
r ! )Qf77tah.ıtTiri ı ABiDiN DAVER 
Çarşamba 

TELEFON : 23300 A.BONJ: 

5 ADRES. Caialoğlu a •1 ı·ı. too 

Nuruo•maniye Cadde•İ • q!ılt 7!0 

AGUSTOS No.: 54 Y•llllt HM 

1942 
1 

Telgraf: iKDAM lıtanb•l 

SA Yl - 1086 - SENE - 3 

DiKKAT TAKViM 

Y' •Ay: 8 21. ı 
l _ .. r ... t' r ( 1c;; ( ,. b 

'lı i ')~u rr"' tı -· 2 
1 1'61 il X'F .. P - 2 

C. n • CO O• · 1 20 

G ÜN LÜK SiYASi HA LK G A ZETESi 
J'l:!t" 1 ıi 14 - _.\,iç_,. ı!l.ll 

\·a. ı. .ı.l 09 iu . J Ol 

F 1AT1 
Her Yerde 

5 
Kuru, tur . .) 

iaşe ve Giyi,!11 Tedbirleri 1 

Yurda k ülliyetli miktarda !1 

partileri ge lmeğe başladı \ 
H aricten , 
Buğday 

~ 
: ..... 

-----------... ----------~ 
Memurlara ve Eşlerine parasız b!rer 
Ayakkabı ve Elbiselik kumaş verilecek 

~-----------1111111 

1 
Yeni bir basma fabrikası kurulacak- Kömür, Şeker ve diğer bazı 
maddelerin fiatlarından birer miktar tenzilat imkanları aranıyor 

Ankara ( (İkdam muhabirinden) - Aldığım rnnlfunala gört', e~leriııc ıtara tt bôrer çiU a)akluı hı \e birer k~liimlük kmnn' ve- 1 

hükumet ,. 8tanda•larıu ia. c i~leri üzerinde geni~ mik,·a,ta ted • rilmesi de ,·ardır ve bu tedbir he meJt hcmoo tahakkuk etmek ü • ı·I 
birlC":r. almakta dcrnm etti;, ~ıı sırada mevcut gi)·im mii~kiiliı!ını zeredir. Bııııdlln l»ı~ka )eni bir basma fahrikaı.ı kurnlıııa-ı da . 
önlcyttck tedbulcr üurinde de clıcıumiyctle dıırmakı.ıdır. mc~-:zuııbaih•tir. 

Öğrendiğinıizo göre bu tedbirler mc~ anınila mcınnr)ara \'e (Devaını ;l üneu ~Jıifed~) 

L~~-~~~=::~~~~~~--------------~~~~~~~~~~~~~ 

Davanın iki mü- 1 

him noktası 
---------~ .. ~ 

Maaşlılar ve kiralar 
-- ~ ---.-.-. - = 

Bu günkü iktisadi politikamızda 
hayat pahalılığı karşısında en çok 
düşüneceğimiz ve hakkında tedbir 
alacağımız sınıf "maaşlı,, sınıftır •. 

- --=--=---==- -- -~ :;;;::_ - - .--
AHMET Yazan: ŞCKR'O 

=------~--~~ 

i Grupunda 
Hükumetin beya~

• 
namesı 

tasvib 
i t ti fakla 
edildi 

-~~~~~~-· .. ----~---~ 
Proğram Bu gln Mecliste Okunacak .. 

~ uu hıikümtı bclki 'bu· 
l( gün Turkiye B.üyük )lil· 

lct . Iecli:.inde be) auna· 
me>.ını okuyacaktı.r, Hülrıiıııct 
beyırnruııncsinde lıarid politi • 
ka bakınundan bir dcı;işikli.J,. 
lıd.lcııcmeı. Yeui Jıiikümel de, 
l'tlilh Şef iııiinii ;re.lıL oı Jiğinde 
'l.Urk ınillı l:iolJ »eefiuiıı nıii!!i1~1.k.ar 
ana ) ofn üı'-·rinde )·i.irü) ccck -
tir Datıilı politikamu.a .. akim 
an.1 ) oll•r da ;ahit ve müsta • 
lardır. ~.,(, ,,lcclb, Cıııııhuır • 
~ d Halk Parti i umdeleri hu 
)ulu da ~iınıiş ve durgulıunı~· 
tır. 

. . . "'\ Siyasi hadisele ... 
(kıncı cephenın re d a i r k 1 sa 
Başko~utonlığı iz a ha t verdi 

Ilanı1c, hız, halkınnıa, iktı adi 
\it: ha) atı nu~, ı:ular iizt.·rindı: en 
olguna, -en ı.;~ıhuoğ:a, en i) i~ f' g-ıt
mck her lı~ldc 'a; ın Saracoı;lıı 
kabı. t:oiııin ba..!ıca ~alısına hc
ddiııi (c~kil edecektir. Hükiı · , l 
nıct, be~·aunanıe~ini okuınaUan 
daha ç<>k örı.:e, tc~ekkiil eder ei- 1 
Dlt>'l raşe \"e ticaret p·>litika ... ını 
nıcrhale merhale açığa •urmuş l 
ve tatbiki safhaya da !t"Çmiıtır. 

Bu pDlitikanın \C JıÜkiımelre 
tutu!an 3 olun nıenıl<"k<'ttc U} an· 
drrdığı mi!mnunluk .a)İk<hdır. 
Biitün kö~ lü, ~ift-;!, tii<'car. alı~ 
\·erj~leı 1uıyatrnı jdanu: e·rleıı 

hcrkı.-,, nıemnunluğmı daha ileri 
ifntlt•si ile t·"·hı\' içindedir. 

J·;~er, lıii'kiametin tuttuğt1 tın 

J~c, ticaret ve iktı~at JH»litika .. ı 
kar ısında her vat<ıııdas kendi· 
sin; diişc11 nnl;ı~·ışı gü~~terir ,.., 
taııı bir kawayı~la hiil.t11net J>O· 
litik.:ısuu kol:t) la~lırır "' lh 
ten»cti halinde bulunan m<>rn· 
lek-etiınr,;de vasama saad~tınden 
gayri dii~iiıııifottk lıi~bir ıı<•kt 
l.alıuaz. 

Bu safha için<! aueak. h u· 
metin icabettiği takdird me~· 
ı:uı;~et Jll('\2UUUU •Bylıkn Si• 

nıf teşkıl eder. ,·\)lıkçı sınıftan 
murat \C maksadımız dc•\etle, 
de\ Jete bağlı u.Jnn ve nıüma~il 
hususi ıuiiessesrlerdcn n1 ~ a· 

General 
Marşa a 
ver-:liyor 

• 
Corde. Hul eliyor k;: 
"Söze Harbiye ve 
Bahriye m ... kamı

na bırakıyorum,ı 
Lt. xr.-a 4 (A.A.) - RcuteT a· 

j ı:smm askeri m..ıharriri11aen. 

Arcer'i:<;;n o1ı:sprelerinc g<ire, 
ikinci cephe baışkmnandanlı~ı -
nn gt-tıri.J:m~i kuvvetle mWıtf· 
mel owııı z~ı. general Manillall
du·. Bu yu·k,,.ı•k m~J<aınır. her 
iıahle t"'> zi;ratle t·hE et sa~1i'ııı j 
olan L.. <U!hsi yC'tc t.e;'<li odile • 
cf';'.:i mulı:ıkka~1.r. Bununla bc
r~Ot.r h-er 1JlıC'n1luketin tKmeı 
e<iJll,ed.cı kullanıl;ı:bila'Ck askeri 
ktıv\•et•cri miktarını,. son kamr 
t 'erince lriz< ko· I1 o"tl's da 
t:bjjdir. 

V )ng\c•n 4 (A.A.) - M. 
Hull, ılim gazct<cikr ıoplantı
sırda ikınci C<'phe hak-Kında so
:rul:ı.11 bir suale M Hull ~ı.ı cc -
\ :;:>l:ı muka!ıele et " 

• - Ş iınrlilik bıt; J, 
ll:arlı.:i~·e ve B:ıhnye mııık 
na bı vı tere l'diy• >t ,_ • 

St~ 4 (AA.} - Tidni.n-
1:"~ ~-.ctcsı 1ın O..lo'dar. lıaıber 
akl~ 1a gö:·c, ikir,cl bir ccph 

SQ~ ·ı_:, ~t\.- , \.\ 6 

l nl T, eııırklil,.r, dullar gıbi 
nıaa e•bobdır. Bunların v şa• 

ı ı ile liıkadnr olma}, ,., trd· 
bir dü ÜıMn<') i İ<-abettiren ıe • 
ınin de onrak hayat pahalılığı. 

IF Yeni telrl amız 1 
1

1 

İknam okuyucularının ya ı 
kından tanıdığı üıtad 

hı d \aıtıı olur. B ıgün .rrbest 
rej n1e ra;-,nıen ha' .ıt ucuzla • 
nıı değildir. Ancak >•rhcst r 
jinıin fi&~ csınde ucuzluğun mum
lıiin oldu;}ıı ni•hette a\'d<'t et • 

SO ·1, S.\., 3, -·t. A 

i ZİYA ŞAKİR 1 
Yeni eserini hazırlıyor 

il Pek y kıında 

---·---
13 Hatip takdir yollu 
beyanatta bulundu 

An.ram 4 (A.A.) C. H. P. 
mttlis gr ·.' unn•ımi ıcyeti bu 
gün .4/8/1042 >aa·t 15 de reis 
vekı.i Tr.ıbzon ın-b'usu Hahar. 
& "" . n :·ıy:'.!flatır.ı:::e tapl'llrrllı. 

Cc•1stı.11iı: a-çıimr•sırı ı ve geçen 
toplan:ıya :i.t zı..bıt h "lasasmın o
kuıınıa.'1nı mütoa:klp slirckli al
kı~I r aTasınd<ı kür»iye gel n 
Başvekıl · Şiiıkril Saraco~lu, ,,.,._ 
vela nıı.l!harip grı.ıplarla olan 
ıoünaSE-lıet1ınıuı ve b!'>i ıııı:ı•ktGn 
yakındar. ilgılendiren siyasi ha· 
di..,.,·lcre daır 10.;a iızahatta. bu -
lwıdıııkta.n ~-'.}ma te~kil etmiş ol
duğu hü,kiımcıfaı lıeyanmıımesi
ni Qkuımu~tıır 

Bu mr:vızu üzcrin;e :;öz alar.. 13 
iıdtibin takdir yollu beyw.'la!Jm 
müteakip h~·kiımetin i>e)."aıına • 
ır..ı.<i mü.ttcli~ıı t<ısvip roile • 

Kurduğu kabinenin programı 
Partide ittüakla tasvip edilen 

sayın Başvekilimiz 

ŞÜKRÜ SARACOÔLU 

rek saat 18,15 de t.oplant,~·a sor. 
verilmi5tİT· 

HÜKÜ:\JETİN BEYAN:SA'"ESİ 
BUGÜN :\JECLİSTE OKUNACAK 

An ·ara 4 (İkdam muilı<ıobi • 
rir.deıı) - ,BaşHidl Şühü Sa

so . m, SA. 3, si~. 2 

A. H. Aktay Gömüldü 
- - ------

Cenaze t6renlnde Milli Şefimiz namına 
11. KAüp Kemal Gedeleç hazır balanda 

Cen eaddl'Slnde1ı geçı) or 
(Y ıu.:ııw 3 uııcü sahı.!crr.ı;ı.c.c) 

Şiın.alı Kafh•~·adaki Alman taanruı: ı»tikanıeıleriııi ve zap !edildiği bildirilen \'mo~ilonk 
M'lıriııin nıcvkiini gösterir harita 

Voroşilovsk 
Zaptedildi 

------
Kubana 
ulaştık 

---··---
Rus karşı taarruz
J arı püskürtüldü 

Berlın, 4 (A.A.) - Alman or
du'a•, ba ku.~ a-ıaanl ;ı.~ n teb
liğ . 

Azak de111zır ın ... arklnd-a A!· 
ii·r:.E>n.C" ·ıs."nen ı t 

Taarruzları 
Püskürttük 

-------e· r çok 
kesimd 

---·---
Almanlara ağır 
zayiat verdirildi 

Mc.d<r ~a, 4 (A.A ) - SOV) et 
og'e tcblıgı 

müeae,,.ıe eden B<i!şcvik a~ la
rmın Ut:Uokavcırnetinl kırrıı.~)ar

dır. &ri o~u tC> k 1'cri '\'P Jtıt.· 

aları cüre'tk3.r.ırıe 'hır ·eri hare
ket nMic s"'d< b' k~ç ı cktad. 
Kuba i n(rri e. UJZ.: sJardır. 

1 TiMOÇENKO. 

J Agusros g€res k vveı,e .. -
m·z K\~, kaya S'ırr un ka~a Sa's-t 
\'C Ku e s.m. ~ •rdı>n d<. a 
ın:ınJa çarpışmalar ) .ıp ,ı.41•
dır. Cephen·n ba<oka kc ımkr 
de llıır de ·..;_~iklık v:• .. •. ışt.:r. 

İnatçı muhar<cbeıer 
M < \ , 4 (A A ) - c;O'\ wt 

tebli ,ir.e <'k: 
Bir t?ro~ t ~ rı oJan \ <1-

roşil vsk ehlc:ı eve y.ıpı'ar ~ c> 
detJ, bır müc-ac'~Leden sonra ıap 
ted•lm ı• 

(SO. 'l' '<~ 3 Sl'. 4) 

Amerikan hava 

~ lngilterenin 
400000 uçak, 

mü rette batı 
bulunacak 

---t••-
....-erlkada blyl 
atıt a çak ıarının 
inşası başladı 

. 
Lon<l"•· 4 (A.A.) - ll•bcr .... -

diğine go t', Anı :- k. n ha\•a ku\ et
ıttinir: ;.. ·ltl"redcı 150 t.a.yyarf-' n1' .'.'~

da1u ve ~.)Q \un f.ayyart Jtıiırl1 .. ı.f·!x.

tı b~ı un;.c . .::ıt.ur. Arr .,.•kan p lot.:'1rı 
ue\."11.n 11 ol ... , :.c al'tan n;;·ct ... rJ.aı'C".a 
İrtgil·rt.f'"Ye- g .ın eW.('Ol?'l•· • 

\•oşın-gton, 4 ( A A ) - E= l>üiY 
~ ~ 1.'.f de.Diz üt ... ı f ~e .. lı'n, 1;,-

zun o·.a gıüMişılıuşler ,.l gJr;:ıt-

e , r ııı1a gay~t bliy'lilt 

< ·o. T. ""· ı st'. 7) 

r 
1 

BUZ DOLABI 1 
GI·~. ER.AL u.t:K .IK m~~kıı 
8 ayak ) enidir. YI 1 

havagıı?i fınnı. ı; 

teı:gihlar satılır. 
Galata: Ara.bcami B r amııt 
sokak No. 3 Tdefon 41237 

\ 

T aarruz 
h a z ırlığı 
yapıy or ___ .. __ _ 
Rosto f gediğinden 
kafkas bozkırlarına 
yürüyen Almanlar - ·-Stal i ngrad dan 

llaltalanabilir 
''cv)ork, 4 (AA) Hcra.tl 

Tribüne r:a-e"<'o;ınde ..:ıkan bi 
makal<"ie I> nbası Fieldıng Eli

y.:ıt Ru lann ınu&ızzam bir ınu
kôbjl ~cı.arruz ha2 rjadı ·,ann .. 
hi·!+.-lırmckte Ye şôvle dcmckle
d'r: 

cFilhak kn Rw.la. Dorı b01ge
sınd çei<ilmi,lt r .se de Sinı!i· 
yansı<ayada tunw.ıınui<fadırlar 

Ru.•l.:ırın Amıanları R \'ltdf gedi 
SO'.\ l" ~A. 3, Si\ 3 

Ktı.şe' ">ka\ a oc '.!"~' :le bı"· 
h= şiddet rnura-ebc' r .::
"llu, t:r saı,k 'f kın'nn-ı..k 'CI 
znan t tn - n'"ına "\"( r ~ad s 
K 0 l"' ı ;ddcıt muc..""': m rE'.· 
Jıc :f>r \ MJMı ti-. 

".r.,. Tı K3)·c:ı.da <ta "-'i 

" .ıhare 1:- 'er oln: · burac a S v 
ye t..ı ><,us \ in 1<.:arı k.l,..ı 
h · CL 'n'..ard<ı, 8 A an i nk "'ı 
'nh ., ~t- s v~ yaU.ız L: kt· 
s"' e 2:0 A'ır.: er ve b v> 
olJü ülr .. u 'lT 

Klt·!ı,,<av .. bö-ı,es n.ıe Sa,· •t 
kar. hucııw'a ·rıpı 'll•jtl Bı.ı 
kcsln~dl'.I So\":'-·e· uçaK'a ı, l& 
d "'lan uçağı d. ün?' · !erdir 

Bria"'sk ve Kareli cephe ınce 
mahalli r~rp «.ar olmuştur . 

2000 ltalyar. <,ldüruldü 
MOGl'"''a, 4 ( A.A.) - Ögle i:

ZHi neşredıle'l hw.uGi teb';gc 
ek· 

Kİ.et.>ka) a bôlııCS"ndc mcskiı'l 
bir malı,aı civarın.da tankların 
lıımaycsind0 İ ..:ıl)-a'llar tarafın • 
dan yapılan bır knç :aam.ız ge· 
n püs.kurru!niüştur. İtalv:ı.nlar>" 
:.:aybı ik hin 5!.udür. 

"0. ·lt, SA. 3, !"{. 2. 

ite f i § . ı ; 1 ,. K ;.=; 11;2 J! ,..., M •I 
Romatizma nedir? .. 

G;;ııiil isteklerine kapılmal, 
gO»liin ö.teklerine her şeyi ra· 
metın.-k, güniil dau,sılasına ka
pdmak Fransız cdipl<>riııden 
.kan Giraudoııx: İşte bu ro • 
mantizmadır! diyor. 
R<>m•ntiwıa, feylesnfa meta

lizika bina etmek zahmetini ~ ül· 
Jeıııez, bilgine dini incclelmez, 
hıilctmlere hareket!Pri tahdit et 
ıi.rtm<'k istemt'z: Rıılıu ;;,,., ka • 
ıar, kalbin anularına kııpı.lu, 
kH>dı ruhu, lendi kalbi ketıdi 
dimngı ile canınuı i~tedlt:ini, 
kalbinin dilediğini yapar. 

ltomantizma, mu\ affekhet 
larıwn pautai2.masdır. • 

lkr kutlu ferdin malıdır, fert 
enu r..ttdiği ıribi, istediği tekle 
1tokur. 

r-- Y A Z A N: 

1__!,EJ..A.Ml İZZET SED~ 
RcnuaııHzma ba'ltahk , . ., du • 

ruhık çağıdır; bu çağda ı:öniil 
kaıı.maz \e duygular bilcııi : 
durnular bileudikçr d~ ı:öoul 
arzularına eri~cı:nez .. , 

Ronıantiı:ına f•Jrtler, tabaka .. 
lar ,.r halk ara-.ndallİ anla nıa
ınazlıklar >ıras.ınıla doğar. R<·· 
ın_antik bir adafüııı başkalarih, 
ba~kalarıuın du~·guları ,,.e j.., .. 

tekleri iJc ilgi,i ~ok ıur. • 

Ferdin ken<li l.endini hir Tan· 
rı nıertetl~İne .'.\ ük. · ltnı<>~İ. kl'n· 
dine 'bnrıhk pa:\ rç,i 't~r•n• ._;. 
K albin d.tleiıi hakkın dileğ.ılir! 

ıso:-. ı·. ""· 3 "ı· ,, 



S.4YFA - ~ • 
•· 

=:=r Ofi'NCN MESELELERi :::'::=:. 
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Köy kalkınma dava-
• 

• 
sına ·aıt düşünceler 

-------~ .. ·---------~ 
D ha sür' tli netice almak için münev
v "gençliği köyle kaynaştırmak lizım 

Yazan: H. N. IRM.4.K 

T OPR.\1,;:, ;.ra:tı lıiiy köyı.ü 
Uı;pıako.'Z kö) lirJe aı-aıl 

\&r ..m€si gibi il"""' uzeri• de ug
raş-.Jdıgınt gıörüvorıız. Kö' ka
ııunu kiiy enat·;ü'eri, k<>)·İü ç<>· 
cuk'ları okutmak, !Wy: kt.;·ci1!111< 
kımi ekim; tstlhsa bcı·cke<li 
mı::h ul alı.ı:ıına~ı. tc umluk, -
mar .kÜ!r".es h:ıy,·ana'ı, pıı .uk; 

ör iışlıeri Jıakikıttdıı çal a-
larıı a.!Lt olll.)oruz 

E;ki impaı· rorluğun k'<>~ u e 
ı..:· '..üyt l"f'll'l k'ltin nü'uı;u
run yü:z.de 85 k mı ı tc e
c'oen ker urctle kı}T" ili H de-

r mi\'.. .ı.hsı. wo rP\ rr.ııl 

lŞ ()fdı . ~ b l>n.)C!'l kal
ır Tti1j.-_yc Cuınhı..rı et. 

~ • Ü1T<'t ın, b r t.&raHıır Tür-
.1:1 lk H !et M<'I: ınce 

··bu; o!ı. k&n !ar d.iE r ci 
re . ı .1 dı,ı;ı <'tla.skr, tat
bik l''i~dig; \(' ~ • :t bu. le 

ı.c n L?k 7!! e.lıemanlaı • 
rr <'k -'ll{!ııdifer, \'Ol \ 'l 

· ura.k araziye •t>ı. yıırnk 

a• '""" : g bl htı.sw;L:rda- 1 
ki çah:rııa an, Tiı•k k'iy 'ısur in 
kn a nı temıı " ~ vi gay- , 
r feri iE!bat eyler. 

Cüırih riW>t:n 'I'ü-:'« de ku· 
ruT"'1:8 ... : dan 192.1 tt'n , ~l•Ya· 

rak geçcı 18 yıl i~ ~~ek'~ ka'l
kırrı I'! ç'n h:;zırlanan pUn
lar'.a ıa 1:. katın lıu saha.: ın 
mt."I e1ıf kiSJmf:ıT nt'I • ~ .. 'bele
ri rıd" ~,..u'\"oruz. K · ,.~ · Hı.sal 
mıntakalar,nda sa •an tel.i kler 
v~~,ro(4 bu uğurda ,veni\en zor-

• :.ıkk"> bL"'<!T !~ • kr! ~ ıvı 

'ar1a'"!z. Faka' bunun ve bu kcı
rl <T.n kfır• oln °d h "\L,UD· 

ıı, i!tıkes:n fkri b'rdir. O hal
ck " .. 

ii 

O!t'fA meırt~ı bit'··~, ;. 

re h<'t' socc l:'5C~erd<-n 
·;. ' 1ıalııı·ını al:n Türk ı;.ıocuk
ları, g<>nçlcri 1S )1ld'a yl:z b'n 
!er. rnyı .>Ubaril<! ı.şmıf..ı. Bu 
,gençlerin yiu,c;e !.;açınlfl kôyle
'ı e g•tliklN",ı;e dair b~r it;tat lk 
of.uti•~ı · umum müdürlügtiııce 

bel.ki ele hazıd:mın'i'!ır. B12 bı?
n.> OTUZ, 

Or a lll<..kıtc~rı, k:sc\eri bitı
rerek mfrstuhs>• m.ntııka'Jra, 

.rr .. :ıı-tıı~.ıer 'e kü; lıikr"miz a
rasma gıden, çahşmP.rla o::lnroa 
rt~rlık ;ı-o.pan gen !er v"rsa 
muMcmeld < ki di~cr me · eptc
r' de bit rerek orman, :r..raat, 
!en, 1.ir.'l.llt ml"nıuru ol:ı.rııl: git· 
m: '.•r.t'h Bun~arın da vakıt.lerı· 
ni, rri.dahı;i.I ye l<ıii)•lü kü•les 
nra .ndaki <'al~alnrını €'11 faz
la lunıw;iyc işlerile geçirdıkl<!ri
ni -övhyt.•Y'.'r!l'!. 

KôY ve kövfü k&lknnnasında, 
lo5vWı imarında, &.:iylunün faz-

"' ""'" - t y'apma.•mda refa
hında hazırlıanacak, taltıik {l.[u
racak kanunların ôncmlerı ve 
tesrı'Jeri faılıadır. Fakat llınırla-

• 

nan phuı!:&un sulaıııak, yol gibi 
fı.ma:ne oılerinden •a hllJWf
larda dah.a fazla verim temin 
eaecck tarJ:da taAıbiki :çın köylü 
ile iş bcr:ı'berliği ya,pacak reh· 
ber , clem:rnlara i.iılty•ç vardır. 
Z:rarut fen, :ıira.ı;t bayiar gib.i 
'!'e,mi aue rin k.rtasly< 'sle
ril.- $ll' an meaıılrbrrnı bu ka 
bll reiı.l:ıeo!er elemanlar k6ylü
n.ur- t"'lesa'~Ir e daha 'a.zla. yakın .. 
I~ ım r, e!Zcm olan irliğini 

c ıh '' •emın ederler 

* ÇALI A c J\ . faki.

y t salın ar.le u•ıik!an 

d, ı ~er plilnlc..n, !hassa 
k<)y'lü l<a kın, as ~le nızde 
h zırlamak, at bık eyie.nıoek \ a-
z.ifeleri k ında ıı.z 

Dıyı:<b \ r ı k, Z ı:. l, Maarif; 
Na;.ıa., Acuiı·c Sıhlı t"' k ımai 

1\1 avcret; Dahil )e Vekalete
rımız, ya nıeırnırııır_ ara..,ırcıan, 
'ahut baŞka sa'hatardan 1• rk 
mü t.eha 'tsi.arı b c araya. tep >ya 
raK, köy k ın:masına a•t ctaha. 
gE iş sa hl.ı, ufukJu pliin ha
z.r malıdır. 

Liselerde edeb ')'at, fen kolla
rı şubeleri t•ar. z:raat şubesi, 
k<iy 'köycülük de ri binncı 
• ·"da öğrcU ec~ mal\ımat ara 
sıııdu buı!.unmahdır. Jecc:ıni 
:;,;.t.lı taleıbeleTı ~r!el'dekİf li· 
sclero ahnak usulünü bırakın.al• 
nz. Kö;1ıü ile kay1ıaştırmak i
Ç• daha y.:ıt meccani talebe
ı.,re ait olarak istihsal \'e köy 
m ai<alannda köv en5titüleri
ne i ve> lll!(''k!r aı;ımahyız. Aynı 
tuma c a '?le :tepler kurmalı
v z 

Köy ve ö:-;tu kakınmıı.:,ında 
.ıCH.t 3.tctleri imafT t mirk mes
ıten; alr.r, "· hllj~sı gibı hu
u lar Lı. m<:ktcpıuden ıJ;ıaşka 

· tihsal mıntakaiarında yr:ca 
kurufocak. me~uUar dan bir 
kEmı <'< lara nakledfü~k ;;ana
yi rr.<,i<tcplerindc yet~ rikcek 
talebc~e ddıi 1igrctıhr.clirur. 

Kö,iü kalkmmasmda para iş· 
!eri, Ziraat Bankasından !başka 
k~nılacak ma ·bir müesı;ese> va 
s ta .. ıe de t>e.min o'unıob'dir ida
rC' edilmesi imkanı hulunur. 

iBLIDların, kıöy kalkınması pliı

mnd, ha:trr mııZa hemen ııelen 

kıs:mlani.r.n bazıları oldugunu 
s&ylevebilıriz. 

Kaçan deli tutuldu ' 
Geçe& gun Bakır.!Wy A'kıl h~s 

ta:ııanesinden kaçan Arlıyaman 
ı. det. Melımet Bakırıkıöy civa
r;ndaki kırlarda d~laşmalcta i· 
l«:n yakalaıınuşt>r. 

ME-hmet üç gününü kırlarda 
kaçarken allığı ektmelde bos
tanlardan tq:ıladegı se\l7e ve a
ğaçlardan lropard·ğı meyo;e ile 

[o ı bir hafta için
de şehrimize 36 bin 
karne getirilmiş 

iKDAM 

[fil!NON tçlNDEN ... JI 
Yeni hayal stratejisi! .. 

Bir adau1 ~tkıp da: 
- Bu yıl a<"tık fıarp bitttek· 

tir!M Yeni seneyle beraber "ıl· 
, he gire«ği7: 

Dese, ııkltnı t>)nattığıruı bük· 
melınek laz11D gelir. Zira, har
bin bitel,iJınesini kablll rlmek 
iç.in, harbin Ö)le bir ihtimal ,..,. 
ğınna i&İrme.-,i şart dej:'il midlı-? 
Ortada harbi bitirici hlc bir ib
tirn•I olmadıılı şöyle· dur«mı, 
böyle bir ieı,ebbüs dahi yok. 

Evet, b1121 insanlar, bu ıliiıı • 
yanın lıakikailerden kuruldu • 
ğuııa \'e hakikatlerle i~lediğine 
inann>azlal', Onlara göre~ oln1t . 

1 
yacak bir ·~ olur; bir de bal;ar
sınr, ki bir <ab2h u~andığmu 
~ 

YaLan: HAYRI MUHiDDiN 

rnnıa" vl'lalık "ılh •:ıı:"lıkla.rile 
çı.nlı~·or! .. 

Bu Jıaral, .ııüph~iı., bugüniln 
<'il tatlı. hiç kinL,en.İn da~·aııa • J 
mQ ~ağı cn ~tiul ha~ aldir. I' 11· 

kat, bmm bize lıakil<atlcr vait 
hile et mi.\ or. 

· u halde milletler ve fortler 
için de en n kıllıca hareket tarıı 
~·ani yl.'nİ hayat stratejisi nedir? 

Bize kılır,a, şu ıııe~hur: 

- İ~ini yar1na bırakma! 
Söziinü, hugiin, şu diistura 

çe,;rmt>k gerektir: 
- isini harııten sonra~·· bı · 

rııkrua! 
Doğrusu bt•: 
Bu harbe bitmez bir harp öl

~üsile bak 'e i§ini !'na göre tut. 

Kartal Cinayeti ydınfandı 

Son bir halba içinde şehri· 
ınize bol mih11.arda haricren 
karne gönderi M :g; tesbi-t ~<M 
miştir. Bu kaırclel'in hu'bu.
hat su{ış.ı se-rbest bımk>lan vi 
li<yetl!'ı-tlen göı'<lerildigi ıın
anlaşıimı.,lır. Diğer vi.lay tle
re tahsis eılilen karnelerin gri 
olması bu kaTnelerin kolay
JıkJa teJ:ıhtr.e ~ıırd;.-n et.mek 
t('dı.r. hlkadarl · r sı>n bır haf 
ta içı.noo 18 bin ekmek kaı'Şı· 
ltı al n 36 Jıin kıırnenin sı.'11 
t'imizd<? kulla~!füğıIU tesb't 
etml~ bı..lunınakit;;dırlar. Bu
nun önür.e ge~ek ve ~ehir

de 1izı.n".6uz )eri' f.aı:1a ek- T f • ..., • K • k• 
::~ !~~~c:::'";:ı('l:Alı:· c~ ev ıgı arısı ve ı 1 

~~·;~~:·r a Y da Çocuğu Ze_!Jir lemişler 
8CJ)80 Y8flİ 88f0İ ,ıZehirli Rak_'Y' ver~n çocuk Babasına: 
Sergide luymeW 

eserler teşblr 

ediliyor 
Güz<'! San'a~lar Birf~"ğ< resim 

şubesi 26 ıncı s~rgi.sini de Gala
ta.saray Lisesi salonlarında aç
mış buJunu;ror. 

üç salan güzd tablolarla aoL 
dunı'hrl'u ·tur. Melek Coeratin e
tiıt!eri Güzin Duranın mama
r !arı, Ayetullah Soll'<:rin yaz 
aloşamı, Hikmet Onatın Kurıı
ÇC:fI11CSİ Neci Kalımikoğluntt-n. 

Atı.na portre.i. Sal;.battin Teo
manın bü ün tabloları, Sami Ye
liğin, Zekeı-iya Köytinck:n tab
loları çok güzeklirler. 

S.-vlu>ı Da Y Dicam.i • A-

bir renk \'e 

ruh taşıyor!Brdı. 

Resimler umumiyetle Emprı.s.
Y >ni2ınıının tesiri r.itndadır. 

J'loı>treyc fazla yer VETihnem:Ş. 
tir. R<:sim görüş 'bakımından ta

bii renk ve çi'2ıg'!ere kıy met ver 
melottcbrler. Bu ı<ğurda çok mu 
vaffak olmuş eserler ıme\·cuıt
tur. 

Tuııgut Tukadın Siperde Tıiok 
Nöbetçisi bu sengi<lt:.kl ta'bfolla
r n kirden ayrı"ımakta, insanda 
baı;k~ bir hamle ve görüşün tc
s· ni uy .. ndımıakıtadır. 

&<gi geniş bir alika tle gezil· 
mcktedir. 

Gi..' ~l S~n·attar Birli;;\ Resim 
şUbcsi san'atk"crlarını bu ves.!e 
··e tebrik ec! r:z. 

geçird g ı·i an 1 atanış ve çek 
Tn<>s'uı: bir hayat Y"~dı,ğını söy 
le:ni T. 

mıs.a tekrar Bak••1<Yiy A1<Uye 
h ııtıanesıne iadt' edilrr.i~ir. 

1 
" Afıyetle ıç 1 ,, d miş ! 

Hir mıi:dclct eV\-el Kaı·tal Mal 
tepesinde €Sl"aı1ı bir zehlrlrnme 
had :sesı cereyan etrni~ \~ Te=v
fik adında birisi rneytınnecı 
Jl.iul.arreom!n dükkiınında oturur 
ken ibir çocuk iseriye girerek 
bir şi~e rJ>kı gct'ı:nı:Ş. kendisine 
w•mıi§ti. Rakıoın a/;'7.ına asılı 

b.ir kaıı~ta: c!Bunu afiyetle 'çiniz, 
AH diye y~ı. 

İki arkad:ş hazırlanan m<.-ze 
ile gelen rakıyı içerken daha 
birinci kadehte ll<'r ık.isi de miiıt 
hl§ sancılar içinde kıV'ramnı ·lar 

ve ölm~lcı:od .. 
Üsküdar mücideiumt;miliğı ~ 

le Kartal jsndarmas.nın chEOm
miyetle tı.:lıkikatını yapmakta 
olduğu bu esrsrlı ..-c h~ bir ip 
~u bulumnı) an b::'ıdise niha
y-et aydırJanmış n: bu ıruretlıe 
de bir ane !<:.<: as •• ~ 
dana çjoruştır. 

ilf :Jri.ise n in taf.;J lıiı ı § ııoci ur: 
Tevflk Ka11tsl ve Malteped" 

bir ı.ıJ1k arazisı Vlf dükkanı bulu 
nan bir kim>.~. İki 90Cuğu 
vardır ve karısı ile bir'likıte ya
şuııaktadır. Fakat evveke evi
ne ve çoeııkdarma çok diişlı:ün 
bulunan Tevfik oon zamanlar
cia kendisini içkryc \•emıs, ku• 
rnar ve kadınlara dadanını.,<ıtu-. 
Su gibi para harcaılken evine de 
asla uğramtımağa ba,.Iamırıtır. 

Bu vaziydi lı:ıt liba!leri hesa· 
hına cck tcQıtıkelı gören karısı 
Hatice çocuk.larile kıonuşarak 
buna. bir care araml.\'lar ve onu 
ölidürmeğ~ karar verm · !er. Bu 
suretle ger:ye kalan bir kısım 
malları da kurtarabilecc rinr 
düşünmıliolerd;r. 

Cocuklar babal.annı ödünne 
pan nt b;r kaç gün üızerinde du· 
rarak hazırlam"' ve bir m ktav 
W.ırikr.in tE<1~rik ederek zehir, 
85 tik bir şi: e rr kırın i ·ne ka· 
r•ştırıl."Dtş ve mıt· 'ck!a kapağını 
kapattlldan şonra şJ e /küçük 

-c:ı-ocı..ık Hu..seyin·n el.ne \'er.~ rıı:;.· 
tır. Te\'fi :n bunı:lan <iiJiıcl<:~m<' 
mesı ıçm oe bır kart baglanmas. 
~ıdu.rtr;,ın~._ kn"lın :VeTine de 
Te-.1'iğ n ~rlrndaş bulunrn Ali
nın adı J<>"l:!om:şıır. 

Çocuk dükkana g r:nce 
- Baba bunu sana Ali be.' 

göndcrdı, afi~etlc içsin d!'d.i, di
ye 'i'i,,.eyi vcmnl<-1ir. Bu suretle 
de Mı>lıarrcm ,.e Tevfik rakıy.1 
i<;~ıek zeh r'.c.-ip ölmüş1erdir. 

K"til ana ile (,U!tık!ar yaka
lan.rn" Üskü-:;ar Müddeiu.ınunu 
l:ğıne teslim edilerek l<.'l'kif c· 
dHmL-<terclir. 

Ahbabı diye boynuna 
sarılıp 178 liralık 

ırdı -z nın 

Denbıy<>iolıın kıömiir manı= 
reisi ömer dün gece saat 1:? de 
Tophanede K lıçarıpaŞao tarafla· 
rından giderken ~rşısına meç· 
hu! bir şahıs çıkımş boynuna sa
rıl.atak: c Vav! nasıbın nereler· 
desin!. demiştir. O kendini tll!) 

laıyıncıya ka.dar meçhul şahıs 
özür dihyerek ayrılmı~tır. Biraz 
sonra Ömer cebinde 178 1'.rası
nm bu1unrnadığını görmiL<ıtür. 
Yankesici aranmalııt2dı.r. ' 

Bir tahsi[dar 
aranıyor 

Silivri Maliye tabı;il şubesi 

tahıcldarla.rıncian Hasan g"Çl'n 
a •ın 28 inden'oeri vazif<sine git 
mEmekıt.edir. Kayibolnıadan ev
vel 4 'bin liraya yakın para tah
si'l eluniş bulunmakta idi. 

Ze.bıta ve muhir:nce namwılu. 
tanınan Ha~anın heriıangi bir 
cinayete kul'ban g;lııut'si ibtima 
li de iletıi sürülmekttedir. Bu me 
sele üzerinde zabıta taıhk:kat 
y~ak!lad1f. 

~~~~-~-----~------~~~----~~--~-------~---------~~~ 

E~t..l.lde bir gim, Sami Melek 
banırr..dan ;Pylc kısa bir mek
tup aMı: 

• Yarın sant seki;oıle Sir\ceci 
ı;orında lcıkantada ben• beklc
~ni7.i. rica edcriırn.• 

Bir kı;ç zamlndı~ m~ek ha· 
?.ımı z:yare'\1eri seyrekl~'.şti. 
Çünkü • !elek hanımda bacriz 
bir ur.rnklamıa arzuısu hasul oı.

muı.-ıtu. Sam. de bunu fll'<al b.· 
ı 0 rtk, o:ıu görmeme"e çalı~ıyor, 
ra'· gene kadın yi"te bır türlü 
aklından ç•kmıyoı<dı.. 

Bu-mektup ıuhafınag:ttı. Şim 
diye kadar S dttti garmda hiç 
<ran.cl<:'vu t•mmeınişlerdi. 

S at t&•ll sekiııde garı. gel , 
dok ili! ·va ı:ırdi. Eızafa bak dı. 
Melek hanıını daıha gel<ırıem oti. 

P~rona c· "11.l. Orada da kim
se' er \X>k .Ln\an'taya giıdi, bir 
ma ayn oturdu. Beklcd-i bcklc
ci, telek hanmı h&lii görün.me
n;. <iti. 

KC'J'.dl' kerdine dedi ki: 
- Yahı. cC'll ga 'ba deli ola

ci?ğ m \'a.nı.iıt:J> ol m. Bu kadı 
r ne .d'ye ··yı-e peşinde dola
şır. dururum• 

.Böy <? düşüınii\rordu ama, gö-

KAIDON
- oEGôlL M 

[ N&kleden: 1\1 U A E B ALA TUR No. (S<t) j 
zıi de kap'Clan ayrrııru~·o.rdu. O 
sı.rad a bir yal<:u 1.r<•nı de garm 
rıbtunma v:ı..~ı. Sami, ıbey
nını sıkıyer, bu vazıyet içinde 

ir vuıuha varmak st YNdu. A
caıba bir • euh.rk mu var? 

Nihayet lcJkantanın kapıs? a
çı1c!t. Elinde bir valizle MelP.k 
harum girdi. Saminin vücudü 
bu. sefer daha ş,d!clelle titredi. 
Genç kadın dcf;xu sam:n:n ya
nına geldi! 

- Affede.rsin Sami bey, dedi; 
sizi hiç ummadığı.nıo: bir zaman 
da tıöyle rahatsız ettim. Çünkü 
tAllaha ısmarladik. Q(-meden 
g un eğe içim razr obıadı. 

- Hayırd1r inşallah! Ne ıı!du, 
nere)'1" gidiyorsl!ll? 

Genç k<"ıdın eV\·ela tcredıdüt 
etti, sonra: 

- Ne pasmı? G.tmek mec 
bu.rıvoetı !>ası otdu, tled . 

- Pc • nere) e gidıyo,o.ı ? 
G'dcccğin ;>e.<le çok kalacak 
mısın? 

- Dalıa lı lm.)ıorum. 

~ kalaı'balıkla mağa 
başlamııfı. Yolclllaor te§.) ie ge

lenler, hama-Har tc:'I! lı te15;jlt 
mi.Jtemadlyen gelip gidiyorlar
dı. 

- M<- -. söy'le-...ene, çıMırs.

cağım.. 

- S:ımı bt>y; bir kaç gündıi.r 
görüşooı=ik. Sizıe vaziyeti söy
lemek ·ırıkanın ı bulamadtın. Ben 
ş mdi ~·ine Ga\'p~ berabt'r eski 
hayatıma a\ıdet ed'yOM.1m. Fa· 
!<at maal<'Sl'f İS'.aıi>ulda otı.u:-
m:ıtMza; "n YQI< • 

• 

GaLp hapı<dırnede:- ç•ktb 
mı? 

- E,·~:. dıin ç'!< ı. F:ı at daha 
üç sene igı >:buld:ı ık nı.c..ııni 
h · ·umet ~ asak e m·ş. Onun i

çin Edir1e)e gcmeğc ka.rar ,·er 
d k B<m cc ber.:'ber gidiyorum. 
S~mi, birden y ı mrla VllTul 

muşa oondıi. İL'oönce ne söy.ıi
ycceğ'ni ş;;şıırl>. Fakat sonra he 
men kan:rınt verıml§ i:n&ıınlar gi 
bi: 

- Hayır ded:; 9C'!l Ga1'ple 
hiç bir yere gidemezsin. 

- Sami bey ben Galıbi canım 
g;bi se\'iyoorum. Size şianı:fü·e ka 
dar on an hiç ~eLmedim Fa· 
kat h'kikat budur. Onurla ce
hencme kadar tr.!;a yil'lk gide
ritl" 

Sami hakika en ne diye«-ğini 

saşlll1U.'1lı. Söy!e lir düşündü. 
E"keklik gururunu kırarak, hı.r 
kadına yalva:r.maok istermyordu. 
Amma, işle ~Ielek hanım da İs
larıllıultla'I gid'y<>rdu. Gali<ıi, es· 
k.i mek.ep arkadaşını Melek ha
nımın h-0'1\i sevmekte d'duğunu. 
s··ylediği •· 1ıtckar ma.hkumu ve 
k•ndi va~){!tin-1 gCZ'Önüne ge
t.! ~· 

B"""ri kudretin üstünıde bir 
gayretle nefsine Mkim ol'mağa 
calı..ı;;ıy<.'rdu· 

- - Böyle a)rılacağrımz hıç a.k 
ı.m a gelir.Em işti. 

- Sami bey dünya b ! Her 
sey olu "l'.:,I'. Ben de zaten .size 
günün b riınde biı yt>re gideceği 
mi söylem~:m un ı .... :rn. Hat
la açı.1< aç.:C bana bağ'..anmama
nıız· dahi ta,•sfye e!rn' im Ge
çici de dlsa birlikle yaşad »mn 
gü.nler n llıukuku v.;r, Onun i· 
çin size ,·eda etme" n avrrlmak 
ist< medim. Bu saba.lı sizi buraya 
kadar yordı;ğumun sebebi bu
dur. Bir kusur işledimse, benf 
aff(dcrsiniz . .Een hak kalen çak 
bc&:.hi bir kadmım. 1'albıJ.kl 
siz Ö\ le de"",ls'n'z, mes'uts uz 
ailen-1 'ar. İşlnız ,. ·~ d d 

(DaJıa var) 

Vali Anllaradan 
dö er nmez 
başlayacak 

. 1ahrukat ofisinm odun s:ıtıs 
f;a1lal" tcsl.ı>t c<i lmı~ıir. VaLl ve 
ile ed'. "risi Dr. Lütfi Kırdar 
Pa'lar gı>nı. An ·arB)'a han·ket 
et 'ğl icin Pa.7.artcs• giıııü sat • 
fiatl•rııı g<.>rcmcrniş ve bu h~
suışıı;ki kı>rarmı bikhımemı .. tir. 

VaJ1 ibugünkrdc ~elır·mize rki 
necek ve hemen mahrukat ofı
!'inin sa.tış fi;,tLarır.ı \'e bayile
rinin kiırl(·r oldı:ıgunu f>;ı· listt 
ilt- iMn erlceekt. 

?>1rhr ·at fisi Tcrkob O<l!Wlr 

!ar r.daı da ~00 ton mangal kö
mürü get ıecekt;r. Su ı.uretle 
·chrin k'J:ınü.ı· ihtiyacı ,yarı yrırı-

K' ~laıım• o1 <'aktır 
---<o---

Sarhoş gemici 
mah um oldu 

En <'1 k ak,, m ıVııııct Güs 
ın mfo bİr g ro .i Kant ıl d 
b r knh,.,•cl bır 'lıayl ·çıik-ten 

sonra arkd ı Şiikrme sarho;ı

luk saikas le dl:: •ı; r tokat 
nim ;r. Si ı rün I" ·yeıı ıi;ze

ril1<' karakoldan b r beıoç-i An· 

n ed gütü1mek i.s+en r. F -

kat A~et be <ÇJ>e kı'fr tmış 

ora -' n ~en nle deg.l ancak 
b:r µolisle giMrm <lem ~r 

Bn fer >arlı.cşt• rı arzustmll 
yeline get;Ml'isier \'e b:r polise 
h~ber '"'-'ml'10rd'r. Pd s geldi. 
ğ zama Cb: Fav.:l ı;:idin bu· 
radan• ci'y'p •Ynı küfür1cri sa
vurmu~ur. Neticede rruhı:, ya
k~l('n?tp urltive_ve vcrilrr·ic:ıt1r 

Dun 2 iı~ı asli) c cezadb du 
nımcası yapılan Alrnıet bir ·y 
hap Is 30 lira ~gır ,para cezasına 
rrth1-.üm edimustir. 

Mağazada geceliyen ' 
harıızın · cezası 
arttırıldı 

Bir mıiddet eı·vel Ekse-~·yo.. . 
magazıı.,o:ı girip gccey. oro.da 
g ·rdık.'len sonra sabahleym de 
bir ktı.ı; parça ewa çalıp kıt\ço.r 

ken yakalanan A ltı a dU· 

ruşması 2 ine aSliy(: ceza mah
kemesinde yapılmış ll!bdullaha 
2 ay hapis ceııası verilm;~u. Fa

loat temyiz mahkemesi bu ceza
yı az bulmuştUr. Dün duruşma
ya yenid!en başlanarak mahkıi· 
rn!yet miidde'i 8 aya çıkanl:II'..;· 
tır. 

1 it 0ÇUK HABF.ftLER 1 

*Tak rn Fendo"ye cadidesLcı- 1 
de 109 nımıaralı evde otı.ran 

Stcfan kızı 6-0 yaSJııda Zarıt. 1 
odas:nda ölü bulunmuştur. Katb 
:.;eılctesindcn öh:lüg'J anlaşılara'.!: 

adliye dokroru tara! ~ an gö
mülmesine izin veri' · !r. 

* Belediye. Ak!<ara\'a -nen 
Haı'hor cadidesin, tanzime karar 
,·emııştir. İL~ olaı<ak cadd<!nin 
iki tarafırı<loki bmalarm bir kıs 
mı i<llimlli.k: edilecek, bu suretle 
genişleyen caddenin asfaltlan
masına imkan h~sıl olacaktır 

... . . ....... -
r 
l_s_6z OELiŞi 

"\ 
1 __ ,J 

Yeni bir 
toptancıhk 1 

Gazetelerin yazdığına göre 
esnaf cemiyetleri birleşerek bü
yük bir sünnet düğünü hazırlı
yorlar. 500 çocuğu birden sün -
net edecekfcrıniş. Demek naf 
da top!Jıneılıktaki kara hnes 
lendiler: Toptan sünnet yapı • 
yorlar!. 

Te el>bıi iyi, ha) ırlı. GeJ ge
lelim, ııc olur, sa) ıa esruıf tn 
iiatları da bir ÜDllct ef !" 

• . ;tçL~ KAÇ~IIŞ 
Hfr iki gtlodür bütiin g8'lele· 

ler yn1yor: 
- Bakırköy"' en :htaaJıula 

bır deli kaçını~! 

1'"-· Ali KaıwW SU.'fMAJI 

fa ıı Jıarp çıkmadan '" ,..,ı 
lg) ortalıkla Şll ;.,ıııııat ba,;.ıl 

olnıu~tu. Ru.sl a 11zun za ... 
ınon A Htıpa işlerine karı mak· 
tan çekin~l<tir. On en ziya• 
de elıenımiy<·t ,·erdiği As) ad• 
ha•lad.ığı i>l~ri ba~arma ttr. B • 
ııoı da dalıa l'n aşt.ğı ~ irmi lıeş 
'<.\ne ı az 1111. 

(.'eyreJı: a"r •u: bir .tanıaıı de· 
jp.ldi r. F t tarih in yü.rüyü ·· 

"" göre ~ok da degitdir. Oe\'l<:t· 
Jcr;u hayalında göz açıp kapa • 
~ıneaya kadar yirmi beş sene 
gelir g,·~~r. Uu u 'Jo birbirinirn 
l.ıarckıitmı doı t gözle ta.l<iı> eden 
r.ah:iplel' i~iıı scncle.riu rok veya 
az olnıaEından zi) adc İ,ir gtiıı 
c.r geç ;:el<ce olun çarpışma u
atinc hanr!amq:ık gercklir. Rlls.• 
) o } irmi be~ scı- dı ha vrupa 
·sıcrine knr1şnıa7, A , ada ha • 
zırl n r d ı ondan ~onra n-e o -
lur·:. ilt•r hr.lde Alnıan H dıi • 
Cndüren en ıııiilıim ıı;.,;..le h11 

ulımı;tur ı\vıısturya alınır, 
Çekoslo, 1:. a par~al ntr D:ıP 
1.İ~ Uzer.ine ~ i.irüıılirk~n Alınau-
)'a\ı en 'Ziyade diisü.ndiiren nıü
lıım m lclndl'n biri., Rusyo
nu1 ileridf' ne \Aziyet alafağı 
olnıu~tu .. 

J<u,,\il Iı:r kere Asyada yirmi 
beş seue rahat rahat çahşttkta.ıı 
\'C kuv\-ellt"nd~kten sonra sarka 
da~anarak Avrupa i~ et ale· 
rninde özünü g<'l\irtınek b.1İ)c. 
cektir Coğrafi nziyet hemen 
kendini hutır!atı\"erdi: R,.,,ya 
'rka da)·:ınacak, Almanya da 

Rıı ~ a ile ı\tlıtS Okyaınıı.n ara • 
smda • artık lıuna J\.ııglu~'>wo. 
alemi deınek lazım • kalacaktı. 
Sık:ınulı bir istikbal~ .bu at sa-
ha I• daraldıkça daralnc;k. 

Bunllnla ber~bcr Asya işlcırini 
,.e Uzak ark me!'0kılerini, da - ı 

ha i:, i bilen bazı Amerikalılar 
i~in Rmyanın Auupndaki kav· 
galara karışma.k.ı:r.m As~·ada 
) irın.i ~ seoo da hıı va kit k.a • 
zaımıaığa karar ,·ermİi olması ve 
bunu da her bali ile göstermesi 
ileri>.i için ~ alnn Alman) ayı 
d~ündürmii~ olmakla kıılmna:ı
dı. Boo.d.aıı derece del'ec'e endi • 
şe e dü~ ilci büyük devlet da· 
ha urdı, Bunların İngiltere ile 
japonya oldııklıırmı sö)1eıneğe 
lüzum yoktur. JaponJa.- R11»)&• 
nın Asyada kuvvetlenm~ini hoş 
gömıüyorlardr, malum. İoıgilte-
1'<' m, bundan ho>.lanımyordu. 
bu da b01;belli, Fakat İngiltere 
ile japonyanın Rusyaya karııı 
dtrrmak ıçın ani ,,.fıilmeıeri 
nıiimkün ı:ılm dı. Buna mukabil 
arad ki tatsnlığa, hudutlarda • 
ki hadiselere rağmen 30ll on se
nenin \eka)·ii altında şu seziU. 
yordıc Ru. ya ile jnponya ara • 
smda sessiz <;adasız bir anlasına 
ha.ı!. olmushır. , 

Eğer iki taraf ara,ındaki gü • 
rültiilere kapılmak liızıın gel • 
'C) di bugiiu ~·arm sllahh hır kat 
ganrn çılrnrağına ihliınal ver • 
mek pek kolaydı. Halbl'ki Uzalr 
~...-k diplomatları daha başka 
türlü baekot ettiler. Bir taraf 
tan müna.ka alı nC§ri)·at ohıy~ 
lıattıi tt•hıfüler devam ediyor 
fakat işleri daba derinden gö -
renler Tokyo ile .J06kovı a.ra • 
. ında hep o sessiz, sadas.rı anla; 
maya işaret ediyt>rlıı.rdı, Bu an
laşmada Çinde japonlann ıter • 
bcst kalııı~a mukabil Asya • 
nın merkez • cenup kısıuında 
• yani llindistana dıığru • Rus.
yanın serbest bulunması seklit>-
de lıulitsa ediliyordu. • 

To~o ile !Hosko,·a arasında 
buna dair inııalannı~ bir k3ğ.ı 
gösterilemiyordu. Bilakis imza
lanmış kağıt :Bolşe\ ikliğe karşı 
mücadele ııdı verilmiş olan 937 
ıni.sakıd;r ki japunya bunu Al • 
rnan)·a ile akdetmekte tereddüt 
etmem~ gccikınemişt'r. 

Fakat Alman orduları ge..en 
ne hazir~ nrla Ru ya erine 

ı.arpten yürü n jap~ ıl•.r da 
§arkta Rus ya ka ı bir cemi it 
gü tenni~lerdir. • ançuko'daki 
mühim ku\'ntl ri lmıişler, 

Rll•yaya !ilcn de te inat nr • 

m k islcıııişlerdir. Hiıla da ja• 
ponynnuı Rusya ale> ine hare
k&e g.-•ni g.,rülnı rktc<fjr. 
Uzak~rkı biknlcrin ~ r~e 

evvel dedikleri lıilha 3 şimdi 
Zavallı, aıutlaka, Tımarlıaue 

lınh('C in"n parmaklığından ilk 
defa arp z kavun fiabm •or • 
mu:jtur!." 

CL'\IDIZ ı 
unutulur gihi d~ildir Oran.ın 
her hali başka tü1füdıir. llcsaP 
\·e meııfaat ö' cıil ri de. 
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ithalat prim eri bir 
miktar indirildi 

~~~~~~ .. ~~~~~~ 
Bu karar, ithalat mallarında 
ucuzluk ve genişlik doğuracak 

1 - • G 

BÜKREŞTE 

üfredenler 
cezalanıyor 
ôaıu 4 (-A.., . ) - .LlLaı<1 c~ po 

il muouı lı f;ihll, ~c~ ~kic:ıd:ı 
v~ kıı.1.vc Prde lı nkcsın .ı·ı.nı. cta 
k..ifre<lc~,·k oıaı !ara ka~, sıd• 

df'tli tcc bırler ..ılın<l ·gırn !:>i iren 
bir Prnirrıuın-e neş:rt:Lnı~ r l~u 
emirrnaf?W'\'C gore, h.a.l:k .. rasınrla 
k.tUri:~,-.fcr hior ~<fı..n on aJ. a 
kadar h"f'Nlltrnacak ve 20 bm 
LPve ka~'U' para c=JG;na çarp
tırıı!acaıkh· Küi·t!l'lııncnaı u:k.r
rfüii hı?bı bıı taa'Zda tareket 
edenkr V.ptanma kampb.Tıoa 
gör ·n~k-rdir. 

-o---

A,li Haydar Ak
tay gömüldü 
·sıo.l!' .1""Jl<ıova bü:ı·ük elçit,'i 

H.1' • ..0S-r A:kt:.-yııı. ('C'narıesi dı.iıı 
Bllyt.lra-d.xlı.n ll\<:Sıı>i bic \apur
la Si~kec:i .i!ıkıtıle<ıiııe gctiJ:ıtm~
tir. Cemuıc buradan sa.ıt 11,;ıo 

ôa ımır.ııı.inüe kaldml~tıı:. 
önı:ie biı· suvari IDlifrez€6i, bır 

pıyacle ıt'4lliı, µoliıı \"!! lıı2'bıı.t 
müfreezlcTi ve ..,Gre,.i bir bando 
oWııgu ha~ ce.na& alaıyı Sir· 
keci, Ankam oadd~i, Bek-diye 
ve Ça~>SJ. tr:mway cadde -
siıı:i taık~ıı Beyaz.da gllirihniş 
'"' r.Ctt>a21 Bey.a.~1.t caııııdinde ka
in ııo· :uı mr.ra Edirne.kapı dı -
şı.nd;Jk' şclıiHiğc deı!n<ıd>lmi.,,'iir. 
Cenaz..>de Cı.nınhurı.,,;:-.i nrearnıa 

Cı:an:!ıur Ri~ ;;'l)(.-ti. ıı:ır '""' katibi 
J\:CL,ıal Gad1'kç, vali rnuıa-vini, 
~iliıyet, pa.•d ı-e belediy-e !'l'kıir..:, 
El<ilieri e~kirn. yı;lbar.ıcı clevl<:tlcr 
~"S," l1erl, aıkraba.! ı \'C dost
ları hıaır buluırmnı;ıl:.roır • 

Cenazeye, b~a Oııanhurrel • 
isıımi:ze ak olan fovkaliıırle mu • 
tena bir çelenl1le birlikte İ<ıtaı;. 
bul beledi , i ve dwtlar1 ta,...., -
fır ::lan pcl~ ~k çelc.n'k görıderil
an~tir. 

REtsicu~mURllMUZUN 
•r AZİYELI<:Ri 

.., n r ır.e.~l<rtieıD<ll yt.pı}at111t 
i.t 1 e buı:.a mOtefarri t.lau1 hft:

rr"ı ve JMJ.<'l<:ltr kıır:ıtliiı olıı.
ı-.k yaba~cr n,.,rnJ.ırrUere öd<'ıırnelı: 
Uzrre mO!>ou'a C<I e ôooôcııier üıe
rin&ın ftlk:a~ littoitf" ~frict~\rııce- -tab
>il e<lllıııı'lıl'.e oı.ıa prioı.loı~n ni;;be
tl yPzdr oh12 b ~ 4rKlirı n-~tir, 

2 - T~m.i!Mlı p:Y,. Mblk._1, 
, a/t9U ııırııı baoh:racrJttır. BİllQ(\11-
1ılflyh t c ri lum--ıH t vı' ·,ııan 1 eielf'.r .. 
lt> akrtodi·t;ru 1~ibayae. 1 .ı«\:ı b-lt t:ı-

te l iı;ı,. 11 s=ıtln alınarJk cJö.. 
, zler ,.c :ı ('diJ-t>;.z mff!Y.ıyoolar-

<id st, yl e bu ta .4~ ~~1 en ı.nmi-
rü.ı !(' ~ ç ~ı.le:K;. m ı~. J.._.&t.l;tr!· 

ytn' tr ızil.l!lı p "m ~ bib4ı: oln
c0ltl r 

jYeni iran 
; abinesi 

u uluyor 
----··---

İratn Şehinşahı ---·-
~ag u radyoata 
ıran milletine 
bl tab ellecek 

I..onc.. , 4 (A,A.J ~ Y"'n Iron. B: 
Vf1kJı l{,\arn.uA,aLt .... , :- :fx n::ta kııW ... ne 
J7~0tr m +~At. rtfect,l>U-. 

R ,:\.. "in T<.l'bl'.' 1 ı; h?..r...ırı., ıu .. he-
de n.l;.ocibroce bazı yı•r ertr. n'!ı-1.'tt •t:lı:..ler 
~r-..ıfır.d· n t;:kı\-Yf".ı!>l bt.W>uıs'.JD(iıa. Do"l...'fli 
İ'm•1 :k~bint sinin müttt>fiC<ierıc t fit :i 
ır,f '5r4ı. ('{:/Tt'gİ.n(.j e-s,i.iS,l bi.ı- Slo "11,_ "ti
m.J.d Mli~di~ıtıi k>ila:imckiıPd1 r. 

İRAN ŞAJL,,,.iŞ.-UU 
Arı-karo, 4 (H;.ıOyo ga:.:,pt(ı~) - Irt ... n 

~•hl4ahı hugJn "8.at 20.30 ela İran 
mr,lekn• lı>l'1b<11 l'!l<isod:ı bir natuk 

y'ly, <1.r 

---o-
Parti Grupunda 

(llaş tarafı 1 inci nbifeıle) 
4C'(>g]u. ııgiin. Paf'tıi Grupu ~-

rafınd~r. ittifakla ve alkışlarla 
Uıbyip edfüniş ola•n yeni kabi -
nı:o>inin beyan1lıMl'l<esini Büyl!k: 
Mil.let Meclis:rin yennki (Bu
günü) top.lı:aı·~ında oku~ ıaıcalk 
\"e itimat reyti istiY"C'C1ktir. ------

Sovyetlere göre 
(B~ t2raf.ı birwci salıifedeJ 

Kuşevska~a bölges:ndc· k"nlı 
mutı~n L<-ler C(.>reyan cbn kte
cl'l r. Düşman boş yer<> h;rl<aç ele 
fa nehr, gE'ÇIIl€ge teşebbüs et
mişt:r. 

Salsk bö\:esiıı<le S<W~d kıt
al.arı.d14tnanın şidd.cıli lı>tı·rı;z
larını pU.Skürı:tük\~ll &unra yeni 
mevzilere ~'(>kiJıııek zoruır<la kal 
mı.,<ılard;r. 

Alın.an t;ı~ııil.ı-rme ~arruz 
MıoskoV"a, 4 (A.A.) - Dün ge 

ce Azlk <!eııi:zinıdc bi.r Alınan 
hts.nbııl 4 (A.A.) - Cumhur 

ıiyaooU lllnuıni kıal:ibi Baıy Ke
mı:ıl G.ooeı.e1oç, bugün Büy·iiıkıırla
Ya ıf:dN <k ı;ı:b;k lliliooko\ıa bü
~·ii!k elÇ\llliz manlıurn Ha>ydGr 
A~:ıyın ailesini zİ'}"aret etmiş 
\'e CuıOOurrW;i. namına t.a:ııi;,y~e 
lnJ'.ıu;:ıına>1krr. 

1 

kafik:oinın t.aarruza uğrnd•ğl 
r~n bildirih~ed:ir, 15 ).}'n 
tonluk bir nakliye gemisi batı
rılmı.ş!,r. Rus baııp gerni'.eri ka
rad:ı bir Amıan müfrez.es'ni toU 

Kı>m a1nmobili ilki d:ıb1w. oon
ra J'Olip de duntrııc;ı, Paıpas, o
t ;,ncıbıiirıin içinıde küçüldü, kız 
!nd1, Şoförili'ı pocııı>ını '"C!'di, e-
\ n J.t.ıouU:a <İ.l)lgf1U yürfrciü. O 

r, Pi>!,t:OS, otomob.linden 

ate:;i dt111a aJmL,J;ardır. Bu ar;
da 'b.ir kaç yüz diŞnoııı ölmii§
tür, 

BİR 

Timoçenko 
(Ba;ı taı\ıjı J inci sayJıul4) 

ğiıoden ş;ınali Kafk11»·yanırı ınıı 
azrıun bo~nı·a,..,. a cU>ğnı rolim 
kün olduıj-u kad:tT ço.k ~<'r yığ 
mağa teovı,k ett<itl-erı rııe.ı·ı.,.. 

bilir. Almanfur bu &ure11e Vor.;
ncjdcıı b ,1ıyara:< Rostofa ı;eç
tlloten souırn Kal!i'!tasıyaya sar
kan biı: ip uz11nh•ğ·uoca ~:ro·lan
m~ gibid:rlcr. Ru.•lal'lll .elinde 
kill kun·ede1· bı.iunduğu Voro 
nejı:!e. Si:ınliyanskayada ve Sta· 
lingra~kd;ı iyice tutunmala.-m
dan bet}i oluıyor. Ruslal'ın ~
hesi:ı: ihtiyat kuw<>tlcti ele \ar
dır. Bunlar Voroncjde~ ve Sim
liyaııskayaıclan ve belki de ga-ıi>i 
K.afkasyadan ,.,, Sta1ingra.d.an 
başl•yaı·:.k bar..olarla ipi kesme
ye ~~Ytı._'>Marklauhr,. 

cAlmoo. Heı-leyişi Bcrfuı'i 

,cridi.T!fa!' dii.§ürii?J<m• 
Lot:dta, 4 (A.A.) Rus cep-

hesiı.<1.e a<ık<:ri <l< "'Um lıc ıren ~ 
men geç"n güıılcrı' ıı.isbmle hisı;e 
d:lir dcreccöe ny'1i ~li muba-
farı:a .e'tmekt«lir Rus orduları 
"lÜ'lcrnnd €1' < 3yanmakta ve 
,· "'Tlıına "" r k~yııpl.r vcrclir
tcr<' k Don <l rse-ğ cı... lıer gün 
g:tti'<re "'"' n bir mı>ka'\erroı 
gOsiteı mck'1c<i r Alı; r.' ır n ba
z 'Lerakh er L 'c. ct'tudıeri tcı-ı.. 
çevre RQ.• ')f ocn .Judur G<;ru
nrıiı>e rın-e b ı A~an a,-a 
ı;;iiGtc-rile n ~ •li ,uka\ emet 
ya1 ız R ' .ı• C'ı,~rı .:ırat lan 
yaj.' bnakıtıı ve Rus es05 kU\'Vft· 
'eri de d· h re. ı ı:ta bul.u n1ak
tac' .r .Hüliısa olarak. a1 ıı'..an ha
brler wcm.ııunıyıeUe '"' gec:e'Jl 
gü·nk re r :ıbeılc bırez d<l'ha ce-
saz ı·evicıdir. 

Gr.cral V<>n Bok'nı K"·flkas
vatlr. elı\e ettiği ~ flbe.,,..n kcJay 
terakki' er, Ahnan propa;,ıaıxla
snm A~n.a<rlar khin.de t<>prak 
kazançlnrı o!du~'U.O'l:' bild;rmcsi
r.c ralırrcn BerJ.;n&ki askeri 
rr .,,~,>itleri endişeye du~üriir gi 
b. roriinmd<ı'~ir. 

Lsv<>~ basıru. fa)'<'-' sız geçiri
len zammılarla insanca uğra'llı.o
lan kayıpların Ruslaroan ziya
de Almanla.r i<;in Çok va4ııuı ol· 
~a i~aret etımektedir, 

D<nı dir;-eğirnJ.ekı? mu1caı•enwıt 

Sto.ldl'01nı. 4 (A.A.) - Havas 
J.i&nsınm husu..; ımıhabiır: bil
d;riyor: 

Marf'Sal V('l\ Bvck ordusunun 
ana kt..·,\,·eı1eri h~l~n Kuban neh 
ı·inhı orta Tr.€C.J'D$ırun 50 k:lo
me1re kadaı· ı;ımalinde bulum>
yor. Bu ana kuvve<tler dün Ye
!;'\'.Jrlık nehrini v<.• bu ne'.lırin k.ol
Ja.nnda b ,,·i ol.an Kal · suyunu 
Krasodar - Sta lin,grad demi.ryo 
luna 50 kile ımelre mesafede bu

lunan &!nada.ta ile Üspensk 
arasmda l?e<ı!nislerdir. A~an 
kılabrmm Kuban nehrine var
dtkları Ber/inde rc9!T>('n teyit e
d lm~r. Fak·t bazı Alman ilerıi: 

b:r)ik'eıinin bu nt'hire varmış 
o"1afan ihtirr a~ dışııııcl<a dcğil
dır. 

A'man ri."lmi sfo:ciisü geçen
lerde şi\y le dem ~ti: 

Voronc-jtle Ruslar taarruz im· 
k'iınını muhafaza cdiy0rl.ar. Ka
laç Ye Klr>!-<J<•aya et.rafo1da ya
pılan muharebelere Rrus'arın 
sü-rdül>ü tankl!.srın adedi ha. ·ı.a 
ten hayret v<:r'ddir. 

"!\G'ı>Skova rady~·ı>nun c:'n bil
d;.rdığ'.r_c gôre, A'n1anlar. umu .. 
mı~t i.t ıtar::e Sıtaliıı:grad:. ha
la yi1L klli<ımclre mes<fr<ie bu
lurı.u~·c·c".!r .Eı·nC:·n bir kaç gün 
!>\'\'el ise hı.ı re~af ar.cak 80 ki
)c,mtre idi. 

---

•l .K DAM SAYF .A ·::.:-.r 

A N K A R A Davanın iki mü-1 

ı..;I (~=D=A=li=A=R=c=ı =K;;;.; •• :;;;;. ;;;;;.~-~ HABERLERi him noki:ası 
(Sa'°"""'kdeıı den.a) 

ru.-;i llleriodelı.i iimit .kunetli - . 

MiLLİ ŞEF 
DID Mecliste meş.. j 

gal oldular 
.r\hlra-ra, 4 (İktlam ııwlıclı • 

ıı.aıdcn) - I'..e.•s>C<.iın•nur Milt.l Şef 
timet İn<il)fı ~ Büyük Mil
let. t..fecl'lı;,ıe geln · \ e husu.;i 
daireleı-irı.dc uzun müddt!'t n-ıe:ı· 
gul olmajlardır. 

İaşe teşkilatında ı 

1 

ki memurlar 
Vazilelerlaiu bittttı 1 

.>m~~lt! <i~!::U~!.ıo- 1 

1 

ı'no~ ) - Tit•art-t Vck;'\leıi, ia
şe mü"'e rl-gı merkez t<'şkila· 
trnda buhM1..;.~ memurlara vazi
f -'~n n n iıarJ l"! bır.'1uuuır~ bu 
gün teb' ğ etmı ıd1 r Bu rşıctta
l.a ait karal" ırne de ç>kınak ı.rze 

j l'CCı < 1 

1 Alma~l~ra göre/ 
(Ila.~ lıı~Dh J lııd •abifrık) 1 

lI;, \ rı tc~~ 'ller: kaçm:ıkt-a ı.>t~n 
dllıpnan hava ınc.}<ianlarını no.k 
lJ:;~ kollarını Yl' ı;ırnen9 fer tc
.sıslenn1 Kafk&SJ-anın şimal ~ 
bekel:erıre k;. ıinr gece ve gli!l
clüz OOanlı~l:anıştardır. 

Büyük D n kryısıneı.:ı Bo;ıse
vikler hiç lir net1c.::e vt:ınıey<'r 
mı.ikabıl t;nrrı:.ı.l.arrıa devınr <>t 
mi~!eMir. 

ve gnliıı•ir, Zira, kü~liiden ve 
ıuii,tahsildtn .lı~ arak her 
tiirlii al~ \.·erı~ erbabıwu ~ \C 

gii.ıcHn.e tıını ırrıa.na,..ile tnl"~l ku .. 
'anf. norınal töcarct usullet·i, 
rekabet hakim olın-,,ıı hilha,,a 
memleket istihsa1At ve imalatı 
haloınından ııcu1lu"ıaı kabil O• 
laJıildlği kader avdeı etınem • -
•İne imkin ~ ı>ktur, Buna rağ -
men ııuıb telii tıdtii "' sun'i le· 
sirleırle hayat ucırzJ.nnM.ııa lıa • 
kikat .. n ikiud aıuı{ bakbnda 
hiiklım~tin iaşe n ı~iııı kolııy
lııtı baluııundan lıti:t tedlı1r -
ler alması gereklidir. Bu tedbir
ler JJe olabilir? Ak.lımua ~eln 
ilk ~dhirl .. r r•unlanhr: 
1- ı\ylık<:ı. ıınwrlarm ke,~ -

fet arz.etliği ehirl.-rd .. s~·ni~at 
'"ere-bilnı<'k 

2 - ,!;ırf bu gilıiJı,ı·ı• ııwlı'"" 
oln1ak i.iz~reo iaşe nıağ.alarl .a~
rnak 

:1 - l"ine hu g\bilere ınüın . 
.idin olduğu klldar urııu ııal 
edilıııh gilnllik hir iki c:esit ye
mek ver hilerel; dev! t tabldot 
c' !eri tesi ~imek 

Yı>lnrz şu ü~ tedbir iktı:ıa el· 
ti~i t<ıkdrrde tatbik !ilmek şar
IİI<', unnederh ki. a~ l.k~ı diye 
va,ıflandırdığımt7 ziimren!n de 
ha.rnt po.h:ılılığı l<111'>iısındaki 
Jiihii lııtfiflemi, olur. 

Ilu a.rcıdu leni hükinnutin jb 
timamla ÜzNhıdc dlil'acııoğı bir 
nokıa da kiralardır. Kiralar ü-
2tTW1deki kararı d~ğt:,tirılli'k ~:i
ne b11 jkinri sın~r üj'.eriude pek 
riJ....ı., malı ınüsl.iiliıı doğura -

Rjev k&ımir>de diışınanı~ 
t.ekrarl•dıgı şaşırltma taarruzııan 
ş:-d<!otli nwlcar«beler nl'!icesin
de geri 11üskii ·Lü'müştür. 

bil rü bir hırlı rnn ..e ttzyik 
J»ralah'lir. '.\laahaıa bu nokla}t 
bizim luwlRT, bİ2dun daha i~i 
.hiikUıne-tio dü,üneıtci:ine ~üphe 

1 olıru~ &Cağı için m91·~1111 bruı,et-
1 mek hile icabetnı.ez. 

llcr halel.., saJ ın l:)iikrü Sa -
racoğlunıın hükiınıel h•,Yanııa -
nıcsi e.fli.Urı un111n1iyeyi h<!'r ha
kınıdaıı a;vduıla!nrak ,-e bi
m-erak nlcvzuu say11:uı ·lıer nok 
tada muhaH 0 k ki, haddi ıızonıı 
tatminlrar olacaktır. 

Berli1,, 4 (A.A.) - D N B 
nın askcıi kayna.'k1an öğ'rend;. 
ğine göre, Don bf ·ük dı.rseğin
deki Ahnan \'C ~lıtlcfik kuvveı 
krı gür:1 gf·.nüne Scr.:'Yei kıt'a
fariyle tı:ıııkfarını ezmektedir. 

Kahç mnrıl batı ~e-,r;sinde 
Sov)etkr 23 T11mnıı.ıııd:ın\M'r, 
367 tank ka)ıbcrııııişlcr t·e er kü 
çil!< bit· mı~vaffa.1riyct elde c-de
nıooıeks'ıin kar'ı kay·pl&ra uğ
rsrr.,.şl;:ırou._ Don <ı rseğinin bü
tün ~:'l"l'1-01 kı-8m' ile Vol"Q'n('j'in 
ileri..<;;nc hadar Don nehrinin tek 
mil hatı kıyıs• lıalcn Alına nla rın 
el!nd bulunmo.lctctlır. 

Stckho'm. 4 (A.A.) - Hıway 
.:ı.J..ııısmın hususi mıibabi.r-i. bil-
d:r;..·or : 

Rus Ka1"3dcr. z dlonanmas:.rıın 
muk. <!d rat ı l!ÜTJÜn ll'lE"el<>si ha 
l:ni aiınıstır Süniliye k:Klar uğ
racl· ~· k&~'l'.p'tıra rnm.en bı.. do
nanmanın hail rr.rü!r'm bır kuv 
ve+ te<k l eUiği Ber'llru:J.e kabu'Tı 
.cd:ımel<ıteıHr. ı1·11e ilave edıld.iğt 
..e göl'(' l::ıu Öc!"ar.ma için şu üç 
-keyıfi)'<!tten biriııi seçmek z.rıı
.reti Yard•r: 

Ka'1i kcn<l•ri bahımak, ta
raf-;ız ;\>k l.n .1r a ~lıica dmre'k 
v e"V'!l b ı: t t esi iıın o'.lm.a k. 

Haı-b n ba•ıncla bu d'onanma 
~u l:irl\kt~rrl:"'n mlireklrepti: 
' p . Cor.mune de arıs adırı<l!~l<i 

SOKRV AHMET 1 

İkinci cephe 
{Baş tanfı 1 inci ı.;.büede} 

"\~ maM Jht.!mo.line .kiıırşı Alm:oıı
J.ar t<ır.:ıLrıdını • ·:ııpılır.akt<ı olan ı 
,har7.1 •lıkJ.ardıın hen. en hor .;ün • 

;;:"'2letelerde ~d:ilınıclıtedir. 
ItoJ.anclaıd:ı ~ıkan Al.rnaıı ga

<oetcle-ri dün bir iL'ıı: neı;-redcrek 
!ı.oldu lH\Y-iıı k"1lik€Gi olduğıı 
için pwj lı lim<mlaTclaıı bi.rk-e 
)ıa'.n:tr,.'l'lıtlIOOğil dll'\·~t ı-irr~t!r 

dwızalt::lar ~ iıa':.nde bulu
nu ordu. 

· Alınan tahıninleı-ir.e gtlre Rus 
Jarın (: liroe şu ı:emJlcr kalır .. 5-
tır: 

Biri af;.r o.Hn>a'k ııı.~re beş 
kıuvaı...r, afü büy'Jk ve on bir 
k(; ük muhrıp S8 denrzalı, ve 

b l'<'t>k hi.h:rnbOliu ve to1>1:eker. 

Bizim gemek tarif esi ! 

G • 
e!cn pM:<ar St'!> Te!ıırafta 

bwın, t-"•hd;ın bit· .ı emek ııı
r.i.fom çJJ.nıışlL Bu lariiede ıat
hlı, tırdulu! Dokl.U tü.rlü H>1ııek 
ta.riI ediliJord<1. Hcnı de ;.e \e
nıdı.I~ ki insan bu ~elllf'.k~ri 
~aııma~·" k•l~ Fahretıin Ke
rimlik olur. 

En...,lki gi.'n, tr ınv"l d<t ~ah
•H>ı ::öYl<' bö~·le uz•tan, pek az 
ta-ııır ı:ilıi olduıhını bi< ad"ıu 
·anınıa "ukıılııp: 

- Acizim dedi, ıuııdl"'1ki seıt
de bu kad>tr ıı.talık, bu kıtdar 
m"rifot, hu kndıtr nıehnret \&t• 

"'"1• "" d~·c lıılar da 'fımrının 
günii ~ala kalem gazetelerde 
yını ya.ı:arıık !lafa patlahrsın? 
(Cel, ben ortaya bİr:t,;t; ernıa.Ye 
ko~·a~ ını, ~ te"".t.ı;:iıhıo başına 
g<'<,. ııda1nak•llı para kazanalım! 

Adanıır1 ne dernek i~t~iğini 
birdeu:hire kavrıyıın1n,lığın1 i iıı 
snrclum: 

- Yapnr.ğ mı• iş nrdir'.' 
-. LokaıüaCJlık' 
- Ne nıiinaSl"bet? 
- . ·e mü elıcti \ttr mı hl 

rnd~r? O ne enle , ne nğn su
landır•ıı ) t•nı •!derdi h~·le! 

- llıuı~i ) emekler? =-
iaşe ve Giyim 

tedbirleri 
(öa~ tarırfJ 1 ind 'alıitede) 

Jliiküıut\t ia.".we i-,lerinde ta .. 

Osman C-.ıl KAYGl!I 

Hemen cthindcn pazar giınkü. 
Son Td;:ı·..Cı çıkanp bf.ciın ma 
hııı ) cıııd: tarifO!Uıi trıı:mnıydr 
balı !11.Elı o.kumaya başlam"6ı.n 
•rıı? . 'i.mdi btt.I.~ henı gülüyor, 
hem de b~e bal..ı)erdu. Bir aca. 
l.ık wıie nturııu yaşlı kaıl..ınlar • 
<ian biri ıH:aüı> df! dl'ı'Rt'ıri• "'' 
ki: 

- Y eo.ıeı.~.,;n tıu-iti l'Ok gü
zel alltılttl bu pahal.ılıJ..t,; hu ... 
ıum y~l.lor aasıl yap>lr? 
Bu yine pek bir;tey dl'jil, düa 
aldıgım bir mcLtupta dn t<>:vle 
deniliyordu: 

'fa.rif cttii!'inu :venı.,.k:lerdeıa 
•kaynau .. bu)ıldı i ·imli yeme

~i a)uen )aptık, fakat ~m m"9-
rat'uu.ı..u, Jı~nı eo:~3-f'tİmize .Ya • 
7ık oldu, Çiiukü bıı ~emek o ka
dn acayip bir şe~· oldu ki biz 
değil, J,<.>di bilo ~ cıın•dJ.. 

Sakayı, lli'le o Lndar ~ - bir 
~·ka~ ı hu kadar dddi e alıp 
patlıcanın l~ine ~cft li ile ~ar
ııusak doldurup il:zerlııc de et 
sı ·11 iJ ~-unıurta ~rt ı gezdir .. 
dikfon sonra onları tatlıya ba.lı· 
rarak fırına \'Cl'<'nlere \'e soııra
dau da mo•ral ve emeklorinc a
cıyanlar:ı ııo demeli bilıncın ki! 

Günün tenkitleri 
(Ba~ taralı B;rtnd •ahif..de) ' 

Dcme>i, günü! filıe hakimdir, 
dônaltı kalh idare ed~r hükmü: 
İ~te RouıuntıLzma. 
Düultnıe: El wlii günkü ya-

2undo: •Neden RoınımH ... ooya 
rom.aut.<~ dl'yenler romantiz-
1naJa da romafu:m d~iyorlar?• 
sııalinı.ml~ki romati:>ıma nlime
si yanlışlıkla roınantizma olarak 
çıktı. diizedtirrz. 

Jnanı-en s~t bir yol hıtn1ağ1 
tert·dl '"'hıu:•ltt.cdir, PirİJ"Ç, {asul· 
) a, ıtohut, nıerciuttk ve alt hii· 
tün gıda nıa<ldeleri tanıameo 
"·'rbc,ı bıılunmaktmlır. De, le • 
tiu elinde bultman kömür, '.'?.,._ 
ker 'e •air maddelerin de fiAt
larııııt h~·hir zaın ~apılnıa~·· -
cak·ı.r. B.ilaki• ulak ınikva,ta 
ten.zıliit iınkiwlarJ güziiııUı;.dc 
tutuluıa kt• "" tetk<k edilııı~k
tedir. 

Buğda~ \·azi~etiue ~eli~e, 
JıUk.UmC"t lJ~r taraltun ;-.tih'>ali 
te\ ~;k \'f." üzaırı.i ıniktnıra t·ıkar .. 
ınr.ı. ÜLeriııde tl'dbirf.,r al.ırken 
dii';er taraftan da hari~ten mem
ltket'mrıe külli) etli mfktıuda 
b~day itlıati i!in ~tndide-.cı ınü~ .. 
bet n ... ti.c~Jt>r 'tn'en ' ·eoi anla~ .. 
ınaJara \'arın tır. Bu~dan başb 
Amerfkıı.dı.n da geni<; mikycsta 
buğday ahnnı.n ·ı teınin olomnuş .. 
tur. Yalnız hunlardan bir k~ -
nıının ,.a ~talanmızJa nakli icap 
ettiğinden bu hu~u•ta v""'ta te. I 
ıniniııi h~def tulan tenuı laıı- va-

!
Amerikan hava 

kuvvetleri 

ııılmaktadır. • 

(Ba~ tarafı l iııd uıyfad<ı) 
ta•ıt hırı ıu ı için tertibat al
mışfoL'llJr. B -t'de ııülı,.ı.t lnıt.u
SU!ld3 ıemilere ol;,:ı ihtöyı.c .,..~ 
<>laca:.. ;yrıi a:ımı:oo:ı. botr.ba ve &V 

Utaklar1 U. n:. e~t o n& ınact.r 
maız,'mt' l&lft; ediJ~r ld7 e o maç 
t~tr a:vııen rnUbafazii. ed9!t"cek.tir 

Bu mü •10ll6bi>tl r ~ !I{. S>m.,, 
~. oorı deı-ece b~ bir cieııi?
altının il rr.üiealli.k bi.1" p!An 
tc.·Q. clrnd>:.,.. Bı.ı tan>r<n<n ton&jt 
750'l \'e BU YLl.zü.tıdl Bilra-U 12 v ru 
lr.-..f:ıQ.eo stret. dr 6 ınıL o~ır 

tiler de )·olda bulun.ınaktadır. , 

buğdayın memleketimize gel • 
djği anlaşılmaktadır. Diger par
tile.: ff yolda buluı:wıktadır, 

ist a n bu 1 Be ı e d iye s i ilanları 
l 

42,90 3,22 

12,t. 

Fa.tohle H<isam Bey mı>ha, J, .nin iı
fa,;y~ f' ... d~ • 58 IDCl ;.doda 21,45 
m 0 t:e ır. ll~k>al arsa 
F ... ~ htc lfa.ınn I-laıiff' mahallt-eWırn B'.).. 
(i p.:ışa Sokaiiın<la 128 iı1.c• a&da 87 
" l • 28 rn.e re mu.rabbaı 8Q.bc...lı arn. 
A.1<saroyd.ı İnebı.•y mah:>.Q<aı<o;n Koçu 
b.:-y •rkui: nd.l 849 uncu 8<1ıadıı 49 par 
8"! No. lu \•e 37,51> me<Lre n,umbbıı.ı 
Bılh.a. ı ana. 
Fat; te H()()& U\>eys rr.aha11~n'n S,...m 

.ee<!Oin Sami - Hacı Fidan """'i-..n.d.a 

mı.l•ari'be zıdılı6l, Ü<; ağır kru
\•azör, i!c \.pfif lnı.:vaz"'r. 19 
m· ~ 40 kadar deniu.·'ı!.•, bir 
ro~ ,,_;;cı:ı.'!:lbrı'..!an ve muavin 
gerr; fl ~ r, B..ııxfan l'll'aada. 3!i bin 
tonl'ık lir z,,.,ı,ı., :le iki a~r kTu 
vrôC".' 1.7PD il:ı 2 Of\fl mnil1to1uk 
1:.ir ~'k ml'hr;ıı ile ınii.i<';ıd<fa 

u ... 

Bu kudret<e bir dıo!!&ıı.ınıa bd
lfı rol oynoyabilecek bir Jıı•uım• 
da ~ayılaıbi";r, Fakat asıl mesekı 

bu gemileri barınclırabilecck ve 
itı~ €Cıob'.~(CC'{ bir Lmanın o!r
m:.y_ ·rdı,, Halen RtıMııım elin

de Nbvorosi:sk Tuaµ.;c, Pot. ve 
Batu.Trl"an b~a liman kahna
m~tır. Bu l1'.I'anların liç birin
de Nikolayer'in veya S.'li'astx:ıPo
h-n rnall'< bulur.dukla.-1 tesisat 
yoktur. 

H •dem<>. elinde meikıtuıp itiraz 
eilecck oLclu. Faka-t Pttpas ki· 
t~ların ı 1':rıl!uğwrıa aklığr gibi, 
ç kmış gitm:şri. 

lH üncü adada 12,92 metre ıuuno~ 
88.h<ıh arra 

-u J.ı~ll.>rl ö'e lik toir:ımt !!tJltt:ırlar; yubn,jQ ,ıızı!ı {4) parça 
.ar .. satı!moıc ü:ııer~ ayrı •n IL\lk ariluım&:r<il !ronulm~!Ql'. Şutname.. 
len •abrl v& m;ı:ınıe.IM mU<iüıluğa lıaleıninci<- Körül<'b'l'r. İhaıle 2<>.'8/!142 

perşembe ailnü sa•t 14 de da.roi oocümezın., yapılooaı\ttır. T.aJ;plerin ;11c te
tn•nat JnaKbuz ,-~ya ml'4kıtupkır1 ve tcanu'Den 'brazı lazı.'TI ~IPn di~ rP 

lilı:ahıı ile ihale g•in<l m~ .. ,,tte <İOoiııi e~e buiınwnal•rı r 
8

;
1

; 

,.,. ____ _ 
lstanbuS Bölge Sanat Okulu ahm v; 

satım komisyonundan 
Nevi f ...,._, ı, bhttc-ılbire şaşıran kızın 

l"ŞlS:l:t.a geçti. 
- Duıhal, dedi, benio:ı.le ııeI- Fİ -ıi'ftET ADİL No. s~~ 

·,{Ö9:Y'Ö ") .. had<>meden vazı've 
ti dğren-incc, m<>lıitubu aglı oku
du. fa'. \en hademeye: 

- Oto.rn">bJ-ll h.ız:rlasınlar' 

Diye eıı<.ir vcr<ii. 
6 teygır!flt dizel JX><>f6rü 
Ccraska.1 TI/5 km 

r rn, ı m4'ZI de görür a 
k ôl!r ŞI Mlffi. 0 

Genç k ın -bu Rum ka<iln • 
rı ne arılay ı ~ey :>t<cl:r- se.:ini 

l<. - ı 'Paıp:ıp'lll. otoıra:ıllfli· 
re bı~ Paı: peforc: 

K.F, •av ~k! 
De~ K r den Pn L ~ v~. 

A ad" :ı crtnrr :.ı4ı kı r k d allİ -
ka ıakta g · el; çamlık; y itsek 
bir )eı r Ad tar ile "akıacı.gı 
ı nen .r nşı; :niz, Kıfısy .. 

ox "nız rı onüne get:ırmş-c lll'-
• u .P ra~ a gıden yul ga>yet 

gu:u-Jc! r 
Pqıas ı.Jc genç 1<11dın t ıı;e-

l-l'lc uyorlardJ. Genç ka 
d n, papa7 n arkasından k<llfllp 
ielınes.m pek b..ğenmiş, bu ha 

rek t 11u rurum; ıJkı; ır Es 
sen Pa.ıas'm, n D ~ o -
im mur.~ • .:tıtıru or 
deVi"L' Fa.kat ne olsa. zc•a-
hın kurtarmak iç L:rniyor gi-
bı rekct <'ttl:esi ıcap ea yor 
du. He arı .. onları l>lt vazııyet 
te ya'k,,Jarlı-ktan sı:nra 

<,cvcn ~ır kadı'l ğmı affe-
clebı" 'k içn kala le el~ 
nü!r, keı kendin mu!'akeme-
1& yapar; nihnyeıt; onu ıuazur 
gijs.terecek sobeplcrı bı;ıiur bu
la.:ınazsa i<ıat eder. HQŞ bı., er-

i 
k<> de b&vtro r ya!. 

01ıo 1 Kif ~ gel:ıniş 

r rm~u. l 
r s ie genç 1tedın indik-. 

Ym tek sô}'1emcde:n 

ıırl :l'a..r :l 1 ·a ı ,kuytu. ga-
L oorr.su > r ){ c , ü' u .}il ·· u-
•L. U= lem b. g :...üon 
geJ>ordu. 

Pa >as, n 1 

i "Jı c... 'nı l r 
t ~ 

l'):...IU"t" 1 ın, 

atrşlerıni C.iJ\m.:tl 
· ae t « 'e belli e.mek 

, tcın Y< Jrdı B ııl rl r ı ir c' 
!erir. i ınlrtıla.r O zııma; genç ka
dın: 

-A ık 
yec ı.ı-

- Evet. bıtıU. 

Her şey l :ınem,_~i. 

Papas, ert g ~ne-
ye gld.rc m başı.na ge-

re"ek « "ıi <".lbaptan chh;y11> 
ıc•)<l!Je ; t.ıas .ı ·.azdı. Hf"!ll 
t e'bep • r ilere mnbsı: .-r 
m t idi. Dı:ıfa!kflarıncln bir 

b 

< ı,. dı. Sôn•a yazıt: -

k t 

terinde, )~ di;ine a· 
utdıeriy, • r.mağa 

B nlann hemen , eps. 
• ve tı;.. • u pıyes 

.eli. 
9 r 'k, ıçeri}e hade e gir 

d 
- M < •o Pepas, siz-ı 

D. ıııa. vur . 
ö 

PCJl far tı r zar-
i h lro• C:J. Ha.clenwye verd 

l 
-Bunu a!k ırlös D gıötu 

T)( kı m ~< Papas 
... .nu gon rmı . 

İ•Uanan. ·i cdbine koyarak 
aş::ğı nd Şo!."öre, bir diok:tor ad
rcs'ni vcrd.. 

Mösyo D . ., kadın hasta itki arı 
m•;tmassısı olan bu doktorun 
ır.ı..sycncJıanesinde on daklıka 
k +.ır kaJ.cl Kendi · apıya 

kadar teşyi ~e~ doktora aynhr 
k 

Şıl .. d c.rdu, 600() 
Dr ı. mİY<' 'bu iş olur. 

- Ol r ek el , 1 

Mösyö D ., kan,; ında iki 1: 

dı 'ekrar d!ıomdb inl' blnd Pa· 
nazır adresjr. v rd. 

(D \U) 

Zrnll speoial ı.-.ı•.bllr:ıtoı-
So 1 eios bü,.vfik lip kUbilr.ı.lıor 
Sol ~los k'Otf;k tip kaıbiırab:ır 
GazOJe:n n:raenatoıı:u 

1 llôO) 
100) 
8ıJ) 

6!1) 

62) 
60) 
90) 

1 
l 
1 
1 
1 

5/Vlll/1~2 ÇOl'f8mlıa 
saa.t 14,80 

Gaz karbürator 4:; bcygirl'lt 1 

Münakalat V kileti devi t lim nlsrı 
işletme umum müdürlüğünd n 

ı ·~ mavnacı olınacıığme n ~ğ.~ ki ;;eraili lıaiı o.ın a 
do idare m•:Grnriruie ~tı<;r)\)ğe tnurac:ı:-.tları. 

1 Muvnzııaı ııdcl'ı1ıg;,,, v~ 942 7™.ezınasını Y"!'rrtlş olmak 
2 - z..ııııaco nıusaddalı h&nühı:ı.\ ,,..,..,,b•ı ve hımııı cu:ı:daoını 

bu.-"""""1<. (8352) 

Ga. t.ı. 
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?idSUL TAN MECiTSE Mi 11 i 
oyunlar 
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H s ESRi 
~-,~zBAŞ :. -

DEVRİ 
PEHLİVANLABi~~::: = ı 

ve 
i liaz.ın; ;u. S A :u İ K A R A Y E L Tefrika No. 9 1 

ı Fesuvall Limon çiçeği kolonyası yapılamıyor 
EA·et, anlı;;-0rum ... Bu yaz,Ja

r<nia yine millfilıa.zaya dalıp oO· 

ra.:'.;;;.k:::ı.ı_ııız: 

- Pe!<ro\l! Yazdığınıza naza
ran ,.::-ı ğ q i.iTe~i, ve- karakucak 
gürC"~: O)·unhırı a!.afranga ve ser 
be~ güreş O"yu-nJarına benz<.:·me
dıgı l"ı!<ie pelıtivanlar1rnı:z nasıl 
mm·<offıık oil:l;.rlar? ... 

Fo.ıtl~ kuvvet ve enc-rji. .. Evet 
r~·h,'\'nı la~ımızı,n fazla ku-v .. ·et 
\( c_.e:·jısj galibiyet!eı·inr ves!
k oimı.ıştu. 

Mc"eLi; cfüan pehlivan Kaı a 
Ahmet!e m~hur Rus pehl:vanı 
Hak in,ınıit'' mukayese eder
sek, pehlivanırn1'Zın bu de\" cüs 
se Rı:s pehl.ivanının ka~ıs.nda 
gereJc okkaca ve gerek a-dc;lc itı· 

h.ır::e •ı'.duk,;a k[iı;ük olduğunu 

görü>rüz. 
I!nkinşmit, Pnriste 1900• 

Bej•r.eJrrnilel s<?ııgi mü·na..~be-!ile 
!cra edilen cihan pehlivanlığı 
rr.üısabQka'ar'!na işii.'rak etliği 

•n•rrmn şu ötçüde bir P"hlivand1 
- El!' bir santim çe\Te&inde 

aJeli bır -bazu, .. bil: met.l'e 
o~ı.:z beş san.fan ı;evrc.s:nd<? 

b:r güğüs, yarım metre çeYr!'Sin 
de bir ense ve buna muı.1<a'bil Ye 
drnk <l'y:-uk ve bald:r... Yani 
Herkül gibi bir vücu\... Bo.'", 
pıx; okka he-psi yerindi! "di 

t"s:tc de ala.franga güreş le k· 
n'k ba-Jnnıından en 'Yi bikn _ıeh 
in ıılar arasııııda bultınu;<.-ordu. 
Bizim Kara Ahmcdc gelince· 
Kırk satim bazu, bir n1{'trc 

kadar göğ'..s, aşağılaP ınce b r 
peıhlinnd•, 

Alafranga n:mına da bild.ğı 
bir cyun yoktu. 

Hal böyle iken nasıl ycnd· l.ıu 
k :ıca Rus pechlivaı>:nı dcısir z~ 

Bir kere; Rus peı~1livanın n ad -
1.:lcri gülle ve Sar.dı iı'ei'<'Til~ 

idttnan yapa yapa, eı.:stık:ye n 
koyıbetmişti. Lakin, Supe d<'ğiL 
di. Bir pehı;van bawsundan zi. 
ya de ham.ıl lıazusı.: d'. 

Kara Aılı.med'n bazu.su hasrrı· 
!la nazaran kü-çülktü. Fakat i~

lek ''e ('PV&:ti. Y.ağ ~ü:e~inde 
masajlr hareketlerlc- pi~is e1i.ı:; 

tiki bit a<lele idi. 
Rus pelı!livamn göğsü çok a

deli ve iri idi. Kal!b !a•an arıza. 
sı fla yktu. Llkin, Kara Ah:mt•· 
ı:Jlin göğsü hasmıne naza~al' Ktı· 

çiilk ohnakhı beraber nefes ka· 
biliyetj d~ha fazla idi. 

Murıet, bir altıta bır de ay3k· 
ta. hamnrnı mağl\ıbiyeıc (yüzde 
c1ıli) sürlik~CY<'b.J~ek ancak ikr 
o_y-un büi~"ı0_r<lu.. Bjrit bizinı ··•ağ 

gü"!'€şi.ııde ksz kanadı dedjgin.!z 
oyun (alafranga \"€ seııbest gÜ· 
reşte bu oyuna (Dub~priz der
l<'r. İ!e ~yakta gogus çaprazı 
(Fra nsıız.lar bu oyuna Se,-.+ur 
au avon d<'rler.) !Dediğimiz v
yı;nJ,an biliyordu .Ve aılaJranga 
güreşte de bezim oyunlanlan 
t<1ıtı'ik ed:le<biiecek oyun' r 
bunlar vardı. 

Boyunduruk, elense oyunfan
mız alafrangada hasmı mağli'ı· 

biydc sfu"iikleyenıozdi. 
Ü,;!ıte; gere'k ön çaprazı gerek 

ka?.kanadı oıyunları tehlikeli ve 
atisi meşkuk oyunl•ardı. 

:\;!ee<''ıi; alı.franga ve serbest 
gü~esi bilmiyen bir yağ güre<· 
risi, ön raprazına g.rerse kendi 
kendine tehlikeye düşmüı; ~ddo 
lunabilirdı. 

Has•m: Çaprazıa girerk"n :o·r 
kafakol oyunu. »e veyahut bir 
sa!,10 ; ıp kolaıyıhık!1a adamı yene ... 
bilirdi. Kaz:k,,r.oadı :>yu11u da ay
nı tehHke gösteren bir sava'<tı. 

AJtıta bulunan hnsını, kazka· 
naciını yeryemez, koliarrııı il.>"t
ten k;litllyerl"k kiiıçfrk b'.r nıani
vc.la ku'\l'vetile döner donmez, 
iiFıtte buturıl'j;nJ swtü5Ui vere vu-
raıbiliıfdi. · 

H~Je köprü kurmasını bilmi
yen bio:ım nehlivarı.lm için bun· 
dan daha ucuz bir mağlübiyet 
olrnrazdı. Hulasa: Kara lıfrınıe· 
din alafranga gürcı,e ratiblk ede· 
cr-ği. il!' f'11rtı.zı, kazkanadı oyun
la"' da hep e'kslk ve sakat oyun 
la1·<l1. 

Ha ı böy'le e>J.nrn k 1-a be ra-b<;r, 
Kara A'!>!l'<'! Hakinşınit ırtıi bir 
pc<hli 'aPı ön çaprazlle tutunC'3 
sırıtil~ü Yere vurdu ve nıağlüp 
etti. 

Seıbep, çaprazı Ç'Ok çıabuk ve 
yerinde vtırdu. Hasmının :rnuka 
bil oyurıuna meydan vermeğe 

vak>! vermedi. Sonra hasmını 
k-.ıldı:rqcı Ö)ıle yere vurdtı ki, 
ken<H koca gövdesi!e koca Rus 

pehlh.anının gvğsü.ı. e )-..,ıp~ık 

olarak yere düştü. Bıi: ~e si!ıin 
d.ri ağırlığı ile ha@nın1n göğsü
ne indi. Bu san;;ıntı, bu balyoz 
g.ibi ini~ Ru-s pehlivanını S()rseın 
edip ba-:nlrmq•ı. 

BlnaenaleyJ1, köprü falan ku
ra0.>k hal: kalmawgı ıçin yerde 
ya11lyass!, sıı1tüstü uzanıp ve ya 
P•~<p kaldı. İ~.e; buna adele 
kuvYCU ve enerıi derler ... 

Iıiç ~iiplıe yak ki; anadan gü
reş san'atın bilerek tlvğTrJak b 
na derlex. 

Bu satırları y<.ıJnıakian maı<
-sad:m; okuyucularnna; h.ıddim 
olm::, aı:ak bir flkiı· vemıekte· 
Karakucafı<. yağ güreşi ve ser
best güreş arasuı<la küçü.k bir 
mukayese or~·aya koymak1ı. 
Şimdi gelelim v'ne Akkoyun

hı ile A,;-,b<>ğan bogu,masma ... 
Burguya giren Aklkoyunl.u nıağ 
lü'biyetten yakasını kurtarmak 
:çin zorlıyar.akt nırıne\-"ra yapa
r.ak anctık ~.ağ anıuzu ü;.e!'ine 
dü.'jeb:l:mi•t;_ Eğer sağ ayağ, gi-. 
·bi sağ kolunu da kaptırsa. vaz.
yet berbat olurdu. 

_.ı\.yı•b<>ğan; ba-smının yan1na 
düstüğü.nü ~örünce .koluına ham 
le er.ti La.!.in Akk~·unlu. ko· 
!unu veıımemek i~ln korundu. 
Bir anıdrn <la bur"'JUYll sökm€'
ğe c'3hşty~-du. 

Boiiu~-nıa a ta l"p<'rcP d.e\'H 11 
E!-M A'!la.-;ya ı k<ıl apmak \"e 

f3t,·c.~aYı b::ı.mn:'k i~ n fol.it ·YJ 

ktıYY-e"in• Stirf<:+-t· Fakat mu\ ~f 
N h.a\·t: b·r fır~atı 

nı bulrın A~j~'l' unl ı, J ... a .tnın '1 

elinden kurtuldu. Sevinç ve ş~-

14-22 Ağw.!o• duıınJiye yok tur. 
Konsomasyon fişleri piyango 
gi~elerile 1''estival yapılacak 
gazinolarda sat!lnıaktadır. 

HCT tiirlii izahat Tele-fon: 23340 

GU"''DAN 
;:.. h~~o:ıı n}Ol.~lll!i J{ulfdilli "51.l'!m

ğ:.ı.ıd.::. 12 No. f''I ü1 •r;nc kayıtlı E
m.in. E~r.~ ı\y:l 1. brd1a:-ının isııli 1\fo
rz. ~.n<~suıııı , .. .,,;•i E.L'li ol3rok nüfuz 
~~~:,:{l•-"irıd~, 1 .. -:ı·.· t~l ik•:n i.::;ı~\nb:.ı 

A ı;r.?e on lı ı·inc1 iı• '.r.: .- nı"~.bı\e1111·-
si!li!l 11/61942 t:u·;!ı \ e 942 :!3-4 . ..,_ 
y:J• k?.ı·J.r:lı• b~u_;.;ı i•n,· ::v!·>sıı>v vı> ana 
l'i:U' iu!~<l o .ı:aı;ı;: U-'.:l il E1tirj.;mi,; o:
tlt..g-ı •ııd,,,n \c.ı.Lın· n1ı:ıC nimi.ı,;_,_'l ınah

S'! s 1 1~3cl•ic~i 1ncıc:l.hnce il;:i:1 ollınur. 

taret nara:sı atarak a,yağa k•·ix
tr: 

- Hayd·ı ka-ıxle":m ... 
/\.n1as·vnltn111 şik3r1n 1 elinden 

kaçırdığmdan a'!ryjoyı sinirlendi· 
ği bc!Ji oluyor'C}u. Hain, hain has 
mına bakıy•Jl' ve çırpınıyordtı. 

Akkoyu nlu, g.l'digi hı< iki teh 
likeli oyunla hasmının derecesi
ni anlamış<ı. Evet, kttvvetll ve 
mahir bir pehlivand!. Fakat !ren 
disinı ko~ay ko1ay ycnemi'Yecc
ğinc bükrr.etmi.~ti. 

Llıkin; kendisinin de Ayıbo-

l ğaııı sühuletle or\·adan çokara
bil .. ceE!ine sfrµıheli di. !')ii.pheli 

l d ... ,ğ:l. be!!ki mümkün d·eğildi. 
Cü :<ü; Ayıhrğan pehlivan oğ· 

ı 111 pchLi\'1 d. Ciclıden bahadır 

) 
b.r adam:iı. 

Güre-: bir ,. 0 -t> bul<ltı. NLlıa-' . 
Ht ,ki saat oklu. H·i pehli>a'ı 
b"ı· :.Cac kere b;rb'rleı- ni basi · 
d k'arı hal& bir şey yapamadı
lor (Daha var) 

Gayri l\1enkul 
Satış ilanı 

Üsküdar Icra memurluğundan: 
L i ·e, H "ce 1 Zt!:ki c '\'C İb rubiın Nihadın ~uriyc)·e olan 

borçlanndan dulayı mahcu:ı. i..\kü ıLuda Seliıııi) c ına,hallesi cadde

s.imlc 18, 48 mlik<"I"el' )"Cıti 5-t, a4/l kapı sayılı (bir tarafı fıtr • 
şucu diikkıiııı \e bir larafı ll<>cu Halit (cf) zcH<si hanımın ha -
nesi ve bir tar~fı ll.fııuil (c() -ıcr C'Stsinin ha:ıe ye bahçc..(;i ve diğer 
tarafı tarlkhim ile mahdut) ,-c 112/5 metre nıurabbaından ibare! 
olup tamamına 130 lira kıı met la l,rlir cdilıı.ı) olan cnelce dük
k3.ııı mü1teJ11il hane eılyevnı a·nka z1 ha\ i Jrsalarının un11nni hii· 
.künıle-r dairesinde açık aı·tt1[!"n1a İll' ı..afıln1asma ];arar Yerilmi~tir. 

Hali h"zır 'aziyrti: 
i~bu ;;a}ri 1UC'nk.1J yıkıln1ı~ olup ar .. a ltalindcdir. İ\inde ruı

kaz yığını '~rdlr, Bahç<" kıs.uıutla Gir dut, bir erik \'e bir salkıT11 a
ğacı vard1ı-. 

ı - İ~bu gayri mcnb.ııllin artlırma ~:;ırtnaıuesi 24/8/1942 
tarihinden ;tibıı,ron 939/~~3 , 'o. ıle bkiidar icra dairesinin 
muayyen muııara> nda herkı»in görchihncsi için a~ıkt u. İlan
da Jazıli olanlardan fazla 1ualU111ai alına.k istiycnlcr~ işbu şart· 
nıııf:l~·e \ c 1'39/989 do~.) a nu nıara.~ılc n1e-1uuriyetimize nıüra,_ 

caat etıı-clidir. 

2 - Arttmna)a iştirak için yııkanrla y:rzılı kıymetin 1 üzde 
7.5 n.i:shctinc!.e pr;y ve~·a ıııilli bir b~nkan1n toıninat nrektubu 
!e' di u'ilcceklir. (Madde 12 l) 

:ı - ipotek sahibi- alacaklı !arla alakadarların vo irtifa k hak· 
kı sahiplerinin gaı ri menkul üzerindeki haklarını hususile faiz 
ve m.a~rafa dair olan iddiala rıı11 i~bu i13n tarihinden itibareıı 
15 gün içinde C\ rakı ıuüsbHe !erile birlikle m"ıııuriyetimize 
bildirmeler i ıcabedcı-. Aksi ha ide hakları tapu sicili ile sabit ol
uıatlık~a "atı.~ bedelinin 11a.\·la5ma~ından hariç kalıı-1ar. 

4 - Gösterilen giiude arttırmaya iştirak edenler arttırma 

.şartnanıesini nku·nıu~ , .e !tizu uılu n1al\İ·mat almı~ ve bunları 
ıanı.am~n kahıtl etmiş ad \"e itibar olııntırlar. 

5 - Gayri menkul 4/9/ 1942 tarihinde Cuma günü sa· 
at 14 den 16 ya kadar Üskiidar icra memurluğunda ii~ defa ha· 
i\"ırıl dık!ı;n ~oura en çok arttı rana ihale erlilir. Ancak arttınıın 
bedeli nıuhruıunen kıymetin JÜzde 73 ini bulmaz \'e)a satı§ iste
> enin alacağına rüçhanı olan diğer aiacaklılar bulunup ta be· 
dd bunların bu gayri menkul ile tı•ıuiıı edilmiş alacaklannın 

nıecınunndan fazlaya çıkmazsa eıı çok arttırı>nın taahhüdü 
baki kalınak üzere arttırma 10 gün daha temdit edilerek 14/ 
9/1942 tarihinde ı=artesi gün(; saat 14 den 16 ya kadar 
Üsküdar icra meınurluğıı odasında arttırma -bedeli satış isti
ycnin ala.:ağ>na rüçhanı olau diğer alacaklıların bu gayri men
kul ile tenıin edilmiş nla.,akları ıneemuun<lan hzlaya çıkmak 
şartilı> en çok arttu·ana ihale edilir. Böyle bir bedel elde edil· 
mcıse ihale yapılmaz. Ve sa tJş talebi düş<r. 

6 - Gayri menkul kendis; ne ilıalı> olunan l<imsc derhal ve· 
ya verilen mlilıle! i~inde parayı vermMse ihale kararı fosholu
uaı-ak kendisinden ev Yel en yüksek 1 cklifte bulunan kimse 
ar.tetnıi~ olduğu 1J.edeJ1c ahuağa rsrzı olursa ona, razı olmaz 

veya bulıınmnzsa hemen 7 gün müddetle arttırnıa~·a çıkarılıp 

•n çuk nttıra ııa ihale edilir. İki ih"le arasın<!aki fark , -c ge· 
Çe'll gH1~Jflr Lc;in yiizde 5 den he~ap olwta<:ak faiz , .e diğer za
rarlM ayrıca hükme ha.cet kalıııak>ızın rnemuriyetimizce alı· 
cıd an tahsil olunur. (Madde 1~3) 

7 - Alırı ar!hrma bedeli lıa ticinde olarak yalnız topu ferağ 
harcını yirmi senelik rnkıf tadı bedelini \'e lhale karar pul
Jart.u ı verıniye ınoc.burdur, 

Nefaseti cihan değer HASAN ve NESRİN kolonyalarının istihzarı için lazım olan 
~sansların tükenmesine ve piyasad_a bulunanların bu nefaseti temin ec1ememesine 
binaen bir müddeti muvakkate için sevgili müşterilerin Şipr, Fujer, Re,- :or, Ley ak, 
Yasemin, Suvar de pari, Bahar çiçekleri, Fruiver, Arpej, iskanda) 1-lasan Lavanta ve 
Losyonlarile muvakkat bir müddet için kendilerini avutmalarını rica ederim. 

Basan Deposu ve Mlstabzaratı Salllbl 
'----r--a•nwwwl%!li'l!ll-EDn•--=-----• ECZACI HASAN HASSAN 

Silivri Kaza İdare Hey'etinden 
'I'. c. z_ ··u.a~ Ba!1Lııs.1 .-;at..-:ı!cfl ajm-:1na be ı;! ı r.." .~ •• -:ı1-> l'S11rr:a~ri yazıl: o. 

l.an!ar oo~çıa~·inı öcle·nı>d~1dı•r:r:(i.e-1ı h ın~grı1ıza nıerh.ın uiup 1}1f'Ndar vı." 
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2 - 92 N 
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ÇIR ÇIR -
GAZOZUtçelim 

İst~nbuJdaki ll'!evcut Ga:ıozlann en nefisi 
Ç 1 R Ç 1 R du, 

RaUs şekerden ve limondan yapı~ır, 
Ku ! land1ğımız kapsullar tamamen y(;nidir 

üstündeki Cır Cır etiketine dikkat ediniz 
1 ' 

Her yerde israrla ÇIR ÇIR Gazozunu 
İSTEYiNiZ 

1;~4 t ı !:!O " 
) ~ 134l fı 10 
> 'rutı.ılar kar~aS.<n& 

+em 
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ilanı 
I"lr.ak dt-ı.rı· 'J'ı·~··in "-U!ll 
K...>ııa Tt.µ• Ey'Cı! 1313 
Ka-:,--ı tr\·:tı ı 'r. Su:~.i 3:'19 , 
Kcı -y, c:, nrı ·r. Sani 3(·9 

an~ ·!!'fi 

•' 
18 

27 
:2fl 
;.!{) 

3 

tQ N..ı.n1~na] .. L"OI'Çlu AJ:paşa kö ünt?en l-Iüse:-·ır. ("•g J 

:'l.ft \k'i Tap;ı ttıı-i.h ~o 

A.htı"'.••t Hnrr:ş 

J\Lkdaı-ı D. 

.1\ı•;.ılık rok,ıık. 

Paı-padar 

K<ı: _.,,, ci'a .. ı 

1318 
Ş;.ı!J~,t 131G 
Ni5an 1319 

24 
7 

J7 

5 - 93 ~c naralı bor-.ı,;'lu İbl'ahim oğlu Ahn1et "arisle.r• Ali paşa 

Karye cıvar 
Kuru c~~r 
P-ck · ılt'Z Alç-ağı 

1341 

• 
) 

Ko. 

f 
5 
o 

10 
24,2 
~5 

6 - 50 Nurr:.ara.: bo:-çlu Hüseyin oğlu torahim Pı"•hlivan Ali p-.B§-a köyü. 

Mevki! J.'.i:iıkdarı Dekal' 

7 - 116 !..ı'~ım .. ralı borçlu. SiJivriden Sait oğlu Nu:':"l 

Mev~ıi ·raptı t..;.ıih .No; 

Ça;·, dcr:ınwııd.a 
Kı!1C'l_cla sulu ?arı.1 

AH pa"' tada 
ML\ ·keı.tlc 

Kı 1 u:Iıda 

YP~P'-•~cada 

Y";t·.ı.gcada 

~ubat 1329 
Şuhat 1329 
Ni'i.1n 1:124/1 

Maı t !~2i/6 
Şub~! 1322/6 

~/76 

Te'$r;n sani 132215:! 
Te~ ·n ~ani 1322/5-0 

48 

DiJkkfın 

55 
10 

9 
32 
40 
-ıo 

'3 _ 91 N~ıınaralJ borçlu SiFvri Kasıırpaş:ı mabaLesiJ~Ctn Kerim 1-Ia

Ll c.[,1:.ı Sı.iley.;nan v~ri~lrri 

Tapu t::ıı ih No: ~Ii;kdarı Dekor 

Kır~•K Ka'.Ya~ i.l.::.tlLıde -.\kviran r-:>lu 
T:ıh a !röp:·a :\ra"'-"""->' 1olu 
Uzun 'köır.n b .. :;ı 
Esk! 'l'ı-ı lgraf önü 
Tuziz:. orta ç-e-ş.nıe 
!vlı,:-ı-.i.e.z koyun dı.'r0 

!ı.-I1.'.l~I€Z kıoyun dt.·re 
Jh!amur yoLırnria K l ıon-g1(' ôerf 
llh\1 ... l't.r Yl•l:.t'lrla I\.ı~ia:ıg:ç Cerc 
Kadud)y J-"Oll1nun lç 1:.raft 
Kaci:~Oy yolu 
Aği < dı,re 
Ağl::ı.:. ciı?!'e 
K!.r!!,c Ka\-ak i.i.siiiOO.e .AJcvi:ran ynlu 

1331'25 
1334/:0\i 
1333/3 
1333/J 
133·l;Z'i 
H3~ı J9 
1334,,21) 
13:>-t/:11 
133·1/~2 

13::; 1/~3 
133' /3 
133·1 '~t 

13:>::/3 
13~~/3 

20.2 ' 

15.3 
14.2 

9.2 
24 
24 
42 

6 
34 
21 
22 
2,2 

28,3 
5 

Bıt;.1üzayrıde sat:şa c;ıkarılmı~ır. Arttırma 18/i/942 to::ı.rJıin:dt:-n i1.;baı"en 
l~nn11 ._,;r- gündı.ir, bu ı!'.üdıdetin biUm.ıın;Je sa.1t iJ da Si!ivl'll kaza idare bey'e-

ti.nc:~ n-.hVv&:.,;kı:.t :ı.ıa!çsi y:ıp1Jarok, kat'i if,a··:ı on gün d;ıha uzatılarak 

18/13,-&42 salı günü ~;ıa!. onda icro kl:!nac1kt•;·. 
A .. t:rıno1.ya i,.,tirak edec1:k t::ı,ipier aıi~ınna becte!, •. i.n :y~ızdı_• onu ni~e~ 

tr'.nd•.' teminat akçı·si yemıı:-ğc nH c·ıtırdıu·Jar. Kat'i :h:ıJenin lcrasını mü

tı·aJ..i~ 'hn.1" lJc;rlcJı 'f, C. Z~ar.t Bankası 'Pzni-·srne dt·rha.i teslim ed!JeQf'k
ıtr. İhalı• bode!i yff.i gi;n mrfı,nda ·man1en teslinı edtlmt Oiği tokdi.rde 

talip v<ı.1 gcc:mt:; sa.vılara:."' temiruıt akçrs: mrvkuf tutuh t' v.e aynı zaman. 

da !~:tıer at'it1 a'.o ytıptl~r. Bu Sut'-ctlc blılun.octllk bede:! tV\'t•:C>{;'.nden nok

s.an c.lur~a t&r~ .. ır;:a;-,a.ri! vP rarıne vazjı.."'Çf'~ 'a!iJ>f.:eın ann1r. 'fafiPlerin arttır· 

n1a wc.:-Carı htia.Lına \"ı.tku bulac<{~ idı.ı.i-akı.ı-1 d!nle:nıuıeı 

Dt·E:ı.iye, !t>rr-ığ "ıa.:-cı \'C sair ması:ı.flar 1nı.iş1erilere a{' olacaktır 

menk J! 'eOO n-ül •>"akirrı \'"rgisi borcund~n ayrıca taru:li rniimkü~ 

i~ sr1:ş bııd .. l''l"'d(,:~ ı:,denı·cL1k:ir. 

Gayri 

olmı!.z 

ı>-. f "Yt"İ !1·'l:rı1<:ı'ler lizıı•rindıı• hak idd:;:ı l,d•1r:I,..r htı~us.ilP flıi,z ve mesra

fa müt· alLk iddia:5.ı:u11 e-v.raıkı müsbitcler·ı~ :ı;irm\ gün ıçiı <le bdldirınelrri 

lJ.z ı-.~iıı· f..ı.lüii ' , .. 1e.pcı s·ci.lil~ oolıit cıl ""ıti~·<:.:ııar satı;. bLdııJinin paylaş

n-._a .. , .. c_an ha.ri<; ıu~ult.rl::ır. 

F , :.. iıa.htıt i.;!,,~'(iıic-r Ço.talr3 Ziraat Iiı!ıık:ı.:.ına rniir.acacıt odeıb lirlt r 

?, ı' ~· ihale gunuı .. k::::<l..;;r borc ınu :aJna·11"n Çatr,Jc<: Z:raut Bankas•-

Üsküdar İcra Memurluğundan: 
I~·f.t:tı-d r ogiu lü:.t n Kıl a 16QO t•a ı ık bılrn•:I' pottk.j oJup. 

] - Bô.:ıtoncıC.a F..L·•\. To-"-ı ll o...,.ıu \ Dı :-. n Ke:f' oğ~unıa yaı ~ _ ya 
at olup Kartalı:ı B,1:::-rancı y~ni kl-.. i~·e <l.,.\.UZ cay·rı m vkii1dı-.ı ko·n '\·c t 

puı ... ıı :.. "i sı ·c; .,.., 1;.:aö~s.tronuıı 376 kJ.riik 1 ()<> ada I p. r:..•l ve 103 ad ~ pıar 

st•. }[o. rııında n1ukay:yet. şarkan TTatire .._'eı danc V8 Şt-ır<Hcrt.tin \"ı Fa1-
n1 ·i ... i:nl• •\·ı g;:: ·ben ;·uhha:ı tar~~ı şhn·ıtt\n gü.nıüŞ'\~ tarık•1 ye 1: .ın rt.L n 
e\· ce:1t;bt"n çı şnıı· to.rik· de mahdut \~f' beh mı~tre rnu-ab'baına 3 lira 
ıkıynı.·t frıkdir edi~en 3595 nH.~tre mu.ablıoı tarla ile, 

2 - Ayni nıah~\!rlc Iiay·k l\tafy-ana uit ve Bo~t.c.ncı y..-.ni Kat"IY€' aafa ı: 
or::ı y~ i ı::;o~ağır.da ~ain ve tapu..T)_ı.:.n 26 ·s!":l ,.e knd3stronc.n 375 k.iitü~ 101 
•d I ııat f!'ld,.. n~et v•' behc'f' rı-u-trc murnbbeın..ı. 4- lireı ~.?>meı ıcw 

d,:l' edilen 6'j52 n.Ltre ırıur'1.bba. tarla:ı n a~~k arttı~ ılc ve a.,,~g·rl ya
zılı .şarila.r d,(ı.r1.·~~nde paraya 9evrHmesin(1 kaı'Rr veı.;ınıişhr, 

ı:vs;.:fı: 

c;ayrı n~t>Ilkuller asfalt yoluna b1ti~ ve Ciı"'rr.ılr yoluna ~n ve uenıze 
n;,ız.t• vıJ hPr nevı eb.T)'iye iu~sına ve bağ"·~ b«h<'t~ olmıya mi.i~it olup ka:r
dı~n ıa:ıa ha.len arsa vaz.l;y·e-tindf'dir 

1 - İşbu ga;- .. i menk.:ılün a.ritrma a:-tnarru~si 24/8/1942 tarihinden it..!
barı,n 942/617 Nn. 'le Ü rüdar ;cra dF'lr~in.in muayyen .:ıumarasında her
kı1sin gör-eb;~mrsi lç·n a(ık1.ır, İliinda yazılı o]cınlardan fazla malü..rııat a. 
n: k ~t;~·"nlcr, l5'bJ şartn:ınır-y~ ve 942./617 do.s:ya. nun:a;-a.cı ı.e mt"•nt ye-', ... 
miz· n· 1racaat r~11ıeiidi:-

! _ . .ı\.rbrnna:ya ı~tirak için yukarıda yazılı kıymetin yüzde 7,5 L sb~< n
de pı) v"'ya m!l!l bir ban'l-:anın te~rııi:ıat mekt ,bı tv\·C d·lecı•ktil"'. f:\1.\rdd.e 
12l) 

2 _ İpeıt'€k &>h~b: n~acak.'ılarla diğeı :ılfı:;;actarlarırı ve irtilttk lıa.'k sG-

hiplerın·ı1 gc,yri n,ı'ıtk ... l uzcttnd<t·!C haklarını hu$uSÜ<' f.a1z YC .,nı.tsr;;ı.fa 

d..aır t J<ın iddıal..ı.rı!lı aşbu •ltın ıta.'"::ihin~n itibaren 15 gün içindr ('-\-ı'3kt m\iS"
bttt'le1 ~le b:ı ,~te 1:.~muriyL·ı·:r.ize bqdirnv:ıle:i ioap rclı-.ır. Aksi haldfı h-~<Jaıı, 

tcıııu :..cil ~ıe :,.abtt (Jjrrı.ad.ı.kça sat!§ i>Cdı\linin payla$Illl~ındun h.aNç ka 1Ylar 

4 _ GOstrilen gü:ıcif': aJ"ttnUT • .aıya iştirak {lcienh1 r arttırma şartm.ı:Tıes.nı 

'Cl'kt;il .ış- \'C lüz.;.:;ı:l :ı:aiUmat almış \·e bunlaır t.amam11n kabul ııt·n ş ad 
ve ifib:~,.. ol11nur1a-:-. 

5 - Gayr.ı :rr,enkul 4--9--1942 tarHtindc curr::ı glımı. sa.at 14: dEn 

ı ... ~d~r i:!'st.üda.r icra ır.ern1.1rlu!".ınd::ı ile; de!"" b::ı.ğırıldtktan SO'!'l.!"a 

arttırana Lhale edilir. Ancak a:ı-tımıa b~deli ınulmmıen k1ynıı:-1in 

}6 ya 

n ">k 

yüzrlı~ 

75 ini b· ·rıcı.z.. Vt'y.1 s<ıtış i~1eyı~n:n ala~r..g"ına ruchanı olan cfiğ-er al"n-:ıklıla't' 

ba1unup ta bedı:ıl bunlarL~ bu gayı'i ın1cnkul ile temin ed!bniş :ı.lacak:. nn.n 

mt~cmuundan !az1ay::ı. ç1k:nıaz:sa rn ÇOk. ar-tn"G.nın taahhüdü baJci k1lı!r..:ırre tlzı('ıre 

arUııımo 10 gün daha •mıx:!it eıın.,,-eııc 14/9/1942 tarih>rı.cte paııartesi gll!lll.l 

saat 14 den 16 ya -Hıadaı• ü.·'küdar icra m~?nurlu:b'U adasında a.ı"tı!1lna ber 

d-eli :-atış istiyen.in alacağına nıçhanı olan dtğEl' a!aca~lıl~nın bu g·ı~r ·n.rı · 

!kul ili:! ıcmin ed:lmi$ alaoaı'kJ:an mecmuuadıan fazlaya çıkmak ş:ı!'tiıe en 
çok atttuana ihale edilir. Böyle bir hf'drl eldP edilın•:z.se ihal_-r yapı .1.ııı.. 

ve ,aı,_. talebi d~l'-

6 - Gilô'ri ·menkul !kıend-~9dl.C. ihale olun.an kınıse derhal veya vt>rılen 

tn.ühlet içıılıdi.! parayı v-e.ıun~'e ihale kararı !e.shol~ıtw.;.'ak k.cndiı:;nit'fl ı>YvC'l 

,,'il yük.&eık ":.ı"·k!Iitte bulunan kimse arz~trniş o!d·ıg.:.ı bMı 'le a)~nga razı 

olur~a ona, razı o1ınaz '\t"Eoya bulunmazsa !ıena·n 7 gün mlıcide1le art.i!: ı.::.ya 

çi!kJlrlı..p en çok a!"ttırana ihaJ..u edilir. İık.i ihale arasındaki !artk 'e gı•çen 
günlı.:·r için yrüOOc 5 d("n h-rı~ap olunaca.k f·l;z t.e diğer za..."arlar a~· ., .. h ıs:

me hacet kalnıak'5121n nt€nıuı·iJ'l{.'1inliz~c ahcıdan tcı,ruiJ ölwıur. CM'° d.d" 1 ·13) 

7 _ Alıcı arttırma bedeli haricindıe olar~ık yalnız tepo fl~rag b-.u.l"!.."ll 
yinıni senelik vakıf taviz b('delini ve ıha.le karar pullarını vrıu-)~t' ı ec~ 

bur<lul" 
?\·rli:c;cııri:im vergı!er. tenvtrat ve ta:ı~irat ,-e ru>lla]iyı· ce$111.indf'n , ni.ıe

vC'ilit beled~ye ru~·ımıı. vP roi.iterrı!k:Mn vıakı! lt"a""('.'ti ah<"çıa an olmayıp a:
th!'ın:ı bı·delinden tf"mı!l olunur İM>'.ı gayri menk.u! yu.k~ı·ıd.a gösterilen ta
rih~ i"'«.üdar icra memu:-luğu Ori~c:ın lıı J..;ıbu i au Vf' gÖ:::~'C't"ile11 a~ırrı:ı 
na.-ı'C<'. dairestn' e ~ bl c f;ı il.An o1U.."1\. { 4 2 1617) 

• MÜHiM iLAN 
, 

Müterakim ,-~rgiler, te•wir rırt \"e tanzifat \'e tc!liıliı-e res -
ruiııden mütevellit L~lediye rüsumu \'e miiterakiın nkıf karesi 
alıcıyH ait olmayıp arttırma bcdelindoıt trıızil ohıı:ıır. 

UQ y .. t .. rdığı tak'1.i!"Ce müzayede muvakkat .hale fe~h E. • ir. M!üştı•r.1.n'n 

pey <'.l\:c;P.sı krnc~ı ... ·~ ··f'-nitr, Ve müs~r-1·i birbir ta_JeJYLe b .. HmaJrıaz_ (8355) 

Gazetemizde bundan böyle her hafta Salı gunu ucuz 
ilanla• !Ütunu tertip cJiyoruz, Satılık ev, satılık arsa, 
kiralık ev, iş "rayaıılar, işı;i arayanlar, zııyi. 

İlanlar 6 satırı geçmem k üzere 50 kuruşa ne,rrdile· 
bileceğini muhterem karilerimize bildiriyoruz. İlan be
deli damga pulu olarak da göhderilebilir. 

İşbu gayri menkui yukarıda gö !erilcıı tarihte Üsktidar icra 
memurluğu odasıııda işbu ilan ve g-ös :erileıı arttırma şartna· 
mesi uJİıesiııde sahiacağl ilan olwıur. 39/989 

Salıfüi: E. f Z Z E T, Neşriyat 
.BasıJilı,iiı yc.r; .son 

DirekUirii: Cevdet 
Telgraf. Matba-ı..ı 


