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A man sözcüsü: '' us hücumu bizi 
anı surette yakaladı., demi ! 

Ruslar 6 günde 150 k.m ilerlediler, birçok meskun 

Milli Şefin Burs 
halkına hitabeler~ 

"Varlık vergisi bütün milletin 
vicdanında doğru ve haklı bir 

tedbir telakki olunmuştur,, 
mahal ve külliyetli ganaim elde ettiler 

Londra 22 ~A.A.) _ Alınan aö~ciüü, düşman Rjeve girmeğe e1ımitlerdir. ''.Milletçe birlik duygusunu, demir gibi 
lota.at ld h rlannnş olan uğraşıyor: bütün yollar buz kap- Sovyet tebliğine göre ı• ra,de • sa, Sil b"' h~ide b 1 U 
ınevzi;e:V~ek7ımi:ti:.. lı-dır, demittir. Londra 22 (A.A.) - Dün ge. 'J'l r ma,z lr Al 

Alman askeri ıözcüsü General Londrııya göre ce çıkan Sovyet 'tebliğine göre Bursa 21 (A.A.) - Reisicüm. 

,, 
Ditmarkın halka verdiği beya - Londra, 22 (A.A.) - Rus cep. dün Stalingrad ve orta cephede bur lamet İnönü bugÜO öğleden son. 
naita göre Sovyet h*umu Al - besinin <lİğer ooktaJa:ında da!_ıi çar. Sovyet ~t'alaı-_s taarruzlaı·ına de- ra Bursa Halkevl.?"de ?oparlörl~rle 
tn.anları ani br surette yakala • pıpnalara devam edilmektedır. AL vam ebnışlen:lır. halka hitabea ıqagıdakı nutku soy. 
nııttır. Bu generale göre Sovyet· manlar IJlr mahalde hücuma geç. Bu taarruzlar inkişaf halinde- leml,Ierdir: 
ler aded itibar:ıe Almanlara pf:k ml§ler ve ağır kayıplar pahasına dir. Birikaç büyük meskUn mahal Bursalılar, .sıevgill heınşerilerin. 
fa.i.k •idiler. Almanların tutuna • Rm!arı Wltç. priye atmıılard.ır. ahnmı~tır. Gana.un pek büyük : • Ba~am tatilini ~ranı~a e-eçir -= 
bibneJ.eri pek muazzam gayıet. Sta'ingreıdın fabrılkalar mahallesın. tür. Taarruz ba,Iıyabdan, yan1 elim. Sızln, ~Iıkesir, G~libolu rlbi 
lere bağlıdır. de dÜflnan mevzileri ya alınmıı ya 6 giindenberi .kı~aa.bmız 150 kilo yakınınızdaki bölgeleri ZJyaret et • 

R · k f J yok edilmi•tir metre ilerlemı~tır Alman c~phe- tlm. Her tarafta valandaılarımı ken 
ıev apı arın a .... • · • dil ı 1 k ·ı 

Lo d 22 (AA ) D .. "'e- ~- cephede Ruslar son gün.. si gerisinde hayati ve e~aıh bıı- er ne ve meme ete tanıamı e 
n ra • • - un • "-'Ra ' '" • ah hl ihn. b ld 

ce, radyoda kcmuııan bir Alman lerde abnf! olduldarı yttleri takviye demiryolu hatta kesilmiştir. ruvenır r:. ~t r z. ıyette u .~m 

o inci ~rdu ~Erbaa mı? f~~~~if.g~~ 
l i b yada Mi z ura fa me.elelerinde erken hayal yapmak 

Ankaradan verilen bir haber 1000 ölü doğru değilse de ümldlerin kuvvetll 

havalisine vardı bulunduğunu, kasabanın tamamen harab old.:=us=::::, mümkündür. 

Londra, 22 (A.A.) - Sekizinci ld "' b•Jd• • Her ıeyden evvel milletçe ma... 
ordu timdi Essultan mevkiinln 200 O ugunu ı ırıyor · nen aükWıetle ve maddeten ve-
kiloonetre kadar garbinde Mizurata · ri.mli yolda çalıtmak, millet ve 
havali indedir. Taarruz başlayalı. Dün saat 17 de, orta Anadolu-ı iu anlatıhnaktadır. Erbaada he- hükumet birbiri.n~ kenf'dlenmiı 
danb .. ;I ekizinci ordu 1500 kllo.. nun ba21 bölgelerinde vukubulan men hemen bütün evler yıkılmıJ• tek vücud halinde bulunmak mil-
rnet lik sb. ~fe katetımi§!ir. tiddetli zelz~ede en fazla haaa- tır. · Ölü miktarı 1000 i tecavüz let !kuvvetinin başlıca i,aretidir. 

re ır m nn"° Tok.at vilayeti dahilinde ol - ebnittir. Posta, telgraf, mal ve Son bir haft-. içinde belki, ıekiz 

Japonlar Kalkutayı 
ağır surette 
bombaladılar 

duğu anlaıılmıttır. Zelzele hak - liıhiaU"lar müdürleri ölüler ara - vlayetimizle temas t-ttim. Millet
kıncİa relen ilk haberler üçüncü 111.ndadır. KaYDJakamla jandarma çe birlik duygusunu, df'mir gibi 
aayf amızdadır. Diğer taraftan kumandanı ağır yaralıdırlar. To- iradeyi her tarafta ıarıılmaz bir 
Ankaradan verilen ve henüz tah- kat Te Sivaa valiler-i Erbaada la- halde buldum. HükUınetin ted
kiki münıkün olmıyan biı• habere zım &'elen tedbirleri a.lmalclad~ birleri müabet semerelerini ver~ 
göre, zayiat ve hasarın mRalt'sef lar. Her taraftan inıdad ekipleri mekted:rter. Varhk v~giai bütün 
:ıf< taıhminlerden daha ağır oldu· zelzele aahasınn kotmaktadır. milletin vicdanında doğru ve 

ha'kh bir tedbir telakki olunmut
tur. 

1 Bu vergınin haz.tne kudret•ne, 
içtimai ve ıkhsadi nizama fay
dalı tesirleri olacağı halkın her 
taba.kasında anlaşılmıştır. Kanu
nun ciddi ve kat'i olarak kabulü 
için hükumet milletin v'cd~mnda 
reniş iıtinad duymaktadır. 

Bursalılar, 
Aranızda geçird;iim birkaç 

günden bahtiyar oldum. Tekrar 
rörütmek üzerf! ve güz~l Bursa 
için en iyi dileklerimi ~öyliyerek 
size veda ediyorum. 

Mudanya, 21 ( A.A.) - f{eısi
cüınhur İsmet İnönü bugiin bura
ya gelmi~lerdir. Mi!lı ~ef Mudan
Y" mütarekenamcsinin nıüzake
re ve imza edildi"; müzeyi gez
mi,ler ve bu mütareke hatırasını 
ebedile•tirmek Üzere baslanmıJ 
olan anıd•n verini ve planlaranı 
tesbit -- · ··· ..... sonra Bur!aya 

0

"'\mütlerdir. 
Muda.nyaular R~isicümhuru-

mu:z:u aralarınd._ Sl!Örn·,.~kten son 
111 .. J,:,. ,,..vi"r dtıv""'u'l,ıırclır. 

Bertin 22 (Radyo) - Ban • 
koktan alınan haherlet"e g~re Ja. 
pon hav.a kuvvetleri Calcutta 
şebnni ıiddetli bir surette bom
bardıman etmi,Ierdir. Ağır ha • 

Don cephesinde ---------------------··············· ..........•.•.•..•..... ·······•il•••• ........................ ···-

•arvard... şiddetli savaşlar ---o----
Bigada zengin bir 
amyant madeni 

bulundu 

Garib bir spor hüdisesi 
Almanlar Toulonda Berlin, Almanların gerilere çekil-

batan gemileri diklerini bildiriyor Dün ikinci devre lir m:ıçları- Beıiktatla 0 -0 berabere kalaı 
Karadenizde Almanlar bir Rus deniza:tısım batudılar eclilebilece~r vaziyette na Kadıköy ve Şeref sabalaı-ında Galatasaray ligin eıı ehemmiyet 

Galatasaray dün likin en kuvvetsiz takım, 
sayılan Davutpaşa ile berabere kaldı 

Maden kolaylıkla ı.tih•al 

" d" ecekler bqlanını.ttar. Bayramın dördün- . . Yuz ur Berılin, 21 (A.A.) -:' Alman mevzilerine girmeğe muvaffak Biga, (Husus\) - Şehrimi:ıin cü günü olması ınünascbt>tile maç ~z takımdı adkdedılen D~vudpa,, 
_ lmanlar ~~ulan bat'kwnandanlıgının teb olan dü.,na~ b~~ ~r~~ .. ta.awuz fimalinde, .yirmi beş. ~ilonıetr~ lar hayli kalabalık olmuş, oyun- &rJISln a ço bozuk bır oyu\ 

Parls, 22 (A.A.} A barb lıgı: esnasında puskurtülmuttur. Al- mesafedeki Çakırlı koyunde Ka- . aır' alaka ile takib cdilrni,tir. ~ıkarmıf, bu takımla ancak ı.: 
Toulon'da t:ı.tmlf olan Fransız Kafkas cephesinde Alman

1 

manlarm eline mühim. miktarda rantıh Nuri Bayar tarafından çok Dünkü spor hareketlerinin en »erabere kalmıştır. 
gemilerini yüzclürmei'e karar veı:~ kuvvetleri d~man tll&rruzlarını esir &'eçtnİJtİr. zeırıgin bir amyant madeni bu- fa.Yanı dikkat sürprizini Galata- Kadıköy sahasındaki ml'çtı 
miperdlr. Fraoaız makamları~ .~0 geri atnu~J.ardır. Kara-denizde, hafif Al1"1an kuv hm.mu, •e 24 aene müddetle ih- sa.rayla Davudpaşa arumdaıki Fenerbahçe Süleymaniyeyi 3-1 
re yüzdürme aımeliyeıl miimkündur. Terek çevresinde SM"Yetler ta.. vetleri bir Rus denizaltııını ba- (Devamı 3 üncli •aylada) maç doğurmuştur. Bir gün evvel yenmişt:r. 

rafından yapılan delme tetebbüs- brmı,Iardır. ----------------------------------------

' 
C k ak' 1 n leıri akanıete uğramı4tır. Alman f Devamı 3 üncü 11aylada] -. -- .-. .- -- .- .- .- -. ..-. ..-. ..-. ..-. -- -. .-. ..-. ""'..- .-. -. .- .- ..-. .-. .-. -. -. 

Mareşa a m • • ~~,.~~~~~ 
teşekkürleri Almanyaya şıddetlı Varlık verg1.sı ~ 

Anlı:ıara 21 (AA.) - Geoel b• h k ld =: K!t:'~ay~ıü~= ır ava a ını yapı ı 
Ldlle aldıit ~ telgraflarlle or. 
da '9'e ,ar biııkkında Dildin1en iyıl 
t.dDellnilere karı• t~kürlerinl? th. 
Jiiına Anadolu Ajansını tavsit et. 

ml,lerdlr. •••••••••••• ········································ 
"Son Posta,, da çok 

güzel bir zabıta 
romanı 

Ber1in, 21 (A.A.) - Remıi den dÜfman hava kuvvetleri rea 
tıeblii: celeyin de batı Almanyada bir 

Gündü.ün timal batı Alman- çok mahallere ve billıaua Duia-
ya.nın hudud bölgesine ta&JTuz ~ [Devamı 3 üncü ıaylada] 

[ Havacılık mütehassısı diy"or ki :ı 

Almanlar, kütle halinde hava 
bombardımanlarmdan 

korkmadıklarmı söylüyorlar 
Yazan: Milat Tuncel 

ilk •atamdan .•on MJtırııu;ı~adar Bu barb baflıyalıdanberl mütte • .öyledil«, ddna tekrar ettiler. Bu 
lıtliyük bir merak ve. ~eyedJf)la fiklerln AlmaftJl'aya kartı hasırla • sözlere bakılırsa geçen her günü 

takib edecek6tflıZ. d.ddarı en möeeair ıaah ban kuv. bava kuvvetleri bakımından müt • 

::::::::::::;=:::;;::~; " --••L..ı.n... BuDM müttefikler dalma (Deoamı J raci •ıalaılal 1. ·~~ .. . ...-

Listeler bu sabah tekrar maliye şubelerine asıldı, vali muavini : 
"Kanun harfiyen tatbik edilecektir, her hangi bir gecikme 

ve değişme ihtimaJi yoktur!,, diyor 

Kurban bayramı münasebeti.. mek üzere yeni tedbirler alın- deleri flatlarında bariz bir dü. 
le memurların 1.tlrahatlni temin mıt. kadrolar takviye olunmuı- tüklük olmakla beraber toplan 
için Maliye suhelerinden mu • tur. aatıflar çok az yapılmaktadır. 
vakkaten kaldırılan varlık vec • Varlık veırgisı listelerinde ta. Diğer taraftan mtnsucat ve 
risi liatelerıl bu -bah tekrar yer dllit yapılacağı hakkında çıka- maniie.tura fiatlarında dünden 
lerlne asılmıı ve mükelleflerin rılan pyiaların kat'iyen asıuız •tlb k 
-::..-.... ~•--ı kabul oluronag· a 1 aren az mı tarda dütükluk-
.._-..-uaı- olduğunu dün yazmı§tık. Vali 1 :: •• Led 
baflanmıflır. muavini Ahmed Kınık dün bu er m~ e edilmektedir. Bu 

Dün. bir .. ı-am razetesi li.s. h dütü:klükler daha fazla yerli .... , usUlta fUIÜarı aöylelll'İftİr: li. 
telerla dün sabah asıldığını yaz.. mamu tta görülnaektedlr, 

«- Varlık vergisi mutlaka p· d 
mıp.a da bu haber doğru de • ıyasa a yaptığımız tabklka. 
ğlldir. Listeler bu sabah asıl • eda eıdllecek lcanuni bir borç. ta nazaran; varlık vergisinin le. 
mı-+ır. Vergi mükellefleri ge. tur. Bu bUı1UStaki kanun aynen diye edileceği günlerde piyasa-

r ve harfi harfine tatbik olunmak. bol 
nlı mıkyasta tediyata bugünden tadır. HetGıarıgi GJılr ~e ya mıktarda kuma, ve ma. 
itibal'ell baflıyacaklardır. nlfatura e~yası çıkabilecektir. ve değlf111e ihtimali yoktur.» 

Ticaret ve san'at t'rbabının Flatlarda az mıktarda da olsa 
vergi ıs.tel~ maliye fUbeleri • Piya•adaki te•irler görülen diifül<liiklet dolayısile 
ne, irad sahihlerinin listeleri de Varlık vergisinin neıft dola- perakende satıtlar harar~tlen _ 
beledye ,ubelet"lne aııhnııtır. yıslfo pİyas.ada 15 güodenberi mi§ ve bi\h1151a gıda maddele • 
Şubelerde~ tediyatını rının. devam edaı durgunluk blru tinde perakende aatıılar için ta. 
tazaım bir tekilde karfılayabll. daha fazlalqmı,tır. Gıda mad. lc:ıb f.:zl.l~~ııtır. 
~-~""L*w-- - ~ .................. ........_ ...... - .-. ..................... 



2 Sayfa SON POSTA .&irdıcik&nun 22 
L 

r" He~.$ Ün "ı _R_E_S_l_M_L_I _M_A_K_A_L_E ____________ =_G.:_u_·ıu_"n_ü....:z ·~g::.,ü_ld_ü_rü_rs_ü_nu_· z_ .• _=_ 
Her cephede taarruza 
uğroyan mihverin 
Bu kadar telôşs~z 

Havacı ilk 
mütahassı sı diyor ki 

(Ba1 tal'lıfı l i'4ci uıyfoda) 
tefikt.rir, Wıine b.,..Jelınek lazım 
re&lJ"'OI'. f •at Alm.nlar kendlleri 
ıçi.ı pek b~ c.lacağı ileri sürii • 
'- lriiüe h.lladeki hava bücumları
Dln )-.1.lım.&ına imkıio olmadığını 
.öyiür>t' ~e bunu matematik Lir ıe. 
WIJde itıLat eCımel< i,Uyorlar. Geçen 
W.a «Donanü Zeitung > da çıkan 
a*eri bir •makalede deniyordu ki: 

Ve sakin görünmesine 
Sebep ne? 

..,._, ___ EJw..,.. Upklıwil -J 
aynın münasebetile ga
zetelerin üııç sun tatil yap_ 

maları okarları ulduğu gibi ya
zarlat"ı da, içinde Y•tanılan dün
ya §8rUarı ne kadar sert oluraa 
olsun °'tnec1Ktri bir dinlenmeye 
aevkediyor. 

B.. dinlenmenin arkuında kü
çük INr ümid ıjzlidir . 

oMiittefic hava kuvvetlerinin 
garb cepheııiinde hakiın blr vaziyete 
geçmesi ve 15.20 bin tayyare ile 
kütle bal:nde bombardımanlar yap. 
ması 'imkan haridnde bir lflir. Bu 
bombardımanlar irin lıizım gelen 

SaatJ'()ruz ki tatilden eonra 
radyolara, ajanalara ve gazetele- Ağlamak oe,>• gülrod İnıonın lırendi elindedir. Her inlan •llll•lii lıronuffuğu d~11tun, WAt-3 ifiUiği hikayenin, 
re Hnldıiımız z:aman dünya ha- Ağlayınız, ağlaltrnnız, 8iilüniiz 1rüldürönünib • .llahif.iniu le· ththa aonr~ içinde )'afadıiıt muhitin doğruıları doğruya teairi al-

tayyarelerin temin edildiği kabul e· 
Clil.e dahi bunların uçuı yapabilme. 
1İ İ.çıİn İnclliz adalaı ında ne k.,.fj de. 
recede benzin bulunmasına ve ne de 
bu tayyarelerin havalanmasına mü • 
said .nııktar.da tayyare meydanının 

temin!ne im:kin yoktur. Büyük bi.r 
bombardıman tayyaresinin lngilte
reden kalkarak Almanya üzerinde 
UÇUf yapıp d00nte51 için 3 metre 
mlibı beıuin lazımdır. 20 l>'n tay 
yare için bu mıktar 60 bin m etre 
nıltcabı eder k1 bv.nuu karadan nak. 
li için 6 t>ln bent.in vagonu veya. 
bud beheri 50 vagonlu 120 treni 
buhnak İcab eder, Diger cihetten bu 
berulcıteri.n denizden nakli için de 
müttefitlerin efınde kafi derecede 
imkin ve vesait yoktlU', 

diı;elerinin gİ<Ü§ ve alc:ı,larmda •İr yapar Bu ha L t . . k l b'l k tuuladır. Bu.' umumi bir kaid.,Jir, htkHe ,amildir. Y .:ılnız bc.ızı-
b . ·ı~- b' h . "ki . ._ • re~e ınız yapmacı o M r € az ~ra en.eli. 1 L- z it - · l · f b aa ır yen uıı;1 ır ız, ltir deiıt• u• h- • d arımız 1tr., IHl.R arınıız ı•e ço mutr.e..ar o ıuu.z, ınacın an u • 
.. ··ı ek . K" L" b lL..! d yap gınız tuır en .iz ile hine alır•ın~ ._ .ı t k I k b d COTU eoC lır. ım Dllr, C A'I e •••••••oo•••--••"••ooao 0 

RQgQ Cl)'fr'C.n it ar 0 Ur. 

g[s::::~~k:~::~:.:: ( ş .. ; .. 11· .. -: .... -.................. -...... aı;-; .. ;-ı·;--; ı ........................ r 
;i:~~:~~:~~E.~~::1~'. ~Ye-ni -miı-n --san-ay-i ~P-ar-tı.-v-ı·ıaA-ye-t -ko-ng-re-sı·-ne ____ _,,J 

~:::~~n ... ::~:..::.::;:.~.:: birliö uen·ş bir Ucuz ekmek 
~.:~ h!:.'7':.!~~-ı. teşekkül olacak bu sabah başlamldı karneleri nasıl 
ümMi edenı.r laayal auk .. t.... Milli Sanay' BirU-' ' d l ti alı nacak 'J, - oJe.cakl•nhr· ı ımıo eve et· 
usramlf • • tlriınıe.i için JbJead Vekidetlode te- CUmhuriyet Halk Partisi Jstanhul lanacaktır, Diğer taraftan cepheye 20 bin 

Ruayada ~el, AfrikMla ın- --L\..,'MI-- 1u... _1_ı_ v11.:....et k,_.,,.._.: ba ,••balı Em' .. ·· ~-~1......1.-_ .. p-..a! t--4.: . . u kdojııd June "k l ~ ,. ... .ıJtını ... m-et. -r -· - - ınoou ~luat7'e ron:; ~... cı--
~·IZ~ z~ a el ~ a~t~ • te bir m-"ez etrafında k>planmak H~evl aalontmda açılmı§lır. Kon.. latının 1943 yılı varidat ve masraf 

..., 
1 

• 11 ~ ra ~sı- iiaere bö1*e ...-yl birlikleri tefkll greye i§tlrak edecek delegeler ve bütçesi 332 bin 655 lira olarak 
JIUS aynı yavaı, i.b~yatb.' aetıce- edileceiini ya.mıııtlk. diğer Parti memubları ıabah saat bazırlanmııtır. Biitçede Ha.lkevleri 
den ua-.k, b.ep •J'BI ıelııme yo. & 't..ı ... --ı-·- · 9 _. __ ~-- H lk • l __ .:1_ • • 125 bin il 1 · · 1 lendad y l"ii lntz H ' di&- l'UUl&lmılz ~ıata aöre; bırllk uan ınıHU'"eft a. evı sa onunua IÇID "' ym mpat iÇ n 

la~ı:;-1 
:... yaba it 

111 
t am11Dli kiıtibl Halid Gü&eryüziiıı top1anmağa b.ıq{amıılardır. Şehri - de 132 bin lira ayrılmııtır. 

t~t _ :T • 
8

1 ~a;.,b.~- ,.hriml.ae dönme.inden aonra .tatü miadek'I meb'adar da Jron&Te<fe bu- Diğer tarahan Parti tefkilitında 
: e l~elıik~· ~· uı tekrar ı~ edilmit n dm fÜ.. hmmaldadırlar. her kaza merkez.inde devamlı ola • 
_e :.:: ~ • t.lierm ,..ır. k mvlü bir hale ıelirllmlflir. Kongre, Parti vilayet idare beye. rak çalıtaaıık 60.100 llra ücretli bi-
ltlıtüa e ~ ~~t ıaafuı. BCJ,lece blta umum sanayi men ti reNi Suad Ha>:"i Orgühlü tara - rer katililik lhdM olunacaktır. 
d .. cephe it :..;reb. ; MILlarıcıı bir arada taplıyarak mı1li ftndan açılacalı:, rıyuet divanı foti.. Villyet kongresi üç gün devam 
!_ ıCMtc~:' • ••• • ıse ut~ aanayiiml& inklpf&oa yeni bir hız babını müteaıkıb müzakerelere bat- edecektir, 
rıaa arreeemm M1D il U&- ecıektl - -----------_..:,- --------------
Janndan ı.irin• t~ kllVYe- ftl'Bu r. · · D D Y per kende 1 H sta 1 tia'n artık lnırletik devletlere ndan J>aıka bırlik ham ımadc!e • • • a a neye ge en genç 
geçme& üzere oldui~ ~akknıda :~ı::.c~aı:m!r::L~~.ek parça mal sevkiyatına kıza taarruza 
ortaya atmıf olduiu ıddıaaın ltu- I' b ) d 
:cün bir hakikat halini aidatını o '"·ı r .ı k fd aş a l • kalkan hademeler 
gôsterdiği gibi, Mihverin bat~ıca f 1 1 8 f 11a3 1 Devlet Demlryolları idaresi tara. Raıcl adtnda 17 yatında bir genç 
h.edeflerin varmış olması nelıce- ŞofÖt' Tom~•n .}dares~eki 254d fınd~ geçen ayın ba§ından ltiba- kız dün sabah muayene için Gureba 
~d~. ~~ndan ıonra ancak e~'l:em ~umaralı tabi, dun lsıik.lal cadde . - ren bar möddet için yapılmamasına hastanesine gitnılı, has.tane bademe 

• o~ugu noktalarda taarru~ı ha sanderı geçedcen Cevad adında bır karar veruecı perakende mal eevki. !erinden Nuri ve Ratib genç kıtı 
roketlerde bul!1ı.ıa.c.ağma daır AL zata çuprnlf, ağır surette yaralan. yatına ayın 17 nci gününden ltiba. içeri alarak: a- Doktor henüz gel
man devlet reısının lk!ş ~~~langı- ma<Jtr.ııt ~ o\rnu~nr. Cevad Bey ren bqlamnıflır. nıedi, b1raz bekleyi:\1, deml,ler ve 
cında ana halları~• çızdıgı fM'Og- oilu haıelaneslne kaldırılmı,, toför Arada geçen müddet :urfında Rqeli muayene odasına aokmuılar. 
r a ma sa.dık kaldıgı?ı da anlatır. yakalamnt M'. D. D. Y. ambarlarında biriken mal. dır. 

Birlef:k devletleı-m hemen her .. lar tasfiye edilmlı ve ancak vagon j Fakat bir müdaet sonra doktoru 
cephede ayni. zamanda taarruza :~.::eetl h A~up;nın w..;~::1'~~ alımı suretile nal.:l\yat yapılmtftır. bekleyen genç kız bu iki hademenin 
geçmek suretıle Zilfcre aeç ve . a aıı a ~u. a • ye ~ ı taarruzuna - aınır sa da su lular 
guç.. te olsa kat'i şekilde varmak lnr Alman aazetes .uın yn:ı.dıcı [O' 3ftf!!~'I SOyaft blf .. ~lz R 1· f ugrd .. ~ -L&-~ · . · · k t b k l k ı . u • " ate- at erya ı uzerıne etra.ıuuı ye. 
kararları i.tediklttt 1letıc~yı ve- .on ma: a eye a ı aca o ursa 1 1er -~ nıd .. .• ha 

· h • ük k "dd" ı h t ıen tar-ı arı curmumc.'1'fıud rebfl';r mi, veremez mı? Bu. a- Y se ı ıa arını aynen mu a· Sabıkalılardan Receb adında hl. lir.tel ak.le ıfl d S 1 lar 
d"seleTin ;ç yüzl~rtii l:ıi)meyenler faza ~ec~ .. derecede. zafe:rden 1 ~. dün m~erl sıfatile Beyoğlurıda M~deJ~~: t:U: ed~~ı _ 
icin cevabı ve.-ilem"yecek b\r su de emın rorunmektedır. Mth\.e- lııı .. ik aı caddesinde Aliye ai:l lokan_ le d" 

it ··ı..·-k • ed r ır. aJdir, yalnız ıöze ç.atp:ın nokta. re . u :YV""!"" .emnıyel n.t.T • en tayıa gimıi,f bir bayii yemek yedik. 

• DairPler rç,'dı her cephede ayni zaml\nda taar- phy°!'~ ~ırie§ık .. ~~vletlcr•n ıat&- ten sonra lokan!adnn çıkarken gar. 
ug· rayan Mihverin p nk sa- d'ıklerı •tıraz cotw·mcz zafere sonların .;V.beslnl ,..,amdırmı .. ır. ruza kl k . :r.-r -J T' 

kin, pek teli.asız goründüğiAdür. varıp varam~y~ca ~rı~ı .~sl!r~- Bu kutku üzerine üstü aranan Rece. KlD'ban Bayramı münueOetlle 
Alman devlet l'eisin;n ltalya c~ .ıkadU'. ~.ad.uel~r_ın '.'i y~Jerı· bm ceblerinde lokantaya ald çatal, kap!!11 bultt,.,,.n rerııni daire ve mii • 

hariciye nazırımn da huzurunda nı b•lemedı!.ımız gibı Mı~verın bu luıJık ve bıçaklar bulunmu~r. Lo. eese9elerle Ünivenite bu sabah açıL 
F~ansız başvekilini k1t\tul ederek sar~t~az auk\ı.n ve emn yet kuv· ka.nta hırsızı diiın Müddelumumili- mlf, normal çalı,malara ba~lanmıt- 1 
F nsaya taalluk eden m~ı~leler vetının kaynaklar1m neredı:.n al- ie te51'm edilmlflİr tır 
h r~k nda uzun uzadıya konu~· dıiım ke.tiırecek k•dar haduele- · • - ---
a• 1 • ' !!/'. d b'l L olmall M:hvt:rİn dört ctpbe rın ıçyuzune nwuz e e 1 me .. 

DlUf ' • k~ d hr b J J -
t .. altında yanarken tela~ızlı- un anın an ma ıım u un ugu-

a e"" d •. ı· ıı:.· - ve sükunu muhaf a'l:a etmekte ".nU?;U a. ıoy ıyece~ız. 
[STER (NAN, İSTER iNANMA~ 

:;<luğunun aon delillerinden biri . Uç aene dört ay e~el batlıyan 
olarak kabul edild»ilir. Frans~ya f hni b~ b~yram ta~h ~s~a~ın~a 
taalluk eden mesele hiç değılse da netice?m ~e olabıleceiını hıs
ATTUpanın bu kısmı iç:n doğru meye 'Jll\hD bırakmadan de· 
d n doğruya. sulha olmasa itile vam etti, kim bil"r daha luı.c ay 

alLu ç__._ andıracak yeııyeni bir veya kaç sene soo safhanın ne <'· 
su::.n OK • '-L!l - • • 1 d f • 

l·-te ba~lt bir meaeledır, ""'uı ecegını an ama an ıtcıaya 
vaz .,,- " ' • k-'- - b "-' d h' TaaıTUmdan müdafaaya geçen MY. .. CI -...cagız, euu e •r 

Bir arkadatımı:z.m Fıkra. 
aında fU •atırları ok•ıduk: 

«Avrupadan gelP.n !1ir habe
re göre, fimdi hL<.Tb içindeki 
m mleketlerde de «dua ;:;in. 
cirleri» yapılıyormuf: Dünya
nın bugünkü durumu karfıaın· 
da bir ylğın duayı alt<:ılta •ıra
lıyan bir İm•• hunu doku% ki-

fİye yollu)'or, o da ayni mek. 
tubu doku% tanıdığına gönded
yormuı. Bihlelikle de, eğer 
poata çantalarını fofıyan gemi 
veya tren kazayu uğramazsa, 
bu ı.ıdua zincirı,ı Jıin;yayı Jola
rıcalr, ondan •onra da İfler 
he•aPSa • dü:zelecekmiı.» M'hverin ardı arkası s~m.;yen beklemediğimiz hh- günde kendi

Wtrılar karşısında AW11panın misi ıı:ç tahmin .. tmediiim;z bir 
: ne'ft"-alj:k noktaıını allk•du 'lmcenin 'kar,Mmda ,,ul•caiız. 
~en mes~leyi konu.-cak kadar ı;; I '7 / il 'l 

iSTER İNAN, iSTER İNANMA'. 
A ki ~ u .. .,, .. ~; h~- Gkt'ıYn tA--yak 1-91. . 

t~1 ·~•7. Ye sıı n gvr 
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AKiLE HANIM 
nm ma.hfeye cıugna tlerıeditiııi - Andan, Akıle Hanımı E -
&ördü. Hetozlu batı, kartal i'a • yübden aötiiı'ür iken hanımın 
saaı burnu ve kupkuru ainirli mahfeden bıralc.tıiı çevreyi alan 
yüzile bu kadın, kurumlu Gereze ıipahiden, devletlu vezir. Az ev. 
horozlarına benziyordu. Durup Yel sultan hazretlerine anlattı -
dik dik baktıktan M>Dra mahfeye iımız i.demdeo. 

dilüraizl 
- Yok arıla.nam. 

rakh dememiı idük. 
dÜflDÜf idi ı 

- 1. .. 

Çevreyi bı
Kau ile 

P_qa müthif bil" aır kartıaında 
bulunduğU11u •nlıyordu. Bu ai _ 
p&hi kimdi 7 Bu adamın kendi 
ıa~yında ne iti olabilirdi 7 

Haznedaı: kalfa ile daha zi -
yade meıcul olmayı fayduız bul 
duğu için dıfArıya. uğrayarak yan 
pencerelerden birinden harem 
kapısı tarafına baktı: Saray mah 
fesi oradaydı. Seyisler de kıııtır -
larm başında bulunuyorl....Uı. 

J tayyare 1röaderı1116' kararını veren 
kincikônun oe Şubat aylarına l>lr bava kuvvetinin ihtiyat tayyare,. 

aid ekmek karneleri hakkında leri ve ana vatan müda aası için ay-
vilôyetin tebliği rılan kuvvdleri bea.a.ba katllacak o. 

- lursa 100 bin tayyarellk bir kuvvet 
İstanbul VHayetio~n tebliğ elde bulundurması lizımdır. Bun. 

edi'.ımffh.. •• _...,.,_ dan bqıka diğer ~ephelerde bulun • 
HükUmetçe ekmek ve ek- durulacak kuvvetleri de ayrıca goz

mdillk hububat vesalr etya ve önünde tulma3' İcab eder. 
nıaddderin dağıtılmasına dai.r 1 Uçuı rneyıdanlarına getlnce 20 
talimatname hükümlerinden Is. bin tayyar a uçuı yapabilmw i. 
tifade edeo resnıi daire ve mü.. çln bugün lngllıtered~ mevcud mey. 
eaıeeeler rııutanedleri vaattasile danların, bangarlarm ve Jiger test. 
2 nc:JUmwı • Şubat aylarına aid satın 20 mıiaUne çıkarıJıması İcab e-1 

ekmdl kaıdarrcıı almak üzere der ki buna da İngiliz adaları mü -
aıağıda izah ecı;!diğı tekilde Be 5aİd değıldlr. Müsald oklugu· kabul 
lediye İktlsad İtleri Müdürlüğü. 
ne müracaatta bulunacaklard ır. edilse dahi çok tehlikeli bır durum 

1 - Mııternecller 20_28 eb'a. hmule gclır. Hulasa böyle bir taar. 
dındaki kağıdlar üzerinde her ruz için Ingiliı adalarının üs olarak 
kau için ayrı tanzlpı edilmif 3 kullanılmasına imkan yoktur. ,, 
nümune No. Jı beyanname bor. İleri sürülen bu mütalealardaa an 
cirosunu, bu bordrl>nun hülisa laşılıyor k:i Ukcri muharrir m.ıtte • 
rakamlarını bildiren dairesinEn fiklerin aded itibarile yüksek mık· 
resmi l>lr tezkeresine ekley<?rek tarda tayyare çıkarabilmesine im -
,.etlreceıklerdir. Bordralarin hik kan ver;yor, f'*at kendil r:Jne lngl. 
ve sı'Untisiz ve bllhıtasa daktilo 1iı adalarında değil, bafka yerlerde 
lb yazıbnıt olmasına dikkat e. Üs aramak mecburiyetinde old"k • 
dllecedı:tlr. larını tebarüz ettirmek latlyor. 

2 - Mahaub muamelesi ya. Müttcfi1der Mısır cephe.iade i • 
pılırken 8 nümıme No.Iı ekmek lerledilden ve tima!i Afrikanın mü -
kartı tev:ri bordrOMJ <la gene him bi.r kı•mını ele geçirdikten son 
resmi bir teDı:ere ile hik Ye si. ra burada ltalyayı ve cenubi Avru.. 
linı!!lslz ola•ak getirilecektir. padak.i lıirç.ok askeri üalerl tebdid 

3 - 3 n 'fn •ne No.lı bordro. edebil~lıeri zannediliyordu, hal.' 
da yazıtı olub da bun1ardan ai. buki lta'yayı bombardıman eden 
leltti tehrimiz belediyesi hudud tayyareler bila İngiltereden uçuı 
ları harldlnde i.lı.aınet edenlerin yaparak celmleJktedirler. "Torıno 
büy\ic küçük nüfus itibarile ve veya Milanoı> ıibi tehirlerin lngiliz 
bu1'mciıtdarı vilayet ve kazalar adalarından me&afesi 1000 • 1200 
iaim!eri lmrtılarına yazılmak su. kilometredir; bu mt:aafe Trablustan 
retılle ayrı bir ccıtveli çıkartıla. da aynidir. Muhakkak ki ıimalden 
cak ve ayni resmi tezk'ereye llif. yapılan uçuf, cenubdan yapılan u
tirilerek getirilecektlr. çu§'tan daha emnlyetlMlir. &..ından 

(Aüelerıi İnnlr ve ADkarada ~a en müh.'lm muele bava mey. 
1"ameıt edenler bu ~k cetvele danı teJkHatıdır. Büyik bolnbardı. 
dahil ed!lmiyecektir.) man tayyarelet-1 alelade meydanlar-

4 - Müraca1ttl<tr ber zaman den uçut yapamazlar. Bunlar için 
için muıtemedler vasıta.sile yapı. "Pı.t " ve kuvvetli lu\hn beton ta. 

lacaktır, baka lizımdır, ince taba'ka betonlar 
5 - 1 numaralı dosyadan bu tayyarelerin tazyikına tahammül 

100 e kadar 24.12.942 de, 101 edememektedirler, Bu pl.Uerln ya. 
den 200 e kadar25.12.942 de, pılablhne8i için df' zaman lazımdır. 
201 den 300 e kadar 26.12.942 Amerikalılar kalın çelı"k levhalar ya 
de, 301 dmı 400 e kadar 27. lpara.k bir nevi npl!t > vücude ge • 
12.42 de, 401 dftl ıonra olan tlrmekte İleler de bu tedbir de ih
d:ayalarda 28. 12,942 gününde tlyacı ki.fi derecede karıılıyamaz. 
kartlarını almak üzere müraca. Bütün bu dÜfÜüCeler luuıısında 
at ed•ceklerclllr. Bugünlerde mü varacağımız netice f1I oUrıaktadlJ'. 
racut elmeyC'ft dalTe ve möes. Mülıtel~&erin nerede olur .. olsun 

1 

aeaelrin ~Mıln renkmeılnden yeni iİliel' &esİI edip ciddi bombar
mütevel'ıi-1 meıı'u"yetln kendi - dıımaın'ar yapabilmeleri iç.in zaman 
lerine ald olduğu ehemmiyetle lazımdır. Eier bu üaler teala edile. 

l teb1ii · olunur. J 1 cek oluna itte o zaman bilhaMA l -
· - talyan yar11madastntn durumu tam 

miınMie laitik bir aafbaya girmlı 
olacaktır, Cocuk meselesinden 

' çıkan kavga 
ölümle neticelendi 

Mitat 7"uncel 

İngiltere Kralı 
nutuk söyliyecek 

Silah'°r guldü: 
- Yanlış ~elmilsİz ağa yol· 

daş. Bwıda harem dair si olup 
elamlık kapısı köıeyi dolandık

ta ötek· zokak derununda bulu
nur. 

binmeden seriye döndü. Harem Davud Paıaıım karısı aea çı -
iç kapısı merdivenlerine çıkan karmada. Pata, .ı:Gülfemu kadı • 
Davud Pata.nın cariyeleri şatır- nın ne demek istediğini ancak 
mıılardı. Hotozlu kı.dın koşar şimdi anhyabilmiıti. Çünkü haz. 
gibi merdivenlere tırmanıp ko - neda'r' kadın dah• on doı.kika ka
ridcra daldı, üst kata çıkarak &r evvel <«.lkile» hanımı çekiş. 
Davud Pa~a sultanı Atike aulta· tirirken <ımahfeden d~ürülen 
nın odasına girdi. Davud Paıa çevre» hikaye&'ni anlatmıftı. 
sultnnın yanındaydı. Az evvel sa. Davud Paşa böyle dedikodulu 
rayda hususi ziyaretler"ne gelen bahai çok ağır ve tehlikeı.i bul • 
batha.znedar Gülfem ika-dının duğu için hemen kaşlarım çatlı: 
tekrar geriye gelmesine bir ma - - Baka kalfa kadın. Biserü -
na veremiyorlardı. Hunedar ka. bün sözler söylersiz [1] Ne de
d n e~il gözlerini büyülde bü • düwinizi lbi.lür misiz? Dem:nden 
yiilde bağırdı: Akile Hanım an çevresi ka:r:a ile 

Bulunuyorlardı amma, ortalarda Çencelköyünde Lekecinuri aoka. 
ha:z.11edarm bahsettiği aipahimn ğında oturan Ahmed ad~nda biri 
hayali b'le yoktu! .:1_ uhaf 

Kudüs, 21 (Radyo) - fngil
tere kralı Corc Noel münasebcti
le önümüzdeki Cuma günü Tür
kiye saati "le 17 de ıradyodn bir 
nubık sövl:yecclrtir. 

Sipahinin bafka bir şey sorma 
. na meydan kalmadan muhafız 
ve mahfe yanandaki seyisler bir. 
denbire toparlandılar. Hamza 
Bey baımı döndürünce harem ka 

- o sipahi adem bundadır d'işnğinden bahseyler idüniz, 
sultanım. şimdi <tbaraktığı çevreyİu ders;z! 

Davud Pa,a ayağa kalkarak Dikkat eylP.ıD, tcvketlu padişah 
Gülfem kadına doiru "kj adım duyacak olur İle «parf' pare» e
attı: 

B f ı , ._,_ k ayni evue oturan m aza memur. 
u se er, .se a.nu-. apısına. 

bakan aykırı ir.tikametteki pen • larından Muradla ,bir çocuk mese • 
cerelcre koştu. Pencereden ba - lesiıldeo mün.kaşaya tutupnuflar, 
ımı uzatmasile çekmesi bir oldu: bu •ada Abned Muradı tife ile ha. 
Evet, selamlık kapısı önünde Ke
lender Uiruau Te Altunctoğlu :ile 
ciddi cickli bir teYlf'r söriiten al 

- Kaqi 9İpolhiden ltahaeylet"- [J 1 Bir -.. *11;111eular için: ~- beYsirli bir aipaıbi vardı 1 

tından aill' surette yaralamıt, ya -
ralı hutaney• kaldırılmadan öhniit 
tür. Ahmed oeuret .Jtıe. alllllDIJt 

.................................................... 
r; .. !.~!~~ ,:-1 
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22 Birincikinun 

«Avrupa kıt'asıru alakadar e. 

SON POSTA 

Yer sarsıntısı Tokad, Niksar ve Erbaada 
mühiın hasarlar yaptı, 16 gurddaş öldü 

Sayfa 3 

Harbin men'şei ve direr mihver mernıeketteriıe ımza-
hed fi · l~dığ! k:~tem aleyhdarı misak 

.. .. ~ erı uyası planda metluç kaldı. Çinle B ugünku harbın sebeb ve nıeaı.. olan müc.adeleslni ve PasİJıikde ce. 

en meselelerin İspanyayı da ay· 
-ni dere cede alakaclar ettiği şüp
l:esizıdh·. Awupa, bazı devletle
r.'n ve devlet gruplarımn baziçe
si ~ltw-.» ---o----

felerl .bakkuıdıı ıimdiye kadar 1 reyan etımeai muhtemel ınıhtakbel 
~ok Je.yler aöylendi. Bu sebeblerio muharebeleri göwnünde tutarak 
~ktlsa~ı olan mahiyetleri üzerinde Sovyet Rusya ile olan dostluğunu 
~d~loı!k imlllerin tesir yaptıkları bozmadı. Bütün dlkkatinı ve hazır. 

Ankara, 21 (Hususi) ·- Yur- aarnntıeı 20 saniye sürmüş ve re, çadır, yiyecek ve aıbhi imdad ıse mkar kabul etm,ı:z bir bakikaulr. lıklar:mı, ~arbe :müdabalesin:n ge. 
dun muhtelif yerle rinden buraya ıiddetli olmu~tur. heyeti gönderilmiştir. Erbuda Birkaç !ıa.!ta evvel mubtelif mihver çiknuyeceg.I artık tezahür etmiye 
celeo telgraflardan ekseriya ha- Me-rkeze bağlı Almış nahive- müh"'"m hu.ar olduğu anll\~ılmış merkezlerinde resmi tes'idi yapılan baılıyan Bırle,ik Amerikaya tevcih 
fil Ye bir iki yerde ?iddetl:ce ol- sinde 3 ölü, bir yaralı vardır. ·43 ise de tafsilat ahnamanıışhr. bu paktın meydana 8etirilmesi ıııü. l ettl ve bu devletle İng'iltere ve Sov 
m::ık iizere dün &'ece yer ursıntı· e~in cephesi kamılen çökmüştür. Zarada yer sarsıntısı çok ~id- nasebetile bu nokta ilzeriode bir de. jYet Rus:a arasında malum ola:ı de. 
la.rı vukua geld~ği anlaşılmakta.- Nilk~r kazasında 13 ölü ve he- detli olmuş, halk evleı inden ve ~a ~aha dıırulm:ıflur. Mallım olıfo- l nıokrasıler ~ph~i teessüs eder eL 

(Bal taralı 1 inci sw;>-fada) dır. Yer Mrsmblan şiddP.tlicc ol- nüz miktarı anlasılmayan yaralı umumi toplantı mahallerinden gu uzere paktın nıahlyeti, bunu iın.' mez 0 

da kendlnı ~utamadı, muha.. 
Vol6a - Don çevre&lnde ıiıd- olduğu öğrenilmi.:.tir. Erbaadan kapı ve 1 d km k zalıyaıalar arasında •öyle izah edil rebeye katıldı. fng ltere ve Fralı!a 

lbn cephesind~ savaş 
şhidetıe a ~vJın GdıV r 

d 
,_ cıalda bezaber O d K t "'" pencere er ~ çı a . . • . . ~. . . ..... F •..ı k .r • 

etli muharebeler d .. v<".m etmen.- - r u, ns amo- bir h a.her ah.n.amam .. ıı~tır. Vali, suretile &cıkağa fırlamışlardır. mıştl: Prensıp itibarile bıç bir mü ..... ra ınoan .. en :.ı mı ab~u~a al.ına 
! t~i..-. Alınan ~n so11 ha~~rl~ Du, Frıtu., Ka~ri, Bafra ve Si- gece N~ksar ve Erbaa kazalarına Merkezde ve nahiyelerde hasar kelhflyet yiikleme<!eıı tarafları mü. alınmış goren Berin gıbı, fokyo 

gul'e dWı yetm•şten fazla du~&n 'YaAa ba.u.r ~ldur. Tokadda yer ha'?'eket etm~tir. Fe!aketzedele- ve zayiat yoktur. tekabileo ve mütf.Sanid bir surettef da! bu son anla;n!a ile ıiyascll'fl ve 
tankı Dan kesiminde tahrib edıl-- - komünizme kartı mukavemet ede- iktısaden çevrllmış sayıyordu. 

ı nı·~~ez Don çevre•indf" biriu.ç ~~11eral J ~rODUD Rfrı·kaya bı·r 1 Alman-yaya şiddetli ceko b~~"t:::.~:;:d:r,r:::.; ;ı. \ k,.~tıi?d.ii.'I:~ ;.~.;;::';~~.b.~~ 
1 gündonberi mühim tank klitlele- U U il i M Almaın.ltalyan siyası:. ti arasında esas lü tezad ve tecellihr arzetmektedir. 

rile taanuz ebnekte olan düıman • hava akını yap•J' dı lı bir yakıohk nıevcud değildi. ,
1

Bütiiııı bunların nihayP-t bir di3ıya 
hu çevrenin müdafaa cephesinde ı~ .. uı·~·ız den·zalt•sı ve tayyare "UT(g'-§' edlr·~· .e . -ak·;~ - 1-- .I Berlm-RQJtla misakı, Japon slyase. hekemonyası davasına dayanmakta yalmz bir gedik a.çmağa muvaf- ~~ m 

1 
~ --~ _ _ _ tiıi bunlarınlCne meylettirmiş oldu .. olduğunu son g:jnlerin hadisatı bize 

• fa.k c.!ımuttur. Bu ~edik Rus kuv• etmişlerdir. Ayni zamanda bu devletlerin ı vüzuhla gösteıın , lştir, 
vet:let-ine pahalıya ma.lolmu~tur. 1 ı•"' • b-ld • •ın Sivil ahalin n olurmakta olduğu muhtelif Avrupa memleketleclnde . t~gitıiz hariciye nazırının •on nut 
Alman tümenleri, yandan bir t~h 1 e uec ıgı i ırı '"'Yftf. mahallelerde ve resmi biaalarda bulahildik:eri lstinad nııwzileri gene lru nasıl dünyanın fl'li sili.b hiki. 
d idi önlemek için daha ~cl'ilerde j U ağır ha-.r vücuda gelmiştir. bu sayede. temlın edilcbi.1..-nit oldu. l miyeıtıinl Angb.~·akson devleıtlerile 
ın . . . b'" le- Halk araııında kayıblar vardır. İspanya •ile Macaristan ve Ro • 1ı So...yet Rusyaya basTcttlrmek lsle-

1 ıa:ıvzı~~e çekılınışler ve 'Y?. __ Av uçakları ve uçaksavar ba.tar- maınya ile Bulgaristan hep bu se. mitse, Almanca Volkife Beobahter 

1 

bü ·~. du~man ~';1ve.ffakı!ı~t·md 1: Şimali A.frikadaki A.medk;ın u. mtüne çıktık.. Tanıanıile gece ol _ Y3:~arı 1.2 Jngiliz uçağını düşür· ~1:.le ~ pak.ta İftirak ettiklerini J g~~esmK: . nesri yatı da, AVTu~a 
M Y\Ulle•ıne manı ohnu~ı 1 • mumi kararcanı 

21 
(A.A) Ge mllf1u BI bek' . 1 . et' mu_şlerdı~. Ayrıca .ı molörlü 6 118.n ettiler. ıtıakmılyetmı Almanya ile İtalya 19-n 

Wıa.rebeler ayni ptdetle devam eral Giraud'aun Afrikay' ne~ureL ndi. İkin:ıe t:/ . .~ytıu z hı~r ~ve· bomba uçağı da F fanııız toprak· Fakat Almanya iltı Sovyel Rusya istE">me.ktf'fl çd<lınm~mittir. Bu söz· 
elın.ektediır. Hava çarpttmaları nle ......,.

1 
-"d,,;;;..,•n" daı~r ol en r 

1 
d ır l§DJ~- al~- 'dt er - laTı üzerinde tahrjb edilmiştir. arasında 1939 senes!nde imzala':l.. lerden, her tti.Pet için, ayrı ayrı is. 

es __ ..ı ksa b- .. - C-r- t gııı -o- "' an fe)' yo un a gece ...,.ran ıgın a or - G . 1 ah . ı~if d -ın nasııu.ua 23 ve uça var .._.r. dl i haber tud • · · . . . eceleyın Alman hava kuv- mış o an mu ede mer'ıyet mev. rm a e euı ecek kısımlar vardır. 
Yaları tarafından 6 dil§m&n \iÇ&· ı>~u l El .:;,_r· ÜU , .

1 
l taya b:r aan.~ ÇJklı. _Sandalın ıçın. vetleri Hull'a ,iddetle taarruz kiinde kaldıiı müddetçe a,:er hep Bunu ihmal etmemek gerektir. 

ğ~ diiJürülm\itlÜT. Bir Alma.n ve • 8~ :. ~-.ıowe:'.t_!I~ en~ e.. d e geoera.l Giraud, oglu ve bir kaç 

1 

etmişlerdi• Bül~n A lman uçak- bu hudud içinde cereyoo etti. 1941 ** 
L' R d • nııı .llı:llBC.•tJ""""'e t-uTJOLaya asoer sabay vardı l ı ; :•lerı'ne salı'men avdet H 1 da A1- - ·ı S ................................................... . 
"'1T um-en uçağı geri enme- !kamı lar d birka 

1 
d · ar .... et- az raınm •manya ı e ovyet d miştir. ~- -.JI~~-- ~-~~- ç,~aa edvv Giraud ile arkadaşları , denizaltı. nıişlerdir. Rusya arasında muharebe başlayın- B.gJ a zengin bir amyant 

nulCJ11-1 QıOD&.Jauıasl 1>.-uıND mı blndit y · b' · ....... d • J ·ı • d v ı · k · 11 İlkkanun ile 20 tlkkanun a. •-- ıJ w..:..ıl.6•J al c· d na er. enı tr J1an:-t. ana: ngı tere üzerinde ca va21yet eg r-tı ve omıntem madenı· bo'ıundu 
.re'l'I U a .,.. .... n gesıer ı nu yu X d L!. d 1 - '--kl • L _ı_ l hd h-_ı .... l··- . ..ı• -rum.daki müddet içinde 1518 '---'--ak I . ,__ ld ıı:.... ı lc e uu ef', z uçagı ~ cyecet<. onar~, 21 (A.A.) - Pazar- a ey arı mua eue yurur uge gır;;ıı. 

S 
~ııı dllrnı &TI:ıolf o llJ!iunu • 1 t-L- d . d ldk ı . .. . . ·· - 1 d d Fak tb d d b' d .. ( Baf tarafı 1 inci 1>ayiada) 

raç ruhsatnamesi ahn..-nıştır. Ko
laylıkla istihsal edi.IeLilecek ka
biliyette olan bu maden, pek meb 
zul ve bir iki hafta içind~ kırk 
elti ton elde edilecek kadar lop· 
rağm yüzundcdir. Kazdıkça da· 
)ıa verimli olacağı anlaşılan ve 
sanayide kullanılan bu kıymetli 
mAflen yüzünden civS\r köylerden 
gelen amele iyi bir kazanç yolu 
temin etmiş olacaktır. 

ovyet taınıkı tahrib edilmiş veya emri y~i:fe zılkretımi~tir. Elde SlD :uı cıu-at' emze a 1 , ı man - tesı gun u og c ı:ın 3oı1ra 4 üş~ a ura a a ır teza goze çarp 
ele g~irilıniftiı-. mevcud blçbir daıizaltı bul~"lta. d3il ayrıld:'k. Randevu mahalline man av uçağı fngifterenin cenub tı: 

Sooyet tebliğleri dıi ndan s:r Andrw Brown Cuıı • gel~k. Ha.la gece idi. Deniz uçağı d?ğu kıyısındaki bölgeye kısa Almanyaoıo . Sovyet Rusya ~le 
· h ta af rul Wtieh't' bir gektl ve der.ıiıı:altmın yakınında de. hır akın yapmışlardır. Mitralyö~ harbe tutu,rrıa ile beraber Macans. 

Moskova, 21 (A.A.) - Sov- :ıııt;t arnd .r lt·· 
1
an. -~ l ak niı:e ineli. Fakat her§eY birdenblre ı' ateşi ile hafif hasar olrrıı..:~ ve b'r tanla Roıınanya da bu harbe lştirôk 

Y
e t .. vl t-Ll'vm• e ektir• inglüıZ enıza '1 Ut)'<A. 0 ara ve· k ' ı' o"lm'u",.tur" . Ltil B __ ı_ hl' B 1 · og e ~ ıg • I~ dur.el . Çüınkü ikinci bir uçak mey. ış "'" e~ er. una muaa ı u gam;ta01 
Sb\lingradın şimal batıaında, r V~, diyor ki: da.na çıktı v~ bize yaklaşmağa ba _1 40 uçak dü~iiriiimii• harb harici kaldı. Fakat mihver kuv 

AL"nanlar bir tek kesimde 6 kaı·- C" ~ .alt d r b. lad ı. Bu d eniz ucağı 40 dakika vol İngL.terede bir mahalde Ameri. vetlerlın~ hududlarını açtı. Bunun 
şılık taarrU%U yapmı~Jardır. Bü- . « llUO l"Ce su 'ın .a hçe im frr d N:l. . ' ki D h ı kan uçak aluıı 21 (A.A.) - Al - neticesi olarak hir kısım Malcedoo. 

ıntılzar .. anoalc gıect erı ava tentı • ta vur u. . .. ay~ t U :t?t ~tı. er a '-- 11 1 _ı _ ,_1 G .L1 T 1_. 1 • d' 
Hin bu karşılık laanuzları ge!" İ fj.c -;dcl:ıri'"Ord\..{(. İntizar. uzı:111 '1 Giraud n .. ar~aJMlıu· ı d.-niz uçağ ı • .mAlarıuu-ıııı Reım:. y.sur..5e ne'u.,,,. YaJve aru dra ... ,.ayı : e gbeçır L~· 
9-Ü• ,-"--tühn' u"JUr. 400 dü• man .. _J·· ıh ' ~ · ·ı..ı• D · •ı d ~- l · .. .. Af 'k manların u<;a..\c alanına karşı ya. aponyanın wumu ıse aınoc.f-1~ .,ı:uu- r ı: mruu .. n av"' ·~"ret veruıai. tı:-ıı. ra it a ırar ve "'t si gunu n a. 1. k b' kil ••st dl B d l ti sı.ıbay ve eri öidürüln1üıtür. ze da:ldık. Umana vardık. Deniz da ka"aya çıktrlar,., 1pıımıı olan ak·odan dönen pi

1
•ot • a Jr şe go er . u ev e n 

Dan nehrinin orta mecrasında, ar, uçar kaleler tarafından yapı • ---·-- - ----------------------

~tıatf'fa._1.~~yıınetılezınnebt~et=t~r. ~~: Mu"tteıı·kıer ve m" rh er ftkdenı·z ': ~:yiU:o ~a:cı~{~~:n F~:ı: D. D. Yolları Atyon 7. işletme Müdürlüğünden: _, ..- d M İd:ırt'ce "1şe edilen amele ve işçilrre vel'•lnııik Ye 15/ 1/ 943 tarihinde.ıı ::ı/5/ 

inanlar k1t'alarımızın iı:~i harde- 11 - wser~!llllv~et dlu·~·9,·ru·~.mmi.ı':tlot11d~n .. g __ eunue:o'y-'fJI' • en .. , .,_ T .. - .. 943 tarihine Kadı:ı.r hel'g'Ün ~ri 400, aııa.aU 500 adıe.L teslinı oı unıııak ş:ırtUe 

~:~::::~~::~~aa~ı':rı~:~:; de bu"yu·· k kuvvetler hazırlıyorlar •:ı.ck .. ted·}•r"iııe·r··-- ---------· ::~:=~:~:~~::::ı:;;:~~eb<:~~:e';~~~~~~;~oı elli ~kiı bin M1) yüs 
dird?kleri ,iddetli darbel4!:r ~etı- ır l\Iuha.uunen be-deli (17550.00) ?im '°e muvııll-'1-t t.runlıu.t.ı (1316.25) liradır. 
ccsinde büyÜk rnik.taı-da gan•met ş ARK' d Ekıs ı ~ı;ne 8/ 1/ 943 ta.r!lıine ıus(ı~·gn cuma günü ıııaa.~ 15 t1e Afyon.ılıı Yfliinel 
bırakarak ceki\01eık zorunda kal· - a ~le-tme miiıd!iirlÜğÜ b\n:tsınd;ı. t.o11J:nııaeak lromİsyuııd!.ı. yaıuhca.khr. Bu i'jC g3. 

tnışlardır. Birçok me6kiın mahal- • ~adrıi~, ~-~ (A.~.) _ Burada 1 )~ lima~larda tahşid edilecek· mek is eyerııeorin ~nıınuıı Hl unc.u ftlQ(lldeıslnln lF) fıttmsı gCTeitınre hızuımla 
ti zaptedilm:,tir. 1300 Alm&n öl- ıddıa edıldıgıne gore, Rommel tw. Buna mukabil müttefikler:n eııı·~-eıt ve ti.('13.ret vesaiki ilf' nmv:ıJbt tımnlna.t. ve teıkl\fterilıl eksiltme sa.atin.. 

di.irülmüı ve nıübim. ~ıi~tarda ve Nehringin TraLhagarh ve Tu- Akdenizde bütün harbin eıı mü- Bu Cu la Günü Akşamı dr.-n blr s:mıt evveline traoıh.r komlsyen r •l!tliğl:ne verımelt>.rl li:ıtmdıı. . 

mühimmat ta;hrii» edılmıftır. 9 o mastaki kuvvetlerintı yardımda 
top ve b=rçok esir ahnmı~tar. bulunmıwk maksadile büyük de-

MillerolJo mahall.derinde niz kuvvetleri teşkil edilf'bilmek 

him deniz bareketl,.rinden bir5ni 
ızl'l"lamakt.a olduklan t11hmil' 

edilmektedir. Mühim miktıı.rda 
cleri'z kuvvetlerinin talışid edil
miş olduğu Cebeliittımkta hum· 
rnaılı br faaliyet hüküm s:.irınek
tedir. 

Moıılııova 21 (A.A.) - Kn:ılor. için F.ransada birkaç ıündenberi 
du Mll'-erovo çe~inde flddetle ta.. münakalat tatil e::l!!'tliştir. Bu 
arruzla.rına dev.m ~ektedir. A - kafileler, himaye edilme&i en zi· 
tınan bazı haıberlert' göre Ruslar, vade kolay olan Korrka-Sarden
mühm VCM'IOO.ej. Rosrof denıiryolu ya-Sidlya deniz hattına yakın o
blrle,me 0~ası yakınlarında baı- ----------------------------

ka Alırr4l> ölrl~rio.i sarma hareke. [ .. / [ d h /k b •• ••k h • l • 
tile tebdid etmektedirler. Sovyd a g 1 a a uyu şe ır erı 
kuVYıltla-1 ,pmdi Stalion~a.dlfl 320 k . l h ı · d t k d . 
kl' om.etre cemıb bal! ~ında bulunan ~ t t e a l n e er . e l g o r 
M'Uerovto'nun mahallelerinde mu -
harebe eanekted!r~ef". Bu taarruz es 
nasında Akn.nlar 43 binden fula 
ins.an kaybetım~eroir. Bu haber res
mi hlr Sovyet kaynağı tarafından te 

yid edi!m~· 

Nevyork, 21 (A.A.) - Avru
padadan gelen hususi haberler
~ ~balıkın Veoedik ve Triea~e'yi, 

hem de ,:..ı>! ı..üyük bir ııüratle 

fhtiylılı'tn se~i yumıqııır g;bi ol
muştu. Aile şerefini kurtarmak • 
tan başka bir fey dii,ünmiyen 
mütaasıııb, mütehakkim ilıtiyar 
asker ya-.rıış yavaş ortadan kay • 
bo\uyoı·, onun yer:ne biridk ev -
Iadının haycltındcın endişe duyan, 

kütle halinde terketmek.te oldu
ğu bildirilmektedir. Flor&ll6a ve 
Holoııya.dan da muhaceret bqla-1 
mış.tır. 

lah lütfe;ler de hayatını bağış • 
lana Nihifer ile bir daha ancak 
nikah günü görütecekainiz. Ka
rarım budur. 

İbityar, mülakatın bittiğini an· 
latmak iatiyen bir tavırla ayağa 
kalktı. 

onu kaybetme~< korkusu İçine Yalvarar:ık ısrar ettim: 

Y Ço"kmu".. mm::tal'ib, felaketzede - Bu kadar merhametcıiz ol-
az;an: Cevcı..t Ffthmi .,. baba geçiyo\"du. mayın. Ba-:ıa bir tekme de sİ7. 

Yalvarırım size, bana biraz _ Bizimle tek kellme konu~ vurmayın. Anlamıyor muaunuz ki 
tafsilat verin, dedim. Nes.i var, rnad

1
• Zaten hiç bir ~y düşüne- o ölüne lıen de yaşamam. Anla

ne oldu? ı d "' mıyor musunuz ki onR hakikati miyor ve hatır ıyamıyor u • .ıt.a • 
- Doktorlara göre teeasür •e vaHı evlldını, nt> bahtsız kı.& • anlatmadan., af diiemcdcn b1r 

heyecan neticesi dimağa kan hij- mış ... Hil..fü>!yİ biz başka1ann : dakika rahat nefes alamam. Fe
cumu . .. En tiddeUI şeklinde ... dan duyduk. Felaket haberleJ'ı nahğa muthka fenalıkla mı mu-
Hemen hemen kendini b ' Jm:yor. malum yıı. çaouk yetiştirilirler. kabele etme:i) Niçin beni anla • 

Kan aldıla ... Basına buz koyuyor- C k bo mıyorıunu:ı? Beni aldattılar di-• ~ .. özle.-imd~n t<> raT yu · 
lar. Sık sık baygınlıklar ~eçiri - şandı. Bir çocuk gibi yalvardım: yorum. G9:derim bağlı idi, gör . 
yor, ve mütemadiyen sayaklıyor. _Ne olıır, müsaade cdi.ni:r. de müyordum. S:ı: bi.- ismi km·tnr • 
Hadise gece~i sabaha kar*ı eve onu bir defa göreyim ... Uzaktan mak ıi&tiyorsunuz. Ben ayni za· 
geldi. Biz: onu b;r arkadaşında olsuwt razıvım. manda iki hayah da kurtarmak 

• h ld ·d· İht' -t kr k 1 tlı • istivorum. İzin verin lordığım 
biliyorduk. Per;şan bır a e ı .. ı. ıvaır e ar as arını ç• · " d • On . • b d - İmklnı yok deİ;kanh . .. Bu- şeyleri tamir e eyım. un ısmı· 
Şiddetli bir baş ağrısı ve aş 0 1! 01• }-'--'-..111·-. Şimdi arzu edivor-

d
. d Aynı na ~elıl doktorlar izin vermı>Z- en.:<ı::'I~ ..... 

meainden •ikiyet e ıyor u. • cıunu- kı' 1-a-ınıt da airm•• ola • "'" k'. f I de ler. Yanına yabancı kimseyi sok- - .- .. .. ""T 
zamanda bir tefek ur . e cı -. Beaı· 11..,·r d,.1; kandı--..ıı,, on" 

ar. Sonr11 onlar lzm vene· .. •••• u ru 
-~-- .--u,~~ ...... ....._ ........ :=L..~=..:._:......... ___ _ _ __.._ ..... .ıa_· kıl)' 

Bir teknik abidesi: 
Bir kudret harikası: 
Bir san' at inkılôbı: 

ALTIN 
ŞEHiR 

Sinemacrlık aleıminln en 
900 mucizesi. 

Renkli faninin en aorı zaferi. , 
zorluyor, bu i:;i itmam edeyim. 
Cinnetle şuur yarı~;ı çıktılar. A
yaklarının altındl\ iki kalb e:z.ile
cek. MüHade edin, mani otayım. 
Onu yaralıyan ben dP.ğildim, dÜ!
manı idi. Öldül'en d'": ben olmıya
cağun, babası olacak. Adavetle 
muhabbet ayni zehri sunuyorlar. 
Bu zehirle iki hayat aönecek, bı
rakın ön;inc geçeyim. Bana yar· 
dım edin. 

thtiyar ba,ını .. ıııyarak a)·ak 
diredı: 

Delik1<nlı ben sözJP.re değil. 
hareketlere bakar, onları ö\çe -
rİin. Söz dfündİ!", hareketler ka • 
fanın ... Baak:ı türlü söyler, ba~ka 
seyler yaj'."artz. Sizi gİyaben jyi 
bir insan tnnımışhın. Bize ffma • 
ltk ettiniz. Simdi tekrar iyi oldu
ğunuzu ~öylü70l""!'>unuz. Belki tek
ı•ıtT fenalık edeceksıiniz. Mazur 
göriin, artık İnanamam. 

Çaresizlik icinde ne yapaca • 
ğımı aaın·arak~ 

- O halde rniisaade edin ona 
yazavlm ! dedim. 

( Arka11 var) 

Bu hu.susa.ki şarLnıı.meler PllJ'MK o"~ işletme k.omlsyonundan Alınııbil:ır. 
(2143) 

lstanbı! Vakıflar Direktörlüğü llaalan 

Semti \"e maıh11 lloesi No. su 
Mıı.Uıırnınl'n aylığı 

L. K. 

Ça.TŞa.nbcı Be~·ccgi.z Lados 

Sam.ı!ıya., Hacıhuseylnap j~h:.ılpa~cı 
Çarşı Ağa 

T()JX'Dklr 

6 .:U ~rıtlıalu ııe 
Ev 

51.53 Dükkan ,.c oda 
55 F-<&i ht>la ar-..ısı. 

6 
6 

2 50 
3 

Yulurıda. yazılı mah.ı!lr.r 9h senesi "MlliY16 sonıtm:\ k:utır i-.1!.ıaya. ve-rl nıe1< Ü

wrr ilfüııa 1ııonmuş · ur. (ha.leleri 2.; /Kan;ım>f'\"'ei /!U '.? Oum1 ıctinü "Ja.at on beş. 
6edir. tst~lilıer Çenbcrll!ıu;'a i<ıt'.l.nlıul Vakıflaır B:ı._~müıtürliıil;iınde Vn«ıf Akar-

"taır hlern'ne ııelmelert 11.lt.!)4! (2!80) 

Dav:et Demiryoila "I İş etlTI9 U. M. de ': 
nevıeı De:mlryoıta.rı teuzılli eş.ı.\. iar•fe ücre ıerı 20 İkinc<":mund.ın uı.u..:eb.!T 

olmak ilze1le •L&nlnufbr. ~ malflınaıt içln ~·onı~ ve,ya mer&utle Ti 
ca.re'. Sen-isi nıe m.ür<1.c:.ı.ı.t ediıınelidlr. ( 2!51) • 

MWıteıır t.eı wı .ı.'.-,·•••anla bulırıım111 oom.'an (618) kaı~m eşya. a.ı;ıık. ari 
fllıwla • ..-.ıacactır. . • 

AJııtlrma 23/Ul/94% tarihine mtmdll ~ &"iinü saat 15 de Ha.yda.rp&. 
fBda. "'ırinıcl ~ kMnlwonımm. J'&aı•! lcıtk!:ır. Mırha.ınmen bedıeli ll')81l ııra 

(50) llUru!lt•. Mwva&ka.t. \.em~na: \133) 1 fi& '60) k'1ru,tw. F.ı.ıa lıalu.t a.ı. 

~ wı ev•Y'l IÖl'JDe'Jl ~in her ıiin öileye kıaöu- İşleıt'me'l-e mura..~aa.t edil. 
DM'!ltilir. (2129\ 

f çENBERLiTAŞ S'NEMASINDA l 
ı Yarınki Çarşamba matinelerden itibaren 

l5tanbul ıayıo sinem mera' 1 ılarının sabırsızlıkla beklem~kte 
o1dukları senenin eo büyük es~ri 

EN BOY OK A~ Ki 
ZARAH LEANDER 

Müzikal, heyecanlı ve hissi blr gönül macerası 
İlaveten: ? . ? . . . ? . . . (Yarınki gazeteleri t'lrn~unuz.) -
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( Bolmacamız : 
Sanlardan 30 tane.ini h'lllederelt 
bir arada yollıyan o.lıuyuculan.. 
mızdan 80 kitiY• hoflarına 
11idecek hediyeler vereceğiz. 
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Soıu;\I ~ ~a Jocr" : 
l - !Ur oevlı k&b (81, 

:2 - Tem.is ka.n~hk 16), Bir emir (2). 
3 - B:r neTi hlzm~I 17) . 
4 - Tenli bir fUlJ 41enıek (J), Ka.l:m 

lıımn.aş (3). 

5 - G~ doiduğu. 16" <ı), Kadın 
ePbl.sesJ (3). 

• - Zevç veya le\·ce (21. Bak ve lıaf,ıl 
'llt;re ilci~ l(Jnlır 13), Terst bir emir 
(2). 

7 - Nıır ıtbl (G), Sa.n'at (2). 

8 - Evi~ (4 ), Tersı bir emir (!), 

9 - ı~ b' r huf (3), l"acud 
&QJQ (3), 

Y•..o.aıd:uı -.atITa •otn&: 
1 - Bir deniz (9). 

2 - Btr tm.lr {! ) , İş:ı,ret. edatı (!). 

3 - Asüde (5), Ksbuı etmt:nıdt (3). 
.( - fCfli (8). 

5 - Hami (9). 
6 - Dede (3), Bu.yük uıne m. 
7 - Sevg-ltı C3). 

8 - Bir a.rmııt nen (8). 
9 - Yiiıu.t-k şahıo;lann (8). 

İstanbul Belediyesi 
Şehir Tiyatrobrı 

llU..\JI Kısın 

Bu akş:ı.m ~aat 20,30 ela 

BOYOK IHTIL\L 
Yazan: Romaln Rolland 
Cumartesi \ 'C r-ıu.r ıüııleri 

15.30 eh matine 

2.9 B!Tt:ıcU.&nund!\n ıtib 11 e n 

SALI w CT :\f.\ ~inlf'l"i çJkaea.!l 

BABACAN 

Birindkanun 22 

Gaıı:ı:thfu ol4Jı.Y.._ &ealkı;tı '1e91'mlıer, 
idi JUll•, memıet.et Ye crunya ha.bu. 
1e.ı1, bGŞ NırMar. roman• Te dıetıı&&nlM'. 

BABACAN hallı:ın Ye kö7lünün 
9'yu! ıu:e•ıe..ııııır . 

• • • JKRA.M t:Oftl1% 

1 İstanbul Belediyesi İlanları 1 
'!WmıQı iııı:. ıe. 

bede 1 i miıııatı 

24,i7 1,15 Kum:ıapıct& ~ SıııCll mab&llaıiıule hmatı Sa.fa. ve Ta-
but 110lıDklA.r1 .,....sa 9,87 metre muraıbD:l.ı tıahır.h IL1"llL 

2ı3 .. H 1,79 Kumlapıda KJu,ca.ni Sadi ma.ha.llesiııde .lama.iı Sala ve Ta-
bur 50kJakla.tı &raawda 9,56 motn murabba. .aaa ana. 

36,00 2,70 Kı.unl;&J,ndR. ıu.,&DJ Sadi m&halleslnde hmall Sala. ve Ta.. 
?>ur 110kaklan aNalllda 14,40 m.~ mur4bbat mlıatı a.rsa. 

{8,25 3,02 Kumknpıd& Kaqsuı Sacll Ulllhallahıdıe isınaıı Sala ,.e Ta.. 
bur so&ıı4ta.ı-:ı. &raa.ııda Hi,10 main mur&bbal lahatı an:r.. 

so.sı ı.so Ji.umkApıd. Kazram tl.ıtl1 maıba-lleslııde 1ımau Sata. ve Ta. 
ouı 1M1iaklan a.ra.-ıda 20.ZS ~ ~ laha.h ana. 

'15,95 5,79 Kuınkaı>ıda Ka.zg311t SlaııJl maıballt.ei.ode fama.O Sala "' Ta-
bU!' 9GlııalU.ın anwında 30,38 mıek'e murabba& •hall ~ 

w.oo 11,87 AQ&ra.yd& Mimar KemaJ maGallesinln Kınıt.aı IGUC'mdla. 
28. incl adaAb. 18,'15 metre~ llO'halı.,., 

Tah:mln lııedellerl IJe ilk temim.t mUtdaırlaft ,.... ,aı.ılt m ~.,.. 
_. ..... Üllel'e a.yn &)'1'1 açliı: arttımıs:ra kıonulmuılOar. şartnameleri Za.Jnt ?e 

Hdlmellt Milliirlüiü lııaleminde röııü.lebll.lır, tbalet«i 25/12/!>42 CUma eünıii 
.. H de Dabi Eııeilme.ndıe rapılae*tml. T&Jlbkırtn ilk tıemJna&. makbm Yt:n 

amtd>lln " bmmen Hwuı linm relen cili'ar ·• t •larile lb&Je &iltıil mua.J. 
~ _..... DMmi Encömeodıe bulunmatsn. (tllt) 

,,..... İllı: te. 

'**'' aıma.ıı lt2t.H Hf,00 Nafıa Müıdıürlütti c)llml ıCıamlırM ameıeaı lofıı beıherhııe 23 
lira t.ıımln eclllen bedel tbeliDden 1921 llırabk 1a.bsl&Lt çev • 
resinde al~ mamhl tıımele maıp.mJDaA. 

lOH,H 112,H ~ m.~ et lrıeııJbll IJM'70Dll ıı.tt.l ı.a.-1 makan. 

ıarı için yaptll'l1acak 50 aAIQl N&ll oenıeı. 
'1'abdn ~imi ile ilk tenimi mlkdartu:a 1'1*and& , .. ıa işler ayn a:yrı 

"'* «r.ııd~e lr.oııulmuştur. Şal'tmmel«'I z-1>• ft ıua.nıeıl~ Militürlılitü lıa
~ ('Ör'Ülabllir. İbleleri f/1/943 ~ aılinü .at H de Daimi EncU. 

mende Jtlll~ll'. 
Taıibld'ln tık teminat makbm ~ melııtabı.n w Jııııammen ibrazı ilzam ıe

ıen cıtt• ftdıala.rilc ltıate &'ıinıii mm.-:r:ren _. Dalml Encümende bulun. 

.-ıan. (ıl95) 

Cllıal.lde Ahdi Sub3şı mahalle.sinin AbJü.leBe~ ()M}aesioıle t2) No. hı 
~n 4a!Um tarılhiuden Wb&ren b1ır eene ımiiııtietle kbıa.J'a vertımelo ttzcre 
açtA a.t!ttsın:ır;ı(J'& k.onuhnuştur. 

Yıllık ldra bedeli muhammenı (50) lira. Ye lllı: fıembxıtı (S) lira C75) Jaıruştur. 
ŞaırUı&me Zabıt ye Muametlt Mtiııtilrlüğü lııaleırnhde ~Öl'Ülebitlr. İhalesi 25/ 

ıt/943 Oumıa &'iinti saA&. 14. de Milli Korunma klD!D!!!I hükümlerine &'Öre kur'a 
~ liJU.NiUle Dalmt Enctnncnde y.ı.pUac:ıaktll\. T&llblerln lılı. temin.ıt makbuz 
vey .. me~•ıarile illa.le ılinü mua.;r7cn aa.118 Daoimt Encümende bulımmalan. 

(2227) 

Yapı ve imar işleri ilanı 

Nafia Vekaletinden: 
1 - EUQt:m,eye k.oııuıau iş: An.kaa'a J.a.rıda.ıma. Sub.l.7 okula clvanndakl 

Genel Komatantıık ka.rıı.rdh bl.nasmda 7a.pılaoadt ka.ı ilavesi .işidir, 
Keşlt bedeli (SHOUG): liradır, 

2 - E:Jıısittme .ı.t.1913 ra.rn1.csıi ciinll mı 15 ele Xıı.lla Vekaleti Ya.pı n 
İmar i:şım Rdst•ll d\slıtme Jromtsyonu od.asıodıa bpa.tı zarf usuııte yapı • 

laoala'•. 
3 - Eksiltme i'U'tnamesl ve buna mütlefeni evrak (2) lira (92) kuruş be. 

del muka.blıUnde Yapı ve İruar htel'i RelsC;tinöeıı atIJl!Lbillr. 

4 - Ekslıtmtye &'·rebil~k. için wtekilıonn usuıü cbıres..ınde (4170.87) dört 
bin ym yefımlıt Ura otw yedi kunıştıı·, muva.kk~ t.emina.t vermeleri ve Nafia 
Vdtile!.i.nden bu iş için aıınm\Ş ehliyet vm!ı.ası lbtıaz etmeıeı-ı liı.nndtT. Bu 
veslka:rı alıma.it loin lstelc:lilerin eMiltme t.a.riıhlnden (ta.t.ll aunlcrl hlU'~ ) en 
aıı üç rün evvel bb- bıtld.l. ite ~afia Vekitetlne miir.ıca.'.\ıf. &;uıelert ve fstld'al:ı. 
rma en az bir kalemde bu ı~e benzer (40000) liralık bir ış 7ap lıklarına. dair iŞ 
yaptıran lcbrelerden · almmış vesi nr.ı>te'ımelıeri mukta.ıidir. 

5 - İstekl iler ıekı l.C m<.'kl.ub larmı ihale '1inü oıa.n l.1.943 Pa:zaı-tesı ıunil 

aa.a.ı H de k.lldıv ebHlınıe kt>m~yonu reıeııı~ makbuz muka.blt lııde ver.me

lel!i ıazuwtır. 
Posta.da olacak ı:-ccürurltt kabul eıclilma. (2311) 

Nafia Vekaletinden: 
K.andeDlz Erelllsi lhnanınm inşa o~ meııda'ek mevk.lln.ilıe 7&pllıuası 

Jerek'ti soııd&J lıtl ~pah zarf usullle eksiltmeye lroDUJmuşl.ur. 
1 - Elıstltme ı9/12/94Z 4arihlııe tesad'iif e.kın Satı ıımu aıaa.t 18 da Vt 

lcllet.lmiz ckmiryı>llar lnş:ıa.t daJ.mıtndekl eıksiltıme komlsyonuruh 7apı laea.k_ .... 
2 - Bu lşln f.t.hmln edl~n bedıell on bin lim. ft muva.kb.t. temltıatı 1edt 

,m elli liradır. 
3 - MU'Aaveıe llruJesl, eks•Jtme $3ri~. ııonda.J tenıu şa.rt.namesı, ba 

J'JD(hrlık işleri reıı.eJ ~a.m~l ve •ndaJ planınUan murel.keb Ua.ıı eks' tt.ın• 
uvrakı dleıı:nlrJollaııı inşaat dalresindeı pam.s.ız ıodarilıt oluna.billr. 

4 _ B1l işe ı-trmell i&t.l)"e'Jller mali ve fenni kndretıorinı &'O t.erlr veslbla.. 
rmın blrtır istida.ya bai'lıyarak ve bu lstidıa.lıannı eksBll.nıenlO )~ı~ cim. 
ıleırı en u 04) ıün evvl!I VekAteUmlze tevdi eıclere'ıı bıı le ıoın ehliyet ve!db.sı 
~I« ve bu eıbtlJet vt'Sikıı.smı teklif zarfta.nna ko~a.rdır. ıEksittme 
tıa.rıhiıiılen en az Uç ıün evvel ya.pılma.Dll7 otan mü.nw:ı:ttlar n:ımrı d ikka.tc 

l.IJDmaZ.) 
5 - E•ltmeye ıırmek 1$tlycn'ierin tf.klif zarllanıu H90 nanııım.h kmıunmı 

~ e"n!riıtme ,a.rtna.me.>lnln tar.l rıı.tı cblreslnde h:ı:arııyıırak eksiltmenin yapıla. 
cağı saa1lten bir saat evveline kndAr demlryolla.n hı$Ut a.rtıtınna, ekstıt.me n 
ihale komlsyunu ?>a.şkaniığına. nunr.ı.rah makbıız muJca.bttinde üısllm etmiş ot • 

ma.lan linmdtr. 1230'7l ................................. ·-·-··-······ .. ---·--__..-. .....,_·-···· ... --··------
Son Posta Matbaaıı: Ne~riyat Müdürü: M. Sami Karavel 

SAHİBİ: A. Ekrem UŞAKLIGIL 


