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METLi Y A S F 1 F A Z i L E T T i R,, -----• 
Ticaret Vekili lzmir de büyük 

• • bir·tacir toplantısına rıyaset ettı 
ve Milli Şef in sözlerini hatırlattı 

İ""1..r, 28 (A.A.) - T·c.r~• Ve. 
iki!~ Dr. Bi'lı.('t'I Uz, buA'tfn öğleden ~ o y o K VAT A ll_ 8 o R c u C\"\"'C'l, il~.....dek\ tı•Uaiıkl<"rine de .. E N 8 iV- ~~ ~ ... ~~~ ~?rı:::: ~"; ' 

• _ fabrik nı, Z•·) Llnyaol1 dı•polarını, 
---------- Yi'nl y~1,11~ olan İ:lcir 11aTu.111 

• f "h l dd • • Ct'7'ln~-ti:·, LJer nevi IS l SQ ma esını Vekil, ö~leden ~"Orını, Ticarnt ve 
rı 1 k b ı • • s&rıJ.yi odasuıa. ~elnı ~, AJtv-al ık z.ı•.y-• n ç () k verim a i ıgetıne tinyu~'t •J<-earın-'Jl ,,,,. Jı, y cluı< ki<ıb.ı l 
..,, ederelt bunılarla yt.-n.i stnı• nıahsul-i.i..-

u la Ş t l r m Q k birin C i V Q f Q n 1 n(~ü~:':,'~;~;'.~ ~:;~J,, İ:~~ıiiş::: 
sı n ı r tüet:· '."lnıı t11ıo.!i müı ssese!('I' \:e 

V a Z ıo f e s ı" o l m u ş t u r barbı.la,- n<uMrh• ,ı>!n .~nk <ttil<-
}er· büyük lı •· tap l .ı:ıı~.ra rıy;,_ıcl c t

rn.i\.LiJ'. Iiu'll.Un-P-t.•e alu ıo..n ycnı ka
·~l,<\::ıu pıy~~J. doğu iug- h~yırıı 
t a., .ye· 1 1r.Uttı "?can r ınla ı y -Ucuzluğun ve 

noktası 
Yazan: 

S .. k ·· Saraco••lu 

S a)--ın '::liu ru e 

bolluğun sır 
budur .. 
ŞfJKR'Ü ABMET 

· . ·Afrika· .. Harbt. .... ' • • !·....:-.... ~ • • .,. ~ 

ia, t.> da>asrn• devlet ye, 
hiilnlmd hesabın a en • 

meli, halk ,e nı ibt absil he.~ • 
hına en U)(~Un ~ekil \ 'C ~ar tıle 
halledil erdi. Hiikümtt tutumu
nun mu,·a(fak oJtr'}unutı en h~
J'İ2. dcliH pazar , .c pİJasalar.1ı hır· 
den.bire hn ne'"i ı;.ıda madde -
sinin ç ı kma.<1 , . ._. kara """" (i
atlannın tedricen dü~mesidir. 
İı.tilı""l holı:elerind•u j,ıiWak 
bölgeleri ıı~ her türlü hayat mad
desiınin gelmeye , .e ~- ıj;ılma)a 

başlama"ından sonra anla şılı -
yor kıi , bolluk daha ~oğalacak, 
ticari r ekabet, fiatla rı daha çok 

Mevzii savaşlar 
devam ediyor 

d iişürerektir. ,. 
Bu ,.a'li,· eı karsı!-tnda nln~ 

ı .. hlikin lı~r ~ey i n. ba~ında Ti • 
r a.re-t , .. <"kiHn1j7 Bl"'hc;tt l 1zun 
dof'di.nine tt\.·nra k piyn"-a ,.e pa· 
:ıara '"'tch:lrihn f"fm<"mesi ~art ı ile 
fialların Nil< <lii~ ecl'i: İn i kabul 
edcıbfüriz.' Beled iyeler, ticaret 
oda lan , e ikt.ı sad i ı e~ekkıi ller 
do vazifelerini dikkat, tey akkuz 
, ,. ciddi takip il e ifa ed erlerı;e 
ihtik3r, vırrgım<ulu.K . istifcilik 
ı:-ihi ftr!'> a t lar dn h f! ~ kn1d r.1"a nlaz .. 
lor. 

-Mısıra yeni tip 
. Amerikan tank· 
ları gönderildi 
RO\!l'..:ı, ~ {A.A.) - İldyan ı<:b 

lifli : 
Mısır cephesinde keşif kollı;;o·ı 

nın fo at.yt.-ti dü.<m ana kayıplar 
\'cr.d': rm<.'k ve b ir stubay ktun<ın
da.sinda bir düşman dev:ı-iyesi c
sı r edılrt'ek suretiyi~ btt iri lnli~
t.ir. 

1 t a.1 y .ı,. w: A lm;ı n bonıb, ve 
av uçak'arı düşman ger·lerinde
ki kotı~ra bıılbirı rdınca taar
ruz~ar ~ lf:'!"lşla", gürülür tesir
le• P ıcı~ e m .şkor bır çok zırhlı 
'\.-a!'i ra.!.a.tllf.1 kamyc .. ~ a.ı. ... ateşe Yer 
mi~~~ veya ~e yilram~z halt! 
g.t rmişlıcr<lir. 

<k.~ n \? h~fl n.pı:e he l:ıus-...ı&t..<t Pl- ı 
lıerındpn ge n T'UZ· J ı<"retı y-apecal-:
l:aruu of'):<an ('Üf'~ nıuh\lclıf l.c~ret 

brar .an .ır~ik:iupı .... ı ının ılt'J.'l tıür
c!ı:.ı\.l'"r. ın-ı~~l.w. vı.ı serıdctt' ... J{Ieri s -
k~i:y, tl rı cr·nı .. y n vC>K.ı, , buı1laı ını 

·l);~ · ?:::..t:ın1ın1 notı· .... ·1miş \'e Ank:.ı-aya 

dönlişilı:ıde bu zoı !,Jl..clar!'l aJdeı.J.1•nr· 

sinc <.~lş:ı<'~tg.n. 'adc.- ~n.ş, bir kl!:alı 
haiı•kındo d:l lazım gl .ı n cli1·f ktif
lcri vı:nın~Wr. 

Dr. Bı:h<,,.t Uz, 8<'1'1'1 la~i nlar 
ve ıclalri.'Ct~rr İl:inıri•' yarı aç ya~1~::ın 
b;ı• dünyod:ı mesut b;r ır.cmlei<et h:ıl 

kı ola.ı"'aık yaşadıt.uııızı utıuU:n'tf ı c 
lıfızım ~.:' diğini, hırs vı> tamah y;.l

zündrın n::eı~JeCı; ete uırar \'t'rec~ 

yollara s:ıtıılır"" bu yollann ki!pat.
lacağ'.nı 'e k;ap.üı n:· ·• ""n lk~ıa e- ı 
den ,1:au sa!ibi~tr .... n eı-C'\.it o.
du~ ~n.a tı; :lı ıd :ı t.uttnfi.k Jft . •n 
geld ginı soy oo-.ş v~ ck'"'nişt' ı• ki: 

Eııııa.""'n İ'Dmı!"ln n~l'-rt.Jekr t Wş.ıDda 
,~ ıçındr and nr sadak.a.t gö!'ttc:·~ren. 

(SONU. SA. 3 SÜ. 1) 

'f Vandelı 
'I V İ 1 k İ !. 

• 
Bir habere göre 

İngiltere ile Bin
df stanın arasını 
bulmak için Bln-

1 

____ , __ _ 
Hava Geırerallnln 
verdiji beyanat 

"Almanyayı har b c 
devam edemiyecek 
bir hale getireceğiz!,, 

Londra, 29 (A.A.) - Hava 
gencrtfü lforns Alman halkına 
hitabön cl'<:'IJlİ§!İr ki: 
.Almanyayı duımedan bom· 

ll .ı.'1ı.m"11 tlJt~z. E'ıi.m\ oo, 'il 
kurtulmanıza imkan yoktur. A
kmlarımıı:a gece gündü;. devam 
en~ceğ,z. Bu haı- ketle-rimiz bir 
inti..ı ,,.. h.&ıındbı doğn makta
dır F.ımeımı z Alm.ınyrıyı hah 

'· ... ~4-l· 

ti""'°' k.U>di r Şırrxlı ~ördükle1'' · 
n!z ilıe.rde ~Öl'C'<'Pld<'~niz ya111n
diı hiç k<ll:ı takı ı r. • 
Am~rık&'.J l,ır d k yeni Avru

pa ha.-büne 'ı;!.irak f'fmcye lba~kı
dı l , r Onlar do bu !arzıfa l:ar<>
k. •t et mey<' lı şlru.1'1r.:ı'U aıalinız l 
du ünün. Kara orduların12ın el
de ""1 ttkl>en ~li1biyct,•CT r.l' ol ıır

s;ı o!sun, ı:~""Jo p.,_ 'ibivet ka•r.
ru;-rr:ızsııı,z .. B.z bu al r ı. >< 
ıa. .rr.ak ze ·i'yiz.• 

Alman tebliu• 
Il<'rl n, 29 (A.A.) - Dü gcco0 

ı "O'il ' ~ .. \ . 3 S (\. 4) 

r ·' ~vn0uJrt'J>: ~I 

GAZETESi 

Ağustosta 
taarruza 

~ geçitecek 
Amerika da b Ü y Ü k 
hazırlıklar var 

---•:---

(S0Nl'. SA. l Si.!. 5l 

Mihverin 
Ticaret 
gemileri .. 
İngilizlerin bRtırdığı 
rnikdar 6.178.681 to· 

nilatoyu buldu 
• 

Ruslar 750 bin Ame-

SA\'I - 1080 - SENE - 3 
F 1AT1 
H~r Yerde 

DfKKAT TA IC V 1 M 

Gaaeteya y l U'.J ~ 'ly 1, G • 211 
30 - ıB!\!tlZ - p "'' 5 c-önılerll ea p- ' ı :ı:>s TV.!VTMl Z 
l~ c l l 16 - Rı :ep - ]J 

eV'rak rtti GJo 454 ~ 
<n c 6 lu -Yerilmea. ·aı.ı.ı 21 ,J9 

• 
• 

nıun f. \ ra 

41.MAILA~RA'. t .'6lE : 
. ___ ... ~~ ,-_ • ·-t~ ~·.-.-. 

- · 

o • 12,20 
\, ~ :r. 19.28 

İ ıSC.K 2 5, 

• 

\:.au\ uk ... aııdnllar(İ.ın h i ~ , i 
t'~nasında 

e 

-·-

• 

Tlmoçenko ordu u- ı Lentngrada 
nun bir birinden 
ayrıldığı sanı ıyor 

yapılan 

taarruzlar g e r i 
piskOrtOldl 

Ankara 29 (Radyo gazete • 
si) - Alamın tebüg.ne gö•y Sal 
ve Maniç r.e:1ırleri gcçJm'.§tir. 
Kalaç ır.oevki.ir.de-Kı ıaaınızda 
Ahnan !ar So'l) et miıdafua a•-
larını yara.ak V')'etlcrin gtn 
çekilır.e.ıine ı;ebep olm~lard•. 

Alman .orıfalan mı,_ kor.: u • 
ıanlı.ğıııın tcb}ij;i; 
A~a.ğı D on ceıumur.tla Alır.ar. 

kuvvcı leri kısmen c enuba doğ -
ru cııı>he ala'll '-e aoıudan~ mü
cadele eden düşman kuvvetle • 
rini attmı~~ur \"P kın vctl, ll a,ra 
t a%•illf'rile d<'Stdklcnmck sure • 
tifo Maniç ve S~I DE'lıirleıri ge • 
~ıtlerı!'i wrlr.mışlardır. 

Kalı;ç şı.mal ba'ısında birçoık 
r.oktalarda Sovyct rr.ukavctneti 
kınl.mş ve dıisnıan çeı<llm<lk zo
run.da kalım \'olgu doğu -
SU'llda S,wyet malzem<e, ilama! 
ve i e muvasaklerile rlcmiryol 
munakalelerı "'\il. t.aarr.ııılar~e 
v~ im h :ı:sa;a uğratı.ınıç ıT. 

~O "l ' . l'A. 3 S U. '-l 

MQSkoya 29 (A.A.) -
öğle tebliği· 

::!8 teııT'..01\lZ ~"t: 1 k"U\'\' tlc:- . 
miz Vuronej, Si.mllıya.sk )a ve 
Bataı<><- çeyrelıerindc di":şmcnl 
çarpışnnşlartlı· Ba<Jıa kesir.' 
l rde ka:da. Öl'>gf'r bır dt" 
olm=~tır. 

Mo,.;,.ova 29 (A.A.) MI' ._. ı 
gün zarfır.rla Almanlar u:ı.in -
grad cııphcslnde ~iddctl 1aor -
1."U2lara gcçrr.i;< rdir. Burad~ 
büyük tank çaPpışmaları obmş 
tu.r. A1manlar ağır kayıplarla 
püskürtulmü:şlerdır. Son gun • 
lende Alman uçakları şehrin _r,c ~ 
y akınrı.ı h ücı.ı:ırıla zaıp ted İl«:<.>g. -
ni bild r~r t n}crcc be\anrht:rn( 
y i U:nbgr2da at..~ la:;.dır 

l\foskm;a 29 (AA ) - SoV\ c~ 
it.1>L.gı ekincıc şoyle dt'rıi':-nF~ • 
tedir-, 

Voronej'in cerı.ubu da bir k«
si.ınde birliklcrl--ıizdcn b rı rl ~
man mudafaa hatlar."" varım -

CSO'l'll. !<.~. 3 S(l 1) 

~-----------------~--------.....,-............ ~-.............................................................................................. ~. bıaırbul .e İrnıir gibi bii\·iik 
alıocı "' <atıe'.ı piya•alarda Tiirk 
tacirlMİnin grııp grııp kendi a-

Londra, 29 (A.A.) - MullaTe
be, Mıs>r çölünd0 , dün yenıden 
bc~la.rnı•ıır Şimal kcsirrıin<le şid 
dctli bu· karşı taı;rruz neticesin
de İnı:riliz ktrv\'<'lieri geri çekic
miı;krdir. MuharE\be .<öilıası ce
nl'ba doğru yayı!. akbıı.:lır. 

dlstana hare
ket etti Brüksel 

Şehrinde 

rlkalılar da 256.079 ı 
tonnatoiuk gemi •rr:=== Yeni Tefrikalarımız 

rala rında t<lplanar~k i'tih,al 
m addclerjn<' .. at ı ~ f ia tı ta ~·i n 
t>tmrleri rn hıma muhalif ola 
ra k nırı: unrn luk , li htiıkiıreıl ık 
v<-ya is tifcilik yap~ak olanları 
lı ükinneı e ha·her 'ermc'.'·i kara r · 
)a~t ı-rına1 arı hükiı mete mtn·af ... 
f'aki~· tt ~ olund a cm biivük ~· ar

dımdır. Bu zihni~· et vr bu tutum 
her sahada titar t.>lt e hakim o -
)ursa 3 cn.i i'kt.ı C'ad i rej in1in n1em· 
it ket iı;in büJ iik lıa \·ır la r ye bii
yük faydalar teıni n ı•de<'ri:,rin .. 
den a..~la ~üphc edilenıez. Hun .. 
da n ~üı>he edil t .ıtf'diğ i kad ar 
hukUuıcti i a~e n1 addelt>r i hari
~i.ııdck i t icari \ '(' iktı sadı b i nlı ir 
iş U :ı er intie de a~· n i ~ oldnn- yü r ü
meye lC§\1k •e t=i ede•. 

Jlükı'ı ntt t e<l bırlerin iıı mu -
,arrak <>lma< ında. hollui:un te
ıı tinin de, fiatl:sr ı o ın l"U tic ret 
h~-dleri dahiline iıım..,;inde en 
miımın bir r olü d hıç tiı>hesi.ı 
nıü .. tah il ifa erle4:elctİr 

B izim görüş mıiıe ' e kaıın • 
alimize gore her ne\ i bolhıtun 
'\c Ufuzluj"un sır noktası, mt.İ:-,· 

talı.o;ı lin Jıer ç~·t lı.a) a t nıaddc
~ini js.tih.saldL en ~on ,·er mi h('· 
drf ittihaz •lmcsi ve bunu bı • 
r nci \ atnıı \c. nıenfaat nıüla -
haza ı İ\c de ı:örmcsidir. En 

ol.: istiJı,al, en son haddin c 
' tih al geıçckteıı güııiin pa"<>
lası olııııı lur. hububat r .. ıı rı 
nın a) rıra normal hale yiı •i
tilme 1 de ıı u tah~ili tatnıi b 
Lnundan en haklı en adil htik1i-

< O. l., S'\ 3 St. 7) 

Çölde lı.a1va1'\ır Sl\c vclıası
nı elnıışiard ,,, • 

Lond· a 29 (A.A ) - Hanp ma! 
zeı,-,c.;i le yüklü bir l:"k gemiler 
A tıııerıkı:ifan M sıra g<>lmiştir . 
Bu ma .eme- arQ!Sıncfa, .-General 
Gran ı tlpind!'n tankln.r b u}un
mak+adır. 

D3'ly Tdgraf gazetesinin mu
hw'bi.-i lXl!U k; ı,.,..-p sahasını şöy
:e ıusvır etme-k tect;r: 

D' ·ct tc<• diipe-düz çö' olan bu 
YEt'GoQ ~ nodı siperler, k u m dan 
mdnl?.!ar, di-konli tcllc-r val'Clır. 

ı Bu"<Ltla pıyade tan'< hllct?nıla"'-
na mukenırnelen 'ıc.!Dabiıir 

A,;· rJ, 29 (Ra<IYD ga,otesi) 

~J\t•h\"l' <lY'"'aklaı'lrl.L r gek'n bi-

na~ •ı• ~l1C \'"aadel V .i Hind"f

tana gO:nıd<'ı' rı ~ r. V lkı ıngiUzlerte 

u·nd~1.an ara ı nda l-ir anlaşma ror
n1i: ..ı buhH.l:ııktu 

B. B. c. ı-:ıoyosu JU Hind~nd•
kl n1Uşabld.ine göı·e Htııı.ı.~a ye
nf bir cc.rC'y.ln baş:aıı"1. tır . Bu ce
reyana i <> l'O birleşmiş mil let le r harp 
ten sonra ır~aruı is~li.l "-<'rc
f'eklct i h ı.5: ısunda bir bt.")y;ıMame 

l'\IC§:'<'d~t' bL ve.id d urwn ü.;:..~rindtı 
çok iyi bir intıba l' ökac:rktıı·.~ 

v~mı:ton, 29 (A.A ) - M. Van
drl Vilkir nun Re:.ıtcı· sjatlbı nıuha
b irine orta rııic, Rusya \'e C.ln'e S<'

yalıat -edece i ihtimalinden bahSct.. 
Mlş, bı:nunı~ bç:aber bu seyyahz::.in 
N>smt bir rr.alıiy{'tt ~ ol.m;,yacıağını 
t =' t"f" etm?şti:. 
~---------

l\lısır cl'pht.sınde harl>e den Alruan tanklara 

batırdılar 
1.,. , W (A.A.) - {; f'>t•n 13 

Suikastlar artıyor 
haz.ı :uı t ı .tı J·-ıc!ar 11SBd -ıl' c-
d::,c ı, f.&ı ?:- ı '" v ho gra-

Halktan 
Frank 

~ .'.ln a1o.• n t.ı J tic ı •>t gı,: 1. 

• J •ler t ta ·m l top ye' u.... 6,178.GSI 
5 milyon _ton ıı.tov "" lıgı ._ ffil'll bk. !-

' 'il ..ed. Bu · tara-atınacak fınd " ' nlıı :, n " l:ıkrı!xı, 750 

V~ngton 29 (A.A .) - Brük
sc-i ~ohrindf" .o\lman aR-ker1cr· ıe 
yap.lan su .kıı.sUerdcn cllo1ıtyı 
Bclçikanın merkez 5 m.ly.:ın 
Fransız frangı cezı::::ı.ı ç:.ııptırı l

mll}!:r. Ayrıca bir çok lutakla
rı-n a1i·nd ığL SÖJ.ıenmcktetiir. 

Bern, 29 (AA.) - D ün Fı n 
SONU. SA. 3 ı<tl. .1) 

buı too Jfıl-Oya bl g Ol• il< ~ bllll' 
<L....'1. ol. .z.cı· ı gılıı artl.ii M-ilt\ <·r ~a .. 
rafın:: kt • ı n1zy n \'(' ~J".rı 
ılrir ~ - ve ce.n bi Anı r·ka : .rr: Jnla
nn ıult.ı"l.1n p lNtl111 2.Jil079 
1-JIJil nto ıutarınd...k' .. Jn \" ıtal

ys11 gı>'"lı lr.r ae ritıh. d ti _;,., Bun
da. ba'S'J j" von dı ı t ca~t n.., ver-

i diı ı: r:: "-~nbl:..r c yu",ca ck:tAı ı.ık 
kar.Jar ar1SU1Q. geç· it r-n buJun
n.ak Jdır. 

Ankarada Cıda Maddeleri Bollaştı 

Hükumete her taraf ... 
tan telgraflar yağıyor: ----
Karneli şehirlerde makarna, imali 

meselesi kat'i şeklini a 1madı 

Yeni ih"' T fri
kamızı Bekley·niz 
ÜST AT ZIYA ŞAKIR 

En ı:eı ve en m vallak 
eserini ı KD A M o yu
cuıarı için ~azırhyor ••• 
Pek yal-cırıcte 

• • • 
Bir Papas Uctu 

' ,. 
Yazan: Fikret Adil 

Bu eıer Beyoğlunu ve oranrn bohem ho yatım ya..ı:· 
mıf olan «Asmalı Meııcid, 74» müellifi tarafından 
hazırlanmıftır. Bu itibarla tefrihamız; kahramanla· 
rından bir çoğunu tanrmak okuyucular için kolay 

olacaktır. 

BiR PAPAS UÇTU 
Bundan bir çok seneler evvel şehrimizde büyük bir 
alaka uyandıran bir kaçırılma vak'asııım romanla~tı

rılm ış şe ·lid ir. 

1 Ağustosta başlıyoruz 
' 
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r Terkos, "'I rnNÜN İÇİNDEN .. ; JI iaşe işleri DIS 
ikinci 

Yazan: ZIYA ŞAKIR Halkalı M.11... k lk S 1 ' z sporumuz a ınacaktır 
Yeni kadrolar 
hazırlanması 

takarrür etti 

Cephe.~ 
r._, AU ICnowıl SUtlllAJJ 

- T...a.n.t;ı.m .. Er:. nıürı .~aıbi 

dt '· • 
O:)" lı.ıı;ıı'<Har. 

00· ! 
Molhı Alı, o 31ıd? l. E'.<tttği 

bi.• ul< .e,.ı.<:;, pek güçlüide 
saklı) "biJ.rll... }'akat, geoç ve 
haı ııkuliıde giizel brıı.ıru deli • 
ce&İle ir ile se\"t!n :.avalli 
eıınediı1 k.al>int>, bir avuç 

ilol~ serpild .. 
Al<lıı:ı a·}~ tstıiyeil. ~e 

as.n•ın t;ısv ip ettikleci tıir 
n~Pieye, er. küçük bir itira1:1l 
'b · ı., 1Tlili;aoit ~ğiltl,_ Kalbi ca~· ır 
cayır : 3nmıy:ı başLyan hu bed-

zc"'. 1baı;.ım öoo ne eı{di. 
K.ı;ilkıler Wl1 u ·!arma k~ar 
u.,rıe . .-en r.öz yaşlennı gi.zle 
m<'k eaı, nyeüni hissetti. 

Kt:ll.UELA \:OI.CULARI 

• '· ·, aile mı.-.,Lsir.de '~-
rılen ll'u kararı Falırcinnis<l')'a 
bıld z man, genç :adın 

Gin>ablı: .lıır sevinç lı.-'sstttı. He
.men ıno!fa Aliıı.n cllerır.e sa -
l'.far.ık. 

- Amuca' .. (Ifa~roli Baiı) ı.ı 
,nfJQardc r imıtıi..<tİ, • uZL'riruk n 
oLik lrrwm. Beni maksa<' ıı a 
ı:ı' "lire-.tk ı.çin, ço · bü) uk. yac
a~..ıa b:Juıırluı:.. 

IX>d. 
Ail 'c'e verilen karar, derhal 

tırtıhik «liJdi. Fahrünnisaflln 
yalr .z .bu.lunman.- için oıııa 

kiiçiık ~~;rc-.ıi <le ıcfak:ıt c<le
~-cl:ıı... Ve onları b~at küçük 
amuc:ı l.folla. Ali götürccl'kll 

Bu. zeı:.gWı ailen n en güzel 
atbrı seçileli. En sa.el· usrnt ve 
cariy~J,.,r<i.en birkaç :kıi§i de Falı
rüımi<;a.nın maiyetine yoerılr.U. 

On, o ıki l<.4idcn mürolcli.t·p o-
1311 l>u k ile 'bö)· lece hazırla.c • 
dü:ıtan <oonra, (Bağdat) kiıC\'ll • 

n ırun gel osi tıekieııildO. nu 
karvliill, Ilüra.;andan gclccdclL 

Bütıin bu. hazuiılt esr.asmda 
Fz:hcilnn.İşa sü'kiın.ottni mıaıa • 
!au. 'yc.rıiu. !\1-0lla Al. <k, cla
iına .i'':.hrünn~·a aleyhtar gö
rilı~-.ırdıı.. 

- İnşallah, (;ıtchiti ·İilif-yllt) 
dJki ~ mii.b•eıkenin zi
ya.reli, 1''aıhrür.nis..yı t<Slıtl ooe
c~r. O:ıı;, ~·Eı~ oldll{,"1 ba
!olkat yo<ı.ııa tflkJoar jsal cyltye
c tir. 

Diyoniu. 
Onlardan, ıırUlı: hlç :khnse şiip

helenrni;>Jniu. Ailenin en zeki 
eıG<aıurıd:ın olaı:: büyük ll!lll\rea 

'bile; 
- Gelinim, 1- halde ıımfilnl 

ıslah edecak.. Raıhuna girnıiş 
ofan o şeytani hisleri, ~ çiğ
neyecektir 

Diye · ·tı."klıaklen emir. Pü· 
n.üyoniu. 

Yalnız F ıriiın= ze\·ci • 
kaThinı giıü .bir abe;;le yak.an 
mo.;Uıul bir endi.şeyi beğenerr.l • 
yordu. Vrliit vakit kü~Ü'k amu
ca ı Molla AlirJn ellerine sarı • 
!arak. 

- Amu.ca!" Cörüya=ı:n ki, 
S:ı-adetim ·n himmet ve ~-
retine kalmı~tır ... FalhrU.nn!.sa • 
yı, ne bıiylirk

0 

~ır a.Şk ile re;vd; • 
ğımi b!li)'Or.,un. Fikırt bu aşk, 
bana şimdiye kadar hiç 'bi.r.~ 
k:rz.ındımıııııdı. Fahrıinri. a da -
ima bana yübeılı:ten baktı. Ve 

~11...._• o;.r zaman. beni kcndi:~N:1e 
liiyı:k bulmadı. .. Ben, senelerce 
ondar. aşk dilendim. Onun en 
kirt;uk bır ıltifaıını bu~ ük ir 
b<iht.ıyarlık telaloki etlmı ... (Bab) 
denilen bu mel'un ~unıva 
<,:ı'kırr:asaydı ben bu hale clıe t.ı.
heınmül edecektim. Fakat ne 
Jaztk Jci, Fahrünniu, (Baib) ın 

tesirine kapıldıktan. 90nra, ar -
ı.k onun se\'gisindeo büıbülün 
Wnidinü keı;tim ... Onu, götür. 
Mübarek makaml;;rı zivaret et.. 
tirirloen, müessir :ıöc>l~r SÖ\ le. 
Oooo ruhunu tasfiyeye ,~ıı~. 
Ker.diısini çılgınca mutıab'botle 
"""en bir .kocası, şcrk-ale mıııh
ta.ç olan üç e\•Jadı bulurıtluğunu 
ihtar el (Balı) ın, onun ~alb.iııe 
&iktt.t.ıg zehiri çıkar. Onu dinir.e, 
a.ikosiu, zevcioe ve evlıHlarına 
dörcn saf ve sadık bfr ·ad!n o
larrut g!'lir. 

°*ordu. 
Molla Ali, ~eğen ı iıı bu ~al· 

vaıımalarından rt>k ınüteıesslr 
ohıyordu. Hatta İıazı zamanla!: 
artık J üzündcki maskevi rka • 
rarak· .. 

- folla :!\rahmet! .. Art.k ııcn 
i.ıa 'kadır:dan Y:>z geç ..• O; yal • 
n.iZ ~enden değil, .lıütiin insan • 
1 ktcn ve insnnlığın sü!li hisle· 
nrdcr. a,yrıhr.ı:-tır. Ve üzerine, 
bütü.n hısımların sa:ı.detini tc • 
ll'jn edecek nlan büvük bir '-a
zife alm;,şt.ır .•• KaJbinıkki askı 
Eök, at. Kendini tcscll;l'c talıs. 
Fı;hrür.ni.sayı unut. S~ad~tin~ 
ba•ka bir ~~odında ara 

• DnrGk ist ·orou ... F&i<a.\ Mol
la M !nnedin, bu acı tıak>ilkati 

lııızmeOC-miyccck derecede dar 
k.afalı hir adınn olıcluğunu bil • 
di~i !çin, oll'unla bu kadar ock 
kıotıı.."Şm:ıya cesa.rot. cdemİ\LJr ... 
Fahriinn.Gıyı biran evveI bura
daın u;;akil~ırarak maıu..dır:a 

isal edebilmek için: 

- MüsterXı ol, Mona fdı • ı 
.met .• Ben, elimden gelen her ~e-
yi y~pncai,!a çah,.acag:m. • 

Diyordu. 
•• • 

!Böyleoe a.rada-n bir av .luıdill' 
geçti. NWıayct, Fafırü~mn 
sab=lıkla 'beklOOl>i\i Horasan 
~"1rvanı gcidi 

Y()lcırlaT, bütün aile efl"G'dile 
vodala~tılııT. Karvar.a kıitılarıok 
)'Ola çıktılar. 

J llOÇUK HAB~RLE• I 
* Şe-tır'm 7.<le bulunan \'en) 

B.erlin bü~'l'.lk ell\iırJz S&f.f<:t A· 
nkan dun ö,::Iedcn sonra bele<lı
yeye giderek Vali)· ziyı.ret et
~r * Teıruı:lik ame!es' 90n gün
lerde (_'(>k azalımıştıır 1276 kişi· 
h1< olnıası ~h•m g~l.en ka<ko 
640 e düsınii<;lilr. Temizlik ~le
rini yapacak amele günde dört 
lira .stemeltl.eclir. * Hah;te uluran Ş ''u• ;.
dıntla birisinin oglu ~yhan 2 
gü11cl ber~ kayiboiJı1uş \'"e dün. 
Feorı<'? • ' il'erine bir \'(ICuk ce
sedi göı1.itmüştür. Ce,hanın ne 
surel1P ölmfu; olrduğu henuz an
laşılmamıştır. Ceset morga kal 
dır:lanışttr. 

u arı Yazan: HAYRI MUHiDDiN 
Belediye ikuMt müdiirlllg-u 

Diirduocü Vakıf hanına nakli ~• 

diW:ı ek' devam etmh.Lir. Sabal~
leyin iktıs:K müdürlüğünde 
~ıl olan Va!u n· ~ledi\e 
Rei!<i Dr. Lt\~fi Kıı'Ci;ıı· mutga 
biilge iaş<> müdürlüğüı:den dev 
ı·cdilme-k!e oları evrakın mua
ırele YaZiı.\-ctle~.ne göre ta~rif 
edi.lmesıni biolıdırmiı; ve işlerin 
:.>laıamaması K::rı de ayiha§ında 
nDrmal şl'k lcı.- :faalhete geçil-
ıne..,in' <""nn-etm;ştir 

Bugün ve yarın 
bazı y e r l e r de 

kesilecek 
Bugü~ s•a<: 20 den itibaren 

Cu.ma günü ikin<l.. va-ktilıe ka 
dar bazı bölgelerde teı'kos 
suıyu ke"iteceki<r. Booru1a.rm 
deı(Wiri·'mesi yüzünden hıisLI 
olaçak bu durum yalrwz şu 
mıntakalara iı tıisar edecek· ' 
tir: · 1 

Zeyrek; Küçükpauır; Ye
nı~-.. Eın ınönü; S~.rkcci; Sut .. 
tan lımi!ı, Kumkapı ve civa-

'Bey 0<1t L · Sullanahrnet 
a•asrnda bulwıan Halkah 
su•:an da 20 gün kadar alv 
mı:yacak.lı Buna sebep bu 
caddenin asfalta cevri~i
ne baslanmadan önce hallkah 
sıı borular: :venilenccekıtir. 

20 gün k:ad3r bir müddN ca
m>lcr \'C Ha!lrnh suyu alan 
b>na 1.ar su iı.t yaçlaıwı lla
n1· ·ye cq.:mcierin.den temiıt 

:Wlli SJ>O'Ulllll''< kelkuıa<:.M.. • 
lır. Çii.nkii ;poccularnnrı, lıer 

aedcnse hiirrİ) etle \·a;cmadıkları 
dertlerini, ~laaı:if Vckilile sou 
wt>Jantılamoda hürri)elle. ,1>İ7.. 
de hiçbir alanda hemen hemeA 
ı:örülınemiş gen·~ ,.~e tta-tilmen .. 
~ bir hürriyetle lkonuştulH. 

Bu l<ıplantıdaki koııuşınaların 
pntelerde çıkan notlarını oku
yanlar, sen hiirııiyetiaia bu 'ka
dar ·pa~lağına baynnlılı: <hıy • 
mama:dık edeınezle-r. • 

Yalnız, hlziın sporcularımnda 
öted.,..beri lbenıinı de tuhafıma 
giden bir anlayış sezilir. 

Onlar, Türkiyede sporwı yal
nız spor~ularm malı ol.tuğwıa, 

öteı<iııiu kimı>enio umunında 
olmadW:-ma inanmış gibi ılav 

raıı ınakladırhır. 

Ark...ıa..Iar! Spor, Tüıtdyede, 
asla )Ulnız sporqılann me;e • 
le'i değildir O, Türldyeniıı ınil· 
h IJir ıneselesidir. 

Biitün ınemlekel, sporumu • 
zu, şporınnuzun yükselme ve 
g<O\'~eıne grafiği1'i en yüksek 
il.gi ve benimstoıı<Oyle takiı> e • 
diyor ve daiına edecektir. 

Onun i\'in sporun. derdi ~·al . 
aız spo"Cuların değil, Jıepimi • 
ıindiL 

Bu nıilJi tlerdiıui:t üstiinde, 
Tül'k sporunu en yeni emanet 
olarak alan Vekil önünde, hü • 
hin ml'ııılcl<etin sı>or mcb'us -
ları gfbi konuşt.ukları için spor
eulaTımızı tebrik ederim. 

Verilen malürr.ata ı,>Öre mu
ayyen bir müddet devam ~ 
cek olan ,a.t)01'1'Tla1 \'a2iyetirı sil· 
rarle b<'rt:lcr'1f edHmesi icirı V('· 

ni lcadrol.ar kuTulacakt;r. ~ı 
kadrobra aşc i~let-in<k çnlı~tnış 
me.murlard.ı.·n bazıları alınacak 

tır Maan af'h Ticaret Vekili 
Beıh<-et Uz bugünl't>rde selır>rr.i-

ADL J
.YE ze gekcek ve bugünkü durum r- _J etrafında ;-·eni d'rckt rıer verc-

L- l'l.'ktir. 

----KORIDORLARINDA . 

B 
Tramvaydan attadı 

kaldı 
1 

ir müvezziin Adada- otomobil altında 

·-Y-e-nı-. P-ol-is-le_.r ki hovardalığının sonu 
Nleceklerdir. 

Fındıklıda Al,ı;akdam ~ol<U· 
şı.ııda 26 numarada oıuran i itan 
adında bir c:oct•k e\ vclkı gün 
'fc,...hane<len Be:ikta~a gid<!n 
tram\'a.\·n· 3asamağınM11 atlii .. 
m ' arkııd.an geicn Halimin ;da
,.,.,;nd<1ki 3796 numa·rclı <>i:uıno
b:lin altuıc.;a k~! ... l'~k ağırca va 
rahınmışt.tr. 

Dün T ak5im Abi
desine merasimle 
çelenk koydular 
Yıldı>ıdaki pol:s okulunu bu 

~ene muvaffokiyctlc bit'~ en Jl'>
li ·1er <lün l'<lbah saat 11 de Tak
sim Cüınhuriyet abi<ksine mera 
s'm!e eelenk kcıy:nll§larchr. Me
..asim·l<- V!ılayet Beled.yc ,.e Em 
niyet rnüdürUlğü eı-kıi\nı ile da
h~ lbir ('()\ lcirrselcr bulunmuş
lardır. Yeni melUnlardan Cen
g··z Gü!en·ü:z güzel bir nutuk 
söylemiş ve ~ddetl.e c ıs.Jan-

Polis mektebi il' n 5ö ilnci dev
I'Csini bitiren 190 gen~ .~zun 

<>!mu<tu.r. Yakında bu mcıunfa,. 
ra töreni<' dipkmıaları \E'\-zi e· 
dilecek tir. ---
Yeni f<ömür be· 
yannameleri da

ğıtdmıyacak 
Etibank kömlir tevzi ve satış 

müe:;o;e:."Csi tarafınd~n nıü.s1eh
lik.le!'e tev<ıi edilmek ü1.ere ba· 
yiılıktc~ vc-r.lm<>kte olan beyan
name!cr<kn 100 'bi:ıı adetli dağ;\

mı.,<mr. 
Bunun!"· beraber henuz be

yaname almam. vatand~ar 
mcvcuHur. llal'buki tcv;ı, miıe,;-
6CSCSi la.rafından evvelce yapı
lan he;aplara goiire 100 bin be
yanns.ornenin rstar.lbula yetmesi 
I.aemı gelunckted;r, Beyannlllil\.'
l~.rin bu Şl'ki!de tahminden ev
vel birmc-s;ıı.i'l'1 sebeplerı araştır 
rıiınaktad.ır. 

B;r gazele tarafından yazıldı
ğı şek'lde Eylül ayı baş.ndan iti
baren yemden beyanname da
ğ>tılması .dmd.J.ik mevzu.u.bahs 
dei,>iltlir. 

~ .. ı~-----~~ 
Kefilin ya saçı ya sakalı .•• 

Bir wanın adı çılr.acatına canı çılrsm 
12 y:.yn<la Enver adıııda bir 

çocud<tu. i'ki 'buçuk ı;enedcnberi 
ı:azele satarak hayatını ka7.ımı
yordu. Babası :Madr:Obazın~. 
KendJs:r.l:len b~ka üç lkaırle.~i 

duba vatlm1'!. 
Sorgu ~iıl;:iımlif:inin önünde 

yere c;&melmi~ oturuyo.rdu. Ca
nı pek sıkıntıh ld'ı. Yanında du
Tan arkadı.ı:ı .Je konu.şuyıor.dır: 

- İyilik edeyim dersin i'11e 
karşılığını böyle giirü.rsün! ... 

KilrbiL< derdi ne i<li. Yine bu 
rada duru~urdu. Onunla kıınuş

l mQi(a karar veıüiım. Baııa tıaşı
rta geli:'r. <'r anlattı. 

- Onu wakt<ın şöyle tanıyor 
dwr. B>r gün geftli bana. yalva-

"rarak rıca etti; Aanan ne olur 
UbtaD2 söyle de bana da iş \•er
si dedi. Ona ken oldum. Der
kr ya. kdiL.n ya saçı ya sakalı? 
Fakat da.ha ilk gün<kn yap.ma
cbğını bi.l'akınadı. Kendi lıesa'bı
na 145 gazeteyi aldığı g bı be
nim ı>amma da 100 mecmua is
tiyerek sattııkların: gcli getilıme 
den. Aciaya gKiip para! harca
Y•P eğlenmiş. Hem bu ga7.eleleri 
o kadar \.'l::Urza ,.,,.mı.4; ki bana 
ustama nrıın <!Okunmakla kal 
madı, diğer müvezzi at'kad~la
rın hcsapfarın>da altU.st etti. 

- sen günde kaç kuru~ ka-
zanırsııl? 

- En aşağı bır l.ira. 130 kuruş 
tan lô zla kazandığrm günler de 
oluym, 

- Mektebe gitmiyor musU'll? 
- Hayır gidemiyorum ki. Biz 

Niı\'deliyiz, ()rad'an burava bir 
kaç sened:r ge1ıııi~ bulunu:y<>-

ruz Niğcede üçe ı<adar oku
dum . .i.stı.uil:ıı.:!da teıu ar okuv;;
bilımen. için şahadebıame ;;.ti. 
yor r..r. Bi.r tiirlü getirtemed>k. 
'Ben de boıı; ciı:.ı:mamak mak.-;adi
le çallşıyıoru.ın. Bu, Jşe girdikten 
t>eıı. ne lı<r ltiın5C'ye borç odin
dmı ne de Jdınıseye karş blı- yüz 
karam \'al'Ciır. O Nuri olacak oo 
cuğa o kadar içerliyorum ki. · 

- Seni ele mi suçlu görüyor
lar? 

- Yok canım. bôyle şey mi o
lur. Ben .şailıidim. Ustam benim 
namuslu olduğu.mu bi1ir. Ona 
iyi et i.k, yüzlimrlZÜ kara çı .. 
kaıdı. Beni mahcup etti ... İ,<ıte 
buna yanıyorum. Böyle yapma
saydı doğru dürüst çalı.,qsa icli 
iy't oara kawnır iıa~lıks'!Z kal
maz bunun gi·bi kü-tÜ bir hare· 
kete kaTl<,~azdı. S'rndi sank; 
ne olacak? Bir insan'ın adı çıka
cağı.na canı çıksın! Bir kere on· 
d&ı1 hayır ılx.'klene.mez. Kımse 

itimtt etmeı, kendisine yardım 
edip iş 'bumıaz ki anık,. Halbu· 
ki bu yaziyette parasız kalacak 
tekrı...r namussuzca fena yollar
dan harekete k::.}k'ıışacak . 

Kücük Enver bu 'şe o kadar 
içerlemişti ki, y.ınık yanık kcr 
nuşı.ıyordu. Onoo düriiıst olını
yan insarJardan nefret L'<ien bir 
karakteri vardır. !Hayata bü~·ük 
olgun bir ad"m ciddiıyetilc a !ıl
ımış bu!ıındUb"lln.dan bu ibk kötü 
tesadüfün üzücü kmklığı iç'nde 
idi! ..• 

Küçük Enverin allıl-:ıkma hay· 
ran ol:ınamak mümkün değıWU-. 

AYŞE GOL 

Yara!.ı Ş'o<:!i c;ocuk hast<ıhan€
s ne kald rılrrı~ şıclÜr yaltala
narak karakola gölürülmü~tür. 

Eroin kaçakçısı 
Gala tada .BankaL.r cad<ics: Er 

gı.wani sakak bir ııwııara.lı T.ıp· 
tas ıhanı odabal)1'"ı sabık.ahlar
dan V~el oı;.ıu Ana'11as öt~ 

· derııoeıi eroin L.Jeı»'.e meı:gul ol
makta -0lcluğ11 emniyet tes.kilfı.tı 
tara.f!nclan lıaı!x'r almmış ve A· 
nastasın evinde y~pılan araşhr
malar netioeı.inde 22 §işe asıt a
setik, 200 b:ıı draih.mi \'e 1t) add 
Yunan tahvi\ılıt ele geçirilmiş.tir, 
A~rıca il'zecinde de bir ç>f bı

ça·k bıı.lunmu.ştur. Bunl.ar müsa
dere ediJ.erok suçlu yskalanmış
tıı-. 

Bir çocuk eski bir 
blk•m• soydu 

Samatyad11> Çına• caddesinde 
36 numaralı evde oturan eski 
bakimle-rden ilbratıim e-.:Velki 
geee Bcyoglund.a Tozkaparan 
c<ddesındcn geçerken arkadan • gelen meçhul bir adamın hücu-
muna uğram~lrr. Adam kuıv
velli bir çeln·e ik hiik'nri yere
nü:şü.rerek ccbındt· bulunan on 
d6l't IJrasi'le bir altın sacıtmi a!lıp 
kaçmıştır 

Yapıl.an Ha;rtıııma scınundaı 
bunu yapanın 16 ya~ların.da Tev 
iiik adında bir çoeuk oldu.ğu 
meyda-na çokmışt.r. Çald'ığı pa
ra ve 6aat ü,zeande bulunarak 
sah>bine ioa<le ed:Jın~ suçlu 
hakkında takibata başlaıııru"ıır. 

----o 

O 
ııgiliı pa) •.l~h tında tuplaıı • 
tılar lngılı1. ve> Aınerik~n 

gazeteler.imle de\ aınlı nec.. • 
riya.ı ŞU günlerde hep ikinci c~p
benın açılma..ı etrafnıda yen; • 
den baş giiı;ıer.,n hareket ~·e faa• 
liy..tin alıiı-tleri.dfr. 

Avrupa kıt'uında müttefik • 
foı· ikiııei bir ceplıe acmaea kaJ. 
kula rsa Alnı anların bu ceph<>
Ye ~ı a~aıni surette muka • 
veınet züster&<.oekkmine süphe 
yolctıar. Her ihtimale göre· wua 
zanıaQC!aıı.btti Alnı .... taralı h.,.. 
zırlanıp duruyor. Avrupa Jut'•· 
~a ikinci cephe bah,inde ın
gı.hı .Da~, 0 kilinin oğlu Randulf 
Çürçıl de Aınerikıtdıo bt>nnatta 
!>ulundu. Randulf ordud• .. 
1 

• • " mu • 
ıun \'az.iioleri o1an orta • a t· ,,. . ,.,a 
" gooçtır, Bahası gen~P ·rinde 

a,t.....,..Jik H siya"<!t saba ıada 
er~e~eu ıııurnUakiyet göster· 
mı .lı. R2ndotr dcı hundan on ,;.,. 
n 1 • . • e en·e sı~ IKl ha~· ata atılmış 

'~ .Aıııcrika~·a giderek orada İu
gılız mali.' esinin bir takım e~ i 
usullerini tenkit ctıni~ti. Hatl;l 
o sıeu<'lerde hah.ısı da i~ basında 
bulıı~ıuı or. oğlunnıı kendisin-e 
('.e' rıleu tenkitl~rini ic:itivordu. 
Hula,a RaııdoU Çorçil • k.eıı<liru 
Anglıo-Sak,..ııı .iileuıinde halk .. 
ra.\!nd;, g~r. dola\lr n •- k .. I ~ ı UıAJ 
'°) .,r, ya1.ı )·•ar bir genç 01 •• 
r:'k ~aoılmağa muınifak olmuş, 
'"~a ı ha) ata büyük ümitlerle 
girmi tir. Bu harı•tc de askerlik 
hayatını görii.ı or. O sahada ken
disin.den bü~ ük bir faali) et, ..-vk 
l'e pym buluyor. Kendi s.alıa
sında babasuıa kı) DLl"l!İ bir yar
duncı olacak. Randolf Çiırçil n.İ· 
ce vıııkittir bahsi açılan, kapa • 
nan sonra geaıe açılan ikinci <:ep .. 
he tllt'\'ltnında ortaya :şunu koy
mU:ı oklu: 

- Ainçi cephe a,.ıım ... ıu-· Af-
rikadadır. ' .., ' 

B""':' ondan daha evvel 'liiy
le,ven lngili:ıler Tanlır. Bt daki 
)'<'1lilik '!U sırada te.krarlaJ1111a • 
.sındadır. Bununla beraber RUJ 
taralı ikiJ>Ci cephenin Afrikada 
a~ılmış olmas'11.l kifi görnıüyvr. 
Ştındi:ye kadar her l'esile ile 

l<ıoen cephenin mutlaka Av· 
rupa klt'asında 11.çılmasnıda l.irar 
göst6ttmok·tedir. Diğer taraftan 
da tahmin Hildiğine göte ınüt
teltkler ikinci cephenin ~masa 
zamanwı aralarında ka.rarlaş • 
tırmışlardır. Zamanını kendile
r! biliyor. O müsait zıı:ına.n ge • 
lınce bunda gecikmiyeeelde:r, 

Bu tahmiıııde de yenilik yok. 
Avrupa krt'asmda bö)'le lıir ee 
heuin - günü açılıw:ağı c•e ı:
tele.rle iıliın ı:dilıniyeceği ma • 
lüın olın:ılüa beraber burada 
kaydHilecek ye.ııi bir terakki 
var, O da cephenin açılacağı za.. 
~anı ta) in bıısusuıı.da mütte • 
Iikler arasında tam bir an.laşına 
hasıl olduğunun söylenm..ı.ıte 01• 
mosdır. Fakat ötedenberi Avru
pa kıfaısJııda ye1>i bir cephe a• 
çılmasıo11 e611Sen muhalil olan 
İngiliz askeri münekkidlerin fj,. 
kirlcrinde bir değişiklik görül • 
~e~~.t.e, bıuılar ı;ene eskisi gi
bi düşuwneldedirler. 

~~~~·~~~~~~~~~~~~-~ 

Mangal kömtlrl sa
tışları da beyuna

me De olacak 

Bu i§te acemice atılacak lıir 

•d.~m':1.' llt'nradaa tamiri pek 
mu kul yanhıJıldara yol aça • 
cağını yazıyorlar. :Böyle ınazik· 
bir ,_lenin heyecana, gilıel 
söze, edt-biyata tahanımülii ol •.. 
m1>chğını işin tamamile bir he-> 
sap işi oldu!ıJnu tekrarlıyorlar. 1 

Bunlara göre hıgütere zaten da· 
ha hazrlanmakla, Rusyaya ha.rp 
ınahemesi göndtırnıek için im• 
Utını arttırmakla üzerine dii • 
şen en büyük vazifeyi yapmak • 
tadır. Avrupa kıl'o ında ikinci 
bir cephe açılırsa İngilb ve A· 
merikan haJ"p malzemesi ancak 

Pek ti<z penleden konuşmu
J"Ol' o..rdı amm.a, ne de olsa ara ... 
d" biT, 15(..,;lerinin diyopooıonu 
~·ü .·Si:liyordu. Lambayı söndür
müş olduklan için • üzler:nden 
k ·• nefret, keder, p·_manlık, 
in!.al gibi biıtıiri üstüne sırala
n bılecek bu cınst<·n .h s1~rin 

derecesini kest~k mümkün 
n~myordu. Fakat Saminin de, 
C "' lıenin de act.eleleri ıekallı'.ıs 
t!ıır bir halde iıi';, Yat~ ın ;,:n 
de '> r mıktar datı.a bi@.rleruı
dcn uzakla.;tılar. Hc:e Ccınile
r r: ara"1ra sinir<l<>n tir t>!r t,t. 
r ni Samı '\ .. ücu+Ietı temas 
iı>\ck- n!mas bıle, y;,,,e pek iyi 
anl rclu. Te,·&· e!'kidcn ) .ne 
b(; 'e b:r yatakta sarm~ do!.ış 

·uı.:. ın zaman C<m;!e. in tit
re· lrri? ... 

- S n ben. bir dakika 'bile 
sc "Ir.cd;n. Sen k bsrz a<lamsın. 
~ Tı· n, sc\·danın dcm·yorum., 
r. o'ma:ısa şcfka.tin ır zerre
s.nı bar.a j?ÖS\ErcLıı mi? 

- Hanı!llt'fon<li de Ai!an be· 
y·n kızı olduıtl&raıı unutu,yor-
1. r gQ!iba' llep bir mayn ! Sade
ce menfaat ... f'u kadar maddi
J n - b r kadınım !'efkaıe, rev
giv<' ne ihtiyacı var anl.am."YO
f'i.im. 

• Cemile, siııiril ~kahkaha Sil> 

.KADDN 
DE<Giülb MÜ? 

: t· ~ .. ~ . . ıt ~ • . . 

l_N_akl_e_d_e_n:_M_O_A_M_M_E_B_A_L,_A_T_U_R_N_o_ • ...:...(5_;3):.._.:I 

lıvercl.: 
- Menfa.at mi? Riea l-derım, 

S"z bu kel:meyi kendin'z ı~ın 
saklasanız daha ~i ol!.ir. Bakı
yorum, pek çatıuk unuttunuz. 
Sefil, hııtt.:. sok k süpü:-gesi 
olduğunu~ zam1lnları... Böyle 
bir adamla evlenmege tenezzül 
eden genç kızu1 cıe menfaati o
luınnuş sanki? O zaman paranız 
mı vndı? İstikbaliniz mi val'· 
dı? San'atuıız, tahsilin-;z mi var 
dı? Halbuki ben ... 

- Evet, evet... Siz şu ~ur 
Affan beyin biric:k kızı idiniız. 
İstikıbalin:zı hep sigorta altında 
zannediyordunuz. Fakat sonra 
ne olduğunu gördünüz. B;.,baru 
zın niçin kerd'sini ökiüroü.ğünü 
elbette benden iyi bilirs:n'z. 
Ben huni.an hanımef»ndinin 
su-atına vuırlum mu? E\4endrk 
te bugüne kadar aç mı kaldınız? 
Neyiniz ek:;ik..?. 

- Y~amaktan ... Hek! b<>ra
ber yaş.maktan ·bahsetmcıne

ni.z daha iy< o\ur. S:z ga 'iba be
nı hiç b'r şeyın !arkında d~il 
zanned'ryomunu2. Bımka·ya k()y 
duğunuzu ı;;· ·lediğiııiz hisse se
ne'.Jer m ne oldu~ Tab!i ~inizi 
gördü. O zaman hastaydım, ço 
cuğum yeni do~muştu. Eve bir 
diLm ck.mck get'rccek parar.ız 
yoktu. Başkal.arının saha.beti ol 
mll<'aydı. kim bil·r ben ölüp gi
derd;·m. ZaııaLn zin ne h<.»ıp
lar pe~imde kıoştuğunuzu ben 
pekala bilirim. 

Cemilenin sesi yükselmeğe 
başlaymdu: 

- Simdi de Hovret beyin a
yağına karıpuz kabuğu koyma
ğa çalı~tığmı7t da bi;. rim, Be
nim s\M'atıma vurulacak bir şey 
ycktur. Fakat siızin suratımıza 
\·urulacak neleeeer... Neler 
var2 

- Teş<-kkür ederim, beni ne 
kadar çok ioyi anlamışsınız. 

- Yok, müdahaııe edecektim. 
Hangi looca hangi baba görül
m~ ki, ter-.ızinin bır ketesine 
kn.<ii n·o·faarl.t:ri01i koyup ta, 
öbür kefesi ile karısınm ve co
cu.ğuna çrkt'T·liği ıztır: pları 

ta.-.,;ın, Çünkü ben ve çocutum 
i.>lKla\ projelerinirue h.ç bir 
rol ()ynam ~·orduık. Zatm·liniız de 
bizi fınfıli lb;r yük g.bi sırtınız
da taşıyordunuz. Hastahanede 
ö!i.ip gi•*'yrlim, km bilir ne ka
dar mcmnun olunlunuz. :ıwet, 

eY~t; ee'13!.Cmin üzerine bayram 
Y3i'ardınız. 

- Bun' ar eyle lafiar ki• incir 
çeltirdeğıni dl:ı1duıınaz. Hayret 
beyin şıhsmdan iştifade etsey
d:m ibu bir kabahat midir? Ka
zandığım paranın hepsi yaJnr.ıı 
benim ku~ağıma gilt.i sanki! 
Tl.,;.:;e seııet!erinden babscdivor-

sunuz, Si'li ha.><alrktan kurta
ran, siz~ yine s.ı.hJıatirY.zi) eski 
gü:retliğinizi iade eden lbu para
dır. Ondan sonra bana sadakat 
gOO\erdini'l değil mi? Beni ~u
günkü dlirüışt hale get:ren en 
ba!fla sizsiniz. Kalbimi ku.ruttu
mıız. 

- \Ben m;, ben mi kurulmu
şum. S'o: artık ne söyliyeceğiniz.l 
de bilmyrsunlllL. 

- Ya Nazımla evlenıscydiniz, 
k1n:lbilir ş'ır:r.di adamı ne hale 
getio:irdiniz. 

- MaşaDa.b! Hafızanız hiıTııi 
yer nde ... 

Pes ve li7. perdelerden hep 
cSiz• .lıitaplarile başhyan bu a
ğız kavyası devam ediyordu: 

- Unutulur şeyler değilı bun 
\ar ellıelt!' ... Bana karşı kirun;.z 
N<iızımla ni~anınrzı lxm:iu({um 
günden itibaren ba~lar. Çünkü 
s'z o •ama-nlar; gençl.iğmıden, 

size karşt olan meylimtlen zev
kiniz ioçin i9tifadeden 'başka bir 
şey dü.5ünmÜ<'CrdıP!"ırz. Benim
le c-v!.enmek ak"ınıızdan geçıyor 
mııy'du? Hayır.. Sonra Nliclım 
;,ırrnde b;r altın damarı kc.r 
fotli!Lz . Bu 4atl.a evlenseydini2; 

(Daha var) 

Maohnıkat ofisi ayibaşından ı
tı'baren odun ve ki:imÜr satuıta
l'ma ba '•yacalrlır. Salrş!.ann ma 
den kömürü sat.,,ıarı gibi \beyan 
name ile y;;,pıhn.aısı takoarrür et
miştir. 

Diğer taraftan Ofis Alemda
ğrnd:ıki ma-ktaı ilia.te etmiştir. 

Bu ormanlardan kesilecek odıın 
!ar 'eh6n Anadolu yıoik,.,·ma 

gıönder'lecektir. 
. . . . 

r l SÖZ 

....... ,,, ... 'Y' 

"'\ yeni repheye verilmiş olacak, 

GELİŞİ 1 
Rusyaya iste.ndiği gibi yardım 
edilemiyecektir. Sonra dii!'er ha· 

___ J tırlanılan bir k'f'yfiyet de dur: 

M d k 
~~an tarafı Rusyıtda i.,ini bi· 

O ern ar &• tırd•kten sonra ing;ıı.,reyi istila 
daş 'ık 1 etmek emel ve üıni:ı:l.:nl hiıç bı-

Murat Kerestekeser, fııkat bi· rakmaınq oldtJğuoa gore İllgil-
iereuion dıtha bra günler io 

raz yan ke;;er birisi Bt'yoğlun • k nvvetli 8ıulumna"1 zaruri gö • 
da r1111gddiği bir adamın öoy • rülüyor. 
nuıı.a urılll>l';?. büyük bir hasret. ::============:::::I 
"e muhabbetle lı.ucaklamış. fa • 
kat peşinden de çok sevdiği ar
kadaşıoa benzettiğini süyliye • 
rek binbir özür dilemiş. 

Bu amdaş canlı kereste yan· 
lır.esici uuklıışınca adamcağız 

C'ÜZdanile 600 lirasının havalan· 

dığını gönniiıı! 
Kerestekeser yakalaoıo malı-

kemedeı 13 aya m•hkiım oldu-
Fakat, ~·anıln11yorsak, in ııın 

bu son senelerde bö~·le bir ev• 
den o ka ar mahrunı ki alnn• 
dan da olsa bu kndnr cıııtlan 
bir a•kadaş kucaklama. ına cüz· 

dıınını feda cdece!ı.ler çoktur! 
CU1RJZ 



Ja · TEMMUZ - l!UZ' 

·SON'fi':HABERLER 
. - . ... ~ .. 

Amerika da -Sif ah altında 4 
m ilyo n asker var 
V:~~"n 29 (A.A.) - M. 

Rı:oz•dt g"""1aciler kon!eraıı 
suıdıı söy !ediği bir demeçte A
mer:ıkan•l! ~lnıdi silah altııııcla .4 
ırıi!)()n , . ı~·i buluoouğunu bıl-
di~tir. . 

Bütiin Anı-e«ık•n kuvvetler:-

f 
ita/yanlar 

yine isteklere 
başladılar 

Vlfldea Tanas, 
Korsika ve Nlsi• 
vertımesf lsteDIJor 

\' "'°"""'- ~ (A.A.) - l~• 
ba-a.ııtı Jt-r.oOfln }'~""* ~)P.)'l:ürcte 

Y••T.•TJ. bao;lo.mı1'a'. 
20 Tetnmnz ~,"':hP l';ııi.r ~Mlb'•n 19-

~:r>ai '°y!e dernt-kl.ı'!a.ı•· 
Viti ttüKüına•b, bt•1: ııe ~r bol .. 

ioC\'~ alty-i:ıl.arı 1.bt~ cte, b:L.e ola.o bo.r
CUU~t ödeıT·• Wıdir. a:ı: N :>t, Koı~k~1'Lı 

--~----

f~O.Alıl 

( 

\. GININ MESELELERi J~)== 

Sarı Esirler Müellifi Meşhur 
Pearl Bu ele ' a Gör~ 

DAHA BOYOK ÖLÇO
DE HARP GA YELERi 

M ar af A~rikalı kadın maharrir diyor iti: cŞarlr· 
ta/ııi müttefilılerimi:zıe hayat ıeviyemiai malwıla:ıa 
için harb ettiiimi:ıul en bahaetrniyelU.. . Çiiıtlııii mazi· 
Jelri teerii6eler b izim :uın,inliiiıniıul•n IHıflıalarr 
- fay.la olmaôıiınc Ô.poi eile~rniftir!11 \_ ____ _ 

niıı bu rak;ıma dahil bul.uüduğu 
Jar,.cdild~i tıııl<tdirde kara or : 
ciuım meve<ldı10un 600 bil! J,;i.. 

<;iHk ıbir veküna bal'.ğ olduğu 
anlaşılır. ·Bu da, harbiye IU!ın 
Stiır;>JOn taI'Qofıııdan 1942 nilıa -
,\'llt; :~.;n eri~leceifı tahmn ed:ıl
n1is olan vekluıa yaktıaşnı(ıkta
clr· 

Almanlara göre 
Çeviren : NIZBET BABA 

2 (*) (Be~ tarafı 1 irıti •abifc4e) 

Sovyetlere göre · 
{ R~i taraiı 1 irıcı ,;ayjada) 

tır. Bu birlik, şimdi cfuŞman 
ırlıs bölgesinin içınde 
ş:ıdd..ıli mU!lanbekr veıu.ek -
ted r Ci,·ardaki kes>ır.de askeı:
len niz ilerlı:ııı--"ılercl'r Bu kuv
\'i."tlcr dlişm•ııı bir~'Ok meıkfm 
rrlil llerden ç kamuıı:a ~'lll!Ş -

Alman h · \'a kuvvntleri Don 
delta-sı1'ClJ!<ri dii~man neJıir mü· 
n:ıka !atına kan,ıı yapt.gı 1aarru.z
larda ür Sovyet tıopçekeri ile 
b~, ka iki düşıı-n geın-..ine bom
balıu· b:ııbet el tirmeğe 2ll\l\ al • 
iak olmuştur. 

n.<l'kt.dırlm. • • 
BataiSk biilgc~iıı.d<' şici<letli 

çaııpışmalar olmaklaci:L·. Birliıl< -
l~r'miz ardıan.t:na yapılan <loı:t 
d(~an tau!TlJNrıU 1Jiiskürt -
mil§lt•rdlr Dtı..,«IDan ağır lkı>'.'''P
lara l •raım~1.;r, oriıı.c.>k CL1Jl'ıc
,,jniu bfr keSnnirıde Ör<'mli mik
tat"<L. taııılol;; rın i~tirakile şid -
de'lli .mulıareılıcler · cer"71· an el -
ı·n~dir. İki gü t>lük bir Çiiil" • 

µışmad.:ı 100 den farla df"Jlıı~ıı 

tınıık, tdu"ıı odikıı iş lir. 
Aln"~·r.· yültsclt lw~aıı<lı:nlığı ı 

bııt.dan Rus ceplıcsiııe hıı.~·a bic
liklerini okluğu kadar piya<le ı 
kuvvetlerini de ıı;:kletmcl<.tedir. 
V~lnn 29 (A.A.) - Ber-

lindelti bir lsveç gazetesinin 
nıı.ılt<ı1biri şunlan hild:riyor. 
Alnıar.. ru.1rerl mılnfillcri R · a
rın Vorocej kesiminde pek faz
la ~nık ,~ rop yığdık !ar1111 söy
laıHaU!icl i rler. 

Bu vazi,reıt, Alnı.ani.an er<li • 
~eye dü{"ir.ıne'kteı:lir. Çüıı.k.ii, Al
man oroularının sol cecalu tböy
le!ikle tehdit allına. düşmüş o -
luyoor. Voroııej keııiıniode a<ea:zi 
auaıara ;a el\Oerl.şL'tlir. 
~a 29 (A.A.) - Ru..,"Yır 

da ~r1ı:esi azami hMlJ g:ı;yreti -
re dawt füea Pı-ıt,..ıa gazetesi 
şi>yle deme1ctıcdir-; 

Düışm.ıtl !bizi te.\dlt ediyor. 
Marn l~et\miızin içel'lcrine ka • 
dar girdiler. D~mar.an .Iumu -
ruh1p imha edilnıe:;i ~ımdır. 
Sizin va,zifo nıiz omı vıücı.<diinüz
Ie, hay<Jttnızla, kanınszla dur -
durmaı.tır. Bıı cit!di günlerde 
~r \"lNanıdaş silahlı k1IVVetlere 
u~ ohnava lılliZl!'lanmalıdır. 
Mu1ıaNbe'.taıiıuJ:ıritide d;J;;kaıl -
.,;zlik a!fooilemez. Kimir.. ,.a.zı -
fesi ne oluma ol:;un t-ııızırl.m -
nıak için \'akit bulmalıd:r. Her 
keş tü!e.'k laull.ınmaı.<ını el 'bom
bası ffiım:ı.ı;ını ve Tnuharebe sa -
~~<!loda na ıl variyet alındığını 
t>grt·ı>melidir. 

Bir milletin en 
kıymetli vasfı 
fazilettir 
(Baı tanıfı 1 inci .. lııife4e) 

~ sr.llt't ktJ'!DleU ''erilen fazilet.. 
k.Or.ılkl.an ve dül'lliltlt&<t'll as!<ı av
nJm.<qaıı ~'- Şbrt"fli bi.r piya,.. 
1-ir:I vurdır. Bu tc-. ..-:·i boz:ı:nanı3 iz
IUlf tf'..c.>('i'J"UU.n ÜZ.f'r\rıd,c hass.1~'0'·.etle 
ti~·ı~ ··c:M.'eri b r mcV'Z'ı.a.dur, \·atan
da.ş 3 >ır. uııut.n:ızı...,. lci J\5lli Şer!
"' z, bıı· n.UJct'n l'n k1;>mı.-lf! w:ıtıru.n 
faz'J t, ytik8i'li; k.:ır:ık.l!er "" de -u t. 
l~ o ciuguıu.ı. bt'r Vt:".Si ı ~ t1s.~ • 
bu,rı.. r'er 

V<ıkil bundan """'"" İzmor<k
ÔÜJ'Us ltlk h:ı.M«-Ucr.in ve 
fu 1 n fi t ım ı ttgı.ne 
be. nıiugunu oyl.y 'Ok topw 

D 1f't ven.o r ' 
1) ~ Uı:, Tic&r<I oda-:ım\3n 

:ı oo K al:3 f - 1 
~""' " z::.,..ret Y"IJ!l'>I ve bazı bae 
L J le bı..' rımu.ştıır. 

Tfc an ~-ı:KiıJ şEııt:n:oa: 
Vf RİLı:N ZİYAFl;TU.B 

z.n r 29 'A A ı - c. H. P • .,·u-
,. 1 1 )'el ıra fınd. .ı lıugun 

ı s teı dm:ız ~ Ti:ca.. 

k · şen, b> r '"'!le zl.)'l!!eti 
. Va'i, kon:utanl.ar, bele

lin "' 2"lmtindd::f 
e: :ıı tly3{t tte blcor bu.-

- .. ~ ·~. T-..n s:ı:ı.t _0,30 da dol 'li-
ca.ı·M V< ~ bo sı 12r.f dan 
K "' ~ bolt!<fiye gavoc 
dıı O. BehQet l , rctk>e· ı.ı,-

• ~ı.r. 

G<'<:e L ... arruzları .cs~Jlda 
Volga nlJhri ÜlllÜnde birÇQk ta
~ gemilcrı .ilr.ılıa ~-dilmiş veya 
h~sara gra'tıln~ı~tır. 

Voroccj Kıöprü •basır.a karsı. 
1 • ' 

yr.pı an dü~man taarı,uzlarır.ın 
püskürtülımesi sı.rasmda 29 Sov
,Yet \a-nkı tahr·'P olunmtı,ı 
vı- iıa,,ka f:.-,Ja sayıda ta:ı'-k da 
b:wa !kll\'vellerhni'1. lar<ı.[ırJclau 
~vaş clı~ı bır:kürnı(llu·. 

V o!J.oy oc;pl>cısir.tle Sovyetler 
Önl'!!' Ü kuıv'\"etlerle, taraLıını2 -
dan 1utular. bir. köprü bacjına 
karşı nctic<"'iz taarr!J17.laı· yap -
mışlardır. 

BerUn 29 (A.A.J - Aılkeri 
kaynaklartlan bi!diriliyoc: 

So\'Ye!lerin Voronej yakınla
rzı*WJti Alman mevzilerine kar
~ı boş yere ~--a.ptıkla.rı lıneuın -
!ar Mookıo,-.ı radyo.;;u!!u yeni 
maı;altar yıaıpmağa sevk<.'1ınWkıte
dir. Bu radyıoya göre, Alman 
krt'alaı~ aiirr 'kayıpla<"a uğraıruş 
ve üçüncü Alman :ınotörlü tü • 
mt>ni bu oolgede imdıa edilmiş
tir. Ha.l>tıki bnhis me'\7.uu ol-.ıı 
türnm '\'oror>!'jde'd harekıata 
hiç iştim etmemiştir. Ağır !ka
yıplara uğı'-.ıdıklm iddia edi.len 
diğer kıt'ala:rsa ~'Ylltlere kan
lı 'kay1plar 'Vt'T'dirmekte d<!'\·aı:n 
etmeı.tedır. 

S1ıci<bolın 29 (A.A.) - Oli: 
Ti:moçe~ ord11su filen ibiııbi • 
rir.den aynhnış bulunmallcta ve 
ayrı düşen 11d grup artı'k muva
sala v-.ı.srt..lanNlan maıhrum lbı _ 
rabl.nıL~ olmaktadtr. Btl'flOUıl se-
'bebi Stalfogröd • Krasnodar de
:miryolunırıı. h:.va llıoırnbaruı -
'lt:an! rı ile ve belki de d..tıa 
şimdiden Almar. ileri lrollarile 
kcsilınL< .buhmmıwkıtaıdı.r. 

Bataisk'i tertt ~ mru.nda 
blan batıdil'lci Sovyot grupt> h3'
len Rootıof cenıJbunda 70 .kilo -
metre mosafeu.c mr demirvolu 
şui>c- ha'tı üzerinde bul~~n 
Ktr!'0h1dıestl'.ro'a doğru çE'!k'J _ 
rnektedir. 
.Bund~ ı:. baŞka Rımuf tlıoğu r 

sunda Don nehrini kü-tk halin
de ge<;en Alınan kuvvetlerinin 
bu k"'CSimde teıhh"ke aLtında b11 -
!ur.an RlltS l<!uvvc<tlt'ri Ka!kal -
nizıbya nX'\'kii yakinlııdl' !\Ian1ç 
ırır.a.ı;'lna clıı.-«r. tbulunm:;,'kıta
d...r. 

A vrupacJa iç 
durum 

(Ba1 tarafı birinci sahifede) 
sad;ı. Afo,:;m hal'p divanı Lil!e 
şehrinde oturan v,. hüyü:k bir 
kısmı maden -~~.e.;i ~·, .,8 . 

.,...."" '"'"·'""" - St-
vili oo:t<ıJama lı~l'(>ketlcı-i yap-
tıklan ı:1:ın id3m;ı mahkum e.t
mi t r. A,lınan son ha:ber!~c gö
"' Fnuı da sık sllk ll.'.ıJa.m.a 
b:ar krlleri v ·ku bu..ınakıa<iı . '· Drııa>'de birçok m n ıımeıl< 
kon- ni t olduk'- ııaı 

•l mG h:. ~lk<'lll?ri y 
ır. kt edLlıniş' 

Le 29 { A.A ) Lt)T'.dr:ı-
y o: lav m :.hl 1 r;re ge

.le.ı-e gere, Ahnıml.:ır 
104 y~·ıvı rşu-

lendir. 

BöJ Bad arı 
~urlları 

Aııkıara 29 (İkxlam rnuba!bı • 
rinden) - K y kact !11.arı gez -
ci k larırom faalyetınin elı:im 

V un G dıı.ıııda lşle
nn u otiuğu Z<.JDana isa\ıet eı-

1' k kjjyHllerin daha geniş 
mikyıısta stıiadelerine imk.in 
ve uı:ıoe kıı.raıılastırıim ır. 

ı l ·p gaycle.ı:•ırt fu1en h•ı\ıc&Gını ı 
~4ıl t~ı uıiJli b6k.a '™ wı~st üze
;raıe dRODi·ım~ı11.u ı Çın. l-it.ncYatan. 

J.~: .. t~n yahllt. h4 .. Jla~ ıbir tn~ .. 

t.nulınıan·ulı kı r.,·İoJn ci~ t>aı:ı .ı,tın;& 

kayıtlar·ı \ at"dır ti bunloı-1 hf.me.ıı 
şiıı.Ol. iJo\'I_. vum}.Kl Pof* mürı 'k.\l.n
dür. 

J\ b . ..:..f'rl~· ~ ... moxiıı:ıu1.ı lit 
lok~a ""1 u:n. Ht•p;cı~zıin bu va•ı:kn 
.Y{"rını• 2ı>1rrµhilmcsı ıç,n. Mrp ett -
~ ;ı:e h· yoktt..-. 

flıYrıQl ~u cta. n1ul1 :k.'K.aıklır ı t-

tı !ıwı:.lt'f'lıniz b;z1nı twıya.t e:v ye 11.: 

muha:hı.Aa rlmcn~n ~~ası çln h.ırp 
eln•ek"cı• vtk Qr... .. d:.t.. al.ı;,.;.. ll d g;l
It•'l'tlil' Aaı.en h.,,yal sı•\·iycSl bu 
ba1'!)·1 QVk hcr..csi bir cephı-sid.ir. 
R-<tiil , <.,:ltt ıft' lılllJ .1l31~zlt•ı in h..'1 .. 
yeıı! St'V::"'t'fırr bi1 .. nlkı ilt· :ntıil..<.;yf'ı-C 
<ı UT•an a." Bu onı~.;ı n\WiQl glbi &ı:

li ·• Aı?Ckı.kı ralk b r ıl\llyonerlc bir 
(~nç;:.rr n h;ı.ywtı lU"fl .. ,rlıd:Ki k.adaı- bü 
y{.Klur. 

E:ı,ı~n l)ıaııu bay:.t sı•vl)·ı.,ıl.iz ına.

riOe onJ;ı rın t:ay.ıtı 01'.f"lrindf• hi('bir 
tat tn,15UlU cı..-tim;e-:n.i.ı-Ur iti unhı..l' 

i:>w luıla i;g~ı."•ut:M1t..r: 
1\1.a:ı:ı<l~ tecıiıb("ier blriain :len .. 

&·111 '(t:rlıc l .:ıtd~ahırır.k:l !ay<!a. olma
dığı hop l!f>at "drı•·l!nitt'•. Jlatt1 
3er..ginıe.rin daha zr·ngiul<e tı,t>~c-Mne 

ti!;;J:Jü ıa.ktru•rt.o de dalı.a biririee 
e>ır.ıerı ııörıllsm'fllu.r. H&tla dahı Jlc
Z'l g.oc:Pek bunun şaht&I .r aras.nıd.a 
bi:(rt • o~dtı..gu g·bJ.. Jnillut.lıer aıra..:nda. 

da ıbö;,\l<.' olıdııcu anuı~:ılmakt.a<hr. Bi,.. 
na.e.ı.Utl·ı y4.1 aı-tıı~ lıu ("Urıla.r el1.ıtıda 

mü1.6eıl! ı<lcriuü;.:.le koui.WW·keı~ ha
ya.t sa"·iyes!n.i.ıı Htulıa.IU7k.:n için lıarp 
rdildigi~1 ba~•iunurk,.'l onla
ra -bi.zim hayat St"<ı..·iy~"llı-iz; anlutsnu~ 

ya ko lıkı~·ı1',,yalııc .. J}]ai<Js ou1'ıra, on 
1'ınıı hoy•l ""•Y•·)eı·:nı m\Jhafııza 
lçi11 birlı!ote hartı <l\t•~ 0(0-li,-e
liıın .. ıı..ttit hq:ırdndt"ll iyisi ve me~ 
la lh1<1i>la.ıı, R'..l!f,Yll, "e ('ede tııcyat 
bl'ViJ""i o ı....ı.ır dundur k• bu hayat 
&e>~ııüen inç b· r~nı·m<!k. bu
nu ürtii k;ıp&lı ıı<ı;ı:ııı1t CRl ın!J!;as!p 

ttı bar<*«tir. 
Fokat buoo ımlk•b;~ d~nlzlerin 

.. ~ -..Iı bt, h•rp gu~. 
Tıc&ırct bıeı:~.ese faydalı bh· ı~:ydi.r. 

Bugün ~ıkta · ro...ttl·riır.iz jap(ın .. 
~·ayı. lar)"be1rn-ş buh·ın:yoruz. ÇiUıde 

ise, u nH lt>«rt.in keı»l kendine yr-.. 
te-rllgi, ha.ya-t 11tr-1?yt-sınin ~ğı 01.t:4u 
yil<üdt'n t,;ç b'r .aman b()yüg alış 

veri@ l->h~ı ·ııt~ gil"lŞmrdlık., Kf'.ıa A· 
111-crtK:a Rusya ile de büy(ic t'.caret 
~lc-ri y~pam:k:h. 

Bült(iu bun(ar da ıunc. g~yor 
1<; h"3'1ll •·•viyel<rlnde bı.i)'ü.k t.uk
lar y(!ı>m<!cn Jll'ii<Uçr ara mcb rnft
b:ıdclr. pf\k o kadar kola,y ve tay
<blı olmuyor. Bunun bir 1.'<liona.1 in 
gllt{'redir ti H~lıt lcllriı ıı;r 

llC'"..rı•ı yolu tu"1ıuştur. Buna !t-imi
han zanncdeıiın ki ba.f;<!k•l Winor
'<.n cııı roh;ıı her on ı,.a·..ı..'!1. il<f
sir.in IIn\d t:ı.na t.o: bi old:.ığu.nı.ı söy
leru~b. Her no ise bt'1Dn !>unlar 
<ıı•r.:Z~l"n l'btıtdisl bakımından ~ 
!ayd.a .. ı ı:rylc.r olduiuod::ın haı•p ga
y(·Jerin<lt"ll biri tılıtrak bü~ cillnya
ca m:ııkbu1 olm:Z:.k g< ı'Cktir. 

Şarktaki lkt •.Mı ,.e "l"l-'<i ileri lı:ıı. 

r<Jrollarmıı7'1 gel '!l!'t' ...-aba orado
kı do8tlarmu141o bi'ıim bunları rr.ı.41a

t .. 21Q vP idame Kır.•~ müsaade 
~dec .. klr-• mi• .. Ben loendl he""f>uruı 
l-i.ıyle bır }'') ln olu.aıı&u11 zarmet
mt)""'nmı. 

Bez bu haı'b< kazıuıs:-~ iol'.lo'bal· 
dı lıu i1eı ;.aı akvf/.zrı n .tı.s.ı:ıuı. e-
0.-·b:l('C<'gmf'<l~n ı;<-4< şGphe1yirr~ 
Şiındo ıni~n•k ha!t>in bütün şld
det.i~e C!"Vlıtlı o~mekte olciu.ğu. g:ın .. 

Leı\d.c çin bu husu:-..la taz!a bir Şt7 
IDY:ttn1~yf'Nf..:ti:..•. Çı..;.ıb -4(;ylemes1 
if:nf" gLlın '1ııckitedır. Iı~ikat japor- j 
ya ile fl1ni ın-e ~·'ı'l~r l:z.n-inde vr I 
,..'! bu lerl lta,ro•lo>l:ıar - ~ "-~.:ı.h iı I 
ih_:p eden çinl:lı~ın bu hu-sus!a b~

~l! nıüs3.meh...ııkar davranac:ı:A..;ınnı ' 
eanma." yanJ111 olur . .çin kendi mt·~n· 

rL :'Ki~ k.ıeıD m olrr.:.ık CJnt-
~ "\'e :ıo"""Dlu • ı··!~nle.rd('.n 

buguıı Aru r a y l1iliın görqyor, bi
~l.ıe tt r 'tı mes; i ediyor}ıa bu .. 
D IJD 7 e«:U.., &aJkı onlara 

ı.niş olır: J~. !!.::na k · Jıa. ıt 
~k m iıtefik.J r ·z,.,. bu M it J.• 

kolla'<lanvc ti ı n.ıfd<. ,,. 
ır.clt çek dogru olur Oün 

laü buni.ıı-.J.:ın ııı<.< d r ç01ı: hansı·-
~ gayre" o dcrı r:e k._.vv<:t.. 

len c!Jşı' I • 

o;ge,- bir mesel d"1la '"'r ki s 
d!işu~ce ı.. ~le C:ıde ol~ D' 

!ar K• b .,.. 'iCt it im. nız, 
nlln'<>ı' 1)1"1 ara. lı"'1I: m olmasından 
da"" ij"1'.:-. 

ıı· Am"1ib!ı olarak buna '-1-
makla beraıbtr, JUnu da ,.et ,..._ 
kınd. b tmekte:rim ki m!i:ttclc.. 
krlın!ı arasında bu · caıı.ııan " 
g~n tiz tıi; ta <la ık ,. -
tur. Gt• Çin b!Dınle bı. 'nı-
...sta u~ ı &~r; t_, 

B'z:m ıç.:,1 ~ uı.ffi'ud btr had e
dlr ki Ç'a j-..p<ı<ı<l;ın o k•dar !azla 
rt'Janiştıı k11 \u)Jıl agmoıan onu kuV
rn.l<iikçu Çin~'l mıicudlSf')' ı terke~ 

ıslno mkan l'Uirtur ç n J.01>0n ınil· 
c~dL•ô~ se>n:.uı.a kaoaı· bü ı:ni..ı.CCc::k
Jı•d;ı. \'e uy~ c-DfC{',cnen ez. 
TS.r.-ıNrrlLe y:ı S('n ya lıt·n n:Uc. 'f:Jl! 
Şaye.d jtıpunya :iU Jusa yenı ı11!Z'1.ml 
i;e!ndı· bır~ da.ha hk.ıl ı ııa ·<'Kt·l ~ 
n1 ı;ı ol"'«y<İı cınla.rı ft"~f·dt-ti.-.er. ~n
llJ~ı:e daha yi nıuc..n-cl~ edı.~·. onı.J.r 
d n Ut{; a TUAık ye. r J~ oııkı..1 deyL1~ 
nır, on.:arı i.flas ~ U tık Yl'rıne on
laı'll J-·•ı.ıdan edPr ve wnt::ln.:yct u;_ 
barile lı·z hı·ynz!-8.Jden cUha iY• mw: ... 
n1e-le edf'l'Ck on-ları kolaylıkla ken
c'.wn~ OOgıayabil•rôc Fak.at şrrrdl ış 
i;;ıat!U i:l'çtJ".!,j1i.r. 

Çin b:.z ttendiiıiı:ıe 68.Cl~ ka ':dı~~'& 
eoı una k._dar dıoslıuuruı. xalaVOı" LN

ilid·Ie yüı IJ'ı·cf'kt ı. Uab• dıı:1ğ'.u 
jilpofl7'ôly' lop:ıacı:1r .nda.ı:ı k'O'vııncaya 
kad.ar b;zimlt· rvu•! Btıı'e'tt.e u".t 
vr a:ütıt>l'!.k. kttl ıcaktı . Fkkıl btın

dan ~ı ~ıcv:a eıiır.~n t .. h.
m~ girişn'.• ~ b•-n.n ~ oes;.ıre .. 
\ft )'Vklur. 

~ bu hıııılL'*l b<>n l1l'r za
ın ll g-i!; b·-r ııot.-W•a.tı kalıyoı·um. 

Üç a;rlık bir ~ la!iin bt>ni Çi
ne [)'{·\~ı..ı.ııiş olmas. ,.e orad-an d4J.
re; dt• anaıııc bid<aç 8t'ne ~mıı, 
bı;lunması bana çoX. defa ('inlk-r nam 
ve- he.~'bıı.a '".~ tuylert'1 k ır..t•Cibu nı
y.P1iı.raı yiJ:;cıuyor. BPrunı Çini. ~·ndi 
ffi(lm ıc:ılttıııl.ifl'<l,•n ikı41a :..,.; taruma1n 
~.adecı· 1;-J.dPJ' ~ taMt .. e".st•riclir. [>

i~r laraftan <la ko.m~ ;n Arneı'bh 
olm:ıeı beni t:ı.m br tarafukla. flijı1j 
~emeğe BN-Gıiııd•,J'Or. Bunun ıQin 
me'\.4'teıiin"l d31hôt aıütlr-e;yor. 1'\dtat ,;_ 
%inle h3ısbılıal eden h'!.r ~rıS ol~yd.ı; 
eminim kl; h•~'teı'f'llt "\"~ ıınülıt.f'fk 
da.v:..ıııııxta Cnlih t"l:1f"ıt kanlanııın 
son damlnsı:rıa loadırr l•<iakA"1>k b"'1c 
ley<:biil"CC"1n:iz:l ı-'3ı: toıı:.ın eu~·rı:L 
Ha-'OtA bu çinJl llttgl.:.n Ç.ndt> l'n ~·ü.k
Sf'k mevkii. isaf «it'rt zat cı.-. hi ol
ı;aıydı, .t?e :ı.yni ~ :ıüylemi. Fabt 
fU ~, ihhnı!n il<- kıi !bb.im dn""
mlZlT' da- J:tc>o~ mağliıp etınf'k 

oclQiıı<1o le<."<'lli eı.ı. rnüdd•fıı:e, oktd 
taıııdtııde ç.ooen n o!kade J e b<ttl<
mtk abf~ oi .... oa.Mn·. 

(Aaıt .. <I YAlllNl ------
(•) BiriD<> ınW.ale ctüı*'U numa.. 

;nnıa ~ııınwur. 

Hamburg 
(Baş turafı 1 inci sahifede) 

R:ıcm'burg şehrl yenkien ve bu 
&afer b;"ıh:ıoısa )ı:.ıtııgm bornbala
N)·Je bi~ h:wa. taarruzuna uğra
m tır. Umumi binalartlıa hasar 
o'dnuşlur. Bunlar arag nda Epen 
drof h.ııı;tahanB:iiı vahim ha.sara 
uğr:armştır. Sk>il halk ~ında 
ı..ı:ı:; .. lr a.1\"i&t \"8rdtr. 

Gı.ce ;.....,ılıın. ı:93k sawır ba
t.'.ı...,yalar \"e bahriye topları 45 
İngi\iz roomba uçağ. düşürm~ 
!erdir. 

AlmEn savaş uçakları dün ge 
oe İngiltere merkez ve cunubu:n 
da i-\nemli s!l:fh sanayiı m'i.ies:sıe
seJıcriı>dc-n 'brini, denıit'j'Qlu te
sh;:l "rini ve h·aV'a alanlarını kısa 
irtifadan haşan ile bcmba'ı .. nı~~ 
!ardır 

Va'<lngton, 29 (AA.) - H~m
bcrg.a kaı-<ı tr.g1lizkr;n yaplıJ<
ları akma 600 bomb"ı uçe.ğ1 işti
ra~t eım:ştir. 

JWm• · ?adrosu, fngi"'-zleı-m 
/! a~ n ka ı yaptıkları en 
t hr1 °ır :•kının bu -:. ın d.ı:'u-

nu >Y ir. 
Ö' V<' ~ ralı adedi pek Vli~· 

r 

• 

Ank.o.ra 29 (İkdam rr. · :bi 
rinder) Dcrlin büyıjk t-lçı -
liğlne t ;yiıı ()!ur.duf!undan do -
la~ moo'uslu'lrtan istifa l'Clen 
&l!fat A:ın!o:mm istif:ınot:oesi 

M r. e• ne gel~Lr. Bu 
ı;u~t.e mu ır:cb'Ufil '~r 

ikinci cephe 
hazırlıkJarı 
(Ba~ tarafı 1 ind ,aJıifede) 

nıL"'Ji.;i ''~.agtımcla toplanm ·
tır Hava k\1\lve len ba..-kurnan
danı General l\larshall Üe der.iz 
kuv\'etleri ba';li<umıı.ndanı Ami
ral King \'C Amiro.I Le::ıhy bu. 
toplanhda h:ıı7.ır buluımıı.ı.sl:.ı· -
du. Meclis ezcümle Amiral 
Leiiiıy' 'n Birleşik Arr.erilka -
nın loara, der.iz n? fıava, büyük 
Britaırıyanın aynJ km·~lednin 
reiısliğlnc ve iki ınumlN.."etin bu 
k!JV\'t'tleri arasında iı-tlboıt ajar.
lı.ğr"1. t>(yinine karar vermiıjtir. 

Ankara, 29 (Radyo gaı<e-te
si) - Tqym.''6 gazelı!sı ikinci 
cepıe açı-!maıoı itılıeğmin yerfa
<11! olduğunu hemen açıhnaı;mı 
iııtiyenleoo ıuontı.k hı."1ut1-annı 

a tığııu ya.zı.yor. 
DeyJ Meyi diyor ki: 
HükUmcl ikinci b· r cepıl~ye 

ır.cyleder gör'ünmüyorsa herhal.
de bildiği Di< ŞC')' val'dlr.• 
Diğer bi.r ga.ııct!."dc cHükün,.... 

tin askeri sefur pf.1nta.rı .tstiyen 
.er el kaldtrstn 1• Şeklindclti gös 
terilere IJl('\'ZU oJ;ıımcrı. diyur. 
Dt"y~ Telıgraı! gazetesi yazısın 

da dıyor kı: 
İkinci cephe istekleri artıy<'<'. 

Dü~n da bu sahada müteces
sh i:Örülüy'Qr. Diişnı~nın tcce;;
süı;ünün tatmin cd'l~ne ka.t 
iyen me,YK!Eın vermiyeC(!ğiz. İkin 
ci c.-cıph e açın ak lçi n gc rçc k t oo 
sartla.r şunlardır· 

l - Ha\-cda k:ıl'i lı.:i.kinı<yet. 
2 - ~Iu=am asker nakl ye 

g< misi kF;t.bl. 
3 - Dli.,man techı1.atına ke

miyet \'e k<".yfiyet bakımından 
iktün1ük. 

Aç·k:cak yeni bJ.T ceph<miıı !ı
sır ve Hindisteııd:.ki duruma 
zarar v.ırmemesi laz.ım<i>r. lkıin
c. c<'ptıe açmLl!c dernek y<"lli bir 
Yırranislan v't'ya dfınkerk yar:ıt 
mak d€m<>k değildir 

İltiuei c,.,ıhe a~.rnak Avrupa<ia 
tam mana.sile istila kdbi\iyl'tıni 
haiz da' mi km··vN bulundur--'loak 
demekıtir. 

Berliniıı• milioleıı.11 

Berlin, 29 (AA.) - Y.;.ın res-
mi bir mııhfüdm bild iriliy<li': 

DQğu cephE'sindeki vaıiye'l 

ve ikinci oep'lıen\n ~ılmııcı im
k.lnhr; hı.:.:sw;unda İngiliz. \"C A· 
n>e>·lkan 00,,ııılı&rır.<i.aıı yübe'len 
lııötümscr seslerin çoğalmas, Al 
maıı 5iyasi m.ıhfillerinde hUı>o:;İ 
bir awka He t:ı.k'p e<!'liym. 

İngiliz - Sovyel aıılaşmasın 
komi ncernl.rı büyük Brrtan, aı:ı n 
dn.1ıili iş'erine 1-.etfıangi 'b:r mü 
deb.,!<'den kaçınılac&Jlı ..ara•hat 
le Ytızıhnı._'; obıut:>:na rağnıcr İn. 
gii<erede loı:mün ~l fnali:yt>l;nuı 

artma~ı dia. dikkati ~'<lkrrc k
tedir. 

BLr Alınan subapn a gilrc. 

Vişi 29 (A.A.) - Yüksek bir 
Alman sıhıyı tkioci ce>fıeden 
bcl1'i OOl'f6k d ern · t i r 'ki: 

Batıda bulunan mevulerimiz 
sağlamd:r. Heı•hangi bir ;hraç 
hareketlııin sonu ancak •bozgun 
olabilir. Dogu cephesindt• dıcne
.meleri y:ıpılan yeni silahlar bu
radalki mev·ııilerde vaziCc .amıak
tadır. 

Polonya Başve.lülin.in b~»anaıtı 

Londra 29 (A.A.) - Rw - Po
loeya arJaşrnaı.sının birinci ytl 
dönıüımü münasctıetilc rm:iyuda 
'bir nutttk 9Öy !iyen Pulonya Baış
~-ekili Sikıorski demiştir ki: 

Müttefik loı.ıvvetlt"r ktrnan -
d:mlan ılkinci oopheyi unutma
l:lılar. Ben de ikirci oı-phcnin ıı
çılmaısı taraftarıy>m. Müıtıte:filc 
kuvvetlerin kumandanlaırı bu 
cı:p...nin iyi şanlar iç<indc a.;ıl
maısınm Iüzuımunu anlamakta • 
dırlar. Almar. ordusunun ileri -
deki :hareketler için çok öntroli 
olan bölgeleri y&va1 yavaış al -
dığı bu anda bile meseley·i ha
haıJciikat<' uygun ·miller hallet
melidir. Bu şiddetli harbin ne -
ticesi.' hi-1c mis mHletler:n bir
leşmiş gayl't'lleri tayin roeıcelt'
tı.r. 

Ruıs - P lom·a 2r.la,<:ım: -1.ian 
'babst:dc" lkış•ok'l S.!rorst:i ·y
le coı:r. ip: 

Du A 'l huna y lnız tı1*ilk 

miktard Pc!ony.ıl. v ta daşla
nı h ·:rnyel!erini kırzandıımak -
la ıa,ım mış fakat on ibinlerc-e 

Po~al ı s!IMıl ooırıp Al -
manl:ıra karşı harp sahasına 
göndcnr 

dörde bal ~ olmu.şhrr M a
çılınca vefat eden ve iSti.fa l'dec 
metı•usıar ldkn>(lakf t reler 
c '· 'lll'C'C k Vl' b n Y<'<' ne ye 
ni seç ya;ıılac.ılttu-. 

( Arıkara. Ha.berlerl l 
~ J 

M E C L i S /18 yaşından aşağı ve 
Pazartesiye 65 dan yukarı olanlar 

---•ı---

toplanıgor 
----ı---

. 
Razaamede laalaaan 
tnkere Ye liyibaJar 

Ankara, 29 (İkdam rouhabt
•inaen) - Meclicıi n P a:ıarte:;.i 
günü aittedıecıeğl celsen ·n rw:ı::ıa 
~; llıı>bit olwım~ur. 
Rımıa,meye göre Ref>k Say

damın. vefatı halııluada Başve
tk4ret beı:kenısi, yeni kabine halı: 
kında Riyaselio.:ümbur tecı.kere
Jeri ile Eıızir.ca.n Meb'usu Saf
fet. Arıkanm Mebusluktan titi
faısına dair t:ıkr;, okunacak.tır. 
B1.11ld.:ın sonra b;rir.<'i nüZ'akere· 
si yapolacak ew.:louı müzakere
sine geçilecektir. Muamele \'er
gisi karıunu9un 12 iı:c· madde
sine bir f ha il3ve;<ine dai< ka
nısı J:ay.!ha.;ı, ad!.irye harç taı'fe
sı kanununun b 'I madd<·k-rin n 
tarliJi ve mahı e ı tahsildat
larına hay\'aıı yl'm bec"li writ
mesi bakkuldalu kanun. lay;ha
]~.ra vanıır. 

RüznarnE<iP buı an bııtd<a ı
kine. miizıtkere\eri ya.pıla<:ak 
kanun ı.iıyııhalan \"ardır. Bm 'ar 
mey a.n n>ds a taşeııu lilCTle rin. 
:beraberlerinde islilıdam "~ek 
J.,...i eııJ....in :maııc;;. harciraıh ia • ..e
ve tlbao; hak.lundak ı-:.yiba. Tiı~
k;,., ile Bu!g;ıri..'it:!n ar-,..;ında 

aktedılen anlaşmanın a,dikı, 
Türk;yoe i.le :i,,;içre arasında ak
le.ı:bk>ıı an~an.ıı t.&llOil<i. Ma
il.ye Vek.ıiletı t~'Şki.latıncıa yapı
lacıok tad.ıala daır lrnnun Layi
hası, aske-ri muıl ..,k, 1<: usulü 
kan ur :.ınun bll'l• nıaOdelerinin 
laıdiı...ne daır olan layJ1a. a,Jre
ri ce-za <tanununa ek k~lB1 ~'i
ylhala·rı vardır. 

iktisadi buhran ve 
y üzde 10 zam vergi

lerinden istisna 
edilecek 

Aıı:..U-.a 29 (i::ı.daın rmm.bi -
.rinden) - Gilf'd<0lik gayr. saCr 
kamoç ii2Pnndrn vergiye tiıht 
oları ~!.arıt' .• ıdan 18 yaı;mı 
hiarmerniş ve 65 vasını bit' · · .... _ ,__ ~ . '"'ltŞ 

._,_,, kaanç V"t"Pgisi!e bt>nı-
ber be,.ıe b:r .ikt-.tı buhran ve 
yü2Xle 10 fevkalade zamclaıı is

üaıaları Mali~ VN<ale~ ·~ 
kadarlara anim .. d;1m;stir 

Sanatoryumlarda 
Ücret?er aı·thrıldı 
Ankııroı, 29 (İkdam muhııbı

tıinden) - Gıda madaeler f,.,ı. 
lanr.ın ) uksNııx-sı dola) le 
.Ma:rrif V<0k.1ileti parır.;anlor) um 
ve 'anatıornımlaı'Cla ucre1len 
art:ırrn~tı.r. 

Pı::.vantorrmnlarda ta!E'be -
den güı:ıde 140, öğre<tmen ve Ma 
aru memurlarınd.:~ ı 50, .s:ına
toryumlarda talet>Wer. 150 ve 
öğretmen ve memurlardan 1811 
kunış al.•ıanası kararlaşmıştır 

Tasdikli çek usulü 1 
Ağustosta başlıyot' 
Ankara 29 ( lJıııi::m ıoohatıi -

rirıdm) - T~ı \'ek usulu
nün tad>ıkıne <iaır taliyı- Vekfı
let:mçe- \ilıayetkre bır !<mim 
&l'ıOOerikniıŞ!ir. Be trume göre 
b:rnıkala roa karşılığı tasdik edil
~ çek.ier 1 Ağwıb'.>;;Qı itib>
ren k:ıibul ecMeccktir. 
Atlı tab.ilia.4ar taııafuıd:m 

Y•Pıtacak 1'1hsiıatta ta....t;ldi (-eiı: 
!er kabul edilm~ektir 

Ankarada gıda A•lraradül 06nlll 
• Bemflra lmrı~arı 

m a d d e l e r ı Mkara 29 cw.,, ınutıııl>ı • 

b ı ı rindeıı) - Anı.o. Nünıure haa o a ş t 1 talıtıne.üıde gönö!lü h:ıstatıakıc• 
(B~ tar-.{ı 1 inci sahil.ede) 

§ek · rden, lacir·erooo. ç · -
~·i)erden meci;,; riy-t':<ıden 

baı,Jıya:ra-k bütiin alaka !ı ma
kı•mlara mektuplar, lclgral'lar 
gönderrhndkte ve m<"rnlekortln 
ıa.~-e ~erir.de hükı\r=te ii'zami 
der~<· hizrr.et ve ya.r<hrn ar
zetiılm.-kt.<:dir 

ANKARA PİYASASINDA 
YE~İ GIDA l'.Lı\.DD'ELE:Ri 
Dün ilk defa Arkara~·:ı Cİ'\'11r 

kazalardan k<l)-!ült'r ma.l ge-ti.r
mı~E'I' ve Alpw.arııhda salışa n.
-""'mblerd i r. 1\/1pa7.a.ı, kqylii.le
rin ~e'lird(!i çuvallarla pinrn;. 
tuzlu satl '-:ıi:ı, bu!gıor g ; çe
~fü ia'ie maddeieriie dolmı.ıştu. 
Bu u~ için 50 kuıı. ~or
du. İyi lirfa ·a.;• c:.ı AnlmrOOıaı 
320 - 35(l kuruş aııasındıa 

sııt.lm kt~mr. Arpa I atlann
d~ da büyük tenezzülk.-r kayde
di"ınıi.'lti r. 

U!NDAX YAPILAN 
J\lADDF~LERİ.ı'\i KAR!l.'ELl 

SEJHİRLERDE İMALİ 
. MESELESİ 

Kame ne ekmek satıl::m şe
lıirl....ıe makarna. piskfo, böırek 
çörek ve s'ımit gibi madddetin 
unlan lıl!bı.ıbatın serbest sat.ı

dığ> nuntakahrdan getiıtlerek 
ime·H ve sato,;ı etrafında.ki mü
t:ı.lea!lar miitendkızdır. 

Kar~maıne.nin ruhuna vıe mak 
saıdrııa göre gerek b~ka yerdcm 
un saıtın dı! n ıp k.a rne li yerlerde 
hamıır J-;leri imali ve geırt>k baş 
ka ~rlel'de ima.l edip kameli 
yerlere getirip satmak OOğnı de 
ğildir. Fakat son kararn:ımcnin 
y~2ılos ııe'klinde karne!; şclürler 
de tııtıtıbat sa.tılamtyac&ğı kay-
decr \(.rek hubuhat unlanndan 
balısedil,rr.ıem~ olmas. kanıe11 
yerlerde hamur · l<>rinin 'llTlali 
,.e s<lıosı caız olacağı g'bi bia
mana \'e tefsir husule gctırmış.. 
tir. <Bumınla beraıber ticaret i
ç n aeği\ f-aıkat aile lhhya<'hın 
iç n diğer mıntakalardan kame
l;l şehirle-re UT) :ılvp ·etirmek 
~ıbestti~. iBu husu1t 0 ki her tür 
lu nak';:yat tahd!datı kaldırıl
rn~tı~ 

Bundan başka, undan mamü! 
mevadm !mali e-.~ı .... aoyrı bir 
ka rnanıe le meı:ıedHm · i. Bu 
karama=m halli mt'r'i o\lıı• 
ğu ha r'ıa11m3 Jıdı<. 

Gere-k uııdıa n bu kabil gıda 
m:ıddeler imali ya~a11'nın ~d;_ 
il, gerclc lmrne usulünün 3 . 4 

hEIIl§ltt klll'SU açılaca!Wr. 2{) -
40 )~ ar-.mdııici bayanla.nn iş--

• tira'k eöebileceği bu k lkS 1 Fıy
lu.lden 10 !'e-irini.eo\-vcle lııiıdeı' do
~ ede<eldtir. 

Biçer ve Döğet 
makinelerinden 

azami randıman 
Ankara 29 (likdam mı.iı~i • 

rınden) - Ziııaat Vekllleti, har 
man :ııama.nı olmak doLayı.tjle 

biçer ve dcii;~"l' makmcl<T'.n<len 
imımi istifade edUmesi için icap 
eden tıedbi rlc-ri ahnl{tır 

En Büyük 
Vatan Borcu 

= 

(&§ Rmıfı l inci 84yfııda) 

met tedb\ri olmuştur. Çok istih
salin bu fialla.rı ıfüşürecoeği ak. 
la getirilemez. Çünl<ü, hükiınıet 
memleket ihtiyaana yeter ve 
artar teşclbhüsün dı ında kab
calı: hayat maddelerinin harice 
satılmasıAa da müsait davran _ 
mııldıı köylüyü ve mü~bılı~ili 
asla urarlıııttınnn ve billılı.ls 
41aha çok faydalamnııya, Jı:a-ıan
maya ııevkedebilir w. hu tH'% 
mr knanç memleketi ihya eder. 
Bütüa lı:omşu memleketltt bet; 
nevi gıda maddesini mnkabi • 
liac!o en geçer ve saİıam para
yı peşin tediye etmek sıırtı ile 
bugün de, yamı da a!ın'ava ha
zmhrlar. Baktı.at bu ~lnn.,a, 
Türk köylüsü ve Tiirk müstaıı. 
sili ~in :farla istib"8! ile llıüyük 
servet sahibi ohnıuım en bii) iik 
talih fırsab doğmuştur. Ba f,r
satı ka\'ırmamak. en çok i•tih • 
salj yapmak, her "8hada müs
talr;il olmırk n pazarları dol • 
durmalı: bundan öteye Tii.rk 
kö lüsü, Türk ç:ftçl i ve Tihılc 
müsta.h ili ıçın sulh cenneti 
meınlekefonrzde birinti vatan 
vuüesidir. 

SOK.RV AHMET 

şehre m ~ar etti· • .mesi ve ia~ 
n_:üdürruğü m{'t'ke-z t k Iatın;n 
la/;'Vl il.e verine ikame ohınaclk 

k.,,_ - . 
~ ı...,.. L7P.~rde yapı1 an t<'lkik-
ler henüz 'b'~· r Bütin 
hl'nlar l<'fC'rrüari-< \'l' k·t'i •.e
loi!de ancr.k Ticaret V k•rn·n 
Aı:ıkaraya avdetinden sonra nn
lasıls<"aktrr. 



SAYFA - 4 1 KD A l\t .., 7r•ruuz :::.:_~~--_:.._~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-:....~....:..:.~..:_~~--~~~~~~~~~~·~~~~-~~~~~~~~·~·n~-- L~ım ~ 942 

SULTAN MECiT 
DEV R 1 

§~BA Ş PE H LİV ANLA R I 

Yazan: :'i l. S A :'il İ ı,; A i t A Y L L 

Oku.} r.. ...... u'.arın11 n·, t ,-aK1n ı 

de kt-r;_~ iç:n kavana1ma oyunu 
nu şuraı:ık•a ~c.ı.r.1 cımeyı nlıi .. 
n. p buMum. 

Ayakta J<e' ; h !mıının sağ 
k ~. nu, ' l kolu i:.C bi:eğinden 
1 rr ..ı, sag KOh.mu h~m nın tu
ıuı; z• .ıtul" en gergin sol kolu 
ıdnd~n gcçerC'k Po'urundan ve 
a<'.a t .. raf potluğundan kana
r •. k "e dı .;!eklemek.. .. Bu ha
rrkEUH<" itmamı!ıdan sonra, 
sağa ve hasmı'"l sol ayağının 
b~t.~ı yerden biraz öte-ye dogru 
<dar.1:.2: hı.:ı. a oturmaktır. 

R uyur..ı amam ve sect ye
rın<le yap<.ı.n pejıt:vanın karşıs n 
ıl· • hasrr" isterse beş yüz okKa 
01 uı; wugu yt1'•dc m acuncu 
tfı..,klai;ı ·:><O: dönerek sırtust'i 

)lef<' dii ::-~k zarureti'1de<f r 
Fai<at oywıu aıı.nda v e şlm

~Pk s.U.,at le yapırtı'.t ve tatbik 
e•m<''<, "\'t'.-1 yerinÇe hesaph bır 
• ırcl'e t<ı•b k el!l'ek te en bL 
rinci saı"' 1 ;:rdandır. Eğer; bu 
~a)ıd 1ğını şaı"''.ar da.tesinde o
lUn "cep ettiği süratle yapıla
maz ve yerH veri'1de hesabı ol
maıse c u,. ı ~ta~ p<:Sh1ivanın 

1 "ımıın. içten kavnyan sağ ko'u 
b;r .:ııı<la beşlik simit gibi kırıl;r. 

Ru SE.>bcplc; karakucak gü.re
şınd~ ka,·a·n oyunu,-ıu her ibaba
vı'!'"t pehlivan hesmına taka
maz . Korkar .. Çünkü ebedi
yete kadar sakat ka~ır ... 

M ;;.,--u ade ederlerse. şuracıkta 
okunı~ı.. anrr.a başıma gelen 
ve bugün kırk sekiz yaşıt:a gel
d gım iıa~e b;r türlü aklımdan 
ç kır.r •an kavan oyununun .~im 
d ve sırtımda kalan , ztırabını 
r j(.:yC" cckvım: 
Gençlığımd<e spoıfarın em"'<icn ı 

yap&ır<l>m. Meseli: GülJe; lobut 
;,;"kırım, bokıs, p<.•a lel ; ba rfiks; 
fıit.iı•>l; atlamalar... Biltıas.sa-, 

yetk<'Tl ve deniz sıpo:ru. 

Fa•kat. bu s,>orhırm içinde en 
sevdı*im ve me~but olduğum 
ı;üre~ ;d;. Güreşe evvela yağ 
ı;ureşmdcn b~l.am·'i\ım. 

Meşnılıyeı iliııı oldunduktan 
sonra. alai.ra a güreş ya.pmağa 
koyuldum .•. Biraz ocıt.ra se~. t 
gurt:ı; ya-pmağa aşk öbağl•Ö•m. 
Yaru; an.'ıyacagınız !ıer takleı: 

çaldım .. . Yağ güre~in<le us!Jm, 
ı,ım<t: Diızıi!'clıa, ak:! hastahane
leri sertabı'"oi oı,ırn doktor Hakki 
b<>yxtr ••• O vak.itler o T:" o:yeye 
devam ederdı. lkn de Yüksek 
lkt:sat mektebi ali kısmma gi
der,J,m. Alafranga güreşte us
tam, me~u· Tatavla Rum1•rı~
d.n .Menelio idi. 

t.k muatlim olınuştı.m. 

Dnrii, ·ıfa.-ada, Geleııl:>evı ,da 
diso•ıde, ŞaM ldan.~ı.•de jımnas

tik mual m :otnı. I\le-rhum ba
bac.ın ,baştti o1"nak üzere, Jıerkes 
benim bu ;ıal.me güler ve alay 
ederdi. I.Joğru;u giiiii 1nıiyecek 
!JlY de d< ğild 

Düşünun; ı !ı yet ıpi sapı 

oirrıl'yan bir mı.;.alli.m o!nıu~u·m. 
ll<A,<, gülenler•n hakkı' armış ta. 
Bugün ıbu meslek ugrunda 
Nas.ret! n roc~·mıı ktc1u.na dön
durdü oizi bu nıer.:ııleket ... 
N~~ys<'; haya.tm.ı'1 bu tarafı 

b.raz eglencc i ve bi•aı. da ız

tll'apl,(! .r Geleıını tell:1k cien
d.ye. Tcllaga n~ ~vap verereğı
ml ş~ırmıştım. Hic bu Anadolu 
çocufiuna: 

- Jimnastik muallimiyim ... 
Dem~~ ol.<:am anlar ınr~fdJ? B :

rav. mülaı!ıazadan sonra, onıın 

ani ·acağı bir ünvan takınarak 
a'ev ol~un diye: 

- Pehlivanını: dedım. 
TeWık, Plind!'ki kespy i bmı.k

tı. Yüzüme güzlerini dikti. De
rinckn derine bak1.ı. Ve: 

- Emrroe yaptın he! 
- Neden• 
- Niden olacak: Böyle pehii 

Yan olur mu h'ç• ... 
Te-l'eğa kızım;~.tım ... Pele heri 

fin yro ğ: hen.eve baik• .. Ulan 
b'.'n'm hangi taraf" m pehlivan 
değild i ? .. Muk~lbele ettim: 

Ulan kollarım1, göğ\;ümü. 
sı rtıır.~ g..'mn··yıor musun? 

Ne cev3i> verse beğenirsin-iz? 
- H"ç /bu kadar sıkıŞT!\"i e tle 

kuo;vet· olu• mu ve ('). 
- Neden olma~ın. kuvvı:t b u 

na ~rler ... 
- Bizim ögüz'.er de böyle sı

k~~ınca kahplaşır e lend im de
mesin mi,, 

Olduğum yerde küple.e bin
nıb.tim. Herifi alt ıma alıp. k uv
v<>t ,,., d=.ekiir göstereceoktim. 
Sin rle r:ml ~ akhıdını, ben de 
su.al'me başladırr: 

- St'n nerelisin? 
ZiYa'Z'• efendinL 
- Nere-sinden? 
- Köyfül<'.<:rı"llde. ... 

- aur yapar mısır1? 
Deyince; ıığzı kulaklarına 

y:;rdı. Scdncinden bay•laca·ktı. 
Yılışarak ce,·ap Yerdi: 

-He! . .. 
- Yai( güreoşi mi? 
- Ne d;y<m a bcvim? Yağlı 

gureş olur mu hi·,;? ... 
- Eee? .. Nasıh güre§ ya? . 
- Garaguc .. k be'. 

(Daha var) 

Şanghay'da 
kolera salgını 

·---
15,000 den fazla 

insan aş = !andı 
Şa ghay 2q (AA) - Bu 

n bır a\' f'\'• 

\·e1 or~aya ı: k.'11 '.an ve b_ \'Ü~"
cı tl S<.1cr rı1ğ r-~n K•'"'C:'r.a. ~al
ğırı, alıl'm olan bütün taha~·

fuz tedl:ı rlcrinP ragmcn gıtgıae 
gLn lurı k edir 

I-J asta 'ıırı b:J11cı..;sa tut ular. '<ı
,ın 5akir b-..lu• u.Kl ... rı .:naba.:Je-
1er n t(_t' .dk1c zarurt:t ıh.asil 01-

1 

H~.;;:~1rrıt t ı c ...-u"'lJr• ıarafı ..,_ 
dan ittı!ıaL rd< 11 s oları tedb.;
lerc n».ı et e ıt 1 15.0CO den fazla 
k.nısc ,.K.cnd 

0

C'-ıne 

yapt mı ~1 ırdı• 

'; 30 
'i'.32 
i.40 
8,35 
12,30 
12.33 
12 45 
13.30 
18.00 
18.03 

3 0 ı7/194t P•R~LMBE 

P1<ogmm. ve ırıı-m. saat c.. ı·ı. 

\UC'\:.C~U~I ç-.. 11t1tn·oıhm. 
A fans haber!e.n 
E n ..,.tt 
:r.-o~ 2-m ve nem .:'-.::ıt i-::raı-ı 

!.tuz.... . rk · VP 1~1!iciı1"'"r 
Aja:>s h*'>rJe·ı. 

M~. ŞOJ"~t v ttiı~tı.lf·:' 
Prog 'anı ,e rr.f·nı. agat ay1r·ı 
Müıl°< Qi~ fi:BJI. 

19,00 Kon Dış p0Jit,ıca. 

rn, ıs ~rn,,... 

19,30 ,!\ıfıt.1ı <f.;~"t saat t~an \·e A-
jJns haherl11 ı-1, 

19,45 Milzi:t: Kar1411< p)~kJ..r. 
20.15 Ra<lyo pt«.1"si. 
21,GOZ&raat takvimı, 

2ı.ıo s·ıw.ı ,-e tuıkı:•~ 
21,30 
21 ,{5 
22.05 
~23(} 

22.50 

Kontuşın.J, 

Jı,!(i~:; 

"\itilik. 
M<"mlr~•t "al' •Y<ın. Ajan.. 
h;)f t tlt" ve &>ısalar. 

Yt.rvr& ~!'OiJ~ vr: kap~11ış. 

Mi 11 i 
oyunlar 
Festivali 

14-22 Ai:n~toı; dııhuli)e yoktnr. 
Konsun1asyon fi .· leri piyan.«v 
gi~lıvile l'e~tirnl yapılacak 
gazinolarda ~atılmaktadır. 

Her tü.rlü izahat TeL..fon: 2324U 

DOKTOR 
Hafız Cemal 

LOKMAN HEKİM 
OAl-JİLIYE MÜTEJIASSISJ 

Divan,olu 104 
M•• rene ııntkrl : ı.5-C. Tel ıza'a 

iMeneli eı~-evm Yunan ırilli 
gik<:-ş ekıb:""'..n ıımumi kaptanı 
ve antren<irüdU.. Be'k yetmiş

lik var<lı r. 
Sett.est g.L~ş.te de usıcam, Te

kır<lagl San Hafı:zıdır. Bu meş 
hur pehlivan Amer. katlan av
cLı>l ett!ğ· zaman bize Orada öğ
rcn•J•j\i serbest gürt'S oyırn~arı ı 
gos(('I'niştı 

istanbut Belediyesi ilanları 

Okuyucu~arımm başlar.nı faz 
la ağnLmıyayrm. Evimiz Kum
kap Tav~nıaşında .< (!BüyüK 
l·ang.nd'a yanıp kül old:.:) 

:ıı;s.oo 29.$5 

384,00 28,80 

A.ıcıı; "' yo .n 
t;ı Uty ~ağı: c 

y n~ al1€ nJ:ı. K ..... 

Gl ıncı d_~o.a Z(J, Su 

mt' tre m\IJ"a 1)'1 • ..ı a. t>Cl. 

EJiı'!l~X,iı r, · .l H. tıct!- SuJl'ı.iJJt ma~Jl<· 

sin 'l Fevzı Paşa Ciiddeslnde 19 20 

u:<'t c m .ı.ı-;..Qtuı a.rbi.ı. 

Tcıbroln bedellı..rı ;ıe ıll:. tc'ı. 0

!lat mıkt:: hı-ı yı,ka::ua yozı.lı ıt:... pa -ç ... r 
e.n;a sa.ulıı:n:ı~ {)zere <Jyrı eıyrı aç .k 11.Il't.tınna31 kuntı ""llUştır Ş .. rt!l~ır:n.elc .. 

-·--ııı:m:ıı:ı::.-r:.11.-.................. .-..... ~ı ., ... ıniiı••ıiıımııı;a----=-------moıııı----~ 

işçi ALINA K ÇdiRiçiçyorİR 
• 
1 

• r • 
BÜYÜKDERE 

fabrikası GAZOZUtçeiim 
İııtanbuldaki n:cvcut Gazozlaun en nefisi 

MÜDÜRİYETİNDEN: 
Koı:t \"'alı ••• 

ı;vc k lş:çı a :ır. < X" 

1 - Tı x.n·' fabJ""!ka 
\'I tllıt'o 

2 - Ü'" eller: 

a) ~ek« 

Non1 ;ı t- eııı Ma!Jaı ı ~n C"ı·~E"k ı•çi:Pre y. ptırı1iitıı.k ~!11 -.na
hı}'t• ınc gö!.,.. ..s.ı:ıt b~ na <: "l't h<~b.Jı. J:; tindt:. ıuo kIJ.ru.ştrı ı 

170 kJl'ltşa. La:I r 

Kadı 

.N l"ll 1 ~rı~·lı ac..tlar• i~ l knd•n ısc..·Here y:l.pt ı th c •. ~ ş in ma-
tı yt"lıne guı ı• 15 n.·.L uş1an 110 J.ı;, u ;;adtıl" 

c) 12 Yıtt nd:.-ın 16 ya:;:.ıııa ık.adcı· oıan cıik<"k VL t,. ÇOt.'ı..::k!onı: 

Nur.n.:tl rne,aı 

ıiJbile 65 'kunıq. 

c) ·rahmi \'t.' tdhı:sc, a.v~u i~iler · 

l;u xabıl iı;ılı•l"de ı,.·cı1ı~:ıl:ı!·rı -w:rı n~ahıyt~t:ııC' gore 150 - 1uı.),. 

l;;""' 170 kını.ı~a ~:.ıdnr. 

<) Fazıa n.e aı Jcı"'~t!,_.r;: 

Ko rdinaı-.--yon hty(>t: ka~·ariyie f e.•an1n gbnde j'iil>f><"<""gı 3 
,..,,.,ıı k fazla (';ılışıra1:.ırın ~ 30 z.a.n~rrıı..ıl.J\e edild:ktı• rı(>t"lr.aJ 
n11SJ1 ~le J0()._ 1'70 kur >ta k1:1dar licı•ı· t alan bir ~·:\•' 150 dl"l:ı 

250 k 1.1.,oc:&\ ~cı.dac . 75-110kuru~a ıkauar a.ln•1 hır ışt;"iYı, 110-
lbO kıiruş.a kDdar, 65 kiJ,ll~ atan i.ş<·ıye 95 k ı·uş; 150· --170 K•1-

1 nı...:a kaOOr aJan fşç:ye 220-250 ıku:'uş kad.ı:- guocieJ.r.c verile
<:ı·ktcr. 

3 - K...nurı! vcrgilı•r i~i!t•rc ai.t oY:nak ir.zerc ııcrct1cr, !ahı-ika da
tkli talirn.utn~unf'"Sindl' yaz.ılı hüküm1erP gö re her 15 günde bir 

öd.enir. 

4 - İşçilPr, yutJc-ak Y<•rlı•rini kendilcı·; te-mıı.n P<le.rlcr. 

- Tal"p olanlaı·ın BüyükUert·dı, Tiiiyükd(•re _ B~hçı kOy yohı: 

Uıt•r.'ld<:icl Ktbrit Fab~·Jcı" mü<iüriyeıine- nü/ ıs tt•1.kerrlf"!'i "" 
a 1 foto.ğn f l>eı-abı ·;:u;.a;. t etmch•rl Jifın olunu~ 

Tesviyeci, Tornacı, F rczeci alınacak 
Kıbdt imal f"den dairplerde veya fabrlka tam!:tıanc&ındc ll'Ulkin_jı;t 

vı• mak.nıs:t, mna\'inı olaırak çaL.ı.aak üı.e'"e b.rir.ci sınıf tf'S\ıycc·,.. tut·
nacı 'Ve trA.Zer:ye ıHıtıyaç vaı"dtr. Fabr•ik~rln yapılacak imtlbc:ın nelicPsht 
de gc;.ste receicicri f:hlişele görr maa.ş vtya saat ba:ı CicrC>tle~·i U·yin 
ı:dilt·c·e\tt:ir. Talıp olanlarlıil V('<ô~~-ti1e biı·Fkte Bü.yilkd(lrr·d~gı Kibrit 
Ft.;bı ~ı rr.üdü_~:'.!et.:ne n1Uracat' ~ı·ı. Han, tJunı.;r. 

------------------------'~ ~~~~~--~~\ 

ÇIR ÇIR dır, 
Halis şekerden ve limondan yapılır, 
Kullandığımız kapsullar taman1cn yenidir 

Üstündeki Cır Cır etiketine dikkat ediniz 
1 ' 

Her yerde iırarla ÇIR-ÇIR Gazozunu 
İSTEYiNiZ 

-
16/7 /942 tarihinden itibaren ~azelem izde neşredile
cek bilumum ticari ilanları doğrudan doğruya kabul 
etmeğe başladığımız gibi Ankara caddesinde Kahra
manzade hanındaki ilan::ıl•k şirketi vasıtasile de al
maktayız. Devamlı ve büyük ilanlar için hususi tari- ı 
fo tatbik edilmektedir . Sayın müşterilerimize bildiri-

iLAN 
Sultan Ahmet 5 ci Sulh Hu-

kuk Hakimliğinden : 
:\tahken>-en1 iı..te ida rc~inc el konan Panai \·eledi Polihru·~ a 

ait Kumbpı Knzganı Sadi muh a llcsiırnı Hisard ihi ~okağında 
eski 115, 11 7

4 
eu11ıarah bir t a rafı Diınitf'i Jıiı. ~ ~ine t.ı hs is kılı · 

n a n mahal, b ir ta rafı A ris Da k i ' e EprU'Jııi b01hl'.S i \ ·e bir ta
ral ı ,\ptulldı :&frndi , .e Jlasaıı h aııeı,i Lah~c \C tarafı rabii 
Hisardihi •c>kağı ile mahdut 187 zira 22 parnıakh Uarenıninden 
mazbut K<•9kad a Sadrı r!Jıak mexbunı Ragıp paşa ~akfından bir 
kıt'a ar>a sa hibinin müteakip e,ı-Jıastan olması ha-ebile mabke
meıniz marifotile a ç ı ·k arltır oı a ~ure t il e sablığa çıkarılmışhr. 
Bu arsaııın hr~·eti u ııııınıiyesi ne 5411 li ra kıJmet takd ir ~dil -
rnişt ir. 

Birinci aç ık arUırma 19/8/42 tarih ine miisadif çn,.,...nıha gii
nii saat 14 den 16 ya kadar Sultanalımet1e kô.in muhakeme -
miz hlemiıı<le icra edilecektir. Talip olanlar ınubanımeıı kıy
metin % 7,5 nisbeotinde pey akçe..i yatırmaları lıizınıdır. İlk 
arthrmada en sıon arttıraııın verdiği bedel oıubaınııttn bcdr -
lin % 75 ini ı:e~tiği takdirde ihale yapılır. JUü.aycde k<!cli 
ı-nü ~ teriden peşin alınır. 

İha lf'" tarihine k a tl ar müter ak im bina \;erg~i ,.e e\ka{ it:a ı--e · 
5İ nıah.k.c.-mt.•;-•c ait olup 28 &e n<"lik l"'- kaf idaresiuin i li ,yeıc:eği 
in iz bedeli ile t~ll aliy~ , . ., ferağ harcı \·e ihale pulları tuta~ı 
, .e hilcüınle rü~unı , .c mas.raflar ınii.~tcriye aittir. 

Salı~ ta ım kiiliij;ü ndc rue\·c ıı t kayıtl a ra ve gö>terikn hııdu f
lara göre ~· ap 1 lır. Birin'C' i art tırmada tn ~on talibin \'C~-rd iğ i 
miktar muhammen bedelin % 15 ini bıılmadı.j~ı tıı-kd i rde art
tırma 10 g;io ılııha uzahlır. 

İkinei arttırma 29/8/42 tari hine mü,adif ( Umarte' i gii nii 10 
dan 12 ye kadar ayni mahalde ~aplıı cak ,. o g iLıı en fazl a 
arttır an a gay r i ıııeıılml ihale ol un:Kaktır. 
Şartname 30/7 /42 farih inde n ; ı;baren mahkenw d i rnnhaııe -

sine a~ılm1 .... tır. 
ihale beicli ,·akt indc -. a t .r ıl mazsa ik i ihale arasnı<l :ıki fa rk 

icra iflis kanunıı hiikii ı~ l erine l!i)re müst<'ridf.'ln tahsil olunur. 
İp<ıtek sahipleri v e ' air ala<aklılar , . ., diğer alakadar ların \e 

irtifak hr.kkr "-Rhip1 r ri1 e mez k ü r ga :ı•ri n1euk1ıl Üz~rinde her 
h';. ıı gi bir ~ek rlde hak idd ia ed enler in haklarına n• hmıısile fa
iz v e masariie a.it idd i al arını hildirnıek ii'lerc c\·rak ı ın li,b iit'· 
ler ile beraber 15 giin i~inde malıkenıe~·c gelııı eleri -.e aksi 
takdirde hakları tapu sicilile •ahit olmad ıkça pa)·la~ tınlmadan 
hariç kala~ı>ldart \ 'e bu satış t an dola)'! fa zla mahiıııat almak 
i~ t i ,\·e~lerin nıahkenıe ıniı. in 4.2 /8 nun1nra lı dos~ a~ına !11iire t·aat 

etmeler i iliin olııı:ıur. .. 

He• halita arkadaşlar ~!anıp 
c.;zeı K~,ük Köşkü n=ile ma 
rl'ıf hal'tıama g.dcr<lik ... Tavşan 
t~ında bi~ hamam \"Brdı. Bir 
ftı~ naS'lsa bu hamanııı ben yal 
mz gittim .Y anıyordum 

za.bıt , e muamelat müdürlilı:ll kalc~nd gu ~:<'bil' ilırue:en 6/819421 

perş.~ .. rıbe gürfil saat 14. de Da.rn1 rrc llf:Lde ;-ap 'ac:t'.A.t .. r, Tiı.ljpk: .. m .lk T ş B A N K A s 1 Wnıinat ma:druz veya mc.ırtup~aı yle ıPalP g Ulu n uayyc0 <oa•l."oe oairr.l <n- j llllJ••• • • J 

TÜRKiYE 

ZIRAA T 
CU HURIYE:Tl 

BANK ASI 
Ku.ruluş tarıhl: ıssı: - Se rmayeı;i: 100 000.000 TürF. l. rası. 

Şube ve ajans adedi: 265 

H""1.ımda kenrlimı tellağa yı
katmak adet.imdi. HPh·etc gir
d!k, tel'l'iık elıtrıde sabunlama len 
getı ve lif'., geb>:? .. Küçerek; ba
zu.ları ve tı<•f:sü yerinde, yirmi 
'reş ya..~l~rında bir <lel!O<anl. idi. 
Merak bu ya ••. Tctl<iğın pehli
"lill.n yıııpılı vüıcudü reeralrnm 
ccıbeti, Faka.t; hıç seslmı çıkar
m;ı<lm:ı Ya!nız; bu Ana.dlolu eo
cu1';ımu cayra.!"lı~ seyre<liyor
d..m. 

iEJı... BP.n'1n bazular.ın, göl(
EHm de yerinde idi Otırz do.ltuz 
~a""Jt'm baz;ı vard bende .. 

Vücudum 'ksya gib: serlti. Tel 
liı:k ke'e S.4rerken de mahsustan 
Vt' caka ol'sun dive de adel<>leri
nıı şış>riy<>rdum. Bir aral!k \"Ü

cııdümıİ"' •~rlli~ Ye o1ıgunlugu 
te 1(a;;ın naza~ı dikl<aıini ~l'bet
m;ş olacak ki; yılışarak sordu· 

- B<osefendoi ne iş yapar>on? 
Ben o vakit Yüksek İktısat 

m<'k1<:1blni bititlnişt m. M<011şe
im'e müttnatiip bir rrıemuri 'e
te (yani haric yey'C ıntlsap ed'? 
şehbender olacağıma ba ınoda 
est>n 9001" aşkı dııldyısiie :Maarif 
NeraretiTıe mü.!"a~aatla amell 
ve n .zari i rmBıan verip jimnas-

cümerı<I<! 1>ubnırni0l:ı.,. (iss2ı Küçük tQıarruf he,Qplcuı 1942 ikramiy• planı 
KEŞıDELER: 2 Şubat. 4 Mayıs, 3 Ağuıtoı 

2 lkinciteırin tarihlerinde yayılır. Yüksek öğretmen okulu 
satınelma komisyonundan 

E..ooz:tlnn Mı.kdarı 

25000 K . 

2000 • 

T .ılın ~ı fW tı 

10 50 

240 00 

ilk tt:m-u:.t 

1 <16 88 

360 00 

Zeytin yagı ıooo > 1:!5 00 93 7.ı 
p~ 3000 • 60 LO 135 00 

~n- ~· 7200 ~80 
pa!atcs 3000 > S2 00 72 00 

Kutu soğan 2000 • 18 00 2i 00 

Yooı\lir"la 25000 T. 5 00 93 00 

~ ı.al•m ıebıo 300 00 
Dai:l:.c eli 35!ı0 > 155 00 100 ~8 
K:J.. n.an eti 1000 • 150 00 112 50 
Kuzu e< 1000 > 1116 oo 123 75 

Sığu• <!11 1000 > ll5 00 86 ~5 
YÜtkl9Cık ö~('tmen okulunun ihtiyacı o'an ve y<..ikard nrv·ı, nJiui~rı J"S.

ı.ılı yiycct"'k1er )Qin 27/7/942 p.;.ı:ı • ...+..esı günü saat ıı, 14, ış vı· 16 da yapılan 

kıa.palı vt• ar;ı.k rk.!ilt:ııeye biç bir is!e h ~ık!ll;ıdı.gın<inn .. çık <'kcsttme 10 gün 

wmdld ed -ş ve JO/ts/942 p:ıza ·tesi ::ünu S3at 14 Ge tak.rar ya.pı:acaı\.l~r. 

Etlt· r bir ay z.ariu~la balunaca.k 

ceı..oı;r. 
iJk teminat h:zalan.'1da cöst n" 4 r ~Ht~ o i,...anlıu.1 Erkt-k L ·t:~ 

)·ar:.ı1ld6 Yi.Jksdc meklf>p~er muh6&cta g.nde 1.oyla,an oJcıl mi.~yunıı.nca 

cr-a.pı1~tır. isL:·k'iler T:C'"'o.ret OdJSrJn yerJ Y-' vts:!tı?Sı ve ılk ~P..ır. uat 

malcbu.zile b?rlikte belli gün H SJatte özü btçı•n lkx:ırn .yQ.rırla bulun,nalar!. 
'J"ffflin;.ı tı y:ıtırrr.ak ve $3r\namJ'}"l i~rır. ·k h:itP)·tıı.er ):: tik~~ Öğre~tırn 

<..ı. ..ı l<1W ,ı..... -·.ı;.aı;..rı. ı s ın ı , 

1 

1 
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1 

u 
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• 
• 
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1942 iKRAMiYELERi 
2000 . Liralık = 2600.- lJıa 
\000 • - 3000- • 

7511 • = lliOO-' • 
508 • = 1590- • 
zse • == zsoe.- • 
100 • = (000.- • 

5C! • = %500.- • 
u • - 5-00U,- • 
10 • = :ıuuu.- • 

Kartal Jandarma BL. Komutanhğından: 

Açık eksiltme ilanı 
7ı."'-cust<.._c:194 2 t~r h cı <ı p•·nü ı;ac:t 15 de i~~""'\J;.." Karta~ ~1J.di!,.Ifıiı 

ek:. ıtıne k.orr.•~tl Q<kıs•nda 997,95 lira k<Cf;if beıdl'lli !.1Jlt.epc j~ndarma 

k,ara'~o1u tamlıi n.;;tk eksilt.mi'! usulile eksiltmf•yc koru.ılmu,tuı~- ~1 -.:c.a.vele 

eksii.\n:){', bayındırlık lş1c-i grnel, hll:.ı::-f ve fenni ,şartnamclı·r1, kt'ıif hula

~<ls1!c buna ır.ütı~rerıi cVTuk ja.ndarnıa d<ıi ı-e;lnde göri.i!Pı:<ktir. 

1\luı·<.ı.~cat tenıinat 74 lira 85 ku.rl$.ır. 

isteklilcrtn en az bir tahhü.ttr• 50() bl'alık ~u i.şr benz.P,. i• y pdlğ~.na dcıir 

idare1Niudcn alınış QJduğ,t vPS:ka,ara ~t"rıaden i.~tan.bul vı ~ n m"L .. -

caat a <'ks·ıtme tarihinden tatıl gJ:1lı>t.; han:ç 3 &ün evvel alınmış t•hlıyet ve 

9·\;I. l' 'ıno n;ı T:ca:et Odu>t Woikala··ı.: gohnelerl. (80~2) 

Sahibi: E. I Z Z B T, N•1riyal 
tiuı\dıil ;ter: •Şoıı 

Direktörii: Cevdcl 

Telpaf. Matla-

Zirai ve ticari her nevi bank& muameleleri 
Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriym·. 

Ziraat Bankasında kmnba ral! ve i1ıbars:z tasarruf hesap
kur'a ile a!'llğıdrki plana gö anlara s~nede 4 defa çek'Jecek 
ku•'a ile aaşö dalo pH\na g<i re ıkr:ıır ;ye dağ:tılncnktır. 

' A. 1,000 liralık 4,000 L 11 100 Adet $0 fualılı. 5,800 L 
' • 500 • Z,008 ° ll& • C1 o C,8111 • 
' • %50 • 1,00I • 

(0 • lot • «.OOO • l&O • zt • 1,200 • 
DİKKAT: Hesaplanooaki paralar b .r ~ı,ne içlrıde 50 b:a-

dan aşağı d~m,yenlere ikra m>ye çıktığı takdırde 7o 20 fazla
sıle v('l"ileçektir. 

Kur'alar senede 4 defa 11 mart 11 Haziran 11 
Eylul ve 11 Birinciki nun tarilı lerinde çekilecektir. 

MOHiM iLAN 
Gazetemizde bundan böyle her hafta Salı gunu ucuz 

ilanlar sütunu tertip ediyoruz. Satılık e-.., satılık arsa, 
kirahk ev, iş arayanlar, i§'.İ arayanlar, zl\y İ. 

İlanlar 6 satırı geçmem k üzere 50 kuru~a neşredile
bileceğini muhterem kara,•rimize bil d iriyoruz. illin be
deli damga pulu olarak da gönderilebilir. 


