
t AGUSTOS 1942 

1 PAZAR 1 

efinci Yd No. 1531 

İDARE YERİ 

Ntıruo8mllniye: No. 17 

Telgraf : Yeni Sabah İstanbul 

Telelon : 20795 

Her Yerde 5 Kuruş 
a ± GİhVDELiK ~İY A8i HALK GAZETESi 

4 iincü Dil K~;~lt~ııı r-Toprak kanunu..'..:
'3 -projesi-• 

garın sahalı ton/anacak Bütün esaslar 

_J T.- -· 

MEBUS 
> 

• • EÇIM 
r yeniden gözden ~rubn!tn~Y. liyeleri, Maarif Vekilinin Reisliğinde Atatürkün geçiriliyor 

... 1 Ziyaret d k Ankara, 8 (Yeni Sabah) 
h - - e ere Kurultay adına çelenk koyacaklar - Uzun müddettenberl ha-
'Olamt- ,.. - ;;ı Ank 8 (A.A) Til k zırlanan toprak kanun proje-- - -t<OY; •tvn~ - - - - - - ,._ Dil K ara, ,.._ · "--k t rli sinin yeniden göz<lffi geçi-'"~ko - - - -~ • • urumu ""'nel .,.., re er • "'~ Tada M - - - - - - - ğinden: rılmekte olduğu anlaşıllyor. 
~ ~trad:ı mü- oskova foplant s mit edilebifüdi. Dördüncü Türk Dil Kurulta· Bu proJe ile takip edilen ga-~}ır_ toplan- 1 1 Temsil etüğin, yı, 10 Ağustos 1942 pazartesi ye ~\ıdur: . 
hQk/~gıı nıu- r den daha par- günü saat 10,30 da Dil. Tarih • A: Toprağı olmayıp veya 
lı·fık ~~ Mut- 1 lak ve pek ko- Coğrafya Fakültesi konferans yetmeyip de istiyenlerden bu 
ciı.n ' Ynaklar Doğu er. h . .. !ay bır zafere salonu.nda açılacaktır. kanu.nda yazılı şaı tlan haiz 
•. gbcl n h:ıber in''l>(•ff-•· ·P t~S:''.dll,, Alman nail oldu. Fakat Kurultay uy·· eleri sabah saat olanlan toprak sahibi yap· "-r ı.. ,_,_ •• ,...,,Je "-"'l 80.d ··ce R · b"tıı edi • 
lıı~ Qu·ı he~"l•ta lxı!..-ımıtı;/a;ı tlı,.,·,·,.··l·~ uks 'ınş lteı 1 .. ve 10 d'.1.11 önce Atatlİı'k'ün muvak- mak, 

,. ' ' bı- ., ıı ursc pe gı re uze- k t k b · ·· ·· d t ı kl B : Rendileıine toprak vc-taJıınıyar "" "''' frwJ.;/;;t <·dilmek talıiidı·r n"ud 1 · h a a rı onun e op anaca ar rı· ıenl"rle ı'.-:<ı·,·ıHal vasıtalaı·ı ı,. . · "'ıs- Fak.ut h 0 · · en ava ve başta Kurum Baskıını Maa- ' ·'' 
d ~ lhuı·clı;U'in '~"""" <ar hı M!J<>li ,:ııec- muharebeleri ne rif Vekili oldu" ıialdc tnm nok>an çiftçilerden muhtaç 
b~lu~~':::~ovada bir 1tui1:::._·'.1n<h}.•1: 1 kat_ı h.'~ ~ı.ccsındo . öyle saat ıo da Ulu ~deri ziyaret olanlarla topraklan ilzerin-
Luı . :-'il ka. 11tırbi;ı b;:1 iZ degıldır. ıııtmedi kı, ar- ederek Kurultay adına bir ç~"- de tam ve Yerimli bir işlet· l(ıuz "' 11 lırse Iıı. Bin<ko ~ • .ll<ı.:: Rus .. ce7Jlt<:- tık İngıltereye leıık koyacaklardır. me kurabilecek şekilde pay 
lr.ar, dv, Arıı»rı. lı 1 1._ ;,~;:::,~;;'1.9-ı M':'!,tef•k· ~alebe çalmak Saat 10,30 da l{u.rultay açıl- sermayesi canlı ve cansız 
nyı, ·I {<>rnatla- de'lı.ilnııc· M ka la •• ı•ulı,-. umıclı ortadan ma törenine b~anacaktır. deıairba~ temin etmek. 
~a.ı' llgiltere le.ı'ıntş d •· oskoı.vıda bu- kalktı. Hele Bir Kıyafet ve elbise kaydı yok- C: Kuvvet dağılması gibi 
. v~ kı li nln ._ • k ~'!1lar. orada belki !eşik Amerika- tur verim azaltıcı sebepleri ön-• Yyetı . b vıı. "" :ı..,.r i lnı· 1ce ıU • 
ketı<iıı(~ı aş. İaıl cuıu MulT/u, re •h14 mn d:ı harbe iş- . K~rultay~ _gelenler elleı in';'!e· lemeli, 
kon~ııı k neler L t.ira.kiııdcn son- iki gınne kagıtlarının rengıne D. Hükiımetin öğretici ve 
dııkt.ın J ~ 01

• ra Mihverin göre gösterilecek kısımlarda yol gösterici. düzenleyici 

~Cl'llkı tda~~~ HÜSEYiN CAHiD YALÇI~~ mu ~ad de ra tı yer alıu.ar~~·Sa.. 2; Sü. 1d,)1.. (Sonu Sa.. s Sü. 6 d:.ı).I 
r - kat'ı surette ka ~ -

l<a.l"Jıl?3 cı rrhes·n arlaşmış oldu. 
Plnıılıte olan ruuh ' cereyan l9-10 yazından soııraki oby- Hind kongresinde 
!!~kO\a gö~:cı"~~~lcrle bu !ar, g•tLlk(e <l1;1k, beliğ bir ma
-~uaı.;ı ~düt 1 •0 n a ·nı na alaı·ak bııf12amızdcı g<"çit 
Ztıun ik " rıı 1 n- l'V rt'Sı y· Al. · 
ti ıncı r·ep'lıey taa'.IJ • k' - <U • u)>lyor. manya zafer-
' ~ı ~nnını wrı~ı '', <ıt· dtn zait-re yiiriinıeııi, Alman as
~. 1 ceı•Iıe, her.' ~\· l-a~at li~Tleıi . bü~ük icr.aatlar temey-

.1 8'Jlı.erı,k ış;dir lt'J< t-n <'V'iel. Y1tZ ettiler, bıitUn Avrupa eUeri
dipivmauarıı, k t ıınu .ııaln17. ı ne <liıştil, Rusyaya yayıldılar fa. 
eııl<lcriı: lhtiı aıf.'6 ırıp atalı le- kat ht>r l':iinün muharohtl!'i bu dıır ı ki n VC•l"Jn(:k , _ 

· nci C'{'f.h. · zoı- mun..,z:ırn ve• muazzam ınakine-
;eYQ tarıJı..ııi; ~~1~1 açıln.~sııııı Yi bir pan,a daha cıitmekten 
1 ermek hu<;usıınd- tı.ıı.e ka .. ar başka nPlıce vermiyor. Blitün 
"" clileı.·inı llaJ"-· ' dıı lom"Uar g:tyr~tıe ç.:ılı~:ın ve <erefü ha-

iCRA KOMiTESi 
lngilizler aleyhindeki 
kararı büyOk ekseri· 

yetle kabul etti 

DENİZLERDE 
1 Alman deniza;w:;-1 

1 
yeniden on aıt:·~;~i, 1 

daha batırdı 

Alman tebliği 

Bu sabah Üniversite konferan• salonunda yapılacak, 
mebus •eçildikten aonra Hariciye y ekillijia': t~yi~! muh 
temel olan N. Menemencioğlunun bizmetlerlnı bıldınyoru2 

Sofya Elçimiz Şevki Berker Umumi Katip oluyor 
Merhum Dr. Refik Saydam- C 

1 
dan açılan İstanıbul mebusluğu,,~ ' A 1 AFRIKA'DA 1 için bu ı<abah saat 9 da Üniv~r.- RLJ S YA _D _ 
site konferans salonunda scçım • 
yapılacaktır. Saat tam 9 da 1-

~;r~::~~b~~ac':I1~~! Almanlar Kafkasyada Merkezde ve şimalde 
!5iEıt9i~=:~Tt~~ Ruslan durmadan topcu faaliyeti 

' ~~~~:;;l=r~lerek reylerı- kovalamıya basladı gitfikce hızlanıyor 
Partice ııehri=deıı namzet 

gösterilnıiJ olan Numan lfene-
meneioğlu, Cümhurıyet devrı-
nin yetiştirdiği güzide harici- Kurganoya 
yecilcriıniıldendir. Meb'us se-

alındı: ngiliz tayyareleri 
ç'ildı1kten sonra Harıciye Ve
killetine tayini kuvvetle muhte
mel bulunan Numan Menı-men
cioğlu'nu okuyucularımıza da· 

ISonu So. 8 60. S da) 

İkinci cephe 

BERLINE GÖRE 
MOttafikleri muvaffakı· 

yetsizliğe uğratan 
Atlantik muharebesidir 

Alman kuvvetleri 
Karaç'ın şimalinde 
taarruza geçtiler 

f A A. tclqr<ı/"tırrndan 
1ıül&ıa edi/m.\.'l'fl1') 

Alman teuııı,rı sudur · 
Kafka.<y· bi>lgesm<lt• ılıi~m3 rı 

durmadan kı nllanm:ıktadır. 
Krasnod:ınn 30 kilom~tre ş •. 

1 
mal ve ~inı:ıl cloıi1l~uncla Almqn 
kıtaları düşnıamn hır tank mı V• 

ııiini y:ırnı~tlI. ' 
Seı-i te~kıllerimız. Lab" nt·~· 

(!Sonu ısa. 3 :Su. ~ el ) 1 

• 

Tobruk ve Marsa 
Matruh üslerini 
bombaladılar 

[A.A. telgmflaNn<ı"" 
Jtıdıi~~ rdilm4fır 

lngıfo: oı ta şar;; tebliğ• "u
dur. 

" ~ 7 ağu~tos gccrsi k.sıl 
kü•lnnmız blitün <·t•pht>df\ ld.d.'0-
yct g,ı\Rtermişlerıfü. Şima: ve 
nıcrker. kf•RimlerinttP topı ın1u12ı 
dıi~nıan rnevzil~rıni bomb'lt ılı..; 
m•m eUni~tir Merkf'z k<' ımıııı 

(Sor.o S.a 8 Su. dtJ ' 

•• 
' 

lfl(:yE"-Ji ''"1YCt t!alı'»ı· . t 1 b' · · ., ı "1 ı-ler. Mos~ ' •u ~ı.r- ıra nr ırıktırt·n bu onlu, son 
a!ldıklı111 bilinft ovnıl; top. zafer vohı üz"rinde d->iJdir 
nıı l':•f .,_ •n zatıanr ı· ''·"f. • · .,, · lı . · a...,rı rrılizak ' l'll- ,.,.. ere gırecck yoln arkasını ~e-an >GlYade BİYasi <'rPlçnr da.- Vlt ını ·, sadece çabalayıp dıır-

Sivil itaatsızlık 
hareketinin ilk 

örneği gösteriliyor 

Borlin, a IA.A.) - Air11an İkinci bir cephenin 
orduları ~kumandanllğının kurul ası 

Is tan bu yuzme 
• 

ı ilf.l.!ği rn~ı. lert' ta- ıı.aktadır. 
tc.ln·. , ... k '"İ• hı b !dk1't"n :'.!fi lr "'U 

li Siyn.,ı InCf;(·J.;,,,-,ı _ 1 hakemcı;ız " ıniiı ~ surr•tto 
Deniznlblarımız ııimal Atlanl 

hu~uat teblıgı; m 
mukarrerdir: o nası şamp, 

rlıen en e\'Vtl nk en hah ~c'~- · 0 -ıııı. ;,ı!Tc:k şuurlu v6 tıcrıak 
h t eu11ı ~I . la ;;~le-. ek o- ı bir Pek.Jdc olsun bütün Alman 
"'ta<L" Suhta.Jı ~· Fakat şu millı-.ti brafmcfan idrfı.k ve 
d;ı, Y<'llıiz gôriJJ"" lıııek, v ka- ' takdır t-dılrncmdir ki Mllıver til
lı:<·~ .neıııııı ağıza uy<,ı kı, . sulh k~lt·ı·iı.ıde rnHnwıyatı kırm:ı.l<ta 
l'a>:. ~ı oluyor :tn1ak bile bi- ve. ?'Pı.~ yaratmaktadır. P.ıımı 
du~unebilc-<:ek · ııgıuı Silllıu ılcgışt•nııcnin hiçbir imi.anı 
1"• lifır·ak nuıı;ıKe ~~Yt~ek zünı Yoktur. Müt.tcfikl . ı· ise, harp 
dır ~l~ nl. P1~UŞı;rı zuınre- h~.ırhk}.ırı eaha,ınuaki gayıııt
lae gorüJınUyoı:ıtb r hır taraf leı-ı. gdıştık~e daha fazla ümıt
llıı aııkcri \'e .iah;•. nıuhaı-ıpJe.. lenıYorlar. J<;ğer o mahir hava 
g:'Yet Yerind("(} li .duıınnlan akınlnnnn ~lıırlar ve bir ih· 
~bir va.,ıftaıı.1: v unıı: \"l'n :rar t~bilsünde bulunurlar da 

Gandi, sahibi Hindli ofan 
gazetelerın neşriyatını 
tatil etmelerini i tedi 
Rorn.bny, 8 (A.A.) - Hint 

Birl;jti kongresinin icra komi· 
Uııi "Hindistam bırakımı_, i'l
mi verilen takriri kabir bir ek
aeriyetle tasvip ve kabul etmiEt
tir. Kongre üyelerinden yaln12 
13 ü muhalif rey venııişlerdir, 

;1ıtp. 101ft1'\tt1r1:t~ ~P."""''• ,.,.. ' .. 
naılı tanıntzlar ı<ırıuıımlı. top
Yt.'kiıı:ı 4.0 biıı tonılato tutarında O halde neden aylarca 
bulu. ıın e letıvwtle knruwın 
kat.leler(.' dahli olan 7 tlÜŞmarı ve 
gı:;nııRiııi ve Vinlıındiya kôrte
zinde dt" bır Sovyet a"llizosımn 

Tramplenden atlamada Fahri 
bu sen de birinciliği kazandı 

<;tnıez. Bi!i,k•: ~na.,ını ifa- . karşıl<J1ndalıi dil;<manı söktip 
V.,rı,ı <;ok sıkııı~İı ılhaıısa Mih.

1 
aı:mıazlrrnıa onların Uınitıcri

rııl•ı· Yaııadığı Ve tndıŞeJj nın de ul uklan daralır, ')nJar 
'!<ıntı :ı.Ynı şi'1d muhakk;ıkt ır. da istikbali endiŞe ile görmeğe 

llı~Yetl(, olın et v, ~hrm- b.1şlarJaı·. Ancak iki taraf böy-
1.rutte.rık rnem~~kla bc·ı nber it• bir )'tiıı. i~ine. ılü.«tükleri tak
dıı- FnJıat ik .etıt'Tde dP vnr- . <lirdcııır kı, ıkısı ortası muvak
lllaı:ı ~i .kuV\·:.u zum~e ar;~PCla 1 kat bir >1ulh_ yapmak çaresine 
lllnırı. rin da . n Ytıks~klıKı ve ba~vurulacag·ı akla gclcbilir. 
d.ın bıiyuk l~klığı bakımın- Fakat bugiln Müttefiklerin ıı
~n kaçın:~.0;rk bulunduğu mdi, c-mniyet oha.la artmak yo-

BUgU • lundadJr. Karşı tarafın zaafı 
tıaınıı:ı. ~e .iki J>Chlivar. kar- hakkında da gittikçe d:ılıa bol 
dan b·r:ı ~Yorur. ki, bunlar- ve dah.-ı ~ık malfımat ıılı:ııak-
11ıartt,..1 • Y~nı Mihver bu"'t·· tadırlar. '--, <:nru •· . , un 

Gi!Miniıı aöilerl 
Bombay, 8 (A.A.) - Rint 

kongresi icra .komitesi tarafın
dan karar ııuretiniu kabulün· 
den sonra söz alan Gandı ııöyle 
demiŞt.ir: 

Karar verdiğinıiı harekete 
bcışlamadan evvel zaferi gör
miye çalıııa.cağız. 

Nelı.111.ya göre 
Bombay, 8 (A.A.) - Kongre 

müzakereleri sırasında söz söy 
liyen Pandit Nehru, karar Bil
yük Britanyaya karşı hiç bir 
ınıretle hr tehdit mahiyetinde 
değildi. Hindistanın istiklllli 

(&onu Sa. S SU. 4 de) 

batınru~lardır. 

Başka Alman ılenizaltıll\rı 
bir Amerikan muhribilc keza 
t:J.181 tonilato tutarında diğer 
8 dilşınan g<'misini ballrmışlar 
dır. 

Batırılan gn11ilcr ar.ısında 
mühimmat yiiklU bir vapıırla 
yine lskcndcriyeye tank ve u
ı;ak taşıyıın başka büyilk bir 
vıı.pıır bulunmakta dır. ,_;:._ ________ _ 
Sıhhiye Müsteşan 
şehrimize geliyor 
Ankara, 8 (Yeni Sabah) 

Sıtın;ye M.ileteşan doktor A· 
mm, bu akşamki ekspreı>le 1s 
tanbula gfuniştir. 

ene!erce bu hazırlığa 
IOzum görüldü? 

Berlin, 8 (A.A.) - Askeri 
'bir lı:ıı.ynaktan D.N.B. ajan8llla 
bildirilmiştir: 

Avrupada ikinci bir ct>phe 
kuı'Ulınam hakkında neler ııöy

(Sono Sa. S Sü. 6 de) 

1st.an.:bdl yuzıuf.' ;cr-..ımı;ıy<•r: ı& 

1 

.ıar. 7tJ, (1nlatas;ıra.ydruı ,);o. \IU

na. dün Moda ·uz.ID~ havuzun- zucunluı ıl]lirıık ett.igı fır.:ıı u
da. baı;landı. 15 güıı evvr-1 ynr·ı· sabaknl 1--ı okhılr~a •;eün t :r J.a
b.n seçmelerde ı;:ın-,pıyunıı~.1 \·H ı,.ııdt• g ·çtı Vt> J..lab. ~.ır 
girıne ilıakkıııı kazanan Beyi«»· (,'0111• ,<.;,,, ı,, Sıı , ı•) 

esika ve kart.usu 
fay dalı mı, zarar ı m • 

lsviçrede çıkan bir kitap dünyayı kasıp ka
vuran iktısadi meseleler hakkında ne diyor 

_ J _ Jnak dainıa dün.yanın ı·rJ na.o-
-, kin işi olmwıtur. Hıç bı it '11· 

l:ay,.ctl<.>rinı goııt('nn.ış, bütün Şu halde Mo><kova konuşma
k~biliyeti v l<arfelıniş, hasılı ne lan, belki çok bunalan Ruslara 
lia koYJııu tarsa h':Plllnı orta- Yalnız olmadıkan, samimi ve 
l~e idın:a~ Dıger ııc•hlivan dost Müttefiklere malik bu-
1'lın,ak üzel"Q !"i h<;nil.z tamcım- lundukl:ın hissini vererek 
katı bır bo ~ bi g\.>ı;>ıınüyor. o. mur:cyıyatlarını yükseltmek ga
t.,, ~ekiıı ı; ıştııaya gırif;mek- Yesım takip ed:yor. Belki sulh 
biı- tarar~ ve bunu Y.a~l'ken , S?nrasırula kurulacak Avrupa 
leı,ürmpte • da k~nıiıeıni sert- n:zaını hakkında da:ba esaslı 
~l,'lınıı;tır \e ~UVVetJenıJ•rme"e bir anlru;maya vanlmak i.s!eni
baıılarıuş, · . )' eıu YlJ•rarnaya yor kı, bu sırada böyle bir şeyle 
ııınya llıııhf.llilı~e daha yıpra- işt:gaJ. e<lılmesı de Sovyetlcrin 
llığcrı dıı.tıa'~ .. bir Pt'hlivan? manwıyatı~ .kuvv~tlendirmcğe 
lll!lracaııt et!ütun kuvvl!tl~rıııe ~et edebil~r. Dogu ceı>hcsin· 
Ye Yak!""'"'-~ fallat etıni- aekı Alınan muvıı.ffakJy.,tJeri 

, Mevsimin en gllzel röportajı : 34 

~NGER AVCILARI --
f- '\ oo istikbııli kc,fcrlı:me:ı.. 1:..a-

lm:i~rcdc "İktrn-.t Ye Harp., it-ıza olaylann gel· ·c>.kte r, ısıl 
Unvanlı bir kitap neşredilılı. ' jnkl~af eu<>eegi, bizim ka.ı; . .ıti· 
Bu kitalıı yazan Bay A. Te- mızce. aşagıdalı., şartlı>r.. b ,ı;. 
!eki günün en hayat.! mcse- lıdır: 

~ ·~-ıı bır Peh!ivao sadece Ruı; bakımından dilşli-
ltu eci <:ok bUYİ<.k b; f · nülünıo pek acı telikkt edilmek 

er, ÇüııJıii .ı.ı· .r ark teş- tnbiidir. Fa.kat har'bin heyeti 
~ ecıruls:i ve: Onı~v".r tnrafı- mccm}ıası bakımından kat'! hiç 
J.eı, 11 . ga~ erişnıı.:ız n"dır? bır Manayı haiz değildir. Harbin 
bil bekliyoıııu.nuz ·~ın ne- bu yaz Rus cephesinde kazanıl
ııa elıst"t:? dcniı!*' yapa- ı ~ası 'Mütt.clik11.·r iı;:in mutlaka 
~VN,ci ve fXUninı! ::una ka- laumdır, denilemez Moskovada 
..,.,.._ ııııı ZOrduı- l.lih ır cevap birlEŞnıi.' dostlar orada belki 
~ ... ıanııda bUylİk 0~2eı • 1910 1 bu hakikati bir kere daha izal> 2lltıa bıtııladığı za,;- l' taarr~- etmektedirler. 
~L- - p 0 ;:: .:; u- IIliseytn CahittYAI..çIN 
---. t. .............n~-----....., 

- -'-%A.V .. •1.LAL-

içtiğimiz yorgunluk kahvesi burnumuzdan geldi: 

Zira, Hüseyin Yıldız'ın yetiştirdiği zehir g_ibi h~b.er, 
ağızlarımıza henüz yayılan ıcker lezzetıne kının . 

acılığı verdi: Mevta Mehmet ölmüı! 

Cevat Ş:ıkiri dinlerkf'n, vak
tilc okuduğum bir eseri hatırlı· 
yornm: Y ahıız röp<>rtaJ1aTi~le 
lrendlsine eddbi ve beynelmilel 
bir §Öhret tooıi.n eden "Al bert 
Sondre" nin imzasını ta.şıyan 
bu eserin ismi: "Les pocheursr 
de perle = İnci a.veıları" dır. 

Büyük fedakA.rlıklarh vapı· 

f-:::YAZAN-ı 
~CI SADULLAH 

kör oinııyan bemen h<'men yok 
gibıdır. Çünkü inııan vfü·ııdunun 
~ıı oo nazik uzııvlau, deruziıı 
dı•nnlerde ı;itldetl<.'ncn korkıını-. 
tazyıkıne dayanamamaktadır. 
BiY.e bıınla11 :ı.nlat.ın "Allınt 
Londre" relıb<>rinden sornyor. 

•·- Bugün, dalgıçlıll birçok 
(f:!<nıu Sa. ı1 Sü. 1 ela) 

aşe .teşkilitı kadrosu 
l.liilga teşekküP~l:;d~=---------

lelerini teşkil eden yiye<:ek 1 - Harp 19-12 yılmd:ı ona 
buhranı, wsika usulü, U:.tik· erecek ıni • 
balin arzettiği ihtimaller gi- 2 • Zirai iırtihsalin hak1Jd 
bi mevzulardail açık hır us- elıeııımiyeti n~dLr? 
lfıp ve herkesin anliyabi:&- Bıriııci sual bal;kınd b •h 
ceği bir lisanla bahsediyor; Kitlece bir ıAtıtiıam Lar<'t• ""' · 
bu tınıtıraklı davaları apn- makla iktifa bir Z<ıru..-et ı>lrr.an· 
çık surette t~rih ediyor. Ja lx'rnber, mııhadp mıllctl,rin 
Aynı dava fu:.eıinda ham· "nıh11i zafer<'., kadar ıııüca 1 •le-

leleı· yapan biiyüklerimize Y' devanı eıleC'rkkrinı •r-rıın 
kü~ük de ols:ı bir fayda~ E"dcn 1ılarecilcriııirı slif.lf'MJle 
olur ümidile kit.'lbın bütün bakılaC"ak olursa istıkb ) pel: 
memleketi ilgileııdirecq1ıni ümit verici göriinmemckted 
sandığım bahisler ini aynen İkinci suale gelince, z.ira! ı!l-
dilimiZC' çE":irip alakadar tilıı;al hakkında normal zam. • 
mnkamların nazanna arze- !ardaki resnıi ve sahih istatJs-
diyorum. .A. C samçoHlll tikler elde edooileceğimiz §Üp-

:lıeli olea bile Rimdcy:e kadar 

K~hnnetlere k a l k ı ş m a k 
P c y g a ru b e r l ı k t.ısla· 

muhtelif kaynaklaftl:ı.n alınan 
ha.bl'rler göstniyor .ki Avrupa 

(Sonu Sa. S S. l de/ 

lerınde iplıa ed'l e m;va/{akıyet gösteren memurlar vazife· 1 d" 
1 

: ece 'd~~erleri kadro harici bırakılacaktır 

e e 8 tı a · dürr üü eski y ine dönü or 
--·Yazan: IiliUHARREM ZEKİ ORGUNAL.--

~~~~~~~~~~-

{ au haberlere alt t fsllat üdncl aahifemizdedlr) 



.. 

- na.., tamfı 1 ln do -
v te maliktir. İnci ti 
ise, bu zavallı adamlara bu ve
saitin temin olunmasım mllm 
kihı lalab · ecek kadar kaznnçlı
dır. Bun:ı r.ı.ğm , mei tuccar-
ıarmm bu an bu olabile-
~ pt.idai .tarzda. ça-

bştmnalannın bi nedir?" 
hbc ın, "A. ruire" a ver-

· aşe teşkilat~ 
icadı· osu 

Belediye lkitsat Müdürlüğü 
eski ~erine dönı!ynr 
Ticaret v ekiilctı r fıı dan 

:iaşe te kilutının 13.ğvı ıle bu iş
lerin belcdıyeye de\ ri kararltts
tırılmıştı. 

Fakat bwı::ı. ıt k aro ve tnh 
aisatın henüz Vekalet tarafın
dan tesbıt edılemcmesi ve mül-

ga iaşe memurlarile bcled'ye 
iktısat memurlaTı arasında bir 
anlaşamamazlık yüzünden nıu
vakk t bir zaman ıçın eskı kad
ro ipka cdilmi tı. 

Kadro ve tahsisat mc elcle -
ri ctraünda Ticaret Vckfıleti 
ile temaslarda bulunmak üze • 
re Ankarayo. (!.ıden e\'Velki 
gün ehrimize ·det d n Vali 
ve Belediye reı i d ktor Lıitfi 
Kırdar, yann mülga ıa e mü · 
dürliığündc alakatl rlann işti • 
rakiyle b'r toı>Iantı yaparak 
Vekaletin kararlan uzerinde u-
mumi bır görilşmc yapılacak, 
ve bu arada eski :a memur
larının vaziyetı tı:afırula direk 
tifler Vere!!ektir 

Öğrendıgımız · JOre, ıruıe tes
k!latına, ',1.'ıcaret Vekaleti tara
fından 150 bin lira ı t ve
rilm Uıtir. Bu tahsı~ t ile mul~a 
ia.5e şkilatında ç.ılı n me
murlardan vazif "sinde mu·:a.f -
fakıyet gosterml bır kaç me
mur vaL.ifelerinde ıpka 'f!dile
rek diğerleri kadro ho.ricı ka -
lacaktır. 

. . . . . . . . . 
S ıdin kaıtv inde fotiğımiz 

y.ol'gUilluk ıve:tl, burnumuz
dan to ldl. Z ' H- ın Yıl
dız'' ın yeti t ret~ zehır gibi 

ha:ber.a ımıza. lı nüz yayılan 
§exer l etınc, kının acı~ vcr
.di: M('vta Mehmet <nnili. . 

O, luJıylc, hayat: yle, hatta, 
denizın dibind kcl nl n lnya-
le .} fo, h& t k Vll ttı~'l 
gunden kalma a :>ıle e r lll a
kllcrı ' e .en<lıı .. bu nabere 
çoktan alı tınru ı mı~ fü: 

.Fakat bUna ragmen ..,ozleri
mız Cı: l<lu. 'Bu yar " ... ünger 
avcısı" run ôlümi.ı, b na yıne 
''İncı avcıları" wn ~on asa •ın
d:aki k dıru,. ıh ır tı. Bu, 
gerdanı 1 c.anınn imlli .., sus
IU kadının terunde bir ... z evvel 

-banyoda süngerle oğulmuş gibi 
koyu ve bugulu hrr ı cmbelık 
vardı. 

Onun ;gcrdnnın6n.ki hu koyu 
pembelık bana, ürundu il sün
gerin jç ği 1mrdeş kanlarından 
aks tm: gibı görtin U. Uu pem
tJe :emine dizilmış donuk panl
tilı inci tmıclerı ıs , 'mu b!rer 

.,gôz !!ibi ilzerıme dikilmişti: Bu 
terletici hayalden kuı:tulnıak i
cın, 'tıpkı :A.lbert Londre gıbi 
'ben ae ğozlenmi ynmaum. 

Halbuki garplı Ye mün :'.\'Ver 
me.: ı a&mnn da, b .. nım de, 
hakikat karnı ınfuı gözıe,.imizi 
yuca.gunıza açmamız... h m ae 
dört açnınmız-vc in nlnra, kar
de.5 kD.nı insan gözü h.arcatına
dan sim~cı, veya nci 9 rma
nnı ;da nilinıkün bileceğin\, 
- dillerimizin dö:!ıdıiğü knd.:ır 
- anlatmamız mümkün değil 
miydı? 
i>eıı :bunu y pııınk ila. müm
kiın, &kat telill P • flr Eira 
Afrıkalı r bbe m, garplı mes
lekdaşıma vcl'digı izıthatı mıut
tunuz mu? 

O :.takdime, mci ve slinoaer 
ooll8!}1I', ve... fiyatlar düşer

. ' JW..j .... 
R- "2 

Gaz tesine veril.en ka,ğrt ... 
ları satarken yakalandı 

"ilmer Bank Yetli atlar Ba-
rı tarafından dqlır 

ra dnğıtılan kuponlar mu.kabl 
imde mt"lddetııeıal>eri 
.edil :n p::ı.muklu ca.tın 600 
pat · te zatına :yarından itiba-

yarı 

!" 

Belediye 

~fJ.ln:D8(;.a;!ı::tır.. Y eru cdiye m et -
Buna ait listeler bagilııldl vel r alınc.cak memurlar için 

ya.nnld ~tel nb ean: yarın bir imtihan yapılacaktır. 
eektir. er elif 1mtil1 21 · r.ti 
sebep erle şimdi~ kadar '.'>- tedir. Münhal mıktan 11 dır . 
1m lrup1)nu ShTl'r~ .. 

daşları.n ha rını istimal 
nıe rı e ı;Chrln muh· 
telif <!llltl 'nc..e ddkuz • ~ 
büro unun 31 temmum ar 
fiş tevzı esi ve .ba tarih ten 
smıra müracaı:ıt edenlerin 
1nn ~yi olac ~ kuıırln.ştı.."11 .. 
mıştı. Bu .defa ee!ırm bazı k 
labalık. emtıe.r:inde peg ~ var Ç: en 
tandaşı.n henüz mensucat ku- O · 
ponu alamai.hğıµı teshlt ed n enıze 
Yerli :Mal~ mfıcssesesl Beyoğ- Oerra.ht"-, ..... "" 

~ilıly n tebliğ cdilmiutir: Görmen luzınn üzerine kum 
ln semtinde. l'aksim Rum kili- kn..."löl n 
sesi yanındaki binada yapılan gezmek ıç n 
t.e?z.iat ile lstanbul cihetinde :ı. arkada ı bir müddet · in \ i y t hududu dahil· de yriisdf er edi:n w 

kame ile benzin alan taksi ve kamyonlıı.nn b\IDZİD. istihkak
lan 9 s;g:12 pazar ~den iUbarcn yarı olarak verilecek
tir. İstmilid.I V:ı'lisi ~. 

Tıbbı Adllnin yaomdaki sobil 
binasında, Usldidarda Ot:çu]ar 
~"lllda ve Kadıköy.thıae de 
Kadıköy mnğazasında. yapıl
makta olan tevzinbn 15 güıı da
ıha d•v m etmesi ..karaı:la tınl

A. Rı7ı8 tlmil 

• 

mı tır. 

ütus kağrtlnr.ı mukabilinde 
şimdiye kadar mensucat kıtpı>
nu alm1yan w.tandatılar bu tev
-zi 'bürolarından isühka.klanm 

D.. v; 5 i sınıf te vrafya 
kitaplar.ı için yen1den bir 
!llıİsabaka imtihanı aÇ1ld11 

ıalnbileteklerdir. 

Tevzii devlet tarafmdan yn
pılan b1lfunum nıaaaeıerlıı tev -
zlırtmda u rdereee ıiDtiam gö -
rülmemim:ir. 

Yerli Mallar mDessesesi ha -
zırladığı plinlar daliilinde tev
ziatını intir.amla aaDa erdirmiş 
ft bu tcvziattan istifade ebni· 
yen, lhakkını -za.yi -eden tek va -

Va,ğ hır'Srzı ya1<a1a dı 
&>...bık ılardan edf iln o"· 

ıoe Zind tlm_pıd.ı 30 nıının..~lı 

Müsaba:hwUI kazanan miiefllflere 
ik,.amİ:JleJer verilece1l tandaş aJımımıttz. 

ıRü.tiye · n~uı 
ını clC'l1"...k • eril n '.\-'!'ağ 

isterkı:n ü ' 
~-

:Maarif V E!kllliği ilk okul 1 
we 5 ci sınıf coğrafya kitapları 
j in -yemden müsabika .imtiha
nı açmıştır. 

Müsabaka müddeti 10 ağue -
tostan '.9 ıiba.t 9118 ..ıı günü 
akşamı bitmek llzeı-e altı ay
dır. 

Bu 'I!lÜsabukaya iştirak eden 
ler !lO ikinc'tCBTiu ~ :sarga:m
ba günü ~ına .kadar bir 
dilekçe ile aarif Vekilliğine 
ımüracaatla mtisabnkaya giro
celflerilir. !Müsabaka& 1ririnci • 

l'eai 1o.ı. 
aliyi ziyaret etti 
Ymıi .Macar. Roıae:n e Sov

yctler .Blr.ijği konsôloiları diba 
valiyj ~ar:et. etmişlerilir. 

Iiğı aza.nan kitap S '!'il tik o-

:~1:4~: ~~t~~v~~~ otı1ınunu7ıtı hang' 
lka telif !hakin verileoektir. UU9 LU 1 

İkinci çıkan kitap :eeriaini • ? 
:$~==-ma::w~:, Oku a YsrsceJ<s! ız. 
.ne veı:'ı1ecek blr yı1lJiı, ~ 

.da JJıl!er def.aya -mahtma ,oka)[ obülann girme fGrtlanndaft 1ıilıerd4r etmek ıü-cn lıer giim hu 
iızerc dörder yüz lir.a JDükliat aütında'Tda oku~ ibir oktılwı l«.Jyıt ve kabJLl .şcnııtmi 
vetileceh"tir. W26Ncejit:. ~· Wr o'I.·.,. l:a.yıt -ue l:abııJ şıırtlarmı 

.Kitap ar.da. bulımması lir.mı ıtm:ett:de ıtı~nden tdalı.a ~Plil:ğrenmek istiyenlt.7 bize "O.kul 
gelen pedagojik :e teknik .n- ~ ~ ~1'f>lo Qif'JC(UJ.t ederle.r ı.ıe 8.,5 kuru§lu.1.: 
sıflan gösteren §arlname yeni :fJO'IUJ '""" cı.. g&eıderinler.3e rtnlbttM alırlar. 
kabul retlilen ilk -okul 'Cqirafya f.oiis K91 Laii 
ijerslen -mfüreda'tı ile 'llOt::eı'fiie fVJ 

<:tasdik ettirileoek tutihiit -.e-. .Polis Xolleji Anka.raaadır. mamak, ;l.i,io_u unda yanık, ık"· 
1linin ~formülü Maarif Vekmiği Polis .mesleğine ıeirmek llriJ- ~. y.am, bere ve ısaıre bwun · 
neşriyat müdürlilğünden abmr. yen gen~ llsc 111mflanndaıı .mamak. 
ıbilir. .it.ibaı::en tam bir mııüıPlin ve f - ·;15 ~ 19 y.agı 

Y-azılacak ıkiUy>lania ıdardet- ~i ile yetiştirir. elm!ı.k e un tashih 
ler co~fyaaı · e .allkalı .lo- Gkme .... ..+ıan; · :ı....'-·~-~,~ı.. &:>·- ii'9"'-... 1l11Ş l&l~ULU&UULlCU... 

aımlarda 1919 .Avrupa değ:iftk· .a - TJltk olm&k. - 11· lk..aı · ıı 
>UJC 1iltlerine yer \•erilmiyecektir. 1b - Orta oktilu '.bitirm;ş ~~s!'al~~t ~ ~v:.e p~~ 

lrit" f t IJWlce • ~ olmak, tesi ve ib r tUn u teeh'tt.tı k 
tplnla uavene Si ~ °' • f• !! - .A:neleriniıı v.eya ea· ~eJ· ı'da--" "--lf'ındo.n t""mı·n 

:Be}...;ıh ... ir":-... ~ mnav-~ ı·- ~., ailerinin a1ı1aıti duru:nfian .l ........... ·1.<1.n:.J.. "' 
~~ .:<l..lllULl - GUC\. -ı efillır. tAyr.ıca ebeye aTÇ k 

sin ayıt:miji olauğu BOOO 1liR.hk 'Yeni yapılacak 'fen 'Ve düzgün olduğu zaı.rta tn!tki- erilir. 
tahsisatın 5000 lirasını sarfet- y,at .fakültcler:i ı.bİDıUl için a katile ~31lma'k, ~ Kolleıe ınnck .ıstiycnler a-
mi ·tir. lıın ıtalısısatla :20 ]'&JIÇ& ibina a - 'V~umm. ~ulii iasında. ıer ~ıl ağustos ve ey· 
~ıl sonuna kadar 8000 1ir& ve arsanın istimlAJdne l ,dözgihı. -sq:qğı ~- elmak 

Jmlmı&tır. Bu tp61'a iUfi Plai· mıştır. ft 1Ju1'şc:ı -bastıNığJ bUlun· dül aylarJnda tıir.kçe, ;tnr.ib, 
~ · · b · mamak ~ya :ve -rı az iye dequer.uı yecegı içın ütçede münakale Takdiri kı~ ıkc-•i ; aa, ~..a.. ,,_~ ~ ..1~ .v--'· •e ~:o:.-lü .ım· tih<>n v _ 

y.apmak auretile ~ 1abaw.t JsümWk~ilooek biaalara..2158 ~ - :· ~........, _fll!Wl, '-:a ::w ~ .,ıı.r.w" - _. J ' 

-ayrılacdktır. bin 875 lira ~ dlipıiftk, ı:.:saıre=-.a.!~bi~'fa:;n;,,;üc-1'1imetleri;;;;;;;;;;;;--.ıi.ıiii'°•1 '-.ıPı;;,;1iiiilı•r . .._ ________ ,... Yalnız ııı e te kıl nm <ek· 
ınek bürosu kadrosu oldu !u gi
bi ıpka edıl cktır. Dığ"cr taraf- ====:-s=========:==================================================== 
tan ia "' i terini üzeı-ıne alan ~ ten Guro Prohit&. nın huzuru , ] 
Beledi,;e iktısııt mudur uğli Va- da bil" sigortn mahiyetinde illı. H 

1
. N T Es R A R 

1 
~ D ger tıraftan oham '\'eyR 1Wo. 

kıf hanı un ikin 1 tından '"Ma.ksvc1 in bir 1:ecavilz için "YClli - - i 7 
tekrar eskı yerme, B lodiye teşkilat vucuda -g tmneye -vakit - - - ı-
Fen ! leri müdürlüı,'11 biansına bulamam~ olm::ı.l&ı tlrı. mtihte-
ta ınacaktlr. .m,eldı. Onların 'Melıkanın Ka-çı-

Mamafih kat'i vaztyct Y rın :cılmasıntlan luilicrlcri olmasa 
iaşede yapı acnk toplantı il,. gerekti. Hem lutfilenm '8iv.a ita 
Ticaret Vekili ~hçet Uz'un bedine gid cegıni -tahmin etıne-
.§ehrimize gelme ınd n onra len de bcklcn'emezllı. 
belli olacaktır. Son derece :aillthi,Ş bir sıcak 
----ıııc:----

Dördüncü Dil 
kur. tayı 

- Ba.ş mfı 1 tn e -
1{o fem.ns salonunun -gi."' 

,erine Kurumun onuncu yıldö
mmü ddlayısıyle hazırlruunış 
lbn set;gi de Kunıl y sürdüğü 
&ıüdd~e o. ık bulunacaktır. 

&ılı v_e ç~ giınleri her 
.ftitek eden s~yi gelip göre
biliı'. 

:Kıınılta ın eno lantı 
günlerinde Kurultay ycriıı-0 gır
mek 'çin yh lık mı ve
ya Kurumun :mühü U ve ·ınu.
lı gırme kağıdını gortermek 11-
zım<iır. 

9 Ağu tos pazar gtinU snat 
15 den 19 a ve 10 Ağustos pa· 
zart.esi günü sa t 9 dan 10 a 
kadar Fakillte kapısında Kuntıı 
m ın ~ır meuuı"t buluruıca.ktır. 

içincre kafile .ıkindiye doı;Tu 
M.o lııa vadısuıe vardı. Qn asır
lık hrtyatı olan mukades hara
bel rm arnmndan g: ti. 'Bu ha
rabelerin 'Otesinde, 1 ocn ımuz a
ğa lan araınnda ma.b din süs
lü, he)ikelli. grnnit kütleler ;yı
gw kubeleri ortaya. çıkb. 

.M.etha.lin iki t.a.rafında .ınllt
:hiş ilahların heykelleri dikili 
idi. 

{afileıin önüne ımabedin ka· 
pısmda bekliye.n birtakun adam 
lar koşuştular. Bunlar Breb
menlerdi ve başlarında mabe
din "Mahund'u yan;. il8.hi o-ıra. 
yucusu vardı. 

Reislerinin bazı "beynzla-rla 
birlikte geHliğini, arabadan in· 
diğini görimoe bunlar hep bir· 
den altı umvlatlyle "Sahtang, 
a vardılar. Y!ni iki diz, iki a
yak" ve iki dirsekleriyle ba§la
nnı yere koydular. G~o onla· 
ra "Assirvadam,, yaparak tak
dis etti. Sonra ayağa kalkblu. 

Onların arkasında uşaklar 

taş bir kubbenin altıniia yere lıa:kıknten vd giniz ınsc.nın 
yapra'k Ye çiçekler serpiyorlar- dostları iseler oıilardan hiç 'bir 
dı . .BöYJeoe htanbultlaıı ıka1kan şeyi esı cm»yiniz . .Biç bir ıe&-

c.yet ve bnnlann · çinde bilhaa· sikleri olmasın, emniyet ve se
sa Ferhat hakiki Hindistan~ .JametleQ sıze vcrllnii§tir. 0Dla
dini ve ananevi Hin(listana, ma- n Si 'nın hnnay.esine :Akı
betler ve ilô.hla.r .Hindlııtanuıa yonını. Bazı fena adamlar ta
ilk defa a~ak abnış bulunuyor- rafından <ip -olundulaanm 
du. :o.·e bi e iltihak ettiklerini bile-: 

Arabadan indikten sonra n;k :hepmiz :ayrı ayn bu snlhper 
Brehmen1erin -reisi etrafına N· , er ve fenalık bilmiymı insan• 
biplerini tqpladı ve onlarla bir· m at'§!. ostGa ~et .edi· 
likte .mabedin iç aYlusuna ;gide- niz. 
rek orada ~yle bir"1ıita.bede bu· 
lundu: Tamu! rlili3i}e SöJr.lenen .bu 

ııözler' yAlnın Cemiit ,anlamw
tı. Dillerini anla.dığuu da ifade 

..etmek ve onlaruı dah.a .zipde 
emniyetini celbetmek üzere a
ğır ağır §U sö,zleri aöyleti JIÖY· 
ledi: 

- Bana haber ıverlldiğisıe gö
Te :Prenses elika bir kaza ge
çirmiş ve ibazı dindaşlarımız ta
'l'tifından kaldırılmıştır. Bunun 
.aebebini v.e tafsilAtmı henüz bil 
miyorum. Öğreneceğim. Pren
ses Melika_yı hepiniz bilirsinil - Sayın ve illim ıGuı. ıP.n>
ve beyiniz sev.ersiniz. B.u gör· -iıita size ;arltada.Şlarmı •ekendi 
düğünüz <beyaz insanlar Pren- ::namıma çok tevekkfir e:iecirn. 
sesin dostlan imişler. Ya.baaeı ~ akıl lrnyuau ._ f1Y huiret. 
olmalaruıa. dinim.izden gvri m i Siz §imdi :Mr haldJrat 
dinlerin salikıi bulunmalanna · iyle ·onu tunU&. 1leıı de :bu 
rağmen onlar bizim misafirleri· lıa.kik.at diliu.i taklide 9lışarak 
mizdirler. XendUerini daha ~a- ai.e tejekkUr ~· 6isla 
kından tanıyıncaya ve bize .alil misafiriniz olmak Bir ~tir. 
mnn olduklarını ~ irieşhur M'OBina V~ M.aöedi
kad&r icap ettiği ıcibi ıniD. misafiri -Olmak pr• Ja,ak 
edece& ~maruarıınız değil, olnı )ta ~ce.P. 

Baş raıhip ses çıkarmadı. 
Hayret ettiğini gi7Jiyebilm · ti. 
:Fa.kat etmfı.ndnld rahiJiler ıve 
hizmetkarlar arasında. 1:endi 
diller~lc konu§an 1nı ynbancı 

a lkmıP etin bir ba,Yranlı.k 
.mınltıeı duyuldu. 

Fer.hatla :arlmaaşlan nrt k 
hiç bir ldüşmanın girmiyc 
ısaret edemiyeceği mükcm ·l 

· · · n.g{ilita ~ .Bu a 
Ye .eski bi:naıun llŞiğ:inden i P • • • 

ye .ne Uolınm ve ne 'MaK .. ı 
girebilird1. O.na mukabrJ bırru · 
da Cemşidi bir mUddett 
iiüaündiıre.n b_aska bir 1ı! 
var,dı: 

ıM ikarun yabancı k n 
birisiyle em b zın oluşu B 

enleri çil d n gıkafa , t ~ 
.Böyle hir .hAdıeeyj Gu o ı 
evvel haber c.larak ona sormıy.ı r 
lüzum gfü::mcden Melikayı' k.ı ı
ranlar mıulınkkn.k geliP ~ 
B !haber '!Verece 
Ba§brehmcn eğer Ferhadın 
l:iintU oldu!;'1.ll1u ve Sivanın k 11 
Jannd n bulunduğunu t t •.

1 mezse Ferhadın buı:td.ıuı a.Z 
salim çıkmam da ~pber dı. 

0en:ıtPt bu işin akibetini dil· 
tti\ıöclten F rhnd ve ar1t ô -
M '9 GlUE :ağaçlarmm i ''ü 

TA 

9 
.. nı stos emm 

21 1942 
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• 

ıOllMıl Olle ~ 
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- Ba~ tarafı 1 u·c de -
rin va.rmı~ tır. Arın vir hri 
ile bu lırin 50 ll:ilometr c~
nnp batıRı ıda Kıırganoya seh· 
ri şiddetli carpışnıalardnn son
ra alınmıştır. Büyük Don l•:ıv 
zasında, Alın: n lutalan, Kal -
çin imal batısıntla yeniden ta
arruza geymişlcrdir. 
Rjıw kesimindeki müdafaa 

muharebesi. cephenin dıgcr ke
simlerine de sirayet ctmintir. 

Kclar doğusw.ıda tcuın-ıı~ 

Alma.n kuvvetleı'i Don nch -
rınin btivuk knvsindt! füdaçı'1 
şımal doJusunda yemden taar
ruzo. geçmi~tir. 

BwıJGt teblıği 

Sovyct sabah tebligi ııtlur: 
"Gece Sovyet lntaları Kict • 

kaya bül_gesmde. Kotelnikovo. • 
mın şimnlinde Annavir kesı
nlindc v Ku3 evskayamn ccnu 
bunda ı.liışmanla carpı.;mış'ar· 

M.Ottefik tayyareleri yem A man müdafa ı n zır· i!,~e do~ 
rar meclisi toplandı 

B rne, 8 (A.A.) c:- O ı: 
Bu hafta. ma c ;al G c ingin 

riya etinde B linde toplan n 
Alman., a mü ı n rlar 
m er i, i 1 altı l to ak· 
Iar me lesilc ı'n"' .• gul olmuş
tur. 

-BCL§ tarafı 1 incide -

Jenrnedi, neler yazılmadı? Bir
çok eri G l >l~r ileri :ürl"l· 
cıü. E::er .MUttcfıklerin ikinci 

- Baş t raf ı ı ·ile - bır ce he kurınnl, t.nsavvtll'U var 
şartile i;birligi tcklı ınden. ıba- idiy c ayl:ırl::ı. w hatta senelerle 
ı·etti, denıif:ltir. sih·en bu h:ı.zıdıklarn ne l1izum 

Şid<'l.et ~ ·nu.ılmvemet vnrdı? Bu s ne içinde ikinci bir 
Bombay. 8 (A.A.) _ Bu oo- cephe açılması hususunda mü+

bah Hint J.ronr;resinde bir nu - tefiker.in anlaştığım bildirirken 
tuk söyliyen Gandi, 1ngiltere Moskovanıu nasıl bir ümitle 
ile bir anlaJJma. haı:ul olmJ.dığ1 Londra ve Vaşingtona itimat 
taktir-le kongre prograr,ul"'m ettiği lıntırlardadır. Mütt&fik
neden ib~ret o1ac i°'.'lruı dair i . lerfa. muharebeye 15 milyon as
zahat vcrmiştiı. Gandı bu tak- ...«er, 100 bin top, 58 bin tank ve 
tırde şiddetaiz muk:ı.vcmct mü- 50 bin tayyare sokacakları söyı
cadclc~iniıı ba~lama.sı I zım gel lendi. Bu raknmla.rı duyunca. 
diğiue daır evvelce ileri sfrrnıüş hatıra şunlar gelir: Acaba ne-
olduğu iddıayı tekrarlnmıştıt'. d n 100 milyon Rusuıı lrnrban 

Jfü1'~ıka~:tı nıumketclcr edilmesine, en yUksı:k iki:isacU 
Londrn, 8 (A.A.) _ Rindis- ehemmiyeti olan çok geniş sa

tandan Britanyanın bakirniye - halann, Alınan harp makineai
tinin kaldırılması karnrı dün ne teslimine veya bu makine t.a.
Bombuyda umumi Hındi.stau rafından tıihrip edilmesine lli-

Toprak ~an unu 
. .. 

k · · t ı d k zum görülmüştür. Demek olu-onseyının op antısın n onu - ki ,.,. .. ttcf.kl . ı::. la _ Ba.'J taraı·ı ı i 1 cide -
şulmuştur. yor ıuu ı · enn pJ.ün rını _ . 

pTOJeSI 

Müzakcı c gemş mikyn ta miı muvaffakıyetsizliğe uğratan or Ye yardımcı tedbirlerle zı· 
nakaşalı olmuştur. Ve mütc d- tıu:ıa müclıir rbir sebep vardır. rant i .. )ctmelerini daha ve-

Roytcıc gı.Jre dit hatipler söz almışlardır. Ka Bu sebep Churchill'in 1 Hazi- rimli kılmalt. 
Röytcrin husu i mııhcı.hıt'.ı rar, bugün yapılacak ıkını;i top ııın 1941 denbcr:i sükutla geçiş- Topı'O.k ~unlara verilir: 

şunları bıldirıvor: . laııtıda reye koııulacaktu. tirdiği Atiantik meydan muha.- 1 - H ç toprağı olmıyan 
Voro"lC>Jl··ıı c· nubundakı kesım Dünkii toplantıda sô?. alan reb idir. veya yeter toprağı bulunma-

f J y:ıp da başkalarının arazi-
de y!l.pılım • ·ovyet taarruru Gar "i, seri itaatsızhk e ı;cfe • • • simle ortahçılık ile çiftçilik 
şimdilik lnri ~'l.biye ba ·lmJn·ı sinin 45 dakika süren biı· ıza- ya esını l 
d n eltPınnuyetli olmak i.ızerP hını yapmıştır. y:ıpnn nr, • 

1 
d 

• · 1 ·ı 1 Bu arada so··:>: alan Hındı"st n a••fe<!-• 2 - 'l'opragı 0 mnyıp a u,i mcskuJı yerın c e ge.çırı me· - (;,LA , ıı.. ·ı· •· ·ı · ı 
sı ile neticdenmiı:ıtır. Don nehri· daki 80 milyon :Muslıimnn lıde-o zira.at işcı ıgı 1 e geçmen er, 
nin batı sahilınde buluııo.n d!l- ri Cinnah, milli Hınt hükumeti Sirkeci garında motorculuk toprai;'l yetmiyenler,. ~~e~-

b k b. k k.. ı \i dı- t,,,.;ı,1·ıı·n ınulınJ oldu
6
:funu , bo.·y- yapan fohmet, dün Sirkecid<ı liğini yapmış ve yem ır nı-

ha :ıtı n ır 0 oy er e "'""" 1~o onun fırınından ekmek ahr Jc lmrmuş çiftçi cocuklan. 
Alman kıtalan cevr:ilnuş b t· le bir teşekl-iilü kabul edemı - ken yanına 11 ya.c,ılarında bir 3 _ Ziraat ntcı.tepleriu-
lunın::ı.ktadu·. yeceklerini, kongrenın Hint çocuk sokulmuş ve cebinde bu- den mezun olup da toprn;; 

at y,:..ıg~.ı oıı•"r. ,ıa miislümanlarını ve eku.llıyetleri 1 20 ı· nk . Tk olmıyanlar veya yetmiyen-
IJ m ruu .... .u hiçe saydığını s<lylemıı; ve Hint unan ırasıru ya esK'ı ı - b l rd- ·rt . 

tlu iE>1:atistilrlcı:-in cinirna hnkiki Staliugrod yakınl rında çok Müslüm:ınlarının Hındıstanda suretile ~alıp kaçmıştır. Küçüle lcr, goçe c e en çı çı o-
is~hlaki aks"ttirdıgı asın ısbat sidd"lli muha1-cbeler cereyan çok geniş bir birlık olduğunu hırsız aranmaktadır. ao.~~;İ~rın Türk vatmıdaşı 
edılmiş değildi!'. ııukat yalııız etmekttdir. tnlingra"d btıyti.kf tebarüz cttinuiştır. ,,e medeni ehliyeti haiz ve 
geçen harpte değil, 1940 vılm· ehemmıycti haiz bir şehır oı.. Safrıınun te.sr'!>bitaieri asker.ligın· · i ynpm;'i olmaları 
danbcri geçen vekayile sabit ol- nırkln kalmayıp Knfkaır_ro. ılı> Yeni Delhi, 8 (AA.) - Hın., f2 tır 
m şt k' h A h · oı ~ sarttır. E>ağıtılncak toprak-
. u UI" ı mevcut m l Ve<3ikn Rusy arnamda aytı " ı:»nmı·ı liber:ıl partisinin cfı ~abadır Jar devletin elinde olup am-
ılc tcvzı edilecek m1ktnra tP.- ydi v.r irtib~tı '\'llrdu:-. • S,"fru, sı·vı·ı 1·ı.~atshı:lık mucnd"'· T:apslıça.rşıJ.a halıcılık yapan 
k b ·ı d "· ~ "" d.. l ı G ı ta me hizmetinde kullnnılmı· a u e emiyecelt detet:Pdı• • "''ı(.··i•·'"'p petr·'l)ı m--'-""• lesinden vazgt>(\me:-ıi ı"ın Gandi ':.1(1011. un ıamvoy a a a - A 

"'"ld • ı ..ı.1. • ıv-J "'"''t •· ~.. ' ·d 1. t y.:ı- J•a yan, köy hUkmı {;alısiyeti ...... ıgı ta •tırde tnyınlama ve nezdinde tescbbü tc bulunmak Enr. ya gı crr.en ramva w.ı. ' • 
\e k lu h u~ T 1 d l h tı ı' • ı b ı l d b" ankesı·c·l"" namına +onulu olmıuan ve sı ·a u.cm ic bir o/-'Ve vem- L:w.vns - e cmon ıa u « Uz re Bombaya gitmi~tır. 'L a ı c arasın a ır Y J"' LQf' .., 

ma ı ta b ı b ldi t 155 ı· rptırnrn:ıtır köyün mli .. crterek ihtiynçla-mn ~ ve tnm.ımile iflfi..ı; ct"ı muha ırı un rı 1 rmı,ş ır· Ba~ka Hint ı"leri gelenlerı· de ıra ı>arnsını ca ·~ · 
ınclrt a· b. · • h H ktadı rından artnn topraklardır. 

I '"'mi 

Ya%an: A. 

FRİK DA 
- E .• tarafı 1 iccıde 

de topçu d !el oları dun lle 
vam ctmiııtır. Muh re' bö 
si ü erindE> hava f l yeti 
mış ve bır hm a muhar b 
de avcılarunız bir Me ~ 
mıtt 109 dü iirmü le> dir.,. 

1J ar;;;u ll!a+ruiı t '1 brttk 
bor.• 'la ıı.lt. 

lısırd..ıki kaıa lı ı kdi 
çu dil 110! u ve gc e l ı •ka 
iıılıi r ctmı tır. 

.Müttefık bava kuvvetler 
faaliy ti devam ctmi , l~ 
Matruh ve Tobruk üsleri 
b:ılamnıştır. Son Tobruk b 
b:ırclımnnı Birleşik Amc 
bomba tnyyaı:clcl'i tarafın 
yapılmıstır. 

Berr ıe göre 
Askeri bit• kaynaktan ö 

nildiğinc göre, dün Mıaır 
besinde müteaddit şiddetli 
va muharebeleri olmuıF:tır. 
man av tnyyarelcn muh 
tiplerde 12 Britany ta). 
düşürmüstür. Ynlnız bir 
tayyaresi kayıptır. 

ltal!J<J4ı teblıqi 
İtalyan tebliği çudur: 
'-Mısır cephe inde h:ıtlıı 

üzerine İngiliz trı.y) areleri 
rafından •apılan akınlar 
sında Alman avcıları hu.va 
pışmlarında bunlard!ln on 
nü dUşUrnıii,.Ierdir. ltalyan 
ba tayyareleri dii;jmanııı 
ve ikmal merkezlerini 
fakıyetle bombalanuşlardıı 

DOKTOR 

A ~A 

Lokman Heki 
Dahiliye !Iütelıns3oo 

ivanyotn e ır. 1 Bcklenmiyen ıı \azıyc. n- Balrndır Safruyn iltihak etmis- ırsız aranma r. 
K d • kt" d "ılır il on Veril cek toprak miktarı ai'aborsa ı;;a8ıl doq-arl sıl olma ıgı ta ır e ·.ı.nn ~ L' lC'r ve Gnndi.ve itaatsizlig-i ıJ.e. ık rd 

1914 t ı k ·Al Iwvvet r go .. z '~a lCI _J_O_._ao_he_k_ta_ı_r. ___________ _ - 1918 cllmıı harbi sı- llC ro mel' czı man •• ri götürecek oluısa H1nt nıillei 'S" ~ 
rasıııda yapıh.n tecrübeerdPn I lerı tarafından ışgat edıl c~tc ·' lerini pek büyük tehlikelere ma Fatihte Sultanselim caddesin· 

1 
• • 

s~bit olmuştur ki bir madde ve tir. ı·uz bırakacağını ihtar edecek· de oturan Nadire isminde bir ..ısfanb l BÜ f.Bp JıfebllSBn 
Rikıı usulüne mptedildı veyahut lerini sö~lemişleıdir. kadın, dün Siıkccide Aşir efen m f'll • 
~.ele ·c. o ınaddcıü.n vcsikny~ , '1- ~ 1/k ôrnek' eli caddesinde bulwıaıı tuhafiye §. .'e .ı:lŞ 
!-11~ .dtl ce .. p t:ıı.min edfldı m•, · Ankara haber!ari Bonıbay, 8 ( A.A.) - Gruıdi. mağa.?..alanndau birinden öteiıf'\ Dol.tor nelik Snydamdan nçıl:m ıstanbul mebustu •u için 9.8.9 
ıht_!kar '~ knı a bor .a derhal 1 1 t sivil itaatsizlik harcket111in ri almw '\·c parasını verirk .. n rihınc rastlayan p:ızıır gilnil 'Onivcrslte Konforııns SJlonwıda ıntihıı 
do~ınakta ve harclccte g"çmek- /. l lrendi tarafından ilk örne,,,-in\ camekan üzerine koyduğu ç:ın- ıacnktır. ~t tam dokuzda rey alıurnıya ba,.lanncngınds.n ınuııtcl 
tedır. b" 'at' hı u· , . . · ~ . . • vermiş olm, k için. sahipleri tnsı içindeki ır ına nu ıye nllcrin ıışağıd.lki teri.ip sırnsın:ı core munyycn .saaUcrde ellcrmdc 
~n şı ~tlı ceza r bılc hır Hususı muhabırımızden Hintli olan gazctclerın neı ı i~atı altınını kadının meşguliyetin· n:ın mUntchibı s~ni cüzdanları He s;ılonu tcŞrıf edCT"t'. reyl ri 

ıın kım.;<;ler n knnuni \•e tatil etmelerini istentiştır Bun- den istifade eden tc:;;gfihtar l<ııunAlan rica olunur. 
n:ı~·u fiy::ı.tlatuun <:ok yiıksek * Medısııı p:ızart i iın~"li ı r. Hindistan istiklıl.le kavu~- :?ıı!anolyan ve Va.ham c;ıılmışlar-
fıyatlarJ~ k,,,·a bo dan ıhtıy ç toplantısında m:ılıye- teşfdhıt ı tuğu gün ycnid,..n inti n b s., dır. Her iki suçlu da .Yakalnn-
nıaudclerı temın edip fatıfcilın kanununun encumene gıdeıı ıı:>... lıyacaklardır mış' 1r. 
Yapı:naıarına mani olamıyor. kiziııcı maddesi nıllZ!lkeıe edi- · ---~---------------

Dı• er nra tan 'c ıka ve ta- lec"k bade adliye harç tnrlf -
vınlama usuliı bnzan ıstihliı.ki inde truii!ut i r..ı&ruı d ir Ii- ~~E~;:]l&;;.ı1:!JllCJElm~;a:ı~ac;g2::ii11Z~~::g::~cııroa~ 

Eminünil - F;.ıt h 
Bcyo"lu - n ıktas 
Kadıköy Eyüp, llsklidnr 
Ad .. !ıır, B.1kırJwy, Sarıyer 

Deykoz 

Saat dakıka 

9 
10 
il 

12 

30 
30 

lhll;il d 

il..i 10 
11 
ıı 

13 
(8";25) 

a.zaltnC"afu yerde 1<uğultmnk gibi yihnnın ılmıci rnfiz:ı.k·•r si Bur 
tuhaf ~~ ne tce de tloğunnak- sa vo !arının vam.ıması ıçın ~ a
~ır. Zıra bu kun eler , 3ikı. pıl:ıcal· .)(' yJz hın lır nk ı tik 
11.e al b ı.: ekleri b:ı7.ı mndueıe-' raz v~ nskerı memt?r kanununa 
rı ıhtiya('lar_ı olmasa tlahı. nlı- muvakkat bir madde ılav ı :'"
yorlar, ı.u Jcu bıl he .., Hı ıyar· ylh sı mlizal,cıe olun aktır. 

Devlet Demir ~ o!hırı Sı.; c · at ls:e3i i.;ln tcsı;Iyccl ve tornacı a- JOIS:!r.l.lla:~ 
H.ıydun dd Diı inci ve Sirkecide Dokuzunm 

u n (3541) ları oldu :u z:ım n bu m tel'-'. I 
rı bulamıyll. adarından ko,ı,,lı- -- ======~=====-====================== 
vorı ~ , t\ e istihlak etmedıg-i eh"'Crı t:ir- ı ~ıuıa=-::m::m~m•Eı~B:zll!fü:~~:n;c:a~t::Aımıı.s:mr:::::~ ~ 'r. "1 '·lii, daima va i m;k- w '" 

yU la flfkPr ıhraç tlPn biı mem- ger zaruri ihtiyac ma.dct ltmy-
lcket olan .Mnc;:mstan yıllar- le <l i{ı tirmiye b .. 1 dı \ c bu 
ca şelf · · • ll iizdcn ~ek 'r buhranı ua ba 1-
dur erı ıçın ~iiITT:eri nrnyıp gö.,termis oldu. n·ğer trı.raftan 

du. .Nasıl l::ı Romaııy th h f 
btı ,.<hyı ve mısın kin b" 

1 
er trdın n mikt ı yıv r k 

da r d L ıv .e alabileceğini sıhhatle :ym vf> 
h :ııur 1

• ukiıı 19 O ilkba- t sbit nıümkım d ğildır . .Z n 
nrında faC' island·t . "k~r ı· • 

cın ve •k 1 ... 1 · insan.arın ihfy:aclı'tı 1lıtıluf 
bu • a u u 1 1c1ns <>dı ınr•e eder \"" bumıı r smi m.ıkanı1ar C.:=n~iiiOS.!l~=m;o;;;~ı«:cz:x;;;ıllliiö~a'!!~~~;a;:;:::mE!lr:zı;cn:;!ICliQ 
kcr ~~~< ~ ~ bi_ru"nb.iı • tnr::ıfınfuın : dılane bır sure le =====-==:-====--===---- "'.:~:::::."'.==~;--========= 

ıPjıinç ,.e balar _çh i ile ~ :ı1>ı1mı5, ~1 kene, motörc \'C ldireğc 
ge!iT, )·epJ<mi, kclep1r bir tPl,ttf' s."'hlikt:rr. Görmek ''e n.lmnk 
• ~'Clil0rıln nıı.'ta IU nıugoz T'ruı1 Usfu.)a mümeaatb.rı. 

cay' p • 1 
" go.;tl•ı <lı. Bu 'l- sılıhatl tayin \'C teabttl 

lhıb k? yı n mı ızah c nı ~ı? kaıısıztiır .. 
u ı hu il'"Jb . ' 

duh:ı ı,0ı 1 • nın cevcibı ol- C'-ıi>rülüy r ki muhatl'irın tN~· 
193!) yıu 1~Y Lr: Macar ko\ lu. fi riıbe v kanaaUcrm gore "eı;ı- • AZl\U A7JZ SEUC!IN 
ek n e " <'l n r. t l l · h P az f eker istıı ı · k 1 "n .a \'.'e <art u u u ma zurJu ur. Hru elti astulıane-;i Göz 1\Iiı1l"lı~sı 

Fakat v ·k 1 a "i" . / Gelecek )«ztınızda Ba~ . 'f 
ye ba lam l~ 1\~i ck~r 'V{'t 11 ı.i- lekı'nin scrb st sı:ıtı§ si.,,t.enıı Her gün sa:.ıt 14 i n 1 e kııdtll' Beye.zıtta Ç~ıan 
~ker mikan lnl' rC$tnı;;. Uu 'tl hnkkındakı m~ hode ve gö- ~ mvay durağı karşl!>ında 99 numaralı muaycnchanczindc 

nnıamııo nldı rü:;lcr"!ldcn ]<"' • rnde edcce~iz. 1 hastal~'m:l kabul eder .. 

··dürlüğ .. e • • 
Birinci dovrc pnmuklu mensuc:ıt tcvzlntınn İ!itlrak etmek 

ugüne k dıır te\'zl kuponu rumamıs olnıiliırın kupon alınal:ınn 
ı.ıinln aş ıdn r.dre51eri yazılı dört mahalde kupon tevzı c~plc 
15.8.942 cumnl'tcsl ı;ünil akşamına l•ndar \•azifclcrinc d v m C'd 
ar. 

Henuz b1nncl devre pamuklu mensucat tcvz.ı kuponu t.Iınamı:; 
i tanbul B 'lcdıye hudutlu dahilindeki sayın h:ılkın nulus cfıı.da 
ekmek ı~rnclerlylc bu mllddct zarfında tevzı ekiplerimize mtır 
~erek tevzi kuponu nlmı:ı.ları ıınn plunur. 

Kupon tevzi eklplerlmlzln çalı§ınakta olduliu mahaller: 

ı - Ileyoğlunda Taksimdeki Rum. kilisC$i Wnnsında, 
t;! - Alemdarda Adli Tıp Mil~-CSCSI -yanıntltlki sebil binasında 
B - tl'shiidarda Uncul:;r sok lltncin, 
i - Kndıl.öyündc Kadıköy m razasınd , t 



Küçücilk hasmını kucak
ladığı gibi sürüp yürüttü ... 
Seyirciler heyecana dil§til .• 
gidiş iyi değildi. Çalık, oldu~ 
yerden fırladı. Arnavutoğlu m
lo heyecanlandı. Ne olacak diye 
bakıyordu. Çünldi mollruuıı çap 
razları sayılı fırb.nalardı. Hiç 
dinlemez mağliip ederdi. Sinir
ler gergindi. Şalıim;adc hasmını 
on adım kadar sürebildi. Onun
cu adımda. Yörük Alinin yan
başa dli;stüğil görüldü. Koca Şa 
lıinzadeyi biçimine getirerek bir 
yan baş oyununa dlişürdü. Sıkı 
bir köstek vurarak hasmını u
çurdu. Şa.hinzade boşalarak 
kaydı Ve, Yörük Alinin yanın
da_rı urarak y<>re dizlcdı. Yörifü 
.Ali, el riıal Jıasınmın üzcı ine 
fü ladı. Ji'alrot şahinzadc tetık 
davraııarak ayağa kalktı ve, 
hru-.:mıru gırt.laklıyarak ka~ıla
dı. Bu, Hk oyun ıa.lma hamlesi 
Yüriık Alinin ne sakar olduğu
nu gostermcğe kafi geldi. Şa
hinzade gıöi bir pehlivıı nın ge
gti~ çaprazı boyla sökülcr.ıczdi. 
Bozuk dıizen dızletilemezdı. Ze
kı molla, hemen hasmının bcr
batlıgıııı kavradı. 'l'ehlıkelı ol
du!";-unu sezdi. Temkinli gilrcş
ıne-~e gayret etb. l"akat Yörük 
Ali ctumr muydu? O d:ı cok geç 
mooen bir bıçimıne getirip Şn
hınztıc1 ~ı çapraz.."!. dii~ürdlİ. hi 
ha.,mını kucakladığı gibi yürü· 
dil. Şahinzade, kü~ük haı;ınmın 
clıııdcn kurtulmalt ı~in cırpını
yordu. Gırtlaklayıp dur<hıı ayım 
dedi, olmadı. Sıyrılıp çıkJyım 
dedi, olmadı. Budnyayım dedı, 
olmadı. Yörtik ha.<>Jrnm s:.irüp 
duruyoıdu Hir yandan da ffn
gcUeyip duşürnıeğ'e çalısıy1Jrdu. 
Nıh•ıyel Yörük Ali, çengeli ye· 
fü~1ırcli. Şnhinzade sırtü.:ıtü gı· 
diyordu: Bcl'ekd W'r'Sin çnbuk 
ve etik da.•r:marak d6nUp yüzü
'koyun kcndıni yere ııttı . Kalkıp 
kaçn)',m derken Yöriık Aliyi ü
zer.nele buldu. Bclkı ki.icıik has
mını alıp beraber a) ağa kalka· 
JJm dıyc bir şahlandı. I• .ı ?rnl .ı
yaklanndan bağlandığını giır
dii. Yörük Ali, hasmını ~ol a· 
yağının altından tutuı> bağla
nıışlı. Bir elıyle de kispl•t kas· 
nağmdm tutmuştu. Şa.hini.aue 
şalılauıp kalkmak iste<likçc o, 
ay~'lndn.n ve kispet kasııai{m
da.n u~talıkla çeki.'}lirerck has· 
nunı yüziistti yere vuı uyorrlu. 
Nilıayet kı•J1ıaneye gc<•tı. Şahin 
zade bıı, sof er de kernmwyi hu· 
dayıp kalkmağ:ı yelkndı, O
na da muvaffak olamadı. Hi.i
lfısa, hnfıl giirdüğiı ve, kalk· 
mak ümitli bc.'ilediği h:ı mının 
altından bır tiirlü kallt:ımnrlı 
Y orlik Alı, üste de saı maya al
mıştı h~sınmı .. ~ahinzndc çıldı· 
ı• caktı. Her halde herke;; o~a. 
giilüyord11. Bıı ba.~ına gelen hal 
neydı? On da.kıka kadar küçiik 
hasmının alında çırpınıp durdu. 
Ve, ı>ek mfü;kiilatla tek paça 
kn.ııır k ayağa kalka.b·ldi. 

(aiı cP ba.şlıyah ) atım saat 
olmu.,tu. Daha Şahinzade kü
çük hasmına bir ~ey bile yapa
mnnıı~tı. 

rıt lı Mustafa, ~<ıbnn kıyafet· 
li hcrift<'ll nckı: ç.ekmı_y )1 du. 
l•'a7Jn kuvv<'th ve, ener ,ik ola.n 

· bn ar<'mı pclılivan Dclı Musta
fayı y(•ıden yere vuruyordu. 
Çob m kıyaictlı adam t•m1 bir 
karnkuca1ı:çı olduğu halde biraz 
ve k(nd",,ini konıyacak, hasrnı
nı "':x ı'bat cde<"ek derecede ynğ 
glİrl'Ş1 b•tıyordu. Deli Mustafa, 
ilylc IX'lalısına çatrnı~ll kı, ga
lip gclwer.inc imkan olmııcbğı 
g bi hasmının da onu kolay ko· 
lav y<'nmcsine imkan yoktu. 
Jt'ı:ik t bıı, çok acı bir şeydi. 

unkü ( k s::ıı p ve sert olan 
hasmı Mıı,c,tafayı şıddelle e.zı· 
V•}rt\u . v", ~İl'C..'j böyle devam 
~lt'ı se Mustafacla el ayak tut
maz ol,ıc.ı.ktı Hatta lıir aralık 
f'ahlt a•:.ıy ettı: 
- ıx-. bu, çoban· kı}afelli 
hcı f f E:lı Muc;;lafayı hı~ ıde::ı 
ırnf.ı tan k~ecck be! 

Ar.ıavuloğlu, gulmcldcn kı
rılıyordu. D •lı Mm ada lıitr.ı.ben: 

- Mur.tl, bizim oğlıın buhhı 
~la..··ını ... 

Evet ugta. ! Çok sert bir 
hrrıf~ Ne de acı kuvvdi var. 
Aman Allah ne mrluyor karşı
toında.kiıu ... 

Böyle giderse '.M'ust.a.fn, bu 
gilreşten oonra altı ay aklı ba· 
ş•n ı gr>lmm~. 

BaJrnlım ne olacak? .. 
- Olncat.;rı ortada . Yeni le· 

.:t'k .. Hl'ı ıf, eze, eze leşini yene
cek ... 

- Mustafa da daya.nıkhdır. 
- Ne lmchı.ı· dayanıldı olursa 

olsun para etmez. Güreş uydu
ramaz on.ı. Bak Yörük Ali ol· 
mu~ oL<;a:ydı neler ya.pıu'dı ona!. 
Biı kere herif, güreş ııydura
ma7.dı. Ha.c;rnı ters geldiği i~in 
kuvvetini sarf ooeme1.cli. Daima 
boz:udı onu ... Yoko:t böyle dü
pedüz gUreşçi karşısmdı clbet-

bö}le güre •r. Mu tafanın 
pc ıl vunlıt ı da kuvv te daya. 

ArnavutX>ğlu, doğru söylüyor
du. FThıi icada malik oJmıyan
lar her hangi meslekte olursa 
olsun !bir şey yapmak kudretini 
haiz olamazlar. Herkesin bil· 
diğini bilen o.dam bir başkalık 
ihraz etmiş olamaz... Marifet 
kimsenhı bilmediğini bilmek 
gerektir • .Arnavutoğlu bunu de
mek istiyordu. 

Şalıinzade küçük haamiyle 
cenkleşiyordu. Yörük Ali, o ka· 
dar kıvrak, o derece ustaca gU
reşiyordu Jd, koca mollanın 
ha.İnlelerini zararsızca ve, gUç
lUk çekmeden bertaraf etliyor
du. Molla, y.a.vaş yavaş sinirJe
niyurdu. 

Yörtik Alinin de istediği buy
du. Hasmını bir kere sinire kap 
tırırsa ondan sonrası kolaydı. 
Fakat molla, aklı 'başında zeki 
bir pehlivan oldut;rundnn bu gi
bi şeyleri düşünüyordu. Küçük 
hn.c;mının belalı olduğunu sez
mişti. Yörük Ali, bir ar~ !ık 
mollaya bir çift daldı. Molla, 
derıhal hasmını boyundurultla 
karşıladı. Yörük, çifti tutturn
maınışt.ı. Ş:ıhinzn.de sıkı ve, 
zorlu bit· boyunduruk vurdu. 
Üc;tc de Yörü~i ~ekiştirmC'ğc 
ve, çengelle, zorla altına ::ılmıya 
koyul<lu. Yörlik Ali, her pchli· 
vnnın boyunduru]{ yedikt~n son 
ra yaptığı g}bi ayaklanru g~'C· 
rek geri geri kuı:mıya koyulma
dı. Bu, :usııldeııdi. Boyundunığu 
yiyen pehlivan 3.yaklnnnı nçar 
ve ~erer, kendisini daim ha
snndan uznk tutar ve geriler. 
Bir yandan da 'boyunduru::11ı 
elleriyle çözmcğc savaı,ır. Buna 
da sGbep ihasmın yanına. yaklnş
mamaktı. Hasım, hasmını bo
yundurukla yanına cekmcğe ve 
ayaklnnııda.n çengele getirme
ğ·e savaşır .. Yörük Ali, boyun
<lurugu yedikten sinra. nksiı1i 
yn.pıyor<lu. Aksine olarak has
mının Uzcrine sokuluyordu. Ar
navutoğlu dikkat ediyordu. Bu 
oyunu Yörüf.e bir ıki sene ev· 
v<'l gosternıi~ti. Şah"nzadc'de 
bu rwmazla.r yoktu. Hnsnıı gev
şek ola.ra.k i.izerinc yeldikPt• mem 
nun oluyordu. Zannediyordu kı 
Yörük Ali, boyunduruk zoruy· 
la ü1.cı ine geliyordu. Derhal 
çengeli vurarak albna nlı\·erc· 
cekti. Yörük Ali, iyice hasmı
na girdi .Şahinzade hı;mcn he
men çengeli yeti~tir:mek Üzl'rı 
idi. ı.~akat Yörük Ali, b.:.rdcnbı
Te boyundurukta dikil'J~ <liki· 
lir dikilmez de hasmının art sol 
ayngma bir sıcrayışta çcııg< li 
yetiştirdi. Şahinzad~ çeng<.:L VU· 
ravını derken kendi <;r•ngdı ye
mişti. Çengeli yiyen Şahinzade 
knidesinden kopmuş bir he~kel 
gibi geriye scndelt.ı.Ji. Ve, mu
vazencsim bozdu, sırt.üst.il girh
yordu. Bu dil.rbenin ve muvaze
n11;-;izliğin tesiriyle cleıilıul bo
~unduruğu gnyri ihtiyari 00. 
şalttı. SırtUstü gidiyordu. Be
reket versin tetik davmna.ı ak 
derhal döndü ve yiıziistii yeı·e 
attı kcndbi... Yörük Ali, dcl'lıa.l 
hasmının üzerine çullandı. J;'a
kit Şahin7.ade kendisini topar· 
ladı, döıt elli kedi gibi kaçıp 
kurtuWu. Yörlik Ali telaşsız ol
duğu yerden kalktı ve, çırpına
rak, tcbessUm ederek bir mira 
SU\'Ul'dU: 

- Hayda, masallah bc 1 
•• 

Bu, Yorüğün ilk ve, canlı na
l'3.8ıydı Büyük mfınalaı· t.ışı
yordu. Şahinzadc de ldiçJk 
hasmınıı mukabele etti: 

- Hayda be! .. 
Şalıinzadc, hasmının marn.ılı 

naraHından birçok şeyler SCZ· 
mişti. Hele bu, boyunduruktan 
~nrt,ıhna manevrasına hayran 
olmu<;tu. Çok zeki olan molla, 
Yöriıgün nasıl olup da boyun
dunığa mukaıbcle ettiğini aıtla
mışlı. Ve, bu sebeple hayretle· 
re dUşmüıJUi. Küçük hasmının 
fevkalade mahir bir usUı. oldu· 
&rıın:ı kana.at getirdi. Bundan 
böyle oyununa dü.'1IDe:meğc 'Sa
lış'..ı. Demek oyunuyla adamı 
yenecekti. Bu, ne mçim boyun· 
duruktan kurtulmaktı. )\,•rUlt 
Ali, çok dUzelmiştir. Hele Kar
nabat güreşlerinden sonra blis· 
bütün pehlivan olmuştu. Çok 
başka biçimde güreşiyordu. Ça
lık, sevinmişti. Oğlundan hiç 
umınndıj;'l hareketleri görüyor
du. Onu çok değişnıi~ buldu. Sc· 
vincinden gözleri yaşardı. Onu 
başaltına çıkarmamak için söy
ledikleri sözlere nadım oldu. Oğ
lunun kalbini kırdığma sızlan
dı. Meğer Yörük pek haklı imiş, 
diye kederlendi. Ve, bu kederini 
yanında bulunan Çazgmı. açtı. 
Cazgır da: 

- Sen ka.baluı.tlısuı!.. Çocuk 
haklı. Görüyon:;un ya! .. Kosko
ca mollayı no hale getiriyor .. 
Mollanın ne kuvveti, ne okkası 
para etmiyor. M~qaJJ.a.Jı Yörü
ğe ! .. Valah, Kaıııabat güre< in
den. sonra. iki misli aaJıa pehli
van olmuş. Ne güzel giire ~ gı- 1 
riyor .. Ne güzel hasmım tartı
yor ... 

(Arlc ~ \,ır) 

lstanbul levazım Amirliğinden Verilen Asl<er1 Kataat ilanları 
• 

OINSI Miktarı Tutan Teminatı ihale Gün., Saat ve Ma'halli. 
Kilo Lircı Lira 

Hamam ve etüv binam insası. 15,389,18 1154.19 11/8/942 16 
Kuru soğnn. 12Ö,OOO 30,000 2250 12/8/942 17 
Patates. 238,000 62,360 4430 12/8/942 16,30 
Kunı ot 1, 720.000 68,800 5160 14/8/942 9 ) 

Konya 
Kars. 
Kars. 

Kuru ot. 1.025,000 41,000 8065 14/8/942 9,30) 
Kuru ot. 1,147,000 45,880 8441 14/8/942 10 ) Karaköse,. 

T. KIZILAY CEMİYE'fİ 
Umumi Merkezinden~ 

HABER ALMA B0ROLARI s 
Harpte veya ~gal altında bulunan memlekeUcrdcki y;ıllil'I 

akrnbalın;ırun sağlık habcl'lerlni öğrenmek istiycnler için Anldlt' 

z.ılay UmumI Mttkczinde, lstanbulda Yeni Postnhnnc cnddCSlrııl 
zılny mümc.ssilliğinde ve :tzmir merke:ümi:r.de 

kurulmuştur. A1fıknlılırr bu bürolara milracaatla 
doldurmaları UAn olunur, 

lp balyalı kuru ot. 800,000 52,000 3850 21/8/942 16 Sıvas. 

Aşağıda yazı1ı mevadın kapaıı r.arlla eksiltmetcri hizslnrmda. yazııı gun, saat ve mahaıter- lstanbul Sılıhi Müesseseler arif 
deki Askeri Satınnlma komisyonlarında yapıl'ncaktır. Taliplet'in kanuni vesikalarile teklif m.ek· ı. ·ı wr d 
tuplanw ihale saatlerindeıı btr saat evvel ait olduğu komisyona vermeleri. (649 - 8217), Ve e.HSl ime ıı.Olnisyonun 811 
CiNSi Mi1c.tarı Ttanrı Teminatı ihale Gün, Bacıt ve Mahalli. Sıhhat ve 1çtimat Muavenet Vckfılcti içm 50.000 n<l~ utı'.'\j 

Kilo Lira Lim ampüfü iınnll isi ııçık eksiltmeye kon~r. 
• 4,200,000 84.,000 4950 17 /8/9(2 16 Bolayir. 1 - Eksiltme 19.8.942 çarş:nnb;ı gilnü saat 14,80 da oıf Meşe odunu. 

Kum soğan. 
Koyun et1. 
Kabak. 

900,000 15,300 1147.00 27 /8/942 16,30 Gelibolu. 'Sıhhat ve İçtimai Muavenet MOdilı·lUğü binıısında kurum Jo;oırıı 
2~,000 18,000 1350 19/8/.942 11S Kars. pılaookb.r. 
15,500 1705 127,87) 2 - Muhammen bedel bchr!r ampul imaliyesl içın 4,t. ) 

Taze fasulye. 
D. Büber. 
Patlıcan . 
Kabak. 

15 .. 500 5059,20 378,44) 3 - Muvakkat teınin::ıtı ıcıı liı-n 75 kııru.::tur, 
15,50() 5059,20 378,4•1) 4 - 1 tcklılcr şart.nam ni ı;:ılı mn g ınkrind kvmıryoO{l 
15,500 6231 467,33) 19/8,'942 11 Devrek lırlcr. · 
14,250 1588,88 119,17) G - 1sl<'klıler 1942 yılı Tic:nt:L Od:ısı ve ik. ıyle 24!10 ~ 

Tue f Mulye. 
D. Bilbcr. 
Patlıcan. 
Garaj binası 

H.,2fi0 46-15,50 348..11) da ynı.ılı vcsiknl:ır ile bu işe yeter :muvakknt teminat m~kbt 
14.250 4645,50 348,41) k::ı mcktubile belli gUn ve s:mttc komisyona gdm('k ı ( 
14,2 iO 5603,60 420,24 ) 19/8ıM.2 ll,30 DC\Trı'k. . 

70,523,48 4776,18 19/S,'~12 11 İzmir Lv. Amirliği. inşaSl. 

skeırlik i 
Bcyo~lu Yerli Ae. Şubesinden· 
Aşnğıdn yazılı yedek subııylnnn 

ııcf!)(' ubemLıc müraı;n,1tlaı ı. Gel· 
mcdikl('tı tnkdırde 1076 sayılı ktı· 

nunun m::ıddC'i mahsusası mucibince 
cez.1landırılacnklan ıl:in olunur. 

(lll89J 
Piyade Tgın. Halil oğlu Temel Ka

rnmalunuı (50148), Piyade T~. Ta
bir o{:1u Fethi Geııç ( 49686), Piyade 
Ttm. Kllzım oılu Ulvı. (50286) 

Balo tehir· 
B,.şık1.ıı; Ç(l('uk llirgemc Kurumu 

rncnfo::ıt.in(' 5 ogustos 1942 çarşamb:ı 
günu akşamı yapılacak olan balo 
bıı1.1 alıvnı dol .. yısilc vnkti ah:ııa 

t."tlık cdılmiş olduğundan bu baloyr. 
ait s. blnn biletlcrın h •• ı~t-..ı mnhfut 
bulundugunıı ve b.ılo gtlnu tcsblt 
cdıldilı zaman ayı u•a il~n cdılccegj 
maalitizar arzolunur. 

:rüRKIYE CÜMHU 

ZİRA A 
Kuruluş tarihi: 1888 - Sennnye;i: 100.000.000 ~1Jrfi 

Şube \'C Aj:ıns ade.di: 2G:J 

Zirai ve icaı·i her tilrlü banka. mua:mdden 
Para biriktirenlere 28.ıSOO lira il•rıuniye veriyor 

Ziı nnt Bankasında lrumb:ıralı ve kumbarns17. ta: arruf bt 
en nz 50 llra31 bulunrınlıırn senede 4 defa ç·~kilcc<:k kura ı?~ 
plana gore ıkramiyc dnı,:ıtılııc&l<tır. 

4 edc:t 1.coo Lffttlııc 4.000 Lir• 11 "oo l!ded 
4 » coo » uoo • µo » 

c: : : : ~= : il 1IO • 

lstanbel Defterd rlığından: 
DiKKAT: Hesaplarındaki pa tılar bir smc ı~inde 50 }lrtld 

'1lismlyen1crc ikrıımi:vr ı.;ıkbğı -tnlt 1ırdc % 20 frızl, iyle veril 

• ur'alar senede diirt defa 11Hart,11Haziran,11 

Istan bul yüzme IJ!ZIDJllrzl?IU~··~v:ıeı ~ll!l!B1ri:'ll3in!SCJl!l·ımtii.n&"Suil!nS!ta.Sı-ibml:ıeıer::;.:inmcl31e IEçel!?kJilCIJooek~sııttr•.1111111 0«.;ya No. 

130/3647. 

52184/26 

Clnaı 

Tartıb;> ndn K:upak~·ı soka 
gınd. ~ki 18, yeni 14 
kap No lu evın tnmamı. 

J'otıhte csl<ı tmr:ıhoı- y -
nı Hacı Evhaı m::ıbııllc

clndc. ı ve yc:'nı Sa-
rı. n"' cdı fan &c:•knğmda 
e.sM 26 l4 yt-ıu 46 :k:ıpı 

No. lu 34,50 metre ınu· 
rnLbn1 ars:ının t.ımnııu. 

52301/2860 B<> oglundn K<',:c.ıkr.c mı 

hallesının Ko•tcbek ııo· 
k:ıgındo 52 p:ıfUı, 539 ada, 
}() parsel, 213 tahrır ve 
{) kopı •o. lu 321 rnetre 
murni;baı arsanın taıra-

51122/32 

i'.3/8'1~ 

mı. 

Era.nonıınde D. yehatun 
m&h:llk inoo Buyuk Yeni 
han blrınc-i kntt:ı 87 pat-
1.P. 259 adn, 11 kapı sayı
lı 24 buÇUk rnctr mu
rabb:u ktglT odanın 1.ı,. 

ınnmı 

B<>yoglundtı FerıKoy ma-
lınllesinde eskı Kasııı•po

c .. ı, yeni Bozkurt oknı!ın

dn kfıın eski 62 62 mü
kerrer yenı 70, 72 kapı 

No. ıu <11.ikkAnb e'liın ııa 
hlsseSJ 

6ll51/407ll Fııbh't<ı E!lkı Te ,.enJ Be· 
yazıtnğn mahallt inin P11-
5:ı odnlnrı sokagı dn eski 
ve ycnı ıo kapı 24 mcıre 
murilbb:ıı arsanın tnm~ını. 

6~J00/4.365 Tarabynıln Tarnbyn cad
des:ndc eski 96 yf'nı 9& 
-knpı No, la dukkiırun 

MuhammH 
bedeli 

.tOf!O 

31 

ın;o 

ut!O 

Temh'ıatı 

81 

8 

19 

lb2 

l/14 hİSS<-."ll ~ ~ • 

Yukarıdn yazı1ı g. yrJ J:Jl<'.nkullt>ı 17 .&.942 paz.'lı1<-ti gbnti sant 14 d 
Mllll EmlAk .Mudurluğtınde mutc~<":tlul komısyonda ııyıı nyrı ve açık art
tırma ile salılncrıktır. 1steklılerin nüfus hliviyet cüzdanları ve tenıiunl 
makbuzlarile blrlıktc ıhale saatındc komisyona V(l fa:ı:ln iı.nhat için Milll 
Emlak Mudurlui;ıın" muracııatlan (82'2~) 

• 
şampıyonası 

- Baş taraf• 1 incide -

ey;ırci kütlesi tarafından illft
ka ;ile in.kip edıldi. Yarışla! dan 
~l.man tckıuk neticeleri bildiri-

yoruz: 
EÜ'YÜKLEHJ)E 

100 Mt•trn Seriıt t: 1 - lbra
ibim cBeykoz) 1.05; 2 - Rauf 
(Galatasaray). 

200 M'.eltre Kurbağ2Jama: 1-
Yusuf (Galatasaray) 3.14,6; 
2 - Tevfik (Beykoz). 

400 Itlctre Scrhesf: 1 _ .. Ve· 
da.t ı Beykoz) 5.55,4; 2 - Os
man IGalat.asamy). 
ıooxıoo Baynı'k Yanşı: ı -

İbra1ıim, Vedat, Tuğrul, Fuat 
(Bcykoı takımı) 10.57,6; 2 -
(Galatasaray takımı). 
Trnını en Atlanuı: 1 - }<"ah

. ri tBeykoz) 87.66; 2 - Sabri 
(G:ılataaara.y). 

'.KÜÇÜKl.;ERDg 
100 1\l~;f;re Serbest : 1 - Lar 

JX> l'.Beykoz) 1.J3,2; 2 - Cen
giz cGnlatasaray). 

ıoo n~nıtre Kurl>af';rnlanın.: ı
Suat c Beykoz) l .32,2; 2 -
Mu• mfa cBeykoz). 

400 Mc•t rt• Ret l~t : 1 - Le
on <Beykoz) 6.28,8; 2 - İnal 
(Beykoz). 

100X4 Bayrak: 1 - Lazo, 
Leon, Cengiz, Jnaı (Beykoz ta
kunı) 5.02; 2 - (Galatasaray· 
takımı). 

'l'nınıp!en Atlnına: 1 ~ Se
mih fGalatasaı~y) 50.36; 2 -· 
Haşım ( Bcykoz). 

SU TOPU 
K1üçiıkler amsmcla ya t>ılnn 

su topu müsabakası çok sıkı 
g~ti netioede Beykoz takımı 
3 ... 2 gnlıp geldi. 

Dünkü y:ırışla.Tda Beykoz 100 
Galatasaray 65 puvan kn1.an· 

:::::===~==~==:::~~======== nuşt.ır. Yi.izm<>l<'rc bugiın <le ~a;ıe~DB Mo<la yüzme havu:amda. ucvam 
~ edilecek ve İstanbul yüz.m~ şam-

Mo M. Vekaletinden: 
Askeri lise ı1e orta okul ve gedikli 

hazırlama orta okullarında miinhal 
bulunan JJlatenıatik, Fizik, Kimya, 
Tabliye, /ngilizce· ve Almanca ders
leri için öğretmen alınacaktır. Bu 
dersle:ri okutmana ehligetll olan 
iatehlilere 3656 .'lagılı Jıanuna .göre 
ücret verilecehtir. Dilekcelere bağ
lanacall liizumlu evrakı müshile ile 
aslı.eri liseler mü/ eti işliğine müra
caat lüzıım11 il/hı olunur. 

piyonn.cıı nihayete erc.ccktir. 

AT YARIŞLARI 
At yarışla11nın beşinci hıü

taeı koşulan bugün saat 15,30 
da Vf'Jlefcndi koşu mahallinde 
yavılnraktır. 

Milli 
oyunlar 
Festivali 
14 - 22 
Ağustos 

ı\.dalaı• SuıHı Hukuk nuddi.t•mesi 
79/ 942 

Uii. "iıluıitada. Ni:r.ıuıı m lınllr~'iindo Yorgoli so?mğrri• 
~er.1 2 numaı-ataj 1 2 ıfo akhı iken ilamı<.-tgiı.hları u 
nwrlıınn Gal!p ~l§J. vcrcsnsiıull'll B:: y YımtL5, Halit 'lh 
Rahmi, Bayan .ıuuaz:ııez, lUnzatior ve Solına~a: 

lhi•·e~m Cnhid Yalçın ile v::ıyian 'o mwsteı ekı.:n nıut.ı":lrrı 
ğunuz Btıyul adada Niznm ınnhalle3;11(:1<' Yıırg<ıli olwğınd~ e 
t1ııınt'.'rot<1J J/2 s:ıyılı Çamlık ars:-ısınır ifıaz.ı k:ıuıı olw:ıdıgı t.ı 

aı ıtırm:ı ıle s:ıtıl::ır.ık t....:mnnının hu; ed:ırlar nrasınd::ı t k .. um su 
unuıı iz:ıle~ıı h k!nııdn muınaileylı Hııscyin C:ıhiıl Yalçıı ı~ 

açtığı d .. wnın dıı.-u~ ıı:ı g•ınu ol.111 7.8.942 tnnhme mu•· ... dıf 
sa:ıt 14 d" ın.ıhl<eıncyc gelmeniz ıçın Bunen y.ıpıl. n teb1Jg,ıt 
mahkemeye ı;ıdı cdi •iniı.dcn h.ıkkınızda gıyap knı:ırı H:rıımış 

mcııkuhın knbıli taksiın ohm olıtl.ıdıgmın unlaşılma~ı ıçın ke.ı 
\e kcsfın l3Jl.94:? s:i:ıt 14 flC' ic-ı·r. ımı ve duı ıı~rırnnın 7.9 942 tıı 

sadıf p:ıır.rteı;i gunti snot H ele "J ııJkılmn:mıa krıror verılmı.tı 
iliın, na51-ının cı tcsi ::unundcn nıut l)cr olmak üze:ı" en aı 

fındo ilır:ız ctmcdığ niz tnJ,Urde nmh..ıkemcJ e Kabul cclilmJYl ı 
l:c yer ine k:ıiın olmalı: u1..erc •lan o'•ır.ur. 

lstanb11l lntilıap Mebusan 
Teftiş Hey)el 

DQl<tot· Hd k S.ıydamclnı1 ıı«; tl\n ıs:..mbul ıı'cbu !ucu ıç.ı• 

Gcnl•l n.ı,Ktınlık dıvanı taı nfıııd,ııı Haridyc V kal· lı Unıı' 
Nunınn MP.n• ıneıwıuglunun Partı tıııınztdi ol ı. k r,v :to .ıd 

nur. 

'J'. lŞ BANKASI 
K 'fASARRUF 

HESAPLARI 
2 İkinciteşrin 

Kqji~e a.ynlaıı 
U nuniyeler: 

1 adet 1000 Liralık 
1 ,, 500 " 
2 " 250 " 

14 ,, 100 " 
10 ,, 50 
4.0 ,, 25 
60 10 


