
mel bir ay ışı.ğı :;ıe ı, -d Dt . 
seldir():" ~e!ui kola~a g' u J 
mit:t r. Bu §!! tlar atas~ t • 

arruz ciiratk yap.• mış e 
hooef' er ~a s;ı,ğna "' t • 
tuhıı~ur. 
Duı;seldorl şehrı z:oıı A 

(D.,,·aıru 3 üıırii sahifede) 

l ikili. ba~is 550 çifte b:his 5620 kuruş verdi 

?Uoskcva, 2 (A.A) - Rc"'Y"d:> 
bG a• l"H \-9ln1. ıı.: ı. parola •Bir t"k 
b",t<l. y tan~ biio le&) b<'d·lmerr.e
Jidir.Jı cü.ml(""~a..: Ru y .. <ı l köylt•r
dt\ ~.ı.;.. 'kilra -tıl l' t \"P g ı har .. 
bi• e ka:o:: da ht y '" tr>dbırle:i alın

Jr..l.9 b.ılurm .. ~< J K~.>11.ı. h.,,Jlı.:.a, 
hay~ hUCU!l:\l!".i.n:l. \'C pal"":l ~l"Ülı'· 

rP. ~aı ır \Oıı. l • ..ı!\.y:ı.kıtl'"J. davran,, .. -
~ 1 gı "'ektig!.. a:ılatllmırt~,.. ParaşUt

cül· r ıı"!k"'londa h:ık'ra b>'lıassa un
,J.r sö:ıltnılmişL.r: Yero tnebUect-k 
para •\çiller, b•lk dC rlı.lı"1a ve 
anlı<ıı ~ar'<i..;ı n1aı11::1u"ü ya· • :;a, ııaş .. 
, alll!o.; ı zt hirlt.."lnı'."'yt', kuru~' ra ıclu.r 
.ı~y ... ve zira.3t nı.-:':t:bıf>ll ".;ıi tü.h

rbc ca 13<'"a..'°;"' ır. n ın knı.,, 
dJkk: ı davr:ınıılm:ısı J~ını 1 ır. Romantizma nedir? 

' 

1 >il.ııkü at ;ra n la rllLl i ti nk <.tleı:ı atlan ,.c yar 1.ırı 6'J ıredcnlcri gi;sl:urir T imll'r 
(Tafs Urt 4 ürcü. sohifode) 

= -

Biı· ıo.·l"ron ıc..d r ıehır"• k!ıdın "-' 
ÇOC"J:!~. t\.ı~ı-rı.le ma ..:lu.n bld::ı·ıl

nıası~ ... sa:ııl :n c t.m xte ''" bu.tün 
lıa.<:ıt r.a.iyeti çok bOytık h· dlsip

ı ·nıe det"am lemı:ntedlr. 

YENi TEFRfKAMIZ 
En giizcl ve en heyec:anlı tarihi 

tefrikalar y11J.nn ü•lad 

ZIYA ŞAKIR 
İ'.KDAM i in ymıi bir roman 

ı hazırladL 

ııYekınd IKDA da 

-ı-
Gen.ç bir azkada~ım vazdı:r, 

edebiyata düşkündür; kend.Wn.i 
severim. Gençlik gayreti üe de
ğil, edebiyat•ız kültürün yavan 
\'i' noksan olacağını takdir etti
ğinden edebiyatı sevdiğini bi • 
lirim de, lıunun i~iıı kcndishıi 
severiın. 

Gc~mılerde bana: 

- Romantiznıa 
sol"dıı. 

nedir? diye 

• 
Benim duzaladığımı ı;örüucc: 
- Kısaca anlatıver! dedi. 
O anda aklıma Duhaıııel'in ce

'·ahı geldi. Duhaınel'e de bwıa 
~l' bir şey sorıııu~lar: 

- Size bımn kısaca anlata • 
bilmem ~n lıir hafta mühlet 

rimz de bu bahse dair i~ele
mc!rr yapayım! demiş. 

t---- r A Z A N: 

~ELAMl izzE smn~I 
Aklıma geli•tt~n bu tt'\ hı 

hayli milbal~at bul<!unı, fakııt 
bir çırpıda rıoınan tiLmayı da & ıı 
la1amıyacıığun için: 

- Yalıu dedim, bun.ı baua 
SOrtı(a,."ına hlgati aç bak. 

Kanaat J..iitiiplıaııe;,i sahibi il. 
Ya& Bahar efrndi in basdırtmı · 
oldui:u lüga-ti eline \~rdim, K c
linıeyi buldu, hana gıhlcrdi: 

•&nnauti:!ııu~ . l,dclJiyatta ro· 
maııtizru.-. 

En.-la bu 1-~ıgatı ~ apan!;ırın 
emeklerine, ~-<>nra İlyas Ralıar 
efeııdM:ıin bu lı'.ıı;at muharı r . 
lecine verdii;i para~ a, daluı ""'" 
ra dimi7.J~ lıi.I>; dcğrıı , , d. -

DcvaıL .. 3 Üucii ,..ı,;r d·) 
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ss:SULTAN MECiT 
DEV R 1 

BAŞ PEHLiVANLARl • 3/8/19~ı PAZARTESİ 

7,30 P'Ng;aırn ve n ı cım. sai.it ayQrı. 

7,32 Vürltdt~'ıu:eu !...ılı.7Lıı·alı11n. l Yazan: M. S A lU İ K A R A Y E L Te!:rika No. 7 7,40 Ajans halıı~t·leri. 
lZ,30 !'rog:-:ı nıve ·rrırm. saat aynrı. 
!2.33 l\lü,,Jc Şarkı ve tüı1<üler. 
12,45 Aja"" htbe::-'cr;, 

- Vay ya? Ne olacak s:mki 
El' cl<ic.n ü•'.li1mliir. Ta arşa dek ... 

- İY"• Qmma, Bu Sivaslıya bir 
d'LY.; vermek lazım del~! mi? 

- Bcliki lllıınıtlır ... Ne demek 
Mi·y>Jn;un uz? 

- Arma:ı, alıl.x simen rica etli 
;ı.ıo.ı'Jı:.r ..• 

- A.Oamcag:zın biz,m .üzeri
mize vardığı yok ... Duıup du; 
<Urken mcy:!an <ı1kumak ayıp 

olmaz mı? dedi. 
- ... 
Amasya ayan \'e eşrafı Ay.

ooğanın bu süz.leıt üzerine sü
Mıt ed•''P yanından ayrılımş1ar
d . I•'okat, Ay10C-;janın haberi ol-
111adan Sivaslıları el altından 
kıöırüklüyorlartl1. Her geçe-n yQ! 
ctıya; 

.Aorıa6yalıların Jı.u la:fları, bü
yiıı;"<' büyü•ye dalga ha-lı'ne gdfü. 
Sivaslılar arasın.da ded:'k<J<lu 
rne\-ZOUU oJ.lclu. Ayan \·e e;raf o
daların.tla söylenir bale gelk:E. Ni 
lıayet bir gün dtdikndu biiyüdü. 
Sivas ro: an, ,-e ş:rafı bir araya 

gelerek' 
- Nedir bu Ama"yalıların 

gururu·? ... 
Diye münakaşaya baş:.'!Illış

larıdı. Karar verdiler ... Amasya
;ıJar.a şt: ~'Qlda. haıber yotladı1ar. 

- İı;!erseni'l pet.Evaııımız Ak 
Jroy.unlu hazırdır ... 

Bu cevap ve rr,eydan oku
yuştan haibC<r alan Amasya!.ılar 
hemen Aıyıbcğanm yanına kQŞ
t;ı.\c•r ... SivashlaTın meydan oku 
yıış]"r;nı anla1JtıLar. Ayıboğan 
buıı.un üzerine şu ce-vabı \·erdi: 

- Biz. her vakit hazırız boy 
iitk;iiı}ıneğe ... Bu)"ll.rsunlar, A
masya ooal:ırı d;ı er döğü~üne 
aıçıktıx ... 

Amc.a,>·aL!.ar, pehiivanlarmın 
bu ooı-1< ri uzeroine derhal s:ıvas
·lı lara hu·ber yolladılar. Arttık ış 
ktz-,l'.'\c.~·tı . fki taraf c1ç'lıeri giire 
şi.-ı nerrde ol:acağnı ve başa ne 
be<liye Jm.na:cağını, ne val<ıi~ ya
pın~"'"ğını müzakereye Jro.ı."lll
rn us!Hr<l ı. 

Nilı.a'.)o'et; gü.re.5"n AmaB"ja o
vasında tıir su ~ ol:ın;ısıına 
ka:ra-r veriıldi. Hedişe olmak ü
zere orta.ya. da biri SıvasWa.?rlan 
d;ğeııi· Amıısyalılarrlın cJ!mak ü 
.:c.re iki nad:de kııı.:ak Jronaca.k 
tı. Ga.lip ı;.ô1c..n pc-lilivan.a da ay
n.:aı elli l'ııne Mailımıı<liye alünı 
hro:'Ye ediJ.xekıtir. 

Çdk .<"Ümwdi. Gü ·eş günün
den lbir hafla eV'vel, S'ıv&Sbiar 
Aım· '-yaya ci.bğru davu~ zurna;.. 
:ı.e yiirüyü.-e başl:ıımışla.ırlı .. 

SivaslıJar, iı.cleta b'.r cenı;e gi
der gibi o va~ti<ıı ii!deti hün ünce 
h<>p si1\1hh idiler... Çadırları ... 
HM'tal.are" •.:faye't edecek y'·ye
cekleri, m<'k.3.ri llıayva.ndarı!!la. 

yükle11mişli. 
Adetıdeın old'uı!;'U veç!ıile, nere 

ye konlık!ıyacak iseler o.rada ça 
dıı'Iarını kuraca!kilal'dı. Kazanlar 
;r.ını kuracak'lardır. Klımeye m uh 
taç ~an yiyip içecelılle?d'ir. 

Marnaafih, gi•tıJllderi yerlerde 
Türk aıde<ti mucilbince ta.riııfey(l 
bhbirle..i·ne durmadan ziyafetler 
~ip edeceklerd<. 

Sivaıılıların yan1armda tiran
dmı'lar, ctr'tç?ler de vardı. Bu ba 
bayiğiıt pelı4ivanLac da Amasya 

ovasında ka.n kardeşi olıım. A
zn.ru;ya!ılarla yanş yapacı.'k, çar
p~caklıı.nlı. 

:&ıkiden Ana<lohıda pehlivan
lık spor yarışları ad<'<ii bir dü
ğün ve bay:ram gibi d u.rmadan 
ya,pJırdı. Amaı;ıya ev!.eni de Si -
va.slıla.ra karşı hazırlanınış:ardi. 
Htnı bunların c'.ritçilıcri Sivasfa
Ja.rı·r1kiııd~n daha yamandı. Ve 
hem de naslı jcJjjJer. Am.asyanın 
tirandazları ta; Tıüı·kü.n en bü-
yük kı;ımııncian.!anndan "1an 
Yıll:.rım B«yaı:ıt zamandanberi 
şa11 ve ş('iır<>t alımıs baıbayiğ:t
lerln twun1arı idi. Adetı5. biT sı
n; fı malıısu.s ha4ıııde bulunuyo.r
la ndı. nu s!pah. ıerin de dede
:,. r: Anı~o.ra ününde yine liyük 
T ürk kıııman;lanlanndan Timur 
leıMe Y•'!ldınm Beynı.dın yap· 
tığ• her'lx' '••;r".lr f'f!m'slerdi 

ı J3nım:yacı1ar, Çelebi Mehıl".et 
Sultanın cl<"ni Yıratı:a An'"'ara 
v.c Bur.sa ii7ctirıc yürüıdıiiğü 2a~ 
man yannda afızı me"ki eyle
m ~ rn bab''.'"ğit sipahilerden 
vr c!ritçi•lerd"'11 idi 

Ama•yahlor, hen' pehlivanla 
r>na ve hem de cirif.<;ileri11e gü
voni)"Orlard;. Zaten Ayııboğan 
ela Bamyacılar sül!5lesinden i-(J';. 
S v<.olıla.r Akkıoyunl,u, Beki'l'i; 
gı:zcl bir al kısrağ<ı bindirmiş-

fordi. Pl'hlivanlarının elinde 
yay, belinde ok mahfazası var
dı. 

Davu.J zt.rna çalarak, milli 
rakslar oymyarak, Amasyanın 
önünde ve b!.r yiJ'.<Se-k kayanın 
d:büıtlt:ıı aikan Y evilıı:mağıu ya 
ladğ sııhili \'iğneyerck şehre gir 
nıi.ş:erdi. Amasy a!ıla r can ve k.an 
k"1'deş-i Cilan arkadaşlarını da
vul ı-e zurnalar ıle k1rşılamış!ar 
dı. 

Hep bir<len b.nlcl'{;e allı ça
la oynıya Amasyanııı yeşil, ve 
ziL'llrii'I: ovasına konm~ardı. 

Yeşiluınağın yaladıği bu ova
yiğ'11erin atlarına cenk heyeca
nı veriyordu. 

Söğiit ağaçlarının altı. sıravart 
ke:i kılındnn y.ıpı'.nıış '.füOkmen 
vaı 1 çadırlarla sıralanmı.;<,;. To
kat bakırırındarı yapı llnış bü
yük kulplu kazaııfo;· kurulmuş, 
'koyunlar kesil'!liş, ı·a?:>ayjğit!.er, 

kavurma kavun,y,-,rlaııdı. 
S vas!ıJa,rla A ".lıasyalılann a

rasırodaki ba!ıadırlk ve pehli
vanhk şen!"ik!e-ri bir Cı.:tma namıb 
zından diğer Cuma namazına• 
kadiar dıev2nı edece·k'tiı:-. 

Esasen adett~!'\ olduğu veÇihi• 
le şenlLk!erc ~ticak cıckn bey
ler, ağalar paşalar yü1lerce ma 
iyet1cr' bir kerv~n halinde se
fer<' giden ordular gibi her türlü 
~vazımı havi bulmrnyO'l'clu. 

(Daha var) 

....... -. ..,_...,__,,...... ... -·· ... 1 
Sahibi: E. t Z Z E T. Neşriyat . 

Dlrek!örü: Cevdd Karabilgiıı. 

Buıldıeı yer: •S<>n Telıı:raf• 

K. TASARRUF 
HESAPLARI 
2 ~iteşrin 

nşidesinc ay~ an 
ikraaruye ler 

1 a<M 1000 liralık 

1 • 500 • 
2 • 250 • 

, 13130 Müzik: Şaı~ı ve ti.i.rk.ü~er. 
IS

1
00 Progranı ve mero. saat ayar.ıı 

::.l>ı45 Müzik: Karl;}ık şarkılar. 
19,55 Mü-dk' tasıl heyr\l. 
20,15 Radyo gaZ'l.'lesi. 
21,00 Ziraat 1'...tcvimi.. 
21,31 Kon11şn1a: Giinün mestle.1eı'i. 
22,30 l\Iemlr_kct &j,at aya,rı,1 Aj~ns 

habı•rlrri ve Bor"S:ı}~r. 
22,5\! Yarıırk: progı·o.:n ve kapan1s. 

İsl"Jn.bul A.:-11yc1 l'.! ~ıci hukuk mah-i 
'ke>rr • .;~ndcn: 91'.!/SGa 

llfüddô: Hatice AltınUı>,> 
Mü'*1e;a1cyh' C~vdet Al!ıntnp: Şeb 

rem~ni Arprı Pn~lni n1:.J.1all€:-t--'i :sarut
ıh.Jne ca<ldL'sindı~ No. 30 da ikCn ba
len i1<a.melg>IJ11 m~çlnıl. 

M:.iddei liv:tlce Altıntıop tarafa-.jan 
;ml.i<lıd~"1.le:Y'h Cevdet AJtın1'ıp alry
nınc açılan b-.Ji--f•runa da\'Ü.Sln'a ait 
a!·zuJ.ıal ,:,u.;:eti n1ü.d<lcı!.alrybe tebliğ 
eUıiJ.nııl!~ i.i..l·-~rc yaz.~lı ad:"&lne gönde .. 
.r'.lnıit>'iC de nııırnai!ryhin meıkür ii<a 
rnctg:Jtıı."Unı tcr'k ile SLmti mechLJ!e 
gitttğ.n.in bF:JUnilc h11Je kılınmo•-ı ü
zç:ine lıUıtuk usulü ır .. uha.ke.'neıleri 
kanummun 141, 142, 143 ve 183 
üncü maddelerine tc\-D'kan iad'e. kı
lırınn dava a:nzuhali ıle t.J.hk\kat gü
nünü g(;steıbr dav{'t:sc va."'&ıra.sının 

m::ı.hlı::t~e divanhanesine amlmasıruı 
942/598 nıınıa,·ada J;;ayttlı ışbu da
vap müddei<ılcıyhln ( 15) gür. ;ç;n
de cevap verme.sine k.arar verilmiş 
ve brrmu~.bi ltaral' arzuh::ıl He da
vetiye varakası n1:al.&:C<1rıe d-iv::ınlıa
nesine asılmış olmakl:ı mumaJlr.yıh 
Ct'vdet A]tmt.op yukorıda yazı:lı nıüd 
det z:ırfında dr:vaya cevap vererek 
Jahkik:ıi için tayin kılıoon 17/9/942 
pı·r~11bc günil saat 9,30 da mahke
mPmizac ha7.ı-r bulunm;ısı veya ka
nuni· bit• v~h-ll göndrr:.n~ Lf~..ıırıru 
tcbll~ yer!ne geQmek üz.t~r ilan olu
nu!". 

Kapalı zarfla nakliyat ilanı 
Fabrikarar Akyazı Kereste Aakert 

Fabrikası Müdürlüğünden : 
Akyazt ~eTi Kt>r~te Fabı'İkas1 Kerem-aL Oı ... nanınd<:.n Fab::~ika.ya '-'" 

fabsi&tadan Ad:ıpa.z.:-ı.1'i ista-..y.on.una yap~IJ"aca.ğı toın·.'lrk ı·C' kl•.r•-...;tt> n:ıkil.iya·tı
nı kapalı z:!rf ile clk,;i!tmfye koymuş!m•. 

ı _ FJl-:;sıiitme 20/Aı:t~~/942 pi'rş-:ı:1t!l:ıc. günü sa.:ıt on dottıt:C' Ada.paza
rında pat"';{ kru·ş~da Fabl'ikıanın yo]l· n1::ı duir"e9tnde ayrı ayrı yaptlncaıctır. 

2 - J{ert..~ınali oıunatl'l.l:ııdıaki nıe.şe tomruıkla·rın1n bvhrl' mrtre rr~b;nın 
n:uhanıımcn n:ıkil ü<.·reı!.i. yirmi bef) lira Ye mı.rv.ıt-olrıl.1 Lı:-n1·n~tı <kı~<·112 yüz klrk' 
dokuz ld roı clı:r. 

3 _ Fabrikadan A<lapıa.za.r.1 isiasıyo::uma naklnilikcck her cins kE.r('stenin 
beher rr.ctrc ınik5ıb:nın m.uhammen na'.ri! ücı eıtJ yı>cli yüı. on kı:ru!'t ve mu,·nı.tı:

kat temin:ıtı iki bin altı yüz yc·tmjş D~ U.'a<i!r. 
4 _ ]1.<'"ltırney:" gi'i'Pt>Hmek i~iu Ti ır··t cöa'arL'1dl lr..ay:!lı. bulunn~k 

ve haziran 942 taTih:r.<ien Eonra at.n ;1 ,-e---ılro i-b!'~ız c~mrk şart:tır. 
5 - is~ktller kapalı zarflarını nuayyen gi!nde !':t,"lt on dö:'<le Jc:a.dar 

k.omisyon ve şartnJ-mesini O)rmek istc.-yer.lcrin yollarna. dtifrc>::in..e mti.Tz .. 
~ c&.aif./&rJ il.An olunur. (8165) 

~ 

fnhisarlar Umum MüdürBü~ünden 

ı _ 14/7/042 tarihinde kapalı zaı t.a ihale ec:Ui01niycn Arıı•ıear·~ Bira Fab

ıri'lrosı.nrla y~ptırtlacak yem.eıkthan-e, y~·ak'h.<:11ıc ,.,.e rey·ir in~aatı işi bu k4•.rJ~ 

poı:arlılda ı;k.<rtJtmı'>ye konmlJ!;t~r. 
2 _ Ke~•r bedeli (122,001,04) 1;ra olll'P muvala<<tt li•n;nalı (735-0) h'<l-

dır. • 
3 - Ek<ill.me 14/8/942 ouma gün ;ao,t 10 da L.t,.ııbul<la Kab•lii~ leva

zını şubPS!nd"1ci met1teız Alım. t.omisyalunıda yapıl~ıc:ıkttr. 

4 - Projr, keşif ve eartn:ame sözü geçen ŞU.bedtın vr k1rııir, An3c.arn 

ııoııı ıni!dii.ıllG.lıılerlnıdcn .&10> kuruş mukabn fn<le a!:nab:l:r. 

6 _ Eksi!L'r.eye t.receklerin paz:tJııı: için tay;n. olun:uı gün ve ııaat!e J 
ttın-~n.a.t paralan ve ş.c.rtna.ornerr~n F frkra~ı mudb:ncP al:co.~l:ı~ f'lcqiJtrrr
y e ~ v.,.'kosile bil'!ikte aaı ıe;rn 1..--cmi"l'On:ı müf'llC.."'al]nr:ı. <8102) 

1 K DAM 

~~~~~~~-~~ımıııııı~~~--~---~-~ 

Müşterek bahisler yüksek mik- I 
tarda para kazandırdı 

~~~~~~~~aa~~~~~~~~ 

Dörlllnca ~oşud.a Özdemir Bomans'ı geçttı 
Istoaııı!l>u! at yarışlarının dör - j' 

dürx:ünsü haftası düın Vel:.eferuli 
lro,."ll yl'ri;:<]~ evvelki Jıaitalara 
nazaı:ra11 mtikayese odilcmiyeceık 
bir dcrecede nıenıklı 1<:;,tıesinhı 
hazır lıuılunmasile yapı1dı. Dü
nün ay'ba§ıına rastlaması kala
ba:lığm lblr mi.~li daha arıtımılJSı••ı•a 
seoop ol~muştu. Bahsi mü§'ter<lk 
~elcrimın, önü ve tri•büı• mah
~ri bir mall.2lara amıe -
d!İô'·Ordu . Buna rağmen yarış -
lıın' büyUk biı· iınılıiızam içinde 
başladı ve nillı:zyotlelldi. 

All'ka:ra1ı1ar dün İstanbul ya
rışla=ın müşterek baıbsiır.ıe da
ha yü~lü bir llisse i1e iştirak 
et.miş bulunuyorlardı. Bu OOıtlta
ki en enıteresaıı hadise Rci:sicuını. 
hur Jooşru;u €aliıbi R-00naoısın öz
®ıniır tarafından büyük bir mu
vaıliaıkiyetle geç.ilım:iş olmas~dı. 

D fuııkü ya;rı!;llarda alınaın ne
ticeleri sırasiJe .bil<l!iri:yıoınırı:: 

BİRİNCİ KOŞU 
Giiokml Jroşuısu namı alıtında 

lk.i y:ışLitd-.ıki ycrlli sai kan İngi
liz erkdlı: ve d.i';>İ taylaı·ınm gir
diğı 1200 rr.etrclik lbirnci koşu 
büıYtik bir heyecanla yapıldı. 
Ve n(>trcedc: 

1 - Ht:mayım 2 - Polaıt 3-
DestegüJ geldiler. Bu koşu -
o.un ga.tl(Y anı 110, kuruş ikıil.i bah.
sıi de 200 hnrtı§ •ıerdi. ' 

i:Kl.NCİ KOŞU 
Dört ve daha yuıkarı yıaştaıki 

saıf ·kıan Arap at ve kı:srruk!liarı • 
nır. gi'I'diği sçı;tış lrosustı 2000 
ıme1reden yaıpılıh. Üç ;tını iştiiı:c:k 
ettiği bu looşuda atlar şu snıa ile 
ge1d·iler: 1 - Muraıt 2 - Kısmet 
3 - Fidan ·bu kıoşunıım ganyan• 
125 kurıns jk;ıi bahsi de 270 ku
ruş kwıfilıdıı'u .. ,, 
i çi ll 

ÜÇÜNCÜ KOŞU 
Çaunltca kıoşusu namı abtında 

yapılar. ve dört ,.e cla'ha yulka.O'ı 
yaı;ta.ki yerli y<JJnrn k.:,n JıııgiJiz 

at V•e kısrnlklarımn giı·<l.i•ği ve 
2400 rn<C"trecle yapılan bll loo§<J
da·: ı - Elih<:>n 2 - Alccylan 3 -
Per:ıııan gelldiler. Hu k<ı~unun 
ı;aTI(var.ıı (11()) kuımş vcnli. 

DÖRDÜNCÜ KOŞU 
Boğaziçi loo.~usu ismi vGiiİlen 

bu koçu hao.Ct::ınm en heyecanlı 
wı cır alfı.'kıah kıoşu'>ll oldu. Bir 
çok ta'Tlınn'!!!Ş SClıi kam İn·giliz aıt
larmm gir<hğ'i ve A-n•karada Rc
isicumhu!' ·kıo~ı;sunu bü!}'ük bİr 
rnu·vıaffa~•<'1le kaııanmış ol:aıı. 
Romaınsın bulı.ınuşu bu koşıcyuı 
aıdeta Reisicwtilu'r ko§tıswıun 

Jı.1r revar.şı mahiyıetinde idi. 
Bu kıo§u i.iıç ve daha y'lllkaırı 

y aştalki saf kaın İı;,,O'ij,jz at ve ikııs
nılkı1arnın.ın girdiği ve 2400 met
rıede yapılan ve dokuız ;güııide a
tın .iı§liı-aık otiıği bu kıo~u da şu 
netice He ni·hayctlıecıdi. 1 - Öz
de!n'h 2 - Romaı-:ıs 3 - Kooni
sarj .bu k"CŞuınun gaınyanı <m H:ra 
pl.iı.scleıi 3, 1, 30 lira vcrmLı iikıili 
ba!h's (55) Ura 2 - 4 üucü ko -
şular üzcr.İilıdtı!:J ı;ifte barus de 
(20) lira kıazandmmıştn:. 
BE!')İ'.ll'Cİ K06U (HANDİKAP) 

Büyükada kl')Şusu ,,.,ırruı a~tıın- 1 

daıkoi haaıd'iJkap k<J§uı;ur.a dört ve 1 
da!lıa yukarı y.,.,baki "'1f kc.n A· 
r~ at ve kısrnkl11rı giırdi. 2401} 
metl"Ode yaıpılan bu 'koşll()'IJJ beş 
Arap atı giııxl! ve nıeti.cc<le' 1 -
Tuna 2 - Bora 3 - Tanaın bu 
kosunun ganya.n.ı 420 kuruş plii
sel~ i 150, 100 kuruş verdi. İkil.Ji 
baüüs ele 540 kın-uış 4 - 5 ~nci loo
şulr üzeı•irJd~•ki çiflıc bahcı; de 
(5620) kı>ru:i ka.zaıııdıtırnı§ oldu. 

"' A 11 

BÜ Y·Ü KDE RE 

Kibrit fabrikase 
MÜDÜRiYETİNDEN: 

K.ı.br.ilt Fabrikacı için a.ş;;ığıda azıh şarı:ar altında, crkE:.k, loodın ve 
çoc\l'k i.g.---çi alınaca'1."1ır. 

1 - Tekmil fab.."'ka işçilerine iş eiinleri pa.rru:,ız sıe .. ~ ög:e yemeği 
vcrHir. 

2 - Ücretler: 

n) Erk.ek ;şçılcr!l' 

Nor.:ına1 mrsai sarutları 1çin erltek i~\:ile.te yap-tı rıJac::ı'k i~in ma
hiyetine göre saat bai:ıua ü.c:ret hesabile güıJ<ic 100 kuruştan 
170 Jwı"U'§a kadar. 

lı) Kadın lşçllcre: 

N'Oımıol mesai camları i* kadın i~leıre yapt11•ılaca:Jc i'şin nıa
biye1Uıe göre 75 i<ııru>1an 110 kuru~a kada~. 

c) 12 ;yaşmı:Jan 16 yaşuıa kadar olan pt"!}reijc ve kız çoeuklara: 

N<Xl'Jnal me<:al saatltırı için çocuk işçllflre saat başı üere11i be-
8:1.bile 65 kuru~. 

d) Tııbmil ve tahliye, a'f.]u işçôleri: 

Bu kabil S~lcnie çalısanhra iq.n 1l"..ahiyetinc göre 150 kuruş.
tan ı 70 k\Iru~:ı. kadar. 

c) J'J.zla n1'C'::>ai ücrc_tleri: 

Kooı·uiru::-yo.n heyeti karariyle f':-ıL:ırikcının günde yipa(!ağı 3 
saatJHc faz.la çal~a.larıu % 30 ztınını Hfı.ve edildikte normal 
mı•sai He 10(),_l'i'O kuruşa kadar ficr~t alan bir tşç.üye 150 den 
250 kıtıruşa kad.rır, 75--110 k;,ı·ruşa kadar alan bir i~iye 110--
160 ktıruşa. kadar, 65 'kı.ıl'ııt; alan işr,~yn 95 kuru.';i; 150-17-0 ku
ru;a k<...d<lr al<ıJ1 i~çlye 22~250 kurtış kada= gün1dc-Ji0t venle ... 
Cf'ktir. 

3 - Kc:ınunt vergilep -işçile-re r.ıt olmLJ~c üzero ücret1~r, fabrika da
hili talimatn;·ıml"sinde yaıılL h:Lkümler-0 gör(' her 15 günde bi.r 
öden;:. 

4 - İşçil.:·r, yat<ıcaJ; yf'rlı,rini ~-t:enciileri temin t-<l\•rler. 

ş _ Talip olanl~rı~ Büy~ik[e:rdn BüyillWere - Bahç~IY-.f yolu 
üzrrind<'-ki Kibrit Fabr'lea . .-:ı mücHir:yetiııe nü!•..ıs te.;~kcrclcri ve 
altı fotografla beraber müracaat et.n1clrri il5n oiunur 

Tesviyeci, Tornacı, Frezeci a'ınacak 
Kibrit im.al eden dairclen:le veya ft:bl"ılta tam1rıha.n$:ndP nıak•nist 

vı~ mak:inls.t muavini olar.ık çaJıımflk üır...ı·e bl-r.-iııci sın1t tesviy-t~cıi, tor
nacı ve trezı"lciyc ih~tyaç vat·dır. :E'abrikad:ı yapılacak i.mti.han neticesin 
d~~ gWte-rect~kieri ehliyete göl'e ınaaş veya saat baş, ücreileıi tayin 
(~d'ilece:k.tr.~·. Tillip <>faiılarm v'"·:;ai1<ile bir-liktc Büyükdt"'J't~de.k.i Kfbrit 
F<ıb1·ilkas1 mii<lüriyetinc müracJ ' ı·ı iliın olunur. 

~ ~ 
istanbul Belediyesinden : 

• 
Tem~zlik. i.s~r.:i ;çın anıclı;; nlınln:Jt .dır P:11 amelıÜt'~'c ·cs;nti ..... z olt:ı.r:ık 

24 ı:•·;, aylık vı.' her gün brdava yeı:ek veı·•imf-&.t~dir. l'L ndaıı ba~a se
ocıif• iki bt elbi:'~ ile 1~\.; çift ayakk ~!.Jı vcrilceclt!.ir. 

Tlilip ohlnJann k:.:.yım~.çaınlrldara mürac:.'l~·tlar.ıı iliızı. olunur (0%1) 

3 - AGUSTOS - 1942 

Dikkatine : 
l!,aibt'Iİ!-f:.Wlnı~da yapmaık.t.a. olduğınrw,z 

Transmisyon ve vant~ıatör kayışları 
Avı'ı.ı,pa 111.all.urı.n:,n lruv,e··:1e -fa.ik.1.ir. Satıış tenı;naıtlıdır. 

Çift Arslan Markamıza DikJrat ! 
Y~Jı:ule, K•"1ı.ç~ GW>rr<ci ""1ııal<: No. 12 • a 

BEKiR URGANCI ve RASiM ESKiN 
Kösele - Vaketa Fabrikaları 

'l't'!gra1. Oııgancı - İsl.amul Telefon: Fııbri..'<a: 20390, 
Yazınarne.: 22574, :ı.ıa~v .. ı.: 21835 e mürıacno.t 

Satı.ş yeı'i: GaJ<t<lada 'l'er,,...ıw eadd.,.; 12tl No 

TÜRK ÇELiK MAKİNE EVi 
Tefofun: 42149 

TÜRKiYE 
ZiRAAT 

CUMHURiYET] 

BANK ASI 
Kuruluş tarıbi: 1888. - Se rmaye<ıi: 100,000,000 Tü•<k 1iTeSJ. 

Şu be ve ajan.s ade•H: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 
Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

Ziraat BankaıımC.a kımlba ralı ve mh8'l'S"' ta.sanııf hesap
kur'a He aşağıdaki plana gö anlara senede 4 defa çclııiılıecek 
kur'a ile aaşğtdakl pl.5.na gö re iılı:~aaniye dağııtılaca.ktı;r, 

f. A. 1,000 linhk 4,GOO L.11100 Adet S0 liralık 1,000 L. 
' • 500 • Z.008 • 120 • 41 • f.,800 • 
' • %50 • 1,000 • 

(8 • 100 • t,CQO • IGO • H • a.zoo • 
DİKKAT: Hesaplarındaki paralar Jı.'r sene içinde 50 lira-

dan aşağı diişmi:yenlere i.ki-a miye çıktığı takdirde % 20 fazla. 
sile verilecekti« 

Kur'alar senede 4 defa 11 mart !1 Haziran 11 
Eylôl ve 11 Birincikaııun tarih lerinde çekilecektir. 

Mademki içiyoruz 

ÇIR ÇIR 
GAZOZUtçelim 

İstanbuldaki mevcut Gazozlaıın en nefisi 

Ç 1 R Ç 1 R dır, 
l'aUs şeker en ve limondan yapılır, 
Kullandığımız kapsullar tamamen yenidir 

Üstündeki Cır Cif etiketine dikkat ediniz 
1 1 

Her yerde israrla ÇIR ÇIR Gazozunu 
İSTEYiNiZ 

, ~ 

DEVEET DENiZ YOLLARI 
2 - 8 - 942 - 8 - 8 • 942 tanhledne kadar 
muhtelif hatlarımıza kalkacak vapu · lann 

isimleri ve kalkış gün ve saatleri ve 
kalkacakları rıhtımlar 

Kal'adenl:z hattı 

Ba·rtı.n ha1ıt.ı 

hm!t hath 

ll!uPaııya hatt; 

iKarabiga Jı.a.ttı 

iıınrıoz. hattı 

.A(y'v al ık hai11 ' 

izmiı· Sür'at 

NOT: 

_.. Sah 4.,00 de (.ı'.\}i!,u) CU<"\l.O. 4,(}() dı' 

(Kal"8.df'1Üz) G;.1J:ıt._1 r:::htıın1ndan. 

- Oumart.,,i 18,0LJ <ie (Ana!<ıı'1;a) 

Sirkeci rıhtmıın<lan. 

- Perşembe 8,00 c1~ (Ki :niıl) Top
hane rıhtı-..rn.ında ·1. 

- p .... za.-tesi1 çar.şanlha \'e cuma 9.50 
de (T!"a·k) cualıartı·si 14,00 dt 
(Sus) mrızar 9,aO ek (Tr~ı..() Ga-
lata rılııtı_.ıı,ıntiaL.. , 

.,_ Pa-zart.:si, ~r.ş:ı.m'ba \'C cun1a 8,(){l 
de (St:s) Galata nilh>!nından a~·· 
rıea çar"'1.mba 20,00 rio (Anta.lya) 

cu.n~a"'~rsi 20,00 de (Ülgen) To~ 
banfl rıhtt!tııııdan. 

- Salı ve cuma JO,IJ-0 da (Baı1ın) 
Toplıanc r1h.tımı:ic.ıü.~L 

~ Pazar G 00 da (Ka,,ô!) Tophane 
rıhtımından. 

ı- Çar'S't1~nba. 12,00 <lr· (Bu~-sa) CJU

macrıt~i 12,00 d'e (A.ntalya) s:r
kecl nht~nı:m.dan. 

....._ Pa!ar 13,00 dt1 (İ.zrnıiı) ı>ı· şem1J,• 
13.00 de (Ta,han) galat rı.lıtı-

mından. 

Vapur ..,{erleri halı!k.Ilrla her tü'·''i n-ı.ltımat apğıd.ı t<le!on 
nı.ımaralan y:ızılı a.c\._:ıı lcrinü2ld.Pn öğrenih:bilınir. 

&u; Aoc.nte Galata -Gulala rih-t~r ı Liımanlar umu.n mil-
~:,.:uı;li bin:ısı altı 100 423Ç2 

Şab~ acc·~Jig Gn1at.a - Ga.!.at-:ı rı.htmtı mırıt 'ı::a. \i an ııreisli~l 
t.'no . .., altında 40ln 

Şu!Je ,,cft',tel-ğ; Sh'kcci - Siı!<ı<ıi Yoka Solonu 22740 

·ı DOKTOR 
Hafız Cemal 

LOK!\l'.AN HEKİM 
DAllİLİYE MÖTEHASSISJ 

Dinnyolu 104 
"'"~:rene ıullerl: 1.5·1. TeL Hst8 

Res!m sergisi 
EMiNöı..;) llAU<F.VİSDEN: 

Ça,pa Kız Orta o:culu talooolo i 
ıaraf.ndan hazı.rlanRn eseı·Jerle E
'\"i•n.iz salonunda bi .. ~·f"~i.ı ı :;f'tlr'.sı a
~ıimıştı.r. Bcı sl'l'g S/~/1942 paza ~ 
tı,,; gününden ~b.ren !0/8/194~ 

p»:a.rt .. i g;mü ~mm_. kil.da• h r 
2ü..11 3-'lat (14) il11 (16) 21-arolıda :ri
yaretçilrr13 aı;·khr. 


