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DOGRU~~ · \ 

Gerçek Pliin 
Anlaşılıyor 

Müttefiklerin garpte bir 
cephe açabilmek için her 
feyin başmda Almanya· 
nın zayıflamasını bekle
dikleri bir hakikattir. 
Bundan öteye davayı 

hava üatıinlüğü ve tam 
hazırlıklı çıkarma, tek
nik ve rnotör elemanı 
hal ve tasfiye edecektir. 

ETEM iZZET BENiCE 

Sovyet - .l\lıııan bo;;azlaşnıa'1, 

CEPHESi 

ilk hedef: 
Aşağı 

VOLGA! 
• 

Vişiye göre: 

Kuban ega
ı leti için leh. 
ı 

like artıyor 
Almanlar Kafkas
ya kıyılarıRa da as- 1 

ker çıkardılar 
Y ,; 31 (A.A.)- A 1'rnanl,;ı.

r1n d\-.gn CE'JJhesirıd(~;ı çift 
tacırrwu ge:;~trt:ku.:dir. l(u ... 
b~ıı c·y-.:c!.i iç·n tehli~e aa't
rnnJ ... ia<lır. 11a"1::ı~ei.nin kuv
,·eıi~ri şimali Kafkasya k1j'!
;:1ı.na as~cr çıkarn.~.!!trdır .• ı\
sıl ktwYeılcr DO!l> \~ \'olga 

(D 'a ı So: 3, ~ : 4 <i..J 

Almantanu işgal t'tıiklcrini bildir dikleri Proletsr,kaya şehrinin 
mevki-ini gii sterir harita 

SLOVENY A'DA 

iTALYANlar 
1 dört yüz on re· 
hineyi kurşu· 
na dizmişler 

Yüzlerce erkek baş· 
ka yerler~ gönderilmiş 

Le. :ı.~-.a. _· l ,.~ , B.B.C:> Sio-

YENi GİNEDE 

Por Moresbiye ı 
ilerliyen Ja
ponlarla muha
rebeler başladı 
Bunlara yardım geti
ren bir vapur batırıldı 

k af kas t·~phesindc en had lmlini 
aı ,.:~tır . .l\lmrnlar 'iınd.ki halde 
ınuvaffaktırlar. :lfo,İ..o,-a. Kafkas 
l'UH\a:>~:la .. ı tnnıaınilc kesilnıj::, Rus 
~oı dl.~İ ihi~ <: hölüıııuii~tür. Fa· 
kat, b<!nıiı K lka" a dansı bit
nıi) <lPğild ~r. Cenı;bi l{afk~\saJ a 
kü~lar, l'l'llubi l~afka~~ a içinde ,.e 
tenuhı K:ı.fl;t.\~' a ~1 111rl:ırı dısınt.la 
,\fıu~n ilerje; isini koırsılı,~al·ak ı 
daha birrnk ın·uı:an-ınct ~aihaları 
\'c lı~tıa;ı , .... rdır . .ı\huan ordusu 
~n bir buçuk aı·lık ınu,·ı;f[aki~c· 
tl~lı ;ığ\r ZH~iata, en yiik."i\!k ran .. 
d.u~,1nh dö,·ii~ L.ahilivetinc uıalet· 
n1i~tir. s_-•Hu~a kad;r bu , -erimi 
~·~ lııı gidi':i gayeye \ arabilmek 
•çıu ınuhafaza .ıorn 11da dır. Ta ki, 
tcıwp cephc,iııde lı~r ttirlü mu· 
ka,cınet iktidan ,·ıkıhncıı·a ka 

Çin'e müh~m1 
Amerikan ve In

ı giliz kuvvetleri 
1gönderili yor muş 

\ ~·VDt l:0 1:; ~a.H alt:.nri.a bulı.1-

ran ;'<'.ıleroç ı:o b1ıı r <;Q,J< te-oı ebe 
kaırr .·,1a· na ve SQ!)(} lJ)rt 11 ~ ~z.a 

evll'=-'111t."' gt.t:Jdıt',. 1 •nış n1t!:... ta...."1 ~ld!

r;ln·.,~~'l"'..I r 1:? Kotiy j'~Jek1:;,, 4·10 rc 
hh e ki·a.~ '\.'O-l·1ıi1:. r. J 60 bin ki'§'· de 

S!ı0\~ ·.nyad:ı.1 ha ·=a y< lcı.~ gün.dcı>i,I
!'.ri"1ır. D:b"C:'.:' 11.i ki~y dı• h~l!k: ile y1:k-
001: r d:lm ·~'.i:-. 

Lo~Jr:ı., 31 (A.A.) - B B.C:> .'ı.
,-,.~':ıılyarla n:u.ttcl k b<l<1'oanlımn 
ta~·yar ·J.cri Yeni o;u~nln ş;n-.ııl D::
ğıJsuıı<la, 160 ıdoınl'tre ·~~·l•:do bir 
l>:ı:podo hirn>ı'efoiıu!e g;<lıen oı'.:ı. o~
Yı~~Ik:.e b:l' gı•n1:ye hücıın t-<l "l'<:~ 
beş ; o bet ka~·tklın:ş!ı"ıc "• 

.:\h:·vlcr 50 kllorn('t·x-dc:ı gö!"Ü'· 1J,ş
tii •. 'l\·Itlll~"ip Jll; t:ı.,lyüz a~:F,U~ tu:ul
nıl.L~ı.ur. Gı•minin Yeni G~n(yc gl~ 
,,~ı .. oldı>ğu tııılımln eJil.'r.J<l<U'ıJ;c. 
Por 1\.101 lıi'ye doğ:'U ıerlriycn j:Jp:>n 
kU\:\·ı.:\Jflı~ll' çarpış; ·a1 ı: oln1akf.adır. d • 

ar. Cf..'lnup b:JğuıJ .~uıa~ı ..:\lıuaıı 
ordtıs111ı-un kar~la~t:ğı çetin \ c 
:orlıt mu.Ha\ l·nıctin ) aJııı.ı bir saf .. 
da ını ieskıl edil'"" Cenupta ki 
~\~nın llbfİJesi kabil olsa dahi 

bır de ı;iınu1de ,.c lltt'rke;ıdc la-
1 .ın \'e Rus gö\·de~ini Asya kay· 
nallarına boıi;lıJ·an biiyük lrnnct 
tek:hülii bölı;elcri 'ardır. Alınan 
cırdu'u ccnı:plan sonra Yel a cc
nııpla beraber btı bölgelerde dah; 
en az Kafka<J ayı istila teşcbbiisii 
tsııa"nc,la '>arledcccği nbbctte e
nerji , n1alzeıue-, insan ye kan zalİ 
•tınin mahkiınııhır. Ancak. bıırı· 
dan >onradır kı Rusya Alman çiz· 
8"'leri altında ~imal ucwıdan Ha
l.er kıyıları ~eri~ini', Polonya hu· 
dutlarından t:ral önlerine kadar 
tniue boyur1a çi~·ııl'aH.:n bir haı·ita 
~ikisi halini alabilir. Bu hale ı;c· 
al~lln1ek içi.n de .>\lınauyanın ,.e 
Pttıhcr ortaklarınm Rus de,·in
d."1 daha az z;ıyiafa, daha az yıp· 
:•ntıy:ı uğrı~·acağından ~iipbc edi
•~ıez. Yani Alman Lafcri de R us 
hıugliıhiı eli !radar aijır kayıplar 
P•hasıııa kazanılmıs olacaktır. 
o. ~al<le, şaıkta iki büyük .ı.c,in 
lıırıbirini iaılıa , .e ifna mücade
lesi ,·ardır; clcnm eden , .c ede· 
•ek olıın bo~a.tlasma bcrceıin b:ı-

~ ',; '$ 

tında bu netit eyi anıirdlı. '.llilca · 
d.~lı·nin bugiınkü seJri içinde; bii
ltııı Rusya: 

- İkimi cephe .• 
Di~ c ha~·k1r1yor. Yine, Amcri~ 

kan 'c lnıı-ilôz balkınaı eksrriye!i 
8 l ili dikı:i tcyid ediıor . .Eğer 
111 ıiltdikler 1 lı8Zlr ()lahilsı·yılilcr 
hakil.aten krndi he•nplarına bıın· 
dan daha hti~ ıik bir çullawna fır
satı olamazdı. Alınam aıun biitiiıı 
l:•nctlcriııi Ruspı ~ karşı sar~ 
\c lah>is et••ği bir dc\irde garpte 
~ikarınanuı en cl\'crisli ztı.nıanı 
dır. 1-'akat, çıkarma ;apnıak \ 'C 

~lıııanyarun sırtın:> binmek için 
ıt~ok ~rtlar Hl': 

a - Alıneuya kadar ku' vetli 
ordıılar:ı alı<p olmak, 

b - Ameıikadan l\tan.5 lı:ıyısıııa 
kıdar Atlantik'i her türlii ikmal 
bakınundan çok emin bir asfalt 
fO\e haline sok8'bilmek 

' c - !\!İll unluk cırdıılar~ tası) a-
bil~cek gemilere o;.alıip bı;lun· 
mak, 

d - 'fayı ı:re, tank, nıotörlii 

top, tank '" u~ak savar batarya 
\'c-airc g;bi teknik \'C nıolörün 
ueri olan her türlii harp •ili.hın
da ii !<in oln.nk. 

Bunlar a•gari §arılardır. Bu 
şarıı. rd:ın hcrhaıı~i birisinin ek
sildigi taarruz lıamıc,ini maln·e· 
der ve nıiitıefikleri bir defa daha 
bcllcrici doğrııl!aııııJa<:: k kadar 

(D -.::ırr.ı. ~ • 3. ::,ı!; 3 ı::) 

(· .:"g, -~ (A.A,) - R>)s R• .- 1 
' · ç:n-dıf.: .. ..i h:.ı!u l n: , 1 es.;l' :ır. 
Ll' .g. n C" ... :'"'"ie, ing· i ... \"(' A...-'f. ~ ... a 1 
01'dul '"'ıu n Çin .. ' g: llf'"k ti ..... .,.., Ib"':- • 
d;s"..an'd .!1 n hl' .de gc- 'tl !" ı J:;-
Iom~ \" k.tıh ... ı ç·_;ı ,._·11..: ·~·'ı• 
tecru:X • g'• n...__1 lc• r. ;o .. 1nl;:ıra ~J.

;._ - ı k: .... r tıc:ı-i \ 1
""

b' lınelcri ·~ın ç·:>-t ç!! t, t.op v~) .. lt 
,gönr c r.c .. 1- M r. .:L~· tc:a.:.'--..h·:.. r:-
mr ... ~I t' t Cı o 1.

1 
dernış• -. 

Sırp çeteleri bir1 

ltalyan kolunu 1 

imha etti , 

Sarbruk Alman 
şehri de 

bom balandı 
L. r.d:-., 31 1 A.A) - I:ıg.,;z 4~\'a 

l u· vıetleı l1W1 l-t'1>'•U;> VI;" ~q~· dJa. Ş:-
ma'i 1"'1"' r J~·ı;..d L''° ,lard~;. 

Ü • "'dıo n -90n:il Ol lJ .;ak. ı· Brı:tr.ıgrıe 
k ~·,1 &(:•" :l.!'"nd'a et,. ~ 1 (;'fc11!~.l:1'2 
to; a ı. ~ \U ~ ~ tt l).r hı·n.z.:I!' g.:r.· 4tıJ 
J :ı• ~ıtı ~ ar..iı B r n 'uı ,_ t i'ltll' h~

s:-,ra ıgı• •ıı ıştır. 
So.ttfır: • • ~rı Fl J.ı-:6:::.da S<.l..~t 

japonl:ınn 22 avcı ye ~7 bomb~
tna.?1 t.ıJyar('Si, A\ · .;ı}yada Por 
D.ı. · ... :e it~ctli bir a!:.ın y. pm~~
Jaı'<!ır. 

-·--o---

Berlin Büyük 
Elçimiz garın 
hareket ediyor 
Eski Büyük Elçimiz 

0l"' ·r·rı,, h!l\ ~!sı-: l 1 !'J"'"Tı.12 edt'"* 
1 '."J. IH!'&ı ........ 's;ıb tic: k;ı,"(k:t r.':- j 

J, ,,. r -,,. 

de yarın geliyor 
Sabık fü·rlin bıi: üi; eiç:rriz 

Zagrepte örfi idare 
ilan edildi 

LJ:.· c!ra, 11 (.'\ .. \,) - ~· ·. (" c.1\1.:<

la:-1 kıyısına d;gt:r h'r I{· ·~.a.:.u.. k, >si 
g: )1 ist:I'. B· • .. r.n ıç OOıe pil?Car .~ .. '1 

1 -Vaziyet 
Aşağı Don'da 
Rus sol kanadı
nın durumu git
tikçe müşkülle-

' i yor 
[Bııı:iin öğleye kadar gelen 
haberlere naı;aran. doğu 

ccphrsinde un1um1 durum 
şöyle giiriinmektedir:} 
Aşa.ğı Don nehrinin ba:t.ıısın-

d:ı Rus !!r.-ukavemetini:1 zavıf 
okluğu gü:ı geçti:kçc daha iyi 
anla]ıhyor. Alır.an te'bliği 

Çal nehrinin cenubunda mü
him bir dc-nıiryoJ ka,·.ı:;ağ: 

olan Proldarskaya <.€!uinin 
hücumla şigd t'<lildiğini bil
dinni~tir. 

Slalingrnd ecphe;'.n<le b.,·;:
ıenen rnu 1ıar .. be henüz başla
m.."mrşt.r. Şirod; ikmal lb-a.kı
mından e-re-m:1"iy<ti haiz c!e
mıryolları kesilmiş•ir, Kafl'<a.s
ya Rusyanın biiyük gö,·desin
den y;ırı yarıya ~•j• Jn"'1 t:r. 

(Dı'\l•mı So; ~. s;;: S d.) 

' p 
a :ı gı.~ .:::· -e-'lı dt a y:..

..... ak .. rua 1 ''lf'Y Y s•n ıı;1:.ı.. :ı. ı!-

~ "* ) 1-J.ıi,:. .. ı)'J, .. \· 

•• :ı t k "" •!.,;-<! -. p '< 
.. l"' ıı.. l bö . b·J '3. ::J !-

'l-llt..:ır€·v Gc-.ı.ı.dc yarın _,cı.Jc.;..lıki 
trcn1c şch!"im-ze- gt>l('ce;...-t:ı. 
Diğer tar;ıft~ın ytni Bcr~in sr

fj,;nıiz afet :\r kcn cl'w :- cı•· ı 
S<>.h.h tayyaıe i e B ___ n" hare-

ket edecektir. 
(0·'"'1.m S..ı. 3, S~: ı dı') 

Afrika müstemlcke
leril)de Amerikan 

askerleri 
'.'a~:ııgtwı 31 (A.A.)- Ş mdi, 

.. tı..ir~kr·rın batı İng.1 .iz mU..-;ten11e· 
}. ''( r ı;<lc di! Aırih·K.> 1 J:;kerlcrl
r:r bulunduğu orb: ~1t. ~km.ak-

BALATTA Bf R KORSANLIK V AI< ASI 

Kereste Yüklü Bir 
Motörü Soyacaklardı 
Bu cüretkarane soygunculuğa 
kalkan üç zorba yakalandı 
.i.;t;;il g~l· D·- lat:ta~ t:J.~C..fl~JTIM-k 

~·• enı;c;ı b~r }N: ... nn!ık ,·ak.'ası 
F"li5:n niJ.doha~.ııı~'~e y;-,;·:da kal
n.1..; '""e SUl'1u1ar '"ka,·ı e~e \'Cr· 

.. ;ı; " .. 

nr~.;..~rdir. 
;,J,mct, Ali ve Sal:ıhattin is• 

n11nde \iç k;ıfadar ,Ba!at iskelcs:
nc b::ığ!anrr11ş olan ,·e iç:ndc kc~ 
!"~~~!l' y.i.:k 1 ~ı builln~ı~l o:ı.· motörii 
5rr~diiLilcn gJıl~r. " kcıtirmiş-
1;-: ye. gece olup aa e1aynk çeki
li~cı:ı ya\·a Çö ~o~:-~ g~rcrek i · 
t:;ncleki k-e s , ;t".ri ı~ış mki.~.a b&'1" 
lon·ı~Jard.r. Bw .t:ra .. ıa clcvı;yc 
ı:.~z" 11 ı: l~s:c r t. ı türed! korsan· 
i~ '"ıtı ,,, lı. Qr.· •z !a"~··J f t ,, i merilk 
C'~ _l ~ııı:kc1r '"tı' :ra\ ..... nco L.(:<.c~e 
~ .. laş.lon .r;,rıt;.:"' ~ s . .;en :;ç a~·
k,t .:-.~ 00 : .._lc.ıl-.:ır'11 1~rd1r . 

) Vişinin bir tekzibi 
\"şi 31 (A.A J-- B,ı!ıriye sck

, ~~crı Am·rnı Aurh•m, J,ıek ya
ı.:ı.,d• Almanyaya d<vrcdilecek 
2') ı'.;l 3() r~ransız d.:r.·2a~:tıs1n1 a1r 
n1··Jfı: için hfrlen V!~le - Fran.che 

Vd Toı;l'O'nd-a bini'''~:, o\ir-:a.n de
ni~ rı!l:Gy \'C eri bı~:c!ldugu l1ak
l:.:1J«Kı hPıbc-ri tliJn ! alanlam1şt1:.·. 

----<>-

Dahiliye Müsteşarı 
bu sabah geldi 
,j.":~ ~L;l.yc \'f'killct~ i\ılüs·.e~:-ı 

Tı•\: k b1.l s<ıbal,k_i. ek prc 1c An
!,.. r,.r :ıı: ~thr·ınııe gc n1ı .... r. 

İKİNCİ ' CEPHE 

Maiski 
Vaziyeti 
Anlattı 

• 
Londrada 

Parti Lider- 1 

ferine geniş ' 

izahat verdi ' 
Litvinof'da Ruzvelti. 

ziyaret ederek 
istişarede bulundu 

Lon<lra 31 (A.A.)- B.B.C. 
Sovyet Rusyaıım Londra bü• 
yfrk elıçk>i l\laiski her par:i· 
ye mensup J;d«lcrlc görü.~
ncck üızcro A \•am Ka.ına:ra
Sl"I zip"C:t e':lni2:ir. 

M.ı.skniıı. ziya.cıl eına-

1 
... s:nJa ~ıükiımt't erk:lııınt.Lıı · ı 

(Dı~''='.:nı S:<: 3. S\!· i <le) 

Socyetlerm Loııdra Büyiik 
Elçisi :\Iahki 

Istanbul-Anka· 
'ra telefonuna 
yeniden 15 hat 
ilave edilecek 
Suriyede karaya otu• 
ran gemimiz yüz.dü
rülerek İskenderuna 

getirildi 
?.iur.a:talat Vekili Amiral Fahri 

Eng-:ı; J\ukrır2da go.zc.:tcci1-erc \'Cr

di.Çi bir beya~)atta şöyle dPmi~tir: 
- ~faıit.: köımütü ım.kliyatı 

der~-:ıc~, karadan n.tuıtazama'l 
yapı. ~Jktadır. Soı1 o.n gündü• 
Karader·-'lic C'Sl.:ll de\·a.mlı rüz
gJrJar kü:nil! yı.ik~enıc i ,ini biraz 
gıi l<'Şİ!'m -1 r. PJ:lıı dahilinde 
olm on de:n ı~olu naldiya:ı tem-

ll'• ' ıç. le \ok l:ıüyiCk bir ycl<iın 
tırtn 1 3 ve \vlı.:u \',lgonk:n·ından 
b;r kıçn~ d..l bu :şc tal~sjs e-:h-1ili
ğirulen, sc· günk rde !:enlerde 

• gi~· .... er" ıztl?-l n1 k.'nlCT\ bunda!1 
i',.ıi gf'ln1•ı.:;t .. r. S1n iki. gün z:..r
f.Jı.ti? zahl" nakl'iyat!na. tahsis 
cd .crı \'agonlartn sayısı iki rn:t:;;H 
artlnıştır. A vrupadan ge!irtiJ:miş 
Ôkın 14. iok-omot:.ftcn 12 si ve 246 
yc,g•-.c.ı der"eı.l lıi:mıcıe girmiş.lcr-

\Dı:.\."arnı Sa;. 3, Sü: 6 dıi) 

Ticaret Vekili 
Denizlide 

İırıı'.r 31 (Hus,ıri !\fohabiri.miz
dcn) - T'c~rct Vekili D:. Bdıcet 
l'z tetl<ck!erhıc dcYarr· etmek· ü
zer<, Ayd!ndan Denizlıyc gcç
n, şt r Yoll:ı·rda. halk ile yakın
d •l' ~masta buh:n1r. Ticaret Ve
!~ !:,. c rent.ı;b(r~ıer hhl~iıır.ere olan 
~-.,ıd~ 25 borçlarını seve SE\'e 
\'('I? <.kte oic!ukl~r .,~ söylemi~
led:r. AH.ın :rı u ~h .. sıı ~a h!.i
ki1rJe'. hl:: ,c::;i 1, but-ut o;. güne 
k.,,ı.r ö&::rrc<'k!ir. 

İaşe ve Mürakabe T eş ki 1 atı 

LAGVEDILDİKTEN SONRA 

Belediye Henüz 
faaliyete geçecek 
bir halde değil! 
Yeni kadronıın işe haşlaması 
için tahsisat gelmesi lazımmış/ 
Evrakın bu akşama 

devredilmesi de 
kadar 
kabil 

Belediyeye 
olmıyacak 

1'.'~:co.!et Vek:i~etin!n Sı'ın l<ari!· 
~-ı~ ı::ğ,•cdibı.:~ ol~n ia~,, tcş:Ci· 
l~!· ve !.at mürakabe i~'leri halen 
yüzı.istü ka'.mı~ bulLıı.m;ıktarLr. 

K~rar muci)J;;ıce; lıu !ş'crln bc
kdiye ila;sat müdürlüğ:i-~ caimi 
crclımtn tarafıııdo.r, :::örü'mes; la· 
Z!I"'!. g~11rnekted:r. F~k..1t ırıcvcut 
n.em;.ır~a.r]a gcrl";ı:. J~'. :.· mu.'.i.mt-

;~ıcı : .. ı:!ı ye tı: rck$e gö:-~
0

T1 .esi 
\'e to,<ibi liiz.ım ;elen :.er v.ı 'fo 
'e··'n ·ı·· ' .. · - • :lı · · .. .•• 1 ~sı mun1: .. ~.u• 01ni~ ı; ı .. -ç- ·1 

vaoı:iyet ga-rlp b:r Ştkil ah."l~ bu

lunm.>ktud;r. B•ı ve~ !~n bı;gün 
::ı.kş~n::ı kadar O~tmcs: ic<.ı.p eu ll 
dt:viı: Ye tcs~m ll.t.~rru:L~! de ta· 
Tı1nm!'ir ~ııyacrütt.ı· . 

(Dt•\anı &. 3, f=; G ) 

Bu ıabab lltlddelumumltiğe 

Mlblm bir ihbar 7apıldı 

Bir kadını zehirleyip 
öldi:.,.müşler ! 

İhbarın 
Ceset 

Aslını Anlamak İçin 
Mezarından Çıkarılacak 

B.ı ,abah nı.ıtldd . umi' ğe, 
b-r knöının kllCası tara"ın.-da...'l zc
!ÜI~<:n~ı·ek öld1riildügü: 1'Mkın
c!:: b'r iıbb:ır yap,~t;r. İhbarı 
y:ıpaıı; ölen kadın•n ırrx<si Na
fı:ıtl;r, 

İdj·'.eya göre vak'a §Öyle cere
~ uıı etm~·,~r: 

B;.:nuan bir ay €\'Hl YaJovaya 
g:.:r n Kaf;:ı) a, ;<ri döndijğü: za
m~:-.; dan:<i~ı K~. ' tarafı.ı:ıdan 
k:z•rıın arıi olar;k lJırlügU haber 
ı.·r~ ... yo!., l{atiır,; kızı Ay~c:~iıı 
g<~; y.aşında Myle '.'ı.rtlcnbire 
ö!rı1"-? oln.a~ ır.ı ~Üiphc!i bul· J'Ot' 

(D•":a..r.ı S · 3, Sc; 7 do) 

IC ... r--
Dedi-Dedim 
NECİP FAZJL KJSAKÜREK 

Dedi: 
- Son alametlere göre ga

liba ikinci cephe a~ılacak! 

Dedim: 
- ,\çılır ,·cı·a açılmaz! Fakat 

hcr~cydcn cHd §Ull:t ikinci cep
he değil , birinci ccp1'e desen daha 
iyi olur. Dcınokrasy :ı ların, yalnız 
kendi Jıe,aplarına a~ılacak , .c ~li
yeıek ilk taaı rııt ccı.Jıclcri! .. 

Dedi: 
- Xe deuıck? SOY) d Rusyada 

kookoca Alıı>an ceııhcsi yarkcn, 
başka bir saalıda \'C bir müttefik 
eUle açılacak c~pbc, ihiuci cephe 
değil mi ki~ .. 

Dedim: 
- Değil! Zira ikind cephe, bir 

düşmıını ayni zamanda ikil·e bö· 
lüp cephelerden ikisine de ayni 
derecede kaUiDÇ talihi veren h:ı· 
rekctin ismidir. Halbuki berkesin 
ikinci cephe diye beklediği hare
ket yarın sabah bile başlssa, şark
taki cephenin akıbdi belli olduk

tan sonra atılmış bir adımdan baş
ka bir şey olur mu? Anlamıyor 
musun yahu? 12 aydan iaıla bir 
nıiiddet, biri düşman, öbürii dost 
"isıııilc karşı karşıı a bırakıkn iki 
tar.ıfııı birbirini tanı nıanasi le l·c .. 
nıe>İı•i lıeklcdiktcıı sonra başlıya· 
cak harekete 'c bu hareketin hı· 
taeı:tğı me\'ri hattına ikiı ~ei cephe 
dcııir uıi? KaldM: bir kere şıı ikind 

l Bu sabah bir 
• • • 
ışçının 

bacağı koptu 
Süilü<.-ede bir fab,.;, .,,• · çal'{'

n1t:.~ta olıan i5':il· r<l~n R~l1~r. bu 

sı:bah ayaı;ır.ı mo.kl eye k._. 1,ı.r
n1 .. j ve. bir b..ıca~ı d;z m:ll :. 0

1 "'· 

do.ıı ; opm . :r. B:ıy-g b ~-

o~ ::ı~t~:K"~ ... k 111.ılo..1 RJ.ı.: ~ "1 

huya•ı tclUkcC1..-dır. 

... ... -
ceııh c isınini! 

Dedi: 

v 
- l'cki, kaldırayım; ;,ın,~n bi· 

rinti cephe di)l')İn1! Ren di .. ·o
runt ki, son a1Un1etlcrr- göre, de. 
n1ukrasl-alar A\·rupa kJt'a!-,ını?a 

ilk taarruz t.·t'ph-elcrini eçnl!ık üıc· 
redir, Xe dlr~in? 

Dedim: 
- ı·anlı) bir g(jrü~ df"a:il d riın. 

Bin kere tc.krarladıı;ını gibi, dr
n1okra~yaların hütiin he ahı, (ıa• 
nıan, zaman!) diye ~~klikleri..,,. 
bihin !-ıOll tatıl'~İ i~~e bıı lina ro f. 
laıu:ıkta ... Bu Una, bu itna! So' ~et 
ınukavt•nıt>tinin taııu:anıilc· hitip on
dan sonraki Ahııan istiraht-ttinin 
ba~laınadt4t 3.na!., Ilrtı10J<I3"t)"3· 
)ar, bu ana k&dar ı.a,bl'ltikleri 
herşey i, i~te bu anda kt;, H!li bu
lunmak pahasına sint'ye çel tiler. 
Bu iını ka!ırırlar,a, artık kenrlilc· 
rine ister istemf"'..ı; ikinci bir fı ı 
hazırlıyacak bir Sovı et Ru" aya 
nıalik olamıyuaklardır. I>ola~· ı· 
sile ... 

Dedi: 
- Dolaı•ı..<ile? .• 
Dedim: 
- Dolayısile, ~arktaki Alınan 

kayıpları dt•nwkxası aların hesaıı · 
)arına ve ilıtiyaçldrına uı gun 
çıkarsa onlar da Anuı>a kıt'a. 
sınıla karaıa ı;ıkarlar. Olnıaz. 

sa !\Iİh\·erl~ 11.ıla'}mıya tncr
bur !. alırlar, Bu iki ~ıktan Jıa:ı~isi 
1uh11r et~c giirii.,,Hınii f!l r,·cklen• 
dirnıis olur. l·alrnt kıılağıı;ı ~ak· 
Jaştı.ı: da bir ~e · l'IÜ.\ Ji,·c: iın! c.a. 
liba, ikinri cephe dı-ğ·:, fakat bi. 
rinri tt:plıc :1t:ıln1o~k iiz<'tl·! 
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HALK FiLOZOFU 

MÜRAKABE İHTİYACI 

Bi.r ıursl61.da.ş şöyle yazıyor· 
ılu: 
•- Kırk Jroon,şa . tılan Frl!ll· 

su mark:ılı bir dioş manıll'tt 'lrir
dcn piy a.'adım kalktı. Aradaa 
Jki giin geçti. Tekrar göriiıı.d:ü. 
Fa.kat, bu sefer, fial.ı. 60 k~· 
tu. Şnıou da kaydedcyia ki, 
ınarka~ı Frans:.z olmasına rl\ğ· 

mee, bu diş macuma İstı.nbul· 
ela yapılmaktadır ... 

Gıu:ctelerdeu bir b:ı..~ ha· 
vad~~: 

·Filim yerdeki ocza ftpo!IO 
&a bilıi, yeık iddi»ilc, iki neıvi 
ilacı •almak istem"'1';;-inden 
ına h.kcmey e .. er ilmi, tir .. 

Eneli di:j manmundan baş
Jıyalım: Di!miyornın, 66 kllru· 
ra satıl:ın bu ınacımun nlaliyct 
fi-atı S kwo.~ c~r mi·!. 

Sot?ra. ,a, ~atılma!i. i: ten· 
rui Cll iki ne~i i 1~ •• Ya, -lıu 
il3çlar, lıjr atand:ışın hayat ı 

kurt acak kaw chemm;y etli 
• ? 
~e .. 

REŞ.A.T FEYZi 

Lftfı uzatmıyalım: Kanaati· 
mnce, <bu :mAddeler' fiat miinl
ı.ahe, iaşe teşkilatı, belediye 
kontrolü ile alikalı şeyler de· 
ğildir. içinde ı:e vardır, nasıl 
l apılır, kaç pan.dır, bilinema. 
Şelı.r in bf na eczaoderini. do
laşınız, ayni ilau yaptırmak 
için aJn ayrı fiatlar istendi.. 
J;-iai görcceksiniıı. 

Hele, '!il ı1if macwılaıı~ n11511 
d&Jdurıılur, nıahcmesi nedir, 
içi.deki bütiiıa maddeler hak· 
kile konu;• mu?. Bütün bna· 
lar mahlm değildlı. Bu · erin 
s•Ju bir ~t>kilde kontrolü, galiba 
Sıblıiy Vt'lilcıioe &ittir. 

İlli~ öyle lıi:r maddedir ki, .. a. 
tanıla~laıın hem kesesini, hem 
sıhlıatiııi alakadar eder. Elbet· 
e ki lı ir eesacıyı, karpuzcu ile 

bir tufınak hatıra gelmeı. Fa
n!, miiralrabe, daima, be:r yer

de liı:ımdır. Bilha5'>a, böyle 
fcçkalaılc zamanlarda~ 

!Unlu mamulat sabşları 
1 Yeni kHa üzc."ine un fiat-

.ı:;::: ~~~~::~ lan d~ılştür. Emıeğin karne 
'" .; ile satı!Jr.adığı ycı.1erde evTelce 

Jfazı İnci!iı gaıı:e!ekri, geçen· 
!erde, lliod milli~elpeneri Gan· 
cli'ye meoczup diyorlardı. Se11.ta, 

Hindi,fanda ka:a.a~malar olduğu 
hı<lıcrleri geldi. 

E[;cr, halôkaW!n k:ı)ııa~ma ·ar· 
sa, Hindlilu mttnıbım ceıılıesiae 
tutulmu~lnr, demektir. 

YÜK.T..K 

BL~. LAR 

Artık. Anıttlli&b yilkoek biaa· 
lar Japılınaktao •·a:ııı:e~ş. 

Çiiııkii, buı:iin.kii harplerde tay· 
yar<" biicııınlaruıın yaptığı saldı· 

n !anla. meyıb.na &<"len tahrip
ler, l iil..c-k b;nalaruı büyük mı;Jı. 

:rurı:nu ortaya lı.o.ru~•r. 
Ani ılı ·ur: D\iny:ıda artık, top. 

ragı:ı Jennl;.f:ioe doğru. 80 - lCO 

l a ti· . eraltı af*rlun~nlan 1 ıl· 

mı.va ha~lan ı.k.! 

BiR YOJroE' 

rARKT 
j,(:ıı bulda ruey'a ve sebttnın 

en p:ılı~lı satıldıfı semtler • diğer 
bütün gııfa maddeleri gibi - l..ç· 
ka ve. ~ •· .. ntaşı İ!ni -.. ! En tttuz 
yerler tle ~'.}ilı.taşla Aksaruy ... 
"Ia~ka ile Be 'k!nş :mısı..taki 

~'Okuşun r.c D\ttıllıam bir fark 'Ü· 

cı:de gclirdi/;iııe olLJ.Juıt buyıı?'I· 

ııuz, ha) ret! 

Sl:.'YY A llI.AR 

c;ı,:ı.r:c EK 

İstar,bulun Türkler tarafoıdao 
zaplıııuı 500 üncü yıldöniirnünde, 
lıiil ük bir <!e otel yapılmış olına.;ı 
liiuıu. BJy le bir karara nnluu.~ •. 
öyle ya. gelecek seyyulu nerede 

l atacak?. 
Faal, harp iki üç yıl daha sü· 

r<"r>e, yrryfrzünde yeriııQ.,,. kal· 

kac.r.k takati hissedebilecek insan 
kalacak mı, ılıssiıılı!. 

AHMET RAUF 

btt kı.o un 80-100 kuruş arasın
da satılırken şimdi kırk kurıeyı 
kadar w,,n:üştür. Bu .kııbll J"r· 
lerde yap!acak unlu mamwat 
§(-1ır'.rnize getirileı:ek serbe:ıtce 

satıhblkce ktir. 

Şehrimizdeki miiatacel ticari 
ifler için Ticaret Vekaletinin 
tek/onla miitaleaaı alınacak 

Ticaret Vek.ü:ti; şehriroiuleki 
Yek5.lct aire\er;ne bir tamim ya
p..-:ok. clieriııtleki işleri ml!m.kün 
o!tluğu kactA" kısa bir zamanda 
yapmalarını ve b.lhassa ticaret 
işlerini kat'iyyen geciktirmeme· 
k-rini bi!diı miştir. Müstacel işler 
hıı;kkınc!a daha :ııi~ e sür'at te
rulJli için mektu,p ve tel<{raf ye
rine Vekaletin müta!eası telefon
la almac.ılrtır. -----
Smemaların ucuz hallı mati· 

neleri ıayrı ayn günler.le 
yapılacaJı 

Sinem !arm chal!r gür:1erh be· 
ledi•ye ild:.;at müdürlüğünce tet
kik olwmıak:adır. · Buna sebep 
s:reı:r.alarm ı.:cuı: fiatlar için he
mtm h~r;n plz•rtesi Ye SJlı 
gür.lerici intihap ederek tenzilatı 
a~ nl güne tesadüf cti~meleridir. 
Tellı.ik· ı ncticesiıY. halk günler' 
•.clrık clunacakt.r. 

Taksimd< ,,; İnönu C ez!sinde evV't'l
ccı bir }Un: uz JitPılrr-•. ·ıs_ ka; J.rlaş.ıuş
tı. Sonra,, btı !:ki.."'dcn ' ı?g ·(-ılci:J. Ra
b~r ,:: .. ğ ~c ı;ııre, burada :ı'rndi bir 
.lı bı:ç \.'fi.clll.IC gl•tcrt? ce:.'t+.J?'. 

Hı.!bckı, b'..1 mah" n plünt çok ev
'~ t...-.b t fcli lıniş'._ BahçeyP. ~wi:.Cn 
lu;.\·uz, ç~ c;ukurd..1. <>la.oo!k.."l'l • Çu
'kırwı ~ndP bıilb(e olur mu .. bil~-o
rtız'!. Bi:t htı\.-m f.ikrir..i d~M millAyım 
güren!crdeniz. Çür-lıu, koca Ta.~m 
B>hÇ"'incli <iıPhi havuz yodtlu,. KüçüJc 
bir ~~,. var. Fi.kat. suyu yoktc.r. Ve 
bunun ,.eri mu-ı> drı6-'<lir. Bina· 
nın ba!konu ahmdtki hav.rzJ.w Pt'«k 
ıraı:Q'Uıwıdır. Madt<m bir şey yapıya.. 

r41z_ d:ıh:ı IJÜ"l"'t oJırZ'1.'13 ç&hşıı.lım. 

BIJRHAN CEVAT 

r EDEB1 ROMAN: 48 

S.K ve GOZY 
.::. 

)azan: j ZZ ET 
BUUNci KlSW 

Illlr:ıda b~: e bir imkb. ınevcu t de· 
f:'Ai. 

& a. yeniden b yat..a k3\" ;ıınuf.u. 
y ~ 111~~.. ol;ın ,g;:z.: .. nı.ın 

t ç-~ n~ ".ktı -ırLJ. lığa 

•r Cı s yr lım-.> t' haşfa.. 
• 1 t,a nı,; y~ sol : 

t n lopr.:r.,:ı.ı: ı. Jy :ı 

toprJ.. •. · uı ~cnt.J.·,.nl<!. ... n ora. i .i ..s
W30 ol...-n bt·y z. ~v. BooJ..;cra c.1.as-o 
:c g'Jı ..ı..ıı... er 1. 

K ı Do , gıııôrn-y:ı C' nli, b" ya-
:z: r '3 ciı,_l.f"ul~ • pl port..ına 

tla•, !ı " ~ :r ılar, can e-
nl'l •rnü.Ye mah-

• 

. ur !jıi, 

- )(.; ,tını.ıl 

- Eı.:y '"Un. 
- Gcçtb uSniz. 
Bu,yl!< L n. :ı;e..ra;z bir ÜS üp. 

Gl2e bn .. n tt.~n.a.t. • it :11.Sl biı"i-

b,ri.'1d ~ ~ clö:t 5'>1oneu .•• Uğul- 1 
1ar ''C rr.. r· tıl.r dı.:.yıll Jıın:u. 

Her a.;.! mub.~'d o;"\U"...:ar i(ın ı 
m::tıldit m:ı:ıaı:ar tu. Mo.sala-
rııı b;,.;t l:ı.be. 1'r.IL •. 

Ken.::ın Dağ.la sılotıe:L'l. s;;..,ona g~-

ti.. Oyc..s ».ra, SC")':".cclıe':"c ç...'l.?'- b.: kı-
)Vr, J~ı'llC... ni bu n•ı.:h 'tc a: .)ttrmı)"a 

~J"Or, bu arada da ku ~ . r mda. 
mp;yt1cl."'!n .ace.eıı ç.rJ ·Oılc:tu: 

- 17, aı. td. 
- 36 kı.rmw., çi!t. 
- Sı!:.r! ... 
Ve t~ecin tık.ı.rtürı_ t' rtı.1arı hiç 

lceS:; ır. . !-'tJ:-d u.. 
Kı n.ın son aalonu?:; son masası ö

ı:ıüııde durdu. 
B;.ımda dıo. kt 1l1r ~· :yor, ;:ııı

lcyo , lrnmpc,eler ,.,..,, c i;-o ·u: 
- iıd - Dört ... Kı z:.. 

Orman yangınları 
nasıl oluyor?. 

Yaz...a orn:an ynngın!arı eok olur. 
Son b~ ıki -.yru.r da, yurdun ınul:ı.telıii 
kiioelerindc om-.ım yruıcıaları okytır. 
Gı•rcnlt·ı'C!e Ad..ıııa c.:ivarmQa., Tut"03-
larua ır.u;;zz:\r bi .}c.r:ın o~u;;1u. 
:İot "1>-~I c; "'r.ııı.da, Be,lroz K<>l&lil 
n=.:a.:oa.>1, ş; le, ,\J.,ı.<iağı. "' <'lrall, 
orrnaıı yaogml&rını::ı U .rua 
et'J&ği Kiıft !a:ıd!r. 

}'G!a • kJ:u-.n t ·~ıc. sı!c omıao
lardıl, da.II.:··m blr'b ·ne sürtilııert!lt 
a~ h. ! ol<hıgu '"il buııd:>n da }'W!· 

ıı.n ç>l<lrğı SÖYienir. Fak;ü, bu hal, 
biz.im m-l.eketl<ıı.iz lı,-iu vo.ı-id dı~ü

dlr. ~a ~de. bu, lls14va haltı böı
gı. 'nde, s;&. \'e b:°l.'.J""Ok oı"fJ'lanla.rda vu
kua gelir. 
m,.ı~ orman y&f'Xınların., s •be

b:, okseriya, yabla.-1 b+r a~ .sönr
c~ürü.lzr.cnıest, atılan bir sigaradır. 

O'"r.:16 y· ıaınını f}ndilrmelc kıolıı:r 
bôr lı; cr .. g.Itl'r. Şehlr lttaiy~k.ri or-
1001'»14 fazla bir iş güı.·~r. Or
ır.:m yangınıııı 1>11ndilıım için b;ı~ 

ulll'T vant~. G~~. c:endıl 
F..ans;ı nhillrr nrle:ci !<.)-metli oı~ 
l"fda da b;r yangın cııı:ıı,;.-ı bllbEr vc
r!F.,.,....ıu. Ya7~n o:m~ıı yangınları her 
rn~o tte v ~a gt>Iir. Bi2fuı Ada. .. 
Janla, :..";larda b 'e yangınlar cı• 
lk.ar. Ve yargıaların yakhğı tamlar 
bir ho;l~!"r 

Oımıııı ~ıınnı öıılmıck lç"1 
:ne yupm.k geı-.:1<.t<r~. Nusll blr t<-dbir 
aJ.ın.ı.!•?. OrnıanJ.;ıra k"ıueıi soi<.ma. 
mal~ at.eş yak\ırmaımh. Faka<., billl<lll 
oWleııW'-"' kol.y, ta·J;lki tıüçtür. Bir 
(llk :yıoll.ar vaı:ıd!.r ki, oı~aruı .o..!"&

s.ndım ~çer. C!var köY1ülerôo oıman. 
da ı.leri vardır. KomlLr yapw-lar, o
dun ~r]er. &lrilleriai otlaıtırlar. 

Her metre ba.şına bü- b!'lı:l,i bclt.l!lllı.-. 
çal< ta nı:WıJkün cleil·.lôir. 

Omı.ar.t..'1 rıe ~m bir seI'\-et ol .. 
dtjlunu "''.1 loo:lye ı:.;;c liD:um ytı!ctur. 
'l·ann. orrc.an cenn~tti .... Rfuıeir var
dır, ~lı t.r, ~ndir. Yazın, or
~ ~ olr.::;'311 bole, orrr.ana ~
der, yC'muk yere;~ ormana ~:ae.r. a.
:Yıını eya oru..-.ı:.a ııider. 

O lıılJM, o=-ı..-n güııclük.:erindeı> 
\'!J kı:Yt&clC.der. istaa<le edelim, fdcııt, 
ona urar ve .. ıml.J"{'J~. 7ıakırıreyalun. 
Bunu ıııoci •min etmeli?. Ormıml.ık: 
mıctakad• bı.dunao büliin JWylerde, 
\'11~la.ra, Ol"Q'!an yaır:ırıınlaırı bak
&.."Ul<l.l maJiJmaıt V"'1l(lk, biırc~ ~rindi:! 
bir tedbir olur. Köyll\lett, oı=n 
lkı.:rm...:i anlalılmah, bu Oİ"'1rtia ateş 
y;ılı:ıin=ı, rakanl•ıın pdde.tle oe
~ r•rpı!.,catı. yerler<; ~ 
~,.. ıı.11m.....,..,. izah edilmclid•r. 
Yapılaca bu leJlkınl<>riıı. faydası 

be:· ~k Z:ıra.rı ise biç )-.;0.--ic.r. 

O h~. bir ltPr., tecrübe eırner" 
R.SABİT 

Krem ilıtikıirı yapmı oe kibrit 
84'.tmıyan iki bakkal mahkiim 

edildi 
Nnkao-:ıcla Haccbayram. nıı;.hal

~esin<le 44 numar<1.da oturı:ın ve 
Hükiımct c:ıtldesinde 10 numaralı 
diik.kıinda bakkallık yapan Me4ı
mt.<t İnan krem ihtikarı yaptığın 
dan 5 lıira ağır par.. cezarni:.e 7 gün 
mfüi!ılelle dllklci.nı r · n kapatılma
sına; K:ır:::cğ1r.ııda 96 num.'.lrada 
bakk3J Recep oğ ı: Mdunut Ak· 
çe· de l!'.:i>r' tle i sak!.-yerak .sat· 
maıc. g,ru:ia" O lira a~ır p~ra ct"" 
zas· ı ve dükkiır,ır!ın 10 gün 
muddcl ~~diline mahküm edil· 
mişlcrdir. 

tıuo·ı t•5S HIZIR Hıc.·ı 1'.61 

n:ııon:z S? KECEP 
18 17 

Yıl !>l2 A:T 7 \i &-;....,,...., 
Vakit 

f .. u 

TE "'uz 
s r. S D 

5 55 G~ 9 ~8 

31 
13 20 Öile 4 53 
17 16 İkince 8 49 
20 27 Abam 12 00 

cu 2217 Y'at.s.:ı 149 
3 !12 imutıc 7 ?5 

_ Cı..· - bd. K.ınnı.a koz.anır. renk 
kn:ı b dtr-

Ke•1a,ı :J:ğlı p>ı• dolu c'l:ocianıı.ı 
çr .~r<i.l. 
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Kum'2r en ku\"V'C ıı;>l;ıadıT, in::ana. 

göl aç\ırm;ız, b:ı'ıg h10 erı ipt<ıı t-d~r. 
t.u a1·lıezıp t1.-.ı: z. ·N, kit. eil,!Doe!!i, 
tı:>!t d\.r: · C."C$ ' ani...-; ~l.ID'.!.a;.'1 

ö..,. cund kanar ~r bihniyen 
K an (..) !afnağ:ı b şla.dı. Önüne pa
ra. n y:~ddı&:ru gtl! ı.yor, bu y1ğı
nı b; • a.: ca c:l<L-.·:ıe şaıiL oh:yor, 

. ~ıı ~ • A; z:roç~n l:ayi>a 
ıı:~ om: acot.ı. s:t•h''4 cd:rDluc. Bu ı 

.ı. l atı l y k:trı derd;n 1 u-
nu ...ı. K~i k adi;1: mu001tt~rne ct.. 
m.,ı;c b· " h: $; --in~ ka:"§ı nncak 
\"~ anlak 1 rret bc.:.l nı::3i ıazır.ıdı!. •• 
Q;ı, il ~o a.l.ç:.r.. b:r k~dı.111 y~·Jnız ntf
r t.~c s rdı, hattd <'.:!un gô~ bir ka
dn:ı hiç lınrT~<ımak g, rf"kti •.• 

Kc. ;,ın eıyumı k.e-ndi.Jti verdiı!:çe Sev
gı.n, ıha.u.tUn·, Ie-; 'ft.jni unu.l...ı,yor, 

f~~ ~1'11-Ca sır..C3: •Se,.ıg'n bı.J"ada. 

oluı- hea~ görme &eli. kendisin.i dü.şün-
mc;I ;.,. ıılt ulmal?ydı> diyo.rdu. 

S:ıl..Jıa ,.;. ı, t;it bs.yll !ka4'8.n:11> ka~
bt:t .&tf'n soorn Ktn&.'l lkatı:ıının aclk:
tıi';mı bi..,t.U; biç btr ~<;- yunıemiş, bir 
u. k• h panyı 1~ Oyunu 
bıı" 1ı.c.ı ( .ı de u ğ gibi p.:mı b'r'~ 

'Devamı Var) 

Harp Vaziyet~ Saadet ma n zu

M"AllKEMf.LE:Kı 

Aşağı Don nehri cephesinde 
Rus müdafaası 

yıkılmak tehlikesinde mi? 

mesinin esrarı mı Amerlkada llavacllılS 

Yazan: 1 .. S. Eski Bükreş Ateşemiliteri 
Doğlı cephesinde: 
Alman ve müttefik tehliğh:-rine 

•öre, aııağı Don nelui cttıhe!linde 
Froletar~kaya şehri i~ul cdilmi~ 
ve ıbııradan geçen tlemirl'<>lu ke
silmiştir. Alman kıt'aları, nsnn 
lıir bopıbardımandan soıı.n Kerç 
Yarun.ıdasından Tanıao Yarı.ına
dasına geçmişler, ve Rusları:n şid
ılctli mulrnvcmctine rafmen bir 
kııç köpriihaşı ınevzü tutmuşlar

dır. 
Rus !ehli[:~ hfılfı Bataisk, Cl m· 

lan kaya, Klctzkaya çevrelerinde 
ı&a vaşlara d...,.am edildiğinden bah· 
setmektedir. 

llo.s sol ccnahıt A1man sağ ce
nahı önünde Balaisk - Krasnodar 
arawıtlaki bölgede ıuu,·:ui akan 
ırmak kesiınlcrindcn istifade ede
rek mııvaffakiyııtli nıiiı!alaa mu· 
hare.heleri verebilirdi. Fakat Al· 
mwıl:ınn Kcrç'den '.ram.an Yarım· 
adasına çılanalan, Rus sol cena
hının gerisini tehdit etmektedir. 
Bwıdon başka P.rolelarskaya'yı 
alan Alman kun'etlt"ıi Rus sol ee
nahım merknden ayırmış bulım
maJ.-tıııhr. Ka.fkasyadaıı Stalin
grad'a giden son demlryol:ıınun. 
birkaç A<>ktaean kesilmesi, Rus 
sol cenahını.o ve Kafkasyaam Rus· 
ya ile irtibat Te muvasalasma 
nilıa)~t venniştir. Bonuula bera
ber Rnslar Kerç'den ve Prolelars
ka)a üzerinden gelen Alman ku
şatma harekellttiııi önliyebilirler. 
Bn harekiit ile Almanların Rus 
sol cenahı iizcrinde seri bir neti· 
ce abp I<rasooılar petrol havzası· 
n.a ve Noırrosisk limanına ulaş· 
mak islcdikl~riı>e şüphe kalma· 
mı~hr. Bundan başka Çymlians· 
kaya'da geçişe mm·affalr. olan di· 
ğu Alman kuVTetlerinio •'i'ltı 
Velga boyuna \'e Ejderhan'a doğ
ru yiirliıneleri ihfünali timdi daha 
çok kuvvet bulmuştur. 
Almaıı sol cenahı Stalin,,"l'.ad 

bat.smda Don nehrini do:,~ isti· 
Jıa linde en · geçmemi:, tiT. 

Fakat K:ılas n> Klctskaya ntevki· 
!erinde gc~i~ için taarruza ba~la· 
dığı unb~ılııY1ktadrr. Şu halde 
Almaular Staliı.ıgraıra kallj• şiın· 
diden bir çifte ku atma hareketi· 
ne girişmiş bulunuyorlar. 

Görülüyor ki, Rw;lar, aşağı Don 
nehrinin een up kıyılarını bir haf· 

(a bile miidafaa edememişleroiir. ı 
Cephe şimdideıı ik.iye bölünuıüş 
gibidir. Bu \azlyette Ruslar, şi
mali Kafkasyada n aşağı Volga 
&oyunda ayrı ayn iki cephe kur· 
malı: ve harbe de'VllJtl efınek ınak· 
sııdile nyrı cephe knm:ındanlık
ları ihdas etmek mecburiyetinde 
bulnnnyilrla r. 

Milli oyunlar festivali ekipleri 
ıehı·imize gelmeğe bQ§ladı 

Emiönü Halk.evi tarafından 15 
ağ~ta baslııyacak ol.an milii. o
yunl&r fest:vali için yul'C!un her 
tarafa:dan cyun c'kipleri gcJme.. 
ğc ba§la.ı:r.~ ve m;safir ekipler 
mezkür Halkevi ıaraf;ndan ha
zırlanan otellere yerleştirilımisler· 
dir. Ekipler evvdki günder. iti
baren Ha-lk<:vi sabesinde pım·a
lar~na baı;knuşlardır. 

--o---

Maden ifçileTi 'için ~11 bin 
liraya modern yatakhane ve 
pan•İyonlar İnfa olunacak 

'.Maden i~ilerinin tetıUıi için 
ı.ı.ğraşan İldısat Vekilleti onlara 
;yeni, modern yurt, y.oıtakıhane 

bic..alan iı:şası ~in blr program 
bazıı!ıameıt.ır: 

Ereğli kömür ~le1ım:;.>'. bu p.r0g 
ram muc>b' ce Hk partide 771 bin 
fuahk U-ışaat yapt:racıaktır. Bu 
meyanda K.azLu,da bir modem iş
ç> yalaUıanrni, 59 l:Xn liraya bir 
yernelchanc, 108 ':bin liraya bir 
pıın:;iycm binası· inşa oiunacaktır. 
Karı.don civırrında 81 bin liraya 
lbir ya1ak'l :rıe, Gehlcte 41 b'n li
a-aya 12 e.det F ~i ikı;ıno!;g.'tll, 36 
bin liraya E tipi 6 ikameııgalı, 108 
bin liraya bior paDs'o'On bİ!lası in
şa 0'1tınscaktı.r. ---

Beldiyecc telımil asfalt 
eadclere çöp sepeti kona.calc 

Belediye temizlik işleri müdür
lüğü tarafından y~ptmlan yeni 
çöp sepotleri dün Taks;m Cum
huriyet caddesi; Refık Saydam 
cadd'-'6ile Eminönü meyd,.nma 
kıonulmu~tıı.r. Bu sepetler fa:zla
iaşt:rıLarak asfalt olan tekmil 
caddelel'C' konulacalkl:.r. 

- Dı<lı>. da erk ·n! Maohkeme, 
kiıı;ibilir n.."? z~an a~uır. 

- Yok.'. Sa<><! &iyi geçiyor. ~ 
beklemeyiı reıiıalde ... 

- Hele ~r-y le o•urPp dn birtlll 
15.f atalım. 

- Alal ını .. hay hay! Gel, şu 
kanapeye oturalım. Al. yak bir 
sigara bakıl m ... 

Sigaraları tüttürJüler.. konuş· 

mıya devam ediyorlar: 
- Bu bekkmek kadar da fena 

şey yoktur. fo .. <anın canı sıkılı:Y'or. 
-Tevekıkeli mi •Elintizar eşed

dün minennar• demi~ler? Hakika
ten, bekleoır.e :fJeşten şiddetli bİl' 
şey ... 

- Beltlt'n:ek bir .. işsizlik iki ... 
V aktile bizim bir hocamııı: 

vardı. Yirmi Ecnroen fazla geçti. 
O zaman K~dı.wy Sııltan;sinde o· 
kuıyorduk. Bir menzurrıe ezberlet-
1iydi. Hepsini hatırlarn~rıım 

amma, şurası ilıatırırr.ıda: 

<Gt~Y; ay1ı.:la:da ı;,, !. ge-ç:ren gündü.
zUnil> 

nun giılice l;.url ~ 
özünü• 

tl>nll ilrr;i.ıı. sö
zilıılJ.• 

c.ı\rkada~~ar a~al1m ili.m ile lr!an eö
züOO> 

<:Göl\''iro biz de iU ciüntrad& saadet 
yüzU.nil> 

- Aman, ne güzel manzume 
bu! Allah;ı,şkına söyle de yaza
yım, 

Mahkemeler b.ircr !birer açılını
ya tıaşl:ımrştı. Bir tanesi manzu· 
meyi söyleyip öbürü yazacağı sı· 
raıda lbir mübaşirin gür se<i kori
dor duvarlarında akk;ler yaparak 
gürledL Manzll!IY'.eyi söyhlyccei: 
olan, 

- Aman, dur, deili. Şu mahke
meye gireyim ç>kayrm da öyle ... 
Çağırıyorl.ar. Fırladı. 

D:ıva bir hakaret d&vaısıyrlı ve 
manzuın~yi "'-iyliyecclt olı;.n ma:z
nundu. Şilltltler dinlenikın.--ten 
ooı:ıra, mazm;nun 51.l'ÇU sabit gö· 
rüldü. Tcım)--Tı:i kabil olmı;lk üz.e
re Uç ay hapsine ve t'Ili Era ma· 
ne\1 rornr v«rrciyc mahkum e
dildi. 

Ma'h4wır.edı:n çıkınca, arkwaşı, 

- Haydi, dtdi, şu .saadet man
zumesini söyle de yu:ıyım. 

i se-a<let '8Dztmıesının 

sıra<sı. mı, azizim? dedi. Başmııda 
reliı.k.et yelleri (""""'r, görmüyor 
tr.Uoı.'Un? Üç ay lıa:pi.s yed>.lc. Gaoli
lba, şu dünyada saadet yüzünü 
artık görroıfyec~im. 

Ve, şa;ıkın şııŞkın yürihniye 
başladı. 

IIÜSEYIN BEHÇET 

c SPOR MUSAHABELERİ ) 
'-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~' 

Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğünün 
Yaptığı Büyük Hatalar 

Buıgün Maanıt Vekal.etine ge· 
çcn beden tethiyc:ıi genel dire-k
törlıüğü bundan wnr·l hiç şüphe
siz §11<'.ıletli hücuml:ıra .marnz..ka
lacaktır. Hatı.a bu tenkit ve hü
cuımlar Maarü Veldlinin geçen• 
leI!de bölge rnerkC"linde esx: spor 
klan-eilerile y~tığı kı:ınuşmad.a 
lba~lamış lbulwıuy•.r. Hiç şii.:Aıe 
yıok k> her teşk.il'ıt tenkide manıız 
!kalır. hele bu ıtjki!atın gireen
diıı<l;ği kimseler ~kı>:ı o zaman 
teırk:d hücl'm halini alrr. 

Beden te.ıtıiyesi gen-el direk
'..örlüğü memleketimizde b>linen 
ve alışılmış olan sı;or z;hniyetini 
fkrnamj]e aksi b' r prcııSİple sö
küp atmak yohına gitti. Ekserisi 
~r işlerir'()e ihtisası olmıyan 

kirnFekrdcn t~tl<kül eden direk 
~örlf k kadrcsu iç ne aldığı spor 
idarecilcrir.i kend pı"Ens:pıne uy· 
dur;r,akta gecikmedi. Çür.kü ge
çim d'i:'nyas>r.Ua el:ne geçen üç 
beş kumşu kaybctw:orr.ek is "yen 
bu eski &pozcu!. r '<;n bu şek<:m. 
devam edeceğine islem:y.e 'ste-nıi
ye akıl erdirmiş bulun ey rlardı. 

Genel dir«kt.ör!ük istaı:ı.bul, İz· 
rn r, Ank3ra g'bi kesif bir S!''>rcu . , .. 
kllltba1ığının ı..·e srar ış.erJnı a-
r.nacörce yap:nL<j, bu lş:n c1hli l{'.m
seleı-:n tcnkidit:.den kur\t:'m;;k i
çin bazı ti·ğır kayıtl~r ve cezalarla 
zecri b~r otcr ıte tesisine çai1ştı. 
Yalnız spor i lerinde a:r.atör<:e ve 
bu i 0 ı b·ırrek çalışanlar geneldi
ı ktd!-:.Uğun bu aftır ve pcı->'asız 
ilıarekni-cr·ni de tenkit ettHer. 

Spor kulüpleri grnei direktör
lü<iün naıarı.nd.a h·c b;r kı~ıme-t 

~ . 
ifa<le etmiyen teşekküllerdi. Hal
,buk.o ) cJfin dahi ııp.ır ku)üpleri 
n.em'<:ket "!orunda b:rer otorite-

(Mera: ii;:ABAN) 
J <lir. Spor kuli1plcri me:nleket spo- \ 

rtuıun ilerlC'IIlcsi iç!n bize lÜ'zım 
okn dcmnnı kendi vas;talıırile 

yt.U,ılirt'n spor hayal•m:zda lc~re· 
ket yaralan bir kaynakbrlar 

Genel direktör şahsan bu işin 
incelikler:ni pak yakrn:lan bilme
diği için etrahndaki b.ı:ı eleman
lı.r direktöre hoş gfüünmek için 
verilen ulu'Otla kararlar~ a!krşla· 
makla işlerin daha kötüye g't
mesine selıt-biyet veıdiıer. Gooel 
d:rektör;ük cmrir..dc çalışan ve 
hayaıında spor işini, spor söu.ünü 
anca:.: beden teı•bi.vcsi teşkiJat.ıııa 
i:rrtisap e!tikıten $Onra ôuyan ze
vat: n ı;y-0r ış:erindıe rey sah:bi ol
ması her tür.lü haldı ıe:>kit!ere yol 
zç·tı. Beden terbiyesi genel direk 
ot.ör1'iiğü kendisine spor kulüpleri 
1ıin de bağ~ı oldıığ·ınu, beden ter
lb;ycsi rnükel,el:y0tini hazıri,ar
kcn sıpor kulüplerinJn ayn bi.r şe
kl\le idare ocJ;lnıcsi laz:m geldi
ğ:ni 'kavrıyamadı. Esas< n bu iş
lerin tam ehli olanı,ar kadro ha· 
r cirde bırakcldıkları için işler o
l uruna g'<li>·ru-du. Verilen yardım 
.t'-h.~H$allarının ınürakal;csi tam 

;·~p·J:mıyo"du. Bl"lhassa neşriyat 
işi, bir ara .o kadar çığrından çık
mışı ı ki bir kıymet ifa<'.e elıiltl 

''eY a et.Jnesin h": .spor mecmuası 
gene' dir~ktörlü.ğe müraca.atla 
y:ırdım i9thWdP. Yarıi!m edil· 
mivf:ı mecmua hr'Dcn paçaları 
sıvıyor "" rrtıiı: günlerce tenkit 
ve ce.var cı n-L\ı°(l t'Z. Bu"'ton se· 
bc-'>ı bc-Oen tcrb.~ esi ı cşrıyat iş· 

J,~tiı:c< c "L..,<nr arın bu nevi mü
ııt...:ıkt~&~ rln iş J-"'p.mlş gö.rün.r:ıt.:k 
istemeleridir. 

Beden tcrbiyc~l genel d>rektör 
lüliü fu:.001 miisabakaiarırıda ve 
hakem i~l.,.-ind~ de haıa-lı hare
ketlcıle 'bu spc-r ~ıı.benıizin bir 
müddet grri kalmasma sebebiyet 
Yerdi. Eskiye naz.:ıran genel di
rektörlük <iaha az hakem yetiş
ıitıdi, d:ilia az futbol l~"!Ilası yapa
büd'. Her şeyde <ıklu;!u g• bi bu
na da bir cahvahhazıra• sozu 
lta-lolıt..'1Sa o zaman yapılacak iş 

kahrı az. 
Beden ıe!'biyesi genel direktör.. 

'füğ{inüıı:ı başa gcümiği elemanlar 
bu iş! b' len sporcuların faaliye

tine eııgcl okiU:ar. Mescli atle
tizmde senelerce çaiışmı.ş e<ıki 

sporcular iş göremez hale !:('ldi
ier. OnJaı·ıı:ı her sözü, her hare
keti bir tenk;t sayıldı. Hal,buki iş 
'b.1şına maaşlı mrmurlar gctir.:le
ceğ: r.e bu memlekete bir çok 
rekorlar, r.ımpiynnluklar kazan
d;raıı çckiıJckıen yetışrniş spor
cular gctırilmcliydi. 

Bugün bir düzenleme devre
slıı<lc bulunan beden terb yesi 
genel direktörlüğü kadrosuna b:r 

takım maaşlı mernw'lar yerine 
bu işte senelerce - atörce çalış-
mış, yüızde yüz sporcu eski kıy
metl<rin al:nması lazımdır . 

Msar"f Vekill..ği yapacağı dü· 
;zen]Pmede bilha•o;a spor işler nin 
takv'yesi için bu hususa itina et

melidir. Bugün bP!ki küskiın hal· 

de bulur.an eski 'par icL<rec leri 
ve c:.ki sporcular teşki.litta vazi
fe a'ı-!a 'a memlt'ket sporunda 
bü) ul! lıamlekr ,,ekliyebiliriz . 

u'aaeıi 
Yazan: Ali Kemal Sunman 

Orca dl!reccdeki Ar!•eri.kalılar 
bir gün gelip yeni d;i.nyıanın d• 
hariçteki kuvvetı: dü~manlar ta· 
rafıvıdan bir taırr:ua nğrıya!>ile
ceğine bir tii:rlü i:ıtimal vertD1St 
istemez kirnfielerdi. A.!nerika bu 
seferki ı\ v·rııpa h!"l~b:ııe ergeç k3' 
;nşacağır.~ çünkü gelecek tehU.

kcle.-• iilılenıek i~-iı:ı buna iten
dini mecbur göreceği.rıı "5yhycn 
bir kıı;ım Amerikalıları da va· a.n
daşlal"1 hiç dinlemek ~emezloer
di. Amerikalılar 0oli1h:.ssa d<.niz
<kn gelecek bir d<ll>anmanın ta
arruzunu hiç bir \•akit ciddi bir 
tehlike snymıyodardı. Rangi do
nanma gekcel<? En 2 y.ıde batı
n gelen Japo1 d~~u k'lvvetleıi
nin Eüyük Olcyam.ısu 11,jarak A· 
merika sahiLlerin.- k.adaı yana~

ınası ilıima!Ueri idi ki pe.· uzakı 
görür.Ü~ ordu. ÇÜ! ku Amerikanın 
da böyle b r tehJIJl k"\rş,lıyocak 
kuvnUi bir don~ntnaJ' vardı O· 
ııun içüı Aıncru:. efkilrı harbe 
karl{ıne>ya ka<rn: bu n..ı.su.sta kcn 
disilli rabatta görmü~tı..ı. Fak.at 
deni2'Clen gelecc;< tenı·ki! bu ka· 
dar u:zak görciııü:·ken havadan 
Amerika şetı 'rleııinc bomiıtı yağ
clırılroası ibtim,ı.:cn daha yakın 
sayılabilmiştir. Japonyadan KaJ.. 
kan bombarcknan ldyy~ıelerinin 
Amerika üz.,.;nc iı.odör heımes.L 

Amerika lrlarca dJim:ı mümkün 
görü:lmü~iiiır. Ameırikalı kerdSni. 
büyilk bir kıt'a üzr.rinde yaşar 
görmektedir. Onı;.u i'in kendisi· 
ni deni.zıci değ'!, karacı bulnyo~. 

Kar.>cı olan Amerikalırun de
niz işlerine merala öyloe içinden 
gelen, zaptedilmiyen bir meı·ak 
ve alaka deği!d:.-. Buna mul<a:bil 
havacılığa kaI!<ı Amerikalı ken· 
disinl daha istek:.: görmekte, A· 
m<lrikanm dünyada en lı.rincl 

hava kuvvetine rnali.k okna.sı · çin 
sabusızlamnakl:ıdır . 

.Amerikalının bu s.ıbırsızlığı da 
onun ameli bir adam olmasın

dandır. 
Avrupa hal'bi l-. adıj!l. _....,. 

Aınuikalmın bı:.na karışmak is· 
teme<iiği her h;ıliyle kendinı an· 

lat'J(lrdu. Fakat A merikal•yı ta· 
nıyanlar onun •ı:.mel.İ> adam o~ 
dı.ığunu söylüyorı ardı. Ameli a
dam n.ı!ıayet bir giın \•akayiin 
kaışısrnda kararı~• vc.recek ve 
ha><be girmek ıto~ ınsa brn>da te
redJfü etmiyccek\ir; deniyordu. 

939 sonbahıı:ır.da Avrupada 
harp çıktığı zaman Aınerii:a.da 

bull4.>ıı:r.uş İng.liz mıiliabirlerinin 
ga-zelelerire hı' iırd"ği ,·az!yat 
pek dl.kkat uyrır.a.rıyllrdu. Ame· 
:rikah!ara b;r ingoo lıa:pten li2!:ı.
setmek i.>tese he:-ııen söziini: ke
serlerdi. Gt'Çen scferk' gföi Ame· 
r•kayı yınoe bir ıı .. ıl"oe sürükltmek 
için İngıtclerin yem dünyada 
ker.<iilerine taraftar aradıkl<>rı i· 
leri sfuülüyordu. Atı"crikalı ni· 
h:ıyeı harbe gird,. Fakat ingili:u
lerin teşviki ile değıl, kendı.ôi J a.-, 
pon.lar tarafından taarru.ıa uı,"
rtdığı z:;.ma.n haı·bc g,rmi~ o!du. 

Bu iırltihand.1 Ang!osa:.eo:ı a· 
icm: :çin öğl-eni'en nice ha.k:kat

ı~ arasında şunun da biriı:ı.c' dt"" 
recede olduğu anlaşılmıştır: De
nizci olmıyan Amer;kalı ha,·acı 
o!ımakı..tlır. İngiliz iyı bomba.r• 
dımr,n tayyare>i yapıyo,._ A.meri· 
kalı ela avcı tayyaresı yapmak.ta 
ilerickdir. 

D<'nmi olan İngiliz için her
ş~yden evvel harp gemisinin kıyı
meti vardır. B·cjylel:kle Anglo • 
SaJo-.son evlatları arasında bir iş 
ba!Oi( ve iş bii.umü kendiliğin
den olmı.:ı;;tur. l\merikalı 1'a..-a 
an'ant'sinl tes:s ı'\!n~ekted!r. İngi
liz de de.ı:ıizcilik an'aıırsine ba.ğlı 
kalıyor. 

Bfr :zeytinyağ ihtikarı maelcsl 
hakkında bir i:zah 

Y~ğime!csinde zey~'nyağ~ı A
ziz hakkmda zeJ!ic:;<ağ !•alların• 
135 kt'fU§a yükselttiği id-1 ~sile 

tı<hk'lrnıa geçil-:l:i' yAzilir!ı tı. 
YağiskeJ,esind~ YC'ğurlçu sokalr 

~ ~Uımnra-da Az:z 'I-t.vilden aldı .. 
~"mız bir mektupla k•ni s:nin 
biiyle bir ihttkar yapn:adıf.ı ve 
csJ.s< n mevzuu ba!1is tar:htc ma· 
g:ıza~uıda m~t mevcut olmtdığ'1 
rr:2vcut olmı')ran bir malin c! ·a. .. 
tıl•rr.ıy~ı bildirilm<;·f.d:r. 



(llu 7;zır- n mf·!mlt•rl Anadolu a .. 
l•ll31 Bu!t~nlerind•n alın=tu·.) 

Tell>i eden l\luammcr ALATUB 

Alınan tll'uhgine ı;öre, Çal neh
l'll11 ccnık;ı r.~mış o!an Alınan seri 
Kıt'a! rı Prolztarnkay:ı şehrini 
hu<:4nıla :.aptc·tar.~!erdir. Kafkas 
\0prıJıılmmı SovyE"tler Birliğin1! 
b0ğl;y"n dcımiryolu ·bu Jrnvu,;aık 
n'lk!<?ılıııdu l>irkaç yerden kc.·:;il. 
lt!iışt. r. 

Dtqı: an k'llrtutına tııanu.zlarına 1 
Yapıl:ın mü:;ıafa::da bir k:hlnı ağır 
olm:ı!k üzere 68 Ruıs tankı t;;.hrip 
Cdilrr · ~tn· Don dirsc/;iıırlc dli§· 
nıan · t.i'\ \ tlerinin şarka doğru 
ol n r ""t hatları ke:;ilınislir. Vo
r?ncç'de 18 t~ıik tô!hrip ~dilmıiş-
1ır. M1:.: "l"'lltlP me\,.z'i ıJnl,;,Gıu.tcıbe .. 
er c· .-,ıur. 
• lıltrayııa cl'phc3:nden !;'('len <li
gcr r '' :!::)\!rde, l\:t~rç Yr.·ı-....ınada
~ı~dn bul-.ınon Alman k\ıvvetlel'i 
./ :h km~ı ~!ıihl0.<l T.~1an 

~ ~JC".ı51n1 a lwraya ç AmLılar ... 
dır. Bu çık Alır.ı.ıı hı>va ve top
ç,ı tııv c t • ınin buıu ' cc de· 
\om • n t :r.lbardın .... 1.rın::!an 
tı'nra y c pı' mştır. 
~ S. '~ ~i~gl ise \roroneç, 
"'rr ıt.~n: .... yr BırtaL-ık \"C Stalin· 
"" ~ . ıl b:ı<t•s da ve Don ü:ze

t <ıc iddct" ~-•t'}J'ŞMaların de-
\ cttigirı b•ldir'svr. 
F ~E:;Jnıi Rıı.s nıanısı, son günlerde 
«ıı.,wan .1eıJ< cephcsu;{! yenı· 

<l<:n (J\ı tümenin gefüildiğ<ni bil· 
dırmişt r 
STALlN'İ:\ GÜNLÜK EMRİ 
Dun öj1edcn sonra, Lomlra 

ta'(j:Y"l6u, •Kr:?ıl Yıldız. gazetcsi
r. s~~lin"in gü11lük biı· emrini 
r..c-~tt::gini hiklnır.~fa. Staliıı bu 
l nırL:.c."c: • He. ~c.ıker düşmana bü
ı...,, kL1dlxt•le kal'§I koyarak ;ı;ıir 
ad_.., bil., geli ç('kilınemclidiu de· 
nı ktcclır, 
n~ge-r turtıfU.n cPra,~c\3 .. gJ «ete

s de \•atan:n telıHkıtde oldu:ğunu 
tal.rer ıl1ı.n ederek, Sovvet miUet
Ieı·,indcn 1:elik g;bi bir dis;p!in is
:~m:.k ir. Ka.hramanlık dcf,\an· 
~• tımz Iekefon n:ıelivirı .• 

İKİN ci l...'EPil.E 
İ.k:nci cq;lıc r.:ıe<elesi efkar• bir 

Almanlar Don cenubunda 
tlt'llıiryolu ka\'UŞağı olan 
Prololaol'!ıb~·a şehrini zaıı· 
tcttilt.r - Stalin Kızıhtrdu· 
dau mukavemet istiyor -
Kahire hr.fif krtİp h<1Jnba· 
landı - Mar<'Ş:ll Von Run· 
dest Frıın.,.da ınüdafaa te• 
sislerini teftiş etti. 

kaç gün<hmberi ziyades.le weş· 
gul cd'~·or. 

Lo11<lruya göre; Almanlar ikin· 
ci cephenin açılması ihliınaüne 
k:14'şı, haikı tatmine çalışoyor. 
Göloc:Sin yam•ğı makale bunun 
bir nüıırmnes'dir. 

A.manlar en iyi talim görmüş 
kıl'al;,rı sahiller<? göndAo?·ımc-kAe

dJr. 
Vaffen hücum alay!:a.rı Paris'te 

b'r g1:Çit resmi y<ıpmşılardır. 
Şark cephesiıı.drn alınd•ğı sfrf

knen bu alaylar, ic 0 bında geri 
r'lız.ıb:ıt vazifesini gürecck!t-r.diT. 
l\1ar<:ş3l Fon Hrnd<.'6t müdafaa 
tesisterini ve i~al akınd~ıki Fran 
sada her türlü kıyam hareı-;c--One 
mar.! olacak teclbirkri. kvı •roı 
ctrnektc<l.r. 

KAHİRE BOMBALANDI 

J\1ı;ır cephcslndP. kq.if faahyet
[nr.'r;den maada, mühim b'r ha· 
ıel·t.;t o1m:ımı~tır. 
Mısır Dahiliye Naıırlığmın teh

i.[: ııe ı;öre; dün salıah ın'hver 
tayynrd<eri; Klh;re bölgE-si üze-• 
rir.c akın yaprnı~.ardır. Binalar 
hasara uğrıım~t:r. Süveyş kana· 
Jı böl,gcsindc ve aşağı ı:vlısırın 
bazı yerlerinde d~ tehlike işareti 
v~ri1miştir. 

H~.v~ harekatında şimdi Arru:
rikan tayayreleri de büyük rol 
oynan·-ga başlaın~lardır. 

İTIAN RUSYAYA BUGDAY 
GÖNDERMİYOR 

nw.yada mühim zirai sah.ala.r 
Sovyet!crin elı.o.d€'l'I çıkınca, Rı.ıs-
1<.rm ~ali altında bulunan İran 
rnıntokalarır.dan Rusyaya htibu
bot gfüı;dc.-diklcd rivayeUeri hak 
!kında; Tahran radyosu şimdi)'<' 
katlar Rusyaya bir tnn bile buğ· 
day gönderilmediğlni, bilQk.!6 
Rusvacian İra.na ıhulbt•bat gelı
ımekte olı<luğunu bi!.d·irmi.ştir. 

r------------------------------~ l...,_S;,.;;;E~H~l_:R~D;,;E~N~;:;.;ve;;...~M;..;;;;E~M;;.;;L;.;E~K;.;;,E_T,_T_E_N ...J 
ANKARAl>A.N ve 
lltL,11.fo;KI:."TTI~: 

'fi' Aı•lrnra H.ırp OkulWl ·n ye
r.ı \' pılan spor o;ııh:.,uıı Başv<ckı· 
ı., • z .ıiin saat 1] de meros.ınle 
cçır.~'"· Törende Dalıılive Veki
lı. •.;cnl lku11llta.k A.sbaşk~nı Asım 
Gil'lodiLı; Ga•nı"'"' Koıınu.tanı 
l\:ıng.:neral Hüsnü Kılkı~; Beden 
'l' ~'ı;ve>si Genel Direl<ıtörii Gene· 
ı·.; C:: • ·ı T>ıner \'e daha İ)ir çok 
dJveı ilC'r hazır bulunmuştur. 
* Z1 J.t Vekaleti önümi..:o•e

ki ı .:ın.ı.ul vılıntla köylüye geniş 
Y IX!• a bul· nınak üzere şimdi 
ıil · h rılıklara başla.mış'.•r. 

iı: Ank.rad;,.n gC"lcn bir hate
ı ite Ticaret ve petrol ofüJ.eri· 
'ı r. ırl~tcrlını~si takarrür etım:ş 
ı r 

. * B rg.ırranın Koyun"li kôyiin 
"' ~!r c ~m r(lkrni~ ve ihtiyar bir 
ka.ı n c•nkaz altında kalarak öl· 
ll'ııtı.r. 

* l'1 kir aile1C'rİ'n çocuklarına 
\ •;.,~t'k • ...-kr_..,:erin dağıtı~a
Lıı.J öni.imi~ckio günlerde ba~la· 
i'laca'k-t r. 

~Ü'fEFERRIK: "'~ * htaulbul mmtakasında ke· 
sıı.r .ş o~an Terkos ~u.ları bııgün 
~~· dcrı sııırı.t'a tekrar *ribıneğe 
b.ış ~nmıştır. 
* !ı.m .:a.t.örler birli ğin.i:n yıllik 

.ıcl)llg-t.si dün yüapılmıştıı. 
it •rıcaret odas. umumi mecli

si dün torlanar~k 1evkaiiıde ka
zar.e,fa., ha.'<ikııııin kanun proj-est 
eırafırda hazırlaran raporn An· 
braya gôrD.·ı·nwyı kararlaştır

.1.1ı.şl1r. 
'k ŞNıı-;n1hıd" bıılun'<\n Güm· 

tük ve İr~ı'H•rlar Vekıiı\<Qti Müs· 
teşan, v~kôletc «it daircl'Croe 
t.nı~ıer ya,µmaktaıhr. * Vila;ct baytrır müdüdügü 
t:.rafıoıcan bertip e;-Llen s:l'C hay 
'"'"· seı g;,;; bugün saat 14 de a
cı!.o<. al .ı · r. 

Sarıyer Hava 
kurumunda 

Till"k J!J\.'a Kurunn.ındıe..n: 
11~1va K ru.munıda vL:.cı..ıdUr.:lrn istL 

:tacle cdi.JC'nt.Yt'n rnl'"fl"'t lar lril~;,.kında 
nizam..'l&.ıne \~ ta!iınat.rın.nıc hükümle
rılnin t .. ~bil\'; v.ıt,yct İdr<n-(> Hpy'tleri
n!n V'bzaifi cümlrs:udendir. 

S3r~ylr Şuht."!.>i muamelat ve he

&&p!ar. ıın lrf!4ne <. ·r müf~t'.iş rapor
l.arını trLL'k eden. I>tanbul \.:tayct 
Şube;, id.ıı·e Ilc')''C44 sube rr.vhuibi 
llJ..iaır.•_~<i!n At<ı!r.i."fıJ.D Ku.rucıı. ni

zamname ,.c talimatr•amıe hükün1lc.ri
ne ar, •. '"! lı!l."Utetleclyle Kurunıa f~-

00.lı cl5Til\,,V.t.Cağı kana.B.titU" vttsı! 0-
}araık Kuıı.ı:m niı.a.ı10namıruini':l verdiği 
53jfltcrct.e ~bina.den muln::ıilcytı:in va .. 
ri(~n<' n.thayct vrnn\;:.tir. 

A L A B A N O A ; Yaşnsın hayat 

A e.. A B A N O A ; Ye, iç Yat rahat 

ALABANDA, ALABANDA; 
Dertlerini at 

:N'eş'e var kafı::nda 

AL ABA DA 
Y2zan: ı:KREU REŞİT - Müzik CEMAL REŞİ'f 

s F • E ! 
\'6 

u M 'i N 
iştir a1.lerile 

T EPEB.4ŞJ Belediye Bahçesinde 
biiyiik mul'affakiy etlerle d'!vam ediyor, 

S"ı.FİYE'nln ru:ı.ıuugtı cscr:er SADETTiN KAYNAK tarafr1dan 
b<:s<..c.cnır.ilıtir. Mc . Iew!'1l sevilen ean'atkarlarıın.dan ınütc§cl,kil 

It K İ Ş j L İ K S A Z H E Y ' E T İ 
(YAı..,KO) idaresinde 12 ki~ili.k ORKESTRA 

'Qı~:;aı1ı=.:m:ıWilila:ıtımı:I Telefon; 42690 mı .. :ıımra::<::ııı:ııım:ırJİ 

Felaketli netice- Macar toprağı
. ler yakında na inen Sovyet 
., görülecek Pai"aşütçüleri 

Borlin, ~1 (A.A.)- D.N.B. ajan· 
sı diinki.i Alınan resmi tebliği bak· 
kın.da şu ınüteınmim malfıoıatı 

verektedir: 
Dm1 \·c aşağı Donda Kubanda 

Alın.an ilerleyişi Ruslıır i~iıı fel5· 
ke'!li olmıya başlamıştır. 
Almaıı baskısını durdı'.Tmak 

i~in Stalin orduları kıymetli top· 
rnkları terke dc\'am cdiJorlar. 

Prolcturskaya'nın aluunasile 
Kt<ban bölgesi ile Volga arası:ıda· 
ki dcmiryolu kesihni~tir. 
Doğ'u Rusyada tek bir demir· 

ynlu hattı kıılmL,tıı-. 
Bütün bunlar Timoçenko'nun 

~(izde nıuntazam ric"atinin bir n~ 
tlcesidir. 

Alman JıaınJe,inin daha !ela· 
ketli neticeler doı;uracağı yakın
da göriilece.J:.tir. 

AYDINLIGA 
DOGRU.~ 

(B:ı;,1·ı·<tl~alt·dpn DL..-vaml 

acze ve h'caba süritkler. Bunun 
içindir ki, bu ~artlar zi)·adesile ta· 
mamlaı>m:ıdıın miittefik.lcrin Av· 
rupada ikinci bir cephe açması 
beklenemez. Şimdiki halde, her 
tarafın dilinde •B;r Ağustos ayı 
ve çıkarma ıkne..i• söıii siirüp 
gidiyor. İ~rel eıtiğiınlı. hazırlık· 
!ar tamam:>a ınes.,ıo ycı.11. l\lütte
fikler Ağu'tto!\ sonlarıua doğru v~ 
Alman~·auın me'!!lnliyetinin e4 
arbk devrinde garp rephc.sini aça· 
bilirler. Fakat, bu rumrlıklanu 
tamamlandığı hakkında elimnde 
ve görüu ürde hi..,bir k;ıj'j vo resmi 
teminat yvktur. Bildij;inU:r. ve gör· 
düğümüz sadcco bu tıcdc( iizerin· 
de müttefiklerin bir ı;ayret hum 
ınası sarfctliğidir. Bu vaziyet 
karşısında kendiliğindeıı Jnukad 
der bir sual d@Gıı~ ur: 

- Jl.JUttefiUer ~di c<phe aç· 
mazlarsa ne Hkit a~ncak1ar?. R.u •• 
ya yenilir'" Alman ordt!arı ser
best kdırsa cephe açılabilir mi?. 

Bn hakik&ten düşiindiıriicii bir 
sorudur. •'alrnt, bıın~ karş• ilk ce· 
vop ve mukabil soru şudur: 

- Rus~ auın hu mevsim içinde 
imha cdilc ... f ~uıe ~·e anı: ak Ura\ 
ı;:eı;sinıie zr,:·>f bir Rusya kala<:a· 
ğına veya Rusyaııın parçalanıp 
tarihten silineceğine inaruyor 
r..ıusunuı.?. 

:Eğer, bu mukabil sorunun ce 
nıbı: 

- Evet .. 
nlaci.1k~a, A!:-nanya da ~~ukarıdıa. 
iş:ıret ettiğinıiz gibi oı:<lusıınun 
ka) n1ağını ,.c Jarıdau fazlasını 

kaybetmiş olacaktır. Binaenaleyh, 
hu \'aziyct nıiittc-Iiklcrin cl~mcf:i· 
ne ~·ıı. ...... süı-ct.ek, zan1aıı l'e hazır .. 
lık ka·t~nçları ile bir arı.da daha 
zayıf t-,ir dü~maııla karş.Jaşacak· 
Jardır. Yi,,.e, eğer mıtk&bil sorun.un 
cc\·ab;, 

- Hayır .. 
olac•:ksa, o vr.kit nıüttef:klerin 
ekmeğine iki dc{a yağ sürülecek
tir; çüııkü, müttefikler hazırlık· 
!arını tam gii~miiş olarak Avru· 
pa karasına gclocckler ve fakat 
lıu gdiş karşl6ıoda Alma.nya bir 
hayli yorulmuş halıle yine bir 
Rusya ile de savaşır halde bulu· 
nacaktır. 

o· halde, mütfrfiklerin ıılanını 
bir hayli a)dınlanmı~ far~cdebi· 
lir ,.., ana hutla.·ını 'ıÖYJe,e bclir
tobil:ir1ı: 

a - Sa,·yct • Alman ıııiı-tadele
sinin i\~ınan)B)'1 yıpratuıası, 

b - I!.tL" nıukavenıctiııin ne 
mahiyrtte olur5'8 olsun 1~·13 yılına 
i!>likali, 

c - Orta \'e Yakın Şark bölge· 
!erinde bchemeh•I tutunınıya ça· 
lışn1ak, 

d - Z:nnnı~ı~ ınilsaadesinden 
ve Alınanyan:n ~arkta i;yi.c.c yıp· 
rannıasından fa) d&lanarnk her 
türlü Jıarp \'a~ıta ve ıualıenıcsi 
bakıın11ndan ü~tiln ve ezici bir ha· 

le gclıu ~k, 
e - Üstün h:ı\•a kuvvetleri ile 

gaTp Avruııo~lnı hir ~ıkaranay.a 
haz.ırlanıak, Alınt.n hal!i 111anevı .. 
)'atını bozmak, s.anayi, r.ıünoıkale 
ve mu\ a~aıa ıncrkezlcrini tahrip 
eylemek, 

f - 'fauı bazLrlık, tam ku\•vet, 
Ü.>lün kudret ile Avrupa~ a ve Al
m:n~·aya s~ldırn1rtk ilk ~·ıJgınhğt 
ate~ ke•~fctinde yaratmak, 

ı: - D".1;,,iorclc, havalarda tam 

Bi.ldapt~ie 31 (A-"..)- Jl.lacaris • 
·'.anda bir ı:oktaya 3 paraşütçü ilt• 
mişr~r. Bun~ar yaka~amnışla~ ve 
Rus olduk.fan anl~.ştır. Üzer 
k,-:nde ,yiy~cek ve yar..gın çı!kar· 
mak ı~rin liı:z"11'1 ı;dcn rnr..ddeler 
:ıı 111 unınuıs tur. 
Diışma~ yangt:ı çıkwmağa mah 

sus bo'.&ntar da Dtmıısa da bun· 
br za • ar vermem ~tir. 

Berlin Büyük Elçimiz 
(l fncl S<;hifede!'1 Devam} 

BERLİN BÜYÜK I'LÇİMİZIN AL)!.'\..~ 
AjASSINA Bı;l:A.'\'ATI 

B<'rlln Btiı'iiok EL;;rr.;z S3.!f€! An
k;ın ~~tden !00]~ lst~~n D. 
N. İı. Ajan.sın.n Lr,,.,...lbul rrAJtı.oW-4'0 
:ışıı~ci Oi neçl& b"Jı.cımuŞlı:r: 

«.'\Jım!ln,)O.Y• m<:mnım!~ gidiyo
r, un. Çürl<ü orJda K.ılllİrnİ>~t \"C ck~t.. 
lıJk b;ılar ğı.ım Jt»mlm. Alm&nya ıle 
elan chl'-1.luğumuz htk~:r \"C ~3.:1.s
l1c.ıe·. s~ bu do~llı~u 11::.mde:ı. ~kii
b-i ke<l~ · r.,-0~1~ı:,a. y(' kuvvet!~ .. 
dirm..:;c ccl~aca~uı. EJk,ellu'B \on 
Pa.pen'in bu.ra.d.a.'ci drgerli ın~ai.sin.in 
becim eolcym.alaruno. ÖJl{\111.Ji ya.rôtfDl 
olacal;t;r,> (A.A.) 

üşi: nVvtK EL(,'i:ıl[(Z 
Vişi, 31 (A.A.) - 'l"--"'>"l Pe1en 

dün Tü.nk.iyen.in \rt!i; Bü)•J\,.: F.!\ki M. 
B(>h;ç Eı1<;u·ı kal>nl el:ıni,tır 

Rus Cephesi 
(1 bıci Sab!Ieden De\•aml 

nehir!oeri arasında ropl.anıml§ bu· 
lunrnıııktadır. Bu kı>smde il.k be· 
doef a~agı Voicad1T. 

RUSLAR TAKVİYE ALIYOR 
Va,'ngıon 31 (A.A.)- Tiım<r 

<:enko ~mali cepheye takv;ye 
ikıı~'al:aı" g()ndemıeklcdir. CEp
lıe Voronejden R06lt0fa ]ca.J'1r Darı 
llle'bır.ini takip etmektedir. 

Voronej kesiminde Rushr üı;
tünlüğü mıılh-a&za <'tımekte<ii.rler. 
Tiımıoçenlm kuıvvC'tler· bur;;d;ı. bir 
~\rn ınahaU~ g~ri almıf.ardır. 

SOVYET TEBLiGİ 
Loındra 31 (A.A.) - B.B.C. Sa\• 

yet tebliğine göre; Vc")neçıte 

nehrin ~~;;l bacıs nda Ht" mü· 
dafaa l:aıtlarına ) upılan taarccrz,. 
da ô,l;•ıme<l:ın 200 kişi öldürülmiiş 
tü:r. 

Sınıiı1ians'kr.da l)Qnı~ ge~en di.iş· 
anan kuv-ı:üiedn!.l'l :mbıı5ına ça· 
ıı.ş:ı!ırmktadı.r. 11 tı.'ım<in tankı ve 
ıc t.Qp t~br:p edllm::;tir. 1500 düş
man subay ve eri ölüü.r'iilmili;ıür. 
Bat~:<k ccnu'ou:ıd:ı mihver nw
•Ui.ı:lii ku ·vet!crile kanlı çarpq
lll'alar o:makt:ıdı!' 

'l\:!fiığe yapılan ekte, Ruı; mu· 
kave!1'cl ·ne ra!';men, Almanların 
b~zı kci.mkroe ıJc.rl. d kleri bil· 
c>:d!mdı!,cdir . 

Don n«ı~i ıı;ı·sea•~ 50 klJometro-
1'.k bir c-~phe boyu~r.a f:.:.f.C.1i t ~ı.şı
mn.lar c r.-aStadır. Almanların Slal n
grad 111·in<' !Ul!il c .:ır t:ıo...•· 'nrı
rıın dt·rd ru~duğu lıilıı ilrne\t.;..11r. . ~ --<>--

ikinci Cephe 
(1 ;nci S;lılfe<lc,, Devam) 

lba'Z• kirnst"!er de hazır bulu•nrnuş
tur. Büyük elçi vaz'y<,t hakkl'!lda 
taf:s'r..itİı iza•h;;t vermCş ve d;nle· 
yiciler büyük a\akıı göııt.ennişli.r. 
Diğer ta raftan SovyıeUer.ın Va· 

~gton büyü.le elçisi Lih:".'°f~ 
Ru:ııvelli ziyaret ede.ek ı<>tişa 
hulunınuştur. 

Bu ziyaı'C'tin Ruııyadaki vax~-et 
il.e a·!akadl3r olup o!madtğ.ı Irak· 
kır.da gazet<e<>ilerin sordugıı s~ 
a·k-

1 
Llivino: cH2.1yı.r, vaz.:ı·y·e~ o:r 

auıiu ~:ıb).iir• cevabını verm.ışt.ır. 

· t "C Jıiıkiıniyct tesis C) Je. 
cırm.ıyc • 
ınek, d .. 

h _ Çıkarına yapına an onee 
garp A,·rııpp<ını ve Almanyayı 

ıl a nılı bava taarruzlarına ve 
e' • b b 0111 h:ı .. "~akl r~na tutınan \.~ u 

nokta!a"da her türlü lıa~ at un· 
sıırı::n~ı ~nıha e)·lc)'·inciye kadar 
bombardımanlara devanı etmek 
ve nndan sonra karnya ayak bas· 

ınak. 
Görülüyor ki, :ı~ağı yukarı ha· 

kikate uygun saydığımız bu şart
lurın tahekkuk etmesi için ı!aha 
zaınana \'C hazırlığa. ihtİj. aç , ·ar· 

dır \'C r.:·synnm hatta Almnnyayı 
~:J'1ır zayiata uğratnıak. ~nrtilc 
n~ağllı!l olınasmda dahi miiHefik· 
leri biiviil' ölçi.ide şaşkınhğn uğ· 
rataca1., bir ciiı<'t yoktur. A1ınan
yayı n13;.::lı~p dcrecesin<le yıprat· 

111ıak pahusınu r.laglüp olacak bir 

Rusyayı ~iriltıııck dahi miittd k· 
]erin 7.afcr gU\ enleri içinde bu

lıııı nu.ı.kla dır. 
f:lE\\l İZZET nE.-lCE 

Avam Kamara
sında ikinci 

cephe meselesi 
L mOı" 31 (A.A.) - Dün Avam 

Korna!~ smda ikinci cephe için 
hük"Ur.ı(,'t'ffi y>az tatilinden ev\'·d 
gizli bir celsede demeçte bulunup 
ıbulunrr.ıyacağı soru'.:nlllitur. Hü
klımet nanuna CE\'ap Yeren S'ır 

Cripps demiştir f'J. <Iiükı'.mıet as
kcı i ni;'Ctleri ne olsun oL~un bu
nu g;z!i cı-Jsıed.e b. le söyliycmez.> 

Korr.ün:1St mcb'us Gelançer 
ıhükümt't 'hiç olmazsa böyle bir 
crnlıı. kurm~ğa ıı.~-eti oJ,up ol!rna 
dıkını söyli)~Ili<'.'Z :rrıi?• diye sor
:"l"~uş, Eir Cripps cniyetirrıiz oklu,_ 
vur. u söyliyeb {itiır.. c.:vabını 

''f<T'nic:ıtir. 
Çö"'il meclisin ;-;-.z tarili'l'deıı 

tvvd hr.np duurrr.u Lakkında be· 
""!'l&tla bulunınııacakhr, Lü.zum 
g~ı ülü.rôe mecli.< tat!! eSl'asında 
t. p!anır.ıağa çağU'ı!ac~lctır. 

Alman uçakları 
bu sabah Lon
dra'ya akın eiti 

f_. oors., 31 (A.A.) - Bur.;-.r:kii Cu
rr.a SJbahı çok c~l''1. s;:ı.nt!.u.'"<iıe Aluı.a.n 
ı:~&.rJ C'.Ö!"~ 1:Gn ~·.ar!ıncia.1 C.çün('(ı. 
de.ta <>Jar, - ine lk:ı• i\üün<l.e "çmu;;
l.ardır. Lond1ıo.·~ .. ~i ha.ı.ı•a tıchliıke 
iS:Wt..ti ver"linl~r. İlk işant!tte rot b;ı 
bl<iise oltr..~mlŞSa da r.-:ncıa:nı~ tXr 
Ç<>k nı>'<:!alorl.'lan topla. a:ıldı~ d•ıyul· 
muştu!". Landra üıerindt"ll gtçen ve 
görünilşe göro l\tidlaud'a. doğrı:ıııan 

ö.işın.&.n w;~.l-a}an şıddetll bfr b. rJj a
tf'Wle ka~ıı..ıımışl:ıro.r. 

VAZi.YET 
(1 inci Sa.h'.ftdm Devs.m) 

Kala kala H: . .,er boyuı:d"n Ei· 
derhan'a giden bir clerniryolu 'kal
m~-tır. Bu dmııiryoiıı ise Doo nch· 
rinin ccnttp .batısı.ıııda çarµı.şa çar· 
pışa gerileyen Rus birliıkler;nin 
ikır.alleriee fa:yd alı olırmM:, 

Stalingrnd bölgc.-;inde is;•, bu 
~chi!'Clı<·n cenulba dıo<j1·u tıurnan a
ı-~.zi sW-p lr.anzarası arı:ct..n?E::..'1le
ciir. Vol:gada mün ··ahit ALmaıı 
ı.ça<kla.rının dairr.i tt>lıdidi a!tın
da buluruı.a'kta '~ bu nehirde se· 
fer eden vapu.rlar Y"k.al<!nd .kça 
:t;:ıtırılma1ı:ta '\'ICya lıasara uğ~rtıl· 
ma'<Uıdır. 

Şirr di Kırırndu.n Aln:;ı,:ıla.rın 
Kafa.ıs b1mııJ.:larıncta Trnran Ya
rıro.ııdooına a.'<ker ç.ıkordıkl~rı da, 
lbılciiril:lıgine göre, Rus sol ka
nudı biL;:blJ.tün tohl>keye girmiş 
deme1-tir. 

ı~.i,.~ılol\.iu"ıun bil ccpiıcL ... rde 
ciddi bir mur..:ı rubc kalbul ctıııiye
rek, k.şa Kad•r vakit k•ıznnnıaC'< 
için muk~\ em-zt ode ede Ka.fY..as 
e!C''.:kriııe 9E1ki .esi iht;maıı. .Ji.m· 
di d.ıhu zi) .l'Je kU\"h lenrr.Dktc
dir. K' lka.s du.ğl~rı t,bii b1r istih
kam oW~u k<.duı·. RL>Slaı· bura
larını ve h~ttiı gerilerir.J h-:ıyli 
tahkim etm4lerdir. Tankın ve 
•belki de tayyarenin rolü bu dağ
lama kryr.ıotinıc'cn çrık kaybr<ic4ıi
lir. 
Eğer Ru-.lar 1ı.,1<1c·ndiji giilıi Sta

lingrad cephesinde de mukav-omet 

göstevme-.olerse, bu mühim sanaıyi 
şehrini de gö:ııden çıkarını~ olduk· 

!arına hukrnedileıbilir. Bu ta.k:dlı-
de Alınanl~,r. hedef tuıttuikla.n Ha

zer saıhilir.OOki Ejderhan'a kooar 
da inehilirler. 

Görünüışe nazaran, her ilki ta
raf da şı.:r.ıdi.d<"TI kışa ha~Jrlıı.rı· 

moıkt_aı;Lr Hi1ler kış me\'Sİ:minin 
lıu defa A1manları gafil aıdzya
mıyaıea;.ıını söyk.ni.ştir. IltE.Yaı:la 

gr<:elcr ~;rr.ıdıdcn ayazlamıya baş· 
!amı~t·r. M1Xar ra-dyosu nünkii. 
neşnyatırxla, Jl.lliwer "skerleri-

11in ~u k..,ı da R~ .... yaıda gcçireccık
leri için, şı:mdi<len k;ş hazırlığı 
ya.pı1n1, ,ta olduğunu belirtrmjştir. 

D,ğer taraft:n ikinci cephe mü
nakaşaları da almış yürihıü.)tür. 

Fari.se gptirilen Amıaıı hüıcum 
kıl'alarının Ş~n.:z.ellze caddesinde 
geçit rL",ınıi y"pm:asını, İngiliz 
mahfilleri söykndi!;>l gibi, ikin
ci ccı;ıhenln açılması iiıtimali il.e 
d"-1;.r:Jar görmiiynrkr. Daıha zıi. 

yade Fransa<lan Almanyızy işçi 
gönderiknesi mese1esinin t.acili 
için lıir bız:;kı addediyorlar. Lcın
dra raodyoru, A manyanın Fransa 
iizer· nrle Y<'lli bir ta-z,y;!<e giriş

rn~ k ·'" re o:i.tjuğ,~nu süı 1 ü; Jr. 

3 -SON TELGRAF- 31 TBlllMUJ: JMI 

Belediye Hen'iz Faaliyete 
Geçecek Bir Halde Değil 

i..ıa o.b.. • B le<l·Y .:e c dev-
.,. d.11. i o :ı ,yeni \ a~ -t·ri ~
n-M \fYI.e t.ıKribcn ôJ bln }iı. ılık bl.r 
t:ı;ı.L.-;ı,~.L~ 1..<Z.un go 1.trnı..ı.s '\"t Tıca~ 
\

1ckAic.·tillc.1An bu ps.rt.nın \·etil~ 
h.a.'.fl( ı. dJ. vaat ulı~nt:t.l. Fak:at 
h'..11~ız lıu P< -a veril.ı {'6..l:L iı.>81 k.ad.... 
rola.r tf.kvıy.e edill'm' rr."§ buh.:1:ı...-.Y.ak

l""'°.r. lle1Ld:y00e, c !o.iden nı~,·cııt l<ı§
ı.ootl• bi'lil•~ yeci ,·ıızilelmie çalş
tır.ıla.ca& tı11:.ımur!a.rı:ı so:t7ıs1 --f...kmEk 
io=ıl<>y<>nunc:a ça!ış:;nla.; d.a dablt oı. 

ınak üzere- 400 kôidar ol:.-Oalrtır. Ba 
l:aô!'O nı-Orr"'"1n <>lan b!lllln tas..rruf· 
lar yapılma>< sıır<-t:yle Jı<ıztı·larnnış. 
tU'. \lp yukarıda da ya.ı.dığım:..z gibi 
kad.romuı te(C<i); ;çin :oo bin lir.ılık 
bl.r yardıma ih~yaç gösl.eritm~r. 

lstanbul Ankara / 
Telefonu 

(1 inci S.ıhifedeıı D,•vam) 
d:r. Ayorıca 200 km da vr.şın ve 
lokomvtif bandajı gelirt.ilm çtir. 

Den.izlerdcl<i nal<t'y:ı.tı.a yel
kEıı.!J Ye moıt.örl~~ı f> k'ifade 
cıtıl:nıdctcdir. istanlbdun yakacak 
ihtiyncmı kaı111':.mıık li:zere 170 
motör ve b.ır çok yelıkcnli çal~ 
ana!rtadir İstanbul~a Bulgaristan 
t.rasınd:ı.ki mnllir seferl&·i zaman 
zrı.man durdurulm;..k'· lle--n'ber 
dC've.n ütmektedir. Bu hat•a ~im 
d:ye kadar 2 bt:y .. k, b'r küçük 
JnlO'..ör-ümuz ve 3 yel.1;.cnlinuz ba
tı.rılmı~-tır. Duna ;rğrnen füt·yati 
teci.'l:>ir!eıE nıüracaaı Ederek lbu 
s<e!erlerin dev3mına çalı~ılmak· 

tadLr. 
A.Jirmnyaya si.pariş edihrı'ış ol'an 

y<eni t!'lcfcm maıze:~rei de is
ı.,r.bula ge1miş ve 22 temrotı7.d'a 

!büyük telefon kablosıı Sara 1bul'
nu ite S&!.r.cak nrr..s1r1da drni1e a.-
1ı.1ınış~rr. Bu «:....o..;isat e~ ,,~~~ ik
mal edikc,k ve bu sıırct!e İman
ıbull<ı Ankara arasınd· 15 telefon 
ve 6 l.('lgraf, AntJP:ı. iJoC İst:anbuli 
arn~;ı:x1a 10 tekfon. 3 tclgr~f il'
ıibatı me\•cudc ;Jave. cdlmis ola
c:.ktır. Diğ •r :_.ıehirleraraSt tdel'on 
1C'sisatı da genl~1elilmekfod!-r. 

Suriye sa,hJL1erlnd€ torpilk-ne
rok k&ra)a ·oturmuı; olan Türk 
bmdıralı Anl.ores ~·eğ ı;'em' · İll>
gilioz tahli~i~eler! !amfındrn yüz
düri.hlcr4 ;, İskcm<lcrun l:m3nına 
getitilnı:sl'r _;.,._-...,..... 

Başını tramvaydan 
uzatan çocuk 

K.•d·~:ü. • Kus, li caddesınde 
oı.ur~:ı N ~ ;~n-, ..... nde b~r çccuk 
bu sabah tram,-:ıycla g.dcrl<en 

ba~ını pencereden d~arı çıkar

ını~ w yo\dakl elektr:k direklıe

r'ııden bir.sine çarparak ağıt su
rr·tte y~rs lsnıru.•tır. Qcıcl\k, !fay· 
C.arpara nüu,une ba.:tr.tnEs;ne kat 
cl:rıl:r.ıstır. 

H" e •• " • loc i ıııroal ·•~ ı~ı..
t.. iç·n • .,..__...., ('<iıın "ş o •n pa:ranı..o 

m>kta.l'l ta· 'be:ı. 500 b•n ira Jaıd<ıniJ. 

Br..tı-diye bu ~le:-in Acilm le:s\'~ 
iı.'tı Ar&~. a ile miıt =<il b!r ten... 
ı.a J h>dıl'CI ;ı-. 

n:Ni XARAllLAR 

G:.d.a. m.ıı.a.del<vi U.ı rine lro~mı.ış o. 
Ja'!l "1 looyma k .... rlarının k<ılcJı.rıJ.,. 

ır.t.til ,.e :Ci:a.tJıfl":\Jı 'f1' r be .. bı.re!k!.lm6'.4'

ru, ~ ka=la.r.wı. 1.>!<'p ed<>N"i!' ..,_ 
v~l"" bildiri!m<sti. A'*"'"'<lan ~ 
~r lıabt.'t" yakındı., d' ~r m:ıd~l<eo 
için ıaııı;ı e.Q;Jml~ olan bO.tlerin cı.. 
lkıa]dmJacağ>r.ı bi.ldirnıdı<ıeo;r, n-.. 
göre, b~ bcsustıılııi ka~ ya.km
& D€Şn'dilecd<tir. 

Müddeiumumiliğe 
mühim biri hbar 

(1 in.el Sahife~ l\C\'aır.) 
\"<' me:oarınm nerede olduğunu 
5ıv uyıor. Kazı.ııı bu suale müsbec 
b:r cevup veremc:-'ir.cc kadın, me
s.'k'j-ı: tonmlarır.d3n tahkik et
roe k i.ct.iyıor n iddiasına göt'l"; 
Kaz,mın biT gihı çocukla .. ından 
\,.rir.i şöyie tehdlt etlığiını öğreo 

ııiyor: <- Sen; de annen gibi ze. 
~ı.ir1erun.~ 

N:.fianın şüpheleri bunun üze
r:ne bi.iSbüıtün arııyor ,·e bu sa
bah; Mücidciuınumilifl:e müraca t 
e~e,ek k•2ının öl.ılürtilmü• ı "du· 
ğunu, n:C$clenin tahkik t-dil~ 
sını istiyor. 

MiickldU!lll'llıniıik bu :;ayanı diılc 
kat lıiırlise etrafmda talı.kilaa.tıa 

ba.,<>iı,ı:n~ bulunmaktadır. Öld.ü
::üldi.ğü ~ddla ecllcn Ay~eııin 
:mezarı le~ edildikten sonra. 
ces~di n1orga kaldarılaıtak otopı;i 
yapılacak ve ölüm scbeb. ara,...ı .. 
111 acaktıx . -----

Bir şehirde sokak 
muharebesi oluyor 
Çt11>king 31 (AA.)- Perşeoırt-

1 e gi,.:ü Peı,ıredi.lrn Çin tıeb~r. 
Çin ve J apc:m. !>rdulorının hak:n 
R<>n~e so!<ııklarınd:ı çarpışttldmı· 
ını b:ldit•mcktıedir. Burası cJ.oğıı 
Ç'<okiyı;ıı.gın ônerıı.I• şehirJıerindcn 
o'nd:r. 

---<<>·--
Norveç Kralı 70 

yaşında 
Lontlra, 31 (A.A.) - on·eç 

Veli:ı.hdinin 1'CVCesi Pren.•es .1art· 
ha ha•·a yolu ile Bir~ik Amen• 
kadım Londraya gelınİıjlir. Pren· 
sesin refakatin ek ,·rlilrndin ~ "''C· 
rinin eşi ve Nor ·eç Orta El.çisi 
bıılıınmakt:ıdır. Pren'es Norveç 
Basvekili ve Hariciye Nazırı ta
rafından kn~ılanmı~tır, Preıı,es 

l\tartha Kral Ha!<{,ıı'ıııı 3 Ai;;:stoıı
ta yapılacak yetmi~iıı~i yıld<inü· • 
mü kutlama türt"ninde buluna· 
caktır. 

Is tan bul Def terdarhğından: 
il tulmn.men 

Do:zya No. ~:ev'i 

1/40CO Fa'=ht(" K i.i..K: l\! ta.!apl~ rr.ah ·ı "'5inin. 
c1k: 1'\:r.e: y 'Jl. A·Uıdi.Jlc.zel c .. .ldt."61~ l lU 
247, ycıu 26J l\·J. l.o. 112,5 n" tre mıı .. ;:"ebbat 

Bed•H TcT-"1atı. 

<'.!n;;aı01n t'a h.L t :.iıl 175 ıt 
5'l30l/2i·i2 Sjh\.v~:ni;redc 'l'ıryak.i. C~ scka~ındıa 

l~~ ,.l. :reni 13 k:ıı,ıı sayılı dükkanın 3/4. 
his<csl. lGB,75 13 

74/n710 F:ıtilı'l' Atik Ah paşa matı.:ıııc,inin esı..t 
B..lıçıva!loı;lu yen! Ne;t.>r ooi<.lltı;ı.d~ ~n 05-
ikL 67 l'" ·ı 65, y.=ni 53 kapı SJ7ılı aı""Pan~ 
tama.."nı. '75 O 

F.211115 Kadıl>'.Oyiln< e Cn!crağ& ına.halleWı!n Ba.· 
deınaitı ,.;,.,ı;ınUa 32 pafta 150 ada 11 pac
scl e.W 11 yı<ni 19 li.>pı sayılı 7i metrıı mu-
ra.bbl:ı O..."'S;tn:ın t:am.-ımı. 92ı 'iO 

52361/99& A!wıırayC:a oıki Kovacı Dııclo ~ indı<7 
mabaLl~.oinin ed<l Kaca M~mı.ulpaşa ,..,.ı 
İnkılap ~.ııda 200 patıı.t 852 aJ.a 7 par· 
sel 13 ı<•ı>• sn.r'lı 100,5 me'ııe munıbb:ı.ı ar-
sanın 24/36 ı:.;.sesi. • 1001 sı 

l/G316 Era;nö:ıtiı:<l.e Zin:.l<ınkapı mal1a,ie.'J>ln Ç:k-
m:ız Bu{;dı:ycı &oıkağırula ra<i 33 m\lc.ı•r· 
I'('r Yt"n.i 4J, 43 ~pı 00.)'1 1 ı 128 pafla 35-0 a .. 
<la 105 P"''""' sıı.;·ılı dWd<.i<r~ 4/2~ hi:r""5i. 345 2G 

77 /3254 Sa.ıv<'ıüe Acl'-:ını:w:a mahal lcsın.n Çifte 
l):!IS~p """8iı.nda r.:f<i ve ;'Cni 10 kapı sa-
yılı 100 m<'tre m..r;tıbaı ar=ı.n tomaımı. 100 ı 

1/6373 Duyazıtla E,, '~.r.y mt.lıalJ.,j;iJtin H"""n 
Pa<-1 karalloolhsııe soka~ınd cd<i 73 yrnl 71 
lc:ı.ı>ı ı;ı:yılı 611 a.:la 11 P"!Wl 25 rrolı>e mu-
rallb:ıı r.J!<an haie,ı !u1nıı HH/690 hiı<ıOOi. G90 62 

52151/7-0 ızy-üp:> eı<tl B !ba Haydar ;ıt-"li DJ ,.e;,,r 
cnz!l.""1\c.srtun eEl(ı. Ktli.se y~ni K·-r.a:!«>l •:>

t=: ğır•.d!ı C$ı ve yt>nı 17 k ı sa..rılı ovin 
iı.JJ1m't";'l1. :ao ::.s 

3/6202 D·yo~uııöa $rh'it Muhtac m:ıh!>.l. 'nm .,.. 
k1 Eğri yc"nı Çorıbacı sc,k;;.ğ l1ıCı.J. f\..-tı.:i ,,.. yeni 
3 kapı s .·ılı 9 pııf,.. 414 3oda 16 ı><ıroel No. 
lu r.v•n 2/'1 hboes!. 1650 124 

5MOO/l0B Fcne.rdo 'l'<:'\<k;ı Cafer moMl:{';n;,, ~ 
Z..1lllbo ycnıi l41rıı.::ıııca 90.\.ağ:ndo. ~< 22. vo
n. 30 kapı S'.'<)>'lı 2312 ada 17 par5<.l No. Ju 
c,·:n t/3 1ı· ,..;. 150 11 

. 51202/06 Ş('hl'Cm 11"'00,. ,ı AG"duı Kr"rüda yen• U
zun Yusuf m::!10.11 run Ciı't'.k:ba"of:' ~ğ .r 

da en esk' 7 p~ 21 Z3 yrni 19, 21 No. 
lu (801 70) JTl(tl"I(' murtb1 .aı evin t .... urı.ı !'15 ~i 

Yı arıda ı-azc!ı g:cyrl.mtt.frı;,"ltt 3/81942 P.z:-.rı,,,.ı günfi so. • 14 d M "! 
Eml!ıiı: Milıdüolotürll• mO.~ ~I l<ıımısycooa a,,vrı eyn ,.., "k l\'1" m ,,.. 
swt'ılacekıtır. İ$'ltıkli.Jerin nU!us hüv'.~t ct:.!ianlan Vtl te-r.:r. t m~ ! Myl'9 
'ı:irl~ ihole saıı.t'nde lo:mı.İllYOnda v<l f "~ aah:IL iç.n l\liilli E:"llak "•d; •!ü-
''Ü:><? müracli<llları. (761i8) 
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l Ehlisalibe Karşı Kıllç Arslan 
Yazan: M. Sami Kara yel -J 

Rui van, Mısır Halifesinin vaad ettiği 
askeri göndermediğine K•zarak, 

Ş a m'ı n muhasarasın dan vaz geçti 
~~-ı:tlr. u ... L.ı.~c R~~ .o~ ı ı~llJf de- 1 

h., ve, pcdl"ıı Yag.ı Sc;, "n.' nr. 
llı. Jl civan b.ı az sonra hu ı;. r 
ıl.:- darıl<l: . O da En1!1· ~"b•:ı~:a-,.nı 
Ha ~n He b'ı· t.-.ıe kcr.di ıneın.eko
ti o';.n ,\n• ky:ıya ç~ki!di. Rıdv&'l 
l!alr·be g:r O sırada ııha >r. ·it· 
r · ycnı b r ·u ~an zuh"'. et!4 

1! \lvta n me~·nl€kt.!t~c::n~n y~ır1 .. 
s . .,.ı elin,fc., a,dı. ş ...... ~ ;.;.. ! ·~um 
::i~rcn Sa\ tekin nan· ı!l<la -bir n1f'm .. 

'ııü R,;h·Jnm kaırde~ Dt kakı gcJ;p 
Sa:>ıı zo.pMımiye gizlice te,d.k 0y
kdi. Dek,;k d rhal Hn'cpten kaç
't ı. K·.:nctİsi..""i takip cdc-t1 a;)k:\rl('r
~ton ku·rtı...!Ca. Şaıİra- t·:ır~!J. Şt'"ri 
ı:ı.ıı•ı tas~rruiuna r.ld; KcncL::-e 
~o.'l"ıSilır.tllük liıkai:ı"U \·erdiler. 
ifa k'.i<,-i.i!< <lcvl'Ot ·' ic'are.i ! min
r."Cttarı ok!•ığu ~1l~.ı.,~iıi~c bıraı'ktJ . 

Fı;·~t b:r m~<.ldet so;ra en 'öJ
•iunlü. ::\fa?~::r1!~1 ı·u~:C>"kin nn
n·ında dlğ. ~ b!r memlüke \·c r-ii. 
l3u, \.~:.ıtki.ilc Tutuş: n himııct · :! 

i,,; :VTa}.ıt-.;l d''ştüt,.i muL.'.lrnbede 
, ·r.r:ın Tr'a yt'tinde b•ıkrn,u)"!:ı. \,1-ı 

!ak:ra Err;:ri TU::~mr::ı \""ağ . .;i Sc- r 
ym ılc 1%ülkasım JI-.,aın, Dckak 
tarafını iJ~i:caın edorci: Şama git--
t, r. EbUl ası;r. nzir:ilJnı oldu. 1 
MısırU:cr ·~ıdva"ı, '1u 'a'li'yi 

.. ı l·f oi!'Tak ta!lnn&"' ı \·e ~1ut
belc~dc A!:ıbu.: H"iifc krinb. ve 
r ,,... n · r.i z r •:ne i tek· 
1 ! cd) 1!' a . R • ·~"" ... a , 1-

' .f, \ t c ti. Ha'.:IC' t · • en 11~· 
k.ırkın <lcr .z kıy lar; . n • · J

n·ıak uzc.rc :!"-·.er c~·~ .. ~c1~ tr ··rt
ro i.ş }mas ıxl' 1 b'.list fad e b ı.. cr
ri Zi?J>~et..rnczi jçin Rııdvan:ı n;!;cr 
~:ı<lcı'.j'O :clu. 

GAYR 

Rı<h'a..'1, gd:p kencıisine de1 ıa,lcl 
e:t ıiş olan Antakya Emiri Yağsi 
Srya'.l ile l>iılikte hrc!<et ederek 
Ş;.mı ır.ı.:hasara ctt'. Fakat ahıılı 
ec,unıır.c m·•oıfa~da bulmıtlular. 
Blı· n1akLrı ,;n a.ttığı ta~, Rıd\-an 
orduısur.ıı. ~<.'ıbirlrı"en ! :rm · i-•
lıct etti;;; cıhctle bu feJa:.:et a•kc-
'n kuv\rı i n~w!':!~\~iye-sini kırdı. f 

n~.:ak ımdıda k.o:mıya ,·akit bul
du. 

Rıch·;;.n, :\!ısır Halifosiı :r. vadet
tiği askeri )Ollamanıa5'J'la fena 
h"'h1c kızarak muha!:a1·zdan vaz
geçti . l\fonr Jfa!J'esi namır.a O· 

kutıııakt:ı olduğu )-.;,~beye ni\ı'l

yct vc;'Ji. T~krar AUıasi Ha! fc
lcrir.e hutbe okuttu. 

S >nrn, Aı-t~kilerc ait olan Ku
rlu Ü ıaptetm;ye yeltcr.di. Fakat 
bı.ı7:::la ca muvmfok ol:mııyara< 
llnkbc at·det .ınccbı..riyettr.de kal
dr. 

l"a
0
si St:-) :t'1, yiac kcnd~ni tcr

kCJ:ic:rek D~-a':< ile Rıdyan alc,y
lıinde bir muohcdc ycptı. Bu iki 
lıı1.~.-mdar biraz sonra gdi.p Rıd
Yara hücum üt.Her. Fa!<at DaI:ak 
rr. ,ıtıp olduğu cföctle Şarr.i!a 

' utbcniıı biraderi na,n:na okun
ncr-,ını k bul el•,npk mecburiye
t, 'e ka'Jı. 
E~ tr.rı te, Fra'lkların K.ınfü li 

Z"',t>tEt..~k üzere i!erlemeri.1c al
cı ıarır:ı dair büt"1ı ~arkta 'bir 
~JJi~ ç ktı. Bu şchr. bir seı·e c;
\1cl :\Iıs:u·JJ}, r .:'rt. 1ci Türklerin
den zc;,,ptctm ,..t.rd . 

A,t:ıık:n oğlu Rah~ya, bira<k.i 
l!gırzi de Bağdaıda çekHm~ti. H:

(Dcc•amı .:or) 
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1 \';rtrıt, R · .~ ... İ~ .. , b !-
de b. !11 !I J(' , - (..<:k .. "'üJk. ~ .. 
4 - I' " t ,ı • n. t't' .. - ,. s -
f{ı:---t• z, \·ap. '1li 'iiga .. :: , 6 ":_:_'Ger..;
iı;;i: :,· lı k. kc1''!'f' ı. 7 - T· fa~, 
Tf:.".;.I ~-<l • ı J-•ğ:f. ~ St.i1 ~r_rı~.:ı ca.rl.i··.ı. 
~ 7"-" 1·:~"~1~"'11 •:r2(' b:t şıh 0!1'1'2, 9 -
ıstı,;:ıı:. cy~c. o. r.za r•~Jr 

1'1."KARIDAN .\.5Ali1Yk 

1 - İake • -. .. 111 Ho.•5, !? - Gı..ıky ~
zi:.: c ~ ...... • ... ·k, 3 1lbcyı.:r_z, 4 - CP"ı
nrt, .ı:!ı ~ sıinrg\ 5 - ':"0 ;si b<:;;b:ı., Kö:<:
li.k. li - ı-~ 1ı.:ı ırJ!l.<ıl.aı'l.. 7 - Du
nu! •n bı?·aJ~": i;·, l.~~ f,;ıb-..!\'ı a -
Sonuna ~ ;ı:v ~ ·..,.ı :"iıi'n • .._, Te:'Si ra
kıya k.:ır.5tır· .r, Göz rent;i. 9 - Te:-
si ne sen, n" o!, r yg,· .,-,b,':-. 

!JUT>k-J E ·•' .acam:zın 
Hal'edllm iı Sekıt 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1SAHAN8TAB 
2EZA.ERAZi 
3NER.VEBAL 
4AM1N FARE 
5 ECA İB M 
6ôTEKi ECE 
7 L . , N F E . T E K 
8 Ü N :·· ıA T A 9 Z 8 
9 M E 1 S .~ T ı A A M 

ZAYİ - Siiloym-0niye nuf.ıs 
rr.en.urlu.Ç-unıfan aldığım ve i\'İr.
dc a.'lkcri \'aziyetim ya:z.lı nüius 
te<cl<eremi zayi ettim. Yeni~ni a
la\'C!':fn:-ııdaı'I e•kisjn. ~ı.ikmü )l)ık .. 
tur. 

f"4\~IT41-mıtlll91CWmB2T~·~·•PS T2TRTR uur:ı;:;s us,;a 

~Hasan Kuvvet Şurubu~ 
~ . 

! 

Terkibinde IVOD, TANEN ve Glisero Fosfat vardır. 31 Temmzu 1941 
Procraro ve M:erhı~et ~ 
Ayarı. 

-KANSIZLIGA, VEREME istidadı olanlara ve 18.CO 

SiNiR hastalıklarına karşı kullanılır. Ecztınelerde bulunur. 18.01 
18 40 
19 110 

l\'lü..:t4k: F'.ı&ıl Ilı y•-..,,ti . 
~I.fıııık: D;ır )L ı ·:!i t Pi.) 
Kon~<(~n~a (Kit-... p· vı-ı:ıJ.Cr sY 

-------··--
Kapah zarf usulile eksiltme ilan•J 

j . Bo~u N~fia .Mü_d~~l~ğün.d~n : . . : 
1 ~ - E . •. ~ C kô:rllhan ·.ı- GO)lnU:k. - :Na.lı .. a!l yo.urı-ıı O +- 000 - 1 
·ıs t- G-00 kt:on ·::.·e~e;·i arasında. Uz\.Jldt .. " \C ÇJ11<.'T ~:i,ptule ı i:e K jı;U!Ji l.<•P· 

J rll \-"e rr,eılfeık"r infa<itı. 
' • K .. şi! bedC'll 1~4041 ı;·<ı 00 ~:.:ı·uş:ur. 

2 - B· ~ f '."1 dit :arl.nan1eler 
/\ - Ele!• tmc ş::ı.~·tncnlot"s.i, 
B - ~.üveleo proj"~, 
C - DOy!'1dtr1ık işleri ge!l'e! 
D - Kl.l-prü ve ın.e:Ifez!ııre dair hue-ı_ı:··i .ş, r~an·•, 

E - K<\·! hüldsa.sı, sı'lsıilci (yat cctvı· J,.~;. 
F - Şose \"e köp:·Cler t~nni saı·tr.nm~. 
İs!.>;yrnlcr bu s:<Tt.'1ll''m"lrri ' '" C\-=a~ı Il.J1u N .. ! a ~üUürh.ığürde zöre

w~J~r. 

3 - ll.4trne 7.8.943 ı..ıMin·n Cı.m:a gu.._,;.ı s~al lti . .;._, Jjı) uda HUküm•:t Kv- ' 
"'1.ğ..!'lııd;ı !~afia Miidürlüğ od'J.!ında yapıl.:ır'lk.t~r. 1 

4. - Ekı..iltmP ka'Palı 1.ar! ı:.:~-.ıii~li' y:..pıl3t·~ü tır. 1 
5 - f.lb:iltırnıo·yrı gire.o;;n~k itirı i.:.~C'k.°nin. 8•53 ) ... a n•u.v~Z·Jı::a.t tr'.:naıa~ ver-

m('_~ b"l!.....~n baŞka s~aj;;.Klalci vr•.-,.":"11~'!"1 h~t. olup gfls'tı -csı ıcizın)ı:t .... 
1 - T'care-:. Od~ıır:ia kayJtlt b 11".lll Ji:tın:ı dair VC''-

0

kn. 

'tz::ıır.a.- i 
- -- ---1 

reıtlvaı bulmacası 

II B E O A Y 
O R E N Z 

R B K 

Ba 14 haıi'.t·n n.ılii oyıın'ar: 
n·· z 1 rıı ba;Lcalar•n<lan üçüniln !
simleri btdur.ucakıtu·. Doğ"u !ıa.\

kc.'€0ılcr ara.>ınd.:ı 10 a.c;u..>rosta çe
kilecek kur'a neticeo;inde bir:nci
ye lıir yas'.ı k, ikinciye yağlı boya 
·bir ra;b!ı0, üçüncüye bir d'r-Jlmn ke
lem, dörJiiııciiden on bqciııciye 
ka<l:ı.r birN· Fcst:val konsumasyon 

19.15 
a~). 

·.\fü1;1': Oda ~r. '<l>i - .ıJ~ 
~::t S>!ıa .. ~r.-1 .. ııl • ı{ 
~r.cr t Kc.m n) N ~l f ' 
mnz (Piano). 

19 31 Mı.,,ml('k !'t S·ıat >Jarı \:O Jı.jıd 
• Jfabcr?~ı i. 

19.4:; .MliZ>k Klas·, ....... ~ 'M 
P'Og::ı.rrı (:} 1· \.-!~~d ~ 

20 ı 5 H..a~~o t.'; ~ t--SI, 
2-0 ~5 !\l.<.Zk S Z E.9"l:f'I·, 
21 .00 Zlr!lat To.• 1cv rr:'. 
21.10 Tem !. 

) 

22.0() !'Ylü;t;İJl; Ra.J.v.l So .~:!l Qrit . 
trası. (Viol(.•rı'st • ·t~(::p P..;;.'i"')' 

22.30 Mrnıl~t Suat Ay::ıcı ve JJa.."" 
l-Llberler . ve Bo~Jaır, 

22 (5/22.50 Yarınki Pr<>gr'Jm "' J(O" 

füi, on be;'ııcidcn yirmi b~inci- SATILIK 
YC kad~r birrr Fc.:ıtival sarkısı BU z O O'- AB 1 
pl:.ı.:,::;_ı \"Crilt. crti:ı- . .. r, 
Bııln1aca l r1r 9 agiu...~:ooa kad,r:;r Yr~.,i voı.iych~ F~-,.ı!ıdrr ~ı;:ı.rt.ı;:a ;,,ti 

r.y:ık bir bı;z dclnh" s~.tll.!.-::>kt r. ~· 
En ·nijnü Halkcvi Fe~:i,·a'. K:>nı:. lipl<>rin 24 G8~ No. ya t.-:r·f.,n et:ııC' 
tt·si ~drc:;iııe .,.ön<le!'iimC'lidi.r. ı~ri. 

2 - Ltı•k:il'f:'l' c;c~JLnPJ'!' Jşt ra>; ı·di!.."T'.t: k .ç:n < k..,-Jtq~c- ı.;. 1 i.!'llııır\('n, N). JZ u.ç .,. 

:Jn P\."Vf'l (100.000) liral)3,;: i~ yr.ptığır>a d~ r \~'{':. ibı\ z. cJ ...... ~:\ Vılo1y,,ttcm 1-,.-.---.·--------------------=-----• 
ala("'::ıhla ı ı·hliy<:t vı-.$l~l:'lr1nı U idi! n'e:ct ıµlarır.a lt""lY~t·:.k\a "<1•~. j f 

6 - Ttk;ı! mc'.dııpları :y~;:t.arıt.la ilçi'tnc'i. ı~ • ..t:Jı ce ya.ı.~: s::ı:...tk:1 b'.;- .;'."at~ 1 fST ANBUL 
C\."'\'4•line kndJ1' Bo!u Na(ia Dairc~i:..'11' ~' tJr.lı?ı·r.ı..'1t <.'f\ l~t 1 Krı~"oi.<:yxıt! Rı B- ı \. BELEDiYESi iLANLARI J 
~r:e 1:-ıa!~bt;z n1u'kz:bi1indr ve!·Hec(·kti:-. Po·.ta ılc gt.Y:ı;de. <k'c!·k ıtH l~t:ıpla :~ ni-
hayı·t U..1.lncü. ma~<l~Ue yaz.;lı saate kaJr.r b""'lrr: ~ o nası \ c dı~-. za"of:~ :nühlLr 1ıl ~.;ı;·l.k.Jnr !\IüJ:i ·1Ugli;:ce 943 '\"Iayıs r.o-nur.~ k ıd~r J:.lpt• L'?ıc \: ta:hn.iv<'1 

rr.unıu ~le iy r.~ ka(Xllılnıış o.lnıru:ı ıazımdr. P~t;.1cla tı 1 ncart w:-c-:ıc11ı~l·~~ k::tbal 
1 
t350~ 1 itlıid k~p!ıh l. .. ~ ~ı.:>.ıli-ylı• ıık·;Ih.cy1 kün1ıl11· ~tur. 1°-.ll• ır. _1:1ı .:n Jı;rşıf b,.. 

cdııl~nrz.. 4./C83> Cı•li tlM5t r-a -t50> ~.ı c:. \·e lk !ı• .. i-. tı 14lt l'ra 8 ~ ".l1i;.u:'. ı<: ·t ,., 
şJ.·.n::..rr.. ~ Z:ıbı v • 1\I nel.1.t ~ır.ı J. ,ll.ğ l r'Jl·' ooc gö J..lcb; r ---------

İtı .:,• :.:: •. tl4:! P .ı .. : ... sı ,,r ıu. s:t:ı.t 15 de D ı E .... ı "n ~ 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye 
kezi Satlnalma Komisyonundan: 

Mer.. r:ıı 1-!!rr .1 K -:ı, , t :ı 1ı.01 .z \·r-.:a mcK• ını l ,~ ı·.. 1,.n "br 1 , gı ı 
u.ı..'''- ıtlt'i :.?~!J~r.n~ .::taıı~n· t:ı·!!ı~\·r-'J ·ılz..'Jl(zk .. 
t.e lıf .n ~· Ji n t{ • J N'1at 14 d·• 1' r Da' i E ...,.. e \"l'. 

!ı\:.n' dır, 763 1> 

ı -- )"eıA-~ .r. ı. ve m1Jlh .~ m ·ta~ar 1i ,ç:'ô. açık e • • • ı·- ntkn.ı:ıP- J 
s'r.e g:lre 1fı2 çl.Ct !utin yaphrıl<'c:ıktı ... Bth~ fln t:hıı "n. be 1 '.:!3> a 1 f l<-ı ~ u"ye 'f h 'c"i ""- \'C T'l ·1 Ş "i! bi - ., n ta. 

5() kurJ'.. :ın ım• "'Tl..:.n tu Jrl ·'.1307 ·:-a .. • r, . :.-c . ı ıi'tır Ki' ! bi ":t• (1!)12) 11 :a C50) 1 s \,,. r!;.. • n_,fı ( t4 

2 _ D:ı cks!lt.mryc ait ~artı ... n.e'e~· n'l t' lıe z j["Ç, z m·ııo;...11 par. : :ı. 1 .ı.:ı?r. ""I_•ı \43) ı.., u 'tr. K \'C :;.1 1·t:-ı .. rr.e Zab~~ ve ~I.ıLrıı· .lt !\lLl 1 t. ~u .k 
1
"" 

n·., C _gÖ'";: C!Y- ,. 
3 - Ei;:s·,trr.c 7 .~ğustos 942 Cl. n~ günü sn.nt 14,30 d" ,-; ·~tada Kl ·a :\LıStJ . • · · 

r .... • ~. , ~ .. ~ • 1 • • 1!-ıa' ~ ~ fı/?4::! 1-ıa ·1 ·t· ~ gfinU so:ı.t 14 e~ D1imt E~cı. nf'adt" Y'1I?ılac!l3< 
f~.paşa sokag.nd:ı mejkuı Meıkez Sl.ııı /ıl..".I J .... o:n J:•ın ı:ıl:ı >3 1.::l.<."ı:ıxl!'. T<.'.lp:•:n :J;c tı"nn.t ı110j(.buz \'C:;'a mektt;>!ur• ihale t.•1"'h:1 eı (3) ~~ l\o\ 

4. - ~l ıvakkat tcn1:nat miktarı 428:5, 1i:;ı •,j~> r..urtı ·ur 1 B· .eC"ycı T: e~ı t lı•ı·i .\l~ioJrl:ig~n·• n-ıUr::ıcaa'l::ı t..Iat':li<la~ı F.·: .: r:h~:)· •t \°<' ~; 
Be~-oğln Sulh JJahkcnu·icı·i BJ1..J..ütipliğinden: 942/53 327 doğ:un1Iu )J..:hn1('t oklu .J - E~.tını"yc g;:ec-:kl· r!n k . .ı.ndur c1 (J!d;.ıklo ~nrı c~ .... 94~ y~1ı T;ca!"~t 11 .. rı n , r 21 .1;1;; n gı • n r:tig"·~r \,._;rJ.ı..-;a-; .r:t• 'ly :e cun· tı1"'l'C:1 .ı.a. ~ D . 

·\
1 

R1~1 C~nfcsc-: \C c rl<;rı IIay,,.·yc, Naci, B<Clk.s; \ranf'1c}·, f ŞüJrrüTnnca OJ:L~ \" skaıı i:e b~ g.bi kundura Lıcı.hh ıt l 1e.ı y;ıpi·zJ11 bı·d·:ir b:.:.·e~ \''":- }_""":<Ci.in~·r ./_' b,
1
un;r. l ı. 'ii68> 

MENKUL SATIŞ iLANI 

k 
"' ---------------1 !ta lhrnı etrr.cleri ş<ırttır, t7899> ı _ _ 

Kr .. !l ,.,.e L -.. :1:r. f.•.r c:n Vt• n1üş"rıcke:n n1uı~ ı.;;ı.rrıf· bu 1 i..nd!.l'xlar:ı j 
P..r •<'.,/a Köy.çi ~-dce r , köin ,. ~; 22, 24, ~'6 yeri 45 <arı No. / / Deni11. Leva%ım Satınalm~-, - - - - - -- --- Havacı Gedikli olmak isteyenler 

;;~ a:!~ :~~ a~~~::~ ;!·~~1 '~: ~~:~-~~di. ~~~f ~~-}.~~~~n !ı~J2~ Komi•yonu ilanları _I 1 f EY it f f C U1 f rr [ [l Hl t e l İn:anları ! Sleiıne U. l~aresİ ilanları l ı ~.a .. 1 ~_i"6_·· .. '. "-

34 

.. '~.1~.1 .. ; .... ır..: -"'··a .. n_e,_.,.._k._,_· 1.:.ıc-_·.ı ·ed- l'<l·k·'."" .. " .. "'.cJ;···.·C(- jlin(- 'en- r 
~tfh ye i z:,9 rr:c-tre ınu u.bt. ı "e m-.. .. ,:larr.ırr::~n kı et~ 8000 sc, z l;jO .~ d t D:Uyül. bo)') lıai ~ıur..-a ... r J 1 1 

~ ı'G'! • vr&ü u ·-ı ~- t t b l v k fi o· k - ~ il 
b.n Hradı~. ,., .l ,c <ıtı.;ar• .o ·.. ~.foh3:11rnen bedeli ~ı:o {eç bi.'1 yüz Y•!•r.;) ~;:a <>hı 2000 (ikı b:n) k l S an U a l f ıre torl . kq anlan-

Sa.'r C'\·saf ·:e rafs!'a!! rn "•Y d z,ıl t \ör<>lta.çıl'tla ,.e ke.:f raoc- lM 1-<1 • ""'' b';) o,,.,ıuı.:, i><"Y'J.5· 1;.II>ci kat (7, A~· t..•3. ı~::ı Ca::r.a gu.oli snaı (H,30) oo d5' , 
r t.ı ja yaı:l!.dlr. jQ ..-\·· t ki ı.; ık boy) o~ı.::zrt:ı fI y<.: .ı.ı:ış~da Gar bin~~ı d::ıh:' -:.ld "-i o:r.r.:~o~ taro.I'::n-ian J:\'i>k ~·:~T,e ı K·,·vr ·ti 

J~:r:nci açık s.,..'lırenası 26/8/9' 42 f-:ı.ı-ihine tC'sr.d:lf ectl'ı1 çnrşaınoa lO') ·'\r ~ E"o:nıpıo:to ~ı~ .:ıs..:l.ylc sa~_,_,,, .. 1:...,,ar.aktır. . L :ıı r<. .. . ~ ~o J\ı...-c• .;::,. gı.l,J:i.m:ı (bak.:) 
:;u :ı saat 14 ~n 16 :;;a ka.;a:.~ &: yr,.ğ~l~ sullı n:ahkPnıc'<'ti ~a1en11 :i•l Ad€t \. ~ev~· tabai:J. Bu $~ gJ.ın('k is!'.yrnlcrt:ı 234. (iki yJz rAUO'! dQ•') lircl~·r n!uYakkat t(';r.i-

100 00 

Pey p-:ı"';-.sı 

L~ra K. 

7 50 n.da ınc!ı.J t"ta-il:lt:p nezdinde yap: la co.!k.tır. Ar~~rma bcdelı.: muhzm- 1 .-\{ı<t t • TJıakıne.: ~"":). 22. vat vE- karıunun trıyin t'll;ği vrsa;~1.'C' bl!lrJ.:te C{JSl.~n·e g.ınü ~a:ıt. ,..ı• k ad.:.r ıro-
rn.c k")·n:~ttır .. ~·1zde ''e!rr-... j bc~ini bu'.rnadl'<~J ttk<l'r<ic C'!l son art!- ·.l :-ı·rı y , 7\n1r m::ı.l::',."- n1ify"nn n·.C.·ac:ı:::ıtl:ırı l;,':ızı ı:udır. F"'·üıAe Dii:_'l.fcJ,'r fljtth·:ıl 1 'f . Jc-Krı.r1 s,Jıy.1:an ı;l':"Tı:ır_.J.a 6 N 

11 

.-ap ı ta~·'.fr'Jii bak.i k:ı.hnak üzcrcmü1a-redc on gün U't.tJarak ik~noi nt:~ 3.8,S-:: ?- •_l gjr.·ı ..aa! 11 Cc B· ~c a·t ... •rtr.a ~ı·l"ı' ko:nLyond.:no:ı.r:ıs.z olır;;k d~~hlm"~tııdır. (7671) 4-11.rkc r. ·-.:.t· -t1ha n:n cn.oı:ı 3/8:'~4'.::! P:"ı..7.:lrt g.:..n:a saat 15 J0 p&.,;ır 1 

a~'lk ar.!t::ıt:ih$J 3/9/942 tar·~ir.(! m fu:adıf <'t mart i gÜ'lÜ saat 
10 

d<"ln K..~ ı. 11 -,a{U b~ ..u:.:ı:ı J){'r'z L<·-"3 ... -1 ~ _ _ __ :.;:ıtı}s.('13.w,nd:ı'l !ekF,·~·:in p:·y drçe!ı r'y J ~ bo:ı-düeT Çc:ııb"ı'ı~· ~ta 'bt!l.l'ilul ·..;,:...:~ 
Sa' ·\Jm K<r.r.ı: ~:on n:.ı• p:ız:ı ·' ,,ğ1 CEMiYETiNDEN: j tı_fıa_r B; -··r hı)lr1 t.g'• _:..:~hlıi!:ı.~.1'..a_ ı, _11-e _ •. ·:-_:"'~ t:arı, " (32:._5) _ • 

12 \e ;;;ıc3r c:-a edil~nk ("!' ""'< arl'ır-ı'a k;;t ı· olarak :lıde "'';'.e- AYAKKABICILAR ~ '!o. .._ ~ ~- prt ca6 , d;,.. ~ ~ .c .:n bt"l. g :1 

cv· "' r. j., a'< gtlnü,.. ~ kadc.:.o.· birik mı~ Ye bir;kC<"ek bc1ciLye lıina \·er- ,-c ..an*' n .._. tr ~·v;-a n; ırn- J b l H M k D A • • d 
f 'c~le C\·kaf '~ares. h:&>ecla•la·a ve ı:kl'"J:ye rüsrnr • ,· ;ıl Pl'!U, caa •ı. <3144> MUKAVVA TEVZi EDiLECEKTİR. stan u ava ınta a epo mirlığuı en: 
·npı.l ".~e k~ la»~ro ~r-sla=ı :nü;tcr! ;,·e ai 4 l!'. l\iüza;-.cdeyc i !ırak e&z- :--------------- IJ ''""' s:rı le:-i lhtiy c tı;in J5Cı0 ldc.t ~ '1 ı:, ıy l y · ;• 
ccıkleri..~ g~:;rirr.enkul~n mut~rrrn on ~ı: ~rr_e:tinhı. ;yüzde ) cdi bucuğu f ... tanbul • .\ ... Ji~·e İkinci Tirarct K ;-a,f \·c ta.rn . .rcf h;;,. ı; b. u~r ·m :\~ ~ ~ •. ı _ ... !ı :i ~r1 '14~ - 943 ' - 1 ~1.ı ıı;at n hr c .... Kt ... i-.~( -t-!l'~'C kat'i ı ıat t.ut:n ı cı!an 6975 ı yı v ~ .. 

n· ( ·;\cc' PC'"f a.1.'"'Çesini ,-cy.a r:ıil1i b ir bnnko.nın bu r.: bette 1r:;,ina! ::\Ial1kl'n1~inden: 9-l2/294 nı">l,eftı t:nvl.!l tr~roiİ, Po!is Bt')·· n3ft!<l Dı rtc-i, c r~ Cuzd i :ı? }] r_._\tı' h.ı\) ]ıf l\I ..ı ~ ·lu6ı.: 1ı.; ~ -,•ır::ı-:·.r; :r.a!tl>uz.:a.rı l!e bı~:- t>c. lJ 8,9-12 P:J- tt 4 
!r.ı?k:ubu.nu vcrrr...eleri ş::?rt~!r, Arttırrrn bcd L gay:i rne .... kul kc,.. t- 8 Aguıstos: Cu ·a g-1n- aı•şJ·r?-.ına kıı-'.:ı:- t-...(>r gJ;ı geat 13 ~ 13 a"" ır.d::;. c ... ~-:; - g aı 5

1at lT, de Yenjpo-trJı:ıne ~11ıs:..nda B~ly' ~ Kın:ı ·•y 1 ı an '"~r.o 
.. .\j"lp1 ı z ~nr etme~:n<lE':ı dol-::ı:,·ı yı:~ ~{"rkc"?.ine MÜ ·a.ı.•aat 11 !·t. 9_ 1J r'..ı. H a Sat·n A ııı.l Ko. ı.Y,,"'OJ".'Jndl balıttbınala.rı 6 ~"'• 

SİnP ihale oJtin3.'"' ta.\"aÜnd ~n ha!ı nün"iııJ ..- it..ba - '1- '] 
b j n:&:?ı .. err>cce pa•ı>ya \evrı mcsine 

rln d~!'1-:C11 \'e)·a ver1lecck tı1üh 1tf ;r,·ind.ie n~ah < 'T..C ha~a - l ·ı T 1 .. ı , 

1 

:a•ar ven er',· op.ıa .cue es·:i 
r.a c.:ıcmr.esi mrobt:ridir: Ödenme clı.!1-' l akdördC> i.Jıal, f <'ıciJ,'erek so h"nıcl~<Cc liB .,.=:;~alı aıtli
ker -ısmd<n c\·vd en yukS<>k tek lııtc bu!ı.:ntn k:n'H' a zdm:ş o'•hı ~< l<:> mevrut ıl50) ı;-uval derunun
b'll b«Jcl ;Le almaf:a razı olur .se ona ilıaw cc" !tcck Ye o da tazı 
olm::z veya buhınm::zsa hemen yedi gün müddr-!lc aç :, ar;ı'.ırrr.ava da (15) t.m milct-rı!':'<ia kilosura 
k.();.ı ul~cz:ktır. Yapı!1:cak ·ıan alakadarlara tcbl>~ cdiJ.rn;) ccckt ir. !\I't- beş kuru~ ·k 1~··mct !wkrlir edi1miş 
w~cJc ~0rı.:n<'a rn ~..,k a rıtıraı'a 1..:at'i cı..,rak :hale <:<1:1€cl~ ,.~ r.c~ olan 1l'yç:ç~ğ kiispdcrinin çuval· 

ı,~·<c~ birinci fra'c et!il<'n kimse :ki iloale crrsındaki farkt~n ye s.z olnr~k s~t lxağmdan biıLci 
z:ıraa<l:.n n"'c,)·uı tutuJ:ır ... ~;tır. ihale bcd<'!i farkı Ye ge-;cn günlerln a"i k art.'-ırm;. P''Jn ->/8/942 Çar-
yı r C' ~eş fa;ti aFıca hüJ.-.nıc ha c~t ka'makr,ız n ta~ <I o'.unac kt.ı r . pmba .a~t 9.30 dan 10,30 za k ·-
'r(!·e~ sabbı ~1ac4!k~ılar!a sai ~ ala k::?d:arlrır:<rı grı)l nıC;rknl üı<·rjnd - tlar, \~:-He11 bedı.! haddi Uy!kı 
ki hı>k!ar~nı t'ni.z ve n-:asrjfa ,-r sa ire~·cı cl&;r oy 1' ito.4. ·a 1 trını e\·ruk r bnlni :;lığı 1c;J~d·_.., lkinci açı.~ 
rri !t1er·~c l!iın tarir.:nden itibaren o.., be~ gün ı';:irC:" ~~tış nic-rnu- artt ı~ası""'•n 10/3 ·942 tarilı~:e 
ru bı!Jrr. ii n m:- hkf"mc başkiıt!-bine b · ?d• · ı-nc ~cwoı lSzırr <L r. 

1 

n1U .; j :f Paı;ırt >o.Si g~i 'LÜ saat 9 3() 
.o\ks:!. ~~kc -ı-1e ha"kl2r1 tapu sL c'llc.-re s~•brt c~n1.·:·an', r satı . L.e- Q3 10.30 za k::.da ... icra rvlilc~r· 

,, , n·n pe>yla..c:-n:asından lı<:.riç _:)1,.a k , c klaıdır. ~tüzn:yC>dcye iştır;ı.k ğindcn is~< ~hlcırin rrıuayyen gUa 
ıc< ı '- ~ n biit~n sat1~ cart1'1:ı ı k:ı buI tı nı • \'C ev\ c den 6ğrcnnıiş \·e \'e !::,tatle:."dc • \) 'i)5 pey ak~'<"silc 
bil{ rck ga~·ri tren kule t:lip h...;'u~ rr ı17 c<Uuklc..Iı aı.. tEd.: rr-k son!·"'-. 1 satı.5 nı,l! ll de h~zır bulunr.-:a· 
d<..11 itiraz1~rı mesmu olrr.'y"leağ·n dan ta}'p!c,~;n s .... ! 15 glinii"":de!l ı ·ı· ı 4'81) . a ı ~n o ur .. r ( • 
c'\ r-1 ga~ .. mcnku'ü. gt:>zip ,,c, "le !er, \·e f5zJa rraliımat alnıa<k isti- --------------
y n1< rtn 942/.'\l No. ıle ma~ keme başkUtipliğine mü•;ıca~r etmeleri 
·:un olurur. (4li6) 
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