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Emniyetimizin iki dayan~ğı - - - 6-1 ..... ~ 

Milli B irlik ve 
Kahcanıan Ordu 

Milli Şefin nutukları ve Türkiyenin bugünkü 
vaziyeti yabancı gazetelerde geniş 

· takdir ·ve tahlillere yol açtı 
Bern: 5, (A.A.) - l s,·içre tel· 

graf ajansı, Relskümhur İsmet ln 
önü'nün nutku hakkında fı.,·içre o:ı 
ııınının neşrettiği makalelerin aşağı 
dakl hülil"lalarını vennektcrlir: 

Lozanda çıkan Liberal gazetele· 
rin en mühiınlcrindcn Gazele Dö 
Lozan diyor ki: 

"Türkiye iftihar duymakta hale 
lıdır, zira Cilmhuriyet id:ırc:.i az 
sene içinde çok şeyler başarmıştır 

Türkiye, Sevr muahede:sinin dilşür 1 reket teressüm etmemekte bıliıkis 
c'lüğil hacil mevkiden kendhini k1.1r Türk milletini kendi hilkluııetiae 
tarmış, kendilerine Avrupanın mnıı bağlayan bağlar gittikçe sıklaşmak 
<ialrrleri addedebileceknlan Yu - tadır. Hükıimetln talebcttlği feda • 
nanlıları Anadoludan koı:tmuş. za• kArlıklar kabul edilmekte ve mem 
ferlerinı ve yı>ııi rr,t\'kiini tıınıtıruş 

lır. Şimdiki müşkiil şartlara. hay;ıt 
pahnlılıftına ve bir miJ~·onluk orC:u 
Yll h~c;Jemek ışının !:ırı nil ı:tııAi 
yeni mükellefiyetlere r:ı~men n..ı 

kümele karşı hiçbir düşmanca ha· 

lekeli harpten uzak tutmak için :.:ır 
fetıiAi gayretler minn'!Ue karşılao 

maktadır. 
Harp Türkiye hudutlarınıı lehli 

keli suretle yaklaşmaktadır. Alman 
(Arkası ta,yfa 3 Stit~n 4 te) 

Şefin ve vatanın 
istedi<iı vatandaş 

Guadalkanal 
adasında 

Japon ve Amerikan 
kuvvetleri arasında 
şiddetti çarpııma

ıar başladı 

llürriyct ve serbestiyi şahsi ihtiraslarına alet et· 
mek istiyenler bilmelidirler ki Türk topraklarında 
valnız milli vazife ve vecibelerini idrak etmis na" 
mu11lv: vatandaslar yaşayabilir. 

A tJı. l\lilli Şcflıııl:t.lıı birl cllm. 
burlyet bayrallllllda bütün 

aıjUme ve biri l\lecll-t kür11fü;Unıle bu. 
ttin mlllet vekillerine \'e dolnyısile 

n:ııueıe hitap ettikleri natuklarmda 
bir gok meseleler arasında birkaç 
eaaw noktayı apaydın blr §ekllde 
1zah ettiler • 
ı - MiW Şefin ve eümhurlyet htı. 

kilmctinln bu topraklarda görmek i . 
tedltı vatand&§, 
ı - Cllmburlyet hUkOmetlnin Jç 

ve dit elyasetı, 

VOJ'&'Uncu ile mücadele, onlııra iL 
yık oldukları cezayı verme!<, mllli 
ha\.-&)'l bulandırmak tıtlyen soysuz.. 
lAr bakkınılakl tatbik edilecek ceı.a 

Türk bUtUnlüll1 ıoln fklncl derecede 
bir meseledir. ÇUnkö hiçbir zaman 
ne ıoyııuz bir vurguncu, ne de kanı 
bo%llk ve mllll)·etsiz bir budala TUrk 
mflletınln iç ve dJJ ı.lyasetlodc mel'kl 
alahWr. 

MJW Şef cUmhurlyet bayramındaki 
nutuklarında ıtöyle deını.,ıerdl: 

"Bir atef kasırgası bütün dllnyay. 
yakarken bizim bunun orta~ında va. 
kar ve bayılyetle ytlkM'lmemfz, kendi 
kendine olan bir teııadüf değildir.,, 

Buna kimin otlphcırl olabilir. 817. 
bn topraklarda yaşıyan insanlar değil 
bttttın dtınya mlllctlerlnln ~kin dlp
lomatlan ve devlet reiıılerj dün) a. 
harbi karşısında bugUnkU vazlyet.J. 
mfz bir tesadüf netJoosl olmadıp ı_ 

çlndlr k) Şefimizin dehasını ve TUrk 
alyaaetfnl övmekle bitiremiyorlar. 

TUrklyemlzln, tarihin ~lnl knydet. 
detmedlti korkunç harbm dı:iındıı 
kalması bugünkü ne U harpten koru. 
malda kalm11 bir tedbir detti gelecek 
nealller fç-ln de kaı.ıuulmış blr 7afer. 
dlr. Biz, ordumuza oıan gUvenlmh:le 
dalma tıarp dışı kalmayı ve harbe 
glrmefe mecbur olursak bir ınllU m\ı 
cadele ruhu tle l·enlden dilnyuyı hay. 
ran bırakacak zaferler kazanmayı 

bUettğlr. 
MllU Şef ve cUnıhurlyet hllkQmetl_ 

nin bu topraklarda. gönnek lsteıll~l 
vatanda, 1,ıe bu hlslerl besleyen "·a. 

tanda tır. 
Millet zararına çalışan ııoysuı.lara 

&'elince. ımıu Şef ''doğru )·oldan 18. 

pan •O) uı.lann, ne kadar mulfetıı 
ve hllell olurlarsa olııanlar, onllnde 
•onunda herhalde yakalanacaklarına 
terre .kadar ııliphe etmeylııl;ı;,. buyur. 
mu,ıardır. 

Bunda Uphe etnıiyoruı.. \'e gene 
,,uphe etmiyoruz ki, milleti en bassns 
yerinden vurmak lıtiyen bu soysuzlar 
tıak ettlklerı Akıbete ağrıı.yıuınklardır. 
Onların harlı varlıklarını bu cemiyet 
hfçblr 1.aman bünye inde b sllyemez. 
Naıııl beflllyf>blllr ki yarııttıl>ları hn. 
va. oQmhurlyet prl'mlipler)le yüzde 
\'ÜZ a.ıttır Vf' onlar J'ürk vııtıında lı. 
jtına verilen hakları n\·nklar sıtma 
Mau kara vicdanlı vataııııu:lardır. 

Onlar birkaç ferde detll dotnıdan 
doğruya vatana za.rar veriyorlar. Bu. 
nu ~mu Şet aöylUyorlar: 

"Şuursuz blr ticaret tıava11, bakb 
sobeblerl hadden &f&ll bir pahalılık 

bclaaı, bugün vatanımr.ıı ıztırab !Çin. 

de bulunduruyor.,, 
BUrrtyet ve 9erbeatlyt plul lhtt 

ra lanna Alet etmek lıtlyenler, h&. 

ıa cllmburlyetlmfzl anlamayan ve 
anlamak ıatemfyen kim.elerdir. Mllll 
Şef, bu vatanın bu &"lbl ıoaanlara lh.. 
tfyacı olmadığını llÖylUyorlar. TUrk 
topraklarında ve TUrk vat&ndafları 
arasında ancak alnı temiz, mlW va. 
ı.tfe ve ve<-ibelerlnl fdl'Ak etmlt na. 
muıılu vatandaı yapyablllr. N. A. 

Vaşlngon; 6, (A.A.) - Resmen 
haber veridiğine göre,l Guadalka • 
naldaki Amerikan menllerinin do · 
ğusundıı düşman yeni ihrııç hare -
ketleri yaptıksa sonra savaşlar baş-

lamıştır. 

•• • 
Vaşington: 6, (A.A.) - Birleşik 

Amerika deniz ve hava kuvvetleri, 
karadaki hareketleri desteklemek 
üzere Guadalkanal batısındaki diiş · 
man mevzilerine hücum etmişler -
dir. Amerikan tanrruzarlı, biri ha• 
va alanının 10 kilometre doAusun~ 

da, digeri 6 kilometre batı~ında ol 
mak ilzere iki cephe ilc;liinrle muvar 
fakiyetle devam etmektedir. 

Krips dedi ki: 
Mısır taarruzu Rus müttefik
~erimize yardım için yapıldı 

Başka sahalarda da 
taarruza hazırlanıyoruz 

Londrn: 6, (A.A.) - Bir fahri- hareketlerden biridir. Başka saha -
kada, işçilere hilaben Sir Stadford lard:ı da t'larruz etmeye hazı~.lanı· 
Krıı>s demiştir ki: 1 yonız. Bu )'olda bizi ikaza luzuru 

"~fısır cephe ·indeki harekdt, yoktur. 
Rus müttefiklerimiz için yapılan 

Lokantalarda ekmek 
yasağına karşı tedbir 

Dünkü saymıızdailk olaralr lo. kantalnr yeni bir hile yoluna sap. 
kantalarda yemek tahclidi teklifi- ı mnktn gecikmemişlerdir. ş:.mcH 
nin Daimi Encümence ka.bl'! e<lil. baı: vuru an çare şudur: Lokanta. 
diğini hı:ı.ber vermiştik. I.oknnta- cı ckmEikler.i sabah el'kenden al. 
lnrın iiç k•ptan fazla ycım<:k pi~ir. nıış ve bunları dördel' r>ırça
memeleri hakkında alm;m bu ka.. ya bö!m~, her ~ayı da 
rar, ayın 15 inden itibaren tatbik ayn ayrı kağıtlara sarını~ ve gö. 
mevkiine girecektir. Me,-sim ye. ze göriinrniyen bir dolaba ycricş. 
mi6leri t>undan hariçtir. DUn de tirmiştil'. Devamlı mill'terilcrden 
yazdığınuz gibi bu üç kaptan baş biri geldiği zaman garson arkada. 
ka i2ta.koz ve yliksek cins balıklar §ına ııc-slenmektedir : 

iki çe~it tatlı, ancak lllk.s snyılan - Mehmet , bevdendinin sabah 
loka~!alarda satılabilecektir. • • leYin bD'aktığı ~keti getir! 

Dıger taraftan bu 'urohtan ıtı. 
baren lokanta, gazino, emsali yer Ve dolap başında duran diğer 
lere knrne i!c <'kmek verilm~mesi. garson, kA.ğıda !1arılm13 dörtte bir 
ne ba.5lınmıııtrr. Buralara gidecek ekmeği, güya müşteri öğleyin ge . 
müııteriler, t"krrıekl.f'rini ter:ıberle lince yemek tiz.ere .sabahleyin fı. 
rinde göttirmektedirler. Bt•i1.ın lo. rından alıp kendisine brra.kmış gi. 
knntalar umumi bir kontrolden bi, müşterinin önüne koymnktn 
geçirilmektedir. ve ekmek mUşteri tarafından ldl.. 

Fakat birçok şeylerd~ ol'luğlı ğıdmdan çrkanlarak yenmekte • 
ı:ibi bu yasağa kar§ı da bi rçok lo. dir. 

1Sekizinci ordu 
Mihver kuvvetlerini 
amansız takip edi vor 

e··ton mihver 
mOdafaalarına girildi 

Almanlar cephanelerin~ 
ve erzaklarını yakıyor 

lngl iz muvallaklyeU Moskovada 
büyük bir sevinçle karşılandı 

Londra, 6 (A.A.) - Mısırdan ge • 
len en aon haberlere göre lıılUtteflk 

kuvvetler batı çölünde bozgun mihver 
kuvveUerlnl aman vermeden takiba 
devam ediyorlar. Mihverin tank ve 

ı..;:~ıiıiılııiiılııoı.,...r.llıilMIWiiililıil:::.t....ı....o:;.!..-.......J insan toplulukları garba doğru çekil. 
Bir Amerikan av tayyare l mekte ve hava kuvvcUerimi:z., kaçan 

MUttcfjk kuYVetleJ"i. büyük Rhll 
yolu Uzerlnde batıya doğru giden kUl 
llyetu dUJman kollarını imha •tıntı. 
lcrdlr. DU§ma.n ellmfzdedir ve yıkıı_ 
mak üzeredir. Tazylklerjnl devam et. 
Urmelerj ve biran bile gevşememeıe; 
rlni bUtUn kıtal&rdan bekliyorum. 
Alınan zırhlı ordusunu t&mal!;)Ue ku,. 
ıatmak lhtimallmlz vardır va bunu 
yapacağız. Tam za.!er, hemen hemen 
kendini göıterml§Ur. 

muharebeye hazırlanıyor dU§manı durmadan dövmekte dUşma. 

' Türk - in iliz 
Dostl uğu 

Persl Loren Londra 
al ev"nde bir 

kon leraas verdi 
Londra, 6 (A.A.) - lngiltcrcnln 

sabık Ankara bUyUk elÇisf Sir Peral 
Lören Londradakl halkevlnde l90lj 
lle 193lj seneleri arasında Türk • ln_ 
gWz mUnaıebctıeri mevzulu bjr kon. 
fera.nsta Türkiye bUyUk elçlssı Rauf 
Orbfl:v. Londra Türkiye sabık kon90 _ 
ıosu N ::ııı Akça. ve Londrada oturan 
bir çok Türkler hazır bulunmuştur. 

Ha.tiP Türk • İngiliz dostluğunun 

inkişafını tetkik ettikten sonra An. 
karada bUyUk e!çl sıfatlle bulunduğu 
esnada TUrk mllletlnde gördUğU e • 
nerjl, cesaret ve bUyUk iatekll ide. 
aıızml hara.rette 'belirtmiştir. 

Rau! Orbay, hatibe te§ekkUr etm;§ 
ve Türk • 1ng11lz dostluk mtlnasebet.. 
lerlnin lnktııafında Slr Persi Lorentn 
sebketmjş olan tevka.la.de hizmetleri.. 
ni yM ve tezkO.r etmiştir . 

Çiftehavuzlarda 
Bır köşke giren sarhoş 
Evsablbl kadına 
yedi el ı- IAb attı 
Rahmi adında birisi, ~vvelki 

gece, Üküdarda adam akl,llı snr. 
h~ olduktan sonra Kadıhöyilnde 
Çifte havuzlara gitmiş ve burada 
Şeref adındı birinin kö~küne ka. 
lın kapı .canımı kmnak sut>etiyle 
girm.iştir. 

Rahmi köşke girdikten sonra 
üst kata çrıurru, ve sıılonda dola. 
~ırken, dip odala'rdan birinde IŞik 
ve bu arada da bir insan gölgesi 
görml\şttir. Sarhoş yaknlanacağrnı 
anlayınca. ne yapacağını şe~ınnış 
ve elini cebine atarak t~bancnsını 
çıkc.rmış, gölgenin Uzerine yedi el 
ates et."lliştir. 

Gölge s-ıhibi, Şerefin kansı Na.. 
hidedir. Kadın !<.ildh sesle'i üze. 
rine neye uğradığmı ~nııır.r.ııı ve 
crımru kurtarmak Uure var hm 
ile kendisini yere atmJ<it .... Kadın 
bıı surıetl: kurşunlara hedef oL 
maktan kurtulmuştur. 

Raluni ise bundan son!a yaka. 
!anmamak için yine kaprlan ve 
camlan kıral'ak dışr:ı frrl::ı:m!Ş , fa
kat sil§.b ~esine yetişen polisler 
tarafından yakalanmıştır. 

Vak'aya müddeiumumilikc:e el 
konulmuştur. Rahmi hakkındaki 
tahkikat cUrmtlme~hut 'k:rnuouna 
göre yürütlilerclc buglln öğleden 
sonra muhakemesi yapılınnk üzere 
İstanbul !kinci Ağı~eza mahkeme 

na tonlarca yüksek in!ilAklı bomba.. 
lar yağdirmıakta.dll". 

Bu bombalar aıkışmıı dlllman va. 
aıtalan arasında. bUyUk t•hr!bata acı_ 
bebiyet vermektedir. 

Ordumuz her l.Slikamette ilerleyL 
ge devam ediYor. BUtUn Alm&n mü• 
dataalarnıa girllmiştlr. Mihverin gL 
rilmem~ hiçbir mUdata.a.sı ka.llllaDlll 
tır. Kıtaııtımız.ın sUratli ilerleyi§ine 
mani olan yegA.ne şey, mayin tarla • 
ları ile tuzaklardır. Garba doğru çe. 
kilen Almanlar, cephelerini ve erzak 
depo!arını atqe veriyorlar, orduları.. 
nı kurtarmak jçln her çareye ba§vur. 
makta, tanklarlle bir himııye perde. 
111 kurmağa çalı,,makta ve tayyarele.. 
rini ileriye sürmektedir. Almanlar 
blr daha getlremlyeceklerlnı bildik • 
leri zırhlı tec.hlzlerinl kurtarmak i<;ln 
ellerinden geleni yapmışlar ve ttaı • 
yan piyadeııjnl yalnız bırakmıılar, 1. 
taıyan Bahra toplarını da. gert çekm11 
lerdlr. 

Kahtre; 6 (A.A.) - DUn Sinci or. 
duya hitaben general Mongoınerinin 
ne§rettlği bir gUnlUk emirde denlli. 
yor ki : 

Şimdiki muharebe 12 gUdenberi de
vam ediyor. Bu muharebe eımumda 
bUttln kıtalar o kadar mUkemme! bir 
fekilde savaştılar kt, düşman bitap 
bir haldedir. 

BiR l1'All'AN TÜMENiNiN KUR
MAY l/El"ETJ ESiR ElJILIJJ 

Londra: 6, (A.A.) - Ümit bur 
nundan geçirilerek ~fısıra gönderi· 
len levazımın şimdi bütün Alınan 
denizaltıl:ınna rağmen yerlerine 
vardıAı, Londrnda ıoöylenmektcdir •. 
Bu yol 12.5000 mil uzunluAundadır. 

MAilEŞAL ROMAIEL 
CEPHEDE DECIL 

Londra: 6, (A.A.) - SalAbfy.aI 
mahriJlcrde beyan edildiAine göre, 
batı çölünde Trento lıalyan tümeni 
nin bütün kurmay heyeti esir düş
müştür. -. 

MOSKOVADA SRVl'h'C 
Londra: 6, (A.A.) - Llbyada 

müıtefik taarruzu bşladıAı :raman 
mareşa Romme celphede deAildi. 
Berlindf" Rommelln Libyaya dön • 
müş olduğu iddia edilmesine rağ • 
men Mısırıı dönmüş olduğu söylene 
mez. 

J.nndra: fi: (A .A.) - fngillzlerln 
Libynrlaki rnuvaffoki \'eli )loskova • 
de büyük bir sevinçle karşılanmı~· 
tır. Bülfin l\foskoYa g:ızelelcrl hari
talar ile hu zaferi sahifeerinde tee 
barü7: elttlrmişlerrllr. 

N alçıkta Alman 
baskısı şiddetlendi 
Stalingratta bütün Alman 
taarruzları püskürtüldü 

~~~~-oı--~~~-

S f alin g r a ita şimdiye ka ar Almanlar · 
800 tank ve ııoo tayyare kay etmişler 

Londra: 6, (A.A.) - Stalingraıl 

da bütün Alman taarruzları yeni 
den tardedilmiştir. Düşman 800 ki 
şi kaybetmiştir. 

Kafkaslarda. Alman baskısı Nal· 
çıktn kendisini göstermekl<'dir. Rııo; 

cephesinin bülün diğer ke~imlcrin• 

de rnuvaffakiYelsi11iklere uğrayan 

Almanlar hüıün gayretlerini buraru 
satfet ıııekterlirler. 

Du kesimde çok şirlrlelli çarpı5 

malar olmaktarlır. 
Rus kunellcrl, Tunpsenln şlrnPI 

do~sunda ileri harekellcrine de 
vam etmektcrlirlf"r. 

Novoroslskc yakın bir yerde <it' 
Rus kuvvetleri ilerlem~e mu'\'aHek 
olmuşlardır. 

I.ondra : 6, (A.A.) - Slalinf{rac.l 
mürlafilcrinln Sıaline gönderdikle 

sine verilmiştir. 
Rnhrninin köş'lre h!rSlzlrk mak • 

sadiyle girmiş olduğu, fakat kad ı:.. 
nın rşıkİı odada. gölgesini ~ö~in. 
ce yakala.nmn.ktan korkarak üze. 
tine ateş ettiği eenılmaktndır, 

ri bir mesajdan anlaşıldığına gö· 
re, Alrnnnlar Sla lingrnd için ynpı• 

lnn çarp ı:-;malarcla 800 tank ,.cı 1100 
uçak kn)·bctmiş'erdlr. 

Rlill/,/.YE GÖUR VAZ/}'lff 
Beri in: 6, ( nartyo l - Alman 

kıtaları projektörler ile Yogadaki 
nuo; gemilerini konlrol t'!tikl<'rin· 
den son günlerde birçok vapurlar 
imha etnıi•lcrdir. 

K:ıfkasrad:ı Terrk nehrinin ~·u· 
kıırı mccrasınrla Alman ileri hare • 
keli devam ediyor. Rusların Alııgir 
ııe Ordzonlkidr.e arasında ,•ficudn 
getirnıi~ ol<lııkl:ırı nlıra mtvzilcri, 
mitralyöz ru,·alan '\"e kazanınll:ır, 
pike uçaklarımız tarafından tahrip 
edilrlll(inrlen kıtaalımıı clün ve ev 
vı-lki gün ht'<lePedne ulaşnıışlaı
dır. 

Cenubi Karkasynrlnn Simnll Kaf 
kasyııyıı Rusların ıwtir1mekle olduk 
lıırı kuvvetlere pike u~nklarımız 
tıflcum ederek hli)iik btr .ı.ıo;mıat 
imh:\ "tmf~lf"rı1ir. Tan:ıı"" 1ıetı•• 
n harap olmuş arabalar Be dolu• 
dur. 



Rus diyarının 
kışından evvel 

Y aidıfiı bil~ili yazılarınaa 'bitarallıktan aynlmciJığını 
g't;rdiiğiim'iiz, Jurnal dö Cenev gazetesi bafmulrarrirlerin· 
den ''Rene Payot,,nun şark cephesinde, bu •ene geçecek 
olan kutalii muhtemel aakeri vaziyete dair olan yazısını, 

lki8inin Je m&terek vaılı: •ebat, ömürlerinin nihayetine 
kadar Nah deyi,p peygamber clememiıler ve böyler.e 

T elti§lerde ba%ı pürüzlü 
noktalar görüldü 

n~mlarım:tliinya gazetelerine sermaye etmeli 

aynen nalilediyoru.z. lleS1111er mabkeme-
11 •• •• • şerelw lrazanm..ıar ~ _ J 

MOJDEl iM lRAL KAZANÔİK Geçen sene, 8 ilkki.nun•a, Ber. j yeti sağlamlatmak içi.o gayretler ye VerlJ8C8k 
linin ask'!"ri soıcil'9ü, Ru<J cl!phe. sarfm1t. meclıuriyct vardır. 
. indeki askeri harekatm nihayet Bo. suretle, itiinei Rusya seferi, Kurulu§undanberl Ciddi. bh' tetti.§ 
lemt'~i ve Rusyanın, ilkbahudan bir neticeye yarılamadan nihayet• ve kontrol görmemit olan halk da • Avrupa gazeteleri Ne 
ewı?el :zaptedihniyeceği•i söylem.iş. Jenec.:ktir. Almeolar, ara.ıi kazan. ğltma birlikleri bUttm f6birde sıkı mi? 
ti. Bil !lnretk, lıirinciteşrİD!le baş dılv, sanayi mıntakalan ı.aptet• bir teftl~e tabi tutulmu~r. Pazarte. Kral! Kral! Türk. .. I\ralt diy<>r. 
hyan Ye payi'taJtt ka.pdarın!L kadar tfür, Rosalnn elinden muvasala. sı gününden itibaren ve 'belediye mU.. Söylemiyeceğim. Siz htılU'll'\lz, 
Herfiyen Alman taa.rru10 da, bir. h&tlan aldılar; fakat Ras ordula- fettişıerile birlikte kaymakam ve na. Yalnız Amerikalıların mı, pebolı< 
deabift ba.:.tarau pek ~iddetli bir l1 tabı-ip edilmedi. Onlar, harbe biye mUdUrlerinln de l.§tirakile yapı, Otcmobil ~ saire kratluı var"! 
kf!:l 1'ÜZÜltdeo d11rmustu. kadar büyük kayıplara. nğl'aıdıl&r- lan bu tefti.,lerde her birliğin bütün Şimdi, bicim de -.:r. Biz bilmiyo. 

"":-cı· ·.,e .,_ ı~ k • h • .. t d .. ı h ....: azalarınm huzurile bir11ğiıı işe ba., !."' ·~u ı ı .. , ._r ın, as en ma a- S•\ -mu earnz a oy e-- &ıuJD ru.z ama, dünyanın.dört bucn@ınd:ı 
filiB, Staliugradda. takip edilen lla'languııoda.n çok daha az esir lamasından bugUne kadar kl muame., okun.an gazetelerde iı,nhi geÇiyor. ı 
ıra•eye varılıJ - ı d d'.... Biitl· M' k'd lMı ve ekmek karneleri tevzia.tı tet .. .,. .r ·~• ,.e ıun an sonra ver ı~r. ın ya:r. ıos e ,.e BfılAday icralı mı? Hayır .. Piri>n4! 
harbin \.'1lsrf degic;ti'reeeği kaw..a. Biyelistok'da uğmdddarı llehjetli 'kik olunmaktadır. kralı rnl? Hayır .. Yağ, Zeytinyağ 
tmde olmadtğını bildiriyor. li«en tahribata. manız kabn.a.dılar. Hiç Tetuııı eenasında. raatgellnen veya kralı mı? yine hayır .. Bu gidişle, 
fieneki beye.11atla bu haberi, bir. ~üphe!li7., müdafaa sistemlerin~ mi.i şUphelenilen birkaç lka.metglhm sakln belki böyle kraUarımız rla türeye. 
b 0 riU ben tın k ı._u.· d k ile · d'I St r· dd lerine verilen karneler nutus cUzde.n., ı ı e ze e "'""u•ı e, epey. 'f'lllme ştJr ı ~r \'e a ıngra a cek ama .. Sözümü k~siple: \'trrnun. 
r ".a_,' 1 .. kü b el f s k~•· h b ı · .. b larile karşllaştırıle.ra.k kontrol edil • ... e ,, ....... ı:r. o ur; ~un u t gra - o - mu !lre e ~rı mute assısı cular kralı? dJye bulduğunuzu ZM'I. 

Şehir merkeı:inin i~gaJ edildiğiııi, otdoklannı ı.:öc;terdiJer. mektedir. ŞU birkaç gUnltık teflişte netrneyiniz. Ondan da \·•s.tt~ın .. H ..... ı. 
hi.i um k ti :o....· ' ' ı .. B ı · · b' t bazı blrfiklerln tevziat ve muamell. .. c on·e enmn o gaya .a. unun n <<>ıne, genı~ ır aar. ta Amerika krallarından da üstün. 
dıu 40 kilr.metrelik bir sahada ruz hareler.ti' yaparak hale geleme- tmda pUrUz1U noktalar olduğu mey• Artıık söyliyeyim: Kumar kralı! 
U'lanan gen~s sitcdP, ''ieriYe ka.. diler. Onlar, nıewii muvafiaklyet. dana çıkmıştır, Bunlar için ayrıca. y 

• hkik t ı b ı kt d ilzünüzü buruıı;. furma"'ınız. kr.~. 
lan kıarurn, :trtık )liyade ve jstih. ler temin edebik1ile"'e de cepheJe- .a a açı mış u unma a ır. 1 J " 

1 
A a. • d Halk daıı- tma bı'rllkle"' ela ve & ımız olsun da varsın .. Kumar kıı:1 

•:un n11nıetf'eriy!e elde edilmesine 'l'ı elemedilt.r. Leni'ngrad ~~hrini 6
1 ·~ r • • 

ltizom göst<'mıiyerek "Drette'' iler. kurtarmak için sarfetti'lderi 11,ay. zaları milli korunma kanunu muva • lı 0
1f°n. Milletler arac:t bir şöhret 

lediğini, b&rabeJ~rdel•i harekitı a. retler boşa gitti. Timo.cenlrn, Sta- &besinde birincı derecede mesut ol • Ya.. ftihar edelim ... Hem de. dün. 
i;rr t~unun taoıamlamıya kfıfi ~ıiııgradın şimal garbisjnıle, Don duklarından tesadüf olunacak ihmal yada .. Delki de cihan tarihinde ra 
bo)cncltığunu bildt'riyor, \le Volga arasındaki Almanların veya kasdt hareketlerinden dolayı tan kipsizmiş. Amerikalılar, harp gai: 

Bıı ha.her do:'.;rru ise --ki şill•ht'· sürdllğii ııürmeyi Jura.madı. Rusla- zim edilecek raporlarla doğrudan doğ lesinden bunalmış olmasalardı, ha. 
etmeğe Aebep yok- Stalingrad rm horul kudretleri, hala, zayıf • ruya milll korunma mahkemeleri pıp Arnerikaya götürlirlerdi. \'ür. 
11ğrurida giri,ilen ';'İ<ldetli mU<"a• tır. Kili dere-etde 11ilihhın yok, mUdde1umumlllğine tevdi olunacak • binlerce kız da. onunla CYlenme&e 
'l1el~ia, l>i'r ne\'İ "idarei masla. yol!M ba'kumandanhk muhtelif lardrr. canatardı. 
hai" a bağlanmak s:ıret.İJ it bjt ıııilfıhlarr bir nrad:ı. lmllanmağıı ka 1 k Milli t""''• . Yeri de, nereae olduğu belli de 
l°Qekte olduğunu ~ö<ıteri,yor. ı,öyle biJiyet mi göıılte:n!miyorT Göriinü. T r ...... ~il, belki de Amerikada .• Orası, boİ 
ki-: Almanlar, i~gal ettikleri hım ı,e göre, h~r ilcisi• de noksanea. za. M8C81'11f8D8 kral mahsulü Yeriyor, diyecektim 
lıır<ıonlBn mohara-za edecekler, .Ruı;;.. ten bütün tarih gii'lteriyor ki, Rmı ama gazete İslanbulcla bu1uncluğu .. 
larm ellP.rinde tl'tlulklııri kı-1mıla. lar, daima tRamızdan 'liyade mu.. Ç8ftlrtllJOr nu söylü~·or, 
rı İ!ib'laya f':ılrtıtnıya<'ald:rr. Oöğö.s clafaayı, daha iyi y:ıp:ıbiJiyorJar. t Son gelen ecnebi gazelelerı·n·d.•n Macar futbol f~era.syonu stan. ~ ~iiğüse boğucımahtr duracak. roprakbı.mırn geui,li'ği, onları, ta· birinde. hem de birinci sayfasında 

t'" t f k d'J • d . bul bö!ıtesine Erönderdiği bir tel. b. · • 
111 :ıra , en ı erıne mabsu~ arruz an 7.n·adc mok:ı\'emeti tet. ~ . ızım şanlı krnlımızın menkibecı·, 

d 1 ria k.k grafta Türk • Macar milli tal!:unla. , 
propagan a a , :zaferin kendi ta ı e se,ı..~trnif}tir. ışte, aynen ŞÖlle: 

f d 
rınm 22 birineikinunda re~tede 

ra m a ~ııldığmı i'd<lia edecc1. )tos Almanlar da, i~te bu ~işli~ ''Dünyanın en .:anlı kuma ...... azı, 
r. fi ...1 ,..,. t ka.rşı1aşın::ı.la.n ]<:in bir teklif yap. ., • u 
.. o\'n.ua, aımoçe-nko kunetlerini'n yenmeğe çalısıyoı·lar. lk zıı.man. Osman Orlot (?), lstanbuld·.t 0··ıat·-1 

1 · d ı d mt§tır. B5lg~. teklifi futbol fede. 
J. e.r .crı.n en atılamadığı, devlet re. ar a. motörJü km \'etler Ye tayyıt. Bizzat kendisi, bir gazete nıııh.~ıı·ı · 

1 rasyonuna 'bildirmiştir. .. 
J'l'lnın ıc;mini tası;rnn 111i'tenin binli• re er <1ayeo;jnde Napo]yon hezimeti rine, ~ıınsın111, dünyada ktunıırd:ı~ 
•arı ii-;Uinde, bilhassa büyük harp ni batnı~ ~etinne••"" m~elenin B .

1 
r Ebe baş.ka bir işle me5gul olmamasının 

sanayii fabrikaları Uzerinde SGv. ko\nrra halledilemiyeceği :zanne. eseri olduğunu ~öylemi,. 
~·et b:ı;vrağınrn dal~a.Janmakta. de- dilmi,ti; fııkat aradan lü ny geç. Kürtaj yaptığı bir kadını O, J>ek küçük bir scrmayp, ile işe 
vam cttiğı1 söylencC'.ıok, Berlinde İ· nıi' oldub"tı halde en :o:;i'll<lctJi mu. öldürdü! ba.~adı ve cahucak bütün kunı~r 
ı.e, yan yarıya harap olmuş evle. harebelenten ~onH bite, Rtl~ asl<e. ?ne)'danlarının, biltu"n du-nya ktı. 
· Id l'J · le • J tJ · • k ·ı ·· "l Sama.ty:ıda oturan Hatice •tllt rın e e e( ı nıeaın< bir krvmet rı run·e erının pe 1:'erı er~ suru• marhanelerinin rakinsiz ' ·a lıranı~. 

olmaclığr, e<oa<; ofan Şeyin ':rani me~İne ra~men, imhac;r kabil roı : :l.8 yaşında genç lJir kadm snncı. nı olı.lu. ..,.. " · " 
''n1~& li'Z'erinde birle!IDenin ta. ' maını~trr. Alınaulıırm Cenubi Kaf. lnnarak yatınMrğı Eıınıı.f ha.stalıa.. O 

' L · d .. ._,_; c sed' mor.,.., kal. sman OrJor, pek bih.·ük bı'r •. hr. 
hakkuk ettiği tenıi'n edilecek. kasya ile Bakuya taarruz etmeme wesın e 0•.uı"'ş, e ı o"' _,.., 

aırı:l;mıctır maye Y9J>lı ve BoRaziçiııdeki muh 
., "' "' • leri r:nıhtemeldir. Böyle iken, Al· " · t -

kuman, itrttkal stir'ali, sağlam si. 
nir v-e qukianlıldt istel-en ciıldi 
ve güç bir iş olarak bilmesinuc 
imi~." 

Gaııete iıwılan- yazdıktan sonra, 
bizim, yürilmüzü aAartan kralrmı. 
ınn ağzından, "Rumarbazlnr kralı 

dedi, "iri" diyerek, şu sözleri nakle. 
'diyoıı< 

'61ier ne zaman, şansımın yolnn.. 
da gibıı.C'll.iğini göı-dümsc, daima 
kendimde oyund:m ı;ekil.mek kuv. 
veli bu1dıını. Kumarbazların · coı:tu. 
nun en büyük halaları. oyunchn 
çekilecekleri yerde, d aYia rını iki, 
hatta üç kaUaştınnaktır. İnsan ra. 
lihi ya.er olmadığı' zaman, ye-;.il 
masa örıtiisün~n ayrılmak azmini 
'gÖstC'l"llleli ve ıpnsı müsaade ettik· 
ı;e de, nihayete kadar onrl::ın isli. 
fade etmelidir." 

Avl'tlpa gazetesi, ~anla kurnarb:ız. 
lar kralımızın a~zındrın bu birer 
fel<>efe ve ruhiyat dil!rtürü olmaya 
namzet cevherleri naklettikten son. 
ra. onun şöyle bir de kahramanlık 
vak'asmı anlatıyor: 

"Birçok emsali arasınd:ı Orlorun 
bir de şi.iylc bir muvafrakıyelinl 
hatırlıyoruz: Bir defa!lında, "Monte 
Karlo" da rulet 9 masa~rnın "5iyah,, 
ı üzuine, azami zar sürmihtü. Jlep 
sini de kazandı.,, 

Gazete, Mou naklelliği mcnkibenin 
ba.5ına: 

"Bir Türk kumarhazının esrarlı 
şansı., 

Diye "Orlof,. so:r:ıdlı Osmanı n 
Türk olduğunu tasrih etmesine •. bu 
milletler arası şöhrctlinin, bizden 
olmasına ihtimal Yereruiyeccklim; 
fakat serlevha la<;rih eıliyor. O hal. 
de, büyük bir iftiharla: 

- Kıral öldü .. yaşasın T\ıral! 
Dil•elim. Röp:ırtaj,•ılnrımız biç 

durına~ınlar: Sütun sütun yazıt:ırla 
şanlı Kırahmızın ho1 ·~rciime:;ini 
bize biJdirsink?r. , 

\ 

BU DA TAHA'.\lMÜL' KIRA LfÇES1 
J\lm ,_ 1 bekL..·.rkı • Yaptls.n tahkikatta Hatic~ye Se. eşem, şahline köj>küncle, mihonPr 

anu,rm, ~Ykuleeya nokta. • mııın arın n=ı eri nehreleri ola;-ak -vefot etti D 
c;ından, nelıirin sark sahilinde istih~I edip etmt'diğin~ şimdi<lt'n, hc.r adlı bir ebenin kendi evinde . ezi Bat<> isminde lıir lnsiliı kn. 
köpfli bııcıı kurmalan, aşi"liiirdrr, ara<:tırmak beyhudedir. Ru<ıynda kürtnJ yaptı~ anl~şılmışttr, Sul. 0~man Orlora RÖrt-, lnlihin ,ırr17 dını, hıt}atının lam elli .<ıcnc-;i, A. 
ki ehemmiyeti haizdir. Çünkü Rus. h&rp bitmemi<1tir ve ihtimnl ki AI. tanabır.e t Birinci Sulh ceza mah. ~, vusıuralya yerlileri ıırasında ı::ccir. 
lann mukııbıl tşftrrt12far yn.pamı. manlar P.aku i1e Cenubi K'ltknsya kemesin<le !'orguya rekilen ebe [···;;~ mi5, Hele hayatının son ay:arıııd:ı 

{~~: b~7ı'at;r~:;'e:~!~;:emfüfaör::· ~~u!':01~~ltı:~c~~qm:~~~;-:c:~~;i =i~!~~~~ i:~~~~::z~~~::s~lu~:· ı=~~~~~E~~:~:~~~ fa7~:d1ı~'.r~~ ~:!'ı~~~ iken, humn :ı. 
alan dnha suğ)nnı ola.bilirdi, Rıı41 • kndretini kuma\: (lemek olan sev• :ı:rı..akta.dn', YI habiseye tutulmuş, gözleri ı.:öre. 
!arın .k1<1 luınetleri, henfö; harbe kak-en hedef~ne '·usul bulmak Kaymakamlar arasında * Geçen .&ene şiddetli krş erken nıiycrek hale gelmiş. Onu. bir h·ıs. 
:;irnıooıiş, muhtelif i'tıareUere b:ı. iı.;tjyorsn, k~tnn r.;onra, taarruzla. ntlkil ve tayinler başladığından su ııayrct saatlerinden tahuneye kalılırmışlnr Ye oracl,ı b<ı. 
kıhr..ıa, yeni lml"~L efra~l1 da bnr. rma yen;den brt':llamak mecburi • Su'uhan ka.ynıa.:ıiımı Ekrem .A. bir çoğu donmuş ve yeni sa:ı.t de sılnıakla olnn "Avusturıılya :rerlill'. 

~ t--e ~e,:kedi•memi~tir. ~·etimledir. ıııd Hekimhan kaymakatr..lr~ına, getirilemediğinden bir çok zararla ri" imıirıdcki eserinin birlıtci cildi 
'ıu.ıyet ne olursa. olsun, nn)n~ı- RENJ<j PAYO'l' Feke kaymakamı Fahreddin Ba. karşılaşıltnıştr. Belediye sular mu_ l'en disine verince ('Ok scvinmi~ "" 

Jan Şey, Alman ordu<tunun, geçen .... ~rı.. §Ol Torbalı kaymnkamlığm'l., Sa.. dtirlllğ\i bu sene aboneleri şimdiden güç hulle satırlıırı lıir:ıı. seç~hil.mi.;: 
k'lş gibi hnr<!.<itını uzatmak nive. Şubeye davet Jillli kaymakanu Necmeddin Ku. saatlerini so~kdan muhafaz:ı. etme. Dczi Dııts, 1töıleri hiraz i)llc~i~. 

, tinde olm:ıd•ğıdır. O, çeti'n ~hın Fatih As. Şube"ind~n: • ·a:;i Dikili kayınal::ım}ığına, Foça ğe mecbur tutınağa kara.r vermll}tir. <'e h:ıslahane<le <lunnamış, ~ a~ın:ı 
lıir tecrübeye frlmır ~iri~n·ek js. • Köpiirlülü Jlıfzı oğlu 329 ,10. ka.11tna.kaınt Ricivaıı Akıtıar .. ~u M ~- * Yenj gelen diş kauçuklarmdan ve zayıflı!\ına h:-km::d:ın, uzun t:!. 

temivor. l9H ilkkanununtb oldu ğumJu .'\litat Kural yedek !'ııakljye n:ıv~ad kaymak'.iln!ığına, Kızılte. diş tabiblerlne yeniden üç kutu ke.u. !ekliğini dantelalı bluzıııın ııirnıi" 
i,ıı ~ibi <ıoğukl:ıra yakalanmaktan. teğ:ı:eni (i8781 ). re kı:ı.ymak2..1DI \'ehbi Gu·,c~ Söke çuk tevzii takarrUr etmiştir. Anado. 'C kolalı yuk:ı~ıııı lııkınıs . (lııı: 
sn, ihtiratlı d"nanmn.yı tercih e· '<· Yedek jı;tihk:ım teğmeni Ce. k•wm.!ikamlığına, Bec:iri kaymaka.. ludaki diş tablblerine de buraJan onun. kızı{ınd :ın hiri hiç rlr"'i~ 
<lıyor. TrheH'iirii ihti~·atki..-lık ts. nt F ... 5ref oğhı Cafer Maraki mı Mehmet Ali Alp:ısan Nüf:ıs 1;. lst!bkakları gönderilecektir. tniyen kı)afcti imiş) lekrıır ~·öle 
kip ediyor. Alman ordusu i{eçen <:t0909). mi.:.Jiiriüğü ~kinci ııul>c miidUrlii~ü. * Üniversite talebe birliğinin u • dönmüş. 
c;ene tı~ orll11!!.fılıl;\nna ~elı'"'ı' ıru·· . ~ \'e<lelc d~min_·o) teihneni !'\o. ne, Erzurun: m?lttun. c;ucm Hı.imi mumi katibi birli''''in ve "Ok 1·htfvaç. 1 ·ı· k 1 ~ = " " _ 6 .. ,, n~ı ız ·aı ının, hnndıın sonr:ı 

Boallıjon ı;;. 

B AZAN insan)ann mezarla. 
nndıın kalktıJdan oluyor• 

muş; sonra bunlar yine eski yer
lerine dönüyorlarmış! Öldü sa.nı. 
larak gömülen, tesadüfle kurtulan 
kim~e!etin hikiiyelerine de bazı 
bnzr tesa•löf edi'yonız. 

Bir baknna kelimelerin talileri 
de ima.ııla.rın talilerine benzer: 
Bakarsmcz ki bir miiddet dillerde 
dolaşırlar; oolann hnlunmadıkla.n 
laf yok gib~dir; fakat sonra unu.. 
tuhırla.r; her nasılsa aklımıza geıo 
lirlerı;e dilimize dolaşırlar, Çünkii 
hayat b&di9e.lerden ibarettir; hi• 
diseler ise, Mla. mutlak bir deği• 
~i'ldi'k göstermezler; adeta. teker. 
riir edip dururlar. Hadiseler teker 
riir edince onları anlatmak için 
bir ''a<Jıtıldan ibaret olan kelime
ler de mezarlamıdan kalkarlar; 
aramıza. kanşırlar; yeni'llen ya,ar• 
lar; yeniden ömürlerini tamamlar 
\"e ölürler, Bu gi'bi kelimelere hort 
lak demek doğru nıu ne aba? Her 
halde, dei,r:ildir, zira ganlırohonıu· 
znn bir kenanuda. kalan bir kıra. 
vatı bir gl1n boynumuza takarsak 
olmıyacak bir j' yapmış sa.yılma
yız, 

Son günlerde ~azete ve radyo
larda okuyup dinlediğimiz koalı's. 
yon kelim.esi de bunlardan biri .. 
dir. 

Tarihte koali111yon kelimesi' Na. 
polyon harpleri İ!:İil en ~ok knlla-
nıhnıı;ıtır; şimdi kitapla.rcla o dev• 
rin hadiselerini' olcnrken bu keli. 
meye sık sık teııa.rlUf r.diyorıız. 

O za.ır.a.n Napolyon'un vaz:yeli 
lıugün Alnıau de\•letreisi Hitleriıı 
\'a:tiyetine benziyordu. Kol'!Jikata. 
tOMU subayı Fransız ordola.rını 
~aferd~ zafere koşturmu,: hemen 
hemen bütün Anupayı hükmü al• 
tı.ıın almı~tı. A nupa.mn büyük 
devletleri Fransaya karşl birı;olt 
koalhyon'lar yani ittifaklar kur. 
mu~lardı, 

Bu ittifakların sayıst sekizdir; 
hepsi'nde İngiltere aJeyhinde baŞ 
rolü oyııadı; zira. l~n~ız ihtiJilL 
ni en çok ı,üphe ile karşılıyan, 

Framın nüfozumın A vropaya. ve 
tlolayı<oiyle diinyaya yaytlmaswı 
kıskanan de\'let İgiltereydi. 

Koalisyonların ikisi' Ciimbnriyet.. 
ri Fransa.ya karşı kurulınuşt:o; d.i.· 
ğerleri doğrudan doğruya Napot. 
yonu devirmek, İmparatorluğu yık 
mnk kjn•li, tlçünrü koali'SVcnJs. 
In;:ilterc, AvMturya Ye Rnsya var 
ılı. Uörcliiııcüde Pnıııya da yer al. 
<1r. Beş.i:nci k•1alisyonda 'Rmıya. 
yoktu; çünkü Frnn.<>a ile anl~mı~ 
bulumıyordu. Fn~at 1812 de do~. 
rude.n doğruva Rusya. bl\cuma. uğ
radı; ric'at ed~n Napolyon hemen 
lu,nıen bütün or<lusonu kaybetti; 
onun nleyhideki yedici ittifakta. 
Almanya mühim mevki tuttu, Fraıı 
!a hf'r zaman muzaffer olcloğn hal. 
clP. <ıimıti• ma~Jfrp o1mağa ba,ıa. 
nıı<ıtr Son ittifak UH5 de yapıldı: 
Nup'>l~·on'un ,..e Fransanın kat'i 
ma~1i':bi,\-etini. Anupanm yeniden 
kurulmasını temin etti. 

KADIRCAN KAFLI 

:rr.1 hirl~smer.;ine mu"ahil, bwı sene, ri oğ!n Ni'ya7.i (50319). B<:<ıim Koz Yılmaz Zonguldak mck lan etra.!ında allkadar makamlarla Si ı ı ı · 1 b • ı neye e >ı a ı :ıplarına :\OZılıliı "Hergün ar,, 
oııJ.an tttnzim etmeyi tercih edi. * \'t"dek demir~·ol teğmeni Ah. tup.;uluı{ıına, Akclağ madeni kay. görii,şmek üzere Ankaraya gitmiştir. mekluplardtı, hayııtını \akfclli~i ~ 
yor. ılj oğlu \'~fi Pandır (:)'?H90) ııııı makamı Kemal Güney Fbkı:k mü. • Dün bir Reşadiye altınının fiya - bu muhite dönrbil<liğiıırleıı chıyrhı. MAHm~:~IELJt;RDE olnp bİ• 

Aknan.yadn, mm·n.,atayı tem·uı hemen l'lttbeye müraca:ıt etmleri :;avirliı!-i muhııkemat mürl\irii mu.. tr bir l;ra tere!fu ı'le 38,60 kuru"a ~ t Jll r· o t ı·t ı , "' su bahtiyarlığı ıııwir ede ede bili. e e 111, ,.;ate e s ı una. 
efmek ~in b'nlerre lr.7.ak, konak. ilan ollJl'.r _ ,,., avinliğ'ine tayin e:'!iJmi~lert~ir • çıkmıştı. remi yormuş. M. R. ö. rına. aksedeni erini okumaktan 

lnrı 1~tmak ıçin sobalar, ı:imıe \•e r----------i·=------··---1-----·--------------------·-.;.----- 7.e\1( duyarım. Bir refikimizin mu• elc.lh·enler y:ıpıJdı. Suyun donma. •---------111.hal>•ri de annlo..l'd:uı biı'inı nuklet• 
11ına. mani ola<·nk kim~·e' i madde. :rnnın yardımına. k~cak halde ol lllİ<j. 
ler ·''apıldı. Hiila":ı, salahiyettar. m·td v · ı r · .• ·ı · ı\ lmanyanm l 933 clrnberi orılu'ıu- l)ıfennıel'len "ll"lo, no"begv•ı'ne • ıgı ,;uretı~· e te <.,ır cu1 mesı • "' " "' 
Jar, geçen kr~ bôtliselerini geniş döğru olmad:jtı nokt:ı~ıncla ısrar nu Ye hm·ac:lı~ııu ar~tınnıt-1• '" kr.cfar sakaUı bir ihtiyar "h'lr giın 
lıir tarzd~ tetk~k ed~rel< "O~'ll~ll ctmisti. nu noktada Ren hıwzn.;ı te~kilitını yapmak için gece giin· a~',, Jilliıı.~:'y~e tanımyomıuıs. "Her 
frlc~ u~atan amillerini ort:ıdı<n a~~rrileştirilin~ye karlar fikirler düz ç:ı.Jışırlien Franı..ıı<4a l•ftı·ı• i.; ;.:,lir. ~., -ı'rrr: uı:nrken yıı.kal:m. 
kaldımıa~'l göz önünde bulundur- birtıirine muhalifti; banlarınR ~Ö· hh'ialatı, b!lha<ıo;'.l. 193.3 deıı 'ıOOra mı~. Kendi.,ini rniıdaJna edi~i 
nıuslardır. re Fran<ınnın müttefikleri r.arkta Almı'l i~tih!-alii.t n• bulmakt1.!"I .;ok öınür. 

Almanlar, her ıı.~yden evvel, hiicumn. uğr:ı<lrkları tnl••lirJ~ Fran 111.ak kalnıı~ lı>lha .. sa tayyare - Eller.:mi ~mış du:ı efliyor. 
ı?"<.'en kı1', hildiğimiz. o r.ıii~ltül s:ntın ga.rpta A lmau~ ava k:\t'i ıl:ır bakunınfüın l!l:W, 1 !l37, 19?.'{ ıle dum: a,·ucunuı para dü~tü, Kaba. 
sarthır ic1ndeki' gerilemelere fü. beler imHrcrek müttefil,leriıı :var- ('ok eks.ilm:5 irli. Runnn l>irt:nk hat hende mi? 
7.lm1 ~örmeml'k i'çin, simdi<len, (]mı edebilmıo'lİ miiml;ünclıi. F~kat sebepleri ,·ardır, son iki l•itabımıl:ı llilciye malfıııı., adamın biri Al· 
müdafaa hattı te•frıinc çulışıyor. Frn~nnın ~henımi~·etini ıınlamadı . Ale.kaander Veı an)attrğıın ~hepleri bnrnıl.l hlilii.- lnhnm yiız lira j.,tiyorn111!:: bir ııa. 
)ar. iTını tn,.,·ıtercmin hi" lu\•m t l'.a eclivorum : rn cl{silc ıle<:-ıı. O sıracl • onun" 

,., '. •• ,.., ı , .• ~· • e .'.er 1 ınumiyeı.ince, l'H-1 harbinılell ev. n' bet~ 1 t 'ôi J.i \ j ' ,.. ... " Lenin,.rad rinnncla ""' flmen d R n J tt\ zasmın k ,s .e 1178 mı~ 1 . u · ı Hapa. 1) Fran!'ız t:\ynırc fr.b-:-ik:ıl:ırı •lrık<>aıı do'-·z. lı'ra ııu·.,n1u"a .. Almı, 
" "' '?e. ıgı • e . . · · a;, erı .ef'. nl .Fr:ın<;ayı cle,jenere blr millet ·ıı ti · F rl • - · 11.u ·

7 

gfüi.i t"tmfmd"' c-erf'yo.n eden mu- t r •m !il tt faklar sı.,tenı nı:_ ~ er~ rıuı"81_1111 ogrııtıan l 1!)34 d:ı. h:.u:rrlanan Oiinrn pmgra \e: "il:.ıh.,an dılı<ıızıınu , .... ren Al· 
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·" <>•• '· '' ~ . " ·• 1 '""' llİ!'l •nzıları ka_. r «"lu"ı• .. " b l ] J 1 ~ 
1 h 1 •- ı ı· ı J ~ 1 , •r .: 1 , · · ııa ...,u .ç gorune. ı:tm1yece derıııe ınanmı~ :ır< ı, il yare ı'm :ılnA +ı 193"' ele "s"'slı hı'r stı 
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" ph ~· df lt k 1 1 . . . ... F . v • ,ttiliz umumi pfki\rı da lıu fikrı? te· rette tel<a•niil etlT';sti ·• onun ı'"ı'ıı 
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· · ar . .. roznı \ ı 7.a(I e MPti, eut."t'eguıı. F ran<1.,nın ..\ \'nıpaıl:ı ı mıımır:o l'ie 'l• (f<'rnnsıı ., .. . t 1 . 1 oa :\ nark miıhim lir nokta \ 'nr: 
bil ti K f •·- 1 ·ı h k' · 1 · · ..,,.ze ~ erJ !'iısterdi. tlalıfl hı.,ımafa !!'1· ...... ıeclen, e"kı·mı'" "'ııre e a """"' c a~ arının ma · ınl'ı < Prer"<le hır cJn,·Jct lıalıne · ı · · h - ~ - •" " \ u-1ıın ıloksan .ı,,:.ıızıı mo •ok"a 

.. . ... - ." _ nın e •~erı~ı· u nıana_•·ı nıtl". tı,n.ıl< .. ,.. 'I ·· k 1 • t u.. .. "' 
r " ~ ıı · · <l ·ı b' d _ • • ·' unı 1 mu:ı:n eıc• erı .. ırasın< ıl \'e <'. ih·ii_O-~ r.•ıi!l!ılroı"tı. • . 
e, . • o arı uzeruı e aı; nml'a ır- u c;nıe 1 mııl.:ulrler oıdtıı~unu )·aı. lavlar )'"7.m:ımı~larc!ı.) PuJon-a ,.,_ 'üzürıcii mi:i? 
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6 POSTASI ........... -··· halda tank aı 
8uddJCJ ,..: V&lut il. ttııu. 

I htikô.r yapan 
esnafın listesi 

Otomobil bir çocuğa 1 

çarparak öJdUrdU 
Abdullah adında bir tofdr iıJa. 

resindeki s:c~ numarala • kıti i e 
Be~ oğluna çıknlrıen Baııkalaf- yo • 
kıııuıı·ia 5\ a'Jııtuab lcund•ıracı 
dilkkinllllll önünde bir traınvayuı 
aıtta!!ından adıı)ıan çocuia çarp. 
m11, çocufıı lltlr tf\lTette y:ıt>t:a • 
nJJRtlr 

~UNUTMAYINIZ----.. 
----···-···· ... 

iş kabahğın karşısında 
nezaketi muhafazadadır ....,,,. ''ll'ft.AJCJ .. ,.... 

• •Ti* ._, ... 
ftrldye ~tıl 

M.lf. tU ,., etı 1U .... . .. .. . .... . , .. . 
l.M • .. •• 

1 

Be'ediye bir ay zarfında mahkemeye 
verilenlerin oir ıistesini neşretti 

Nez.a.lıeı öyle 6ir o)'Untlur iti, •onuna /tatlar talıip 
edilebilmesi icin mcua buınıla laep ayni lıuvuette ark 
ılatJarın toplanmu olmalarına ilttiyac l!Ö.terir, la/tat 
bu taltdirde ıle güç olmalıtan cıkar, bant bir oyun laaline 
gelir. 

0-te>' cöltM""-
Swalr ... "'"'-

lhtıkarla. mücade e v' ı.. e va. 
zi,; eti etrafında tedbirler almak 

---•--------... -•! lll•re lstanhul b lc-d.ı' esi de\ :ımlı 
,_..,_ ... ..,. _____ ıo... __ .. ı toplantılar \apm""a k r.ır ver. 

ıj•öüiiden·.·.""uul ~ gun ak m '"eri va; LUtfi 
, Kırdarın b Stanırgı aluıul:ı Vıdı 

Bugune ınuavuıi Ahmet Kmık, bcledıye re. 
.c f t:1 r.. 19vin!~ri, tcftı heyeti reısa 

44 0 0 4 0 0 
•• • • •• • 

0 0 
'••••• ~tc:ıti Çıl ~r ikt~a.t m cıüru 

Ç d 1 
Saffet Seur bu toplantılar.t mun. öl e ing iz tazam sur_tte devrun erl cckler • 
dir. Bu suretle ~ a1,ıl n tefti er 

t • k• f ve alınacak tedbirlt"• sur'atle ka. aarruzu ın ışa r.ırlaştırıiarak tatbik mevkiine ko. 

d 
naca.kur. e iyor B:lediye mUfetti lcriniu \e ik. 
tıı.:at müdl.irlügil kontı o i. rleı inin 
>aptığt ara!lt rmala:- netice:inde 
ihtikar j apan bazı c ııafrn mııti 
korı:oma kanunu hı.:kumlcri J~i. 

resinJ,. mahkemc>c vcrılılıl<leri 
l azılmı.ı;tı •. 

-
l'raaıtz Alrllcııı 
ıçta rraa11zıar 
dllutıcea 

Batı c;ölUnd ııe ı nci 1ngjliz or _ 
d\18Wlun ter c ı d am ed! or. Sıı.. 
bb.deki mihV(lr ceb tamam le ıemız. 
lenm tir. DllnkU tngilız irtas:<ıl'k 
tebli ı muharebe b Kkın 1 şu taf 
~ı nrmekt y : 

DUn &?kizınc o du bU Un cephe bo. 
:tıınca ilerleme e devam et nıştır 
Oaııupta dU man bu m nferıt mev. 
atı.mie tutuıım ktadır. Şimalde ilerle. 
tnıekte olan kıtaa ımtz önUnde çeki 
len tanklarla tanksavar topları ara. 
8lllda ldeta bir perde vardır. 3 • ikin 
c te,rin geceai büyük taarruzlarda 
b1ahm4uktaıı Mllr& mUttefık!eriD bom 
be.rdıman bombardıınan Avcı ve &VCJ 

UÇ&k)an dUn b tUn gUn düşmanı tur. 
P&lamap devam etmi§ler ve dll§m&n 
ll&bil boJUDC& kaçmak mecburt.YetlD. 
de k&lmıftır. DUımanın a•ukalartyle 
iki Yllnkera 87 ve bır He.uenchmldt 
109 uçatı taJırip edilJalftir. Gündü.. 
Zln cem'an ıs uc;:ak tahrip etUk. 
İtalyan eb ğ1 ıııe oun •" bildir • 

IDekteyd.i. 
Dün aba.hın ilk saatlerinden 

iece a;eç ..ate kad&I' IDIAleme)'A 
le Fuka araaındakı çöl mınakasuı. 

da tank ve p yade cllzütamlarıınız.!a 
düpa&nm mUmaaıl kuvvetleri bey • 
ilinde çok çetin ve kıLnlı muharebe • 
er o muştur. 

Alman ve İtalyan krtaatı fevkalA, 
de pdcretU bir muU..emetten sonra 
alqama doğru batıdaki yeni mevzı!e. 
~ oektlm1perdir. lnan ve maıze. 
ı:neee dft manm uğrad 11 zayıat fazlA. 
dtr. Bizim zayıatımız da mUhimdlr 

Alman wbllli de mihver kuvveue. 
l'iniD jkincl batla bazırıanmı~ olan 
:Yeni mevzilere plA.n mucibince çekil -
dikleriııi, mı.ıh&rebenin btltUn ılddeti. 
le devam et.tltlnl bildirmektedir. 

lncılız kralı general Aleksandere 
çekQli telgrafta ııoyle demektedir: 

• Sekizinci ordu, hava kuvvetleri • 
n •• b&hrlyenlıl mükemmel yardL 

ınlle, eh mmıyet.1 mUb&l&ğa edUeml • 
ecek o an bir darbeyi mihvere indir 

ıniftir on ı:s glln inde t n ıava. 
m gid ini endlş ı1 bit' &lfı.ka ıle ta
p ettik. 1mp a orluğun ve mOtte. 

tiklerin b r coklarmı kucatında top. 
yan ortaoark ordu1UDa bu parlak 

muftftaklyett.en dolayı bötün lmpara 
torluğun duyduğv. hayranlık '" iftL 

a.n b" d rim. Bütün dllnyadaki 'Y8 • 

a.nda ıan.anz na.mma size, bava ma. 
r a2i Teodore, general )ı{ongomefiYe 
bava v ımare§all KontngıCma ve b{l_ 

tlln komutan ve erlere kaU neticeli 
b yUk öl Ud kt muvaffak yetlerden 
d ayı tebr klerimi bltclirtrim " 
Diğer taraftan Kı11r barekAtı hak. 

kında BerJlnd aakerl mahfiller Ro • 
ınel1n durumunu 1ngillzlerjn bundan 
enel mecbur ettikleri muharebeler • 
dektne nıabeUe daha fatk tellkkl ey_ 
mıelrtedirl r. ÇUnkU bugün Alman 

mareııalinin arkasrnd!l daha evvel 
M"armar kte ve Slrenalkte verilen mu 
harebelerdeltjnden daha iyi bir arazi 

vaNl:r. 
Ayni mabtillerde Ulve edildiğine 

ırfk'e, fU cihet unutulmamalıdır ki 
~n la§e ııalerl bUg\1n kendisinin 
y&km gerilerinde buluıımakta ve yal. 
ız ba keyfiyet, Taziyetin bir dere -

ceye kadar bariz vasfını tetkll et • 
mektedir. 
- Bundan :tıqlı:a, ancak nrek&tm 
'bagtlnktl dene9f" sona erdinkten 
sonradır kl mub&rebenln llınıin lehine 
d&ımekt• olduğu aöylenebilecektlr. 
Filhakika, lngUtzlertn stratejik be • 
deft, çölde bir miktar arul kaaD • 
mak değil fakat Alman. tta11an M. 
ıra orduaunu tabriP etmek Te bUtUn 

Afrikayı lfgal eylemektir. Bu ıtrate. 
k hede ln ne duruında olac&lt• .ha. 
n y p ımakta bulunan muharebe • 

t ora görUlecektlr. 
n ordunwı ~ ~da 

İht.il:ir yapan bu esnafıu i im. 
lcri ve ,raptıkları i."ıtikiır hakkında 
htanbul beledıyt-ctinin vcrmv o. 
duğu liwteji aı:ıağıda az )ur .ı 

1 - EıninönUnde b kka!i}c ma 
ğaws1 sııhihi B"k acıoglu fazh 
fn atla ze· tin)a°'ı satmakt ın, 

2 - Eftas Di am"ndioglu azl 
fıyatlı:. pe) n~ satı ınd n 

3 - Balff<pazar:nda ~ a cı Ef. 
tas Diyanıand.ioğlu faz!g fi} ntla 
zeYtinyağı satışı 

4 - On98l ba.kka. lh esi tlO ki. 
lo buğday saklaması, 

5 - ~oğlu ÜftS('l ba.ltkali)esı 
ıahibi Mazara.ki.ıı • Zincirlenıe sure. 
tiyJe fiyat ~rcffUUnc sebep ol. 
mak, 

6 - Fahri Umur; fatura harici 
fiyat farkı talebi, 

7 - Ada.pazarlı Mehmet A i Çe. 
likçi: 120 k\J'l"\1'& satmak icabeden 
pirinci toJ>t8D 12'1 ye sattığınlian. 

8 - Çem'>erlitq Vezirhan cacL 
deai 20 No.da Kaıımı Civan: Pirin. 
ci olduğu halde !atmam ak !lure. 
tiyle arzden imtina, 

9 - GcdikpQ.38 Yeniçcri!er cad. 
cini Vehmet Ali 9e wtait Stcllu: 
160 kunı a pirinç •tıfJ. 

10 - Bıılıkpazannda yağcı Va. 
!il: faz.la fiyatla aatı111 yapmaktan, 

ıı - İstik 8.1 cddesi No. 45 Di
mitri Sari: fazla fi} atla ıııı tı yap. 
maktul, 

12 - Kalyoncu lruJluğuntla bak 
kal Pirctoro: fttla fiyatla zeytin. 
yaj!ı aatm&ktan, 

13 - İstanbul Ulelide Lileli 
fa.zan; fazla fiyatla ZeYtiDyağı 
satmaktan, 

14 - Ta§ot:rlar caddesi Kemerli 
soka.k No 3 lbrahim Yağcıgil. 
yüksek nı:ent.c !atura.sı tanzim et. 
tirmelt, _ 

15 - Yağ i~lMi kanta.rcı LCıt 
fi sokak Rifılt Sönmu: yttkaek 
mencrc faturası tan.zım ettirmek. 

l 6 - Balıkpazannda zahi~ 
Vas·ı Vasi1yadis M çuval merci. 
mcğı mü1la\ R.A faturaııı olmadan 
ı:ıat~ vapmaJc 

17 - E}rninönOıV'~ bakkatiye 
mağaza.ar sahibi Baklacıoflu; anı 
fatnraer ibraz etm~k ft 146 lm.. 
ruşa satılmam icabtden peyniri 
150 ktll"!.UJa satmak, 

kazandıtı zafer Amerikan guetelerl.. 
nin aUtunlarmı ka.ptamı1' ve aeçlnı 
netıeelerinl bile lk net plbda bırak., 
mııtır. R&dyolann undık!arına göre 
§imdi ortaşarkta b:ılunan Amerikan 
askerletjnin sayısı 7000 djr. 
ŞARK OEPID:8lNDI:: 

DUnkU Alman tebliği prk cepbesı 
mubarebeterl hakkında pek yeni ltjr 
şey vermeml§tlr. Tebliğde f()yle de • 
Diyordu; 

Kafkasyanın balıatcıda piyadele 
rimiz dü~anın kunetli """"lık 
taarruzlarını püslrikttükten sennı 

düşman menilerioe hücum etmiş 
lerdir. Tuapae Umanında sa•at a. 
çakları 5100 lon hacminde ftç he" 
ret gemisini tahrip etmişlerdir. 
Kısa mesafe av uçaktan dUtmanm 
takviye kıtalanna bUcum etmlfler . 
dir, Alagier çevreııjnde kendt-ıni ana_ 
dane mUdafaa etmetke olan düpnana 
karp §iddetli M'f1lf hUcumlan yapıl,, 
maktadır. Sovyetlerln kum ahillerl 
lle Terek araamdakl kıtaatı ve iqe 
kampıan keza Ejderhanm cenubunda 
bulunan trenleri Alman tayyareleri 
tarafından bombardıman edilmiştir · 

Stali111radda müsademe latalaı 
nın hOcum teşebbftslert muntfak• 
yetJe icra ediimJ,tir. Düşmauın bir 
istınat noktaaı zaptolunmu, n hl\ 
camlan pllskftrttılmllştllr. 

Volga 1lzert.nde.kt kara orchmınun 

emniyet tertıbatı bUyOk bir nehir 
vapurunu babrmıı:ıtardır. Volga dlrae. 
~ 1-f.lmAda dtlpıtpm llUJıat JIOk. 

ıs - Ballkpazan, No. 74 Aria 
tıdi Aposoğlu; alı§ faturası ibra2 
ctmcı~k ve 140 kun a satıbna ı 
i beden peyniri 156 kur lşa sat. 
ıı.:ı.Jc, 

ı p - Gedikpua, bakkal Ligw 
110 kuru a aatrımaaı icabcdcn pey 
nıri 160 kunJI& eatmaik ve a.lı4 fa. 
tur.>.Sı ibraı; etm~meık 

20 - B~yoğlu Kalj oncu kullu. 
ğu 17 No. da Artcmis bakokalü e 
ıı,i; 14fı kun.şa satılması icabec.len 
pevniri 150 k.unı~a satmak, 

21 ı tıklll caudeai <hen bak 
krtföe nazarı; 140 kuruşa satılma. 
sı i abeden peyn1ri lM Ye !at. 
ma1r, • 

22 - Ayakaoıda Abdulnel pa. 
u carıdesincle 226 • 228 Mehmet 
Gcn~er'in değirmeni; ofis unlan. 
na ır.uhtelif n~t umı kan tır. 
Jn;"lktan. 

::?~ - Uzunköprü. Balaban kö. 
yunde mii:ttahsi1 Sslilı Balaban 
t pt neı tıy·a ve Bevtulla.h, yüksek 
fh'Rtla pirine; satmak, 

24 -· B?YO~U Fnızağa Defter. 
ctar yoln ıturda No. 25 fırıncı En. 
•erik fırıncı Reııid Şener fınncı 
F p r1rıpu·o Ofieı;:e verilen unlan 
l:irnirine deYl'Ct:mek ve istiy~k 
nt)1:0 nn ekmek immme yudım et. 
mek. 

Jak admda O yeeuıda i.>iı ço. 
"uk ol&D ya.ra!f. kaldlrlldığı s~n 
TorJ hastahanesinde ölmilCJt•k. 

....... ·--•rlll· 
rlal IOJU ,apllaCI 

Beyoğlunda lstildAI caddesinde 
Glinidis kundura maiasaııı ilatfüı. 
de kadln eaııac- J'evroniya, da. 
imi mlil}terilerind~n tiç kadından, 
75 kuruc;Juk beyaz renkte oir ap. 
ka c:i~i için 17r> llvru' istediği 
kavdiy.le ikinci M:illl Korunma 
Mahkemeeinde mubU8ne edilmiş 
t.ilh66ea de"ftmı-ı ıa6ttıerilerine faz 
la fi)'lltl• mlll -.tmet İ9tf'lllesi ec. 
zayı artur:cı F•~ HtYtld:ğtndan 
atelyt'llinin 10 giln kapatthr.u:na 
ve 25 lira ağJr ~ eeuııı öie. 
metine urar ven~ttir. 

.... ,.tımtlla 
~111 ... , ••• ,. 
(a......,, linci •yfada, 

lar , ltalyanloria birlikle H l~anı:ır· 
da bubuıa)'Oliar. 1nıılizler SurJye • 
de. İngiliz Ye RuMıc- lnında buı.r 
nuYorlar. Mwr da l>fr muharebe 
meydanı olmuthlr. Tfirkbenin 'a• 
zire '" bMllırı Tanbr. MontTeaux· 

--------------1 de tesWt edilmiş o.laölar da bu me 

iş Bankasının kDçUk 
hesaplar ikramiyesi 
Yeni ve ılaha hol iltramiyeli 

bir plan hasırlanıyor 
Türkiye 11 Banka.sının kımıba. 

ralı ve kumb&llUIZ kUçlik cart he. 
sapla "I ar.ı~mda tt'l't.İP e)'lediğı 
1942 ikramiye p>lnmm :lkincitef}.. 
rın k~ide9ind~ kendilerine büyuk 
ıkramiyeler iı!abet eden taliblile • 
rin i3imlerini heeap numaralM1n1 
ve bulunduktan şeniTleri bildiri • 
yons· 

1000 Jlrahk ikramiyeyi K~ 
da 5089 heeap namaralı T..ak ~ 
500 liralık ilcrami}Vi de İmıbd• 
9745 numam)r Ali kaıanm11tır. 

250 ~r tin Jaısananlv: Anka
ra.da 38463 hesap n11111arak Ali, 
Beyoğlunda 1ô71 Vahc. 

100 er lira kaananlar. Emire 
Z066 (Zongulda.k), Mediha 5542 
c:.mmmı>. ı.rehmet 609 <K&yeeri> 
Neja.t 7652 (B...a), Mustafa 4057 
(Balıkesir), Tu'rg'Ut 5J 1 (Antalya) 
Ayla 27933 (Ankara), Handen 
8323 (Ankara), Andon 4414: (ls. 
tan bul). Gnreı 9TM8 (İsta.nbul). 
Yalem 10908 (Kadlltöy), Omiyc 
6865 (Galata). Muamm~ 24684 
<1zmir). 

Bunlardan bqJı:a on hesap sa. 
hibine ~lli~r, kıı4t heea.p nhibine 
v.rm\ b~r lira ve altmış hesap 
11ahibine rl• onar lira isabet et. 
miııtir. Eu ~!de ile 1942 rlinr. 
um ttı.thikatt sona t'?"difinden TUi'. 
kiye ~ Ba.nkası 1943 yrl için ieıl. 
bet nigbe~ dalla gc-niş olan yeni 
bir ikramiye yıltnı nanrlamrş bu. 
lunmaktadır. 

talarma ft nellrln dotuııundakf topçu 
mevztıertne kaTfl han blcumla" ya. 
pılmıttrr. 

Röyterin Koskoorada bulunan bu • 
.sus ıaubabi!'i de alı gtınG Alman'a. 
nn Slalingrad endüatri bölgeaine yap 
tı'klan t&a1"rUZWl 115 !JkteJ!'llldenberi 
y-.pılan dörd81ıct1 taarruz oldutım•• 
fakat tik dafa olarak Almanl&l'lll 
bbla.rce uker :kaJHaıa ratmen hiç 
bir lffa11ki kayıdemedllderlnl bildiri • 

7«· 
PB.Ul8B AftllllASI ll'ODAPA 
~ 

Paria rad~ bildirditlD• 16-
re, Fra!WIZ bati .Atri'kuı nmumt va,, 
llai general am.-o:ı a6yledltl bir 
nutukta demiftir ld: 

"Da.kar " ıbatı P'r&naa: Atrtkası 

yand.chr. TMiye ia taahh~lerıni 
yerine lfjÜnDek &,_.undadır. lür 
kı~e için yakın hiçbir tehdıt go • 
nıııınemeıta.dir. Fakat Almanya ~. 
sırda kaıantrsa ~ılıtrı ken<fı 

harp gemıJerine kas»blamıucak 
olan tabit bir yol tdfıtki etmıyecek 
midir? 

Rusyayı gelince, daha 1915 de 
lstanbulu İ9'eım1' bulunuyordu. Ve 
müttelllJeri iee be husua 'üzerinde 
mutabık idiler. ıt_,,.mn muufler 
ohnası ortaya bir tehlike çıkamıı· 
yacak m'Hiw1 Fakat Tit'k hü«üme 
ti hi'tün bu iMimaH•i gözöniitıdıe 
tutroııktadır ve azimH davranma~ıı 
karıu- vemtiJtir ... 

IW"de etkmr .._ N41i1raJ Plll'li.,. 
niıl ortl8GJ ola~ N•,onaJ Caytuıtı 
şöyle dJJW: 

••.oenyaoın ...... •e siyasi ..... 
lli)'etinin M'Setıtiii llHlhlelil aafil.ı • 
lara l'llt)meo, Tfirki,.. miUI emniyl! 
tınin miiahas.inn kendi ku•t"elıne 

dayamMkta oMatu olayına taTUa -
mıle nifm etmiştir Ye ılimadını 

kendi ordusuna .-e mıllf birhğuıc 

beglamala tamamıle kerar ''cmıt'! 
bulunmaktadtT. Rei&ic6mbur lnü· 
nu'n!in Hk nutku, TürkiJenin an • 
cak açık ve realıst düşüncelenn s~v 
kile hareket edeceAinl ve Tllrk de• 
let adamlarının umumi .-uiyetı 
vuzuhla •e bUtün cihet n ihtimal· 
lerı du'6nerek muhakeme ettlitlet ı 
ni açıkea göstermıftir.,. 

Porrentruyda lntif&r eden ''Le 
Paya,. le Paya K&tolik , saaeteaı, 

Rua polıtikaamm lbtfraala.mu kendi 
tarthler(nden öğrenmlf olan Türkle.. 
rın lncnızler tarafmd&n Terilen ıe . 
mlııata ratmen, bir Rua Z&ferlnden 
kaygdandrklanıu kaydetmekte ve 
Avnpaıu:n taulml iflne SoV)"'tler 
birlf«injn kartftınlmumt Ttlrklyenln 
fyı bir g6zle göremi,..oetlnl lllve 
eylemektedir • 

ZA Yl - Beyoğlu kazasının Şi§ 
li orta N~lundan Akhisar orta. o. 
kuluna nalcietmek ilzt're almış oı. 
ctuğum nakil tasdiknamemi zayi 
ettim. Bu kere yine Şi•li ort11. o. 
kaluna kayde<tilcceiiznden zal i 
ettiğım mczkflr nakil tasdikname. 
Einin bükmü o\madtğ.nı bey~n e 
derim. Fahreddin Oitaı 

ZAYİ - Samatya ntlfua mlldllrtO 
ğOnden aldJ#tm n1ltuıı ctbdanrmt a,i 
ettim. Yenisini alacatımdan eıkl9f 
nin hllkmtt yoktur. 

Ak•ray Cerralıpeıta eaddf!el Sinek. 
it müezzin ~ılnntım 9.1 1340 dotumlu 
A1"1allah Başlı 

F ıtrala11 nailı 1flJ'atılmıı, ter6iyeli, ~örgülü bir mu 
haiabtn lıar•mnıla aaril oe naiJr iaoranmalt "-•ıl
maı zor bir maele JefilJir. llaletıret, lıaba yaratılmu 
olanların lcarnl•nmla Ja nClll'İit IHıl•bil,..•ltte ve onlann 
ka6alılı ,,apmalarrna illlMn .,.,,,..,,../ııtetlir. Batla naa 
lıetle beraber ayni Mlrttllrwla büyült bir ..bre teoalılml 
eJ~r. 

'flcarıt we •n•YI etlılan il••• ,. ..... 
Tacir ve esnafta 
meslek alılikı 

Yeni kanunla bn tamin edecek ve 
bundan mesul olacak latkilAt knluyor 

Anır.ara, ı (Buaaal): 
1'ıcaret ve s.tnayi odaı.rt, tica

ret borsaları ve esnaf birlikleri 
kında hazırlanan kanun P"İl9i 
onwnuzdeki günlerde Büyuk MtH 
Meclı•ine ıöaderilecekür. 

Kanun.,n mucıp Rbepler lı\yi 

h ısında ezctMTlle toYle denilmekte· 
dır: 

"Bu projenin ~ ıöıö· 
nunde tutulan ana hedef Y'tlrlıjnar 
un temelini te,kıl edecek olan •es 
l~k ahlak ve disıplınini bu lefklliı 
vasıtasıle tuccar. sanayicı ve e611al 
zunırelerinın faaliyetleri sahasıado 
ıünün ibti)açlarına en UYl'fD tekil 
de tesis etmektir. 

1üccar ve sana')ici 'ft 8IMf dıM 
relerinin memleketin urn-1 __. 
faatlerine u~·gun hır ,eüJch ~ 
malJlnnı temin edecek hh' _.. 
ahlak Ye disiplininin me"ellt ol-
111.ıdılt, tolnde huJaaduliiıııila .... 
ran Hnelerinln açıkca ........ er 
lcardılı bir vaz1)eltir. Bu 11e1 •8" 
anın en önemli sebepleriaden hlrf· 
si, şüphesız bu ııhliık •e di&lplfal 
kendılerine teUlın edecek Ye tMla • 
dan mNUI ~lacak sattam mealN 
-.ıuıatının de'rletin mitti me ' ' 
!ere aygırı 1 .. reket edenleri, aJn 
a)rı takip cıforek umumt hüllftmh!r 
dahilinde cezalandırılması bUllnkl 
şartlar dahilinde karşımıza çtkao 
btiyuk dn·aların halli kJn 'kArı bir 
tethlr oLmaktan uzaktır. Halbakı, 
muayyen hır kadro ve tqklllt için 
de hirlefmiŞ meslek menssplan 
de,•letin kar$ısında bir tek fi.kir il 
bi )er alarak onun en tabit Ye te
sirli kontrolüne tabi tululabılir .. 

Proje esaslarına ııo~ ticaret 'Ve 
aanayı odaları ticaret, boru .-e er 
naf birlikleri mesleği ıemsıl esasi" 
na dayanarak ve hükmi şahsiyeti 

haiz amme mueueseleri olarak IQ· 
ıum .röriilen yerlerde ve tayin ohr 
nacak mıntakalar. için ticaret •e
lullclı tarafından kurulacaktır. 

Ticaret ve sanayi odaları, tlc• 
ret borııa Te esnaf hirJikleri, Hcaret 
vekaletine haAlı olacak, veklıletln 
lefti., ve murakabe!linp tabi hıluJa· 
caktır. 

VekAlet bu let'ek-külleri •e onla· 
ra mensup meslek guruplarını am· 
menin menfaatine taalluk eden ış 
Jerle tavzif edcbi'eceEti gibi bn ıe,elı: 
külleri la~ atmek, faali)"et mıntaka 
Jarını teM>il ebrıek. daraltmak, Yf'! 

değiştirmek ~e onların uzu•ların • 
dan herhangi birini feshederek yr. 
niden intihap ettirmek 1t111Ahlyet"nl 
haiz olacaktır. 

..... ._..,.. ..... Oılnw 
" bi:llld:sn ..,.. ı •a1a _..1 
Mr olıac 'P allı·. 

Tw..t ................ .. 
uf biltiltl.-f, ......... ~ .. 
lllıDln•,. _.. 'Jı :ııl _. 
rlnl t...._ .._.. w oaları tf.IB.'W"I 
91ıe..... .. mealek ........... 
hldlarhıf •-ll•ıMa Maa• ... 
.... ile aıhellkll bir ...... Jllrit
.. -.. IM.işaf tltia ııt 9811 ..... 
le. ticaret mle11111lnl de ~ 
Uhil mllılldllw:ia .... w satnnı • 
BUi lanaimfae mfttallit bJde " te 
amftlleri ko,.- ,.. hlıktımetçe tMn 
aahalan •erilecek itleri nproakı. 
lllitellel ohıc"*'dır. 

Tieant •e •DaJi odaan, he• 
ret bonalan 'ft MMf 'birtikleri "' 
ieııbatl cezaları tıJl>ik ~eı. ı .. ~ 
41ir: 

1- Tnblh. 
ı- ... .....,. .............. 
1 - llır.ç. (Aanll milddet lıılr -·•>. 
• c..ı.nn haqi hallerde w 

• tekilde tetbit olanacalı huırlr 
aıte•' '"-ntnamelerle t.,-in ol119 
eHtlr. 

TIC911t,. -.ırt ıtd•1a111 r 
......ı lllttfredalıııae N7eıt .... 1 • 
ler birinci d.....,.. 25 ...._ • 
liraya kadar, tkfnef ..._da t• 
lindan ıoeo Iıraya kadu ~e dçtm. 
eti cleftıınnda 500 liradan 5008 il' 
raya kadar para eezası ile ceıı.._ 
dırı laClllı:laNır. 

Üetlnd def•ıtadlı ............ 

CMUı tiearetıhanenitl o9 -- I" 
Je bir ay mWetle kaıpwl+a • 
da qnıcip olacaktw. Da.dinci ._ 
tekemtr6 btffnde oda lllll'an .. 
tical"l"l weHletinin tll9dikf fte lıo r 
,. kadat" ihnıç ceult ~elııMr. 

Bu para eezalaneta ... etim r 
danın teitHfi "Ye ticaret Teklletlınltl 
tasdiki ile °" mfsJlne kadar IH'11l'll 
lacakhr. 

Ticaret Ye sanayi od.ıllftftll • 
esnar birliklerine kaydoiunmayMI 
lar ticari htr muamele yapamıya • 
caklardır. Bu memnuiyete rajmea 
ticaret ve sanat!<: me'gul olıınlar 
1000 linıdan 10000 lin:va kadar pa 
n cezasına ve 6ç aya kadar bapll 
cezasına mahUm edileceklcrJ.r. 

Borsal& dahil maddeleri boru 
nzf~ etinde alım 'l'e salımı Ue bu· 
na muteallik muamele icra edenler 
den, bu maksadla borsadan bqka 
yerlerde toplananlardan, niimme 
tethir edenlerden Ye gizli alıt ffl"•t 
edenlerden birinci deruuıda yapr 
lan hıe aft bor a iiCNthtln oa misli 
Te tekerrilril halinde yirmi mhli 
para cezası alınacaktır. Bu mlkdar 
para borsanın teklifi ve Jieıre~ vr 
kAfetinln ıasdikl ile tekrar on mis 
Jine çıkarılabilecektir. 

TAcir sıfahnı haiz bilcümle ha
kiki ve hükmi şahıslarla küçük la 
cirler, mübayaacı ve dellallnr ~e 
devlet sermu esi ile lmrulmuş tiCR 
ret mOcsseselerf bulundukları m:ı· 

İngiljz}eriÇin oynanac&kblr oyun---------------------------------------
Et'lnaf birliklerinin umuıni n uf· 

redatJna riayet etmeyenler bınn"i 
defaaında ıo liradan 50 Ura)il ka 
dar, fkJncJ defasında 20 liradan ıco 
liraya kadar. OçDnc:O defasında 30 
llnıclaa 200 lira>"• kadar P ra cou 
aile ceulandırılacatlantır. Bu pr 
n ceularının mikdan, borum, 
tekim "" ticaret nklleUnl• tasd 
ti fi~ tetrar 11 misli kadar artml 

~~---~ 2 NCi HAFTA~ .. -----. kltJdı olabUlr. Bıman laymetini h~ 
klmae lıık&r edeme&. Aİıcak bu oyun 
klt'Kb 1ti&im eltmiW'kdir. Ve lıanu a. 
~9& ııöyltl10fUm. Bunun bizim eli. 
mı.eten aımmaama nı'1sa&de etmek 
njyetlııde detilim. Eter harp edecek 
aek bunu da ~ ve yalnız oe. ~ 
refimiz için delil Prauuı batı Afrt • [t 

kaamm P'raıuns kalmul igln yapa • 
eatız. 
Şu.,Nta N""WT 
Akibeti ıııtmdi7e bdar .... 1uıl. 

mıt olan e8kl A'YUtm'7a 'bafnkili 
ŞUpig'in Bavyerada NÖl'dlinpllde 
bulundufu öfrenlhnl§t1r. !:ilki bar• 
kll flmdl Jair temerküz kampııaa s6n 
clerilllliftl.r. 

T A K S i M Sinemasında 
Leyla Murad ve Yusuf Vehbi'nin 

Yuat&ılmn &Ilı .,. llttlrM 1119 

KÖY KIZI 
bllecektit'. 

ProJecle bu ana hiıklmlerdea 'Vl' 

«*Al tetblrlerden başla ticaret ,.,. 
.. ı.,.r odslanaın, esnaf blrliltlert 
aln Te tfeal'lt borsalarının u_. 
na111 aelerde• ibant olhta, weı; r 
kaynakları •esaire hatkında mıılı 
telif hlltümler de •ardır . . 

• 





11 SONTESRIN - l942 
TSYFPE H A B ~ R - ·Alqaın Poıta11 '"-s-

.~üçük Cari H~saplar 
1 1943 iKRAMiYE PLANJ 

Soldan 1Jağa ve yukarıdan aşaiiı: 
1 - l{a11ur11 türe, Bir, hayvan,, · 

2. - Dini ~crasiın, Ufuklar. 3 - 1 
Bır nota, Sız, 4 - Lahr.a., Bir çalgı 
Tire, 5 - İşaret zamiri. Bir nota 
6 - Köpeok, bıı~dayd:ın. yapılır. 
'l - Bır nota, İçilir, Bir uzvumuz 

KEŞIDELER: l Şubat, 3 Mayı•. 2 Al 
1 lkincitqri11 tarihlerinde vapıhr 

.---- 1943 iKRAMiYELERi 

ı ade' 1999 L(nlık == 1999.- ı.ıra 

~ 999 .. = 999.- • • 
fl 888 ,. = 888.- • • 

1 • '11'1 .. - '7'71.- • 
. :1 .. 666 ,, - 866.- • 
;ı • 565 • - 565.- "' ~1 "' • - t«.- • • 

- 668.- • 
8 - Bağışlamak hayvan evi, Bır, 1 
nota, 9 - Dördüncü, iş, amel, 10 -
Takım para, 

Dünkü bıılmacnmııı11ı ltolli: 
1 - Kafa, Bina, 2 - Adak, izah 

1 
10 
so· 
60 

25() 

334 

.. 838 

• nz .. 99 

• '" ,. 22 
l1 

• .. = 2220.- • 
,. - 2970.- • 
• - !6.0.- .. 
• - 5500.- ., 

861-l.- ., 
" 

,. -
:atlrkiye ~ Bankasma para yatırmakla yalı:ıu; para birUnrrrmı .,, 

Ja.17. alml'I <>hnaz. avnJ zamanda ta.1Hnlzf de crenemi!f r>lunınno'll 

3 - Fa, La, La, 4 - Ak, El,et, 5 - ı 
f,e, Ba, 6 - Al, U, t, 7 - Bi, Bu Mi 
8 - İz At, ip, 9 - Nale, Mine, 

10 - Abat, fpek,. İıl•••••••••••••IİI•••••••••••-

18.00 Program ~ memleket sa 
at ayarL 18.03 'Fasıl heyeti. 18.40 
Dans müziği <PI.) 19.00 Ronu~nıa 
19.15 Şaz e5erkrf. 19.30 Meml~l<et 
saat ııyarı 'V'e Ajans ha~rleri. 19.45 
Klasik Tiirk mOziill. 20.15 R::ıd:ro 
gazetesi 20.45 Müzik. !!1.00 Konuş· 
ma 21.15 Temı;IJ 22.00 Radyo salon 
orkestrası. 22.30 Memkket s:ıat ava. 
rı, Alamı ba-berlerf "e borsalar. ·22. 
45. 22.50 Yarınki program ve ka· 
nı:ıntş. 

SEHJR TIY ATROSU . 

rı~n .ı 
8'lat tft.30 da 

OBAlıl lll811t 

Nuh 

' Aarile~en Balia 
ICamartest ve Pazar &1lnleq 

13,30 da M.atıne 
JfeJP Pe,.şembe ııaat 16,SO da ta.rllıt 

matine 

l 

Fener ,kulesi inşaatı 
Deı1let Limanlart lıletme Umum MüJürlüğünJen: 
Keşjf bcdeiJ dCirt. bin uç yüz dört ll1'$. seksen sekiz kul'U§tan ibaret Fen~ 

kedc yapılacak kagir'tener kulesi jnşaatı açık eksiltmeye konulmuştur •. 
Muvakkat tcmfnatı üç yUz yirmi iki Ura seksen yedi Jcuruştur. İhalesi 

9.11.942 tarihme ra.sUıyan pazartesi gUnU saat on beşte Galata rıhttmın. 
dakı umum o::UdUclllk binasında toplanacak olan sa.balına koın.lsyonund"9. 

yapılacaktır. . . . 
Şartname ve teferruatı hergün 8ÖZÜ geçen komısyonda. gl:lrUkbllır(855) 

lstanbul Defterdarlığından: 

Do.aya No. Yuhaımnen 

\ 
51254/6 Yedıkul~de Rum ha.).tanesi arke.smda. hta.nbUl 

~eza evler! !n~aat deposunda rnevcat muhtelit boy 
ve t>batta 1101126.676 kilo gram ağırlığında 248 
adı::t potrcl ve 412.6111 kilo gram ağırlığında. 93 
dckovıl traversi ki ceman 110939.291 kilo gram 

bedel teminat 

altıı·lığında demir, 99845.38 6243 
Yukarda. .vazılı demLl"ler 16.11.94.2 pa.zarteai günü saat 15 te milli em. 

ıa.k mUdUr:Uğlinde mUter;ekkll koınisyonda. kapalı ziı.r:r usull.!.e aa.Wacııktır. 
İetekljlerın 2-t90 sayılı kanunun hükümleri da.lr~de ha.zırla:ımt§ teklif 
mektuplartıı.ı lhaJe gilnli eaat 14 a kadar kom[syon reialig"ine tevdi etme. 
len V' nü.fus hliviyot cUzda.nları ibraz eylemeleri mutüazlclir. Fazla izahat 
için mUll l'mltı.k mtidUrltlğt!ne mUra.caatla.rı, (769) 

~ 

~ 
~ -
~ 
~ 

~ 

c,; ... 

r 

-,- • • ~ • f' .. ·: • •' ... ' • • • ... ... • • •': 

Baş, Diş, Nezle, Grio, Romatizmu 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal K~ser 

1 C A 8 l N DA G UN D E3 K A Ş E A L J N A B l L.l R 
• ı ".· .... :- ~ - -: ,I',·.· ' .• ~·· .• 

(Gazetem.izin birinci ııayfasında 1 
ba§hk ya.nındakJ tarih ı,:erçeveelul ek. 
ıtye.rek gönderecek okuyucularımı:z.ın 
tıcarf mab.Jyetl haJz olm1yan kUçtik 
ııa.nlar:ı paraııız n°''rolunur 

Eolenme teklif teri: 
• Yaş 30, boy 150, kilo 50, ı::v ~le_ 

riııi mükemmel bilen, yüksek bir al. 
leye mensup 12 yaşında bir çocuğu 
bulunan bir bayan, §iı.ıman, esmer, 
80 lira kazançlı, lçltisiz bir bayla 
eTlenmek istcmekt~dlr. (16 T,E.) 
remzine müracaat. 

• Yaş 44, boy 162. kilo 78, bir SU

baydan ölümle duı ka.lan bir bayan, 
yaşı 4"5 den yukarı olan bir subay 
veya emekli ile evlenmek tatcmekte. 
dir. (Eşine bağlı) remzine mUracaat. 

• Yaş 22, boy 180, kilo 75, sarışm, 
zayıf yapılı, orta. t:ıbs111i, içki ve sL 
gara kullanmıyan Ankara.da iki ma. 
nitatura mıı.ğııza.sı ve bir çıttUği olan 
bir bay, 17.20 ya.şıarmda uzun boylu, 
eınner "Ye zayıf yapılı geliri sz olan 
bir kızla evlenmek i'lternektA:!dir. 
(Ta.lth) remzine müracaat. 

1 § ve İ§çi arı yanlar 

" İhtjkAr '2/503 

Karar hıılaaanJı. 
MillJ korunma kanununa mUhaletctten Beyoğlunda Şahk~lu mahaıı 

Bjnde Na~kaş çr .. kmazı S. S numarada oturan seyyar satıcılık tı.ca.rat 
nıeşgul Mışı;n oglu E'lyazar hakkında İstanbul birinci millt korunma ma 
kemesindc. ocrtyan eden muhakemesi neticesinde suçlunun füli sa.bit Ol\l.J 

ğunda.n mıllf korunma kanununun S2.o9/3 T.C.K./81 maddeler! mucibi 
yırmi sekiz: l~ra para cezası ödcmesjne ve hUküm katileşti~lnde licretl su 
luya alt olma~~ Uz.ere ka:-ar hUlAaaaının Haber gazetesinde ne:Jredjlmcsln 
7.9.942 :..arıh;noe kı:..r&r verildi. (1180) 

Beyoğlu Yerli Askerlik Sııbeıi.nclen: 
Aşağıda blnyelerl yazılı Yd. Sb. ve memur!arm şubemize mUracaatıaı 

akııi takdi:-~ ka:ıııni muameleye tevessU! olunacağı, 
Sn. 6 mı M. cğlu Vehbi Arı ÜskUp 329.H. Top Tğm Mehmet og-h 

Mt!stafa Liıffi 50&37, Top Tğm, tsmall oğ. M. Mithat Erdt>ner 30742. Ecz 
'üstğm. Ya.!e! oğltı !sak Adatao 88341. Top Tğnı.. Adil Soyar, 50463. Tğm 
Remzi oğ. Mahmut Pirinççi. 49405. Nk. 'l'ğm, 1zzet oğ. Arif Hikmet Bcto 
13öS6. (1620..1163) 

genç kra, !r::ııı:sızca, rjyaz;ye ve fen 
dersleri vermektedir. (M.D.) remzine 
müracaat. 

• Uzun zaman muhasebe ve mu. 
haber-at iş!erjnde çall§mı, bir taküL 
te talebesi ~ğleden sonraları çaı11 • 
mak üzere bir iş aramaktadır. (B.CJ 
remzlııe mUracaa.t:. 

• AleminUt fotoğra.t c;ıkarma.smı 

btlen eli çabuk ve gayet:e çevik bir 
işçiye ihtiyaç vardır. İsteklilcrjn Şu 

* 9 uncu sınıftan ayrllml:'), nyau 
yesi kuvvetli, detter tutınunu bile 
daktlloyu kısa bir zamanda Oğrene 
bl11!cek, Ultlln mağaZ'lların"1a çalı 
mrş blr genç: 1§ ara.maktadır. tR.U 
remzine mUracar · • 

Aldınmz: 

* Türkçe, fransızca ve •imanca.ya adrese ınUracaaUarı: Kasnnpaşa cami 
v3.kıf genç bir bayan sabahtan öğ. ikebir potincjıer aokak No. ıo da 
leye kadar bir il aramaktadır. (Tü. daktllo Vedia Co§kuna. 

Aşağıda remWeri yazıİı olan 0 
ku~'tlcularmıv.ın namlarına gele 
mektuplan ldarehanemlzden (pnmr 
ları barlı:) hergtln aaba.tııan öı1'1cy 
l<adar ve saat 17 deo sonra aldu-ma 
lan. 

(A.U.) (A.Ş.37) (Acele M.K.) (B.Ş 
klm.ı~csjz) (B!!lunmaz) (Bay Faik nel meydanı kavevici sokak No. 10/4) * İstanbul bölge sanat okulu l'lE'\r 

Bayan Ayda.. Mektupla müracaat. trik şubesinde okuyan bir genç, ma.;,: 
* A.3kerliğinl yapmış, hesap, dosya şetlni temin edebilmek için berllang1 

ve bliı'o işlerinden anlayan bir bay bir mUeaaesede pa.za.rlan harıç, ber. 
ı:nUsa.it §artlarla iş aramaktadır. gün saat yediden sonra ça.!l§mak iste
B.B. S2 rem:ı:ine mUra.caat. mektedlr. (H.A.Ç.) remzine müra • 

* Notre Dame de Slon mer.unıı bil' 1 caat. 

~ 
~ 

~ -f-1 
z 
..... 

(B.T.K. 3) (Çabuk olsun) (Dadı) 
(E.M. GUn) (F.U.S.) (F.D.K.) (In{') 

{23 i§ istjycn) (İ.N.D.) '(Kısmet) 
(M.E. 49) (0,İ,) (Özbaba) (P.A.) 
CRA.) (Saf) (S.S. çabuk) JSamlnıl 
(Yağmur) 



-&- H 4. B E R - Ali~am Postan f; SONTEŞRIN-'190 

ya::ıarı Ankar~a'!nbahar atgarışları , .~ 
Bu haftaki koşuları 7 ıncı h_afta. programı ~ ve 

hangi atlar 8 lkınc~;~n:;~.rc~• .. ~942 ~ 
kazanabl·ıı·r Uç yaşın·dnki yerli yarımkan İngiliz erkek ve dişi taylara mahsustur. İkr:ımiyesl : 225 liradır. :Mesafesi::: 

Futb_~l 1 ekniği 
BUGYN Saat. 18 de 
Eminönü Halkevi Salonlarında Ankara aıt yarışlarının yedmci 

hafta koşul3.rı önUmüzdeki pazar 
günU yapılacak. Haftanın koşulan 
yeknazarda enteresan değil gibi 
gözüküyorsa da biraz üzerlerinde 
durulunca e-hemmiyet yine göze 
çarpar. Koşuların kısaca tahlil ve 
tahminini yapalnn: 

BtRtNCt KOŞU: 
üç ya?'tmkan tay kaydedilmiş.. 

tir. Geçen hafta yine aynı taylar 
beraber koşmuşlar ve Soydan kı:ı. 

za.nmr~. Buhafta ikinci gelen Ka 
derle aralarında 7 kilo gibi büyük 
Cir fa.rık vardır. Fakat koşturuldu. 
ğu takdirde bu koşuyu yine Soy. 
dan kazana.bilir. 

1K1NCl KO~U: 
Buraya üç tay kayıtlıdır. Bizce 

Vidonun kazanması lAzmıdır 
~c,,'tlNCtl KOŞU: . 
Gtlnün en mühim koşularından 

biridir. Ciftebahsin de bir ayağı 
üzerinde olan bu koşuyu kim ka. 
zanabilir? 

En akla gelen şanslı hayvanlar 
Dadaladro ve Goncadır. 

DÖRDtWCC KOŞU: 
Bu handikap en enteresan ko 

şudur, Bnrada 65 kilo gibi bir si~ 
letle Bozkurdun koştu:rulacağı bi. 
raz şüphelidir. Koşturu}madığı tak 
dirde bizce en bUyUk şans B:>ra 
ve Cey1Antek üzerinde toplanmak. · 
tadır. 

BEŞİNCİ KOSU • 
Bu çalı mani~r 'koşunun eğe-r 

manii refuze etmezse en başlıca 
faYorisi :le Al CeylAndrr, 

Kongreye davet 
Müstakil ressamlar ve heykeltrat 

lar blrllflnden: • 

7 llrlncfteşrlo 942 günü saat llS te 
Beyoğlu halkevlnde aktolunacak kon 
p-eye azalarm gelmeleri rfc& olunur: 

Ruzname: 
Azaların Türk reHıımlar ve bey • 

kelt.ra~la.r cemtyet)ııe gtrmelerf dola. 
yısJle btrllgin vazlyetlnt kararla..,t;ır. 
mak. (17228) 

1 

° ı Havvanın ;;.. ] l· 
] Abn Sahibi ~ Antr-enörü ~ ~ 
..,J tsmı -<.engı 6abas1 A.nası - .,, ,, 

l--=3~~1"""!"r~ü-İş-e:-i;·· ~-n""'E_rm_.l .. s~;:-:·dd-e~-n--~ıı..~-o-oru-ru-~~;.i -Z> ı ~:~:: 1 ~~~~~~a 1 3 1 ~ı:~~;t 1 ~8 ~ 

1.600 mPtredir. .-."' 

M. Çak Yaban gilJO Doru dişi Onnix Il A. Nonnand 3 Davut 50 ,, 
~~ 

İkinci kosu !Satış koşu~u) ~ 
İki yaşında vo hiç koşu kazaıım amış safim n tngilız erkek ve diş~ taylara mahsustur. İkramiyesi: 3:25 ~) 

lirnflır. Siklet 60 kflo. mesafesi: 1.200 metre. ~~ 
~~ 
~'il 4 

5 
6 

R. Kmıl 
A. S. K. 

Karmen 
Zal 

c;. Karaosman Vido 

Doru kıs. 

Al er. 
Al dişi 

Legaifer 
Essex 
Gossart 

İncepion 
Piri 
Siberian 

Üçünrli koşu , 

2 
2 
2 

Rıdvan 58.5 
Ahmet 58 
S . .Karaosman 56,5 

Üç ve daha yukarı ya'>ta ve sene zarfındaki kaıanç1arı yekO.nu 800 lirayı doldunnıyıın saikan lngıliz 
at ve kısraklara mah~ustur. lkrami yesi: 255 l!J"a, mesafesi: 2.2GO mt' tr e<.lir. ----.... -----....;.-.--... ---------· 

7 
8 
9 

10 

Or. Seferof 
F. Agan 
A.. Atman 
"i Karaosma 

Komisarj 
Siftkap 
Gonca 
Davalaciro 

AJ al 
Al at 
AJ dişı 
Al at 

Obertas 
Cap gris Nez 
Onnix Il 
Gossart 

Basla 
Cifra 
Mislyn(ttlett 
Cadilla 

Dördiincü ko'>u (Handikap) 

7 
6 
s 
3 

Allay 
Horvat 
A. Atman 
S. Karaosman 

60 
52 
50,5 
50 

Dört n fl:ıha yukarı yaştaki saf kan Arap at ve kısraklara marsust ur. 
ıscı:ı rncı ı l"clir. 

İkramiyesi: 300 lira, mesafesi : 

6 A. Atçı 65 
7 l\lecit 61 
6 Davut , 59 
4 Ahmet 55 
7 Şandor 52 
6 Horvat 50 
5 Mehmeı 49 

11 N. Kurtay r'>Ozkı.rt Kır at Nevvak Nure 
12 N. Sihner Cey18nlek Al at CeyJAnyekta Neri•oan 
13 Kerim Bora Kır at . Cc}lAn Bulu• 14 F. Vural Tarzan Kır at Kurus Sübeyhi 
15 M. Göker Yılmaz Kır at Ceylftn Maneği 16 
17 

Enver Alat Al ok Al at tbeyyan Cilfi 
F, Kocagüney Fidan Al dişi Seklavı Küheyle 

Beşinci koşu (Çalı manialı) 

Dört ve daha ·yukarı yaştaki yer! i yanrnkan İngiliz at, kısrak ve idiş lere mahsustur. İkramiyesi: 300 li. 
r:ı mesaresl: 3.000 metredir. - -.------,-......;.;;..;.. ________________ ~-------:--.-----------

3 T. Atcan Cesur Kır at 1 F t 
19 H. Özen AlceylAn Al at O~g: 
20 A. S. K. Sekban Al af HilAiüzzamım 

Nazlı 

Yerli 
Esther 

6 
7 
4 

Horvat 
Şande>r 

F. Atlı 

Çllte babls : 3 • 4 inci ko,aıar lzerlndedlr 

-
- -

- -
-

68 
68 
66 

Btlttlt Spor Sevenler Davetlidir 
al"' . 

•~TERZi~• 

:YAVUZ GEZENi 
lngiliz kupon kum~larının ~eldiğini sayın miişterile·~ 

~ . b"ld. . ~ 'ıne ı. ınr. ~ 
~ li.eyoJ-lu: İ!!tlk!A! Cad. N'o. 118 Gayret A.pr &~ 

İs\:anbul Jandarma Sabnalma Komisyonundan: 
Şartı:.aınc.sine göre icap eden kBsele ve ve.ketası ayn.en verUmek ve 

gerly .b.s.J~:- malztmesi müteahhidine :ı.it olmak şartile bir çifti için 2915 ku 
~ ımaliye llcretı tahmin edilen :S,000 çift jandarma kwıdura.sının imallye 
si ~2.11.942 per§embe gUnU eaat 115 te İstanbul . Taksim jandarma aatnı. 
alma komısyonumuzda ıı:apaJJ zarf ekslltmesjle lbale edlıacek~ir. Aıluv&k. 
k&t teminat 1106 lira 2:S kuruştur. Nllmuneler ııergUn komiayonu.nıuzda 

görUlUt' ve ~e.rtnamesi parasız aıınır. İsteklilerin kanunen ibrazı tcap eden 
vesika ve tEımınut mektup veya ma.kbuzlıı.rmı muhtevi kapalı zarf mek • 
tuplarınr eksiltme vaktinden bir saat evveline kadar komısyonumuza ver· 
mel'!ri. {9001 

\Devlet DcmiryoUan Ye Lime. nla.rı lıiet~ , 
Umum ida.eıi ilinlan 

22.10 94~ t&rltJlnde yapılan eksiltmesine talip zUhur et.miyen ve mu... 
baınmen Oı.!dulJ 72000 Ura olan muhtelif çinko levha 12.11.9U peraembe 
gUnU saat ı:uıo da kapalı zarf usullle A.nkarade. tdare blnaamd& toplanan 
merke... 9 unn komisyonca satın aıınaca.ktır. 

Bu ~e girmek ıstlyenlerjn 4850 Uralık muvakkat teminat ne kanunun 
tn.~.r. ettiği vesikaları ve tekliflerin! aynJ gün aaa.t H .30 tı ıtadar adı ıe. 
~n kom~eyon rel.aligl.ne v~rmeleri ıa.zımdır. 

ŞartnamGler 1 lira muka!>illnde Ankar~ 1a rnerke7 ve fi&ydarpqa.da 
Haydarpıışa vezne3inden temin olunur, l9f 9) 


