
j Jqrrwh~T.Vi: All DiN DA.VER 

p Az AR TELEFON: 23300 AJl()N!: 

9 · ADRES , Caialoibı a •1:• .oo 

Nuruoamaniye Caddui • 1# 7~0 

A G UST 05
11 
___ :.:_N:_:o·:._' ::._54::_ _ _!._y_ııı_•_1_'00_1 

1 9 4 2 Tel~ral: IKDAJI l.tanbal 
~...:.:..:-=-JL..:::::.;.;=~-:::::::~ 

GÜNLÜK SiY ASI l • 

SAYI - 1090 ·- SENE - 3 

DtKKA.T TA K V 1 M 
G.tttey• \'J lP1.> - Aq 81 r u ,· 221 

9 - .\GUSTOS - PAZAI: 
ırlncl.rll- RJ11 I 1358 - TEM:~ıuz . 2i 

Hlc ·l· 1361 - RECF..P - 2.5 
evr. ıık •eri 

1 

yuneş: 5 04 - ôğlc: 12,19 
enı-. . li!ttr.d; 16,12 - Ak:;::.ıı: 19,16 

\.' ı·atf,· 2' 0-l - i:uı&\c~ ~07 1 

F 1AT1 
Her Yerde 

5 
Kuru,tur 

Toprak tevzii idhalat Birliklerini 
Kaldırmak Yerine 

isi eh Etmek.· 
._, ......... nikol.o j 

Kimlere toprak veri-
1 ece ği tesbit edildi Daha Doğru Olur .. 

-------
ldhalit birliklerini teşkile imi!. ol~n 
sebepler henüz ziil olmuş degrldır •• 

Yazan: Ş'OKR'O ABl\fET 

LJI 2ı.ı,. tabirj ile: 
lrıl -: J!ıl\ ad isler gırla ı:i· 

dıyor.. ..;-..: 
Hınadisler gırla gittiği o;~ .. 

, . 

. iKiNCi CEPHE 
AÇMAK iÇiN 

• ... ""'11>t1YM 

' •• 

ara=Denı 

• 
Hazırlanan layihanın yen:den göz-
den geçirilmesine lüzum görü dü 
Ankar •• 3 (iJ.<lJm mu] ab:

rinden) - u,un miıddt-acnbcri 
hazırlanan Topr:ı,k kanı.n proje· 
sin.ırı y~nıd"n goz<leu gC'\ırilmck 
tc ı>ldu.ğu an 1 •,.ı.wor. Bu P<Ojc 
ile takip eıl:len gaye şudur: 

gOs~l:°'i<.:•, dtlLcnley.ı.eı ve)-..1:rm -
cı tedb:rlcr~c ı.iraa.t : tn- ... ~'Erını 
daha vL'im!i kıir.ıllik. 

TopraJ: {Unlara ı:.ıilır: 

i<ılepkr, teoıCflniletc de ?Y1~· 
Sanki, birs<>k teşekl.""iiller hıç bır 
mana le hikmeti yokken durup 
durııri..cn .adam kayıınıak>, 
•pam lııtrcamak• için kurulımı~· 
muş gibi bir telakki havası ya· 
ratılarak i'lgası isteniyor. 

150 MiLYON , Kaı{lıas eteklerin.de u~in l\Iaikpo pe.trol. mcrke-.ı.iııe n ~-dar önlel'İlle 
orduları ııın taa1'1'UI.< iı.tikameilerini gösterir harita 

ulaşan Ah11an 
I 

A : Toprağı olrni'Y•P \"~ayet 
mıeyıip tc i:;"ıyenıl..,-dcn bu ka
nunda yazılı ;:at'lları haiz o:an
lan 1ıoprnk sahih' yapmak. 

B : Kendilerine topr;,Ç( veri· 
!<'llicrk isli~al ''asıtaları nok· 
san ~iı:tc;ilerrl'en muhtaç olanlar
la ~wakJarı üzerinde fam ve 
verimli bir l;:Ji>lıme kurı;bilceck 
şekilde Y•pı . rmayesı canı. ve 

ll·ç 1 nrağ l.~ı)aD \•eya ,~ 

ter t.opragı buJı..ruy, yıp ta ba"
ka:lurınm. .;u-azısmde or a ıı·:.ı< 

ıl<ı çif'tçH:k yapanlar, t<:ıprd., o• 
may;p ta ziraat i ~llğ~ '"' ge-rı· 
nen;, r, toprz.ğ ~etmi)~n!c ... ;f
keriiğini ~\1ptrı ~ \°{" :ı·en itr r =t

ile kurmuş ç. ft.ç' çocuı<1a ı, z .. 
raat mck~plie•inüm mnun o
hıp ta toprağı ohnı~an.'ar ,.e a 
ye!miyeniff, g<• beieru<! çift:-i 
o!ıan1ar bun!ar ... n Tüp,~' ı:ı ... ~ io-ı 

ve medeni ehh)e4 haiz\<' as.<» 
tiğ:ni ·yaprr-ı.ı..ı oır~ 1ar: ~~! ın·. Da 
ğ.ıaca« •op~akfar <lcvk' e ı · 

TONLUK ı 
. Bugün: 

_ İthalôt bi:rlil.lcri lıa'ldırıl • 
fi.IJI •• GEMi LAZIM! i KAFKASYA 'DA 

1 

iKi ŞEHiR 
Yarın: 

T k Ofisi ı,;;;.,Cililsin .• - opra · .. 
Daha öbür giin: 
- Ticaret ofisi kaldırılsm ... 
Diye, her ~·eni te~eklıiiliin .. bı.r 

i<akmdc J.nld:mlmssı ,·e kokun
den ~·ok edilmesi iskııiyor. 

l'illıakika, Şükrii Saraco~lu . 
k;ıbin~iuin tuttuğu )·<ti tit·arı \·e 1 
ikh,adi lıaJıılıınıza her türlü 
ta,yik \C tesir ~·aı'"n lıeT çc~it 
t"'~kkiil \C tedbiri bertaraf el
m~k, halk He geni~ iilçiide i~ bit'
Jiği 3·ap111ak, ticarette, ia~(."de, 
sanayide , e her tiirlil iktısadi 
leş.,klriilde en nıakul , .• cm fe· 
rahı ltrtınnk yoludur. Ancak, bu 
)'ul kurulmuş her scd. alınmış 
hu tedbiri birdenbire tex.kct • 
nıck, her tiirlü toı1ep ,.e W-klifi 
kant ız ve <.artsız kabul etmek . . 

• 
Bu rakam, harp· 
ten evvel dE.inya 
mevcudunun iki 

mislidir! 
---••t---

Alman askeri 

ı• kaynağı : •-ı 
Halbuki lıarptenberi :ı;al

nn Almanlar 20 milyon 

tonluk \·nrıır batırıııı~ • 
Jardor. Hayali r kamlar 

\.._ 

iizcrinde ıuütaleu 
~ üriilıııck bo~hır 

il 

J ol ıı ılt'ği Jd ir. B uıı ıı ..ıı11,;>;&!..i:ın 
mak ve birm bö le bir ıanna 
kapılmak hatanın hu~iigıi ,e 
hoıgnncu-lug:un ta k,-nd~i o-hı"f'. 
O halde, her türlü ıııütalea, te
menni, ıckliitc makul. reel. •a· 
nıioıi, mii,bet ve ınutrdi'l olnıak 
vr huklın1e-tin çok ince> ~·ok ze
ki politika"ıJllJ bütlin niian\;faTı 
ile kanamak liiLımd ır. Sara.:oi;· 
lu kab.nc'i ,,.,rbc<1Hk \C for.ah· 
lık nizaııu için bi~ ~ıiphe ,·ok ki 
hass"" bir ıiisrplin \e otorite • 
nin de n1tin1~ssilli~ini nıeınle .. 
ketin menfaatlorine CD ~gıın 
ta·rzlle ifa eder haldedir. 

Diyor 8- ,; 

Bu durum içinde kiikuınetin 
hiçbir l""ıekJ..iilü 'e 'a.J.tile alın· 
nıı§ htt tiirlü tedbiri iMe ele~·ip 
sık dokwııadnu, saik •e sebep • 
!erini e>aslı bi.r surette tetkik 
etmeden kaklırmıy arafı her • 
ve~Jıj peşin bil;nmck iktıza eder. 

Kaldırılmaı;ı ;,t,,ncn ,.., bu 
)olda en çuk göıc bataıı )Uıi 
le~c-kklilJcı aıra~ında ithalat bir-~ 
likltri ba~ta gelıne.ktcdir. 

Bet' n, 8 ~A A. )- ASkeri bir 
k .. ~naKı gı !>. N .B. a u:ısına b.1-
d r l ~ 

~ı\\'"'l·~p 'l ·, ;;ıt'i bir cephC' ku 
ru 1,~a ı ıtJ. ~ırıLa nc·Jcr sC~!.e-n· 

mf·d:, nl' er ygzıl'madı? Birç<ık 
ask r'i S!hr1 llf't ileıri sürüldü. 
r· •pır m.:~cıf~1crir.n i-kinci bil.• 
er i. ll '{.\ rmak ti:.tsavvuru Ya.r 

''*' nylaıfa ve hatta senderle 
b rı bı.ı ,'aZdlk'.a:·a ne lüzum 
·arcl. • Bu s<>ne .çinde ,k;nci bir 

cephe açılma" hususunda müt· 
tefikle.in ar)a,tığırı b'ldir'rken 
Moskovaru.., nas ı\ bir ümitlıc Lon 
d .. ~a ,.e \,.aşingtona itin1.!.rl et:tiğ .. 
ha' rlR•da<l r. J\ıütlefiklerin mt:
harnlx>y 15 milyon ash'T, 100 

~O'\l', SA. 3, SÜ. 1 

Yunanistana 
yardım haşladı ____ , __ _ 

ithalat hirlit.lcriniıı te~kilinc 

!uuH ul~Jl Mbeple-r, gOrünlişt.> ı:o· 
r~ heııtıı. z l oluıu~ dlı;i!dir. 
İtlıal.ı hırlildcrini luıldınnak 
:YerİJı-0 1.,Jah t:tınck bjzc.e 
en dogru hareket ohu:aktır. l~i~
ho.k J..a, bn lıirlıklcr ıçiııılc hiç 

1 
Amerllradan her ay 

ıs bin ton ıı n 
gönder Hece 

bir nnıcli fu) J.a 1.a~ d ·tıni~ ( 
ler~, lı •tJJ 'e kı tabı bile 0In11 .. 

) anlarş, tcvı;i İ<jl..:rinde dür\.!..,, 1 
hart!-kct l'tınİ.}cuh:re ıa~tıai1n11;ı· 1 
tır. Fakut, hüliiıı bt< lıarekdlcr 
e as fıkir ,.e prensipİn yanlıs!ı
ğınu, s~ı.. hlfrııa delalet ctıncz. 

Vun~·a buh•aıwıın biıtiın mıı • 
\~~la 3' olI:ırını ı:ttl:.t l'•ug:i, tı .. 
cart t tı'ullcr,ni lann&.k.: ı ... k 
lıalc sol,.t •. nlıs ,er · ~ nıı;ı Dl· 

-·-İlk üç vapur dün 
hareket etti 

Y .. tllgt · . 8 (AA.) - Ye.na-
1 

nis!. u ı:,ondorılcn g da mn~ • 

lrer· ı u~; .. ıic 1.svt:"' g{;ınıs.1 c ;n 
I\Ioı , a. Qr-n har w;;. • ctu1ış;t r. 
Bu liç•gemiy" A v-0 lıa ven 
hi.ı run ctlerı t " 

{SONL 

DAHA ALINDI -Ruslar durma-
dan kovalanıyor ___ , ___ _ 
Malkop petrol 

merkezi işgal 
edilmek Qzere 

---·---
··yük mu a ı· 
yeller bekleniyor 
Bc..,Jin, 8 (A.A.) - Mruın or-

d•llan b ~kC>mutanl<ğ,n;.n teb· 
liğı 

Kafkasya bö!es.n<le düşman 

d urm ada't' ~ı0va 1o:ır.ma1ktad.ı.!". 
Krasnodar·m 30 ltilıcA'nC"ke ~ima!. 
ve şimal doğu•ur.cla Almm k.t· 
alan dii<maııın bir IMI'k meYzi· 

. SONU, S:\. 3, SU, 3 

Bulgaristan da 

Müthiş 
Pahalılık ---··---
Eşya fiatları yüzde 

216 yükıe!di 
-• .. ı---

AvrÜpanıu kor-

1 

kuaç bir uçuruma 
yuvarlanmasın

dan korkuluyor 
Ankaı , S (Radyo gazetesi) -

Sof' adan gdcn t,a b<>rlere göre 
ron haftalar Z• fında hayat pa· 
h ,ılığı çc;.< artm.;-+ır. Biihassa 
ı:habt c •a• .,,n 1ia11ar durma· 
d ., yU.~lnı<?kıte<l..r. Bu kabil 
~ ya fiatrar 939 6( nesine n:'.4za
ran yüıOO 216 )-Ü kselrıLş~:r. 

O T', SA. 3. l'lt 3 

Jlindistana yardını> islenen 
Runelt 

HiND 
Kon gres· -lngiltarenin Hindis

tandan cıkmasını iste 
yen kararı kabul etti 
Ruzvelt ile Çin li· 

l 
derinden de yar
dım istendi -·-Gandi pasif mukave· 
mele başladı 

Aı •ra, 8 (!hl<i~ g'"''lc>') 
ınoo ko~ umurr:i hf•yct.i bu sa
balı te.krar b;'l;uoaralk İrt!liltıcrl'yi 
Hin~i'ndan <,;t' :hr.t.."ıil' dct.vr·t eden 
lcıarar ~ıtrt·\ıini nlllza'kcre etrrJs v-e 
11'·t..&c1 c!c icra kom•te.shı'n hazırıa
ITIJŞ oldu.ğu bu karar m.u-etim 13 rnu
ha!;f reye karşı 2;;7 rey-:ö kabul et
m ı.dr. 

Gandi, ı!mW<Iandn lnC'l<z kr•l ve
le o!ıı.n '"'li:rc bu !< an blkı....~ c<'k. 
f sat ı:ıetltc-r~ böy.e bıt ııa::an b
bcl eda~ yec<C' için Ganclin!n b:ış· 
O..a.ıılı ı a:Unda il a l.-ıgi. •• 
I~ kar·ı p: ·t maıu,,c- et bail•· 
yaC"a .... ıır 

H . :d Jt1ıı1 ~rCSJ ~"l"i ı:<>f • Ja. }~ .. 
n11.ı..e1. .ıe yardı.m 'e muz, aret edıl
n1es: :çın A.nııır'ka cü-ı:_, 1r J"e"!.si nw-.
Vt. ~t~ \"e Çin. ~:de ·i n c l Ç<ın-ti..ay
şcl;.ı b.rer m· ıct·ıp g-0. e't"'l n~:1e- jl\.a 
r ·· •er-ı·:;ıı. •. 

B r"lU .ıC"a&l İn:gi tere- lr ı-r dis-
t..;.n ar, bTa clkı.....ı.: 
h·!-~ r b ,w... 
}fin.j n~ :t re k ~ , lll b -
tü ı ka p;:ı.rı.m.ış .. .Jll <ı ıl.l) c ~... a 'J

ş1ir'\.;_ ?..:dır. 

'>lty, 8 (AA. l Kor.gı e r.- u-
n., hinbir Çf it niuını · 
nıü kiilat oktugn bıı dc\İrd<' it
halut lrirlikferi her tiırl• ecnebi 
malın..ıı n ıimı>iin cluü kol ~ lık· 
lardaıı ıs: de t dilmek ııretıle 
nıc>ntll•kr-ıl' gctiritrhiln1e i \ e "' -
d ıuııo bir talı mle her taıafa 
da ı11lnbilnıcs1 bakımından hiç 
uı>hc \ok kl en idr 11 en ınaı· 

.k nn el bir si'"teındir. 

Dil urultayı yarın 
ıA~kar _da_ toplanıyor, ~uz 
ıo cu ldönüml m nas b t ı hazır
la an ser ı de g ı eri açı acak 

c-K"ıi ndoı. "'°"" wylcycn ~ 
ohm, ka ıı y li ıo.n.,- • 
ıışı ~.. sureti~ ~ "r t><b<Ut 
ı ...ıe de-·ldi, lLıdiotaı c:

(SO 'll. A. 3 Slt 5) 

'"\ 
DOLABI 

İtlrnhıt bırhklcri kalktı.kfon 
sona h<r ıthal maddesi bu it· 

c. ret· apan finnanın lilhtf \'C 
ilı anına trTkedilmiş olm t.ııı 
1 J..a "" ifade cdNeJ..tir. l h· 
ta oldııgumuz m•ddelerm it • 
hıtl'ni \e meml..-keıin her w 

O , .. A, 3, bl:, 5 

.or ra .ıs 

muva .. 

Gf ERAI fil EKrRIK mnr-
ka 8 ayak l<'ıüdir. \'lTNKJill<; 

bı>vıt!!~ti fırını. Lliks 
tcz;;ahlar ı;ntılıktır. 

G la'!."l; Ara · Berg .ıt 1 
8<lıi k No S Tuleıfor · 41237 
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SOVYETlılBE G6BE 

cansız demirbaş (~men etmek. r 
C : KuV\·ct drığr.maS'l gibi va

rirn azaUıcı ~bf-pler: önlemek. 

1 KAFKAS YA'DA 
VAZİYET EN
D 1 Ş E VE RIC 1 

D: Hü:tfunetin öğretıcı, yol '0. 'l, SA, 3, '-t, 4 

-Açılan Alman 
gediği genişliyor 

Bugünkü Secim 
·--------- ' 

-
Mtlnbal İstanbul meb'usluğuna Numan 

Menemencloftlu'nun lntlbab 
Stallngrad iç taraf-
tan tehlikeye maruz 

bulunuyor 
• 

bu sabah yapılıyor 
. Dal~tor Rcifa Sa~·dı::ır.ı<l:ıın a· 
ç:ıJan ista.ııbul mdl:ı'u.;hığıma bu 
saıbaıh Üıjvcrsn<' kmıferrns s.:ı
loıı.u.T.ıda oc'Çiıın y:ı.p:ılacırlctır. 

İs~ bal ıncl>'ushığı: na ı=ı 
Almanlar Volga tarafın<.la.'! d !;;erli ha ·a::eci 
nehrine yakJaşh mi.z Numan J\fen"1T!<>n oglu: r.. 

n:ımrwt ı;:ast<rildlgi m<tlü.."l·du.r. 
Moolkc\·a, 8 CA A.) -Öt ey<n ""'- iklııci mJ.ntc' pler sabah • ıat 

ı"('d .-en So\·J'et ~ bı ·Qi: 

Sovn-·et k:tal;.ı 1 <lJn gr<."" J{cıt<"lni- 9 da.."'l itiba:ren reylerin~ \•E'n'll& 

irovonu...,, ,ıf.rnaJ..OOe Klc ,;ıı.yg, .J\ıına- ğe başlıy.a('aj.aJandır. Scçmrn SC?aıt 

vir "' Ku.,oçe;·"»)a çcv ·el<rin<ie 13 de tamamJ.a,.,..caık:tır. Bundıa.n 
düşman!a muharebe elJııŞit>:·di:-. 
Diğer t"l"Pııl."l•rde bi~df,.ıJn ~'C de- sonra illti!ıaıp maibaıtasx hazır -

ger b r lıarek•I olrnıım" 11·. Lir.ıoırnk Büy.lk Millet Medi:ıine 
AMU .. '<LAR KIL.\SNADORDA Bİ.It göııdeı :ıec .. .lııt.ir. Ma:ıbat.'1!ın M.ec 

GEDİK AÇTILAR !Asin yannloi '..Oplantısır.a yet;,. 
Mo!Cı.ov•, 8 IA.A.) - ~uter'in Ş'el"l"k taı;v::ı"bl nr.ılı!emcld;;r. 

lıu>u.'1 m.ulıabiri b:;dlr;yor: 
Kızıl ordJn n g •E'le$1 ol•" K:11.<- İstanbul i:ıallnnm kecıdliı,ini 

naya z,·eıxıa cenupt.ı.! ~d<AI hak teır...il .,.;;vzllesi:ıi ona Ycm1clı:le 
kında diyor ı.~: hususi hir rr.ornnuniyet du;-du-
Wı>. Acmavlr böig..0001'", Kr:ırno ğıında .';'iiplıe olmrya.n s&ym Nu· 

da.r'l.."l doğusunda Kuban r.ehri ka\~-
&in'de biltün k<'Sinıler<:c şiodeUl bir maırı 1-1'.enemencioğltına muv~fr 
_____ ı::.:s:.::o.:..N...:u_._s_A_._s _s_u_· ._,_ı __ f_aki:_· _·y_eı_ı_er_ın_· ı_.,_=_·. _. ________ x un"'n Menemoo<"ivglu 

YENİ 
r 
ı Kafkas 

"'\ 

TEFRİKAMIZ 

Şahikaiarında ___ J \.. 

Yakın Mazinin Kanlı Hadiseleri 
~~~~~~~---~~~~~-

Alman ordularının kapllarına dayandıkları Kefhas a~ 
tarihi en macerah sahnesidir. iki deniz arasına ıkış· 
mış olan o yaıçın kayalardan mürekkep §ihikalar 

b
. ~ 

--zerinde bin ır kanii macera geçmiştir. .. ,~-~~~~-
Eserde nakledilecek bu maceralardan bazıları : · * J1sy.ıL ~ zdeı o; ıiye~ ~·c ancak srnerna-

1.ır<l.ı ı:o'" ·~oı!Pn baır':..ışka lnr alem Kaf-
k.., lııka ı.rı. * Ag ç kcsmrnin korımnç ccıas,. * Ka dıkn b r lr~n P •"<.' ·i. * Ka!k.ıs • kal r ,d .ı yetisen mE;itur kah-

* (Şey l\fans·1r), ra l c • c 

* 

bu., .ik İsJ~ .... 11 k ... ıra 

da ~ç rdiği h wn 
ın n 

ay at. 

c. f \"e naT. .ıs ~g u. :la Lln" 

n ş b.r kadm fcdak ar' ı. 

ı r 

ram n 1 * General!. B<'r. dom , ~ .,,, ~ cıncm. * G .. rıp ~ gı1 u t r ...Lane * (Hacı .1urat) kımd i •. 

Bu harikulade ve esrarengiz haaiseler arasında Kafka•yanın fatihini .. O, semalara ka
dar yukııelmis .,[an )'alçın kayalar araııncla yafayan milletleri . .İnsanı hayretlerden hay. 
ret/ere düıiırec k olan bir cok adet ve ananeleri nakledecek olan bu eser, 

ÜSTAT ZiYA ŞAKiR 
tarafından akıcı bir aslilp ile yazılmJ.fhr. Sizi heyecandan hEyecana diiıürecek bu :ı:e • 

gin mevzu, bir sinema filmi gibi canlanacakltr. n 

'"\ .JI 
, _____ _. 

J 



• 
SAYFA - 2 

( HAFTALIK NOTLAR j 
~~---------------------------Meydanı boş bulanlar 

yeni bir intihal davası 
Parhiz ve Lihna turtusu 
Esnafın esnafı kontrolü 
Modern bir istida v. s. 

8 UGÜND'F.• ;.;barrn her 
PGQar, gC'çcn b.r haft.a 

i\T .. tJae olup btlen1L"ri şakacı gö
züyle ankıtmağa ç~ağım. 
Böylece de Pa•ar gür.leri. ok.ı· 

. yucu.l:ırımı:zı eııleııdirınek va:ci
fesi · .. pı.~a da bana düısrnÜ§ 
o!:ıc<l ·• Bu işi yap a+. iı;ill İk
dam karikr!nln adreslaıini b l-

rml~n ·eni açılan meydar;-

Stlivnde ilşeneın cinaıyoet, ~t
hİ>} bir aile faciası .. 

Bir karı, kıocasın zew.·ıem. ve 
sa<re. 

·Bu r.e pc-rw bu ı:e >alına 
tuı'~LM•b W) e lıjie bum. del'lı:r. 

"Yoksa ,fa.lan memua:lara zam 
) upıtınalıdır!. diye yazan fık -
• a nniıarrirleciı:ı.in ve ga.rete -
<:ilerin henüz bir Jcuru.ı :.ıam gör

'• rnn ıxlan ~i
l' rd~ toplar ve 

''et'bang; bir 
.. 1.s!OC'ri \'il7. :,.·et• 

medJl<lleri düşü • 
nü türse asıl lalı 
oa 'turşuBll!l1u yw 

r- Yazan. 
1 KEMAL 

>·eni~ gaze:e • 
eller rr.idir? bilrcom kıi. ..,..ı.Jıarr r n ı akaJe ·ni okur1 

sonra da yeni ajans hai>erleriıı
den i>"r kaç.mı haıtıı'!a1.r, arada 
· t 1Jtla onlan gil!ıi..-Urildum. 
Fo.«at lbu ..ş pek l:ıy o!mad.gı 
I<'" • z hu c · ,.LI s.:.tuııfarda 
g=~· rmeğe !!:ecl>ı.r !.~la ·.;ı.;.z. 
"\fcyrl f"I boş bulanLır d" \'arsı . 

' ı mutehassıs!ar almıır.da 
o d;ıla.rd<t.11 ~ a ·, atle fütuhat 

·~ at koş ursı.."'tl-
, .rr. 

• * H MrrA sonunda geCoT.~ 

un' 0rın edebi man<.ara
şı y gorunuyor. 

F kı.ı henüz biamill;.h derr.e
dcn P.ey::ııı:uı;n k.femine cRaı> 
)o g~z tesir.den intihal suçu 
' d .. şm ye· m Zira ·•azret, son 
~ ... erde ! ~1 hbsr• seıt
da_ın düştiı .• ecıp F:ızıid:ın son 
N ındi de <' :ı • Tıear<'t Veki}i 
T~oı,<luna muıh&rrlrlık saha
sını:la tap atımnış bulunuvor. 

Bir müddet e\"1.ef. sa:; .. n ikti
satçı Tupçu.oglunun roı.loatıeleri 

gazete 'e m<'cmualarda. kapışı
lırken biz bu ışin ;çiııde bil' ba,._ 
J.•alıP.; be;ı.yru.!uk. Neti.oe<l.e Pe
yami-n:n iihoar, ii.e ôğreııdı'k ki 
rağlx-t Tqpçu.oğlunun maka ele
r.ne <1egil ... iler mutut Avrupa 
malma imiş ... 

Fak..ı. el gıılrelim, Peyami sü
\ımlar db<ueu rnukayeııelet, ya
Pl'Jl maddeler Slı'ala.rk= oenim 
aidJm mı'flıur (Pa.ra) münaka
şasına giı:ti. Başı çerçeveli Kı;;a
l<Ürejiın 1Jiycsi PQ.1-aıni , afa t:;
ra.fı<ıdan Gcral'OO, ~rardi'nin 

!"Serine benzetildi .4 ma.lrkeme
ye düştli. N. ilıoayct malı.keme tam 

'karar sallhasmda iken çifte ınüd 
dei \e çiJlte müddej&le•yhlıel' bir 
müt:u:ckc akıe>tt;'\er. Bunu da 
müşterek bı,. beyanname il<e •a
demi tc<'avüz pakti tak.p et.ti. 
Şimdi . ne bir (~!'!lze~'l·) 1'.!a

v~sile katış.ı k~)13y:ıı. B ıia 
(Para )nın Sl")'rirri \ak'p ederse 
Peyamı Safa str~t.e:i k lbir rücu 
il<' yff.i bu· OOI'mc re; ru 'kır
ır. ~ olaca" .. 
G AZE'PI·;LF.RE g· z ge'Zldir -

d i ğ:inı&z vak:iıt ı.>.k. stk §'U 

başL1dıan ob.mız: 

, Ic.;'ut h:r evlo.'lme .• Şeht·kni
;:in tanınm~ müne•-verlerinden .. 

Mcıs'ut li:T akıid.. tıücca.nl'an fa
la~ f.ihin .. 

Hut.asa hıer evlenme •mes\n• 
<lwr v-e ga~lcrlc alkışlanmak
tadır. 

Fakat , lJflları da ayni gare
teler y-azar: 

Düın gece bir 1ruylJ!Ilcu ka
rısını b;çakla öldürdü .. 

* E SNAFIN esnaf tanııfından 
l<=trolüre b~lan:mak i

ç yan:1 W!' toplantı yapıia -
ca :ın:. · ! Galiba biz c;geri ke -
d.ı~e ~net cdccegızı 

• 

1 ŞI" E ıı:ıze modem bir ış 
'1ie •dilekıçe• si: 

.. YUkseK katma 
Uzuırı müddet •S®ye• ı;!rl<e

tinde ır üıhi'll işler b~aroı!ktan 
sonra •Den:rz Bank· a intioop 

1 ettiım H ora.da da iıımirl.ccimin 

ı 
te\ocçti.hünti kıuıanclıın. Tayin 
cclikllg)m Ü'skıüdar traıın va:. iian 

1 
.ş.rke 'ndan Qb'Trld.ıctan SO'IU'Q 

Bölge ia;ıe müdürlüğünde müra-

i k ulı!< ,iGptllll, Bö\ce ia<je teşkiı
Jiıtınlfl lağ•i ;.ı.e :.çı1ota f..-.almış 
bıılu~'C>rum. Ş<"fka<ticlze sığı -
naraik b!r memuriyete taıy1lııimt 
rica ve iatirlıam eder:m. 

Ba.na k3lır.sa bu zıııtı ıııyağmıo 
uğuru hatırı iç.'n teşel<!küıl ede
cek ro- lü:l<s mümıeseler mıü -
dü.r.lüği.ı.ıre ge'lirelıim. 

* EYOOL UNDA fa"ıdl!iu.ca • B run rağbe\Jte olduğu:r.u dur 
yan bir zat, orada ankada.şlarilc , 
dol~ınk<-n fr:mısm:a kelime kııl
Iar.mak hevesine ı..ı.ıı1:ın~. mçbir 
ettirmeden 1i9eye giden oğlun
dan gi.ılaıd:, devlet, ile giJ,i ke
limelerir. f'l'anısrııcası:nı öğren _ 
miş \>e Takınıııde bir ~ 
ug lru-kcn sıralamı:ş: 

•An riya-ıı an riyaı ve wek gu
"\-ernöınCiıil, 

Tüt'k d<ll tetlldk ~ ~ 
nun lou.la:kla.rı ç~ 

.. .. ... ... ... ... ... . ..... ..... "' 4 

Beylerbeyinde 
yangın 

Beyretbcyind.e Havu~ı cad 
dıesınd 37 numara<la otııran Ah 
met isminde h·ri c)ün geee Büı-
baıriy~ mahal\cs!n.dc gcz·r i .:en 
sönmem bir sigarayı 'YU" ırt
mış \ e neticc<Cle fundalıklar tu
tuşarak J,;r dönüm kadar y;,tı

dı.ktan wnra itfai~ e ta.rafından 

söndürii.'müştür. 

Doktor Enver Karan 
yeni vazifesine 

başladı 
Y .. rmi yıldan.beri İstanbul ;.a:ıi 

hcl<irnlık sahası.n.cla !.'un b'r liya 
katle ifayı vazife edl'n Dr En
ı·-er K&ran torfıan adli tıb i,,"1eri 
umum müdür muavinliğinE ta
yin olunmı:ş ve hu sabah yeni 
va.zifesıne b:ış;amışlrr, 

MeslC"kt Hıtibası ve zati mezıi
yetle.r;. ile takdir edilip sevilen 

BENZiN 
ISTIHKAKI ____ ,_ __ 

iKDAM 

'lr .. O t t ~I l LGUN N ç NDE~ 
Karmangol acı parayı vatan 

hizmetine çıkarabilmek 
mümkündür! 

-
KUZU 

DERİLERİ 
---,---

1200 grama kadar 
derilerin ihracında Bu sabahtan itiba

ren yarıya iadirildi 
Ya.ı:an: HAYRI 

Yapağı uzaaıaıaaa 
MUHiDDiN 1aüıl••1acalr. 

Ba karar muvak
kat ltlr m'ldtlet 

ıÇ ı adlr 
y;ı,ıyeıl.eıı tebliğ edilmiş

ti<· 
Gôri.dcn lüı:llm Ü7Jerine kı

sa bil' mOOdel içın vmyet 
hududu dahilinde seyriiseler 
eden ve ikame ile benzm alan 
taJ:si ve kamyonlarıın benzin 
ist'ftıKakl " 9/8/942 Paza~ gü 
'nünden il\ba n Gr1 oıa.rak 

\•erile-cefl. l'r. 

8/6/~12 
t~ıa""oul Vaüs. Y 

-t. Rıza Ün.al 

Festivalde 
En ucuz ve zsrif gi
yinmiş bayanlara 
hediye dağıtılacak 

Milli <')'ular fc..twaü ,......ııııııo. 
tertip bey'e\~ıd<Q w müt<basSıs 
ıterzilcrdm '"U.oelokep bor Jüri he
yeti gııı.ziıoola.nla ha' - ariıs>ııda doJe
§oarak en ucuz aynı z:wı.a.n.da en za.
ri! g;y;nır_;; ba,.v.,,~arı ıesbit eder~k 
bu ba.y.ı.nla te.Jt.ıvıo' hatıntSı oLa
raJı: m'1ll oyun!ar:ar.IZi taMil eden 
m.uh1'-"~:ı brdı.Y('lcr, g .. ye-t zarif sun'! 
ç.çekler dağ•tıiacak!ır 

Belediyeye alıDacak 
yeni mtltett1,ıer 
Belediye kadro.suna alınacak 

yeni müf-etıti:şlerin imtih&nı Pa
zaıtesi günii. umumi mecris salo
nun.da yapıla.cakıır. Münhal 11 
müfettişliğe namızet ofaaılarm 

sayısı 21 i !ıuhnu~r. 

Denize düşen bir 
kadın öldü . 

Cerrahpaşa.d& .inan adında 
b,r:nin kar:sı 25 yaşlarında Me-

a Samatyada deni'Z kienarında 
ki rıhtımda dbla.şırkro ansızın 
muvaı.'E'ne>ini kaYl>ed.iğinden de 
nne dü.>ınü<Mlr. Ett-aftan görille 
rek kurtarılmıs ise d-e çok su 
yuttuğundan kaldınldığı Haseki 

.'iuık tiı:•etiımı ıetefli an'a
'!fJ vicdanını t~y•n asil hakikt 
tiodrlerimiz, ,piy~ya a"ar d ı:•· 
.tire<t ıı.nımrutı, İi~ ... ıanurdıgı 
haı.k Mri VVf'lllll IA)esİle pjya 
saya gireıı kapital .sahipleci ol
duğımd ... ~ikiyet ettiler, Pirı.
.. yı taiaıa eden bu mocrim: i~
. iz ııermayedtr, 

~İ7. "81'maye bir ıııiltetin e· 
kmıomi' uzvi)·eti için ı.oks>ı>dir: 
Zehir. müthiı, 1,chic, 

.llillı piy2Mmrzın ·on sancı, 

'ağır değil, geçirdiği mii th iş ku
lunçlar <hı bu öldilrücü tok•iıı· 
Jerin rolü oldı$nu biç kimse 
inki« edemez. Son tecrübeler 
bize i.si7. par:aıın bir felaket ol
duğun<ı bir kere daha hbat et• 
rui~tir. lillı ekonomimizde bu
nwı bir l<Jtugrenden a~ağı tchh
kcde g6rüleı:ui~ecek facialı bir 
proWem old ğun u kabul etmek 
zorundayız. Çilukü ~>iz sunı.a
·' e pi) u'ada karmanyoJ...,tdır. 

Knrnırlıkla al~akça ve kalı . 
bcce !ırsafları vurup soyuym:. Bu 
şerserj :rermayclerin p.iyasaııın 

en uıastwl u: bakir m.allarllUl 
lıücum ettiğini, ticattt mevzuu 
olınıyan mallan bile sım'j lrir ti
caret metaı halinekoyduğu, bat
ta hastalann Böntg<'ll lı:ağıl.ları· 
nı ve ı:-iiıniiş liraları topla) acak 
kadar kııdurdıı,,~ıu görürsüııüz. 

İ hacminin daralıruısuttlan 
piya. a dı mda kalan sanııaye
ler, ~ gMiptir ki, l>hzııt ıtic,.._,. 
tin ve sarmayeuin en .korkunç 
ve aman51Z düşınaıu. kesiliyor. 
Normal ,.e mep-ıı tiı:ueti talan 
ediyor, ,..,, parll'llın bn kadar Ü· 

nem al·dığı bir zamanda para kıy
metini ~i'l etliyor. 

P~ıısa med halinden cezir hıı
liııe ge9nce ortaya çi}aıılar gibi 
dökiUeıı bu ııernıayelor, bp'kı aç 
l<Alnuy hay\anlar gibi, beskn. -
miye muhtaçhrlar. O va'kit, pi
y:ıs:ımn bütün aıabarlıınııa sel· ......,, ...... 

Bu niçin böyledir? 

Çıinkii, bi~de. ticaret benüs 
daha t.üyük tekamül dnreleri -
ne gecmemi~tir. Ticat"etimizin 

~ok ni beti, lıenhz, ferdi ticaret 
haliııdedir. 

1'ek i~ hilen ierdiır elinde ka· 
laıı pa.rn, şaşkın ve a bir halde 
piyasunn kalbine ve vicdanına 
h.ücwn etmektedir. 

:ui11.i piyas-= oonnallc} · 
tirnıek i~in piyasa.nındaıı bıı ze
Jıirli paruitlerin ı!e t~i•lrn • 
mesi gerektir. 

Yine gariptir ki ~iz s~rnMtye, 
bir memlekette iş haenıiııin da· 
ralmasmd3n nldutu kadar. ta· 
nıamile bunun ak.si olan, nor .. 
mal ü•tfüıde ~n~lmnsında'll da 
meydana gt'lirler. lıirçok meın
leketlerde birdcnbir" gclişıni~ 
lİc:'a:ret1er ) &ıiinde..n lı~rk~in e
liRcle büyii<"ek •erınayeler pc~da 
olınır; ve hu bulıron ferdi tica
rt>Un kotlckıif ticaret devTC'iilıe 
geçi . rhebini )·e-rat1nt'itcr. Bii -
• ük istılL.<.al .,U.kellrri bu ~·iizden 
doğınu tur. 

İ. iz . ermayeyi buı:iin bizde 
de zararlı bir halden laydalı bir 
hale ge1irmek için, ayni ekono
nük ~ı!:tTı açma.klan ba ·ka ~·ol 
yoktur. 

Bii)iik (.'tl'ruayeli istihsal. koo· 
per:ıti!leri kurmak suretile lop· 
rnk ve fabrikalar j~lct~k, bn
gün, hem nıemlekctm ~iddelle 
muhtaç oldtı~u milli ;.,ıl!ısali 
a~tt ... aca.k, bcın i~.,;z .serın:ı:)·e· 
leri faal hale ko~· acak, hem fer· 
di ticareti memleketimizde bu 
fır.atta bii~ ük iş hacmi bulu • 
nan kollelııtif ticaret tckanüilü . 
ne ula hnteaktır. 

Fabt, henüz, ferdi ticarete 
<ıl~nış sermayenin kendili~u
den koUektif bir hele gelm..,i 
bizde pek güç bir me,,.,fe oldu· 
ğn anlaşılıyor. Büyiik ve Hıtısa'
h iş J..'11.r.tnltlt içiıt birkaç kapita
list bir "1'8)·a gelemiyor, 

Onun if,indir ki iı.t .. at Vcka· 
letimiz.iıı bu nıilli istihsal ha • 
reketiııi açması, kendi liderliği 
altmıla iş..O sttmayeleri faali -
yete ~lrmm gereknıe1ıt«lir. 
Vatanımızda g<!l<'k zir&i. gerek 
sınai istihsali artlırmak için İs• 
ti""81 1rooveratiflmi kurmak za
ten kabetmelrledir. 

=============::-c=~ ·-===:==---=--
8:i~d: i;: :: üf~timai .• - - ADLiY E., 
yardım tahsisatı tf,___ _____ KORIDORLARINDA--' 

&>lediye iQ!im i mua,·cnct i-

çin ayı.rdığ· 0000 liralık t&hsisa- Zengin Defineyi bulayım derken 
tın 5000 J\rası.nı sarfetmiştir. Yıt 

sonuna kadar meV"Cut 3000 lira- b • b • ı · " • d } d f 
run kifayet etmly~eği RallJlmalk eş 1 1 r ı gı n en o u . 
bd<r. Bek-diye bütı,'<"s.nde miına ___ --------
kak yapılmas• .kJ.ı ar'aştırılmış-
tw. Fcvziye'yi fal ta'{arak kandıran ve bcşi-

Vemecilerde istih'ak lirliği aşıran kıbti kadınlar aranıyor 
edilecek binalar 

Yeni yapılacak Fen ve Edebi
yat Fakiilte'0 ri için istimlaki ta
kan-Ur eden ~O parça bina ve 
an;aya J5Jl.875 !.Ta kıyn;et tak
dir e<Elmiştir. Bi:naların istimliı
kine ba~lanmı~t<r, 

Dr. Enver Karanın bu makama 
t~ini umumi bir mcnrnun·iyet 
uyandLrm~ır. Kendisini tebrik 
eder ve yeni vazifesinde de mu 
vaffak.-~etlet" dileriz. 

Sama!\ ada oturan İsa awn<la 
birinin k·ar•şı Fcvı:iye evinde o
tururken s-..ı'kaktan ge\"llle>kte o-
1.:'l.n jl(ı c!11gC'nc kaT'.8r1 ~'\'in içi
ne alar~k onlara fa.! ba·kıtıımak: 
istemi ·lir. 
Kadın !ar F'evzh·eye: 
- Senin talihin çok gür, sen 

çok aıydıdP~ ferahlı günler gö
reeeks':"t .<:.en'n ist kıballn sul
ta'!llar g:.bi zer gin ve ihti~mlı
dır. A kari1n!m senin ayatnın 
a.H!nda oturduğun yeme bi:r şey 

var. V<r bize 50 kuruş ta saıı.a 
bunu haber verel..;m. 
Kadmcuğrz bu lafları d<>i;nı 

zan-etım ~ \""e onlara 50 kuıuşu u 
zatrru~tU' R nun üzc.-r!Tıe kad1n· 
br Fevziycye: 

- Bak:kadm•m diye anlatrr,ş 
lar. Senin oturduğun bu e\· yok 
mu? Bu ev çok mübarek1.fr, bu· 
rıeyı hep iyi saatte olsunla.r bek 
l.emck'ed -r;.er. Vaktile eli eö
mert gönlü gani iy' biT iooyar-

(Denmı 3 iiıı<:ü sahil-ede) 

Tka ... VekaJ.eti kuzu deı'i.le
ri.nin i!lıraeatına ait :;eıı.ı biT ka
rn vermi~ v<' alakadar'lara bil
d:ırmişır. 

Yeni karat"a 6-ör~, 1200 gra
ma kadar olan kuzu dcri'erin;n 
ihraçları esnasmda yapağı uzun 
luğu nazarı itibare alınır yaC"a!k 
ve balka hal.inde yapılacak tartı 
lar•n ip ve diğer aın1baliıj matze
me•i .k'1r,;<lığı ol.arak yukarıdaki 
deri ağırJ..ıkla"'"" ilaveten bal
yoo., ik' !kilo.va 'kadar bir tole
rans ta~ınacakt,r. 

Bu emre g5!'E' arlık kuzu deri
sindeki vapağmı-n td'k'.klne lü
zcm kal'm. """ oMu..'tundan dcri-
1erin var.tm-ası da önleon . ~ ol
mak!tadır -- _,..-. --
Sandal Hırsızı 

14 yaşında bir çocuk 
Karamürsclde 

yakalandı 
14 y~rında ib:r.ahim ii.<Lıı<la 

bir hayı;lz Harem i~elesinden 
150 lira k~etinde bi< sandah 
çalarak Karamürsele ·açımuş
tı:r. 

Yap lan ar""'t m1alar sooun
cia yakalanan İbra!ı.:m dıln p<>lis 
refakabıd.e Ha)ıciap •a.dan 5,45 
te kalkan vapurla adl'iyeye getiri 
liıiren por.sın el ncien kaçmak 
istemi~. fakat vaplllxla tla a'l'a
narıık bulunmllş'tur. 

---0--

Belediye İktisat 
Müdürlüğü 

Tekrar Belediyeye 
nakle dilecek 

Belediye iktisat ml.ciürlüğü i
a.::,-e şll'ri11J 'Cdvh>c meınu.- edil
dikten scmnı Döl'iY..ınıcü V akııf 
hanına nakledilmi~lı Fakat ta
sarruf ve ~lerin siir. tlc int&o 
bakmurıda.n lııtıı;at mudıi.tfüğü

nün tekrar beledi} ·e n;ı.klcru!
trl<:'Sine liizum gôrtilw" tiior'. Bu 
hususta bughn:eroe 'l>ı- karar 
ver: .. h."'Cektir. 

Valiyi ziyaret 
Yeıu. fa.car, S>Vyetlıer ve Ro

men konsohJan dlln Ş,ah Va
liyi •Ya"" etmı.şleııciir. 

, ..... .. . r-------, 
I SÖZ Lİ$İ 1 "'-- , ___ ,., 
Sebepsiz o[u:-mu? 

Son iki gtin içinde tTan1v .. y .. 
lara ·atlayıp binon 120 kbi bi
rer fua para ceza~ıııa çarpilinış
lar. Şüplıe:.iz, ecza haklıdır. Fa· 
kı>t. bu son iki gün içinde bu 
kadar adam araba niye traru • 
va~ lırra at l.ıyara.k biıınıişler? 
BUlllUll her halde bir hikn~i ol
malı. 

Biuı kalına: Bunlar mutlaka 
yine lıalldaj ıeldi di)e cC\inr
leri.Dden hoplayıp atlayımlar ci
Jaeak!~ 

Acaba Galip bapish.ancde iken , 
&ı.. · iie Mc k h.-ıınını arasında 
gl'çen münaısobotl.cri hiılıyor 

' ·~Jll? .Bu.r.nı WJırr.oe:;ine Samı 
p ., öı.'U:ımal vormlyordu. Elbette, 
Mde.k ıı .... ını g:ıu,;p ner şeyı söy-

K/QDON-~ 
.Eldi:rneye h~ iş i.ç.ic geolırtş o
lursa.nız oluııuı:, Beni zııy&re -
tiniıııdm hoşianm..ctını. Dl>nya
da artıdc yaln;;z kalnıaık, hiç lcian
senir. yüziilüi görmek islerrı.iyo
rum. Buı :ıda da e»ıamdulllfıh 
büyiiık iht:yaçlanmız yok. Baıı 
n.elrndar mümkünse o lkada.r 
mes'u.tum. Yine İstanbıııla clö
nersmız, parlak lş!ednize de -
vam ea --· nn. Başka söyi'ycce-k 
ooziim yoiotur. En scvdiğım ar
!ktı ; annırn bile hwzum lbana 
rrlıaı'.G12hk veriyor. 

• MAAŞIN KADERİ! 

Lo >< cleğildı ya! 
Z ten ger.ç kadının bakışla -

nı. n da, agı.;.. cıan birşey ka _ 
çı;. .r~IJ.11 ; ~lvard..ğ;nı ar.coa· 
11, · • M.:kk t>tre, rol!. Beıki 
S. n-ı: t h. V\"tire kaıpıhr, bü!.iiıı 
h , ',;..ıt, t.fşa eder ut;c ödti p:ı.t-

L) ~'1'Cru. 
Bu \'azİY l karşı.stnda Saımi, 

tclu.>V'\'İ.ılre k&p lınıı:k değil, !bili
ıkl.; do.'ıa s~ nleştı. 

- G1'....p, d~i, gticeııılkliği 
'bırak. Egu hlr gün tıakiikaıten 
bir ;Jıı'i'.) cc ın oluırsa, h.ıç sılkıl -
ma, düpalüz bana ımü.racaıaıt et. 

-- OJıu.r, olur. 
1 kıisi de sustufar. Deroeıkık:i 

Ga:.:t>i p:m-a ile kandırmaık kahil 
olıu.yaca<ktı. Onun k<ıdına me
telik venınpyer. para canlısı bir 
ad m oktıığwıu bilimi' Ona pa
ranın y Üı W. u .,o.:.iıerdin m.i, yüz 

tane karı.,;ı olsa, yüzünü de ba
gı,lrdı. Zaıleı: Melek karısı da 
def;,ıl,_.ı kıi lstarıbuJda di.'şündü.ğıi 

ihtimal!erder. en m "mnımi saır
pa \'llmJUŞtu. Sonra Mcleğm de 
Galib. b ıJkııp kuııı&6i He İsı.an
bula dömnesi ne aıca)ıp, ne ga
riıp, ne gıeyri mlı1:r..k.ün bir~cy o
lacaktı! 

S,;mi bu kadar çocuklaşmış 
oılduğıma hayret ebti, Bıunurla 
ber aıber,, henüz ümUli za'i ol -
mutş etili. Yeter ki, Meldi<: ha
nım la bic kare başba.;a gôrüşıe
bi ite ... 

- Ben Tnııl<ıY41 otelônde otu
ruyorum, dedi, işim biter bit -

DIE:GÜL MÜ? 
m€'l grdoctl:ün. Vaktin olursa j 
sen de b;ma gel görü~rü.z. 

Bu &Öl Galibe olma~an ZLya
de Molek lı-..'"'Ilıma söy1enmiş bir 
sözı:liı. Genç kadın, şimdi ken -
disiın.iıı. hangi otelde oturd ı;gıınu 
öğrendiğine göre, belki t ':r fır
satuu bulur, otele haber lb.raka
bilindıi. 

Sıııni a')"2ğa kalktı, per.cereden 
tenhta SClkağa b<ıktı: 

- Ne zamandaııl:ıem burada -
sıınız? 

- H2piıShanedoııı Çlkıtı.lkıtan 
soma doğru buraya geldik. Bi
zim Mel~.in söylccliiiine göre, 
si.z art.rk ~etin erkiıı:ından 

olmuş:;unııız. für~E )" SÖy ~·tı}··irn 
m.? M"-1<tcpU>, hatta genç bık ha
ya tı.ırnzıda arkadaşlık yaptık am
rr.a, 'h<or şi.mıdi sırbJkalıy:r.n. Be-

•'e ı;el'.p görüşmeniz, sizi de 
IEJ<.aleycbilir. 

- Böyle lbirşey aklıma l:ıile 
ge!mOO:i. Dlin, Uh·iyi giirtliim 
de, seni.n buırada oldueımıu söy
led;. Ben de bir ~iywct. edeyim 
dedim. Fa•kat ser. nakadaı· dfğ~
miş;i.n Galip? 

- İslcl'Ser>iz, daha açlkça Jro.. 
nuşaıyırn. Ben.im parada gözüm 
yoktu.r. Amucam l>Mıa yet.L;ecek 
.kadar para gönfeıiyor. Fakat 
si:ı: kmciiniz.e bakımı: doel>um. 

Sami arlık Galiple kıo:• :ıla
mıı;yacaığıır4 anlaıdı ve git.ınclt için 
aıy a;ğa kıalktı: 

- Allaha :ısrııarlad;lk, d<;>Qi, 
olur ya, dürzya. hali bu! Beni 
görmek i>tersen, Trakya otcli.ne 
'bir h~ bmı:k. 

Göz ucile Mel.Ok h.aam. a ba· 
kara.k: 

- Hem beni mııtlak.a ~. de
di, be:r..i.ın sarıa biç bir zararım 

ooku"1:1".aız, Belllııi çalı: faydam do-
imnu-. (Daha var) 

Zavallı ı;eııç! Baksamza~ Hill 
de çalıştığı bir yerd'<'n 29 lira 73 
kuruş ınan•mı alan za .. allı bir 
genç paralarını . ayarken; ya . 
nına ü~ ~ocnk y·anaşnuş, biçare..
run bütün maa Dl birdenbirc 
kapmışlBT! .. 

Desenize: Cekirdektl'll bak 
kal ve kn ıı oıacak ç<ıocuklar 
m.ış! •• 

• O DA BİR ŞEY M.İ? 
Okudunuz mu? Bir İspanyol 

kimyageri bau cıebatlardan, bil
hassa taze buğday saı•larmdan 
siit...W: yoğurt apmıya nmva{
fak olmu'! Jlom de hakiki yo • 
ğurttBA Ü•tünmüş. 

Bu da mühim birşey ml ki?. 
Stit iitz ~·oğurt yapmak iş mi? 
Yabu! bndc oiıce vnkittir, süt -
süz süt yapılıyor. 

'IMBIZ 
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f Dl~S i>ôiiriKAf 
Kafkasya davası 

r-: AM Jt...ı 6T.JlflLUI 

~ ski masallardaki •Kaf• 
o;;;;. dağlnın arka"nda koıknn.ç 

val<'alar cercyao ederdi. 
l'akaı arhk esrar katmadı. Şiındi 
Kafkasya dcodij(i vak.it ge;ıe 

dağlaı-ı batara rJir; l>tı :ıaman
da eu ziyade Kafka.ın pelrool ı.... 

yularından bab!ledilmektedir. Ge 
çen b.,..pı., olduğu gibi bu sefer 
de Kalkao.ya liı)·ık olduğu ehem
nıiyeU aldı. EğK Karkasın pek 
eski zaınanlaıraanbe.ri bircok mil 
!eller \'C kuvvetli devleu.;,,. ara
sında nasıl bir ,rekabet •·e mü a· 
dele .hedefi te kil ettiği lltlra 
geline bu harpto ondan o kadar 
<·ok bah<.edilmeııi daha kola, an· 
l~şılabilecek. KaraıJen;.ı., Hıı.zer 
denizi arattındak-i güzel ~-, 7.en
gin salıa her as.rda kendine hın 
ve taına.111 Uıyandİr1nı~, çekıni:ıt .. 
tiı·. Daha yalun zaınanlart daha 
kolay hatırlamak müıukü;,dür. 

On sekir.inci a. rın :,onlarınd:m 
jtibarcn gN._-en uınnnıi haı-lıin 

'on scndel'İnc, 917 ye kadar Car
hk Rı1'yası Kafkıı"Ya~·ı eline .ge
~irınis. elinde tutmu•tu. Cwrlık 
yıkıld ktan daha son;a da- Bol
se>·ik hiikümeti Almanlaxla 1918 
de Brest Litonk nınabed.,,,ini 

imzaladığı. zaman Kafkasyalılar 
da kendi mukadderatlarını ken
diler< idare etmek eıoollerinlıı 
tahakkuk edeceğm; beklemi, -
]erdir. Onmı irin o zarnnn Jk-r
line birçok he; etler gidiyor, bu 
dayayı müdafaa edi)·odardı, Ka)' 
ser Almııoı~ası Kıı!kas milletle
rinin emellerini tahakkuk ettir • 
meğe tuaftardı. Llrkin buna 
mukabil Kafkıısyada Aına'D m.i
ftız ve tesiri yerle5ınis ola aktı. 
Oranın 2enı;in · ptidıi madde • 
!eri Almanyımın i~ine pl'k ~·aTa· 
ya.:al.""tı. Almanlar cok e\ vel 
kafkasyayı ade.fa ~J~ b:rı~ 
ı:ezın~ler, tetkik etmi~ler, ntıre
de ne olduğnnu pek:U.iı öğl'.,n -
mi~k-rdir. 

Eğer 918 de .Kay ser Alman -
Y""-' mağlUp oimaeaydı Ka&as
ya u Alman nüftı.> 'e tesiri al
tma ıılınmış, oranın zcmgia ipti
dai maddderiadeıı Almanya i
çiıı azami derecede istilade im
liabn girülınii§ olacaı.. F•at 
harp ba~ tiirlö bitti. 
~la lagiiteroe olduğu halde 

diğer müüdikl<ır Kafkaısyııııua 
mukadderatnıa seyird kalımı • 
mı.şiardır. Onwı kin Alman'a
lllD mağlup ohnas; ü:ıerine Kaf. 
kasyantn Giircistan, Emıenis • 
tan \'e Azerbaycan cuınlıuri,·et• 
len Londra ve Pario lıükiım;t • 
~i tarafından ta•dik edilmiş, 
resmen tanınnuşhr. Likin çok 
ge~meden görüldü .ı-i Gürcüler
le Ermenilerin ralııı.t rahat kom
su halinde yasamaları pek zor 
imiş. Arada kavga <>kı.ik ol.mu -
)Or, hudut ibtiliıflan \'e ainı 

bitmiyordu. 

Asıl dikkat edilecek Jıokta İn

gilıcrooin o zaman aldığı vazi -
yetiın ne oldugudm. Londra hü
kfımet< 921 de Bolşev'k Ru:ya ile 
bir ticaret ınuahcde.,i iıt ula • 
dığı vakit Kafkasya işleTiııJon 

de el çektiğini SÖ) lenıi~tir. Aı 

sonra da So~yet lafala.rı ileri°' 
m.Eler, ol\Mlaki uıü.>takil cumhu 

riyerltırin siyasi hal"ahna niha

yet verilmek istenmt~tir. Lakiıı 

mücadele çetin olmuştur. Sov -
~-etlerin en e.bemmiyct •·erdiği c;.. 
lıet petrolleri i,<lebııckti. Kuyu

lar tahrip edilmiş, yeniden mal· 

zeme ve tesisat lazım gelmiştir. 

Ilalbuki daha evvel bu kuyu -
lardıı İngilh ve Amerikalı, Ho

landalı sermayesi vardı. Yab~n
cı sermaye ar~ık çekilmi ti. Ba

kü gibi meşhur bir petrol mu -
kezinin yeniden canhınme ı frın 

gene ecneb; serınnyc_in~n ehem 
olduğu söyleniyorılu. Fak~ Il»l-

e\'ik Ras~·a bunu yal.llz b ~na 
kend" i yapacağını ileri s!irnıüş· 
tiir, Sözü uzatıruy..,rak n iceye 
gelmek lrnm: Geçen .,{e,,ki 

dünya harbinin arif inde Ba • 

küdeki petrol isnlı aliıtı senrde 

1 b~uk mil)'on ton hniş. Şiı di 

22 bıı~uk milvon tona t'll.."TllJŞ. 

Alınan lırr ötcdt-ırlteri Rusy·a.dııld 
htihsalatın daha arltırı<labilcce

ğini söylod<klerıi irin eğer Kaf· 

kasyanın petrol kuyulan du el· 
]erine geçene bu ~ irmı ikı bu· 

çuk mily<>a tomı dahn rnğalt 
mak emeindetlirler. 
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DENiZ HARBi 1 AMERİKAN 
HARP 

MASRAFI -Verilen krediler 

205 Milyar 140 
Mffyonu buldu 
Y3*;nı,'<llt!n., 8 (AA.) - İngi-

,1:;;1cr:n F'LsWn oırdusımun muh 
telif til.mel'i<!rinı teşk:f etmeye 
b~-~lanıslan BCı:'.-~ik Amerikan:n 
!ıer taraf nJa la9\•ib eıHmel<
tc<i:r. Bıı oı<lunun alaylarında. 
Aıap \'C Yahudi tıı.burları bulu 
1'Ueaktır \'iütter.l<'.icr. mihverin 
amansız du-ırnant o.!ı.ın insanla· 
rm blr araya teıplar.dıkl.ıın Fi
;i'ltinlc bö:ı;l.e faydalı bir t~~eb
bll;;c g rişt'k!er:r.c hiQbcr zaman 
p _ r olrr yacaklaraır. 

.--0-

ikinci cephe 
(Ba_, wıu ı 1 iıw sa·ı,fadal 

h n tr.., 58 bin tank \'P 5-0 bin 
taV'\·11·e <ac.ıd;.Lrı ;,· ıı> Bu 
rakaı arı ddvtıı :..·a htırr.v <C:'.Ull· 

lar g ı.r: Acaba rede ıoıı ın!~ 
~'ll:'P I-:.usun kı.Jrl:x:.n (Wi..!l"rıesine, 
en yii.~k .kttis:ıdl el>!'!'.!"miyeU 
oJnn Çôk rni.,~ sah:.l;ırın, Alman 
t1&q> ıookin<'sıne terl. mine ve~ 
~·a bu mQk ı• tarafından t·~~rip 

e<:l lrne>;ıne lüzum görülnıüstür. 
Deıın..t.: CAi.!}'Or ki ınU:tdiklerın 
r>t<ln~tınn• n1u\"~f!a-i..;. ets'z1'ige 
ug-r~tan orıtı.<ia mci.<..;,.r bır .eoep 

v~r<lıc. Bu sebep Qlıl'\"•'n 1 HL
''"'' 1941 denile< .·üklıtla ge
Çiştıl'diğı At:antik ID!"ydan mu
hıı.c·bes.<l.r. Thığt. cep!ı,,,;•n<l<: <; 
d:mmıa 0..kılaca k ı>lu raa bu 15 
m~ıoı. ~skcr ş:l"'<liy<! kadar 
<,'d!<tnn Avl'l.lpa<l& kara:ca •:;ak 
hasnı.ş olmahydı. ingılizlel'in 

YaJ>'lkları tahminlere göre A•·· 
ru.ı>a k t'asına ç,karılacak bclıe~ 
asker içırı 10 tıon i~ maddesi, 
har mal'!:em'lıP& veNire tazL'll· 
dır. Bu het<aba göre 15 m'lyon 
askerin aı;.,,.lığı 150 milyuıı ton 
tu.tcııaktadir ki bu rakam harp
ten C\'Vel dünya<kı. me•cut gemi 
lerin ıopye-kün ııoııi.latıo.sunun iki 
rrı:sıı demeloti<'. Bu hayali: rak!lm 
!ar uzer .. nde miitalea Yürütmek 
boştur. Adam b~ına 10 ton ağır 
lık meseJ.esi şimıtyc kadar ikin· 
c cephooın irnrul~ b•lmesi isinin 
ka.rı.~ılaşbğı engel aooedilm'"
tir. F;l•hakıka y~l'ruız A!rnanl•r 
harp nıs:t2larile şimdiye kadar 
Ş~eıp. nalcliv.c vapuru Y<' sarnıç 

g<.>misi olıa;ak ::!O •jlyon «ınihi.· 
taluk yapur bat•rrncıtH. 
Alman harp tnı>elisi toplmıdı 
Bcr.:ıP, 8 (AA.) - Ofi: 
'Ih; lıll!a Mareşal Goering'in 

r;yaset:ndc &rl!inde t:>planan 
Aln~anya müdafaası nazırtar 
meclisi, i;11tal atııındaki toprak
lar fıtC'SE' sile meşgul olımusrur. 

Basl"r Naclırihten gazetesine 
gi>re, meclis evvelce alınan ted· 
bir'<!'rin tl"Si<' <l<!ı«elerni incele
n; iş '"' ~·eni ilııti'.)-'Jçları güz önün 
de tuhml.\ltur. Miinaka•a edilen 
tnc"Selder arasınd'a bilhassa i.ş

gal a1!rındaıki topraklar ahalisi• 
karşısında h""" eloonomisi işleri 
ve kem ikinci ~e kuru•ması 
tnese.lesinin bu mH11leketlerde 
lJ'l<>\-dana ge-ttt.diği ak.:sler konu
şu l!rn u !ltu r. 

Alman mahfillerine g'ÖM?, bü
tün meseleler lıariıin sevk v<! i· 

' 

Alma olar 103j 

1 

1 

bin ton daha 
batırdı 

1 Kutup denizinde 

1

. Ruslar da 170 Alman 
vapuru batırdılar 

1 Bcrbı~ S (A.A.) - nıan o!'du-
ları bafkoıırutan: ıjjının hus...l lreb
~: 

Oeni.za.JtılarklllZ şi.ınai a.t!antJode 
:r-..i>t.ı.kları dt'Vitrn. 1 ve -na.cilt ht lf'l'Uil..
la' s.ı·.:!tiıl!<ta tQpy€kt1.rı 49,000 ton l.:'i
tıo tt t.ar ııci:.. ilttiunan w .Kuvvel!e 
t.;:ıoıı .n .1tatılt."ı.crt oabıl o au 7 düş
n _, ı gem ·11 \ 1· oJa,u\ıya korfe
eıinde de b~r ScııiJ-et a ıız.> ill\ıı. Oa.tır

mışl..rdır 

n. .ı '"' .. :nan dM'!.fza ltıla.n b r A-
• ı · ·1 n: ~1bde ·~fın !)4 181 toni
aıo ll.ı·~r r.d .. Ciigı•r 8 ·ı.&....q11Tı..1n ge

n· balLrınJflardır. B<ıtırıl n ge
l r a. 51.::~da n:ı.ıh;ı.m.:11.at yilklu blt' 

apurla y ne h1<ındeı'i.veye ta.at 
"e ~u L&fl.Ylln b btiyuk bu 
""J>Ur bcl;ınrr. ~ .• 
tıbl.'\L BUZ Dt:NİZİ. Dl'.: ıU.,L~"I 

KA Yll'L.Ull 

Jl!<>.'lro>'a., 8 (A.A.) - P..e\!Wr .ıj.ın
sırun hıw;ı,.;.!\l rnunabıri LıııloJJ"lyor. 

Kızılorduya gönderilen lngiliz ve 
.-'\n:eıik'.-1.11 ,Uahlaı n.ı. get.ire-ı:ı v&.{>ur
ıaı-a -e .. a~t Mı -c ~ ~ .• ıJb doenizirı

de t"'r hatla bfl;rük tetı!ke!ere ma
l"U'Z k~· ll So\o;J'i:'t den··ı.aJll arı ş'm

c.ıye ıa.d r. buyı.~ b<r kiıitııl ~ ki
.o a ol !Tıak \.. l.t re. bcı'~ 54 7 'OOı 
t:>D' k 170 alm rı •apuru batınn~ 
Ja.rdır. 

Sovy•· ·.ırı.al tol<»-.ına mensub dr&t-
1 ·Tv . ., .. ıer ve de-nizalu..,-.. t'anıt.ndan 

b:•t"lan ge:mtler-in mf'~Uu 6'i0 ~n 
tonl~ic 17 gem'idir. 

--<---
FILİSTİN'DE 

Arap ve Yahudi 
ı ordusu kuruluyor 
1 Arap ye •Yahudiler 
yanyaııa çarpışacak 

Vaşington, 6 (A.A.) - Bütçe 
dairesinden bugün verilen malü 
mata göre Birleşl1< dev1etleNle 
milli müd'!lfaa ve harp i'htiıyaçla-

• rı iQin 1 haızıiran 1~ dıar. 30 ha· 
ziran 1943 tarihine kadar sar
fına mezuniyet verilen kıred.Je· 

rin tu1arı 205 milyar 140 mi.(Yon 
657 bin 286 ooları bukrrıu~ur. 

Sıhhiye müsteşarı 

geliyor 
Ankara, 8 (İkdam m~inden) 

- Srtwıiye ~....., D<. A.sım bu 
aicşaır.l<l daıpr·çsle Do~ g>t. 
mı.,tir. 

Hariciyede yeni 
tayinler 

Aır'.<:ara., 8 ene.dam mutıahirind~n) 
- Nu.ınan MMemenoiOtğlu'nun Ha
rlciye V<id.letlne toyıni ii"'-'Mne ka
tıiıbi tımwtlUk, blr~1cl d.tirc uınum 
mUdüriutii ve d:ıha bnzı nU.iınhaller 
n• ohı<-·a.ğından ~:arir:-i~de rrk5n 
ar.,.ırı<is tebeddülat ol·~ anlatıl
maktadır. 

dar esi balkımınd an çok ooern4ıi l 
esaslara day-anm;ık su.ıetite mü· 
1""kaşa ve müzakere olunmuş
tur. 

iKDAM 

imanlara göre Sovyetlerc göre 'İthalat birlikleri· 
(Ilaı tarab l iaci >•Ui!edej (Baş t~rnh 1 inci •ahifıede) ! • k ld k 

İlli yarmı~-tır. Seı'i teşkılle i ıı.7., "·""" .. b .. < !<')an etırilv r. Alman- Dl a ırma ye· 
L~a nclıri.ne \ arrPLı;lır. Arn1a- '1::1.ı. ':/& <t rtf" lJ, geıcı • ~'11,..ap mu-
, . ., şehri il<! lıu ~ıı:ın !\() Xıtio- ••ff" o 11 ıa..:.· .AJ.ı-.n le . .,._ rı"ne ı"sta" h etmek 
motl'e cenup batısında I<urga-

1
' t'ıl\.1'~ 1 tcfl'I• l<:lJ1 ya.pılaıuı gay: t·!-
er nıt.L'\'a.If2k vcts' .. ıige 1.;811.itiımt,ıır. BlJ d h 

ı;oya şel.Ti şiddetlı ça1'pışnıtlar Wlgede •••:ll'!t •'Vk C••ı:; r. 8'r '""' a a dog"' ru o·Iur 
dan S-Otı<.a alınnıı"tır, Ha\'a kuv ıre.~nde duıı b& a G'I'" ç<r.<bu ha-
ve'ti..eri ,Zıl'l~ı ÖJ'Ci.ilerımi1i.n ile- r-erl\..etıcrt y<ııp:ı.ı.uı,..!ır. sn· Sovyet ı1rh (Bawmak.alf'drn rlt\latnJ 
r:Sinde ~·üriıyiioş halıııdeıki dü~ 11 liimenl, buyüi< IJ;r ~ne:tu'.ın mahal bııa ae'Vketmeyi '!il •·e~a bu ta· 
rnan koll-arına \-;e Karadeın~ız kı- oounde 1l'<f..'.~ 1111" t<1hktılııt' \·e dıJşma- cirin llıtfuna tt>rkehnl"k ,·erİ:ne 

d k . 1 1 .. 1 uı h.J:r.ag:a ınuvafl'aık olcnue(ur. .· . . • . 
yısın a··ı vapur Qra nı<:Um<a'f AI.M.\NLAJt GtNDE 17.S ~IİL ma~e~ı ~eleket ıhhyacı n,... 
yapmıştır. .iı.F.JILEDiı.n bel;Wıde •·e )ıne o maddenin ti-

Sal nel:ııoinm ~:malinde Alman Loodra, a (A.A.i _ "' ·<>rl ha- caı·etioi yapllJllar adına getirt -
ve Romen k.ıt'a1an. fevkalade dı.oel•rin c:öırterc1ıaı: lok;,,ıat enıl'9e ve· lMlttaı daba fayd&tı ar olabilir! 
s:c&ıı.ılı;ra ve düşmanın şidick~ ric<iir. RU'O;'&da Alınan. lledcın- l\fcnfaat te'~atları. firma re . 
mı.rkavemcli.ne rağmen &razi kıı: ~ etme;ctedir. ·~ ıa:.ete.1- bbetleri: Birliklerin ı... ... 
Z"dllmı~J.aroır. Di;mıanm hücum niı> ııoketl Y•7.ı>rına ı:öı<e Almanla- __ _,_,_. ıf d 1 'h 

"Y ~ rın P..oetor '-"t.'nttbtt.nd.a 26 ternruuz~ QllUılllli\ zay &\·ranı~ arı, ı -
larma karşı yap,lan miiıisbada d'1nlıeııi iJcrl<eu:e ~lan gJcnde malleri, lıötii hareketleri ek a-
bu. kıt'alar 23 tank t.ahr'p etntiş- 17 buçuk mili bulmat....ir. Bundan !arak bu la) clah, harbin dHanıı 
lıerdir, bu <W~re :ıııırfında. ll<i taı;ıf •msın- nıiidtletince çok .1·erind• <>Rn 

Büyük Don na~-zasında Atnıan da hlç bir ciddi f>e:tuıaın vulrui>ulm•- te~eloltiiDeri baltalama.1 ı fırsat 
kı• '•~arı Kala<"ı:ı s-omal bat.sınd.:ı dıtı. maııaoı cmıil>ilir. bilmişfu. Bu yolda yapılan , •• 
yrniden taarrııza · "e"''l'.falerdicr. ALMA:>ILJ\Jt GEDİGİ GESİŞLETI· şahsi serbestileri, ~•h;i menfa· 

" ,. • • l:OllLAB .,.. 
Kuvw tı, bava t<~killerı. ka.ra Lımdra, 8 (A.A.) _ Alman kuv- .atleti kıı.rtarınayı lıedel ıuıoıı 
harekiıt·na l.,<1tirak etmiş ve Don ~eri, Koteınr...,.vosu lll'\'Crı'K :.>- neşriyat •·e propagıı:nd" da ınii· 
ge ıt!c. l'Ô<' düşman to.pl'ı.ılu'lda- ınalJ ~ı1<1:Ye ootru ıterı .. nu.~rler essir olınaınış değildir. İlhaliıt 
r11 da.;ıımış ve ıımhs ı>y:temş· sıaıınernd yat;n 1cıindf ~ tiid- birliklerinin fayda ~erine zarar 
t:r. det!! mc!lareilel'-'l" c~n7aııı elcnekfıo.•. gelıirnı.ıkte olduğıına iuan11n • 

R7ev kcsımir.cleld müdafaa mu <lir. sı;ı.hngı-ad bü?lilt elrcını!tiyeı. !arın saJısı belki el., ~·İm ~·arı· 
har b -"' di k m;z ~r §1'hir <>!mııtola Ulmao-ıı> "adır. 

P etı< Ccyuetı n ger esını- Kaeı;ıı.va ile llusya 3ril6!nda h~ , 
ierine a.e sı.nıyet e"ml!l'tı.r. Çetin eheı .• ıı>yeti \'il irtltıalı vımiır. Ifaki.kat, Ticaret Vekilinin hiz. 
sav~r deva·. cdi~'IOr. ~1ırh e- .11..~ .• ı ·ar, K~ZJ'.mhl «'Jlub ke- ~t İstanbııla gelerek mahalle • 
[f nak"· aril Swyetler k sı """'" d a\,o-n.ış bulundukları g.'<ilg' rinde yaputağı tctkikle.rdrıı 'on-
rücum!arl.a g~i püskurtıilmü~ l!'OO'ö'e ~ler<fu-. ra au>aştlacaklır, Vekil bu bir-
tıir. A'manlar cettı.:lın n ra:ııla ı;.ıı'oe füdc.ri 1.>lah l'dilmck şattilc he]. 

Stoıldıolın, 8 (AA) - Ha'' s. .ıer.eu.ı ıooarrıer. I!u ilerkyı~ın be. ~ lüzumlu n fa,1dalı bulat ak, 
defini Xo,oroslok ve MG'Jl4<00 petrol 

Teleroon<l,1ı hu . si ,~~h • .b•,•n- l;:;•yulan t.;t<U e\mı ·ııecHr. belki de aksi kanaate sahip ola· 
de!l: ,u..,r.\.'llLAR lOLGAYA )'AKLAŞTI· ca·khr. Fakat, bizim asıl telı.ıriiz 
Beldenilmıyen bir \'3'l'İ·~et hiı· s•cııı:ı.olın, 8 (AA.) - ıı.ws hu- 1 ettirmek istediğimiz nokta hir· 

srl olhıad• ~ı takxi'ı-d'<' Mai kop susı mun~•·ı-ı lıildtr:yor: likle-rin tadil ve ıı;l•h olınuııak 
pcLrol. me'V,e,o:ı A~rıran kuvv.-tle- Koteln'ko! ile Vo1';.r Ol'lııi <1rasın- şartile faydalı Glaeaklurı kana-

. t r d . • d'l '-t dat:i boz kırlnrda ]ti gilndenbrti bil atini ifade etm<llı: oldııuu kadar 
r• aTa ın an ışg•• e ' «CC'" ir. :rük lir tank ve w..ıe muhM't"oest ~ 

Berliıı, 8 (A.A.) - Ö&'I'M'Hdi- ct'l'l yan et.m,,ıctedir. R.ı.s l...rn••t'ert \'C belki de bundan daha ziyade 
ğin~ gi\re, Kefkasyada .Almr.n yeııi<l<-a gcıi çeı..:~ e zor....-.da kol- Sar..roğlu hük-ıimeıindrn •• dok-
kıt'alarınm '!eri 1, reküi de\'am ttı.:;la.,..., • Sovyeıl, .. !n bu bö'ı;.00 tor Behçet UJJdaıo tetkik iz her-
etmekt" vf' mağlılp dıi!<:'n.an ya- ilk a• C. ol r:ık lack ltrıllendriti,,... haııgi bir iş ve karar (ıkabilttc· 
kından ta·kip olunma'knadı.r. "l~ril· c~ted:r. A ·e-rt •rı'Üf'dıals s- ği zannına düşülmeniıı nıaıuı -

lara gori', l:iu .aln.::ın ~ .. uV\-PUc~nm sızh~ı gö.ı.öniiDe> ko)maktrr. 
loe~~~~k rnuvaffa.Jtivet.'..er bek- ;~~=,~~.;"" y:ı&bın"-i oldı.>!tuna d~ Bıınun içindir ki, herhangi bir 

Tı.>crilbe ile oab·t olmtıilur ki Rus teklif ,.e dill.'k serdediHrkcn hu-

Dil Kurultayı 
(Baş tarafı Birinci <'alı!fc<lc) 

ve başta Ku.ru.m B:ı,;~<anı :Maarif 
V~kili olduğu J,alde tam ~at 10 
da Ulıu Önd~ri ı.;yı.ret e<ierck 
kurubtay adına bir çeit•nk k· ya
c a·kıl a rcl ,.. . 

Saat ıo:;o da Kurultay lıçı.hn.a 
törenine baş'anacakıtır. 
Kıyaiet ve e\bi..<ıe koyd yok· 

tur. 
Kuru~aya gelenler cl!eri'1de

ki g.'ımıe laiıoğı1ıbr.n:rı rengime 
göre ~riı.,rek kıs..,,.]a·ı\.ioa yer 
alacak!Gı-dır. 

Konferans sa'.lonunun. giniş ye
ri.n<lc kurumun onuncu }ıl.dönü 
mü <kı,1,a.yıı;iyılc hazırlamış olan 
sergi d<e ktırultay süroü.gü müd
det.ç,e açık bıılnnıacalctı;r. 

Salı v-e ÇatSamha günleri tıer 
istek eden S(•ııgiyi gelip göre.J>.'
lir. 
Kurultayın gen<!! ıııplantı gün 

lcrinde kuru\'tay yerine gimı('-k 
için say1.a\1tk bP'lgesini veya ku 
rwnun mühürlü ve irnızalı gi<-
me ktığıdını ('l(;st.P'"llle k lfmır. :iır. 

9 Ağustos Paz0r günii saat 15 
ten 10 a ve 10 Ağustos Pazartesi 
•İ günü saat 9 dan 10 a kadar 
Fakü11ıe kapısında kurumun bir 
ır cm uru bulun~caık.tır. 

---D-
Bulgaristanda 

(B•1 •.rrafı birinci sahlfede) 
Bir QOk eşya ve ihıiya~ mad<

desi ne kadar para verilırse ve
rilsin bulunımıamaktadır. Harp 
lrna kadar sür:erse bu k:~ Avru
pa'1ın korkunç !i« ururuma yu
varlanmaınndan kıoı-kuhna.Jdta

dır. 

te!bli:lcrl bir tehı!.;,n düşt!lga.i.nO. vt"- nu •kabul cdilnıi~ ... ••nlnltL' lıit· 
11a g~d:" ıu cnco....tt gi.hı'(•rce son- ıni~ gibi göste-rnlek doğru de. 
ra blldırrr.L''~tet:.ır. Ruıslar ~1""·~1''· ğildir .. Toprak Ofisinin. tiearet 
le muharclıelnin cerı·ykn t~g~ 1<.e- oiblııin, ithalat birliklerhıin kal· 
,Omden b•l,.et.m<·k!e ikt'fa ed.,.ı<- dı.rıldığı Hl'a kaldırıla.ağı ha • 
2nr . .Ru!JarıTJ. !Otl 'üu1crdt \ hare-
kfit hn.!.~ında ti' b sı.ıı-rtle h:ı.1"1.'- be.rleri de bu arada doğrıt olnu-
'kot eti>J<lerlne VÜ!>'he yuklur. Jan haberJNd.eıı \'C )uuek<!t -
~· n Rıı&!•r na şıo •·;ı:"a<llI'. ciii lerdeodir. Belki kaldrrılııcallal', 

d! bir tehi <'Y'C m~rıız bıtlur.ııugu- ı belki l.."alılırılınıyauklar. Fakat, 
no kabul ediy<1rlsr. Il.ı ş<.!ı•• ,-.!ruz her hır.ide bt>r iki hu>11sta da 
batı '~ ;pın;,I b:ıt><iruı de;iil a,-.r:i za. sıkı bir incelemey" titlıi tun.hı _ 

•ııda cenuptan da k-!>dıt '"'' nıı!tlc cakl:ır. Henüz, bunların hiçbiri 
ıi'r. F'ilha.k•ka m:>.ı<eş•I \"c...., !'.<ıel' "ı.."J }apılıııadan: 
ik.uV'vftlt"ıli. r~•fl&tr·ba ve Tll'"'•"'"""' 
eC-nleri ki koldan Stollııero:I iellb.. - Kalktı .• 
rr.e'f nıcı f' tıa&t'ru.za Jtf'('m\ş!Pı dıi,.., Kırlluyor .. 
Mll!rim tank b4rliklf'ri 4le ya.püan bu Kaılk:ıt8! ... 
Alman laornızı: karşıs da Rı lu D<"111ek ve her giiıa buna bcıı-
bpraik le•·ı;eloır.ek zomıı.du kaim;{· zeır birçek misallerle muhlelif 
laniır. 

Toprak tevzii 
<••ı tara.tı 1 inci sahifede) 

de olup iıırı:'"!le lıi:ıımeti:ııde kııl'ia
nı!Jnıyan kc: hiiknıl şa.~ısiyeti 
namına tnıx.Ju olnnJ an \°"" k.ii
yün mü..~terelk ihtiyaçlarından 
artan toı>rakl..ard;.r. V-erilecek . 
toprak miktErı 10 - 3{) hektar, 
hayvancıMı fazl.a olanlara 50 
hektar ka<lar_vcıihr. 

Yunanistana 
yardım 

(Baş tarafı 1 inci sa11fada) 

ge-çıme müsaadesi ver:l!ınişlir. 
Aı:rrtan ve İtalyan hüklimetleri 
ile yapılan anla.:ıına mucibince 
ş;mah Am<!rikadan Yunanistana 
her ay 15.000 ton bıığ'day veya 
un gönderilecek.tir. h-v!!(,'Ji ve İs
v'0rel azadan nıüteşekkB obir 
mrMelif komi")"On l,eyrıelmi~I 
Kızılhaçm ne.zaroti aıfünda bu gı 
da mdddıırinıi tevzi edeçı.4<ıtıiır. 

mevzular mriode yalan yanllf 
hah.,rler vermek l:iiibaliltktca 
ve zararı olma!ııt- başka h~y 
değildir. 

SUKRU AHMET 

Hint kon gresi 
{Baı tarafı 1 inci sahifNk) 

'b:.k:.fıli p.rt.i e 1,, ~· :Jigi ~·.Gn<ien 
ıtıc!"Ct. iöL c. . ~t r. 

Bombny, 8 (A.A,) - Gaw, ıı1,.;; 

it. ::\İ2..ı'ı!. .. .l.ıa: &·e!.tnı kendi tarafından 
.i.Ik &t'U• & ıT. \ Ciır.tr olmak iç.:n, sa
h'bJf'ri Iltr. ·\i c,lau gaı.ebel !'in ne-
riY• .tın· t • t: 1 etnıeler!n.i is4..en · ·r. 
Ill'nlar, II t•rl tan ~iJtl!ı1-e- ltıVU§"
tuğu gün yenielen intişara 'başlııracak
]rlrôır. 
DİGER Lİm:.RLEfl GA mh'1 VAZ

GEÇİRMEGE ÇALIŞIYOLAR 
Yc'TO Delhl. 8 (A.A.) - Hind il.. 

l>ersl partiısı.n!.n ~fi &'\'hadır Safl'U, 
Sİ\'til iteJ\~Zlik mücaôelO:::lindoo VR 
geo;ın.e.i iç;n G&n<L ~ \t>ş. b· 
biiede bu,u:ıınalc (:zere Dooıbay·a. 

eitm~r. Ba•'<• Hind ileri ıei<>nlt•rl 
d"' B&tı.Cır S:>fru'ya Ut.'holı: eltnlır>
l<"r ve Gandi.,.. ;taal&zlii:ıi i!Pri ıö
~ olursa Hind mllleotlninl uel: 
00~-liık tphlik~iere nsru.ı.: bırdtaca

eını ihtar cd~k'erinl sö,ylıem.lflerclir. 

Bütün YunanJ.:iar oyun o•:nar 
Iar demek ınli.bo1"ğ:ı <•!ur. F'akat 
bJtıin Yunan arlistkn ·,:;n bo, 
•b;r bakikatin ifı.de''~ir. Papas, 

es.ıs!'n uzakt:ın tanıştığı 'bh;ok 
i:i 'c..r rl s.amı~iy ı ni masa 
b:ıc;ında Les s e1nLıt;·ti. O aralık. 
1'.1~,.. T"' •:»ıaH ile K:vc~lı 

•Selibt>st Tiyatro• is ır' )İr 
5aınede hl'raber c:ıl" v •l ~ 
Bu t>;ratronun ... ~'ı sahnesı., 
nıunekfüL .,,.e cd ı Spiro Melas 
idı 

BİR PAPAS UÇTU ... I 
pas'ın Iııtanoula turru.-ye gitmesi 
ile bi'trn bu münasebeti, kız, 
emir. m kı Lekrar1amağa hazır. 
dır. FaJ.:a>t ... 

Papasın annesi, ol'<lunu $p'"O 
'M· las'a tavs•v "m' ti. Buna 
h H't tc )'Oktu. Papas, Atina 
San·~, ale1nınd~ (Ok sevilen bir 
Şahsı et ıdı vı>, akt' olmağk 
d :ii:ı ıiyordu. 

E ~ n hayatı buyük bir sah
?' ,,.'" 1 'ki eden Pnpas içil' ak-
tör o rr it veni b • onesleğ :r-
?r:t>k del"ldi Snd,.ce y dr!'!;ı 
macera•arı ,tekrar etmekten iba
l"l>ttı 

Bu aralık, serbf''lf t'Vahoda 
Yen !bir adapte p yes hazırla11Jo 

--
yorou. Baş l!e" 
verd,ier ve P~1:ı 
beyı, C d dEki 
gı·\,.:!1» )roıbi, ü a.' 

başardı. 

* 

Yaz 
1\) 

~
l ' eRod:r~ .. 
b;r '!€· ıd 

Papas'ın bu u , k'yC't: 
tiyatru hayat .ııla b r çok rt<st
leri kıskand.rdı uzun seneler 

b:ş rolleri oynamak için f.rsat 
bck!tey<n sıra •kto0 lcr', Cl :·lıal 
dedikodulara ba ladılar: 

Daha dunlm çocuk! Meslek 
ten o drgı ycı' . G<'mıuyur ı:ıı u 
ı;un ahnede cllenni koyacak 
yerler buTarmV'01'. 

Bu etade ve iptidai tenkitler 
«izün bayağ da olsa tesirı ne 

• • 

... .. .. -

' Ü.. 

w -
ADİL 

vaz.tye .!~ı 

Pa;ıas 

nd. ,.ne t- , • u;' • · ro'· .>uin1ag.a 
şladı, al 1 ks r :]tin ı · cce-

d<' roL. rci'I? O.) r•d ldı ciı. 
C"ck ıır külı tu , d : 

an uzak k~lac le k ·; cı.a ı 

rWı asaletıne- sa' p. .. .... ı 
ruh a.salotine sah:p lan Pap 1 

ses.n. Çlkamn~ur, tı r ovınaa · ğı \ 
rolü. ş:Jıs•yeti ile y-~k:Be tıyor, 
patlat. or: bir taraftan da ka
dın'la• tarafı il ı gal cd '!ll'lll'k-

No. 8 
<.)'Ti mü .'t h;\ adan o k:clar sı 

k 1m:y"'ro". 
Bu ar 1 

\, Papas fııırı,'1i 
ço.k güzel, ayni zamaıda çıck dE"· 
l~n b•r Rum kıızı ık> tanıştı. 

Gun ·'urou k• Pap S'l". •ıyat
rovü .ba ı g<JZJ arı.l g ld gı o
lur: 

- • e oldu.? Ne var? 
1' ,., sor n':ıra · 

- \' bır piy ste cMa'Zlüm 
kxıca r unıi o nı aca ıın, şiın-
di.d-cn ın j \ · , tım '. 

Dı c c vap ' ·t•ri.lı B unla 
ber;ıb0r, İzrnıı İ flum !· L ... ri-
rj b b 3 hır.lta a J, ıdar 

b r "'ltıh bh.,-.t ~ f 
ka'ıdı,' an~ k, Pa· 

S!'.Z.A"llıt: - ATI"lA TELEFON 

RATI'I. .• 

Kivel • - Koto;ıııli Yunan t:ro
pu. f5t"r. ula gdn eden 'Üç •iY 
t'.!V'\'{>} ~ zın; ~ '..ıni,,c ufu'amı.ş 

orada b r mü ·kot ka~m (aroı. 

F t daha evvel. Papas hl .. 

l _ a 1-a<lın r • tanı~ış, fıdeti 

· 'j u H•çhile, ona derhal Rş\k 
olmt. 'u 

P, pas'ın: k; d•nlnrıı:ı u rinde
k tcs.nn n sırrı h r taıııd ğı 
gü.zd \" ırek kad nı -böy ltti 

pek amtr- se\'mE"' dir. o., s v
ıned ıği kadın ta m ünasebcttie bu 

lıırur.az. Onun ç:.k muhtel f ka-

dıı SC\'lllek hakıki mana ]e SE'V 

me".t U >~('- i vardır Ve ııevi
len bir kadmm mukaveme< et

m.'İt htimab var m rlır' 
(Dab• vaır) 

• 

SAYFA -;J 

ıc DAGARCI K ••• JI 
Ustamın deldiği nesneler! 

Yakuı.clK orı.ı~a !tİmit çıka • 
ca~~ı~ .. Simidi ı:uç~ktrn gC~re
eegımn gelmişti. A•tık .. Susam
lı olduf:u iı:iıı vakıa mübarekin 
hazmi gürliir derJ.,.. amma, ka
~ peyoin ve ç•)ia yemesine 
d,. hiç doJ ıun olmaz. LimıNı:tta 
Jı..n•n ~er~ti sıcak süt ı.-a -. ' ~ ~ 
ınaı \e ç•~lı: ~er;Je de pek ho 
k.1t;an simidin, taze , . ., ht'le sı -
~aklron )·aunı da hayli mU: • 
bule ırecer ha! Hele ilcinciye do( 
rıı, ôş arasınd-• acıkıp da "1ıfra 
ba...hnnırk için ooıın her re.idi 
h<'r boyu Jıo~a gider. ı,;;k;d,.~ 
nıak.arnası. tatlısı da yapılan 
lll:İınid~ıı hel~ kandillik. ra1na _ 
za.ıılık kat>ın ya*lıları de)bne 
boğa~1L:- a. bOreğe bll~ deği~il .. 
ınezdi. :\liibarekin ~rde iSI' a
dını bile unuta.akken simdi !l'k· 
rar orta~'a çıkn1ası onu .·ini" bi-Le 
ba~ tacı ctıir~crklir. Nerde is• 
adını unutocaktık dhorum_ Bel 

i unutıınlar oldu is~ or.la.ra j. 

mid• d•ir <>lan e. ki h·r Crkr-ıyı 
anlatayım: 

Vakii!~ rnemlek .. ıt•ıı )eni 
l!l"lıni~ ,.,. burada ilk defa si • 
ınill'i {;1r2k~-~··~·· .haslaını~ olan 

o-- Cemcl KAYGILl 

hw delHı::anlı fırııulttn taı.layı 
~ iiklenıniş v" yolı.trd,ıı: 

- Simit. simi-t, taze lıiİmiWt! 

Diye J.ağıraraık dola~ırlıen, 
bakmış tıi bir rıte)"-da kendi 
gibi he!i, oo delikanlı davul zur
ııayı orı"'l•rma almı lar, kol lıo
Ja :uplııo·ıp duruyorlar. 

. Onları ~ açık seyreden ıı.,. 
libıılı biraz sonra aşka gdip 
o da lıalk.a~ a Juı.tolmış ötdülerle 
birlikte bir hayli hoplayıp zıp
laddııtan S<>IU'a eüubiiş bitmis, o
~ un>eular, çaltPe>lar d•ğıl~~ .. 
Beriki de yine 5İmil tabl""llll 
başına alın"'a yola diizii'lmiiş~ 
amma, da~uı zll1"lla ve oyuu a
nısında, sata>eağı §t':Vin yeni bel
leın>ı <>lduğu adııu unutıuıı _ 
Diişümıııü~ ta~ınnu;ı bu.nu bir 
türlü bulamayınca ha laoııs ,ö;y
le hay kırnıaJa: 

- Us'laııuo dclüp deliip tal>
laya dizdigi nesneler! 

Hani; onun gibi şimdi simit 
ortaya çı.kınca şayet onua adın: 
uoııtıııll'? olanlr. vaNı yollarda 
a,l'ni ~eyi tekrada,l'abilirl~ 

- Haniya, ustamın delüp d~ 
liip tabla~·a dizdiği ne•r.eler! 

------- -

Çapraşık ve glç bir seri takip etmet• 
llaşlay:--n yarışlarda bugtlnkl netıce

lerı 'abmla pek kolay det1lldlr 
l.sıanbul A: yarııııar . .r.ın bt'Şinc; 

l ~fla.:.:ını bugi.ln \'p\• Efeııııdı koşu J~ 
nı~<> thkih pdecrğ z. 

n ... ~~tı ~"Ular lllf\ !.!) en ha
ı...e:ı oe h~Y'l'<:Onl b!r grı,,na;; mP
ra:~u ara ta.tt:'"aC".ıgın<lan di!-dk t}ı· w .. 
iM> "<il~ ı. Geçrn ha'· it 'k .u
iru-da Rr.:S.cur~'ı .. r 1,:, usunun g:ıFbı 

P,oıra:ısın rvn!t Ed im ·f ' ibi Öz .. 
darıt.: ta.af.r.dan Cl'l' n~ 01.~w.e 

.ır.iişlıer~ ııalıls'.er 011 otist oln.uı 'e 
meı'ak•tlwr eyoeli §E.clard..nan sonra 
d.ı ~~ para lt.AZDlm""J.1 olmaktan 
derin b:r Bl \~ duy11.1.1"1ardı, 

Bu ha:t.ık1 ~r ıe ·n hafı.a
k'-Odrn çOk mfilıim ve QClk. k3...""Qık
t r. B:;ha.EUa lkıQ:Jtı ka7.~ınma.ro13 nrab 
to,y]aril• qi'iz ~iarı arasındııld 
ik:irıoi ~~e ci.öl'tlünca ko&uia.rla ~i.ne 

ÖMif1Uir v•f' R<lmans.-ı yaz.ılı bulun... 

cı.ıgu inııili• at ve kısr..ıtlanııın g\

rı~ .. • ~ne! i«';ru hd>a.n n a!Alı:a 
'1e ve bı~la ıaı.u, ~Jii ve 
TUl.P. i:yL kaz:anç teır."'1 edrhl!e'C'(t[ 
lrotıı ardır. Bu -plc bu b.arl:ıll'i 
ktşu.a.rda o1NJ,~uculs.rmıa kat'! fa
'\Yırl verP~n bu kuırururnu baJ
ııa s.ttı.>lmr:nel•ri. ve yartşlorııı h•-

ADLİYE 
koridorlarında 

(DF. 'A.'11 2 Cİ SABi.FEDE) 

cok şu siı.:in sokıa.k kapısınııı cŞ.
ı;ine ı;ömmüş;ür b±r hazme. Bu 
haııi:nc d'iinyanın en kı.>"1'1C'tt! 
müce\'beı'.l.erlr.e a1tınlarma sa
ı-.':ptir. Yalnız dikıkatli dinloe'. ••• 
Eğc-r bunu o yerden çıkal\lilak 

ahııak i3t.E'reen ~am mıanı vıtıı: 
tinde, üç rek'iıt n.amaz kıl.a.rak gi 
dersin ~aya. Ve boynundaki be 
şi.biN.radanfII birini iki karış ytt 
loa"'1p gümesin. Em-si sabah .,... 
zan vailrti el ayalı: ses duyuMıa
dan lbwacaksıın sen ha~ncyi ... 

Fevziye, kadınıarın ded'ğini 

y.:ı.prnUi. tariften hiç şaşmadan 
lx.~Lırliğin1 d'e ~rek ertesi 
sa'bahı bek1enıişt'or. Fakat sabah 
<?>anı oraya gitt;gi uıman oN
dtı de.~il hazireyi loend': e!ile göm 
düğü ~i'bi1';ğin.i de bulamamış 
\'e f€ry;ad!:ı b~mşt1<r. 

kiıkulır:,. cı.p"'"'ı.lt ve taanôıııi ~ bi• 
<*11 ~ib ffimege baııl:ı.dığııı<ı. h81I!
le<:mc!rr nJ ,;., rderiın_ Şl,oıat b•ı:ü 
:YG'V~ cak \o.ışuların t'-n son <enıaekse 
w.ıre IDIMhtt'mel nc~ic.-eh~rin' ve.rtne'
~ ça ı:::ı.aıun .. 

Biıtisci KOŞU: 

B ..1 kosU11an sat~ ~u..<ııu o: ır.CE 
ha&t'b:le matcap ht'J<canı. ı...-"° eı
mnıi bira.: ,r..,_'li.'1'. 

Bu i<O§u ~u !&<ori Alernı:!ar g;... 
b:.~rOeıc1Hr. 

İKİ~ct KOŞU: 
. Bu loofuD\lo tavorloi Feıtııad, n;,,, 

d<r. B&!ıadlr, Şahin w y..,_ ;~n 
Pl""e ıiüşilnülebilt.. 

t:cUNc(} KOljU; 
~u Jtoşuya Se.va, Ttma laırdetl<'.r1t. 

~ıı>ınw·c~ Boru, Bah'l,yar, Taırha.n 
gırecekı.;,._ Ktlfu.nuıı f&\."Orisıi Saıva ve 
Tom~rcuktur. 1'1aııe 'Qin Tuna ve 
:eorıı.ı--ı unuı.namaıı: l .ımdı.r. 

I>ORDt';.;ci! xoın:: 
K<>ışl 4".Jn ra \~rtsi Su ilci. K&ra O>ını 

Abori ile llasba'dır. I~ase de N:lü
fer 'e. Va.radini ihmal e-lmemeijd.ir. 

BE iNCi KOŞU: 

Bu ıro.ımun ~-om :no:n...,. ..., 
B· eı.t!r. Y-aır bir surprlze Sfbep 
olab:!""'k ba kıışuı!a Umacı ve Ö:
d.t:-m1r cie ganyan ve Pl8158 için ht
e<>p!anmal:dır. 

B;ıgjır.I< il ko;u la rd a !kili baı!ıös • v
\'e l ce de b!ldird.il<m gibi ı 2 4 • 
ln -l 1 • • ., 

<' koşula~ üzerindedir. crıe balı·• "'° . 2--4, 4-5 ioct ıaıwııı.... üzerin
dt~•r. 

SPiı(.~ 

Yüzme 
şampiyonluğu 

Beykozlu yüzücüleriı 
alması kuvvetle 

muhtemeldir 
Su Sporlan ajanlığı taratmda.o 

tertlb {·d'.İ 1 cn İ'9'lanbul ·· · ı )"IU2l1UC P. r.pı.- • 
Y?.nlı·ğ• mil.rabakalanna dün !11<ıda 
Yu.z.mt" havuzunda hüyü'k blr kata ... 
halılı: önünde başllllt!11~ır. Finale kı 
lan 144 •ı><n•curı•1n lştiralti]e yapı.
tan yar~arın birrncl gününde bil
yOk]e.rae Beyltoz 100, Gafat.::sara:r 
65, kÜ\'ilkleroc Beyk°" 113, Galıı.ta
sa~ay H Pu,·an alm~lol"llır. 

Çcık sıkı çllkişmelere s;.lıne olan Vaziyet: kocesı ve ~ular 
duymuş ve iş za.bnaya akı etmL~ 
tir. Kad.nlaı her ta<afta şid!det!e 
aranmakbadu-lar. 

AYŞE G'ÜL ı 
~ışls~ sryirci!er 1arafınd:ın n'A'ka 
ı.e 1&1rib ed-iL-riş~:. Milsal>,'l~<.a,ara 

' ~ün de Moda y&me h>vı.nı.nda 
dt'Vam t.·cillecek ve bu suretiP. yuz.ıno 
şerr.piyocu beI~i olt.caktır 

-•ıs-=t_a_n:-b-u-:-1-:-:N::--a-f-ia_m_ü_d_iı __ r-lü-.· g-.. ü-. n_d_e_n -

13/8/942 F\>riembe glhıü saat 15 de :Wa.nbuldıa. Nafia müdii.rlQiü ekıilt.. 
me kı:>nl"'il'Onu odasmd:ı (2&ı4.ııı) lira """"" bedrlll u~-ild ' . _ <P.. ~ a.r \ <"':.et"n~r ta ... 
ha!Iılzh:ın<sınde '."ptırılcıcak tamirat ·~teri a~lk lb!l:ıT"')"I' lronulm ur 
~avde, El&iltıne bay...ıırlık ;şler ı:er>i'l. husus! ve fean! 1'tıı · 

leıt., proje ~ Jnılfı;saslle lıwıa. m le1'errl diğer enaıc dt.l . : ıırne
cekW. """" e ll\'.lrUle-

~t teminat (213) lira (75) kuruştur. 

Istct!ilerin en az bir t:ıahhttl{' (lSOO) ]lralılı: bu . b<Tız • 
lu11 dair l<lare!eri~~•n •im•· <-4""'··-'·a•, . ,._ dıı.ıe . '· l:ı yaptı. .. -u ~~ ..... rıı "'""' "' ııııtaı:ı.b\ıl y;• zyptı 
np müra.,..a,tta eksiltn_ıe ta '!ılrnien t ~ı gunl•ri tıeriç (3) ıım evvel aı:nmıı 
ehlıvet ve 942 yılma aJot Ticaret oda, ve&ik>.~e ~lmelerı. (?!125) 
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SULTAN MECiT:5 HASAN ve NESRiN 
Sarıyer Baş Katip ve 
icra Memurluğundan: 

DEV R 1 
3;5BAŞ PEHLİVANLAR! 

Limon çiçeği kolonyası yapılamıyor 
Mehnet .iJ..~· Mc- 'd:.ilia "·e D.:n•ye

nin :a~an uhdeyı ta ... a!"!. .ı.r ann bı:.-
lurı.:-ın M:::ılfilndtt lif J.\"'Gkık tha 1 ,.,_ 

kıağı.nda 68 eskı \o"C .fOOİ 68 ~o ı:ı 

1 1'az•n: M. S A !'.1 İ IC A R A Y E L Tefrika N o. ı..> 1 bir bab nn.anıırı Cilt aı.ııt rıı... ,._ 

N.ha.)el: gUre.; b.ıçlach. ilk 
('\f\"Cta Ak~<oyıınlu Bekir ortaya 
ç-•~1ı. Bc~irin Tokat ve Am s-yıa 
r,~rq!<>r!nden da a iy ' o,duğu 
t;iırülüyordu. Dsi,3. bcJ!enm~. 
r.&ha cevikl-enm ... ,.e adelc!eı:-

11 tı. Ko.ra bı.rııd.'.lrını lbükerc~ 
ır.< ~dan yeı de b r aşağ; bir 
yu Karı dol~•;o:-tlu. Çok n~'elı 
h rıl. olduğu yüzündrn ,.e yüıü
yüı,ürukn bcllı iı.l • 

Çök gc~edi. B r '.;aç d<ık ~a 
sonra; Ta~köprüiii Kel Ha.saıı 
da meY<lana çcktı. B~bayiğit bir 
<leiikanh o~uğu ~rii'ıilyordu. 
Kumral scı.c:ı, kun~:ral b~yı1~lı, n
tleleli, iri kcmıkl er.i ayaklı 
<J.cv <-'iSS<' bir p<'lıl'\·and·. 

Usuklen olduğu üzere ihtiyar
lardıan b;ri ır:wdana ~ıktı. İki 
pdı!i\·anı bi.<>:ıilc mü;afa1:a et
tirdi. Ve ... Ortaya seslendi 

Ey ahali .. Bildim, bilıı:.e
o -r.· cMneyiniz ..• Gii.reşc kmse 
müdahale etmi ·eccktü-. Hakem 
heyelınde Ay oo;:anla, Yürük
oğiu vaıdır. Bu rhH,·anlar r.e 
rltr>C o ola<.ıktır. 

İhtiyar meyc~Jr, yer nden 
ç '.{i:üikten son!'a: il::: ~h1ivan 
bir sıçrayı(lfn bi.·lJ:rlrı;i ıık•.1 ~y

T•:<lılar. Ke:.lik gib: sıc:ray:p, ye 
~:llığc el vurarak man~vr<ya 
basl&dı1ar. Akkoyunlunun had
ıl ;,<len fazla çevık \"e hız1 ı o;du 
ğu aşik:'ırdı 

Fokat; Kel Hasan d~ h&>m n
.ıa~ ~ğı değilch. Liı'.<in Bckirin 
hnrekctlN nde daha ziynde çe
vikli!k vard1. O:ı dakj!-;a kadar i
k pehlivan bL•birlerinin etrafın 
da dônerC>k ~ine birb r1erin: kap 
rrı:ıga çal~ıtar. Ll.kin, bu n-.üd
det zarfında her iki pehlivanın 
da h.aınını bir taraf.od.an kapıp 
yf're vunni1.sl mümkün o1an:a
mıştı. 

Bir aralık; Akiwyurılıı hasmı-
n. tongaya cl'ü.ii.i.rdü. Sıkı b:r da
lışla ayaklarını eline gıcç:rdi. 

Kel Hasan yakalandığını gö
nince, s~ü dü~cmek iç:n 
olanea kuvvctile ten; dönerek 
yjiwkoyu" kendini yere .;ıtt 

Ve daha goğs~ yere dt>ğmc ~ 

fc-layıp kaçtı. 
Kel H 6anın bu hJrdre'.i o dr

rcee çabuk ve süra 'i olmuştuk: 
A'kik()o/u,Ju hasmı"ın bu şiıreıc'" 
çev,ktiğ: kaTşıSır.da ne yap2<:a
i;ını ~:u;ırmı.~;. 

Şikarmın elinden bü;ii.k bir 
maharetle kurtulan Kel Hasar; 
..... a~a ka:&tıtı ,.e gü'erek şu na
ra-s• attı. 

- Hcdi Bcikir be' .. 
Bekir, Hasanın bu \t.ı.1m.l na ,.

~erlcmiştı. Ayak rnancvraları"e 
:r ne ba ';ıdı. Lakin s:vaslının 
hın; ve asclıiyeti daha bıila üre
rir.dc idi. Scvash hasmını tekrar 
bir taraiından kapmak için fır
sat ko!hıyordu. 

Nitek m çok geçmedi. Kel Ha
s.ın tekrar hasmının dıamı iğfali 
ne düt.-ü. Bekir bu sef<er d:e has 
m na; c!alara.k baldırlarından ya
pışmı.ş1. 

Kel Hasan, tekrar bu nıanev
r;ıya düştüğ...nü gfüünee, eskisi 
g l>i t<rs döaertk b;r baLk glbi 
ken -ini yüzüstü yere arlı. 

''e ... Bcr yay gfui çözü'eıek 
ruratle kaçtı Ve a-vağa kat'klL. 
~k.r yine Jı;;smm. elinde!?" ka
ç ITn<Ştı. Hem de aynı oyur ve 
aynı ma™!VTS ıle. 

Ta.<ıtöpr~Hi. Akkoı;'t'nlU)"U b -
~e sa~ rn gı•vi lnr ıavrr·a ç:rp:
naraıt ikind narasını attı; 

· - Wd. ~ z;vu..ı.ı.m ... 
E• kir•n b:y.kları. saı;ları hı•

smdrn d"md1k ol'muştcı. Şaka 
d ,;i' Kel Hasan ıüstüste en zor
•:.x 1y·ıınurK{an kı rtu 1.ar .... k ayağa 
l:.::lkt":rnn sonra ,aıtığı nkalar
ı~ l:r.r.tli6•'' alay etli ·orıLı. 

Bek r r .ıkle --nrstı D=•-
d ha mı 3 •altlı •\.ırdu. Ktl 
H i • .ın da W"ckabe'e e yordu. 

K 1 Hasanm b:r kusuru var
dı O t! yalr. z sa. dar güreşı
ytGrdu. Yat", bir ta aflı gül'C ·en 
bı pc '\·u""'1ı. 

Ha'lıuki, Aklkoyu~.u lc,,m sağ
cl,ın ve hem de so'dar iki •ar2f
' hasmına yanaMn ,.e f"Ürt· en 
hır pc. va ~d:. Binaenaleyl1 •'k 
hak a AkkoyunLıı hesab.na hu 
t .. ...:'1 ·reş b·r gaLbıyet srlde-
c. le~ - rdi. 

Kel Ha-3n °'a mm iki taraflı 
o -ilk gürc,t~ım bı' i oi ı<>ir. da 
ima sol tarar·~, lrollu}--ottl 

BP'.<ır de; T<ı~op~üli.:vü so1 
tı raf:ndan bczma"a çalışıyordu. 
N;tPkim çok geçmc-li. Kel Hasa
nı so! tcr.,f ı :tdan yak:ıl<><lı. Tek 

We m~7..ayedc•ye .ttCll .ın.~•ttur 
ayağı eline geçm.şli. Hasan bu 
sefer kolay, 'kol<ay ayağını kur
t.araırıu)'ll<:o..ık ı ve haktkat\en i}e 

kurtaramadı. 
tl"ihJye-t; Akltoyunluııun alu

na dft~11üştii. Bekir~ tıa."ltnloın 

belindt>n tutmuş bekiiyordu. 
Ii.,.;an Kro)dn;cdcn ~\Y11-~ "..: i

ıcıı sağa, soıa öne zorladı. Fakat 
BPktrin penc.:e~irıden ~~a~sını 

l:tırtaraın~d: Üste d<' lrnTt ka- · 
panı <'Y nuııa girdi 

Nef••eli cihan değer HASAN ve NESRiN kolonyalarının islihzarı için lazım olan 
esansların tükenmesine ve piyasada bulunanların bu nefaseti temin edememesine 
binaen bir müddeti muvakkate için sevgili müşterilerin Şipr, Fujer, Revdor, Leylak, 
Yasemin, Suvar de pari, Bahar çiçekleri, Fruiver, Arpej, lskandal Hıtsan Lavanta ve 
Losyonlarile muvakkat bir müddet için kendilerini avutmalannı rica ederim. 

Mf"Zoi-;Ur s.ms.n·n ·,1 :n.. a )'k

tır. hit.•.hii.n·.nı<n kıymeh :-4'1 li..-•. dır 
Fa1.la ınahimat et. e:ık lsfyı:ıı"'iı r 9421 
138 No. ile nıuıı~w-.ıe.t \'C dzr!ıa.t ıl~
bilirl.,-. A<!:IK. arttımuıyol 'l"l·rak c
de""-ı..c mui>anınıçı kl;melin yu:ıil· 

yed · b'Jtu'k nisbettndc- pf'y !J'..s. -:ı.!f.ni 

Yt:' yab u.t rr..,.;ı b:r benKanm. ten- cat 

m~ıt~ı.bu-n_ lıbraz t t"".kf'!c.-. art.•. 

I~ .e.at.:bi c:lacı~ :1 :ı r~ ;ı_;_. 

ıka.da. ~:r 1 JrJıS s!Jf' f..,,'L \e f't J'B.it 

."\ktkoyunlu koca !!ÖVcıe has
~""'n 'kurt kapanı OJiUfiL ile )"am 
y3 ... 'i' yüz~·~<-<>.' ur:ı uıa.tnıııc;:tı. K t"l 
Hasan do fena vaziyete dü~·~
g.ınü anlıvordu. Lftk ıı. hasnı:
n.rı din len kur'u1'1'lanın da zor 
ca: o' ·ugı.ııı _;,n far!kı'lda itli. 

Basan Deposu ve Mlstallzaratı Sallllll 
'--------ıı::lr ıın;;...----• ECZACI HASAN HASSAN 

. -, ~ı E&'t»h1-erıir.e g:.ı)"ri ~mt .1. , _,_ 

mı<!t:d h<ıı:t'or ı !. pM 1Q'.n l;b ı: m 

rl.:t;ı ltib~rPn ıs ~ü:ı fc"ndt' P\ akı 
m~b·te'"rt e birli,tte rtrr 11 •_ye il. 
ze bil me,ele İc<ip ı c.""?~'r •• -'\.;ut tı::ı.k · 

d;ı'de h~>.~arı tanu ıtır:ı ~ ı tı M~ c·l

madıtça Biltı.ş bt.•th.:lln n pLy a .3!" n . 
don h- 1C' «alırlar r,ı sur a J 28/ 

8/9'4:! tar :llrte mü~..cif t: • g -ıi 

saa H den ıs ra ka<! r S<ırıyer B"~ 
Ak;koyu•lu l>as:ır;nı bir an ev

vel m~ğlı'.ıp !'m>ek ·çin biitüın 

kuvvrt.'1i sarfrdiyorrlu. 
l'hhay.-t: k•pt k<er:ıanından da 

ku.n:ulan Kel lfasan. lickoıt.a s:
vae>lıya br.na b.-r e)· yaf'an1aı.sın 
g !Ji bir ra\·.:.r tc.k·nıml"~•' .. ~~\rı
yuıılu Btisbüliin c;ıl<<i< n çıkmJ -
tı. Asabır.a hiı.t\i'l1 olarr-ad!ğt gö
riilü . .rord.u. FakJt: l!ıç şUP:ıe 
yok lk·, Akkoyu.,ıu 1 asm:na hiı
k'".Tl ifr vozivcttc gö~Ü·nüyordu. 
Kr> Hasan bir kere dclıi olsun 
Bekiri bast ı ram.anıış-tı. Siv·asl~~·a
rın yüzü gLJü.yordıı. Pehhvanla
rının vü-dı:: Ye' gniip gelccı::gi
n(' em'nd 1C> ... 

(Doh a v ar ) 

=================== 

- - ----- --
r SÜMER BANK 

YERLi MALLAR PAZARLARI 
MÜESSESESİ MÜDURLÜGÜNDEN: 

MAGAZALAR İÇiN 

Satış Memurları Alınacak 
ls•anbul ve ist~n<bııl hw-: c: mag:ızalanm•zda münhal a:.oa

-rıJ 160 tirnya kc.:.cfz.r üo-ctli sa 1~ DlCJn·ur·.ar.1 i~in mağazalarda 
uzun miio.'ıcfet "111~ mem rhı(! u yaparak reyycm 1daı-c cım .. -
1ıulutanlar alınac;ı :.otır . 

kS:<'r1lk !hi:aııetini ifa et n~ olnı..ık ~·•·ıtı r. 
:!stı:k: !'<erin aşağ.da yazılJ vesika~arla 10 Agustos 942 tari

lhır . .,; J;. .ıclar Sultanha.'llamrnda Kaiııcıoğlu Hanında Müeooıese 

Z .. 1t l!i1cırı ş<.~!~.iğine n1üracaat etımıekri liı·l!·1ncl1r 
1 - Ni;lus hüviye cüzıfanı, 

1 
2 - As .. 1-erlik veı;ik~~ı , 

3 - Tahsil vesika .. , 
4 - H>?J1:.;t Y.Jığıdı, 
5 - Vc.;ika f<t..ugrafı. 

~---------------·--------'~ 
Askerlik rşte ri 

Şubeye davet 
E:rinö~..; Yerli As. ~ub<'"

0

.Jl -

d en: 

.,. SÜMER BANK 

YERLİ MALLAR 
PAZARLARI 

Yd. Tapçu Tğm. RdiJt Oğ 
Elrol (50627) 330 

Yd. Nk. Tğm. İsrr.a:. Oğ. S<:
balıattm (;;8G37) 316 

Yd. P. Tı;m. Azat.'ıan Og. 
Cım ·ı (497~0) 317 

YJ. P. Tı;m. l\Iaıhi; oı;. Ala
. d;n ( 4'1333) 3"28 
Y'l. Sv. Tğır. Arif oğ. Rauf 

(~i7!l) 332 
Yd. Sv. T·· ... Hr -ı. Basr.: Oğ 

Qsıır, N'1 (37712) 322 
Yd. P. Ast H • cym Azmi 

Oğ. 11-ch:nc t th~ar, (23175) 314 
Yd. P. Tc.m. Ş:.J.-.:u- Og. l\1.ü:":. 

(49910) 331 
:ı. S. Ml. ır.umur ' M€ ı.rnet Oğ. 

Must..fa Luııi (JW9) 301 - -- - -- -'-==== 

Milli 1 

oyunlar ı 
Festivali 

14-22 Ağu~to.s duJıuliy e yoktur. 
Koosumasyon fi şleri piyango . 
gi~.el eırile Fe<tival yapılacak ı 
gazi nolarda 'atılmak tadır. 

ller tü.ı-Jli iz;ılı"t Telefon: 23340 

Miie">~t~esi Müd ü r İ)o"etjnd em: 

Ririnci d<'ne paıuıı.klu men >tı<'d tniatına iştirak etım-k 
iizere bugii rıe kadar tevzi k uponu almamış ıtlanlann kupon 
alıualann1 tem inen a~ğıda ad resleri Jazılı mahalde kupon tev· 
zi ekiplerimiz 11/:ı/942 c\lma rtcsi gihı ü ak5aıuına kadar ,·a· 

lifrlerine devam edecektir. 
Heniiz \ıirin.-i dene p:ımu kfo me n,ueat tevzi kuponu alma

mış oLın lstanbul Belediye hııdudu d::ıhHi!'ı!eki sayın ha1· 
t.m nüfus "1i1.danı \"e ekmek ka.nıeler ile bu nıiid~t za rfında 
te\--ı:İ tldplrrlnıiz.e nıiiraeaat edeTek tevzi kuponu nlmalar ı ild.n 
olunur. 

Kııv<>n (t"\Zİ t>kip!erimizin çalı~akt:ı olduğu nıahaller: 
J _ Jkyoğlunda Taksimdeki Rum kilisesi binasmda. 
2 _ Alemdarda Adli Tıp mü es.,e,esi yanınd aki sebil binasında. 
3 _ f ,khd2rt!a l:nnı laor so'kai;'lnd a, 
4 - Kadıkı;, üntll' Kadıköy mağazasında. 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Arthrma 
ve ekıı;i;tme Komisyonundan t 

1 ... yua 
('k!t 1 t:1ıeye kcw:'!ul:ı.:.ı.; ur 

, _ ElO t'll~ 141 8 ~.t2 cuırtl:! gü.:Dü ·s:u.t 1_..30 el.• Ca~"C.loğ:lunıdo. stt.tıt 

'\'C r ·'l.lıfh.-ı.I m~a,-Nl.Ct 1"1id.ürl-Oğü b;nasıncia t.oı:Janaıı ~ır~11da ;y~.pılac·cık-

• 
ı _ .. ~wi<.·"lrlanı·n t..at be-h-~·r çeki~ ıı li~ciır . 

3 _ "!\.iu\a "<kat tt-mın.etı 247 'ora 5-0 kuruştwr-

4 _ İr.ıt'~ ı·e. şa1-tnuJ11e,i «;"Ollicr.a ı.;:in~t'rinde koı.ntsyODCia grirt •bıli:'ler. 

5 - ıstı u.:,~ .. 1942 yılı Ti('Q;-et oc.ıa'S'l vee'kr.ıü 249-0 sayıh kaaıur.ırla ya . 

z~ vesiknJa, ile bu lfe Yf'tıer muvlCdıca.t tt nı!naıt makbuz v t>ya b6dK m<!'k-

tt:bl<' o<'ll• gün V'I' "'!•tl<' IOO!r.t.O'on:> mlirl\diMkın. (8123) 

rabrl &larıa Nazarı Dikkatine : 
F;.brlwrızill:ı y.opm.akta ~ldu;tmıu· 

Transmisyon ve vantilatör kayışları 
Avı-ı..ı.ı- n.a.l;ht'YHl'l k..;,-v ı..ne ts,i'ktir Satı~ teı:ınioaıtl::_d • 

Çift Arslan Markamıza Dikkat! 
Ytı<>'kı .e, Ka-,J~eGüdı'reei solıEk No. 12 - H 

BE K l R U RC AN C 1 ve R AS 1 M ES K i N 

r~f J,: ı 

ı:;.ca t • En 
tvk .;;.f(::torıa U& l' ol mat-e~t "' A•: .. 

caık. a.::tırma. 1 n;_ulıommc: lıedt'.t."l y Z

<ie yetn-~• beş:nl b 'm.ıdlğt •a!t. '~" 

en ~ ~ıranın ı,.:..u.rh d..,, b ,_ 

Kösele - Vaketa Fabrikaları 

"llak ~rt:·~ 10 gün C:ah.a t..•n, t o.!u

""'°" 8i9ı 942 tar l=e mtis:ı.cLf saıı 
.gücü ~aat 14 cie. 16 ya 11\.ada .c a. 
ı.ılına~akt .. ı·. Jı.ı. ....... .t:tlo.;n \; ıg:" htiM.:

da.r]ara "e yırml scnel' .ı .. , bf~dell 

vl' deliitli')·c ibalt• ,:.ul pı_.ra ""'·i~ -t:

riyr a;ıtil' Me:iM~.ı:.- .. rm .}'Uk. 1d3-• 

iar,41 \,.1 .. Ş'C~.tt\c ~ '-.:,d~ 1 .ln OJ ... 

:-. _ı,... !14:!. l :'JB 
Tt-,gri.ıI. 0.:'lar.oeı - i<rt.arır ll '1\.Iefon: FabriKa :20390, 

Y~':'ır·~":'l,. 2'2574, ~"-jÇ".fz:;ı: 218!!5 e nıuracaet 

S· t ,_ )'P•' Ga)ii~a 'J'.''l'-an~· caddesi l:'.!6 . "o. 

TÜRK ÇELiK MAKİNE EVi 
Sahibi: E. 1 Z Z E T. Neştt) at 

Direktörü: Cevdd Karıtbilgi n. 

•••••D•••• Tekf<ın: 42149 Baıııldıit yer. •Son Telıtraf• 

1 LAN 
Beşiktaş Tapu Sicil 
Muhafızlığından 

B!';'Ş -ı\.tiişcla .A0oJ3+~ ot..:ı m.ıhalles:-

nin ~ · Bülo .. d yM' Na-r tanesi so
k'ag,:.W.a etf,u 22 ~e..-rı1 24 No. lı.ı b:
'ta.ra!ı lla ll aması v, bir tarafı !.I U-"'
ıara c: .• -u.ş bo.n,e.; \"t.. bır ."'2. ı kah
v.ee.:. HÜS(ly\n •a bahçP.s ve tara.fı 

!.·3·~': lr:.i11:-'1! !l!'.:~!' 61. hd "!. C\...:;ı 4 
tcşrin;f!'\..,_·el 32& ~..:.h..J. 1nwle~na ta
p.ı it'ned: e &.goı.; .... ~~·.a Karab~t ıJe
Vha_ nPS kızı Antı edl .ra mü.t:e
vell~i \.;"~da.n $'-nt"t -eı !ret~ o!ar.ı 
a.til> k , ıı:.n:-.ı ~ i> t\., ~ Ieı1 B: J! 
kız· S d '..ı;i:L n&::nıı":a yıllı bulı,ırı
du.gu er e ıt·ı~ <'.Jm<iyan mt?zftür 
~r.ed r. ta vr:s aı rr::ih·~"'ttlncic 
teld:.i,,:; o. un:ı.ra.k iJ'l:& • .ı! .n:ie t .. flir;:: 
ıkat y.q-.ılacımn,,,~'1 );;;. ~ ı.a :lı.3k te.
d •asında buhı.narjar var!: 15 gun zao 
fın<ia mulıafızllt;;rr ..... z.a mi.traea,.a\]arı 
i ] fıın o:L:nu.ı. 

Sarıyer Sulh h.,ıı~ t · .ml·gin<ie<ı: 

932/34 Tı•rei:e 

Sn-yc!"de Tiirbı:ı .roliat.:1.da 11 
No. lu har.ede tılı.'ı'J. ~uriyPnın mah
k·et:rl"C'e tc·~Jl'tle '\'.<tL'~ t cdlLniş '~ 
ınf'flk· : eşyd!a!' nıaı p.:!Nya c;-ı·v~l:nc
.g;.ne -:carar veı~lmit; oldub ndan 
!?5/8 19-42 tarit»Jıc nn'.i5ao.•! !l\ .. günü. 
saat l O 3<t C:a mtıhMu n-~-ı·zkt'.irda sa.
tııacagı ve ciell ~-Y• rtı6U:111Ul1Un mü~
tı:rjye art oıu~~ı;-.ı alıcıların n)(.°7M.ür 
gi.in<ie o racii> hazır bul ,ınan mPmu-
1·11 n-.ilı'M.·a .. t..a, ı,~ •Jıu.n •. u, 

7 81941 

·--- -----

,_ Cumartesi akşamından itibaren 

YENİKAPIDA 
SANDIK BURNUNDA 
M. ÇAKIR Gazinosunda 

Her Akşam Ses Krali~esi 

Hamiyet Yüceses 
San.'atlı.ar Tıınburi Salıilıat tin ve 20 

kişilik sair arkadaşlarile birlik de 
Tenı iz ha va. Glh.el senis Fev kalade ucuzluk Te lefon: 23i57 

Kapalı zarfla nakliyat ilanı 
Askeri Fabrikalar Akyayı Kereste 

Fabrikası Müdürlüğünden 
Ar;yaıı A~ı·rt KP.-.l)ı•-le F~brrkası Ker .... n1;:ıı ornıanuı<ia.!1 tab ay \"C 

!al>. k~&~n Adap~za rı l&La~yonuna yapiira.c::ğı "U.nuri.lk ve terrst.e n:ıklcy• • 

nı kapalı zar·f ile 1-il~·l\.n1l'YC koyınu~.,ır. 

ı - D&Iımc 20/A<:us><ısı942 pO\'j~ınb.- güı:u """! on a<d'-e A<l•p:r:ıa 

rlllda pa":t. karj.s'..nc!i4 fa01·.-..Carun yc.J)nma da~les.ncie ayı-1 11,·rı yapılac:ıkt.r. 

2 - Krren1ah o!fllanınd'3ki mrşe torr .... "'l.Jklarının brheı r.::ı tre ı:na"Dbm.ın 

nı..Wı.amn1cn nak•l ücret.i ;) i:ın! bı·ş ı.ıa ve m ~dfciı.<ıt U·~1ı r.ı.. dc.ıfttıız y.a. 

kı..~ OOl<uz liradır. 

3 - F.a.b:-j.k.adan Ac!a.;ıü..W.l'1. ista.syo ·ına naklı-oiJ.ec<·k he1· ons KPr< t['Clln 

beht?r n-.etre ml.kc7..bının nıu1larrurıtn n~l ÜC1"•.:t) yedi ,.iu cm ku,.uş vP. mu

\-'o;.kftat tcınin~tı ıJ\.i bin alu yü.ı yetm.if üç lirad1r. 
4: - ~:t.,ıeye glı'Ehlmt'ık. ıçin Ti ~ a.ret oci.ul<lrulıd.a k.:;.3·rtlı bulu.mı .K \·f 

haı.::.an 942 larih"nden son~a alınm:ş wsika ib··;,z f•tmek p.rttı-r. 

5 _ is.te•kliler kapalı 2.drtla.r1nıı. n1uayyen günd~ sant en dordf' k~ıoa" 

konıif=)"0.".1a '~ ş.artnıarr.~ni görmc-k i~tPyen lerjn yolla.ma iı·~ '~ T·nrn

caı:ıtl::ın tJan o!unı.v·. (8165) 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 1 - 8-1942 Temmuz Vaziyeti O. Dımlr Yoll rı iıletmı U. M. il ıl3 r; 
A k t 1 f 

Kasa: 
Altın . Sa fi K.iloırım ~(,616,476 

Bank.not ................ •·• ... . .. 

Ufaklık ......... ··• ··• ... •· · .. 

Dahildeki Muhabirler: 

!N,954,043.09 
8,31' otl,50 

l<l\175:-

Türk Lıra51 ••• . . •. . , u , ••••••••••• __ "'4;o;3.._,4_!ı2-'-._(ı5_ 

H ariçteki Muhab irler: 
Altın: Safi K:loe:nım 23.948,013 
A\tını tahvili k. •bil &erbe.sl ·dövlıler. 
Dıi,er döv . .ı.ltr t1e Bcır"lu k.lirin: .. 

33 ı.48 796 8 

51 958,t 3 "") 

t>akl7c"fri • ..• ..• . .• •.. •. . .. _ _ _ _ _ 

Hu!oe Tab> ıllerl: 

Deruhte edıltn evralu ıı&kd17e 
ıcarıılı&'t ••••.. - .- ... ........ . .... . . 
K.vJuııun 6 - 8 lııei madCe~erine 

tevt;i.an hu1ne ta.rı.flL.d.ıın 't'lkl 
ledl:rat .. . ... •. . .. ... •·· ...... 

Senedat CUxdaoı: 

24.~ı ~21-

TicArl ScneUer ...•...•••• . ..•••.•.• 339 5112 ısı~ 

Eııham ve tahviliı t cüzdanı: 

(Deruhte t d!len e.vrı k.ı rıaıt

A - (diyuıin lc11IJılı C1 esha m ve 
\ahvi!Al (itibari kıymet~) ..• 
B - Serbeıı;L esham ve tahvlı:ıt 

Avanslar: 
Altın ve dö\•i.% üzerlne •'t'aru: 
Ta~vi:a:t üz.erine ıwnı . .... . ..... . 
ı ıaıin~ye kııa ~atleli avans ..... .. 
H0ıı ziney' 3850 No. Ju K anuna ,Ore 
•tılan altın ta1111 ı lı avam ........ . 

H i5'rdarlar 
Mııhtclif • • • • 

44:033,139,93 
10 506,443 45 

3,096 1 
7,l\~5,'72.3,45' 

250.000. r..oo-

YF,K(lN 

IJ R A 

ııı 470.808,59 

t5.I ı (.(o{l,6i 

1'14 ~26.!)42.-

339.582 !6\,49 

55,339,SJ(',SS 

, 

257,00U.819,76 
4.500 (1()0.-

9.686.246,4ji 

008,IH>~.6•3.40 

p • 1 f 

Serma)e: 
İhtiyat A .. çed: 

.A.dt ' -e fevka; a.de , .••. • ••• ..... ... ·-
Hu"uat •.. -• ..... .. . ·• · ... ••• .. . . ... 

Tedn tilieki B•nlmotları: 
Df'rıı h te edilen evrakı nakd i7e ..• • U 

Kanunun ı . ı iJı~ maddelerine 
t.Evfika.n Uıine tar.alından • W 
tedıy.<:.t . . .. ... .. ....... .. ........ . 
Dtruhte edi len n-ralu nakdi.re 
bö!.lı::iye liit ••• ... • • ••• · · ··• · - •·• 
K11rşthit tama rr en altın olarak 
iilvete!l tedavüle voızedU~ 
Rttskont muk abili Ul,·eten ~a
vuıe vı1.edilen .•••.... ··• ·· 
Hczineye 7uplıın altın ka'ltlı.tlı. 
a\'&ru muk.:.bih 3902 Ko. 1ı kanun 
mucjbine'e UAve ten tedavilJt 't'a:ZO.. 
d!l~o •.. ... . .. ..... , ..... ••· ... . ... 

MEVDUAT 
'J'ürk. Liran ......... •·• ··· ·· · · ·• · ·· 
Altın· Satl K llocrt-m 877 422 
1860 No. l u kanuna &öre Haı.1neye 
açıaJr avaru mukab ili tevdi olu ~ 
nan altınlar· 
Se.!1 Kilog ram 55 541 930 

Döviz Taahhli•atı: 
Alt1niı ta h v ill kab il dô't'iz.ler ...... , ..• 
Dlf":: dövizler ye alacaklı ltllrlnc 

bakiyeler! • · · ·• ••• ... •• · ••• 
l\fuhtent • • • , .... 

Lira 

9,4 .. 2 125,.73 ı 
~,0[ 0,000,=-

l5R,i48.5f· ,. -

.: . .4 22162 1
-

4C,JOC tıOO.--

142.500 (<(\~ 

126,377 ~&J ()8 

l.~~4.ıf.4,0ö 

78.12U67.f<D 

2s.3ır •03,5r 

YekOn 
1 TeDUllua 1938 tarüıi11d~o itibarea iııkoı.. 'ıı lıaddi % C Altııı &zerine nanı % a 

t.lıtA 

15 O!J1 000,-

l!i 4 .'.?.13.'>,71 

605.52C. 942-

ı2"' .ç~2,Cı55,13 

iB'~'if.790 

2ö ll-0 ~03.~ 

1319"79989 06 

9!•P 005 1'>93,40 

;\fu"· n:::.e-n bot'IP!i 1658 (bin a tı yüz elli 8'1kız) u:-a olan 3 l ı cf 
r.ıuayrne "" a:r.e,+yat ~opu ile 2 ad~ rn ay ner u .,. c :y ;; a 

kopu (~4 .Agusbı 1~42) Pa ct('ti gWıü ~t (14) o,, dortt• H"' Ja ela 
g:: b•n~ 1 1u. na k ko ~·l-·n t raf ~::n dÇLl (oks.ıtrn u u 

BL. İŞP ~rr.:t."lk ~tcycnl<'"11n 124 (yüz virn d{';' cı '35 ( ... ~ ) ,. 
ı 1\c.it.-ı{at fımlincıl <te k.munun tayın rttiğl ~.l«},ı birU ~ 

gun~• .a~tı:-.c k.:ıda, ko "Oti.a ml!:::ı. :ı. .1. la ı.n1'1ır 
B. ıJSc lı.ıt .fQ "'1na •. l r ı 11 ' yonıd..ı p;..... z Q aı a 

(84ti3J 

Dı•\·let Dem r \ ... o11arı S 'as cer att~:Yrsi. iıç'.rı t~ _ ı.)"t'("l ve torn cı ~ 

r;.ığ rdan ıı~,i!--da~ ada b nnci ve S tk~"'"ce da.; J n 
rrJjraca J.arı. 8541) 

Ahşap tahliyeli beton menfe z yaptı rılacaktır 

lzn1ir Vi layeti daimi encümeninden 
Öde o 

~ a<; .. K 1:.. actc...f-

~ m~r· r 
ta hin en ı. 

El tne Ilı 
-er::c mt: nd J: ı tı 

}. 6ll0 - p 
~ ı rııeıoıe Je 1:.a 

35~48 ·r 67 I< 
d<le µ:ılı ek 

pa!'Z"1.< 5t gı n saa l 1 

But ~ilt.rr.'l'~ ,. ek t ta~· • ce: ~,. c. it r 
n,Jk~\·pı pro,rele f't f..yat eı l-0rt•-e I;m::,., Ar.'kara i 11'b 1 
o "" et ndt göı-U p t likJok vltı:'-b;•r. 

1: te" 1ı "'ran 490 :::.)1 y.... üküru eı ne g<.ır" h y 
ı rn,1 t :ı • ıJP c~·ıy t \"e 194" tic t dnıs , , 

t: -m eruı yı a n aş-yt:n tJ.r'ht · J;aattt' • d ıf'V •' 

-clJ r:yaset.rı .. C\-'tU ilf' rr. :.hı ''Tl31a .. ' 
Pustada ,"ilk; g«: ~m !er kabu; edilrır' (432-0) (8080) 

h 

~ 
lda 
- 94:: 

.1 

p 

-1 

fstanbul İntihap l\~eb'usan Teftiş Heyetinden 
iJul<ro. Rer--. c dan ı an i ı n et 1 

{1 anıik c.\ .. ıt ~n ll f ye\' et 
Mt"'lle111eoc· 1..·a 'nun P~tf1..ı. na·,ızedı u1 cı"'1lk &~1~ ~aı. ı .,,n t.ı 


