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Türk talebesi, bu ak~m Londra 
radyosunda konuşacak 
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Loıoira, 1 (A.A.) - Yaı:nı, cnmarte.ıı gOnll. 

~ Tlkk talebosl, saat 19,46 "" Türldyede.. 

k1 a»e Te arkaıda.şla.rma 1ngiıii:ı; radyosu va.sıtas!le 

m .... ,Pu göııde<eceklerdll 

İNÖNÜ'NÜN TETKİK 
SEYAHATLERİ 

Milli Şef /( ayseri istikametinde dün 
buyurdular akşam 4,nkaradan hareket 

Ankara. i (..\-.A.) - CUmhurrel~lmlz l\IUH Ştııf t met lnönU, bu. a k "'am saat 2!1: de bu.sust trenlerlle 
Ka~ıi iıftikan1et1ude An.karadan hattlıet bU.)"'\lrn1u,la.r ve i .. t asyonda B üyUk ' 1J ll e:t )1ttUsı ReJ.,_ I Abdillhap 
lik Renaa, .Ba'vekil Şükrü Saracoğlu, Genel Kurn1ay B~nı !\l are.,al :t~evzl Çakmak , ,·eıc:Wer, Parti idare 

heyeti ilye1er1, mebuslar ,.e diğer a.ırkeri ve nı ülki erk.an ta rar1oda n sellndanın ı'j hr. 

Havadis memba larıno 

yerine müşterek ------
(el koyma) çok şükür kalktı. Fakat bunun 
mes'uliyetin manevi ağırlığı geçti 

Armavir ve 
Yeis k 

işgal olundu 
Almanlar Timçev 
koyı do ele geç ı 

Stalingrada karşı 
bir kıskaç hare

keti yapılıyor 

Eas hailarmta gerlıl
ae llavadaıı kıt'alar 

aakledUlyor 
Berlln, 7 { A.A.) - Kafkasya 

cephesi. de Alman kıLalarl Yeisk 
\'e Arm5v t"l hLicumla zaptetm•Ş

lerdlr. 
Berlin, 7 (A.A.) - Alman or· 

duları başkunıandanl ğı:.10 tcbl'ğ : 
Kafkasya böl~' slnde Alman ve 

Rume:1 kıtaları di.işmenı bun::ı.lt!cı 

b·r sıcak altıpdf\ Kra~nodar istik _ 
me"ıı~de kov lam ·ktad r Piyadı! 
çok uıun yüri.iyü~ler yapmak zo
ru:"Oa bulunuycr 

Ehrmml:vetll bir demiryolu kavu_ 
şağı olan Timoçevskaya şehrı zap_ 
tcriilmiştir. 

l BAŞVEKi LIM IZIN GAZETECiLERLE YAPTIGI 
l 

KONUŞMA 1 

l •• 

Baf\·f'tll~L ŞllkrU :";;ıracoğlu, ... \.nk3r!l(':ı r; -zetecllerl ı-.,bul t"<lertk uzun bJr gi>rU-,n1e y.ıph. R~•mler, bn görü,mele rı tesblt etrneı<tec!:ı . 

Numan Menemencioğlu lstanbul 
meb'usiuğuna namzet gösterildi 

Ankara, 7 (Vatan) _ Bugün! slmak 13.zımdır. Bu meseler.lnı !arının da barem kacunu çerçeve~ 
Mazhar Germenin re'slığindc top- önüne geçilmesini Başvekllden ri. Si dahilinde terfi edebilmelerini 
l ananı Büyük Millet ·Meclisi, van ca ederim. Geçenlerde bir memur temin maksad le h;zırl&n.an kanun 
mebusu İbrahim Arw.sın men' ekme~ ka11nelerini sattığı halde lflylhası müzakere edilm:ş ve Fa
ihtikfir hakkı:ndaki kanun layiha- yalnız üç aya mahktlm edilm·ş ve lk Baysal ile Maliye Vekili, kanun 
sını reddetmişt;r. Bu münasebetle cezası da. tecil olunmuştur. Sora~ etrafır,da. kısa iza.h\ard& bu1un
söz a.ıan Sinan Tekeli demiştir ki: rım, bu kab\l memura yalnız Ü(: muşlardır. Kanunun bir maddes'. 

c- Memlekette son zamanlarda ay mı ceza verilir? l\.1uhtekirlerl 
birçok suiistimaller ve iht!kirlar niçin asmay~lım?• 
yapıldığı hepım;zce malümdur- Bundan sonra Maliye VekBletL 
Şimdiye k adar önüne gcçilemiyen nin teşkilat kanununda bazı dC'ğl
ihtlkclr işleri içln c:ddl tedbirler şikllkler yapılarak l\taliye memur. 

Vali, Ankaradan döndü 

Tramvay ücretleri 
. arttırılıyor 

ıslah edill1'Jek üzere 13.yiha encü. 
menine iade ed lmiş ve ~'Ieclis pa-

zartesi toplanmak üzere celsesine 
nihayet vermiştir. 

1 Hint kongre
sinin yeni 
bir karar' 

lngilizlerin Hindiston
dan çekilmesi teyid 

edi liyor 

Çöp, fener ve diğer belediye re: 
simlerine yüzde 50 zam olacak 

Londra, 7 (A.A.) - Hnt kon· 
kendi!ille görüşen .gazetecilere '\TR- gre p: rtisi icr• kom.tesi Gandi. 
li ve Beled ye Reısi şunları söyle- nin bir buçuk saat süren bir out
miştir: 1 kundan so~ra yeni b'.r k3.r&r surf'-

Belediyeye devredllen la0e kad· 
roları ve bütçe açıkları üzerinde 
alakadar makamlarla temaslarda 
bulunmak üzere Ankaraya giden 
Vah ve Belediye Resi doktor Lut. 
fi Kırdar dün şe:hrimiz.c gelmlı;;tir. 

o.- Ankarada bulurduğunı müd ti kabul edllm:ştir. Fu kararda İn· 
det zarlırda muht..,lif Vekiiletlerie gı!izlerin Hindlstandan derhal çe. 
temaslar Y:apa~ak İstanbulu Hgi-J kilmeleri lüzumu teyit edilmekte-

A nkar adaki temasları etrafında (Devamı; Sn.. 3; ISU, ' · de) ro (Dt"ıvamı : Sa. S; 'lll 1 te) -

Aln1anyadan vagon ve 
lokomotif geldi 

Gelecek 500 yük vagonundan 250 si 
hudutlarımızı geçti 

Ank•r• 7 {Vatan) - Son gün. 10 posta ve paket vagonile 15 ağırı lar AlmB.c Devlet demiryoliarırun 
lerde Atn'ta.:-yadan b:rçok vagonİ tipte lckorr.ot.fte-n .baretl.ir. BW1· n1odern tı-pte vsgonlarmdan olup 
ve lokomotifler n gelmekle c..ldu·ı dan maad;, D.,.vıct Dcnllryolları.129 ton yük almaktadır. 
gunu yazmıştık. Harpt<>n cvvel'ı nın Avrupaya sid<>n heyeti 500 y~- lieyet, bundan maada &gır tipte 
y pılm ş olan mukaveleler muci_ ni yük vagonu icin bır ınukavcle 15 lok\)motif da.ha mubayaa et. 
bi,ce sipariş ec:Yhp k~prülerin •.ah- akdetmiş( r. Bud•rdan 250 si ş m\ m'st:r. B.u lokomo!Wer Türkiyeye 
rip ed!lırıe~i sebebile Türk.yeye. d:den Türkıye hudutlarını geçnı.ı~ gelmek üzere yola çıkartlmı..crtır. 
yollar,amarnıs olan vag~nlar vP lo-1 bulunuyor. Diğer 250 s:ntn d~ •·ı Bunlar ağl~ ~pte olmalarma ra~· 
komotifler şimdi kAmtlen gelmiş• ğustos sonuna kadar memleketimi· men en küçuk kavislerden bJe 
bulunI'f'l akt.adır. B unlar !~3 vilk,I ze gelmesi mukarrerdir. B u vagon kolayhkl& geçebılmektedir. 



Küfür düellosu 
Yazan : Zl7a Şakir 

Ş ehi rj 
Haberleri 1 

·Tüccar ihtısas 
hey' etleri 

Poıorfesi 
kararlar 

günü yeni 

ahnacok 
P;zartcs cunu Vali ve Beledi. 

ye Reisi .. Jn başkanhiı altında Tı.. 
- M - 1 r'N terketmei(!rlnd(:n de cl\d.~e caret Odasında tekrar tc.planıla-

~' Al'AN 

Kafkas yanan coğrafi dururnuno "ir bakış 

il ~ 

Buıin, Rusya petrılları için, 
seller gibi kan akıyor ! .. 

.........-~~..,~- ~~ ........ ......,.__ wwws • ...._, 
ltAPl[ASTA ~F.R.I. LMAl'fLAR İÇİN TEBLiın:u:n n; ZORLUKLAR.LA DOLU. 
DUR. FAKAT re:ntOJ.LARA KA\'U~MAlt DA hnt.,ssız DEGİLDİR. AL~ASLAR 
BİJJ'fi& Prrl\OL tll'rtT.A ÇLAIU KAR~ISINDA RER TE 6LllO:l"I GÖZE ALJllŞLAR, 

Harb ve sinema 
B lr yandan ll&rr lılrtp ,...,. 

kea öte ya.ndu da -t b· 

rekeikri btTae a harple tlldi ola,.ıı 
yel alMakta de\'&ftt edfsoor. lall'lll 
lııcllte1'cde çe\'rilmekte olan bir ftlm 
he ııaaat lııareMtlertnden Wrbtt te,,. 
kil ~r. Film, lftclltıereata en 
~r ronıaıterlaftnd9n ~ Ao· 
\"ıuoıl'ın neE•retf allıtada me,daaa 
ı-~riltnektedlr. 

(!"at:h), bu '-'i.Zll etı haber alır içinde ıdl. Bunun ç.n, unmnıi ih· ra.k evvelce verllen kar .. rla tüccıt· 
almaz, derhoıl • koprunün başını ti;>ıı.t ku\•vetı kum;.ndanı (D mit· rı kontrol ctrnc küzcre tayin cdl- ııldl"-zlllT .. 4914111·ıııız111rıııı..ı:11a .. ·111a,ıııı·ı.a111·•aııı1·~.a 
te ·:1 eden • (De!lerdsr) sahi<ıne rly.os _ Kantas;qr.cn) i huzuruna Iecek ihtısoıs heyetler üıcrmdc 

•UltMAl>AN SALl>IRl"f&llLAft n: U,ERLlrORLAR. Film: 1931 de clenl98 ......... ,, 
.San•ik n Diillket'k ~il!· 
tll'9k etimi~ ve ~-et Girtt ....... 
rebeMnde hatll'llm., Tonta eıih Mr 
l.p!IE llarp g'811ilhn ...,..... pz. 
rnekt.eclir. Terrtn'bt NMlllll Miri· 
Jtatte, Nanik '"~ tlıfllt7e· 
lfll't" 6'ttftıık flltttkte. -. 91tte 
htu Kelli ......,~ _.. 

:eldı. Bizans toplarının bır kaç cclbcdcrck, nlllhar'pleri-n yerlerin. kararlar alın caktır. 
ıncr.mi atmasını bekledi. Bu suret· de bulunup bulunmadıklarının te!-

1 
• • b I k 

ı ... topların ndedl, cesamctı ve s.. Uşl için cm1r verdi... Firariler, Balıkçılar Cemıyetı a \ 
tikameOıerı hakkında aşağı yuka.rı d<!rJı.;ıl aranıp bulunacak, mtieeslr ... ..., 
bir fıklr\hasıl ettikten sonra, ev- ibret oln1 k üzere şi:ckietle te<:ziye agı dagıtıyor 
\'elce donanmanın bul:unduğu yere edilecekti. 
verleşUrmiş olduğu bntaryals.rı, 

·oprünün Uzcrme getirtti. Bunla. 
rrn etraflarını toprak doldurulmuş 
çuvallarla muhafaza altına aldır· 
drldan sonra, topların hepsine bir. 
den eteş etmeleri için emir verdi. 

Şimdi burada, heyecanlı bir 
topçu due losu başlamıştı. İki ta· 
rııfrn topçuları da, blrbin~lni sus. 
turmıy• çalışıyorlardı. 

• 3 Ma7ıs • 

Ayvttnsaraydakt Blz.a.ns topçula_ 
rı bır taraftan köprü üzerar.ciekl 
'1'ür:k ba.taryaJarilc düello ederken, 
diğet" taraftan da Türk ~nma
sına yakın yerlere mermi d~r. 
Dle)'C ~amı;,laırdı. 

Fatın, •u topiarrn kar~ına bü· 
yuk çapta üç toptan mürekkep 
Dir betarra gönden:!!. Blrans top. 

Öğrcndlgıml -· ~öre, Baltkçıl11r 
cem}ycli şchrlm!zdcki 'balıkçılara 

on sek\z balya !»lık alı dağıta-

caktır. 

Tevziat, Balıkçılar .Bir}i:inin a· 
yıracağı bir mümcşgil tarafırdan 
yapılacaktır. 

Dumfupınar Yunanistana 
hi r sefer daha yapacak 

Yunan·stana yiyecek maddeıoi 
TUrk topçulıu-r, ateşteki sürat 

'e isabet ıtibarilc Biı:.ans topçu la· 
rına fa klyet kazan~'Orlar .. mer. 
milerinl sık s:k, dusman topçuları· 
nı glzll;>en surların maz .. tılla<"ın. 

tarının s~turtrlma91 itin bunlara 
şiddetli emlT verdı. götüren Dumlupınar vapurunun; 

bir d lın ~cfer yapmıyacağı bıl·' 
İmparııtor, muhasaranın üm t- dlrllıniştl. Dün ahlkadar makam.I 

siz blr şekilde devanı etmesinden larriıııı öğrerdlğimlz:e aöre Dun"\hı· ! 
ve bfthassa Türk J:cm!lcrlnln Ha: pınar bir d!!faya mahsus olmak~ 
lfçtc kazaınmış olduğu muvaffak!· üzere Yuna.nislana bir sefer daha 
yettcn, son det'eocde mütc~lrdi. yapacaktPr. 

dan ~eçirl:rorhırdı. 
Ara.dak. meısa!c. çok azdı, İkı 

tarafın topçwarı da bazan ateş 

kesiyorlar .. bu defa da yüksek ses· 
le olrblrlerlne muth;e kutür düel. 

Bu m~klil v:azlyettcn kurtulmak • • . 
için careıer du~ncn ımparator, Buz ışı mhayet müteah-o ·una ilr!şi;> orl&rdı. 

Bu iki gün zarfında, biitün B i· 
zar.s surları etrafında mühim b "r 

bugün büttin Venediklı zabttlerl ve h.d 'h I d'ld' 1 
Venedik emilcr.JJ1n si.ıvarllocTinl 1 e 1 a 8 e 1 1 ı 

\aka ecre~ n etmedi. Harp hare. 
kt-tlcrl. gerek burada ve diğer ka· 
ra urlarının oniındc, sadece hafif 
boınbırdıman ne geçti 

huzuru~ davet etti. Onlara hfta.. ı· t nb 1 Bel-.. ı . b ı ı · 1 ı ben · 1 1 s a u """' )CSı uz ş nı .n _ 
şu .!OZ er soy Jetti: hayet müteahhide ihale edebilmiş· 

- Vcn«flk asılzadeleri olan siz. tır. 

- 1 Mayıs -
Bu,(ın lk defa, şehırde iaşe dar. 

ıgından .bahscdtlmeye bajladı. 
H .. kikaten gerek şehrin dilkkan

•Drırda ve gerek h{ikumet depola
rında, ekmeklik un, şarap, et, zey. 
tın, ağı C·bl madd~lcr, pek aZ'&l. 

ıer, mahzı hrrletıyan?ıtın şerefi· Buz l~inl yine eski müteahhit 
ni muhafaza etmek için burada b- üzerine almı~ır. Tarifede hiç bir 
zl.m.le beTabcr harp cdiyorsur.uz. cieğlşlkllk olmıyacak ve bttz beş 
Bundan dolayı, size çok muteşek- kuruştan perakende o'arıtk sattla. 
kir'm .•. Fa-kat, aramızdikl muka· eakttr. 

'lllştı. 

vele mucibince, bize ve bu bcd. 
baht ı:ehlre yardım et.me i lazım 
gelen hilkumetlnlzln gösterdlğı ka
yıtsızlıktan da, pek çok mUtecssl_, 
rim... Bize göndcrılceeği vaadedı· 

Hücum teh ıkcsı olmıyan zaman. le f lo nerede kn dı?. Bu u an 
' rda .sur~ardakl miidsf ler cvlcrl· ı ıa~ak ~e ara;>ıp bulmak 11izım: 
e sldıyorlar Allclerile ber~bcr Adal r denizinde bu:unan Vencdlk 

'emek ~ ıyıp tekrar :>erlerine avdet donanması da buraya gelmeli, bl
c 11~ orlardr. Halbuki ş mdı. cvlcrln ze yardım etmelidir ... Bu mesele
' cr:crlndc el(' Y yecck kalmamış·! n~ temini çın. b r fcdak~rlık ihti· 

1
• yar etmek .. suratıı bir [:cmı jlc bu-

- 2 M yrs · radan çıkarak (Nckrepon) uları· 
Bu"Ün bir çok muharıplcr, im· na kadar gitmek .. herhalde orada 

parııtor murahhaslar gönderdiler bulunması muhtemel olan (Amiral 
\'dı:1•el1C'n, ştka~·ct ctt !er. Ya Lorevan) a vaziyetimiz n vabame
,e d l('rıle nilclcrınl'l ıa~e edilme· tini bildirmek ldzım geliyor ... Bu 
er• ı veyahut mıılşctlcrınl bizzat! fedak· 11 k>" lht ed , ~ . ıı.r ı m yar ece~r. '"'darlk çarcslnı aramak ıçln ken. dedi. 

dl.er ne iz n verlmeslni :ste.diler Bu tchlıketı vazlfe,ı kolayca ka· 
>\k:ı::j 1 kd.rde, ~a l~r;ın çaresine bul edilir şeylerden değildi, Bır 
bakmr.k. mecbur vet n e kalacak- gecenin karenlığınd!l, Türk donan. 
;ı;ını laR' ('lmektcn de çek r.me· masının cozunc görünmeden Bi· 

d er. zans Jımanından çıkmak mümkün 
tmparator, tehdıd ifade .. eden ~ olsa b le, Türkler tar&ftr.dan dik. 

ınurac·at karşısında, buyuk b r katle tarassut cdılc Akdenız bo· 
.,..,.. Ur hissetti Askerlere. sabır ğazındıı.n geçmek ~k kola d 
'e metan t tnvslycslle haberle~ ğıldl... Böyle o.makta be:abe~: 
-::o dcrd · Aynı zam ndı:ı. derha 1 şöhret hırsına kapılan bir kaç gen 
'1 rp mcc !:ini toplıyarak snratlc 1 Venedik asılzade ı· ç 
<iaŞ<' yardım ceml;)ctlerl) teşkilini! _Biz... • 

«'mrcttf. Dlvc, cevap vcrdf. 
Bu ccml) et mE'nsupları. harbe trn"parator, bu ası!zadelere tc-

• t r. k ctml;>enl rdC'n rnUreltkcp ş kkür etti Küçük fakat en su. 
o '"C ktı. Bunlardan bir kısmı, va· ratı: bir (Brık) ın derhal hazırlan· 
ife bıısındaki ao;kerlcre yemek ta 

1 
dl 

• ması ıç n cm r \'Cr . 

Enver Karan. adli tıp 
U. müdür muayini otfl.u 
!stanbul Adliye •·bibi Enver 

Karan terfian Adli Tıp İşleri U· 
mum Müdür muıvınıı:.r.e tay'n 
olunmuştur. Yeni vaz!Eesl kendlsı. 
ne dün tebllg edilen tabfö, buı;Un· 
den t baren yeni işine başlıya<:ak. 
tır. Kc .• dlsJnc muvaffaktyetler dı· 
leriz. 

iki kadtn saç saça baş 
başa geldiler 

Fatihte Saraçhanede evı11ln a
nahtarını kaybeden Nac~e. kapı· 
sının önünde çantasında oır.aht.ır 
aranırken yanındaki koın~usuı un 
penccrcs ndcn kıs kıs stılmes.n. 
den şilphelenerck: 

- Anahtarım sende mt? 
Dıye sormuştur. 

Komşu, bu suale stn.irlcnenk, 
- Senin anahtarını ben ne ya· 

payım! 

Ccvabırt vermiş 

- O hııldc nc~n gülüyorsun? 
- Senin hali gülüyorum .. 

Olye baş'ayan mlin kaşa büyü. 
milş. penceredeki kel Şaz:yc hıd • 
dctlcncrek: 

_ Seni haddını, hııyftsını bil 

A lman ordulll4'rnın cenupta 

[)oıl nehı-lnl rec;lp x-ncas· 
:raya sark tıi<l«rı göri.ılüyor. Bu 
vaziyeti.e berkes birblrme soru. 
yor; .Aclıba AlmaıMer ne yapmak 
i~lar? .. Eler rnak&'rt K~as· 
yayı ~e. bu h~reket 
tehlikeli hir serıuz.ette .a.t~ak 
O:mıaz mı?.. Böyle düşünenlere 

hak verdirecek sebepıer de yok 
detll. Gerçekler. de şh-naiaclt' 
ve Volsad•kl Jtus orduları bBP.ı 
sap!!«ğ1am ve dimdik ayakta dtır 
maktadır. Ccnuptakı Tim<>çt!nko 
orduları ise, kat'! muharebeler 
vermeden çeellmck yolunu tut. 
mtıttur. Bu vaziyetle K•fkasya· 
>:.& .necek Aloman ordularının rl· 
cat yo:tsn, kapanmak t.ehltkesl. 
ne maruz bulunuyor ~ktlr. 

Di~r taraftan Kafkı.sya ara;ı;lsl 
\"(! !kllml oakınıından askeri }la. 

reketle-rc karşı büyük ıorlukltr 
;ıösteren bir mcmlekd1ır. Şu hal· 
de ı;ıe~ şimakickl tehtikc, ıe· 
rek arazinin doğurdntu bu güç. 
lükler yüzünden Almanların bu 
Kafkasya seferinin, çok: c:e-°'1 ve 
kanlı bir savaş olacağına şüphe 
yok.tur. Bununla berııber bu sa. 
vaştn da. başarılmi.€ı ımk'*nsız 

bir iş olduğuna hükmetmek doi· 
ru olanuız. Nlteklm K.afkasyanın 
coğrafi durumur.un te(kiki de, 
bunun böyle oıduiuıu ~e bı· 
rakmryor. 

Yozorı: IA8A TANSIL 
zinc a:kmaktadır. Kahrı \~ ku\'· 
vetll akan bu neht~ın aşılma. 
!arı da ayrıca ıüçlükler ca.te?'!r. 

G örüıey.r ki, liMeil Kaf-
kasya isttlteı kM8'3' olmı. 

yaın bir mem!.ek.cttir. Fa.kat bu 
bölgedeki demlryolu ~bekesl bu 
~lufii çok anltmı,nr. ao.tof· 
tan kalokan büyük atr ~\ryotu 
vardır ki Xafka.s dall.;rına mu. 
vazı ~arak. ta Haza.ı· den:zıne 
kada.r uzanmaktoı ve ~rıca iki 
şube hattnc de Karadenlze l»i-
lanmaktadır. Böyle oluı.ıca Al· 
man ordularının, arazinin pek 
büyük güçlüjünr:, sıcaklıı:ı. su. 
suzluca raimen bıı d~mlryolu bo· 
yunca tlerllyıerek, ş'mall K .. f. 
kasyayı ba1tanb11ı; l:!.fRI etmeleri 
çok miimküı>df:ir. BooMıı sonra 
sıra Kafkas da:ıarını a,rn, Kaf· 

bils etmlyc-ccklcrlni kabul eder· 
sek. bütün tehlıkelere \'c ıorkık· 
tara ıöiüs &ererek yapacakları 
bu istlliden 1te hyda ıör<cekle· 
r '" u~a:lfwı, Radyo G•zete
rmz. Almanların bu hareektlerlınl, 
şimalde yapacakları aşk"r-i ta• 
arruz:lar esnaıNnda MTbcst kal· 
m1.k mııksadile, şimdiden sat e.· 
nahlarını el'llniyete almak için 
yaptıklarını "ddia ediyor ve ay· 
rıca b!I hareketlerin petrol ku· 
yularını ele ~nnek içlırı yaprl. 
mrş oldu~unu lu.bul etmiyor ve 
dlvor iri: , RueJar kuyu1M"ı turlp 
edecek~r ve A1manlar bu kuyu, 
ltrdıtr. üç dört ay i!tifaee edemi· 
yeceklerd!r,., Biz petrol hakkın· 

dald mutalaayıı. Sftirak etmiyo. 
ruz \'C Almanların bu hereketle. 
rinln en büyük ,.e belki yqinc 
he<iefinln bk an e\'Vet petrol kt1-
yu1;.ı ını +le geçlr"JYlek olduiuna 
ka•'iyetle inanıym-uz. Şöyle lti: 

B ir kere buıün Ahnanların 
büyük b·r petrol sıkıntı

sına maruz bulunduklarını akrl 
ve martık bakımından kabul et.. 
mek hiç de yanlış oiınaz. Çünkü 
milteha~ıs'arın kanaatl~?ne #6. 
re Alm~nların şu l'tarp }\9linde 
bir foenede sırfettlklerl petrol ve 
onun müştakları oi9'1 bf!nzin ve 
mazot mıktarı (2S) milyon ton· 
da.n apgr detild'r. Halbuki on· 

( De .. IUBt 3 lhleiiM} 

kasyanın en miimbit ,.c zenı!n 
bölıesı ol&n cenubi Kafkasyayı 
zaptetmeğe gelir. Faitat bu ~. o 
kadar kolay değlld"r. Bu yaz 
mevsiminde bu lşln başarılacajı· 
na askeri mütehalll!ıelı;rım•z inan 
mıyorlar. Elbctt~ askeri muhar· 
rlr arkadaşımız İ})fll8n Boran da 
bizi bu hususta tcm·ir edecekt r. 
Şimdi biz Almanların bu hare· 
ketlerle neler yapmak i tedl)c!.f· 
rlni araştıralım. Ewela Alma.nfa· 
rın ş mali Kofkasy .. yı zaptet· 
mck!e iktifa edcceklerlnl ve Kaf 
kas dağ!srtnı seçmeğc teşeb-

K :~:-:;·,z~:;:::!:le~n;~k,--- ; \ 1 'il 1 
~'~d:.,.::;~:;.~" ::"":;:nı~';:, ( /ifl A: ~ ~~~ı!•ı•eıı _ 
0000> kı!onıetreyl bulan Kaf· 1 .~ C~_:SJl~-!~~!Z!:!!:: ... !~~=~=-!!--.....Z 
kas daflıırı, ild denlı arasında v 

1
. • • 

boydan boya bir dU\8T gibi uza· a ımızın 
nan blr s.}s:;e halindedir. irtifaı karnesi 
blr~ok ;,.erlerde (5~) metreyi ı nanıhr bir kay..Utuı öireu. 1 oiın ta~·yare il~ aı:decafı ltellıerhıin 
geçen, ş.lmal ve cenÜptakf kl)Ua. dlflme ı-öre. nHıwlt !lon Anı l vı,ı tarafından "VerHclltt '"' •- d9 

•Nltr. 
Bil tlJM, şitı llHI• lıb' fllf 8Fta 

:Ohni411r. Fakat.._.__. '-in. 

....... lllf; iNi' ..,. -- ... . 
ınektecllr. 11..- ,_ --- .... . 
~ ............. , ... , .. 
......... edllcllll .... , --
sup m6tt • ııllar, ..... _.ı. ............................... 
Y..- 1le 9 lllılhfl ...... elılmlE Ye 
• afak ıeternmaa ._. r' ',.t 
Teıertık Kela"llill Wr ......... _, 
dw pıtıılnlllflenl&r. Tıllwıw6 o 
kadar 1...., eılllrı iliş....- Jlllla
N deıltf'9yel' 1-lıAf d11ara;aı. n 
ktıııl&r twpk.. al ; lııır ki. ,..,, e 
Ballrlye NWl'lltı. tllml auıa .... 
.. ,.,. 1m seadyl, acan1 ._.. .w. 
Jilll taıHrn ~ 1-pı n ..... 

aJ .. ya karar nnı•JMr· 

FHMla """' ı a. Xeet&...cl 
)'O 'fllr .... relil, 1Ui tll1$(9-
ria kas llclMıNMNll•,....._.ı 
0~1'. 

~ .... M'k ........... . 

nılMılerf Mı ......... - ....... --..... &rauMa ..,.,...,. .,. llele 

l"l'lllz ldilll ~ Dlllkerk. 
tea !lMıtl taltliye e4ildJif, 6tl'iclla ta
ıt• t uçak}a rı ve ph\Dörlerle pılirilen 
kuneUer ,.e p&l'ILljiitçWer f:u'alln· 
ıltın tf'~ lstme asal .... edil· 
Mtt wnenıklr ftl ~h Wlselu 
ohrutw için, he.rptwl ._..da olsa, 
böyle bir fHml M!'!"retmek, Meta 
harp tarlhlnla tı+r ka.ç fa!ıhaı ok11. 

1-.k ,w,ı bir ~y el8caktu. 
Ho~. harpten sonraki ftlllllerln, 

Seı;.efl büyük harpten IGllrald ftlnı· 

!er &:ihf. umumiyetle bu lllittlülf ba· 
direye ait elatıafı d9 ~ssllldlr. 

ltÔR &ADI 

15 yaşmda bir çocuğure 
çirkin bir harekete 

mukabelesi 

rılc büyük hır Hazlye yayı!mış k1lra ~euhatl ~nruında ekmek kar· .\h .. an mahfillerhl6a M7le Mr ... \'&· ' 

olan bu yüce dağ silsil~ln!n Us. nesini ~aybdnıl~. Kar~nl kaybe· pıır ~ eti!"~z. ~·~nin iti.' e t:- 1 
tü, yaz, kış cümudl~·elc-r'e karı· den~rln veni karnf' alamınM:akları ıffldfri ıh.,ültftl11r«e, ı .. nılra rad~·o- 1 
Ildır. Umumiyetle pek az geçit 'ilılyetln ~ :roldald teblftl kabmdan "•Dlhlkl f'NMn: •r""Hi~ eödennl 1 

veren Ka.tkas dağlarının. en bil· olduğunu hilıli~m iı;hı, IHı ay ı,onu. pek t~ ~ahana atn•mak laatm &efu. Ahıl'kııpıda Şadırvan ııokatınd-a 
yük geçidi olan cı Dsryal "cçicl:ll ""' kaılar muteber olan ~ınek kar· ftunnnla beraber. iki tarar birbtrttıe 40 ya~ında Rıı.s, 15 yaşındaki ba· 

bile ( !?300) metre yüksck.tedir ve nem+n yar1,.1111 Yallmldn t'tltrine fame-ı Mnir harbi .~-apa yapa ltu ikin<'t eep· lıl;;çı Arlf.n yanına giderek balık. 
k•şın kar \'C fırtına :r üzllnden ıle balundurdutunıu htlıHrtrtm. 'he ~eleMfli de ~tnenntez n yu- !arın fiyatını sorınu~, bu arada 
çok zor g~ lir. Simalde ş mdt OEilÇEKTES DE Sr.\"111 OLDU 1 tulntK '"r trialr haline ıetirctiler. Ari!ın yannklaı·ır.ı okşamak ı .. tc· 
Almanloırın zaptettllderı C Rcıs 1 \"~iıı&1on. Alman radyoe.un'"1 ('.ör- 1 iKi GC'Zl:L KELnw, mlştlr. Fc a bir maksatla yapılan 
tof) tan itibat'e'n bu dağlara St· c;ilin lklnd bir cerhc kurmtya tıe~tı; Rerlhı rMl;tetıanım Aztt1Ml,•e&11lı. bu çırk n h reckte karsı öfkeienı l 

linr'yc kada:-, arazi dlizllikt;·r bii~ l'!decetfne hiç şiiplu~ yoktur. d~· ıara ··aphfı n~.rf.vatr ~Uılcr 1 Arif balıkları ıcmiz'cd tı su3 un 
Pat,&t bu dlızlüklerin Hk kısın: ... • dilini bildiri~ or. En clki ~ f.on· ken lk; kelhne r.lltJtintde ) er etti: şlşc..c;lnl kaptığı slbl Rızanın b:t. 
rı:ırn çöl ı-lindc ve .kinci 1·15. dra rad~·09undll «l;a\IMfı&n P'ra~> 1 Ru kelkrn!lf'r l•lemek ve IM'Ylamak- ı şına 1 dlrm ş, nılitecavlz ba~ından 
mnıın da bozk•rlar h \llndc ol ne'iriyahnda aM t~prak)ardakl "ran- hr. hleınek. «takip etıwek». peykt- atır surette ~·ar lanmıştır. Hadi 
m.u,; yüzünde: ~rL.zi hem z•raote en:lara hitabeden "Plker ~atı ~ ukarı mak. «tak .. ım etmek» nlliı,.a.,.ına Kel. seye yel şe.1 z.abıta memurları ta
clveı ~il deıildir. henı de geçil. J.()yle '-ÖJlü~-ordu: rafınaan her ık ısı de ' k.ılanaı ak 

n~k~ıllr. 'Mte&I: A&kflrlerimlz dii~· 
mcsj çok ıordıır. P' lh.ıklku bu cFran .. ızlar! Aln1anlar ,.mdl he. """"' ıt",,.._.aıı tdeM (yani irini hı· Ad• ye;> c tesiını cd lm.şlerdlr. 
tf f,• de iklimin yEzın ~:>\c sı :n k mf'n Mr ız-iin lkinf'I t·epheclen halı!!et· 

ve k~!!ın da çok sotuıc c'ır.a.;t nıi~e ba';'ladılar. Mıtk'!lttt, '''"' ltfr ..C· rakınMI.', IJJhtin üı1tünıte ~·iirüdü, ta· 
bı.lt&S6a yağ-ınursuzluk araziv1 ıtlr harhkllr. Bir taraftan 'e muhtelit kip eth). l;llnıdeki parayı ukada~. 
çok kısır bir duruma. sokmu~tu·r.j kaynaklardan eıl1.r. ikinci cephenin fı. 1 )ara ~·aplafnn (yalli 0111lan. tak•im 

· r·ı· kltt · ı · .ıı:. nı f'tttnı). Ri7 « hİ!IN!» nttnaettta celf'ıı 

Sandal çarpışmasmdan 
çıhın bir hadise 

·~ cak ar. d gerlcrl de, onların Jf. 
aıfc crlrl doyurrnıya çalısncaklardı. 

lmnarator. n kcrlt'rin mcvk !e. 

()Jllll)A\ 
i?l>A\IA\ 

Yine bugun, Bizans urları le n. 
de, oldukça miih m b r hfid .sc da· 
ha cercvım etti. 

Vencd k asılzadeler1 henüz im. 
p:ır torun huzurunda çıkmışlardı 
kı, baş mabeyinci Kostantin n ö· 
nünde eti d: 

Arazi bastanbaşa bir kuru ot Kln ~.-erıtc. 1 an u e ·~· ıu:a,..ı ' ı , .. .. · Dün ı;&baı1 Ha.içle ıki sandalın 
mez kadın scııi. •. dıye aşag 1 inmiş clervası hal nde bıı:unm~klRdır. hu hll!>U .. ta. hanrlıkların tamamlan. pa, kokuncten paylaı:ıntatı «arada tak ' çal'pışınasından sandalcılar araı;ı ·• 
Ye lk. kadı • mahalle halkın.o ve Biltiln bunlardan b; ka iki bü· I eh.tını t>ilılireı:ekler: bir tarartan da :.tmı> _mana ına kollanıyoruz. da pay- da mUr.akasa ııe bs .. Jayan bir kav· 
sokağın ortasında sac; saça baş ba. vi.lk nehir Ye kolla:r dn Kafka filan ~er \E' filan ukiltı1 arılac·~iı laınar:ı ~-" 1"17· anrlama man-:ııında ga olmuş \C bir genç kas a ı nd:ın 
.. a b rblrlne girışmlş!erd.r Vak'a. dağlarına muvazi olarak bu ara· tıllıtlrilen 1" 1""1 c•eplli' ıu:ılınadı, c:ü:· ı kıullanı~ ~nıT.. HalbDkl Azf'r Ttirkle· bıçaklıı yaralar:mıştır. 
dan zabıta haberdar edılmlş, ka\'· zlyi muh!m surette ürıı:alandır. kii !IÖ~lenllenlttln heJ•9 i .,. ... _.Ha~ır. 1 r "1" ditınddd bu ~l~lfımeluı ve «rıa~· Çarpışma şiddeti o'muş, sandal. 

H~rkesin sorduğu 
sual 

B a bartrin ba,mdllnborl hutun 
IRMnların ıtıllnM-n hiç dii mi· 

'•n hlr UAI \ıtrdır ki n da ş ıııtur : 

- Harp n~ zamRn bitecek'! 
Get·en iı!lrrte ıh· hu "ııal hı-r ı:;\ın 

lekrıır edilip clunılu~ ordu. Runa rn 
ı t>k muhatap olanlardan hlrl de Ma. 

- rı~·l'r, hunu ol<ıa oı .. a ~n hile· 
!Ck,ln~ lltrp nf'! zaman bitecek? :\fa
rr-~al huna d:ılr bir 'l"'~ &nyleml.' or 
nıu'! 

- Jlıı,rır, ,..;~lemi~ or, )farf'~al har· 
brn n,. :ı;aman hlh•r•efine dair bir ,ey 
~o.',,.~ mutlaka l:'"hr, "ili' hııber ,-e. 
rlrlnı. 

"i.iniın birinde r i.'C'r ko,ur ı:eıı.'-or 
'r ılo .. tl .ırma ıJh or ki: 

"•ları•-:ıti 1 11'1 lıııı:-im harbin 
ıııR n hit Ct•c•ğ''ndrn tıııh.,c t ti. 

Herkes ıııer klR !'loru~ nr: 
- \man, nf' dedi! 

ftf' , ... 

l'n er "" rl'\llhı 'crh nr: 
-· Oto~ıoblle blnl.'·orclıı. f..ok dil· 

•uıır,.•ı idi. Ban.ı ~u !.Ör.lerl O\ ledi: 
l'h ,.r, 'Cn kuJntı delik hlr adam
ın. rol> :tdam ı:ortı~ or un, -:ı.·c derı;ir., 

u b!trl' araba nl' uıtıan blt.ece.k ":• 
4i!ERÇE 

gacı kadır.lar yak !anarak mcşhu. 1mıktadır. KAfkisların (Ellvroz) ~·e rek ~in!rlerinH.ı boıacaklar. Sakın laınak>) kellmder~nı talclp ".e. tak_ lar batma tehilke:.. geçirmiştir. 
den Üçu"nca !iu>h .......,,ua '"'rllm'•· 1 1 d d • b hl • bu Yeni maneHa' a karılnıa~ ınn'~" "im minalarıııa tuı de bal rıbı kul- Sandalcılar arasındakl kavıa 

(Arka,, nr) 

.. ~"'"J .... .., tepe er n en oıa.n u ne r er- • ·· •. henin on beti lanabUiriı. · 
ler ve 30 ar 1.ra para cezasına den ııKuban nehri. Karadenlze, Ge«-en g-un lklnm cep ~ • yolculardar Recep adında bir gen· 
çarptırılmışlardır. ve aTerck nehrlo de Hazar deni· milyon aııker. ~'tir. tttrı t9 1' Yf' 

0 Taatnıert ci de slnlrlendırerek kavga bilyil. ,_ _____________ ,;_ _____________ ..;. __________________________________________ ,., I muştur. Al ntn Recebe vurması 

üzerine Recep belinden biçajtnı da iki 1€ır sô> lem ekten ba~ka ne yap. 
mı tır'> Başka türlu duşlinmek aptal. 
lıktır. 

Mndıım dc la Guıch rdcr.e tek saplı 
goz!Ugünü elinde tutarak bu ı:arlp ada· 
ma dikkatle bakıyordu. Bakışlarında 
biraz hayret, b raz istihza \'ardı. Sene· 
lcrdenberı siıkutill.ı;i ve sof:ukkanlı!ı. 
gı ile mcı:ıhur olan Gaston iki saattenbe. 
rı durmadıı'l coşmuş konuşuyordu. De· 
mek ki en ha~ as damarına dokunmuş· 
tardı Su tugu 7.aman lht yar madam sd
zc baı::ladı f •edisi g.bl h rck.t cdt'ce. 
ı;lnc \e Valcntlne'c dcrh~l telefon <'de· 
ceğ ne söz vereli. Bu suretle Valentlne 
koca. ını sank hiçbir ,.ey olmamış gibi 
kı:ırştlı~ acaktı. 

\:XJV 

G:11ston otornool!ln açık penceresin· 
den Guıcharder.e ş~tosunun kule!crinc 
bakıyordu Araba uzaklôi<:hkça bu ku
leler karanlıklar .ı;~<ic gozden b>•bolu. 
yorlnrdı. 

Ay ışıgmda damların ve kubbelerin 
hntları hir kal daha guzelleş yordu 
Yo un kcn2.rında s lkım "~Utlerle ka· 
\ akl;ır harıkulAdc b.r aydınlık !cinde 
·dl er Gokyüzilnden süziıl1!!1 bu ı~ık 
ç- 'ldc çayırlar Sdnkl b rer yeşil gol ıbi 

gorunü;> orlard:. Tcpc!erin eteklerinde 
tıarır s ve duman tabakaları uçuşu
:> ordu. Ga ton hem otolT)()bll. ku1Iaaıyor. 

. 
~aaa: AMri Maanll (:ftlNm: a.iiaa A· ı;. 'IALMA.Jlt 

I1cm de lht•yar madamla konu~tukları 
nı birer birer dü~i.ınuyordu : 

-- Mutlaka h'!nl ;;ulünç bulmu,tur 
ama neme !Azım.. ne sô:rlediklerlmc, 

ne de bu şekilde hareket ettlCime pi~. 

man dcjJlm. Önlimdc uzanan iki çeş l 
:>ol \'ardı. 

Ben tehhkeyc düştusil zııman kurtul· 

mak içlr çırpınırn bir adam idim. Şlm. 

dl kurtuldum. Hayntta böyle :rapmak 
l{ııımclır. 

Kıırşıdan gelen ba~ka bir otomobil n 
feııerlert guzl rln! kamaştırdı. Biraz 
yavaş!atmıyıı mecbur kaldı. Yolun ke. 
narında köv e\'lerl vardt. Bunların pcn· 
ccrclerlrde ışık Yinıyordu. Tam önUn. 
den egçtiğl ev Godcfroy smlndc bir 
koylunun e\•ı ıdi, Bu adam mükemmel 
b r çil~! oldugu çln ıen :uzel mahsul 
onun tarlalarında yctiş.rdı. Geçen ~•ne 
ColPtte'I b'r gun burayA gctlrml&tl. Zıh· 
nı yine Colctt'e takıldı. Kiıçücuk !ken 
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m"vı mektep üniforma.sile ne kadar şi. 
rln idi. Herkes onu severdi. Godefroy'un 
evinden ve tarlalarındırn sonra yol bir· 

denblre Louc wdlslnc in yordu. Her 

tarafı sis ve duman kaplamıştı. Gaston 

bu dumanlı vad.yc lnerke::ı tıpkı beyaz 

bir ı:ö~ doğru s;ldiyormuş g bl oldu. 

Yalnız a,açlann tepeleri görünüyordu 

Her tııraf örttilU ?dl. Gaston yine ken. 

dl kendine düşünceye daldı: 

- Hay;ıtta dlirUst olmak ve her şeyi 
açıkça söy!emek r.e gilç şeyi Ben dem'n 
konujurkcn her şeyi anlattığımı sanı· 
yordum. Halbuki annemle konuııtuitı. 
muz acı sözlerden hiç bahs. tmedim. 

Karşı ında uzanan ~olu~. kena rındn 
b·r takım bina! r. vard:. Otomobilln fe· 
nerlerl her tarafı aydınlatamıyordu. 
Alaca karanlıkta bu blna!arı babasının 
f. brlkalarır.a çok benzetti.. dolayıslle 
hatırına. babasrnın olümiı :eldi. Annesi 
o tıin ne kadar acı sözlerle kalblnı kır-

mıştı. Colette'ln zayıf ve n;ıhlf b•r ço· 
euk oldu!unu söyledlii zam r. bOyilk 
annenn çocukla hlı; olmazsa bir•z alil. 
kadar olaca~ını sanmıştı. Halbukı 'Ma· 
dam Ocodat haşin b!r tavırla: 

- AmmR ettin. Bu ç0<:uk için üzüle. 
cck d(ğilsln ya: demişti. 

Eu çoeuk ded jt zaman nf! k•sdettlil· 
nı Gaston pek alA anlamı~ ve susmayı 
tercih etml8tl. 

Ne kadar ıstır44p çekmi~tl. Annesinin 

bu sözleri onu çok üz:müı Ye kırmıştı 

Herkes ha~:ıtta riyakar ve sahte 

oluyordu. Fakat sahtekarlıtın bu dere. 
~ine tahammill edemiyordu. Babası· 

rrn cenazesi günü senelerdenbcrl arası 

açık olan ve babasını sevm!yen bir ah. 
bap annesine sokuları;k: 

- Çok Uzüldilm. Madam! En aziz 
dostumu kaybctılm. demişti. 

Sonra kardeşi Louis'nin karısı bütün 
eski ki.\gaları ur.utarak m ras miktarı· 
nı Öğrenmek :çin kosup gelmişti. Anne. 
si Gaston'a bu iCtklı t.ründe sanki söy· 
lıyece-k ba3ka teselli sozli yokmuş ı;ibı 
ourmadan: 

- Baban seni görmeden o1dü. İçim. 
de bu dert kalacaktır. diyordu. 

Gaston kendi kend'nc bu sozlcrdekı 
rJyadan igrenmi~tl. 

(41'11M1 TW) 
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çıkararak Hasanı kcsıtrndan .tır 

surette yaralamıstır. Yaralı Beyot 
lu ha~ta:ıcslr,e kaldırılmış, R~cp 

yakal .. nınıştır. 

Adliyeye memur ahnacak 
İstanbul C. Müddelumumı!Jjlr.. 

den: 
Eilrdlr kazası 20 lira asli m•· 

aşlı başkfttlplltlle Sütçüler kansı 
20 lira a,,ll maaşlı b~kitlp mu;,. 

I v!nl il münhal olduğu isputa C. 
Müddelamumilittnden b.Jcttrllmif' 
tir. 

Lise veya ort&mcktcp mezunu. 
memurin kanununun 4 üncü mad. 
deslnl haiz tallplerln fspana Ad· 
llye cncilmentne müracaatları. 

(TAKVİM 1 
B AGUSTOS 194! 1 

CU~IARTESt 
AY 1 - GÜN 2!0 - &ısır 15 
RUllİ 1358 - TElUIUZ 21 
HiCRt J3fil - RECEP ZS 
VAKİT ZEVAJ,t EZANİ 
GÜNEŞ 6,03 9.45 
ÖGLE 13,19 5.01 
İKİNDİ 17.1~ 8.54 
AKŞAJ'I 20,18 12.00 
YATSI 22.04 1,45 
ThfSAK 3.05 7,47 



V 4 T A JC ll 

f~ke~,.,~uru"2_, 1 f stanbulun ekmek 1 

İk :~:::_:BORAN 1 işinde aksaklık 

Mısırın durun1u 
çı kmaza girmiş Tayyare · piyangosu 

Dün çekildi 
IBirTuna birliği 

kurulması 

Yakında Amerikan 
kuvvetleri ele bu 

cephede ,._.ptŞacak 
~ ntp doğ\l mi? lngtitcr<de T -r-• 20 b ı k k ~ b:lcikinc cephe açılmasın• CVZİ işindeki aksaklıkları m~-;;:~1:~:ı:_ı;;.!~~-~TI· in iralı i ramiyeyi169697 

tasavvuru 

Rumenler, bu federe! 
yonun kuru'mosı n a 

engel o!dulor 
aleyhtar olanlar var- Bunların ıd· .. 1 k , d b 

1 
Mt:ot1rın durumu b:tr çl'kmaza gir- ı b. , f k d 

rjiaoına göre, Sovyctlcr ken<lı ··- on :!me ıçı'n te ı'r er a lın ıyor miş bulunuyor. numara 1 1 -- azan 1 yc'crı yani komünizm uğrunda dö· Born, 7 l.\.A.) E~it.ano\·a: 
1 

FQ;kat bu vaziyet böyle devam e- Blr T fcd ;üşüyorl•rmrş. A:man;>·a da bu ko. Anri•r• 7 (\"atan) d lk. t .Mtlil p:yangonun ıkinci tertip una erasyocu kurmay, ta. :ml. izml yı'<mak ç.n ugr••ıyor- Ticaret \'c_ almak tizero<lır. Bu tedbir.er alıodık· J emez. ı aral'tan bırl muharobeıo 50 lira lkranıiye ı.,.>unan num~- oarl•ya.ı von Rıbbentrop Bul~ar ~ kiletı, lE>tanbtı.un ıa.,c ıı,:crindc ve tr. ~o.ra, l•tanbulu•,, b"'ı •. emlleı·ı·n_, tcrketn1ek z.orund&dır. Çllnlı.-ü hk; bir biı·ir:c. çekili~~ dün • .\nkara Scr2l· raı~r· Macar il • nıu~; bunun için, h.ç oJmazsa ikh .• b'lh k k ;o ~..... ...4- ... - .... • • ' .ume~ mur;l!ıtıasları:nı Be .. ı 
· A'-S& t me ltVZl n:eseleı=;illdc za.. de b·.nt~sa münal<a.~ zorluklıtrında:- i ordu bır ı;;:KmaZda. deyamlı 8\lrtttt evinde se-et }j tc çt-kllmi~ ve ~·c. So ·· k (8!6) ·i btt · 1 de olr l ı c• crphe aç.narnak >urctıic Al· • ,.,_ ·• k"' n. uç u ·am• · ı e ,·o . op ar.tıya davet etmlJtir n, 

man. •n ~or~n ak..:iaftlıldal"ın o- dolay: a.k~ayan ~mele te\'Z:i :,ier~ ;,u.~at.ı"n1.1~ \'tı.Ziyette duramaz. 1 > 11 Ş. i kaiab"-.hk bir halk kl.ıtle..; 400 bılet. nıenle-ı bu proıe:ıin tatbikine er.· 

mvny.a.va endırckl yardım yapıl. nüne ref':ı'meti ı Um '·k 
l 

rıı :s 1 1 ~n eea.h tedhiı-ler munttz.an1 biı· nale .~ırmlc, olac·. ktır O:: ü.zd~ki me'-"dan muharebesin ı ""' 1P etm.şllr. .,9 M•& ik k• on numa ol::ııuoıılaı·aır R ı r.ı•k ~zımnıı'? " • . • ram>l'e T an · · " umen or Traneiı\'•nJ ı 
· de Am~rlk11n ku,.,,.tıe .... ni ın-ı.Mz, lkramiı•c kaıaı1an num•-l•rı ı.. 1 k"nd' ıl , lı ı;• ~"" r'~·"Ar: "' .e · r:e a~,e ed;\medik<;c 00\•lc :.ı 

1 

' '- 1 MAKALEDEN DEVAM Son üç raktııını {096\ (195) "yonl!.1 Kurulmasına inıkiıılıı o •• Bu Alma!I taraftarl.ğını tckr.r BAŞ Yc:ıj Zelanda ve cenup At'rika kuv· a~a;ıya yazıyoruz: 'fed~r ~ ı 
az..:.c,yenl'\:r n n:>n11na. te~rar $>Ol vetleri ı•a..nuıda ..;..,.nıek ihtimali \'".... 20,080 lira ikra Mi•e kaz.ılM>n d · ·ıd· . .~ - ' -• (1991, (Ş80), (962) ı:c b.te.- ~000 m ·S'" 11 01 ıı·nıı~lerdir. 

meyQtti'\ın.a. atılan Ledi Astor ·,s. d1r. numara: bilet. 
tninde bir kadın. Fakat bu A'111an! General Atıctıinkıclt, An~ikan kı_ 1696~7 propagıındasının İngiltere ve A·• . <-.. 1 i.ei.M) »·« vatandaşlara bildirmiyorsunuz~ ~e t;ılarının Mısıra tZ"elnlei'inl temin e· i 1e1eno lfr"~ tkrnm •y-e ka?f'll.l n 11 Jira ikrami7e katc•na.n nulua Çörç~lin birinci 
ıncrik .... da !;yi bir netice vercce;;:rıi! t"tna __ goz gezdrrdık~cri zaman şöy- den haı:J.:se :):crlcrlce muhabir ~ön- decek zamanı kaz.a.nmaıa mu,-affa.k numaralar : rala.r : h d f" • 
üm't edecek tek b.r Alman vor». le dU§lınüyçrlardı: •Bunlar da na. derm<yorsunuz? Neden gazeteci olmıL,tur. 3~;;8t;; 3H61;; Son iki rak•mı (20) ile biten ~ e l ne ımİŞ ? 
~üphe~iz aldanmış ola:;:ak. • 11 ı~ıetc? Dün:)•a birbirlrtı kirıyor sıfatilc vflzıfcniz~ yapmıyorsunuz?., Ankara, 7 (Radyo GuetMt.) 5,0 00 lira ikramiye k~•nan 4000 b:lct. (Ba..'ı 1 lncidt) (::} 

Almın-yanin Rusyaya n~in ıal· : bıze _harı.ci a~en\.in havı<..sını ak·· d;_yc tari~ edecektim. Bahsettlgi. Italyan radyo..'!u Mı!;r Kralı Farak, num aralar: 2 Ura ikranıiyc l<a·,ana.ıı nunıa.- Loodrl. 7 (A.A.) - Reute 
ctırdııırnı artık butün dünya bill. ; ttını:yı~ı..r. Y"'bancı gazetele. n.z tahdıtleri b•lmlyordum. Bun· Abdull>h Paşayı !lrkinı Har!Myc Re. 1136~0 2~3815 3G840~ 399218 ral:ı.r: d.p:omatik muhabir! bildinyoı · 

-
vor. Küçük Yunan'-tana n"'ı·a ••\-, r n ya ı - arını sUtunlarına geçi· 1-ar bu anda. n rtibaren kalkmıştır~ i!i tayirı etmi•trr. 2,000 lı'ra ı·k- ~,ıı·c "- ı· llt S ı ~ .., re ı L- " - ·-· .wzanan Son r•k•ını (O) rn) .:e biteoc ııg eren.ıı o,·~ıot.cr Bir 
cı.ırdı~ı tam:ımi.lc bil.ndrg;. gıbi. . m yor, uaşka mem\eketlerdek. YilreğlnılZ, hoşnutlukla, f-erahla. JtUl'!tlln.hr: 80.000 bi'.et ikra.·n'.vc aiırlar. nezdl.:dck• büyilk e;çisi Sir .. ".." 

N E Ç" U de Ba >•~ayış şartlarına d?lr fikir vere- h•yra"hkla doldu. Bu Ş.ükrü S•-' H 1 013505 057491 09086;; · c ay orç ve ne Y m>yo"1ar Hitctl l ı h ıı bl 'hlrb int kongresinin ıo;;992 20.000 lira ikr;onı'ye kazan•r 1 chibald cıark Kerrı.ıı, B.,.. • • 
Ruıvclt giTlştikieri bil~~ük müca. biT . • sc ~er e-r n.e mu a·ı raço u r sı •ı! .. Bır ruhı ra· 112914 1294:4:? 2352;.l.3 240680 169697 nun1:1·alı b:lct İ::·'"ilnbu'ıcta' Or:Ylctlcr büyük eiç·ı;ı Am ra 
cJclcde •eri d...,,-ftk d-""ıdirler" . ııond~r<>rek b •e hadl•elcrln hatlık ve.şevk verm"k :~in •öY. yenı· b• kararı 252152 277ll9 29~599 W"09:ı 1 St ı Ik n :ı___ v··~k ,,..~R bararetmı, man41n1 :y*kından du lenme!ı laı11n ~elen ~ozu deı halı ı r 329996 ., Pangaltrda b!r :'şeci.en .:-atılın,~~·ı-.: and ey' in. Mo~kovaya. ge'!miş l~ ncı cca-n~·,,; açn1• once lmYa.· yura 

1 
• b 

1 
b. ı (B c 1 Jnctd.e) 336298 342563 351 ·190 10 OOO 1' .1 

. k ı ması, AmcrJkan hava kuvvetler 
l'• yard•m ı .n ele ıı' Atlantık har .mryor ar.. umanın ve l ti!e ılc karışık bir . •.• - 361~07 380579 381413 39W99 ' ' ıra ıuanııyc ·a.ıanan den Gcneı"J Bradle 'i h . 
bini •ant Açn 

10 
;k.son Alm n ~yle haklı tar?zler karş.ıs1ndal tarzda söylemcnlu nasıl da yolu 1 dır ~onı;re: partıs, mutteCık m~l_, l,OOO lir ... ;kra:m.iyc kaıanan nu bil·'ler•n b r tanc::ı Sı\·as, bır t&- vazife i;c ~loEkova~a 

11 
b~~~ım~, 

1 
b/ g . • a ellerımlz bajpı, d•lım.z bai'lr duru- nu usulunu buluyor• letlcrın •ncak bu suretle. Hınd·s al nosi de Nazlllide ,atılmıotır. 

t1~r nj kabzar.mlak lÇılnkl liz.rrndır.• yorduk. Gazetecıl>:· gazetee1lik ' . ta ,ı, mütecavizlere k'ir51 h"rbet 0m0:r5"8ar: 150201 '24""3". 5 000 il I" . k \'e Birleşik Devletlerin esk 1\t·~ )•n esası u o ur.ca, ncı cephe· r • . 1 ~ . · "' "' 01J ;1 :l~l'llt · er ra ,;;ram:yc ·aı;aııar. ko\·a büyük elçisi ve hale!'.! Tüıh 
. 

1 
d ki ıu ıapan hız ve sevk kayr..akl•rrmız Vazıfc 0dı·m<>miıl güçleştiren meee azmctm < bir memleket ola· 019887 1• 169 , 2,,,93 b'I ti · k' t ı A " b. nın oçı masın a zumu o a.. 0 ' " • v'v ;)4-102~ 'c cnıı ·ı 'nos 11 "•ra. ' )'~ büyük cıçisı M. Steinlıarct~ · 

l hı 1 l d ıh na ı muattal kaJmıştı. Gazctel~r ara- bir takını kayıtlardan kur.tulduk. rak yantbaşl~rında gö-cb-ilecekl..?- 027918 \ 1 b ı b · d \ ey ar o aı: ar o. n ayet kavra· ınd k' 
1 1 

h' G .. t b ü . . 185478 281050 3J.•'l 17 aııcsı 'tan u • ir tancs• e 
1 /\.nkıı.radaıı Moskovaya hareket c 

)'!bılr:cr. Onlar yalnız politik•' s ıd o ıayır ı ızmct ve vazife azeleci ve İva\and•ş sıfatıle çok r•n• e ar z elt:rınışt:r. 057829 188016 287239 356763· nıasy•da salıtnııştır. mc>l, m;hver n ş'ddet:e mera)< ' 
cephesinden bakıyorlar ve yalnız· y~r.ış:.nd. ançoku~~ucu l'3bt~fe.de c.de·j ~e"~ıknıyoruı:F. çım"uie ferahlık .~ar, cuı:na güı~ü kongrcn•n tasvib;nc 067267 206373 292308 3J9191 2.000 er lira kazanan bilctlertn ' tecessüsünü ~kmiştir. Çarp 1 n 

b'
. k U 

1 
t hl'k . . 

1 
m )Or u. ür.ku ecne ı gazetc:cr şev var. 21kıt: ı·Y şasın hurr·- arzcd•lccek olan bu karar &U"C' 088 0 " 2 t 1 F r ·om n zm e ı esı iÔl'üyor d 

1 
_ 

1 
· • • d'. b . . İ . · 55 ~ı 49q 296936 359418 6 ta c5i sta bu, :ı tanesi .~nl'' ransa komitesinden orh elçı ~I 

Jar. • en yazı a 1:"9.k mu~ak surette )e~!u. IJ.~ .ag:1rmaga ve taşkınlık ngıltcrcye: yapılacak olan ~on ih. 100379 214599 297742 360J5j ra, 2 tıı:1c~1 Erzurum, 2 tanesi sı- j Garreau ile Nor\·eç c1ç:J:ğJnd~ 
n d Vlşl d • b • • " 98 " v 2994;;0 ~6326ö \'as, 1 \·nesi Hopt, oir t•noıl M - e"eral Stelfansen de Mo•kova,. 

a. . l 
Y"-" .. ·ak edilmı~t: . Hartee muhabirı ctrncge hıç .h-;;vcs ve meyil du:)-ı11u-, tard':-. Son k\ ·ır:. ,..ör:-. · ~on..?r'. 1046 217~7" G 

·a _ u ı a a İ . ra yosu, ~&.iko- g~ndermek de. yasaktı. Bazan ter- yoru~: Aks~nc olara~ omuzlarım.~. nin :~~rkl"'r k~'....ul edi:n:<?c.iği tik 125402 235271 301676 37.tCJ64 lıtt)·a. bir tanes· • ·aı!ll. bir tanf'sl bulunmaktadır. 
\ ~ a atfen, ngıltcrt:'", Ame~ıka ve cumeler yaptııımız zam.;n memba za yuklcncn manevı m-cs'uliyctin dirde, kor:~rc part st. G.tı:C~r:;: rc-Ru•ı·anın b . ıı·~ il< ı b. 134004 2-ll58j :lll'>36 37!l32t Kırkt1ğii<.'. b;r t ... ne..;i F.~k ,1?;1ır. b•r n-rl'n, 7 (A.A.) _ "arır•-• ,· 

u fenc ı.ç ~c ·ırıc :r 1 göstere.mfyor, buna Türk;yede bi- a:ırhğtnı duyuyoruz. isliği a!tı:·da müc~dcleve ba."lıva· - ~ ı. ..... ceph<' açacıekl• h be 
1 

1 . ~ . .lOO Hra ikl'anılyc ka?:ana.\t uu ta .. cil ~ fu.Çl11, b•r tane~! de Aydın· bir kaynaktan biidtriliı·or: 
. · " rını a r ver yor. zim 1.çi.n. yazılmış bir maka·l· e süsü Gaze~il~ğt t~rct sayanlar için ca.ktır. . ı ela ·.at,'mı,tı-,. · Vi-' ı·c "O b -"-'de lS 

1 
• m.ara. ar: ,., " So\·yetler. ı'kın' el cephe me·. c'c· 

.. • re, u cc.,..~ m 1. v.,rlyorduk. Böy.c açıkgozlükler l•hdit sisteminden r.ılhatı yoktur, J)ıı,Jv ~- . t ' ·' \'O •ıker 100 bin t a• bl ~ k b d 1 1 . l ~ !:."'prc~s J.:RlC CS· G nd tn!11 So. dört rak,ını (0861). (3081) 1.000 er lira ikran1:~·c kaza.·~· ::ı sile her zamank=n..ı- ... d.ha ku' 
. , • op, "' n ..-y- ye-par en azıın a yak~y 1 ele ve·ı em r :erı dtn emekle vaztfesinl ya.· ,,..,ziyetlni tetk;k der k ne biten 30 bllet. ı ~~ · 
:ere kullaruıe.cakmış. Biz bunlara rjyor, M\l'b&.sSırlarımızda.n ıhtar vcl par ve keyfule bakarl•r. Halbuk yor: e e ~oyle di. bilotlerin 13 unes: t,•anbul. 5 t•. v•l e me~gul olmaktadır. Bununla 
.~adecc nıub,alıiga deriz. İkinci cep. tekd'r telzrı..flarr alıyorduk. O za. hakiki ~.ret. "". Jllk mesleki bakı- 100 Mra ikrAtn iye ka1arutn nu · r.c!i Ankfl.ra, 2 ta.nesi ~"-dana, diğer aifıkalı olarak yabancı gazet~Icr· 
h~ açnıa.k .çln bu kadar kuvvete man hak"1z cezaya ugramış bir• mından hurrıyet btr nimettir, fa- irı;:'liılcr Hindi3tanda ke'1dilcri· mar • lar : 20 tane;l de yurduınuzun muhte· de. Çörçil' zı Moskovl<la bulunc;u 
hıç de .. luıum yoktur. Bu rakam- lılebenm duydugu hislerle iı;imi-. kat d<orhal külfet ve mes'ulıyct>n "' müdafaa mceburlvot:ndc bu- Son üç rakı>nıı (795) ile bılen lif ıehir ve karnb•lorında .atılnıı'- gu şayial•rı dolaşmaktadır. Br. -
l&rı:ı uçtc blri de kA.t.dir, Zaten zc kavet çöküyordu. 1 de kabul etmek ve bunu zamanın lurdukları gibi l{lndtst.ınr da mi.!· 400 n1ilct. 'tır. 'inde. Çörçil • Stalin bu1uşmJ!I" 
~ln-ıanlJr da bu ha~ri ckldt te-, ic&ph.rm& ve memleketin yük~ek dafaa etmek zorundadrrlar. Gandi N K fk ..., "' ! knk.tnı üzerinde münakaşıt edı'-
l•kld etmemişlerdir. Çünkü Al· Neden ecn .. bl gazetelerden ha- menfaatlerine uygun olarak kul, bir politikacı oldutu kad-r bir h•. ı evyork Tay- a asyanın cografı 1 nıemck\edir. Faka\ şu cihet k.ycl.ı 
manlara g-Orc, Rusya kuvvetinin vadis almaktan, harice muhab:r, ıanmak şartllc . . . Yoks& şahsi men- yalpcrestfr de. d b • b k de4er g-örüJmektedir kl Çörç- J' 

üçte 'kiııl<i cepheye sürmü,ıür condcrmekten menedılmi,tlk? Ne· faatın ve gı,ıı lhtlrıı.sların ~let di. G·rdl Japonya .le anlaşabilccc· • dı•yor kı" 
00 

1 Urumuna ı r a l.Ş yabancı memleketlere yaptı;, •e· 
Amerika ve İf11:illerc 3 - 4 milyon den müddeti \"C ~ümµlü müph<om ye kullanılan tıU rr-yet memleket ğfr.I ve bu suretle şarkı sulhı ka- mıs rıı·~ · 2 llM' kl•) yahatlcr dam• buhranlı devre eı· 
~>kert m•lzemesılc beraber nal<· bırakılan sayısıı bir 1ıııltım emir. hesabına bir nimet deır'l, 'oır ze· vuşturacağını zannetmektedir. ların gerek tabii. ııcrek ;cnlel•k de vukua gelmiştir. Bu. İng•l , 
.etmek mccburlyetkdcdirlcr. Bu l., ve y•saklar arasında boca;

1
• birdir. Bu nevi hürrıyet, l't1e•k mu Halbuki Japonların l•tcdl&i, H'n suret\o cide cttlklerl petrolun B•~vek.ııııin, Fransanın yıkı<n,. 

,, lç!". 80 • 90 milyon hacminde yor, yürüyüşümüzü şa~ırıyor ve v.akl<at olabilir. d,stan• hücum etmeden önce. Hint Karanl ı k g Ün 1 er miktarı da Cll fazla (5ı ınilyon ilndao b'raz evvel Fran>1ı Ba~ 
eml lazımdır. Halbuk i Anıııo sak •p&çtlı: bir santilr usulünun adet• l~ın çet>n ı.>r&fı şu ki gazeteciler t:Jerin b'riblrlce ı:irmelerl ve ş· farzedılir ,,. Rom;>"}'ad; n ele' kl:Lnc ı ptığı ziyarette b :h• "' 

roı tarın e.ındc kafi l'enll yoktur. ı.-.,tinl ~k•yorduk ? tek baflarına çalı~•rlar. fakat m.. lerlııl kolayla tırmalarıdor l\!uıt< o~rd kleri (7) milyon d• bu açıkça kendisini göstermııtir. Bt• 
T•b'i Almanlar da iml<ar.şızhkt•n Bunu azıcık iıNılilden ııeçirmek uliyetlerl mUşterekt.r. içlerinde;, fok mllletlerin k~!'dJeri"I vakfe!: yaş 1 yor uz 1 ınikt•r• llhc edilir!e. en <Ok keyfiyet ve bu benıerl•k. buz~, 
bah•cd:yorlar: bu da do:ru d~ğll. çok faydalı olur: Mahzurdan J;:or-j yalnız bırl b ile ta kınlık Y"P&O hü· liklerı dava ;ı 11 tehlikeye girme•'-' 1 Almanıa,..n bir ..,.nede (12 ı ml!· ı Berl!n s.yasi mahtillcrındc hatı"-
fnqiltcr_c ve Amerika önce havıa kaıı, ptre ~n yorgan yakmağ:ı:ı kümet ve halk derhal müşterek ne müs:a•d~ edcmtyiz. Jfindlstana ;.·on ton petrol tedar:k f"debildik. !atılmıştır. 
<'c denız h~k>nıiy~tin; elde etme~ ve bellı:J b:r mahzur çıkar kurun· hCi&ba kaydeder ve: .şu aazetcler karşı vaıifemlz ~ardır. Bu vaı!fc· Balla lıaraabk gbler de lerı rMydana çıkar. Demek oiıı· \ Lo .. dra, 7 (A.A.) - M•ldnr rı 
zorundadırlor. Fakat bu kadar bu. tuslle ı.ertİ.ll'lü mulr.ıkk•k fayda. ad<ı m olmaıla.r ve mcs'ul:yct taşı- y:, in;: Uz mLlletırın b~lıca varlı lcik ıfmeldtttalz ı·or ki. Almanlar •·•~ 1 yuk•rı dustrıs! ve saır erıdıistrı f•brik"1a 
nık kU\'\'t\ler• ilk ham lede 91kar- lArı foedf. etm<Otl ınııkul ve bb'I yamazıar. diye bir hükme varır , ol•n mücadelecilik ruhu ile ba. mabte-eı•tr senede UO • 

13
1 milyon arasT"- , rının Londra bolsesi mümcss! .. c 

~ıak düşünülemez. E&er ıııc böyle sayan zihniyet, bu ı,te son haddine Bunun iç!
11 

yeni hükıimelln ga- şarm•iie çalışaca;iız. - da bir ~trol arıjı;ı kar.ısıtı<ltdır p'rşembe akşamı BaşvckA:ete al 
""!aııoc•ksa, böyle b;r kıyamet vwrmıştı. Belki ecn.,bi aaıe)Olerden zctelerc ltariı Gösterdi(:; itimat. Bombay, 7 (A.A.) _ Jliııt kon- Ne\'york, 7 <A.A.) - Xevyork l•r. Bülün Avrupayı i•tila et\l>n derck Çörçl'e derhal lkineı 1;:;, 
'u Fcnc dcğı: gelecek ser.ede kop~ b'n faydalı habere karşılık bir ıaıetccHerı toplu btr mes'uliyet gresi ic ra komitesi bu sabah 3 a Timt-s diyor ki: \~e beş senede!'l.berl dört bir ta· cephenin ac:ılm~sına dair bir nı~-
maz, mahzurlu yazı alın ı r, ıtdecek mu- zümresi hallndc çah~m9ğa ve b'r. at slircn b:r toplantıdan sonrt1. ~I~ Alman:ar Kefkaıya .silsileilnde rafta harbeden ve sayısı mi~~·on. saj tevdi ctmişlerd·r. Bu mcs "d 

.su şde Rus cephesindeki hare· ht.bir b<lki müna<cbets'z blrzey bl_rle~·ine fren o lmaja adeta nıah· Rıızveltc. Mareşal Ç•nkay~ekc ve toplu kuvvellerle ilerliyorlar. Yeni ları •:'Sn motörlü A:man birlik· bilhassa şöyle denmektedir: ' 
:catla hcmahcok olmak üzere iti. l l'a""r, ~ızeteler ta.Jtmalşız bırak<- k~1 etm·ştır. Tilcc•rdan me»· k Sovyetler'n Londra büyük elçisi bir buhran ee!.,mekledir. Ç!mkU ~m lerJe O'cbinlerce tayyarenin vr Avrupada 'ki cephe açıld•~ı ı• . 
d;l 'Tc muvııeneli b·r hare-ket ı~.1 lır•a beiki yolsuz birfe'Y .yaparlar ~hla.kı ve müşterek mes·uliyet bek J\f. :\faisk:l'ye b:rc-r nlcktup ya.ı;a· dl bu müca.df"lede ilk defa. olarak in- d~nız na~lıyc ~~ıtalarmın her. dirde A~manyayı maglüp ctm,.!: 
ınnd:r·. t~e böyle ba~lanırs~, Nor .. I k.uruntu ~c ~~~ile -.ıa.zlfe . gö.r·ı lıyoruz, manevi ktynıetlcrin a~tnı rak Hindlst:.·)tn- f!it:klfil tılebl hak- san kuvvetleri çaıın .. ,ma.ktadır. ~un su gıbl ben2ın hercadıklarıntj imkanı hasıl olacaktır. ' 
•cç kı;ılarınd•. Fran'8 kı;rııarında mektcn ta kok unden me~ılm•j. sa \lm •le mei&ul olan foıcte.cr, kındak kon~rc kararı.• müzahe- Karanlık gtinler ya~ıyoruo. Daha gözönü"de tut•rSik, Alman be<c· 
mu\•affak olm•k kablldfr. tik. 1 tüccarıL iyi örnek almazlarsa, ıy> retlerini r'ca etmesi için komite da karanlık &'lin'er ldrf.k etmekllgi. zin sart'yatı hakkınd~kl tahmin-' Yeni me b 'US 

Hııl:i<a. k!nci cephenin al'ılma· B u t ı P k ı ob c 1 k 1 s o· ç:gırlar açmazlarsa tüceard•o hiç ~e'sl Azad'& sa·~hlyct vcrm ştı'. miz muhtonıeldir. Fal<at oafere ka· !erin h'ç de mubalaıroh olm•dıj:ı-
k k t b ı k btr CD'\: beklcme•e h.l kk ' ' na hökn1etme:k ~ç olmaz. D i 1 namzet} . •ında. b .•im öril~milze ıöre Rus a • a r • az .. e 1 ur• ... , • . 1mız O•·ı Bomb•Y. 7 (A.A.) - G .. ıdi, Çin vuşacag·ımıza ,ııphtmiz olTrıa.mal:dır. erı ~Aclan Z yadc İnıiltcre ve A:neri. d l )' e s_o k a 1 a. ft.i Ç Ç 1 k- maz. milletine hıtabe~ı buaün "'Öndtrd> Alma.nya.ya. k.ar-?1 b!.rltk halinde r:a.r- fter taraftan bu ÜÇ ~neJ:k ('etin m a. i'lo • s~vç~ları~: Alman ve ital"~r)arın. (Ba~ı 1 incidf') oı 

kıı. 111 büyük; nıenfaatieri varClır m "' ' i, b e l k ı m 1 d e· ğ: bir mesajda şöyle denıcktedir: pu,ı1yoruz . t.:nutmamalıyıg ki, kuv- · · i 
10 

Onlar hubl Almanyaya ııötürmck m ı z ı b o z a e a k b ; r ş e y (Tecrübe devresi) ded ğimiz za. Çin b!lmcJ!dlr ki bu mücadele vetiıniz. döğüşmeğc uroak henU• ı.a, b•nıin stok!arını tllk,.ltiği de nııı Numan Mencmencla;Iunun b•yal 
t.mı~wl•r mı? Bu tıc, önce Al· Y er i z d ı Y c h t ç Y c m c k man. zuftnda matbuata konulan Cınln müdafaası iç'n olduğıı kad•r lamı~ olmaklığ'ımızdadır. hakkak s•;rılabllir. Numan M"l'enıencioztu 1892 

l•ntik harb!n: kazanmakla J><~la_ı Yem" m ece b e n zer b rı l•h<iı\lerden acı b·r ı ••nla bahset- H.r.distanın kurtuluşu '.çin de ya, Bu vaziyet kar'lsında, Alm•n·l 1308 de doi;nıuştur. Talıs'lini L ı 
rRb!Jlr. A"~lo Sa.kso.nl<r bu A!-1 ş e y d ı . 1 mekle merhu.nı B•şvekılın hatıra· pı!makt·dır. Armavir ve Yeisk !arın t>etrol açıklarım kapamak sanno Hukuk Fakültesinde yop ıantik harbin:, A1rna'"yanın Ru~ra . ___ sına sayııeızhk göı;termek hatırı. "çin, Avrupadan bekliyeceklerll mış .v: 1914 te Hariclyeyc i-r.tisa 

il< mc>vuı oldugu blr sırada dah• Yeni k<>bınenln müdahale es•sı.ı mızdan ~eçm•yor . Biz sadece: mu· Vali Ar karad"'n işgal olundu hiç bir yardım yoktur. Onlar eimı~tır. ·"ko:a;yJık.la kazanabll.irlcr. Bu arada na d:yaı\a~ tecri.lbc. devrine n·ha.· a;ryeı:. b,.r .~üdaha,lc s.tyas:tın nl w.. cokta.n buradaki stok larr erHmlcı.! Sır'°sile Viyana, Bern, Pars 
Ruslara da ,·eri:m'ş ol•n ,,ardım )Cl Hrdlğını. ı ,blrl·ğI çıtırır.ı aç-' verd i&. mu, Hen b.r netıccyı tah· döndü (B•., ı ı i9d<kl + terdir. Es&9en petrol i<ayııakların Bükreı, Atin•, BudapqLc ve Bo 
fÖzU tutulmuş olur. Rus ; bi tı~ınt duyunca. f:'Öyl.e düjllndük: 1 ııı edı).·oruz ve vas1!1and1l'ıyoruz. 1 A!oskova, 7 (A.A .) _ Rcuter1 ın dan m<J.hrum o}l'n A\TUP"-, harp- rut'ta ,~azife gördükten sor.r 

y raı c< l · b' ı · B gu" d b 1 (..._ 1 t l ,_ t 1 'h"I 19 1• bu ümitle böy:e mukavemet 
1 

- .,.pa ı '' ır ıi oltnaı. H ak'ki .u n aramız a u unmıyan ve --T" - ) ~ ı hususi muh.bir' bildir' yor: en cvve = pe ro ı '~·acını A. 28 de B<r.:ci daire umum mu 
•ncktedir. e ·ı işbirl·ıi ınctk a:önUl rıza.sı11. a ve 1 sıyaset.:-.ı müda!a.ı etmek imkanı. lendiren mes.e1e1cr etrafında ko Teh·Iike Volgayı tehdit ediyor. mcr1kadan temin edcrd'. Sfonehk dürü olırak merkeze g:elny~ \ 

iuurlu vazife du)~u5una dayana-J na sahlp olmıyan doktor Ref:~ 1 nuştum. Bu konu~ma.lardan çok Al 1 St 1. d' k ~ır petro~ 'c:t:n~ali (170) n1ilyonu gc- bir sene sonra b;r·r.e sını.I e, . . .. .. s d d' . man ar a ınıra a ar"ı u t 

1 

bılır. Baş\'ek·l Şul<ru Saraçoğlu ay ama ıl uzatm•k zebunkeıt'k memnunum· Tramvaylarda •e ra·i ' .. çcn Amerika h&rP en ovvel A'·- derecesile Hariciye Müsteşar " 
Mes'ut Bir Evlenme b?ıd~ndlr, bunu derhal k•vrli!Yc. olur. kil vasıtası ücretlcrir<le b:t·lncı kıskaç hareektinl başarmak uzer~ rupaya hemen bu miJtter•!l yarı- tayin o~unmuştur-
tnhlsarlar '"ekAleti Tetkik \·e Mu-1 ~ak ruhta. bir ir.~anctır .. hürri;~eİ\ D üny• kasn·ga ve ~uhranının m.evkilere ıkl kuruş, ikinci mev_ 1 ı_A;~ım ~eleı~ mevz'iler~ e1c geçirmek sını satarken. bu:U::ı bir dirl1em Numan ::\Icır.emer.ciot::lu haz.r• 

ra1'Ahe he\.•ett ....... ından e·k·ı Er .... ·· a~tk:ı, ha9Sas, veh·m~z bır vıtın· baskısl alhnd& Ik tecrube .adımı kilere ı kuru~ .ıam yapıl~sı ka- ıç•r. şıddet c h•rbedıyorlar. petrol gönderm yor. B~naene"J.e~·h ,_,...., .., ""' 1933 le büyük elçil:ğ:c lerf rtm 
rum mebusu Halet Sa,tıroğ'lunun kızı d•ştır. Hep be1'aber kendisine dert olar~k bir mü.dahalc sly~se\lnel b,uı edHdl. Yakında tatb:t;ata g~-ı Moskov•, 7 (A.A.l - Sovyet bugün bülüıı Avrupa gibi A'. ve Haricıye Vekalet; Umur.ıi K 
Mu.,fler Safıro~Iu ile değerli hukuk! anlatırsak mutlaka bızc bır der-1 dogrn g!tmek adeta mantıkı. bir, ç.lecektır. Çop. f.,ner ve dııı:er be·. tebliğinin ekinde K itelnikovo cep· manlsr Ye italyanlar da büyük tulııronızdli.n Mersinde a.\-ukat Hü.se man bulur. zarurett .. Programda mertçe ıfadeı Jed!ye resJmlerln~ 3' üıde 50 zam b 1 . b. k si d Al 1 bir pM.rol 'lk:M'>tı 1:ı içindedir:e!". tipli,lnc :etirilm şt r. 

• ed ildı·:tt· ı:·b b U k . . l ki y k nd 1 es r:ın :r e m'n e man arın B ):o'tu" du>'cımda k l 19 d 
)'l!l Antcbel!in;n nikah merasimleri Saraçoğlunu hcrbirımiz tanıyor· •' ı • ur n iJ kabıreııin yapı aca · ır. • ·ı a b ir kanun . . u · n urtu manın 37 e GazZ:nt•pler mebus n· 
•IUn F.oy~tu B<-led:~·e•I e\'lenme mc_ duk • .eviyorduk, akla ve memlc. <>ıı az.s.ının dO r oy ve mes'uliyet çıkacak; bu kanun meriyete gir-' taarruza geçllklerı bıldıı•lmckle- y.,gône çarooı de bir rn cv~·•I tihap edilen Klıman 1\Yencn1c.ı. 

oj:lu aynı sene Har ci}·c S;~· ,, 1 

l\Iü~teşarlıj'ı~a t ;ı.·in cdiin1iş \'C' .... 

ay .sonra mebuslukta.n w Siya1 ı 

murıugundi ı;-Uztdc Ye kalabalık al- ketin mtnfıaatine uycun her sözü o~tııı..khgıle ve iyi niyetle bu tec· dikten son ra tatbik~ta ıcçcceğiz. j dlr. Rus petro:ıarınt e-J.c ,geçirmektir. 
itler huzuwnda len kılmmı~tır. a.nç iyi kırııl<ı· acagıcı bltt)'<lrduk. fa· r~bc yapıld ı, fena n.,tıeelerl belir· İaşe işlerinin Belediyey., geç· Moskova, 7 (A.A.) - R us zırh· 
t\"lilcrt tebrik eder, ebedi ~•adetler ka.t côrdüi,ümüz alAka ve anlayış dı, şlmch de dettştyor. Yalnız, tah. mesi üzerine Ankarada ıazım ~c., l t ve piyade kuvvetleri B rlansk R us . petrollarına gelince; 
'cmennt ederiz. bütün ümitlerimizi aştı. Şükrü sa_ ct>tlerden cok canımız yandığı !çir len makamlarla temaslarda bulu· cephesinde ki \epeyi eie geçirm!:. Bugıin Asya ve Avrupado 

raçoliıu bize: •Tetkik odcı~ın. dü· bunlar kalktıtı sırada '!(;yle bir narak d'.rek\iflcr a.ldım. &~iye- lerd r. en çok petrol çıkar•n -m~ket 

ltA ., fi' KIT-A TlT ATlWiSU 
H•lld• Pıtıld • beraloer 

"i~'"tıtvede, Etlvti ba.hçeal.ain a : .. turka 
kı!m~nda her sece sut (21,30) da. 

Bu ıoc• 

eUneytm.n deme-di. •pek i, hayd' 11 oh!• çekmekten kend'.mlzi alama· ye geçm:~ olan ia~e işlerıni bu dl· Moskova, 7 (A.A.) - R eutcr'in Rusyadır. Senel·k 1'!tiilSili (30) 
öyle olJun• yo lunda bir söz de dık. Buna. Yrtca btr mana veril- rckt:fi,cr dahilinde tanzinl ederek hu:ıusi muhab ri bildrriyor: milyon tonu buluyor. Faıla ola-
rQyle.mtd l. ınem.eliı meslek ~vg:sintn ve ala yürütecc·,iz. rii·k b•~lıca ('. ı böl•eı·c aı·rı'•a." 

t b ·ı b. · Krasnaya Zvezda g_ıızcte:sinc cep· • ~ .• 
Biıi diııl.cdiktcn ~onra "hı<>' ve ka~ının a 1 r neticesi diye kar- İstanbulun 500 üncü )·ıldör,ümü Rus petr"'1 kaynaklarının be-J 

sa.m•mt tavrlle ded ki: ı:ılanıp geç'.lmehdir. mün.ascbetUc yapılacak büyük heden gelen bir telgrafa göre •. <\1- Kafka"' dağlar:nı:ı şimalinded'; . 
AJtmet Em" y 

1 
man kıtaları Biclaya. Gt:n:.'nın ce· İ 

- Ben de trize ı;a.tmaja hazırla ın ALMAN kut ama programını tesblt etmek .. 1 kis. dağ!arın cenup ete~lrdedir. 
nryordum. 'Neden ecnebi ~zetc: y • ve o zamana kadar yapılacak ha. dr.ubundı a. ~us mudafaa mevdzıı er .n. Şu halde Almanlaı·ın Kafk•'-'··a-

1 1 d Unanlsta ık, .. ·· k .. .. e~ brçGgunu zaptctmışlcr r. 
er n en yazı almıı·orsunuz•. Ne- na 71r ı_ ·•r.ı ~oru.şme · uzere M.ar'1 1 . .• .. • n · 1 k 1\'[ k . G ın şıma ·ısmınr c!e geçirm-. le· 

den başka men1leketler'.n halmi ı Vekaletınde bır toplantı yaptık os o,a, .. 7 (A .• A...) - . e:c)~ te milyonlarca ton petrola ka. ---------------------------- d Bu toplantlda ?\.J&arıf Vekil.leli Müs rısr neşredJen So\·yct tcblıg-.nın Yar 1 m d l 1 vuşmuş olaco.kl•rın 1 kabul etıne-k 
te~ar 1 ve aliıkadar müdürler bu· ck1n e, Alnı ·nların RLıJ hat arını!'\ 

ı 
1 ı k 1 j zarurid;r. Radyo Gazcte.)lni:'ı de· 

h
• } LJ M" d'• ı•• • d lundu. İ:::;tatJ.bulun 500 üncü yıldö-· ger: eri·r.e h:tva. y<'! le ıta tr nr 

.-.-\ ,ıJ,..adeJen 

komedi 3 perde 
!'azın: .Bedia Fon şt&tzer 

n )sar ar mum U Ur Ug
- u'u l • dl~i :;:bi. eğer Almaıılarin üç ay-

en nümüne M•ar.C V k~letı' , bü". ·ı"ık nakletmek husıısunda rap ık."Tr 
A 

· k 15 b' t ·' ı dan evvel bu kuyuifird~n t~tıra-me rı IJ ın on bir ehemmiyet vcrmcklcdlr ve her' teşebbü•ler hokkınd• nıa Üm•l ve· de edemlye~klerini kabul ct!'ek 

l\:Iüsteşarlıktan lstifa ederek tt-i\ 111 

llarlciyc V~k8lettne Kat b 

nıi olmuştur. 

Xuınsn 1\tencmenC\og!u ll· ı<c 
ye ser\·h:Jerlnin ba~ıncta bulun• 
iu 13 ser.c!;k b'r müddet 2arfında 
devletin mühim siyasi. ad.I, lkt.
s::ıdi \'C mali muah:.de ve muka\"c 
lelcrir,i mUzakere ve !rr 7 a c• 
ve bu meyanda 1\.Iontreaux mt kı;ı 
vc~esint0 .mza>iın& n::ıen1ur <'C.. c 
mur~hhasla.rdan b:ri S'fatl1e f len 
müzakereler' yapmı;;; ,.c l' •u.• 
l~indc bütü:l safah!ltııı muz~l:c-ı
ve lr.t&cı kend'sine lc\"dl edlln"' 
tir. 

ı - İd,,rem:z lh!iy2cı 5ç~n numune ve şartnamesi m ucibince 
10.000 000 (on mil)'on) adet bira k.•psülü pazarlıkla satın a!ma. 
c .. ktil·· 

b 
vd .. d ' türlü fpdıık3.rlıkları ı·apacak\ır. rlln1ektedir. n.l t UQ OY On Q bile sonras.ı için bu !"B""'-'e C na:l 

9 erı V r 1 ::\'>.hrui<al Ofül hazırl1klarrnı Ekte •,öı·lc denmektedir: " o1maları. AJm;ınlar i~in dün;yanın ============== 
.. "\o·a..,ı:gton, 1 .IA.A.) ~ Hariciye yapınskta ve stoklarını h&zırl&· Bir kEsiındc Yunker.s 52 tipırıdel tn büyük• bir başarısı olacakt-ır. rin n sırrını burada aramak do!:. 

ru CJlur. E~cr ..-\1n1anlar Rus p~ 
roll"rını ele ::cçirem(·ı:lcr \'e bu 
yUzOO.~i. (pes) diylp hııırptcn c·t"
k!lirle~·!c, bu:ı· ~a~n1an1ah \"C t 
nu cii\ asrın1ıı harbir.:n ycn1 bır 
c ı-,·csı diye kabul ctn1elidi • 

2 - P•ı•rlık ıı.&.942 tarihi re ra•tlıyan •alı ıünü ş&at 11 d e 
Kab•ta,tı Levazım şubestndck.l alım kom isyonund a :)'"pılacaktır 

3 - Sartnamcl~r her ıün sözü aeı;en ~ubede ı:ürülebilir. 
4 - İ-;.teklilerin p:ı. a.rhk i:;in ts:r n olunıt;ı ,gi.ır. \ C ~aatte yüz· 

Jc 7,5 guYcnr.ıe p•rillari:c b;rl·kk ~dt ;cçcn koml3)'1Jna :elme:c.ri 
ı;~n olunur. (83141 

Na~lıoı. Birle~ık Amerık11 ... tarH!ı.n· maktad:r. En ;rakın zanıanda satı. on tayyare asker yüklü olarak ye· Çünkü zamanımız harbinde pet. 

1 

da.n he.r ay. deniz :·oluyla '\":una.nıs· ~a geç lecektir. re iruni,tir. Sovyet kttaları in'.c: rolun işgal pttlği meYk i tutacak 
tana goııderılecek 1..ı b!n tonılıl.to bu~ İaşe i~;(erinin Beledıyeyc :eçmc· sah.la.rına. taarruz ederek altı Ai"'I bir kuvvet tasav\'ur edilernc.~. 

! day ,.e)a unun nakledUebılmcsi 1. s üzeri .. c B~lf'dıyt"dc ) .. ,..;d~ı •kı man tayyares r.l yakın.~lar ve u; j..,tc Alm'"r:ların bütün teh!:ke!('· 

1 

Çln Alm:ınya \'C Jta:y:ın:n ::erbE'.Jil r.a. tnUıl\' nl k ıhdas c:-d ıece'ı h;.ab~t ta\yarey" ~ ha .. sara .uğratmışl3r- rl ve zorlµklar• ~Öl.ı'! al,· rak p-t-
kıJ mus.ıa.de.si ve:rdiAlerıni bugun bıl-ı d d · ş d ı ,. - - · .. dirm.ı~•r. o;;ru. C'i:1«1·r. ım ı ık bö) •C b r

1 
dır. Yere ıner. du~rnan kıtaiarı n1. rula koşnaltırınıı1 ve bu u&:uı·da 

~"' du~unnıu..Yoruz, ha. veya cs•r edılmişt.ı.r. 1 mil~larr.a irısı.n kanı dökmelol. "1.ha Te\•fik Taa..ı 
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BAYANLAR ve BAYLAR 
Mlicıı•oı ıı!ft!le clBhna llM>r.li ,. PWWN b1. eeb M ,, 1. w 
dm·ar -.atleı:i. altın Ye plAUa .. ..., yödlderf, ~ ~ 

stlslti ÇiÇEK •e PIAID...o\ıı ve ~ c$ev~ ~ MıD-
ıtn ~ bahmdardnpmma Mldbııatide fJ'lld ~ 

No. 18 

~SiNGER No. 18 
Bu.salı gününden haşlayarak şimdilik h3ftada 
bir olmak üzere bir (K.ÜÇÜK )L/JNLBR) sütunu 
açıyoruz. Dört sat1rhk bir i."an elli kuruş, her 

fazla satir on.beş ku;uştur. 
Saat Magozolars 

ADRES: tSTAN'BUL, EMİNONÜ CADDESİ Ho: 8 

, Pırt.nta 

2" ı:Imaııı 

280 Lire 
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ATEŞ TUGLASI 
Vapur Ocaklarında .. 

Sobalarda, Maltızlarda 
En Fenni şekilde imal ediJm;ş 

REKOR LJJ'EŞ TUiL&Sl 
Kul/ammz. ÇÜNKÜ 

REKOR M k Teminattır. Depo adnıal: Tdth sQm· ar 8 rttk Kemerll 90kak :Sft. %1 Tel. %419'7 

Satılık ve kirahk emlak, iş veya işçi aramak, 
eşya satmak veya mübadele etmek, ders 
vermek veya almak, işinizin adresini az 
masrafla duyurmak gibi maksatlar iç n bu 
fırsattan istifaje etmenizi tavsiye ederiz. 
Hele buhran zam:Jnlarında Küçük İlan sütun
larından her memlekette pek çok istifade 
edilmektedir. Eşyanın her nevi m8hdut olduğuna 
göre elinizdeki lüzumsuz eşyayı ihtiyacmız 

olan eşya ile mubade/e etmenin çaresini aramak 
akıl/Jca bir hareket olur. ~So~ld-a~n_....sai~;-;...-.-1-- Btr huküm-1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

dar; Son. 2 - Bir uzvumuz; So. K \ Z f LJ ı·ı Ek ·ıt IJ" 
Narı Demirağ 

Y eşilköy T cyyare 

Alanında 

lstanbuJ Aıllfye BtrhK'J Ticaret 

Mahkemesinden: (94%/2%2) 

nuna b!r harf gelirse hesapsız har· apa ! ar su ı e sı me anı 
camak olur. 3 - JUb3rmak. 4 - y t N f M"d" l"".., •• d 
Demiryollarında kullanı~n taş par ozga a ıa u ur ugun en: 

Su ayın 23 Uncfi pl\Ztır g11ntl UÇUCU 

ve yapıcı talebe! r arasında tayyare 
ve plAnör mtlsabaknlan yapılacak, 

mUkAiatlar tevzı olunacaktır. Gös
terı ve ya~laıa saat 14,30 da başla
nacaktır. 

Eti Ban>t ll!ltanbuJ Şube!lnln lf Ban 

kası 18tanbul '1-lbesi tarafından Gala

ta.da. Fermenecller cadde8indc 70 nu

maralı mağazada Jak Krespl'ye öde. 

rnek üzere verilmiş olan 11.3.942 ta· 

rih ve 1633241/3472 numaralı 755 li

ra 10 kuruşluk çekin zayi olduğun

dan bahisle iptaline .k;ı.rar verllm~I 

\'ataru dıi~an teca,1lzllnden ma- Jıı..k Krespı tarafından iddıa edildi_ 
sun bulundurmak ıçın ihtiyat elemanı 
yetiştirmek ga.yerunc mntuf ve Türk 1 ğlndcn işbu çekin bulan tarafından 45 
dellkan.lt arma yaraşııcal;: yec;tuıe gün içinde mahkemeye geWrlmw ve 

spor bu nevi ho.rcketlcrd r . ı getirilmediği takdirde iptaline Jtarar 

Her 'lılrJ< gelir seyred<'billr. verileceğı ilAn olunur. (43i5) 

SÜMER BANK ~ 

YERLi MALLAR PAZARLARI 
Müessesesi Müdürlüğünden: 

çaları; Fakat. 5 - Blr gün evvel; 
Matematikte kullanılar. bir harf. 
6 - Zeybek ulusu; Uykudan k.ıılk; 
Bir h-ayvan. 7 - Yilz yüze; Tersi: 
bir av vasıtası. 8 - B"r renk; Ter
si: kurşun. 9 - Babanın yarısı: 

Taharri etme. 1 O - Seyircilerin 
oturdukları yer; Gramer terimle· 
rınden. 11 - Ermiş; Bir hnyvar 

Yukarıdan aşağıya; 1 - Bir hü. 
kilmde.r; İşlenm ş ağaç. 2 - Ter· 
si: renk veren madde; Bir çiçek; 

Kervanın ortası. 3 - Damızlık 

ç"ftJtği; Bir kuş. 4 - Beyaz bir 

madde; Başına bir harf ıellrse ka
lın kafalı olur. 5 - Ka~ınılmaz; 

Başına bır harf gelirse ince krl 

olur. 6 - Kireçten çıkanlen bir 

madde; Nefiy edatı. 7 - Sonuna 

1 bir harf Have edilerek ters çevri· 
l 11rse yedi gün olur; Bir mabut. 

8 - Bir sayı; Bir yılan. 9 - Sıra; 

Hazır. 10 - Mübadele; Milsaba. 
ka. 11 - Bağlactılu; Ke•ın. 

DÜNKÜ BULMACANIN BALLt 

1 - Vm:pt • Yerköy yolunan O + '60 : 8 + 916 ımcu Klnı._ relt'r 
a.r.Mımda. '74103 lira 58 kllr'1q keııplftt Vuymıt Şoea ~e lmalAta ıanalye l~J 

kapalı z:arl usullJe eksiltmeye konm9'tur. 
:? - Bu lıte alt şartname Ye evraklar fıualardırt 

A) Ekt1lltme tartnameıııi 
B) Mukav.,kl projet!I 
C) Natıa ltiıorJ ge11el .,.,.tnamesl 
n) ŞM& ve köprüler f~ 9&1tumne• 
E) ~tetraj keşlt holAllMı ve prejeler. 
J"tddller 'l'OZt,-t Na"-mda hu evT'M ~ .....___.. peblllrt«. 
S - ElaıHtme 28A~ı t&rt1l cuma stml Mat 15 de VllA)'flt Daimi En-

cttmmnde yapllacaktrr. 
4 - F.Jmlltmt-y~ ~rebOmek tıı:dn ~Jdlleri11 48M Ura 18 kDn!f mavak 

kat t.emlnat ,·erınelut \le bmMlan ı.ı,tıa ~ ftlMiki haiz bahııuna111 
lhmub:r. 

A) En o 58 bin Jlrahk yol ~ yaprn11t lııahumwı 

B) Iıqaatın meftullyetl fen~I ~ e*mtıf bir mtıllel:Mb "'18 
fen mfJIJlora ıst.Oıclamms taahhftt et.mest, 

C) ]hale tarihlndm upri S l'tbı evvel mtlncaatla YHt.yettea ell
alltmeye gittbllooeıklm1ııe dair YMlb alnmlan ..,ntır. 

5 - TekHf nıek~lan S öndl mMdede ,._ın 9&att.fın lıılr ..at enıe
llne kadar Daimi Enclhnıene ptlrllerek Ene6men --H~ m 'ôrn mu
kablltnde ,·erile<'-ektir. Poıtt& tle gönderUeeelı: tmıktaplerm ~ 1 üncll 
maddede yazılı uat.e k:Mtar gelmiş olmua ve 4119 zarfm mtihOr 11111mn ile 
iyice kapablmı' buhınmuı IAaumlır. Poıt&ada ellııeak g~lmleler kahal 
edllmeL ( 831 o) 

Blrincl devre pamoklo mea~ t.eovztatt- lştll'llık etmek ihıere 

lla&'ttne kadar teVT.I lrtlflOllO atmamış eıtanlamt kupou almalarmı te

mbı• atf&l'ıda adresleri ya.zMt dört mahalde kupon ~ ekipleri

miz J'5.S.9-l2 cınnartcsl günü akşa111111a awlar vazifelerlıte devam 

edecektir. 

Soldan sağıı: l - Tekaüt; Hem. -----------·p--
0
--K--E-•R-9' 

2 - Ad; Aksam&. 3 - Bataet; 

An. 4 - Abe; Ebe. 5 - Kutu ku· 
Henüz btr:lncl derıe pamnklu ~ tfn'Zf kuponu almamı' o.. 

lan lııtanbul Beledtye hududu d:ıhllindeld •yın halkın nütnA <'.lb.da

aı ~ ekmek lıuımelerUe bu müddet zarfl1ld& U,VU ekiplerimbıe mü

racaat ederek tev.,;I kupona ahnala" tta.n olunur. 

şu; 'Me. 6 - Akonitl.n; Ad. 7 - TR AŞ 81ÇAKLAR1 
Ramak; $1. 8 - Si; Yaka. 9 -
La; Maahaza. 10 - Uyku; Şamar. 
ıı - Tırmıklıamak. Cildi tahriş e!mez, 

Kupon te\'zl elrlplerimldn çab'ma.kta olduta mahaller: 

ı - Be:rotlundc '.J'aktılrndekl Bmn kllillMI htn•ında, 

Yuk&rıdan aşağıya: 1 - Taba- cildi yumuşatJr. 
kat: Lut. 2 - Abuk; Sayı. 3 -
Kategori; K. R. 4 - Ada; (T) u- Her yerde 

2 - Alemdarda AdU Tıp Mile!ı9elleSI yanınd81d tıebll blnumda, 

ı - Uaküdıırda Uncular ııokajuıda. 

4 - Kadıköyünde Kadrköy mafazasmda. 

POKER 
na; Mum. 5 - Kimya. 8 - Tat; 
(M) uta (t); Aşk. 7 - Etik; Hal. 
8 - Sabun; Yama.. 9 - Hane; 
Azam. 1 O - Em; Maskara. 11 -

:Ma; Vedia. ••••••••••••••••••••••••• .. 

8 ORSA 
"I AGUSTOS 1942 

ı Sterlin 5,24 

100 Dolar .30,70 I 
ıoo Pczeta 12,9375 
100 İsviçre fran1tı 30,365 
100 İsveç kronu 31,16 

ESHAM ve TAHVİLAT 
~ 7 112 933 Tilrk borcu 

tranş I 23,75 

51,25 

Türkiye CDmhuriyet Merkez Bankası 
1 AGUSTOS 1942 VAZiYETi 

AK T 1 F 
ltall&: 

Altın: san KilogTa.m f4,st6.~/6 

Banknot 
Ufaklık ······--·---·----

Lira 

104,954 .043.09 
6,317 ,082,50 

199,753,---

PAS 1 F 

8ernlaye: -·--·--····-·---................ • • • •••• 
lhUyat Akçesi: 

Adi ve fevkalMe -····---·---··-.. 9,412,135,73 
111,470,878,:19 Huııust -····-····------ 6.000,000,- 11Hl2,135, 73 

Anadolu Dem ryo!u 3 

rst;°nbul Tttmvay şirketi 2,10 Dablldeki Mahablrleııı 
Ted&Yilldeld Banknotlar: 

r Radyo, 

&ahibl ve Neşrıyat MüdUrQ 
A.llmfıt ı:mlD y ALMA."'( 

,-atu N~t TUrk Ltd. §ti. 
w-.. .... 1 

Türk Llral!lı -·-····--··-----·-
U:ıriçteld Malaablı1et': 

Altın: San Kilogram 23.94.8.013 
Altına tahvili kabil serbest dövl%leı-

Dlğcr d1Svl%ler ve Borçlu kllrlng 

bakiyeleri ·-··-·----·----
Hazine TabvWerl: 

Deruhte edl. evrakı nakdiye k&rfılıtı 

Kanunun 6-8 inci maddelerine tevti
kan hazine tara!mda.'l vW tediyd.t 

Senedat Cüzdanı• 

Ticari Senetler . ······. ······ ....... . 
ESlıam ve TahvUAt Cüzdam: 

(Deruhte edilen evrakI nakdi· 

A - (yenin ~ılıfr esham ve tah· 
(v11At (itibari kıymetle) •••••• 

B - Serbest esham ve t.a.hvilAt ... 

Tahv11lt Uzerlne avans •.•..•..•••••••••• 
Hazineye kısa vadeli av&n.9 .•.• ••.•...• 

Hazineye 3850 No. lu Kanuna göre 
açılan altın kaı,ılığı avans ....... .. 

33.&48. 796.38 

-.-
51,958,813,29 

158, 7 48,563,-

24.221.621.-

339,582,161,49 

44.833.139.93 

10.508.443.45 

3,098,31 
7.905.723.~ 

-.-
250.000.000,-

Veken 

85,1()7,8()9,67 

134.S26.9'2.-

339.582,181,49 

M.ali DA.38 

4J500.000.-
9,SM.2{6,46 

Denıhte edilen evrakı nakdiye ...... 

Kanunun 6-8 lnei maddelerine tevfi
kan hazine tarafmdan vW tediyat 

Deruhte edilen evrakı nakdiye b&· 

klyesi ··-----·-·--··---·--· 
Karşulğ'ı tamamen altın olarak 
ıllveten tedavWe vuedilen ••••••••• 

Reeskont mtıkabµi u.t.veteıı teda~e 

vazedilen ·····-·-·-··-----·-- - .. 
Hazineye yapılan altın k&rfılrtı &• 

vana mukabili 3902 No. lı kanun mu
cibince Utı;veten tedavüle vaaedilen 

Mevduat: 

Tllrk Lirası ·········--··----·-
Altm: Saft Kilogram 877,W 

S8l50 No. b kanana söre ha&lııeye 
açılan avans mukabili &evdi ...._ 
aJtalar: 

Sa!il Kilogram 55,Ml,930 

DöYiz Taablıüdatı: 

Allına tahvili kabil d~er ........ . 
Diğer dövizler ve a.laC&klı klirlng 

bakiyeleri -········-·-c--····--

158, 148,583,-

24.221.621.-

134..526.942.-

40,000,000,-

288,500.000.-

142,.500.000. 

Ul6.377,891,08 
1.234.1&4.05 

78,124,167,90 

-,-
25,310,403,56 

Mubtellf: --··------·--------t 

1 Temmm 1931 ~ lC..rea 

IMoltto badd1 '% ' Alta Dlertne ..... ~ 1 

~.tl26.fJ42,-

W,81:.0M,13 

78.12',187.90 

25;310,403,56 

131,979,989,08 

KUPONLU. VADEU ·MEVDUAT 

VARLI61NIZI TE ~EDER 
~ 
1. 

~EQ AV1N BIRINOb PAQANlN · rA1Zl·VEQUI 

TÜRK·T(CARET· BANKASl·A·S 

Maarif Vel<illiğinden: 
Köy kadınları (ezici kunlamıa ö:retmen ~trilmek tt.-re llÇUUlls 

kurslara Kız Enstittrerirun muhte!J! devreleri mezunlarından DAllllMl 
alınacaktır. 

Bu kur!!larda b3.,arı gösterenler ba.tlanl"!Çta 50 lira UıcnCle Jlıllıf 
kurslarına öğ'retmen tayin ed!leceklerdır. 

!!!tekli Kız EMtitUsü rnezun'.arının doğTud&n dofru3ııa Yeya bir mele• 
tupla mc:ı:un oldukları Kız Enl!ltitüleri mUdilrltlkler.ine m1tl'aca&tı.n. 

(8H8 • 1219) 

Devle·f Denizyolları lla-nları 

tMROZ HATTJ 
Tarmki DıtRO'Z postası yapılmıyacaktır. (8629) 

Gayrimenkul Satış 
i LAN 1 

Beyoğlu Sulh Mahkemeleri 
BaşkitipHjinden: 

Tanaf kısı Rarlk?iya Papasoflu miruedan lınniai 'Ya!fs lte Dlndtrl 

Papaaoflu ve Vangel ve Yorginin '9-yi&n ve m~reken mutuanıfı IN

lundaklan Beyothında Tarlaba.fı caddesinde klin eski 131 yeni Hl 

No. ile murakk&m bodrum ve :r:ımnin katmdan maıd& bir ....., .. la feY 

kani katlı kA'gir ha.ne fUYWnun tzaıesı .zmuunda açık arttırma,.. kO

nulmllfhır. Haaıer.in mahuunen kıymeti: 7000 (Yedi bin) liradır. Kel&· 

hai aathtye8l: 28, '70 metre murabbaıdır. Bodrum katında bir ....u.Jı .,.. 
odunluk, k6mtırtnk, :aembı katmda medhal ..,. he!l., a.ııma katında ldr 

oda iki fevkani katmda birer aof& birer oda, bit'«' helJ. ve en 8ılt ka

tında bir aota, bir oda ve bir tarasa ~attur. Elektrik, TlırUe llu.. 

yu ve hava g-azi tfıllsatmı h~ olup ·llarfoen kAgir, dahilen aJltap ve 

Yatlı boyalıdır. Seir evaat ve taksimat& ---ed zıı.brt 1IVUMI .. 
ıuı,tt raporıında ye.zrlıdır. 

BtrinCi açılt arttır:ma111 28.8.942 tarthme tıeıladM eden cuma itini a
at H den 18 ,... kadar Be:rotıu sulh mahkemeleri kalen oda*nda ...,. 
Jd.tip nelldinde :papdecaktır. A.rttırma ~ nıahammen.Ja,_...J'lılde 

yetmi.f belpnt balmMığı takdirde en eon arttıraıun taahhGıılG IMıllt lral

mıak üzere mtDayede on g11n uzatııaralt ildnei açık arttll'IDUI T .t.NJ 

taı1IUne .m6adif pa.zarı.ı g1bıö ... u. den 18 ya kadar tıcra eımenk 

en c;olt art:t:m'alla lra:U olarak ihale edtlecekttr. Ihale güntıne Jr.edllo 'lıL. 

~ ft birikecek belediye hin& ~e evJcat a..m '· ıllldıırıt• 

ve 20 eenelik ta...m bedeli, ilnıie pı.dl&. teüülye rümmu ve tapu '" 

kadulro harçları ~e aittir. Arttmnaya iıpt.lrak fJdecekillia JlllU

ham.men kıymetin ybde yedi buçuju nl.lbetfnde ~ aqeıdnl ..,a 
Dlillt bir 'baDftnm ba niıııbette teminat mektubunu wıuteıen fUtbr. 
Arttmna bedeli pyrt menJall «endta!ae ~ olw.n tan6nııla iMie 
gtbrlinden itibaren derhal veıya ~k mühlet içinde mataame .......... 
ödmnaell ftlflC'buridir. Odenmectiti takdirde ihale fGbedlleNk hDMllD· 
deQ ~ en yülatek teklifte bulunan Jdmae arsetmif oJdwla hdel ile 

aJmata razı oluna ona ihale edilecek w o da razı olmu Wf& 

bahmamıu8& beaHlft yedi. ~ mttddetıe açık arttmnaya ~

tir. Tapdacalr nn aı.kadarlua tebliğ edllmiyeoektir. ~ -

da en çok arttıran& katJ olan.k ihale ectileoek ve ber iki halde lıılltaet 

ihale edilen kimse iki ihale araamdakl farktan ve zarardan ..-uI 
tutuıac:&ktır. Ilıı&le bedeli farkı ve geçen günlerin yilade bef faist 

aynca hUlcme baut kalmabızm l&hsil olunac&ktır. lpotek sah11d alacak 

hlar ile sair a.Wcadartamı gayri menkul üzerindeki haJdanm. fais 

ve lft8,8!'8la n aaireye dair olan kldia1arnu evr&kı mUabi~ 111.n 
tariltnden itibaren on beıJ gün içinde •tış memuru bulunan ııilehktme 

~tibine bildirmeleri JAzırndır. Akat takdirde hakları tapu ltıılllt

rtyle aablt olrruya.nlar aa.a. bedıellnin yaplafma&md&n hariç bt. 

ralulac&k!a.rdıT. JıCUza7edeye i~tJrak edenlerin bUtlln aatıı, fU'tlaa'ı· 

nı kabul etm~ ve evvelden ~enırn. n bilerek gayri meftlrule ta
lip bulunm~ oldukları addedilerek sonradan itiraz?an MMmU ola.. 
nuyaıeatmdan saU. gününden evvel taliplerin gayri meDkultl patp 
görmeleri ve fazla malarnat almak l.l!ltiyenlerin 942/50 No. ile ınaa-

me ba.fkülpüttne mtıraeaat etmeleri iJAo ol.umar. .. 

Liseler Alım Sabm Komisyonu 
Reisliğinden: 

Galatasaray, Haydarpaşa, Kabat&f, Çamhca, Kandilli, Erenköy t• 
lertnin 19U malt yılı ibtiyaçla.rı olan 2'702 ton kok ve made.ıt khıtlr. 

ıertnln Türkiye Kömür Satq ve Tevzi 111811111 ı rMıı depolarından olllul· 
lar& kadar olan nalrtiywll 1486 Ura 80 ınını. tahmin bedelle lrapalı mt 
ul!ltllüy!e eltlDtmeye k~- nk teminatı 1103 llr11.dır. J!2biltme 
2U.942 paartem gQnil nat 11,30 da Beyoğlunda Liaeler Sata Aba 
Komlayoııu b1numda rpılacakt.Jr. 

Iatekliler yeni yıl ticaret odaaı verUru;ıe teminat makhusu ft teJı:
litlerinl havi 2490 sayılı kanunun tarlfatı dairesinde hazırlı)'Uell::lan 

kapalı arf1annı yukarda ııöztl g-eçen saatten bir saat enellDe bıMr 
komisyon ret51ifine makbuz nıuk&blllnde vermeleri. ŞartnmnQ'i ..... 
mek ~ Galatauray ıı..iMe ~ kAtipligine mlreôlat 
•tmeleri. ( Mlt) 


