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Başvekilet Tebliği! 
Jı 

''Atılay,, Denizaltımızda şehit ). 
olan Subay, Gedikli ve Erler 

- . 

19 d~ berıı;ber Çanakka le sulanııa gömülen •Atılay• 
deııi2altısınrır denh.1' ind ir ilirlı;en aluımı.ş bir .-ni 

•• ... ,, w"""""· ,,, ,, -
Atılay kazasında baska 
va zil elerimiz de vardır 

""''"' •""' ... '"' 

Bu vazifelerden biri, ıehitlerin bize ema
net bıraktıklarını korumak; ikincisi de 
eğer denizalbmız, bir ecnebi mayinine 
çarparak batmıııa, Türk kara ıulanna 
habersiz mayin dökenlere karıı hakla-

rımızı müdafaa etmektir 

Yazan: ABiDİN DA.Vla ----------------------
ALMANLARA 06RE 

-------
GEMiDE 

5 Subay, 18 
Gedikli erbaş 
ve 16 er vardı 

39 Şehidin aile
lerine Hükumet· , 

çe kanuni yar-
dım yapılacak 

A..-.kıırn, 28 (A.A.) - ı; ,,. <ru.•t
t.en \eb Jiğ p,di,~r: 

H/Tcmmuz/1942 ııaı"ılıiıule br ka.· 
.ııa net.ıadnd batdn cAtı~> ~niz
lılı gcn-:.:m:-zdıe şebıt olan 39 suby, er
~ \.'(} Hrin. JSom '.e-Nıl böyflık b'.ır ııc 

1lıc b.ll<111 ıpj.z: 

Şıdıit oln.TI'larm. ntlEle..ncn.e büıkü
me~ kanuni yardım yopı]aoa;lı;tır. 

5 SUBAY 

Atı~y drı..,allı gı•m06i 0t·~l.ın: 

K~~.· ::ti~.::~:5:8: 
1 komu tın 

Gv Tğm. Rau! Beyü<.al (18'!3) 
staj-yt>r 

• Y:ob. Aıhınel Tüıiin 

baır;al'kçı, ------
(1906) 

:Mk. Yzb. Adıı<ın EnH (1 96-0 ) ll<<ıı· 
Q Ç'!Uf<çı. 

(SONU, SA, 3 SÜ, 6) 

SOVYSTLlaE 06RE 
' 

Timoçenko 
diyor ki: 
Don hattı 
geçilmez 

• 
Mareşal "Harbin aki
beti Rostof - Staling

rad arasında belJi 
olacak., diyor 
Lond.ra, 28 (A.A.J Yorkı;hı-

re Post'un cephe muıhalbiri ya
zıyo>r: 

A Atıla y şehitlerini annıalı; 
için Yavuz zırhlısında 

bir ibtfal yapıldı. Vazi
ic kıwı'bıını olan kıyroetli deniz· 
<iJ.erimİ2ıo k""l,."1 don anmanın 
cösterdiği bu kadirşnashğı tabii 
bırlmaJı.la bel'alıer, yine takdfr 
ve ııeşeklıiire layık göriirüz. Va
tana hizmet yolunda tan \'ttCU 

her yuddaş ta:ı.iz ve tebcil edil • 
melidir ki bir milleU yaşatan 
fedakarlık &l"'ZU!>U, hizmet aşkı, 
yurt sevgisi kuvvetlensin; bü -
tün yiirolderde kutsal bir ülkü 
halline ı:-elsin . 

Yavuzda yapılan ihtifali, şe

hitlerin bize omanet bıraktık • 
larını, Türk m iÜ\!tinfo kadirbi • 
lir ve aHceoap ruhuna uygun 
bir şekilde korumakla tamam • 
lamak gerektir. l\luhterem Şük· 
rii Saracoğlıı hükiımctinn bu 
vuifeyi de yırpacağına eminiz. 

Rostofun Doğusunda Voronej Çevresinde 
DonNehri iki Alman 
Geniş Bir 1 Ta b u r u ' 
Cephede Hezimete 
Geçildi uğradı 

Jlıllı<reşal Timoçenko, muhare
be nkzamının baro!hıasına mey
dan vel'1neden 50 fırkayı 250 ki
,J.o:metreye <yak~n bir mesafeye 
çekaneğe muvaffak olmuştur. 
Fakat en büyük imtihanı asıl 

şimdi geçirecektir. Bu ım1ıhan 
da aşağ ı Doın ile Volga'nın ka
pamakta ol'duğu hatta dayana
rak K.....ı:ka. a yoluna sed ek
mektir. Askeri e.k:ıperler, Rus 
Mareşalinin ricat etmesin in v
veJce düşünülmüş bir har"ketin 
nebcesi ohluğunu ve Almanla
rın şimdL mü.nalmrat sistemlerin 
de büyük müşkiltere uğrayacak 
laNl!lı Heri sürmektedirler . T i
~nko, şöYlc demi.~tir: 

SONU. SA. l ~tl. ,1) 

Ural dağlarında 
harp istihsaıatı 

YDzde 
yedi yüz 
artmış 

Fakat hiikUmetimize başka 
bir vnzi!e daha teveccüh etmek· 
tedir ki o da dış "yusetimizle 
a lü.kalıdır. Donanma kumanda . 
nı K<>ramiral Şükti r Okan • ki 
.lıl melli bir denİ7.a ltı.; ı dır • Ya
vuzda ki ihtilalde söylediği h i
tabede, kazanın sebebi hakkın . 
.ı.a , ~11 ihtimali ileri s ünnüştür: 

•Gemin-in bathğı mahalde 
yapıl an a r ama 'Ve 1,aranıa es• 
nasında denizaltı mayinl.eri • 
ınin mevcudiyeti anlaşı l nıası, 
geminin bunla rdan birine 
~arpınalı: surct.ikı kazanm vu
k u bıılımuş olın.ası l,lıtimalini 
im..,.~leodirnıekte \e bu hu
sus, kazada arkadaşlarımızın 
hiçbir hataları olmaması a • 
lwnıodan bize te.e!ü vermek· 
t edir.• 

• Türk denizıılhcıları, 14 )11 • 
danberi hiçbir kazaya meydan 
vemıeımek sUTetile Ii akat ve 
d>liyetlerinı, diılı.k.ıt \'C i timam· 
!arını, \'azıfesc\•erliklerini gös • 
t~n • oldukları için, biz, esa • 
sen, kaLanın harici hır bc.J>ten 
•leri geldigi kanaatn<k idik . On
lar, h r dal ta, her talimde, 
her ma vrada, kendi cani rın
dan 21) ade, ml!letin b, uk r .. 
el ilrlıklar pahn ı n a tem n et
tiği gcı · ler· nin 'e silah! rın n 
&İyaından eı>d şe ederek keli • 

( ONU, SA. l si}, 5) 

- --------Doğuda Olginııka şeh- Roıtof ve Novoçer-
ri dün işgal edildi kask tahliye edildi 1 
Berlin, 28 (A.A.l - A, nan orıi.ı.

hrı ~<O<nutanlığının ı..bl og. 
Rostov Cİ\.'amoa Don n hn i.ı tün-

d tutulan köpı\l bo0 ı cı.·mı\xıdog ·u • 
der.lnEgJı.e genı lct .2r.;mır Şehrin 

do.ğusuJ'ida mr>lörlü trşkil:crıe p:ya-
d• rn.ı gen:~ bir ~ Don n.."'hri
nı geonılşler \ n d ma.n 111uh--a\ e
m :tinj k lrdıık:t.J.n gnnra, sal ve 1\1 a?kç 
kmimlenııı• ul~Jil rdır 

Don büyük d>ıı;eg~ Kala.: al 
(SOSU, SA. 3 SÜ. 4) 

Husrev Gerede dün 
B rlinden ayrıldı -Sabık Büyük Elçimiz 

hararetle uğuda. ı 
BeThn 28 (A.A.) 

:kıetin dör.mekı '3n T kiye 

Mot>kuva, 28 (A.A.) - Sov
yetleri nıgece yaııı.sı tebliği; 

27 Temmuzda krt'alarımız 

Boronez ve Noıvoch,,rkassk böl
gcler;n<le düşmanla çar~"lllış· 
lardır. K:tnatımız, çetin muha· 
rclıe•ertlen scmrıı Ros!of ve No· 
vôdherkassk'ı ıahli) c etmişler· 

dir 
B~renls d€nizinde harp gemile 

rimi:z, bir dü mı an denrzal'Usı ile 
;.o.ooıı t ~.11\ı'k bir düşı:nan taşı

tını batırml1;lard11 . 
Mosk.:ı,•a 28 (A.A.) - SoV)·et 

(>,;;le tebliği: 
27 Tel11!ll1UZ gecesi, kuvvetltri 

miz Vorooıez ve SimLanskkaya 
çevTe'erinde düşmanla çarpış
mışlardlr. C<>phenin başka ke

l OXU, SA, 3 SÜ. 4) 

1 • 
Kızı lordu 

. . 
ıçı n 

·. 2,300,000tonluk 
zahire stoku 

~ vücude getirildi 
Londra, Z8 (A.A )- Rusyaya 

yaptığı seyahatten bu de!a İn
ıgi lıereye dönen demiryollar ı iş
çileri mil1i birliği reisi M. Pot!s 
şu deıu.eçtelbulurnnu ·tur: 

Cepheden çok uızaklaııda llm
lunan Sovyct harp rstihsa it 
merkezleri büyük bir ih•zla ço
ğa'.ır.akt:ıd!Lr. Yrrmı bin k.ilomet· 
reLk bir m~'Safc katederek U-

(SONU. SA. S SU. ~) 

----~--~~--~----~--------~~----~~----~ 

YENi MAHSUL büyıiık clç. · H üsr.cv Gerede bu 1 
a = Bcr lilen hareket clniş- • -------
tır. '6~yük eJ.v.i c a, Fuh· Ç k d Of. d l ç·f . 
rer ıır.lına Dcv)et Naız. Dr Me- U urova a ıı epo arına ve ı tçı an bar· 
is.>:.:. r ve Ha~ Nw rı voıı. larına nakil faaliyeti hara retle devam ediyor 
R1llbc'-tTqp adın Ad 28 (AA.) Çu'k ım:a tcft t • 

u u u Of· depo- ı direkt.i':crı 
f aliyctı 

lk 

Ticaret Vekilinin tetkikleri 
_lzmirin ihtiyaçları etrafında 
incelemeler dün de devam etti 

~------~----ı .. 
Behçet Uz diyor ki : '~israfa meydan 1 .. --iiôiiiiii.....,liiiiiiiii;iiiiiiii.....,.._ 
vermemek, ezamt tutumlu hareket 1 l~inci. cephe ih· 
etmek, ekmeyi daima üçyüz, beşyüz 

1 

.. tımahne karşı 
gram arasında bir muvazene tesis ; Almanlar 
edecek surette sarfetmek icabeder,, : 

l=tir 26 (A.A.) - Ticaret Ve- - manevra 
lcih Dr. Bco~ot Uz, bugün öğle. 

der. cvv~l t!care.t ve zahir: bor- y a p 1 y o r 
$a6Jlla gıderc'k tuccar ve snnısar· 
!arla görüşmüş, muhtelif mev • 
zular ıizerir.lde tetJQkler ya;p -
mıştıor. Geçen sene mahsul iiını • 
den kalın üzümlerin ihracı me
selesi ayrıca lebkik mevzuu ol
muştu.-. 

Borsanın tekırar Iaaliye!e geç
me.;i ve se~i>c.>t piyas:ı.nm ~~:ıli
den kurulması clolayısile borsa.
da bü~·ük tezahürat yapı1nıı · \"t' 
hüküme-t.in bu ,kararın.ıı doğuı·. 

dtib'U umumı ftrahlk ve se,~nç 
1ıEib tiz ettırilın:i tir. 

• 
Tjcaret V~k.ill sao.t ı~ de ıncır 

ve üzüm tarım sat~ kooperati!
leri birliği tarafında..,. şerefir.e 

(SONU. SA. 3 SU. l J Titaret Vekili Behçet Uz 

Şehrin iaşe işleri için 
yeni kararlar alındı .. 
Belediye emrine yeni Zaıbta 
memurları talısis ediliyor 

------------~·-----~----~~ 

Vali, Tacirlerin Halk lehine 
çahşacaklarını ümit ediyor 

VaJ; ve Belcd,ye Reisi D.-. :mekanizmanın daha hızlan.dırı
lacağma kani olduğumu söyHye 
'bil'ir!m. Bundan S'\1'!1ra serl:ı.est 
piyasa.da çaJ~aca'k olan tacirleri 
m.ün de vatandaşlık hukukun 
ve vat r.daşların haklarına aza
mi riayetle daima dbğru yoJJ.a. 
ra cıtıt{ru gidccekl>crini hakJlı o
laıak umu:yoruz. Bilhas.sa her 
sınıfta o'duğu gibi rüe(!ar hak
kında da vatanda.,"1ık V'e~e ve 
vaziıfeleri ha~<kmdaki dııtYgu 
sajtlam ve t<>mizdir sanıcım .• 

Vali ve Bel<ediyc Reiısı, t<>ftiş 
ht>yeti ve iaı>c iş1erine bakacak 

!SO. ·u. SA, 3 SU, t.) 

• 
Fransa sa h ille
rinde kuvvetli 

1 ~~;;;~·~~:~,,. 
rin<ioe monewa yapmakta oldLgu , d 
Avnı.IX!)-a yapı ac: b"r ihraç h -

ır.otin.e ~ """' .df' . 
lruweı.ne ka.rşı ıro,. a ı · 
hclunduı;u bil k 
sahlleN>de t.al*hn.:ıt.n 2 "'" ç c· 
de on binıeroe 1Ufidrn t('şf .ıl c , ~ 
ei<..pl.-rle vtıcı.:.d' ı:t,-t.irı)o• ek k ~ -
d"'1 il m<M;1ıedoi r 

İNGİLTEREDE BİR Al'iKET 
Bel'J>I', 28 (A.A.) - jurnal Zu·. 

rdı'ill Londıoadan aJdıgı hôb r)e" 
M6en yaıxlığına goôrıe Gollup ınueı;

s,;;~ ilOO<: i ccı:>l>o! m 1 eso h.>k ın-

( SO 'U, SA. 3 SİJ. 4) 

Londrada Doğu 
Dilleri Kurslar -

bazarlle ve 
merasimle açıldı 

• 
Hindistan Nazın 

İngilterenin Türk dost 
luğunu büyük sevinçle 
karşıladığını söyledi 

• 
Looııdra 23 (A.A.) - 'Iürki)t: 

'bÜ'yük: elçisi ile İran orta elç..s 
ve Çiııı. bii\yüOC elçilik müsteşarı 
ile •baŞka birçok şa.lışi ·etler dün 
Loııııdra üniver:;ltesinde doğ°• 
di.1.leri kurslarının açrlış töre -
nime haz>!' bulunmuşlarrur. 

l:Qgiltel'I! Maa~f Nazırlrgı paT
Uime!l'to müs~arı l\I. Chutere 

SONU. SA. 3 SU. r.> 

Lı'.Afi Kırıdar dün sabah Dördün 
cü Vakıf hana giderek i ııı;te bjlc· 
rini• ve bölıge ia.";e müdürliij;<ti
noo Belcd;yc İktısat Müdür!U.. 
ğüne dev·r muaımelesini teftiş 
">"t' mürakabc elm <tir. Vali oon 
karar üzerine 'belediye daimi 
encümene ve ıktısat müdürlü
ğüne devndilen vazifelerin tak 
sinci ;ı,, uğraşmış salaıh:yeı ve 
vazifeler etrafında tetk•klertle 
bulunmuştur. Valı ve Belediye 
Reisi kend'.silc göriışen bir mu· 
harr:r miz,e, ia~e işleri belediye
ye de~'II"ecJ..lmıeğe başlan•:lıkıtan 
i-".D-nraki duı·um etrafında dcımiş
ti r k:. 

,_ $o'1 iki giin\ük vazıwt

ten memnun~m. Devir ımuam-e

kitı taınaml nd1'kıt:m ve eldcl
j.,. ~cırın ta~f ıyes ndt:~ ve geçmcs.~ 
tabii olan b:r mılddettcn sonra 

ESRARLI BiR HADiSE 

HAVA HARBi 

ALMAN 
Uçakları 
---.•ı---

Burningham'a şi ddetli 
bir akın yaptılar 

• 
Bamburg bombardı· 
manıada tezgWar 

hasara utratıldı 
il!eTI n 2ô (AA) .At.ker! 

k.ıyrnk· !d L nld in go-

re, dıı g 200 A1ir.' "' 

Tahta pervaz yüklü 
bir sandal içinde 2 kişi 
ile beraber kayboldu -Pazar sabahı Yenikapıdan kalkan 
sandal bütün araftırmalara rağmen 

üç gündenberi bulunamadı 
Pazar saba:ııt Kalamışa git· 

mek üz.ere Yenikapıdan hareket 
eden b:T sandal içindeki iki kişi 
ve yükü ile berabet- esraı:tı. bir 
şek.ilde kayıplara kaı-~mGt . 

Hadise hakkmda yaptığımız 
taılı.kikatı sırasıle yazıyoruz: 

Yenikapıda marangru: atclyc· 
.:> sahılbı Bay Celal Ceği t, Kat.a
:mıı a aBy Fuadın ın atı içın 

sııp~ edilen kapı ka aları iLe 
e- az:larını atel)yesmıde :tamam 

lamış ,.e bunla., Kalamısa nak
let ıtr"'ek üzere Pazar günü sa

~in Ycnikapııda .Tayfun• 
1282 nuıraral:ı b T sandal 

d er b .- sart<ialı kıraiam•ş· 
t 

Kapı kasalan ile pervazlar iki 
sandala yüklenmiş ve sanıda!lar 
üçer dakika fasıla ile Kalamışa 
hareket etmişlerdir, 

•TA'YF'lJN, NE.REDE? 
O gün havanın l:ıiraz riiz.ga.rh 

olmasına rağmen ıki san.daldan 
b:ti bir iki saat ronra Ka!amısa 
varmış ve yükü,nü boşaıltmışt~r. 
Fakat .Tayfun. ad:J~ sandal, 
dün gece yansına kadar, yam 
a.ı:adan üç giın ve uç gece geç
ti~. halde hfı.."il Ka '.amışa gi'l.m~ 
digı gibi araştırmalara ra1'rm.en 
h1ç bir yerde ıZine de ratslan-
'fnam ştır • 

Bu sandalda kı~'ttlleti 400 l.ra. 
(SO. "C, SA, 3 Sl , 6) 
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''Sarı Esirler,, Müellifi Meş- Ekmek J dün geldi Japonlarda yeni 
hur Pearl Buckta göre Fasulga ve Pilav Nazariyesi ha k t 

DAHA BÜYÜK ÖLÇÜ dar il ğ 1 cih .. u '"'"'"° "' ••um. :~:::w:.AY::.M~=:::'.~ ;:~;:.o!~~:;~~\ ._:~K::.: .... 
DE HA P GAYELER

• kendi kendini baş!.alarmın fikir- bizi epcJ uyand;rabilir: Avn.-traly~nın yeniden ja-

1 Ba:u yerlerde ek• l'eriııdeu kaylıclıni~ ınıılıa.rriıı.in G kişlik bir aile_ fakir ıüm • man:ada yapılan yolcu v~ yuk pon tehdidine uğn1aca-

k " 1 "k l veya çeyrek ıuilyoıı lirnlık apar- relerde aileler tekasüf halinde ''ag<ıaılarından bir kı..'1n~ daha ğuu gösteren alaıtııetl.-r m e g U Ç U e >dün selırimize gelmıtıt_ .r Dün b lad J 
--~~~~~~~ ... ~~~~~~~~ 

Müttefikler galip gelirıe bütün istiklilleria 
mahfuz bulundurulacaiı İtalyanlara, Alman· 

lara ve Japonlara anlatılabilıeydi iıler 
çok daha yolunda giderdi 

Çeviren: N'OZBET BABA 
-1-

Bilfı •san len adlı 

e.>evi dilimıız.e çevrildikl€n so ra 
Pearl Bouk biııde çok iyi tanın
mış Amet"hlı muJıaıl'rirler ara
sınl!a<lır, der.ebılır. Daha ~ka 
eserleri de diıırmze çevn~ bu 
ITqllt.rr kadmın, k.aleıriiııın k.uıv
ı.-etı · olduğu kadar tah \jj kıudt·e-

clıe yüksek br yaz>eı okluğı>
na efı:phe yoMt>r. 

Okı.zyoculaı"11nua .uııduğuınuıı 
bu y>a.Zısında Pearl Buck yine 
Uza-kşar.k;taki bü,yük ir..se:n küt- \ 
lelerini \'C onlarla medeorriyet 
ıilemlı1in mü~tını tahlil 
etmektedir. 

Bu } aızıı:ın iJk sa.tı!rlarında 
pol:itk bir görüış s92inlenebi&-
9e de esas< tahlildir. Bostoo.'da 
mcişar eden The Ohristi.an Sci
ence Moıritor gaııetesindE:ll yar 
uyıı. aynen ilotiibas ediyoru:z: 

-Şaırk:ta Amenlkalılaır oİÇl1 sa.
v.aşıyorlar?> 9Dl"gtısuna, zannet
mem ki hi&9<'di"ecek derecede 
~tli oe\'ap verfl in. Bütün A· 
mcr-tkalılaıra sorulsa : cMi;lıvcrl 
m&ğliip etır.ek içln. şeklinde blı
cevaıp v~ine eminim. Far 
kat bir taraftan bak:ılaıcak olsa 
bu çak umumi bir <cevaptır ve 
bir um!Jmi anumn ifadESin • 
den baŞloa birşey değildir, O • 
nun iç'n clıe bunu ba.,~a ş:e<kilde 
izaba çabşaTak diyel?m ki. hi-z 
Arnerlkalılaır da tngilizhT g'Jba 
tnılli varlık için h~. 
Yani môlle<t olarak lbakarnız için 
savaışmyor ve pyet Mihver ga • 
~;P gelıirne işl-erirııi2ın altüst ola
C114lını ve bu haıyatı şiımdiıki şek.
lir.de idame edemiıyeceğômia;e 
imaına.raık vuruşuyorurz. Kıısıa'Cası: 
Bug(ialkü hayat seviyemıi-ııi mu
tıataıa etnIEk .için harbediyo • 
ruz. Deniz yo11armı açı.k bulun. 
durmaık, bu yolların mihver ta
rruından lııcntrolür.e .maru ol -
mak ve böy.le<:e Uzak:şadttan 
gelıeıcek ham maddelerle bizim 
Uzal<ışaı'ka gö:ııdE!'l'diğlnıôz ma • 
mu! eyya tıiıcaretini m~efa:ı.a 
ede1ırlmel< ga)"e'rilli tt"tnhı için 
'~ d&tıa klPsa..~ Uııakşa!'lct.a&ıi si
ya.si ve ikıtısadi menıfaatlerirnıizi 
muhafaza için cl:öğüşüyoruz, 

Fakat i;ıi biraz dahıa dıerir.leş
t mıkel-e de anlaşılacağı gibi 
yal:ııız kendimiz için harp edi
yor değilrz. Uzakşarktaki. müt
ef •' (er. miz, İll(lilizler; ÇinliLı>r 
ve Hollandahlar lcin de harp e
di)'OnJP. . Nasıl ki onlat da bizim 
i:çn mocadeleye devam etmek
tedir'ıer. Daha sonra bir ı.;. nan

<:ımız daha var ki bu haı'ln mih-

ver değıl bızim kazanrna!lllZ U
zak. ark milletleri iç n daha ha
yır! ıolacaktır. Öyle inanıywuz 
kı, e.kiden :müttefik milletlt"r 
tarafında nirtikôp olunan hata-
1.arın mah:yeti ne olursa olöun; 
eger mid:ıver Uzakşarka hakim 
olurı;a bunlardan kat ka daha 
büyü·k hatalar inikiıp edecektir. 

Her ne kıdar Birlt.-şik Amerika 
devletleri şimdiye kadar Uzak
şarkta bir !hakimiyet tesis etmiş 
değillerse de ora.da siya,;i neti
celeri ola.n bazı nüfurı ve tesi ... 
!eri nkar etmeğe gelmez. Bil
hassa Cinde ve Çinin kendi ken 
disıni inkişaf ettirmek savaşın
da ooa bazı güna manevi taah
hütlerimiz vardıır. Yal'nız biz 
deği~ Bri<anyanm da ve bilıas
sa Japonyadan çok daha ileride 
Dlmak üzere Çine iyilik etmek 
ve onun inkişaf, terakk: ve kal
kınması ile a!Akal.ı taarriıütleri 
meı.-cuttur. 1940 ta üç ay müd
detle Bil'ID8n.ya yolunun İııgi.
lizler tarafından kapatılması ü
zeı·ine Ç>nliler pek fazla hiddet 
etınişterdi. Fakat bu arada 1926 
da yeni Cin hükumetini ilk 'a
myanların da yine İngilizler ve 
o tarih-ten ',eri eı;kiıden Çinde ha 
iz oldukları bir çıok imtiyazları 
iade edenlerin yine aym insan· 
lar ol.dukları unutuluyurdu. 

Keza Hindistan.da da bütün 
em,peryal.i7'1Tl hatalarına rağmen 
bu ibtiklal meselesi ile aıaka

mill:iyet hareketinin ·d~u İn
gı1iz Jdaresi zamaınlanna tesa• 
«i'iif eder. Şimdiy>e kadar ®ğmt
yan Neh.ru'lar Gandhi'ler hep 
İngiliı idaresinin mahısulüd.ür
ler. Acaba bu adamların hugiin 
kü bün-iyet ve serbesti daire
sinde daval.a.rına müdafaa etme 
le. ne, Ja<ponya.Hindista.nda ha
kim ol.>aydı müsaade edecek 
mi~i? A<:aba Korea'da Japon
ya milliyetperver cereyanlarının. 
lbaşgoôsterrnesine müsaade edi
)<>.r mu.? Hiç zannetmem. Bu iti
~arla dene!bilir ki asrımızın en 
kuvıvetL emperyal'izmi Britanya 
imparatx>rluığu tarafından · ida
me olunmakla beraber, bu em
pcrya liımıin bir prensip olarak 
'hü iyeti tanırna.•ı çok mühim 
'bir i!TM!Seledir .Ye Britanya im
paratorluğunun azam{'tı cie işte 

bu hürrlyeti tanımakla bir kat 
daha tebarüz etmiş oluror. İn
giliz idal'e5i aliında Hindistan 
istiktal iSt'yl'<:ek kadar mi 1.hyet 

perver ol!mııştur, Acaba bu Ja-

tımantu ıı etr.aiını iktisat uaı:a- -0Jınlar .. şelıirde bir giinlük gı· aı ı. apon generaHe~i ev • 

b 1 d · ı ·ı gelen nik \'a""nların ın sa yısı 50 l •. k t' U Un U rıye erı e talıkiınleyen iktisat • dası olan kuru eionı<'kle zeytin- ., ~ na =Ya ı asnıda görüle<·ek 
ha •·e "ak ır. Bunlar 1'liye ka- müh' • • • b" · cıu.ın tırı için ılt•{::..ınck neza· yağlı fasulya yiyeceklerdir. Er· " en mı ·~· ıhrerek ondan 

Yenlte lrler 
alındı 

.Dün ~n mu.lıtelif · öl
geler;nd-e cl<ırııek buhınama

m~ ve lbu yüzden Beyoğlım
da ve Eıninön ünde bazı tırui
Ların önü kalaba\ık olmuştur. 

Alıikadarla:rm verdiği iza
lı&<e göre, dünkü ,·aıi~·ete se
bep Toprak Mahsulleri Ofisi
nin değirmenlere \"l!ı>mekte 
olduğu unlara naklıy at ve 
sevkiyat bakımından vuku
bulan 'bir a..za yüzilnden gec 
göndcri'rnes'dir. -

Unların da değinmenlcrde 
ögütülüp fırınlarn tev·ziinde 
gedkilnı.s olma ı sıkıntıyı 

tevlit etm-. t!r Bunun önüne 
geçilme-"i 'çin atakallara te· 
~lere giri~n 'şler Ye ye
ni tedbirler ittihazını temin 
etınişleııdir. 

keti gö tereınez: tc'i günii da kuru okmekle pilav dar h c kullan lrr.•nı <I Y"" 1 , ·a- "onra Hindistanı tehdit ctınt' -
Devletler. birinci planda müs ~·iyeceklerdir. gonl.ırdır. ğe lıazırlanıyorlardı. Fakat Çin-

tahsili, ikin<:i planda e.rmay<'li "azariyesi: Bugünkü p<İyft"l&- Banliyö hatlarımızda işletil- de şu son aylarda girişilnıi~ 0 • 

.iiiınreyi, ~neli planda nıü> • )a nazaran 3 ekmek 18 kuru~. mı>k il'in getiı- len vagonların ıçi l.ın japon laıtlyieti Çinliler>in bir 
telılilııi kl'rım1,.k duruıııunJ.a . Bu.günkii piyasaya nazaran gayet ger>is ye kulla'Tlı 1• olup unutubnıyacak bir nıukaHmeli 
dırlar. Komünizm devlet sL,te· fasul~·a y"""'ği: ayakta dur~ak yerler dl' fazl.a- le ~ala mı}tır. Halbı i Çin 
mi bile, kendi milletini yalnız Bir kilo fasul:;a 40 kuruş dor. Bu Vllg(Jnlardan bir k•<mı i'!iııi bibfrip Hindistan irz;eorine 
rnüstalı,iJ sınıfa kalbeden ve oua 2:\0 gram zeytin~ ağı ~fi • b ı..gür. Jia,vdarpa~a.ya g~ırıle· ) ürfünck ihtiyat;,ıa:lık olac . 
dayanan bir rojimdir. 2jQ grnın soğan 6 • c"!<t ı. Bir kaç güne kadar Al- Asya kıt'· la japon generalJeri 

Yeni •·e enerjik Saracogfo hü· 2 kilo kömür 20 > manyadan yeni lokom<ı<if~r de için börk birçok müşkülat ba 
kfımtimiz, bir hamlede serbest Tuz. sarmvmk, sabun 10 • gele<>ekliT, gösterfrken japon amirafteıi 
fase sistemini kabul etmek ve 106 kuru denizde, bilh~<a ötedenberi lm-
müstah ili ezen fiat baskısını E ki pi.va"'1ya nazaran iiç ki- Tehdit Mektubu paratorluğun ink" af sahası S<tY· 
kaldırmakla birioci pli\.ıı<la mü·. i<> ekınrk 18 kuru... dıkl.arı büyük Okyanusta yooi • 
tahsili kııcaklamı tır ki dc\'lel . Eski pİ) a a.'·a nazaran fa>ııl· den harekete geçmeği uygun 
cilik bakıuıından . en büYük ve "a ) emeği: Bir kadından bin görmü olacaklar. A\-U -
saadetli d<>ğruıl ·dır. zira bi.z, n·,. kilo fasulya 17 kuruş tral)a.oııı yeniden toodit edil -
.vüzıle dok.sıın.ı köylü Ye ç!fl<,-i 250 gram zeytinyağı 15 • lira istendi diğioi gö. teren işaretlt'r buuu 

• hir milletiz. :?~O ı,-auı S<>ğan ı > batırlatmaktadtt. 
Se•best ia..,.- 9İsteıni kind ı>Lİn· 2 ltllı> kömür G • Büyük Oky·anu•ta japoıılara 

da. şüphesiz. iaşe piyasasına na· l'ırı: "• saire 1 • Mektupta l:.ir haBçer karşı deniz üstünlüğü dahıı A .. 
zırran aktif ve pa,i{ dlyehile<:e· 30 kuruş resmi imza olarak glo-Sakwn tarafına taan mile 
ğmiz 5ermayeli zümrf')i. yani Demek ki bı·giin kuru ekmek kul.anılmıştır geçmis dt>ğildir. Onwı için An-
tüccarı ve zengin mü t.ehl'ki ve ze ·tiny&ğlı fasulya ıçin ayni glo.Sakson tarafı l>iiyük O.kva-
kurtarmıştır. aile ba~kam eski 48 kuruş ye _ Müddeiumumilik ve zabıta bir nusla olsa ..,1,. vurup ka~n~ak 

Fakat, biz inal>ıyozıız ki, ser· l'Iİne bugün 154 kunış vermeye tehdit hi><i sesinin ta:hkikaUle ve kaçad<en vurmak gibi biT 
beııt ia ·e sis~mini alarak iaşe m~burdur. .ın('Şgul bulunmaktadır. Verilen muharebe Ş<'kli içinde döğiişmdı. 
piyasasında Nılzım durumuna Ertesi günkü pilll~·a ... eJin<:e: malüta göı-e; Beyükadada Gül- •uecbııriyeti.r.dc .kalacak, üstiin-

pon l<laresinde kabil olur mu " I" • ·· ·1 idi? jll'eçen devlet, heDüz müsta'hsil Bugünkü piyasaya uazaran l~r "'· <imda 4 numaralı Iroş'k- ugu t&mamı e elde edinciye ka 
• aracı müııtehlik g'bı' " piliv·. te o.turan Bavan Sıdıka birkaç dar japon tar41fına aneak böv-

Mi.hıverin mağlUbiyetini ıste- • 1 
"'' uç , • Clli'çhullü muadelenin Üi' meç • Bir kilo pirioç 8S kurtış gün ev\'el Ada pcstabanesi va- lelikle zarar 'erıneğe çalı~a -

m-enıiırı bir ba§ka m.ıinast da ~ hulünii de ço"zmu"s~ deg" Jdı'>. EJ. n•n - 87 s<ta.sil& bir mektup almııs ve oku <ııiktır. 
b uistikllil mes-eksl ile alaka- · ' ....,, gram yag • 

bette ki serbest iaşe sist1'minin Yar>lll kito dOJwıtes 2S , dıığu zaman da büyük bır kor- Kendi hesabınııı uygun güre • 
dru:ıdı~:~ergal.ip gelirse k.itn toınaru.laıınııs <>iması içm nrüs _ 2 kilo .kömür 20 • ku ve deho>et içinde katmıştır. ceği yerde muharebeye giriş _ 
seye : Ş h_;erm,yeceğini bilı.- te.hli.k lıalkı, hele fakir halkı yi- 217 kuruş .tına yerinde bir h.an<;~r res- mek istiyen Anglo.Sak,;on taraf 
)~UZ. u a"e niçin ikinci dün- ne devi~ miid· ahaJ~•ıe bı"maye H lh k" k" ·ı · · · · t ki Ba""'n S · · 

h 
ı'b' . b u• ~- a u ı e• ı pr av na:r.an~>esı: nn aşıyan me upta , - ı- ıçın en yeni biçimde muhripk!<' 

ya a ını üyük ve dünya mik z·~ru ··--'-. E ki . ·ı· -'·ı- ,.,_ '·-asınıırı ?4 .·aat za-'ın k 1 __ _, b • ~ ..,.... s p<yasaya nazaran p1 av: """" "' """' - ' "" ve ~ ul anışiJ hafif kruvazör-
y...,mua ;., istl'!C.l mücadelesi ..,_a•nn bil'" mı' lletı' mu" talısı'I, B' k"I · · "Ok d .. " - -' 1 b' 1 l" ...., ~ ır ı o pırmç ~ unıs a ,,,.ı· mues.<eseue ça ışan ır er azmı denıoklir. Büyük Ok· 
şeklinle sokımuyodr.~? ~iz Ame- miistelılik, aracı ile mutlak bir 2JO gram yağ 15 • • acama 1000 lira faiyeinecat gön yanıısta daha uzun zaman mu-
ıikaJlı ar öyle u;ıünuyoruz ki snflandmua ancnk nazari bir Yarını kilo domıl'teı; 2 • derilıroesini aksi takdiroe derhal lıarebe tr:ızı bu esa.s dahilinde 
zafe.imiz cihanda i.stiklliloiyet tn'bludur. Hakikatte müstahsil 2 klo kömür 6 öldürülecekleri bildirilmektedir. k J +--
fikrinin hakimiyetini tesis ede- k" ı·· a arak dl~o~lar. U>Gili% •·e A· 

oyu veya sanavici kendi istih- 53 kuruş Had ~eye el },."())'an zalbıta yap ro<>rikan donanmalarının ağır 
ceMx. ' sal ~ddet-• d:. .. ,-,-•.,· hayat t · -"-kik t d t h -''t ·ı ·- ~· ·~ ,,....,. Demek ki kuru ekmek - pilav ıg• fau a sonum a e u: çı e- harı• gemileri"i sahneye sok • 

Bu cihet .Amerikalılarca çok maddelerine UB'laran :.yni za - yemek için bu .aile başkanı eskıi ıi e[.e geçirmiş ve h.ak)ar.rıda mak zamanı dJl'ha gelmiyecek • 
iyi bilindiği halde Amerikanın manda n>Ustehlilııtir. 71 kuruş ycri:no 265 kuruş ver• tak.tbata ba.,laını§tır tir. Şmdi elzem ıı,imilen gemilel' 
mütte-fi'lcleri Am<trikanm düş- Jü:.tehliki •--·--'- t~·ır"ı ""-·''( la k ,.ınum..,., ....., meye mecburdur. """' o ca , sür'ati fazla ola • 
manları ve bütün dünyaca pek almazlarsa, müstalWI de ha.ki- BERLI .. • BÜYÜK ak · 

k d 
'·-'' 1 kt -'· Devletin aldığı serbest nrt.a. -. ~ ,.~ sayısı çok olac•k. lngil-

e> a ar ta ..... r o unmama · aUJI'. katle ı..n----• olama7.. -e ço- ,_., d 
V ,. .__ ~ ~·no;ı • sa sistenııind,, şiipb.esn .fiatlar ELÇiMiZ GELDi tere e ve Aınerikada yeni de-

e meseoil büıtün dünya buo;c kt r&bı bir liraya alan bi kö' .... li ~·- · · :Yı. .,z- d.üteeektıiı-. Fakat eski ve y~i nu ınşa-at progra:mlarında ._eri 
müttefikler galip ge!ldikleri tak :lafını asla .,;;, paradan . ata.ma• ,,_, h' k" · · t''-"1' • - ~ piyaı;a arasında a•ılan bu fiat Berlin büyük elçilig· ine taıy,n .nuıhripler ,.c hilfif kruvazörle • 
"""'e ıç ımsemn ıs UYd ıne te- Onun ;..,;n fakir müstehlik ., 

d 1 k )• bü ,.. uçurumunun dolması .mkilıısız- edilen Saffet Arkan dün sa•bah- .re ehemmiyet verilnı"Si beyhu-
<:aviiz e i miye.::e , b: akis - halk dediğbnn umuı, bun.da 

.. 'st'kl"ll hf b 1 d dır. ki Ankara eksıpresil.e soorimize- de değldir. Buna mukabil japon 
tun ı ı a er ma u:ı: u un u- .ııisbi olarak köylüde, yani ınem- • 

1 kt B f 1--· İt ı l Onun ·çın' de 1 t, b"r· · 1 · ge'-is ve Haydaııpasa istaS"i.~ amirallerini düşündüren n>ese -
~u aca ır. u i...,·ı a yan ara, leketin yüzde doksanı, isteyin ı v e • ancı p an· ;un . 
Al n.1 J 1 1 ra •n'"rli fak" h n. hi n·--'a Val ve o-.ledi"'e Reisi leler de ba~adır. Japon dtlllan-ma ara ve apon ara an at- iateıneyin, dahiWir. _...., ır a ... ı ma)e u<ıru = , 

ak k bil .... ..., · l h h • i~in de m'ıll" b ·n d fed Dr. Lu" tfı' Kı--'ar tarafındw kar .ma.n daha bir zaman ı..in taarrw 
m a Or.>a)'-'' ış er "' a.- Fakir halkı devletin koruması r- ' 

1 azı e en 8 - "" -. 
1 d 

~-rdi k"""·k alı d 1 tedb" ı 1 nd Yen· b" u"k elçi faaliyetine fasrla verecek göm. de biraz dal:ıa ıyo un a giu.: ·. sisynliıın mid.i.r? · w•u p asına a o sa, il'- şı anmış a ır. ı uy 
Çünkü onlar müttefikleri harlbi Acayib. ler almıık durumun.dadır. bir kaoe gün kadar ~ehr:ımııxl<? nüyor. Çünkü japonlar büyük 
kazanırlarsa kendileri i<;-in her Şimd uracıkta izah edeceği· Şimdi, devlet ıniisfahsil ve kalacak ve sonra Berl:ııe hare- Okyanu~ıa cenuba doğru indik· 
· yin l'l"ahvolacağmı, ezilecek- , ------------- ükcan koruduğu zaman değil ket eclı!'coektir. ce iruu ler, birçok yerleri ele 

lerini sanmakt dırLar. Onların de, fakir lınlkı himaye ettiği za- ~erdivPnden d Ş8• geçirmi~lerdir. Oralart müdafaa 
da ıbz im gLhi; ölüm; kalım için gayelerimiz ha·M.-ında ne di.iı.;ü- nıatı neden sosyalizme gittiği • k a14A için büyük mi)iik kunetler ho-
harp ettikleri bir hakikattir. Fa- nÜ}'l'.lr; bunları nasıl telıtrkki edi- mizi sayın büyük iktısatcılan • r V U lunduruyorlar. Japon adaları ihı 
kat nedense onları· bu dünyada yorlar? nıız !Utfen i:ıah cıderler mi? Tahtı:ık!alede oturaı: M<:!hm<.><i yeni alınan y·erl"1'in irtibatuu 
~epimiz ;çin yer olduğuna ikna 350 mil'yunu bul.an Hiıııdilıtan admda lbi:ri uz;un ı;am.endarı.beri tamoınile tenıiu edebilmek için 
lbiT türlü kab 1 oimıyoc. Onun !halkı ne düşünü:ı•or? Çinin (400) Çamura saplana- ıromat:iz.ma. 1-e rahatım. buJun - japon donanması geceli gün . . 
için de ya biz ya; onlar şekLn.dıe mil~"Onluk sarı derili insanları k duğlJlldan dün merdivenlerden düzlü deniz yollarmı lıeklemek-
bir dava oc!aya çıkııyor. :hal'J> gayeı,,rimizi nasıl te~akki ra Öld yukarı çıkarken aı:~-ırı:ın yu·var- te.dfr. Bu bekcilk işi dah41 uzun 

Bir ü:ıakıma da dü~ nlann -ediyorlar? Adetçe bizlere kat Ali .-e Riza ism nde ;ki lanmış ve <>ğır yıa-ralamm;?ttr. zaman böyle devam ettiıkçe do-
'harlbin sonunu bu şekilde müta- kat fa!<k olan bu insanlar bizim- genç dün Elyüpte doenize girmiş Elektrik çarparak nanınamn da daha uzun za.man 
ka etmeleri doğrudur. Yalnız le muLtefktirler. Bütün bu küt- ler. Bunlardan Rıza yüııınek 6 1 d ft taarruz hareketlerine geç.•rek 
'bizim iç'·n çıok daha müıhim olan leler acaıba biz,im ha"P gayele- 'bilmedlgi için çamura saplan- düşmanlarını gidip araması, 
çihct şudur: Uzak.şarkta yüz &imi:ıx!en memnun mudurlar? mış arkadaşı tarafından da kur- Kasımıpaşada Medrese soka- .bulması, onlarla dö~mcsi ilı-
mHyoır.larca insan bizim haılP (l)e'Vamı •.ıtann) tarılanıadrğmdan ölmüştür. ğmda 12 numaralı evde oturan fünalleıi azalmaktadu. Şu hal-

Hi.iısnü oğlu Abdurrahman Ulu- de Aııglo-Sa.kson tarafı için me-

Dr:es, gün geç va.k.t, Hayret 
~y, Sam>vıe Cemılc şi.rketi ida
re roedis.i iı:zM:mdan Sabri be
yin hınagında.n oix>m<>bille dö
nüyor;a.-.:ıı. Orada ycnihniş, iç:~ 
mi.ş, geç \•ak:idere kadar brlç C1Y 
rıanmı~ı. 

KADDN 
Çünkü nişanlısı da, müıstakıbel 
ka-yınbabası da zengin insani.ar
dı da onun için ... 
Oıamobil Sıraselvilere geliniş

ti. Hayret lbey a.partımanın ö
nünde >nd.i. Sami ile karısı d.a 
Cihangire, kendf apartıma.nları
na döıı.dül.er. 

e-r dün gel!<! saat 21 ~ Kasım- sele bir dereceye kadar .sıuleleş-
paşada çalıştığı aşçı Mımedin nıiş oluyor. Bliyü.k Okyımustaki 
dük.kıiil'ıının bodru.mull'da elek- vaziyet japon donanıuasımn le· 
trik çaı>pmas neticesinde ölmüş- hine olduğu halde bu donanma-

GeJi.şler>r.de ise, akşam hava
sından da. iMifadc içııı, .kıonağa. 
kadar vüriimü leıdı.. Bu yürü
yüş esnasor.da Cemile Hayret 
bey'n koluna giı:ıınişti. 

Comile beıımutat beyazlar gi
ylrırni<ti. Ha.kikat.en b~az tüva.. 

let genç kadının giızeılığin büs
bü · :ı açıyı;ırdu. 

Ha 'ret ıbey arada b:r Cemil.e 
nill kısa ermin ceketi, o.ınuıı:la

rından kaydığı zaman, elile dü
rı:ert ırdu. 

S i ise bu ımanzarayı gö~ü-

yw fakat görmemezlikten gelı

)~ll. Zaten kend · evinde, yanı 
basında yaşıyan karısının Sami 

i~'n bir mıoblltyadan fark1 yok· 
tu. 

Dönü..te otomobile bin.ıni~ler

dı . Ha:v-ret ibeıy Cemi'.e ile yanya 
na, Samı de katTŞılarma oturmuş 
ıu. 

Bir elekr:r ·k fer.erin n altın-
• 

odan geçtikler zaman Cemile ko 

ıunu kaldmyor, gürze! saçlarını 

o~u:;"Or düzeltiyordu. O zaman 
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pa:mıamdaki pıdanta yuwUlb 
ve bo'Yalu tırnaklarının parıltısr 
görünüywdu. 

Hayret beyin Ü7.eri.nde b~n 
büıyük bir değişıldık vardı. Ko
nuışrr.alan pek neş'eli 'di. Yüzü 

sanki on sene gençleşmiş gibi 
şendi. 

Sami, paITT>nuna baktıkça, o
nun üç dört 'SCile evvelık> halini 

'hahrlıyordu. Hayret bey Samiyi 

Tarlabaşındaki apartımanında 

kabu.I ett -ği zaman ne halrleydi? 

Birdenhire çökmüş, ihtiyarla

mış. ha1tıi acamburu çıkmışı. 

Hangi mucize şimdi onu böyle 

gendes>tirmiş bulunuyordu? 

Sami kaç defa bu adamın göz 

lerinin yaşlandığını gÖdnÜ§ ve 

on& ne kadar acMnı~ı. 
Gözler ni kapadı, o günleıin 

panoramasını biır kere daha ha

yalen seyretti. Fakat gözlerini 

aÇtığı zaman ,Hayret beyin sağ 

Jrolunu Cemilenin beline dola
mış oliuğunu gördü. 

Gayriihtiyari öne <l<ığru eğil
di. Ayn. zamanda da Hayret 
bey kxılunu çekt.i. 

Sami bu manzarayı gi\rme
mezlik.ten geldi. Başını pence
reye çevirerek gecenin k2ranlık 
Jarına daldı. Fakat zihnen de 
şöyle d~ünüyurdu: Ceıniie, ya 
n.• karısı hem de kendi gözü ö
nünde nasıt olu,-ctrlu da, Hay
ret beye bu. kadar cesaret vere
lb:Uv('ı<du. Demek kı Hayret bP
yin Cihangirdeki apartımana sık 
sık gelisinin ayn bir.. h!lınıcti 

vardı. Bu kol hiç . üphesi.z ilk 
defa olarak Cemilenin beline 
sanhnış değildi. Hayret beyin 

o gceeki neş'etı nin ve böyle 
gençleşnıesin~n sırnn1 da, Sami 
'birdıerfuire anlay;ı,vcrdi. 

Başını tekrar pencerC'den çe

virip karısı ile Hayret beye bak 
t~ı zaman, lher ikis' nin de bir

biırlcrinedıı bir ilti kanşlı.k uza!<-

·laşımş olduklarını gördü. İçin
den: 

- Yaaa! d€di, demek böyJe 
ha? 

Cemilenin huyıınu bildiğ için 
bu münıısPbeh pekaı..1 miimkün 
görü\'ordu. Çünkü Cemile hiıla 
o e-.'ki Cemile idi. Dcl>debe, sal
tanat saşaa düşkünü ... 

Hayret ·bey, ise şimdi çok zen 
g n bir adamd.. :.\'evki sah:bi 
id'. K:z •ltoprakta mükemmel 
k&;J<ü, s.ı-aselv.lerde muhteşem. 
bir aparlımanı vardı. 
Şimdi bir sual beynini bungu

la~'Oltlu· Hayret bey hakikaten 
Cemiley,. seviyor muydu yok
sa.. Pek o kadar ihtiyaır sayıl.a
marı:dı. Ha 1a sayılsa da ne o
lur" Gönül taze kaldıktan son
ra . 

Cemi!en!n ise Hayret beyi sev 
mesine imkan yuktu. O ancak 
şatafatı gösteri~i seviyrodu. San 
ki ilk nisanlısı Niıznn19 da se
verek mı evlenecekti? Hayır! 

Yalnız kaldı klan zaman Sami 
otmil>ılde fl'Ö!'düğü manzaradan 
karısına hiç lbir Ş;ey açmadı. '.El
bett<' ~z söyliyecek lbir sıra ge
le<:ekti. 

-7-

Ve nite-kiırn öyle oldu. Ş'rrdi
ya kadar bi~birlerine kaırşı son 
derıcc aUkası:ı oldukları iç.n, 
aralarında hiç kavga gürültü ol" 
m1•yan karı koca bu sefer fena 
ka~ı m:slardı. 

Her ikisi de ne kadar zam -
dan.beri d::mla damla i.çler'ne bi 
riktlr.ciik1er kin deryasını şim
di birden l:ıa,;aı,tnnlslardı. Ka-vga 
d:ı yatakta başlamı~tı. Zaten 
ıher ikisini.n de biır yatakta ne
den yactık-ları 90ru'.acak .bir şey
di. Be1k kan koca illclukları i
çin .. Halbuki yanyana yaU.kla 
rı halde birbirler'nln nefes nl 
duyımamak vücutlerinin harare
tin hiFsetman-ek ;çin hır ya
tağın bir ucunda, öbürü dıg<:T 

uc uıııda y aıt ar 1 a.ııclı 

(Daha var) 

tür. nın doğrudan doğruya as.ıl işi 

..... . 
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Milyoner kadınlar 
Okudunuz mu: Dünyanm en 

çok milyoner kadı.nl.arı Anıeri • 
kada imiş! 1993 erkek ınilyoııe· 
re karşı 2951 milyoner kadın 

varmış .. 
Laf! 
Düııyanıo asıl milyoner ka • 

dınlan bizdedir. Baksanıı.ıa, bi:ı
de erkek iskarpini 30. kadın 's
karpini 50 li:ra? En kırbada)'! er
kek çorabı 150 kıı.ru , en Pdi 
kadın çorabı üç buçuk, h8' lira?. 

• 'EZAKLTİ LİSANiYE! .. 

BPlcdiyenin şö le bir jlanmı 
okuduk: 

- Köpriinün dubaları tamir o· 
luuarağmdan Köprünün mera -
ldbi bahri)~ye açWıuyacağı ilan 
olunur! 

Merakibi bıthryie mi? O da 
o.esi? Bizzat belediy., karada 
merkepleı·i kaldırdı. Deniz mer
k:eplerini hoş mu görü)·or?? .. 

olan taarruz faaliyetini giisM· 

miyerek yolların emniyetini, 
japonyadan uzaklara gidecek • 

!erin selametini temin etmek işi 
:ile meşgul olmaktadır. Donan • 

ma hu işle ımeşgul olurı.ca da 

Anglo-Sakson ta.rafının deniz 
kuvvotleı>ine kai"!jı japorfar is

tedikleri gibi ha.roket edemi • 
yorlar demektir. Bu da İngiliz

lere Aınerikalıla.ra zaman kazan· 

dınnış oluyor. 

11( 0ÇUK HABl!RLE 

* Al<ırn<lar K rzıla.y 
22 ağustoota tertıip eilila:ek sun. 

net dugürııüıne kayıt muamele -
sine 'oaşLa>mıştın-. Her gür. saat 
17 - 19 arasınıdıa Emi.ni>nü Hnl· 
kevındc'kıi Krml:a.v mcrkf:mne 
müracaat edildbiliockteir. 

* Emnıyct 6 ıncı şube mu • 
dürlüğü 36 ça1gılı ve çkıilı l 
karı tavı eezalandırm!Ş't . Bll 
yerlerde yüzde on garso ·ye a· 
Jın m~ş. ic:ıkıi ıle iberaıber meze ve 
ırilıneın' . 
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1 A N K A [ ' aoaı ) 
• HABERL ERi s P 0 r Öğretme D 1 C l I Belediyelerde çalı~tı-

• . . b. k açıldı rılan tekaütler 
ıçın yenı ı_r _urs _ ~~~ .. 28v~~myu'::'!~7:."'~ı 

m~nd~. 1.rkaild "'""""' oohil olup be-

Haydarpaşadaki k ursa 82 .leru)-el0I"ce okt.d&ı· ve iht;saı.Janndlın; 
dıolaırı ati~ münik:ün olan memur• 

.. .., t en i ş tirak edecek o g re ·.:m:.:.:.~.-.::-.----
Kursa llya• Sınaı memur edildi 

.11 ... bu yıl !.ise ve .uaarı·f Yeki ıg> · 
"" ·· ekite ort~okullarda. varıile gorm ... 

. • anM"' og olan .be<len teıibıy€<i> ve ~,,- _ 
. . b' devam ede retn enlerım · ır ay pl 

cek bir tekamül kurı.unda te1 a 
..... ·paşa hseyaca kıur KU<5 Ha)ouaı 

·b çal•smalara sin.ele açılacak ve u .., . 
. . k edecektır. 8? ···~men ktıra 

~ Ol!•~ -. k olan 
l l •·"'•stosda ıbaşl•yaca • 

l .n.ıe;... li .E: pazarı 
kurun tedrisatı ame ' · . · 

sonunda ıştı-olacak ve kun;un -1i 
... etmenlere muv a 

ra keden ogr .. J"sans 
k>yetleri derecesine gore ı 

lar verilecektir. 
k b ca branş KLrsta inceenece aşı 

Ticaret Vekili
nİI\ tetkikleri 

tanfı 1 iııei sahifede) 
(ilet ğlnd~ haz.ı· 

verilen öğde yene saa.t 16 da 
bu.lıııııduldım sonra 
~ yıııp>lan ka')'-ma~ 

. aset etmişüT. 
t'"ıPlanıı.sı.na rJ~ .___: • meb'usu 
T~" vali, .rııınıI . 
R . be)edjye reİ"1, toprak 
alımi, .. d .. rü ile of ıs ec-OLis ı.ımum mu u 
• Lmı;r kazalan k.a~ !!' ak.a"': 

Jııaoı, "· . •e ~.,.,... 1 ·ı bel 'ye reıs,..,rı ' ·.-·-= e 1 ---'an bazılar hanr .başkan anıuu 

bulunmuşlardır. 
Ticaret V tikıili ekınre-k mese -

Hısi, buğday işi, di~ .hubulb! 
ve gıda maddeleri, gryım. e'iY 
tıai<ıkııınidaıkıi j'ht.iyaçlaca daır. kay
maıkam ve ıbelediy>e Nıtsl~rınder.. 
. h t ldikıta<ı soır>ra vaıııyctten 
cru a ır .n.ı sor 
ırıanınllin olup -0lmad•"' arını .. • 
muış ve hepsi vaziyetin çdk du
zelm.is ve halkın çıolk memo:ıur. 

oldt.ı~mu lx\:y""1 etmişlerdir. 
Veklil.\rt miiırtahsô!iın de-.•le~ 
rorç)aodı>ğı yüırle yirmi beşlerııı 
almıp almır..adığı halQkı~ 
stJaliıne, bu.!Yları baJl<ın kendi 
getiriıp oove seve t.eslim etmcl<te 
oldu.ğu ocv.,b.ı verilımişti_'.· .. 

Dr. Behçet Uz, göz onufld: 
tutula.cılk en mühim i.::in ekmJ:i 
arttırmak o'lduğur.u, bu ~a
nın asla uımıtuıttıaması lazım 
geldiğini hatırlattıktan v~ ge
le<:ek ci<Wmin çıo4< olması l~. -
muaıa işaretten sonra, demiştir 
*'i: 
Şu llQktayL unu'iıınaywıız, bugilcl~ii 
. ~ .. cı.ır olabtllr. Va· \.~.ıyet ;\arın d&.•u , . . . 

,.,~~!.imiz bu iyi hali daha y•leıti
ı """1< id- ç•ıışm..,.l<l:ıadır. Ila
ı;çtt>n bui)aay geUrerl'k ~l~rımı
zı 9<'k lruv'v<>tl:endirsdt bi'.e ısrıı!a 
mp.yda.n Vt"'3.rnıYnt"k:, azaıım.ı tutum ... 
lu hareket dm<!G<, eQomeyl daima üç 
,yılz, bfı.ş yüz graım arasında. bı..I." mll"" 

'""""""' i<JSi> edeodk surell<l •.:ı.rfcl
rnttc ;cap {'der. 

Dr. Behçet Uz, görilşülen bü1ıiin 
meseleler !uı.kkında laı.un gelen di

rcl<\iflerl verdikten sonro k;ıymal<a.m 

retle oalışma.lar1111 b<lklt'<i;ğini söy

l>emiş. v-0 toplantı.va. soıı veımiştir. 
Top&lltıdan sonra lcaı.alard:ın ge

tirile-n ı:kınS nümunelerı vrkae gös. 
~3 ve h('JnY.)ll beps; balös buğ
<la.y ol&n bu ekımd<lrr>n iyi okluğu 
ln('lmnUni,..etle görüknü:ftür. 

Ttca-rat vekili vilfQ't'l.tP-0 ~yr~}djc
tQn ~ part4. me~tn.t~ gıtımı1 ve 
orada hasta..ıant•lcr}e sıhhi müesıse

I · U>ti,,a.çları üı.erinde te1k~
;"::'~ ve allllkıldarlarla göl'ilş
nfl .ür. 

Dr. Bcıbçet Uz, oaot 20,30 da ihra
cat \'e tUvallııt b\rHkh~ri iarafındıan 
rıh 1, gaı.ioosurıd:ı şerefine ver;ıcn 

·~ z;yafc.t;nde h"zır b~~'~ 
tur. 

Pir~ 75 kuruş 

İ.ııınir 28 (A.A.) - Ş•mdiye bı:-
' il e"• ku"n• ıe-ôıer ksara bor&a.Ga y z ·· ·-

,.. haldr. guçlıilole bulunıı.n P'· 
ımç f"1tı bugün 75 kuru,a « 'Ş'f• ir 

tü • Bundan .ı.a.mr gör.ece-ki-Pf'i.:14 an
J4.yan bazı t .. oaaırın fıa.'ın t Jtubıa-
6W11 t ıÇ n hızı t şıebbw ve 
rrf.lrac:ı.:ıt t1d:ı b ·lund1"1an !:ı.ket 
hu toşebblli.(in W'•Yen akim lt<lldıit 
oer.enı.lnıqtir. 

limoçenko 
(Ba~ tarafı bh-inci sahlfede) 

ıJuşman Don hattına varacak 
t.r fıakat ben ondan evveL o a a 

buluı ac •n ve diışmn Donu 
geçan~ ccektir. Haııbin akıbet' 
Stalngradın batıı:s·ndan Rost r 
ıın doğusUına kadar bu nehir u-
7.cnnc ta~viın edccclc!ı.r. 

!ar şunlardır: Spor hijiye~i, 
ıopcr oJl;anizasyon'.arı ye ırz<:ılik 

t. t··m fu~bol Ye su sporları. a .~ ı"· , 
Kun; öğretmenleri a~sınd~: 

,,,t~r.bul üniversiteıi fızı'.°loıı 

~'e!ıörü Sadi Irmak, Gaz. Te": 
'biy~ enstitüsü beden terbiyesı 

şU!ıesl öğretmenerlnden Meh
met Arkan deniz 'harp okulu be 
den teıibiyesi öğretmeni Tevfik 

Böke bulurnnaktadır, 

Kursun idaresine Maar;f Ve

kill;ğ'ince umum~ müfettişlerden 

İlyas Sınai memur ed;Jmiştir. 

Londrada doğu 
diller kursları 

(Baş tarafı 1 inci nhlfede) 
de, Orta ve Yalkınşadı: milletle -
J:ıile lngiliız ımilleti ar~& lkül
türcl 'iŞblrliıjjin kl.JV'VeUenınelı: -
Aıe olduğımu l!IÖy'lem~ı-. 

Bu derslıere ldevam edec ta -
!ebeler Dulwiıoh kl>lejinde otu
rac"1tlardır. 

Hlodistan Ntıızırı Amery, im -
paratorlllk çevresi iç;-ncte Türic
ce, f&l'SCa, arapça ve Çince bilen 
birçok gt'llÇlerin bulun.nası ge
rekli oldu.ğuımı söylemdış ve lbil
hıı3ia Türkleri överek Tür'kle
J1in yalnız hir ınıü.tte.fik e>lmaıdıık
Jarını fakat ayni zıa,manıda bii
yük Britan.)•anın büyük dootJ.aın 
olduklacmı kaydederek lngil • 
terarôn bu dwıtluğu büyük se -
vinçle k.a:rışılaci~;;>mı V>e kıyrne • 
tinıi takdir e'vtıiğini ilave etmiştir. 

--oo-

Ural dağlarında 
ral'ın ötelerin<l~ ve batı Sibirya
da 'bulıman fabrlkalan ziyaret 
ettim. Sulh ııamanında traktör 
yapan büyük b'r tank fabrikasıı 
gördüm. Bu faıbr :kada 9imdi ka
dın erkek 50 bin işçi çaloşmakta 
dır. ~iler fazla mesa; saatıeri 
lıçin !lıiç'bh- hudut taıumyarlaır. 
IBGtün fabrikalarda ist:hsal yüz 
de 700 arttıiılimışbııı .. Dcmiry-0Jı. 
lan teşkiliıu çok mükemmeldir. 
DerMr:ımllar çdk nnlern malze
me ile teçhiz edilmiştir. 

Kuıııbi0ef 28 (A.A.) - Reu
ter ajansının hususi muhabiri 
lbi!d•:.riyor: 

Gelecek kış zarfonda Kızılor
duyu ve Scwyet halkını iaşe et
ımeğe kaıri gelecek kadar yiye

cek madıcleleri tentini için Rus 

dahili cepıhesind'e büyük lbir gay 

ret ısariına başlanıl:nış!tr. Buğ

day istıı.sal edilen üç büyük !böl 

genin, Ukr:ıyna; Beyaz Rusya 

,.e Don siteplerinin kaybı üzc
rir ~ elde ·kalan zira~! l:ıöllgeM!ri 
hem kendi halkını hem de ışgal 
edil.en araziden gelen 10 iUı 20 
mi-iyon mülteci besl€'1neğe ~e
tecek yiyecek maddeleri lst>hsal 
etırek 201undadır, Kızılordu için 
:ı:ıu yılın ma1ısulünd<!n 2.300.000 
tonl'u.k biT zahire stoku viicude 
get'rilmiştir. Bu miktar olıir se
nelik iaşeY'<l 4ıcriıalde kiı.fi gele
cektir. Ziraat cephesi ünümüz. 
del:i haftalar içinde tarihte gö
rülmedi:> bir gayret sarlcdecek-
tir. _ _.., ___ _ 
BerllDde ber gece 

' 1angıa çıkarlbyor 
St.okıho1ın 26 (A A.J - > 

uildiğinqg0re Berlicin büyüık 

aa>aııtrmandannda lı.cmen hemen 
her ~e bıiyü kyangınlar çık -
maı;ı, Gcstıı.po'yu enıdişeyo dü

ş..ırmü ur. ıHimlel' bıı mus:bet
lerin fai~rini meyd na çı:kar
maık ü~ 1.abrta) a y.ırdım et -
mclerini Berliıı ahalisind~n is • 
temi tir. 
Hiınlcr, .yangın sadimıine mllf: 
telA ah ut hııllı: arasır.dn panik 
çık u an kİın' kır. 

diye t.aı."6i.f etb 'i bu yangııncı. -. 
lar çetc5i meıısuplannıın tcVki.fı 

ıı:"n 20,000 ır..aıık mü:k.8.fat va • 
detmişb". 

Jaı·1n dt•vam ıstııfuc\omı için vaki mü
rac&allwt n..t reporları vt'l ıici. 
hulüaa1·-·-"1nın ela vı"!k.\1-e-t-.) ·hild;ril
ınıesini tebhf: <>i.ınl5t.ı·. 

Askeri kıyafet 
kararnameleri 

Allk~ra. 28 (f«iam mubabumden); 
- Bugün "·aml ~ çıkan ye
ni blr kara.ma.me ile uçucu l'lJl u .. 
çu,; va.ikl..-nnd(> v~ rnaıı..."Vrolanla 

giy, "1Jklcı' (kep) ln 11<-.ıtli ıe,.,, t cdi.1-

mı.-. 
Bt~1.dan ba.~kıa dnlzcilt>.riıı .)ilpka

l'arınıcta t.1ıkılaCa'k ilwıdel..,nın :ııapıkn ... 
ya iğnr lerli.p ~"'Qn1n altta k1sm.ır:tt

cla k"""1 zaviyeli miı.ot'lll'S şe;tlinde· 
ki ip1iklercteu geçh'ilt·ı~>ik 'tıetibit olu ... 
na.cağına dair ah\OOm vazt'dilmrkte .. 
dil'. BAE~k4:l b'r karıtqnıameye göre, 
omucla tal•n ,.., tıı.blk:ı.t \"(.' t.•!tiş 
ıı:bi hQmclJ~r haricin<lt• elbise ku· 
maşından boz şeı'tM •ral>im S<·rt 

ııl< a gi,.ı leoektit". 

Kızılay ıaUıtfmaD 
davası 

Ankıoı-a, 28 (lloda.ın rnuh&bir;nden) 
Ağır cfl'.Za •mah'kfmt•9inde Kızılay 
oerrWyıe"'nde ıev\.,t\lce vcı.ki olan rmni... 
;y,·ı. wJi9lima! d&\'t'51!11n ıtıy.,t;ne 
devam ohıııııı"81ı: d<!flerl....ıe vUi :ra
%1 ~!inlileri -.00.>l<i ebbVUkut ra
poru Okunmuş. maznunların dlnJen
mrsi i6tec>lkleri ı;aJ>;tlerin istimali 
için ~ 20 a~ t&lk e
d!lmişlir. 

Şehir iaşe işleri 
için yeni karar"'. 

la r a l ın d ı 
(Baı tardı 1 iad uhifecle) 

daimi e.ııcilmen reisi Neca.ti Çil

ler itk olarak belediye zabıta• 
sını takviyeye karar vennişler

dir. Evvelıce seri>est flat olmadı

ğı iıçi'n vurgun telakki ed'l.lec:e k 

satl§lar elıde mevcut kararlara 

~re 1ıe~ cdilrr.ekre idi. Şimdi 

seıbest piyasadaici vurguncutu
ğu örı1emek için vurgun telakki 
edileoek fi.at miıktarııu t1:sbit 

daha derin bil" tetkike dayan
mak m«:ıburi~etindedir. Bu ba.
kınnan pryaoıa.\"IJ sıkı surette 
ioont.rol i~in devamlı b-!r teftiş 
kadrosur.a ve tı>eledıiyc zabıtası
na .ihtiyaç görü:'imektedi.r. Ş>nı
d;lik. İstanbul zaıbıtasının mii
h illll'.'P bir kı&nı yal.nııı: iaşe 
madileelrin: kxmlırol için ayır
mak takarrür etmişrir. Valiı bu 
hususta Emniyet Müdürü ile 
görüıunüş \'e h:Hen emniıyet me 
murlan i',e birlikıte vazife gören 
bcledive zabıtasının münhasoran 
bele<iı:;~ teftiş ve mür:ıkaıbesile 
varifelPnd:.r:hnsi karar altına a
lınarak bır kısım memurlar ay
rılmışt.T. Bu suret!<? kayımakam
lk.larda daima em:re ve t·eftişe 

bazı.r rıabıta memuru bulmak 
veya. hal.km a.•:ıı.rı fiatla satıldı
ğını bildireceği eşyanın vcıü· 

mekte olduğu diikkllna hemen 
memur eöndenmek imkinıı iha
sal olııca8mr. 

A~·rıca blecbye fiat muraka
.be vazif.esini görecek daimi en
cüme~ kon trot'er kadr<ısu na
ve9'. ve bölııe ia§e müdürlüğü 
iş'.Nin.i görecek iktisat müdürlü
ğünün de ınevcut kadrosunun 
tak>;ye•i hıgcıılerde tamamla
nacaktır. 

Dün öğleden sonra Vali ve 
Belıediyr, Reisinin riyasetinde 
toplanan kaydı:amakhklara faşe 
~er.•nin beJ.ediyeye ctt?vnnden 
S:<mraki durl!lll lza h ediht1iş ve 
kaymaka.mlarm r' ;ıha çıok faali
Y<'t giist<"rmeler: zım geldiği 
b. lıdi1"i lmiı;tiır. 

Belediye iktısat müdürlügLi 
ayi:ıll!lma kada• Dihdılııeü Vakıf 
hanına taşınacaktır. Be~iye 
teft ş tı~ eti de n yuzt •ki bü
I'06Unu ayn• hana taşıyacak ve 
bu suret:e ~erde koorJ.inasytl"n 
.teımim ed:lceekt.r. 

Dlin iktrsat mü ü•!üğüne dev 
redikn evrak m ktarı 13000 bul-
m ;tur. 

IDevır teslım i 'erin :n yarm 
akşama ka<hr n"lıavetlcnd.ir 1-
~ çalı.ıı lmak.tadır. 

EJ\.7:ık ve ayniyat.an ba,,,Jca 
000 ib ~. adet 'a e belır<e r niın 
de devri tcslım ı de~ am etmek 
ted r. 

(Baı t.uah 1 iDci sahifede) 
b.ıt1stnda çaı-p1'1?lalıar dıı'°\'aım cJ..mek· 
t\.'<iir, 

Bu şf'lıl•tn cem.ıl:>caııda Afmı>n "' 
Mi.ttW6<. kıba.'erı epğı Dcın"u ffl· 
miş~eı-dir. 

Jin,va k.11\~vetleı-t R~ U;'nubun
d& bir ç<>k trenler, d<""'1:yollaı•t ((>'. 
tkl<.-.ı·i ~ Vo)ga. nnJ'lri \.i..~tiind\;kı roü. 
nalloa.latı bombala.n.;ık ~u• e<ile OüJ
nıan ml.ikıavPınetin.i kıııınaga yardım 

e~r. 
Düdcü hava ha.ı"t"k.etl-eri sırasında 

a3 Sov~ uçağı tıaıırıb oluıımıı.şU. 
Voronej \,"evrrs~nd.> ~m'&Jl, lns&n 

ve m~ bakı.ıruııdan ağır ~ 
ıara utradıdııtın sonra b'r d:rha taar
ruz; e~ \l't' Swyt•t kuvvetlerinin 
faal.,..ılen yalıuı: b8Eı m<"VZti h.....,. 
lre<k•re fııtı ·ar e~rt11jtir. 

MeJŞı.ez ikıc8imlndl' kuŞahlan ~ 
ıran ku-vvıe1ıl;,>ı•i. yok t'di hnişto·. 

Vol<ov c~'Ph .. indc ~ bir 
köprü başı birliııa>e k&rşı ~aplıgı 

taarruz kırılınışlıı:. 
Voııi, 26 (A.A.) - Mman kııV'o-.,1· 

1.eri şimdi, bütün Don ne'hrinftl. a...
ğı klanını loon'roll ri a Hına alTIUf
JandJr, 4 l<öprü başı yapun~tır. Don 
nehri kl\·rırrund:ı alman v.e rumen 
kuvvetı.-r; dü:;ırno.oı nehinlerı uteY.e 
almışlardır. 

Alman hav-• kuv-....tlen. &öylend;
ğiı>P. göre, Ko.flw.oyay.ı giden IJUlii.n 
yolM.rı tahrip eıml:şl.erdir. 

VOl'Ot>t'j'de ~dd6t., 98rpoşınal3l: de
v.ı.uı <·\meıkt~dir. R..,hr duıma.dan 
bum.ye. taze kuvvıı ... .ııt>r g .. -..tim1cıkte. 
dıirl'f'>r, BUııün k2ı'şı tıaa.ıv:ruıları geri 
atılmıştır. 

Am.ıı.ı·a, 28 (Radyo g;ız~;ı -
Batıı i<.ıly1'<ıJolaı• Alınenlıırın M<k:la>· 
Vll V'I> Lfmingııad 00 l«e..ind., SÜ 1 ıı<'z 
.... Ed(O-Ot·lc bJ.r ~ bulıuna
~ını \>:ldinnc!k:ı..dirl.,r. 

Berlin, 28 (A.A.) - Alman ordu
ları ba,,.ıkı.m..aod,mhtınm b;kllnlıiğôııe 
8'Ö"e, Alman kllVV'f"8erOaıien rnUlıe· 
fel<ıbl biT grup Do...., llte<ıômndlo 

do~ doiN ;,ı,,,.1em~ w 1Jiddelli 
~..,..~ SC<lra Oiıılinııka nd>
rini zabtelım;,t.ir. 

Don ll<'hri ağµ <W~larındalki ;rol
lanlt. alman hava kuvV<)lıeri 260 diif· 
man arabaınırıl ta.hrip nniııı;ar. Birçok 
J1Il(ibôınmal depoları w bir bı-n:>.in dP
poou bouaıe laot>eti netiaııeind.ıı ba
\'Ulo'll U91ll uş\,w' • ---
Sovyetlere göre 

(B~ tanılı 1 inci sahifede) 
simlerinde ka:yde değer bir de
ğiişklik olmamıştı11. 
Moskıova 28 (A.A,.) - Slwyct 

ek tebliği: 
S»ıyec ku'V'Ve'lıiıeri, Voıonej 

çevresindeki mıevzileri.ıııi ıslıôh 
etmişlerdir. 

Moc;lrova, 28 (A.A) - Vıın 
.Back sol cenahına kaqı yapıl.an 
Rt.8 taarruzuı neticesinde Rıa 
«ıwvetleri Vonınejin 60 .kik>met 
"" kada• cenup batısındJa Ni
zuıııy Deviıısk'e kadar ilerlemiş.
'leıd'ir Rus kuvvetl·eri Stari O.
kola dbğru Herlern.eğe devam et 
mektedir. 
.Ma;Jııova 28 (A.A.) - Don' 

un batIBında Voronej önünde i-
1.et-lemğe <llevıam eden Timoçen
ko k111Vvetlcri iki Alınan tiliu
!l"unu hezimete uğrabnışlardır. 

VoY>Oncj.in ~al batısında Sav· 
~yet piyadesi, tank ve hava kuv
vetleri Alman ble>khavuzlarına 
hücum etmrşlerdir. Fransadan 
yeni gelen 323 üncü Ahnan tü
meni bir karşı hücuma iştirak 
etmiştir. Al,ma.nlaı. Sovyet mev
zilerine üç defa l:ıucum erın.şlcr 
se de her üç hücum da püskür
tü)mi1ştü.r. Düşman .m.~l!ı.arebc 
meydanında bir çok olu btrak-

mııştır. .. . 
iBiri zıdık olmak uııere yenı

den 8 Alman tümeni bu 90ll giiın 
terde Don havzasona getirilmiş
tir. Bunlar 70 i.r.ci, 82 i.nci; 240 
~ı; 346 ıncı; 37(} inci; 362 inci; 
371 inci; 377 inci piyade tümen 
!eri iLe 24 üncü zaiılı tümendir. 

Giresunda fındık · 
rekoltesi 

G<rt>•un, 28 (A.A.l - Ticaret O
dası vaknoi.n ve allrtc..adarkarın işlira .. 
kiyle yap!~ loplantıda Girıeoun 
merlrez ve Butancık k.azal.a.rının IH2 
yllı fındık rt"(ıcoltı..,..ini. on sc.-kiz mi,f ... 
yoıı ild yüz lrn~k bi t>kilo olata · laoh· 
ın<n eı.11,:.1ir. K.ti reiool 1<> t>;r hafl.a. 
oonra tcst:>"t oh.ınaok.t.•t'. 1 -----

ikinci cephe 
(Ba!} tarafı 1 iııci snyfada) 

cll 
Kon· 
de 60 
masın& tar< 
bu tıı 
l:ı - ı,. •. 

ır.. tır. 

İKİ ci CEPHE Y& 80\'YET 
M\TBl"ı\TI 

fo9i<ıov&, 8 <A.A ) - R •'< r a-
j:Ol16Ul!n h~.ı.I m -ı b r y<>r: 

!i:o:.'1.C> l'<'Phe n \.,,. So"1'ft gll· 

oze\cl~rindt' aı:tıl< balıle m vru e • 
mez o1ı ~ut Anc "<, liı: t rl ·i 

nda.:• yn 

"" za-

A hlay Kazasın
da Başka Vazife 
!erimizde vardır 

(Bapııakaleden devamJ 
menin tam nı.anasile dikkat ke
siliyorlardı . .Mesleki iktısas ve 
tecrübelerine ise diyuek yok • 
tu. Son aylarda lngllttteden ge· 
len yeni de1>izaltılarımızı, büs • 
bütü.n başka sistetııde olmala -
rına rağmen İncin ~skkdaş· 
!arının hayretini mucip ollltlk 
kadar kısa bir zamanda daldır
mağa ~e sefere çı.ı.....nıağa nıu

vıillak olmaları, bilgilerine ve 
liya.ka tlerine en büyük ılelild.ir. 
Beıııim gibi onlatJ yakından ta· 
nıya-nlar, Atılayın harici bir te
sire kurban gitlôğiae inannuş • 
larGL 

Muhterem Amiral Şükür O· 
kan gemhıin battığı mahalde 
yaprlan anma ve tarama esna
sında bu. sularda denizaltı ma • 
yinleri bnluııduğuııu söyleyor. 
Bu denizaltı mayinleri, Türk 
mayfoleri olaımaz. Çüokii Türk 
deıııizalhuları, o bölgeye Türk 
mayinleri atılını~sa, bunlann 
yerlerini hC'rkesteu iyi bilirler 
ve 1>u ma};nıerin içine düşınez .. 
!erdi. Demek ki bu rna)iııler, 
ecnebi mayiııleridir. 

Türkiye harp halinde o•ııı• • 
dığına göre, bİlıİm kara sulan -
mrza bu mayinleri, lurber.;izce 
ıkiın dökm~tür?. Kazanın tıun 
yeri.illi bilmiym:uzı fakat Ça • 
na.lık.ale Boğıaının ağzı, Boaaa· 
da ile lmroz, Tür:k adalaı:J ol • 
4uğu için, tıımamlle Türk kara 
9U1an içindedir. Türlııiyeni1t, oi· 
taaAıimı iliın ettiii harple, bn 
bölgeye hir!ıir muharip ılev • 
Jetin mayin dölımeğe hakkı yok· 
tur. Türlııi:re Boğazlardan hiçbir 
lıa111> gemisi . ne J~nizü. ti! ne de 
<lenizaltı gemisi - geçioıneditine 
göl'e, burala..U Tü •k kara su -
!arı dahilindl' ttnnaltı mayınla
rı dölımek, ımcak Türk denizaltı 
cuıileri ;ç;n, bir teht;ke t"'ikil 
-edebilir ve nitekim dl' etmiştir. 
Atılay deni-zıJtı geınisi, donan • 
nıa kumandanınızm galip bir 
ihtimalle tahmin ettiği gibi bu 
mıoynlerden bir~ çarparak 
batnnşhr. 

Şmdi mtkitmetıiınizd~n rica • 
mız, k87.anın sebebini esaslı su
rette arastırınak, Boğaz ağzın • 
daki mayinleri çılumırak hım • 
larm liaııgi dnletin malı oldu
P"" tahkik etmek ve ODll göre 
p r.oteo.to<ia bulunmak, tazminat 
islftllek. Bitara8ığnnrıa .-e bil· 
kiiıınnnll6: haklannına bir da· 
ha böyle teuvüzler yapılma • 
sım önlemektir. 

Geçen yıl, refah npunınu 
meçhul bir denizaltı bMardı; bir 
çok .kıymetli .ıeniz ve hava su
bay ve gediklisinin rıehit olma
larına sebelriyet vM'di. Bu dda 
bir denizaltı genıimiz, ~·iııe meç. 
hul denizaltı mayınlarına çar -
parak 38 kıymotli deulznmizle 
beraber bütUn Tünk milletini 
tees!Oiir ,.., yas içinde bırakan 

biT kazaya kut'ban gitti. 
Bu facianın sebebini araştmp 

bulmak ve eğer Atılay kara su
lannıza gizliee atılan ecnel>i ırut· 
yinlerinoon birine çarparak bat
mışsa, bunu yapanları hakla • 
rımna hüm>et ettirmek va:ııife

ıniz<lir. !Uulılerem Şükril Sa · 
ra~lunnn bu vazifeyi en entt· 
jik bir sul'ette yapacağına '4!P
hemiz yokt"UT. 

ABiDiN DAVER 

Hava Harbi 
( 811§ ıııırutı l md sayfada) 

Londra 28 (A.A.) - Haber a
l.ındığına göre, bu sabaılı erken
den Alman tayyareleri Londra 
üızerinde uçtukları ze.man bun
lam yeni gizli sil~hlar kullanıl
mrştır. 

Londra 28 (A.A.) - İngiliz 
tayyarelerinin evvelki g<:ce H•m 
bu"'!la yapmış oldukları akın, 
1000 tayyare He yapmış ol<luk
l:arı son akın.danbeci uıçak top
luluğu bırkım:ın.dan en önemli a 
kındır. Haniburg te7€iJ!ıları Al
mayanın lhetlha~ bir inşaat mer 
kıe-zindeıı fazla d nizaı:t. imal 
etT.ekıtelr. 
H~mtu. eıynı zamanda Av

rıııptnın -en büyiik L .ı •e Al
marrıanııı ıkincl şelıridlr. 

Alıan .'J< rıııpor:3r, yapılan 
hilcumun tammai·, mu~ ffak 
olmuş olduğunu ~ terrnekte
dır Bertin, şclırtde bır çok yan
gıı !ar çıkmış ve rr.~h·mı ho>arat 
vukua gelmiş o · "un~ kabul 
erırektroir. B se e r ln
g: z tayyarel.erı bu son hucum
tr • Hoınl:ıurga beş d fa hu
"Uın etmiı; oluıvorlar • 

SA'YFA - .S 

re DA is AR C 1 K •• • JI 
Külüstür Bir Tablo! 

U..., clelilı:anlı .. beşi ıle ...Jıet· 
..U, yelekm.. beşiniıı de baflan 

~··· Be\<fniıı de sırtında adi 
kıdpondan soluk ve kol•uz b> 
~er göı.nlıek .. ~i de yirmi ile 
yil'ıni iki, yTimi ~ arası .. ~i -
nio de pant.alon J>aA;&lan ga)·et 
uzun ve bol .. ~ de tavır, eda, 
'Üs 1 ii p bakımmda.o birbiırinıin 

.aynı .. V...ut ~m, saat yedi, 
yedi bı>çuk .. 
Bımlar, burada ach launı ol· 

mıyan .ıı..labttlılııça bir nıeyda -
nm ortasına diılulın~r, elleriJ> 
...,_ taraklı;.rla halıire ba"'8rı• 
daki ıuııın, parlak ve hep arkaya 
yatık saçlarını taraklıJorlar. 

Tuvalet nereık yapılı•-, saç 
nerede taranır? Ya evde. ya her· 
herde, yahut da herhangi kapalt 
bir yerde değil mi? E.-et amma 
bwıda.r, kalabalıkça bir nıcy -
daıun orta.,ında &elene ~ne, 
dükkanlardan, pencerelerden 
bakanlara karşı, hem de durma. 
dan bu işi yapıyorlar, kalala • 
rını havaya dikmi.'!. s:ığ eJJ.,rile 
saçlarını tardk!ıyorlar, ha ta • 
ra.klıyorlar. 

o- C-.1 K.AYGIU 

HR11i saat tuhnacbm anmıa, 
.:adde M1asuıclalıi bu tarakla • 
rıa işi yinni dakiJıa41an fade 
sürdü gibi .. Nihay~ b.;olrt-, na 
1'ft1İnhrimin mey<laa ortaSNIC!a 
hu süre.lali tara.nıı Jşi bitince 
eepl..rinden ~ıkanl*lan )'11vM'• 
lııık bir ayna lle kendi kendile • 
rine: 

- Tamam! 

Kunıanda.sıAl verdiler, C.ıt.ılıJ 
makanda caddeyi tıullular. 

Neden sonra, yani saat 51'kiz 
buçukla dokuz &rllliı ayni deli -
kanlıları ayoi şekilde l»r sine• 
ma kapısı önünde görmye~·im 
.mi? Taraklar yine çıkını~. ayni 
tertip saç taraklamaları yine 
başlamıstı ve arada bu sefer şu 

fark vardı: Şimdi bc.,iııin d<' 
tarakları bir eUerile p.,.lak ve 
yağlı sa~·lar üstünde dunu.adan 
t,leı:ken, beıji 'ile ;;u,ki ellerile 
bittr suda pişmiş mısır g<."V~li · 
yOt"lardı, Ben .buna başta l<iilü.· 
lür bir ıaıbl<ı 11....,;ş.oın. Bnna a· 
şağılıolt bir ınanura ela diyebi • 
liııtt ha! 

Başvekalet tebliği 
(Baş tarafı 1 inci ...ı.ife44> 

11 ı:aa. ş 

.l\.ıılıay geırı~nd.o bulunan &edik.Jt ~~,: 
Atk. Gd, Sb. Ah ıll't A"'1<an lı-...ooaı (la9) 
G\". Bş. Gd. Hakkı Tt~n!ı İ.ı'"'lli>ul (3301306 S 14) 

Gv. Gd. Cavı.'f Nu.·ectin GüV\."1ç Elazığ (936/:i019) 

-· B.,. Gd Ziya I.000-. K~mrii< (341/10 S. 78) 
lllk. B.<- G<I, Taffl:hı ~u•ı.ın"" i-uı (929/2062 s. ıım 
-· Gd. Ütltoa>"uş s.ı ... ,,.tıon NaLt ""ll İotanbu\ (11341!128 S. 410) 
Eldotrik B9 Gd. N<>cmettm Suna! !;yüp (341/15 S. 81) 
lllk. Gd. Ü'Jlıçavuı C~mliel"'1l l),ıı\-er İstanbul (004/2008 S. 36G) 
Elı.:ı:tıik G<I. a._. C»ş. Feq" Y.i""- Aııkaı'e, (930/2097 s. 196) 
El>,l<trikç; G<l. Ça'V'u;; i mail Tt>tıay Balıike>ir (935/2045 S.4 31 
Eiı1ldiı"tcç, Gd. Can<i Sabah1<ll01 ~ı 1 K ı-li (936/5027 S.-18(., 
T.-ı.sa Bao gedikli Maısun Şen T....ııo.ın (929/2030 s. lLti) 
Torı,;do başça\ uş Hli .. ~y;ıı C<ıokuıı ~ir (1>32/209' S. 304) 
Mi<. Gd. Oı?b: ·ı Kenıil D~<ı>n 1.-tamxıl (938/5(1()7 S. 512) 
GY. G<i. onbaşı H.a..an Şcntuı"' İ61ad>ul (9"1/SOSG) 
.Mk. Gd. ontıa41 AH ~ B<- "Uf !:9Y'lls (IHl/50."12) 
Ekktı•ik~ Gd, O~ı Aeih Pirina,.v İ-..W (IHl/5023) 
Teı.a Gd. 0rt"8'1 İ""'""l '-'1 İ"1a~ (Hl/5036 1 

HD 

Atıtay <len1ıaltı gı'1106lttde bulunan f'rll\: 
11319/1376 &a.maunlu Mttünet D>}4jlllı Gü""l'ie "'1bafı 
939/ 17%3 V..ıtfll<ebi<li Haoan ~""! Maılti:ıc onbaşı 
939(1114-2 Of"lu saı<.ıı Metınıc.I -oe 0<f>atı 
940/z:tz Gebı<•I; ~ ~ Ma.k•ne er 
940/21H Kandıra'Jı Emin E1üp Gin·eno .., 
941/311 Eı-dek'J; Mnwt H<ı.'<an Güvıort.e er 
941/ll!IO ıı.ıe'li l!iı.eyin İb""'1Wn Güve,._, er 
l>ll/1326 Bul'barı<:yeJ, Oom&ı Mu • ..tofa Mıclci..., <>c 
9U/l445 Sil•m<•.neı. Must.i!Q T"""'J Makine er 
941/3676 Rizıt>li Ali RlllO. Eruver GUvr-11.{> er 
Hl/434'! 'l'iı·cboloı'lu Şaban H•lil G-Onrı.. er 
941/4320 A,yeııcıldı İ"'1111<1 İly"" G&v,,r1ıe ..-
941/4182 'ıı,-)J;ro,.•ğfı C<'mli kn..a Gü\"En\c rd 
941/3304 Göıı,...fer Halil l\'l:ebn~t .Miik.·ne er 
941/4265 Bartınlı JNİ<(~n Hal•! M"1ııine er 
941/ISIG \"~kfıkt'bl:ıli 'N>mel Yt'<leiin 

~~~~-~-.. -~~~---~~ 
Esvarlı bir hadise 
(Baş tarafı 1 inci sahiiede) 

kadar tutan ICXJ kadar kapı ka
sasile pervaz vaııdı ve Mehmet 
adında Yrnıkapıcla mesleğinin 
eh.il olarak tanınmııış bir sandal.. 
cı ile bir de yardımcı bulunuyor 
du. 

AR.AŞTIR.'&\LAR VE 
ZA!BITAYA MÜRACAAT 

Pazartesi günü sandallardan 
birinin :ı-iikünü Katarnışa götiir
med'ğini haıber alan marangoz 
Cel:iıl Ceği.t tle sandal.ın sahibi, 
havanın biıra2 rü~iırlı <>l:ınasın
dan dolayı sandalın civarda bir 
yere i1tica etmek mecburiyetin
de kahnr~ veya batmış ohnası 
.itıti:mal\cr.:J1i dii§ünerek araştır 
maya çıkmışlar, !bütün adalarla 
Anad:olu banliyiisü sahilleriniı 
ayaştırıp oorll§turduklal'> haJcic 
ne biı haber alabi'anişl~ ne de 
sandalın izine ra.'itlamışlardır. 
Bunun üzerine keyfiyet zabıta
ya haber veri:l!ıniş ve araııtırına
lara başlanmaştı.r. 

SANDAL AHIRKAPIDAN 
SONRA KA Y!BOLIYU 

iKalamışa yiikün ü ·boşal'tmış 
olan sandalcının ooyledı;ğ;ne gö
re, i.ki sandal Yenikapııdan ha
reket ettikten sonra Ahı.:kapı 
açıık.l.arına kadar beraberce git
mişlerdir .Buradan iı.baren ön
de giden sıandal arkad-ıın gelmek 
te olan •Taıyıfun• u g&zden kay
be'm .• i'r. 

Bu vaziıyu kaışı!l!nda .Tay
fwı. un içrndek.i iki k~· ve yü
kile bı:-raber batm19 olıduğuına 
ve ut ıki sanda 1cının sand:ıl

dakı kapı. kasalarile pervazları 

kaçırıp ısatmak ~·asına kapıl
dıklı:rına ihtmıaı verihnektroir. 
Fakat mütı.<tıassıs dcni:zıcilerin 
ve sandalc>ların aôyk!dikl.erıne 

göre böyle yüz kadar tahtal:lan 
yapıJm~ kapı, kasa ve pel'Vazla
rile bera'ber sandal battraş olsa 
bile, tahtalar deni'Le yayılacağın 
dan mutlaka brr vapur veya ma 
tfu tarafmdan görWınesi veya 
'blJ!lların bir saıh~e \'Uır!nas• icap İ 
etrnektedtr. Bu iti.barla sar.dahn 
!batmış olması >htimali hayli za· 
;yı.f görüimelatedi.r. Fakat diğer 
taraftan kap• kıaısa ve pel'llarla
rı da sand'lcılı:ın kıcilıa)'Ca önleri
ne gelen adama satıamıyacak!al" 
cinsten bir mliır. Çünkü bu 
kapı çerçeveleri Kalamışfa Bay 
Fıııadın inşa etİNii.ği binanın ka
pılarına göre ö)çü üzerine yapıl 
ffilj olduğun.dan ilıer binaya U• 

yarra-ı ve bu ıtill:ıar\a bi• gram<>
f.on veya d'kiş makinesi gibi 
herkese kolaylıkla satılıaımaz. 

Hulisa •Tavfun. adlı sanda
J,.n içrn>d.elti ;ki kişi ile beraber 
üç günden'ber~ nerede oldu.ğı 
kalın bir esrar pe11rlesile 
örtülü buluntJ1'1'.)r. Emniyet Mü
dürlü.j;'Ü sanoolı aram11kta ve 
bu esrar !><'ıdesini yırtınağa ça
hşrr.aktadıı-. 

Said Keslerin bir 
kızı dünyaya geldi 
Mllh1ı.rr!r a~ımn SSt K"5kr'• 

rl!ln l!<'CP A111i'ıiltıı" ~in
de bir kız çoe:ıtu dü.'\ya:va gclr r. 
Min~ m:?Wye \J?U &me·~ r d 
kad.aimıızı ve rc!ika.sını tcbı'1t 
I'i.z. 



SAYFA - 4 

;;::::::::SULTAN MECiTiiE Milli 1 

oyunlar 
DEV R 1 

BAŞ PEBLİVANLARI 

Yırıan: JH. SA 1\1 İ K A R _A_ Y_E_L _____ 3 _ı FesUvall 
Y uırtü.ug'iunuıı uçlour ba;ıları 

.Slll1'>1'w bağlı oxmğu gibi, .. ya
g.nda.lci <!.on da el f'ıe kavran -
m>yacak dcr<X:OCIC U) luJ<laı.· na 
>""'ı>..ş•k tı. 'l'cikatlı,l«r mcydaaıa 
çlk:m peh!A;anJarı.eı durmatlar. 
a !:. •ı-tıy-arlardı. 

Biraz soı>I'•; Alclooyunlu »el<.ir 
de oraya çıkıtı. Ayağınd.,_1<i dıo

nı.m rcQgi bozdu. O da US1i'-Ur -
:ıarı kası~tı. Meydana çıkan bir 
ilııt~a.- '1«i pelı.livar.ıını ımUar;nı 

okı;;aıc:!ı . i:iü,ini elele verdi ve 
bağd~' rdı, ve şu sii<JeTle i.ki>i 
ni de tışıi eitL: 

- Allaıb. muinin~ olı.un ... 
iki pchlh·an bu k sa dua biter 

b'-lmez bir kekl!k giıbi oldıl'kları 
yerden sıçradılar bil'birle.-indcn 
uzaklaştılar. .. (1) İki hasım ga
yet tetlk ikide bi:rde yere ellerir.; 
vurarak olduğu yerde •Jooşuya 

çı:koo bir h<>yvar. g!lbi birdenıoire 
şahlanıyor, ve yine ellerini vere 
vurımılk, ~rayarak hasmına 

yana:şmağa çal·~yorvJu . 

Akılroyunlu Bckırin boylu pos
lu ve adrli oldı ğu göruluy\'lr
'<lu. 
Hasmından da'ha çevik bulun 

dıı€u g<>ıuküyordu. Yürülroğlu 
!ha::mından biraz kısaca vebiraz 
oa \'ağhca idi. Fakat; okkaca, 
Akkayunlu on O.• be~ ok.im da-

J llıa fazla o!duğu görtilüyordu. 
1 ilci hasım; karşı Joa:rştya Jııi.lii.f-

sız bes dak·kadan fazla sı<;<aş

tılar .B r türlü b "bırlerine bi
.çımır.e getir p yana'·""'" orlar
dı. Nihayet, Yüruk.oğlu çalımı
na get.rip beş metre kada"' bir 
mesafeden hasmına bır o..: yıla
nı gibi da ı ve Akkc :vunlunun 
topuklarını eline geçirdi. Şaka 
değil; Bekir, Yürük Alinin bu 
mahira-ne oyunu le srıüstü yere 
düşebilirdi. 

\ Llkin; çok çevik ve tetik olan 
Akkoyunlu bir ş:m~ek ~üca1ile 
o!d!Lğu yerden s;ç adı havalana 
rak sıınKi; bir adın:ı atlama mü-

• saba kasına giren bir şampiyon 
gibi ha&mının ardına iki ayak ü
:zcrin~ düştü. 

Daha, ıha~ı oldt<i:'U yerden 
'\opa.rlanlP kallkmadan W:c.~ lne 

çu lacdı ve 'bel'nden bvradı. 
Şimdı Yürükoğlu altta v<> has
ırr.a üıStünde ôdi. Takatlıla•· bu va 
ziyet kaıs.sın.da o:.dukça sinir
lenmi~lerdi. 

Si\'aslılar bağ:rışıyorlardı: 

- Ül"n Akkcıyunlu, bedi di
yon ... 

A:<k.eyun.u; çok geçmeden 
tıa.<.:mnı yan kı ka<' na almıştı. 
Karakueak gür .. ,nde ) an kı,

kac, bpkı yağ güreşindeki Sor

manın tersi ; .ı .. Akıkoyunlu bas 
num kolundan kapım~ gırt!ak
lıyor .. Ça;ç~.ıbuk işini bit"rıneğe 
çalışıy.,rdu. Yürülmğlu da, sağ 

yaga k .Jdı. Sıvaslılar, pehlivan 
lar1nın kudret \e m:ıhartlcıi 
kanıısında 'heyeca na gelmiş ha· 
berı b..ığırı.)orlard.ı: 

- Ht-di! ... Bitiı iv er bir yol 
şu işi! ... 

Tokarllar da : 

- HediJıdi Yürük.oğlu.. Sıöy

letme kaooe naJılıyı! 
Akkoyıın 1.u acı kuvveti karşı

.>ında hasmı canını <hşlne tak
ml§ gio hareket ediyordu. Ni
iıayet; AkkQYunlu hasmını ~-o
ban teknesi den'len oyuna geıir 

di. Olanca k11vvctile koçının ü
zerine oturan Yü~ük Alivi yere 
vurdu. 

Çok cevık ola Ali. ye rdw lı~
men therr.en ,bir karıs yukarıda 

sırtı yere gelecegi sıra<la yay
landı ve t<..']>lan>p fırladı. Hasmı

nın aJ.'ta bir <·evlıfı.n ~·e\r:-k] i ~i ıle 

ayaklarının u ·tüne ~lanarc.k 

a.yağa kalk.iı. 

G-Orül li• ordu, çok gecnı<'den 
S.iva~lt gU.rc"ı hd:mına ~ ndır

m ~· Yürük Al' nefeslcni>ordıı. 
Aradan b ş o, da< ka geomi,t 
Akk.oyunlu bu scicr lıa.nıın1 l:a
vakatma O\ un;.ına getır•-ııi:--tı. 

Karakucak güJ'E'<;inde, ka,·ak 
atma ırJ· unu ~-ok ı:0r ve kuvvete 
mui!Jtaç bir 'Cı ·un ılwak'a bern
ber ayni zamanla ela tıh'"kd 

bir oyundu. 
j\!aazallah - O: n alan peh

livan eğer maneveraı dnre e
dr-mt;zsrı sag kolu r.cı !.ti.l ıar KTu·v
vetlı ol•ırsa r' un d •«•k t a
f•ndan kırılıp ıki) e "' '"ılob lir1'. 

(Daha ı·a r ) - --- - --
(1) Ka rakucak güre~inM gü. 

r e.; ba şlangıcı böyled ir Yağ l(Ü· 

re\ine hiç benzooıez. 

Bir balkon çöktü ------İki kişi atır svrette 
yaraland 

Nişaı:ta-.mda Kat 'ps;,•,an Mek
t p ookagııı<la mr ba l'lron \-Öknıc
si r aooMi olmu~tııır. 

9 u .:>ralı c''de otı.rran 
46 Y"'>'larır.dd<:i ffa,jbe adında 
bir lı!adm dün ay:ıııı evde oturan 
43 yı:şlarır .. ılct olan Fatma ile 
evlcı1nhı üst katınrlaık,j hallko -
na çılı<m1~far ikıis' bcrd:ıeı- bliyiL'< ı 
bir kilimi silkıneğc başlamış -
lardrr S':kleti kaldırmayan bal
konun parrr..itl(.<ları k>ı:ılıınır§ 

ki kı: ı·n d;ı 10 metre) ük•<eklik 
1• , ğı işmti~lerdir. 

K d nlar yere kıiEmle birl.rlkte 
dı.i'Jl~:klerinder. muhakkak ö -
lümden kurtu!muilar yalnız .tıaş-
1ar.ında.ı ve muhlelif yerlerin -
den o1dukça ağır yaralanmış • 
la«lıır. 

Kaıd ırılar Haseki hastane<f.ıDC 

.kaldll'11mıştır. 

1(-22 Ağus!A>.; duhu liye yoktur . 
Koıı.sumasyon fİ)leri piyango 
ı:fşelerile Fc•l İI al yapılacak 
g azinolarda satılmakta.dır. 

Her tiirlii hdıal Telefon: 23340 

Z AY 1 
.Hayd:;.,1Pa.,a Güımügünün 

1.'l9 sayıl• ithal bcyannaıneskıc 
ait 88107 No. ve 3/7 /942 tarih\; 
mal •. ibuu.u za·.J ı otnıu~ ur. Ye'i1jsi
ni ~!·karacn~ım1zdan eskisinin 
hük·nti yokttn'.• 

Nuı·b Audurrolml(!n 
M aitaoguUan 

ZAYİ - A.ı..la.pSzarı. rüft.ız da.ı.n.1 ıı:ı'n
u n aldıi(;m nüfuz ~~ğJ:dını ~ ybC't-

i' , Y'o('nJ::tlll a.ac;. ~11 . .xiruJ, ' ':rııin h 'He 
n1 '1 yı:1ı~~u r j 

F·ıtill y ... bı.ıcı Pbiie·TM ~aır~ı.41...: 
kayıtlı 3.7 dogı.ım u ib•··ıh'nı oJr1~ 
L\ı tfi Ö.ı..g'l. 

İst. Yapı U ·. ta 

S h na ima Komi~yonu 

Başkanlı~ından 

.El Ol ,;k 600CO A. 16 Kr. 
Tul!u'ı 9600 L. İ. T. 720 L. 

K. eti 2000 Kg 17 Kr. 
S. eli 100 > 130 > 
'l'•-.1 4,00 L !. T 852. 50 L. -------
S•ıl > ğ 1000 Kg, NO Kr. 

T .ı .4-00 L. l T 180 L. 

z. y il 

7, ,.t;:J 

B S.sb.~l 

y > 

1500 Kg 
500 > 
500 • 
500 • 

132 K. 
72 > 
95 > 

75 • 

Tu'ta. ı 316J L. İ. T. 237,37 L. 

y 1':1." ,,;m,ı\,;. 

K. > 
K ~a<ıı'ye 

K. B:ı·bunye 

N~ıJtıt 
P: rirM; 

HıllO Kg. 
soo 

2500 • 
800 • 

1200 • 
300-0 • 

30 K r, 
35 • 
30 • 
20 > 
{0 • 
65 • 

1\ı' 1 3815 L. İ. T. 2~. 13 L. 

Tuz 
Siıf.t" 

S<xh 
){. SJğ'?n -p .... _ _ 

ı rıoo Kg, 
500 > 
500 • 

1500 t 

3000 ...... 

7 Kr. 
15 > 
15 • 
22 .. .. ,. 

T<>to ı l 600 L. İ. T. 119, 74 L. 

T. şek •ı 1000 Kg. 9S Kr. 
K > 1000 > 115 > 

Tulıarı 210-0 L. i. T 157, 50 L. 

B. p, '}ni.r 
Ku. ,ı -zitm 

Yuını:: ·t.a 
T. l<lrı 1185 L. 

Süt 
Y<>ğurt 

Tutarı 3&5 L. I. 

500 Kg. 125 Kr 
300 > 75 > 
7000 A. 5 > 
İ. T. 88, 87 L. 

500 Kg. 35 • 
350 > 60 > 

T. 28, 87 L. 

W ı:ııoze 32 kalem oo > 
'I\ı 1 arı 4434, 25 L. İ. T. 1332,58 L. 

1 - Q'l{a!urrıu7.wı nYJyıs 1943 ni
haytine kadar Uı.t•y•cı olan yukarda 
)3tllı 27 1-..-:l]t'lm Dı.Qddı(>n.ln ıhi;:ıL, İ 

el he hasmının 'bel kuşağından e
.ı:ni geçil1!11eğe 6avaşıyordu. Hal
buki; bu kllilaklar öyle sikı1mış1ı 
~. buraya paıtrnaık geçrmek 
mümkün değ ildi . 

N'hayct, Yürük oğlu; bir dev 
hızı ile olduğu yerde silkindi. 
Olanca zoru ile hasmın ın kıska

cını ··ktü. Bir zemberek ibaşal
tır g'bi açılıp fırladı. Tokatlı 

pehl -vanın bu bareket o kadar 
seri ve wr1u oLiu kı; Akkoyun
hı bile ne ya.paca ,ın ı ş:1'ırdı 

Hasm.nın altıncan kalkıp kur
tulan Yürükoğlu bir geyik ı;t: 
vikliği ile mcyrlanda bir iki s ıç
.ta ıkttan E<lnra; narasını att,: 

fJskldar 
kır 

ilalkevlnlo 
balosu 

ıoıvlll/942 poza.ı1eoi güırJ saat H 

dP b:ışlcmı !< üzeı-e Cağnloghındn 

:,· • < ~k~plt..,.r nuhascbesindl.? 

f<:,plana,,ak pk,,ı,Jt.mo lmm· .yonu hıı

zu_ıu;l ii3 ıyapılaoolittı r 

- Ha'(tnd ZivazJı be! 
İikı hasım yine birbirine ya

n<ı<mak ·Üzere, meydanda şah

Janmağa ve manevralar yapma-
ğa 'baş'.am ışlardı 
Yürükoğlunun alttan kalk

masına, Toka.tlılar sevinm'§ler
di .. Onlar da Siva.>lılara muka
lbelc etmek fiozcre bağınşı)orlar 

dı. 

- Fferin Yürükoğl.uya! 
Güreş tekrar kızışmıştı İk i 

peJı.livan da b:rbirlerini oyuna 
getirmei(e çalı,;~'Orl ardı. Bir a
ralık; Ak.koyunlunun sağ eli 
ha«m nın eline geçıti. Tokatlı, 

d!'ı<'ı 1 s:ığ loolunu içten soka
r::ı.1< hasmım çoban teknesine ge
tirdi. 
AKkO)Lnıu kxa gövdesıle ha 

va<la macuncu f1rıfda/t: g:bi dön 
dil Tam sırtı vere geleceğ; sra 
da 'balık gibi di:inerek yanının 

üstüne dfu;•ü. Yüırükoğlu oyu
nunun bc<a giti ğini rorunce 
tıa•m·nı b•Takm?d B<>I ki.inde
;;"ne aldı. A<ıl'!Tlağa ça. t. 

Fakat: zorlu ve mah:r Sivas! 
bu oyunlardan da kurtuldu ve a 

Üsküda< Halkevinden: 
Üsküdar Halkevi ı;osyal yar

dLm şulbeoı tarafından muhtaç
lara yardım için 1 Ağusroa Cu
martesi günü ak.7amı Salacak 
Kıızkulesi plaj gazinosunda zen 
{!in pragramlı bir kır balnı;u ter 
t'p ed.hniŞl ir. 

fotanbula vapor ve Kısı<I• ve 
Kadıküye tramvay !Hnin e 1-
.ın iş!ır 

-<> ...... --
VENİ XEŞRİYAT 

Asri Adam 
Selırıa Gucü ·enor ter<:üme sc

ııisiımıı, 4 ür.cü kitab,dır. 
Fi: 50 kırruş. Neşreden: (Ana

dolu kitap deposu). 

Şaı·tnamel.er adı gf·Qeu. muba.sebe-
oı görüleib:J.rooiŞ. • 

·ı~Jıere 

n-id teınır.a.t ma@ı.,buzu vr ticaret od~ 
ının yer.i yıl \"e:i"ıİkasını M-lalo saa.•.An 

ctt, k.Qm:._c.ıyona V'{·rmLleıl, kapa.Jı t -

eilt:-ı.ey ai! tenıtıwı~ n)ll.i<ıbtıı:u \"e lı

ca ·-et odo:sınn yenı yıl v. SJcaaıilı• 

" u .ıo <laı"""ıııdıe hazır!ıeyacakları i<it: 
1'! ı1'&tı.tbtınu ihale saatind n b>r 
aa:ıt ı•vv-tll koınisyooo vıe-mıeleı"' . 

3 - F'!'lt 1 arı hü"..ıtl>mPtçıc t&bt rdJ
n ere - btxhe-1' ri öck-nıt1tt'n Yergi. 

ler harç \'(' riiısum okul tara.Candan 
"" t.•ah!\•d;' le<! ye edi l"oeği. 

4 - Ekımc.'< kapa.l; z.ıı'f a rug.ı·lı!

l'Cllln aç:k ~lt:ı:ıe sUI'l'ti. ) yapıltı

cakt~ ı'. He.r birinı) aicf iho e 6'<'.a.tJ.t"
rin!n ş:tttrıa.ıneleriıF.c m(ıncleıiç ol
dihı i1iir olunur. (7997) 

11..,..._. SÜMER BANK il\ 

Yerli Mallar Pazarları 
Müessesesi Müdürlüğünden 

ŞEF A·RANIYOR 
l>hc,.,...,.,,;z n (bar('m dahdl) m'UhabC!'a.t şrflıl' açl:<.tır 

ziteye almm&k ~tiy 'oleı·in en az .liısıt.1 ti..thsiı:ın biti.rm~. 3656, 
yılı bar-en kanu.otl na taıbı cW..ı.re \ müesseselerde C'tl Q.şıağı 

Bu v.a-
3G59 s;ı

beş •e-
ne ça nuı, yazı kabihy.cti k..ıvvC:t' ve dosya işlc-rine vfıikrf ortna .ırı 

.ı;.arrttır. Yabancı dil b. rvu. r te-rcih 0 1unur 

Bu şarfuı.f'la beraber nıemurt·I kanunda a:-:ı.nılan vasıriarı h ,z 
o~an:arın 31 temmuz M2 ak$llTI M 'k:ndor rı ı'U :'.bit vc~aJanlı> zat l~
ı.,n şef~ğirı.e milracaat etmc)cri. 

Mademki içiyoruz 

ÇiR ÇiR 
GAZOZUtçelim 

f5tunbuldaki mevcut Gazozlann en nefiıi 

Ç i R Ç i R dır, 
Ballı şekerden ve Umoodan yapıhr, 
Kutlandığımız kapsullar :ama men yenidir 

Üstündeki Cif Cir etiketine dikkat ediniz 

Her yerde i~ra;la ÇiR ÇiR Gazozunu 
İSTEYiNiZ 

TÜRKiYE 
ZiRAAT 

CUMHURiYET] 

BANK ASI 
Kw·uluş tarihi: JBllH - S,, rmayesi: 100,000 000 Tü rk L.-resı. 

Sube ve a aııs ad.,.;ıı; 265 
Zirai ve ti~ari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28,SOO lira ikramiye veriyoı·. 
Ziıaar Bruıka~ında kUll'lua ralı \e ilıba»sız \a,arruf hE!'lap

kuT°a ile aşağıdaki pliına g:· anlara senede 4 defa ç~jJecek 
kur'a 'le anıgcd~ki pH\>ıa gö re "krami ·e dağıtılacaktır. 

C A. ı . ooo i.; ulılı: 4 uco L.11 ıoo Adet ~o lir•lık 5,too ı. 
' • 500 • z,ooo • 121 • " • 4,8&11 • 
' • 2.SO • 1,000 • 

tll • ICI • 4,0flO • lGI • H > UOt • 

DİKKAT: f!cs .. plarındaki paralar lir &ene içinde 50 li>ra-
dan aşJğı di1:?TI'YCT'lerc ı.kra miye çıktıgı takdirde % 20 fazla 
si.!e veriiercktir. 

Kur'alar sent•de 4 defa 11 mart 11 Haziran 11 
Eyliıl ve 11 Birincikinun tarih !erinde çekilecektir • 

GA YRi MENKUL 
SATIŞ iLANI 

Kadıköy Sulh Mahkemeleri 
Baş Katipliğinden : 

S .tt:u . ,ı~ M' Al 

S>what ÖııenmutJu, KMıa! Tuç.-an, Re d Şen. Rana Erdi<>nız. Yusuf 
.KP11an, Meliı.hat T<*:at, 1''.art.ik Turı.çcan, • ···rtn.in Gül!,er Tunçcan1n ,)a- 't 
yı•n >"e mfu,1ı :<'ken mutamrnr lıu'.undul<l-an Kad1lcöy Krzıl'lopı·J. · Tuğ
lacı Hacı A1uetafa ı·L mabnllesinoin e:f~ Ererı.ıOOy OBd-d~'al yeni Ft•ner yo
lu Y.a\el' ağ;ı csıcıkağın\_la. ı S:(i 44 ınü'kl-rreı• Y\'n<L 4 No. ile rnuna.:ı:~.<..am vr 

bar metre iırti!alltlıda teın.1E:l du.vrırıarı üzC'r:ne h11-a t-.dilm'.:} bodrum ka
tındl.n maada .k- ka\lı ol:..ıp ct"n'liln d.ıö:·t. oda, iı!ı::i c:atı l'ltı ı.and odaeını, 

bir sofa. biı gumıllia.rn\ bir heJd. b:r mıaı11h<•h. odu:oılı. k \~r köınürltı:-rl<"ri. 

elt''.d.nilk ve te-r'ı«>s suyu ~!satını havi bir bap .Aıhşap han.ı ile soka~ cep
ht~ tahmiırım 45 meıtre gcnl~h~n.)e ve tapu ka.ydı.na nazarnn tam..1nu 
b~ı · d-Orıüın 223 arısın mCktarında olup içınıdc on beş yimııi .k.'i.iti..t'k. bağ 

mu.teaddıid cı•v1z incir, eln1a, erik, budieım, dul, ayva, fındık: vt: salre mıı·y 
ve agaçları buluı:a.n bafçesd. ilıyuunun izalesi Zlillınmdd. açllk aı1tıtn) y-.,,, 
k!onuhntLırttur. Hanenin bahçc-ik' bırlıı.~-e mııharnmt1n ıJu~·tı 3000 üç 

bin };radır. 

sa.r evsaf V•' t.u.fsilci-tı v.az'ı yedzabı:t val11Ju;ı.-sında ,e keş.it raporunrla 
yaz ı lıdır. Birinci a('ık: aııtium&sı 21/8/942 taıiJ:ıin.e tt~a.düf -edt'n cunıa 

günü s..ıat 14 df'Tl 16 ya ~r Kact&öy sulh ~n.arikc•nıe:-; ıkal-t•m oda.sın.dı.l 
b.'l..-;Lc;jtip nıeczıdinde yapı laca.'t.t.:.ır. ArVt ı rım:ı beck>ıli muhammen ıkıyn1('lıin 

y-ilııdf~ Y.l'im.iş bt>şi:ıu ·bul m-adtğl 1akdir'<lıe en son arttıranın taahhıiidii b; Ot"i 
kaiınaGc üı.e ı -e rr:.üza.y.ttde on gi.ın ııutı!arac ıJtinc' a(ılc ıartrtırması 31/8/ 

942 tanil'ülıe tnil,:.adi.f pıazart.etJ giir:tı at • 4 d '" 16 ya kadar icra ''!F
lt:>-Mk en c:üt: aı·t.tıı"3.na k"'lt'i oJ<Jra3t ~'1.3.]ö t'<l''ttcktir İhcıLe güntln..• ıkadf'.r 

bi ıtiık:miş V'{,' bit'l'!t.c1Cek b,na beb·d(ye VE~!eriyJe t'"\1c"lf M:3f'eSI iliss.1-'d:U-
}ara, 20 se~.ık t.a\ı.z. bedi 11 dcl;aliy<" n.ısumu, iha.lr• p0lu, pu ve 'ka
da m haf'Ç'ları. ını~tcriye nitUr. Aıtıtn·maya r,ttr:ık {ldeotft lk.-imısı·

Leı n mlibammen kcyme!Uı ytızrlıe yıedi buçuğ\1 n~etexic Pl'Y a.<çt!Sini 
vrya milli bir bankanın bu n·c-bet ) t.cninat mektubunu verDlıC'' n .:-.a.1-
tu- İh.a:l.e ~lin n g yrl m('nku] kenOiJine ihal.t' olunan taa "fıBd~n ~ı 

hal veya veril .. ct"k nıfihiet jçindc mahkeıne kfiliac;ına. ödıı:.'nıu 9tı mt cbu~ 
ricVr Ödeınmediği takdiı~ "b:ı.L• f~ edıil ı rı·k !'atı nd 'nden eV'\·t•l en 

yı· lekli1'tc bulı.man kımse an et ııJ~ oldıığ-~ b,.'<i •l ıtc almago ıazı 
olur ise ona j!Jale ııd&ll•cge::-c vl! o da .113Zl olımaz v(·ya bulun ı.naı.sa. ht -

nwn y«li eün mückk"'t'.ıe tlt!k arttırmaya konulacU;'k.tı Yapılacak iltı.n 
a?':Jtadıarl.ıra t(>b.ISğ l'ÔUJ'll)"t'~tir A.rttııJn sornınd!ı ı n ('Ok aııttıı'<ina 

k.at'i ala.ra:k: ihale edilecek ve her ilki. halde. birinci ih~lı1 t>diıeın kim ;.c 
ı~l ihaloe arasında~<i !a~{tan ve za"'B.rdetn mesul tutu~c:-khr Th.ale bt1<lı•li 

fa.nı<.ı i 1(1 ~·çe:ıı günleı·ın yuzde beş fa.iıri a.yrıca. tıükn: haoct .karı.1aKsı;:ı., 
tah il olunacaktır. İpotek sahi:bi aJR('aı'k!ılar iLe saır ahtkıaf'lararın ve il..""3.
mF.g;ih rnt>çhul ciup ~µu kaŞ'dıoa :rtız.aran ipotcıt alac:ıC<.!m göııüru:'n 
K&prJ kızı Guınüş;,Y<ın Arnnuhi l\.fatal•Un gayı•· nlıCilı<:ul ürerin ı bai!~

la ını faiz. ve masrafa \'('Baı~ye cl.aıir olan iddi.zla.rını (v .<ı Jrlitsbite

Icrl'y!~ nan taf'ili. lı • ibaren on bı..·ş gun l<,-in..ie Eıat:ş memu ıı bul:ıruın. 
rr..zhk.<m~ b.:iş k:ı1.ıib'n~ biJddmı, ... Je."i ?:iızımcL.r. Aksı t<l!.<<1 '-de h-ıka ı ta,pu 
sicıi\Jeriyl &abıt o]arnayaııh:t ~<>atış bcd l;nin pay1a:;r.r...a ından ha:'iç bıra
k:}:ı.co'd:ıı'llır. Mü2'!~'edoy.r şl;rak odenJeı•n blit(in sat~ fGMlarını ka. 

bul t·~ ve -evveldf'n oğ"r"enm.ic; ve bJ-e:·ek gayri Tll('nkulr. talip bulun
muş o~dukllr~ .,ddOOilcr.:!!k sonro iln itimz!a.rı memmı. olaımayacağınd:ın 

taıipl€rin sa.ilş günündıt>~ evv.el gayri .mteıikulü gezip ~leri vl' .f~z'.a 
malfunat aimak .idtıByenlerin 942/38 No. i ];, mahkem1J b>şkfı1ipliğine m!i
raoaat pt.."l'l!e~llİ ~ G ümü Ara11ıuhi Ma~ de tfıbl.ig: moll.'"tlmına kftı..m ol-
mak üzere J;'ın olunur. 942/38 

Dl KAT 
16/7 /942 tarihinden itibaren gazetemizde netred ile
cek bilumum ticari ilanları doğrudan doğruya kabul 
etmeğe baıladığımız gibi Ankara caddesinde Kahrn
manzade hanındaki ilancılık Jirketi vas1 tasile de al
maktayız. Devamlı ve büyük ilanlar için hususi tari
fo tatbik edilmektedir. Sayın müşterilerimize bildiri-

MOH i M iLAN 
Gazetemizde hundan böyle her hafta Salı gunu ucuz 

ilanlar sütunu teTtip ediyoruz. Satılık ev, satılık ana, 
kiralık ev, İt arayanlar, İtçi arayanlar, zayi. 

ilanlar 6 satırı geçmem k üzere 50 kuru!• netredile
bileceğini muhterem karilerimize bildiriyoruz. ilan be· ı 
deli damga pulu olarak da gönderilebilir. ~! ________________________ ., 

'f.. ıŞ BANKASI 
Kilrülı ta•anul hesapları 1942 ikramiye planı 
KEŞiDELER: 2 Şubat, 4 Ma11., 3 AP,.toa 

2 flı:inciteırin tarihlerinde yap1hr. 
1942 iKRAMiYELERi 

l Atlet not Liralık = ıoot.- Lin 
• • 1000 • = aoot.-- .. 
1 • 7H • =UM.-- • 
I • 111 • = UH.-- • 

.ti • ZSI • = ZMO.-- • 

". 190 • =---· 
H • it • =IMO.- • 

2flO • Z5 • = 1100.- • 
zeo .. 11 .. = zew.- • 

Tahvilat ve Hisse Senedi Satışı 
Beyoğlu Dördiin· ü Sulh Hukuk Uakimliğiııden: 

• Tere1relerine mahkemece elJoonulaın birtalam ölülere ait 
mııihleU tallııvilat ve hisse senetleri açık arttırma surt'tile 'bu 
günü saat 14 de Esham ve '!'ah \ıiillt Borsasında saU!acaikdır. Js
'teklil<'rin me'llk.ür gür. ve ,;aa 1ıte borsa lromı.'*-'I'liğine müracaat 
etmeleri ilan ohıınur. (411 7) 

Teknik Okulu Satın Alma Komisyonu 
Başkanhğından 

12/9/942 tarih ç.,şamba gUnü saat 14 de Ist.ıınbul G"n,.,...,tı;yıında Yuk
s.ek :Mühendis Mcık:~bi eksiltme konıısyonu oda51nda (619,58) lira kt f be

df·lli Yıldız. T(.'llrnl1c okulunda m<'cm tam ri açL\ Cbiltmf'ye konulrm.asl Jr. 

M ~ a>.,;-.ı·!e 1 eksiltme, Bayındırlı.".\. İşl'ı.n GrnrıJ, h-.P!USi \'e f(·nrıi şartnamır ert 

pruje ke_:tf hul&sasile buna mi.ıteterri dıiğer t \Tak Tedcrot.< okıılu:rıda görü
lrct!'ktir. Muvakkat tenjnnt 46.47 Jirn.aır. İsteklilerin en az «500 liralık bu 

işe ben r ·~ yavtığına d.a 1r Jdareleı'ind(n almış oıduğu veslk:!.Jara istınadcn 
İs!anbul vı !ıyc .ne müracaatla cla:iltm'€' tari.hlndcn tatil günleri ha;·ıç (3) 
gün CV\'E-l alınrr.:.ş chlıyt~t ve· 942 yılına aid tıcaı-et Oda ı \ ~ .. He gı !
meler- (8000). 

o. Dımir Yollan iılıtmı U. M. il ılın 
M ılıaınımen bedeli 1600 (bin nl1 yuz) lira o 3<I 1000 (b n) kığ, adi J _ 

va la" talum çeFği (1 l/agus /1942) ah günu saat (14) or d6~'• Hay
darpa J~ ga · bınat dahiluıd~ kom!syon taNlfın<ian pUZnT t.<tla &.4 ır a1; . 

nac:ıktır 

B~ .şe gir,r,ek S"~·cnlı'rın 240 (;ki yiız kıık) llral;k kat'i teın!n.t v~ 

kanunun tayin etti · vr~aik e biTlik.te paı:a:-Jı.k gunu EDatin~ kad ~"<> 

na ü ·ac ... tla-ı liı.ıı.ma:r 

B. t~e ;ı.it rıı·11t:.an1~ er k.cr:ı:~ yQnQ&n par<. sız. ola.Ntk daiıtı1maktadır, 

7921) 

~1 ,o.mmcn beddi 28635 (y.,'tlu s.;kız b:cn .!tı yıız otuz '1>~) lira ol ~ 
mclıtl'lit eb'at1a 4550 (<N;,·t bın bcı; yü:L elli) kJo amyam leviho, 4350 Cdö:t 

bin üç yi.ız elli) kılo öriilrnüş ve örülmc"n1"ş k:ordam:yaL, muhte - t cins te 

<'b"atw. 3850 (üç b'n selN yilz elli) k 1o salıoo.tr. (3/ağustos/1942) paz r 
1e5, gün~ ,.at (15,;,0) on beş otuzda Haydal'J>~a<la Gar binası dah•lindı·<l 
~ tam.tından kapalı zarf usuıi.le satın alı.naca:krt:ır 

Bu ''" gııınek ;otoyenlerin 2147 (el tııın yüz kll'k yedi) lira 63 (a!tm17 

üç) kuruş '* muv:ıddlt tnnit1aı. lı; ıınun tayin etti · vesöl<Jılarla tek lifle
nn ımd>levı ı:ırflarmı ayn ıtiltı ,aaı C 14,30) on doııt> otuza 'kadar lknm s:ı'O<' 

Rt 1 ~ erırı• Pn 162:ıımdır 

Af, 

B.ı ı n t pt1narn r kı:ı. 1JtY n p 

30 

Bl'LA..>JA BES LiRA 
nd z te.nden a dı

k ybol. · n Bulup 
2ar! ndn. 

'\' ~~m Telırfon 

y y . p K.emel 6" ,.d ı 
, da Owı jı.. ma .. ngoz "'; 

itınılıiJTo oğ u Lı'.\\C1 °'C•I 

( 8 ) 

ZAYi İ de t<rlu 
!:\ta Mlf z d nden ak! 
t: ı m lk:Jybettlrn 
ı~ j 

~h oğ u Sal>a~><ılt'<l 

Sahibi: E. I Z Z E T. Neşriyat 
Dirrktıirll: Crvd..t K arabilgin. 
Ba•ıldıiı y~rı •Son Telıraf• 


