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Askeri olduğu 
kadar iktısadi 

Kafkas ya har· 1 

binin bir he· 
defi de budur 

1 

Almanlar kı• batından 
önce Karadeniz hakimi
yetini ele almak, Kafkaa
Y"Y' iılebnek, Berline 
ve Almanyaya bu yol
clan aerbeat nakliyat ya
pabilmek azmınm de 
peıinde kotmaktadırlar. 
Bu bakımdan Kafkas
yanın iıtilagmı tamam
lamak iıtiyeceklerdir. 

ETEM iZZET BENiCE 

Alman taan-uz ordusu Kafkas
yıwın kı~·ı bo) un.ca iled iyor. Bu 
iler1<">;~ Kalkas Rus k.tyısımn so
nuna kadar sürecek mi?. Bunu 
harbin inki•:ıiı gösterecektir. F a
kat, biz hala o zan ~ " luıneatıe~ 
yiz ki, Alma nlar Kaflutş) adaki 
e.'aslı nı.,, muka\enıetin; tama
mile yen.,bild ikleri takdirde b ü
tün Kafk..,,yayı istila niyetinde 
dirler. Bunun üç ;ebebi. \"ard rr: 

a - Si) AtJ uetice, 
b - llctısadi netice, 
c - Askeri neti«. 
SİJ"61 netice m~lıimdur: 1942 

,aL harbi ile Kalk•>) ayı Rus göv· 
de;iııdm a~ ırnıış 'e Orta - Yakın 
Şa.-lo teh dit allına almış bulun
nıantn ~rer ve gururunu taşımak, 
Alıoon ınaneı.iyaurı.ı bu zaferle 
kalkınclırnıak; 2\1.ilner maozuıne
sine J eni J eni ümitler, demokr.ı•· 
~·ııwa da ~eni Jelli sürprizler ..e 
telıJil..eler du~ gusu a:ılamak; Ru< 
ıu~ncv1_}at11u bozunLul·a sevket .. 
ml'k. 

Askeri neh<eye ı;ehnce: So\yet 
<•r<lusunu parçalara ayırmak ~e 
pa~ça parça iınha etmek hedef nl· 
dııgu.ııa göre huğda)·, sana)!. pet
rnl lıuinderin~n a~ ırd edilmiş 

, e te<:rit <'1ıınmu~ So' yet ordu.u· 
nıı C'311Uplan gelebile.cl'k bir leh· 
dit _.,, taaınız korku:.u kalmamış 

nlarak el.aba kolaı Wda yenebil· 
ıııek ta~a\:\·uruna kı~·ınet vermek. 
B u takd irde Alman .,.dusu >az 
son una ka11ar Kafka•yarun iıotila· 
Mnı ba~rabilırse kar~ısında daha 
ha~ büyük m ubaüp birlikler 
ta'a' vur olnıedii i için bütün gü
cü ve h ırsı ile .!Uoskova, merkez 
•·e ~imal Rwyasına döner -. e ce
nup harekatını bC§ on tümenle 
aı ni zaman da ikmal elmi) e ça
lışır . Bu sıuetLe belki Mısır -Arap 
Yarımad ası kıskacın ı da yeniden 
iki taraflı tahTİk etmek '"' kapa
mal4imkiınını arar, Hindist.aru. da 
tecrit ehnis olur. 

ikt16&di ~cti<e ve fay da ya ge
lince, bu bahis askeri •• siyasi 
nctkenin tahakkuku ile sıkı sıkı
,.a alakalı olmakla be.raher KaC
İrnsyadaki l.arekiıtın a:.keri \ 'C si
kiya,j sebe1lleri ara> .nda da mu
lınkl<ak ki birinci pliı.nda gelmek
tedir. l\lak•adımrn şö>lcce de ifa
delendirebiliriz: Kafkasya hedefi, 
as!•<-ri oldııi;ıı kadar da iktı.sadi
tlir. 

Zi.ra, Alıııanya lıarbiıı bu y· a 'e 
bu k~ da bitmi) eteğini •e en 
(<>k muka\Cnıel eden ıcillet .. na
Zllrİyesinin ho;rbi kazan.mak ta nıU· 
hı.ıı bir iı.nil olacagınm bu harp 
i~inde de cari oldu~unu anlayınca 
iktı adi imkanlaır yaratmayı ,.e 
nıuka\'enırt UD !.urlar ını t~min et
nıc)i ke ndisi için birinci ar t 
<ayınıya bo~l:ımı ştır . Alman bal
lunı.n ge<;l.ıı lı. ı~tanberi m ahrun1i
~di iyiden iyiy·e arlm~tır. Bil
ha.sa yiy·ecek , . ., giyecek bakı· 
nuııdan hu nıatuu11ıllet verilen 
luıberlere iılmat rafa olu.l'!Hl bir 
hayli fazladır. Ge~eo yaz , .e son
baharda i~gol altıııa al ınan Rus 
toprakları bu ihlipcı gidermek 
bakımından faydalı olmann~. dnıı 
durucu !'oğu\,,lar zcr'ilatı mah\·~t
nıiştir. İlkh .. har ekininin de ne 
baldt bulunduğu helli değildir. 
Almanva halkını.n yiyecek , . ., gi· 
l«Ck 

0

ilıtiı·acmı ı:idermiJe çalı-
(Deva.ııoı Sa. 3. Sü; 3 del 

r-------
Yagosıawya da 
Çatı Faaliyeti 

Sırplar dö.-t 
italyan tü-. . .. 
menını mag-
lôp etmişler 

• 
Anudane çarpış
malardan sonra bir 
ıehri geri aldılar 

ltalyan ve Al
manlar 4000 
den fazla ölü 

verdi!er 1 
Londra 9 ( (A.A.)- B.B.C. 

Mookova rad)ıo.sunun ve.rdi
ği bir ha.bere göre Yugoolav

yada Ç'E'lek>rin faaliyE't g>t
tikıçe artımaktoadır. 4 iıalyan 
tümeni ile s ... p çeteleri a:ra
smda cerey•n -Oden ça:ııpıtt

malarda İta}yG.l'llar mağlüp 
olmuş}a:rdu. Diğft bir kesmı
de Yugoıilav çeteleri anuda-

(Dew.mı Sa: 3, Su: 4 del 

Amerika'da 6 
Almaİı casusu 
·Elektrikle 

İ·ııeihzler baldtıııdaki •Hi.-ıdan g'
dtiniz'> tckJJf,nin H:nt Kong\-$ taı-a

f•K13n .ıt.abul ('dilmebi ür.erine Wnt l~tl-
kümelinee te>,-ld roılen GANDİ 

GANDi 
ne diyor? 
"Ben yolumdan 

katiyen geri 
dönmiyeceğim 1,, 
Loıı.,a, 9 {A.A.) - B.13.C:> Hint 

l<.Klngrf~in tıoplant.-anca.n sıon.ra Gan
di ?. 3-'lat !ti.reıı b:r n..ıttlk qôylt'l11irjta". 

Gan·li bu nut.:<u.!1.da g~zet.ecileli gcLZe
tt•'erın: tı:pamıya du"ıet f't;niş vr :ı:.u

al:in1ie\·le talcbı11lerd'"•1 dı·ı't>!ere de
Yt•~r, ft..wıı-cc e ini i:;(( fii:~tt·n ~nra.: 

- cTuttuğu:rn yolı.111 yanlış ol<iuğu

ml bütün Iı.iniliS'!.::ı-!1 lıc-n.- ı.ıcn.a.a ugrc;.§....:-.2. 

• ben g·~ri rlö:ı:niy<:r·ğ:m • Dcrn~ür. 

Şimali ve gar
bi Pasifikte 
iki Amerikan 

HİNDİSTAN ' 
MESELESİ 
Hind hüku
meti kongre 

1 
kararını red· 

1 detti! 
• 

.Gandi,Nehru; 
1

ve Mevlana 
1 " 

Azad gece 
tevkif edildi! 

Hükumet bir 
beyanname 

neşretti 

Kongrenin kara
rı istUi ve anar
şiyi mucip görü-

1 ü y ü r 

--

ara-De1ıı3 

:ıı,ıa.kop pMı'<'. OO!gOS:ne ulaşan Al- ı · 
ma.n_ kuvv~·~Cıi-nin Ul"dl'IU!Z jıoııt~-..'"11et.. r 
leri ıl,-ı Stalı.r.gı·ad nı.ınıtak<.~ında b.ı.1Şll-
y&n yeni Aln1an h.ficıın1unwı isti~~me-

öni ~.erır ha!iU ... 

Kafkasya da 
kanlı bir harp 
devam ediyor 
Londra bu sabah va
ziyeti nası görüyor? 1 

ı~..-ı-~.-a. 9 · l\_.l'\. • B.B.C H.w;- i 

Açık Meb'ıısluk • • 
ıçın •• 

Bu Sabah Şehrimiz
de Seçim Başladı 
Erzincan ve Samsunda da 

ya.d:ın alı.nan h<1bt 'ler~ lstin&.den bu 
SPbah "·~yı•tı tJh .ı ed,.:n goı.etelı•r 
A r..an~:i·•;n Ka~iliyaCa yapmakla ol
ou.kltırı :- :dırı.,...larda bıı' vµK.tQıı· ıer:ak-

bugün intihap yapılıyor 
Dokıtfl r._, tı.k S&Y'CAırnan oıüo:J_ ile ~~ıan istanbu 1 1\.Ieb'us}uğ' ... na ınV.-ı 

hay iı;kı bu .saO<b\ Unt,,.._nsit,e. KonPer'Ol.Os Saionund::ı ~rr.e ba !an."!llf!ır 

idam edildi! hareketi • 

kı ı 1tlr tt:ir.~ t' 1" nı s. ı•L:r. \t~; :er, 
~ tara.4ın $o\)•ıet gcc~ ya.rısı tıeb

j,~ ·ıdı Ku :k.~-n. K<>1t. n;i1",ro\ ·nun 
Şi:ııa' Şa·ıic nde ... ~'"nı \"ı ~'·11rın<~a vP 
KrosılJ.·~e k.ıc • rnuhartl'oıeltı.ı- df'vtun 
'e~..ı tr"!ıı'" D ğeı• t't.~P: l.f':'dc ~s:~ı blr 

S;·~t drakuzu'1n '·~ .tn C\'Ve15 E.'TIJ=ön.0, Fatih J{az .. ·.-:rı m iı#hib· a- · 
nlJeri gı'T<•ret: rey:e"'l'"lıi ı.bı,.~Ja_roır ~';t'hare saat on b~çı:M<ta. Beyoğ. ,.e 
BPşiktaE:, Sf'Rt ,1,30 d. KadıJıt.ay ,e Us.\.üd::. rntintohtbı sc;.nlc1 ıry r""lli 
,-ern'~ E•"ll ., Saat on -dıt:· Ada!ar..- Baın$:vy \C &ı ·Y""t Bey1ro~ u~

tı>lllp.er re,· atrr ya. bao!an1ışlard .... B n!a Jn ı"""" \<emıt .. • ı-a. on W... rn-

Bir denizaltının sahi
le çıkardığı ajanlar· 
dan ikisi küreğe 

mahkum oldu 
Loııdra 9 (A.A.)- B.B.C Fa]). 

rika ve d~m.irynll~:·u.d ı tanrib~t 

ta bı:lıın.mak ınall~adi;c gcç<'n· 
]erde bir Alman doni1~itıs• ıara
f:n<lar, Ameril:a sahıJ.;~n ç:karı-

1ar. fı Alm'3n cas.usundon altu;ı 

düP v ... ~ingt.o:ıııda elt-lttrtkli sa•ıdal ı 
yt·ye otu.tularak i<lanı olun.mı:ı§-

larcLr 1 
Bunlaıdan bi-: 31\ yıl, O.geri 

ır.,jebbed küreğe m.ıf'l~um oı~ 

rııuştur. 

Harp gemileri ve bah
riye tayyareleri Sala
monve Kiska adala-

rına taa rruz etti 
Lone.·a, 9 (A.A) - •B..!l.C': P.'·1e-

fi.k . .ı\ın(..; ... ik •• brıh ... ::y kuvYf."tl~r s; n.a- 1 ' 

11 "e C••n ıbu Ga ~l Pa ·ftwı.ie ayn za- ı 
ır:aı. Ja rtaı'bl'J<'I' indirr. ~c:rdi:': 

An1•ral 1\ u t/. kuınJndası.na n1Pn .. n.p 

kU'\'\'f t!er 5a,&.ı 'n(•n 1rık m adalaı·111dan 

Tul.;::a bölge~.e U:.o~'flıZa b~t3Iam>or 

}a_x.ıı•. Harw:~t nl~aıt bır ,eWl<lc ın

kıC".::ıf c imEkt.00.·r 

D ter ... Au ~,':!' k;..n t-h!'iye ku\"\·etlerl 
de AleıWımın Cenub·t Garbioi:><lelti 
Gar~ı ~°""'en ac:ıa.ıa!"lndnn K:sk.aya 
taarr.a ~~Prdlr. 

Beykoz Hayvan Sergisini Ziyaret 
• 
ilk defa koyun ve tavukların 
da teşhir edildiği serginin 

hususiyetleri 

Yazan: Rahmi Yağız Is~ hilekarlı-
:.;:opsüdcn 11 ue hareket eden 

Buğaıj<j. vapuru ın tadın }1ifi.tfı
na çvk kalao.ıl.k ... ş,ckcıiba:·r;
ycn n i:ıödına en ka'..:balık pos
tal"';.ra en uf1k vspurıJ.ırrr.ı tahsis 
e:d.~i yo1culC1rın ~ek mürıaka~a 
rrt.•·:zuu .. 

!\tin mlni gÜY(·r1.edc kanape
l0t~c pr,ctc..1.Jf .skcn1lel{'~i ô.oJ.dtır· 

d'.t',· l Jl sonıa kutu YC ;ı:tife korı
rn.ış gıbı; ayakta sıkışarak hizö
ya glrm·ş büyü;; bir kalabalık 
var ... Arala,,-ında aşira çehzel<'rı 
seçtikçe ser~a•ıyor, yanırn:ı.rla
kitt.1c fısılıdaşn-o."l!lz; 

- A ... Bey~Ju ka~·makarnı da 
bt~roda .. 

- Üsküd:ır: n ki de .•• 

- Kadıköy kaymakamına bak! 
Vı!iıyet baytar müdürü, bt·iedı

ye ıeis muavini R.jfat. mf'murin 
·mlidü~ü Tarı.'n., Be~.ıktaş, Şilt:: Fa
tih k4}n1Qkamları: rstanbuJ ve 
IÜ.sk'üdcr hiı.'kimler;; kıw;., part 
rcis1eri, Halke\"i ba:-ka.nJnrı; hu-
15- a ~{"hnn mı hte~f ~f:mtlerinde 
buJı:ntı'!'l ''e mes\rt b.Jr tc.ı;::adi.ıf 
ri..zgaıı ~kanud,kı;:ı bir arada 
göztikm<' ]er: m ür.ııkiıtı wnr} an 
m.ı,-ı;f zevattan F ..:ı~<k'kil gÜ7'i-

. (D u· • ..,ıı S•: a. Sı.ı: 6 ds~ 

ğını kimler 
yapıyormuş ? 
Sucular cemiyeti Be
lediyeye şayanı dik
kat bir müracaatta 

bulundu! 
.'\!:;balarla iyi su toşıyan su

rul:ı,-: belediye <arabac1> addet
tiği jç:in bun.1ann sôd<'ce araba .. 
c;l,1r cemiyetine kay<iNiilcrek 
be!ed yenin sıhhi muayene mü
kcllefiye1ıin<l.cn hariç bırakıldık
lar Gğrenihnişti r 

Suculıeır cen1:.ycti bu husus'ta 
belediyeye bır müracaatta bu
lu11~rıt.:s+ur· Bu cıdaım 1 a: çe~'lle
d0ıı sı.;ları kendıkri dol<lurup fı
,~~!Jı'a, darrıdcana~ara koyırna~ta 
,.e n•lcııclc kıip:ere, t 0 nekelere 
brr ı'•m"ktadı::lar. B nsenakyh 
sıhhatlrr:n.in eflPrinhı nıuntaza .. 
man ırıuayf'ne edilip ~ık slk s1hhi 
nı:..ı.:t' 1er.cden geçır~i.m~lı.:ri UJnu
rni F·Chnt icabat,""'dar ~it!' 

(Devoı..nı Sa: 3~ Sı.0; 3 cit>) 

d .• <ıP\ f'<!~Gltl~ r. 'ff'b:ı·• ~1'le~~ ssı.n.:+->r rryl'f'l n r ı. :ı f"di 

HortC~e U'mun1ı KAtb'i B. :"ıJ'Jrr-.a0 P.;.fel 1'.!eflemencıı.:ığ u a v~rmc t e . 
ı -.; c -, ,.,...., , cu:O?lm.t.tt r Jwn ·~a ·a lı r: zırıcan '"' Snı :-ı:la d e 

P) *'"'ı.ıl Y"Ptlm& d 

Bu sabahki l '---=--•• ..._-•• - ----........ - ........ -~---./ 
Rus Tebliği ıKuçukçekmecede 

~::.~m,··:,~~;:;,' ~,,~~~:~~~~ı:~.~ 1b u sabah k ·ı k .a a 
K.l.\,'l'e\t"55.;.J.~ tı~:; T.l t ıU\ K. -nocla 1 
,.,. "\! lt('"f ff': rlt~e d.oğı" «;"<'k'"n1(•r_ 

4Cdı 

Gand.n.n te,; f'nı k ..... ..den,, Gan~ ı! .. ~"L;,K:.~."fi' .. ;~:-:."ı: Q~ıuk~lı~:~~ 1 Bı"r bakkal otomobil altında ka-
dı ıle bırJütte tr,'1K1f nd !ec lfi "\.1.11ı t• :.-W". 

Konıırtsı Li<J,.,., PA.:iD.T :>l4iR'J ş•: ~rnc'"ı:. ş. aı G.,'bi.,;nde D<·n l k ••1•• h l• d l d , 
L·.ır.dro, g (AA) - E.B.C:> H'ııt neh-1 e>var ı>Oa Ru.ı;lar b<:ae geri çekil- ara 0 um Q ın e gara an l e 

Kor.•!"'sl P:ı tisi U:nı:,, H.» l~ Ko- n::lı;l•rı:rr. - 1 
"'" B· b l'i ~· ı 9 cia, t'OfÖT' li 'uuı 

m~~'il d ü t.opı::tntlf: ndu G.ın:iinin; M 1 "J k 
• · · L. Al } b • ıo~resoncld<i, çato ı:a 54 pltı:mlı tak..ı, em ur ara verı ece Ing· iz h/ı:Omyf't;nm ,r_..,-.,,,, H"-.lis. m an ar ı r 1 
tanda lig• .. ı h<ikkın~a]-J t<>k],fir. ka.bul 1 1 KurLkçclrnr•cc İ&•asyon" .:e J;:~ ara· Kundra ve Kumaşlar 
ptn~.I: ve bu talep &.ıi ;;{ ol '.Jl'l.l.dıG:ı ~r ' •• d 

50 
• k•ı sı1.da~o )"<Jld &lır ;,..j.; g ~iıe.i);:i.11, J..Ish-

itarıts:zi!k (' ·.et.mi~:.:r Bıınuaı 'il.zer n gun e 1 O- !ITHl~pa~a.da. K "-«ı"~ '. ~J. oturan ta .. ı y .. ·, yf' T\ $ l ·a .. '\ • ~~.ı~ • Zhn<'-
H-nt }ıli.kO.nt't.İ hCn1''n luL't'kı·t.e gfÇot:- i n ı r. rıaı: l o..-a.:1(n 
r ··.~ ,A_ı .• h,·ı· it1;ha1..ın" ko"I.·._. ,..,tıır t •ı J • ~.ıl .ı\.hn.et «1·. ı«. b.. ne ,.arp:r "'1ır. 1 .. J e.«: 

... ~ ı.c:v~... ..... . "'" rcPk a}'fi r;ı:b 1 rln Bcv;<: r F.a 
K·>ng!'e H;ndış13~'n rı1tiUataa:;:ırı:ıı me re 1 er emış Ölün\ dc.recec.noe a:tıı· yaral~n Ah- J'lti. .. nda y3pı. n a ba11la ·ctr • 

tı·hlikcye koyaı.:<.ık n .. rt!ı.ce\!ere- kii:-ŞI mPt Ceı'!ahpe fL. to.:'i~ne lcal- '\1 
1 

Fabrı:Xı:ı.la da ~ msş .-:: 
tl n ı. Eerlin 9 (A.A.)- 7 ag"u<\os\a vaz.feyi eJil-ıe ı•re ·ı'.!l'\'9 ve Kongre v _ ,, ~- ,tır. 1 ı:r·c: .ted ı. 

1 Al k tl · 50 '-''- dınımıı, ıofr;ı Hu..,~· ı , ~" ... ,, Parti : habcrlt ri.ılin yv <ırd;.ın ne~ri ;ı.an ll.\"'\'C tn • 11ı.·ıııvmcll"C" 

~::~·:·: ·:~: ;~":~:ı~~i~;~ -,-c-.---E---~---c-. -. --E----,-~---E-_-J-
~Of\ t: , l);ınİ

BcJ~ika ı:ı"bi borularından yarı o sa hah İkinci Cephe nı~~~:~i ~~~~.~;;;. 
mt!n11 ·ketJ.cr~ sJrh.lau garhe \e 

biri patladı ! toplanıyor nükteleri ;~;:::\.~~~ :~0;e~~'.,i~~:. 1 ::~~~ 
Bu yüzden b ugü n 
şehire az su veriliyor 

Terkos Gö; il ile K .. g.t..1:ı..11•d-e ->ı teı· .. 
~i.h ha.vuı.,arı ı:rasır,tl ki a.'.l'b borular
dan oirl gere aı~.z,n p 1.. an,Jştı .. · Stj-
1iir İr'ilrsinıd'e-r. b~ ~b~t. :!!d !R·-:ı.~ . a
~lnnii.ta göre aı"U.3!1:n İ'Zalesin.e ça1ısıl
man.1a be.:-nbr- bu yü:d n bcgü.ı. eh:e 
az s·.ı ver•:ecf'~. bPJk de ba:z.· raat.i.•:-ı:ıe 
tı.ç su atnnıys~ .. ı-

Bir sinema ve 
bir otel Beledi· 
yece kapatıldı 

Şehrimiz üyeleri bugün 
Ankaraya gidiyor 

Do: ( ı ıcu ·.r 'k Lı h. ... nıltay Yü tn 1 
6ab 1 s:.'~t on b U:" Anka d Dıl, 
'l'ar 1ı \ (' c .,, "'&!) ;ı }'· ·w. ·.esln lt.: t..1pln
nacokt:r. 

KÖngre i.ı.ycleı' taat one:.. 1.-ıa 4. 
\.<tı.it B, lıa • n A ı Yuctl'.ı.n Itel&lı

Pıd. .Ebew . · r . n ·• t "TI:ı:<be

r·· ~· n: ı:y .-eı·~ r ıht rn'.T, ('t'~t'"o· bt- 'ı 
ra.ir:.lc-ek!:a.rd - Bl.i. mu~--t:e f<'hl'i
n».~e-n U:ı.-\'c.rı'iti" Rf'.k1'-ııii C0 mit a:ı
~lu1 l~eıs; ı;ı....: y~r .ı b .ş . -il~ b r j 

p-:-ofl ·or hı•y:,t • bu 8 .. lT' Ar ku ay J 

ha~t!" t e<ıecekttr 1 
--<>--

M. ÇÖR ÇİL 
Bel•·diye 1\1ü!'.t>-tt.;lt'r , otı•\ sinPn:a, 

)< <i.~Jta, gaL lu gıbİ Umu.ma '?lOhsUS l\t o s k o v a 'y a 
yerle"" kon oli:nu '-la.şıı:rn,~:ır Son 
gl.ın 1 erclıP. 'edi n1= i'ıl a. ay:<ıı., har •t • f 1 

.ı <et ecten s:rkec!d~k A.~i S~ •"1.31 1 gı memış a 1 
b'.r hafta, yine Si~cu <ki H:ıl.-p ote- 1 1 

on gun nıu0<1e:ı k p:;t, ~aı<l.r. Lo·"'"' 9 (.~A) - Lor.dr<ı Radş<'-
s:n. 11:1<" 'lin Sll"'.ı f~• .. h.ı_.ri •. .dı !-az- ~ı \1 >ko"\· ... d ttllh!m gO .IÇTit"'..ı~rin 1 
la s • re' o.:lm '· ottılrının S'UÇ'IJ da t.ı- ce:'Cran et't("':nı •.ey!t eylnnu'şt.i ... Fdk:t.t 
tt~a" '.t Jht .. r \~ t~>b:hle• e raTnı:ın Rad)·o J..f. Côrc-illn hır gü~·i"rr ~ .. 
ya.ta.1!n~1 ~~ t""t.rr:<\ktoıJ\~ ısıarıdır. 4~"'"- (t!.L•·.u.o tc·y.~ t.Y. eııo.ış ...... 

NECİP FAZIL K ISA.KU &EK . . 
I k;n,· i ceplu: ·(· i\.1ınanlar. ~a~ 

hır p:ıanında ınanı11az gıb1 

görünüyor, {oh.at İ\in i\'in i.ııanı-

)Or. , 

İkinci cepht·yc Sovyetlc.-, zıilıir 
pi13.nında jnanır g;hi görünii ·or, 
fakat için için inann11~·or. 

İkinci cephe~ e ı·ran~ızlar, her 
zamanki şüphe \e tereddüt >eci
ycleri icab ı ne inanıyor, ne de 
inann1ıyor. 

İkinci ceplıeı·e ita ) anlar. bor 
zamanki güriılhi seci; eleri ınıık· 
t.eıa"-ı, 4\az &ı\al 
iliııı edi}or. 

inunmatfıgını 

İkinci ceplıcye Amerikalılar, 
so,·yetler henüz •:rnktaykcn onu 
açtıracak kotlar, biiliin t<"dbir \e 
dikkat ha~ alarını ifloi., r.ttirirce
siııe bü)·iik bir hc;·eranla imını
yor. 
r İkinci ceph•yc İngilizler, onu 
bir giin açmak ,.e) a nrtık hiç aç
mama·ktaki zanıan \'e nıekilnın 
la}in.i işini en ince san'at me~Jesi 
kalııı.I etmek ~rt>le inanı~ or, 

nıak nı~clıL rij c tinde oldtıb'U:rıu 
tarihi bir l.arn 'c k,dn tc,liıni· 

yeti i~;ndc ınuhakC'nıe t•rlcrrk ina .. 
n1yor, 

ikinci cepheyt'. A1man'.'-·a dı ın .. 
daki :\lihnr dalk;:, ukları; hutıin 
de\ lct a.:lnnıls.rt. aUi:eri r.ıüt hav 
st~ları. si~·ac,i \e edl"bi n1uharrir

lerile. cfondilerinin omuzımu 
~ar.smıya kin1!;C ınuktcdir olama~ 

itikad ı ~ iizi.i nden inanınlJOr. 

lkiıı<:i cephe) c, İUı?iltcre d ı ~ın· 
rl.aki denıokras~·a dalkav uk ları; 

bütün de\·lc1 ad:ın1ları, askeri ınii
teh3s~ısları, si~·~sı ,.e ed<'hı nıu
harriri<'rile, eiendilL"rinin intikanı 
saatini talııu göı·nı<·k iJıtiya:c.:ı ~ u
zün dcn inanı~·or. 

Ve niha)ct ikinoi te;ıhn., (Çcr
~ne) muhnrriri. bu ceplır hir giin 
açılırba So' ~·etleri<" ortakia-:a ıa 
t.er arıyan ib.iı:ı.ci tephr ıııahi~·e .. 
tındc a~1lnıı~·acıığını bH(liği j('in 
inan111ı~·or: fak:ıt demokra Ynf~r
ca hütiın teılhirin. ) ~ln17 kendi 
he .. ap1arına \"C yalnız<'. ref "3.;ıttö 
bu cephe~i a~nıaktaıı ibaret oldu
~wju bildiği ı\· ın de inanı~ o.r. 
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HALK FiLOZOFU 

Suiniyet Sabit Olmuştur 

Böyle 7awıuıılarda, """1eüc
riıt ruhu iıutiJı:uı ı:cçiri)or_ 
Yııln:z fllllları ko .. trol işi.W ele 
alıJOıı, Jin harikulade , ·e sis
temli ıni· r o.bhe do.h '. millet 
ruhunun inıtJDaada al:ı.cağı &o
ta bağh ltir ze·n1~r~İi haH.ndc
flir. IICI" LÜDJre y-.la.AclaŞID aza. 
n'i hü\ıti.iniret giK.let-mesi. t:.n1 

bir al"ı;k i~·inde n.olabaluı.ti 
lll1:nndır. Fl ıtat bir dimağ-ı mü
ra.kahr e<k·c:ek hiçbir n....ı.t \e 
iınkin y< k.tu-r. 

Bir ~in, nıcsrliı ı.ıaııhull1U 
tirar<'i;,,; ellerinde tırt.ınla.rın 
'11 'Sl .} c~tle elll . .J.ıiu hütü ni
\<'1li if' . • nlar oldlli;,'lt. ~on bir 
il.i yıldır, ı;-ün ı;ibi a~liır •l
mı..ş b:~ >n'-ikaııir. R<" mi a;:ız
lann 1le7ııkct c\lmlcl~riı.e bak
mayın, ı;.:,,ıte tinr<"llc i-.tigal 
edealere it.i.ınadımll prk .ıa
~ ı{lanu.;t\T. Seheoi ha.ittic. Bil-
1.ıa a, sun bir yıl W;lnılc, envai 
tiıTlii hokkabadıklaı la, hem 

TE ıiZLİK 
A."1ELE."Iİ 

Tcııtİ1lik amele i lnilır.aaı uıa
lüıu. Bu, e.ski derttir. Bir r;,..,.ye
te ~iıre, bazıları, temizlik amele~ 
Jjği için :ı - 4 lira güııılelilı. ~ or
larm'!?. M lira aylıklı bu i~ (arla 
talip yok. 

Biır gii.n hiç amele lııılwıama'l'a, 
S..k<i.i3 e lıu ;ı - 4 lira gündeliği 
ev sahiplt."rıne ,.er .. ,in, herke!), ken· 
di çüpiinii dökıni)'C roztdır. 

NE VAPILIKSA 
Y PILSIS 

REŞAT FEYZi 

hük.ıiıneti, hem valanda~ları 
cok ınii,kül 'a,iyetforc sok
;n~l;ı.rdır. T;carcti bö1lc fev· 
.luıliul.e ı.ıu>'.•nlarıla, bir ' ıırgun
culok ,·:ısrtası telakki edenler, 
m•ale•d az dtj':il, çoktur. 

Dev lrt mal ~.:ılr.law~) ın de· 
miştir, enl:at, tamaıııen aksini 
yapnıı~lvdır. Fi.atları yübelt
me\ in denilmi.st.lı-. Fiatlar ..ı.a
biıc'!ii:inc yi~lmişlir. Kalite
ıle hile,·e sapmayuı, tlcnil ıniş
tir. Akıl ,.e hayale gelmiyca 
iğtiş:ı~ yapılmıştır. 
Bwılan kim y:ıp~lır'?. Ne 

hen, ne de mahalle imann. Bn 
moddelerin ric..relini yapan 
ia.aolar .• 

Sou •ö•, ~öyle denebilir: 
M....ıe,..,c, bude, ticaret tclak
ı..isi çok 1<91.ü, huia bir ~cıkil 
almı.~tır. Nocınal :oamanların 
avd<'liode, bu ~ !Hısahmı tüt:· 
car ge!i.nen ba,ı hoi<kaba.ı.lar
dan sormak lazımdır. 

Her kazada bir 
köpek itlaf istas-

1 yanu yapılacak 

Kasabalarda açılan 
panayırlar •• 

rrra.k.ya ş,Nıfrleri içrhde, bt.>t' yl' açı- ı 
lan pıma.yırla~yJ.c nleOtıur olan Jtasa-

.ı.ıı v:ırdir. Çorlu, Peblh~·. V'
zC', Sa. 3'. K-rşa.n vı-sa;ı· kaee1xı.:aı""n j 
panayırwı.. P:ln:ı)'U". bir urvı ıo çı& 
'~ Jptıic:ia.l sc~ V"'Ya iua"3ır. BU~:t · 
iıkt58.di ehtuna Jyıet. ı~· 

.. -'l.l'f'm,a..1 z.a:ı:ntınlai"'Ci.J, ir.rnır Fu&rıuın 
ucsudıroı.gı g ~ harel,;.t-'d:k:r \lll.<.1ki.:
mıırn•lııiır. uat,.,m<roa. """'~usa gö

re, t.r iti yıl t"vvel İ.9taıabold;ı da bli
yüi< b'.r ~ VPya Cu.ar aç•lo\l.Ul dU
ııünülaıi1,tü. Yerli Maliıır Sng;,.in~ 
b:.hsctnuyvnrıı. ı::..ıo ""'· bu ~rgl. son 
yilla.!'dıa, hem-tdP!l!'ie'. f'"""nmjy.f't.İlli bi
ra. k"'l)i>c'lm4, ~!en<>n i~ısad1 !ay

ıialan vm-0 edeme-L ol<T>l"""1 O ıra.
dar t .l, bir QQıc fiı..mıalıar, tıt·rg\yıe ZOC"ia 
~r<Ok ı•tı.in)lyortlu. Il<-t!·dı: !«, b;.- r.ty

d« oln1uy<>~u. Olsaydı, fi.rma a.r, ~ 
1r&'e ;~il'Qk edc·.rJeo_\h. 
İWrbul ;çin ı..... ·ur eo!J~n teY. 

:ix.onir ı.·uıırı g;Q, ı~ı:. ondaD do.l:ıa rr:ü
'toaımc! w her yıl açıla<ıdı: olan br 
~rı;i .ı7a Fu•t'd~ soıır-, anıya harp 
g·roı. Eibe'lte, bt · ·ü Flrl ar a ı:nda 
b(;yle b" ilY d~ülttn.e2. 

~ı. , ... ı.n. ""'""'.al :.oam:ınl.lr ' .... _ 
devn<lt", - ~ ıçu, ber ,.ıi atılacak 
l>ll';lc 'bir 8eilP vt"Y:ı bliYük !uaıtı ne 
!kadar •t e oh ya<; ,,..rdır. Böyle bir 
t .arın ye,;, !lın -r pl:•nında 1'15-
bil c<ii!mi.ı ' r, ]>;~ Geniş 
bir sa.l'll l.: -. D~ !u::ırd.a .İsı.ınlıu
!.:n bc-I'Ş{'y: &ösiıı!I 111'1)( ~r. ~tahsu \lltı, 
rr.amı.; :ıı., ı:o czrk« ı. yerleri, etıeııce

leri t Cll.ire .•• 

Tr.::kya p~-ırlo;n, oi''" k1blb>lar 
· ııa.ıu, daha u:uı!t t<hir ve k. aoo!ar 

,ırusa<ioptı i9-'n QOk {~'deı!ı oln.akta.
dr. Bu panaıy•rı•-ın hal\J yli.lann<la 
dalı. fllı."'3.s! o!uııor. Çiilıkll. pınıayır, 

bdş«: ve fazla ,.,.~ yer a.Vl!'a.n bir 
JJUA"'1r. 18.t- "" ..... d . ınl 
~1 cııı&:. ve ucuz ala::•l:: için r>•lmdtle
dir, 

Bôy e datl.l< ıaıııankı.r..nd:ı ""'· ara
dıgını bulm:ıl<, h~.m de uO<n• ~ el
ır.L'İ:, PllJEtte bcy!lk l>ir eıru>l ohuıklıı.

d.ır. 

Fı.:.ann, .aı::g' ntn. p.: ıwıtııı daha kii-

Aıneri.Joaıla 3eoj ~·apıldığı hlldi
rilcn dev tayyM"dec 1% tanare 
~ıyo-t ntu5. Bir De\.i hava lı~)t.ı.re 
geml.<i . Bir ı;iiıı baka~aksıR.12, gök
yü'liine .1.Wı hava ıı~u~ meydan
ları da ri>cut iıulaellk. • akal, lıü
lü" bnr.bl'ııı, btı. barbi.a ırzaması
n.ın ön9"e g10çoceğini umın.aJllllZ. 

Beledi) e tcll'•.zu'lk i;Jtn mü
dür vekili Einınin aldı!:• teaiM'lcr 
saye.s.ınde iıcbriııniıil.eki ~ rserı 
köp<'k>er , e k.edıler girti;.çc azal-
m.şlıır. Bu hwaıstaKı ·mücadeleyi 
§lddet:enıl'1'en Eıninın hazırladığı 
yeni bir proje muc bim:e k=
la~cfa mevcut olan oem.ozL:k evie
rinee oırer Jıi;pek İ . iSl.as)'C>fl.U
nun tcs • oluıuna'ı taka.rcUr el
mJ.ıılir. Beton olarak birer oda ha 
liı:..<i.e y.purılacaı.: olan bu istas
"'nla.rda 5Jıiü.rülecek kqıt>k.Ler 
yi!ı.e bt..>4ondan J apılacak çtıık.ur
la:ra kömü:X-cek.leodiır . 

Cumartui giinünılen oonra 
mermıcat kupona tevzi 

olıınmıyacak 

~c:.:. d:ıtı.a mahal'.! ol.;ill.: pamr ,.~rı~ 

ı 
r~·r. i.t&ubu\ın nı . .ıbt'f'.ılif se:;ttır·'İllcie, 
l"'.ftamn :r:-u:ı,nrn ı;;.ınleıonde t~rulan 

1• p:>zııi:ır """'r?. Bunılara eii<"'·.nlen 
~ •clı<ibİ Nd;r!. Bu pıazar yer-

su~-ı 
MADDELER 

ll>Q dolayı.sile, IKr ıu- ..... 
4ai madde ka~ naklarııı.dan nıah· 
n m ol.an de' letlıeı', l>ıı :maıı.dele
rm sııo'ilerini )'apıyorlU. Mesela, ·-·i Jauç .. gibi.. 

Qu. <nsaıılan.n akh ım:a, ~-
lccek hir uuııım1 harp i~in, »un'i 
gıda maddeleri yapnı:.k ~Ft'Cleriai 
ara malıdır. 

AHMET RAUF 

5500 lira mükafatlı bir coğ
rafya kitabı yaulırılacak 

• fa, rif Vekakı.rıcc K · me1.'Wp
lc n c:.a.dürC'U ve l>eT·ııc:. sınıi
ları iç'n 2 c,,, en mürekkep hlr 
ecı{:ralya lcitabı yazıirnruıı rnü:;:ı.
bdoaya mıınrnştur. Bırinoıye ÜÇ. 

bin, ı:kincıy'C hin, üçüncü, aaı.:liın 
ciı ve b~inciliği kazaranlara da 
iıC!;er yüz 1.i,ra m.'.mfn veı· !ecelv
tı 

Yenicamiin uz:aktan görül
mesine mani olan bir hail 
ı:ır nönü r...eyd:ırun.n "ahi\ kıS

mma :csa.cı üf eden >-erdeki beton 
lman antrepoou biasın:ı:ı ~ :kıl
ması be~ce lıman i<laresin
den eniL>nlştir. Buna 9..."lıcp; bir 
havı. masraf edi1erek :ıçılan E
mınönü me;ytlanı ve Yenicamii-n 
uza.kUn bu bina yüzünden gö<ül
memesidir • 

Yerl Mallar Paıarlann<hn he
n i:iz biç b:r pamuktu rnensuat 
kupcll•U alımam:.ş olanlara tevzi
... la bu ayın 16 ır.cı cumal'l.esi 
günü a~mına kadar devam o.-

aca ır. Kupon a arıa 

.?denler o güne kad;r Eeyoğlun· 
da Rum kılisesi j).nas•·,ru.ici, Ka
dık.>v ve ÜSJ<üdar Yerli Mallar 
Puacıarma ve İstanbul ıciheot.i.n
de de ul:bı.adl'i umum müdürlügii 
arkası.n<lalti sebilde ç:ılışan tevı:i 
nemm:arına rnıirı:.caat edıebl1e
ceklerdir . 

O günden sonra artık kupon 
te,-zi olun<:l'~yac-'.Jtt.r . 

Bqpn, normal uımınla.rdo olmadı
ğ-,,..-ntt: için, \"apur ve trm."erim,.oa:io yol
C'• mHrt:ttıru arıt~""eak l'CŞ'\'ir. edici 
ted.b'rleı: aJ.mıyoru:ı:. Bi)M<.,, va.tıınd.~
la~ .. kat'l r<irw·ct 'e lüzum olrnad.lk
ça, Sf"J"IÜ"'t clln{"IT>Clertııi lavoiye e
<$J"l)rur.. 
~ıı.Jda ~. m!ln:l<ale mesel...ı, 

yu.'"l il.l'n<lı-l<i müna •i•don daruı geııiG 
ve !er.b ,azıye!A.6 değM'.r. Şehir <çin
de df", k:tı,t•i zaruttl \O lüzum olrr.&da.n, 
~~r tıu=yb seyahat &tnıe
mrıdiıi•r. D·r çok trobirlrre baş vu
rcyona. M~'t. Sf3'I"İ!eferi tar.zirn
<lir. F'lizu~i yolcular da, arabaları bey
h:."lie ta:al elırıemı'i< s r('tiylP bu ı...l
bir~ tt'\e yardan eWnıt lid'i r. 

BURHAN CEVAT 

BİRİNCİ KISIM 

_ Eğer beııi ..n;,,.,..,an <icdi-, baıı.a 
lıı ., y •<>1m=·U\, n ben ect"ye gi
de ::ı on.ya geıırs :ı. 

_ N ty~ g>C!ccccı 1 •• 
- ı • -.br. dan bao;!o her ,.,..... 
- D ı:rit. x.ararııı ~·11. 
- Ev-eL , 
_ Slaıa 113yal= .-ııldııd•yorum ' 

Sa Fa. t b gün ~a bir 
ra.....ıp <.: k r · olun<..n ... 

_ ~ y;ı nm'?. 
Ki. ı z:ed-!.n cevap vrtdi: 
- 6 f"U tı j :l:rürilm! 
ı:;.- 1<31; gilon sonra İtalyaya hareket 

eı'ı: ıc . 
~ n ıonn Ba' .Jr..!an gf\11eoek-

I.,., o ".\dın Mısıra, S "yeye gcçecek
le:- f ı ı.t..r.l:ı :.a ... uiır.=Jl"a<:a.lı:
la. ı. K·..,an Dat;:.. buaa l'l tcarar 

İKi..: ·et KISl!II 
K. \R.'l"Lllil.AIW " BELİREN 

1 1K 
-1-

L ': ı. .an.ın b<r g'!.GÇ nı anılı- · 

n.n bir i ar gunü, tem z ·ve sade 
g:y!nr.olş ilu kadın ı..ol k•>ta geı:iyor

la"C!ı. 
Kadm!o.rdan btrinın bii)'ük bir y~is 

içiııde ola:: ~ halinlen belliydô; gö'
lcri ('!.afa haz:ıı ıı..zaı baıyoı'Cl.u, 
bakış. r~nda derin bir clemın ifadesi 
va ı::.., güçlilklç yürüyor, an.a
da-..11' n k luna- dayanr)'()rdu. 

BirdenbOM! durdu· 
- \·oru1doo m•.J'! İst.e..t'5en. biraz 

Wnl neı;m 

Gflıç i<a<!m içini Q01< ti: 
- tk. ad.mı aLınc.ı yoruluyorum, 

h'ç ha.mı y<ıit. 
Paı'kın ~hıa karı.apelerinden birine 

ot;,_ "liL r. EtralJaruıoa çocultl3r oy
nu,ıordu 

ll'1- Perşembe güı..::ı ldi. Park ı;olt 

k.a!X>alık dcğildl. s-,. on ôpiııı.e, ,.;mıi 
otuz çoc k gel ip ieçiyorlar, kofUO 

oynuyorlardı. 
Eng;n e&zte.rini çocuklardan ayıraı

""""1'du. n;l'denbire a.i;lıımlT• hao;
ladı.: 

ler;,,. ~~ halici, bazı ıeaaler
de her gim k>J. yı d14lıll1'l'(},.-.r nw
rm!. 

Pn&r'.ar, B<..Tl.,., Jl1lDl1Y•rlar. ruar
J.ar be<" zııınan ;<:in fa,.ılı o!ııyo/. i.s
ıtanbui imarı ;Jc ıı.rıcte, -.; ıa
ı-.k•tl""" n idı#pwu da ciii;iilı<ıcelc-
tar. 

R.SABIT 

En ucuz ve zarif tuoalet elbi
•ui giyme müabakaıı 

14 aj;'ll&losta başlıyacak olz11 
mi'1li oY'1tl1ar festivali esnasında 
t€dt:p heyetinden \"!! mütehassıs 
teniJ.eroen m ürek.lmp bil" i üri he
yeti gazinolarda halik arasında dil 
J.aşarak en ucuz ve ayni zaman
da en zuf giyinmiş bayruıla~ 
t.esbit roeoek:tir. Bu \ıayanlara 
fcııtı.'val hatıra&• C'~1Tak muhtelif 
11ediye1er, zarif sun'i çiçcldıer da
ğ•Macaktır. Bu hediyelc.ri ;k~zan 
mak için de bayanı.arın ucuz ve 
zaııf giyinmeleri ~ etınekred.:r. 

r• TAKViM • 
r<3u·l 1358 HIZIK K'<rl 13el 

TEMMl.'Z 
95 

RECEP 

27 26 

[Yıl 942 Ay 8 va.sar t.u 
S D \'ilk.il s o 

AGUSTOS 604 Gün~:ı: 9 47 

9 
13 19 öı:.e 5C3 
17 12 İlı:lndi 8 54 
20 16 A.tı:sam 12 00 

PAZAR 22 02 Yı~ı ı 45 

4 ll7 f,._,,.ı,. 7 51 

- Benimki de bu ynşta ol.ıcaktı. 
Arkad~şı ili.klcı'~t\C.: kadı..r ürperdi: 
- HiıA unutmad.n mı! 
- Unut.mıya ln.'l.t5.n var m• sev-

ıı'a?. 
Bu iki ge.nç kadın Sevgin ile ED-

,;ı:ıd . 
Aradan uzt·:ı yılia" geıçmi:t, ne &ı

g~n c.~~orıu. n ... d .. Sı-vgin 'k.Cte:ı!.lnl 
bulrr.u-.~iJ; küçUk \PU!.uf a K<"flan Dağ
hdau hlÇ b~r ha.her a;aroarr.ı,d&.:dı. 

Öınürle1-. bek . ck,.e \re ai!ıımakla 

geçm~ . 
Yı.;.sı,;.C tahndt t~a. bı= muddet son:a 

En.gı.:.J. talanmış, s:ıhden delıye 
dönır.ilş., doktorlar J~lt!d.İ. ~ter
di ... Muc.z • n v''.ıatıı k\ııtuldu. Uç 
ay ;,- •• uı:ı aont'& r- aliıı.yet killkab:l
di. ı; ahat çok zz,.vl.f ~. 
Eğer Yusuf öt )~d.t belkl dl' &cısı 

bu der~ce büytık olı1ııyac .;..u; aıı;ına 
bir yandan üm,it bir :rClJ]ıı(..a.n da u.;ni t
sizli;c iı:a.ciını harap l-dİy.;rdu. &t.p tü
~cn.ı.ııyen ::.r ;s!-..t'~ c..: :çtnd~tU. 

At il~ el g rn,., ilşoıdıı artık. İ
haneti..-ı\rı gi.ı:ı hın .. t -..tigi~ıe kanidi. 

A:· Euı;ill r. rtık l<cttd.; Yle göıiiş
mek ~!r.:ınedi!i ı.ar~rmı d•!ytwca k~· 
mamnı eldı, Fıar. a.ya k ı;-t; l.ıılr rr.Od
det aerlair dol~lıkl.ın P>o-& n>lı.yet 

.Mon~ - 1-\.ar o~da lıır o:i:.estr.lya y<1r
lcş1 .. 

Üc ı~n · .• oradi.l ça~rdu. 
''Veva~ Var) 

• 
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Ma i kop petrol havzası Alman j panya imiş! 
işgaline girmek üzere, Stalin- '"~e ~ •. Ka.«•,u; ;::~a m~ '~;.ıı:.~ 

atYl!araJt k•• ... ı :<ı<ıı<. ~<iaınlaröan b1-

g r ad istikametinde b Ü y Ü k Jİ".'.'..~~;·:: bai<•lı:n s-~. d~d!, rıA••I 
bir taarruz başladı ! 00::~~:~::=,;, .. ~"" "'ll§~•dı: 

<;aJ ıaııı-...m ıa:laü g<'Çlvordıırn. 

(Yazan : i. S. Eski Bükreş Ateşemiliteri) 
Değu cephe!liııie: 
Slali.ıı ve Doıı .kavaiııdeki r.us 

müdafaa tntibatı şimdi lıeım cep· 
lıc4e11 ve !tem 41.e tt'lluptnı Alnı.arı. 
taarrtl'luna uğr.aııııştır. Stalingrad 
cenup bat.o,ıııa diişeıı Kalas'd:ı Al
man baskıı.• çeılı: farla<hr. Alman· 
Iar n<lhri henin aşamam~anl.ır. 
Fakat 1c.i ku\'Vetlor gelinlikleri
ne btıkılırsa nehri aşmaları ihti· 
mali bkn daha kınvet buhnıış
tur. 

Don ve Sal nehirleri ara>ınd:ın 
Stalin;;nıd deıuiryolu boyunca 

~ apıfan Ahn.ıın toarmzu büyük 
b;r ltcs ınuk:ıvemetile kar_ı aş-

mı§Sa da sı..~·· doj;m :ı.ra
zi kazaııınakta d.c\au1 edi~or. Rus
lar, stalingrad'uı 1~0 kı1o dre 
eeııup ıı..tısında ve deınir3 olu ü
El'rinde bulunan K<ıteluikcvski 
ınulıı>rcbesini lı:ıeybedcrck rcai 
mevzilere ~kilmi~ler ve Almatı 
zıılı.lı O:rlikkıri bu şehTin şimalin
de sıaJ:ngrad demil'yolunu doğu 
ic•~ll<'ti:ılk &eçm.iıı buluuru:ık
tadır. 

Bu vaıi~ ete göre, SUılingrad ve 
Don ıu. .. isiadeki Kus cephesi çok 
~akın bir Alman tehd'di altına 
giı'm~lir. Rll'lar bu Alınıuı laar
nız!MmI lı;Tr11mıa:larsa, aşağı Vol
ga heyuna ~ke~k 111M'U.Dda 'ka
~cillardır. O zaman Statingrad 
'\'olgaaıa ı.atı salıili ü:ıeriıule bıı
lundıı.ğımdan geçen sene Dinyeper 
batı kenarında Kicf şehrin.in kar
şılaşi1''1 i.iilllitsiz vaziyete düşe
cektir. 

Şi1D8li Kalkasyaya gelince, Al
man ta:ırrıı:zll hoodine VHmak ü-
1'cre-ılir. Bu hedef 1\Taikop petrel 
havzasıdır. Bu arada Krasa..ıar'ın 
tasfiyelıancleri ile Novoro.isk ve 
Tuapse limanlarının da Ahrıanlaı
eline geçmesi mu.hl.emeldir. llllıs
laTt• bu pelTM hanaııuu. ffğnılan 
ve ~hn.Wea Çt'\"t'Cliy-en Kub&ıı. 
n -i kı~·ılarm.da 111üd Iaa hnkhı 
luılıaamışnr. Alman zırhlı binik
leri \'oroşilofsk ~riııi aldıktan 
soma cıenup istiJı:a.m<,tiııi bıraka

rak lıatıya dönmüş - K.ahan neh
rini geçeııek Arınavİ!' ile bunun 
50 kllemetre cuup H.tıstnda Kur-

gtn<>ya ~ehrini işgal etmiştir, Şıın• 

ı 
di hıı Alman kıt'aları, heın d2&a 
şiınıılde bulııııan Rııs l.."Uv•·etleri· 
nm geri'<ini kesmek ve hem ı!e 
petrol banasına girm n.aksa-
dile Arınavir • Mllİ.kop dcın.İryolu 
boytınea ikrlelll!Ck.tetlir. Belki ole 
şimdi petrol havZ'llsına girmiş bu
lun m alı:t.adı r. 

Ruslar buradaki kuvvetlerini 
Karadeniz kıyılarına doğru geri 
,.Jarak kıı.rtarnbilirlcr. Almanl:ınn 
bu nıu•·affaki~·cttcn sonra Batum 
ve &kü ii-ıerine )·ürüyiiş.e dcrnm 

edeceklerine ihtimal \'Nilcınez. 
Kalka> d~ğları haddi zatında bir 
miidalaa hatlıdır. Ve cı.aı.en son
bahar gelruek üteredir; bu, Rus
yada a'°"'!:t yuka.rı kı~ d""1cklir. 

Alm81llar Ma;.ı...p petrol ha\iza· 
sım işgaldıcn 50nra serbest kalan 
bir kısmı kuvvetleri Stalingrad 

cephcsiııc nak{eciecelr.ler ve aşağı 
Volga boyuaa yilriiyerek Aslıra
.kan'a kadar uJ:ı~k istiyeoeklcr

dir. 

Leyli ve meccanilik imtihanı
na bir haftada ~mi:ulen 
4QO den fazla talebe müracaatı 

etli 
Devlet hesahır.a alır.acak 1€yli 

ve meccani talebce!lin kayıtları
na ayın birinden ıtil>aren ba~an
dığ:nı ) amı>şt.ı.k.. 7 gün .ıo.arfoı.da 
mürtcaat edenlerin ~ı dört 
3"Ü'1>Ü tccaYÜZ etmiştir. Bur.dan 
da .bu yt! ley'oi Ye meccani olmalc 
,stiıJ·<.,n 1:ı.lcbC'1'crin .her y,ldan. 
fll7Aa otduğu arı.13fll.malı..tadk. 

Çamfu:anın imarı 

Çamhca \'e ci,·ar.ının gü.zel'ley
tiı"Vı>efil ,.e iın.:ırı için beledi}"l!CC 
evvelce h:rıulanı!mlŞ -0tan proje
nin yeni ~a müteallik kısım 

1arından hariç ot.an esıwhırmın 
t1!1\biki karar!ıa!,ltll'.ı.hnıştr. 
Çami)ıca tepesinıde nlOdet<n bir 

oıocl, b'nası yapılması iş'. de harp
ten sonraya bıukıll:n:ı.ştır. 

Dü.n k.ptr, "·a.kti, • Ortnlıilc :tarar
mıo;:. Şu, bu tara.Ncntn c1lnde bir 
P• \o.. Öb~'il ile lk.onuı"'°"1:ar, Bu. 

- lJ.Jıv~ ve.r;.ct·ın., d.iJoar. Soka.. 
ga at.rını da, yirnu li aya ,. ·ıtıırm. 

ÖbGcl de, 
·- Soo b;)>roin, di,.onlu. ~n.:n de 

!azla param yok. El!er yiımlrt .,.,.,. 
rinıeo. alırım. 

Uuy'1Şö<nadıJar. B""" da bir palto 
lazım. Şuna bir bııltayım. deı:Wn. 
Paltoya bıtk!tm. Fenıı dejil. Bu za
manda,. yicnt bes liraya bir tolu bile 
çıkma<. 

- Sen ne J5t;yorsun buna :ı&iıim? 

Dedim. 

- Yırın! bOf, d.edi, 

- Pek ~lil., bCıı '1.IJ.rı:m, de<Laı. 

- Şuraya gel de, dedi, soy baka-
lım parayı. 

Orada, bu- ara saJ<,ığa g<rcük. Otuz 
~ı lira ad - pararr. vordı. Cıkarıp 
)'irmi beı; !<ra saydı;n. Parayı elimden 
aldı. Tlım p:tlk>yu vercocji sırada, 
"tin ölıiir ta•·a!ta duran 111 p•labıy*1ı 
yanunızıı yakLı;,!ı. 

- Yay al~ak herif, palt<>ıvu çaldın, 
sat1yo:-suu, lıa?. Dedi. 

Çekip clonden P•llayu aldı,, Bu, 
ıiıeııim paramı alan ola, elinde para
lar!• J,."()jll>U"a b•ş.ladc ~n. P"llo e
liııde kafana, 

- Aman, dcd.Cn, b~.ıı ona ylanl 
be§ lira '\-.erdi!r. 

- !-"a!to berı:..rt!, dedi. Çalmıı. sa,~ ... 
tı:rn yai<aladım. Son koş, aı\:asından 

Y,<'liıomiYe balı:. 

- İyi alıma ~lif<.l.ln ~r4m.. 
dedhn. Aı i;:asındau l.oın kOtrllıya 
ba..şlad!ru, lH.':ln de bağıruııya ..... 

n:raz iicI'ide, eHrıcie p~ıralarla tut
tular. M"ier, bunlar üçü kun-panya 
imiıı. Beni !a'Y lu-wların.11. Ne paltcıırıın 
c;aLn,ı,ğı varmıı. nr de bir !l"Q' ... 0-
]ll!ll&r. bitw yirmi ~ olaca'lomıe 
~ı:er •.• Bı..,t-et.\.et ça.ô\ı!lt toparlandwn. 

:D.iamuıılar, sabi.kalı ta\·cı!ard.an Zi
ya, HiılnU, Oeıunciı. Üç4 de, r,arc
•i<. it'ra! rlt:ıer. Ş.ılıitıer de dlnleııil
diktea roara. mazn• darın sa.blka a
<jetlCTin<ielci bir tht<lr.fın bAlli için ye
.,:~ tillbılı:alannıu >0!'Ulmuma ve 

Gçi'ırı.m ie*'1eröoe tı.nır ~<li. 
D:ı.vaa,. 

- adim :v'1'Dl bq fü·a? D ·. 

Hakial. ya~m karar ve~i'r.. Ka-
nu:daa _,,-a alll!ln! Dedi 

Da,·nct, ms.i*:.enttden çikarkf'u, 
- Po.ran" buld- y.a, dı,o..ıu.. Bu

gün olma~ yann olsun ... Ne z<1.rarı 

,~ar? ... 
JIOS'EYIN BEHÇET 

::;c-=-~~P-A~Z-A~R~S-O~H-B-E~T~İc--~-) 
~.~~~.:__~~~~~~~~~~~~~~--

Gag et Fenni Bir Makale 
ve 

NE İDÜGÜ BELİRSİZ BİR KİMVAHANE! 
A".eşı yU.<, buha:ı yok, makine

si yok, bu ne b'.ç'm bir kirn')'aha
ned'ir ki ne ustası var, ne kalfas., 
ne çırağı ... Sah o kadar mı ya, 
kazanı yok, 'k.~ yol!:, ~'.€si 
ym<, k?.v:ı.nozu yok; <boıpu yo!<; 
havanı yok, bOtıJSU yok, eczası 
y"Cık ... Hulasa h;ı,'1ıir Ş€Yi yok., hu
taı;a y'Qllroğlu yok- .. 

F.akat Jıoyanın en h<iSı, şeke
rin en hali3i·, ham= en nefis ve 
işla'h açanı, baharatın en keSkin
leri, esaı:ıslann, UBantaların ve 
~ıoş- nahaış büıriin l<dcuOlann en 
hatm sayı.lanlart, ilaçlann türlü
sü· ~eı:nilerin çeşitl.sı; zoemrlcnin • • • .. 1 
en ö."dürücüleri ,panııeııır i! rln en 
kurtar>eıları; i9pirl.ohı, kükürtlü, 
gazli, tterl; m~-Oddcrin en Heri 
gelenleri. boğucu1arı; ferahlatıcı
ları; b:lJ,lbcılari; ayıltlcılari hf'p 
o ustasız ka1fssız, çırak;..., şey • • 
pardon profe ;ôrsüz; dckansa; 
dvçentı;;z kazansız; kepçe.;iz; şi
şeıü kavano2SUZ, tüpsüz, tıa
\"'".&nsız, borusuz, eeıası:z çe ne idi.i 
ğü oot.rsiz acai.p kimyaha e ~e
r~üe? ~_:··ecrı-k.!:. niz Bu.na kı'.mi A
me<iıktda; kımi Alroanyada; k.i
mı İn!:'lt.<'r<'d~; kimi Frans.~da 
c~.ır.r.h! a;'<'celder. Fak.a.t bu d.e
aigim ne idüği.i be&.l'Siz, ve dünva 
dıa ~',İ:O.; koO< koca k'.mcvahanenin 
bir ucu AmerJl;.acia i.';c üte.ki ucu 
AV'USttalyada, b r ucu Çiııimaçln
de ise öbtır ucu İSkanclinavy•da
dır. Karpuza, ka\'una. ş.eflaliye, 
kayısıy<ı; v•şneye; ahu<lu<luya; 
kıaradı.-da; sl'ITluda; ayıva:ra; in
clre; üziill".-e; nara. ht'ın·na.ba, Pi.
mana; ponta'kula; doma~esc; bi
bere; rnavdar. ·ı.:ı; terealruna, lah
naya; pırasaya, k€revi?ıe; sanmı
sağa; ba~ağı.na; hıy.:.ra; ma-

Yazan: 
Osman Cemal Kaygılı 

nıla; enginara bütün o canım 
renkleri, şekille<''; tatlan, ::ıcıları, 
'k.o'kııları; :ma)~an hep o 
ne i<iüğü beb.r.;iz; acaip kimıya
hane verir. 

Kaııpuzlavla kavunJarın kimini 
vuvatla.k· Jaim:ni yumurta. biçimi; 
kimırni kı~ı, kiml.ni san, k.mit
ni beyaz yapan bu kimya-han-ede 
blı Ş€kii. ve ren:<lcre göre çekir
d<:'ltleri ayıran ve yeni mahsule 
ona göre şe.k..ii, renk, çeşni veren 
kimıd'iı ::.caba? 1ncirl€r\e hurma· 
ları rnvak g~bi tatlı yapan bu 
kimy&hö11e bunlıar iç:n acaba 
kesme ş(•keı· mi kullanıyor, toz 
mu? für bahçeye yanyana dikil
mı>; olan karadutla. armudun, şef 
taa ile ayvLJıın; helvacı kabağı 
ile domatcsin; m:sırla patlıcanm; 
luy.ır!.a fasul:yer.n; narla Trabzıon 
hummttsının boya, b:çim, tat ve 
çe~.nileri nasıl o'uynr cta biıi>irI·ne 

kar:~ıp btıl' lar: birer yamalı bo.h· 
çaya: l:ıırer t-;arey€; daha doğ
rusu; b€nim geçen haftaki ye
me« tarifelerim gihı, bunları W.
rer abur cubura dönaünnüyor 
acabı;.?. Bahçcm'1e yerken du
dak ~l kab;ırtaıı., damak tutuş
turan, boğaz ü.tüliyen; gözlenien 
duıNn çı.kar.:m halis ır.uhlıis Ar
ı: 2vuı b;.l>H.Je olgun!ı:.r.nın iç
im y\ırek ba)·ırtan Ü·7P.rlerı t:rf:'li 
k.ö~ kavı.ınları yan:ıoana; s~ 

öoıaş büyüvüp kend.~ geldikleri 
hı lıde ben bft,e-rln yiı)~n~ yan"" 
aınıal!.ıth çağırtan acılığı zerre 
kadar kavuna geçiyor, ne de bal 

lcu\....su ka\'unlar:a reçel tatlolığı 
b.he.-lere sil-ayet F<liyor. 

F .. kat bunlar o rıe idilğü bel..r
s:z; eşsiz ve acaip kimvahanede 
ka}dik.ça J:ıöyle obyor. S:umısak
la nane, k-0ku cihet:ndcn tuririri
ne en çok ı;anbak~n b'rer nesne
d.r. Bunlar ded.i/Pm lcimyahane
ıl.e yanyınıa kald,kça benlikleri

ni, benlilderind€ki o kendilerine 
has !.-dkuları otduğu g'bi saklar
lar. Lfık.in bmtla.rı oldt•kları yet"
dt>n çıkarıp ikıisini ya:'l\'~na bir 
labJ[!a kqyun, ertesi güı• hakar
smız ki ne sannısıı.k sanmsağa 

benziyor, ne de nane, naneye .•• 
Kıııınızı turpla bayır turpu ..• 

Bun.Jıırın ikfri dc t .ırp... Fakat 
ba,ıları orada birini biiylik, hirin:i 
J.-üçük., b'rini kıpkırmızı, birini 
~ims:yah yaptn kimdir? Porlaı

kı;l,. o yuvarlaklığı; o dış ve iç 
rcnkkri; o güıel.m ıadı, Ç€şni.Yi; 
54yu; çekirdckleri·,·ercn \•e son
ra j:ı c,r.u dilcm d'lhn yapan 'n 
ınıd•c cin midir acaba~ Dıyecek
s:~ıız k.: 

- Ne indir, ne cinli•; halis 
rıuhli6 toprakoğlu topr~ktız. 

Ben de size deı'm ki 
_ To,prakoğkı toprak teklbaşı-

na bu işler; göremez. T'J,Prakoğlu 
ro~ak.la birlikıte ~ı.ıoğh Bl'. hava
oğlı.: hava, iklimQ{:lu iklim; hde 
güneşoğlu güneş, ~p bırden, el 
bırli~ı ile bu :şi görüyor:ar. Gö

ruyorlar amma b·ınlara ou iş.'eri 
kim öğrelıı.? Toprak olsun; Sll 
ols·ıP, hava olsun; ıkıl.m o\&un; 
güneş olsun; bunlar Aın~rikadaki 

Fl5de\f:ya kimya enstitüsünden 
reeznn ttt.ğiller a ... 

OSMAN CEf.!AL JClYGILl 

R•ıya Döğtı,ılla, 
İngiltere 

Bellteıta; Sizi •• 
YA'.Hn: Ali Kental Sanma.il 

İırn:c: cepJ:wyi a~·p ~.,rr,nıa:< mü· 
nakaşa'lar arasında lngilizlerce u
rı:ıtuim.~ ~n ba._ıka m sı.· t-ı oe 
avtdrr. Bunl.ann uzerind<" dllran
ların ne ded;JcJcrinı lıOr huliısa .:ı
!a~ak ~<den geçinmel< aııbin 
hali, isükıba1ıi ve hat pi n "°"11'& 

'dünyaya \"€1'J-lmek • teneP ş<:k· 
lin ne olacağı bak11J1md4ı n l.ıellri 
fayıd:ılıı olacail<.tır. lliy.:ır~ar ki: 

- Bu ha.nb.in p~k cok :r.· jküla
tına, bundan soma d:ıhe. d~ <,-.'k.a· 
cak sayı&ız deı'l.!a-itle ra~rncn 
A:nglosalc;cın tara[ı ncticeyJ l-aı.a
naoa8mı .kat'i bir üm.iı tde umu· 
yor. Bu böyle o~nıa.kla bcr:ıbur 
yaln•z ü.m:it kafi dcğikEr. Bn· ke·' 
re Rusya sonuna ka.dar a·:,:J.,."5ün 
d<e ondan sonra Aııg'lo3ak.<;0n ıa
raf< variruvvet.ini toplıyarar. Al
manyanın üzerine yüriiyecek.V.r 
kılıklı sfu.1 •rcle iı~il!.;zk ; . ~~ 
nun edebitccdk hıçb - FJCY ~ tur. 
Çünloü muharebeyi başk.a'arı. e
de.ek İııgH.erooin ond.a • sonra 
azami S'Ur€tle kar ıcmin c<l 0ceği
l"? c:itif)ünmıek actdır, burtio lrı..gi
'lizler:.iı iı:zetmefsi >çin bir acılıılı: 
·v-.ınhr. 

H:ık.\kat şudur ki İngiltere ve 
J:ngi~~ bu ha.Ill başladı başlt
:yalıı üç sencdıir büyük bir teka
cmi.N'Ün tü!.1}ü saih• l:tnndan ge
'Qİ')'<rlar. Bu harpoe daha mües:;ir 
-ve faa.1 b:t rol 11]na.mak emeliıı..n 
ne kadar kuwetll olıduğu gcin 
g..'<"l:ikçe daha iyi :\Illaşılıvnr. o-. 
nun için: 

-Hele e\velıB Rusya döğli;ıSÜ11, 
biz .arkadan geliriz ... dıiyc düşün
mek oba olısa e"1ıı'.den İngihı si· 
yasetinin çe)t ziyade sö lenen 
kum.azlığına yakşır gibi görünUt 
dü. Bugünkü 'harp ise yalnız İn
gi!tercnin dipJlomailarıru .değil, 
her taibakadan Iııgiliz halkıru 
meşgul eden vıe onu düşil.ndüren 
b'T ha.ptir. Onun ;İÇİl1 muiı.a~'oe
vi baslr.al,an e(sin, zaicni 1:ı:şka.
ian k~nsm. :ııe.Ier ile iJlıihar et· 
mek de l~e kal&o<l ... :i;~e 
bu ş;mdil<ıi İngilrz' e6t:irınsı. ka· 
bu!! edemeQ;ği bir keyfiyettir. 

!Buuu düşündükçe İniliz eika• 
rında büyük bir Mı:sütiım€1 bel'r
ı:ı:ıcl<!tedtr. Ne 4'tndi. n€ de bun
dan sonra.~ı için dünyaya yanh~ 
bir zan yayınas.!U iııti)'Or r. Bı.ıı 

yarı!ış zan şudur: 
- Yardım A.me~:kadan geh.,in. 

Almanlarla da Rus!&< <foğilijsün. 
İngiliz kuV\·etteri doC eUu!ndcki 
y€11leri bırs%ısm. Sonra ha '1' ka
zaru !.asa bundan birinci u..,rece
deki ifüha< lisscsm> y;ne İngi· 
lizler duysun. 

Propa.g&nda mücı:.d€1.-siı> • b11 · 
da büyük bir yer ıulımak•a:ı!::r. 
Dilnyanın İngil:ere;ıi böyl tanı

ması için m1r\:er tarnfı az çal~ 
ı:myor. Hallıuki Fra: sanın Avru
pada yıkı&masından sonra yal~ ız 

baş: na J<a lan İng ~ı-c hatibe de
vzım e1ımiş, Ati.as 01t1·anuşu hat"" 
bioıde Alırrnrn deniz 'kuvvetlerine 

karş.ı dayarurı~. İngiliz ada!arınm 
i>lti'iasma mani ol:muş, daha evvel 

Rusyaya taarıuz eotıme!lt istiyen 

Almanlar• mümkün olluğu ka· 
dar gecikb>nmeğe ça!.şmşt.ır. Fa

kat ingillıere.ııin bu b3'l>lek.i l'OOii. 
asıl bundıı.ıı sonra olaıcalı:lc. Ona 

hazırlan"Y'J". i.ıgtl\oere öbür müt· 
tefil<Jermden sar.raya kab>ama. 

ğa ça~aca'k; a;.yw1ar. 

O.k.iiJarcla hava kurumuna 
teberrular 

Kısıklı nahiye•inde dahi T. H. 
K. şubesi açı)mış, i<iare heyet• 
seç;lıı:niştir. Tü.rk Hava Kurıımu

na Uııküdanda y~pılan yeni yıı!':ık: 
ta2bıhü1 ve l.OOerrul.a.r dev2.m ~t--mclcted i r. Hurda -demir ıac• ;· 1' h 
mi Önsal, emsaline nünıur:ı oıa
cak tarzda k.endi arzusile ha,·:ı 

kurumuna 100 lra teb~rrı.. fa bu
lur.ıır.~ ayrıca taa!müd.üıııi dı
b:.n:ien vC'll!llişti.-. 

1 WM;ıtJ uop:J1!'!111Iı'l•IIl 

ilk mektep talebeleri için. 
ikmal kursları açılıyor 

.ikırnaJ.e kalan ilk mektep t.ııle 
bel-erini y<tei-;;tirmek maksad.ie 
Halikıev1erinde olduğu gtbi Qo"ulı: 
Esiı:<ge~ k;uruımu kaza ve nahi
ye şı.ıbc4eri de kursl.:ır aı n~ ,a. 
başloamışlardıır. Bu mcy:ı.r•l• ı -
l'h "merkez nahiyesi Çoc k f r
gt"me kurumu da ilk mc1~p ta
lebel€rine b;r ikmal kursu ~çmış
tır. Kayıtlar h€r gün yapıhnak· 
tadır. 
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İHIA\D İl S'EJbls.tA 
'· .,..-).,~, ... ,. ~~· ..... ··· ... F .... • ... ...;il 

(B y• '.ının 111•!;rı.ierl Anadolu A
jıır.11 BJ.lh~nlrıhıd= ahnm1şht'-) 

Tellıi. edea Hu.ımmer ALATUR 

A ~an denıo:alıtıJarı şınıı.~ At
laııot!1r.-c cur.11n 4ll I> n t.oniolato-
1 Jk 7 ~'a.pur ve bir muharebe ge
misı bat<rm...ıaniır, Meı<keti Aı: 
lantıktc el.! C'lli ciö?'l b~n yüz sek
S~t.l bir li>uluk 8 va.pur ve bir A
n.enka n ae<ı;ıooy~nJı baurlıch
i ı ı..,:;dici 'ı:l)(>ktedir, 
Aımerikan lborıt>a tayya.eleri 

ı!e Al<:ıi<:ııime bic nakliye gerıEr 
,.-.., lıalumıı,ıılardır, 

BERI..la"IDE HARP KMJINESİ 
TOPLAi\'TfSI VE İKlNCI 

CEPHE iŞl 
Ofı ajanı;mm Beründen bi1diır

c1•ğire ı:;<.re; bu lıaıl'ta l\fareşal 
G&-ıng.ırı riy inde Jk~liıı.de 
to,ru:..nan A!P"'anya nıüd.afaa_,ı na
z ıkır rnee';S:, ışga.I ~tındaki to{r 

rakı.ar nıesel'.esilc ı~ul oimuş
tı.1!'. 

E~r Nadı.no!rten gı;zet<>sine 

r.• re mı::clis eV'\-Cke a1ınan ted
b. Atin tcsır dcrecc'c .ni ince-le
n ş \e cll.i ... ~iyaçla.rı gö..,...Qnün
d tutm~tur. Müııak.,a ee len 
J ~c c1ı r m .,. ~ b.l!1r.e:;a iş

gal a ll<İ"'kıi t.cıprak'ar .ı1'a' 9' 

karı: ~.da harp ei<ıcın('mi.si i•leri 
ve eza >lııaıd eoepııe klll'Ul,mssı 
I' cııelcsı nin bu memlck<>tltrde 
roe,-rlana getirdiği ak.i.>ler :k.oaıu

§Wnıuf.ur. 
D N.B. ajansının Berhnde'Il biil

ıi ...... ğme göre B1!~n mahfiller• 
<i~il:.<!i cepıhe b.i.r baya'rlir. de
n ('(irler. 

ğwrn, iakıııt Londoadan bu haberi 
ne te) it ve ne de tekızip c<l'.ci 
rn.aiı.lye'fllıe malUma.t gebnediğini 
beyan e11~~. Diger taraftaıı 
bazı ~ırz ve .Amerikan c»plb
mat'arile askeri şatısiye-1:'.erinin 

1'blkovada«i tqplantıJ.arırı.da ilcin 
c. cephe işôrü görüqtükleri billi
rilnıEkiedir. 

Bu toplantı ile a~adar olarak 
be-1aruıcta oo>unan japôn resmi 
&hcii SÜ, yaıdım ~tiş~iirtıe<liği 
takrl inde Rusya .'\.lmaıı.lardan mü
t.: rck.- taıeıb;.nde bulunacaıPm 

ı\nglo • Salıısonlaı:a bildirm.ştir. 

llİ..1',"T KONGRESİ KARARINI 
VERDi: 

İng,ilizlerıin Hi.ncfistand<>n çe
"'1lnı<&i ha!Okında Gandinin v ı~ 
diğ' karan müzakere etmek Üt

zcre rop'anan Hint milli koo.g
rEsi ctiin el<! çalcş_'IWllarına dewın 
eLrniş ve net'cede icra k.amite;ir 
nir. k-.rrarını 13 muiıali[ reye kar
< 237 reyle kabul e1ıııı..ı!I! r 
/J~\iANL.A..R Sl'ALİNGRADA 

KAru;iI TAARRUZA 
BAŞLADILAR 

Şark cephesinden alınan ron 
"1abcr'Lre göre Alınanlar Sbalıln
grada J.:aırşı taarruza. başlamı.şl:ır
dır. Bir Londra haberi bu şehTin 
y~kınlarmda ço:~ Ş:ddct,:. muha
rebe!erin ce.cyan e!ıtıi.ğini bildi:r
:mclct.?ca. Malô.m olduğu üzooe r.tıSY A MÜTAREKE Mİ 

~ S'1' İYEcınK? 
A ıl< nra R~ gaoıeıes> dün ak

~ o.r neşr·yalında ÇÖrçHin M-06-
b'.;ı•, :ı<ta bulundv.ğu hakk,nda'iti. 
lıabf'r ÜZt!rJDde ..-arla duruldu-

' Stalinıırad büyti.k ehemmiyeti. 
haiz l>i.r şehir c>hn"kla kalmay>p 
X•fkı~ya iie Ruı.)'a arasında ha
yat; ehc·mmiyeti haiz bir irtibatı 
vardır. 

T YARIŞLARI 
Bu Haftanın Programı 
~ l /\. Yarı::ılanrun b+'' hafi- JııoQula. ına l>tt Pltur gwıü .ı..v"'n 

.fıd.ıl.t: oektıi Dı.ı b&t'takt y~ır11la.ra att prog n;m c&d""C: .-i~ attal')';;a. konul-

ıa~; 

BİBİNCİ KOŞU ( ATIŞ KO USU) 

Uç vf d:ılıa ~lnın ~ sa11k<on İnıı'liz at ,.,. kımıltl arına m~r. 
ıoo •ıra. ikramı~ olan bu kofunwı dütnıl1 yıı·a 2.,55 lu-ndıf". Meualeei 1400 

1 ,....ıre olo.n-bu sat., ~ ~<Ş fiatı 800 iot-:ı olaolaı& dcll'dt< tı;;1o ila~ 
eoı,it'. Saq tıalı. 40 l'ra o!•nlanl:.n dörder kilo t.'nUl ed·!ir. Üç :rll41'11dakı'.er 
55 !Jıilo dört ve daha ;ruiı.•1' ;y,..ta.l<i'.er GO kilo taıı<!'e.ca.klordır. 

N.ın No. S;;ıiubi Atın hmi Y•;~ K.il<l6U 

ı - Sı.!lt Kxa Osman Da\'ıtlacira 3 59 
,,.. 

2 - Fı yzi Ellla[tTIJ!l(lu Kiiçiık F..:-eks 3 67,li 

'-' - A.t H'6.yuar AJboı-a Afo;>;.na&r 3 51 

tKtNci KOŞU 

Üç ya.ırndacı •1l ıı;ç ~ l<~lf s:fkan Arap •Itı« vt dişi 
a: hsusı..ı.r 25j l&ra. ue?mlyeS var01r. Dühl~liy•.}sı 2,~ liradır. Siklet 56 
r,ı,,;at,., LGOO metredir. 

Atın No Sahibi /\.tın [sırj Yaı;ı INoou 

--
1 - AL !iJıMııi ~ Bohad•r 3 56 

2 - RaiC A!ka.an Şahin 3 56 

3 - Mahmut Mutr Yaro..n 3 56 

4 - Al Ersıın Rint 3 56 

5-Emrıl'a: C~y~ 3 56 

f! - Osıtıan Gen.ı; Cf)"hun 3 56 

7 - ~~" Tem..er Fcı'lı.al 3 56 

e - Kıızı.n ÜrkupHI K""3l' 3 54.S 

Uçü'Ncü KOŞU 

t ıyl:ıra 
kı\cdu.r. 

R:dvan 
Zeki 

B>ha 
Bayram 

Horva.b 
Mehmet 

Tlik't ve daha yukarı ya,ıai<i sa!kan Arap &I ve kıua'klanna mahoustu.r, İk-
rami · "'00 I+rad1r. Dühultyesi. 3 liradtr. Dört y~mdakiler 56 kilo. Beş ve daha 
)"kart 7aşrtıı;kllcr 58 kil.o tafıyacaklardır. M~•a!osi 2600 metred.r. 
At:.a No. SahJbi .. ı&ı.t.n İ'S'flli Ya~ı Kil~u 

:ı - tm:aa ııa1<1u T~~e Tuna 5 58 Rı•~at 

2 - i~ın...,ıJ HaiaL TfJkoc Sa\Ya. 5 58 İh-;an 

3 - ~:v-a.r.:mcr Mudl Bora 6 58 na\-ut 

4 - A!i l!.':s.oo Törr.urcuk 6 68 Bi'Yram 

5 - Ş<>msetlirı Tanalıi Bahtiyar 3 56,3 ZP.kl 

f - İ 1 ha.n< Acylaç Tarhan 4 58 Rıdvan. 

DORDUNCu B.OŞU 

İiı:i yaşında ve hiç ıooşu 1<azanmam14 yerli salk;ıa İngiliz erke'lt v;> dişi tayla
ra ınaltiustur. İkromi<;r86i 300 lir.dır. Sıklet 56 kılodur, Mosa!ooi 1000 met.-

~·~ -
.Artın No. 

1 - Fok•et Atlı 
2 - Mustafa Turgun 
2 - s t Kara Osman 
4 _ Suat Kara Qsruan 
5 A. /l.ynagöz ve S. Sayma.o 
s _ Ahme~ Altı.an 

1 - tt ıımi Aytaç 

/l.tı.n İsmi 

Varadirı. 

Y~ .dırım 

Ren 
\rrdo 

P.nar 
Hasba 

Nilüfer 

a 
2 
z 
2 

2 

Kil<>"u 
,,,..-...._ 

58 / 
56 , 

54,5/ 
54,5' 
54,5 1 

:i4,5 \, 
54,5 

BEŞL-..cI K05U (BEYKOZ KOŞUSU) 

t•· ' c~lu y arı yaşta yerli s:ıfl<an İngiliz at ve kıstak.arma 

il< y 470 1 -a.<111-. Mt"41!.ısi 2000 meıredır, Dühulyrsi 4,70 lıradır. 

Atın No. Sa!ub; /\.tın ismi Yaşı Kilosu 

ı AhmE't Atınan Jzrie-mir 7 62 
2 _ Acarr.• t Atınan Ko.nca 5 00,5 

s - Prens Ha. ın Ronunw 7 61\,5 

4 F ~ et Alu Umacı 4 60 

5 - Pı•"r. H .. m l!tsnahatun 4 58.5 

fi - A "'Oİ A.ş'r.aı öz 
y.,t.iş 4 58,1 

" Kadrı Yı.kıhraz Şen Ka 3 53,5 
• 

8 _ Fehmi Simsaroglu. Bill<el 3 53,5 

g - Fehmi Simsaı'Ojjıi il D<mel 3 5•.J 

10 - Sa'.•h Temel ;)obaokız.I 3 53,5 .... • 

Reş:st 

B,lt1a 
4 Sok· 'ay 
f"'M.ıtiUfa 

A2lilz 
l''i.ıpe 

Rıdvan 

mahsustur. 

D<w-6 

Sok1.1lay 
Fil'P" 

Davut 
R"9o·t 

Rcarv:ırt 

Aaiz 
A1.chmet 
ea.yr. m 
Ş.ındor 

ş.ııu.c 

Bu hattaıoi ıco.ulerda :~Ji bahis ı, 2, 4, 5 lnci koşular ü.ı:erlnde ve ~ ba

..ısto 2 - 4. 4 - 5 inci ıoo ... ı .. uzerinıc!edir. 

Vışi ı; (AA.)- Alman ilen un
surları Krasıııodarın Ö'Uİıne var
:ır. ışl.a !'dır. 

Hindistan Meselesi 
( l ll\Ct !:ialn!edcn Devam) 

On. b"t 5ıt"6ındaıı. 04 bi1' ~it e>:aıı 
Hint bük.Cı~oeı:i tT-1" beya.nrulırue oee'l"t:t
µı.;şt;r. Bu be.Y~ koojp'r.nOn 
;rap'ığı t<'lıl~<""h ha•:rı •klardı>n lüli<ıl

m<>t;,, klf8 bir '''"""n,ı...,.,.,,; h;ıjbı'Tdar 1 
olduğu f<.kat sııbr~ tJ;lahatıe wn.ı

dvıcie iııJw.ıır• d"'>1.uiı~ l>\IdJriJerek 
ı;Qr.e dooilmek<tıedir: 

- cH:nl hu.'k,u1u:ti Kong!'en..n kara
rın:. ınü1.tetikl~r-0 ka~ı olan t.:ı::.h'ı1l6.a
tiy1(' "Eı.yk:rı ty._ıJı..r. Ktı .. llrın Hınt hü:!til
mı-:ot ' nce ka.bu!ü h~·\:'Cn "O<!" ıst.:~--a 

mar•ız t.ıır<·t.ı.bi·l.X"l""~ gibı d:,tıı!'rle de 
anarşi dt>ğu:ra.b;le<:ek.fr. H..ıl<Uınet bu
nı..;, ka l ' t'<i , :ııı·z . Korgr't' l)~-fb:• 1-Iin
c!~uı.ın ht~yai:n:ı t(·rcuman ~! ... 
c! r, T( ·1i~ sıy ...... t a'1tasın&n b:8'.dl 

Pg•·e 4 ıcıe .l Hı:ı ... .ı.:.tanı mu'o.orra-
diyen ,.)...,_,,,, ~~tn.ı.;,ı>t'lllt'. İıllltlle

re!! r. ~ y ~ s...""T htır Ilç "'P bıtmce 

rrmaıst.an ..t.•nO: De en u,,:r.gun f:ıs. .... ·:yi 
.9(\.~ktt e.rb ~t o:a.caktır H\nıt h~U

n!eı tiılr..t :ııfll-et · 1 .k · z c:iı·~:: on~ hü
kUmf'tle birl'-ŞO"Y~ aa\'~t af<e['.> 

Boınbay<.i :ı n .ı.. 1 •:Ml"n hat.Jete gdre 
Gandi, N<>i1ru ,.e Kongre Lidui Mev
Jf.ıına Azad Hint h\lkün1-eti tar !ttian 

-Açık IV:'eb'usluk 
içim •• 
ıı in<! Sa.hifeden DPvno.\ 

ŞE\'.Kİ BERKER JURİGİYE lJllllJlll 
ııt&Ti.Bt OLUYO 

Ankara.dan b~l"-Lr ~dii:ioıe i:Öf'O B. 
Nımııan Rifat ~lı'n(.'.mt'WlOoğtUDuo. "Y~ 

ı"1e Ha.ric'.Y•' Vınumi K.M•9l~e Sof. 
ya Elç;.,'Mz B. Ş....... Bettı;enn i;ey>ııi 

muhtooıeldir. 

Su hifekirllğı 
cı inci SalıiCede.ı. Devamı 

n:ı;er tarafıan canuyet su hi
le!:Srlığını dn yine bu l.;abil ara
ba~ı;arm yaptığını b.?le<iiyeye 
biki:rerek sucu dülı:k.inlarından 
z·;·~·.<.:c; apartlilll&nlara ve evlere 
ı..ı. g<:Wren nrabalardaki sıWı.r

d~ı: sık sık nümunekr alınarak 
lo hU olunmasını talep etmişUr. 

Beled'ye her iki mür~ıcaan da 
tetkik eı.mektedir. 

Askeri olduğu 
kadar iktısadi 

tB"1.şmaıwteden Devaro.l 
şorlocn Almnn oırd11S1Dlutı ve Al
man s&0ayunin madde ilıtiyaç
hırmı da temiıı etmek zoruı..Jadır. 
Biitıin Avrupa -yii.ni emri al· 
tına alan AJmany a gerek harbe 
devam, geTek muhtaç olduğu mad
deleri temin <!dehilınclt bakıllllll• 
dan zen;:in Kaikas ~ uaJ<laruı
cLın \e bıı yol ile Japou yardnnla
r.ından is i a<le etıııey; ve Kara· 
dcuizi en eıniu müna.kale yolu 
hai.JJ:le gctİrlnC) i ıııW.urkkak ki 
diişüumiişlu;r ve Kalkasy;wla bu
nun ıuücadek.,,:ni yapmıtktaıWr. 

O halde, Almanlar kı§ bıı.sma•lan 
• ~ Rus filo> uım v" Rus üslerini 
tanıaınile bertaraf ederek Kara
deniz hakimiyetini ele afoıak, 
Kafkııs hububat, maden, petrol, 
kömür kaynalclannı işletmd<; 
Berline ve AJn.nyaya bu yuldan 
serbeot ve emin .ııaltliyat y:ıp.abil· 
mek .azminin de (>Ciinde ~k· 
Whrla.r. Bu.ııu ya{NJ1al<, yapabil· 
mdı: içiıı ıle JUfl.as)aaııı tamoum
na saltip olmak genıktic. Buodan 
som-.ıy a Ira'" cenup hmanlıı.nna 
ve Ba.ır ay d inmek; ve lllııdista· 
nın, Seytıl.n.ın vazi:reUne ı:-öre Ja
pon)·a He muva..,.ıa temiıı etmek 
ve Japonya eline geçen maden 
k:ıyuaklarmdan faydal.ıınmak sı
rada gelir. Kı>f!..asyad:ık.i mulı
\:emctin osa~ hi.r SID"t!tte orla· 
ıbıı 1-alkmasuı<laa wıw:.a l;u du
rwna geçmek te'>"bbüsü yi.n.e 
nıer kez.de n ~i.rnalde So»y et Itus
ya ordularıııı imha eylemek tc,...,,b
l>ıb. ve gayretine engel olamaz. 
Çilıık.ii, Alıncnl= Kafka.. muka
venı<>tini kok ünden. yıkr.ıı) a :nn
yaffıık o! .. bilirkrsc bü)iik lmv
,·ctlerlııi yine ~kezde "' şiınaı.. 
çekebilmekten mahrum k.a4nlya
cak.1ı:rr, cemıp harekit·Ull u1iitcrı:r
rız ve fakat iküçük kadrolu bir 
ordu Ue idare etmeyi düşünecek· 
lerdu. 

O lıahhı, Ka:Ow.,ııada <!Ueyan 
eckn harp yahua ask i dei;<il, ay
ni umanda i.ktıa.di h~defl~ri gti
den bir harplir ve bu bakımdan 
da :ıı1ü·taka ctlllıneıli. iktiı:a <""d"Cil'. 

ETl:."M ızzı:.-r SENiCE 

Le.ıulr.o, !) (AA) - Star gue
tni Japunların Vla<ll\"siok ve 
c.İYIU"Ult Ne J:"çİmttk ~iıı bir aıı 
evvel So»yeflcre taanuz e.dettk· 
kriu.i, çünkü bu lıölg~<lell Japon 
adalarını alıtnt cdebtletek olan. 
hava taarnızlınaa ba~lıınarağ'lıl

dan kerktuldannı yazmaktadır. 
Bu gaıetıe Uzak Şarkta.ki ordu

sunun müthiş silahlara nNih'l< ol
duğu ,.e Japoırl:trın bu orduyu 
yen<'miyecelı.luini ilill'o eyl.,mek
tediT. 

Amerikan Tebliği 
Va.,"1ngt.vn, 9 (A.A.) - Mırf:ye reb
liı{:: 8 A!}'Ut>".;o_'l\a Pa.>ıfık doı:~ı=u
s:n.ıı ı«aı<t."Z e.ı n "' ·;üli Kiska ı 
9d~s .,,- diiışrrraıı ll';lenr ve j 
tNıslerirn barrıbtromı~n o:mış-

ı.r . 

Beyoğ'.uncia Lam.artın l:cı.dde

~!r.cit Hal'k apart,manınırı kapı
cısı Olıannes ayni sırada Eren a.
pa,..tı:maı:ı kap1".s Mustafa ile dün 
a_>oşarn k ,uşurken Nazif \'e Tev
fik is..nıl~rirıde iki seyy-ar kumaş 
satJCJSJ ı;elır~ \'e iki nwnaralı 
c.a'rcdE'l<ıi kiTacı\a.rı Ohannese 
sonnuş1ard.1r. 

K.ıiıpıcı onla·rm sayfiy.-clıe o!du
g ••. roylemişse de ilci kumaşı;1: 

•- Baıkahın b r k<ore!. deyip 
:m'<arıya çıkınış1ard:r. Bira~ son

ra Ohaıı.ne<ı de sü.phe Ü7.erine yu-
1 at .ya çı\.oınoş Ye bunların kapı

y• anah= uTilur.mağa uğ<a.o,'1.ı&: 
:~r •, g<ire?'<Ck. m!mi Qhnak ;sı.,.. 
r •.iı. Fakat öbürküıe• mak~ 
~art 0:1an11ese hücum e~.~r, 
i~e Musl.afa da bıçıık.b müduhale 
,•d 1 ıce c!ciıt kı§i kı.vgaya t 1k~ 

Yugos,avyada 
çete faaliyeti 

muşlar 1~ <1C yaralı oı.ara.k 

1 ı,. lmuşlardır • 

(l iı'(:i Sa..'ıift'<iPn D"'vam) 

n<? ~rpışmalardım sonra rnüh'm 
b.r ~ehrı ~al etmri.şle!td«. Ltal
yan - Alroaıı. ku~~ 4-000 dt>n 
.z.iyt.d€ ölü ve )'°aral: vernr:l:. r
dır. Çekilıne-ğe ba.Yıyan düışınıın 
kuvwt'ler.inin tak olunduıkl&• 
bildirilroeiııtedir. 

1 -.--
Almanlar hır günde 

ı 
(1 nci g-..hı!CÔPU De'\'"&.m) 

§lm•l r.de evve»:·n hazırlanmış 

:ne"·zı!exde A ~r>an ku vvetleri·"li 

durdıll"mağa çatnım~ama da mu
\· ?ffak olamamışlardrr. Bu suretle 
cer.u1>a do!,'l'll yol aç~tır. 

Jıtanbul Vili.yetının 31 •ayı ve ~.;;::/ HJ23 taı·ihli ruh
autnamesile tesia edilmİ! olan \W}oğlu Spor Kulübü) ve 
1/3/1941 gün 2/15309 sayılı. Yüks~ le~": Vekilleri He!eti 
kararile (Feır Spor Kulübü) ı le ~ır~C§tırılerek (Beyoglu 
\Gençlik Kulübü' nün ııizamn amesıdır. . 

Madde 1 _ Ce~et.in ünvanı cBEYoGLU GE.."iÇLİK KULÜ-

BÜ• d'İİ<'. 
Maıdıde 2 _ Merkerzi I!e)X>ğlu. bt•Mit! c:ııcfdcsi, Bü:iiık Pa.omak

kwp>, Tolgra! sokağıcda 9 %lılJlllQ.ralı hin;:ı:lır. Kuhlbüll'İ.in Ş'\'bcsi 

yriktur. . B T hRıv • t •~ı · ı '" Z,hide 3 _ Comıiyet.in gb(Yooı <!il.en er-J eeı "" a ııc"an a-

iae:ığı dirılk.t:if dairesinı<le azalııcı ara:smda spor fi!lrinin ~.İci '""' 
bımlıaınn bedıeni ted>ive ve ll!laiı. ırur. Kulüptıc siyasetle · tıı;al e-

laınez: Siya;,'i •~ dini ~lar yaıı;$tır; Kuiiiıpte küırn.ııı: ve .iç1ri. 
w ~ IDll'lllillU. 

Madde 4 - Cemiyetin müe..<>s '"1lcri: 
a) AJıtao Atareılfadis: T. C. tebaı\sından olup B~,rQğlunda Fi-

I'IU'Zağa Ka•dtarcı çılkımazmda 4 sayılı hanede: .tüccar. .. . 
b) Yor.ki isak: T. C. tebaasrı:.dao. oktp Yölııseı~ı.rım Lü.lecı 

Hendelk sokğırıda Koen han l numaralı har.ede: Tiicçar. 

e) İlyas Sı:Wılaridis: T. C. tebaasından .~up Be)'Clğlu A)ıııalı 
çeşme Aslan ea.dıdesi 7 r.uımaıra lı hanede: Tuıccar. 

Madde 5 - Her 9P<>I' sever, a :z:adım iki ·~ Wklifi ".e. iıdare 
heye~:ıııin tereiılııi ii.zer'-')e emniyete aza ohı·rnk k.aı)'l:lol~nı:ı~. Şu.. 
ka:far kıi cemiyetler hal:kınd"l<ıi k:aıruni hülrumlıeı<I deıı.ıeeirxlıe me
mni ~slk'larJOO'saıhıip ve 18 ~~ biti.ıtmıiış olması farttır. 

Madde 6 - Cemıiyetlın idare heyeti her sene eylül aymda bir 
sene içi'!'! umum heyet.in lç-~aile seç·tip ba~.,an, CC!'ımn~. katip 
Beden Teıibiyesi ve '1pOr t.TJ."ri (umıııml 'kaptı.r..), yurt mıudafaası 
hazıriılc [ımrri, iıza (doktl'Jr), aza mubas:'ıp, aza (vemEdar . veya 
kı.ııl~ irlare amir:) om· ve'ilttti ya.ca göre b' : ~ vazife bır aza 
ilzeriındıe 1npl.aımdk ··zere 3 -7 a.rıısııııda d~g:ışır. 

1d·are lıey'.,.m.hı. umı;ıır.i v.'i2lif eloı~: 

a) ldaıro heyoti kıulüblin daihill. \'e heır'.ci ijıle!1İr·~ i.d.aı:e eı !er
Haftada a,sghri bir gün toplanır. b) Oari işleri goıtır. c) Kongre

de ve<riler. lrar&rlan tatbiık eder. d) iı;aamn nizamrı:aırr.eye ! iaıyet 
etnıwni teımin. edw. e) To@it edilen bWçc h:ırrolndeloi v-e _kon
grece veriler. sal.iı.hiyet da.hiliınddloi saırfiya-Uta bWıınur. f) Aza 

kıob>ıJ ve ihracma, aıida.t veram:.Ycccik Y~tt.okı rrıiıikeıl
leflerin, tet1aiık ı:ıe!ıic<'s:i.nı.lıe bu durU!Jnlarına kana.at hGsı.i <>
Ja.ftııa;rı.rr.n i>lıisnaJ..-:ı.na ~ verir. L) Ku!Ublm f~ıe!t.;m 
iıcaA>ıınrla ~ ayll'alt'3k, ta n:dm adı.><'. Şu be iımir'IC'riDi 
(kaptarıkırllli) idare ıı.,_, ·.:ıtıine alınaJk halı!kmı h;ıı.'zıd1'r. h) İda
re h<"l 'e ~ ilzaaım lou1~..en çıkaırıhna. kuran miı.stesor.a fı:lası
nın yııırısıcOan fazlıı:sı.nın huzuru ile müzakere ve dkseriye-Lle ka
rar verir. 1) Reyler mimv:i dldugu tak.dinle mesele ınüte;:!kı'.ıp i<ı~ 
ma 'm:ıkı'ır. Yi:n'! tesav\i lia ha !.inde reisin bulwıdtırlu taraf reya 
dkıse&.ret :ıOc!,,mlir. j) Bütün tıoplanttla.r için zabıt hulılsa<>ı tutulur 
ve bu zab1t reis ve =urni lkıatip tarafında~ hnza ooiiir. k) Muıh
tel"f iı>Jcr ve faal!iya ~ı'.>e1eri için il>üıtçe dohrlirı.de memı.:rar taıyir:. 
etımok hakkımı haiz:!ır. 1) tda.-e heyeti aza"rıDan biri a•yrıltl''a 
vw. fesini ;reise td\ıd.i eder ve Uk hey!'ti Lr.re tıoplant•>.ında ırıok: 
san aza, usu!en yedeldıerden taınambrur 11) iciı.·e yılı e•na.sın 
da r .;~ın istıf8'lı h.ıilinı.k ı;ı.TJw:nl hey' etin tc'?lanrna.sile yerine ci.\ğeri 
scç;.ir. Tdyat m_i:<.akereluıi reis veya ve:ı::ı~am.- taa.rfından •. diğer 
e•;rekl1t r€•S Ye kjt·~· tarafınıclan imzalaı·• ... h.u-up ııchangı bır 
ş:ııus o;:ıl~ kaı-~ı he:; eti :idare a zal'ı!Jl' 1 ikıiısiron irr.ızasile tcaıh-
t.Ude P," .'r. J olnıl ı.k ımzaı:l.an biıniısi.n:!ıı rc:iıSİn otna.>ı şarttır. 

KULi..'BtİN İDARE HEYETi TEM.SÜ, FDER. 
,.ı!J~ 7 -- Umw.ri heyctin içtimaına L~iti>n aı•lar ciavet olu

nur. KJngre içlamaı ıçin arntJruk ekseriye~ şıu ttır. ıhıkümcle ih
bar ~:, .. ek §U'tile key1'ycl davet ve ruıır·:ı.."l•t ve içlim:ı gün ve sa
m ve , .. r.i en r.oıagı ~ç ~ün evvel iki gaz•tc ile ilan olunur, . mutlak 
ek.sı'nvet olnıdaığt ıçlt.l ıçtııına akdl k.;ıbYI oltmed>i','l lıalde aynı suıreıt.
Je Jı'iilkii:ınete ihbar etımek şarttle içbma!!an Uç gür. ene; gazete
lerle e•vel:ci içtimaın aıdemi in'ikadı serbabi. yenıi içt•i:ma günü, ye

ri \'e s:ıati ik: gazete vas>lasiılıe iliin aluııınıı'k. şokhooe ~ın dave
ti i.cr:ı kıkıacaktır. Bu sefer !Ile'ICtııtla koQ!l e akdolwıur. 

a) Reb sözü ke.ınıel: ve icabında mıt.l'Ciıp fdbepler ~ır.Mında umu
mi he' 'etiıı içt>ınaını dwğ:ıt.m:ıı.1< hııkhna malıilitiı·. b) Azanın bcştıe 
bir b vazılı i'lt-.ıği üzeri.ne fevılrnwcle olarcl< da l)İU.nl<Jame rnu
eiıhô=e ~:ırumi heyet mecburen da\·et olunur. c) Umumi he;"et 
iç~ ı l!Xia en aşağı alt. a.v ovvelim fıız:ı ot::rak kavıdı icra ed~ 
de san tı :ıyllk a;da-tını taırnam eın ll>sYtoc etmiş oa tar rey ver-

~ - . 
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Beykoz Hayvan Sergisini ziyaret 
c l ıor,l Sr.hıfe9~n U ·.-ı-. -rı) 

cie . r ~Un. re bu k~ uciık gtiver
tcctt- ·mfe girm•şkr. 

H:ı 1;~zlde ziiımc Be) '<Dz 1<ay
n.a'unıı Nailin ;muvaffak b<r 
'!f1tb0üsıtc e-hti nayvankır ::;er

g •· ııin ~çı~ma n:eras.ımnde bu
l~ıı. ıak i..; <'l'(' B-e 1~zn gid~\'orlcrr. 

T&m l~ de Bcykw.a vard k. 
t.ı-.1,-0,. kayrnaken1 J\'uıl, Par

ti ida.re hPyet1 re ~i Sa!>1t1 a"'adan 
Bnha ve aırkad~ş1 arı giller vüzle 
<lavetlııednı kar~ılad1. Hazır du
, .• n b;.r rr.otiirP iıindıırdi; Paşa

!ıaı.cc cam fabrikaSl "1cele<tine 
çıkaıak ,,,.rg yer.ne git:ıik 
K~r.:dn " Boğazı kı:ımutanjle 

diğer bir generalın ~üslediği bu 
çok i:ıii,-iik davetli kütlesi anca'k 
%:>.t uc•e y~k.ten kalkabiidi. 
&ı;;,t ciö .. :ıte de. kahve faslı bitip 
"iLl'gİıl n açı!n:na ffi('r::ı~ .. rntne baş
landı. 

Beykvz kayrnalrnmmın l!iilikkil 
n-aJ'!:ı<lT müteah-i.p roykdiği kısa. 
0

Jir nutukla seıı;'n:ıı açı1oş töırenl 
tam.;.!!T.l;rındı Ş nıkli wııgide'.)"7.. 
Tu ,ı, köylüsıi~üıı ·,t hsal kuru.,.. 
t.rc güzel b:r örnek olan sergi.de 
besi\; bcğ3lar, canlı klı:rile göz 
çcl:en o' . kaJ::bahgı yadmga-
m >tt•ı tlcriN>S k'o unla.- tuhaf 
k lıkıt:: tavuklar v • 

Bı r\arı b r birer v:ııduyoruz. 
Sc -gl"\... ·,...._ \t rd<:n haJ van a-

dedi 120 <l'ir B ııl ra 7:;(). lira k-
c ,, ~ r ta ısis ol~ı:.m ş. Bir:ncirJ· 

C' ,.,11; ~ vet köyün<len Velmrn 
~ ~· ~I ~?'~ Ol, 30 ra İ"kt'o.ıll:yc 
i!ld. Urnunn tdks"rrıa:te; ~rgi bi
r·· c~~· haric; b:r·.. lerc 15; ikin
ciıt>r.f' 7. tll·iincüh?r(' beş Hra ikt
r:tmıye \'al"; bir ~cj· razann1ıyan

i~r <.o ik.şe-r lira ~ese~Li mült!ıJ'at .. 
~lacaklar ... 
T,pkı pıyao~a amortJ\e ha.k 

mek haki!< ıru n aı:ııcı.rıcr. 

k ... ;;:ı ... nlar g~ .. 
Scll;:nin hL )w;ı~ctler ı oeP bi

r <;; belki bi.ı'incıs1; daha il!k d<?fa 
ı .... kab1~r..11allerde t.ıv.,.k: \e .kı> 
yı.r, teştı.iridv. 

Se.g.nin 00'1.a ycıincl l, culno 
td kümeslerde sıY lı bey.n.!t te
'· k ..,r grirünÜ)Cı" Bnrrar Hın~ 
<.! .. ~tandan get;r.lm ~ Braıhını cin
:·• etleri ~k ı...-~''· k:lo'ı ı hzla 
tantklannı!. E.r c;i?t rle acaip ta.
\'ul:: var. İspe.r:çkre ha;,.,-C'!le ha-' 
ka bu hay\·anıtar tf· •üylü, yer-
:• mı:nruıdaım,ş. / 
A~a.ın saat beş ... 
HHI y~il kurum; n tol'l"J\ gi11ge

liğinde gte\erı saa~erc i1.oyulmr 
;. bir işt.iyaklıı iskele~ OOnÜ• 
\'"Oruz. 
Tüı1< kövlli>üntın >.tit:s.ıl kuct

reı;ndeıı oir örnek olan bu s~~ ' 
:uı ver<l'ği ·merr uniyetle şen 
\• ~tır &y'.kma gt';'l7cll7. 

Hepirniıirı yüzün<le kunaın 

:nana, ~u if.cdenin uzviyet;mizd.a-. 
ki canfanıştdır: : 

•- Tiirk k.Ö)".ÜSÜ ·~ıcd;g, ve 

·~· tt &i tupralttan ~ hüyük ım
kau.>ız.L.klar ka'"ŞIS'ı.nda bile ta, »U 

suyıtı .ı çık.ı<ı.r gbi en mutena 
ı:3tit:<-ali. y r.< • 

Bugünden itiba
ren Benzin istih~ 
kakı arıya 

dirildi 
in· 

Vil.8yeftcn !ehli;' edilm1'jtir. 
Görül~n lmuuı üıerıne kısa blr 

müddet i~İn \·iliı~el hududu da
hilinde seyrüttfor eden \·e karne 
ile benzin alan lak.si \C kamyon• 
lacın hemin isühkaklan S/8/M! 
pazar giinündea itibaren yan ola
rak verilocel..tir. 

tl) Kararlar •nz r o.J:. · aıı.n ek cıarij'etile ıJır.ır • Her iiızfillm rey 
bal<kı anca.k biroır: Yan' vekfıletle rey i:!f."..mal aluımnaız. 

A Jınım kararlar kulüp azaların n ve başkalar..I>a mektup ile b>ldl
or;l:r. 

Madtıe 8. - Unıcrni Heyete hasrotan sa'3nıyeıler; 
a) Niıcamn:;ıL>en:n tu.d;Ji, b) H e"Sbatm teft:~i; el B(itçel.cn.n tıu 

diki ,.e cemiy<'tin feslıı hakıkıınaa ar.cak. uınıumi heyet karar ittih;u. 
OOE-b;Jir. 

Maddıe 9. - Uımırni hey'et idare hcy'e;ıle birı.llkrte ikıi klşidenmü
r.ek.M-p .!lir murakabe myoti ct, ınn•a.p c<ler. İJ;llıu ımurak&~ he
ye-ti idare yıJı esnasında heı;ahG tı te!tıiı:ı ve h.ey"ati ıımuımiyenin ıç
Cmaından beş giin evvel ,, bu içWmaılıı. ok"Wllm91< ııııe-rc raporunu 
tamim ve idart> he~·etine vennek le mükellef\ic. 

:Msme 10. - Cem ),...'..i tı va-r;d atı ~dan a\ınan aiôat ve muh
tef.f "!>"• taatunfari!.e y24>1lan ka rşol.aışmala.r ve hükUm<-lin mii"'1a
desıifc \'eıik>cek o!~n müsa!lll'l'l'!'le rin bırakılığı hası.tiı~tır. Azanın en 
a_,a.ğ:ı iaoe mıktar 9Cnevi (6) altı ve en yukansı (120) yüz ) ..ımi' 
TilıX lirasıııı teeavüz eıll!T'ez. 

Modde 11 - İde.re H" •eti muayyen bir zaman için e~1' kişiyi 
teeaviiz cim-emek :;aı<\ 'ı:. ayda on kuTIJ;/ ~(',ne i.le aza k:ayıt edebilir. 

Madde 12. - C~ mi yetin re...ıu: 
Cemiyet n fo.hi ,~.:n urr~mi Jı.eyıelt-e rey s&hiıl>' iırzıı.d~n iY.-~ iki

sinin ve hüıkümet koıll6ı9<"rlniın hmurlle kar;ı.r ~hazı laz:mdır. Yl). 
krı.rıda yd:l'.ılı şekilde r:iıs...o/o'1ı adem' husulü halndıc ikinci bi• t'ffi'U

mi heyet içtima. icra olunaraık a -ı,anm a<kdi h~r ne olursa ()',sun . -
t'lı~~ı k"rar olunur. Her iki .. ıkla da f<'6ilı karan mevcudun ti.<1e 
.ikisi Okıseriyet re ·i ik alıııraıcal<ıt ·c. Tusih kararı cemiycUcr kanu
nunun 27 inci muııtes. 'Tl".IC o:nc e hükUınet yiıksclc: makamınca ve
rilecek tensii) kararı lı.afü ae hu k-üm ifade ~ld:ir. 

Ccmiyot n fesh 1 al oo~ '!nenk ul v~ gayriıtt!nkul m~·wudC fesih 
katı:rım ııcrec~k kongrcniı tcns ıp e<l.eceği hayır ın~e~Tıerinden 
biris'ne cle-·redikek•ir ,. 

'\fatllc>o l~. - Azal'<: 
Klübün üç türlü u"a \'3.rdır' 

1, - Faa{ azası, 2. -· ©meldi fıza, 3. - Yard";Jne wza. 
Madl:le 14. - Cezalu: 
Ku!ü.p iız:ıla:rı.na \'erileee.\ ceza lôr lkden Terbi;. eı;i Umum Mü

dü.rfü~ü tara.fından neşrolu'!&n 18 ~ayılı ta' rnatnan:c,' göl'<' uri· 

lir. 
Madde 15. - Mükafatlar: 
Kulüp 5.:a.lllil'ma ,·erileıııek mükafatlar 'Beden Tıcrbiyes· Umum 

Müdi1rlüğü tarafından neşr< !una n 32 sayılı müıoa!at talirn.~tnaın.:
si mucihifl<'e ven1ir 

M.:dlt l6 - Kulüboo tutacağı defit.er ı-e d<>~-alıar: 
1. - Mülrefı.ef aza künye def teri (dı:ığllffi tarihine r.aı.a.ran yaş

lara göre ayn dcitet<lu halinde bir kap içinde), Kulüp nlltl18rı:ısı, 

ismi. soyad1; baıbasının i!'ID., an asının adı, vazife Ye rrr-rr.r:}et' 
;ş._ muva2!Z8h adresi; Müı'<e'llief aza için bu cidter yerin(! maıkı::n<'li 
sicil~ do."} ast ela tutu.la!lıüir. Bu folıcrin hl'T b'.fi b:r azaya ta 1-sııs 

edilır \'e fl,1crdte künve ddterind elci matilmalıtan bocka aza" rı sııh
hi durum•'"" \'<! teknik !tıll:ıiliyetini gö;ıt.erir meşruıhat da bulunu?'. 

2. _ :i.Miynri ve eTIK·kli aza künye <leit-eri \'C talernamc f'> dr.s

yas1. 3. - Yardımcı ıi:za defteri ve talepname fiş <h"·ası 4 -
Kasa c>efterı. 5. - Aylıık taaıhhü dat ve ta~i4$t ddteri. 6. - Yazı
lan eı.-akın kopy3 dlısyası 7. - Gelen C\'rak oosyası. 8. - Sarl 

evrak< müsbitesi dQsyasL. 9. - D emiııbaş ~a defteri. 10. - H vcti 
!da re karar dlef'.ıer .. 11. - H,.ye ti umuır.iye karar defi 'r . 12. 
Müsaba.l:a kayıt del'teri (.J>u d'~ttıe re ısrih, mahal, müsabaka rıevi, 

karşı taraf, i-~füak edcnlı?r esaımi sı, rr.escfe ~ zamar., elrlc e~ len 
netl<!e; havanın hal yazılır). 

13. - Antrenman deffi::rleri ( sa:ha \e saknu olan k.uılüpler için) 
olup bu deıl'rere. Yapıl.an an~n menl&ırm günü, antrenmanı>. '<tı

rak e<ll:n1'er"1 miktarı, o günkü program, antrenman başla~gıç ve 
nihawt saafü ri. ha,·anın hali va zıl:r. 

Madde 17. _Kulübün alam~ti far kası şudur· B. C. K. 

Bedetı Tcrbiyıesi 

On yedi ma.ddedeıı ibaret oJdıı.ğu 
tasdik olunur. 

26/6(942 
Mü.hür- T. C. lstanbul Umunı 

H111wkiye Miidürlu.gü. 
!n.za: Kemal Oılii. 

mev:nuı.tınn uygunrlıu, 
8/6/1942 

Milhıir; T. C. Iledt:n Terbiyesi 

Bölge Bııfko.1ılı91 lstonhul 
İm.:o. FC"idun Dııimtikı§ 
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Sümer Bank Yerli Mallar Pazarları Müessesesinden : 
l O/ 8 / 942 tarihinden itibaren yapılacak pamuklu tevziatının kupon numaraları ile müracaat günü ve mahalleri aşağıda gösterilmiştir 

1- Numaraları ilan edilmiş olan kupon hamillerinin h üfua cüzdanl•ari!e beraber yazılı adresle re müraca atlar!. 
2.) Ayni Soyadım taııyan bir kaç nüfus cü~danının, aile efrad ından biriai tarafından ibr azında kuponları mukabilinde iatihkaklarının verilebileceği . 

3-- Birinci devre pamuk! u mensucat tevziatı i?bu altıncı ve son liate ile nihayet bulacağından kupon hamiller inin h aklarınr vaktinde almaları rica ve ilan olunur. 

Altıncı ve Son Listedir Müracaat Edilecek Günler 
Mıirar•~t o]un.:cak m<ıhol 

D;ıv d BPhör, &yk~,z Fevı.pasa 
C.,o. No 72 
l 'c..,lev Kon1u: Jkyk-0z Yat.köy, 
Ça ·ı.r carildt.~i No. 28 
S:ı·< Znrlu: Büyiika<la ÇınJr 

caod<icsı No. 30 
Y r-rl.i Malla.- Pa;o.arl.:ın Üsküdar 
m.ığauısı 
R e mzıio e Ata \ay: K..,;ını(>a.>; - U
w~l Tur~ueu ;okak fi/1 
Fflh Bener: Kaowr.p:llja Ba ıriye 
•·•dCcsı Xo. 66 
nur,hnn S~nar ve Sü'·eyman Er
grnıe; Yeıupürlane A:hcle,-,dj csd. 
No ~& 

10.8.94:! 
Pala.tesi 
Ktıpon No. 

3:;4or.1 354100 

355001-355100 

ase~~oı--:issooo 

414191-414700 

440001 440100 

441001-441400 

44:;001-445300 

Jl.Jlırmet G'h·cnç; l\Ialınnıtı,;ışa cad- 448001-448200 
ılr.·i No. 149 

ll 8.942 
s" , 

Kupon l\c. 
354101~154~!;) 

44J4111-44J~•JU 

445301-445(,ı)O 

4482ıll-448400 

l 2.8.M:!_ 
Ç;ı. r.ı:rırnua 

Kııpon l\o. 
:J5420J-,1:J41(J0 

4 J )40. -4 J titl(i0 

44v201-4 4-0:ıco 

44lh01 -4~2200 

4' 8~fı 1- 44~600 

13.fl 942 -
Pi: ft-emO c 
Kupon No. 

354301--354400 

3.'l5301-3554.00 

3~401-:ı:»:ıeoo 

Hıı301-44NOO 

44220 J -442600 

445901-446200 

4486ü l-44c3oo 

Er~ mağa~ası · Bahçe1<:pı S,ıl.'tan 450021-459820 4598~1-460000 ff~;·.IH-55'9&ı-O 5f>%51-55ti000 
ır~ mum cadfdesi 
.Alhw.ıct Turan: Beykoz Fevz pa~a 460001-4604()() 4604-01---4()0800 4(;0801-~6! 2-00 4612-01-461500 
c-a rlldc,;i N-0. 38 
Şak"r Şatır: Sarıyer: Sarıyer ;.ad- 48841ll-488600 4386/ll--488800 400$ı.l-489000 489001-4:>9200 
d<-s. No. 9/11 
B ıfhaneet.n Bat:m:ır: Sdrıyet- 4904()1-490600 400601-490800 4ı:.000l-491(1()0 491001..-491200 
O:J•ar~e sokak X'O. 25 

Alhmet Ata Köse;ığlu: !.Iah'1'ı:t- 500001-500800 500001-501600 5CH601-~2400 5024<l1-500200 
}'" a b~ı 19:;/197 

Ycrlı MaJ1.ar Palarl;,rı Kıd.l<oy 53a901---534600 534601-535300 53.'.ıJül--536000 624-001-«!4600 
nn:Jbtaza.sı 

~"'l ,•e Hüscy;n Öz~: H::rıkıi- 564001-564200 564201-564400 5644-0l~'i64600 564601-564800 
~."" camii Jl\o. l~ 
Hayri Doğ'.ı ve srriki: F nraı:cı- 566701-567300 567301-568000 568001-56&;00 56B3ôl-560000 
l; • Malım udi ve -Han No 1 

Yel:: M<ıllar. Pazar>ı B:ıhçek~pı 572801-574000 574001-575200 575201-5764();) 576401-577500 
mağazası 

Kud!:; öz,1yrnnaz: l\!ahmı.. paıa 584001-584300 584301-584600 584b()l-5849-00 584901-58520-0 
Th i;u m2ğazası No. Jl 
M'·hrn<'t Faruk: Kapahçar~ı Si- 58'001-587100 587101-587200 587201-587300 58"301-58'~00 
p;_t "<>kak N o. 20 

B,•;o.gı..ı Yerli Mallar Pazarı 588001- !>88&00 588301-589000 51\9001-5904-00 5904-01-591200 

Zek Zenn V'C ortağı: Fınean.·:· 596001-59ô500 596501-597000 597001-597500 5975°'1-59MOO 
Jg Yusufyan Han No. 8 
Ah<iülvehap: Şl-hrem ni, Saray- 601001-601300 601301-601600 601601-601900 601901--602200 
meydanı caddesi No. 37 

H. ·eyin Hihni ve Sü1eyman 3;r- 604001-604500 604501-605000 605-001-505500 605501-006000 
rı Kapalıçr..-.şı Aynacılar No. 5 
Mchm<'t Nuri Topbaş: Fincı:nc:- 609001-609i00 609701-610400 6JC>401-6111C-O 611101-611800 
Ja.r Mahmudı ·e Han • '•>. 3/4 
'l .:i, Mallar Pazarı A."5aray ma- 616001-616500 616.501-617000 617001-617500 617501-613000 
j.ial\:lı;ı 

Şu;ı:;"An. mağazası: Suiianlıarn"m 620001-620400 62U401~62Q8f•O (;~'()Sftl-62!::tıo 621201-621600 
me}danı 1\o. 1/2 
h ı yin Ölsaraç: Be:jiktaş Orta- 628001-623:!00 6:~01-628400 6::8401-628~0 628601-628800 
.< şn1e cadkle5i No. 67 • 
Han Hikmet Ergcz: Mahmutpa- 631001-631200 631201-631400 631401-6:ıı600 631601-631800 
ş.;, İrfaniye caıddesi No. 16 

14. 8. 942 
' Cu.nı" 
K-..ıx>n No. 

3644-01-3154500 

355401-355000 

4 9720 J -4lfi 800 

H0401...W:1500 

442601-443000 

446:!01-441)500 

448801-44000-0 

56'.!401-5ro700 

4615()1-461800 

489201-400400 

491201-491400 

503201-504000 

624601-6ıl5200 

564801-06.500-0 

569001-56950-0 

577501-578600 

585201-58}500 

587401-587500 

5!l 12()1-59'2ll00 
598001-598ö00 

606001-600500 

6ll801-612500 

61SO-Ol-61S5fı0 

621601-622000 

62800 l -6'29000 

631 801-632-000 

15. 8. 942 
C.ıır.arte9i 

Kupon No. 
354jOl-~600 

335",01-306-000 

359801 .:fflOOOO 

497801-498400 

440501 -440600 

443001-443400 

446501-44ll800 

449001-449200 

562701-563-000 

461801-462100 

489401-4t9600 

~14-01-491600 

504001-5()4800 

6.25201-61?5800 

565001-565200 

569501-570000 

578601-579700 

585501-585800 

587501-587000 

5920-01-592800 

59 8:i (} l -5e9000 

602501-602800 

606501-607000 

612501-613200 

CHl501--019000 

6:.'2Wl-6'22400 

629001-629'200 

63'.!001--0:32200 

[Lv!et [cııiırclluı ~a [manian isletme U. İdaresi İlanlar ı 1 . . . . -· 
'>:'\'lf"t Deırnl:-yuJla.rı S?vaa cer atıclye-P çin ~y('cf vı• tcırnacı IJ]n:l("a- ı 

ı.:.....,e 
1 

.ıvnr·a~ lsttkL~r-rtn Jiilyd:-,f'P ada Bi"."i.nc· v S.r{t'~"C Dok': cuncu 
Mi.i(l.ıı.ı!"'ıı.il·lETı.De mikacaatla ı. 0041 > 

Galatasaray Lisesi Arttırma ve Eksiltme 
Komisyonu Reisliğinden: 

Lira K. 

538"; (ı2 

4339 37 

M 1,aM$t .. t .'f- .. ı: .atı B' ta•hlıJr b\!~,.bt:n:ı.t~i:ıy<.pt;

r.ı rlai ria!"rlrı- ... c!en u( g;.rn. ''YY('

hndf'n cı mrı14 !\".:ı:! .:ıdan n ~dd&k 
\ C i.a 

L ra K. L·~ 

404 Ol 
325 46 

3500 Gal.ttasar<.y L. Me.ı-okt'Z. blfX~s~ 
3000 Ga1<ı.tasaril.y L. Ort•K.Oy $\..be

si b ı nası ten· · .:a • ..... 

JO .A.ğı.stM 1942 gü.lU!ld(l ı:ıat 11 de Bt.·y<ı.gi.t• İ.shkifı. CadıJC'S 349 ~o ci.1ı l.ı
ıf k EkslJtmc Koıı.ıCsyonu odasııırl~ i: şit bcJelı .ııı a~a yazı?ı tam ıı. .. a.ıı·ı ayrı 
• Ç*. ıksa.ltır.eJ.·r kıonulmü~tur. İstP>klı>·ıiın 19.12 seı Psi T•caret Oda.cı ,.e yuıka:vl.a 
ta'fJJa"at hızu:ar1 nda. nuktc."ı yazılı iş ve!ika'o:r. ve lf'nıirı.at rr kb ı;o.u ~e sözfi g. -
~en lrc\m'iSyon odasına ge1mf' eti. Şar'tlıa l'..e)P!'ı Okul İdare-~d" gö:illrbillr. 

r·~----------------~·---------, 

ADEMi lk:TIDAR VE BELGEVSEKLIGINE 
KARŞI 

FO TOBiN 
~ .. , İ MUAVENET VEKA LETIHIN RUHSAT iNi H,t.IZDIR 

IUR ECZANEDE BULUNUR POSTA ~IJTUSU 228 

Münakalat Vekaleti Devlet 
}etme Umum Müdürlüğünden: 

Limanları İş-

ICarcye n1avunıacı al~ağından awu&~<laki ,eraiti. l'ıaiz olanların 

idarP ?-.ll'"l::'f:zindc ~Mpeıktöı·lüğe rr.ürac11;;tlaı1. 

1 - Muvo.zıı:af a~{t-Iıj'.fni ve 942 .)-"Ok'arr.as:ını ~pmı., olrr.a;;c:, 

Galatada 

2 -- z~ t- ~-<!C'a musad'iaık h~~n· bal v.a.raksı ,.e liman C"Jzdanını hanül bu-

j;.,.;:ı-:-":..ık. ~s~ı> .... 

17 8. 942 
Paza:rt .: 
Ktıpon No. 

~tll-3J.4700 

35%01-355700 

456001-456900 

4984-01-499000 

44-0601-440100 

443401-443800 

~46801-4~ 7100 

18 8. 942 
Salı 

Kupon No. 
~34701-354800 

355701-355800 

456D01-467800 

499001-400500 

44-070 l -440ROO 

447101 4474-0-0 

449401 -4496-00 

56300 l -56'J3<JO 5(iJ3-0 l -5636G-O 

46~101-462400 4624(.1-4/i'.!700 

i 89601 -489800 4119801-490000 

4~1601-491300 491801-4<12000 

5C4801-50IX>OO 50.5601-506400 

625R01-626400 626401-627000 

565201-565400 56640Hi65600 

570001-570500 57(}5()1-071200 

579701-580800 581)80l·581900 

585801-586100 586101-SS'.h!i.IO • 

587601-587700 587701·.587800 

592801-593600 5931>01-5944')0 

699001-599500 59%01-600000 

fı02SO l ~03100 6001O1 -6034-00 

607001-007500 607501~ 

613201~13900 613901-614600 

619Ctll~l!'500 619~01-6'2.0QOO 

622401 -6.2~800 €2280 l-6232(>() 

632;!()1-6~400 6:J24(1J.632600 

19. 8. 942 
C'w·1;;rrıiıa 

Kupon No. 
354301-3M900 

36!i801-355900 

4.57801-458700 

444201-444600 

447401-447700 

449fıQ l -+49800 

5636() 1 -563!!00 

46270 l -463000 

4!!0001-400~00 

' 
5064-0 l -607200 

627001~7500 

56!\601--565800 

571201~5721)00 

58190 l -583000 

58M01-51!6'i00 

587801-587900 

504'1-01-595200 

600001-000500 

603401-003700 

603001-608500 

614601-615300 

63!1l05-630fı55 

6::3'.:-01-623600 

6::96-0 l -62'9800 

63'2601-632800 

211. 8. 942 
p,., .. :ıc., rı.be 
Kuıpon No. 

334!ltJ 1 -305000 

355901-~000 

4-50701459620 

566001-500700 

440901 -441000 

563901 -.'i64000 

5()/201-50MOO 

627501 -628000 

566801-5000-00 

572001-572800 

58;J()(l 1 -584000 

5867<ıl-68'i000 

587901-588000 

595~01-Ş96000 

600501-601000 

600101~ 

606501-609000 

6153-01-616000 

S:;,ti-01-6.24000 

6W801~104 

632801.fı63000 

L Deniz levazım Satınalma Komisyonu i~ 
I'ıJa ... 1 <..Uıllı1 110 

K .lfi 

3500 k••o ~·1r kuınnl$J bch4·r !k'.losu.J'lt<J'. 3C. 
Sil > Şıı: kU1J.ıın:tıı: l<> > 4(1 

25ı()() , Kıı'J)Qs kırpın tısı. > > M 
15(10 , ş. yN<. kırp:ntlliı > > .~o 

4-00 > Yun ık pınrt El > > fol 
l _ YLJ!.:a.ı-<la ta":t ıl>i rr:u-:.arlar•y,e ciıltS \t' tairmın ~r.olit-d yazıfı bf-, ka 

·''llı~ :\ .. rp;n11 t:.;J~ 18 ~ 94.:! Ss! gtmu .-:aı 15 de a\ık oırttırma tK: a:.a.to
! acgktır. 

1 2 _ Sa;tn~n1e vı' kı:-µ·.ntı fl.~·~: :ı~·ı ~:-rr.e~ ~tı.yen}{·.·ın _ h"-~ gı.;n rresa.a SG-

a\j'(:~ .. Ca.lb. nıuı. \'t-' ortt?rıray'l iff!ı··a< ooecı~u'ıın de bC' 1 11 8"111 vı sac.ı.',.&ıt; 4&4 
lira 25 kı.ı. l • .:jJ 1 ıık V·..rııınatia•iy ,{' Ka :..m~ ~ ... <!.;. bJi urıa.n KOin•.'·>3.-C#:H müra.c.-
a.tJım. (81 il) 

* 
Jfl(, Adet bvş OOınir '""I 50\J k.ıoluk 't 
25( Ad'.t bv~ dem ı ,.,,_,; '.!:50 - 4(•0 

ki]piuk 

* .~det 
50 s x 30 hı« ı,<r: .ı.u-wrı, 

5C> Mttny~'°lu mascı. 1.elC'fonu, 

50 'I'almben 32 .. nı.·ı. ok yuvar:ı.« 

duvar sa.ati, 

5() İşa !' ı>l 1tiar.opolı·~1, 

inhisarlar U. Müdürlüğünden : 

Pazarl: çı 

~ev !e! U en iz ıo 1 lan işletme U. M Udürlüiü iliıılM ı J 1 

i~uıka:da rwaf· ya,.: t boş vaı":.llt r 1 
satm aJl1lc;.caitct • Elindcı b'.l cins varl 1 
olan!<1rın voya.hut N:. -K"len gt:tlrtebilc- 1 
rek!Pı•;n rn g'• · 15 8,94~ &1.i..~u :ı.k~amı
na k;Jdar Kasın1p<ı,ad:ı bulunan Ko
m J'Of13 t~ık. ıflc·rlnt bı}c:hrn <:le•· ~8435• .,. 50 Orta boy köt porııd, 

25 Orta boy Pergol \alnını. 

·~•ı><a.rKia yazılı 6 kah-.n ,.şya 18.1\. 

Mlık!arı J.L nu Sa-.ıti i:,1ctmerr'AZın şıc:tur hat ları y;jpu rJanr.dclci müntı.allıı~~· 1tfrvPrtc ve m<..ıkinc 
ntüı c.tt«>atı a\ın3l'aıktır 

jiuLMACAt 
1 2 3 • s 6 7 8 9 

1 
2 
3 

• s 
61 
7 

ı •• 

: ı•-- ~ ................ ~.._..._....,...._ ....... ~ 
SOLDAN SACA: 

S.'yaıh. At y~t·;·:'!ııen yı..: , 2 -
Scı1 :-4(·ıw:nl~. 3 - }.;. İı_,,'ıY, No!tı.. 4 -
'l'e~ ::w:ıı.t-, Cç ... n nH.tl;Uk, 5 - y3~ ... 
h ag;·"· ~ota, 6 ... ~ b1;. '· 7 - Ç:;Jı;., 

~01:-1, B - N':d~·, Agal' n ı >.ı ı~ıı ""'.ı_.. ~ 
9 E J~{: .!t..ı g.:n, Kot .. 

YUKARIDAN A5A<'iIYA: 

B:td)\o'\c'\y~ı y., -d , Kiiın 'il! hc;.y • 

' ~n :? - Eli', :l - T..-ı';'5i de":.ı~l~ <
\ıı!"'tnıı·$.. 4 - Uü :1.la.c;:ık tt'Y, Iiiı.--r;~ 

ş - 'l'er.~. ı. :'h.t.ıı;ı b.ı.g l.~l. c - lf!i ... 
\'iii ve St·bli(> ~atı .. n Y"C• At:•'"ncc bt~ 
7 - lT-'1'\' 1 3ıJIT'..tAlan a - T l Gi;
•.eJ <o-.m"~l •• "kı l , Rl'ıt<. 9 - Ço[:>cn 
*"· )'"rık.-.rı memlf'ketler 

DUnlt ü Bultrcıca.nuz. ln 
Hal!edllmiı Sekll 

1 2 3 • 5 6 7 8 9 
lEV YASEME 
2LAVAB08AL 
llNEK - NAN . 
-'Ş DALAVER 
S t C A -z E T • V E 
' EeA.zeoı z 
7ARıetsEeA 
8SERAZAD8L 
9 EIM AN tJ K E s E 

9 A(Yustos 1 9 4 'l. 
"' 1800 Pıır>Cram -.. M..,'. eket Su-' 

A,Jan. 
18.03 Muzik: Radyo Dans o"''"ı a• 

t>l. ( Xıhet li:'Jt'ıiı,;:i'l i<lart u<" ) 
18.40 Mü:z.ıli: Fasıl !ll·y""ı;. 
J~ 30 Meınlt.kıet So.:.ı.t \.,;·;:.rı Vf 

Haberleri. 
19.4'.l i~ul At "\'aı ·!arının 

tı<-e' eri. 
19.55 .M.ılliol.: i.\!<>Wr<"ın ooa \1""1~-

si Eı0:;e-'.:'lcrınd-c·~1 (Plı) 
zn.15 Kor.~a (T u1c•n ve Balt:ıır) . 
2-0.SO l\lih:.k: K ort>tk .Şarkılar 
21 00 Korn.ışma (Ziraat Saat:). 
21.10 1\'11.sil - K!ıng: Aile--.:. 
2ı.;,o ~l Jzi:k: Tanının~ Ot>e' J!a oda"\ 

GO\,•t Prngr.mı (Pi.) 
2~ ~O Mt•m1t"kt t c::aat Ayııırı \ .. ! ;a.n -. 

!l ·be-rle r i \•e Bo~ta,r 
22 i.J/22.50 Yo;::-ınid P :o(f':i..rr. \"C K ...... 

JXTI'Ş. 

İ!t.:ınbd A.•l ·Y• Mohkemcsl &r' .... ~ 
1 ·.lr et Daire-sindf'n: 42 :91 

Matikt•mect• sat:lrr..ı: ı na kar:1r• \ . .. 
nlen vıc ı oo f.-'UV ll ~·iıldA• bJ.lunan ı o 
'-ın S"ı.JıS&mı a!m ftık f~t;yc.-ı c ·a LD S/ 
942 P"d?.ın.>°t••ı; gUnU ı.ı.at 12 - l 3 ~ 
İl9l(lnbul T.ica ~:et ve Zahiı"C a.)r.sa&ın"' 
ci1ı. hazır blun..'11al.an i fır. e t.n .. • 

_..KiMYAGER 
ll'OSAMfDDIN 
İdra•, kı! ,.,~su tdh c •. 

r ... ı rnı.--..-u, Er:ı·~ .. \.t' Ey .. ~---r. Bnn· 
k sı kBrı,ı..ltlda li:.et !ley Hll"lı I 

L 2 ci kat No, 6 J 

nn·REDiu:cEK İHTİRA BEl!ATl 

•De:n1r vr yahuL (,·rlikt·en n ....... ul 
,,..., ·a (iZC"r'n.Ce tk~J bPnzt'r bır .satbl 

1 ~1ı:anl 1t•'TJtll~ dair hak'< ,. 

d,a1k ibt. ·ıı ç:n İ1,,(,t :,:at \'fı,,ç;fıl n.o.c t:""' 

hıo;ı •S oı.:on 12 'I' ı ın.nuz l~R t r h , e 
2«i3 No. lu İ1ıti"."O B• rat - ., ı 'L\"fl 

ett ... ·ii huk ·' bu keı·rc ba~ ı:ıa dı· -

\'ır Yt')-.uıut 1tJ.d T·ıı~::rı·<"e rr.Pt:k i 
1: 

1

(' k"O)' r.<tk \m fia.] ... h y" ı \"er ... 

leob: · CC't"fı t 1 f edı rnok <> ıı...ıkla t J 

l\la<tenl .. rı ya dızlı bc·b'n K 129 m/m 

K """ k!.gıcil 39/40 Kg. fiSXlOO 

S<ıO alet 

36.322 Tab .. «.a 

lstılklilerin Zat İt>?e-ri '.htüdürlüğü.neıl}iıra.caa.iları ilan, olunur. 

ı - 31 'J'e-ımnuz 942 tarHııOOek, Pfl.
za, · ,..k~tr.lt'Sf.ndt! ()e<l1 K:ılosuna 

t.e'.< 11 olunan •4> kurll~ fjto~ı gal1 gö
riı!cn :!()() ton odun ın 11 Ağustru 9'42 

Sah gooii ıaat rn de >khc def• Jl"Z't1·-
1.<t;.:a ek<Sl]tıı:neısı y.ıpılae"'~tır. 

2 - İlk tc.nıkıriı.~l 900 l~d olup şart.
nmnesi hf'r gün kum1.qyondan puro.sız 
ı>J,amk ahna.oil:r. 

942 gUnü :-aat 15 <k Kasın).pafad,a bu

lur.a.'l. Koınis:yonun1t:zda pamrlJkJa 

oalın alınacaktır. ist kHtrin bdll 

gUn \'e 8""..att.e m~ı:kllr ko.ru~rıa mU-
racaat! a.rı . • 8478> l 

hwıt.ıııa fı:ızl;a maıllmnl rCınm• ; .sti'"' 

r•·n rr ıı. GfJ • c!.J, AJ. an Ha. 5 ın,; 

kat J - 3 No. lat·a milT:;ıca.cıt. t•yl<'"TI ... 

lte r:ı lW:ıun.ıu .tldn olunur. 

f';r.ak r>lft~ı kJiıt 70XIOO 

h..• ıa}· k'lJJt kitğı't 5iX82 

> > > 68XI OO 
}l ... v., fantaızı k:ı..gıt -;oxı oo 
vr.ı .. ki\ğıc 70Xıoo 

D< ,~·e k<>la. kai;l<lı 57X82 
K r-ı bobin 120 ,pı/n-: 

f;.g ·~ k;\g d.. 700X6GO m/rr 
• R· her topta 2500 )"il r k o)aC'aJı:> 

M th• •f par<ıt('lnl "'•a:4.t"m€Sİ 

11.000 > 

2G.OOO > 

'6 000 > 
7.000 • 
8 .000 > 

2.000 > 
229 Adet 

&0.000 Top 

13 kalı·nı 

18 8 942 salı g 30 

> 

10.-

·y .rkarcta C'lrı.::ı ,,, mtktcı.rı yazı!ı nıa-l:r. "' pauı,.Lkla s tın aLn:l.(~ktı:-. 

2 - P .II.k h , .,. :ıri.ı yazlı gı.ın t~ saattrı>Ç~ Kah t ~a U:veıztıu Ş.ı-

Koır.ıS)7')nunda yapıleca~tır 

3 - Kcigı 1 \'C' -, "a kagıdı r'! ln,..ıne~ ıle &gara k5jtdı .. arfrıarnesı \C ı::a
r?. ~ ı..'ıl" ma ~ ıtıf' ı:.~~ l ,.. h~. iJJı öt:!edcn sonra özü g"~en şubrdc g(r

"1.jf1b hr 

4 - İftU>klıl.- .n p uır ık rçın t&yin o : n .. n gun -...-e ıaa"'t P t..-kUf roe<<.k
)4'Jtı f·3t Jz~ıl'Yl<'11 'lı : ... ı Jve.r.ıru~ para il'Y·~ bıı-JJi.~f n.t"'.z..klJ• kon~~ry 01'..- m J- l 
nıoaa.tJarı. ~ B223 » 

---------------- --- ---------
Sahip , .e Başmuharriri Etem İzz ~t BENİCE - Neşriyat Direktörü 

~det KA RABİLGIN 

SON TELGRAF MATBAASI 

3 - İ('('"l•kl;lerin belli gün ve saatte 
KBSımpaşıı<lıı bulunon komisyonda b.1ı.-

2ır bu lumr.a!an. •3376> 

'f enikapı Sandıkburnunda 

M. ÇAKIR'ın Kazinosunda 
Her akşam Ses Kraliçesi 

HAMİYET YÜCESES 
San'a tkar Tanbu ri Sa~AbattlD P 1 NA R 

\'e yirmi kişilik Saz arkada'!lan birlikte, 
Tamnız hav.a, güllcl serv is, fevıka.l.iı:!e u.ı.."UZlwk. 

Telefon : 23757 

ı Adet 1800 kilo ağ~r1~..nıc4 bJr r~ 

CGitnis> denıi:-i. 

35 mım ık!.11.t."l.Mld a ve 235 :metre tu-
limd.ı' 7 ki ,. L , ..., 4'1<nbt>ıı l!S20 ltilo 

ağırlığında Zincir 
3681 metr-e lô.$t'1< ı.o~ıum cmuhte

}ıi.t (•b"..ı.tl:l> 

1500 kilo ""1<al>k hal&t 3/4 bu -
ııata. 

ıono Kilo Nevoc•I k hal·t ı burgata. 
2.iOO Kılo FoleOOrlnk ha,jat ı 1/2 

Burgata 

1 Adı>t çamaşır nıil>lfr.<.<;i. 

Yukarıda cins ve rr:Cktar!arı y~lı 
nıalzerP satın :ıl?nr;•"'·,..dan ~Hl••

ti.n 12/8/942 gününe kafı · K.al'>ımpt 

şada buJIJ1len• Deniz L'\'Ulım 5atın 

AJ.rr,a Ko.'nlı.'\)"{;flUfl3 tcitc.hl't>C b ı. _.n

sn• ldTl ~4j1 ) 

'~~~~~~~--~~~~~ 

(HALK SÜTUNU) 
iş arıyor 

Orta mektebin hırinci sır f 'l • 

darı mail yaziyet, in ımkan.<ıı.lı/l• 
dolayısile ay"rd mış bir g.enc kr
zım Dakulo da b.Urım. R~m: ,.e 
ıhususi herhangi bir yerde f.."'c ~ • .; .. 

mak JSt. vorum. Arzu ede'llerin 5" 
Telgnf H al'.< sü'unurula İ J{. 
rwr. uzuna y:ızın:ı.la rrn ı r ıca ('Ô e"" 

rirn. 

RA~İD RJZA TiYATROSU 
Jl ı l'ıl e F i ~kin t,e :a bCT 

B·ı lİ('<'e 

ASJLZADELER 


