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I" j 8Qfmfl hı:r>'rİ.Ti: AHİDİN DAVER" 
CUMA TELEFON: 23300 ABONE 

31 ADRES, Cağaloğlu 3 ayltl< 400 

Nrsruo:ımaniye Caddui e~?GO 

TEl\1MUZ No.: 54 Yıllık 1400 

1942 Telgraf: IKDA/lf l•tanbıd 

' 

GAZETESi 

SAYI - 1081 - SENE. 3 
F I AT 1 

' DOauT TAKViM 

Guete7e Yıl: 1942 - Ay: 7, Gün: 212 Her Yerde 
31 - TEM.~ ·- Cmna 

5 ' elin derilen Ruıml: l:!SS - TEMMUZ - l8 
Hıcri: 1361 - Ree,•p - 17 

evrü Keti ~üneı;: 4,,5 - Öğle 12,2-0 • 
verilınes. 

ikindi: 16,16 - ~: 19.27 Kuru,tur Yats.; 21,17 - İm«:ıJ;: 2.~2 
1 ,) GÜN LOK SiY ASI HALK 

Münakalat Vekilinin Beyanatı YENi BERLiN ELCiMiZ - --
14 Lokomotif 248 vagon geldi, 15 
lokomotif, 315 vagon da gelecek 

~ Türk - Alman 
takviyeye 

dostluğunu 
çalışacak 

~~~~~~~~-.... ~~~~~~~~~ 
Zahi•~e nakliyatı iki misli arttı 

~~~-----ımı~-~-~-~-

T renle r deki izdihan ın sebepleri - 170 motör ye 
. lstanbula odun ve mangal göm ürü taşıyor -
f. yeni telefon ve telgraf hatları jşJemeğe 

bir çok yelkenli 
EyliUden ıonra 
başlıyacak 

Bu Kış da Kömür 
Darlığı Çekmiyelim 

Istar bul Kömür Bayilerinin Yol
suzluk Yaptıkları iddia Ediliyor 
r • 

iktisat ve Münakalat Vekillerile İstanbul Belediy.:ı 
Reisinin ve Mahrukat Ofisinin, mevsim müsaitken kö
mür meselesine azami ehemmiyet vermelerini ve gü· 

zel yaz günlerini ho!una geçirmiyecek tesirli ve pra-

tik tedbirleri almalarını dileriz. 

Yazan: ABİDİN DA.VER 
aracoğlu kıı.bi.nesihin ışe 

başladığı ve iaşe nıe>e• 

lesine ait ilk kararları 
aldığı sır-.ıda, bu sühınlarda, hal
line IDL'<!lıur -0ldugıınıuı: iki bü
yülı. d"va ruevcut buhmduğunn 
•öylemi~lik, •Ekınek• ve •kö
•niir• dil·e ili lı,elinıeye sıkı~tır-
111Lğımız hu balıbte, bütün yiye
ccl.. -.e yaka.cak meselelcrimi2 
ıl:aJıildir. İ~in coası ekınt•k ve 
kömür ddıığu i;;in, bu hayati 
nıadıdcleri bir reıniz olarak al -
nııştık. 

Ekmek '' umwııiyctlc yiy c -

--------------
,--·-·· --~-- --;:=--= .. 

Rus kışına l 
h ı r l ık 11 

---ı••---

Macar 
Radyosu ı 

.'f. o r p i l l e n e n 
yağ • • gem ısı .. 

• 
Kurtarılarak İıken

deruna gettrlldl 
Ankara, 30 (İkdam mu!ha bi

Tinden) - Münaka1iıt Vekili A
miral Fahri Engım'i ziyaret et
tim. VekH. son seyahati ve tet
k.ilkleri etrafında muhtelli sual-
1eriıınc ceva,lx>n şu beyunatta bu 
lıındu" 

•- .İsl;mbul.da kaltlıgım bir 
hafta zarfında karadan ve deniz 
den yapılmakta olan nakliyat 
i,şlerri hakkında aoakadar makam 
iaı:la muhtelif temaslarda bu
·l·unıdt>im. Son aylar zarfmdaki 
mı:ıJiyatın tanzim ettiğimiz nak 
l1~•at planı esas'Hırı dahilinde ya 

SONU. SA. 3 stı. aı 

Kerçten ihraç yapılan Tanı an yarnnadası ile Proletarslı:aya. 
şehrini gösterir harita 

. ' .- ~- ... '! 

SOVYITlıllB-.'86Bı . ~.,.,-..,J~"'.t.~ .. ~ · .'.· 

Kerctekl Kuvvetler Fransa ve Holandadan 
Taman'a Almanlar 
Çıkarma Takviye 
Yaptılar Getirdi -Proletarskaya şehri 
hücumia zaptedildi 

• 
Balkas demir yolu 
iki yerden kesildi 

Berlin: 30 (A.A.) - Alm"'1 ordu
Jarıı ba~um.and.anJığ.J!l'U.:ı bı:ııbl~ği: 

Ro!li>of'un C<:nıı:burJda otıl\ly.ı. ve 
slla,hlı hü.ı::ıını l<>tWarın.a men.sup 
birlikler geri çaklle.n ye baz~n ş;,ı. 
det]i art<:ı muharelıel.eri yapan dü~
mıl!ıı faklp etn,.kt.rd.lr!er. 

S:ıl'ın Cemıbunda Ol'ri kıt'alar Pro 
le'tar.ık:aya şı>hriııi hücumla zaptede

(SONU. SA. 3 Stl. 5l 

Alman hücum 
kıtaları Parise 
gönderildiler -

-------
Rosto f doğusunda 
Don nehrini geçti 

---·---
Datalskte çetin 
savaşlar oluyor 
Mosırova: 30 (AA. - ~'Yct öğle 

tebliğ:: 
::.1 ... f•mmuz gec--ı::ri. kuvvctleeim;z. 

Voronej, Similins\.-aya, Batadslı:: vt.1 

Kl<ıt.ııi<aya Ceıııub Bat;sında düşm n
la çaı'Pı~uslardı:. Ba.:1-'ta ~.,.imler .. 
de değ~klik o1n:anuştır, 
~o,·a: 30 (AA.) - S<>vyet teb

i!ığinin eki.ııde şö,yll' denilm<;ldıedir: 

Sovyetlıer Voronej bölg<'Sinde A.1-
ni.anlatm şiddclli anuka"""'1Etin>e 
ra~cn ba.1.ı k!t)S!mleı'd.'} ilrvlemiş.. 

~er<!ir. B:ıtaiSk 'bölg<ı:ıinde Şi<ldctli 

bir rr:unru:~.ov oer~y;ın !lloın<:ktc<l)r. 
00~ btrkaq kere taan·uu. gt'ç ... 
IJtiş: \~ bn2.iı kc9:mlt,ır.d.e i}f"u1emi§1~. 

Kı.t'alarıııruz bir mohaJlin dokıyJarın- j 
da dilşmann taarruzunu bütün gün. 
clur<tu."rnuşla'ldı.r. Düşman 8"lıada 19 
te.ok Wı 900 Olü bır~tır. 

Kle1!,;kııO'a'mu cenubu.ııda.ı<i bölge
de diJıın><m la:ı:iklarıua ve Nrad,,si

(SO'.'IU. SA. 3 SU. 61 

Blıre~ Gerede bugln geliyor. Saffet 
Arıkan yarın BerUne hareket edecek 
~r!Jn bü:yük elçimiz Saffet / fiiôjirn,,:-;::.-. .:..,,_-~-· 

Arik.an, kendisinden müWt.at is- ~ 

tıeyen D. N. B! ajarusının İstan
lbul muıhaıtımne aşağıdMti de
meçte bulunmuştur : 

cAlıı:ııanyaya memnıı.nlukla giı 
d:i)"'.>rum. Çünkü or.ada sammıi
~ ve dıoı9thık bulacağl4lla ka· 
niirn. Alımanya ile olan ~u
ğumuz halükl:kir ve esaslıd.r. 

Ben bu dosthığu elimden gekl:i
ği kadar çoğaltmağa ve km'Vet 
lendil'rneğe çaluıac:ığ1m. Ekııe
lar.s Voaı Papen'in burada.ki de
ğerLı mesaisinin benim çalışına
?arıına önemli yardınıı olacak
t.ı:r.. (AA.) 

* Diğer tara:!ltan aldığırrnız ma-
1Cıır.ıaıa göre, eski Beriin büyük 
elçimiz Hüsrev Gerede bugün 
~rimiw an:let etmiş olacaktır. 
Ye-ııi Berli.ıı büyük elçimiz Saf
:fe.t Ankan yarın ve ağlCJb ih
tİlnal, tayyare ile vazifesine bas 
lamek üzere Berl:L e gidecekti;. 

hlman • Türk dostluğu lıaklnnda 

~yanatta bulunan yeni büyiik 
elçi Saffet Ankan 

Harp Okulunu 
Yeni Spor Sahasc 

Dün merasimle ve bizzat 
Başvekil tarafından açıldı 
Ankara (A.A.) - Harp oıkulu

nun yeni yapılan spor sahaoıru<0> 
açlına töreni bugün sa at 17 de 
yapılmıştır. Sahq:yı !!pOrcu B~ 
,..ııoili:ıniz Şüıkrii Saracoğlu aç • 
mıştır. Törende Dlliıiliye Vekili 
Dr. Fikri Türzer, Geııelkunnıaıy 

asba.jkanı Org<>nenl AJ;ıın Gun
düz, Ankara garı;!zon kommru'1 
Korgeneral HL311ü Kılkış. be • 
<len terbiıyesi g?-nel direktörü 
General Cemil Taner ve daha 
birÇ<)k OOC)kin da.-ell ler buluım
yordu. 

rı k i.hti~ nt.ı;lar.uun.uı temini için 
alnan tedbirlerin iyi )leticeler 
'\'e 1 occğ'i kuvvetle ünılt cdilnıck
h'<iir. Diin, müdahale rejimi var
l<eı. meydnndan kaybolııı~ lıu· 
1t~nan pirinç, yağ "i'C :sair el ko
nul111u~ iaşe ınaddclcrİnin şin1-
di nıeyd.ına çık.mıığa başlamış~., 
bir 01iktar ucuzJanıış olınası, bu 
üm-din yerinde olduğunu gös.te- , 
riycr. y,.,,; hububat mai'sulü f 
an barlara girince, 'aziyct el • 
bette daha genişliyecektir. 

Halkı, kışı cephe
de geçirecek aske
re yardıma çağırdı 
Ankara, 30 (Radyo Gaııete

si) - Macar radyosu, ıni:hver.n 
Rusyada muharebe ile geçir<le
cek bir kı~ için hazırlıklar. bk 
ikrnda bir fikir vermektcclıı;. 
Macar radyosu diyor k,: 

i 
1 
1 

~ 

Bunlar llllncl cephe 
açılınca Asayişi mu. , .. 

halaza edecekler 
Lontl!'a. 30 (A.A.) - Müsta

kil Fransıı: ajansma göre Vişi 

raciıJOfill dün öğ'!eden sonraki 
ne:r.iyalında A11man. muhaf12 
ikıt'alarına men.suiP mühim bi'r
}i.kter'n Pariste geçit reami yap 

tıklarım tEl)·Jt etmiştir. Bu k,t,. 

' Ticaret Vekili Aydın 
! da tetkikler yap ı 
1 Vekil yollarda dur~a:'ak köylünün ihtiyaç

larını tesbit etti. Azami tasarruf ve fazla 

Kömiil'e ve umumiyetle ya . 
ikacak ilıtiyaçlarınuza ueJince. 
tıilhas<a, İstaıı.bulda, isl•;in iste· 
nildiği kadar yolıında ·gitmediği 
eııdi~esi hasıl oluyor. 

.. Goçen sene, ş;ddetli kış yü • 
:ı:uuden büyiik sıkıntı çekilmis
ti; kömür havzasındaki idare :s .. 
sizlik de kömür darlığını artıu:
ınıştı. 1942 bütçesi Biil·iik Mil -
le.t Meclisinde miizakere edi • 
liı:ken İstanbul mob'nsu mııh _ 
~crenı Ziya Ka.rauı.ursal, lıütiin 
l&taı>bul meh'ııslan arkadaŞla • 
rırun "'' Istanbul lıalkınııı duy· 
gu ve dileklerine tercüman ola
rak bu kış yakacak sıkıntısı ~e
kilnıenı.esi için icaıbnlt;L esaslı 
t~birlerin alınmasını istenıiş ve 
fÖY~~ demişti: 

•Malhrulkat maıddelerinir.. m 
mülıimiıı:i teşkil eden odun ve 
a@aıç kömüıünün fJkda. ha. C· 

bile hal:k. 'biiıtün ~ııı."lla İlhti~"' • 
cını ma<lım 'kömünıne ve l,.'-Oka 
hasretmlık zanırc<tinde kalmış
tı; fak«t m:ıal ıe>f •bu madc;ele
r;n de k:i.fi miktarda olır1•ınası 
ve c le geçen m 'lrta rı:nın bı i~. 

tr.:ann talkip edi1miyerck gcli§i 
f:ULel ve al'Z!1ya tabi olar . ' tev
?.i etW :nesi, btllıassa m[it,,.rnzı ve 
fakir taıb:Jkanın :aztıraplarım art
t•rınış ve İ5!"1t"Jbul:da hemen he
~ goı .Hmedik bir manzara 
h<ıs:l c.-trnişti. Bir taraftan evdeki 
hastasına bir ka"" ~'<>rba :ıı.ı" ·
lııyaıbilıııı<Jk wyaıhut ufacık v
rı:"'1.ro'ı: n siitıln.i kaynatabil ik 
OÇ1111 ·bir tak h<1ll1· "'• al<ıjanıla 
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cGeceleri hav al< r seriııl"'mc
ğe başlamıştır. '.Bu vıl &:ı,°'-e' 
Rusyayı yf1:e ıre~ıek i;le~ 
mümkün otsw1 ister mümkün 
olmasın. Askerlerlm;z Ru~rnda 

SONl'. SA. 3 SÜ. P.) 

lttacar Başvekili Koll .. y 

=======---
r-At 

Y ar.~şları -" 
---11•1---

Bu Pazar günkü ko
ıulara ait proğramı 
cetvel şeklinde dör· 
düncü sahifemizde 
bulaca!u;ınız 

l\IüııakaJat Vekili Amiral 
Fahri Engin (SON'!.'. SA. 3 SÜ. 0 

~~~-....,..~~,~--....,..~ ................. ~.~~·~· ..... ~·,._,.,,,~~·~,~-....,.. ...... ~•~· ........ ....,.. ................ ~ •• ~.~-~-N"~•""'' 

Yeni Tefrikalarımız ==" 
Yeni Tarihi Tefri
kamızı Bekleyiniz 
ÜST AT ZIYA ŞAKIR 

En gazel ve en. mu valf ak 
eserini ı KD A M Okuya. 
«ıulıarı için hazırlıyor ... . 
Pek yakıncıa 

• • • 
Bir Papas Uçtu 

Yazan: Fi\<.ret Adil 
Bu eser Beyoğlunu ve oranın bohem hayatını ya:ı:
mıf olan «Asmalı Mescid, 74» müellifi tarafından 
ha:r.ırlanmıftır. Bu itibarla telrikamı:r. kahramanla· 
rından bir çoğunu tanımak okuyucular için kolay 

olacaktır. 

BiR PAPAS UÇTU 
Bundan bir çok seneler evvel• ~ehrimizde büyük bir 
alaka uyandıran bir kaçırılma vak'ıumııı romanlattı

nlmı, tekl'dir. 

YARIN BAŞLIYORUZ= 

"Bir adım bile geri 
çekilmemelidir !,, -Pravda Gazetesi 
şunları yazıyor: 

"Terk edilen heryer 
bizi zayıf düşürüyor 11 

Ankara, 30 (Radlyo gazete
s;.ı - Kızılpl!dız gazetesı bu:gün 
Stal ~:n ?ir gün!·ük crr. i'l! neş

retnıckte<lir .Stalü· günlük eır
riı:rde d.yur ki 

Her 2'lker düşrııana büıtün 
kudre-t le karsı lw:raralt bir adı:ın 
bile geri çekilan€ttI!elidir, 

Gau'te bu günlük ernri tahlıi 
ederek bu cümleıı ' n zaferir bır 

"gar~ntisi o'duğunu vatanın kur 
tutuşunun bu a ba.giı olt'u.ğunıt 
.\ıelirtmelrte<l r. 

Pr<t ·dımm mel;ale ı; 
A.llKa•a 30 (Rad:, ı G e-

(~0~1 ~A, 3 şt, 4) 

ekim tavsiyesinde bulundu 
hm r: 30 (A-·\.) - İzır r ve c v .. - , 

r111da ıe~·lcrı."ıi bi1 <ıl'n. 'rıc-..ıı t Vı -
lciJl Dr B»hçı·t Uz bu sabah ""at 
7,fjS de hilb~l blr otvt~:Yla .~ .. k·cıtc 
rin.dı:.~ zevatla birlfh.-1:e Alsoncak is
iıasyQnund.:!'!'l Aıy'd:...'1 ve D<'niıJi'~ ha
re!wt e~t'11!ştir, V.fl!. !co.lU'lıtanılar, ge ... 

t~ "'. bt-']'('cliye re\~, pıar.'W. vıL'\y1,t 

ıida.rr; ·ht"yeti r~lt>i, h<ı..lnte;vl r''isi, e..~ 

nlyı6t rr .. ~ldur. üğii, jar..daıır-• ko1-:u~ 

nı. tio:ırt1t Vl' zahı~ı·ı•. bon~sı. tica.rıı·t 
oda& r..;;.tı:!C:İ l'ei .. -=, ittı.a~;it \C ihracat 
birılJcleai ve tioorı·t od~ı umurr.t k"<l
tipLf•:-\ t;carı:t ·~1<1.:nı.' be.!11 rr.ü-

·c ı e \·ı:lJet \"e 'be..ıc-o ""i? 

oı.tc.1.'ll, nJ.at'b:.:ıat ''e. tit:an . .:\ ::.1 1~ ' 

n1 ·1 ... ·ıp z~·v ;,. v p i.ç oo ... c:: ;ı. ı ı _ 
"..ı.ır.oA}S.n uğu:·,c:ı nı~ kulat l - b·.:

lı.:.lk k0tlıa':i D!'. B ll:"'C't l,.' h 
reı:e uğurl.am~tu 

Ayüın: 30 t A.A.\ ~ Tic, M \ it !i 
;>r. BehC'et Uz, İz: ·'d··n ı\y l ,.~ 
!·.mir ~ne-i:x.ı la~'t!~rlı,. 1::... v"'t ,,ı 
'I' r ·r t Vı<ı!t5.1et· , .. {nan le • r 
ayrı'l.dıf~tan son.l ~J:k mertı.ai.... v 
Aydı.n'a yn .'~t.,."i'lu'. "\r \kil •r . ı. Tc 
pc Köy, St•lçuk, Orwt:J:a·-, Gl"I t'l~-

(SO!'IU. SA. 3 SÜ. 1) 

Vur intihalcige ! 
Vekillik koltuğuna kadar yiik· 

sehniş •e kendisin> ilim adanıı 
olarad< tanıtın'§ bir zatın i.ıı.ti -
halci olduğu meydana çıkarıl • 
dı: Nazmi Topcunğln Cwıılıuri· 
yet gazetesindeki bir ya:ı:ıı>mı 
&ynen Laufenhurgerin eserin -
den alıp altına imzasını haınıış! 

Bu tam nıanası ile skandaldir; 
ancak bu skaudaltn t.crbİ\ e ve· 

• rici ve edici tarafları ola~akbr. 
Bundan böyle fikre hürınek et
mek !azım geldiğini öğrenmek 
zorumla kalacağız. 

Fikre biirmet etmek derd<en 
yalnn. .. .cnebi muharrirlerin fi -
kirlerini kastetmiyoruz. Birilıi

rimizin fikirlerine de hilrıuete 
•lısnıamız gerektir. 

Geçen giin İstanhıılun 500 
ünt-u ~·ıldönHmii lçin e~·ki bina
ların ttstore edilm.,sini, 'böyle 

YAZAN: 

~EI.AM1 İZZET SED~ 
binalar yoksa. İstanbıılım yapı • 
larmda eski bir mahalle; ınika~ 
sem tablo şeJ<linde bir mahalle 
kurulmasını ileri sürıııüşti.ik. 

Üç güıı sonra sayın Sedat Çc
tintaş Cumhııriyet gazetesinde 
eski eserlerimizin isiınlerini sa· 
~·arak 500 Ü)1cii yıl içiıı bu e.er· 
ı .. rın. restore edilmelerini t.ı'klit 
etti: lsim zikrine liizunı görlıte
dcn, kendi fikriymiş gibi! .. 

Hcı:nedense birimizin aklına 
gelcnı öteki isim s<ö\'lcnı"" 1 .. • ,.gc U· 

zum görmeden heuimoiyor; hıı-

ua lıenı gazete yazılarında hem 

de e<>crlcrde rasla~'<>rtr•. Bıııı • 

dan h<iıle: Yur intihaldye! .. 

Hele dahili intihalcilere. 
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Ynan : ZIYA ŞAKIR 

EKMEK 
iŞLERi 

ıc GÜNÜN İÇİNDEN ... J 
Bizim Türk köylüsü ve Türk 
taciri kitaplara benzemez! Jo'ıt~; ~ehri terk.eder • 

ben, b~n İran kadı~rı gb 
ı..aıL>!lkı kapar~ı. Yüı.ünde de 
gayt't J..ahn !bir peçe vardı .• Fa· 
k.ıt karvan şehirden \1Zlliklaşu-
1.1ZL.ltl•;u-..r.< o deriıal yüıür.dı*.i 
pe<.-eyİ -looparııp attı. Yanında bu
İll!>all kiıçUk <heınşire;ine dıe: 

_ ŞeriııltiınUde tı içl>ir yeri ve 
kıymeti olrmyan o efHUet nilk,.. .. 
b'Dı Ol'n de rok, at. 

Diye .b;ı€ırdı. 
Fa.hTfrıılı:it;a ın lıternşiresmi!r.. 

wın• bilmiyoruz. F<akat bu genç 
'~ zeki 4kıııaı da, lıürriyetıe ta • 
raftıar olduğunu istidlfil ediyo • 
ruz. 

Çü.1kü 'bu ııeonç kı.z, ablasmın 
ô.'ıtaNnı tekrar ettit'!neye hacet 
bırakmadı. O da deriı.al peçeılİl1İ 
~np attı. Tıpla Hoı:asa.nlı 
'I'Wk knları vıe kadınlan gibi, 
yalnız lbir 'lıooş örtüsü ile hldı. 

Bütün kan·an halkının gözle
r, oo kiiçUk kafikcin Ü7.erine ı 
çevrüın~ti. .Gaye: cLı:ı.s bir .Ar"f' 
atının üzerinde, lpek elb~ler 
iciıı.de asilclne bir eda ile d~ 
d·uran F.ah:rüruıisa.Dıııı. hariıkulıl· 
de gürze! siması, yüzme kadın 
ve enkelo.ten müreldkep olan kiır· 
van halkının kalplıc.-rlti cezbe • 
dive ı.ııni<;ti. 

Genç ;,e dilber kadının çeh • 
resi heckese hürmet te.lkıin eidi
'-.oniu. Konak yederinde, onıı 
daiıa yıokıcı!en . gömııek, onun a
henktar llEEini işı~ içC, 
etr;.fında dedıal bir ba&a çev • 
riliyurdı.ı.. 
Eğer Faı'hrünrıi-sr..nı yeriruie 

bir .başka 'kı;dm owydı, kendi • 
silDe karşı gösterilen. bütün bu 
temayülleri bajka mana.laırla 
tef.sa eder_ bir çekinger>lik b~ 
se~ !erdi. 

Fa:kat Fahııimı.isa, cinsiyet 
hio;!erini ç<ktan unut.muştu. O 
bilakic; tDplu halle kütielıeri. ara· 
ımı<ia bu.l.uıı;ınek, onlara ha~dka• 
1İ;n sE!llİ ıti 6uyumıak istiyordu. 

FABR'Ü?lo'NiSA.NllN 
MÜNACATI 

Karvan ciç giiır. Bai,•tlıııtta kal· 
dıktan soıra Keı'lıalıiya geılcN. 

Fahrünnisa, Kerbel.A~ en 
y~ ve temiz lıanlanndaıı> bi
rirıie oda tutturarak ocayoı yer
leşti Bı.ı oıklaı:-dan birinde lı:en
<il>i ile benşh-eı;i; cliğeriııde a.. 
mucaın, üçimcfu;ünde cariı>-cler, 
dördüncWiiııde de uşaklar ika,. 
ııı:ı:)'t ed cceık:t i. 

Genç 1-J.ıı:. ilk iıı olaraık. (lımam 
Hüseyin) tn t.Urbesin1 ~arı:ıte 
gitti. Fak.at bu ziyaret, deriral o
rarla bulouna.nlııırm na.zan dik .. 
katlerır.i cclbetıti. 

Çüııkü, ziyaretci.lıeırin !aılıir o
J.au.ları, türbenin içine giııemez. 
lerdi. Gimckr 1biLe, anc~ mu • 
ayyen olan bir ooktaya ika.dar 
g.ıi<f>ilirlenli. HaJbuki tüme • 
dar !ar& 'lıol paoral8'1' ve bahşişılıer 

veren '2lE'llginler, (Kertıeli §e -
h ıd;) nin merkıııdine kadar te • 
karrü.p e<k>rler.. Mübarek saın

dukayı ihata eden.gümü.~ par • 

ımwkJJJ<larıı yUtler i.nıi ~leri.nl 
sii:rerıerdi. 

E11keklet" tü ıf:>eoye baş aç* ve 
yalaııayak girerlerdi. Kadınlar 

ise, sakak kı.yll[..tlerini r:ıdlafa-

benimle müııasebetlermiz es1<m 
ffe., batta ~inden daha ser
bestçe devam edecekti. Böyle o· 
lac.\lğlm da nişan gecesi bana 
tcmi:r.. eden m değil mi id'iniz? 
B1>y le lb!r icadrıuıı> sadakatine 
sevgisine harıgı kıocanm itimadı 
olur? 

- Çoc\Au aözler bunrac ... 
- Size göre beliti öyle ... Hat-

ta daha açıl. söylzyeyim eti? Za· 
vallı N .uııııt lir tarafa bmılka -
lm,. Ş\rr..di Payret beyi de" gô
Uı.nüze kestirdigin.iz yalar. mı? 

- Hayıu B!:!y mi? Siz haılti

kal.en aklınızı J<Aç.r.ınaga başlı

yorsun\JZ. 
Sami güldü: 
- Hayır, nay ır, demin söyle

di' iniz gibı, ılıafızam lı.ı.ıvvetli -
dir. N lGlll -0lswı, Hay rot bey 
olsJ.11, böyle zevatı. rı.içio teroıh 

et"..iğini:ı:i ben pek iyi bilirim. 
Şirrni daha, d:ilıa ç.:G<. açllk bir 
şey sö)·liyeyim ıni? Kızan, actık 
biz b<,,caber yaş>yamayıız. Ayı:ı.

Jalım. Q.;dan sonra Hayret bey 
ve l>an.mcieııdJrnirı:, aıman, r.e 
gJzel bir çi.f't te;ı!cil edeceksWız. 

Sııımi ne cevap ~leceğini bek· 
leai ve cevap derhal geldi: 

za ederle.rdL.. Bu, hiç değişme
yım ibi.r adctti. 

Fahrünnisa ilk defa olocak bu 
ll.deti .itılô.l ~ Y =-ııra, amu • 
Catil Mıılla Ah, küç.üi< henlilİ"CSİ, 
u.,aklar "\'C cariyelCTi olduğu lı.aJ.. 
de, tüıtıei şerife gelıdıi. Tüıtıe • 
darlara •-e (delil) lok eden (se
yid) rere, ayrı ayn birer lkese d<>
lu.5U para verdi. Bu dDl,gı.ın batı
şişi aldıklau için yerlere .kıadal' 
eğilen türbedarların anısından 
gegli. Kenıd.i. ellie, ayaklanndaıki 
pabuçları ve çıorçlar1 çıka<rd.ı. 
Bir erkek gibi b~IJD!l açtı. Hl!!'· 
bısin 'hayretleri araısıı:da, ya -
va.ş ya,·a.ş (scyyid~cheda) lllD 

mubarok m~r.kadir..e doğru ~
leır.eye ba§l&dı. 

Genç ve dilber kadına, ılıeııb!
sin 'bu !karlar derin hayret gös
tem'!'Elkte ha!kkı •va~ ... Oil1lll 
par!a;k n siyah saçları, lüle lüle 
aırı.zlı.rına da.ğı.lrnı.,«t.ı. Sedef gi
bi parlak c;ıdlresi, türoei şeriie
nin ımrmet ve hoyıbcti ile gül 
gibi kızarm>:jt.ı. Yere çevrilmiş 
olan şa:lıar.e siyaıh gözleri, gö • 
rü nmü~'Ordu. Fakat uzun ve b
vırcik !kirpiklerinin ı;ölgeleri, 
ped>e hareli yanaklarının fule. 
rlııd.. iı1isam ediyordu. 

KeTbe!a, şimdiye kadar bu de
rece diber bir !kad-. gö~ 
tL Ve türbei şeoceye giren 'k!a.
dınlartian hiç biri d~, bu şekil· 
de ı.dıyarete girmok cür'etini gös
te1"mmnlşti. 

Orada buhlııan b;m ahmd -
lar, Fahrünnisawı tıu !ıa.J<ie gö • 
rünce evvela ne yapacaklanru 
şıışrdıla-r. Sonra: 

- Bu, ne cür'et.. kimdir, bu 
dins2 kadın!_ Er1<ıftler içvıde 
'başını açıyor. Heı1kesio. §Elı\·e • 
tini galeyana gıetirfy!or ... Yoksa, 
ıbir titır:e ve fesat çıka..-roalt mı 
wtiyo.ı-. 

Diye snyleI11J1eye basladılar. 
Fak.at gerclt tüı:iberıin .ııııamat 

ve mehabeti gerek Fahıii!llliea· 
nıo vokar ve ci<Uiyeti karş:un
d.a, daha ileti gidsn:iyere&: sü.'k:il.· 
ta moobıır oldular. (Daha var) 
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* 15 Hazirandan itıbaoroo. ha· 
rice gidecek rnotıöcleı:T.. ihraç 
resimlenn.in fazl~TJ.ma5ma 
karar verimıes> ürıerine karal'
da;ıı e\"'Vel yiAlenmiş o.lan mo
törlerin bt.ıı karar hükümleri..n
deu isti>na edôlrneler. haık.kın· 
da alakada.- mıJıör sahiplerin.in 
Ve'kfilete yaptı.klan miin>caac 
kabul olu.nmamı:ş ve karann 
makabline de şa.miıL olduğu bildi 
r;ı)m i~1.ir. * İıılıisar4ar ;da~si J:ıaıtçten 
esans get.innek müşküUl.tı karşı 
şında yeorli kıc>kulu nebatla.rı.n e
sa~ııidan istifade ça.elerini a· 
r&,"tırmış ve bir tecübe o1mak ü 

zere memlıeketıte .Ye~ lavanta 
çiçeği esans'. le bir 1rokmy a ima· 

li 1ıecrübesine giri;mtlşn. Ancak 
idarenin ;ht>yacına, teka'büıl ede
cek derecede lavanta çi.ç~. te
mm ~k müşkül ise de bu çi
çe-ğin yükııek fiatla samı a!ınd .. 
ğını gören bir çok k;msele. bun 
!arı ~yarak idareye vermek· 
t.edir. 

10 güne kadar mev 
cut aks• klı kla r 
bertaraf edilecek 

Encümen toplan 
tısında ekmek 
iti konuşuldu 
Belediye da.imi eııcümew 

dün öğleden sonra ıtqp'lan~ 
rak ·ase teşkiWından devre
dilen ;~!eri re~vire başlamış 
toplantıda Vali ve BeJ.cdiye 
Reisi Do.kwr Lüliı:> Kırdar da 
hazır bulunmuştur. 

İçtimada ekmek meselesi 
de mevzuıIDahtı olmuş ve son 
güın~erde g(irülen cloınE!< sı-

kıntısın.n bir kaç gün daha 
de\ am edeceği t<ıhmin edi!
nıiştır. Ti.caret V~ili Behcet 
Uz da oon nutuklarında buna 
temas etmiş ve yeni sene rnah 
sulüniln arrıl:ıadara girinıciye 

kad•<' ekmek i.şiııde kısa bir 
müddet içi.n sık•nlllar geçiril
mesi mubtemel o):iugı111u siJy 
~mişti. 

Un geli§.i geciktiği günler 
şehrimlzde zaruri ol.arak baza 
aksaklı<klar olmaktadır. Bu.n 
faT azami 15 güne kadar ta
maır.en lıeı<taraf edilmİ'j ola
caktır. 

Dün şehrimize b..ıün için 
Wi mrktanda un erken geldi 
ğinde>n \>ıt:ün sehrin her ye
rinde her saaıtbe .anek bulu 
na.l>tlecebiT. 

Armatörler 
toplantlsı 

Amlatörler btrl.iğ4 dün senelik 
l<lııngreferini. yapmış!ar'Jl:ı. İçt>

maa 35 kişi ~;rak e'lmiştk t~ 
tirn•dıa. nakLiya.t .Iııımiıoyonu. ta
rafıodan idare edil'melıte olan 
s~er işlerinin llzım g~ 

ğ.i kadar verimli. •adığt, ar
nıMörle«' seıil:ıest bmıkııliıldarı 

hııld<o işi.erin da1Je, z,iıyade sü:rat 
le başanlacaği öne ııiirüı!ınıüşll. __ ... _ 
ihraç mallarının 
izamt fiatları 

EY>vek:e biiiinl~~ üızere hÜ 

~et ihraç mal1arının azaml 
~lannı te<bit e~ ve bu mıu 
8')1}"011 f'8 itan fazl.aya ihraç edi

len mallardan elıde edilecek fa.z; 
ia kazancın yij7.de 90 n111m tı.u
kılmete terki esasını koymuştu.. 

Haber aldığımıza nazaran ta.. 
cit4er fazla f.iattan ken.drleriıı.e 

kala nyüzde onun ancak ihracat 
veq:isini karşrl.adlğıını Hen sil
.erek AD'ka.raya bir heyet gön· 
demıişler, Velci1etle temasa 
g~';ilerd.ir. 

Yapılan tetltikat netiıces'rde 
Uci.rlor ha.kh görü3erek fwılı f.iı 
adan ihracat vergisi çılltarıldık· 
ıaın soma kalan laeımnın yüzde 
<1>1ısau.ıın büktımere terki ka
bt.ılı ed>lımiş ve bütün ihracatçı.
t..., memnmı eden bu kttar a}i;.. 
kadarlara tebliğ edilmiştir. 

Hilk\ımeliııtiw milli iaşe sis· 
tıemitmz üzerinde'~i .son mes'ut 
kararları, '.l'ürki)., istihsal ener 
jisinln ve hububat piy..._ıua 

grrtlagıru boğan ibniikleri çÜ'~ • 

dü. Tüki,.,.. istihsal piya•ası •~· 
!es alıyor. 

1.'ü:r>kiye istibııal piyasasrn.ıA 

ayağa kallı.acağmı göreceğiz: 

Şimdi, Türk köylüsü, dağı t.,. . 
ekerel<tir. Türk köyl~ bu 
yaratın ot<>matinıı nrilmiştir. 
O kadar ki şu İstani>ulda, Top
kapı tarltiflarn>da bi.ı>kaç dönüm 
toprak alnu~ ve hıma genq 
mikyasta zerzevat eknıj.ş olan 
bir tanıdıgııııu bile zerzevaltaıı 
büyül. bir kar eldt. cım· · oldu
ğu h...ıde, bize bu yıl buğday e· 
kece~İni he3ecanla söyledi. 

Eski hükiimet'.!I sistemi, Tilıık 
köylü•ünü iyi anlıımarnış bir 
sistemdi. Türk köylii-ıü bu iki 
sistem arasınö:ı şu ve bu tü:rlü 
tenkidlcri akıldan geçirtmi~ o· 
labiliT. Fakat bmııl.ıı hiç kimse 
halı.it ıkği.ldir. 

Bizim Türk köylüsü de, Türk 
taciri de kitaplardıtki köylü ve 
tffirlere hiç be-.ezler. 

Türk köylüsü, vicdanı sağ bir 
köylüdür. Hak şuurile, kahra • 
ma.nlığa kadar pervasız yüriU. 
Ha'lbuki Türk köylüsü, ziraat 
mükellefiyeti ~ memleket bor· 
cu gibi yüksek gösterilerle ken
.Wmm üç beş kurtıŞ"a verdiği 
mahsulünü öbür tarafta bra 
borsanın 100 kuı"U§& elden. elle 
ııatarak servetler toplay>ŞU>da 

hiç bir hak ve a<lalet görme~ 
ili. Türk köylüsünden bu.dala w 
üç beş ne idüğü belirsiz kara 
"°"ı.aeaaııı söınü.rgeı;.i olmasnıı 
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istemek haU:""' lıiç kimse ııahıp 
ıkğildir. 

Bugiiuı.e Türk köylüsü haklan 
nrihnit oldıı&uııu ı::örüyor._Şbn· 
di ondau hariltalar i..teyiniz. 

Türk tacirin>ı:ı ruhu da, lı;itap· 
!arda.ki yalıtız temettüün yü,.. 
de hesaplarr~ işler bir wbot • 
tacir, piyasa makine a<laını de· 
ğildir. Evet, bizim taeirimiz ti • 
caret me~=n üzerinde hesabi 
şaşnıa& ve, sayın Ticaret V eki· 
liıniıiıı pek güzel anla:tn.ıf ol • 
duklan gibi, yiik:ıek ıtıılayışlı 
tacirlerdir. 

Fakat, bütün diğer mi!leıı.rm 
o vicdaru çıkanlm.ış ve makine
leşmiş cehennemi piy:ısala.t·ın 
yaraıttığı korkunç tacir tiplerin
den en mes'ut farkları, hepsinin 
sapına kadar Türk olu~lıırıdır. 

Yani. Cızeti nefislerine, haysi
yet ve -ıereıi duygula-.ına, ~ahııl 
ınen!aatleri üstiinde, bağlıdır • 
!ar. 

Bizde hiç bir ta-cir, ı>e&adar 
büyük temettü verecek olsa da, 
vaları aleyhinde bit ticareti vic· 
daıuna sığdıramaz.. 

Ortada bazı iUutlit madde.le· 
riııin azalmasından başka h~ir 
fevicalidelik >"'"= millt plya
sa1111%da herkesten önce bir te
liş ve :mormallik ü:rtınası ko • 
paran eski sistem, tacirlerimizi 
hemen h<ııııen ölüm dirim du -
nnnuna geçi.mı.iştir. 

Bugün, hii.ldiıııet, pİYMMJD. 
ynalanımş otomatmıımi tek • 
rar kurmaya çalışırken, Türk 
tacirini vazil4l ba'!JD'la bulacak• 
tır. 

Her tacirimiz, bugün, bütün 
milletin kendine baktığuıı bili • 
yor. 

Sarhoş Kadm IMeyva ve Sebze 

Bir gencin yüzünü 
jiletle kesti 1 

Gala.tada Şe&1b&11hane c:adkic
sinde 21 n-umarada otu.r;;.ııı eZy
nep admda 'bil' kad>n eV'Veti 
gece saı•mş bir halde K~cral
tı eadiesinden geçeriren 86 nı.ı
maı-ada be:dber İbraJümin dük· 
kanından içeri g'=~ ve adamı 
güzelce toıkaiılıyarak dükık-anın 

camla.rını Iuııınış, oı<talığı alıtüıst 
etmiştir. 
Ktdının bu bareketle>rine ma

ni o.-ı>a.k 'stiyen Muzaffer .is
lll\i.nde bir genç te Zeynep tara
fından jkı.et!e yüziinden ynrala
nmca bıçağını: çekmiş 7 "'ynebi 
rııöb">Sfrrdden ağlre& yaralamııştıc. 

Za!bila hadiseye deı'lıal e'l koy 
mu~ ve her ikisi hak.kında da 
takibata baı;lamı~. 

Kömlr alırken 
ıoo lira çaım.ı, 

Kızıliöpra.k Qö:ııtcpe mahalle
sinde 21 nıanarada o1ura.n Ah
~t Nural i<iimür satış biiroou· 
na gi1ıın.iş, orada beyannamesi 
tetk'k 0\ımduğu esnada 100 lira 
çalm!fl.ır. :Hıısız aranmaktadır. 

ucuz satılacak 

Belediye tetkikler 
yapıyor 

Şe.rim4zcle me)"''e ve selbzenin 
datıa ucuza satılması içilı incele 
~ b~Illilıışlır. Bu aada 
ba.ldek.i !k~mallarm ~ası ve 
satıışlarm Ba.!ıkıhancde olduğu 

g;,ıbi ya.pıJ.ması diiŞiinülmcktedl:r. 

Diğer taraha•n kabzımallar ıneıy 
va ve sebııe çııkaranlara evv~lce 
~ para verdiğj için onları 

k.eilld.i·l<"rine bağlama.lotıadl?. Be
iedliye bunun önüne geçmek içtıı. 
kövılüye ık.redhı teroiniıne çal"ia· 
caı!Wr. 

Meyva hırsızı 
!Bii-yük~ Bal>k.çılar c•ddcsi 

18 T'Umaralı onan.av Hasanın 
düklclnına hı.sız g' mı;ş kayıs), 
pi•rinç, yumurta vesaire g\lbi er
zak ~' Ja"31k kaçınıştıT. 

Fakat rok geçmeden bunu ya 
pa.nın araba sfüiicüsü İsınıait.ın 

olduğu anl119~1mış ve İsmail. der
hal yaknlarımışt.ır. 
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Onun biç olanazısa, s'..ııden 

çok in sa~ tarafları var. 
- iyi, iyi. .. Şimdi de bışkxi 

bir Nazım bey buldunuz demelt
tiı:. Biraz yı.şbca amma, ne za... 
ran var. 

Cemile cevap veıımedi. Fak.at 
çok geçmeden yavaş bir sesle 
S>rıhı: 

- Madeın1<!i iStiyorsıun. llı:ışa· 
nalnn. Bııktını art:ik bu haıyaotıtan 

- Hem de ya.rı.adruı tezi ydk. 
- Pel<!i çıocıJlı: ne olacak? 

- ÇocUk mu? 
Saıııı.i biraı:, d~iiınl:lü. Kendi 

900uğuyda amma, nedense işte 
onu da sevmeyorou. 

- Çocuğu tııb.i san a:lımın. 

Cemile bu cevaptan .moomun 
ol.rııuştu galiba ki derin bir .ıı.e
fes aldı. 

Artık kıomı.şmadılar Verdilkle
ri ciddi 'karardan sonra, konu • 
şula.en ~a ne kalmıştı ki? .. 

Fakat ikisinin doe gözlerine 
uyk.u girn:i)-ordu. .Lki& de kir • 
pikleriniıı kenarlar.ıor.a !kadar 
gelen aeayip ve soğUk gözy ~ı 
damlarmı tııtımağa çalışıynr • 
Iardı.. 
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Samiyi bir düşünce aldı. Ce -

mileden ayrıldıktan sor.ra, ..-. 
tık -şirkette de kalabilecek miy
di? 

Hayret Beyle karşı 'k.anjııya 

öğle yemeğini yerle.t'ker., bu su
al zihniıdi tı.r>malaıyordu. Şöyle 

düşünüyordu: 

- Evet, hele Cemile !boşan • 
dıktan oonra, Hayret beyle ev • 
lenmeğe Jr.a!k<.ma. benim için 

şirk.,tter. ayrılmak bir zaruret 
olaca:Otır. Dernek kıi haya<:. a lıe
z!rı:ote, nikbete, fel.1ıketc uo;,:ru 
ilk ad.ıını atoca.ğnn. Iiala""i ben 
ş.mdJ dalıa muhteris hır adam 
o!du.m. Bununla beraber ben Hay 
ret beyden bana vcrobil~eği ne 
varsa, a-lnaş va.z1'·et..~ıııın. 
Yani or.un ta.I'.ııdıj!, münasebet· 

te hulu~duğu butün nüıfıııı:hı a· 
damlan ben de tan~"()rı.:ın. Şim
diki halde Heyret beye o kadar 
ihtiyaıel!IIl )<>kıtur. Uık!n yoluna 
girmiş bir işi bn-akaraık, yeni 
·bir yol açınaik medburryetınde 

k.al:ııcağmı.. Zater.. ha}Tet beyi 
şu da:kiıkatlan i'tiba.ren d~an 
sa)'ınak icabe1ıınıez mi? Her şeye 

rağmen ibu düşmar lığı na.bıL • 
lanmda biesediyoruın. Bırak 

Hayret beyi Cemile ile evlen -
iin. Ona bundaııı. büyü1ı: ceza o
laıınaız. 

Hayret beyle yemek: yerd<en 
ihem dinleyor, hem kıon.l.ll§'UO'Or, 
hem de böyle biıtbirini tulıma· 

yan bir takmı hislere tabi ola· 
rak düşünüyordu. 

Birden k•rarı.m verdi: 
- Hu.yret bey, dedi, müsaade 

ederseniz, size bı.ıgii:ıı biraız ken
dimden bıJhsebrnek istiyorwn. 

Hayret bey ·hayretle gözlerini 
açtı: 

- Hayudır ~ilah, dedi, 
h>ıı<liniıx:len baılı..sedecek r.e var? 

- Bi~k şeyler var. SöyUye
ceklermı si~ de pek yalkındaıı 
al.iı.kaıdar etse gerektir. 

- Peki, söyle yavrıım. Doğru· 
su be<ıi meraka düşürdün. 

Sami kısa bir fasıladan oon • 
ra dedi kıi: 

- Size kı.TŞ'l nasıl deri.ıı. 

saygı hislerile mütehassis ol • 
dugumu bilirsiniz. 

- Teşekıkür ederim, ben de 
seni hem severim, hem say.a • 
rım. Hibrnetlerini hiçbir zaman 
u:ou tıruy acı ğ ım. 

(Dıılu var) 

Kagıp Dosya 
Davası 
--~o--

Db dara,maya 
başlandı 

İstanbul birinci sorgu hakim· 
liginde tah'i<.i.katı yapılan Kmla· 
ya ait bir suüsti:ınal cVl'ak dOO
yası müdldeiıırnı.wnfüğe verik!iği 

sırabTcla Ol u.dan ka~iıoln~ 

tur 
Dosyanın zayi ohnasına sebe

ıbiyet VCT("n memurlar hak4<ı00a 

t.aıkıiha.ta g~ SO!'gU Jıakim 
!iği kalem katiplerinden Cemi! 
v&2lileyô ;tmıalden, dakr:ibru Zefı 
ra ise vazifeyi suirıstimalden 

~e:meye verilınişler. Dün 
2 inci e[.'lrceza mahl<~h'inde 
sorgularma başlamn.ıştı.r. 

Daktilo Zehra dosyayı drğer 
dOOyalarla. beraber mıüddciuımu 
mıliğe gönderdiğini iddia clm.i-ş 

Cemil de esasen bu meselede 
bir aXıkaı;ı o'.mı·yaca.ğım yazının 

kenti&.rıe l'lt olmadığım ve şah 

sna .bir mes'ul:iyeı kretıtüp edemi 
yeceği.n.i Hen sümı üş, dıelterde· 
iti imzatıın bu dooyaya dair ol
madığı nı söy1em:iştir. 

!Mahkeme şahitleri diın'ıemek, 
ba hôdisenıin ııe gitbi zararlar 
tevlit eddıileceği:ni tahkik ve 
dOOya.nm ka.lıemce yenilenip ye
nilenmediğ:ru öğronmek ıma.ksa 
di4e duruşmayı başka bir güne 
bı raOıım-ışh-r. 

Ekmek karnesi ve Gaz 
fişi çalan odacı 

.Aıbdu-fiab adında biri Fat1ı 
kayınaıkamlığında odacılık et• 
mekie ilıen çelımeceye \JIYdıır
duğu bir arnabtac ile orada bu
lunan ekmek kamelerl!e gaz 
fişlerinden W şer tane almıştır. 
Yakalanarak a.dliyeye veriJmiş· 
'l:ir 

Nufus memurları 
arasında nakiller 
K.aza n üUz; nıenıurla.-ı ara.-

smda yeni nakiller ve ~ 
arasında da teriilei yapı!uuştr. 
Bu arad Beyazıt nüfus memuır 
tu.ğuna vi'layet nüfı.ıs mi.idüırliir 
ğü !Wüplıerlnden Mehmet tayin 
olwnımuştur. Beyazıt niiftJS me
muru Aıdil Eı1tcn Kumk.apı nfu. 
f._. memurluğuna, Fener nüırus 
m001uru Şevket Beş.ikt8fi8, Ka.. 
•agiimrük nüfus memuru Yasin 
!Fenere, K11mkapı nüfus ro€mll'

ru H~ Eyüb'e, Eyıüp ııüfus 
oııeımuru Ahmet Bey koza nı~kle
dilmişlem\r. FatO!ı. nillus k'atibi 
Cevd t Fener'e, Fener nüfus k& 
tilbi 'Se?:a. de Karagiimrüğc {cr
fian tayin ed.-Jmi.şlerd?r. 

Yüz lirasını çalmış 
Haydarpa..,«a lisesi taleıbele

tinıden Taılıs>n zabna.ya müı:sca
atla Havdarp~a giş~.nden bi
let alıır.akıta iken b'.r yan!tesici
nin oobindcn 100 llrasım çal'mış 
d.duj~unu ihaiber vermiştir. Yan. 
kesici a.ranmaktadıı:. 
.. ,,, ... o .. ... ..... 

GELİŞİ 1 ( soz __ ..1 

Müthiş bir 
kabiliyet 1 

Gszetelerde elbette gördüllüz: 
Eski bir hakim Beyoğlımda Toz· 
koparan caddesinden geçerken 
meçhul lıir adam kuvvetti bir 
çelmeyle kendisini yere d"ıişür· 
müş, c:ebinden 14 lirasile altın 
saatini ahp kaçınış. 

Polisin yaptığı araştırmalar 
son~unda bu meçhul adamın 
16 yaşında bir çoc:uk olduğu 
meydana çıkmış, çaldığı şey !er 
üzerinde bulunmuş, çocuk ad • 
!iyeye verilmiş .. 

16 yaşında bir çocuJtuıı bJ, 
çclıncde adam devirip soyması 
hayrettir. Doğruw, böylesine 
çelme atan bir kabiliyetin, zİJan 
olma"' yauk. Ne duruyof117.: 

Bunu, oe yaıııp yapıp, bir !ot
bol tak:amımıza alı~ermeli!~ 

TEMiZLİK! 
Şehirde temizlik amelesi çok 

azalm~. 1%76 dan 693 kişiye düı· 
miış. 'Icınizlik işierini yapmak 
için bu i!rçilcr günde 4 lira isti.-
1orlarmış! 

Günde 4 lira! iyi amma, bu •· 
ııl•mcaJi;ızlar zalıar lııtaırlıul seh· 
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Dl.5 tôürf~ 
Japonya ile 
düşmanları 
r-: AM x...ı SUN~ 

n ap<oı ya ile Aoglo-Salı; • 
t::::JJ SOll alemi arasındaki S11 

telin barbut daha mü • 
lıinı saflıalan gijrülecek. Fakat 
yetmiş seksen ~encyı dolduraıa 
tekimül devnıleriae hazırlan • 
ın.ak faydaMz olmıyacak. Japo ... 
yatla büyük imparator daha m. 
hlaba )eni &iriştiği sıralarda 
birkaç Fr..nsı:o harp gemi>i de 
japoıı sularına gitmi~tir. J<'ran • 
Siz amiraline Mikadonun mem • 
Jet.etinde çok iyi yüz göstrril • 
ıniştir. O kadar ki büyük impa
rator da Misafir Amirali bir gün 
kabul cd, rek görii~nı~. O za• 
m&n ile bu uman arasuıda sek· 
sen ~uelök bir devir ,·ar de • 
mektir. 

Ja.pon inlılabının ba ındaki im 
parator Avrupalılardan, Ame • 
rikalıl.ardan çok şey öğrt"1İlt>rc
ğioi düşüniiyor, bilinmeyt.'11 ne 
''arsa biran en·eı öğrenilme • 
sini irade edi1ordıı. 
Japonyayı ilk ziyaret eden. 

FraDQz anıirali orada kendisi ne 
sorulan suallerin o kadar me • 
.rakla sorulduğuna ve her ııeyi 
öğrenmek için nasıl bir sabırsız· 
hk gösterıi.ldiğini çn'. gcçmc-<lcn 
anlamıştır. Onıuı için bir ginı ge
lerek Av.rup:ı.ıwı elindeki mari,. 
feti japonlar>n da ala.:ağını . ja· 
poaların bu suretle mükeınmol 
bir siliıha malik 9larak onu Av· 
r.upablar aleyhine kullanmakta 
gecikmiyeceklerini ~·azıyordu. 

• O devir bu hahi3te ilk .sayı • 
lırsa ilıiııci devir de artık Av • 
rupa.nm bildiığ4 şeylerden hiç 
birini japondaıı gizlemediği bir 
de\ir cJmuştaı:. Bu da senele~• 
sürmüştür. S<nü kısa kesmek içiıı 
seMlerin türfü tekamül safha.. 
lannı atlıyarak bir üçüncü deY'
re getmek ikhza edene bunu.n 
da geçen mnuınt harpten -ra
ki zaman demek o&ıc:ağım b • 
bul etmek Ya.nbt olmıyacaık. Ba 
da gelMek harbe hazırl.ıiı: -.. • 
ridir. Başta tayya..recililt geliyor: 
Japoıı'lann askeri tayya.reıciliii 

1911 de ltaşlamqtı. Fransa • 
ya bhsU. göadıerileıı i.ki japoa 
zabiti tayyareciliği öğrenmişti. 

Aradan seki:ıı sene geçtikten «>n• 
ra bir Fransa heyeti Tokyoya 
giderek jıııponların han kuvveti 
te~tmı viknde getimıistir. 

911 ne 9tı: arasındaki sekiz se
nenin dört senesi dünya badıl 
ile geçti. Fakat japonlar o har· 
be İngiltere ve Fransanın müt· 
tefm olar k girmişlerdi. Onu:ı 
itin o harpten sonra Fransızla· 
nn gi11erek japonlara tayyare • 
cilik öğrebneleri pek dost~a bir 
hareket olmuş, iki taraf anısın
daki dostın;:'U!l bıir gün gelerek 
şimdMd hali abt:ağı belki hiç 
düşünülmek istenmemişti. E;ler 
Fransrzlar bir gün ki>ndilerinin 
AVI'Upada Ahnantara ka~ı mall'
IUp olacaklarına ve bıın.dan is • 
titade eden japonyanm da Hin
di.çiniyi kolayca alıve.recıeğini dil· 
şünsey ;Jiler japonlara tayya • 
:recilik öğretm.eğe tı..Ud de kalk
mazlardı gibi geliyor. Fransız • 
Jar orduda tayyareciliği öğre-t • 
meğe çalqtılar. Garbiıt her tür
lü sililıı ve harp vaartatıınt öğ· 
reaeııek bir güa gıırplaer aley • 
hine kullanmak için her söyle· 
neni cıan kulaiı ile dinleyen ja
ponlar bir ıh den.iz tayyweci • 
liğinde üstat olmak isti1orlardı. 
Onla.na bu amDMtDu da diğer 
dostlaa İııg'lider yerine ı;Wr
nllıt oldıılar. 921 de Tok10ya gi
den biır İngiliz heyeti do ma· 
da tay)'l'eCİlik teşkili! n it-si • 
1atını yapmak vazi.fcıri ile r,;n:ırıl• 
ın.ıştı. Uzak:şarkta gitgide .uv· 
vetlenen japa•Y•Yı "daha •·eh•· 
miş bir dereceye çıkarnı~k tçhı. 
Fransa ile İngiltere sanki l•ir • 
birleNle rekabete girişmi lerdi. 

O günler geldi geçti. geçen 
harpten 9C>n..., İngiltere içön şu 
ü:züntiilü snale cevap vermek 
l.iwm geldi: 

- Japonyamı, Amerika mı? 
Hangisini tercih ederek ist'kbal 

için haurlanınalı?. ingiltere ni· 
hayet Amerikayı tıcrdlı etti. 
İngifü • jıopon ittifakı bir daha 
tazelenmedi. Bugün do japmıya 
kar.ıs•oda Aııglo-Saı.- iıle • 
mini bulmaktadır. 

rini değil, İstanbul belediytflini 
temi•lemeye çağırılıyorlar .. 
nıyorlar!. 
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Birmingama 
hücum edildi 

A N K A R A Münakalat veki
H ABER LE R I linin beyanatı 

Bu Kış da Kömür Sovyetlere göre ·Harp Okulunun 
(Baş tardı l inci sahitede) Ye:;"lı; ~por sahası 

---·---
Bir çok yaagıalar 
çıktıöı girildi 

Bnlin, 30 (A.A.) - A4nıan 
te.bla!;>i: 

20 - 30 Temmuz gecesi Al
man bava ktwVetleri.ne mensup 
b'' yük b dikl€-r Bırnı'ndaam'a 
y<:niden taarruz e1ım 'şler.üT. Bu 
frcir vakti kesif tayyareleri pek 
geni~ bir Ç'<'k .yangm1ar gönnilı; 
l~ir. 

Londra. ?.(} (A.A.) - Hava ne 
zaretinin tebl ği: 
s~aı'brücken dün bomba tay 

varelıerinden mürekkep büıyük 
bir 'eşk,l!n başlıca hedefini le!>
kil etm;.,,ir Taarruz şidıd<'tli ve 
tq>hı b r na' le ol'ıTıu~ttır. Alı
nan ilk raporlardan bii·,!;:iilk ha
sarılar husule getiri ;ği anta~ıl
rnaktadır. Dokll'Z tayyar!"lll.' ek 
siktir. 

ticaret vekili 
Aydında tetkik-ı 

ler yaptı 

-L i n y i t i s ti h
s ali artıyor 

----
Yeni hattın lnfasına 

ba,ıaaıyor 
Ankara, 30 (lıloda.ın muhaıbi

rinden) - T;;v~lı linyit is
t!hsaıatı iyi ne<iceler yeıırrıeğe 
başlamı~tır. Halen günde UOO -
ıoııo t n liny:t isth5al eci.ilme'k
too'r. Bu .kanür İmıır ve lııo
vali.>indeki müe"-'leseler tarafın
dan kullamlıınakıa ve maden 
köıt ürü bt..lıltıkinden ta,arru1 
tt>m'.n edilırdoted;• 
• T ,-.aııl dan linyrt istih;al 
ınıntı ... l~ .... na kad<.ı.r 15 k · nctre 
J.ik hattın iı ~a.sına aylıa ..... 1n<la 
hern(·n ba:?~anacal.: v-c nakliyat 
kolaylüşmc'; ok:caktır. E~ bank 
t'!nt.:..ı miiıdür n1u:ıvir, Kı:mal 

yarın T.:ı\'".ar....ı.ı ı·nyit .. 1 as.ına 
gid.-cnktfr. 

Kok kömürii -ctk Vlt' .i.oc'l•J• Ova. ı:.ı.a.:y J.ıı .nda 
du•aralı: al:k ile ...,,imi ha,'bıbal
Jerd buıunınuş, m•h ~1 voziy,,fini . Beyanname dağıh'.-
sıhh! durunılannı ka.'Qba. ve k°"- ı d d d 
, .,...n umwnt V11ziyot>ııi "' ı uş- masının ne en ur u~ 
tur. H•.'lt' t.oi~r.;.L kt~·lü., reru;-pe.r, çift 
çi, her s:.u.ıt halk. hüicCilıllC!'ti.n sun ka.-
1:arın.ı11 kt-1M.1U{trirw,~ OOğurırlu0u bü-
!f Ak · o vdkıilo ifacle, lllLlli Şefe 
ooımuz "81)'gıloıruu Oumıhur·.>'C• h!l.
kôrnt•W\e aanı ve seYgilL~i,,. iblA
~ de "ilıe-tini- Dr. Bebçı,ı Uz'dan ı"İıea 
Nınoşl .,,...ı..r. 

.Bü"1n bu bö~d~· v ·ilin dıevl'f'4ıe 

!füıx:k~ yinın.i ~ bO~onnuzu Oded0ıiı: 
mi ~llne, lıamtın tıc:p bir agııxkc. 
v • .,o;iii ce..ap i'1 olın tur: .,.e ,._ 
ve öa•yonız• 

B, mınt:rularO& hiikU:net his:oe
sin.n o ngUne kadar öde~ oiaca.: 
gı 1ıııhmin edilmei<tııdoı·. 

Dr. Behç>e.'t Uz m\lhi.elif 7crlerde 
balon ilet\ &u.ı\~Jğü. ib.Ly.,ır.r ve 
bazı tenemı.i:Jıeıti not t..41irmİŞ,. bi:has
ea bölgenin her tıara.fındıa t~ ·nt ta.. 
)ep edılen yerli tvtılllliıh:.K 1ht.ı)·.1cıuın 

t(-.rrin.ı ~ııia Ofise t.armat ve-.ı.'
D.ıi~tıir 

Maruulün bazı yerlerde ku
raktıga ra~n memnu.niyet ve 
nci olduğu unıuırniyetle tesbi.t 
edil'miştiT. Dr. Behçet Uz, halka 
bu seneki- mahsulün. memnuni
yet vene· olrnaslıooı rağmen ge
lıecek ser.e daha QOl< ekim yap
mak !:azım geutiği ve en 'b ·ta 
gellen ;ş:nizin çok el;im ve iyr 
çal~ o:.thrğunu söylemiş, her 
tür>ü .israfıl.an Jrnçınmalanru, 
her sshada azami tasarrı.ıfa r a
yet etrr.el('rini, düğünlerde, eğ
lnııoe'.ende Mralarm• h~a etme 
lln€lerini, istikbafi<ı. dbğunnas1 
muil:ııtell"l!l her va7.iyete kaışı 
ımuka\•em-<lli olabilmek fçin her 
kesin l<"ıancını tıaısarruf ctmey.i' 
öCtrcr.1rııcsin1 tavsiyıe •etmiş ve 
bu c;o;;?.1f\?" halk· n umumi tasvip 
sesler;vııe ka!'Ş11anmıstıT. 

Dr. Be.ll('e1 Uz'u hamil Oto
•ıw saaıt 12.~ de Aydına• varmış 
ista'5'}·onda Vil;l.)'<!t Parti, Be!·ed.i- · 
yıe erkıan> büyük bir halk küt
lesıiı Vekill harareUe karşılamış 
4r. Mllığla Valisin.!n riyasetinde 
Bdr<''• - ~ Parti reisk>rinden 
ın;; re 'kık "'Tl bir hıeyet A'.V'<lına ge,,. 
miş ve Parti O:ıi.nasııııda Ticaret 
Vekili ba·rafın.d'an kaılıul edilmiş
tir. 

AYDINDA 
A''d.ı.n 30 (A-A.) - Ticaret 

VC'kili Dr. Behçet Uz Vilayeti, 
beledi.yeyi. qıartiyi z.iyaııet et -
tikten sonra Halkm·iııe giderek 
kazalardan gelen ve 'buraıda 
loeııdilerirıi be'kkm>ekte olan he
yel kri kıılbul etımiş ve i<ıtiısal 
vıızlyeti etraf nda izaıh-.t ve ma
rn.mat alm,.,tır. 

T .:aret Vekili :nüt.eôlktben 
buy Uo: sal<>r.ıda yapılan umumi 
hır tap!antı;'ll riy etmiştir. 
Baz. mob'uslarr.ı.rzla müilııa~r,t
tan gelen heyetierin ve '"'U.;; .. -
tin birçıit tanınmış ~ar ve } 
çiftç•ler ~ir. hazır bulund>UG<lan 
bu tcıplacıııhda Ti<.'aret Ve' 1 
~m lı:-ket ve n:.. llot n refah se -
"' ;vesınl yükseltmak m ile 
1 ü.kümetçe alıt'an tedb rlen i •ah 
<" rri<, ıstibs:lli arttırmak içın 
t> ı'?\etle 'beraber blttün mil -
e ·e eM>irl , le yaıpıln ı ge

reken vazıfelerl kayıt ve işawt 
ı.:, kmi.şt"r 

Tu ret V !'k: 1 :niz parn uoc müs
t ı ı t'nn ,, :roytir.ıyağ. ve il"ll
r:_fa ura tıiccarlarının da maru
zatlannı c.ınlemiştir. 

Vı u ·et 1dare heyetinin t rf,/l 
ettiği ziyafette ıhaz.ır bulurıdııdt 
ta-c sonra Behçet Uz, refakat ıı... 
deki zevatla birlikte saat 15 de 
benızliye hareket e~ir. 

rulduiu aoruldu 
Ankara, 30 (İkdam mnhabi

rinden) - Kfmür te"V7.i ve satış 
m\ksse,esi"1in İstanıbuld.a kö
mür be.vannamesi tevz ini dur
durouğu hakkında gaze1elcrde 
görülen neşriyat üızerine İstan
buırla.ıı vv.:yet soruhnu.,...tnı-. 

Pazartesi günü mec
liste konuşulacak 

layih•lar 
Ankara, 30 (İkrl.nı muhabi

rinden) - MecLsin Pazatc · 
günkü toplantısında ıkinci mıi
zW<ereleı yapılamıyan layihalar 
müzaktre edilecektir. 

Bu meyanda fevkalade halle
rin devamı müddetıt:ce askeri 
suçlardaki cezaların t~i \'e 

vahim hallerde öliiıın cezası hü.k 
nıedi)ırrıesi ha.kkm<1aki tfıy;ha il" 
memlekete .ltica edece-O< askeri 
mültecileııd.en suıç ~le~ enler 
hakkında askeri muha1.eme u
sulü kanwıuna haz• maddt'ler 
il.Wesı hakk:.rdaki ı · vitta d•l 
vardır. 

Rus kışına hazırlık 
(Ba1 terafı birinci sahifede) 

ikinci bir loş'ı geçiımeğe mec
ibur ol?caktır. 
~·et Rıınya bu yıl yere se

:rıl.rse rr.lnver kuV'\'Cllcri Rus-
ya.da nizam ve intizaımı temin et 
ıın<:k için kalıacaklar ve kı.)ı o.ra
da geçireceklerdir. Savyet Rus
yanm yere serilmesi gelecek yı 
la kaJıı-sa askerleıimiz.n ·.şı cep 
hede gcçi~cekleri tabiidir. 

Geçen kıştaki tecrübelerden 
Lılifade edilerek Rus soğıl'kları
na karşı askerlerin mukaveme
tini arttıracak her türlü tedb'r 
alınmaktadrr. G«eyi sıcak oda
larmda geçirenleri ceyih~k> 
askerlerini düııiioımcğe davet e
deriz.• 

Bu n~iyat gösteriyor ki Rus 
J'ada-ki !w;"'P 'bu sene kolay ko
lay b;tmiyecektir. 

Mc.aır Ba..wekiılı.11'in t~ıuku 
IBudapeşte 30 (A..A.) - Macar 

ajansı bildi riyıor: 

Macar Ba..vekili M. Kall:ıy Sa 
l.ı günü üç büyük Macar askeri 
c~m:Yetinin y2p1ığı toplantıda 
'bir nu ~ söylun'ş ve dem~Lir 
ki: 
•Hwavı ifsad .elen tahripkar 

ur.sıırfarn kn~ dr r ı?ibi bit 
0 e)J1'e kurmalıyız. Phcd mı. 
zafüerane dıöı;üşen Macar r 
leri dr.ha iyJ bir isrl'ki a ıdı 

istekler mitin gercek ~e~i \'e 

bütül' Macar hudutlarının ma-
~= ğu içın r:o ediyortı'l.• 

Mes'ut bir akid 
Eski Diyarbakır rncb'usn ve 

Nafıa Vcl..-,H Feyzi Pırm~çioğlu· 
nun kızı Bayan Kadriye Pi -
rin.;çioğlu ile değerli enç ar • 
kada~ıınız Vrdat Didenin nl -
kah! ı dıin Beyoğlu beledi~e 
evlendirme dairesinde akdolwı.-
ınustur. 

Bu ı;anıiml toplanl da ber ki 
tarafın a • ve dGStlad buu 
bulu:ıınıuslardu 

(Baş taTafı 1 iııci >a.yfada) 

pıkh<iı t«sbil edilnı;ı~tir. 

Krur ta daıhil otduğu halde taş 
ka:ııürü nakliyatı deni1.den ve 
karadan ınunt&zarnan yapılmak 
tadu. Son 10 gün içinde Kara
den 7.d<· cleYanılı e<>en .iiııgaı~.ar 

tahmihlıtı ağızlaı~a güı;~<tir
trıi'Ştlr. 

TRıENuın.DE YOLCU 

1Z.Oi:HAMINL.'i SmF;Bi. 

Demir cnıh·rıi ,.e krom nak
lıyatı da matlüp ekilde devam 
etıııekmi.r. Plan datıilin.de c:J
ITI"van fcvkalt.irle ;,]ere a:t r.eikr 
liyat Torrımu<> ayı içindi:' rlemir
~y>Jlarırnızda <ok büyiik bir ye
k(ın tıılmuıştur. Yolcu vagl'.>nla
nrıdan b ı· kı~mı da bu .şl<?re 
Yeriırli.iiin<ien ~rrdslerdeki ,·a
got" "deni arza1nı'":tır. Son gün
lcr1l{\ trt le <'it. g-örcl·Ü· ümiJz rot 
cu iıııHı, mı kı ımcn -011 •ebep
tcn "leri gC>1n 1 edir. 

Sor i' ~un ı2 .. f1 ı~da ıah'.re 
nakli1.c· t~~ı:Sis c .. cFh:n vagonların 
adldi ·:-.. n1ist 3ri':t1itı memnu-
nLy.et.Ie görüTnıG~tür. 

GETPJLEN LOKOMOTİF VE 

VAGOXLAR 

A'Vrupa ile dcm.iryo',ıı 'rl".batı
n01'7. başladıkMn oonra <"vveke 
s~1~&rlr d1 rrımız ] 5 lokcrrr.otıften 

Hü hı.ıdııllar:mızdcn içeıi girn4 
ve buı:lm<lan 12 si drr.hal çalış
n1aga ba,lDOntışlir. Y<"Ili sip~riş 

el1igim z &z ku!.ı.anıLmış 15 lo
komotif le yakında gelecektir. 

Eski siparişlerden 123 k~pal~ 
yeni siparişleroen ·de 125 açrk 
vagon, 6 otıc>ray, 6 romork ve 10 
fung 11 hudutl~rımızdan içer1 
,girm;.,rt.ir. Daha 315 vagun cele
t<'klir. Y<'r.i gelen bu va5ıtalar 
derhal Anaroluya nakılıediler<'k 
sen·:se kı0nmuştur. 200 ton lo
.b."Ornotif ve vagcn bzndajı da 
gelrris bulımmaM"dır. 

Baj;<<'atla m<mk>krl'ma ara
sı.ndaki nal<l'yat muntoıaman 

de\';>rn etmektedir. Diyar:bakır 
ve Mardindeıı hayran ~.ıkbya\ı 
:bu se'lle her zamankinden erken 
olarak 15 gün <"VVel baş10 m>;; Ye 
devam etmekıtc bult-cmt·~ur: 

IMOTÖRLER.LE NAKLİYAT 

DeJ'»clPl'clc mo<<irlerle :ı apılan 

nakliyat ·az ay1arrn.dan J tifa
d~ edililiğirıclen gen:~'emiş bu
.unut}·o.r. Ha,v.anın direk ihti~·a
cının bir kı"ll'?l ı kiiı<;ük yapurlar
la d;ğer kı.<ını da mot.ör>lerle te
mın roilınt'ktedır. 

Ker i s~lıillcr:miııdx'n yapı

lan ve İslanlıul,un odun ve. kö
mür Wıti2cıPı karşılıyan nakli
yatla 170 nıı:rtfü ve bir çak yel
kerrli çalışmaktadır. İstaııftmlda 
bu ~ayedc büıYük odun sooku 
ş'.ırıııdicfen tooııin erli]miş bıtlunu

~'Dr. 

İstanbul ve Burgaz limanı.an 
arasında ki tnPtıör seferleri. za
man zaman durdunı!m:ı.kla be
rt.her, de,·am etmektedir. Ş:m
diye kadar iki büyük, bir kü~ük 
nıotfü\imüo:ıe 3 yelkenlimi'l ba
trnl.mtıştır B-ıına ra~"men i1ıtiya

ti ted!ıirlere u:üracaat ederek 
bu. sefer!Prin devamına çal,ışıl

ma'kf.adır. 

.AUMANYADAN GELEN 

TELlEF10N MALZEMESİ 

Almanyadan sipariş etıtiğimicz 

yeni telefun malzerneS> istanbu 
la gelm•ş ve 2'2 Temmııız tarihin 
de bü115k tel< fon kabloısu Sa
ra}lbUTDU ile Salacak arasır.da 
den'ze atı'ım1'jtır. Bu tesisat Ey
Iı'.ıle kadır ikımal ooilecek ve bu 
surdle İ::<anlbuJ.ıla Ankara ara
srnda 15 telefon ve 6 telgraf 
Avn"J)a ile htac<bulı arasında 10 
telefon Ye 3 tclgrd :rtibatı mev 

ude ilin·e ııd.l!ın;~ olacaktır. Ay 
tı zamanda İn ' reden sipa
riş ettlğ:mi-z ve Anadolu.da muh 
telH ~'h'rler arasıpda mullı be
re lırl<!tn 1 lrını arttıracak er
lı Kur '1portör ci az ~. da el 

r B !ar lline ı J· 

iunca Gaıibi ve CeP,..bi A aıJolu 
un hÜ\ i 1t r,<"ri r r. ki 

•c• fon mı.ıh •e!i>r ye-
ce.'ktir. 

YAC GFN.ISt KURT RILDI 

S . ·ve sahi 1 r nde Ruat ada
sı cıva nda tl0'1'J 1 nereı< kara
ya t ran cA 'c S• emı.1i 

İnı,giliz t hl'~'" g 11' k-· tara
f ıxltıı v"' 'rıılerck 1 .c d ro
na geıt\r'l:ıniştır Gemi~ n ı.-

ne da res hiz koç taraf 
da ) arası. \ r.• 

Darlığı Çekmiyelim 
ııe n.r.ıJ. a,'J.laJJ ml.i.tıart;'IOC Şie1.c:ie-Ue u.a t.;J 
d .. \·:ırn t't." t.edir. Du.~ln \-
ı.ı er ~ .i.ıe g ·, t çiıJ ya.ı>!Jfıı b Lü..'l 

~ıüsler :ok' ka ışı r. 
(1;% 1.atup J rnt.:ı ,!):J!)jUda) 

Tiırcce ~I i<ıımal.acı kur -
m&y ..a>ay .1.ısiafa Eren'ln bir 
ı>U>t.ku ik b~landı. Komll't n, 
ı;porun )·urt müdafaasındaki 
yükb<".k ehemm~cti ni ibelirtt -
ten sor.ra 'harp ol!ıulımun bu sır 
!ı..daki gııyr~tlerinı uzun trzl.l'n 

ıınlö tanıştır. 

(Baş ıı.r~fı 1 inci sa.Jıifcıle) 

ra ka<lar, depodaı> d"po.ya do -
ı.,,<tıgı lıalde, birkaç kilo tcr.ı ikö
·nıür bile ala.n1.a.ına...:.;ına r.a.gtmen, 
diger taraftan mevzu Ju~·mctir..i.ın 
birko<; mi6lini \'t'l·ımekten ı;e -
khıımeycn bao:ı k.iı.T.,eler tonlar· 
la .kıöınür tedarlkir.de .mü.,ıl<ülilt 
<;ekrrJyurlard.ı. Bunlar, bu ıkam
)On tlolu.Mt kömürleri na.ôıl ve 
nereden troarik edt>biliıyorlardı? 

clfalkın gözleri önünde cere
y,an eden ve lıakiıki ~ikayetid 

davet ey!e,ı·en bu nıliı;;küllcre, 
öııii.w.üzclaki kıış mevsimin<ie ma
ruz ıkalnbnlama..,ı için, şimdi.den 
l.azJm gelen müessir tedıbirlerio 
alrnım.asını Vekil arkadaşım<lan 
bi1has;.:ı rica udiyorurn .• 
Sayın İstanbul mclı'usu, Jıti

)'aca kifayet ede>Cek kadar ına -
den kiiıııiirü gönderilmesi ve bu 
ise taJı,is edilen vapurların art• 
tırılmasını isteılikten sonra da 
~u sözleri ilave etmişti: 

•Tcvııiatta bir intİ1lam Ye a
dalet teo · · edilmı=e ve bu iş, 
yLne IJ:ıir iki mıemuru.n keyfi ida
resine bırakılırsa, ayni buhran, 
aıyll'l s>k:ntı ve ayni ~ikiı,v<'tlcr 
ve :ı:ııtıraplar yine olacaktır. 
Halk, bıı teyziat işirin intizam 
ve adal"t dairn>inde terrıininl 
göm>ek i:.-tiyor. Benim de, muh
terem Vekilden beklediğim bu 
~ me~.eleıslnde ~'Ok hllS'!&S 
davraııılmas,ndan \'e bir ~a:kun 
tutleylilerin ve mutavassıtların 
.işe kıırışmalanna mahal nrnıe
den gelxdk kıömü.rüo, ailelerin 
nü.fu.su naz~n ilibare alııııancl: 
suretile adalet ..,.<' .müs&v:, t .ka
idesine göre te,.,,i edilmı:wi.ıJ te
minden füarc<tlir,. 

Ru lıaklı ~ikayctler gözünün
de tutularak l.ömürün adilane 
bir tarzda tenii için beyauoa -
me u•ulü konuldu ve alınan 
tedbirler gın:etelerle ilan edil -
di Halka da, bu k~ geçen se -
.nek; gibi soğuktan 1itreınhe • 
ceğine dair bir ümit geldi.. Fa
kat. şimdi bu ümit sarsılmış gö- ı 
~üıımcktedir. Diinkü gazeteler
den ıhiri. •ktiıniir i~i bir rı1.-ınaza 
giriyor• başlığı altında yazdıı(ı 
bir )a:zıda. şimdiı·e kadar, İs • 
tanbnlda, 100 bin be~ 1>Dnaıne 
dağıtıldığı ve bu kadar eyan
nnmo ile istenilen kömürün dahi 
kn.rştla1ıaını}"acağı ~anıldığı ha) .. 
de, bu~iinc kadar he>-·nnnaJne a ... 
lnn eYlc-rin, nıevcudun -vüzde 
30 undan ibaret olduğunu' süv -

Alman hücurn 
kıtal arı 

(Baş tarafı 1 inci sahıfede) 

al:ar Şar.ıclize caddeo-;iııde mü• 
him moWr1ü ku.vve-tkrle gcçm'ş 
t:r. Kıt'aiar geçıt resmi ya·par
ken Paris ürer nl'.le Alman taf 
ya releri dola:şı·J ordu. Bu kıt'a
lar miiıttef,J<l.erin bir ihraç ha
l'cketi takd:r;nue Alman oıvlu
suna yardım ;çın Fransaya !1C'tİ 
1'.1.ıniş bulunuyıor. :V!üttefikler 
ikirci cC'('.lheyi :ıçtığı gün blLnlar 
halk arasında ruzamı rr.ı.:hafaza
ya memur edileceklerdir. 

IBerlin, 30 (A.A.) - Propa
ganda Nazırı B. Gvebbles yazdı
ğı bir mOO<alede i kin.ci ce~~den 
bahisle diy'<>r ki: •İngilizlıer böy 
le bir teşetfuüste bulu.nııma ~.
kerlerimizi ka~ları.nıcla göre
ceklerdir. Şimdi Oburchm'in du. 
rumu güçtür. İkinci cepheyi aç
mazsa dahili politika bakımın
dan me•'kii. güçlıeşecektir. Açar
sa harbe nihsyet vermCS:· m~•b
temel 'bir .mll'Vaffakiyetsizlik 
.. .. nd<ni bekHyeeektir. İr.gi!izler 
ooyle teşcbbii5te bultmıır!arsa 
ken 1erirıe nıünas:o şekiJrle 
•Hoş gckl:niz. d'yeccğiz. Ümit 
ederiz ki yanl.arır.da bir kaç A
merikalı da get'rsinler. O zam;ın 
Am..,r ıkahfar da A'Vl"upaya cık

l!'an ,, kolay bir fey olmadığım 
nn''lr1ar.» 

~ Stalin diyorki 
(Ilaş tar•fı l in~i ••hifr-de) 

') _ m~da çı!rnn Prud.a 
gıt'Z csı oı. L' kıi nü a nda 
vata n t<' ' k dP okk ·•mu r k 
rar ve tmekt<:dlr. 

Guete •d y'Or k": 
<Araz ınız ve kadar gen1 o!ıLr 

a olsun terkedJen 1' r r 
·i za f dil ilmıelrtedir Ç 'k 

..'hi b r d 1 n galibi) et n k 
4artıdır Vat n ıeiclJkeded r Kah 

n :k estanlarımızı lck le
eliı iL • 

!emekte -ve halkın yüzde 70, i 
:!tömiir değil, beyanname dahi 
alamann~tır. Bııgiine kadar İs· 
l.ıw bula 40 biıı (uu maden J.ii • 
mürü gelnı~tir. llalbııki İ&tan
bulıın ihtiyacı IGO bin 1on ola
rak heı.aplnnmıştır; demektedir. 
Arkada~ımız ~yle bir jJdiada 
bulunuyor: 

•Kömür i.,ılerindc miilıim sui
islimaller yapılınl'i ve bunu da 
beyannamedek.i kömürü, hava 
payı almadôlll vermek istemiyen 
bızyiler y:ıpmnşlardır. 

.Bayileri,;. buhranlı aylan 
bek:liyertık ellevindc mcvcıııt be
yanııamelerd~loi kömürleri yüık
ook. hıNa p~yı alaraık satacak -
lan aç-..kıça görülmektedir. 

cBeyannameleri halk >birlılk • 
leı•i tasdik etmW<ıı.e ve her iJıti
yaç sadooine ndkaıdar kömür a
la.bilooeğ;ini bildirmektedirler. 
Fakat bL.-, ton ılı.ömür al&bilece
ğini halk birlik.criı:e ta..cliık ~ -
tiren bir küme bayilerden ıhiç 
bir zam.:ın beş ton köınti.r ala -
rnamaıkta ve anıc:Jk bir ılk.i kına 

sulh o:maktödır. Buna oobep o
larak da h-taubukia rr.~>vcut kö
mür me~uıd=ur.. az ol~u giis
teri!:mektedir. İstanbulda kömür 
=• oııa ,göre verilobi!Jr. Fakat 
bu halk, neden ıbayilerin t;,k<li -

rinc bmıkılryor? 
•Kömür işleııinde yapılan 

yobıu.luidar l<.ış y'1lkla,;tıkça da
lıa çak er..di~ verecek 'bir ma<lıi
yet almalkıt.2dıro 
Eğer arkadaşımızın iddiaları, 

a3Tnen viıki ise maden kömürü 
te,·ziatı, ]u!kiknten bir çıko1a.7.a 

girmek üzeredir. Kı' ba!-.1ırnıa· 
dan önce enerjik bir müdahale 
ile bu işi yoluna koymak I:'ızm
dır. Bunun için de, her ~eyden 
önce, mevsim rnfu.ait.keo İstan· 

$)ft"l.l~u.ya kcsunınoe K :.ıl tıa
"a k•..ı\ \'c-t.le :ô. Do:ı'ı.ı.u Oetı:ub kıyısı
na karlar ikırJ.t..nc.:o n1m-urrı~ olGn 
t'L~Tıan kıt•a 1 a. ina o:lhÇ kc~·e l'.nr- ı 
ruz .. tr.. şlf't"\fr. B:ı l:ava bomba.rd.t
ructııl:ı.r ınde.n sonra tank v pıya<le 
bİr,ikit1rimiz 'nuvaft.aioİyptl• ~uk=bil 
taarru~ar y~--.ık 'i 00 er 'l 

riıı; o:dümnn.ş.:e.zuir. Siu:al .)'!l; 

grsınfn b:ızı ~(.'ı-Jİ1rıler\ruh dı.ı.şı.oon 
biiyuk k-ın-vetleı- topJ.a)"'Cruk ~ılikia .. 
!aa hd.tlarım.ıaa giı·IDf* trfe-t.;;OiL4l.la .. 
de buluornıış t>e ciı S<·v~·o: k,{'alııın. 
bu taarruz.lan g~rı _pW! artıc..lolt>r vıe 
düşman kıt'alarını vr ırııa;zt'tD+~ 
yıpı·atmı,,"1ardı:. 

Lonc!ra: 30 - (A.A.) - ~oskova 
ra~osunun bu ..t.ah Pıkendon yap
tığı yayım, Voronej çMrc.oindc 'jim. 
<l<l-e kıadar görülm~mi;; ~·tte şod
de>li çarp!fmlllaruı devem ett<f;,,a 
bl!diı:ır.ck1ı dir. Düı;nı~n bir ~ ,.e. 
oım!r""' ka,..ılt'<: taarruz.hır ~ap ~ 
~·bbüs (ı\,,,ei;Jte ve A man llrur an.. 
d.rnlıı:t da yeni laııkl"rl. pŞG~ ve 
'°PÇuyu sa\-a.şa E1il1'flu'Gt:teclir. 

Dan ntJbriDln Batı ku·ısında Rus 
kuvwllcı-ini kUŞ<>imağ:ı çalı, Al
man k..ıt'alar.J.Jlrı3. ağıI" k:ayıb:ar "erdi
rilmiştir. Bu me.,~4Jerd çarp n.:Jar 
e"\aın etrnı'lktedı:. 

M<>ıii<ova; 30 (A.A.) - Ceı~ve'dı.•n 
Çarşanba g W. aldı0ı blr l<>J z "'1"('~ 
dt:n So\".Yl"t h:ıbe.rler ajansı. Alrrıanı... 
l • -~n B< lçji· 'd•n acde olarak Rus 

ı1'c~. <' ·un·et lii§ıci::ldannı · dlr 
rı ft..--too.r ş, , <fo'<' !radar B~ j"d 'n 
b;.. motöı·l ı... Wır:. ~ ""ltıı ve h~ 
ı.uweUrr n el<! ı;y<'j Aın><ll"S ve 
Bri.iksel'den fkığu ("'f pl~ ·r-tt htı- et 
et.m' oldu,'cları llyl. kte bulun.. ı 
muşfor 

Mo't"wa: 30 (A.A.) - Resmi '1'ıeıı 
Ajaıw.:ıntn &Ske.rı muhabiri son g\i.n
l<>rdı! Fran.sadan Şaı1ı: e<'pill'ııin.e Y"
ıhd ·n altı tUmellin gönderilıciıif:Zrıi bi.Z 
<li rm r!tl.ı'<li r 

K"'1öre: 30 (A.A.) - Brtl:ı!ıonı: 

B~lNr'Ci$'dıt>n gel~n it:.--.. .. ç~li b!r IB- ı 
\ai~tl'Cİnin bild rdiğint..• ,gON\ Aln:..ao
;ar Rı.::n:en nlsy1ann~ .1\'n,an 1..,y a-
rının n~~· ckı.ğıt.tr.T;Şa .. d ... nı.mı""n- 1 
11-rin isyan ('~Plf''"lıı. ko~Jl:"'ııa"\t-
tadır. 

Okulun Türk .lf>Or:unda:ki yük.
sek ·varlığına n~rarı, vaızll)'C -
t..i:ı: mütevaz:i bir üadesi olan bu 
nutukta nsonra spor sahı.,ının 
geziJımeııi.n,, başlandı. 3,000 ki -
ı;ilik kapalı trlbi.ınlerin çevırdiği 
futbol sahası ile, Zk:mal L'<iilm.ık 
üzere bulun:w;. pl•t• ile, tcnıo;, 
wleyobol ve haeke1:!xıl kortlan 
ile bu saha, pek de küçiik milc
yasta sayı:lamry ae modern bir 
staddır. 
Başvekil, ~örıchlğ rnUkem • 

melİ),etlcn dolayı okul komu -
tanı kurm&y albay M~taia E -
ren'le spor öğretmeni Hüsamet
tin Güdel'i tdbrik c.ıtml,tir 

'Müte~ıben gBÇ'E'lllerde yapı • 
lan su sporlan b3') ramll:da de • 
rece ahnlarm miik" atları, b!Z
zat B"'?vdkil ŞUkrü Saracoğlu 
tarafından dağLtı.!nı.ı~tır. 

&şvokılimiz, Tan4>0r ~ı.opa
SlRl.t kaza nan harp okulunun 
mültaiatlarır.ı da baş öğretmen 
Hüsaımt:>tt:n Gürel, atlcti:z.m ka.p
tanı Saibıılı:ıtlin Doraı;, futıbol 

ve entbol kQptanı Ned"n Aş -
dmoglu, l:ıo..~llbol - ~leybol 
:kaptanı Hüsıııü Cımer, su spor
lan kaptanı hııyri Altan'a ver- · 
mis ve tebrik etmiştir. 

. ın.:n ına dağıtmışlaro•r. Rwn,.... 
Qlfı.,,\ «rıtu R··.slann :: lt.·şine kn:"Şı ytı
ıi!lrnrkttd"r num(>n lt.ıt'aları l}(RB.

r:ıbya .., lh\o\<no'yl geri ,Jınmc L;;n 
kııtm.ımı.nca \·a.rpm:ılk1a1ar Is<> d& 
ş<md<lQ bal"" bu kıt'alar M<•"'1Tl ıa 

çaıtı>t\l!Oağı ~rcilı ı>tıno4<tedtrl"r. 

bul madt>n kömürü, kok, odun 1 
ve ağaç kömürü ı.evldyatını a -
zanıi haddine çıkarmak gerektir. 
Yoksa, ha\'alar bozduktan sonra 
e.'ash bir şey yapılamaz ''e kı-

fnhisarlar Umum Müdürlüciünden J 
l - 14 7.lH2 tarihinıde kapalı 'l'.&(fla ıhale ,"'11.;miym 

Fabr.~ın<la y-&p!tnl•c:Jt <.mele Y<'m<'kıh.:ne, y•tıı.kh&n~ 

Bire 

şın yine kömür buhranı ile kır
şılaşırız. 

Mııhterrm lkt,.;at Ye Müna • 
k:alat Vckillerile istanhu! bele· 
diye reisinin ve mahrukat ofi -
sinin kömür ıneselcıdne azami 
ehrnımiyf'ti ,·em1elt'rİni ve ı;ii

zcl yaz günlerini bo~una gt..~ir· 
mcy...,ck tesirli ve pratik t•Jdhi~
lcri alnıalarıoı dileriz. 

ARIDIN DAVER 

A~manlara göre 
(Ba~ taralı l inci sahifede) 

t'tik K.:ı.&a.c..ya toprıaJ<la .. ırn So\:yı tlC'r 
BiııJrgir..in dıtjf~ k .. ~11 rındran Bl~

ran son bUyü.k p.mtndf.!"r lıattını Oir 
ke.~ ~i.tdtlan kıc.sn.ı.~lcrdir, Bu n::-ü
na.:sı"bt ttlıe zırtıiı bir Branc!-er.bi.L!'g tü.
nwni bil!ı. a l<ıı1 ~üz t>ll,,~.tlı. 
n~~ın k'\.ltl~u ':na taa :u: larma 

lkal\<ı yıap·lan müdara .,.,,ı bir "'ur
t>CJnbo•rg-Bod n tOnwni dün şld:let

lı ofr nnJı.ant bıcdıeı CUyiık bir k13C ı a 
ğır oLmck ilzc'e 08 ~nk tahı p f'l
m · ;,İ. B•>"',... h"'\l l l"l'\.ih:.<11" Jx. b'. 1 .. -
lıı,)ı.ı<. mu\ affa!..lyotli bir loı• · cın son· 
ra kar.ı n. unun f.a<:trrı.ı7hınna yar 
d-ım etrn.iş1-t1 n:iir 

Düşrn...1.Dlıll 1--tul nıa tu.rı"UZl-ann.a 

kanst ynpılan rnüdaf-aada se-r.i bir 

Würt-an.'b~ -B:uit>n tümeni düa. 
c;>dd<·tll bir mttlıan·brde bil)'ill< bir 
kısmı at,r olımnk üz:r.nc 68 tank tah. 

rip et:m •• ı;r. Bil:Yü.k hava mubareb<i 
bô.rJiklleri ınu\-a.Uakiy1·Ui b!r ~ 

sonra kam o?rlu.su..nun taarruzlarına 

y~11dun t1rrıiş[erdıir, Büyük Don dh
""~ düşman kun•(.'tl.•rıı>ın Şaı1ca 

do~~,. ricaıt yoll~ı·ı k,,.ıııiım;ştôr. 

V<>ronej ~.,..,, di;.,rr.an d<ln ye 

n.d.r.n. 18 1anlk kayb<'bnı~tir. 

Cl--pht> ·n ~11<.i'Z kesarniOOe ve il
mr.n gö~i.ııbiln Ctvtı.ıbuncia aırız..alı bir a 
raz'de muva!!3k~yetli miC"-'Zİİ muba
reb4\1~r yapılını:ıştır. Şimal ucımdıı ya 
p.Jan ha \"a taarrutl.an c&ıa.sınrla 

-r.1unn::ı.nsk civarınd'!lılki i.aışe teslsJ.{"l'i 

il(' citnTZ; teı.ga}uan ve kola kör!t•.ı..i

nin ga ıtı ede büyük bir Qfilkeı• konak. 
ye • aı;r .... ha..c;a.r-ı :a uğm.tılmtştu'. 

'Ui<ı:<ı"mı ccph 30 (A.A.) - Sa-
l~hiyelli b r m~nb •an JOn zaınaııda 

a. ınan •re gor Ken; y n:ı 

n Al n k vv• tlerl 

bu >b f · vaı\ı T3ma.n ) r a
rl s n ka ya tıltn ışbnitr Bu k -

1"', Al an h.3.;.ra v t p ı kuvveUC.l'l 

tınoan, yapıl:ın ve b t n ıı 

dev "' eden ~elli bir bomhardl

rnandan •<>ra 1"Pılıru$ır. 

AIObl.lll•r öğleye kadar devam eden 
c,oiılcl.rtll ~ ~ son bir

kaç köprUbıışı ıtı=ı:a m ' fi ol 

mu:ıla:ıdır. R "" "' av "'1eti bU
h3&oa anudaı>e <Jm~ıu•. 

\C .t'C\'i.r i~t 

i(!l bu lct>re pezarlık'a elci tıı•ey<e kıonr ıt..ır. 

2 - Ke~ bOOdi (122 001.04) !ıra o .. p mın-alirat tem ıı<ıtı (7350) !>-

ra<lı.r 

3 - Ek&ltm~ l 4.8.M2 Cuma güW ,.at 1 O ela İslarıbulda 

ıı_....1mm şıt~ 'nde:,; ?-'l<'ıi.'\>z Altn. t m' l)~T'ul>'la yapıla k'l.ır. 

4 - ProjP, k şif ve rtn:ımP.a.Yıü gr"C'f'D _şubtdcın vıe İzmiır1 Ar4ara 

Ba;;>ınMilc <! n00n (6to) kunı1trn&sl;iJmde aJınabi 'r. 

5 - ~ltneye g"I>c<klcrin paz rlılt çlıı ı..,;n olunon gün w ~ 
tı:vn:TW.l p..'.!.r:ılan. vP. ç:ırtnarnentn F fıltra~t n~ 8'.'ıe~n *8i_.!lme· 

Y<" ;~~ - wsikasil• bhi4c!e edı gotn ~-.cmı;,,,.ına. milraCll'111&rı. (8l(Y.?) 

listanbul Belediyesi ilanları 1 ._. ______________ ...:: __________ . 
1580,00 llR,50 

600,0~ • 60,0(, 

Ka.nıağQ.; 11ıu..,._ı, S~ır lııı:aım Pnv
roı ~ ı..tı~lıı'-1 4:.an t:m-in ioln a! nacak 
{10) ka.l('m ma..lzr.ne

1 

.. araa -.ıç K1""""9:llı ~ H:ı,-a de-
.:uın:ı M1lyLQ 943 scır. na kadaı- ko.. 

MJl:ıca..: l•hmınen 40,000 Tt'tl<'ke Kre
m<.ı., "\ı1.: urt, ve B y<ı:z Peynir& mulıte 
,.! Ton<!i<.derclc vu.ı..w gclu:ck delik.
ler :ı l himl(llm .4 \' z. yı tıik
l~ri s-ıarn ıra.ı.;ı "' '""' • 

Tahmin bedf"llt'ri ile İlk te:rnır.:ı..t m -4 ··Ları yıı'u;rıcla yazılı \! !fr yrı 
ayrı açık **"""~ konulır~\ur. Şa1n:sr.ı lc Za.bıt \C Mıınm\'11.t Mü
dilrJüjJ. k:tlmiııdc görillebi r. İhalekri 3/81912 P=ri<!si g'Ulıü so.at u de 

DJ.oml Eı>eiimr.nde y;ıp,:3""'tır. TaliJ>k.ıin İlk tcm•n t mM.."buz veya ın<'l<

~lan v<ı laanunen ibrazı lazım g 1•m ci>ı)•r ve ·;ı,l""'1e ihale gQııü rnua1 • 
yen ""'1\la D•iml Endlmrnde bc\'Jnllll'lan. (777:) 

latanbul Gümrükleri Başmüdürlü~ünden 
İha.le 11Unü : V8/lH2 

_M_.K_.N_. __ K_llo_g_nım ___ Li_'ra_t_m:....,nı..:t_E:::,:oY:,:•:_::c::ina=-· ________ Ar.barı 

141 

250 

52 
2589 
2-152 

2397 
2387 

19 

11 

72 

2201 
2203 
2440 
158 
156 

54 adet 

31 ad.l't 

100 000 

958 500 
l 400 
o 700 

2 200 
il ede\ 
6 300 

1 000 
111> 000 

o 580 
1 180 

39 500 

13 500 

101 000 

135 00 
279 00 

727 00 

2-037 75 
148 00 
52 00 

130 00 
GB 00 

227 00 

51 00 
152 00 

58 06 
112 71 
128 50 

1095 00 

138 37 

Sun't i.pıNt, 

lwııl•nm.q 

mış kadın ~ı 

Nilq>l cilalı P'rutç Ra.cıy:.lôr 
başlığı U'•güNtı.lı) 

01<> Karoseri abomı 
İw;· :...tarlı l<adın çaııtası 
İpelı: astarlı <loı>i kaıılı mab

faza 6 adet 

İpek .Ytiz10 ku: tüyü yorg 
Dolu gramoron pil[$ 

İpLttıı pamuklu dikilmı;ı otıo
mı>bll kanapr örtüsü 

İ'P'<ltll pa mı.lk:lu mrn<ıx:at 
A~aç G rJrop, sandalye ve 
yeın c* ln.a&a.':i( 

İpek ır. ""'ucıat (1.eğerli) 

sarı ipeık ""tııri 
R~li takvim 

İpek as1ar.h df'ri kadın çantası 
Mukavva kutu 

3 

" 

2 

" 
1 

, 

• 
• 

.. 

" 
1 

3 

" Y·J-nda ~•r-'-tı ı ı1 L-,.... .. _ "~ :rm ı ~ 1549 say ı -nun mucihınco 4 8/942 de 

a;t 13.30 da d<ıhiie YCı barice atılc artltıma usulü il'! ._,ı,ıao-ld s '* 
tın S ı:iln ~pl aat 9-12 L'1lsıııda ~wa anbarlonnda görii'.ebô\ir Satıe 
S llr.ea Rcşı~ Ca.ddeaOO(.>ioi Satıs Mii<>ilrlüğündMlr K<ıru'Tii veika ,.,n 

ıı ve tı>miw1ın satış gilnU sa.at 12 ~ kadar yatır:lm3sı llızııınrlır Bu 
eşıadan m:ı.öa muhtl'l'f taıihlM'de 50 lırn,va dar olan ·~•lal' """1 ·ta 

oldul!unda~ müfr.'<lot lisl»teri salon ilan ı..tıta.sile ll.cle<l ye Mccat i ı -ı 
Mıildilrl"lııi ilan taı.ı.a.ıııd.a asılıdır. (8168) 
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Yazan: Jl.J. S A 1\1 İ K A.R A YE L 5 1 Dör d üncü Hafta Proğramı 
- G~<ragu.cak ro ne demek

tir? Nas.! ~ey bu ... 
- He..- tarafı.odan gapkara g;,. 

rerek tut.ınak ... 
- H;ç) ağ güreşi gördü.rı rnü? 
- İstar.gula gcitlikten sonra; 

bir kaç kere gördüm. ' 
- Nasıl buUduın bu güreşi? 
- O gfu·reş deği\ c•ın~aru k 

b<· eı er:J im. 

Dedi. 

. - Deır.ek sen de karakucalc 
guıreş•yc<!iun öy\.e mi? 

- He'··· 
Derckmez lafını tamamlama

dan: 

- Benimle bir güre,ş yapar
m.n:an? 

- Hinci ... 

Ulan teJllak dür.den teşne idi 
bu• ;şe ... 

- Pe~<l. 

~if!ı. ~'akat güreşLn nev'ini 
~it lazımıdır. Soı'Clum: 

- Ne b·ç·im güreşeceğiz? ... 
- Nasıl ist,,..rsen ! . 

Tell.ağın, bu de<rece l:ıo.şaml!J) 

uiınıasına doğrusu ıafammülr e
&~roedim. Ve kaşlannn çatarak: 

- illan yağh güreşir misin? 

- He-!... 
- Bilme.ıHiiin güreşi nasıl ya-

p ı) Hnsin? 

- Efer.di seninle ne biçim 
d<> güreş olursa olsun yaparım. 
Goır1r.mam hiç! ... 

Feri'' 1 s&zleci izzeti nefsime 
CA .<L nu,ordu. Beni hiçe sayıyoır 
du· Ha'1~uikr ondan fazLa idim. 
B<·n rıasl'l yene.bilirdi. Biın bir 
~-eşit oryuıı 'b:Jiı:d:im ben ... 

Güreşi nerede yapalım diye 
dili, :in ürken, düşüncelcrimi ma
ıkaol•dı ve yılışarak: 

- İsıtıı:sen hi.nci hamamın kül, 
hırııında yı:pııvereJiim ... 

DFmesin rrıf:? 

Bu süz ü1,erine kaiatasım ye
rl'.ııden oyn·mıştı. Tel1"ğa haddi 
ni bi:ldimı<>k laztmdı . Hamam 
F,t i>i Ati bey tanıdıktı . Kül~ıan 
bahrc;esme bu ış: bir elde ya,:ıa
c >r<Ji1c ... 

KP~-i sırkarıırnayı· bJrnk<t:rn. 
P"'1'.amalımı mplad.m. Dışarı 
cı1<'ıın. Ac bey kasamn boşırntla 
oıturoyordu. Gülerek ymına S<>

ikulı:lum. Ve ~ım'lar1 söyleaneğe 
caşhırlım: 

- Alı bey; mil!Saatle edersen 
~" senin tel.';i.;;c ile külhan bah
çes:~de bi1' güreş tutalım. .. 

Deyı.nce güll'<lneğe başladı. 

w: 
- İlahi beyefendi; ~n yok 

mu? Bu yaba,nın ~·ılaril.e güreş 
y .ıt11lır mı hiç? ... 

- Ne çıkar? 
- Ne çtkar olur mu beylm? .. 

Bu,nlar sa'i<.at!ar a.dam1! 
Demesin mi? ... Ali bey de, tıp 

Ju te1.ll\.'k gibr 'ber. küçük görü
yor ve hiQe sayıy<Jrdu. Kızd:ım 

v.e cevap veotlim: 
- Ali bey; sen de Sivaıslı ol" 

duğun için telrlak gi.bi b~ni hiçe 
sayıyOTSmı -değil rn:? dedim. 

Ali hey Ka.hkail:ıayı salı••erdi. 

Ve: 
- A, beyim!. .. Ben Sivanlı 

i6em, sen d<- Kastamonulusun?. 
Truya~ısın. Hem de Gangısından 
sın? ... Hiç iki Anadhlu ÇOC!l611u 
lrn•oirlerili0> alay eder yaınşa k0-
ya.: mı kcnıdimi? Maks:;rlım; bun 
!ar köylü ı:damlar n!'2aket bil
meıı'sr. Bir y&inazi incitirler. 
rl'vG dii.<>iindüm de bu sure;:]e 
rn ı»:rn.be le e Wırn, dedi. 

'Ben ısrar ettim. .. Nirlıayet; A
l, bey ağzmrlaki baklayı. ıslaıtıtı: 

- O y&man bir güreşçidi r, de
di. 

H ama.mrla buhınaıı hJiıı:ınetkfu 
Si,·ashl'ar bu \oQn.uşmam112a şa" 
tıit oluyorl&rıdı. K ülhano da h a 
vuızuıı başLııd.a, yılıştk, yıJışık giiı 
lüıyor, beni tanıdığı :çin hiç çe
kmmed"'1 gözler ile benimle ko
mı.şu" gübi afaıy ~'Ordu. Hatta 
<layanamadı lafa karıştı. Ve~ 
tarı mırılXiandı: 

- Beyim o benim da!Yım ço
ru,iiud tLr ... l\talüm ya; bizim A
;rıad1.Ju çocuğu hep pelıJivandır. 
İ.ılPri g.üçleıri g.ü·~ektii. Bu 
d«• meml~e'.fıte ,,u.reşir durrurdu. 
.A 1i beym de<l:iğ; ghbi bU11kır go
lbat a<larnlat'<hır, sakatı.k olur 
EJ001 raı ... 

Diye füfou tamamladı. Terıa.k 
1a daıyanaıma.mış gelmiş brzi sey 

ri vanJı.r. O da mahallemiz eıŞ
rafın.dan iıhıti\)'ar y.ağ'Jı.krçı Aiı
mel efendi idi. Hamamdan yeni 
çukmış isrt.i·ra-hat odiyorıdu. Niha 
yet o da söze karıştı. 

- Bizim İspartada da herkes 
gür<:-ş:.r, güreş bilımiyen y•oMur. 
Ifatta. ben .:e gilTeşirdinı lciiçük 
iker>! ... dedi. 

L'Zatmıyal.iııı ıs.rarı•m lizer::ne 
tel!lkla güre,}IIIE>ğe karar wr
an~t.k Onun bi!ıdiği gibi Kara
kucak tutu~acakt,k. Boo, SH

best alafranga, yağ güreşi bildi
ğim ıçinr hi-ç k.orJ.nnu~«>rduıın. Si
vaslıyı nereden o~t>a alrlahp yc
ncbiJ.iroim ... On·un ·bild'ği kara
~ucak giir~ tene olacaktı? Don 
larıımlllla güreşecektik. Yalmz 
dkmla.rdan tuıtmak yokıt.u. Oyun
lar ve tumşlaır, dOtı baçasllldan; 
don belinden don d!izine di:ıikun
madan olacaktı. 

T~Jlak her şeye razı. H albuki 
bu şekit tam berrim istediğim 
gibi idi. Sayruğım yerlerıden tu
tuş o1madıkça ben hasmımı na
sıl olsa, belki de bir elde yenebı
lirdim. 

Külhan lbah.çe.">ine çıkıtık. Et
rafımızı yaklıkçı Alhmet efem:li 
ve hamam sah:bi ile hi=ıe<:kiu~ 
la.r aldı. Ben. o zamana kadar 
ne kardrncak güreş'· g&tmüş
tüım ve ne de işitmJş ve y.aıprnış
tım. Ma2mafih, kerdi baba kö
yi.iımden gelen amca çocukları
m.n karagüre~ tuttu kl:ı.r1t1ı b:
~'rıdim. 

Yani okuyucu·lc..rrJını.n .anhya
cağı, düpcii'z karaku<:a.k gdlre
şi bHiyordum. Niyetim; iel'lıiita 
ibir alal.ranıga kafa kapıp sırtüs
tü yere vU!l'mak... Hem de bir 
elde ... Ollm.:rl.ğı takdirde; bir 
kıol kaproas1te i§"ni bitimı.ek ... 

Kal'§l, karşrya gel:p güre§e 
başladJğımız zaman, tellB..ğı, el
tcr:ni tıoprağa ve yere vurup 
yaylanarak U2elime birden çı
kıp dalar gibi hareketk.., yaptı
ğını gördüm. Herhalde; bu ha
reketleri dalnıoya~·ım tlıi!Ye ya
p•yo.rdu. Be>n öyle zannedJyır
rum. J:!2'llbulü, l<Rl'akucak g;Ne
şin ilı aamaı ka ".11 girriş i böıy7.e i
miş ... Fakat ne çevik, ne çalftk 
ha>reket ediH')"Orou. Eğer, böyle 
gid~ hasmımın değıi.t güreşin 
den elinden ve .kafasın.dan tu
ma·k kabil değ<ldi. Ben. tetik 
dunnak.la b<>raber elik duruyor
dum. Ulıkin. ~.-adan beş dakika 
geçtiği 'halde hasmım.m eJ:ini b·· 
le tufamaım~ım. Ense, enseye 
bile gelknemi.Ştik ... 

Daima ka.ı;ak, f3'kat; Jrollayıcı 
ve kapıcı bir tarzda mi.itea ... ız 
bir güreş tarzı van:Jı. Ben ayak

larımı korumakla beraber, yar 
vaş yaV'CŞ arka scllculmağa çalı
şıyordum. Haaınım ise, hiç bir 
vakit belini dıoğrultup bir kere 
olsurrı dik dumıuiy<Jrdu. 

(Daha va:r) 

Bu hafta Pazar günü Velie!e rıJd;de yapılacak at koşul.arı11ın dördüncü ha:tit" prograrru teısbit 
edilmiştiJ-. 'Bu programı ccdıvel şeklinde dercediyoı·ul: 

Birinci koşu (Göksu koşusu} 
İki y<ı15ın.daki yerli saikan ingil.z erliwk ve dişi taylara mahsus tııır. İkramiyesı 850 lira<lır. Birln

ciye 700 i.ira.dan maada duhuliye ler rneeınıuu. ikin6ye 100 lira., iiÇ çilııcüye 50 lıradır. Siklet 56 kilo, 
mesafe 1200 rnecırcdir. 
Nıımarcıs'! Atın .ı'llihi.bi 

1 - Pre.ııs Hali'lı 

2 - Fe.bnıi S•rr.sarVğlu 

3 - Felır:Jıi. Sinısamğl'ıı 

At11.n ismi 

Humayun 
Pu!.at 
De&lı:;gül 

2 

2 
2 

kilosu 

56 
56 
54,5 

Davut 

ikinci koşu (Salış koşusu) 
Dürt ve daha yukan yaştaki safkrn Arap at ve kısraklarına malı.mstın. itkrarni!Yesi 190 liradır. 

B;,;ncıye 12-0, ik.iıociye 50, üçüncü ye 20 liradır. Duhırliye.i 1,90 Ura dır. Dön vaşmdaJU!er 56 kilo, beş 
ve daha yukarı yaştakiler 58 kiio tası~·~cakla<dır. Mesafesi 2000 mel: redic. 

l - Mu2af!er Batur 
2 - Fazıl Koc;:.ı,güney 

S - N~~ir Te;rnjzer 

Kısm'l'lt 

Fidan 
Mt<ra<t 

14 
5 
4 

M 
64 
62 

Arkaclı 
Yula 
Cemal 

000 
500 
500 

•• 
Uçüncü koşu (Çamlıca koşusu) 

Dört ve daha yukarı yaştaki yerli yarım/kan İn:gıliz al ve kısrak !ara malı:."U&tll!. İkramiyesi 300 
:liraıdır. Biırinciye 225 lira, ikincly e 5.5, üçiiıncü,ve 2() liradır. Duhu'Jyesi 3 li<'<lır. Dört ya§ındakiler 56 
kilo. ibeı; vedaha yukarı ya.ştakılıer f;8 k;\(J ta~ı,,acaklarrcJı.r. 1942 sene si :ı:arfmda katı:ançlaırı yekı'.ınıı 180 
li<rayı dK>lduranla-ra i.ki~er kilo da ha fazlasııı, kazanmı§ olanlara viiıı lira için 1kişE-r kilo Jliıı<:e edilir. 
me;;qı'esi 2400 metredir. 

1 - Prenıs Halim 
2 - Hiilmü Özen 
3 - Mustafa Vural 

hhan 
AlceyJ/an 
Pe,.;han 

4 
7 

10 

74,5 
62 
fı6,5 

H'orvaırt 

Dördüncü koşu (Boğaziçi koşusıı) 
Ü~ ve daha yukarı yaştaki saf kan İngiliz at ve kısraklara mah s.u.o;ıtuJ':. İkr_amiY';"' 600 lirad1.r. Bi

:rinı:ıye 7~0 liradan maada dı.rlıuli yem mocmuu, ikinc;ye 100 lira, uçuncuye 50 lıradır. S.klet uç ya• 
şuıdak'ile-re 53 kAlo, d:öıit yaşında.ikilere 60 kil:o. beş ve daha yukarı yaqta.kiler 62 kik> taşıvacaklardır. 
Mesafesi 24-00 metrodir. 

1 - 'Dol<ıtor Sefııof 
2 - Hc~;an Ala.ğaş 

3 - A!lımet Atınıan 

4 - Alhırnet Nıman 
5 - Prens Ha liırn 
6 - !FiJ«at Aıtlı 
7 - Prens Haliıın 
8 - Fe&mıl S!mrıart>ğ'lu 

9 ~ Salih Temel 

Komisaj 
Dandi 
Ö:>xlemir 
Gonca 
Romans 
Uımacı 

IH uımahatu.n 
Demet 
Çobamırzı 

7 
9 
7 
5 
7 
4 
4 
3 
3 

6'.! 
(ı2 

56 
54,t 
~4.o 
54 
52,5 
45.5 
45,5 

Aı:ık<<li 

Mecıt 

Sokul ay 
Filips 
Davut 
rA1lıırrı et 
iHlorvar1 
P.eşat 
Şakir 

.. 

Beşinci koşu (Handikap, Bügükada koşusu 
Dört. ve daha yukan yalj1taki sa:fk.an Arap at ve kıımııkla.ına ma~"Ustur. ikramıyesi 300 1iradı.r. 

B iriociye 2.25 Hra, >klııciye 55 lfra, ~üru:niye 20 li.rad:r, .P>4\uliyesi 3 Jı;.radır. Mesafesi 2400 metredir. 
1 - Muammer Mi.iıdi &ıra 6 64 Davut 
2 - İaınail H:lkkı Te'kçr Tınıa 5 58 Reşat 
3 - Folınıi Vlll'al 'I'arrza.n 4 50 .AihımE-t 
4 - Şevket Kırgöl .turı.ı:ş 4 JI.ot'Van 
6 - Ali İlhami Aytaç Tanhan 4 48 Rırdva·n 

ikinci bahis 
4-5 

1, 2, -4, 5 Çifte bahis 2 
inci koşular üzerindedir 

4, 

DiKKAT 
16/7 /942 tarihinden itiharen gazetemizde nq redile
cek bilumıun ticari ilanları doğrudan doğruya kahul 
etmeğe baJladığımız gibi Ankara caddesinde Kahra
ınanzade hanındaki ilancılık şirketi vasıtasile de al
maktayız. Devamlı ve büyük ilanlar için hususi tari
fe tatbik edilmektedir. Sayın mii§terileriınize bildiri-

DOKTOR 
Hafız Cemal 

LODIAN HEKİIU 
OAHİLİYE MÜ TEIIASSISJ 

Divanyolu 104 
'\fn:~TPn& sa.1.tlcırf: %,5·S. Tel. !!398 

S ahibi: E. t Z Z E T. Neşriyat 
Direktörü: Cevd"t g~rabilgin. 
Basıldı i!ı yer. •Son Telı:raf• 

----
Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 25 - 7 - 1942 Temmuz Vaziyetı 

fJ i f A k t 1 t 
Kaıa: 

Altuı : Sofi ıtııosram 74,616,385 

Banlı::not .. • . • • ... •· • • • · • •• •· · • •• .. . 
~lı: .. ....... ..... . ......... ... .. . 

Dahitcleki Hukabirle.r: 
Tlllk Li.naı .. . . .. .. . ... • .. .. . ... .. . 

Hariçteki Muhabirler: 
Altın: Safi ltiloıram 23.948.013 
Altına tahvili lı:abU oetb9t d6vWU • 
D l ter dövi&lu n Borçlu Jı:llrinı .. . 

1<14.953.914.15 
7 .374.l <l<l.50 

202.647.75 

502 317.80 

33.648.796.:ıll 

53.1)41.262.ll3 
bakiyeleri ........ . .. . ... ............. ____ _ 

Baııi.ae Tahvlllerl! 

~le ..W- ewak.ı nüılbe 
taıııııtı .. . ... ... .•. ... ... ... •.. ••• 1:18,748.~3.-
JC&nulıun 8 - ı lııcl maddclartne 
- hula• t&ra1"'4aıı dlı:l 
lordl71-t .. . .. . . .. ...... ... ..... . ,.. ••• 24.22l.62L.-

Seaeclat Ctizclaaı: 
'l'lcut Senetler ... ... . .. .. . ... ... ... 331.222.432.BS 

&la.un n tahvilat eibdaaı: 

(DenılıM e.W... eynıJı:ı nalt
A - (diyenin ltarlılıll eolı&ın ft 
tah9illt (ltıb&tl lı:ıym•Ue) ... .. . ••• 44.833.139.93 
9 - Serbest .. bam w tahy!!Jt ... ... 10.506.443.45 

Annalar: 
Altuı ve dlM• l!ııer!ne ,.,.,,. ... ... ••• 3 O!lil.31 
TallvilAt ııurlııe nam ... ... .. r ... 7.005.723.45 
Hazineye kl&a vadeli avam .. . .. . • .. 
Huine:re S850 No. ıu Kanuna C6N 
acılan alim Jı:arıı!ılı avam .. . ••• ••• 250.000 001l.-

Hiıseclarla:r 
HuhMıl.lf 

• • • .. 

112.530.708.40 

502.317.80 

86.690,059.31 

331.222.02.88 

.. 
~5.339.51)3 .38 

~7.908.819.76 

4.500.000.-
9.763,176.24 

992.984.039 77 

p • 

Serına:re: 

ihtiyat Akçesi: 
Ad.t ve fevt.ali de .. . .. . ••• ••• ••• ·-
Huıu.ı ... ............ ... .. .... •·• ·-

Tedavülceki BAnluıotlan : 
Deruht.. edilen evrlkı nü.di1e ..... . 
it.onunun 8 - t lııcl maddelerine 
lertllı:an b.aaiıı.• iara!ıııdaıı dkl 
tedi,.at .... .. .. . ... .. • ·•· •·• ··· ·• · ··• 
V.ruh t.. <dilen eYrakı ıııU::diJ• 

balti7eli . .. . •. . .. .. . .. · ·.. .. · ... .. . 
Klıl'fllıtı tamameo alim olarak 
lllveten ı..ı...ıııe ,.ueclll.,. .. . . .. . .. 
:a-t<ont multablli llhelfn toda-
yQJ.o vaoedilea .•• .. • . .. "· ... ... • .. 
•ıılneJe 7apban altın lr:al'fılılı:lı 
•ftn• mukabili 3902 No. lı ltanuı:ı 
anucibioee illvetl'D tedavO.le ., .... 
dlleıı ...... ... ... ... ... . .. ... ... · -

MEVDUAT 
TOrk Llruı .. . .... .. ••· ·•• ... ••• .. . 
Altın : Satı Kiloer&m 877,422 
IQO No. lu Jııanuıı.a c6nı Haıln.,..ı 
~ılr avam mu&ablll tevdi olu• 
Dl.il altınlar: 
B&fi Kilogram 55,541,930 

Dhiı Taahhll .. tı: 
Allına tabYlll lı;abU drı.mI~ ... .. . .. . 
Dlğe-r d1'vizler ft alaeü4 Klirlnı 
bolı.i7elerl ... •.• ... ... ••• ••• 

:Wuhteflf • , , •• 

Lira 

9,4'12.135.73 
6.000.000.-

158.748.563.-

2U21.62l.-

134,526.942~ 

40.000.000-

ııea.soo.ooo.-

136.50-0.000~ 

116,8-01.195.16 
1.234.lGi.05 

78.124.1&7.90 

27 Q.!.4.473 28 

YekChı 

ı Tem.ıau 1938 tari.lıiııdea itibara iakaı. '9 lı.addi ":' lı" Alttı11. lizı:riae avanı '10 1 

ıJAA 

ı5.ııoo.ooo.-

15.U2.13S.73 

599.526.942.-

118.o..15.369,21 

'M! .1U .l 67.90l 

27.~H73.3~ 
139.&fQ.961 55 

992.9114.039.77 

,_ ________________________ ~ 
Mademki içiyoruz 

ÇIR ÇIR 
GAZOZUtçelim 

lıtanbuldaki mevcut Gazozlaıın en nefisi 

Ç 1 R Ç 1 R dır, 
Ballı şekerden ve Umoadan yapılır, 
Kullandığımız kapsullar tamamen yenidir 

Üstündeki Cır Cır etiketine dikkat ediniz 
1 1 

Her yerde iırarla ÇIR ÇIR· Gazozunu 
İSTEYiNiZ 

'f.. ıŞ BANKASI 
Küçük taNnVI lınaplan 1942 ikramiye plani 
KEŞ1DELER: 2 Şubat. 4 Ma111, 3 Aitutoı 

2 lkincitqrin tarihlerinde ya}'lhr. 
1942 IKRAMiYELERI 

1 .Md 200I 1Jrııl&t = ZNt.- Lll1I 
1 • 1800 • = IQOO- • 
1 .. 7Q • =uot--• 
1 • 180 • =UOI.- > 

u • 111 • = zsoe.- • 
" • lff • =(000.- • 
50 • ff • = Z500.-- • 
ıoo • zs • = ııooo.- • 
zoo .. 11 • :::: zuou.-

TÜRKiYE 
ZiRAAT 

CUMHURIYETl 
BAN K ASI 

Kuruluş tariıhl: 1868. - Se rmayesi: 100.000.000 Türk kTGSı. 

Şube ve ajans adedi: 2.65 

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

Ziı·aa• Bankasmda kıınıha rıılı ve iıhbaTSıız tasarruf Jıe,ap
kur'a ile aşağıdalııi pl!ina gö anlara sel' ede 4 dd« çekilecü 
kur'a He aaşğıdakl p}ana gö re ikırarniı e da.~ıtılaca.ktır. 

fo A. 1,000 lirdık 4,000 L.11100 Adet $0 liralık 5,000 L. 
.. • 509 • z.ıııo • ı 20 • 41 • <1,800 • 
.. • Z50 • 1,000 • 

(9 , 180 • 4,000 • Hl • H • UOO • 
DİKKAT : tı:esaplarındaki paralar bor sene i<;inde 50 lin-

dan aşağı düşm •yen1erre ik ra rniye ç:ukilrğı tdulıroe 5c 20 faz.ıa
sile ,·erlD.ec€kt'r. 

Kur'alar senede 4 defa 11 mart 11 Haziran 11 
Eylül ve 11 Birincikanun tarih )erinde çekilecektir. 

7.30 Procreın w M<ıımh*L't Saat A-

u-arı. 

7.32 Vücwfumutu Ç&lışl>ralı.m. 

? .40 A jans b;:>!;-erlCJ\ 

7_115 M>OO.k ; S<ıııb>ı* p&ı\"01.,. 

8.35 Th-in ..,,,.ı;, 

12.30 Pı.cıgram ve ~ı .,..t a-
.ı-an. 

11,33 :t.ı:ıiztiı.: Şa.ı<.ular. 

1U5 Aj6ıı6 habe;le.ıi. 
13.:IG MU.:ik: S<ız EsPNeri v~ K11t· >

~ık llıt~n Şaıi<ılar. 

18,00 P~m Vfr Ml'O\llft<~I sa.at A-
,aı ı. 

18-03 :Mlll,.k: "'"'! Heoreli. 

18.+o Müzik· Dm"' MÜ2J>ğlİ (Pi,) 

J9.00 Konuı:ıma(K;tal""'VPnler SaaU) 

19.15 MG•tY· O<i.ıı M=i'<iil'i - Moza-1 
19.:iG Mt"lThldoet Saat ,l\G>'Qrl ve Ajans 

Hal:·~r!M. 

J9.«i M uıO!iı;: Klas• Tü.rk Mııziğ. 

Mi 11 i 
oyunlar 
Festtvaıı 

14-22 Ağııst.oı; clulmliye yoktur. 

KOMtımasyoıı fi~leırl pİ'yang;, 

gi~lerile f'esthal l•pılarak 

gazinolarılıı satıbn.aktadır. 

Her tü.rlü inhıırt Telefon: 23340 

Progı «<r.>. 

20.15 R~<lyo Gaı.~t""'· 

20,45 M"<'llk: Saz E&erl<•rl. 

21 00 Zi1'0t Tflj<,...,,;, 

21.10 T~l. 

22.0-0 Müz.k föıdyo salon O• k >tr:ı ı 

22.30 l\!eı e<et saa.ı. -~an AJi.1" 

l!a " 1< rı "P Borot:ı1fl • 
22 50 ,~. nk1 Pl"C•g•'Sl n \ Kapı."~ 


