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Reı'sicümhuruınuz 
lstanbulu 

şeref lendirigorlar 

Almanlar Piga~ada hareket ttVekAletin~ 
Rosto fa 
nasıl 

girdiler? 

Yağ ve pirinç fiatları 
düşmeğe başladı 

tebliği 
Ankara, 24 Ca. a.> - ricaret 

nWethıden teblli edilmi~tir: 

Lozan, Montirö .. ve Hatay bayramı 
münasebetiyle aldıkları tebriklere 

teşekkür edivorlar 

Müthiş 
boğuşmanın 

tafsilatı 

-~ı1caret Vekilimizin 
mühiın beyanatı 

1 - F"ıat mttrakabe komlsyoıı 
lan, fiat murakabe ,.e \illyetler 
ia,e tefldllt,ı kaklınlmqtır. 

2 - Ticaret \·ekiletince el 
konma' bulun&n her ne\'İ gıda 
maddeleri üzerindeki el koyma 
hükmü kaldmlmıJtD'. 

T;c1:-et vekilimiz doktor Behoe~ 

Ankara., U (A.A.) - Milli Şef, l.stlkameUertnde devam etmek 11.ı:ere 

Uz, ıaı1yod:ı Yerdiği bir söylevde alı. 
nan ksrarlnrı etrııfile lnb etmlj, gı. 
da m~d..:i!l~ri s.ıtı!}ı s::rb35t bır.ıiı:ıl. 

me.Jı karııısın::h hılkrn ve m:ıesscs'3. 
lerl ı tehalük ö!S3t'3r1n3nıelerlnl tav. 
lltye ctml~ ve ~!erini şöyıe bitir • 
ml§tlr: 

Relsl.cUmhur lımet İnönll memlek't ı bu akp.m 111.at 22 de Aukaradat: 
dahllinde-:tl aeyahatlarin• İatanbuı hareket buyurmu~lardır. 
• · 1 ~laicllmhul'U.muz Ankara garnıda 

.BerUn, 26 (A.A.) - Rotıtofuıı Al. 
ı.aan ve Slovak kıtaları ta.rafından 
zaptı hakkında. Alm!l..ll t;aıko:n'.Ztan. 
lığı §U tafsilA.tr vermektedir: 

!
"""""'""'""" '"'"'" ,,.,,.,,., ..... 

1 

BUyUk Millet Mecltsl reisi AbdUı.h&.. 
SalıJbt •e Umum l\'etrt.J~t lıli1dlil'G 1 Uk Renda, B&§vekll ve hariciye vekl. 

hakin tank aı j letl vekili ŞUkrU Saraço~lu, genel • 
... _,, kurmay ba,kanı mareşal Fevzi Çak. 
..-...cbtı yer: ı 

. " 

1 

ınak, §e'ırimlzde bulunan vekiller, 
: VAKlr ftL\TBAA~J cUmhurlyet halk partisi genel sekre. 
: Aıakan (JaddNI VAJin 1'urdo 

• Rostof §Chrl, Sovyet harp iktisadı 
lçin pelt bUyUk ehemmiyetine bina • 
en doğudan, ılm.alden ve ba.tıda.ıı çok 
kuvv-etli blr i3tlhkA.m kugafr Ue çev. 
rtımı., ve tank& kar;,ı koyma ı!per. 
lerile tarsin edUmi,tı. 

" Taclrlcrlmlz, her mcmhkctte ol. 
du~ ı;lbl bizde de çok zeki ve c;ok 
becerikli adamlardır.O:ı1arm zekl ve 
l<ebillyetlcri herhangi bir buhranuı 

doğmıurm& d&ima. manidir ve men • 
faatlerlnln lcııbt da budur. Kendi te. 
~kkUllert, onlan dalm:ı lk&z eder 
ve ar&larmd&kl kötüleri temizlemek 
lçin gene kendi a.ralarmd& mUca:iele 
ederler. Bunların içinde her tarafı 
aldabyorum iddiasmda.. zannmdr., 
gafletinde bulunanlar da eksik <le • 
Clldir. Fakat bu gat1llerin unuttı.ı\tla. 

1 1 
teri ve umum1 ld&re lley~tl azalan, 

2 5 ı mebll.81ar, gener'&Uer, Ankara valisi 
ve garnizon komutanı, A.ukara emnl. 

1 yet mtıdUrll ve merkez komutanı ve 

i I' ~lfer ukerf w mlHld erkin t&ratm.. 

Alman ve Slovak kıtala.ruıın Roa • 
to!a kar§ı mUtemerklz taanuzıa.rı 

Vorofi!ofgradın zaptından •oııra ve 
ilk önce dcğud~u ve §im&lden ba.şl&. 
mıştır. Sonr& da Taganrokd"J. k11v. 
vcUcr bu taarruz lıarek&.ttna l§tlrak 
ederek batıdan Uerlemeğe başlaın~. 
lardır. 

i P.9' 
9 4 

Z dan uğurlllJ'lmışlardtr. 
i T 1MM1J .. 1 ı Ankara, U (A.A.) - Rlyaacti 

f c u M A R T E s • C\lınhur umumi kltlpllğinden: 

1 

1 • I ReialcUmhur :tamet tnöııtı, Lozan 

l mua.he4leıinlD yıldönUmU mUnaıf.beti l\lısır barbl 
Se ıe saym yurtd~'l&rda:ıı ve res:nt ve 

Numara: 1039 ne: 3 hu.!tud kurumlardan aldıkları tebrik 

Geri çekilmekte olan Sovyet kuv. 
vetııe.rinden pek bayllk kısımlar ıid. 
deUI taarru.zlarıa bir çok gruplıı.r& 

bölUnmllJ ıonra da tayyareler yardı.. 
mı ile yok edllml§tlr. Geri lc&laıı dllf. 
man kuvvetleri Hosto! Uzeriııe çekil. 
mlftlr. K~akta olan bu dllJınan 
kollarına tayyarelerimiz ara.sız bU • 
cumlarda bulunmu~ ve sUratıe iler 
!iyen piyade kuvvetlerlınU: yeUşml§~ 

~~'I': .:.~:~.; .. ~~.~~~:.:~.~.. lerden mtltehaaalıı olmUllar ve te • 
§8kkUrlerin1n tbIA.tma An!ldolu aja.ıı.. 

aını memur etmı,ıerdlr. 
Topçu faaliyeti 

VE 
Bava llarplel'I 

oluyor 
lauAkşaml 
Edenin sallı 
Dlnya11nıa profili 

Anka.ra, 26 (A.A.) Riya.eti 
otımllor umumi kAtlplltlndflll: 
RelmcUmhıar İsmet ln6nU, .Moııtln5 

mukavelesinin ve Hatayrn anayurda 
tıtıhakmın yı\dönUmlerlnde aıdrkla. 

rı tebriklerden memııun olnn,ıar ve 
tefekkümrlaln lbl'laıa Anadalıe & ,. 

ttr. 

""'""'__,,_.,._,_.. ~~ar elııattlerdlt. 
Yuaa: SADRI ERTEM 

Böylece uasız bir takip sııyeslnde 
dlişman krt.e.la.rrnr.ıı chemm\ye\u lu. 
iltlllan NoYOQerkoık çevresinde yok 
edUml~tlr. Ayni zamanda. Rostotun 
b&tı kt:ımmda Tahaltır • - 'I'll&lof 
çe~re.aiııde çok'kuvvetU dll§man mev. 
ztl 6nilnde §lddetıi muharebeler ce • 
reyan etm\ftir. tote 22 temm.ız gece. 
ıiı Alman zırhlı blrllklerl glrdlğl mev 
zlJer buruı olmu§tur. 22 tem.muz gQ. 
nd Alman kıtaları Kllbl§evo • Rosto! 
yolu .boyunda derlnlemeılne yl\ptl•nı§ 

olan Boleşivk mUdafaası yarılmış ve 
diğer taraftan Alman kıta.lan Bul. 
tana.il dolay!.armda. lklncl bir d~ • 
mt.n mevzilerine glrmi§Ur. 

K.&blre, 25 (A.A.) - Bugt1n nc§TC. 
dilen mu,ttırek lngi.ll.z ~?k teh. 
ıt~: 

l NGtLTERE hariciye nazırı 
Eden Nottlngam'da bir natuk 

..ôyledl. l!:de.ııln nutku mi1tteftkler 
bakımmdan harp aonra.u dliııyasuım 
prollllni n.metm:)ktedlr. Edenin bu 
nuUcu ceae bir çok mUbbem noktala. 
rı lhth'a. etmekle beraber umumiyet 
itibarile dünyaya verilmek btenım 

:lııtlkameti bellrtmekte:llr. Edenln 

nutku:ıdn. üç barili nokta g6uı çarp. 
maktadır: 

1 - Harbe devam ederek r.aterl 
kazanmak arı;;ıau. 
ll - Zaferi kazandıktan llOnr& 

düo,rr.nlıil alacağı ıılyasi m:ıııum, 

W - Zaferi kaz.aadıktan ıonra. 

dunya.nın arudoocği -yal man:ıııra, 
Edenin harbi kar.an?Dak ıçln aöyle. 

dl:ı ö:ı:ler yeni bir şey detU<lir. Bar. 
bin baı:ıındanberl tekrar e•lllen tor. 
müller bir kere daha Nottlnıram din. 
leJ1ellerl anünlte tekrarla:ıınıı:ıhr. 

Harp ~r.yrctl bakkınıa ÇörçWn A. 
Yam kamarasında buna be:uer .Oyle. 
dll1 b~k sözler, nutuklar vardır. 

Bu noktada Eden milttetlklerln ere. 
rl kazanmak mecburiyetinde olduk. 
larmı ubaril:ı ettiriyor. 

Edenin nutkuna böyle bl.r mu!'a.d. 
4ılme ile bqlama.aı tabiidir. Çtkıkll 

latlkbale alt bUtlbl tuavvar:larm 
ger\•ıclde,ebllmesl ba harbin uferle 
ıılJıayetloom•slne baltıdır. Edene gö. 
re ha rpdeu aoarakl dllayaıun •ya.st 
manu.ra.aı tl)y1e olm.hcbr: ''Hflr mil. 
Jet korku5Uz " lıuttyauız ııerbMtçe 
ya,ayrp ç.alışabllmolhllr.,. 

Edemn ~lzdJf! bn levba ıtmıUye 

kadar dilayanıa aiJMI hövtyetial 
tnkU eclee teza&larUl ortadan kalk. 
ma.sı lw~ldl:t dlltllnoeetne da. 
yanmaktadır. Bu t.ezatlardan ı.ırt 

ınlishımlekelerte ana vata.n mana.~. 
bellycll, Bu munuebetten imtiyazlı 

IDlUetlerle lmttyauızlar anıımdakl a 
torum &(ılıyordu, Bo tezatlardan bl. 
rı de kuvvetli de,ietle zayıf dtiıvlf't 

araeındakl m\\naaeWtea mlll~er 

tçla korkulu bir hayat lıatlıyorclıı. 
lmtlyazlJ milletler l\attbt prtlarta 

dünyayı kendi anulanna J'i:re payla. 
•ı.rortar ve lnıtıyaaıdar onla.na y1l.. 
kilnD taıı:yoi1ardı. 

laglltere «ibl kolonla! bol olaa ve 
bfr lnl'Hlz irin yttr koloni halkuun 
~e bl.r kilometre ln&iUıı; t.opratı ~la 
on 'kilometre mtl•temleke topr&tmm 
l•tt1m&r edll41tl bir hnparat.orlulda 
hntJyub mmetler '"1n1Jt ale.vhlnde 
lıcono:talm!Jf olmuı d.Utkat.e !Aflk 'bir 
•111a11t e.erlcllr. 

Filhakika lınparatır.rhıfaa bll,.ek 
barp 110llra~mdaııbf.r1 bllnye.Lnde ha. 
~ır ,,ıan bir deflıme mevcuttur. Bu 
lletışme41e llllPlaratorblk ._.teyeala• 

ıaıtaıama .. llarellet. 
ıerlne k&l'fı 

--0----

Mısır ordusu 
Strateji" . noktaları 
almayeye bqladı 
Be,ı1in, 2S (.A.A.) - Mısır .:>rdu 

sununu bir ::ıunandanberi Mısırın 
baı.ı stratejik ooktalarmı her tUrlü 
ba.I talama ha.rek€tlnc ka.rşr hima • 
yeye ba.şl.ındığmı gö!fterıf!{ baır ha.. 
herler alındığı ou akşam Bcrlinl.n 
siyasi ma.hfilleıinde. teyid edilmiş
tir. ' 

Bu tedbirler Almanlar tarafm. 
dan Mı&rr,Iı!a.rin memleketlerini ta. 
maJn(on hara.b1ye ma.ruz bırakma. 
rnağa karar verd!klcrinl &öster:r be 
l.jrtll~r gibi telakki ediliyor. Umu. 
miyet it.ı1:a"rile Bcrlinde ilcrl sürü 
len tah:ır.inler şudur ki MraırJılar 
balen Mwr topraklannıia cereya~ 
eden h§dl~ler kıu·~stnda hakiki 
duruml:ırmı şimdiden açık,.a gös.. 
temıemek için az çok ih1fyath dav 
1a11ryorlar. 

Bu muvattaklyeUerl gcl•ııtıren sUr. 
atli Alman kıtaıan 22 emmuz ak • 
ısmı ~hrm yakmlanna kadar ıoktıl. 
m~lardır. 23 temmuz gUnU R0stot 
§Jhrfnin bUyUk bir kısmı çoı< şldrt~L 

•ıı g(ı@s göğ'Use mu'harebelcrdcn ve 
ev ev yapılan ıı.waşla.rda.o s:ınra e\1' 
geı;irllm1şUr. 24 temmur. gecc!lt de 
Bol§evlk mukavemeti ta.ma'lllle kırıl. 
Mif ve §e.hrln -ötesinde bu'unan Don 
kıyısına varılml§tır. 

Bolşeviklerin nehir gemileri ve ııal. 
tar vasıtaııtıe kıtalarınr nehrin ce • 
nup kıyısına geçirip kurtarmak te • 
eebbUslert Alman sava§ tayy:ıttle • 
rlnln flilrekll tl\&rruzlarr netlceslrıde 

akim kalmıgtır. Bu teşabbUsıer sı • 
rumda birı;ok gemi sııl batırılml§ 

veya ağır hasara uğratılmıştır. 

ve kolonllar ıılsromlnl bafifletıuek L de neyi değl,tfrlr f 

C.nup " merkez kmmlerlnde kJ. 
ılf koll&nmız ve topçu kuvvetlerimiz 
faallyeUerlne devam etm.1.§lerdir. C.. 
nup .kesiminde kayda değer blr ıey 
yoktur. 

Hafif bomba tayyarelerlmlüe bam 

b& - tayyarelerimiz 23 ve 24 tem. 
muzda yaptıktan gece taarrıızls.rı. 

DA devam ederek Eldab& inil aaba. 
larma iki akm yapmı§l&rdır. Dtlpı:ın 
tayyareleri muharebeler esnasmda 
dtıf{lrülı:n~, uçtukları esnada tah. 
rtp edilmiş ve 20 den fazlaaı yerde 
hasara uğralılmı:ştır. Avcıla.nınız 

muharebe bölgesinde d\}şma.n t.&§ıt • 
ıarma mUeaslr suret.ta bUcum etmiş. 
!erdir. 

Torpille nıUchlu tayyarelerimiz Yu 
nan denizinde dUşm&n gemilerine 
muvaf!aklyeUe taarruz etml~lerdlr. 

M:ııtada avcılarımız dU,man tay. 
yareıerlnln yolunu keııerek bunl&r • 
dan 4 unu dü,urmllşler ve bir kaçmı 
hıuıara uğratmışlardır. ------------

Kafl<asya mı? 
Moskova mı? 

't'azan: BiR MUHARRiR 
ela, beı.ı tedbirler almııtır. Ma.ama... FllU olarak devam eden lmUyazh 
f1h ımparatA>rluğtın yeal fikirlere, milletler varken otıl:ıra ("lltlya~,,u; 
yeni ka.ııaaUere lntıbalu derece..Ue df!ınek, yahut biç olmazsa bu ml11et. 
koloallcrln kendi IÇl..,rloJe blatettlk. terin imtiyazım: bale relmelerl için R OSTOF'un _dlJimeaı bekleııiyor. 
lerl tnkl,af ara.sıoda bli,rük bir fark •lı-bllecek tedbirleri henll:ı lh nal 1 du. Aıkerı ınlıtehAseıslanaıız 
vardır. etrnPk kuınıru dMam. ettfkçe, b!Uün bir ı:-Ua evvel bu tehrin muhakkak 

tmparafolrluk ba harpte lıolonlle. ba aözlertn naad bir m1'nı"ı olurT 1 d~flai yazdılar. ~lm~U Kafkas. 
rln hf111ettfklerl latlklll arzu~ Ue 'Edenin lrnttya..ız mutet tasnifi yanın petrol boruları buradan geçer. 
ba.'}ı...,, hareket edememiştir. Hlndı.. ıııl ~rinde ı...•..tıyorıız.. Anca.k ı~ratler Barut, •ilAb, loko:notlf ve otomob!I 
tan a11l8fınazhtr banu,n en ~öze çar. kttaplarda ya,adıkça yalnı:ı fllolo. fabrlkLılarile, bilyill< ve modern Uma. 
pan misalidir. A.raplarla lnsUtere Jhıln nıab olurlar. · Halb:ıkt dava nlle, yarım milyon nlifuslle Rostof, 
ara"ındakl lbtlllfla.r da lr.1 a"ll&Y'f dünyanın •e milletlerin hayııtın:ı ye. Ruıtya.nın en büyük "ehlrl&rlnilen bl. 
farkından iter! gelmektedir, nl bir ıtekll vermek eıısıuaı1 d'.ıysn. rldlr. Bura•unın ıavk ıloe-y~ bıt.kı.nın . 

Bo barpte Araplama, BlncllUfl.ri.a m31<tadır. dan ehemmiyeti datıa faıbilrr. Don 
ve dlter k1>lonUeı1D yardumııdan la. Edenin dünya mlUetıerl tcln l&te. ve Don&i) ha~larmın kilidi &stof 
ttfade edemlyea imparatorluk l~lncle dili "korlmıu:r. hayat,. a.nr.a.k devlet . oldoğıı l~ln, bu şehri kaybeden Tlmo. 
epey utnancbr, Kırl,.an ~oroıılWeodlll ter arasında mll!!avlllk es·tsı kabul ç.enko o bölgede en aaA"laın deateıtfn. 

ıe:dlde bir "'eni taa;yat., taaan"llru fllllldl!1 hıık ftkrl.>lln kuvvet~ gal!.'be dM mahrum kalnwstır, Artık Don ve 
mevcuttur. Bani lııuadao bl.r kaç ~.aldığı zaman tabakkuk ede. Doocç havusların.Lıkf b:lyfUc So•yet 
ay evvel tnıtU. ruetelerinlhm biri. bilir. Şimdiye kadar beşer tartblnıle gruplarının ricat yolu tam&mlle ke. 
pllba DeyU Berald "Ampir,. keli. de\·letlerln mllnaaebetı kuvvete, it. e.llmı, oluyor. 
mealnla kllt.ö ı.atıra.l&r &eclal etttrdl. Ufak ıılat . mlne, muvıuene esaslann& Roııtotun doğuıtundan Don nt.hrlal 
tini, bo kelimenin terkNlllme.1111 bile bilA• zayıfA kartı kuvvetllal• bA. geçen Alman orduların.. KafkıMı. 
telLUf ecllyorcln. klınlyetı plrenılplne d&ya.n:ıuıtu. Sallngrad demir yoluna kestikleri .de 

K.ıri,.tn Blndlıt:an& yapaeatı aeya. Bunu da.ba &dil bir t"&ıı..a irca etmek doğru lııe blttün Rusya IJe Kafka§3'a 
ute talra41clllm eden giinlerde yapı. için ber mWetln m!luvt hak aa!llbl araaında hiçbir ıtmen:llfer b:ığr kal. 
ı.a 1'a IH!frly&t Kmpthı Blacllllerte oldutoiıo ka.IMıl etme!<, bunu akide, ma.rın, demektir. Hazer yolıı, m:ıvL 
L'llatıaaıını temin e:lemecll. Edenin 1 bir iman hallnf! a'>lcm."lk 11-ırm:hr. s:ılayı tfımln için hem tehllkeU, ~m 
de nutkunda ayal eııuı görür &fl>I o. · BUylllc hupt&n 11onra k!lrul"n Mll . I de kıta.yetsh: tclı\k'tl e:fl!iyor. Stalln. 
Juyonııı;. Bir tltytllr "aa.raya., , "mU. leUel' Cemlyell bu va:ı.lfeyi ı;öre:ne. ı;radın da tehllkeıle ol:fatıı blldlrU. 
....... 1IU 9"1ktlr. .... ...ııte. ~ l>Ma1111 ı Dol •ffada 'Dlfiktedlr. Baraac da er199 dütene 

rı bir ~ey de vr.-dır kl: Bu da zararı 
yalnız me .ıı.ıkete detll, bir.zat ke.ı • 
dine olan haris b!r kazancın çok da. 
fa kurbanı olduklandır. Htıdut.uz ve 
gayrlme~ru psra kazan;nak hınıı 

kimse ta.rafından !ark edllmJz :ıın • 
neden bunlar, ke:-ıdllcrlntn halk ve 
hUkumet tarafından ne kadar ince 
bir itina lle t&k•ı:ı edlldlklcri.oln fa.r. 
kmı.Jıı dcğillcrdJr. Böylelerine d' tav 
ıiyemiz, bu rafıet uykusundan uyan. 
malarıdır ... 

PlYASADA 

Beledye !ktlııat mUdUrl11&'Qnlm yap. 
tığ\ tetkiklere röre, 11da maddelerine 
elkoııma .k&r&rmm kalkmuı tlzmne 
piyasa.da kararın ilk feyizli netiM • 
lert gtSrillmliJı 110.120 kuru§& kara 
borsada eatılan plrtnç 8t5, 500 kuTU§a 
satılan Urfa yağı BM kurup dll§mliJ 

Roma, 21 (A.A.) - ttalyan ordu. 
ıa.n umumt k&r&r~m.m 788 num&. 
ralı teblftt: 

Mtaır cephNlnde lkl taraf &raaın. 
da topçu faaliyet! olmUftur. Cenup 
kesiminde dÜflD&n mrhlı tafIU&l'1DID 
tazyiki geri p111kürtWmllıı vıe bir 
kaç tacık kuUanılmaa bir bale 1"9tlril 
ml§tır. C.reya.n eden fiddeUl bir ha.. 
va muharebulııde Alman aTCtlan 10, 
ttaıyaıı avcııan 2 bıglliz tayyaresi 
dll§llrmil§lerdlr. 

Pavi& tümeni aoa günlerde oaN.. 
yan eden uıubuebelerde kallr&uı-. 
ırtı ne tema,tm etmlftır. 

DUfman tayyareleri Tobrulru bom. 
ba\amı§l&rdır. 'Maddi hua.r vardır. 
birkaç aivll Libyalı ölmUf ve yara • 
lanml§tır. 

Şarkı Akden.izde cknlz yüs'bafla 
Sergie Pucclnlnln kumand.umdald 
dnlza\tımız a bin tonluk bir .apunt 
torp \llyerek batırml§tır. 

Bir İtalyan kafilealne k&rp yapı • 
lan t;ıarruz neticesinde torpille mil. 
cehhes 4 tng'!Uz tayyaresi t&b.rt,p •· 

dUml§tlr. Kafileye mensup bir vapur 
hafifçe hasara uğramt§ttr. DUtllrül•n 
tayyarelerin mllretlebatmdan bir 
kmnı esir odUmLtUr. 

Onla maddeleri a&bllan ser. 
best olaesk, ancak ~ flat mu. 
rakabeslnln iht.fkhla mlicadeleye 
aid MllhiyetJerl belediye encil
menlerlnee kullanılacak"Lll'. 

Satıt hareketleri mllli koran· 
ma kanana btKdlmlerlne te\'ff. 
Qıı belediyeler tarahndan taldb 
ve .kontrol edHeulrtlr. 

3 - Subaşı te~ldlltı kalchnl
lllll ve yerlerine tahmin heyetle . 
rt ikame edilmlt'tJr • 

tUr. A.k,ama kadar dl.ter gıda mad.. 
delerl.nd~ bu glbl dtl§meler k&ydedUe. 

cekUr. 
Allkadarla.nn Terdlli nıalbıaü 

g'6re birkaç gQn .mra daha faz1& 
dUf meler görlllecefi kuvveUe tlm1t 
ed.ilmektedll'. 

... Alman tebUftl 

Boıtolan ıarınada 

Novoçerkas 
zaptedildi 
Voronejde 

Sevyeller Dllyuk 
taarruzlar yapıyor 

Berlla, 21 (A,A.) - Alman ordu.. 
lan U,k11maıı4&nlığmm lebutinde 
ft()etof kealminde mubarel>I meyds... 
nmm dl1f'JDaıım 10n mUnterit srup • 
larmd&n temeetHZiendllL kaydedil. 
mektedlr. 

Roetotun prlcaada NOYoçerkuk 
.. hrl, mokaklard& cereyan edea. fid. 
detli lllr ça.rprım~ aoııra hllc\JIDl& 
zaptedllmtıtir • 

Roetofun pr)'Uld& Don •e1lrinf 
peıoelı: için gelllf bir cepbede nıııa... 
dele7e b&flannuıtu. BQytlk Don bal. 

• kaımda ve StallJWl"&dm prblQ4U 
Vişi üzerinde yabancı Alman n mUttenk lut&lan nebre 

tayyareler yak11.§maktadır. 
'\<1tl. %~ (A.A.) _ Milliyet! m~. Voronejln ıtm&Uııcıe Ye pm&l! pr. 

bQI tyyreler bu gece Vlflnln bl? böL blalnde bUyUk Sovyet piyade vıe tank 
gesl Uzerlnde uçmu§lardrr. Uçaksa • teıkWerl cepbe7l yarmak için ulfq. 

var topçusu ate§ açmrpa da han. ı map devam etmı,ı.D~:· Kub&bU~~ 
devam etmektedir. ,..nıaııın ......, 

tehllkeai ıp.retl verlnıemlıUr. gayretleri akim lı:&h3'rttır • Şlddell 

Alınan t.eeterMI, Jtan:aayayı Bmya. 
da.a t:unsmlle ayıranı olacaktır. 

Ondan llOllra Alman orduMI ae 1L 
pMekT Bu noktada ukert mtltellM. 
al91anmız iki flldr snıpana •Jftll. 
yorlar. Cürnburlyette pneral BDaaö 
ErkUete ıöre. cenup barekAtı •ıter 
bltme:r., Alman ordwıu tlmale NYec. 
cUh ederek, merkez ordulartle blrHk. 
te Motıkovayı aaracaktır. Bunun lçl.ıı 

de voronejden bir Alma.o taarnıau 
l>eklenlr. Ta8Vlrl Efkirda l'eneral 
Alt Ihsan Sabiıı b:ı m~taleayı clotnı 
bulmıyor ve cenup harekAtMm Kat. 
kHyayı llltlllya kad&.r d evam e\me. 
tıl mUml'lln oldutuan iddia ediyor. 

Dilnkt\ haberlere :;öre Voronejde 
bir A.lman &aarrozu t.,lamı,tar bile; 
fakat bu. oradaki Rtı! tazyikini ha. 
nnetme-k için midir, So9Jetlfll'ln 
merkez cepluıalne ka"fı bir taerruZlbl 
baııılangı~ı mıdır! Buna ılmcllde.o btL 
küm ttrllemez. 
Bazı ld:U&lara gire de Al:n~nlarm. 

ber cephe-de ayrı ordıı ııruplarr oldu. 
tıı trtn, Rııılarm cenup mubvem"'tt 
ı:likti'Hct.en ao'lra bem Kalkaayaya 
doğru blr takip hareketine, belll de 
merkez cephesinde büyük bir taarra. 
u Vf' ihata hareketine prt,melerl 
mllmkündllr. Mu.la&kkak oıae ,ey, ın . 
11W9enko ordularının oo1I aazlk Mr 
dıırıım•J!l ol1:1':\l11rm• raulc~l Alman 
ordularının büyök blr h&rek~ ıter. 
bMtllj1 le .... ..,.. ~. 

mu'barebelerden ~ ~u lata. 
ıannm aarmımaa muk&Yerıı•tt a&ye • 
.U.de dQfm&D ıc.nıı ayıplara ucra. 
ml§tır. ıao So\'7et tuıkı tahrip edil. 
mı,tır. 

SOVYET TERUGt 
Moskorn, 25 CA.A.) -- Moskova 
ı~ bugün Rus milletine he· 
yecanlı bir hita.bede bul\lftnak de· 
miştl':' ki: 
Vatanımız ~hl~ededir. t>Uı · 

man, YMi bil' taamız ve memlc· 
ketin.izin ~rina.kleri:ne daha z1 
yade so'kulmak için blltUn ihtiyat· 
ltnnı tpplaınııtır. Dllımanı dur· 

ciurr..alan, ile bir kale tetkll et· 
melezi için bUtUn Sovyet vatanac 

1 
verlerine müracaat ediyonız. 

Geçen 13 ay i~lnde Sovyet \'8" 

ıan.'leverlerl altlm alamayacağı bin 
lerce kahremanlık gfSat.crdller. Bu 
ateşll vatanseverlic daha da art· 
nıaktndır. Bunu memlck""t iı:ir. ça· 
ltfaro.lı: ve tııava.ııarak f.'pet etlllek 
gerektir. Vat.a~'fCVerleT" bunu bi· 
liyorlıır ve memleket<.- olen qdn· 
k!l13nnı .:.Spat f'deceklerdir. nıı 
man dıtrt"'Jrulacalt ve yokec!Ueeek 
Ur. 
w -

V AKIT'in vapur gezin\iı: 
Şimdiye icatlar yapılan 
gezintilerin en rahatı 
en parlafı ve en nqe. 
tisi olacalı. 
Taltllltı pnak• 
Yakıtta okayaaa~ 



r~ahken1e Salonlarında 
ıBir, iki ııokfa 

VE 111 

fotanbul tarafında 
Oturanların serinleme 
I hti}-·acr ve Sarayburnu 

• [:;r:A'SBUL..U dUryıının cenneti 

'' EvvalAya~an ıfadelerle mahkemeyi i[ fa!e yel1enjim. 
fak at Bu adam ben· ö dürmek istem şt r. t<arıma 
500 lira vermes ne n.ukaıııı davamdan vazgeç\ ın .. 

H' Sa.ra)burnunu d:ı ba cen. 
netin f'Ll tııa me\•kll c11ye \'asıflanııı. 

rırı:ı;. DJoda h ldı) ıt; n~nln en ı. 

cnk bir günıinJe S:ır.ı~ b.ırn.ıo ı gidi. 
nlz, t"rlnh: kesllı11kte.!l sonra u,Umt•. 
ye bnşhırsınıı.. Uele ak,am tlerı 

pard.·sfüı:lz oıurulm ı.sı lmk.\n n.dır. 
O kadar scAn olur. 

Kristal G:ı.zinoS'..ınun bUyUk fedaklrt:klarla 
Ankaradan getirttiği Radyo yıldızı 

EVZAD A\l{A \' 
Ht.d.s alt: ) K&d'.U' evvet S.lıvri. 1 

on Oıtl. ;.ı:ıJe .. ~rcyan etm . .ştir: 
B r .ıarn \axlı .<iy saklnlerı.nden 

~. h. Blh:ıedd nln kal:l\'e'5in.1e 

ot ı .r • n, M ıı.t adında bir ıs ile mil. 
na ı, y.ı tut.ı,,m.ış :ır. .MJnak&§a 
~ vı o:n ~. bir arı Mnlıl: !;ki şl.şele. 
rınt yere a: rnlt p!!.rı;'lla mı ve kil 
f ırl re b;.r.!dte F '.}'l':Jliıhın tlze:.-ıne 

atılmıştır, uu ko.vgıı strasında da Fey 
zu .~h bıçn ını !. t re t ı.1.ıllkı aıuh. 

telif yt'rl rlnct. u yaral.ı • -ltır Ho.llk 
tııraz s:ınra ölm\l,ıtllr 

Şinı..:11 Feyzullo.h m:ıvk ı!e.ı lklnct 
acır cczad:ı mubakeme "ıuuuyordu. 
K ndt.s1le birlikte Nlyul ve ölen Ma. 
likln karde~ı S~yf d;hn de uçluydu. 
Seyfeddin, Feyzult!lhı 6!dU::::.:ı~;te te. 
şcbl:iUs suçun:l:ın ma:r.:ıundu. E\•\elA 
tevkif olunmu:;ı, fakat bllAhtre hak. 
kında ki delıll"rin kifayetslzltğl kar. 
ştStnda serbe:st bırakılarak gayrt. 
m vkuf olara.k muhakeme edllmeğe 
başlanmı§U. 

Bu ııabah müddeiumumi bu vaka 
hakkındaki \ddlnna.mestnl serdade • 
cektl. Fakat celse a.c;ıtır açılmaz, 

Feyzullah söz alarak mahkemeye 
uzun bir istida verdl ve bunun okun. 
mruımı istedi; 

- nu lstld!l ile bir tnkım hldise. 
lor meydana l.'uruıac:ı'ktır ve Seyfed. 

B şto.rab 1 ncl ı;nyfada 
dl. BU,rUk devi tlerle küçük dedetlcr 
nrasındn bir m.ısM"D.t husule getire. 
medl Bllll.kl kUı;ük dc\'letlerl WI. 
Jetler Cemiyeti bUy\1k, kudretli dev. 
Jetıcri,ıı cm'rht'rl hnllno koydu. 

nu korkulu bir lınyııleUo rnllletle. 
rln hayatını tnl•lp etmesi, rollletlerl 
korkutması demekti. E\·et mlllotle. 
rln korieusuL bir haya.tn sahip olma. 
larmı isterken onun ne suretle, han. 
gi \"at;ıtalarfa t:ıh:ıkkuk ettirileceği. 
nl ııöylcmenıelttedlr, Mniq-avelln 
m~h.ır bir sözU vardır der ki: 

"Öyle marnzlıu \'tlrdır kl tefhlal 
kolay, ted.ıvl ı gUçtlir. Öyle manu... 
lar vnrdır ki teıJftl ı ı;üo tedavisi ko. 
laydır. De\1et ııdıı.mı teşhisi güç ()laO 

mıırn:r:.ı l<olny tedavi edsndlr,., 
"İmttynzsız millet., ve "korkusuz 

bayat., teşblıl yeni b1r &OY değtldlr. 
Ancak korkulu bir hayat yaıııyan ve 
imtiyazlı olnı lrta devıı.m eden mlL 
Jetlerin mıı.mdnrını ted:ıvl teŞhlsl 

!tadar kol:ıy değildir. 
.t~dcn, hnrpten sonrllkl dlinyıuım 

l!!iynsl mn."lr.:ıraınnı böylece çtıdlkten 
sonra sos~ l hn,Ylltı m klneleşeo vo 
1 tlM~ll ltcndl ine kMI gelen dllnya.. 
da lstllıs lln il.dil bir tevtlo tabi tu. 
tulm:ı mı Heri sUnnekt& ayni zamıwı 

da s:>:syal yıırdımm 4nJıa geni.' m1k.. 
yıı to. tatblk1nl ne çok zengin ne çok 
falı:lr lns:ınlan yanyana gettrmıyen 

bir ııosyetenl.n kurolma-Jmı tstem&k. 
tC'dlr. Edenin tnssvvur ettiği 

bu h!l~atm tnhııklroku. için ana.va. 
tanla koloniler, yn.rı koloniler m\lna. 
scbetl:nln ıstıı.hı l~umdır. 

Avrup::ınm ana\"ntnn memleketle. 
rl ~imdiye kadar 1•endiler1.nl bir ııtöL 
~e haline koydulnr bu nt51yeler ma.. 
m'.tllcrtnl p:ızarlıırı.uı. (yani koloni ve 
yarı kolonilerine) pıı.lıshya sattıla.r. 

Bunla.nn ham madc!olertnl ucum al. 
dı\:ır. Bu suretle aaıavatanlllr zen. 
ginl~l, Koloniler ve yan kolonl~r, 
Mm Dl4dde memleltetlerl faklrl~tl. 
Jer. Nlhnyet nn:ı.vntanı doyurama.z 
hale gelclUer. ~UnkU Avrupanm 

ı mllc:ıdekı lnl biraz da bu ııebeblerde 
nrnmak ınzımdır. Edenin tasavvur 
ettiği tınyDh yaratm:ık lçln hmln a. 
1ınmııt bir sos,ra.I tedbir mevcut de. 
ğUdlr. 

A vnıp:tnın anBvatnn dcvlctlert a. 
ralnrml!nkl lhtilMnra rıığ'men kendi. 
Jerlnlo hnrlctndekt memleketlerin 
61111ayllft.1m6lmtnl hH!\ lyt bir şeklide 
karşılama.maktadırtıı.r. Avnıpanm a. 
na.vnt:ın memlclcctlerinde 905yal )'l'r. 
dmı ~ hırlsttynnlılt, ı;ft.h mUfrlt tn. 
kıldprı emeli re knrşı koymak, gft.h 
503ynlhmo 1..-al'lt yapıian hnrckctıe. 

:re eoıtyttll t renı;'lnl nrmek, gO.h Am. 
me bukukunu ikOmtnl)k itin bir hayli 
fn r kaydctm.l,tır. 

\'e en kOlay olamk b.tbtk 
edllebf~ nokta dıı b!ldar. DL':vlet. 
Jerln lıQyllk !kt1dılr kazandığı z.ııman. 
cJa. 15CJ11Sl'l :oınnmm\yı ıslah daha dyıı.. 
do JD1rtmıJür. 

• cmln tıM&vvur ettttt harp son. 
resr ~m bug(inmm cörilnU. 
,. -.ıv. OGrlbı~ giSre hf!T' eeyoon 
~ den Anupe içinde ve df1'm. 
dıtlıt fıııııak ...-n Pi kaAnnnk lııtl. 
)!Ol'. 

:iın!n suı;lu old.;~J ~ayin edıl'!ceKtlr 

ded1. Senelerce e\"\'el burnsı bir b:lmle 
SAl.AHATTlN l'lN \R ile Kemıı.nl NOBAR '.l'EK.YA\' ve Krl&talln 

l\IUAZZA!ll sAZ 1Ll.nı;11 llcr pazar saat ·~-19 o kadar 
lsllda !>ır hayli uz ın l ı Feyzullah, He ı.ulkın;n:ıya ç:ılt,tı. D ın' ;) eri •ri, 

buu"'a, 'ıı.!t~l. kend ısluın sci>cb ol • ..,1 1 ~ D • S 11 Z 1 LE M T t E S i ... ltupıılı g.:.:tlno mııhl\lll'rl, !! loı. l"' set. '1! a .. il 
dı..ğu kııvgn sonunda kııuırn öld.lr. ıcr ~npıldı. llııllun bir )ere lh nı:ıı.' HEYE• T J CKUYLJCLJ BAY ANLAR 
dUğUnden bnh.sle f')yle d.yo:-Ju. dıı:"J zaman t.-U terJl{:I ra~.:ıht tavsıı.. ı 

- Ben kahveden K.ıı;tık~n s:ı:ıra uı~tan s:ınra b:ır.ı 1 da u.:ıdU. l{e:nenı:e: ALJ.;I\0 tanuni: JS:.JA1L 1 SU7.Alli rAKAR FAİKA TANRlKU1 
Malikin ald ,ğı yar:ı:arın leslrUa ol. Simdi p'lz:ır ~Unl •rladen "tn'lo. • mıı.rnl't: ŞOl\Rtl 1\eman!: HA \'DAR 1 L-'Al.UF. l"ILDIZ Okuyucu Bıtylor: 
dllğUnO duydum Ne yapaca11ı;ııı dU. 1 dı.. ı;ıraiıınmı'J :ın:ta.1yel4'r b)mJ.Jş• {'eli: Srllinikli ;\CDt Tnr.burl: İHSAN l MAH!JUHE ~ENSE Akaaraylı il. \'AŞAU 
şUnmeğc başla :1ım. Cn dl)ğrua:ı gl. dur;ıyor, mllşterld n çolt gur on \'ar. D \RBPKA: NP.Cdtt GEZEN Ney: BURHA.N 1 t\ YUA Söl\~IEZ Hamit UtliSl'.: 
dlp ter.Um oımıuc~ı. E."te31 sııb'lh ha. ı rnraz ı;~nar;ll ıııc, blrlnç çocuk ba.. ~::2:i&<~D!~~m Yer lıalmıık itin !Cıtft':1 erken t~rlf ediniz. Konsomas~ on ~5 kum,tur. •!l!IBliillil••r.iPJil 
zırl:ındım ve Shlvrl karakoluna g'lt.. lıl; tutmnk!ıı. uğrnşıjor. S.ıra~ hurııu. I 
mek Ilı.ere yola çıktım. ıınnwı bu •\inlu\ durJm ı (:1te badJr. 

Tam köy hudud'Jna gelmiştim k! Bu en ı,:U.Zel yerin bö)le rağbet gör. ~1Jl:::tm~~~~ll:rlllllii2~ 
ZU!flkar ve Ahmet adlı ark:ıd!li'ları. ıneylıılnln ycı;fıne b l>I, Slrkoolyl ı 

Mf""* 

ma rasUadım, b•nt b::lcJlyorlo.rmı~: bumyll ulıı.:;tır 11 :roll rın kötil olu. 
- Aman dediler, d"rh'll d!Sn! Ma. §:ındadır. l'.ırk içinden gitmek ha,'1'11 

llklrı kardeşi Seyfeddin, ağabc)is'nln uzundur. sırı,eclcl'-\!l tra mıı)d:ııı lrıC'. 
lnUkamını almnk ll"~re sl\lla pusu celt bir kl.'.11 t> ise öahll ı;aı;lo ana 
kurmuı:ı. yolunu beltliyor, seni bldllre. gitmek l!:ln Dcmlrknpınıo pls \'C kıı. 
cek. labalıl. ve boz.ık s::ıka.1'1.ırınılıın geç. 

- Bana t~r ı;cy yap..ı:naz, dedim ve nıck ca c!JJrJyetlndcdır. 
tavsiyelerini dlnlemlyerek yoluma llnlbul•l btaııbJI s.:mtlnln böyle 
devam ettim. Fakat l<!Sy dı,-ınd:ı. dev. l•olayca gldebllecefı bir crl.n yere 
riye gezen Jandarmalar beni tekrar ne kndıır l!ıtıyacı \ardır! .. 
geri gl:lndererek: Sirkeci ba~tan bn..,a k.ı.bvehaacler. 

- Köyden dışarıya çıkma, seni ge. le d !odur, fakat deııl;ı: k~ıarı:ıd.ı 
llp alırlar, dediler. temiz t r ltıı!achıı.nıı ve no de Oauno 

:Bunun Uz~rine mecburen döııdUnı. yoktur. G:ılntn ıwblll da b;ıyd.ın b<>. 
Tam k6yl1n bir d6nemeç yerin<! gel. 

3-n nhtım ile kaplıdır. Şı>sı~ bir d ~ 
miştlm ki, kal"§lmdn Scy!eddlnl, e • olze ka~ı ı..-ah\o vu nnrı;llo lpuıek ı. 
llnde çiftesi ile g6rdUm. çLn ta l•'ıudıklıya kndnr gitmek lA • 

- Davranma! diye bıığırdt ve si. .ımudır. lst n:ıaı tnr.ıfıada d."\ ancak 
JAhını ate.§ledl, Bereket versin kurşun Yeniktıpıdnn sonı-a ııa!ıll k 1., ı bu. 
bana tesadüf etmedl ~lnı. derhal fAblllrsl:.1b .. 
kendimi yere atmıştım. Akabinde de • S:ıraybıırnunu gtındüz ve gece 
ytldınm bulle blr btnanm arkasına batkın k:ılayca gld bUeceb'i bir 3er 
aıuandnn ,cammı kurtardmı. : haline getirmek itLn en kestirme ça. 

Erles\ günU jandat'mıılo.r gelip be. re, Slrkerlde ıırnba vnpur 1 kclosi yll. 
nl tevkif ettiler. $:')rgU hAklmliğlnln nındıın Sıırnyb;ımuıın kestlrm' bir 
karan U%erlne Seyfeddin de o.raştı. yol ııı:m:ı';:tır. nuradııkl birkaç bina 
nldr. IAkln buraya kaçmış, Nihayet yılnlırs:ı en•e-lr. ma,·nklmt ka.ydlle 
taharri memurlarr kendisini Tahta. çlnlcod:ın yapılmış gilmrUk baraka • 
kalede yakalamışlar. DUn de tevkif Jorı kaldırıls \'Ol koodllllinden 
edildi ve tevkifhaneye getlrlidl mel d:ı.nıı çıkncal•tır. ' 

Ukln ScyfedClln çok kurnaz ve de. Bu takdirde lAtanbuldnn ''" lle)oğ. 
slsekAr bir ad:ımdır. Bizim koğırşn 1 luudıın gelOO{'lt ol:ln halk Slr <e::! \'il. 

mevkut gel1nce, hemen ayaklıı.rtma., pur lskel ı d\'anndald durakt:ı.n 

ellerime kapandı: inip knlayC11 nstnlt ~ol:la.n $nrnybur. 
- Ben ettim. Sen etme. Seni GlclU. n \n'l ı-:id,.blllr 

recektim, fakat A.llıı.h kurtardı, Sen Sııyın \'nllml:ı; nr l/.ltfl Kırd:ırı._"1 

de beni bu öınm \mdal' uz.un mahpu. h L' ı tl s:ı:) s~n 1r r tı: im ı:ndo"> u 
siyet bayatıı.dan !rnrtar, dedi. ve bahresı nıısd B .roğlu !l('JDttndf' 

sazn seçen arkııd 'llnrıma da yal. yük cldlJ'St'\ ayni ihtimam S:ırıı,bur. 
rnrdı. Yakardı: nuna da gösterlllne bura ı dn btıı:ı. 

- Senin, diyordu. Karma çocukla. bul semtinin en ı;oro bir "serLnleme 
nna ben balmcnğım. Bani bııphten ve 1:3\'ll nlm:ı,, yC'rl olacaktır. 
çıkaracak şeklide ifade verirsen, çr. &\rayburnuna 3lmdlllk gnz.lno de. 
kar çıkmaz karına dcfııten 500 lira ğil, ıınC'.:ık bir :ı.hll yolu tstlyornz. 
vereceğim. Y"ktn Rnaıp O:\'EN 

Nl.hııyet bent l<andırdı, reis bey, 
ben dıı bunun Uz"rlne lllt dul"U.§mada. 
mahkemede, ynlo.n, d:>lan ıtıı.deler 

vererek, Sey.feddlnln beni l:lldUrmek 
istemedlğlnl böylece vakanın cereyan 
etmediğini, bunu uydurdul'ıımu s!Sy. 
ledlın. 

Bunun llzorlne kcndlslnt tahliye 
ettiniz. L!!.kl."1 §imdi" 

Herhalde Seyfeddin, Feyzulla.ha 
verdiği s~zllnde durmamış, karısına 

'100 lira vcrmeml~U ki, Feyzullah 
ifadesini değtşth'lyordu. 
- Evet şimdi pl~mıın oldum.Feyzul. 
1ah b:ınl 61d0rmck lstcmlşUr. Fmt, 
5ldUnneğ'e tam teşebbUs m<ıhlyetln. 
dedir. 

Bunu köyde jandlU"ma onba.şw ile 
asker Fethullah anlo.tacaklardır. Son 
ra, bana yaıvardığına, beni nasıl 

lcandırdığ'lna dair şahitlerim de var. 
dır. Bunlar da, İstanbul tevkifhane. 
sindeki mnhkftmlnrdır. !simlerini 
ll§al:'ıy& yazdım. lcabrnm diltUnOI • 

mesl ile bunlnrın dlnlenllm•ııinl ve 
Sey!eddlnln de cezıılandınlmuın' ts. 
tlyorum. Onun için evvelce vıı.zgeçml§ 
olduğum hakkımı yeniden istlyor.ı n. 

Feyzullıı.h, orta boylu, kıvrılt si _ 
yah bıyıklı blrUılydi. !stıdası okunur. 
kcn tas1lk eder gibi b şını sallıyor. 

du. 
İstida bıtUlctcn sonra, reis Scyfed. 

dine buna knşt ne diyeceğini sordu. 
Seyfeddın: 

- Yalan, dedi, bana l!Urll atmak 
lstlyor. Hepsi dolaptır. 

Neticede mahkeme ıreyzullahm 

gosterdiğl §ahltıerm dinlenilmesi L 
Çin b:ı§kn bir gUne bırakıldı. 
Dııan çıktıkları zaman, Feyzullah 

ellerine kelepçeler geçlrlllrkcn hızlı 

hızlı giden Seyfcddlnln arkasından 

bağırıyordu. 

- Bunlar hJç de aklıD!l ~elmemi§U, 
değil mi ağam? ? 

ADLll'E l\lUHABtnl 

ltİ~SSESmSIND N: 

A UKLU TEVZiKUPONU 
MI OLA LARA: 

lstanbul Belediye h'.ldutları dahilinde ikame\ edip de henüz birinci devre pa. 
:muhh tevzi kuponu almamı§ olan sayın Istanbul hnlkını.:; aşağıda gösterilen ma. 
hallerdeki ekiplerimize nüfus cüzdanlara ve Ekmek kaı neleri ile 31. 7.942 günü ah. 
gamın" kadar müracaat ederek tevzi kuponu almaları ve bu tarihten sonra kupon 
tevzıme memur ekiplerin vazifeleri nihayet bulacağından sayın halkın bu müddet 
zz.rfında behemehal müracaatları ilan olunur. Pamuklu kuponu tevziin'! memur edil. 
miş olan ekiplerimizin çalııtığı mahaller: 

1 - Beyazıtta Veznecilerde Letafet apar'mnanmda Cümhu'riyet Halk partisinde 
2 - Sultanahmette Adli Tıp Müe~sesesi yanındaki Sebil binasında, 
3 - Unknpanı Köprüsü başında eski Küçükpazar polis mevkii binasmda, 
4 - Beyoğlunda Galatasarayda Su terazisi sokağında, 
5 - Beyoğlunda Taksimde Ram kilisesi binaJannda, 
6 - Beşiktaşta Kaymakamlık binasındaki dairei mahsusada, ' 
7 - Usküdarda Uncular sokağında, 
8 - Kadıköyünde Kadıköy Yerli Mallar pazarlarında, 
9 - Büyükadada Adalar· Kaymakaml!,ğı binasında. iaşe ~efliğinde. 

~illliamınmıaiilllllammııımm•111m1BSlliim~-i•·&4 'ntl 0; +e•w ,ws 

Kartı Wafia 'Müdü'i1üğünden: 
1 - Eksıllınc') c konulan iş 24343 lira 25 kuruş !;eşi! bedelli Kars 

J\rl,·in hududunda ı\rtl:ılıan yıılnız o m yolunda )':ıoılnr.ak 2710 metre 
lık şose iıış:ıotı Jcopıılı zarf usulıle 15/i /042 gilofindcn itibaren J5 suo 
nıücldelle eksiltmerc konulmuşt~. 

2 - İhale \'nldlnde fiynt usulü üzeredir. 
3 - Buna oid cvrııklar şunlnr<fır. İş mukn'\"clC projcsl. Eksi~tme 

şJrln:ımcsi ve fenni şartname keşif ceh·eli ve Bayındırlık işleri genel 
şnrlnaıı:;.C'si • 

4 - Bu cn:ıkı görmek istiycnler ŞO'ie ve köprüler reisll~lnde ve 
Kars ıuıfin müdi.irliiğüncle sörebilirler. 

5 - l\fu\·akkat teminat 1825 lira 74 kuruştur. 
fı - 1sıc1klılcrin im işe girebilmeleri için lıu gibi yol işlerini 

yapmış buhınm:ıl:ırı ve ih:ıle günUnd"n en az S gün evveline kndnr 
vilayete mürucnnll.1 Yiluyclle vesika komis~onundnn nlacal<lnn ehli· 
yet nı.ikaları nı 912 yılı ticaret odnsı ,·esikalarmı ibraz etmeleri. 

7 - İhale 30/7/042 lnrilıine müsodif perşembe günü .soııt 15 de 
Knrs nnfıa mıidürlüğünclc bulunarak mülcş~kkil inşaat komisyonunda 
ynpılocaklır. 

8 - Isteklilerl 2490 ?\olu J.."11nunn tevfikan hnzırl:ıyacnklnrı teklif 
mektupları do mczl,ür sfinıle saat 14 e kadar makbuz mukııbillnde 
komisyon ro.isHğlnc \'erıucleri lbıınılır. Pos!Jıda vuku bulııcıık gecik" 
me kohul c<lilmez. "7839'' 

kAtetlnden : 
':.S.942 cuma gtınu 8aat 15 te A.nkarada. Nafia veka.ıeu blnaaı içinde 

ma'zeme mU!ı'rinğU odıısır.da topla.nan malzeme ekailtme komisyonunda 
( 3!/'0) lira ır.ulıamm(ln bedelU (ld&r1 dergilerin tC.§rlnlevvel 9l2 yılın& &it 
fevkaıtı.dc nl!shıısıının ka,ı:ı:.~ı zart uısume eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme eartı:nmes1 VE- teferruatı bedelsiz olarak maızeme mQdllr. 
Jng1.;nden aırnablllr. Muval;kat teminat (262) lira (:50) kuru~tur. lıtekll. 

ıen.n teklif mektuplarını mu\·akkat teminat ve fB.rtnamcıılnd& yazılı vesi. 
kn ile blrlik·e aynı glln saıı.t 1' o .kadar mezlror komisyona makbuz mu. 
kn.oillnde vermeleri lAzmıdır. (5MO. 7507) 

faz!& oz.amaemdan çok defa bir Pok 
fena neticeler doğo.blllr. 

EN SON DAKil(A 
Küçük ilanlar KupoDt1 

(Bu kupona eklenerek g~nderileceır 

iş •"Tema ve'' verme 11Arılan En Son 
Dakikada param ncşredllooektlr. L 
11!.nlann guzetede gUrWdU#'\1 ıekUde 
olm:ı"lıoa dikkat edllmelldlr. Evlen. 
me t.ekltn ıönderen olnıyucolana 

mahfuz k.D.lmak l\ı.ere •rlb ad.reele,. 
rlnl blldlrmelerl l&zımdır. 

Evlenme tek/illeri: 
• 27 ya§mda, lise tahamı, ukar. 

llğlnl yapml§. Anadoluda rosmı bir 
fabrika.da 100 lira ma8.§lı memur ve 
diğer bir !§ten aldı,A't psra ile ayd& 
eline 105 Ura pe.ra geÇ4n, cidcll ve 
dllrUst bir bay, sarı~m veya kumral, 
orta boylu, matenasfp vncuUu. gllzeL 
oe, yemek ve dlk~ten anlıyan, Ana. 
doluya gidebilecek ciddi bir b:ıyanla 
eYlenmek istemektedir. (M. ıı:. 49) 
remzine mUracaıı.t. 

l~ anvanlm 
• Eyt aileden, mUnener bir kadm 

bir çocuk terblycalle menut 01.ın&k 

istemektedir., Ayni adrese mlıracaat. 
• nk tabslli, yazısı h1w.bı gsyet 

iyi, '\Z df\kUlo bilen 18 ~nda btr 
genç, herhangi bir, mUeesesede l~ a.. 
ramaktadrr. (Acele) remzine mtıra. 
caal 

- Vedadın seninle evlenm~ğe !tal. 
ıa,m:ısmı doğrusu ben de hByrt'tlC 

karşılamıııtını. JlenUz davamız bile 
netloelenmcml:stl. Bu cesarete &aş • 

mıım:ık kabil değll. • .. Yazan: ~SKEtı'DER F. SERTELL1 
- Bazan da seninki gibi bayırlı 

olnr. Eğer ba fş biraz uzamasaydL 
\'eılat senin b:ı,ı..'lı yaltncnktı. Renim 
ıuı,unı _yaktığı gibi. 

• Ev'I yemek bilen bir kadm ort& 
YB§lı, lrlmsssl.z, köyde b:.:lunan bir &.. 

llentn yalnız yemı:Gt 1,§lcrinl UCU% bir 
flyaUa ynp:n&k istemektedir. Beyoğ. 
ıu Tarlaba§l Turan sokak No. 4? 
Madam Grelft vasıtamle Bayan N~• 
mUracnat. 

- Onlar meğer bir dolıındıncı 

kumpanya ı im~, Şa!:lkaeığım! Pa.. 
na babam bu J:sl pnrmağın:ı t>armı:ı. 
tı.. pollsde inceledi, Vedadın IJlr de 
Eltrcm ısmlud;ı bir ortağı olduğwıu 
ıneyd:ınn tıkru-4t. Bunlar blı:.lıu glbl 

namu lu nllo kızlarını b:ı.,tıın çıka . 
np pıımlnrıoı, nnllarmı nldıkta.n 

sonra :ıyrılırlarmış. Hrle o Ekn-m 
dert beş kızın \'C lmdıouı m:ı.lmı ye. 
rnl:ı \'C on1.ardnn bl~ biriyle evlen • 
ıncnı~.. hcpsl:ıl nldstm!tj. 

Şahika bunlnn dloledikçe renkten 
renge giriyor \'e büylo bir clolandın. 
cı llt! cvlenıOOI :in ııUkro:flyordu. 

~ylA: 

- Ekrem maı nUyUkadada zm. 
gtn bir ailenin lm:ını &lıyormu,, do. 
dl, Eğer bt'n bu nlle)1 tanısam. Ek. 
rem haltkında kcndllerlne blmı:. m&. 

lOmnt verir \"e onları ııynndrırdun. 

Şahika dııynn mndı: 

- nu aile, hh:lm ko:n:rım:u.dı.ır. 

Kll'.ı da benim kolej arl<Mf:ı.:ıım Nec. 
lı\dır. e>ıno acıı do hlltırlarAin. Uanlya 

bize llra sıru gellrdL \'e sen onll 
''sarı papatya,, diye ta.ltılırduı.. 

Leyla birdenbire ~ala.lı: 
- Ne dlyorırun Şahlltacığım? De • 

melt ki ~lmdJ bu dolıındırıcı lmm. 
pa.nynsı onu, mu!!::alla.t olmuş. Falmt, 
Nedll. e,·ıı değil midir': 

- J{ocasıııdıın a)Tılmıııtı. Şimdi 

duldur. 
- Aman ŞublknC'ığ'lm, öylcyııc ısıı. 

kın Jhnuıl etme .. Adn.yıı dıiııUnoo bu 
meseleden onu da haberdar et. Nııe.l!i 
~ok iyi bir lnzdır .• ben onu &e\'Orlm.. 

J\ıu:ağı:r.ın ba:lı yanmasın" 

Söz bundnn sonra Oevd ·t~ intikal 
etti. 

Leylll ordu: 
.- Nlşa.nlını nasıl buluyor un r 

- l'nnııdan onrn ul53nlım olııcak, 
- Ney c il cıını:n ... benim tçln bu 

ı:s bltmlştl Çünld\ ÇIJC'Ult B<'nl çolt &e.. 
vlyor •• hn ;yerde senden b:slısn::liyor. 
mU!J. Ben 11lmdlcleıo nl aolındır drı • 
melde hata etmedim. Ocvdete kalsa, 
hemen bu akşam ınlkdh kıyıp ger • 

değe girecek. Bu ise o kadar hevesli. 
ki" gcco glindllz seni dll,nnU,yormU§. 

- F1;na deJ;•tl. Vcdııttan ayrıldık. 

tan sonra bana bir elnlr gebıl1ıU. 

Tnllslzllğlmı:ı hU~moderck, ölUnccl c 
l<aılıır bö~·fo tnllsJz kalııcağıaı:ı inan. 
mıştım. Knrşımıı beni dc.lloo aevebl. 
Ioocl• bir erkc.>ğlo çıl«ıcağlDl hlo de 
dU';Unmemlstlm. Şl.ııdl b11oları duy. 
dulccn t'tdeta gururl:ı.nıyorıım. kolla. 
run lı:nbanyor. Kendi le ndlmo ilk 
günlC'rde bo, yere lizilldUJ;U:nU anlı. 

yorum. 
- Eh. nrtık yumarta kap~·a gc:dl, 

Şnlılkncığım! l'nrw SCllln ,ıı,anıo o. 
lacek. Gelecek hafta da benimki_ 

- Seninki Avrup:ıdan gl'llyor mu f 
- E\•et. Vo ı;Uno kadar geliyor. 

Telglrat yııznıış., scllr gclnur~ nl§an 
ve nllclUı bcnıber olsun di~or. 
Şahika glildU: 
- Şimdiki genı:ler pok tczcıınh. 

Her IJ<'l ID blrnnıla olup bltmeslnl Is. 
'tJyorlıır. 

- Fena bir ana del(U, Bil ltlerl 

Leyli arlrada~ının kulağına lğtl. 

dl: 
- Uf araınttdıı ya •• ~k paranı 

yec11 mt senin bu heriff 
Ş:ıhlka ön .. ıne bskara!c 1!ıa3mr sal. 

lııdı: 

- Evet. Bankada tiç bin Uram var 
ılı. Bu pamyı babam !beınlm adım:ı 
yatırrn13tı Bankaya. 
.- Aldı nu onları banlmdıınt 
- Hayır, o almııdt.. ben Vt'rdlm. 
- Çok fena yapmıpm! 
- Ne blleytm böyle bir clotıırıdıncı 

oldu~'tınn.. bUyük ve kArlı bir ı, gö. 
rcot'o~I slSylemlttt" para anyordn. 
!le,.er &.:saltaı!akl parattıan Jcok:ısutrn 
almış.: bM fnrkmda bile değildim. 

Dııoa btr misli kArllc iade edocejtlnl 
eijylcylnee, ben de kendi latcğlmle 

ve kendi elimle verdJın. HAın o gfıllıJ. 
-lc'azık olmuş, Ş:ıhlka~ığım: Pa. 

ııa baba.md:ın da 11<1 bin llnı wrmu~ 
\'nll:ı.i.ıl Msı lolıfo.J bil iş bilrnlyonım. 
DU,tındUkı:e ;aöylorlm bAltl Qrı>eı17or. 

(Devamı var) 

AMırınu: 

Apjtıda remJdtıırt yai2tl olu • • 
kuyuculsnmınD namlanna ce'
rncktuptan ttıanllanemWH-u (paar. 
lan llul() IM!rg1la IUab'-9 at\eJI! 
kadar •e uat n Cins reoara aldlrmL 
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(Serbest 27) (S. ôzaltar) '(S.R. 
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