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Bu Yazı 
Kazanamazlarsa REiSiCUMHUR 

Kuvvetli bir Ordu beslemek zorunda oldu-• 1 

M. U.-. 1-f-•jı.k/er 
1

1 iumuz için Çiftçinin daha çok çalışması 

Alman orduları 
i Stalingrada 80 

kilometrede 

---·-----
Rıcat hareketi 
çok intizamla 
devam ediyor ---•ı---

~ lüzumuna İşaret ettil~r 
İçin vaziyet r 

Vorouejdeld Rus Şark Ct"llhr~inin <:cnup k~:J ınini gösıcr)r l1arita 

____ , __ _ 
Voronej lleslmln4e 
iki Alman alayı JI 
imha (tdlldf . ciddi/ eşir fa- ı t. . .4 R; 

kat ümitsiz .. ~ 
leşmez ! 

1 
mavaflakiyetıerı 

yalanlanıyor 
13erlrn, 21 (A.A.J - AJ;,ı n 

oıduları baş!;_oınutanlığıııı wh
liğ1: 

Sovyet Rusyada Avru· 
pa lıarbinin hal'i neti· 
cesi değil, dünya lıar
binin ancak büyiik bir 
safhası taayyiin etmiş 1 
olacaktır .• 

:Uilli Şef bundan enclki fotkik gezilerinden biı:·dc 
karşıla)·an bir kaza ballile görüşüyorlar 

Rus C( phesin,n c!()ğu kı . .; 11-

d::ı A.ln1an ve mi.ııtefk ]i:t'alar 
Rostofa karşı baot.aa:-ı ~ ~a-ıdcn 
ve cenu.;Xan t.o.pl~ taarrt..z r.a. 11 

de bulunuyo.rlar. Şchır ıe\"ler 
içJrıdec r. Don ı.ıızcr.ndcki '· ·ı:; 
rüler tahr'p edi:.m~t 
D•lıa '11alde hır All: ı 0 ·

dusu CE'HU~ dO"li ka.ınetı~d. 
sürıHle ılcri.N ·kted.r. Bu ortlu 
S"9tlingrndıT' b •• ısında D<Jr. k • 
simine 80 kile.metre .vakla01r.ı 
tır. D~an arlcıkrı ve şur ya 
buraya dağılmış o1an dü~m::n 
kıt'aları yokedilmi...,tir. 

Yazan: ŞÜKRÜ AHMED 

tE:! ~' JC! ~·cph_csinde harp 
i;;;;J} Cılcu ~ımalı Kafkas~ a 

t.ıprakU.rına intikal el· 
Tılİ~ bulunu~·or. lfentiz ~on .koz· 
lar o;)nannıı~ değildir. Fakat, 
.. "-lliıanlarnt bütün )mkitn ,.c 
gayretlerini ~ar!cdcrek prşüı 
lıaldc Kafkas da.asını Jıallet • 
nlek ~tt"diokl~ri artık iyice a11 • 
)a~Jnu~tır. Bunda mu\.aUaJ~ O· 

Jurlar,a ikinci \"C üı:üncü hedefi 
. Io kon, Lenin:;radın lr~kil e
dcret>rıe hu4ıo;lf'dilebilir. 

1' lha~ et birindtc~rinin on be
~inc kadar şarktaki mahşeri 
boi;azla!ıJnanın sonu gelecektir. 
Bn so.n, ya, Sov)rt Rusya or .. 
dulannm tam mat;hlbiyeti ~e 
Ru yanın çok ınyıf bir halde 
A\·rupa haritası d!..!;ına !-\iriiJ -
nıco,i, hatta Asyada dahi par • 
çalan1nası; ) a-hut da Alnıan or
dusunun ~-ıprannıası ,,.e istedi. 
tini yapanıann~ olnıası olacak
tır. ı:;imdiki halde kafi bir hlik
nıc \"llrntak do~'l'U olmaz, Fa
kat, Sovyct Rusya harbi kay • 
bcdersc muhakkak ki miittc • 
fi.kler i-çin bu yazı kaza~amamak 
c~ddı, nıW.küJ, haıta ,-ahinı '1a
ı.ı~-t1Jer ,.arotfaraktır A k b"" 
1.. · ~ • nea , u-
un bunlar lıarbin idame . . 

··ı ,. . >IOC \C 
mu tr.rklcrın iinıitlcriııi ka -
hdr.ıc.,ıne \'C 'J t J • ~ sı e l'' ı:ıl ehnıye-
ct'klir. ' 

80
Kat'i olan hir~cy ardır ki,.. 

. '.~et Rusya da Awııpa har • 
bıııın kafi ncı· • d • ·ı d" ıce. ı ef7ı unya 
ha b" • n ' r ının •t>tak biiyiik bir saf -
hası foa,·~·Un etmis olacaktır. 

Dünya harbi eğe; bu nıüca -
delenin 'Onunda bitecekse hu ni
hai rnücndclc ancak Anglo-S~k
sonluk "• Ccrmcnlik aleminin 
kar~aşına ı \'C son hesaplaş' -
nıası ile vukua gelecektir, 

O halde, (Amerika - İnglltc
~e • Avu~ıralJa • Kanada) son 

U\ \'etler halinde bir taraCta \ e 
Alınanlar bütü.n imkanlan 1\lİlı· 
'er nıanz11mesi ile bir tarafta 
olara:ı. son tarpışma,yı yapa -
Ca\:lardır, Bu çarpı~ma vukua 
t:•lrneden harp biteme~ bitmi. 
J·eceırtir. 

I· ilhakika 
' b-::-.~ı Ya 'luai;liıp olur, Almıuıl'a 

U1u,. Av·upa kıt'a ·ına rakibsiz lı .,_. 
a"ım bulunur, Or!a ve Yakın· 

Şark, Akdeniz Karadeniz me • 
5•) 1 ' e eri \e A•ya davaoı Almau· 
) 

8 hesabına bir sıraya hallolu
nuıııa nıiiıtcfiklcr Alnıan)·a ile 
llrredc i<arşılaşacaklar"!. 

Sorusu ciddi hır ,orudur. Yinr, 
~ - lrıgiltcre ,e Amerika . imdi 

1 dcıtiz!erde bukJdar ağır ka
~ 'Plar. ,.eriyorlar. Anııpa mil 

Onluk orduları ner•don ,.e 
"~ıl getirecrklcr? .. 

1 Sorusu da Hrindcdir \ e hak-•d • 
~ •r. F~asfn, · de bu soruların 

'lı •e irabı iledir ki, Rus~• 
SO. 'L S.~. 3 ·ı;. O 

Sıv i.Jı a:-, 21 (A.A.) - A:ı:7- \"e 1 
1\Llii Ş1.:tlin!z. İ mP.t İııtmc bugur 
sna.~ 10 da li.aı.a1n:zı şcref!.ench. .. "'11•;.

lt~r \·11 b!olcııce halık. tarafın<i Y~'
sa. \'J 'Ol ,1;adaları ve sJı•t•kli vl:k:ır

kır1a li:aı·~ıiat'lm~lrırclır. J!fi.kümı't 
b..iu~ne nıe-n büyük. m sar irr..Jz. 
J·J..nfaruıa ·oy muh1a~ıarını \'e ç.ft
ti/erı kab:.ıl butrurar;k li.cndılı•ıin-
dı r. k<ıZanın zirai duı·unlu h.akkınrla 
fz:ıhat o'dl!Man """'" loôy olmJ:al'ı
r:ı t~a .. "',,.şler, ı;ocuG-..~a:·mı d\ul
ı..~ a ı:önderip gör..dCl'.l'tn('d ~< J!'tini ve 
krıyle-!"dco ç· t er \::~ ~t.i.tUsünt1 

taltbe gidip gı l-:;t~hğ ni isti1.şh bu
Yo.ll'!ı u~r 'VC oK ldilrrln~ rı~:nı.;tı 
t>d:ci cı·vap al:nuş!crrlır. Bugünkü. 
dünya boğıışınas;nd..1 ku\·vc-tli. b~r or
du boslerrıek zorunda okJuığwnnızu 
bu ltiba: la ~~f·tçln"r;~ daha. çok (,'<t

lL,<ı?ııası lilıın1 gı\.Jdljini es;;ş(ln buna 
da ;:;matları olduğunu b•Yiln buyu-' 

,·o•ak 15 dakikal-k lılr te.·okkuttan \ 
soorn y'no halkı,- "'6J<llf' t"znhilnıtı 

ar:ısmda Çitte!er -koy PMtitUsüne 
r:r'Gle,-eccih<n ka.z•mııırlan Gynlmış-
1ardır. 

BEYA ABULUNDU 

Havagazı şirketi 
millileşti r il ecek 

--- - -----------
Ankara - Is tan bul arasında 

bu sene iki şose açılacak -VekAlet yeni bir yol programına başladı 

TÜrk Basın h;Jeiil/ 
Beri ine 
vardı 

• 
Alman matbu
at direktörü bir 
nutuk söyledi 

-••e---
Nutukta dostluk 
ve sevgi hisleri 

belirt il ili 
Berlin, 21 (A.A ) - M :.e ve ;< 

Şchrimi:z<lt' •bulunan Nafia 
vekili Ali Fuat Ccıbeııoy bil' mu 
harririmiz.e rruhtelif i~ler etra
fında dün u beyarae.a buluıı
mu~tuT: 

iSPANBULUN 1MAR İŞLERİ 
•- İstanıbu!.un mar işlexi 2a

manın bütüı~ mrü-.küliıuna rağ
men haZLrlanan p!lın mucibince 
il.,rlemeğe devam et.n>ektedir, 
Halkın h!-"1ll<'tinc ~alı?an hava
gazi gibi !'\.'nebi sermayeli şir
ketleri nçalı~malan ıı da. mi bi: 
:kontrol altında bulu.nduruyoır, 
1ar1.n tem~n l?d1'mc)1 ,-e bazı kı
.kü~·ük şikayc1lcr'ni bile dinli
ycrck ttmamlanması i~·;n gere
ken tedbirleri alıyoruz. 

Bu eooebi 'll'mıayeli şirketleri 
nı,i!,Jlleştifllll'l~k gayem.izdir. İs

tani:ıulun nakil vasıtalarını umu 
mun hizmetine tam m<infuıile ya 
ra ve mum.azam işlemeleri 
niır tl'min edilınıcsine dikkat e-

<SONU. SA. 1 stl. lJ 

Voronejin ,.jmalindc dü1,ııan 
taarruodarı püskür• ü"ı!m-ü~ıür. 

Cqıheni.ı:ı orta hs:mmde bır 
Alıman pi ·ade Lilm<'nı, kuş tıl
mı~ b:r d~an g•upunu yokı>t
miştir. Gôf,'ÜS göğiise t;Jdf•'i 
çarpı~ırrala::da 105 dil.şma" ı:ıe\• 
zii hücumla e'e "l'Ç"irihnirt r. 

·e ·t b ı 
fından \'oro.:eı <!ola)!ar. 'lak 
ducum hak1<mda yayılan haber
ıc,. ba~an haıa uyduror.adı, Bu 
k<ısimo:le harp eden tikncı lcr'n 
ilslcrlte muvasa'a~'t kesjJn1Pri:~; 
g:ıbi bu tümçn'er Don'Pun lıc-ri 
tarafına da ç killni)<>rlar. Düş
manın hedef tu-ttuğu Vı o wj 

(!;O>;T'. s:1.. 3 st'. n 

· Afrika. Harbi .'. ; . . . 

Önemli hiç bir 
hareket olmadı -Küçük ölçüde 

Uçak faaliyeti 
devam etti 

Ka":re, ~! (AA.l 01i ,3r1ı. 
İngı\iz tebligı: 

Dün kar el harck lerı ne\ r.yc 
ko!laı ı faaliyetine mhısar " ··~
tir. Biwn yap1ığ'11l z bel>; ba ı 
hareket Re> Fu"a tayyarp <y
danlan ü:lero P yapılan gl.'niş 

ölcıi.idQ bir '::, .. ,~ruz o~ 1tt ttır. 

T~m isabet.€· kavtlr dılll' .o. van 
gmlar çtl<an:mış \'c Y<'rdc tnk
riıben 30 uça...!\: hasara u~rafıinu<.; 
tır. Savaş esnaı;:nrla b ı· itulyaıı 
a.v uçağı ciüqürü1Unü, ,.e daha 
ba~a uçaklar lwsa:·a uÇ'1ratıl
mı.şt1r. 

A,. uçakar• hirnayeöir,dc diit;. 
man mavnafarına Sid Ber•<ıni 
doğu şimalinde hareket sah~sı 
bü0iik av uçaltarımız tara!ın-

<SONU. SA, a st). 7) 

Tut sıy.;w:,ct adıam... ındaıı a Nec
mettin Sadtık ır. .-els!'d dtl<lllaki 
t.lı1t ıı:n.lbuat ht.;rti Ue ·,r;.ırkJy, ... 
maıtbı;at wnuın n.udıln.~ Dr. Sf>l'1n 
Sa''!p • almM hOkı't.n t.rıın da\•Pti 
uz.er ne Ahnanyad:ı bir • yarı:ıt- ba~ 
larr..61 ı.LLCt(? Ilı rlin"c ı;t'l. ·~!enh.r. 
AJrna:.) :r.a\Uı: ıt d.rcktOı\... :Ur Dit
&ich nün öğle ti lf'İ t :1l :n ..-]pı'i 

ŞC't't'r'nc- bir k bu, n"K!! d. L1 11:.b 

etın.işt.i.r .. ?t a!..rnı eı.ctLnle 'Aır Ho 
senbı ı g ile "':! ROlll' ~ r. .
n , i n.~ J M 1 1. ı: ç ılt e-

,,..---ti 'flNi TEl'RluMJZ it---.... 

ı M Mı: [ c dı:-JOI Tu.'1<iyc 
b .ıytrk tı d t, 

1 1 
1ll 'ar-

Mecid Devri Pehli
vanları karşı karşıya __ .. ____ ~ 
Neşrine başlıyacağımız eserde pehlivan
lı\( tarihimizin parlak sahifelerini teşkil 
eden büyük ve meşhur güreşleri bütün 

1 heyecan ve tefcrruatile okuyac•ksınız 
\. PE YA INDA----

1 1 

1 ASKERi VAZiYET l 
~ ı-~~------------'-""---------:r-, 

Mo•ko\ a '.!1 ( <\ A.J 
öğ:.._~ r~bt:ğ. 

Don havzasında hare
kat sona ermek üzere 
Almanlar Kaf as işgalini 

lerse harp 943 e 
tercih eder

geçecek 

Ş 
A'RK ceplıe,ınacıu ba

l'ekat h2kk da ·':l"an 

sc h Jx.rlcr, g<. c rn
z-iyetin u '.•kJıde hulasa ,. nü· 
taleası mü.nıküıı<..ür 

Alman taarrUZli cenup ceplır
sinde sıüıratle .n~<>Jr t t.!Ylr., ne 
mu-kabil Kur::."· vd:rırıa.·n "ln Sı .. 
mal ucundak \°)rN»'J !«' 'Tin 
de Don ay ağı iı~en nele b!r O( ı ç 
günden!:ıcr; kanlı ı;arp,,:!'.'1.ılıa.-a 
rağmen lnk;<af l<a,'tletrr<>m, 

"' ikinci cep e icin 
bir mtlyon kisi 

Ruzvelte 
mektup 
ğönderdi 

• 
Avrupaya 'ihraç 

yapmak için -·-

1 

ı 

bulun yor. Bu kes. de S v, u 
lcr mukabil taa· .uzla• J ilPJl' k
ta ve haz ruk alarda nch;r
den ka~ıya hile geçmt'kte<!ir
~r Faka+ son günlerde SoYyet 
ve 11" t ei<J< kaynaklardan veri
le" bu kes•rndeki SG\") e, mu
vaffnkiyet'erinc dair olan ha
berleri A'!"'ıan rc'"m; l!:!Jl I; lek
z'p etmekte , . ., \'oro, cj < ıir 
ve kt>pı""ba<ınırı A man kı:'al~-

(RO'.':tJ •. -'· 3 ~t:. 4) 

ÜÇ Hafta içinde 

Japonlar 
Rusyaya 
Taarruz 

edecekmiş 
-------

Bu haber Londra 
malılillerlnde endl'e 

1 U)'andırıyormuş 
Berı c, 21 (A.A.) - Of •. 
Londranm sıy~si a :f llrı , -

de söı lemliğ. _ göl"' uç • • a ı-

1 

::!O TL~. rr.uz gECe.s1 Art" .n ı. 
\,-ororıeJ botse~in c ve \ 1 )~·· .

Oi!'gı"d n c <·ent!?Lnd.ı duş 
manla a p m ~ rdır. Cep. e· 
nın ba k ı kes m c- ııde cm 
h ır deg .k uim~mı tır. 

S111: ıefü'T Mıllcrovo un 
Ce b Ll1''•• ge-. çeküd -,,. 

Mooko,·a 21 (AA.) Aman 
~ar- ll11;\"CUt bubfr kuv, .. e~ ı ri.e 
ecnup ·c es r. ~c.n uc wnda 
Jlerlemeğe devam ehlektecEr1cr. 
l\Iillen' onun cen bunda Ru'
l:r sa) ıca ı.istün k :vvller k TŞ;
sına inatçı bir nıuka\·cmet 
son,.a yeı~id(\n geri c-t'k :imek ~,. 
runda kamıı•la u Bununla 
bera ':ır .ıu k<"~imdc Aht>.ınlar 

' Ya'<ma hareketl<'=i" s~fh1-
sına nazo~a'l daha çel rr,ba
rebelere katlan'Jlak zaruret nde 
di.rler. Ye çok m 1.zcme ~:~·!)et 
mcl<ıed r'e•. 

Voro >t',de hrtrp durum' 
LJ>.,~ ~ 21 (A.A.) - l k:r 

vadaki hu us) mu>ıabırltr! b.t
diriyo<: 

Vo..--osilmgr.d ve T~gı:rı Qb
dan çekilinelııle .,ıan Rus l:uv
vcller: ciü"1'a~a a· • kavıplar 

v<'U'tl • lrnektedir_er. B" <A" t ha 
re.ketle.; 'lmnlciZS.'ll su.ret•, ~a
pl:ma'kıadır' Cenupta \"921 'et 
ciddi se de "maid nıtvarchr. 

Ş·nı<lı c<"p!ıcn en , i ,.. a ı 
Yororejdir 

Don neh ndc .<\. 'llarırı k 
d illan köı;ıriılcrı mdi R · ' r 
ku 'arnaktad 

.. 6ı)rrı-n_n•a h" \on .,f'J <•hı- -
" n c' er'-c.:- l;ul•·C?durı.. ı d
ı! a <"tmekteci.rkr Be j"n •a<l
YoSU Den n<'fili ırr. harehe-ıne
k1S!11en bi 4~~ş ola .. ak baKıl •. b.
lecc" .~i soylcır.i~t r. 

so~ıı ~.1.. ı •t' ıı 
Amerikan kıtala · 
rı lngilterede 
toplanıyor 

Vaşingtor 21 CA.A.) 
kalı- a 'bağ!: b r !!li!; 

S nd -
1 

k·~ M. 

{ re.. S.btr)'«t.ı b·r JJ ıc M ·11"' ş f 
<Ct.munun ba~lanı ı rr. "'l"u · l l t!! 
dür 

---•ı---Bu rr.alü ı1 ı w·n t B. skr t b 
.xad .nchteı. ;;azt'tes' !l Lordra Mrl. Pe eno te rl?l Rulı eltç bir n tl .. tup gondt're -

re ı:u. ·i b;r repo <er ,, .ı911::r,;;. • ' k n1~.,.3.0:r .. SLfllar kd'Vl' e \ : telgrafı g'" n er 1ler 
s1nı jgt,,rr ~it B:.ı 'JH:::.{ı 3 Lonc.. ada. JaıpL , t"nrr. .,lıDUn 

1 An.w .ı, :ı (AA.) - F'o 'il ikiııcı cephe R~ ln:nsın•:-ı yalnız a ·i )'C h "'11 ,..., scı< ınde o:"•Rgı m•lli b y 
1 

oe o n. c" 
Birle-:.;.;_ milletle ·n d •. \a:sı içi, sarı "T.aktadı. Böyı, bır J timal 1 hu 

1 
.. .,c l: orıı.. 

1
1 

1 
.. c , .. t 

değil bizzat A. ı~r'k:ı 1n müc J- burada az C" k uru:t u aı d r- re ıı .. eAA Pe4 :n .n ınc.., l •b-
faası i~in de- ha~ o:ttt oJd~ıgu be--- f m;ı 1aı haıi ~afmı~o,., Çunıi \ r ·· ,e te ~Jt lr tı g "ar t e-

lirtilmelrtedır. ı =---==ıs-::o::-:-.-=t--s-•_.3_~~l'._6_ı_=-:o'''_ı..,,-:=ı::-ır--:-
Ank.ıra 21 (Racyo ganfcs.) . 

ikb~d cephL' etrafınclaK ıadyo 
düellosu deı "m et?r.ekt.cdı.r. 
Milwer kayna1ılanna göre ikin
ci cep:ıe ır-esele~i iıı<·rinde n:fü
teiikler arasında bir anla.,.;niaz- l 
bit var, Bos::or, r ad; o.m bu id - 1 
diadar. bah'cttlkten ara; ha _ 1 
yır diyor \'C i.1dnci cqıbenin 
tılç mr po1'.:'ilı: mahı) et, o!ınadı-

lstanbulun 500 üncü yılı 

(SO;llt'. SA, S Et\ 7) 

Zehirli gaz ----. 
Almanlar buna baş 

vuracaldarmı 
A..k.ı.-a 21 (Racy t ıe • ) • 

r.üdyo. ;ı d ~ k 

&ki lıir iılem görü}orıan, hu 
aleın o kadar eski bir alem lı.i, 
bir hayal ilenıi diyebilirim. ... 

.Edirııe şosesindcn isıanbula 
:ııaklaşı3·orum. Uzaktan rurlar, 
Fatilıden sonra 3~ılanu3 an kah
ı.,.-, girilemiyen kapılar görii -
nü~·or ... 

Yaklaşıy<>nnıı. Bü3 iik bir ma
halle. Kemerleri, cumbaları, ka
fesleri, ve snçakları ile kunt bi
nalar ... llep,,j de sarmaşıklı, çar
daklı, asmalı ve m~ >a ağa~h 
hah eler i ine kurulnıu ... Ha -
"nlann fiskiyelcrinden göl. 
rengi sular fışkırıyor .. Çimenle
rin fistiine y maklı, feraceli 
kadııılar bağdaş kurmu~ ... Diin
yayı karşılarıııda titr~ten koca <A-r~;, ı.Nı :

[' asın Alre 
,ı., tı ndüı • 

, 0 j kavuklu, silahh, poı.atlı Tiirk 
dclilı.aulılar, ç111arlara • a.laıı • 

r AZ AN: 

GELAMı İZZET SED~ı 
mışlar, güneşi içiyorlar ..• 

İstanbul, eski İstanbul. büriin 
ıriizellığ~ biitün nıehabeu. bü
tiin azameti ile güxlcrin önüne 
geli3 or ... Gözlerin öniinde tan· 
lıını3 or .. . 

Bu bir ha~·al ıiltmidir ... J'ak•t 
bu ha~·aı nedtn bir hakikat ol· 
nıa .... ın? .. 

• .. 
htanbulun 509 tindi ~ ılooııü

mıinii kullarken, sur !arın dı~ın· 
da .-ki binaları, balıç•leri n 
İn6anları ile e'ki bir mahall• 
urulaınaz n1ı?. İstanbulun ka· 

pılarında Ş<'l1rin1izin C'w ki bjr 
aıah;ıllesi ih~ a cdilrr.ıc7 mi?. 

(SOM: 6A. S Si'. tl 



SAYFA - 2 

TAHiRE 
Yazan : ZIYA ŞAKIR 

Bu esııa<l.ı (&:fo) bazı müdl
ı .. rıe Cukrik ka]e,iıxle ı:>ulu • 
ııu)ord·ı. Ve buyuk bir d.l<ıkat
k lı.iitlit;aı' ~ intizar ediyordu. 

Onıın en kuvvetli müritle • 
rir,den (.Molla Hiibc· in), Çek • 
nl..'e ~eluı: 

- v~"~<·t fcnala.ıyor. Tam, 
n•' itlir. Biz.ele !htilale tbaşlıya
lım. 

Dedi. 
Fa.kat Bab, bu tt-lclıCi reddet.ti. 
- Teil>rize ;;,it, Orada mü:rit-

leı• ıı ba ı a geç. Onları, teh
likeden kur'.arm~ya çalış ... Bi
Zf'1' ;Jılilallm'zi sill'ihlar değil, 
3kırle' Y<l!>acak. 

Dl,\·t• emir 'erd'. 
Fakat ara.dar. çok geçmedi. 

Esasen sakland:gı yer casuslar 
taratından <C'°'C'dibıiş o'1duğu 
için 'bir g<-ce (Bab) ans12 n tev
ki[ c-dikı. Ve Tl"brize getirildi. 
Hiç ·:mseye .göster>bn«len, ka
le.\ e çıkarıldı. ZirJdana aıJdı. 

Bu ,·ak'a o kadar sessiz sada
sız ,·apıhn:,tı · hükümet me
m larındar, aska, hiç kimse 
lıab<'r alamamıştı. 

Bu esnad1 Falıl"İ.innlba, baba
·• ıırn cn~riic,, c\·in alilndaki 
.ııo<lrun • a mahbus lbu.lum~-0r
,\u. ıı;ç. kiır.se ile .. ve hattı., kü
çl>k tımucasile bile l"'!llas ede
tt iyllrdu. Tabiidir k.i ne bü.vü.k 
mikvastakl ıe,•kifatı ve ""«! de 
(Ba.b) ın y. atanarak zindana 
atıld ,ımı tbihni)wdu. 

(Baıbl ile beraber, en .adık 
ır:tit "tlcritxicfl \~e havarilerin ... 
den (Seyit Hasan) ve (Seyıt 

HLıs~·fo) kc>.rdesler de te,•kil e
clil~ti. Bunla~a 'bir dördüncü 
(Babi) daha llaw edildi ki o da 
ll:obın e halıs miiritlcrir.den, 
(Aka MC'!ımet Ali) hımi.nde b.ir 
Şrrazlı idi. 

Kalede :Muçtct.itletdcm. ve hü
kCm~otin idare amirlerinden rr.ü
rcl:~ bir heyet teoşck!küJ etti. 
(&mi) rci;ıi ile üç mfüidirıi 
ı,ıicvapt-an geçirdi. 

Seyit Hasan ve Scy.iıt Hüse
yin karcieNC'I', (B .. ~J naınr.a 
bh· (me2ftıep kitabı) yaııınış ol
maların« rağmen, 1>u i.ıticvaı>

ta bü) ~ 'bir korku ve heyecan 
g 1'..r. !"rd ile r: 

- B>im;,.ııruz ... nasıl oldu?" 
Ş<•\'tani bir ruıh, bi:zHrı sar t"l.-.lı
laı'lr.rza girdi. Bizi, kıı;a bir 23· 

'!lan ir;iın, hak ,ııolun<lan çe-dr -
di ... i;ıledi{lmiz gür.aha tövbe 
,.e lstii,.-fa.r e<liyoruz. (Şah) dan 
ve (Ulemayı is4~m) dan, af <li
leyllruz. 

Dedlier. 
Bu ric'at, i~ticvap heyet'nin 

hıc,;una Gl~ti (Bab) ı ayni su
retle neda.'l'tle dii;o{irere<k mez
hebin ocağını bir aır.oda sördür
mek sr;·aseti takip edildı. İki 
biradcrir. afiile seı'brm bırakıl
malarına karar ,·erildi. 

FakP.t (Ba;b), d~celcrin -
den \"e ı;(; Terinden tek bir keti
rr:e bile fedaıkiırlık ebmiycrok ö
him tehditlerine, gülüm.s=ıekle 
nıııkabele C'tti. 

M cliste bulunan (Mikıtehit) 

!er onun killıüı'e hill:ırnedcbil
m~k için dolambaçlı h:r 1akun 
d ni sualler -wrmava ba;,la<lı • 
lar. Fakat (Balı) ~ -katCI~ rna-

kul cevaplar verdi ki, onu bic 
tuzaga di4ürnu:ıgc muvailaik o
lamadılar. 

Artık, (şerıati islamiıyey'i tııh

rif ve batkı hüküme'f. aleyıhine 

tar rik) cürmünden dolayı (B.b) 
ın (ıdam) ına hükmettiler .. 
(Aka :vlclı!nct Ali) de Bah'a 
kaqı sadak:ı.ttcn. a)Tılır.aıchğı 

.ı;:n. ıma da ayni cezayı verdi -
!er. 

Fakat hükümct, (Bab) ı müs
lürr.an 3'9kcrkre teslim etlerek 
idam hül<lmüıı.ün inlazıc.a cesa
ret gö,ıeremedi. Çünkü o as -
'k<'rleriı: i~•iııde de (Babi) bulu
narak, rr.al kümun ka~rılması 

muMc·mcldi .. Buna binaen (Bab) 
hıri .. ti.yanlardan mürel4kep olan 
(Serlız) asker .kıt'as,n.n kışla
sına gönderileli. 

• .. 
Ertesi sabı;h, Ba.b'ın idam o

lunacağı b:ızı kirr.sclcr tarafıı,
dan duyu.J.nıu;;tu. Daha gece ya· 
rısın<cfan itibaren k sla rne~ da
aı , halk ile clolınll'itu. 

(B:ıb) ile (Aka .'.\fol>met Ali). 
sabah olt.rk-cn mdıbıa bulun -
dukları yeıden getiı•ıldi. Veri
len karar ıizerine dar:.ğaçların
da iıPC· çekilecekler .. Ve ayni sa
n.yetk de seı•ba,,Jarın açacak -
ları bir yaylım ateşle öl<lürüle
ceklerdi. 

O tadhde idam mahküm(a -
rının gözlcriJııi. bağlaırak ve ar
kalarır.dan ateı ctmek adetti. 

B .. b; kerxfisıni idama mah -
'küm edPn heyetin reisine: 

- Ya .. derr.ok ki ~ni 'dama 
ma'1kü.m ettiniz. öyle mi?. 

Diye, gülüm.,cdiği giıbi. şiıaı
di de idam sehpa. n altında 
ve serlıazların tüfekleri kanµ
sıruia :ıyni suretle gülü.ıll6edi. 
ve bii)ıi' k bir SC>ğukıkanlıh:k(a: 

- Belki işnmi1sinizdir ... Ben, 
adetlere isyan eden bir ada -
arum ... Ne gözlerimin !bağla.o • 
masına ,.ene de aı.ik1<rr.dan l<ur
şur. sıkılması.na razı değilim ... 
Beni ·.çık ge;:.ı., ve göğsüme kur
şun sıkıırak suretile öldürü:r.üz. 

Dedi... ve 'hiç 1*ıısenin se\•k 
'\'<! il lanPa hacet b:raJ.."madan 

~lem sebp· ·nı ın allına girdi. 
Ipi boyr.un« geçirdi... Bir. ani
ye sonra, silahlar ·kem:lisir>e çe;·
rildi. Bu siliıhlar pırtlar 'Patla
l'llaz ayağu ın altındaki küçüık 

sandalya çekilec<.>k.. ld:ısn ~ük
mü, yerine gek.>cektıi.. 

(Daha var) 

1 I! 0ÇUK HABERLE:ıı 
* Err.iP.Cnii cA'l!ruıdak.i Hı

r:iJ:oır.un mey!haeesin.de çalı ~n 
Y~i u. asına ait c-dt:mttf'..-i 
kımıı 100 lıra 'kadar para c:a~ 
rak kaçıı:;: t.r. Y.;oka'anan Yer
gi emniyeti suiist.ımalcli?n ®lavı 
Sı.:l~aPafane< b'.rinci sulh se~a 
mahkeıınesinde 3 ay hapse ıııah
h."iun ı,ı.!ı:nuştur. 

* Taks!m rczahanes'nin ya.
nırda fütüncülii:k ve lkahvecil k 
yapan Misak 20 kılo çayı ;a.k
İtyarak beyanname vemıcaigin 
cl>n yakaJ:mmıs beşinci aslıye 
ce-za mahkememe verilm · şlir .• 

r·~~~~~----, 

Mutlu Yıldönümü 

Montrö 
zaferi ____ ,,___ 

Düa Halkevlerinde 
törenle kutlandı 

Moııtrö zalcrinin 7 ine: yıl

d.öııümü miina.;ebet<le diin 
HalkevlerindP törenler yapıl
m'* iıu mu,ıaıı günün' öı.ernini 
Ye Tiir k d plornas.sinin zai'e
rinı bel n :Ö}"levler H·ril
rruş:.i.ı:. 

l\fantrö mwakereleri ;.ıra

sında Türk dipl{ıtna~isınin 

glittii!lü tezi k·lbul eden 7 
de~ı murahhası:ıın m~ala
dığı ınukavcle ··1i! ,.fürk bo.y· 
ragm ın BuğJ:zlarda dalga !an
ması ve taıbvaL '"' Türk ba
taeya'anııın yerle51irilmesi 
Ur.kanı hiı.>tl oldukl n oonra 
Bo!:az.ların bugünkü oimyıa 
yangın~ kanasında kaz:ındığı 

önem, ııcy•evlellle esaslı su
rutt" ,zah edilmiştir 

Kövkr· olan Halke\-l<cn bu 
arad~ ü. küıclar Hatkevi Mon
trö zafcr~ru köylı..il ·.- ari'..:ııında 

k~cla!'l• lardır. Dün sabl\h 
Us~ :ldar Ha:k~,·:nde tcpla
ran heyet Dudullu ki;yüne 
gitm'sler, köı lüle re gavPl a
çık bir d''.'e Montrö nferi
nin manası ve BQğazlarckı 
Türk hM<imiyetınin kabulü, 
.ille ba~liı:·c:u1 ·yi günlcriıı ta
kip ett'ği seyir anlatıldıktan 
ronra kövün kültürünün yi.U< 
selm1'sine yar1yacak bir m ili 
kiJ.ti' pf.ane aç· 'ma töreri .'·a
p:lmış vı> kıi:h· gezilerek Üs
küıdara QiJniilm~für. 

Bir Ka til Adliyeye 
götürülürk en kaçtı 

----<>--

Az ı nra yakalandı ı 
Be:;.Lkrta t.a. t>ir ci<"~-k.çiyi o-ı~ür

di.X>.lcn sonra. '.kaçan, takat zabıtanım 
s·k1 b'T' aı-a.ınm.ı n tıt.-ora ele g('
c;en kati!<il'n sudu İlmımi, ~ ..,ıe 
'\Wf ı ı t:ı.!~t·r 1!! .rno.~1'-tlm.n'a -aıqte 

ıte\iik ~l otobU:>üne blfld'ir;lrr~ 
ve wilı.se<tl"'f) alınaııııılt Jıuwı.. arlD' 
'9lı..zn.reı ftı\!e te\:ki.tht.n+• ~ıın O.
nüne ccıf-ri fı . r 

l\{~)hkü.ı !a .. --o:ı::o(Jl.bten int~\ İl
ba.ml Liı· fl'I ... tHl.l l>uJ:ı.r-.ık .kalalta
hg;n arLısuı.a k&rli'IJlış ve olc.nca 
kuvYı·tilı: ık&<,'ml4~· başJaın~.r. jan 
du ı n.. crleriıxtcı• Lin :k::ı.t::.Jızı ka.çt., 
ğını görfrnce d(-ı<tıal tak be <k<>yu[muş 
tur. • 

:f'inı.ri, ht•ı· ne k::ı.dıör k.a-raıJ.ı.;k.!ar 

ara~tc:.da k n.ctini gfuxlen k.at).i>Ptl.T•l-'
ğe .nıu':afi'tıık otını~a da ~ ft'ı.4a 
bir 7.am.:ı.n ffl!ll'D. A:h111Wa;wia gi.tlcn
Gi~ kayaiar M'3 -ı!lda yaitahıınrnış
tn·. Kfı.t"J, tek.nır t.M.Jci.fhııneye gr~ti

ril<Tı .: l: ,..,ınia bü. ::-uç-lan da ta
'k·b::ıta ::· ıiJ1J._;ı!.i.r. 

Bazı fı rıncıların un· 
ları kesilecek 

B. -zı bölgelerde çıkan ek.rııek 
\erin .yi olmad'ğ.ı ve bir kı>ım 
fır.l'c:l:ırın karr:~siz ~kıınek s2t
ıığı, ka,c;ak karne kul.landı)iı tes
bit edi1.m!t.tir. Y.-!.i ve Bekdiye 
R>!isi Dr. Lülfi Kırdar dün bu 
hLsı...ıt.a ~lc<liye te!t ş heyeti· 
reisı Necat: ÇClle!'den izahat al
m.ş. bazı f:rırııed.arın ur! ıının 
keı,i.lmesi kararl~ıırı .. '1uştır. 

l&DAM 

IC GÜNÜN iÇiNDEN ... JI 
Carıklı (Erkanı Harp) 

Pusuda! .. 

(,'arıklı erkanıharp pusuda!. 
Siz istet1İği1'iz kadar harpten 
bahsedin, t<-hlikeden bah,ediıı, 
sistemden bahsedin, ifin1dc11, 
prensipten bahsedin. 

Çarıklı ork:iııı.harbe vız geli
yor. O, kulağı kiri~le ,.e gozu 
para torba"nda, lelik: Pusuda! 

İ;tanbut beledrl e~i ~en kı~ 
odun, kÖini.ir için uekadar uğ
ra~tı, neler yopmadı. <;'arıklı er
k~uılıarp da~ on ılı lııımadı. Is
tanbula emdiği siitii burnundan 
gtJirdi. 

Et fiatlarının serbest bırakıl
masını, serbest rekabetle mu -
hakkak fiat\arııı düşecejpni ile
ri siirdiıler: Kuıu, hir bir se-ne, 
hiç bir cİYcİ\•li yazda .göriihM . 
ıııi~ biı· [iatla lıal:ı 200 e satılı
~:or! .. 

Çiinkii. çarıklı erkanı.harp 
pusuda. 

Aukarada. gert'k nletnnı tn 
kooperatifinde mal sotı~ı. gerek 
HiJcJc n:e~ \·a ve sebze sall~ı n
lağani1';tü bir disiplinle yürii -
yor. Fiatlar her gün ilan ofu. 

Yazan: HAYRI MUHİDDiN 

ıuır, siı, ırider, Halden fiat sor
n1adan rahat. rahat jstediğinizi 
ohrsını-z. 

İstanbulda da geçenlerde bu 
di•iıılin konmak istendi. 

Çarı-klı erkiıııharp ayni ı:iin, 
bitti.in sebze ve ye1ııi~ Iiatlarını 
dii~iirerek, liste) i maskara etti. 
Sın1ra sezdirJHCden fiallart ve 
piyasayı pen~t"Sine geçirdi. 

Çiinkü: Çarıklı ~rlı.ıinılıarıı 

pa~uda! 

Gürlildü ~ a, do111atesin her 
~ ıl kepazeliğe düştiiği.i civcivli 
mevsiminde bile çarıklı erkanı
hoırı> doınates üstiiıı.de. altın 

bMsasınıla oynar gibi gayet 
kı:.rnazcasına ülı;iip 1iccrck oy· 
nadı ,.e son gi.inlere kadar do
matesi 60·70 kuru~la tuttu!. 

Çarıklı erkftn·harı> pusuda .. 
Bu pusuları, bu liat mitral 

:vOzleri ivie~ siprrlenn1iş hırs 

Yataklarını dc\·let otoritesi mad
di tni olur. nıanevi nli olur. fa
kat dddi bir hiiuımla zaptet -
~lidir . 

ŞEHRiN ODUN, KÖMÜR iHTIY ACI 

Mahrukat Ofisi hol 
yakacak temin etti 

Bir çeki odunun 8 - 9 liraga 
satılması mümkün olugor 

--------- --------
Balgarlstaadaa da B6niir gettrillyor 
Son güt1'1.eı'Ci<: odun ;-e kümU. 

sat~axmda menfaatleri tıalell

dar ed:i.Jen oozı tacirler, maJıru
lc.at oıfisinin çalışmaları il.., baş
hyan dedi.k;od·ularını artt.m11Ş 
ve tfü~ii. yollara tevc>~iıl t lmeğe 
00ı;r.amı~~·roır. 

Geçen ~,ı oldu.ı"ıu gibi hu yıl 
da halkı odun ve kömii.r sılcn
tısına d:ü~ürerek gayri.meşrı,:, ~ 

kilC:e on binlerce lira kiır dme
ğe hazirlac..::n bazı odun ,.~ 16-
mür tüccarı Bulgaristana g den 
ve ,g;.tınekte c~an mot&,_.,r cll'a
fmcia da dedikıodu çıO.:armaga 
başlamış'r.r ve Mahrı-lkat Oli
sin.n şLiıre yakacak sıkır11sı 

çreh."t'iımemek için girişt:ği tcşeb 
biiıslıeri bal<talatmaga çal~ışlır 
ıhr. 

Ali;ikadarların Yerdiği iııohate 

göre; \'3Ziyet ded !kodu mevzuu 
o'.imıyacak kadar açık ve mey
dandadır. Mahrukat OLsir:in ta
cirlerin i"'t'Mal bö!geleri dı-~ın
dı:•k: ye.terden odun w kö.ıni1r 
ted&rik et<r.c!< '.<oterock suretile 
tac rlerln karına marıi o!ımıyan 
haı·eketi i\~ başhyan iyi ıı'yetli 

te-~eb'büs •~yesintle odur. brları 
mü.tte'""aii) t.:n yüı.~selmekte iıten 
d~ome~2 ba.,"llam~tı r ve a v<b.;~ı
na d'o,;.ru ):;r çek; odun sekız, d.ı; 
h.'111< ı:;...ya r.'lını.'b'lecektir. Hal-

1 

1 

kın ıstedı.ği 'kadar yakacak '.tlad 
dooini ~emİ'n edemiyen t.:.cırler 
yanında halk sııliıati ve menfa
ati bakırr.ır.don lıarck"te gi'~en 
M.:;;hrı:kat or · azı• .!t; !fl'!~:..11<_ 
çevırd:ği tür!.ü entrikalar.ı rağ
men şehirde depolar wsis et.mıs 
ve ll'İl' hay1i odun ve kömüı S<O: 
ku viicude get:.nm>:ılir. Ş'rrdi 
!J<'İtı'C her gü.ıı 15 vagon cdun ,.e 
kiımür get'~i:llTE ·ir.e devaı!. e
d:i:ınektedir. Yılıiaıdan ve çok 
e;ra zamanlardan'beri ~eıhriu yaok 
n1;;.kta o0ıfuğu Bu\g .. r kC.·r.ürü4 

nü temine ka~kan !.\lahrukat 0-
:fa,: şehir :h1iyacı 0'1n 50 b•n rım 
k6noü-.ün 20 bin tC1r:ut'u Bt 'g-1-
ristar.:dan temin etrrı~< suı't"t:!e 
Hai'.< istek!'erini karşı(amoğl3 ça· 
h-makl~d.ı'. Müııo.kalii.t \'_kiıle

tin:n kömür getirme mükellef.
yeti talım'l ettigi 30 ıroliiroe" 

b~kası -ki 'bunlar 170 ·kadaı-d1r
Sl!•!•ları geldiği zaman Bulgaris
tan Ilır.anlarına gi<ierck st~dik-

1.,ıini gelirmekıtedir!er Şc-hin 

yıHık ihti;.·acı 0 1.an 400.430 bin 
çeki odunu:n yarısını temine ça
lı.,an Mahı·ui<at Ofis, faaliyete 
dc\ı:m etmekte ve her şeye rag
men şehir ha·likına bol ıriktarda 
ve ucuza yakaca'k mad:desi te
min e<lıınekıt:OOir. 

Fa""! aırnma aa uzundu ha. 
Bir lür:ii n:hayelıne i:r.iş.lemi

roıtlu. 

J K D A M 'm T AR 1 H "" M A <' r: ~ A. R O ~_,, A N 1 - No, 171 Halır:ın lbir ucundan tuttu. 

Ka:~ııJ.kılar ~r.ısın<la., upkı 

tonelci~n geçen biz sürat katarı 
g. ı \~urUı~-o.rlardl, 

\.:.. ~ i:rııı:.hi'er. Yürüdüler, 
~ih·lüler ... 

Nrrnjl• clıJi~in öbiir uc~na 
,.u. ulü m.yessu u. 

I~örıo,1 ı ir c-ar.ı·e kıadc: r dur
du. 

K un sağ·; sola sal'. y2rak 
b'r şey',: arad 

'f"'\ b:r ses :.,.Hilôi: 

- H-.. ı. d· e mır:l<iandı deli
.kanı. B ... bamın ~ roiğ' çık:
yor. Bu: .ac;,. bir merci.ıven oia
C< ~- Haydi çocuk1 ır. Geli'liz ar
k3UT an .. 

Krlar yeniden hareket elti. 
Az sonra merchvcnin sol ba

famağını da çılomış bulunuyor
lfirdı. 

Köroğlu sağ taraftaki cida11 
t • p ederek iletdedi. Hem) ürü 
'YC h<'m de elile duvan y:>klU· 
J'.'.lrdu. 

Bir k,apı, bir k.a_pr daha, bir ü
çüncü kapı ddıa .geçtiler .. 
j Tam bir dördüncü apının. ö
ilüne ıı:clince dellkanlı, arkasına 

sns.Ju ·ap'!imış bul.unan Sarı 
bıyık.ı ya: 

- Bürh2nettin! ded». lklıa
nın yatı:.:t odasına vard?, 

- Yakalvn mC>;aley.? 
- Hayır: .. Daha zamanı gel-

ınedı .. 
F&kat ıbu. defa da sarı b1 'ıJtlı 

ıs•:ar cttı. 

Of CEUJm .. bı.ktım bu ilrti
·vatl<.arlıkt.an arlıık!. Yakalım şu 

rc~aleyi!. Tam yimıi seneden
bcrı hasretini çck1iğim bu yer· 
·ıcri görmek jgryorum. Ah ha
yır hayır! Beni bun<lan mene· 
dlemez.,iniz .. 

- Olrn-az ... 
Köroğ\u. bu tek kelJme ağzın

dan çı~T çılııma2 tekrar hareke
te geklı. K.apmın mandalmı çe
viı<li Bu, kilitli değil<li. Derhal 
açıldı .. ·çeriye gire!· !er. 
Delikanlı \'İne sae tarafı ta-

YAZAN: 

Nizametti.ı Nazif 
kip ederek ;yürümeye .baş'.<dı. 
Odanın bir dıl'ını, yorda:nlıy.:.• 

)'Qrd&mlıya geçHleı. 

,Bwıu ikir.ci dıl'rn tam o:"!asın 
<la açı:m,ş, b.: kiJrt keçcsi:C ör
tülü geııl;ıçe 'b.r metha'.deıı ge
çiyorlardı. 

Dekkanl~ mahs biT şevk ile 
sö •lendi: 

- Babamın söylediklerı b'rer 
biTer çıkıyı:>r. Büıhanettin lı<:~i

neye yaklaşıyoruz. 
- İn~allah ... 
- Bak görcceks'n .. O serveti 

ei.mizle kıovn-us g bi J:ıulacağız. 
Babıtm ~ır. ~li ~i. kik;ük kapı
dan gird;icten sonra deh!izi ge
çince sağda bir me:-cL•ven v..r-

d1r; çı' i.lt"!)ın! B:T .rci katta y ne 
Si'ğ tarafta dö üncü .ko•p:dan i
çeri g rer· n: T.am l<aı=a ge!{'n 
tar .. ra kü..,..t keı:_et'lle ·· ~··ıü bir 
gC'dt ,·aıd • GcÇıer~in!. B:r :k n
ci de. zc da.lacr n SC>! tarafırdôğ 
rı· ü" ac' m yürü, d;uyaaj~ bir 
halı ,·artitr. 

Bunu ~ı 1E ... ı•"'l sola s:ıptı ve 
ad·@·Tını saydı. 

- B r!. İki!. Üç!. 
P.üıhaı.ottın clilC' duvarı yoh.~ 

1.adı. Hakiak1en burada b'r hah 
vardı. 

Köroğlu· 

.. ? mu. 
2 ıl? d'ye sordu. GörC:üıı 

- Hayret! Hayret! 
- Dur! Öy'~ ağzını 'bir k'·rış 

açma Bcham d"mişti ki bıı ha
lıyı k,;.'rlır•nca altından dar;ıcık 

b'.r ıne ·veo çıkar. Haydi ha<:·;• 
lııın. Bu eır.•r de \'er.ini bulr;;un. 

Çedcti: 
Kıtıcını önüne uzattı. 
Yine bir tok ses çıktı. Hakika

ten 'burada <la ancak bir insanın 
geçebiı.ereğ' genişl!kte bir mer
di\'cn varoı. 

n·r kelime söylemekı>iz'n bao. 
s-arr.aJ<laTa yük5elımeğe ba.51.adı
lar. 

Delikanılı .rol ı>lile so\ tarafta
ki cidarı ycl<!:uyıor, bır taraftan 
cfo• muttasıl basamakları ~ayı

yordu: 

- B:r! .. tk;!, Üç!. Dôr.t! .. Beş!. 
AJ.tı!. Yedi!. Tam2m!. 
Büıhane<tin hevecanla: 

- Ne o:tlu? diye ~ondu. 
Genç o~a cevap vermed .. Ya~ 

nız ark,adan gelen adamlarına 

emretti: 
- M<'~:.Jcyi ya·kınız! 
Dr-mindenheri see"iz c;;a:ia.sız 

Bürhanc;t in ile cKö:ı:ığl , nu 
t3'kip edenlerde bir ha.r~ket ol
du. B:r çakmak ta.~ının b'r çel:k 
parçasına vurulmasından ç,kan 
bir ses duyu'.kiu. 

Bir ışıkca~ız y>a'Tldı. 

Bır kıvr!cun fır\ııd• 

(Daha VM') 

Meyva ve sebze 
fiatı kontrolü 

---<>--
Fatura a.ıuttl db 

tatbik edllmeğe 
bati an d ı 

Dün s:ıtbalıtaıı itil>arn. nwy\'e 
ve sebte fiat1arının konlru.i·üne 
ba~·lanmı~tır. Hat toptan satı~ 

fiatları biru- f~wra ile mar.av
lara ve seyyar :;.~ 1tıcılara \'cr:J. 
n• ~.onlar ela kendi bölıgoe1~rinın 
girdii(i sınıfa göı e yüzde kar 
n"'lıeti ıllh·e edere-k "atış ; ap
mı~lardır. • Ö.~te~·p kadar bazı 
ye,·l.ercl'C' dükk8nkıro asııe<eak o
lan yüz<le kiır milrtarını ı:ı<ıste· 

.. en 1;steler hazı}jtanamamıstır. 

Ali•.kalılaı· •bu gıbi esnafa ihtar
laı'Cl<ı bu lun·mu~laı dır. 

Her alıcı ge-Lek n1PY\~, g:ereok. 
se sebze satı,,). rında manavdan 
fatma isti.' <'b 'm<0ktedir. 

Htı.1 ml!di.'• ı'ü.ı~ii dün toptun sa 
tıs [iatlarım ~u :eki'de tesl.ııt ct
mistir: 

Bam,, 40. 41. 50; Ay>ckadın 
2~. :10. 3:1. Y cşn rasulv(' :!4 . .!!';26. 
Çal, fosulH 20. ~. ao. Kır do
matesi 16. 20, 22. Sırık dcmatP· 
si 23. 35. 37. Sakız kabağı 7. 10, 
22. Dolmalık b'ber 21. 2~. :ıo. Siv 
r• :b ber l~ 16, 20. Pa1J.can 20. 
26. ~~ (kilo) Pailıcan R kuruş
tan 10 kurt·<• ka<lar (adt>t). Or
ta patlıcan 5. 7 (adct). 1Hak 
patlıcan 2.fi. 4 (adet) kurus. Sa
Ja.tal•k ı. 2.:ı. 4. Kı:-1·p1-ı' (İzmir 
dallaır..-) 60. "iO. Karpuz (lmıi.r 
b~) ~·5. ~O. Karpı>z (orta) 20, 
:ıo. KarJ)uz (uf~k) 5. 16. Ka\·un 
(Topa lan b~<) :ı;. 60. Kavun or
ta '.!2, ~O Ufrk 10. 20. Kırka[\"<: 
kan.:nu (b, s) &.; kuru~. 

Camı mer dlvelllade 
ayarkea dlfl p aya

ğı 1'1r1ltlı 
Talıra1'aJeıı'n K.zıl han nda 

yatıp ka'.kaıı Mı< cıır l'l cgkı Ali 
evvciki gün öğle ü1~riNuruos
mani.re camii mc1·divcn~rine 

~·atd"'k di.nle"rr. k ı>ierker u
yuyakalm•:-tır. Ali uyurkcr. loir 
litrüftan obür tarafa oon
ır.~ istem~. me'ni·,·eııl.c.rden 

yuvarlanarak ciii.qmüs ve ool ba· 
l):;;ğı kırı nı;.tır. 

Feryadı üzerire roplaııan hal
k•.ıı t.arn.":iutu ilf' bir iın.da:lı sıh
hi oromcılıilı çağ.rıhrus \·e Ali 
hastahaneye gön.clerilınistir. 

Kame yüzünden bir 
genç vuruldu 

T~ıakaleode Kan> ı'Cıla~da a 
lı~akta cla-rı Hüseyin • sm..aı
d.e 16 yaşkrır:da b'r genç. AH 
ad.Lr.ıda !birınin karne satma~t·l 

n""o ğunu dt ı~mPştur. Keı~disi 
de kı.rne t.>aarik eun,,k • le<<'
ğınt:cn A~·e mül' caat Clfl" §

t1r. Hü~e,·inın mi.ı"!"acaati Aliyi 
kı?Xlırmı-ş Ye ıGel sana k~.ı nevi 
şur2d.a yere\'itn! .. • diyerek Hü
seyir.i b:r k<'r.nra çekrni:; cl~n-

ı dl.:ki bıcalda Hii<;cyi~i göğsün

den ag1r yaralam•,ıtır. Al.i yı.oka
lanmLQt:Ir. 

Bir hırsız yakalandı 
Kı:ı:ılroıprak civar:ııda mütcrd 

d:t hırs12hldar yo::pan Mu·af!"mer 
adında b:O-i en·eki ".kşam Kayış 
dağc sokağından kı>"tuğtmd~ b:r 
bohça ile geçerken. ş~eli gÖrÜ 
lüp yakalanm~ır. Göf,ürdüğü 

eşyanın hırsızlık ile ele ge~· ril
rnİ§ olduğu anlaşıi<lıgından hak 
kında ta.hkikat .. , girisilıın1:{tir. 

,.,. .... 
r 
I SÖZ GELİ Ş İ I 
~ J 

Öbür dünya 
t ehlikede 1 

Okudunuz ıııu: Şişlide Rus 
mezarlığına bir adam elinde 
bir çantayla girmi · Kardeşi

nin n1narını z.i~ art.~t et • . 1'ie 
güwl değil mi? Fahl bu ödni 
ödedil<ten sonra da alacağmı 

alma~·a balııııu'i: 

Çantasından ~ı.kardığı iıletlcr
le lüks mezarların demir par • 
maklıklarını sökmüş, çant..., ma 
<!oldurmu, .. 

Bet"eket mezarlıktan çıkarken 
en elenmiş ve adliye)~ bc.yla • 
mış. 

Bu ne a~ıkı:ö:diiliik değil mi? 
Herif nerede~ •e (ibür diin~·a 

dan bile bir şeyler J ıracak 

mış! ... 
CIMBIZ 
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oı.s 
Papalık ve 
ispanya 
Y-. Alı Knı\&I SU~ll..U 

JN.. 'rupa harbi çık lığı za. • 
~ nıan Papahk da na1ik 

bir vaziyete girn1i~ olu· 
) uNlu. Çünkü birbirilc ın~ıha • 
rebeye tutn<~n devletlerin ıııil
)Onlarca katolik tebaası \·ardı ki 
bunlar kar~ı karşı) a ge~erck 
bi~bi.-Jerinı öldüreeeklerdi. Ge
çen wuurui h.ırpte de Vatikanın 
\Bli)eti bü) le ııazikli. Fakat 
harbin öniine geçmek hııkinını 
bulamadığı ;ç;0 evladının birbi. 
riıti öldiirn,csiue kar~ı katolik 
kilisesi istec istemez seyirci kal .. 
ııııştrr. Bu srler de başlangıçta 
sııllııı nrnhafaza için Papanın 
dcfaatlc tr~cl•bii•lerde buluıı • 
dıığu malünıdur. Lil.l..iıı harp 
artık bir emri vaki olduktan 
sonra Vatikan için al•ııacak va· 
ziyet birbirlcrile düğiişen ıuı.._.. 

Iik evlfıdındım hiçbir tarafı öte
kine tere ili clmİyec"k bu kav
ganın sonırnu beklrııı"k olacak· 
tı. Şimdi de Yatikanın bö~le bir 
'azi~·e-t Uluhafaza ettiği görül· 
ıncktedir. ,\fmanyanın hüklinı 

'e ni.ilu7.u aİ\1nda mil~ onlarca 
katolik •·ard r. Mağlı'lp Frau'a 
katoliktir. l'raıısaJ a karsı galip 
mcvkiindck! ltaha da Katolik· 
dir. Vatika" diplomatları galip 
\ce mağltıp Avrnpadat.i kato -
likler ar~•ıı><la Papalığın nüfu
zunu ntu1'a(,.za için çalt~nak 

tan geri dumıuyorlAr. 
Fakat Pap.1hğ: düşündüren 

Y•lnaz AHııtııınm bugünkü hali 
ve ~arın .\nupatla katolik Jci
füesini.rı i ';ı..ı.a!i ue olacağı de
:;tdir. Antt riKaciıtki )ittin cnnı· 
lıuriyetlerin !ıu lı.~rpte o-yıuya· 
caklart rol de möbiındir. Ame • 
ri.kanın ortasnıda ,.e a~ağısm· 
da, Latin tıunhurİ} etlerin ~oğu 
Mib.er km ı etlerffie kar~ı harp 
hali abnt-ıfarJır. Avrııpııda ka
lolik dc'rl..t ı.lar .. k bu lıarpte 
şimdi~ e kadar ~itaraf kalmış 
1>laıt İspan)a ille Anıerikaınn 
o ctm>l>Ut~~"t'tferi ile 9eraber 
bir Lıitin birliği tesis "tnıek ve 
.tfuı) ada Utinlerin nüfın:-.a 
iade ve tc>is etmek ~melinde • 
dir. 

Şim.tiki J~anyantA VatibD 
ile ıniiM•s.'lıı:tl:erı ae kadar > •· 
kın ..Wuğu ise malumdur. Dün· 
:-adaki Liatimer uasında oirlik ' 
te•is etımek fikri aıı çok miip • 
hem ..ımakta-A kurtulamıyor. 
LiıkUt in• fıkri bir gün haldkat 
sahııs.ıaa çıkmış görmek isti)'en 
~iındiki hp"nya ile Papalığın a· 
rası çok İ} itlir deniyordu. Bö)'• 
l~likle katolik memleketler a • 
H>llUla Si) a,,{ sahada ea birle • 
şilmi~ olaeıtklı. Papalığın ceou

lti Aınerikada nü!ınu kın~·et

•idir. İsp1<oyada da öyle, O hal· 
de Vatikan ile şimdiki İspanya 
elele nrir>e Latin birliği yo • 
hında bürük adımlar atılaeak 
di) e alakadarlar arasında liirli.i 
ümitler J>esleniyurdu. 

Fa.kat İı.p•uyada bazı ecre • 
~anlardan ·h,hsedilmektedir, Bu· 
na g<ire Pap~lığın nüfınooa kar
ı bw ahiiliımcl baş ı:<istermi~ 
ohıeak. Halbuki İ:.-panyanın da
.bili h<lı:l>i sıralarında papalık ta· 
rafından Ge11ual 1'rankoya çok 
müzaheret g;isteril>niş İspanya
da katolik kilisoleri~ lıep bü
tün İs,p:ul) ollaruı general ile 
beraber olm•sı vıızodi1nıi~i. İs· 
paııya<ia o z!'mauki SOS) •lİ>t bü· 
kumet, dahili harbin neticesin
de oıılada.a kalktıktan sonra ise 
General Franko'nun Papalık ile 
münasebetleri hep volunda git· 
mi~tir. Şimdiki haberlere öre 
Generalin koinbiraderi olan ve 
İsµanynda gen~lik ~kil~hlnda 
pek faal bir rol nyııı:van Senyor 
Serrano 5unrır ''"atikar".t karşı 

beliren aksülıimeliıı basına ge~
m • tir. Bır hfrber!er bundan son· 
ra. ı için lspanya ile katolik ki· 
Iİ! esinin münas~h tleri ı~ ola • 
cağına dair merak ıı~ andınnak· 
tadır. Zahirde gorfiltn k fi et 
sudur: Papalık daim• muhafaza 
eltlği bir sük1ın içindedir. Gc • 
leı:eği <le btkl~rken bu si>kfın· 
dan a~·rllmı)a<"ağını sanki an • 
lııtmak istiyor. 

ikmale kalan talebe 
için ku•slar 

EYi..'P ·iAT .KEVlNDEN! 
Orıa ·ula ucırrıalc k n ı b!' 

.ç 1" bu ... yın y 
de tkma.l 1.-un;I• 
vam rl. 

1 V('dı 'ıe ev ~'I 
&C" 1 dan < e

v lrM a.. ~M--
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ili : 

SON ·=- ~ABERLER 

Parasız yatılı talebe 
kaydına başlanıyor ----

Maarll Vekiletl 
aı ve girme 

masa baka lmtllıanları-
şarttarıaı tesblt etti 

N~•H•, 2ı (A.A.J - Maa~I VC· 
ka e ı ıcıı tebhg ed'iJııııtJ.:ir: 

ı - Ltt>e ·c oıia oku, t ... . .., vJı·nsız 

1at;.l1 o~oı.· a.k. ~,(ı·t•c&ler için ~çıla
<:iik lnüs<4batc:\ ı.nıt•hanl:ırına gırıınck 
isteyt-ıı!erın kayıt ın:.ı:ı·nH'le~;ı.p 1/ 
Agask.'6/ 1942 l•rlil~1ıde ba!i13:'1~cMc. 
vP 20/ağ'trt-06/19-42 de son vrrılecr4t 
t.r. 

2 _ 1 .... ah a tnıt::hıı·nlurına gir-
tı.-K .,1,.>enicr 20/a:jmıt-Os/1942 al<

.. ı oo . ada.r bullSdukları yerl-erln 
l S• .1.udurh.Lk!:Jcrin<.'. lifte olın.1ayan 
)'~rlerdc or-ta okul JuLldlirJü:H rtl.ne, 
o,.>1a oku\ bu1unnHtyan \."io};";.yet rr:P.r:
kt'Z'](•rinde dP Maarif nı.ü.ciürlükien
nc ıbtrer dilt'kc-e- ile rr:tirıcaat ooe
c~l<J""'1ir 

.3 - İsll"'klderAl su i&rllal'ı t::ı~ıma 
l<rı Iazım<hı-: 

a) ~rüıık: olınr.~. 
b) LlôC ve ort.1 okullar tcı!im~yt~ 

:narr~~nin her sınıf ıçin l"!-pıt l'ttıgl 
yaş t l>ulımmıolc (oııta okut birind 
B>Olf dçin 12_ 16, ikincl sınır ır,;ı~ 

13.-17, üı:Uncil sınıf i<;-i,n 14-18, lı-

El' bırinc ii!lllf iı.,·in 15-19, fkmr.I ı;ı.
nır için J.6-20, üçüncü sırıır ~ 

17-21) 
c) &'<iı"x:e, ruhca ha>!•, ill<tli, 

,:ı.kat ve ku.;url~ olmadıgı raporla 
teı;.pit rd'iltmit olınak (rapOt" üı11ıek .. 
Jeri okul ida.ttlı•rin-drn alınacaktır.} 

dl Fokir olmak (fakiı'lik belırele-
ı\i.(]ln öıneklf'r'i okul ıd.Jff•le~:inden 

il ,lJl<icadtlıı•.) 
e) C•l4!'a.ılığı, zei<fu;ı, a!ı,]iik ve 

~iyef'i, tal~brsi bulurdt.ığu ok\.Hun 
ö;ret.mrnier klll'U1u tarahndan tas
dik edilmi~ bulunmak (çaJış.kanilk: 
ve ahlak belg.ı'ı....t öm(~ten o'kul!at\. 
daq ahnacalotır.) 

t) 194 ı - 1942 deno yılında sıntl
ta kalrn1.1 veya bütünlemeli olma
lııG!k • 

~ - J\lüsaba·ka lınl.'hoı.!arı lıü!ün 
sınırlar !çin ;}U tarihletde yıtpıtıeak. 
tır: 

a) Türk<:e - Edebiyat ııı·yllılf 
191:.? sa~ı günti saat 9 da.. 

b) l\t.lrmalôk 2/ey\Cıl/!9-42 çar
şaml>a a>•al 9 da. 

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

Nafia Vekili beya
natta bulundu 

(B~ taı'ılfı 1 inci sayfada) ı 

dty.,ruz. Bu arad~ bir çok eksik 
1.ilder oluyor, buna da sebep na
kil vasılal.ıınnın bir çok ihliyaç
lannın hariçten gelmesitlir. Bun 
laı:n temin ed.1mesi ve oozı kı
Sımlanmn da dıı.lıiJOeki fabr:ka
l:ı.ıd.a imalini temin için l~~b
büslerde bulwnakrtayiz. Elek
trik et'erji,..ni lyi b'r halde bu
lundll<'IJJak için ~bre ,Yoi<•n 
membatıa rtlan i;ıt:iMde çaresine 
hatıvurduk. Bun!.arm arasında 
Kaı·aağaç ve Tekitıdağ lm-\·iı ma 
denlcri ge>lınıekıtedir. 

YOL PROGRA..'\11 

Geçen sene tatbik'ne .b,ışlıtdı
ğım:;z mem~ket.Tn mıt'htelif \'"İ· 

l:i~· etlerindeki yol faalhetiııe 
pıog.a.m mucıbince de\•am edi-

• }XU'UZ. Üç senodeıiberi bu yo!'lar 
dım '4-06 kncımetre kadarı yapıl
dı. ikinci bir döııt vü• k;Jı;ımet
rcl k y<>lun ~?mmlaıııması için 
gerE.>ken Nıaliyetl' de~"3m ct
mck·te,ü. Bütün bımlardan baş 
ka yeni 'bir '\'"ı"ll pro.gramtna bnii 
larnııı,-lır. O da senede bir kaç 
vüz kilomeh'e y•'jl'roak surctile 
il-erliyecektir. 

1942 scne;.i nihayetine kader 
İstaııbull.a Ankara arasında iki 
tane sascmiz olacaktır. Bunlar
dan blri Şile - Kandma - Adapa
zar; - Bolu üzerinde, diğeri de 
İızm;t - Sapanca - Geyve - Göy
nük • Na:t"11an Ü7'E"Tir..d-en ~~e
cekt;r. Trakya,da yapılmakta <>
lan yO:'.nmızın bir çoğu ıltımaL 

ed' 1iş Ye bu suretle Trakya 

şebekemiz çek gcni!!lemiştk. Bu 

vuiyct memnunlyetbaill:!ir. Yol 

şobok=rz .garpten şarka uza
ttim a kıtadı.r. 

SUL..o\M:A İŞLERl 

Sulama işl.er>rniz her sene git 
tikçe çoğalıyor. l\.fomkkeln::izin 
miiıhım kı811ll:larını gelec~k İlk
~hardan iti'baren sulama~a baı 
Iıvacağız. Şimdiden suiam3kla 
olduğumuz Kıonya ovasını Ye 

, 
Tarsı.s \'e Kır~chir aı·a>ın Bcr
dan çay vasctasile sulam.kıta
~1·z. Su.laııan yerJ,c,r aras:nd. kü 
çUk 1\·ienderes ,.e Gc-dizin b:ıaı 

kısm>ları da vardır. Gelecekse
ne Cııkurcıvay• sul.am:.ığa b~slı• 

yı;,;caJ°t~z ... 
Vekil. Sl'hrimi7..d,e b·r haft.ı ka 

dar kala;ak tetki.kıle,.ıne devam 
ed.ccekrtir. 

Nakliye 
uçakları ____ , __ _ 
Amcrikada yeni bir 

noktai nazar 
Va"1n&'<>n, ~l (A A.l - V•pll'!' Uı 

şaatçı:a:·,nıd&n Mi'4~r l!on"° Kai~ 
AırJ!t'İki..cho3u; ı~rr:. tez,'i{"!°.ı.hl..ır-~1a.tt 

cluik:u.ur \.OD bi.ıyUk: n~ıyt~ uçakları 

imal ı<kbllrcei< ~:ık fabıikoları ha 
ine ift;ıg ew!ıne.;ıi l.izım geldiğ:D 

s0ylt"~tir, Mi::ıter Kaiseır ti<'a.ret ge 
.iler.Jti t•·hdtt eden denizaltı teh.H

kesiıne rı:ca:k: hu :nır•·tte "'-3.l1l k<ınu
labıJt'Ce k.ö:na<tLtıdıt-d.r. !\.Iartin 
).latlt tip'nae uça.klardan teş.k.;l ı•di

lrcek Oliyl k büyttk bir <na.kl tyr. filo.. 
sunun Amerikad;ın İftı:1ll~rt-ye bir 
günd~ 50(L000 ask.ı~r \'e 70.000 ton 
ı:.a!zeın~ ve ınühl'l'nm~t ta~ıyabl€'ce

g hl'.~ab <'"dihnektca~r. 9 gı·rrai tez
gahının ı:çak raur · :1 l hal:ne geti
ı'llmesi iç•n de 10 aym Gofrti gelrccğı 
ı;qy: ·yor. Bu f,obn:k:ı.la~ Mal'> t<
p'nde cnedl' 5,0-00 uçlll< yrpab;le
cı"lrtır. 

r SOV'RTLEBE \ 
\.. G6RE __J 

(Baş tarafı l inci .ahilede) 
Va.şlngton 21 (A.A.) - Voro

nej kesiminde Ruslar 4ıir lkıöyü 
geri alanı,ılar ve Ahnanlara 1500 
kay'? verdinn~lerdir. 2 Alınan 
alayı lırllıa edilmiştıir. 

Voronej şehrini hüctıll11la za.p
tetmek artık Almanlar iç~ ıınüm
ku.r. olrnıyan bir şeydi.r, 

Bu Yaz 
Kazanamazlarsa 

(Ba~aleden devaıa) 

nıa4ttip olur ,.e )Brkın anahtar
ları AlnoanJ anııı eline geçerse 
ınütlefikler için vaziyet ciddi, 
mii,,-.kiil, Jıatti vahim olabildir .. 
dem~ bulııtıuy.,ruz, Ancak, Bii
yiik Britanya adaluının, İrlan· 
da, lılandanın bi.ttr talıaşşi.tt 
ınerke:ı:i haline girdiğini ve İngi
liz - Arnerjkan ~anayiiuin tayyare, 
tan.Is, gemi inşaatı baluınından 

bilhassa dev adımlan ile ileriye 
(ittiğini gözden kaçvmamak la
zımdır. l\fötteCikleriA hesabı a
şikardır. 100 - 150 bin tayyare
ye sahip olarak Almanyayı en 
önce handan mağlüp edip yık
mak, cmdan sonra Avrupa kara· 
sına çıkarma yapınaklı:r, 

- Bir millet havadaıı~·ılulır 
mı? 

Sorusu bu noktada yerindedir. 
Ane k, tayyarenin yeni harp • 
de cepheleri sökmek, onları 
perişan etmek, şehirleri harabe
zara çe' irınek, halk maneviya
tını sıfıra diişürınek haluııuıı • 
dan oynadığı rol g-<YL önüne ge
tirHirse bu seru~·u: 

- 1\-liiınkündür .. 
Cevabı ile karşılamak gliç 

değildir 

Bir türlü aklımızın almadığı 
bir anla.,..,na sulhu dışında görü
lüyor ki, Sovyct Ru•.vada bar· 
bin Ahnany a t.ua(ından kaza -
nıinlası dahi diiu~·a harbini hi
tir.,.,ck bir kat'i \"C nihai "'bcp 
de!'il. ancık harbin sonu erecek 
saO.alarından biridir. 

SVKRO AHMET 

rALMARLABA.) 
' GiRE 

(Baş tarafı 1 ioci sahifede) 
köprUıiJaş;. 'T-0ıx.ıncj şetri Alman 
kıt'alarm:n elindedir. Sov~·dle
rdı. bütür. taarru-ıları cı.u~ıman 

için kanlı kayıplarla püsküdül
l7'~tiir, V<><0neı çe\TeSindeki 
clurumu giif!teren harita Alman 
ba:nnı tarafından neşre.dilece-k

tir. 
V~ı. 21 (A.A.) - Mare5al 

Von Boci< çe'lc>!nıekıte olan Rus 
kuvvetlerinin riçat hail mnt 
k<'.ı;mee çalışmakttadır. 

Ruslarm, Ra.s1ıof şehri.ııi müdıı 
faa edip etıniyccekıer· meQİl'll 
gilbi gör!ir.rnekted'.r. 

---<>---
Türk Basın heyeti 

(Baş ı.arüı 1 inci 5'tbi1ede) 
<.6alrru.Jii milltıti fiJtk mitillt&ne dalöt" 

\ülda bağlıdır, Müşterek mu.r.rtıele

nin Çt'tfn yılları h.a~ırası. iki ınilleln 
kall:ı!ııöe ya"""'1ak;ta olduğu g'bi lı<ır 

ikisimn de JÇf•f1tİt.. aüzele.rt:'k y~ıi

<len kı<lkJ.rur>ök ıçio. kuwe<t bu!ınUf 
~·ltrralar:ndan di::t"an e:ur\U' ve iftl
harlan d'2 :r~a.roo.k!adır. Füh..-er 
Ray.;t;;,'ktakı nuıtkunrl.a, Kemal Ai&
tı.n'kün i<lat'l' ettiği müctui<elen'.lı ve 
tillt< ntk::i>bırun Y"l>1Cı <l!'tıasın,.,,, 
ypni A'\Tupadaü genç rnilletlerin 
;ırl<ı!Jfı.b lı&rekc<tlrı-'ne öanek tı'ş:aJ. 
(•yJıedig•n-: söylen~şti.r, Filhakika, 
tünk \·e a 1an il?ti.la1lt'1'i bf112.er se.. 
b,.pJı•ı'den dC>llmu:;lur, Ve iki hare
ket, seyirleri başka olmekla bera
lıer ayni <An3ıÇlar• güt'.1\Uşleıt\itr ... 

Türik: gazeteciler heyetinin reisi 
B. Sadak bu nut!<.a cevap \'ererek 
lf>;f>idlou: ebtiktoo sanra ~le dOO\Ôli-

<Şimd; olduğu gibi lb,;çı,;r zaıın<m 

da <.iüşnan olar;Jı: k•lliı karşıya g~ 
nıeml.e olun Alman vp Tütk mH}et
lerin; bir doolluk bağı blrle:ıt·"1melt
t..;.dtr. Burad.an götü-rel·~Jn1h hatıra .. 
}3r çdk: kI.Yınctli o}nl;.kta.n ve topl;ı
Y3"aİİ:m<Z intibalar çcc< faydalı ol
mal<tan bili ka\ıruyacalıılır.> 

Türflc. gaztıtıec;lo:tl akı~ ~abancı 
basın klü.bürıdı• '.harici matbuat d~

rektörü or-tn. e1("i u~~. Schrr"dt'in d':l
veıtlıtii olarak buh.rnmu,şlardır. 

l~DAM 

1 Asileri Vaziyet · ı ANKARA 

Don havzasında hare- HABERLER 1 
kat sona ermek üzere ~-======~ 

(Baş tarafı 1 irıci sll1yfada) 

rının elin<le buhındı.~unu. o~ldir 
mekl'edir. 

Daha Ceupta yani Don hıv
zasmdaki hareHıat a~ağı yukarı 
son~ ermek ü1r.n•d.ir. R<»tof Ba
n, Şimal ve Cer.ubund.an Al
man kıt'a-Iarı tarafındau ku~atıı, 
mı~ \'e ~lıre üç tara.itan ıa~rruz 
başlamıştır. Bu vaziyette şehrin 
uzun müddet müdafaa edilebi
leceği çok şü.phei.dir. 

·Don havzasında harekatın so
na etinıes nden sonT. Alman ;)l.'

duları ne yapacaktıı '! Alrııa" 
Genelkur;ınayı burada önemlf 
bir karar alma]\ ml'\~iinık bJ
lunuyor. Bu kararın ~u ~ekillcr
de teu.hürü mouhteme!diı'· 

1 - Don havıasmm hem Şi
malinde, hem Cenu.bunda hare
kiı~a dc\'anl ederek ikiye ayn!~ 
mı.ş olan SJ\·yet kıwvet\t'ıi üze
rinde netice atmağa çalr.j<n•k. 

2 - Yaln:z Ş m2Jtleki dah3 
hafif Rt's kuv\'etlerini imha •a 
çaltı;mak ,.e C..nupta beklemek. 

3 - St&lingrad doğusuna çe
k,lmckte o1an S:l\-ycr k:smı kül 
\i;;'. klr~;,,,ında müdafaada L!a
rak Kafkaslardaki Scl\'yet '<uv
,·elAeri üzerirıdl' netocelet· :l!·a
nıak. 

Alrnarl.da.r, K.J.Cki1.;; ist. kaıne
tinde ılerl<-ı: ye muvaffak <ılur
larsa ıı neticeleri a!ıthilecek.ler
dir· 

1 - Bol petrde kav°'JaCG '' \'e 
hasmtnı bundan mahrum elmiş 
bulunacak. 

2 - Ka&a.sların ışga.lıle flus 
d.onan:ınas1 Kara.deni2ldc bar"l:l 
ml'yacağından Ahlan Cet1up cu
d1.ılarınm ikımalin, denizden ve 
daha süratle yapmak Lmkaııı 
ka-zanılaeak, 

3 - Alman orduoo öniımüz
deki kış ıçin gen~ hır harekıflt 
saha.>ına ka'll1t.lşmuş olacaidtr. 

4 - !kinci cephe tıeıb1ike.;ın: 
uzu.n b!f zaımaıı için .kökü.nden 
s'..!kip atımış olacaktır. 

Fakat buııun mah-zut{a.1 ca 
yW< değildi<. Almanı.... bu def.ı 
Şımalde S<wyet ordularile !H3 
te de boy ölçüşmek zaruret.nde 
kalacak'!ardı.r. .Alnıan OMusu 
QOk gen.i.J bir sabaya yaydınış o
!8tılbır. Zaman daha ziyıtde 
.müttefiklerin lehfac çal•şh~ına. 
göre 943 .ııenes'n! de diişıtnanla
rına kazanrlrmıı.ş <ıla.cakfard:r. 

Böyl.ece aSrk c~esindıe h:ı.rp 
943 y~ında da yeni taarruzlar
la IA!har !ıaşlayq> devam ede
ceJ<ı\ir. 

.Aı1ınan Geneftunnayının ka
rarını önümfüıdekl günlerin ha
reke.tl<!rinden öğTeneceğiz. 

* 
Günün tenkitleri 

(Ba§' tarafı 1 inci sah'ıfede) 

Büyük ve eski şehir beledi -
yelerinin eski malıallelerdeo. 
birini ihya etmek, restore et -
mek veya yeniden kurmak va· 
o:ifesidir. Bilmiyorum, İstanbul
da restore edilebilecek taş ma
halle kaldı uu?.. Kaklı ise o 
mahalle restore edilsi.ıı, kalma
dıvsa İ>tanbulun 500 üncü yılı
nı. bi)yle bir mahalle kurıı;p kut
layahm. istanbulun kapısındaa 
girenler evvel.iı bu eski mahalle
den geçsinler <l.iyorum. 

sEL.Utl lzZET SEDES 

Kaymakamlar 
arasında yeni 

nakil ve tayinler -Adalar Kaymakamı 
değişti ve 6 Kay
makam Vekalet em• 

rine alındı 
A.nl.."8ra, 21 (İKdam ınuıha&rin-

d-<'n) - Buldttn ka.yroakaını B<Abart
tin Kargı•nın B~il, Karaburun k.aT 
ınaı!aanı.ı. Hulki ~!etin.in Arpaç:JN. 
İ!wa.n Üzalp'ln f{ozat, KaraiEalı Na. 
ci ,Mtat'ın ltdJr, Siitl,'üler Sadri Aı·· 
tJ~··uıı:ı K1igi, Göt'Cle3 lialıt Gökka.r
n<ı1-k·ın Kurtalan, . Şankı:sla hluhte· 

t'fll V('fa Ve:nrıedar<>G.~u·nun Nazi.
uıiyıe, Çl8nra Kı•rnal ErL'11.'in Pa.~ 
nos. Lldik Fahrettin .. ı\..hıoshaluıın 
L-piı·, SeyiLg.ızi H. l:'clıın .. ~ın'ın 

Şe·Tid'nli, Ş<>mcl!nlı S•clan A~tıolı:'ıın 
Pasinlı•r, Nizip Ce,·nt Yuı·ttaş'ı.n Hi. 
zan, Sa~y HMdk~ önr~·:n Keban, 
Ku ık·hau Mo.hmut Krmal Gilr!<l<'in 
P{9)f, Lkende."lJn !\ieh:ret Bell•k'in 
;ı.111Tadiyt-, Hadtrn ::\lı•hh 1:·ı.ıı~ 1un. 

Karlı.ova, . .\cıpay !I1 Su~t Kök.5al' n 
Sason. Lillt~burgaz Fı~t Gücyi.\cel'9n 
Tuzkıca, l'aMler İ*ende'rl:n, Ar
paçay Bed:re,lıi.n Saı11·r·n f>a1af"başı, 

Kurtafd:ı. H~hni Tuncer'in Kemalpa .. 
oa. H'.za.n Şa.kjr C.i..~I µ'.ın Gö:'Ck~. 

Cihan'beylo Hamdi OJhun'"'" Çe.
m~, Sa~ Nail Ök~.cı..u~tn Ku·ddıan, 

!\otuıradiye Bf'dr: İrh<"n'm Bah~. l't
d~r Ccla.1 İ74i.n' ..ıı K'ın\Ya Erc~l:3'. 

Ba&-1: A1-.urt K<><: "ın Liıl"bur

gaz, Po:--0! Cahit Octaç•ın I\Tıısta{a

k:&na~~. ~ir Fehınri. Kaya'nın 

Havz.:ı, Adalar Şe\·krt A~tUJlalev'tn 

Şile, Naz:miye Ct'.1i'.l't1An Ünsal'ın 

Çi.oe, Ilgaz Asalı E 'ıa Ş'rv&n, 

D•~ E'('lbi Bur>.k'ın Ba}'lcan, Diiıti\I 

Vedat öııie.'in Sül'!l1en<', M .. 11< .. ·a 

F.şref Eııkut'un Ad"lar, Kavak Basri 
Öı.cl'tn BaştJurt, Birmci k.a~yıua'katn.-
1* l.."Ur vnda muvaffak olan ma'7et 

ıneınmda.rly1!e Na.h.iye tnüdürlPri.ntlea 

Kemal K\ll!bf'ın Çal, Necdt!t Ba

sal'ın ~. Vala Kuı-lri'in Re
şadiye, Melkim Kes'k.in'i,n Liclık, Ne .. 

jai ~m Toıv!, Al; Rıza J\JKJ.. 

suy'un AdO'aıman. İbrahim A~' 
K•rııloah, Fa!l.llı: önder';n P""""11<, 
Oııınan Tol(a'run y_,,:ıova, Ali i.ttvt 
PlB8ır'ın Aluımur1 Şükrü Yal'lt.1V')ğ

lu1rıun C~li, Cenıal Tarla'wu 
Mihalıççı1t, ZiYa Kaaıı.ıtroıılll'nun 

Boczcaada, Nezihi Tümıey'ın Meri(', 

Bwtıan Ailkar''rt Karaburun, Tahir 
A!lııman'ın ~"3-zl, Cemal ~
ran'ın Sınduwı, Fevzi Tajb.l~'ın. Sa
ray, Namık B~'ln Liıp9ck.i, Hııldu 

Ülkrn'm ae,.,eh>r, Nihat Alp'ın sut 
çüJcr, \'e~ Ertür'iio Acıpaşa.m, 

Er!ujjrul Silex'io Datça, Dervif Çı• 
ğıltepe'run Ilgar;, İhsan A1ıa<tı.n'ın 
Giimüı,ıhact4aöy, Se-;ket Y.-ı.ı·un 
Koıan, Kemal Eti:oer'in DllOll, Nu• 
rc*liD Hazarın Buldan, N".tıx 'l'~ 

ı:en'.n Çu:ınra.. Sadık Artclomoç'ın 

Şari<t;ıla, Mustafa Güneyin Had1111, 
Sülryıman Recep Maş"ltuı'un !lf.,Qka, 
sc-rarettin Davun'tn UIOO<>rlu, 1<Jıy-

bmlı.klarına ve H~wa .ka,., 
ını eem;l Cal>ı>'ı:n. Zoogul<Lıik ML<k

>uı>çırltıiuJta n.>k ten ve y t <>M:!m ta -
,.-inleri ve lliztımu sa.bit oimafına bi
naıın. Gümü.ııtıacıkıöy ka,ınıakamı Maz 
l>aT Ba.,ıiogun, Sünmrne Kayrookıı

mı K3zın1 otncer, Şile kayma'kamı 
Ha;;ım Kuvan, Bozıcuda k:ı,ymalta

mı Seliıhati!o Üner, Çal kfı.Y"rlıılı:&· 
mı Rasim Arda ve Adtya·ma.n Ka,y
maKaml Şevk~t İçöz'ün veıkô.leı emo. 
ri"" alsımıılar yük•e'k ıa..t>llt.. i.ktir 
ptmişlir. 

Sami sordu: 
- k•ar.l>ulda ne yapacal<5ın? 
- Hıç! Şöyle bir g<'<:I! o]., un, 

!\'ieıı uzak katmak isıliyo.nım. 

- Anlıyorum 

,--
1·KADDN 1

----.. 

Hikmet )lıüyo(>k kardeŞ:nin Hay 
re< bey1e senli benli görüşmesi
ni onun otoonDbilinden1 üzerin
deki şık e!'biseden daha zıyade 
beğenmişti. 

H kn,{ t yaY~ sesle b:rden 
biı-e ~ordu: 

- Bar' mes'ut musun ağa· 
ôe\"? 

S mi düşüınaıL 
•E·~ B krnc-t, bana rr-k o ka

dar 'benzt'lciyur. Ben orıun ye
r -rde olsa :r" bu suali S()rtnaz
d m Hem de böyle düpeclnz so 
r .act3t 6ual mi bu? Demek kl 
Ili'J.-.ıınN b !l'den daha tedb;rSiz 
ve 'ha sabırsız ol.acak .. 

H v c ı MAa vüzünde b~ 
ger kız kravetir;ı muhafaza 
ed \'Oıdu, En uf alt b r re' ccan 
c't vuncıı, yıiızıi he~n kıızarıyoi' 
d 

Sa.rri du., dü ,çocuğun ,u 
sua' re de ne cevap v&ifü? E
'l'et r shclen ondan mes'uttu.> 

n. ci ki: 
- S l' n için saadet nedir? 
- Saadeti aşkta m , parada 

Nakleden: 1 
Muammer Alatnr DEGiL Mi? Tefrika No. ı 

_(45) 

ır , b·r emellf'' taba~ k l'ttir
ırPkıle mı btJu?'9'Jn? 

Oh, a,'llota saadet ihiç dü
~ıur. yortrm bile .. Çünkü bÖ'Y
le saadete eri~k kad·sr !mlay 
şey yek Paraya g~ •n<e, gali
ba. o da saadet temin eden b:r 
kuvvet deği\! Yani paranın da 

es4d şıirli l:;iraf-ı yok. S1a<lct ht"r 
halde muvaffak ol.makl.a galiba! 
Çünkü aadetı ben daha ziyade 
!Ilfuıe•ı , r haz telıikki yorum, 

- A ne ı bana seııın de Buc-
saya giQeceğıni so, ledi. 

Hikmet ~•ni ~: 
- Evet. ı;1ıe ... de.dl. 
- Muvaffak) et d ye bahsrt-

t•ğin o mfınevi haztı:a •n3an her 

Yf"rde eri~ilir. Ha isıtanbulda 
< muş. ha Burs2da! 

H..knıet ,kard<.-şinin yü~une 
ba.kt•: 

- Bu s&ilnüzü i) i anl..ma
dmı. Yo.<sa bcn.m!,e latife m e
dıiymr urı uz? 

Dedi. 

- Ne d'v.- Tu1l'fe. edeyim? Yok 
sa İstanhull!a ma kalmak istı
yorsun? 

- Ah, katıı.bibtıın, ne .yi ola.

cak. 
Köprüve indı:er. Sat!' k :ıie

§ini Kn:'k(h bır hkantaya 
götü...ı'U K 'ıtt: 'n• hıra •srtıar
lad• B<'ralbcr l • 1 r vemek ,..,._ 
diler. Bir m;;.c.ie, daha kc!"!US-

tular. 
Va t geçiyoı:tlu. Sa:nı saah

ne oo' tı· 
- O üdara dönecek rı1sın? 

~c ğ ır., bll r, ce 
· yoruM. Sı

l" !'" a g d<'ce :cı, ~t.ırdır 
g'tugım yok, 

- Peki, gece nerede kalacak
sı'l• Bana mı geleceksin? 

- Hayı , hayır, sen ra'h sız 

o'Jın.a! Beni mi f r edecek <rka
daışlarım var. Kalkalım öyleV'*!, 
Sen.n ace'e ş~er n vıır ga' ba' 

- BC"l şurad.an bic telef<" e
dc~un de . 

s,m telel!oıı n •a'Jına g tıt 

HaıTet be.> ı;.~m rasını ~ctL 

Hattli Sami telefonun başın
dan k~lkıtıktan &anra, kendisini 
tutamadı ve hayranhğuu anlat
tı: 

- Belkı söz1er' m, tulıafına gi 
decek amma, agabey, sana i>ylıe 
g pt.:; ..c'.yor.ı.-m ki ... Bı!n;m şim 
dı önü.mıde oşııması mUşkül u
wun bır c...ken l \"3r !3u ~ 'u 
kola \ kla nas.ı aşmalı' B nun 
SUT! nedi•? 'Bunun hakikaten bir 
sırn \'ar mıdtr? Çok mu çal.ış
mak lliım şans mı Ja:zr l.{'ka 
mı t.t?•m' e ti:z.m b 'm ,.,._ 
rum. Bn de bir gün bu volıı 
rnut;a tıa '1i'P öte tarafa geçmek 
a-ııın ndeyim. Böyle lrorul'tuğu-
1""1.ı tuhaf bu\rra. B•r kaç d.ıble 
ıçtim ı)o:> ol'l<ian.. Yoksa bunlan 

Jna söylcmeğe cesaret ed ez 

dnı. 

(Daha var) 

SAYFA.-------------

l D A G A R C 1 K. ~-:---J 

M e,qva ve sebze meselesi 

Satık! ba~ka ,;"ylcı su palıaı>ı
ııa llll'İ>. gtb•, gazeteler kaç ~uı>
dür .;ebze ve meyvarların at.t.~ 
p;.hasına oldu.gundan si.:.ayet e
diyorlar. &>hze ve ır.ey\'avı val
nu bu arp \'e darlık iç'ı ~it• 

0

de
ğ'1, bar~ ve bolltrk zamanu:da 
da ucuza, haLtİl bedavaya ye -
mek ı.~liyenler bahçeli c\'lerde 
oturmalııdır, Hani ~'t. mcyvala -
rın en harcı ıil"m olanı dut bile 
hu sooe y'İraıi ~ten aşağı ın
medi ,.e şimdi ııcın tuıiand& ol
duğu ıçin yeniden kırka fırladL 
Fakat ben, y1Ua.r<i~nberi ol<ltı,ğu 
gwi bu yıl da duta bir mctdik 
bile Yermedım. Bahçedeki kıoca 
ağaç. bize de, kaın.şulara da ool 
bol yetip arltıgı gibı kııı1lar, 
ku.,.Jar. karıncalar, ha,ttiı dut yi
yen birçOk kedilere bile a rt.ilo 
dl<ttan gına geldi. Bitişik :.."Oıln.. 
~ulanın ıııdan biri ba hçcsindcki. 
tam on altı ıığaç \'e bütiin dal
ları pıtrak glbi çeşitli eriği yir
mi liraya sattı ki bunlanıo kilo
~u be~e bile ge nedi. Berı de 
kendi tarafıır.da'ki ko~kıoe&man 

bir erik ağacını iki lira~ a ver -
din1, bonun üzeri~ en ~ağı 
eli kik> erlk "ardı .. fübarek ye
!!lll'k'e filan bitec tii'k•• :r ~ey 

DENiZ HARBi 

Almanlar 
104 bin tonilatoluk 
16 gemi barudılar 

Beri n. 21 (A.A) - Alrı:an 
ordu.arı başkoınuıanll'ğının teb 
liginde denrliyo- kı: 

Alıınan denizall;ıan AWar.trk
te AWt: ad· lanHn şnr"'1.ind~ b.n 
tonilato tutann<la 7 gemi b~tır
nı!<]lardır. Bu gemiler Afrikaya 
harp malzemesl gö.ti.ıren v~ kuv 
veth ibir hima)"e altında girlen 
kafikye dahil buıunı..yordu. Bu 
ııeın !erin i.çinde mooİ!l'\mat yük 
lü bir de \·apu.r vardı. Bu ı·apur 
in.fiı1.ak eı.nıifli.r. 
Diğer bir Aimnn deıırıaltısı 

So.ınt - Lavrcnt nl"hrine girerek 
himaye a)tında g'den bir kafi
leden 15 bin tonilato tutarında 
3 gt"lltl banımışt.ıır. Bu deniz,.ftı 
4.500 1ıımluk diğe. bir vapuru da 
txırpı!Jemiş Ye bll vapur müret
tebatı tarafından terkedilın' ,tir 

Bundan 'btŞka Amerii<a ~~la~ 
rında 51 bın toni)ı}ıo tular;ı1tla 

altı gıemi batml!n.ışt;.r. Bir tica
ret gemisi de tıoıp;Ue ağrr hasa
ra uğratılmıştı<'. 

iBöyllece dü.şıınan rica.ret filosu 
oon dört. gün içicde Al'man de
ni.zaLtı1"'rın.ın hareketlen Lle 104 
bin lıonıil:.ato tutar111da 16 gemi 
kaybetırnı~.r. 

MalZC1llie t;aşıtl.cı1'.na hücum 

ıeılil<fi 

Vaşington, 21 (A.A.) - Al
man uç;kl.arı Amerikadan Rt 
yaya gitmekte olan bir geroi ka 

fillesine taarruz etmişler ve 220 
kadar bomba alımoşlaııdır, Rus 
uçaklan müdaıhale t:tm•ş , e bir 

ÇGk A\tnan uçağı taıtırip edilmiş 
tir. 

IKafi!.e yoluna devam Potmi~ı:r. 

Japonlar Rusya
ya taarruz 
edecekmiş 
(Baş tarafı l inci sahifede) 

Uo:ak:şarkıtakı Rus ku\"\•etl(r>nin 
önemi lıakik.ında hiç 'bi.r malu
mat yo.kıtuır. 

Geıı.eıtıı.l Meç' in nutka 

iBerlin, 21 (AA.) - F~neral 
V<ın Metz Beırlin rad.ıyo.;unda 

söyle.diğl •Tabiye, strateji ve si
~ t. mcyzulu bir nutkunda 
ezcümle şöyle demiştir: 

Japmyarun haı<be gi.nınesiy
Le, b\iıyük miliver devletin 
ıtıırate)ık i;lbirliği bir zaruret 
hal ne gelmiştiT, 

A l!ı.1 adJumna karşı J~pon 
hucumundakl fay-:'a da A'man 
baş'l<Oll'utanlığırun gözfu..ıden 

ka~amaktadır. Buna &'}vyet- \ 
Bi ';ğini Vladivostok y:ılu i

l a.şe imkansızlığını da katma-
1ıdır. 

0-..ua C•mal KAYGILI 

degı~ lı ki. Gı .-c. gür B.ktı' .. 
yündeki bır krabaın iıızc lnc 
ç&nta dolusu n lıcdı:n _dtali 
kadar kay ısı getırmi~t.. Bu" ar 
kaç gündür Ji,\oruz, h~af ~ 
~e:rboli.n~ .rl\'elİıı; yapf,\O 
mübarekler htıliı bitecek., Y. -
nı Jaşıtmızd~kıi koıır~u.nııız.ı!l ya 
1'k, kışlık büLun S<"bıe ve mey
va ağaçları bahçe;h:dcn ) eti -
~r, o bunlardan ü:.1e!'k, S€ibze 
Ye mey,':lsı az bir vilayeLtrki 
oajluna da bol bol gönderil'. Be
nim ba'nçom pek kii~üik oldut":u 
için• tabii bu kadarını yapa.-nı
yorsam da, ne~mandır boş du
rar: dört beş yüz dönümlük ar
samı bu sene bir ha}·ır sııhihi 
F.endiJiğirıden .belledi, ~apaiadı, 
1araelaladı, ekti, suladı .. Ş'.ır.d\ o
ra.da kabak, hıyar, mısır, doma
tez, b-'bi!r, sa.kıı \'e helvacı ka
bağı, ne ı:ıt~ı-scui.ı, bol bol hept>i 
Y.ır, Dutu \'e bi!tün kışı idare 
e~ek cevizi de Laba! İsta.rlhul
da zcnzeyat ve m<•yva paha'lt -
hğmdan şiok;i~ et edenler, d<tl • 
!arı va.r<a, bahçelı evlere la'j.!I'~ 

btnlar. Bilmem ki aparhmanla
rın damları da lıoµrak ve gübre 
ile doldurularak sun'i birer bah
çe haline getirilebilir mi? 

Afrika harbi 
(Ba~ tarafı 1 iııci sahifede) 

d~n mu\ a{Jiakiyct1e hücum edil 
'tTIİŞ ve bunlar tutu..,tu:rulm'"...ı~tur. 
Orta bü,1 "l<'lükte ~mba uçak
larLlll<l'l muharebe çe\Teslncie u 
çaklara ye ara'balanı hücum et
miŞ]et-; inf.Jaklar ve y~nginlar 
çık a?Qn!şlardır 

A 1 ma.n 11ebliı\'i 

Bedin 21 (A.A.) - M.sır'da 
İngiliz t..arıx.zları püskürtül
müştür. 

Aiman bava kuvı-ellerl gece
leyin iskcn.dcriye clola~\arır.da
ki aSkeri hOOcfleıı-e ttar.ruzl:<rda 
bu?unınuslartlır. 

Askeıi dıırı,.,n 

Lon.U:ra ıı (A..A.) - ReLt\crin 
aSkeri muha.rrin Annalist yazL
Yor: 

Son on ~"ldenberi şiiphe yok 
kl teşeblıüs kat'i 91.lretıe İngiliz 
ler&n ermdedir. A'.ıınan karı;ıPılc 
taarruzları, dll,<mı:uıa y.alnız in
san ve :wı~eme ~a'kı.nıuıdan 
pııhalıya :nal olmakla Jcatm~mış 
İngiliz mc\'Zilerinln s~lam ola
rak dın:ması yüzü.nden de hiç 
bir netice vemıcmiş bulunmak· 
tadır. 

Roırwnelin ~i halde, İ;:
ken.dcriyeye kadıar lk>rlemck ü
mlrliylıe umumi bır taarruz ya
parak biitii1ı km.13<rlnı oynay!oJ> 
oynamamak dhetini, yahut rer 
hangi brr hava taarruııuna daha 
az ıraruz -kat.ı-cağı baska mev
zilere çeki!:mek 'ldızı:n ğelip gel
ır.edi~ini dii§>iinmckt,,.. buhındu
ğu rnuh:ıkkak1.~t'. 

ikinci cephe 
(Baş Uırah l inci sahifede) 

ğmı söyledikten sıon.ra, aksi fi
'kir kabul edilecek olursa Ame
rikan kara ve hava !kuıv\"eOeri -
nin İngilız adalarına gör.deri! -
mesin-. nasıl i:zıılı edileceğini 
sıorızyor. 

i'kinci cephe için Loyd Couun 
nutku 

Blalapool 21 (A.A.) - Bayü.k 

Britaaya maden işçileri ser.elik 

l<ıonfl"l"ansında söz söyleyer: mah· 

ruıl:at nazrrı 'bi.n:bc.şı Lloyd Ge!
o:nge fazla istıhsal lehinde nıa

deocilere bir hitap yapın.t§ ye 

müı.-tehl.iılderden azami nisO<!tte 

ıEıhı u.kat tasarruf ctmel€1'1ni 

istem~tir. 

Buındar.. •-onr:ı. ioor.!erans, bu 
J ıl Avru.pad:ı. yene bir cephe a
ç,)rnası :hak.Jonda Bi:rle:ı\k mil
letler tarafından alınan ıkarart 
iyi karşılayan bir takrj,, ~ •r t 

kaılnıl 1>tmiş, askeri durt."l'tlıın 
müstaceliyet ve vebaJD{!ti ba -

kım'!ldan böyle bir cephenin 

hemen 'louı'IJlmast liiızumuna ait 
kanaatini izhar eylemiştir. 

Ta ·ıir suret", bütün işçl1eri 
i1{nci ceplıeyi tutırak ,.e k:ır!l"a~ 
ici.n. gerekli te'-'birlerin lı<-p•ini 
t:.n . • ile dc-:;•€kl-cme~e mt'' 
bur etmektedir, 
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Amerikadan lngilizce 
Radyo Neşri atı 

Amerika Radyo Şirketleri Türkiyedeki 
• 

Dinleyicilere lngilizce 
Haberler Neşriyat Saatlarını Bildirirler 

n. ı:;ı t'ztın!:ı;;.ı 

''"°" 1 >,tet:e 

:a.•)0...- 1 t -" 

·n.ıs. 'h 30 

! ~ !1 ı. 

... o·o · :. '· 

21 J" J j 

21 ı:;... 21 ) 

:ı S0---21 4:; 

• 
> 

.... ır.e-r·ıı •n t.ô..111 1 
H~ rn' lı·r • 

• 
l!~bf't• ~ ~ 1,aJı•;Ji 

• • 
> > . , 

.. , Jır lt1 

• 
ı--.i;:..r· J 1'1fl ta.h il 

J{ bı.:t!e1 

> 

> 

• 
> 

• 
H<..btr'' in l.. •:, 

> • 

> > 

> > 
tı.~b e1 

• 
> 
> 
> 

• 
l-1 ;ı tahi 

• • 
> • 

H. be; ,ıer ., ta ' ·, 
v re 
> • 
• • 
• • 

ı l>eı·ler 

• 
llabt• •]p.r n t.-ıhliı1 

• • 
• 

l1obeı:ı:.nr bhJ. ve n;:ııxik 

71 ·4~-22.GO Jiab,.rlf'ı n tah1i i 
• • 
> • 

' . 
• 

' > 
lI.ı~· :e-"' n f }u.. C ....... L::> .._ 

2..,·on--ı:_ I5 JT<tb~:~, 

> 

• 
• 

' :o -23:4l • 
• 
• 

• 
• > 

F-.z. · ı. ç.ı~_:ı·~~ 
c J }l.3 ~ t'1ı 

• • 
> 

Piı-Z.:.. 

Ht>r g:u 

> 
Palv • 

!lı·r l:l.ı ı 

• 
I 

1!,,r &ün 

• 
' 

!'a 
il r .. ~ l 

> 
}'3.Z .. 

c ... :n~ 
I'<..r tı· C.ı .. -n a 

C• n --1 

• 

Pn..aı 

• 
Po a U.. ı .. C a ,.1,;1 

• > 

> 

Pa 
• 
• 

• 
• 
• 

~· ~ g.ln 
> 

raz. .... l 
• 
• 
> 

Jı r gi.l:~ 

> 

• 
J>:\t.it' 

> 

• 

• 
• 
> 
> 
> 
Ji c 

r c3ı1•· t 

• 

ı~ •d.yc 
NJt,.,<ı. 

r 

wı: '' 
WJ\lH 
'Vl.7RüS 

WGE.'1. 
WL\\\) 
WLW 
W!lC"A 
\V"iRT 
'lJD{>S 
WGE.~ 

WLW~ 
wcw 
WGEA. 
WRC\ 
\VNll 
WB<.ıt;; 

WGEI\ 
WLWO 
wcw 
wm.• 
W"C"/I. 

WB ı> 
WL\\ ..J 

\\1 ... 
\VL\i; \ ,, v. 

\VC\V 
\V'l.l 
\VR• \, 
WR ., 
WRl'L 

\VHUW 
wnu: 
wr.wo 
WCHX 
WCRC 
\\,'Rt' 
W'Hl'\V 
\VRlS 
WLW'1 
wııu~ 
WCBX 
wcnc 
WHT'L 
WRU\\ 
\VRU:s 
\\TLVı"' ): TL,,~.,. 
WC"\'\i 
V-.,Y'f~\\TI 

'l\ ~l j .... 

wcv, 
, 1;tTI.\ 
\\'Re , 
WT<l'\\ 
wm;. 
WHUT, 
\\"RL'\V 
WRt;,., 

17.,,780 
J:l . .:?JO 
ı~ ~31) 

15 2:;0 
ıs,e;o 

15 l50 
17 iRO 
ıs ~ıo 

15,3.10 
15.250 
15.350 
l5,S30 
ıs l>•ı 
J 7 ,il.ı.tJ 
ıs.2ın 

15 •. ~ıo 
15 :.!30 
1.1650 
15 ıı.10 
ıı;, l :.0 

17,780 

15.210 
15,251l 
ıs.::nn 

15.850 
15 ı;~ 
15~10 

ı• ~51 

]] 7)0 

P ·, ıo 
f ,, o 
l ';"1;-{) 

~.700 
6,0-!0 

15.25n 
l5.Z7C 
17,830 
11,790 
9.700 
6.040 
15.~50 

15,210 
] ~. 2·i-0 
l 7,830 
Jt.7W 
9, 700 
6 IHO 

•• 
15 llSiO 
l~.2!10 

16.2TO 
ı ,ıı50 

l'i 7JO 
9 "00 
li fl-41.l 

ı l • Y'O 
n.703 
ı\.04 o 

rn.a 

16,8 
19,'i:! 
19.5" 
19.7 
18,9 
19,6 
16,6 
19.72 
J9.~6 

19.'I 
18,9 
19,5fı 

19.8 
l~.8 

19.72 
19.5G 
19.7 
18.~ 

19.ö• 
19.& 

lr.a 

19,'i:! 
19,7 
1P.'i1 
18.9 
19,7 
10,7:! 
lr..s 
2 .4 
30.9 
49.6 
25 ı 

30 9 
•9.6 
19.7 
ı~.6 

16.8 
25,4 
30.9 
49.6 
19.'i 
lS,72 
19.6 
16,8 
25.4 
30,9 
441.6 
19.7 
19.7 

!8,9 
9.7 

1 fl,72 
,o.~ 

16.S 
25,4 
~0.8 

4-!l.r. 
25 4 
30.0 
49.G 

(Bu Listeyi Liitfen Kesip Saklayınız) 

2'?ı;/194'.! CJ.4..R:):\.'\16.-' 

ı )() ı- rog"t::"'l e n saat y. 
1;.::, \Tuc. :11"..:2.U çal);:I a m. 
- t !\ h•b"1"1 . ~ 

r· . 
12 30 Pr.!g 

ı 

4, 
) 

ati_ 
ın ve rı m t d)a·ı. 

: ~ 'kı ve tıj-'ic:~" 
ab r rı. 
Ş.ı k) v tuı k;.ıler. 

ıü ısa:ı.t ._ya ı. 

l (;;; 
U,45 Mı : I' ı, lı.yı"i 
J) :W l\Ie n eke: uat ayarı ve /\.-

haberu • 
)O 45 8e b si. 10 d"1< '.t>. 
20 5 ltatıy;.ı g.azete i. 
21 00 Zoı a t t..:CV • 
:1 o ~ı "k· Şa 1<1 'c ıu ·:ruıe~. 

. zı ao ıwnıı.,<:ı1a. 

~.30 Me!r..ieik.et sta~ a.>·arı. Ajr:ı-ns 
h:ıbt>rleri ve Bo!'Salar. 

22,50 l:"ar, )-k pro:r~ n ve k;pan:ş. 

Malullerin TütCn 
ikramiyeleri 

D a:.t'·io.1)')' &. Şub''!inden: 
Kay,l!ı n·alul su.bay ve rrsU;ı. ~·

M yetimlerin tütün ikramiyelerini 
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ın:;_ı'. ___________ _ 
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657n Neslıni Ell:~O\". 
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iŞÇi ARANIYOK 
İstanbul Elektrik, Tramvay ve TIİaeı 
İşletmeleri Umum Mtdlrllğladea 
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-----------~ - - -
• DiKKAT 

16/7 /942 tarihinden itibaren gazetemizde ne§redile· 
cek bilümum ticari ilanları doğrudan doğruya kabul 
etmeğe batladığımız gibi Ankara caddesinde Kahra 
manzade hanındaki ilancılık şirketi vasıtasile de al 
maktayız. Devamlı ve büyük ilanlar için hususi tari 
fe tatbik edilmektedir. Sayın mü,terilerimize bildiri· 

-·- -- ____________ .. ____ -·------- -
Üsküdar icra Memurluğundan: 

Gayrimenkul Satış 
iLANI 
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1n~nh mahcl 1'a1in Jlan n \·ere~e lrr.·rıJn n~enzil· "' Krrın !·!anı-/ 
mır haıııt: \·e ba.ht;esi \."e 'ra~·a kadın :-."{lk3ğı ve Ct:,.nır ~ı.:rif catl<le.;.;ı · 
rnıahJu.t SuhLlıı s,,ı n1 llaııı Sali ~iıı 8e1.:-nıi,•e C:.ıin · . şct'.f \'t:: na ... ·-! 
ro.t t·c ~,ı.ırt s.i \•a.ktJnd:an o.lup ta ır.amınD. .3~ yeJ11i11Ii ch:i vu\'!..i_f 1~- i 
rafiı ,\aıı 1900 bin dbkuz yiiz lira kıym{;l lakd r ed'ımis o':ı.ı fıt;.; 1 
nıetr~ nııırabb:.ıı n-ı;:.K.tar1r. -aki ya r1n1 k·~r,'r bi bc:·p l a:ıesiltı rlcru
nuııcı r:-rı nı"Sıf masu.ı.·a nı~i le-zi z.in nısıf hı.::.t>l'Sinin 2:!80 N"o. ıu ka

nuna d,t"vfi'k~in açJk attırma !le & ... 1ıfnıasına kaı~ar ''erilın:~~:r. 

HALI HAZlR VAZiYE'fi: 

2ô taj nu.n1ara.."ını tasıya11 2 m cıM1cr 1Jasamo.hı z.:_·nıini. una11a 

d-0.<.cli papu\lı.fk mahallinden i<;e riye giril\:likle zemin. taht. cliÖŞ'<'· 

L b;r sotr. ,o; lorafınoa 'faya ka dm ı,okaiiına ll1olır i'ki hüyük 

oda ile küxıül< bır soııchk ()dası ve lbir hehi ve ı>Jğ taralla balı.çey<.: 

müı'.evecc'h iki oda ile muııb.ha geç.i!cn bir oda ,.e ınNkur oda 1 

d'erunun.d« d&şf'med~ıı nç1lmı~ bir kapaklı kuyu ve b nadan 

lıariç zemı·. < ha<'op malta· döıjel i dadumbr.ı.lı ve harap ocağ> hav 

b;,. muUak '"' :c,;iııdp ufak bir gu suiiıanc·,;i ırr.e\''Cuttı..• Zc.mini kıs· 
men -kares:n:ıon ciö§cHciir v~ mut fi&:k:ın b~hı;eyc ~ı-~tllr kapısı va.r

clı,· M .. tfa:.'<ta,<i : -'a ~ap kapl ile tah:r:t eo•'ıın.~ olup ii>t kata 
çf,rn mediven sahanhğ• m2vcul ı ur. ll\1eroı\·en &hında bahçeye 
çıkı, an bir ko_.pı ve })ı(Jüı·unıa ine n 1aş bir mer<.H\·r,.,. .. \"aı d·r. Bo.d- , 

n t'l Ta:va kadın so.ka.Qına ıNi1c vcce;h o'labrın <ıltın. tesadüf 
eder. 

ÜST KAT: 

Ah<.1.p IS basamakla trabzons uz mertıiven ıle (ıkılır uzun b;r j 
sola tiztriı~tle rı•a)·a kad n sokağına razır 2 otf bır santl :i. cıda

sı ı-c bi~ ht'Ia sol t,1rafta bahçeye nazır 3 oda m~,·c, ı olı.p "'erdi· 

ven üurın<' t~saci(.f eden mahal de ik basaır.akla çıK.l:r b'. ma

san-turası vard\r. Bl.nan rı zem n katı bre.len du,nrr a t ta -"4 rı(' ..•. ~~'a·· I 
pı ç bölb"n'C'lerı ve t:st ~Gıtı ah-c:c:ot1r. Bin:ıda cleK.t-~~ ·" ...... 
fPE:\~Uttur. J 

BAHÇE 

22 - TEMMUZ - 1942 --------------- -

IŞÇ. ALI NACA 
BÜYÜKDERE 

Kibrit fabrikas · 
MÜDÜRiYETİNDEN: 

K bı ~ Fal>ı .. ..._ 1 ı\~ .. a., J!.Ü: ;y ı;;1·1 a &:ı.''1c' t.-.. JC. r Vf 

~· ;ı. ın .. t ~ır 

4 

Tı \ıl 1.ll~"'tk 1 ~·I 'lı?l<- ~ 0 \11. 'f' \){t t ... .l"ı IJ" ~ ) (" 

\,. -lıı 

!-lo""7a mı)ıS~u aatJ, r• içı,-., r .G.t-k ~I,,..,:c ~o.ı.1>1 ılac.,ıc. .. _ı~ lı .. 

·,lf:YP.lirc görf' c:ı;:;: bii,)Ln-a ıctı'~ ht~no lı' :..ı .ııc: lt 1ı. , ... 
170 f\ ıı·~a lu1da1·. 

1'.-"ıın,;-1 no-ec.ıoi Föatları içırı kadır. ıİŞ\•: e e yapl ı ı •. c.ik ş
n-Yt\!•'1<' g•.)r•" 75 lwrı.lfi1.;ın ııo kur ş.ı ~uı.mı'"". 

• 
J\"o.1nırı' ır.e~ai ~ıı~tları İt,.'l(l (,'OCU:~ .ı..;..;J,~:.:<f ~;.l:ll bJ 1 ı..ıcrcu tı-~ 

...ai>ile 135. uıı:~. 

fol) 'l"o 1 , l , .•. 1. hl .Y(' ... v 

Ilu kat>~ '1ir"ı ~:.ı1 ı;an1 .. 'i(- n r.wı'üyf'tirtfl' ~o· t: l;ö i 
t.:ı.n l 7f) k~ı'!">;~·a kadar 

C) F.ı ... ;ı ne~ <.('rPtlC .~ 

Koo:'(lin .. ı;y::ı~ bt"yc·t lıa.-..:.·t"yJP. f;1.b ll..:ı1ı.n gi.an.:..e y.,_ -cıcağı 1 
~ut ,. !'.l.da \.• L .:.aları- ('" 30 z.ın1 •• ~ Ha,·e etli,dtk":'t• J"Jl.e.f 

m• • lOu--.liO ku "U~a ~ d .... r üc:- t a-ın bll' ye 150 o 
2!jü kiJ · Jta ... au.:ı. •• ':"5- 110 \lll"' ~ ~ad'Jı• ala"' lwr ı ıYt' J.•0--
JıiO k ı a kJd.. f;5 ı.: a ... 1şc;~y, 95 k . .ı " 150- J"i-0 ık -
•.ısa k «! r c: ıa YP 220- 210 u .... <a< g ., c .. e .. ı . 
el' t • 

K ı 't g1, t e u t -noık ıu. rn. cre•leı•, lb s: d 
11i t~· Tı::ıtns csind.-• yut.ılı h' kiİI'- et' fÖ.P J e l'i f. ,. L 
l)ı;c 

~ ·ra p oı:anl ·ın ı: ııy .ı.d:ric ı d J' ıy J - ,. .. e - I;. ., oy y , 
tı ,.. eki K bııt F.av..ı._. rn..ıd .. ı.,yet ne nı.'· ,. 1<e ı"l t 
sıtı t.ı., ~ a be ..ıC' 11 • acaat rı f'lPM i ·j~ ol n r 

Tesviyeci, Tornacı, Frezeci alınacak 
Kıb:ıı. i"lıal Paen dair.:>lnrle ve)a fab: ~ tarrjrıl)..'\ es ndc mak ... 

~·llyvalı nlc.ıyvasız mi.ttcadd.1: ağaç1 .... ı·ı \-C har p o.:r bwvuıu. var- VC' ~ :ıık:nısı. r.ıttü\; ni ol· ıı.it çal~n)a.A üzPre b:t'inc.:ı sın f • ıyecı, toı-
dır T1.pu. ku.ytlın<la go.slerilcn ~~arını ınasura kadar &uyu I·a\ o- nac e rr z r "c .ıht.iya c \' 'd.r Fabr«Jd ~· p ~acnk in: an nctıees- '1 

Jup su yoıl'-arı bOuzlmu-tur. Bah çenın d'.ğe~ kc01-ıu hudutlar: kıs· J de göete,-eco•kıc; ıı.,.yeıe görr """"' ''•Y:< •aat b•~· ücretle• toy-.n 
Pdilrt·C't;tı:r Tc. olanla aıı vrs<? kı c biı· kt BU.yüke' r•dE"'<.1 Kılr·ıt 

m·en tel \'e kısınıcn k.-J:n~u ('Vİle ayf'ı.1 mi.~/.1r. Bnh~edcn Taya kadın Fı:h: '\kası iriiılu•Jye tnP -fl"ür~caet 2. !. iHln nlunur. 

rokaga çık:lır. Kapc" vardır. B· na umumi)~. ıt.barile ct;z·ı lami· ' •ı..m••••••••••••••••••••••••••••ıııl-
It' muhtaçtır. \ 

':ilfesaıhası: Tamamı 61Hmetre murat:baı o',up bunun J:l8 ındre •ffll!AA!ll!lmmı•••••••••••••••••••••a:ı•mı' 
murabbaı hına ve mutfak müteb <•k'c'• bahçdir. 

ı - İş·ou gayrlın<'nkuJü1'! arttırma şaııtna.mesi 31/7/42 tn~.h:in
den ıtibaren 9~7/6769 nı.:ımara ile Ü>M.ü.cfoı:- icra d•ırcsınin 
rr.r..ıa~ ~en numa:asıPda herkesin görebih11esi iç;n ~ ,.. k~ ~·. il3.ı,tla ya. 
zılı olc:ın·lar.clan ia:t}n n:alUr-ıat al ma·k istiyenler, i~hu ~ari.nr rrıeyc 
v-e Q!'~7 /6';6Q •• lU r:).•etjm;ıe ;ınü.ra<:<:"t.at. C't;,><:ınw,.,._ 

2 - .. o\.rt't·tn ara i~tırak tC'n yukarıda ~a~ı:i.ı .1 e~ın 
dl buçu~u rıig\:t<'tinoc Jl"Y nva milli .ıı;r ban}rnnın tenıı 
bu lndl e<lilec<'kıt r. (\lfe•ILc 12 4). 

3 - İpt ek ~ahibi alacak'.Jlarl a d.ğer a!iıkaooriurıı1 \ e 11' ılak 
hakkı sah~llc-rinin ga~·r.imt'ukul Uzı_,rinde~i t<.kiarını h4~Us-ıe faız 
ve masrafa du'r olan id'.lial. l'.'I i~bu ilan ta·lohindcn ;\ibaren on be9 

gün Jçınd-c evrakı n1L-·'b:teleril.c birlikte mc-muri\'l' .. •imizc bii.dirrne
lerı i·cap e<l<r. Ak·si hald 0 hakları tapu s'c ili ;ıc abıt olm~dıkça 
:;atı_i bt·de1irıin payı8 ·:r: :i:,ıt.dan hariç kalırlar. 

4 - Gös1Prilen gtinde uı1.tum aya i.:-lirak edenler arltı!"rfl ~cı '1-
na:r.csir· ckuTııuş vcı Iüzunılu ma llr!11atı alm. ve bı..:.nlı:ırı tar: C:"11Cn 
k::ı.bul etmiş ad ve itibnr o1 •ınurl ar. 

5 - Gayr menkul 10/8/42 tarih nde Pazart<S• gün~ s.at 
-14 ,Jen 16 va ikad:• Ü>ikiı da•· İcr;l mc:nu~luğu ıca u;; eda 1 . ' 
bail ~d·ktan •J>Ilra en c;ok ıtlıra ıa itrnle eci.ıiir Aıı~.ık a.·ıtını a be· 1 
del ınuı;a~men kıymetin yüzde yetmi~ h ni bu '11aZ 'cya satı~ 
ic- ı:ycn n a·tacağına rü-Çhnnı olan di&cr a'.r:ıcetkh\1.· bu1 nup l·a b~· 
del" burılar•n gnyrimenkul ile temi!' edil!miş alacakla:rı:m· 'l1 ·• 

mu undan iaz1ay<ı t;ıkma~a en çok ~rtt ranın 10.~hhii<.!Ü b,J;,l kal
mak üzere ~rb!ırrna 10 gün d"ha ttmdil .. ,ı;kııok 20/8/4~ tarih ~
<le Per~"mbe gün:.i saat 1 4 de ı 16 ya k.ıd-~ır !1 <Ltf1ar 
icra meınurılugu od-ası.ndcı. art tıtnTI'"~ bedeli o..c-.ııı-:- ı_ıiycn 1 t ~ lJL·rt 

ğ.n& rü·~hanı olan diğ"tr a fıkahla rııı U. ı n~ıyr'n1t'n:ktı ilt:: t~:n1 •ı f~ciil 
ı:ınlj .. acaklar1 m ~cınuundon faz laya c·!:.lr.rnak \'C muhan""•·~' k·~ 
rn<.*t:rı 'l yüzde- ~"C'1ırniş bcşi:ıi bu] mak şart le tr: l~1< arttı ... "rr i}>ulr 
edlllr. Bö:•· bir bedel elde edim cz:,e ıı-.ale y pıl<Paz vı ,,,, < 2~30 1 

Haliç Sahilinde Satllık Arsa 
P ij a~ar uı ')eı·cfJi bir ~erin de, her türlü deniz va~ıtalarından 

İ>ldad l' edilebilir depo ~ apılm ı)·a ..ı~eri~li Fen.,de -ahi\" olan 
- Jı.ir ar • .a tıhktır. 

Emlak ve Eytam Bankasından: 

3690 Fatih Fener Abdi Suba
H uıalıall~.J. Abdiilezcl 

pa~a eaıldeoi, PaHa 263, 
ada 2302. paroel rn ka· 
ın E,. 321i, 328 eu eski 
3.>0, 352, 3.)4, Yeni 326. 
n8 nunıar.ılı Sil :'112 

Kıymeti 

T. lirası 

14275.-

Te.nı iıı alı 

'l\ lira:-.ı 

14211.-

Yukarda adrr'i 'c tafsilatı 'oz.ılı gayri menkul kapalı <:ırf 

u-,uHi ile ve pr~in para il<' salılaeaktı.r. 

İhale Zi/8/1142 perşembe gii nıı saat 14 dedir. 

İ~trklileriıı ... uben1iz 'Enıl3.1t Scır\·isinc ıniirnea::ıthl teıninat ;ı,1(

C:l'<\İıni y~tlrinahırı ,.e 7okii( nıektup1arınt bi.r lira nınkabil::ı

dc alacak hırı ~artnaınc hiikünı ]erin~ ınu' af ık ~ekilde tanzinı e~ 
dcrc k biltlirıltn gün \C ... aatlc )Ubcn1i-ı satı~ konı) ... yonurn \e~ 
) a ihale !--aatiı;e ~·etİ~'l1ek Uz ert.• iadeli tJalıhiitlii ol.ırak pos-

ta~ a Ycrnıclcri. 7856 
n4rr ,ıraıı kanuna lc,'ll'ikan ge ·i bu·akı' r. 

ı; - Gayrııncn!kı..ıl kencir ne i hç:,lc oluı.an n15<" dtl\ı .. ıl \l..} ~ 1 '-•-K'8111W•ı••::!lmıs;mm::mı!l••llll••••••E•Bıım•lfrl 
verı·en miihleı iç nde p.nrayı ,·c·r mezse .hale ~a tl!·ı ır).holuı a~·ak -
kend.i 'nden P.VVc.'l C'll yLi.ksck te-k lifte bu'ıunan k rr SL' .ırzı:;tı1~.~ ol
dur,u b< leli almağa rc:ız? -0luP.:.a ona. r .. lı.t u:mc7 \"~y<ı ıJ lu~n'!. z....,a 
htm-cn ,yt:'d. gun nıü.d<ietl~ aı-t~ır maya ç 1 karıl e-n ı.;.·k arttıra.1a 
hal<> edilir. İki hale arasmd~ki !ark vC' geçer 11ünler iein 'iiz<lc 

be,;1en l'cs:.ıp clunacak faiz \"C di ~er z: .rariar a~ ·•c3 hükme hacet 
Kalrnaksız:n memuri_-etim'zce al tcıdan tahsil olunur. (l\Jadde ı3:J). 

7 - At;.,ı :ıııt:tıııma bedeli bari clnd{' o.';ırak ~·alnız tapu fera;; 
harcını, Ji~ni S€'TIC'lik \-'U!<ıf tav İZ b<XJi',:lıi \'C iba1ö kart.H" n:t!ların ı 
vernwğc medburdur. 

Müterakim veııg!for, tenvirat ve tanzifat H' teO:i:l'ye reNm;nde:; 
rnlt:evelHt bcle<liye rili>umu ve müterakim ~akı! icuresi accıya ait 
o'\ıru;.yt<p art~ırnıa b<·del'inclcm tenzil olunur. 4;bu gayri menk\11 yu· 
l<ar:da gösıe:-Hen tarih!e islanlbul Ü"'«üdar İrra ml'ını.rrluğ<J od.a
s.nda 1~ibu ilıln ,.e gös:tc-.rlleıı Ectt ırma :>Rrtnames. da. rf'sincie stıtJ.1a
cağı il3.n clunur. 

- --· --- ----
Eskişehir Belediyesi Elektrik ve 

Sular idaresinden 
'E,kıı;t~hll' bf'. "~ •Y 

rı:.ı.k~oJ.Jlı"'ICı:ık hL\.l-ıf'-r 

ı· ~ '-drik vr Sular td:ı.rı. inl' ı~·-ı; ~-" .. rwjan ''~J?'.'1111.d~ın 

ton·u 3 lira ıuu·1a.n.11'1r.••n bı·dl' ı !\l·ırot ve hC'her tonıı 

3 Jiı-a nı·tt~ r •. n1rn br'd.el 1i yn~ 3/8/942 tar'.hitıe gilnü 

Sl\ .t 1) d~ i~ı:ıle 

n "'' ~ 1'.!ıJıaJ 

ic:a t'd1lmf•k üzr•ı:-ı• kapııl za f w;-:·l!'.t" Pık.siltm ,.e kon•ul
r•n bıırdı l 17712 liı a muvak.~11 İ" • J.!ı l ... 28 lıı 40 ku.r: -

ÇORUM VAL(LIGINDEN 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı 
1 - -.;:.o:. ı~ Çerık' y )ı .... ~a.n ti7 J(JO - G~lX400 kılo~ ırtlcı " .:s ..... 

lı.nl•r\ ·i 30/7/94.::? p•·t~n.bc &ilılÜ s;,,a\ 15 dt? hlklrrn k -

n.qğınöa mı.te~c-C<.tı, d::ıim ınci.in~ltlıJ :.ale eciılınt'k ürz.crc kapsl 

&!ıoi~ln•l'.Y•~ konuln1\ ftı:;l'. 
2 - Keş'! bed-.Ji 22059 ı;ra 84 lrıılı.:.rrrnıtur. 

3 - ~!.n i: .... t teminat lf'5<l lira 4ıl k\lnı,:t..:• 

'4 - Bu 'aoc ;::.-it t·vr:..k ş-u:nlardr~: 

A - :ı,,1<;s;l"1W Ea-rtııarr.rs~ 

D - Muk.a vcl ~ proj r 
c - Si1"':cı r:y- ı vtı k~ r h"''""' ce<he!ltrl. 
D - Graf'«: ve ...._ ... 11 ,,..esale crdveJl 
E - Baynx!ırl i,ı-~I'i grnel :ıoo• ~r ft't'.nl ve h:ııroısl 

1 ('I ı. 

am<'• 

B· evrH :tıer ,-..n d;aı •..-ı<.°'lırf1> .x.~mb.x:it:< ,e nıalı.a nr.Jd..ı. "uı;;.r. t ı-c

r J~fi>ıt r 
5 _ i9tt.-tl:li-lı ~1 y At:ıı~ y ;, ı tı'flhnata yatıı'tW.J.a lDQ dall" b lgf ~ 

...tzı .. tmeden f'n U( &'lr.' Pvvt>t v .av..-ıt !Jl;Jtarrw.rıa milır~aa• ,._. c!l.K arı 

ch\ıiyf't ,e licaret CYJ:ı6 vı ık tarın ı·ı .. .oJynca kapalL bir ;ı:a!"fa kO!llllı 

~ --da ~ H cvr~ t-'lt IYL p tamn r.e-ı kabul ~ttiklNi &DrhW hrıvı teK-

lif roe ~ p1'ırmı "' -...zuo• uyııım ~e' -ldt' diğo• bir zarla kc>y;:p lhalo 98 

tlnıC!f b t e\ c !I"<! k el daı i ı•nc.fraıen l'eisliğ;n~ mı."\kbuz m aı· · 
) , v...rrnt 'e vey, göndcıııYıf'ı"i 1'1.n oluııırr 

p,,,ı a ol k g ~~ m~\ekı değ '.ı!i. (757't) 
tur Şi..!VL4 e e lıc<lel&ı..ı olarak E:-ıkişe-hır Bı1't·r~iyr.sı. J<;le.k.trık 'e Sulür tda 

res ıllt1dt aJğünO.-.n ve· llr Ta~p[e:iıı fi'"" .. '-~· ö., 't:nrr.r4: Zf' rı f: ek.ti k v" 
8 . .ı • : ,.; r• n1 Ll d u ,.ı "'Jf J ne 'l\ ii~;; ca' t ! a " e 2 4 rı o .T .il l~ kan l ı J" • - 1 e-!!!===ı!!!!'!!!!!!!!!"!'!~-"!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!"'!!!!~!!!!.-'"Ml'!!"-
t ı .ı.ı 1ı<!o lıa•1rl•y"cal<Jar• t,.kı·t "' kı..ıpkr ~ ın """"' g > .e ••' • ı lialıibi: E. 1 z z ET, Nttriyat Direktörü: Cevdet K.:tra.ı.il;:iıı 
~-,.;; ı 1 r Bf'led:)" t:,· t~,..'"- e :.' 1 l : ır.U..r.J •!,ıhl t:ı:n "> ııC"4 uı..ılunmal ·"1 

ıı"" du:' , r;~,;ı Bası\dıit Jer' •Sna T~lı:raf, Matb-


