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Ankara 10 (l<adyo l'Hetesl) - lol'il 
liz mahfilleri, Almanyaoın bir ıeae ev~· 
llne nazaran daha çok HJJda deuizalb 
~•miline sahip oldaiaou bildirmektedirler. 
Mııttefildt'rin tlcaıet gemisi kayıpları cid
diyetini muhafaza etmektedir. 

aa,vekil 
Şükrü 

Saracoııu 
Başvekil Saracoğlu Vilkiyi kabul ett 

Yeni sıhhat 
merkezleri 
Saimbeylide de 
bir merkez açıllyor 

~ "~ 

Ankara 10 ( Huaıi maha· 
blrimizdeıı ) - lıklUp, Kandıra, 
Artvin, Saimbeyli, Orhanelindfl 
ac1lacalı. 11hhat merzltezleri için 

• ··.a.....IH\ar bitmit bu merk.aaMr• 
rönderilecek tabipler tayin edil 
mişttr. 

Sıhb:ıt m Aric.e .lc:-i iş1cri 
•..ı.ketimizde beaüz pek yeni 
bir mevaa olduğu için bu ta· 
biplerin Etimeaattalı.i ııhhat mer 
keziade iki Gç ay kadar ıtaj 
rörmeleri mawafık rörülmiiftiir. 

Tabipler staja bqlam11 ba· 
'-maktadır. Stajları bittikten 
IOtlra vızifelerloe ba,layacak
lvdar. Ba merkezlerde •H ve 

h-.n de kullanılacaktır. Sıhhat 
•erkezleriDin faaliyetini tanzim 
et•ek &zere V ekiletçe bir de 
taH .. tname ha:ıırlanmıttlr. Ta· 
1-.tnamed• lllahat merkuı.a· 
llİa ne ıaretle idare edilecefi 
hakkında bü~&mler vardır. 

Seyhan pqsta 
müdürü deilttl 

Ankara 10 (Huaaıt) - s.y. 
la.o potta mldiirü Fahri Kutluay 
'f oarat ve Y ozrat m&dür& Naci 
8a1kal Seyhan müd&rlüilne tayin 
~ll•lftir. 

Tu•• devletlerl 
konfransı 

Sofys 10 (• a) Taaaya ıahil 
devletler konfransı yakında Viy:ı
llada toplıoacalı.tır. Koofransa, Ro 
'-anyı, Balgariıtan. Sırbiıtao, Slo· 
••lt1a, Macariıtao ve Almanya 
41eletelerl işt•rak edecektir. Ba 
devletl•rin müme11illeri Tana üze· 
ti~de normal gemi tef erlerinin ye 
"iden teıiıi ile ilgili meseleleri 
~ik •decektlr. 

~merlkada yeni . 
bir vergi 

Vatinrtoa 19 (a.a.) - Ayan 
llaecUıi maliye .. cll•eni harp ma1· 

"-flarını ka'1ılaaıak ••ksadile mec· 
~'-ti tasarruf uıala ihdaaı hakkında 
·~ iki ruecli5in tetlı:lkl•d• ba'u"· 

it ~111'1l dair yapıla~ tek l i f 1 
•-.ı etmi4tir . E.ncum'n zafer 
•errıaı adıyle yeni bir ver~ lbda8 
:rı._İftlr. Ba verri, senelik hzaa-

625 doları reçeo berk .. ten .... 
~ktar V errinio nilbetl yiizde 

tir. 

Mülakat Çankayada Baş. 
vekalet köşkünde yapıldı ve 

bir saat sürdü 

ViLKi 
Begrutta 

Ankara 10 ( Radyo razeteıi ) - Dilo ak111m dota vl· 
liyetlerinde ki tetkik l'ezi-.ioden Ankara ya döoeo BışveıtlHmiz 

Sükrü Saracoğlu intibalarmı ~diki veci'& cümleyle aolatmqlardar: 
Seyahatımdan memounlalda dönüyaram. Gördüğüm Türk ço

culdarıodaa diğer Türk çocuklarına selim retlrdlm. ,. 
Ankara 10 ( Radyo razetesi ) - Razveltin ıabıi mümeuill Vllki, 

dün alqam yurt içinde yaptığı geziden dönen BaınkiUmlz Şükrü Sa· 
racoğlu tarafından saat 22,30 da Çankayadaki başvekilet köşkünde 
kabu\ edilmiştir. Görü$m• bir saat ıürmüştllr. 

Vilki lia sabah saat 7,30 da Ankara hava meydanandan açıklı ha
reket elmittir. 

Vilki Ankuadao Raıyaya hareket ederken, Vaıinrtondao relea 
bir telgraf, So•yet Raıy.aın V aıinrtoo büyük elçiıl Litviaorun Ame
rika barirlye nazarı Kordel Halle rörlftlflnll Wldiriyor. 

Lltftllof, ba mu la kat haklmıda gazetecUere demeçte balan maktan 
kaçınmış tir. 

GazetecUer, Japonyaom Sibiryaya taarraza için mevsimin reçip 
l'eçmediğini sormuılar, Litvinoftan ıo k11a cevabı almıılar!ır: 

" - Harp, mevsim tanımaz! ,, 
Ankara 10 ( Radyo razetesi ) Vilkiain seyahatile all~adar olmak 

üzere, Ofi ajansı ıa neşriyah yapmııtır: 
Yabancı llle ...... t\o,rch N:l.ua ~ $8'ialaN P,., Vilki Fr.-a 

bikümeti tarahaclan bııall Afrikaya dl•et edilmfttfr. Bu haberin aslı 
yoktur. Amerikanın Dekarda bir ltonaolosa balaomaktadtr. Ba itibarle 
ViUı.inin seyahah faydatızdır. 

Anura 10 (a.a) - Birleşik 

devletler Ruvelt'in bnui mü••· 
sili V andel Vllki bu 1abah saat 7.S 
ta Ankara bava meydanından tay• 
yare ile hareketetmlftir. 

V aodel Vilklyi, aynllıında lal· 
kOmetimls adma Protokol Uma• 
midir& Şadi Kıvar atarlamıılar
dw. Ujarlaaa tanamde Blrletik 
Dnletler büylk elçlai Ştaybarcl 

ile r .. flka11 ve lofiliz büyllk elçi. 
lipadea diier b.zı zevat ile bir 
çok türk ve yabancı ıazeteciler 
hazu balanmqlarchr. 

Aakua 10 (a.a) MGıtekU Frao
ıaz ajanımıa muhabiri, Aakarıdao 

ba .. bah hareket edea Vilkinin 
Beyruta vardıjıoı bHdirıaiftir. 

--------------------------
Yeni ••rler 

c Çıt » ın 9 unca ıayısı, kıy· 
metli m&nevverlerlalzta muhtelif 
mev2:otara dair rt!ldlerf, yar•larile' 

intişar etmiştir. Bn ıayıda doktor 

Şefik Ôzbay'ın " Türk'6n felsefe 

ıi ve Gaiyet prensibi, Hızım M11 
rad Erdoiea'ın "Mevline Celaled 
din Rami ve .felıefeıi ,, iıimli etDd 

leriyle, Hamit Arl'on,an ecle~rat 
konaııeaıı, Rasim Gölı.ael tarafın· 

dan lorilizceden çevrilen çok en. 
tereaan bir ~n hikiy .. i bllhaue 

alikayı çekmektedir. Geııç pir 

Şükrü Eni• Rerll'oun ba ıayıda 

da rüzel bir şiiri bolunmaktad1r. 
" ç -Yine bu 1ayıdan, ıg,, ın, 

ba giin'ün pirlerini içine alacak 

bir antolofüi ıııfecmaanıa bir ilave· 
ıi olarak neffedeajiai öireeniyo

raı. 

Ba rOzel fikir ve Saa'at mec. 

• ... ıoı okıı~cularıa~ harareti• 
ta-,. ..teriz. 

işçiler haklı 
gör.ii.ldii. 

lzmirde un fabrika-
törlerile amele arasın
da çıkan ihtilaf hal· 

ledildi 
Ankara 10 (Huui) - lzmlr· 

de buı an fabrikatörlerlle ifçller 
arumda 6cret ... .aeılndeo dolayı 
vaka bulan lhtillf Gurlae, it Aaka
rada y6uek hakem heyetine intikal 
etlDlftir. 

Devlet ıuraaı daire relıl Saffet 
Taocıyıo relllijinde iktisat vekal• 
ti mlıa•.WHİ ve veklletler hakak 
mlltavirlerlodeo mlrekkep heyet 
kararını vererek alakadarlara bildir· 
mittir. Kararda ezcGmle ıöyle de· 
nllmektedl; ı 

Her 1'6D faalalaıan hayat paha· 
lılıtı karııııoda, mabtelif ıaoayi ı&· 
beleriode it\i ücretlerinin :ırtı:nakta 
oldaiu maHlnıdur. Ba üç an fab
rikasında harpten evvelki ~ci ile· 
retleriııe şimdiye kadar vasati ola· 
cak 0/0 1 O, 12 ve 28 oiıbetinde 
zamlar yepılac•it dosyalarda mev· 
cat yazılardan ulaıılmaktadar. Ba 
niıbetl•r bayat pahahlıiı tazyikini 
k&l'fıl•yacak kifayette deilldir. E11· 
.... hepalnia kallffre olması lizım· 
relm d•ifrmeo ifcllerinio halen al 
aalı.ta oldukları &vetıer diier ... 
nayi pbelerl tıcllerine luyHen dO 
tlktGr: 

Ba itibarla, villyet hake• k• 
rulanca mahalli tartlar da oaaara 
alınarak tesbit olaaaa oubet ma'de· 
lete UJl'UD lförill,erek ltci ilcretl•· 
rioe umumiyetle yeaidea O/O 10 
zam yapılma11 kararı keılmlettl· 

rilmiştlr. 
Fabrikanın çal11madıiı ıünler· 

de ifci Ocretleriain hiç bir titrli 
kelllaüJR•ii ayın kararda bildkD· 
.. kteclir. 

E&LiL& 

Musolini 
Memnun değil! 

Ankara 10 (Radyo gazetesi) - Lon· 

dra radya1a, Masolininin Balkanlardaki 

komulaularla yaplıi'ı rörüımeden mem 

nan kalmadıimı bildirmi~tir. Doçe. ko. 
mataolara yeni emirler vermiştir. Bıına 

göre, hllkQ o:n"tin emrine -itaat etmiyenler, 
ailib taşıyanlır, müsaadeıiz memnu böl. 

.relere l'İrenler idam cezasına çarpılacaktır. 

- -

1 Doğu cephesinde bir Alman tankı 
1----=---~--------------

R j ev' de Rusla~ 
Yeniden 

Taarruza Geçtiler 
Stalingratta soldan gelen Al
man taarruzları durduruldu 

Ankara 10(Rad:-

~:,:a~~e2::: Ruslar, tatırtma taarruzlariyle Alman· 
resmi !e~i • Jul müfkil Vaziyetlere diifürüyor 
NovorMllkm ce· 

bqka blr •• ., 
balon d 

bir •t•I 
•ıs 

tahrip 
;z:;.::;:::;~ 

aap doğasuotla ye 
niden bazı yllksek mevztlerin Zlp· 
tedildijiai, ıebre yakın sahillerde 
top ateşiyle beş nakliye gemitlnio 
batırıldıiaoı l>ildirmif tir. 

Stalinpad meydan ıaah...-.. 
h1S1Dı b,Mt..ed• devam Mlfor. 
Alaaalar taamaz lltlbıHtllrinl 

ıık M deflttinrek dll••m sa· 
yal noktumı arıyorlar. 

Fakat açılan her redik, yeti
ıeo Ru ibtiyatlarile kapatılıyor ve 
Alman hamleleri dordaruloyor. Sov
yetler hr1at baldaklara yerlerde 
1&1ırtaıa taamızları yaparak müte· 
amzı oldakça milfkil vaziyetlere 
d&fürlyorlar. 

Roma radyoıu , Stallnrrad 
meydaa aabarebell laakluada Al
IUD kapaklarmm matalealarına 
dayuarak ıa haberi netretmlıtln 

Volga nehrinin aai kıyısında 
40 kilometreden fazla yer kapla· 
yan bir ıebrio filiyatte çeober 
içine alınmuındakl rilçlük mey
dandadır. 

Diier taraftan, Volra üzerin· 
de k~prlller o kadar çoktur ki, 
mlldıfller durıaadan insan ve 111al· 
zeme bakımıadao takviye •labil· 
mektedir. 

lnrlliz kaynaklarından ıeleo 
bir habere rör•. Raalar, mataarrı· 
zın sol kanadındaki turrazları ta· 
mamiyle geri çevirmeie muvaffak 
olmuşlar 1 cepheyi dualtmıılardır. 

Sovyet komatanlıiı, 4ehrio 
müdafaasını, yeni bir redik açıla· 
mıyacalı: şekilde kavvetleodirmlıtir. 

Alman reımi tebliğ-1, Sovyet
lerio kuvvetli tank ve zırhla tttkil 
le,iyle Rjevde yeniden taarruza 
r•çtiiini bildirmektedir. 

Looda 10 (a.a) - Raslar dört 
ay içinde 73 Alman tümeni imha 
ettiklerini bildirmişlerdir. 

Berlin 10 {a.a.) - Alman teb· 
lij"I: Novoroıislde ceoap dopsan· 
da Blokhavllarla dola mabarebe 
çevreıinde yeni tepeler ifpl edil· 
•ittir. Aitr topçamar: Karadeaiz 
sahilinde 5 tqıt batırmışhr. , 

Terek ırm•it ilserinde bır Al· 
mao zırhlı tllmeni lı.Otle halindeki 
kuvvetleri• bDcem eden diltman 
srerf atmlf, topça mevzilerine rir
IDİf •• bataryalatı tahrip etmiştir. 

Stallııırat kale1i çevresinde 
İnatla ımOdafaa edilen yeni ve 
kavvetU latibkiaılar hava kavvet
lerlnlo yardımile ele l'eçiri191ftlr. 
K .. vetU dllfman hlcı...,...ıa p(ll. 

kiirtülüıü sırasında 59 Ruı tankı 
tahrip edilmiştir. Sava$ uçakları 
Antrahaada liman tnitlerile iaıe 
depolarım boınbalanu~tır. 

Volganıo doğnundalci hava 
..,danlarına l'ece hllcamları ya· 
~br. 

Rijev çevrniode dü,man e. 
laemmiyetli piyade ve zırhlı kH· 
vetlerle hücumlarına yeniden bq. 
lamışbr. Bu hücumlar bava kuv
vetlerinin ifbirlitiyle çetin maha
rebeler neticesinde püskürtülmüt· 
tü". 77 düıman tankı tahrip edil
miştir. 

Ladoia rölünüo cenabunda 
ve Leninl'l'ad mabaHra ceph•in
de Gıt üıte yapılan bir çok b'oilfe
vik hilcamlan akim kalmııtır. Düt· 
maaın Nevayı geçmek için boı•· 
na yaptıtı teıebbGsler esnasında 
36 kayılı: tahrip edllmiftlr. 

Dilo rece Ruslar dofa Al· 
manya üzerinde izvaç açn,lan 
yapmıştır Ruı hava kuvvetleri dün 
128 uçak kaybetmi,tir. Bandan 

8 Alman 
düımana karıı yapılan b 
lerden dönmemiıtir. 

Moıkova 10 (a.a.) - S 
tebliii: StaUnrradın batıııada d 
man tanklarına ve motorla 

• desine kartı nvaş dev .. 
tedlr. Bir kesimde üst G•te y 
Alman hücumları püskürtü 
aibl, bqka k•imlerde de 
piyadeli ~eri atılmqtır. .,,._-" 
ba kellade 350 ölG veraalt 
StaUD&'l'adıa ceaap bahımcla 
mab hücumları püıkllrtlhdttln 

Novorlsisko çevreaiade 
li çarpqmılar devam ediyor. 
ria dq mahallelerinde kıt'alaltmı 
ferilemİf, fakat diifman karp 
camlarla tekrar piiaklrtillmGftllr. 

Mozdak çevreainde kı.taıı ... • 
nehrin canap kıyısı 6zerlade 
mana darbeler lndinaeie ct. 
ediyor. Borada 3 l'iinde 53 
9 zırhla otomobil, 13 U.yoe, 
top ve bir piyade alayı yok 
mittir. 

Şundan Bundan 

Nemelazımcıhk yapamayız 
v ve yapmıyacagız 

Bir bayat felıaefeıi y•p•ak niyetinde değilim. Fakat içti .. I bir 
dimiılo iizorinJe durmak isti1oram. ÇGnkü bu bahis mevna y..,..k 
teditim ıey, müzmin bir h .. talık f'kliude soıyal haya-.- 111 
i,lemeie bqlayaa bir tıbao olmaktadır. Bu da, nemellnaa Wetidir. 

Evet bazı imanlar vardır ki, banlar rab• ı..tadarlar. Baalann 
ratıhılaruıda, dopıJarıoda bu :tayif ve b .. ta rah kecıdiaial her 
ve her rınatta hisııettirir, gösterir. Ba ~biler için hayatta ea bl 
m11Yaffakıyet sırrı ne~eliiZ1mcılıktar. Oalar için haklı oldaklan ,.,. 
bile bir boyan bülunek, röiüı ilikle, ip elpeaçe divan darmak, lca 
biraz da hakarete maraz kalmat.t iflola çıkanna röre mübab .,. " 
rörülen şeylerdendir. Oalar içia ••leketin, lmaıeaia, içti .. i hak 
we ni1amm h~r hanri bir derdf. hır hanfi bir meseleli ve her 
bir mevzuu karı111nda cnemelbım llemio avukatı ben defiUm 1•· 
dokanmayan ve b oim meof aatimi karşılayan bin yaıuın. Ben 
olara11a bııkanm• demek bayat fel1erelinin en bOyBk bir btinerl 
maktadır. 

Fikat taH~"• edlafa ki bd tekilde dilfOnenlerin adedi bir .,.., 
bet delildir. Ve 11ne taAYYar e~iniz ki zamanla bu ahlik haıtabfı 
çoklarına btı ..... ıttır. O zamın bır memlelaetln ba kötü, korkuft~ 
JlizGnd•n ,arec•ii zararla, çekeceii fenalıklar az mı olacaklar? 

- Devamı Udnclde -



BUGON 

BugOnOn dAvaları --------------------' 
Kızılordunun zayıf 

Dünkü şiddetli yağmur ve kuvvetli tarafı 
Bazı bölgelerde pa11uk- ------_v A_R 11-......-ı Amerikanın eski Moskova 

elçisi diyor ki: 1 
11 d 11 • Ea biiyük ............ "' 

ar Zarar U O r U i;:~~~ ~:-:~ ~irra:,~ 
l'Ün daha IOfak kanlıbkla ..... 

us steplerinin genişliği Alman
ları ve Japonları yutacaktır : 

Dün öj'le üzeri şehrimizde ıaranak halinde yağmlll' yat-t, cadde. 
leri teller kaptnuıtar. Y •i•ardan önce .. en ıiddetli bir rüzrlr, b&tln 
fehrl bir müddet için toz balatn altına l'ÖmmCl~tür. Y •i'mar, aqama 
dogra tekrar r•t•ııtar. 

ôtreoditimiır.e l'ör .. diio dClfen yaimorao miktarı 33 milimetnyl 
balmaıtar. Yatmar A .. diotla, MilİI, Mihmandar, Çloarh taraflaraoa çok 
tiddetli dütmiiştiir. Heoilz toplaomamıı pamaklarda ehımmiyetU zarar 
oldaja tahmin edilmektedir. 

varabiliriz: 
TGrlı:, miiumabakhdır; fabl.. 

Milli bayram tininde, - ..,.. 
tlmlzün aclanı v rdiiimbı cadde
de, mWi reold.U..iz .. ._,,_. 
lanmda ı8ıleamif bir tak ld 
ri.ıcle, her hangi ntanclqm tlmri 
........._a propaianda için ..... 
bir ıafwia yıl dönümlnil Wil•' 
ediflae lal.am•ülli yoklar. 

-Rayanın ba -e Ahaaayayı 
.,__ • • • - - Amerikada iştil· 

AnıerılUlnın em Mos/coN se/ırı Jouplı E, Davies 1 le b" Al 
llai'IGP etaek ib 
tlmali var aıdır? 

D-- • l • • · • 6"l 6' ~ ı ece ır man nr.aga ıı erını ıgı ı en tanın•11 il' ulp ... attır. f • b Lk d 
Bi _ı.• _ı. 6i . •---~· . l • za erı a" ın a 

• C.,..... mahabirlmla, C., 
haob •ataodaflana hakb tiki,. 
tine tercüman olmaktacbr. a. ar 

r ecn""ı llleClftUllnm .. .,.. rı IUIRUISlg • lllU• 

lıim 6ir milldlcot g•pmıffır. Ba mıılıa6ir, ildnci Ci
lıon lıu6i Wflllndo SOflget Rmg.,ın darrımu .,. 

ne dütÜOÜ)OflU· 
naz? 

Nemellzımcllık yapamayız ve 
yapmıyacaiız kadq diyor ki : -EHt, Fakat 

tt.,aya ba talih 
kbfmı temin 

eClebilmek için 
R• cepbetinden 
Alman kawHtle
rlaia mühim bir 
kll•mı çektirmeli 

Sovget - Alman lıor6i miinose6etigle Rıugaga ta· 
alliik eden /ıagati elıemmigeli lıaiz meseleler lıak

- Meeele ıo 
iakkanlıhkla dü · 

- Bqtarafı birincide -
Blliyoraanaz ki memleketimizde Toprak Mahlallerl ofili denden bir 

teşekklll mevcuttur. Ba teıekkülln varbtında yeaiae ulk de hnke .. tı
mizin çiftçiye hababat sabıında kola7hk göstermek ona iıinden, gilclln
den, köyilndea ve tarlasmdan uzak tatmamak iıt•--dir. Şa halde çok 
iyi bir niyetle karalmq ve iyi, d&zgün itl•meıl temenni edllea bir mi• 
e11ue demektir. 

•Kazada bir inhlıar idanli 
.. ,; fakat piyasada içkinin dul• 
luı yolıtv. Ceyhanb, bira we 
rakı ihtiyacını, ancak lolr.aata kında 6u diplomata sualler sormıqtar. 

Ba •ul ee c,,..plar Sovget Ruganın fHlzigetini 
ıüoülmiyecek ka 
dar menfurdur. •• kebapçılarda fahit fl,.tlarla 

elN/lı •rette IMlil eı.eldedir, Almanya ve Ja· 
poaya, ba takdirde 

Avnpayı, Aıyayı, Afrikayı müthif 
bir euret altında balandaracak· 
lardır. Ba, Ortışırkta kayalara, 
Hindııtaoda Hrvetlere ve Çinin 
de bGyük bir kısmına malik olmak 
d .. ektir. Dloya ntıı..maa dörtte 
&çl atak olacak ve -zaffer dev· 
Jet be1abına ordu •• donaoma 
yapmakta kullanılacaktır. 

tat•in edebllW.> 
Y alaız C.,banda, yabua •il· 

hakatta •etn. .... ,.. ..ti ... 
de aynı dert- Dert var dert 
ortaiı çok ... Fakat ba d.;di do-

Bua yap•aznk Alman ceph•i 
lteriden yıkdmadıkça Rasyanın sil 
ratH bir ıarette mazaff er olmasına 
llati .. I yoklar. Alman ceph .. inia 
iMi ıvetle yıkılacağını d" şimdilik 
sunetmiyoram. 

Staliain, RU8Ja lıifi derecede 
Wr .. veaet l'ÖrlirH Almanyanın 
belki ha yaz ma;ltp edilece;ine 
dair olan beyaaatını bahrlayı

DIL 

- Fikrinize• ba cklfi derece 
4e makavemebi kuvveden fille çı 

bnaak için ne llzımdır? Raıya 

llil .... l'alebe çalmak için ne iı

llJor? 
- Avrapada ikinci bir cephe 

atmak Hitler için en bilyOk teh
dittir; ve "iki cephede de harp,, 
Alman yilksek lramaada heyeti içla 
korkanç bir Ubaatar. 

Sovyetler kav.etli bir tazyik 
brf11ındachrlar. Zayiat ve harp 
bakımımdan en aitr bi11• onlara 
cllftü. . 

Kendilerine biraz aefee aldı· 
nacak bir diier cephenin açılması· 
• pek tabii olarak kanetle te
.. ai ediyorlar. 

Biz tamımea haztr olmadıtı· 
lllZ için l'•rpte yeni bir cephe 
aç .. k oldukça tehlik•li bir ittir. 
Fakat tabii askerlikte biç ihtilası 
•• ,... bir ada• ribi IÖyllyonm. 
len lnl'ffterede mevcut olaa ka•· 
wetln 1ar11ını bOyOk bir rayretle 
Awrapayı ifl'•I içia kullanırdım. 
li• ba tecrübe mavaffakiyetle 
........ yine larllter•yi aOdafaa
• barak•lf olau. 

Ejw bir milyon bet ,ez bin 
uk• Almanların lnriltenyi iltili
•a •ini olmulana o halde üç 
•ilyon da bana kifi l'•l•ez, de
.Utlr. Böyle pllnlarla harbin 
belki bir anda kaybedUlver .. li 
•lmlı.üadlr. Fakat ma;lap etmek 
Wefi röze alınınca banan iyi veya 
fena taraf mı da yüklenmek icap 
eder. Dl ..... kal'll bir taarraz 
............ bir •• Jarar. 

- Stalin'ln A&uaya U. ala· 
ferit bir ıulh mtlsabrellae ririte 
cejine dair bazı rhrayetler ç•a· 
nldı. Banan hakkında ae d&tlal· 
yonuaz? 

- Bir ikinci cephe açlhp '9 

çalmıauı ihtimalinde .Raılann •· 
... tan çekilmeleri bence inaaılmı· 
,.cak bir vaziyettir. Bu onlara 
J'Ôlf8D bir bal deiildir. Hatti bu 
.. kil bir üaittlzce hareket bana 
pek uzak rörlnilyor. 

Hitler, reçm 1ene kızılorda· 

p datıtmıya mawaffak ola .. dı. 
G..-n Hae yapaaacbjını basene 
,.pacatını zaanetmiyoraa. 

- Bir Ra1 ralebeıinden bir 
A ... n zaferinden fazla korkanlar 
Jükıacla fikriaia nedir? Onlar bir 
Scw,et •azafferiyetiain bitin dOn· 
,.,a StaJla'i bAkim 1apacaj1aı id· 
eli• ..U,C.lar. 

- Alman)ana hem hareketle
ri h.. ele l&zleri ile dlnyayı lıti· 
il etmek lltedllderlne flphe JOk • r 
&llr· Stalia, Wt Wr ..... b6Jie 

iarao Amilleri rörGp te ortadala 
kaldıraaafa afrqacak bir .. k .. 
yok_ Yok, yok, yolı: 1 

YOK____... 

bir iddiada dolanmadı. Dlnya ihti· 
lillnl yapmak iıtiyen Stalin deiil; 
Troçki idi. Stalinin püyük rayeıl 
amele rej•ini Raıyıda 7erleotir 
m•ktir. Bunun için de ona ıalh 
lisımdır, dilnya ibtil&li dejiL .. Mili· 
teflkler zaferi temin ederlene Sta· 
Un hiç bir zeman A•r•paya hildm 
olmayacakbr. ve bana röre biç 
bir zaman bu tahakkUmil aramaya· 
cakbr bile. Zaten kendiıiaia de 
alenen llÖylediji veçhile istedikleri 
şaalardm 

Harp için lüzumlu olaa dütün 
iptidai maddeler, arzın bBtün kay· 
nalderı mihwerin kontrolO altıada 
balonacakttr. 

Hı&lbaki bqka taraHart bilmiyoraa, fakat bu m& .... ıeoia 18 
Adana ıobesinin ıür'atle, intizamla çal11tıimı iddia et .. k kabil midir? 
Şa emri iki ay önce verilen ve hail ta .. miyle datıblamadıtı için köy· 
10 .. milıtahlil arasında 11zıntıya bir •bep olan fİJ•t farklarını bir 
dlf&ailnil&. Hali OfiM para al .. k için ridlP relen köylllerin, çiftçile· 
ria halini bir l'Öz6nlne aham Şimdi böyle bir vaziyet karı111nda en 
iptWal bir hayat felHfui olaa oe•elazımcıbia ayarak ı~amak mı li· 
zımdtr, yoksa bir kitlenin menfaatlerinin ba tekilde reciktirilm81i kar-
1111nda yazmak, ıöylemek ve baj'ırmak mı daha vicdani .. daha vata 
ni bir hareket tarzı olar? .•. 

Geçen fiİn bir arkadaı söyliyordo. Diyordi ki " Alik'°ııa t-.ek· 
kür ederiz. Bir hakkı müdafaa ediyor1aaaz. Bir bakkm hekb bir diva
cılığını yapıyorsunuz. Fakat bUaıiyor1onaz ki ıizin, hepimizin iyUi;ini 
araıtarıcı ba yazılarınız ba mne .. ıe ile lı,.lli biriıi tarafından tenkide, 
iibirare atrarken ba yeniz ıöyleomeleri ben de dahil oldutıım halde 
biz taoınmıı bir kaç çiftci Hl çıkarmadan, ha11z bir ıöylenme oldai•· 
na ona ihtar etmeden ve hatta ilimizin hatara11 lçla biraz da kıaarma• 
dan oaa ta1vip bile ediyorduk. Ba hareketim doğra madar? • ., 

B•l•dlr•••r b••k••• 
umumi h•r•tl topla•• 

Ankara 10 (a.a) - Beledi,.. 
ler baakan ama•i heyeti bari!' 
ıaat IS de divanı mahaebat r9ill• 
ala batkaolıfmda toplu•11tır• 
Banb1a ve belediye7e ait takati 
1a11dıklan idare mecliıi raporlll' 

1 - Alman tehdidine ıon vermek 
ve alman boyudaratıı albna el· 
ren memleketleri kartarmak. 

2 - Ba memleketlere kendi
lerinin İltedikleri bir idare vermek. 

Ba aaretle diinyada ıon ve 
tek hürriyet İltiklal ümidi Ameri· 
ka olacaktir. 

okanmaı, idare mecliıl ibra edil• 
mittir. 

Harpten sonra dünya ne ohır· 
1a olı.a, Raya H A..tka ile 
lasUtere ve Çin birbirlerinden 
çekiomektiain birlikte yqayabi· 
lirler. Zira bitin ba mllletl~ r bir· 
blrleriae hllrmet ediyorlar; yqama
i• ve baıkalarmı ylfatmaja mtl
temayU balaoayorlar. Zaten Raıya 
ile Amerika iktl1aden birbirlerioi 
tamamhyan iki devlettir. Halbuki 
Almanya ile Rol)'• ikti•den dahi 
birbirlerine raklptirler. 

Netice itibarfyle belki l'alipler 
blrt.irleriae saldtracaklar; fakat bi 
zim de vaziyetimiz gayet ümitıiz 
bir bale l'•lecektir. 

- ikinci bir cephe açmadan 
Raıyaya baıka tiri& ouıl yardım 
edilebilir? 

- lal'iltere we Amerika Ras 
ordularına pek çok miktarda leva
zım verirler. Bana ıiddetle ihtiyaç 
görOlüyor. Banu kavvedea fiile 
çıkarmanın iki taraf için de miif· 
kül oldajana biliyonua. PHrl Har· 
boar bizi biraz zayıflatb. Bizim en 

Doira•a yaptıiına kendi de nedamet eden ve ekseriyetin aemfaati 
kar1111oda valoız kendi menfaatinin çıkarına l'itmekteo daydağa bir te. 
euürle ba halini bana anlatan ba 1amfmi inNaa ben de dedim ki; ola. 
bilir. itine selmiyenler, haklı yazı•ızdan miit .... ir olanlar bizden hay· 
lanabilirler. Hatta kendinden batka bir dOıOacesl olmıyan dinleJicllw 
de bulabilirler. Fakat biz elimize aldıjımıa, llltanlanmıaa reçirdi;imiz 
davbm hakh oldapaa ••dıktao H kalemlmiadea dölLllen aBrekk .. 
bin bir çoklaian ıız11ma ve arnıana .. keai oldai1111a bildiktea aoara 
bu ıöyl•melerin bir ehemmiyeti olamu. Çlnkli bizim dlflince tarzı 
mızda, bizim kafamızda ve kalbimizde yerleıen bayat we rejim prenıip 
lerinde nemelaznacılıktır. yoktur. Ve biz nemelizımcıbk yapamayız ve 

Um••• heyet, mlddeti bitti 
aaraldp ,..... ,_. bir fl//ll' 
rakip Hçmiıtir. 

Çlftçller pt1z•r gUall 
A•k•r•r• bir h•r•• 

roHurorlar 
P ... k fiyatlan etrafmda bt 

ko .. ue t .... etmek nzer• ~ 
~Dl ıelarfmlz çihçilerindea .ıtr 
.. kkil bir h.,et Ankaraya ficlr 
cektlr. 

Ôinadfthalze röre, A~ 
çihçlleri de aynı mabatla Ao_. - Bir 10vyet saferiain yerine (devamdl9lncilde) yapmıyaca;ız. -Biz- t raya bit heyet yollam111ardır. 

11 
i ı ı ı A tlanti k 

:-....,.oE_N_z_c_L_K--! harbinde ZAFERi KiM KAZANACAK ? 
·I==========================================================:::' A iman denizaltı ve tayyarelerile müt• 

tetik donanma ve tayyareleri ara· 
11ada 16,.kU bir mücadele haliaJ alan 
Atlantik harbi ilkbahardaaberi Amerika· 
aın dojıa Nhilleri ile Awrapanın ılmaUa· 
deki Katap denizinde 1iddetlenml1tlr. Ba
na 1ebep Amerikadan lnrilt•r•J• H ba 
iki ...a.kettea timıd Ru limanlarına ya· 
pılaa aaldiyab öe&a.ektir. Filhakika har
bin bqlaarıcındaa 941 yılı 10Dlarıaa ka· 
dar Al•an denizaltllan daha ziyade Bri
tanya adaıı elrafıada ve lrlaadaam l'ar· 
bindeki Atlaatik ıalarıncla harekat yap. 
-.ıar H buralarda kardaldan p...ıarla 
dilfman nakll7abna darbeler wurmatlardı. 
Avrapa kıtuınıa hemen h-• bitin 
farp Nhillerfnl ifraJ ederek luriitere ada• 
MI ,., .. tembw içine alchktao ıonra 
be •hillilrde çok .Werltll deniaalb 11-
leri .W. ed• At ... ya, larUt ..... ia ab
loka.. lçia var ka"9tile dalzaltı harbine 
-~. Ba iller, Atlaotliin lnıtıt .. 
,.,. oi"var olaa IDIDtakalarıoa asalı: oı ... 
~~- ..._,•ltdar ridit r.U. .. ı.rı .. 
1101 ~ltklllta.. ,.,..ktadular. Makin .. 
JeriDI Ye ~I fa.a ..J __ 

bareklt ya..-k dealtalblar ~ ... yor--1 
hl·m bir ke-"-et ....__ L._ ~m •n • • 

~·:7 --.. .,....n -vaffakıyet 
üzerine teıın biriktir. 

A lman dealzaltdanaua laaotere etra· 
fıodaki ablakayı ...._ ....._. 

aiebetle ıewıeterek Atlantijin tlaaıw. 
ve A-ika ıalınnda tiddetleadlnaele. 
riodl'kl Mbeplerden biri de lnciUz doaaa· 
muile b .. a kavvetlerioio •• ticaret r•· 
mllerinln d•izaltılarla mlcadele itlerini 
çok tnirU bir hale retlrmlt oı.a1an ve 
laıilia balui,..ioıa dflf ıaaa d•izaltılanaı 
ara1ıp W..k we batırmak için kallaaı· 

lan teknik vaaıtalan tekemmül ettirmiı 

olması 1ebebile Almanların faıla denizaltı 
zaJİab wermeleridir. Ba vaziyet k.,ımn
da Al .. nya denisalblarını ba mOcadele 
içinde h•lz acemi •e ticaret l'emil•i 
için koHoy t91killtı karmamq olan Ame· 
rikan Hyrllefer hatları üz•iae kaydtr· 
m11tır. Gerek Aaerika Nhillerindeki iç 
kabotaj hattında ve l'erek Cenubi Am•· 
rika ve 6.vaıtralra ı•ferlerinde çabıan 
bir çok Amerikan reıaiai, duiaalblara 
kartı •lcad.a. va11ta H bilsiaiain nok· 
1a11biıadan rafll avlanarak torpillenmit· 
lerdir. Amerikan denia ticaretinin ancak 
IOD zamanlarda ln,.Wz mllteba1111lann1n 
yarchmile konvoy t8fkilibnı tatbika bet 
lamlf olmaları ba babriy•in ba ubada 
tamamen hazuiıkeıa oldataa• l'Ölt ... k· • 
tedir. Ba itibarla Almanların denizaltı bü· 
ylk kuvvetlerini lnrilt•• ve lrlaada •t
rahadaki ablaka ç•Ynliade betlamırarak 
Amerikanın harbe cirmeeil• beraber• 
ıalara ıöndermeıl çok yerinde bir har .. 
ket olmllftar. f 

D•izaltıların Katap derıizind• l'eçe
rek Raı limanların• l'iden müttefik 

aakliyabna maullat olması da Norveç şi 
malindeki fiyordlann denizaltı Dul ola. 
rek çok elvwitfi bir daramda bulanmaıi
le mlmldlo olmattar. Ba Gıten azami 
S 6 yOz mil az.ktan rçmek mecburiye· 
tinde olaa la.WZ v• .Amerikan ticaret 
,..Uleriuden mlrekkep nakliye kafileleri· 
.. taarrn ifia denizaltılar pan bir Hfer 
Y.,.ak zahmetine katlaomamakta ve ba 
•hple ba kafilelerin kartıııaa fazla mik
tarda denizaltı tıkarmak imkioı haııl ol
maktadır. 

Kanada ve Amerikadan lslanda ada. 

ıma a;rayarak oradan Marm•"•k ve Ar· 

keojel rotuına Hyreden ve her biri bir 
Ras orduana techiz edecek kıy•ette 
esliha Vf mühim .. t naldeclea •Gttefik 
konvoylarına denlzaltılarm fasla zayiat 
verdlrmeleriad .. ukliyat ,olanan 11bilden 
pek az•k olma .... mdan, tanarelerle dal. 
mi aarette ketU yapılma11 kabil olarak 
tayyarelerin denizaltıları mlttefik nakliye 
kafilelerl iiıtGae zamanında tevcih ede
bilmeleri bqbca iıail olduia l'ibi, mev
u icabı o mmtakada 11k sık tesadBf 
edllea • baharı tabakaları içinde d .. ı .. 
alb pernkoponan 1aklaD1bilauloin de 
teelrl Dldağa mahakkaktır. 
Denizaltılar konvoy halinde giden l'e· 

milere maayy• aralıkla altıtar 
~ti• fl'8plar t .. kil ed.,.k •• kon•o,. 
oalnden k11kaç wazlyetfade kamyarak 
t•~ama l'eçmekte ve hlcamlanada biri· 

in peşinden intifarlı olarak torpido at• 
maktadırlar. Karanlık l'ecelerde ile dal· 
maya ilzam l'örmiyerek aa Bitinden hl· 
camla torpldolanaı atar atmu dalıp ıöz· 
d• kaybolmaktadırlar. Attıklan torpido 
lana 4S·SO mil l'ibi bOy&k ıOrate mallk 
olauı ve ıu Ntbında ia 91ka,.....1 ,,. 
aynı aa .. nda hedeften ....,,_ Wr ... 
Nfe dahilinde mibaıw,.t ....,. ul 
olarak hedeffa cuiM k•YYetlne tabi ol 
maıı, benlana laabet lbti .. llai çojaltmak· 
tadır. 

Mlh.., clealsalblan •ilttefikler için 
,naaa en mlhlm eadite mevzaa ol•at 
tar. Ba tehlikeye karıı mlttefiklerc• itti· 
baa edilen tedbirler, zayiatı m8mk1D ol-
dafa kadar azaltmalı: ve l'•ml lotaabaı 
zayiatın fevkine çıkarmakbr. Son samın-
da müttefiklerin ıeıai laııatı zayiatı 
tekabül ettiii ıöyleomektedir. Fakat ıybk 
zayiat 700,000 toa oldapa• röre, batan 

ba ylksek tonajla birlikte azan yıllano 
mabıalii olan yetittirit.eli zamı .. 
muhtaç olan •lr•ttebataa da kaybold!lj9 
dlfünllüne, ym~ yapılaa pmllere aO
rettebat balmak •ühlm bir dava b.uol 
alır • 

D iier taraftan Almanlar için de, ba• 
tırılaa denizaltıları içinde ölen tee• 

rObeU denizcilerinin yerine aynı iktidardl 
d•lzalbcı J•tiftlrip ko,..ıuı ailhim Wt 
.... eı. olmak ,._.ktir. Şa halde iklocıl 
dlnya harbinin makadderatmı tayin ed•· 
cefiae 1Bpbe olmıyan Atlantik harbin~ 
zafer, ticaret l'•milll• d•izaltı re...,ı 
iDfaab ve banlan kallaaacak pencMl,I 
yetlıtirae JUlfını kazanan tarafa m ..... 
tar. Uzan Amerika Hfwleri için ,.,._ 
mahrukat almak dliflinc..Ue icadedill' 
tek motörlO denizaltılar, karada d......,t 
tıcı yetiftirea modern cibulat " f#ll" 
deki botoaarm• bo•ba delıan 11;malJıl'• 
At.an denilalb ıılllluam kaclret •• klfr 
yetini yau..._ ...._ a t9fldlldı _.. 
kanla-• ak .. ra UJht 9._ ~ 
.. r .... , hava boma..ı. ... ..,t..,.. mlmkila oı..yan ••na• ,_,
riba ter1anelertac1elı:I ,_1 , .......... 

batırtlaa remi toaıjını qacaj'lnı ~ 
etmek lizımdır. Bana •akabU bio ._.,,.. 
relik m6thiı bava bombardı•~ 
miruz balanan Alman t•Nael..... Wt 
yandan tahribatı taalr, öte , ..... :; 
nizaltı ia .. edebll..ı •• aynı ..-
ltçi babraaını karplamuı ne d.,.C• .... 
lı:ID olacaktır? Sa mllAhazalara ,.....,. 

dlrebiliria ki harbin azan ıilnl-:!,~ 
Atlantik barbial mltteflklerla 
ihtimali kanetlldlr. 



t 1 Eylul 1942 

Harp zama'!lın• 
da tütünün rolü 

YAZAN Sigara ıatııları yüzde altmış oisbetindt'I artmış " 
Azıosaoamıyaca~ derecede pahallaıtıiı halde!_ De· 

R E f 1 K mek ki, keyif verici, zihin oyalayıcı, keder dal'ıhcı 
HALiD 1eylerde pahalhlığın sarfiyata tetiri olmuyor. H~le 

harp l'ibl sebeplerle dünya nizamı büsbütün bozulur, lnıaalarda dilıun
ce çoiahr, kafalar olan biteni kavrayamaz hale gelirse paraya aldıran 

hiç kalmıyor. b' · b lk' d n 
Tütün vugeçilmeai pek güç keyif ihtiyaçlar1adan ırı, e 1 e e 

mühimmidi~. Hazır sigara olarak pek pratik şekle ıo~ulması~m da y~yıma 
teıir ettiii şüphesizdir. Bir katile asılırken cemiyetan son ılı.~amı. sıgafra· 
d "fk ı b. d h le otur yak •a sil'arayı, çek bır lkı ne es, ar; o e enen ır a ama, e , ... _ 

t 1 d ı h. b' ordu askerini tütüaıüz bırakmaga yanaşmaz; ya ııarsan • er z; ıç ır , . _ 
h · J • lılara dn•manıa büyük IOtfu 11gara dagıtmakhr: arp eıır eraoe ve yara ... • . 
f 'L · l 1 ı d tutunuz irl'ada kadar, ııten bunalan sıgaradan ma· ı~rıy e ça ı,an ar aa • 
det umar: bir basta, sigaradan lezzet alınca nekahate girdiğini an~arl 

Bütün ba 1ebepler, bizde devlet inhisarında bofuoan tütün fıya~ · 
larana lilkı cinıler müıtesnı, artık, harp boyunca zam yapılmıma11 lu· 
zamu~a l'Öıtermektedir. Mademki bu madde zaruri ihtiyaçlar a~aam.a 
ıirmiştir, fiyatlara ikide bir arttırmak, ideta kendin ayıramadıgı bar 
zevkten iıtlfade yolu çıkararak halka kıymak gibi çirkin bir mana al'_'· 
Memleketimiz bir tütün ülkeıi olduj'u ve tütün ihracatı da yaptıgı 
cihetle ıigarayı yalnız pahahya satmamak deiil, tütünün iyisini de kul-

lanmak lazımdır. 1 · · • 
Mukavva paketleri bırakarak en yük1ek Amerikan ve . ng1lız s~g~· 

l 'b' bunu kicrıda sarıp vermek ıaretiyle masrafı eksılterek tutu· ra arı r• 1 • • •• ,_ d'" •. 
nün cinsini düutmek de mUmküodür. Stok paketlerın tudn ırını ye· 
oilerin ayni iyi mukavvalarla iyi baıkıda yapılmasından anlıyoruz. Nede"a 
kajat anbalaj tercih edilmiyor da zam tarafına ridiliyor? Hükumet mu· 
es1e1esi oldaiana anatar~k inhisar idaresi diyebilirdi ki: «Mukavva ko
kAvva kotaları, süılü kagıtlara atarak bunlardan yaptıgımız taı:ırrufla 

lçtiiiniz tütünün cinsini muhafaza ettik.> 
Halbuki hem fiyatlar yükaeldi, hem malan cinsi bozuldu. hem kutu• 

lar çirkinleşti, hem tütünün ateşi söner h:ıle &'•lerek kibrit sarfiyatı 

tt ıstenildiii kadar mal balmak imkinı da ortadan kalktı. An· 
ar ı; ayraca . . . • . " • A lad le b -
l d k ı ketin yetıştırdıgı şeker nufo1amuza yetmıyor. n ı , ur-
a 

1 
• mem • k - bl'k • l ld - d d 

d L it · zalmı•br Anladı , muıte ı çoga mıı o urun an gı a ay re~o esı a ... • b 1 1 
dd l i d darhöa düıülmüştür. Anladık, Kara orsacı ara vurguncu· 

ma • er n • 6 d . I' f' 
ların hakkandan gelemiyoruz. Fakat yor omuzun en verım ı, en ne ıs 

b d D ta•kın bir mahıvlünü hem pahalılaştırmak, hem de onun ve aşımız a .. . . 
L"t" Qnü ıGrmek için ortada bir sebep yoktur. Olıa olsa hatalı bır ıd11-
~o uı d H' d • 'I " · ' h re ıiıtemi ve bir değişiklik lüzumu var ar. ıç eıı 18 muıterıye ıza at 
ve heHp vermek lizımdar. 

• Pençeler 
arasında 

YAZAN - Dostııml Sen 
de artık ba H· 

B • F•lek nenin yaz gü· 
neşi gibi oldan. Pek nazlı rörünü· 

yoraanl 
Ba ıözü bizim eski dost (Kan· 

toron) a söyledim, biz•. relmi!ti. -
_ Teşekkür ederım benı ıru · 

neıe ben.zettiiinden dolayı. Velev. 
ki biraz balatla da 011& bunu ken· 
di beaabıoa bir hicap telmit.1 sa. 
yarak memnun dahi olurdum. 

Çünldi doıtam, ben ıenio _ri· 
bi hicabı yani senin anhyacarın 
atanmayı bir ayıp 1&yanlardan de 
iiliml 

_ Ben hicabı ayıp mı say· 
dua ? _ 

- inkar etme! Kaç defa ar· 
zandan iıittim." 

- Tabii burnundan işitemez· 
dini 

- Alayı baralr.l Sinirime do· 
k11nayor1Dnl Utanmayı, utanraçhğı 
bir kasar diye kabul ettiğini ker· 
rat ile bizut Hnden doydam. 

- Bu kerrat dediiin eakiden 
lllekteplerde oluıdujamaz k~rra~ 
cetveli mi ? Onun adına ıımdı 
Çarpma ... 

- Lilurbyı seo kerrata ... 
_ y ool Apanı topla 1 Arka· 

d.thk... k 
_ Ha bakalım t Hiç yo tan 

bir kura. 
V allabi baroamda tütüyor. Ha· 

ıııi çatacak yer arayoram ama ~ak:· 
llalıimı aalatayım da sonra agza· 
llıın payını ••reyiıq. Ben sana ker· 
'•t ile dedi•. Yani birçok kereler 
de111ektir. 

Biz eıkl dile ahımııız. Kolay 
kolay deifıemiyorn. Sen de tat· 
t1to, kerrat cetveli diye benimle 
•laya kalktın . Ben lifıa o demek 
olıaadığ•nı söylerken de iti küfü. 
'• döktilo Anlaıahm: Ba İaabat 
klfi •I ? ' yoksa ajzımı bir kat 
l&nth• daha açayım mı? 

Güldilm: 
- Kili! 
- Habl Yola reli Mahcablok 

kaıar lıe atan&'açhk ayıp ile, yır· 
tıkbk_ atan•ubk mı meziyettir? 

- A70L Şiaacli kuma ııruı. 

da bende .• Ben sana böyle şey de 
medim diyorum. Sen «ille de de· 
dini• diye ısrar ediyiyorsoo. 

Demedim, demedim, demedim .. 
Şimdi yanım var diye bağıraca-

i•m bel 
- Beraber bağıralım. Benim 

böyle şeylerden pervam olmdıjıaı 
billrsinl Barak ıu kabadayıhğı da 
beni dinlel Sinirliyim •. 

- Olmadıiıo zamanı rören 
varaa hayyile11alil 

- Hahl Sen de arabcaya baş 
ladıo" 

Kuzum dil bul. Kemiii yok ki 
kaskaL1 ıutasml Adamın aizıodın 
kaçıveriyor. 

Hele böyle dile takıimetre ko 
yonca. 

- Demek sioirliıinl 
- Evet, hem de ekltra ekı. 

ra ,, 
- Neden o? 
- Neden olıan. Pençeler ara 

sında kaldık kazam pençeler ... 
- Allah Allah! Kaplan avına 

mı çıktan? 

- Ciddi konuşamazsan vesse. 
liml Ava gitmek ıöyle dursun ca. 
navarlara yem oluyorum. 

- Vayyyl Civaranıza kord mu 
indi? 

- Kurd değil, kurdlar indi ... 
- Nereye? 
- Çarşıya.. kuıam.. çarşıya ... 

Bir taraftan banlaran eosemiı.e 
1 

candamaramıza yapışmıı pençele· 
rl ... 

- Şairane bir teıplh doğra· 
ıu ... Varruncaya ba kadar ırüzel 
tarif edene rulamam11tım ... Baban 
merhum da sende tiire büyük bir 
lıtidad-

- Sasl Öyle muhterem ada· 
man adını apteasiz aizına alma da 
dinle! Bir taraftan piyasamıza üıü· 
şen ba kortların peuçeleri ... 

- Diğer taraftan? 
- Diğer taraf tan da bizim 

pençelerin araııada ... 
- Anlamadım!.. 
- Kör mllsüa? 
- Hayır iki numaralı rözlük-

. le bakanca pek iyi rörürüm" Uzak 
için rözliik iatemem •• 

- Gözüne teleskop taksan 
kör olduktan ıonrL.. Ayol baroa· 
•• dibinde ... 

- Ne? 
- Pençelerimi Kunduralarımın 

pençeleri ... 
- Haaal Pençe deıenel 
- Ya bea ne dedim ki? .. 

1 

BUGON 

Kızllordunun za: \I İ 1 a n 
yıf ve kuvveth 

a.~t~~~~:ôn.;J· - Ceyhan ziraat bankasında 
büyük noksanımız l'emidir, Böyle 
olmakla beraber lüzumu olan ~ya 
Rusyaya büyük miktarda gönderil· 
mektedlr. 

- Stalin şüpheııiz Almanyada 
dahilt vaziyetin oldukça nazik ol-
duiunu düşünmektedir. Siz buna 
ne dersini2? 

- Evet, Almanyada dahili 
vaıiyetin çok nıızik olduğu mey· 
dandadar. Fakat millet ne kadar 
gayri memaan olursa olsun iyi teı 
kil edilmiş bir gizli poliı, iyi tec· 
hiz edilmiş bir orduya karşı ne 
yapabilir? Stalinin bunların hepsi
ni pek l'Üzel bildiğine eminim. 
Çüokü onun hafiye teşkilata diğer· 
lerinkinden çok daha mükemmel 
dir. 

- Japonya, Rusyaya şarkta 
taarruz ederse, Ruıya hadiseyi 
hangi şartla önleyebilir ve evveli 
kendisi taarruz eder mi? 

- Raıyaya garpte edilen taz. 
yiki hafifletmek için eğer Hitlere 
karşı ikinci bir cephe açılsaydı, 
Rusya Japoula olan ademi tecavüz 
muahedesini hazfeder ve ona ta· 
arraz edebilirdi. 

Sovyet şeflerinin taarruzda 
gösterdikleri cesareti berkeı bilir. 
Japonyanın eli Çinde ve Paıiflkte 
biraz 1erbestler Hrbeıtlemez Rus· 
yaya tecavüz edeceiini Stalin bi
liyor ve bekliyor. Fakat Almanya 
ile bir bayat, memat harbi yapar· 
ken Japonya ile de mahasamaya 
girişmeği bir delilik addediyor. 

- Japonyaya :karşı Paıifikte 
yapılacak bir müttefikler taarruzu 
Sibirya üzerinde Japon tazyikini 
azaltarak Raayaya Avrapada açı· 
lacak bir ikinci cephe k:ıdır yar· 
dımı olmaz mı? 

- Ruıyaya yardım etmek için 
müttefiklerin bir taarruza japonla· 
rın Rasyaya hücumuna mini ola 
cak mahiyette olmahdır. Açıkçası 
lngiltere oa1Jl logilterede oldu ise 
Japon kuvvetleri de Japonyada ki· 
litlenmiş bir vaziyette bulıınmahdır. 

Fakat bunun dahi garpte ve 
cenupta açalacak bir ikinci cephe 
kadar Sovyetlere yardımı olamaz. 

Ruslaran ihtiyaçlara Alman 
kuvvetlerinden bir kısmıoıo Ruı 

hudııdundan çekilmiş olmalarıdır. 
- Kızılorda hakkında ne dil

şünüyoraunuz? Hangi noktası kov 
vetlidir, haa&'İ nokta11 zayıflar ? 

- Ben bıı bapta Moıkovada 

tanıdıtım Alman at ... mlliteri. &'•· 
neral Von Koestrich'in ıözlerini 

tekrarlıyacağım. Bana Kızılordanan 
umumiyetle adam ve makine bakı · 

mandan mükemmel oldoj'ana söy· 
lemlıti. 

Bütün mukayeselerinde Alman 
kuvvetini üıtün rörmekle beraber 
tayyare, pilot ve paraıütçülükte 
Sovyet ordulara hakkında pek sta · 
yişkar cümleler 1arfetmişti. 

Zayıf aoktasına gelince, bu· 
nun mühimmat ve yerine yenileri 
konulmayan makine olmaıandan kor· 
koyorum. Bu nokaanlara da ln&'iliz 
ve Amerikan nakliye vapurları t•· 
lifi etmektedir. 

Şayet, vaziyet daha fena olar· 
sa dahi 1942 sonlarında Sovyet 
ordasa tekrar ayakta bulanacak 
ve bUkOmeti de biç Hrsılmamaş 

olacak tar. 
Raı ıteplerinin geniıliği Al· 

manları ve Japonlara yutacaklar. 
Çar blrioci Aleksandr'ın Napole· 
on'un aefirf Caulalnçoart'a dediği 
fibi: 

c lstilicı orduları 1Daharebel•· 
rl kazanabilirler, fakat harbi ka· 
zanamazlar l > 

Ru.ya fethedilmiyecektirl 

Demindeo beri peaçelerim diyo· 
ram... Bir türlti anlamıyorsan. 

Şimdi çaktım-· 
- Y qal Kış şhqeii ribi en· 

der çakıyonanL. 
- Demek?. 
- Demeıi bu.. Pençeler ara· 

ıında kıvranıyorum ... 
- Ne diyeyim! Allah yardım 

cın ol1an biraderi Likln kolayı 
var: 

- Nedir o? 
- Y alınayak reli O zaman 

pençenin birinden kurtolmaı olur· 
son! 

- iyi ama ben senin fibi de· 
iiliml Ayaiımı tqtaa 1akıoıram
Anlaıaldı.. Senden bayır yokf Al· 
lahaıımarladık .. 

(COmhariyet'ten) 

2814 numaralı kanunun şumulü dahilindeki borçlarını 
rı hizasında yazılı gayri menkulleri tahsili emval kanunu 
çıkaralmıştar. 

ödemeyen eşhasın aşağıda adla 
hükümlerine göre mllzayede 

Birinci ihale 17-9-942, kat'i ihale de 28-9-942 tarihinde Ceyhan idare bey'etin
de saat 10 da yapılacaktır. 

Bankadan başka ipotek alacakhlarile diğer alikadarların bu gayri menkuller üzerinde
ki haklarını hususile faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı milıbitelerile 20 riin 
içinde Ziraat Bankasına bildirmeleri lizımdır. Aksi taktirde hakları tapu sicillerile sabit 
olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacaklardır. Taliplerin şeraiti öirenmek 
istiyenlerin her gün Ziraat Bankasına milracaatlan ve ihale gününde idare hey'etinde bu• 
lunmaları ilin olunur. 

Miktarı Cinsi 
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Arşın ar1a 

odalı bir bap 
hane20 hiıH 
de 3 blsı81i 

Hududu 

Şarkan Göl garben Kurkulağı 
tariki şimalen Abdulkadir ce
nuhen Rüstem ve Kara Ah· 
met ile 
Şarkan Kürt Ramazan tarlası 
garben koşkul zevcesi tarlası 
şimalen Nalbant Osman ve 
Bala yetimi matol tarlası ile 
mahdut 
Şarkan tarikiam garben Kara 
tarlası şimalen kara tarlası cenu 
ben Ferhat zade Hüseyin tarlası 
Şarkan Ahmet Şah garben 
Mehmet Şah şimalen Ômer 
ve Abdulgani tarlası cenuben 
tarikiam 
Şarkan tarikiam Garben 
Kırım zade Hacı müçteba 
ve Kınmh Nuri şimalen Ah 
dulbari ve Abdulgani tarla 
ıı cenuben tarikiam 
Sarkan tarikiam garben kar
ye cenuben nehri Ceyhun o· 
lup tarikten nehri Ceyhuna 
kadar ikiyüz hatve 
Sarkan tarikiam garben tari· 
ki bas şimalen Recep cenu• 
ben Kurt Hacı 
Şarkan bek Mirza tarlası 
garben dere olup bek mira 
tarlasından dereye kadar 460 
hatve idüğü şimalen Emin ve 
Ali Rıza iken elyevm Musta 
fa cenubcn nehri Ceyhun o· 
lup Mustafa Efendiden nehri 
Ceybuna kadar 520 hatve 
Şarkan ishak otlu Mehmet 
garben Hacı Ali otlu Kadir 
cenuben altı kara tariki şi· 
malen Bağdat demiryolu 
Şarkan ishak oğlu Mehmet 
garben Hacı Ali O. Kadir 
şimalen Recep hemşiresi ce• 
nuben Bağdat demiryolu 
Şarkan Cabbar variıleri garben 
Recep hemşiresi Müılime şimaleo 
Hacı Bayram cenaben Küçük 
Mehmet 
Şarkan tarik ve Ma1a ve Halil ve 
tarik 
Şarkan Mehmet Efendi tarlaıı gar 
ben karbe balan ve Ali ÇavDI ve 
arslan babçeıl şlmalen azan Ali 
tarla11 ceouben Kürt Oıman 
tarla11 
Şarkan Malla zevcesi hanım ırar
ben Yuvana yemini ıimalen MaH· 
reci H. Mehmet rarben Hacı Ye• 
timleri O. Mah. 
Şarkın mahalle tariki &'arben Der
vişle Kürt Ali tarla11 iken elyevı11 
Sabit Zade Ahmet vereseleri Bah
çe ve tarla11 ılmalen çlfçi tariki 
ırarben keza çif çi tariki ile 
Şarkan Süleyman haneli l'arben Ab. 
dalbaki ıimalen tarikiam cenaben 
keza tarikiam ile mahdut 
Şarlran Umumi Yol l'•rben Kürt 
Ali hevker811 iken halen ve kıs· 
men Rifat Eker ve Ziyaettin Ci· 
yelek ve k11men Hibeyin laüven 
ana11 ıimalen tarik iken halen 
Hilseyin lşrüven ar.asa ıarbea 
Hamit haoeıi iken halen oma•t 
yol ile mahdut 

Köy veya borçlunun isim 
mahalle adresi 

Konakoğlu Fer bat zade Hii· 
ıeyin otlu Melımet 

.. 

" 

" 

.. 

" •• 

,, ,, 

Hanefi zade A 
durrabmaa 

" .. 

Çakaldere Sadık O. 
san 

.. .. ,, 

,, it •• 

,, 
" " 

,. •• .. 

" .. " 

,, 
" " 

" " " 

Aytemür lbrahlm O. NI· 
yet YWİ 

Carnak Şakir zade Saba• 
caj'ı kir . 

" .. 
Koaakotla Farlı otla Meb. 
.. a 

2488 

Ceyhan 9 (Hataıi)-Evvelki rün 
ıehrimizd• bir yaralama vaka11 ol. 
&GUf ve hidisealn m'çbal faili, po· 
llıimizin ciddi rayreti neticuinde, 
luaa zamanda yak.a.amııtır. 

----------------~-------------yen zabıta, yanm 1aat iç&nde Kavgacıları ayı
rayım derken .• 

Saat 17 ııralaranda, Beledi1• 
babçealne inen yolan bir yerinde, 
bir yaralanın yattıiı zabıtaya lh· 
bar ediliyor, derhal nlr.a mahal. 
line riden komiıer ~f Akalın, 
tahkikata baıhyor. Fakat carih 
çoktan kaçm11tar; yaralı da kendi
ıinl Yaranın kJa old•tana bilme. 
mıkte H udece etkilini tarif et· 

Bir edem, bıç•kl• •l1r 
sureti• r•r•l•ndı 

mektedlr. KomiHr, vaka maba~lin· 
de yaptriı araıtırmada, carabin 
botafm• •ıraıında ayaiından fırla· 
yan a,.kkabııını balayor. 

Bu tek ayakkabı ve yaralanın 
yarımyamalak tarifi üzerinde yilril· 

laya yakalayarak adliyeye t 
ediyor. 

y apılao tahkikata röre 
~r~p na~~·. .maruf Aba~t' 
Hmınde barasıdar, Dikllltq k. 
den Halit c·ıllmez ile Bllyükk 
mahallesinden lbrabim K•rada 
kavralarına 111üdahale •ttfii 
Halit Gülmez tarafından b 
vuru1maştur. 

Aiır yaralı Ahaet Ate, 
memleket baıtaban81İae rö 
miftür, 



Yazlık Sinemada 
Bu Akt•m 

GALA MOSAMERESi 
bDylk 8fkı u elim istiraba canlı bir ıarette ıloeaiode toplayan 

MDealo ea beyecaolı ve Fr.tnıızca SözUJ Dramı 

G6nllller ALOANIR 
Atlı:ını itç tene röalOnde ri%U tatanbir Bakirenin At\. romanı .• 

80Y0K, IHTRASL4R •• EŞSiZ ISTRl\BLAR FACl4SI 

B•t Rollerde Üç Bii1ük Alman Artiati 
HARTMAN - MARIANA Hoppe - Hanı Söbnker 

iLAVETEN: 
Ea M~rakb .,. H.yecanh AŞK Fil111i 

PERi KIZI 
Türkçe Sö1li1 

Tlirç. Sözlll .,. Şarkılı 
1 

....... , ................................. H ~~ .. "41111 

PEK YAKINDA : 

ÖLMEYEN V ALSLAR 

OoQumavi Bastabibi 
Dr. Süleyman Kuntalp 

Dotum ve Kadan hastalddarı mütehau111 

A61dinp11şa c•tltlesi eioorında Misli• aparbnanı, 
Dlfla6i6i Bag Şeobtin Mugenella•Iİnl11 idi 

Tele/011 No: 272 
1-26 2414 

Belediye riyasetinden: 
t - 28- 7-942 tarihinde ihale edilmiş ve kati t .. iaab verilae· 
sibi makaveleıl dahi yapal .. dıtınclan fe1hedilen parklar için 100 

" 1/ 1/4 lntetlik ve kaaara itin 75 metre 1/ lnç•llk telU lbtlk 
• tekrar açık ehiltmeye konalmqtar. 

2 - t 1/4 lnçealik hortaman beher metretinin mabammea bedeli 
k•r•t •e bir iııçealik hortuaan beber .. trui 750 kanı olap ••· 
t t .. inab yistle 7,S heubile 105 lira 90 ka.,..tar. 

S- ihaleli eylalan 22 inci ıalı ı&o& saat onda belediye dalretlade 
ye eneDmeoinde yapılacaktır. 

4 - lıteklilerin ayal f60 Ve Katta Jatlrmıf old•klan teminat .. k 
• e belediye encBmenine ve ıartnameyi ıörmek. ittijealerla hw 

beledi,. mahuebNine miiracutları illa olanar. 2467 
6-11-16-20 

DO KT OR 
Turgut Soyar 

Herriin Hutalarını HG\lmet Civara istikamet Ecaanui kartı11Dda 

a ıokak içinde no 121 de kabal adar. 
Haftaına Sah ve Cam• rOnleride öfleden sonralara fa\irl•r• IMC· 

bakılır. 

2355 

iki Memur Alınacak 
Ziraat mücadele İltJ.syonu ile mücadele Batteknisyenlitiae 
ar lira ücretle bir anbar memuru tle bir kitip alınacak· 

1 'l/9 942 Cumartesi ıünl imtibam yapılacatından iatek· 
ri'1 bu tarihe kadar mlcadele Bqtelmilyealiiine müra
tlan. 

2460 5- s. 11 

Ademi ktldar va B~ıııvsıkliOinı 
KARŞI 

FO OBiN 
Reçete He ••lıllr Her .......... buluaur 
s . .,. /. MuwMt, VeMI..... 9s1_,.., w.,a, 

• 
Cenup mıntıkası •J•~ hri Diril 

Yatcami civarı No. 14 - Eskı Stili.le 8-ba 
Polla Kutusu 105 

DOKTOR 
M, Nuri Vural 

Haıtalanna her ıüa 1Ut 11 den 19 a kadar 

Müslim apartmanı yanındaki 5 numaralı 
mua:reae bu~ainde kaı,.& eder. 

lillt YAV&RoCLU 
..... ,. , IUGON Mıthlt1 

BUGON 

ASRI Sinemanın Yazlık Bahçesinde 
SUVARE 9,15 SUVARE 9,IS 

BU AK,AM 
Son oa eeoenlq en blylk filmi 

Türkçe Sözlü 

Namus Borcu 
2 Dene 16 k111111 b .. psi birden 

PEK YA KINDA ı 
Fransova ioz.ffo Saltanatta K.ıolı ve huin b~r qk macerası 

ViY ANA AŞI KL·ARI 
.. 

ilin 
Şubemiz anbarında mevcut (115) adet koyun ve (1345) 

adet kt-çi dt-riıi açık arttırma ı•ıretile satalacaktar. Koyun 
derisinin beher adedinin muhammen bedeli iki lira olup mu-

vakkat teminat akçesi (47) lira (25) kar ut vekeçi derilinin beher ade 
dinin muhammen bedeli iki lira elli karuı olup muvakkat te-
minat akçesi (2S2) lira (l 9a kuruştur. ihalesi 18/eyliil/942 cu· 
ma süall Türk hava kurumu Tarıuı ıubeıi bioaımda yapı· 
lacaiı ilin olunur. 2471 8-11-\S-18 

D OKTO R 
1 Kemal Satır 1 

Kısılag cioarında Mlblilm apıutımanında/d ınruıge
nelıene.u.ıle laer ılin Aaslalaruu b6ale 1Hıfl1111ııftır. 

YUksek Ziraat entitusU veteriner 
f akUltesi askeri kısmının kayıt ve kabul 

şartlan 
1 - Ankara ylbek ziraat enıtitüıü veteriner fakülteli 

ukeri k1Sm1Da bu 111 ıiYil tem devreli liselerden iyi ve pek· 
iyi derecede mezun olu ve olgaaluk imtilaa..ıan. vermif 
olmak prtile talebe kabul edilecektir. lateldileria apiadaki 
tartlan haiz ollDUI lhımclar. 

A) Tlrkiye Cümhariyeti teb' uından bulunmak. 
B) Vafi 18-22 olmak. (22 dahildir) 
C) Beden tqekkllleri ve sıhhatı orduda ve her iklimde 

faal hizmete müaalt olmak. (Dil rekaketi olanlar alıamaz) 
0) Tavır ve bareklb, alal•lrı kuurıua •e w:1Je1f •ilam 

olmak. 
E) Ailesinin biç bir fena bal ve şöhreti olmamak. (Bu· 

nun içinde zabıta vaikuı ibraz etmek) 
2 - f ıteklilerin müracaat iıtidalarına ıu vesikalara bat

lamaları llzımdır. 
A) Nüfus eilzdenı veya musaddak sureti. 
8) Sıbbata hakkında tam teşekkilü aıkeri baıtane rapo

ru ve Afi ldtach. 
C) U.. mezuniyet ve olıanluk talaadetaamai ••J• tu

tikli IUreti 
D) Okala alıadıiı takdirde askeri kanan. nizam ve tali· 

matları kabul ettiti bıkkında velilinin ve k•diliniD noterlik· 
ten tastikli teabbüt ıtmecli. Talebe okuldan iltifa etmek İ• 
terse okulca tıdaakkak ettirilecek muraflan birden verir ve 
bu da taahhüt senedine kaydedilir. 

E) Sar, alı, uyurken gezen, ıiclikli, bayılma ve çarpınma
ya müptell olmaclıta hakkında velilerinin noterlikten tutildi 
taahhütnamelİ. (811 ribi lautalıklardan biri ile okula girmez
den evvel malul oldaldarı IODradan anlaşılanlar okuldan çı· 
karalar. Ve okal muraflan velilerine ödettirilir. 

3 - istekliler bulundukları mahallerdeki atlcerlik tabele
rine istida ile müracaat edecekler. Ve ıubelerince ikiaci mad· 
dede bildirilen evraki ikmal ettikten sonra, Ankara ela 1ük
aek Ziiaat Enatitllü veteriaer fakültesi ukeri talebe lmirD· 
tine gönderilecektir. Mlracaat müddeti EJıGlün 25 ine ka· 
karc:lıf. Ba tarihten 10nra mtlracaat kabul edilmez. 

4 - Okula kayıt ve kabul, ıabadetname derecelerine ve 
miincaat 11ruana ıöredir. lateldi adedi tamam olunca kayıt 
itleri kapanır. Ve kabul edilenlere mür~t ettikleri uker-: 
lik tabeleri ile tebliiat yapalar. 

2395 t8-21-2S-28-1·4-B-11-1J.t8 

Saraç Latif Adaoğullan 
Bilumum Saraciya ve futbol toplan 

Sipariı üzerine Avrupa köaeluindea Alman 
ve lap.ayol eyerleri yapalar 

Hw ani yeni banllar w...-. !iki bavallar talllr edilir. 

ADRESi Ad•n• Aet.nroı ltıll . ...... . 
r•nılMlll •o. 87 2410 

Belediye Riyasetinden 
Beledlr..._ a,.th •• .. ,, ... ferine mlluM edllllilt olan blhuaa• 

•olorl• nakil na 'ıa.naaa maarenelioe 12/9/942 rtal baflaaacak •• 
22/9/942 flnl b-. .. l10lkbr. B• m&ddet 1..,wacl• elinde balaaaa 
110torla nakil •...W... •aayeaey• ptlrmeyealerdea aaktaaa (10) 
.. llaflf pera ceu• ........ lllD ohua•· 

11 EJIGI 1M2 
- - ---------~-

Nafia Vekaletinden: 
Eksiltmeye konulan İf: 

1 - Sa işleri Altuacı Ş.be M&dürlllill böı..a itiıule Seyhaa tol 
salall ...... ve detari t•bekeaile ımai laulib ve itl9t.e blaalan ..... 
ata ve ba k11ma ait harita işleri. 

(Tahmin edi~ ketif bedeli fiat vahidi esaaı ilıeriaden 
·-··· .. ) •a ( 00 ) lı:G"lftur. 

2 - Ekıiltme 21/9/942 tarihine raltlayaa Puuteıi rüail saat (15) 
de Anbrada Sa itleri Reiılij'i blaaıı içiade toplanan Sa ekliltıM koıals 
yona oduaııda kapab zarf asalile J•palacakbr. 

3 - lıt.tcUJer Eksiltme Şartaam .. i, Mukavele proj•i, Bayuıcllrlak 
itleri Genel tat\Dam•i, Umaai Su itleri Fenol Ş•rtnaaesi ile Ha1Mi ve 
Fenni Şartnameleri •e projelari (50) lira (00) kant kartıhtında Sa ifle 
ri Reiıliilndeu alabllirfer. 

4 - E.ktiltmeye ~rebilmek tçio iıteklilerln (253.750) Ura (00) 
hraılalıı: muvakkat t..a.at v•rm .. i ,,. ekıiltmeein yapdacatı r&adea 
en az üç l'iln evvel bir dilekçe ile Nafia V elı:.iletine mGracaat ederek 
ba tıe mahsaı olmak ilaere ••lika almalara ve ba vesikayı l'Öttermelerl 
ıarthr. 

Ra aıüd let içinde vuU:.a iıt tinde b•lıanmayanlar eksiltmeye rir• 
meder. 

S - lıteklUerin tekiif mektabluını iaincl maJdede yazılı ... tten 
bir aaat öoceıine kadar Su itleri Relalitlne makbuz kartıl•tında verıae
lerl liıımdır. 

Poılad• olan l'•c:İkmeler kabul edilmH. 
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REFiKA TÜMERKAN 
Biçki yurdu 

1 /9/942 den itibaren kayt muamelesine baılaaımıtar. 
Kayt olmak ve ıeniti anlamak için bebekli kilile oi•ara-.da 
Yurt mildürlüiüne müracaat edilmeli 2449 

Adana Birinci icra memürluQündan: 
2280 sayılı kanuna göre gayri menkul 

satıı Hanıdır 
Alacaklı, H6aa8 sadeler v• Şiouller. 
Borçla , Nqit Ra.asaaojia 
Alacak , 1200 lira ve a1nca muraf ve. 

Gayri meakal, C...&pap mabaU..mdepafta t7.cla 
585 patHI 12 de byıth 336 ••tre ..,abbaı .,... 

Maba••• kıyaetl, Bela" IDelre •arabbaı yllz bnftur. 
Arbnuaıa rapılacafa ).,, r8D, 1Ut, Adaaa icra daineinde S.10 942 

perf .. M l'ID8 IUt 11·12 de H ikinci arhntall 
19 10-942 pazuUli fQnl ayal uatta yapdacaktv. 

1 - ltbu ıayrimenlmliia arbrma earbwnelİ 15. 10.942 tari
hinden itibaren 94l-10S6 No.Ue Adm len Dalrulnin maaf• 
yen numarumda herkesin görebilmesi için llÇlimr. •llnda ya· 
zıh olanlardan fazla mallmat almak ideyeDler, ifba tutnameye ve 
dosya numaruiyle memuriyetimiıre qıflracaat etmelidir. 

2 • Artırmaya ittirlk için yukarda yuıh laymetio 
Jizde 7,5 nillbethlcle pey •eya milli bir bankan1n teminat 
mektuba tevdi edil~ldlr (124). 

S • ipotek labibi alacakh1arla dijer allkadarlarm ve 
irtifak hakkı sahiplerinin ıayri menkul iiıeriacleki haldaruu 
buıuaile faiz ve masrafa dair olan idclialanm ifba ilin tarihin• 
den itibaren 15 gln içinde evrakı müabitelerile birlikte mr 
mariyetimize bildirmeleri icap eder. Akai halde baklan tap• 
aicilile sabit olmadıkça aat., bedeliain paylqmumdal 
hariç blutar. _.... .... 

4- Ga.terlleapde artırmaya ittirik eclcnler artbnll'; 
pıtaamesini okumUf ve lilzumlu malômat almq ve banlad 
tamamen kabGl etmif ad ve itibar olunurlar. 

S • Tayin edilen zamanda ıayri ..-eakal üç defa ba
jmldıktan sonra ea çok utuua ihale edilir. Aacak ~ 
bedeli muhammen bymetin yüzde yetmif betini bulmaz nyiı 
sat11 İltİ)'enin alacajma rilcbanı olan diier alacakhlar bale': 
nupta bedel banlann o ıayrimenkul ile temin edilmİf allf. 
caldarmm mecmuanclan fazlaya çılcmazu en çok arbrallllf; 
taahhüdü baki kalmak üzere l(lırma osı ıün daha temcM 
ve !»n~c~ glnü aym aaatta jlpılacak arbrmada, bedeli 
~ utiyenm alacatuıa rüchanı olan diter alacaldılann <! ı~ 
nmen)(ul ile temin edilmiı al.,..ldan mecmuundu ~ 
çakmak prtile, ea çok arbraDa ihale edilir. Siyle bir ~ 
elde eclilemeue ihale yapılamaz Ye aabf talebi dlfer. 

6 • GaJrimenkul kendisine Uaale olunD kimM --.c ... .,.,.. 
bal veya verilen miiblet içilH:le paraya vermeue ihale 
feaboluaarak kendisinden enel ea Jüklek teldifto bablP, 
ldıme arzetmif oldaju bedelle almap razı olara ona, 
olmaz veya bulunmazsa bemea oabet sün ~dede -.hı~ 
ya çıkanhp en çok arbruaa ihale eclilir. iki ihale aralaDCI!~="'. 
fark ve pçen ,anıer için ,qle betten laeap olaaac:P 

ve cliter zararlar . ayn~ hllaae -~h:·a-~•r--
1etimlzce alıcıdan taUil olunur. il 

Ga,mnellbl ~ ........... 942tarilaiade 
icra Memarl• oda_. lıjll.a Din •e ıöltelllea 
ma ..,..Pi... •'vata ilia olanar. 

ROLOG - OPERA Tı R 
oktor Tahsin l!rn 

Memleket Haatabaneai Böbrek ve-
lclrar Yollan Mütehauısı 

AIMI,,,,.,. MWiın .. tasa.,.. ,,..,..,,., le.,.,,,,,,. ..... 


