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Amerlllada bir tezgah 9 fbde 
9 gemiyi denize indirdi 

1942 
ABONE 3 aylık 450 8 aırlllı: 150 :Jlllılt 1400 GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi 

San Ji'ransfslro, 25 (A.A.) - Kaiser den~ tezgil'hlll'!'ı 9()11 

9 gün zarfında .rnu'lrtelif tipten 9 geıniy'İ der.ize indir.nıiş
ler ve böylece harbir.. başmdan tıer; denize indirilen yük 
gemileri ~=• 115 'e çlkannışlardır, 

\. 
. 

- ·-· 

Amiral Darlan'ın Oldürülmesi · Sovyetler Kaf kasyadcı. 
büyük taaruza geçtiler Şimali Afrika Fransız Meclisi 

bugün toplanarak cinayetin 
doğurduğu meseleleri konuşacak Almanlar mühim şehirleri 

bırakarak çekiliyorlar -------- ·-

Katilin 
-------

AMİRAL 
DARLAN'IN 
Öldürülmesi 

Darlan 
V• • 

c.tgını 

• 
y< pabile• 
yapmıştır 

Darlanın ölümü §İmali 
Alrikada mevcud vaz:i
yet üzerinde bir deiİ· 
,iklik yapacak değildir. 
Belki de ayrı ayrı çalı· 
ıan Franııu.. teıekkiillc;· 
rini birleştırır.ıeye bır 

vesile vereceklir. - -------
Yazan: SOKRO~HMEI} 

A mira! Darlan nihayet 

~ g~ bir Fransn:ııı kur· 
~unu ile hayata gözlerini 

yummuş bulunuyor. 

1 

}1ııan.sız • Alınan har binin en 
eıvcıvlı anlarında Reyno'nun mu
kavemet fikrini Mareşal Peten • 
Veygand · Darlan birliği tıaJl:n. 
de reddeylcyaı, Afrikaya geçip 
muk.avunete devun etmek al'· 

ıı:;us<lnU şidootle önleyen, lngi· f 
tiz • l''ransız ittifakını çöı.en ami• 
n.ıin 1940 • 1942 fa~ıla~. içinı!<!ld 
siyasi \'e askeri gidip hiç şüphe 
y<lk ki çok dikkate şayan safha· 
lar arzetmiştir, 

Bu safhalar hemen hemen 
berkesin hafıza ve hatırası için· 
de bulund.uğun11 gö~ uzun izah 
Jara ihtiyaç yoktur. Fıo!tat, A. 
nı<ral Darlan o>n son dakikada 
}'ransn: vatanın n kurtulmasının 
ancak Dem<ıkrasyala.rla iş ve si· 
lah birliğine bağlı bulunduğunu 
ideta bir oodamet ve kefa.ret 
ödemesi ha:lindc kabul ederek 
Şimnll Afrikada Mihyere kar
i' 1ı.ar>cJwte ge91lliş ve tarihi va· 
zifes.ini ifaya başlamıştır. Bu sa· 
sayede ılıfhassa AmeTikal laı.1n 
batı ve şi.mal1 Afrika Fransız 
eyaletlerini ele geçirmeleri ko
Jaylaşın.'Ş, gencıııı J'.ro'nun, Da.r· 
lana bağlı olarak Tunus ve Ce
zayiııdeki Fraru;ız kuvvdlerini 
l\lihverc karşı harbe sokması 
Dcmı>krasyal.:ıra bir hayli yar· 
dıın teorin etmiştiT. Filhakika, 
Dıırlanın Demokrasyalsr cephe· 
sine geçmesi hür Frans z komi
tesi ile kendisi ve hatta İngilte
re ile Am.erika arasl'll<la bir te. 
reddüt ve ihtilaf mevzuu olmu~ 
tur. Fakat, D.ulan en &0n bir 
demecinde: 

- s:')'asf hiç bir ihtirasım 
yok. Gayem Fransanın kurtulu· 
tudnr. Davaya hizmet eden her 
F-rans.a: muhtettmdir .. 

Demesi ile bu yuldakl tered
dütleri rLaleye yaıdım etmek is
temiştiz. Esasen Darlan • Dögw 
davası Amttilı.an ve İıı,ıiliz gö
rüşlerine göre bir sai' · sol Fran· 
aız cereyan nı tutmaktan ziya
de hizmetlerden faydalanmak 
şeklinde mülahaza edilebilirdi. 
Darlan bugün ölmüştilr, fakat, 
Dcmc.!crasyalıı-r için Dula0 ha
yal nın s<>n dakikasında Fransa
nın kurtulu.'u ve müttefiklerin 
zaferi adına Yapacağı hizmeti 
yapmıştır. Şimdi birinci mu. 
kadder sual şudur: 

- Darhn'ı kim öldürttü?. 
Bu belki de J\tihver, Vişi, ~ 

giltere, Amerika, Dögolcüler a· 
rasmda o kad r çok münakaşa· 
ya, karşılıl<ılı isnada rnbe biyct ve
recckt' r ki, kotTn kurşıtnu niçin,, 
ve kmıin hesabına atlığı bugün 
için hakiki vc halis mahiyeti ile 

(Devanu 3 üncü aayfada) 

isticvabı başladı 

Radyosu Amirali Mister 
öldürttüğünü söylüyor 

Beri in 
Çörçilin 
Londra, 25 (A.A.) - Amiral lanmıştır. Darlan hu yulaınn te-

Darlan öldürülmüştfo. Katil dün siri ile ölmüştür. Katil bir Fr•n· 
öğ:eden sonra Cezair'-deki yük· sızdıT. Katil kend\sini mtm:ık 

sek KomserHk binasına giıınek· isteyen bir yüksek memura da 
\1e olan AmiT•I Darlanın üzerine at~ etmiş ve bu yüksek memur 

Cezayir1le öldllrlHea Amiral 
DARLAN 

Amiralin 
son nutku -Darlan ölmeden 
evvel beyanat 

vererek dedi ki: 
üç el at.ş etmiştir. bacağından yaralan.ınıştıır. Gü-
Ölünı hakkında ve-rilen tafsilat riiltü üze:ri1'~ başka mcmı:~·lar • 

ı ·a. 25 (A.A.) _ Cezair geı::niş ve ~atili yakalamıştır. "Fransa yen den 
radyosu, bu s~bah Amfral Dar- Hailnn nefret hislerini izhar k ld v k"t 
la.ııın ıkJJtlı &ıal<kında aşağıdaki e'mes;ne rağmen Cezayird'e tam UrU ugu V 8 1 
tafsilatı venıni~t:r: bir sükön ve nizam hüJrum sür- bE n ÇEki.EC ğill",, 

Amiral Darlan, dün öğleden mktcdiT. I.ondra. 25 (A.A.) _ Ölümün· 
sonra Cezayiın'deki yüksek Kır KaUI derhal isticvab edilmiş: den bir kaç saat önce Amiral 
m:.Serlik bürosuna gıwer.ken, yir· tir. Fakat katilin ismi heoüız ma- Darlan, Marcel Sauvage'a, 'I\ı· 
mi yaşlarında hüviyeti meçhul '!Um değildie'. Katilin bir Alman mıs • Cezair • Fas a<lttıdaki mec.· 
bir kat11 ta.afından öklürülmüş- ve yahut ftalyan işi mi olduğu mooda iıı.t:şar ed-en aşağ.daki 
tür. Katil, Darlanın çalışma oda· bild!rilmcmektcdir. KatiHn m> demeçte bwlur.muşur: 
sı ~ısında intizar odasıııda Hycti de malüm değildir. cHarp m:u!hakkak kazamlmalı.-
beklemekte idi. Kaıtil, üıç el silah Katil, Danlana nasıl yaklaştı? dır. Bazı gü~iikler, hatta belki 
atmıştır. K'llrşunlardwn birisi, Cezayir, 25 (A.A.) - Amiral de bazı mulhalefetler olacaktır. 

------.,--,---- _____ .. ______________ _ 
Merkezde Alman r;cnfi boz.uun halini alıyor 

Cenubi Kaflıasya bölgesini ve Sovyet tehdidi alıtında 
Rostolu gösteren harita 

bulunan 

Noel günü mesajları 

-Kızıl ordu ---·---
Alman hatları 
arkasına düştü 
M'OSkıova, 25 (A..A.) - Hususi 

tebliği: 
Ruslar; 6 şehir ve Voronej • 

Rostpf demiryolu üzerinde iJti 
büyük g.ar da dahil olmak üızere 
30 · 40 meskıin maihalıl;. ger! almı1 
lardır. 

Dün, ~o esi.r aimıııış ve 6000 
Alman öldürülmüştür. 

Son Rus taarruzu esnasır.da 5() 
hin düşman imha ed:ilmi i ve 43 
bini de <'Sil' al..nıııışbr. 

MiUerova şehrine ~ hare-
kat ge-lişmokıtedir, Doğudan v~ 
batıdan ilerleyen ku·vveUer şclı 
re 30 kilometre yakılaşm şıardır, 

Dadanın ağzından yaralamış di· 

1 
Darlan dün öğleden sonra saat Harp ibaklmmdan gösterdiğimiz 

1 -ğ-·r-'ki_· _kurşu __ n_da-ci_g•_rı_er_•_s_•ıı-_ (DevamJ 3 üncü sayfada) (Devamı 3 üncü sayfada) ngiltere Kralı nutkunda çok çetin - Rusları.n yaphlcları büyük 3 
taarruz esr.:asmda Alman.lar 250 
bin kişi kııytıe-t.miş bırlumıyor 
lar, 

ikahsız oturanlar ve gayri! vazifelerin k~ndilerin.i . 
! beklemekte oldugunu bddırdi 

Sovyet taanuzu Alın.auları ben. 
ıuna utrattı 

I..ondra 25 (A.A.) - !Wyt.« a· 
jansı yanyor: 

meşru çocuk arın ~ı:.o;~ ~ıı:!:·!. ~m'!:ı:: Orta Dondalııi Sovyet f.aarrutlJU 
şimdi Ahnan kıtalarıntn hak.iki 
bir bozguna mür.cer olm~ıur. 
Ruslar öıımıli dE'miryolu kıavsa
ğı ol:an Millerovo'yu heırıer. he-
men sarımşlardır ve Şir nehri
nin batısındaki çevre üıeri..-,den 
ilerleyerek Don nmrin; geçen 
önemli demıieyoluna sür'atle ya.it 

lıilap eden mes&.: 1 ı okıımut ve bu 

durumu hak ~ında ra orlar ~ :=:;:ı~~·::~~::::.acı==~-:;. 

Adliye Vekaleti raporları tasnif elti 
·--- -------.----------

Mazhar Osman boşanmanın kolaylaşbr imasını istiyor 
ve 1-.arı kocalarrn boşar.mak için an aşarak ~ 

zina cürmü meşhudu yaptırdıklarını bildiriyor 
Anakra, 25 (İkd'lm muld>~ 

rinden) , Mdeni Kanun haricin.. 
dcl<i evlermelerin sebe;pleri ve 
nesebleri sahth olmayan çocuk· 
ların dunımunun islfilu mu'<sa
dile Adliye V«kaletınde yapıl· 
ma.kta olan tetbikler ilerlemek· 
t.edir. 

, . - 1 

man mutalaasıncl.a, bo§•nm• şırt 
laıt.:1'11 •(Jırhfının yap:[Ji ~ecia 
tesirleri ;zah ~tmekte ve a'Y"ıla 
bilmek il;io bir çak kan Jroc..:a. 
nn isıtiyerek ve danışıkl1 dövüş 
kıbilinden zina cürmü ın~ılwdu 
y~tıkiarım söylcrr<'.kte "" bo-
şanmanın kolayla~mtmas> lü

zumunu beLirtmektedlr. 

İngiltere Kralı Majeste 6 nc:ı Jol'J 

Harfe! m&hl7etl ae ltıı4or mabdul 
olU'!' a olsııD bu noel meaıJı -.ıı ve 
deJlşmea k•lauktır. B11 bir •iiJı:rau 

(Devamı 3 llncü sayfada) (Devamı 3 üncü sayfada) 

\Tunusta büyük bir 
:taarruz hazırı ığı 

---------------

' 1 

Fransız kuvvetleri Trablusgarbın cenul::un .. 
da rlıihverlc mu~arebeye tutuştu•Rommelin 
r:cat hattının kesilme!i feh ikt:si Le .ircii 

Bu hususta mu~ala2ları isten· 
m!ş olan tanınmış hukukçu ve · 
ır.iit•hasıss:arın ırönderd:kJeri 

raporlar ihtiva. •ttlkleri fikörler 
bakunırdan tasnif ed•'.an!ştir. 

Manisa meb'usu Refik İnce'ye 
göı-e müte,dd'• zevcao!a hiç ·b:r 
SU1'etle nrıkan kapusu acılmama• 
lıdıT. Y.alnız lcanı.;n! boşanma se· I' " 

25, (A.A.) Ş'm•I A.t."<ik.a Ame
rikan uınıı:mi karargah~: Dünkü 
ba.diseler, Tunus muharebesinin 
pek yakında çok §ıddet kesbe· 
deccğini gfutern:ektedir.. Görü· 
.,~e göre, Alman:ıa.r Med'jezel· 
b•b çewesiııdeki öncülerini geç
m.ş bulunm~b ve Alıırıan hava 

Juhrımanıc.a çarp~makta o'..du• 
ğu cenup kesim:nde sezilmekte
dir. Şim.ıl kesiminde büylll< ke
fİf faaliyetine ratmen manalı 
bir durgu.n1'uk etrafı h.:ıpa~mak· 
tadır. Almanlar Genll<al Giraud 
kuvveilrinin yanına karışı taa.rruz 
ecmeğe çalışmışlar ve fakat h:.ç 
bir netice elde .,<1ememi,:Jerdir. 

Öğrend:ğime göre, profesör 
Ebül'l.l~anın lbışlıca t<'kM etti· 
ği esaslar arasında evlıit edinme 
mu·k,velesi iç:" evlat edinen ha.k 
tunda en az kırk yaş tahdictinin 
ka ldırıl'ması. evlat edinmeye hal· 
ikın teşviki ve bu hususı.a nıah· 
krnıe!ere v:ı.ki olıcak müraıcaat· 
la.nn şüratle ne1icelendiclmesi 
tavsiye.er. bulunmaktadır. 

Profesör doktor Mazhar Os-

·varlık 
------

Boşanmanın kolaylaştınlnıas:nı 

isteyen Prof. Mazhar Osman 

Vergisi 
Mükellef~ere 
tatbikatına 

kolaylık kararı 
dün başlandı 

Varlık verg!si mükelleflerine 
kolaylık gösterilmesi hakluııda 
Ankarada Maliye Vekilinin reis· 
li{(ııde toplanan banka müdür· 
leri iç1maında verlen kararların 
htbikatına geçilmesi şcılırimizde
k: ııl. adarlara 1ebliğ oluıwnıış:
tur. 

Bu kırar mıııcibiııce vergi bor
<1' nun en az yüzde yirmisini Ö· 

ıi'EY•n rnilikl'f'ere r<'hin mukabi
linde D•DkaJar altı ayda öden-

1 
mek üzere ç•k ve•mektcdirler, 
Bu meyanda İş b•ıM:ısı t\:ari 
€mlaa, Emlak ve Eytam banka
sı Em 1a'k, Zi·oat bankası arazi 
Merkez, İş ve O s m a n 1 :ı 
bankaları esham, tahvilat dev'et 
bonoları terhinı r.-uk•bilinde te
dıy 'ti• bı;Cunmaktadırlar. 

Em • k bankası dün yüz i:lli, 
İş ban·kası bu şekilde 60 -70 
kadar İş bankası bu ~ril<ilde 60· 

(Devanu 3 ijncli. ııayfada) 

(Devamı 3 üncü sayfada) 

1 Stali n ve 
Molotof 

---·---
Ukraynalılara bir ı ' 
mesaj gönderr'i er 1 

ÇetE:Cİ :, 1898 lı 
Alman c 1 ürdü ı 
lllo>"t<ova, %5 CA.A. >- Stalin Ye 

ll!oıotol, Ukzayno 1iiksok So't}'tl 
lL.eC••~ 25 4ı.C' yıl dö.iluwu m~e-. 
belıyJe aOrderdikJerl bır nı~AJ.ıa ez. 
ci.Ul.le 1:oyle u<m· lerdir: 

Ukr&)·na. SOV.)'etı kalaca.ktlf'. 1'11JU 
kır t.llış muc""d.tlPıniz.1 Aıman halla· 
rınıu a-erilerıue de te.jmıl etnıeliy.z. 

h.oıcça4>vc, • ıı,o.ı · oe ve a.~stof • 
VorntJ demir )lun11D batı~ıuda bu· 
Junan l\lorotovı..a du ıua.J.dan. rerl 
aunaa lkraya tebırleı·l me1ııınında~ 
d1r. 

I.ondra, %5 (Radyo) - 8ovyct hm. 
rlc&Je koınlserl l\!olotof Kız.Jlrduna.n 
llk'raynaıa. ırl•d i nl bildirmlt ve l'k 
ra1a 7utd'ievcrlerlnc hitap etmı1ar. , 

Uryna r•teclltrl Zlloml""e 1898 
# 

Almn er \"e ı.1bayını öldUrmilşl r, 
15,098 loa l>uid111 ele ıeclrmitl rdir, 

Erbaa'da i_ 

-------
Hükumet dair~leri 
çadırlarda ttkrar 
işe başladı -·-Cün sabah (eh· 

kuvvetleri de hiç btr faaliyet ._ 
.seri göstermeırt<!ktedir. 

) c Londra, 25 (A.A.) , Tr~hısta 
' 

1 

Rommel tkU'VVetleriıni sek.izincl 
O<du takibe devam etmektedir. 
İlmi-cL bir saldırış için Moniıgo
m&y ileri haUar malzeme ve mü 
himm•t get.iııne.k•edir. 

r.mizcı.e zelz~ıe 

oldu lJ 
Ankara, %5 (A.A.) - Şimdi ılclı· 

tımız ·abe.rlcr, buıüa saat ı.u Uı 
1.50 aıraaınch İstanbul, Bolu, .bıılk 
ve Yen ... eb,rde • irızasu ıre(en bil' 
yer arsnbsı oldulun• bildirmektedir. 

ŞEDRİlllİZDE DÜN SABAHKi 
ZELZELE 

KondUll raalbanesinden bltdlrll· 
.,,ı,tr: 

Bu ıaba h yaz aaUJe 2 yt 4.8 datf. 
ka 9 ;ıniye ı-ı·('e thldeUlre bir yer 
dtprfml k.ı)·dedJlm 1tlir. l\ltrk~ üssü 
f-bnbuld n 130 klhmetr mesafede 
o1duiu tohmln edllme-ktfdlr. 1 
ERBAl\D ... t:fKU~IET DAiRELERİ 

1 
CADIRLARDA iŞE BAŞLADI 

Ankara, 25 (A.A.l - ı·er ar ıntı ı 

fel.i~etı"e rnaruz k:ttmıf nlan Erbaa 
ve '!'\ ı·ııı:ar kazcıJan Ue kö)'lerlnd~I 

ya.:,- lıal<kında aldılımı& 'ıa-f•l· ı 

(Devamı 3 iıııcil 1a:rfada) 

Londra, 25 (A.A.) - Tuııuııta 
taarruız ruhu kuvvetl~ktr 

dir. Bu, bilhassa az bit- zaman 
evvel techizatı yenilenm~ ola.ıı 
General Giır•Ud kuvvetleriııı.in 

Siıııali 

B.OınlEL NE YAPACAKT 
NeV}'ort:, 25 (A.A.) - Rommel 

Jmvvellerlnln Mısrata cenup batısın~ 
da mukavemet eder &ibl cörüJerıll 
- bil' bl6t :raı>aeatı ıi!,lmiyor. 

o.ner..ı tGlraııd k·•'llonchndınl 
,.,.1161l& kıtclan, Fah9 l<öpıilsU :rakı

..... - a'iinleTcle elde ettırlerl meY· 
.Uert mub&taı..ı eYlemdtle Ye .1eru. 
ılotı'u ıı.,.ıemetkdir, 

Fizaoda M1i1ı vere tı:arnu edildi 
Londra, 25 ( A.A.) - ha11S111J 

(Devamı 3 11n~ıı ""' h \ 

tanktan 
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SEHiR~ 
~Davaları .. •• Todwi V>ak'ı.sını lııör Ali vaık'a · 

sı, onu da, .f'atilı cam.sinde 
(Hamd? isınin<ie lbir tütün ka
ça.kç191 çıkardığı kanlı ıbi.çak· 
li b.r vak'a takıp etti. Bu vak'a
larır. Yılodız ı::ıra.yı mersupiı:rın.
dan bazian ta.rafı.ııdan te.-tip ve 
idare cdild.ıjir..e d;ı.r o ıkaıUır 

dOOikodtJ!ar cereyaın etııi. ki, bım
lann k~ısn-.<la efkarı ıııınuım :ye 
fena halde bula!Jrllğı gibi, Sulıtar.. 

tecrüıbeJ.erde, efkirı umıı.ınlyeye 

liiikı'.ınet veıtli. . yardım sevenler 
Re~ efoDdi tara!tarları, bu 

, Hamid le pc'; doot geçinen (Ce
miyet) bo1ıe Adeta saray erkiuıın· 
dan §'Üph.eole.:ıd .. 

Birblrıni t<.K p eden bu vak'a· 
larda laın...,..,.yle (ırt ca) cereyar. 
!arı h'ssectil!j"()'C':'U. F<>kat, Sul
tan Hamid '/.e pek dwt geç nme 
lorı.ne rıı{>.-r.~ , Yıld,z sarayı.ııı 
sw.-,uı b.r kur.~ altııı<ia hufoııı 
duran ltll1ııt.çıbrın g;zli tan..ltl -
katı Jı:.ç ob>r ınü..-ı>et 1'etice ver 
of?! .yor, ~ Kör Alın n kirli hayra 
ğı V'<! ne de kaçakçı Hanı<iıi
mn 'l<at"J:, !.aması arkasmda, Yıl
doı: saray:ı:ıa ait hiç bır çalı.re gö
l'ii.ımtyordu. Sultan Ht!mid aJey
lıindc çıikarı şay iı:ılo.rdoı, dedilrodu 
.malı :yetinin hudutlarını geçmi
)"Qrd.u. 

Büfün ıbu d· ilrodular, veliaht 
sara.yma tıi.ç menı:...a.t temin 
et.ıneden, unutulup gitt. O za
man., yanı t.ir bıJon uçurulmak 
lhr.ım geldi. 

MeşNtyet:i.n ilk mecllsııtin 

mebuslan seçi!ıır.işti. Uswlen Sul· 
tan Hamid :n<.-busan mec 1 tine 
ge.ecek V'I! n:"Xl'Sn aç):ıma töı e. 
11inde bir nı.ot'tik irad edecekti. 
Fakat n:<!C'I ti:ı açılmas·na lıGr 
kaç gilın ıkıala (Saa.det) gaıı~·n-

hulamk suda da isledikleri balı, 
ğı avlı:ncya mllMl.Uak olama.ınış 
!ardı. Fakat, ma.<satlarına mu • 
vaffak ol.ınak hususunda .kaıfalar 
.rm1 yormırkıta.n bir an bile haıli 
kahnııyorlal'dı. 

Bu sırıııda Y rldız sar arı odacıı
larındac (Ürküplü Mustafa) i.9-
m ·nd;> b.r adam sık s..k' Reşad e
fendinin sarayına geliyor;oııada
ki uşaklardan bir hemşerislıı.i zi· 
yar~t roi) °' c!u. 

Bu adam, genç değildi. Tama.
m yle kırlaşmış olan saç ,.e sa
kalına 1'a:.aran r.er halde y~ 
elli ~ı geçmişti. Fakat y!l!"adı.
lışı iti~ariyle b raz zampara rneş
rept. İç avludan ~!Un gm. 
knoı harem pencerelerinden a
yırmıyur, ek.seri> n, ~fesler aır
kıısmda..'l :ük .rde.şan sarayhlara 
ağzı.r. ın ruy u a.~ıyord u. 

MusUı:f<.Dın bu halin', orada.ki 
he<n.~i de hissetmişti. Ve hat
ta bir lk.i defa: 

(Arkası var) 

KOCOK HABERLER 1 
* İtiıal§.t ve ihracat blrliıkıteri 

sene:ik umumi heyet topla<ıtıları, 
aömüu:ioki 8}"1n 8 inci deri ve kö~ 
sele ilha!At birliği iıÇtlınaı ile baş
layaca.k, 2ô sında sona erecektr. 
Son içtima, Vitik, yapağı ihracat 
birliğı yapacaktrr. 

ce mi yetinin 
çalışmaları 

S ı n • ' lar ımızc.~al<i 
askerlere, mahal• 
lelerdeki ana ·a r· 
cf an kışhk he diye 
bekliyoruz! 
Ka;rsh toplanan yardtm seven 

liler bir rozeti 2192 lira')'• kadar 
•rıtıfıruşlar ve b:r var!~ ha
miyet sahibi rozeti almıştır. Bu 
h•hcri okuduktan S-Onra aklımıza 
şhrimlz.<leki •Yardım.sevenler ce
miyeti. ge~di. 

İlk toplandığı günlerde parti 
b:nasıll!n üst k.l"lr<ı dolduran mü
nevver bayaıılarnnız hararetli 
toplantılar yapmış'.ar V'C faydalı 
kar:ırlar vermişler. her !ıafta blr 
gün Taksimde broen terbiyesi 
bölge binasında toplanarak faali
yet programları !ıazırlamnşlar ve 
ndıayet kışlık yardım ~n.de bazı 
hayırlı t .. şc'lıbiislerde bulunmuş
lar, Halkevl<.'rinde ha.stabı:l.<ıct 

kur.;lar için hararf'tlı çallŞ'

mışlardı. O vak;ı takdirlerle kar
şılanan Yard.ııru;ev-enler cemiyeti r 
mes1isi yavaş yavaş görümniye
cek kadar azalnuş bulunuyor. 
Yalnız evvelkl gün gazeteler bu 
cemiyetin yoksuı:<!ara bir miıktar 
kömür dağıtacağını yazmışlardı. 

iKDAM 

Bir Profösörümüzün j übilesi •• 
• 

:Bedbinlik felsefesinin peyg•m· 
beri me~UT Şopenhaver'in üı:U
veı·site profesörleı m•n basma ka
lıp alimHklf'tine hücumundan be
ri yaratıcı şüphe hiç bir profe
sörün adı c1rafından aynlamaz 
ohnuş gibidtr. Hakiki alim, bir il· 
miıı (dcft.eM - kebir)i mi<Lr? Yok
sa şuuru bir ilm.n tezg&lunda bi· 
lene bilene yaratıcı şuur haliae 
goçm~ o'.anı m>dır? 

Bu bölüm o kadar kesindir ki, 
Şopenhaverden önce de sonra da 
ebedidi.r. 

Türk'yem'ozde ikinci kategOTi'Ye 
giren profesön!erimiz yok değil, 

fakat çok da dı-ğild'r. 
Gazet.e h>vad'sler: arasında ede

biy1t fakültesi ge~liğ:n.\n, profe· 
sörleri pisik-0log Mustafa Ş<li<>p 

Tu~ 25 inci yılı dolayıs:le Emin- 1 
önü Halkev;nde bir jübile yapa
cnkla.r.rı öğrenince bu değerli 
aliminıizden ·bahse fırsat bu:un
ca seviıxl:ğ mi g•zleyemiyeeeğ'm. 
Mustafa Şeklp Tunç. belki hepi
mizin dimağlaıımızın oluşunda 

Ziya Gökalp gibi rolü olmuş bir 

Yasanı HAYRI MUHtDDtr 

mütdekıkirimizdir... Onun iç'n 
küçii'k, fakat ışıkh fikir dünya· 
mızın bu o}Sun alnına sunulacak 
kutlama ~acındı ıu,pômizin saygı
ları pan'.damalıdır. 

Profesör Mu~"\afa Şekip Twıç, 
bilgİ ve anla '11 °kınııı Türk ru
hunda en saf bir kımyasil.e ken
di kendini l.n<b:.kten çekmiş bir 
ilim ve tıefe.kkür şampiyonumuz
dur. Onun dimağındaki şuur yü
celmesi devrimlerini hepimiz, gü
neşi bekler gibi, takôp edebildik. 
Bir hu.susi mkııebin adsız ve ebe· 
di mü-tevazi hocasından oiha')'et 
bu güneş doğmuştur 

Bugün, Mııstafı Şeki•b 1u dima
ğında herhangi bir fikir mesele
sinin rontgrn.no bakabilirız. O bi·. 
zim heı· tür'.ü hayat, siy:ıseı ihti
rasla"ı önünde ıntihar edeıek yal
nız i mın ve fikrin dünya;;ında 

doğmı:ş ve y.ıışaır.ış ı;lm bir kon
füçyüsümüz<lür. Yeti{en Türk ne
sıllerine ya .nız yaratıcı ve güneş· 
li tefekkür dehasile dcğ:I, ilim se
ciyesı kahramanlığıyle de önder 
olacaktır. 

r -c Es nafı I _"") ~;:::= da dinl e ye ı m OJ 

Kasaplar, et tahdidatının kar
larına dokunacağını ~öylüyorlar 

Et fiatları hakkı nda iz e: hat veren ka· 
Si" p ·ar et sarfiyatının balık bolfuğu 
yüzü ndE n eza drğır ı t i. d ir iy or l r 

Kasapların başlıca şıkiryetleri Bize h'ç bir !i"Y kalmıyor. Etin 
cyemin.lerin itimad edi:meyişidir. az sı:tılmasına sebep, P'halıhğı 
Bll'Dlırr, diyorlur ki; ' d<.'ğil, balık bolluğu ve yağ mese-

(Zatı hazr t.i pad,'i<Wıi, mcd c;e 

gı lc.mi.1-wek derecede raıha'..s:z 
o!du!dur .a.J~- , u.sWen. okru.r.ııın&
;ıı lfaım gelen ııçıhıı.a nu-..J<u, zar 
\ı şa:!ume ru:::n ... 'l'a ,·elaht Re§ad 
efondi tıaZ'.!""tle.-i tarafr.dan brar 
8'! ed au,ektir .) 

* Dün şod'iir VJctorun sfudü
ği.i. 3621 numaralı taksi Ta,,!aba
şında 9 yı:şı.nda Koroyu çiğnemiş
tir. Koço ağır yaralı olarak has
taneye kaldırılmı.ş, sl>Çhl şoför 
yakalanrnıştrr 

* Atletız.ın ajanleğndan: 27/12/ 
942 pazar günü yapı!ııcağl ilan 
oluan lnz ve erkek btanbu! dahili 
güJJo atma birioc;:iği ta.mir dola· 
yısiyle Emin>Ö,ii Halkevi sal-Onun
da saat 12 d• ynpılac•ktır. 

Uzun b:r sükı'.ıttan sonra koca 
İstanbulun k-OC• Yırrdımsevenler 
cemiyetiain yaptığı iş! Doğrqsu 
garibim.ize gitti. 

- Et fi-yaotlırını yükseltmeye- les'diT. Şimdi müş<erilerin çoğu 
• ceğımize d&'f geçen sene fiyat mü. y•ğ!ı et ve kuyruk istiyor. Halbu-

rakabe ·.kmnisyonuna mü1ea.d<Ld ki, ortada mis gibi balu var. Iz-

Ifa\bı.clı:; r.e Suttan Hru:nid has
ta idi, ve ne de, H.eşad efEtldiye 
böyle b>r vı:ciie tevdi ecifrlm;,şıt;. 
(Sudatj gazct.-.!J;m bu f:ıkra hu
susi bir mıi<ıSa'Jg d~ttirilm ·şu_ 
Nitekim, bu l:avadisl müıteak p, 
deriıal §ÖYoJıe tıir dedikodu alev
lendi: 

- İşte, me;ırU't ıyete fairaftar 
görünmı St:ı.t9n Hamidin !ıak~ 
mı.lıiyd.f aı>l~rld~.. lstibdad his
ler' ilik.Ler:.ne iQadar işlemiş o1an 
padıişU!ı, rneclist<ı bi.ızat ouılun.. 
m•yıı talıammü! edaıniyo.r, bu 
va.zl(eyi v-eliahta. !fa ettir.ıne'k 
iı.tiyor. 

Bu ded ;JoOOoı birdenbire o b· 
dar intişar ett; ki, bir güın zaırfT
da erkan umumyenic yine aJtı 
&.üne gd verdi. 

Bereket versin ki, 1ttnı.atç.:l&
nn gaı.>etcleri. Sultan Harnidin 
hastalığıına derhal tekızip ett k -
lcri g~ meclisin açı.Jacağı giiın 
Sul~an Hamid •n bir.eceği dört 
ııth sal:ta.ııaıt at3baıslllall, meclis 
k.apısmdaki b.ıııek taş>n<i ne su- \ 
retle fall&Şaoağır.a dair yapıılan 

*Antalya ile AMnya arasında 
yapı'.mak~a olan yol üzerinde ha
raretli b'r faaliyet vardır. Bu yol 
üzer;nde §imdiye kadar muhtel;( 
büyüklükte yirmi bir beton arına 
köprü ve meuf•z in~a edildiği gi
bi yen:.cıen dört bÜ'j'ük kıöprü<ıün 
~ ihaleleri yapılımş bulunmakta
dır. * Büyük N ı1mık Kemalin 100 
DCİ doğum yılı münasebetce ev· 
velki gün Gaziantep Halkevirıde 
bir tören yapılmış ve merhumun 
hayatı, şahsiyeıi ve eserleri h.ıık
kmda ko~feranslar verilmiş ve şi
irleri okunm~tur. Törcne Namıık 
Kemalin Vatan - Sil:Stre piyesin
den bir perdelik bır temsil ile son 
veri!miştir. 

* Belediye tarafından Aaneri
kaya ısmar!anaıı ve İsk€nderiye
ye gelen otobüs1erin şehrimize 
nakli içiu devlet dem•ryolları ida
resi vagon tahsi> eı:miştir. Yakıın· ı 
da otıoooslcr getirilecek ve derhal 
sefere çıkarılacaklardır. 

Şehır hayatında pek mühim 
bir mevki olmak lazım gelen yar
dımsevenler • cnrıiyerintn hiç ol· 
mazsa Karslı yardım sevenler gi-
br büyük mdı!&ğ!ara kadar yük
selen rozet •rtbrma işlerini gör
mek her h>'.de hakk.ml'lXl.ı ... 

Krzı!ıty aşhan<lerinde ~ını ı 
göremiyenler dışındaki yoksul ka
dınlerı, ''Ş yerlerinde ciğer~erini le· 
loeleyerek bas:,k bodrumlarda 
ilaçsız inleyen •nalan ve bu has-
ta a"aların bağrın.cı.a mikrop!arla 
kuc•k kU>Cağa, ~ırmaşdolaş büyü.k
yen küçük çoctı1darı di.i;.üıımek 
yardım sev.en bayanlaıım= en 
başta gelen vazifelerid"r sanınz. 

Bize çok ümit v"ren bir ttşek
loül olarak şehir bayatı.na kar11J3n 
Yard:m-;evenLer cemiyetinin bu
günlerde çok fayd>lı faa\!ıyetini 
görmek istiyoııız, 

Kıış bastırmışlır. Sınırhrimiz· 
daki aıskf"'flere ma'haı~le'eT arasın
daki voksu 1 analara kışlık hediye
ler beki k·oruz. 

B ıyan Kırdal'dan da doktor Kır
dar ka-dar ennjlk mesai ve tak
dir ve !'fr.:.ranla anılacak l:ıizmet· 
!er bekleriz. 

ŞEHiRLi 

sözlfl" vcl'<iik. Hatta yeminler et- garası yapıldı m1, yağ istemez, 
tik. Fslkat b''.aha:-a rr.ı-JVa.redıat bahk da çok tutuluycr ma~allah. 
az.alınca fiya.t.lar kendJ.;ğ~Ôden İsıanbulda üç gün et kesilmesi 
yükseliverdi 'bu vnlyet hasıl 0 J. kararı alınırsa, asıl o zaman hali-
duktan sonra da biz:m yerrJnle- miz fena olacak. Zaten psı!ıa.'.ı!ık, 
timiız a~ay mevzuu oldu. A.nl.;ıoyan yağ, balık g·bı sebepler~e et sa.r-
.anlamayan önüı'.e gelen (ık.asap fiyatı az:ılm1ş1<en bir de bu yas..:1k 

siil1ıgeri bu yem'.n fila·n d:nl.er mi konursa sonu bi'meyiz neye v~-
diye alay etmeğe ba~ladı. Halbuki rır? 
geçen sene, k:.ş nasıldı, et ile be- Böyle bir karara katiyen lüzum 
Nlber diğer Krçok maddeleri:n de y.o..1<.tuır kanaatindeyiz. Çünkü za-
fiyatlan ne Jı.11de idi• Kimse dü- ten et sarfiyatı azalm••tır. Bun-

' dan başka esasen mezbclı.ada gün sünmüyor. Bu sene, ned"'1 fivat .. •r 
~labildiğine yli'.cse'.ımc<M Çı1ııkü aşı.rı hayvan k~si'.trE•kıedir. 
tstanbula bol bol kasaplık ha,-van Altın fi c. tı dün 
geliyor. Mal o!Wl'Ca f;;,1tlar da b~ 1 İ 0 I ma eh 
normal ha<l.da kalır. Size şunu 
söylemeliyim ki, İstanlru'da en 
ucuz şey, cet. d!r. Et fryatla·rın
daki yükseklik, harpten C<VV-elkı
ne nazaran bugün yil?de yüzdür. 
İnsaf edi'.sin, hangi mad<ledaki fi- • 
y1t yüks!kliği, yüzde yüzden az? 
drr? Bu, harb'n akisleri icabıdır. 
Et bu k&dnr ucuz olduğu hald~ 
abcısı azulmıştıı'. Eskidc:n gfr,,de 
5 koyun sata.n bir kasap, ~'mdi 
bir, bi~medlğiniz iki koyun sata
biliyor. Dü:Ckiın masrafı var, 
elektrik, kağıt, çırak p.ıra.sı var. 

Ahın piyasası dün de .. -"ikrar· 
sızlığını mulıdaza etmiştir. Dün 
altın üzerin~ piy>sada h'r, bir mu· 
ameleye rast gelinmeınC§fü. Bun
dan dolayı alt:n için bır fiyat 
tebel:ur etmem:~tir 

Suları ke si ecek l öl~P 
Sular idaresind<-n verile<ı biT 

habere göre an• borud> vuku bu
lan b"r arıza yüZ'ilndcn T'ksim ve 
civar:ndaki te.rlros su'arı bugün
den itibaren ,dört gün akmaya-
cakur. 
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n 1' E F R f K AS 1 No. 70 Jüdit hayretini ve hatt.i mem· 
katle ba:tıyordu. nun:Yctsizlftini sakfamağ• lüzum 

- B~nziııinlz de mi kahadı? ~'"'' c D ~ K /N... fE5) o ~Dil o /N...<C o n ua 1 gfümedi. Pol Sebastiyen';n Or-
Ben sitze bir miktar benzin temin ~ ~ (F' ] W U ~ lb mond Hal'e gel~; her halde mü-
edebiliıılrn. him bir sebep içindi. Hatta genç 

Zile bastı: y_, Tll~e çn...... kadın genç ziyaretçinin orada bu-
- Yalnız 1ıl:l'<aç da~ s•bret. Al ""SfOI MUiR Muammer ALATUB Iunuşunu b:rden unutmuş gibiy-

m,,niz lazım gel<ıcek. I'., di. 

-· Çok. .. Bu 10.tfunuza çdk te- Latimer de Sebastiyen'in ismini 
§ekk>ilrler ederim. Ştanbop'un benden b«şka hiç ak- gfül gelryor. Hatta aldanmıyor- O sırada işitilen motör homu<r- işitince evvela şaşaladı, fakat he· 

Lı'-ımer genç kııdının gözlerini rab•sı yoktur. sam, şu ya!<lın zamanlarda... tulorı ve bir oto.ır.ob:lin bahçenin men kendini topladı. 
kendisinden hiç ayırmayı.şına <:U1t- Kapıoeı açılıp bir hizmetçi içeri- Latimer biraz şaşkınlaşmıştı.. kumlam üzerinde çıkardığı hışır- Jüd't ziyare~iyl başile se'lıim-
kaıt etuılşıl. ~ girdi, gmç kadın başını hiz- Bir gu yo.pır.amağa dikkat edi- tı bu mu'havereyi k.esti. Uzaktan 101lıkbn sonra salondan çıktı. 

- S<Di bu vakitte rahatsız et- metç'ye Ç(!Virinee, Latimer geniş yordu. Kendisinı hakiki ;,;m;ıe ta- bir çan sesi duyuldu. Az sonra da Sebastiyeni başka bir s•kına 
tiğım i~in beni mazur görünüz. biır nefes a'dı. nıanasına imkan yoktu. Evvelce h:z:met~ iıçıeriye gfrdi: Bi.r zaıt alm:şlardı. Genç kadının içeriye 
Evinizdt! bir hasta bulunduğunu - Şimdi git, Blek'den bir bidon h'ıç raslaşm,mış!ardı. Hatta ken- sizinle ı;öri..~k istiyor mis! girdiğini görünce a·ıağa hlktı: 
da bilmiyordı:m. benzın al. Bızim gnrajda d2 ~n- disi bile Jüdit•; ancak uzaktan ... Pekala, şimdi geliyorum. _ Mis Jüdit, dedı, bu beklen-

- Evde hasıa olcluğıınu size zin kalmamış. Mister Mitland are- görmüştü_ Yani Kuvent balosun- Jüdit delikanlıdan özür di'edi: m1'dik ziyaretim sizi belki hay-
kim söyledi? le bekl'yor, da... - AUe~rsin;z, dedi. b:r işimin rete düşürdü. Böyle vakitsiz sizi 

- Beni bu B>kına alan kapıcı- Jüdit bundon sonra delikanlıya - Vallıhi, dedi, ben böyle bir- ya<pı'ır.a:ını bekliyordum. Onun rahats:z ettiğime müteessifim. Ka. 
nıı; söykdi. takip edeceği yolu tarif elti ve sor- ~ey hiç hatırlaırıyorum. Londra- için olacak. LO.tfen biraz bek?eyi- pıcı bir ziyar.et kabul et.ıniş oldu-

- Ah, eveti Çünkü mıstcr Ştan· cN: da o kadar çclk inson var ki, ara- niz. Benzininiz gelinceye kadar ğuııuzu söylemiştı. 
lıop artık çok ihtiyarladı. - Bugün pek o kadar uzakla- larında birkaç kişi birbirine ten· ben yine gelirim.. _Öyle h:r ziyaret değil. Yolu-

- Mister Ştanlıop mu? ra mı gittiniz? zeyebilir. - LO.tfunuz• çok teşekkür edo- nu şaşıran bir otomobil sahibi ... 
Delikanlı bu ·smi işıtir.ce, göz- Ça'buk cev>p verdL: Genç kadm güldü: rim. Yol so=•ğa gelmiş. Fakat adamı 

fer· hayreıten ihti~~rsız büy;l- - Evet, bazı dostlanmı ziyaret -Ne kadar tevazü gösteriyor- Jüdiı hizm•tçiye döndü: da gözüm ıSlrıyor. Bir yerde gör-
müıtü. Genç k>dın bu hayretin ettim. İnsanlır bazen karışık ycıol- sunuz, dooi, belki de sizi bir lo- - Gelen Mister Loksley değil düm galib>! Sizin de hakkınız 
fark: na va.rmıştL '!arda şaşırab:Jirler. kant2do, yahud da ... bir ba'.oda mi? var. Bu akşam buraya geleceğini· 

- Affedersiniz, bu isim bana - Siz herhalde Londraoe!a otu- gördüm. -Hay•r matmazel, yabancı bir zi hiç 'beklemiyordum. 
yabancı gelmedi <W!, onun için ruyorsunuız? Lati.ıner tükürüğünü yuttu: adam ... Yahut şimdiye kadar ben _Ve g•liba gelişe de hiç mem-
hayret •itim. Çükii Ştanhop Is- - Evet, ekserlyL.. -Nasıl olur? dedi, beıtlm oka- kcodis;nı '1'ç görmedim. nun olmadınız. Fakat ne yap•yım 
minde bir zatla ta~mıştım. Fa· Jüdit hafifçe gülümsiyerek, de- dar çok Q:şarıya çıktığım yoktur. Jüdit'in gözleri açıldı: ki, sizinle görüşmem icabetti. Çün. 
kat ben'm tanıdığım zat ile... likanlıya bakh: - Yok camm! Sizi temin ede- - İsmini söy~emedi mi? kil Elen Ştanhop'dan baıhsetmelı: 

J~-',·t·. 1 1 ed l "" - Bı iy-0r musumız mister Mit- rim ki, mister Mit and simanız - Söyl i, Po Sebastiyen, de· istiyorum. 
- Nıs .ı, olur? dedi, mister land, bana siı.i bior yerde gördüm. bana. h!<ç yıııbancı gelmiyor. di. (Arkası var) 

ı _ .ı:.u ...... ~ •• " .... ._ 

ı Balcı Hanı ;oıs PotifiKA) 
1 • 

yangınınd~ 
kas ı t var! 

---·---
ltlddel a mamll'k 
sigorta ltedell için I 
banın yakıl dıtı 

k ana ati nde 
Balcı.hanı yangınının tııaı.kikatı 

bit.ıniştir. 

Müddeiumumi muavini Yusuf 
Ziya İskcnderoğlu tarafından ya
pılan tahkikat sonu-Oda, yangının 
sigorta parasına tamah edilerek 
kasten çıkarı'.dığı anlaşılmıştir. 
Bu· yüızden hanın iiıç'ilncü ika tında 
imalaLhanı:~i buluuan dokwnacı 
Mari, gfüüır.cc!eri Osl"!l<la ve 
Azat ile yangın ge<:esi handa bu
lunması İcab eden kapıcı ve gece 
bekç•s. Yusu( sorgu hak>ml'ğine 
verilıdo;lerdir. 

Kadınlar müddeiL'1!11'Umİnin yal' 
hğı tahkikat esnasında o gün • 
'ma'athaned<.> çaiıştıklannı,, m•n· 
gıallırrmda ı;ok ateş bu1u.n<lt+ı·nu 
ve mangalın delik olduğunu söy· 
lemiş'ud r. Keşr.dc dr mangalın 
etrafına parr" ı'< luI'pıntıları sc.ı-
pi'ldiği aııbşılmıı~tır. 

Bina 250 b n. i.çindeki müessese
lerin ma\'ırı 600 bin lirava sigor .. 
tahdır. Marinin imalatha.~esi ise 
10 bin liraya sigortalı idi. 

Hava gazı n
dan ş ikô.getler 

Feleoi ye ve Nafia 
komisE: r.iğ i ş iki· 
ye tl e r le meşgul 

o l uyorlar 
5-0n günlerde hava gazından şi

kayet edenler yine çoğa'.m~tır 

Aksaray, Kosk3 ve Gedik.pa~adı. 
ki birçok evlerde hava gazı ile de
ğil yemek piş'ıınek, bir cezve k:ıy
n•tmalı: imkanı ka'.m>m1'jlır. Ocak 
delik:L"l'İndcn uçan g ... zlar .ılev ala • 

mad~<tları için gaz tazyikinin çok 

d.üşük-0lduğu ve bu yüzden oeak-
1.ıcda,o gn yerine l:wa çıktı.ğı ıın· 

laş>!maktadır. Belediye mak;ne 
şubesi müdürü ile Nafıa Vekaleti 
şirketler komi,er'.;ğ'n i n bu işle 

meşgul olma.ğa bıışladığı bildiri!· 
mekledir. 

Parti yeni ida re 
h eyetin ·n 

ilk t o pl attlısl 

Parti yeni idare heyeti bugün
lerde il< toplantısını yap:ıcaktır. 
Parti idare hcyetirıiıı bu t.-Op:an
tısında part'yc yeni gelir kaynak· 
!arı ile Erhaa zelzelesi f.e1iı.ketze· 
delrine yapılac:k yard:ım etrafıı
da kararlar v<:recektir. 

,. m iral Darı an 
Cezayirde vazifesi başına gider

ken ö!dfuülen ami.al Darlan son 
yıllarvı Fraru;rz tarihinde en mü-

him bir sima olarak göril1?1l'Ü4 b ir 
politika Adamıdır. Amiral! 7 ııtus
tos 1881 de Gaskçnyada doğmuş
tur. 21 yıış!nda bahTiyeye intisap 
eden Darla n umumi harp yılla
rında Korvet k>ptanlığma terfi ot· 
tmldi. Birçok vazüelerden sonra 
Darlan 51 yaşında vis amiral ol• 

du. Atlantik donanmam kıunan
danhğını y&pan Darlan 1936 yılı· 
mn 31 ilkkanunıdı Fransa bawi
ye erkıin harb reisliğine geti ril· 

di. 1940 yılı 19 haziranında do
nanmaya verd~i bir emirle Dar
lan Fransa siyasetinde mühim bir 

mevki aldı. Bu emir donanmanın 
Almanlara ve müttefiklere teslim 
ol.mıır.ası emri idi. 24 saat sonra 
bu emri geri alan Darlan donan
maya söz geç'remedi. Fraooa boz
guundan sonra marcşıl Petenln 
muavini ve ve!iohdı oldu Alman 
!arla iş birl'j;ino tıraftarlık y•p
tıktan sonra Afrikay• marcşa lın 
vekili sıfatı ne geçti. Fakat mı1t· 
teftklcrle anlaştı. Afrikada bir bü
kü.met kuran Darlenın savaşan 

Fransızlar şdi De Gualle ile ara
ları açı!d:. Nihayet bir Fr>nSJzın 
kur~unu. ile evvelki gü:-ı öldü. 

Papanın 
Hitab esı 

.4.li Kemal Sunman 

~ apa f1ı:l ikinci Pi, yeni se. 
U-- ne vcslesiyle ooklecıcı> h.i· 
tabesini 5Öyied.İ. ilkkiıKın ayı
nııı 24 ve 25 inci günlerini bağla
yan g e c e takvim eroabm
C:l a r t ı k gündii21erin uza
ma~ b:qladıtmın ar>tesi say J . 
maktadır. Bundan sonra gece
ler kısalmağa başlayauk, sanki 
güney yeniden dinlmiş sayıh
yor. Gün dönümü le hı.r'ctiyan
hk ve kawliklik arasında ne ~u.. 
retle miinasooet tesi• e<lildiğini 
dinler'on tar lıi ile me;,g..J olan 
tedki.k.nt erbabmı dilşii:ndürmuıı
tür. 

Buuda bahsin mevzuu iS<ı 
Pnpal.k nıakamandan her sene 
bu val..iı söykmen hitnbe!Nin hu 
snsi bir ehenınıiycli .bulundufn
kaydel.mek olsa gerek' Evvelce 
Papa On İki...,; Pin •n 21 Ilı.kıl· 
nun hitabderi yalnıı k<ıtolik i
lemınin değ 1, dünyadaki siya
Mıt cereya.ııı:arına bakınlaron da 
dildaıhı · cefaedecek ~nrette ıı .. 
zırlanmış, söylenmiş beyanat ol
muştur. 

Papa On Biı•nci Pinin ı.cn se
neleri az dngdag1lı geçıııemişt. 
Papa bir çok m&"11"lerle meş· 
guldü: İ•panya dahli bari>\ Av
rupada müstakil katı>lik Avu... 
tnryan n t>rledan ka.ık.ma>1 gllıi. 
meı;elelu Papalığı az yormaını~ 
tı. Ondan sonra Papalk tahtına 
intihap edilen ıjiımlki On İk '>n
ci Pi de bu harbin önüne geç· 
mek için Amer kan n dev Jet rei 
sl Ruzvelt ile pek çalı~mı~ı. 

Harbin arif&indeki bu gayret 
Ruz\•elt ıtra>ınıı. pek e•n•lı fikir 
birliği tesis et.ruiştir. 
ş·mdik dünya lı::rbi kar~"' n 

da Vatikanın siy3(,>t:tinı \, en 
dikkat edilen noktanrn şu oldu
ğu maliimdur: Son derece bila· 
raf kala bilmek. 

Fakat bitaraflık esası Papa) k 
makmının ergcç dünyanın müs
ta.lııbel suJllıu çin ca.b nda ça!ış· 
mırswa mini olacak değildir. 
Onun için On ikinci P in n 24 
İlkıkiınun 942 deki h ~a b.,,,;nd., 
pek tuıtılmış, pe.k manalı cüm:e
lere rast gelinmı>kte<liT. Bu b<>
yanat Vatikannı müs141kbel sulh 
için düşü.ııdü klerinin Anı;lo 
Sakson taraI nı n harp, gayeleri· 
ne nası ) yaklaştığını göstermek 
İti ba"i.;k uz dıeuınıty•ıli s.ıyıl· 
mamaktadı~. On ik'tıci Pi mu
hariplerden herhangi taraf ile 
bir münakıı'i" açm ş oômryor. 
Biliik's düşünüyor k.i her iki mu
harip ta.rafta da birbırine bugün 
silah .atan ın.ilyonla..-.:a lka<!»l.ik 
evladı varda. Kiliıe iç:n bu ev
la tlarnı hepıı' de "'•cvgili. dir. 
O halde düt>ya ka vga,ında Vali. 
kanın siya,et' herhangi bir ta
raf ile beraber olmuş görün
mekten son derece çekinmekte
dir. 

Lakin so.n hitabe 'le Anvlo 
Sakson harp ı:a~-,,foriue yakla .. 
şir sureolte bcya·natta bulunmak 
ve dünyaya sulh \'C sc~1ina~t n.i ... 
yaz etmek keyf •yeti birbirine 
uygun gütlinnııek.ted r l li!·'\·o·n
laT<:a m=laribin ara; ndn • ka
tolıik olmıyanlara karşı da Papa· 
run göstermiş olduğu aliıka An
glo Sabon tarafında la)'lk O:du. 
ğu ehemmiyetle kar~ Ja.nılmak • 
tadır. 

Bugilnl .... ın siva•et eettyanla
rı ve dünya matbuatın ı m~I 
eden meseleler ara,ındn. liU' n 
ve katolik atem ne mensuıp o
lup Avnıpeda bu harptıe şimdiye 
kadar bitara f ka lın • olan ı.lev· 
!etlerden t panyanın vaziyeti 
türlü i'lrt'mallere )·e t açmaktan 
geri kalmamıştır. F:ı-kat cenubi 
Anıe'l'ikadakl ka tolik devletltrin 
l\lilıver aleyhine vazhet nlmıs 
olmalan ve t ı>anyan n da·.,.,~ 
bitaraf k&l111'1k hu u undak· ka. 
rarı gösterdi ki k41tolik liltin !\. 
lemin.de Anglo Snkııon taraf!J!la 
karş ı ale~·htar olmağa ...-bep ı:ö· 
riilmemelrtedir. Onun ;çin Papa 
On tk·ncl Pi'nin hitabe•İnin An
glo Sak•on harp gnelerine ya 
lan! ğı lrııtoJık ınemlekt'tlerinıle 
dalın ~iyado ôz iinUne getirilse 

_gerek. __ _ ____ ,,, 
Vapur b~letler· 
Devlet Denizyolları vapur• n· 

nın yük tarifelcraı• 2am yıırn: -
tır. Ayn· nicbetler d&hiltode yol· 
cıı tarifolerlne de zam y•pılmısı 
kJrarlaştırılmıstır Yeni tar 1 vı!. 
ba~ından •ı;baren t•ILik me\'k:i
ne girecektir. 

' 

t 
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lngiltere Nikahsız 
oturanlar 

B. M. Meclisind~ lngiltere denizaltı harbini 
Devlet~ \ırası ikinci r:~sliğine seçim ya~ıld~ k Z 8 n 8 C 8 ğ 1 n a e m İn d İ f 
Bazı kanun layihaları k a b~ l edıldı 

(Bat tarafı 1 .inci sa~iada) 
beb!ıerlne daimi kısırlık, daimi. 
hastalık hallerinin ilii.vl'Si lii.zı.m· 

dır. Boşanma dwaiarını kolııy

laş:tırmak hususundaki ~·eni bir 
adııına ihtiyaç yoktur. 

Pirinç unu -+ Mer• 
mer tozu-? 
Minire gölgesi derdemez he

men aklımıza dawl tozu gelir 
amma pırinç wıu denilinıce kimi 
aklına mermer tozır gelir ecaba? 
Biri kbrf.'t., t.~ta, zayıf, zavallı 

midelerin gıdası, öteki bazı du
varları, t~lan ba<lan• ıçin köreç 
yerine ku1lınılan bir nwıdde! Bi· 
ri hubU<batıo en naziklerinden ya· 
pılır, öteki taşların en sert 
ve en katısıııdan ... .Börinin övü· 
tülm<:mişi, çorba, lapa, pilav şek
linde insan midr5ine, ötekinin 
öv;itülrnemışi apartıma<ılara mer
dıven, mutfaKfdra de'ôkli taş, nııJ 
ta bilmcır nerelere basam•k ola
rak yar~r. Mıs:r koçanile buğ
day, süpürge toh1.l'lnu ile yulaf, 
lii.haııa koÇanı ile arpa ot1arı ara
sında yet ,toklcri yerler, yetişme 
şartlan, c ns, cibiiiyct ~akı.ır&Jı· 
dan uz•k, yakın hısımLık1ar, ak
rabalıkla olduğu iç:n geçen dün
ya boğı:"lllası.nda o!duğu gibi bun· 

~~.--.--.--.--.--.--~ .. .--.--~.--~.--.--~~ 
Ankara, 2S (A.A.) - Bi.tyük 1 Rumeli demiry<ıllan ~letrne 

Mll·lat. Meclisi bu•gün oplanmış- rJizamııamesin n zayi ve hasar 
tır. fozımfaıatına müıteallık cetvelle-

Cehıeıım açılıma.'ll.m mü.teakip ri.nin tadiline daİır ek kanun ıa-

Liverpul limEn1nda faali~et • Bir gemi kaf:lesi kap• 
tanlarına hareketten evvel verilen talimat • GemilE.r 

Bu davelarda görülen zorluk
l:ı.rın hakiki ıwbebleri hakımlc.
d'r. Sürat ve isabetl.,..karar ve· 
:rebilccek hak":mlere ve bu ha
kimlerin takdir h k1arına saygı 
gösteren bir ıemy:ız mahk~ 

sine ·ır.a!ik olduğum112 gün 00-
'Ştıçre d1val .... ı haftal~k. ayllk 
değil adetıa günlü..'< mesde hı!<n& 
alır. 

toşkil!ııtı esaı:uye kanıu=un 57· yihaısı da ]tinci müzakerefil ya- harp sor.rası düşünülerek sağlam yapılıyor 
• 
Ing;lizler! cephedeki moıha-

rooeler kadar alaıkalandmın 

·--- y . " 1 giderek hareket~ini dar bir r azan. • ' saha içinde t:oplamakıtadııılar. 

"r si'.rli tedb rleT alınıca dew.zaltı 

ıncı maıdd.,.;ıı, n aııkeri adli ha· prlara.k tasvip edilmiştir. 
l<imlerle romy'z mahkemesi Büyük Millıet Meclisinin bu· 
:m11ddu:umıuni ve muavinJerine günk,ü toplarotısında Maliye Ve· 
de şümulü c;lap olmoo.ğınm oof- kület baş hukuk m~avirliğ:nin 
sir}nı i:.'k•yrn Başve;.,iıct tezJIB. ve muhakemat umımı müdürlü-

bir mesele de der.izaltı ilarbiffin 
ge4Jnes ti:ır, ÇÜl'"'u yalruz In
giliz harp gayretlerir.in tempo
su değil, hata İngiliz halkır.lfl 
günliık y~yışı aenizaltı mıu:ha· 
re besiın n ge lışmesine bağloı:!ı.r. 

1 A. c ükrü ~smer 1 ! Demokratlar o saha içiıxi~ ıe. 
vil memurla beraber geldi. Ev· gemileri başka saıhaılara iı.i.oret 

Ankara Hukuk f.111.('t~'nde 
vela fuonun ku.mar..aanı söz ala- etmekıtedirler. 

rak kafilenın hangi yolu tak P Bir aralıık Aımeı-iltanın c~p 

~ın-in gerıye veri.l;mesine ait ğünün va>lifeleri.ne dev.\e: dava-
tooke>re okunarak kabul e<hltniş !arının tatbiki usuHerine, mer-
w Devlot şuresı 'br.ci daire kez vilayebler kadroswıda bazı 
reislığiı>e seçim yapıhnası hak- değ~klikıler yapılmasına dair · 

Ingiltere harp gayretlerini ida
re cdebiJlmck için dlşaroar. ham 
madde getirmelidiı. Harp sa<ıa· 
yjmin isti:hsaıl ni =ah cep!lıelece 
~ı.ın&lııdır. İng.liz h<ııl:kmın gUn• 
lük yi)eceğini yabar.cı ımemle -
kelerden ~ rtmelidir. Bunlan 
temin edeb:Jmek .çi.n de deniz 
) ar.'llıl'll açık buluındurulmas.ı 

lazımdır. 

eaeceğinı izah ett~ Gemı.luın suları eıı.izaltı geırjlerir..in faali· 
bır:ı «:ınden ne kadar :ıçılcta sey yebler'me sal>ne olmuştu. Sooıra 

toplanan komisyonunun muta· 
lu:Eıra t« rı~. ati.ede ki buhranı 
geç!.i'tırtt~k :.çin hıkuk nrzamı 
nı sebatla, ~93retle tI''Üdafaa •t
nıek :I.azmıdır. Bu :rrıüıcadelede 

kındakıi muhtelif encümen ır.aru- k.•nunun muva<kat mad>delerine 
l·~= ı oku .. muş ,r. Bu.rıun üze- kadar olan k;sım k~buI edi.lmiş-
<rİı>e ı<>Ye müraıeaat ediiereık Şü· tir. 
rayı Devlet ilwıç da•re ı·cisliği· Meclts gdlecek topla.ntl9l:ruı 
ne H.A2ıım Törngün seçilmöştir. pa,zartesi günü yapocaklr. 

~~~~--~~ı .. ~~~~~~~~ 

fAareşal Peten ve De Gaulle 
Fransızlara Hitap Ettiler 

---------
Mareşal haz·n bir h:tabe ila hgrkesi 
itaate çağıraı ·De Gt u'.le de Fransız• 
ların tirleşeceği ümrdini ti d rdi 
Vıchy, 25 (A.A.) - F;ransııı 

devlet reisi mareşal Petain dün 
akşam radyod.ı bütün Fra.nsızla
ca hitaben ooylcdtği bir nutukta 
eııcümle şöyle demiştır: 

Fransanın ishraplannı ha'fii
ktmek a,in hcpin.'zin <!''nden 
!'!' ..ı•ği k.a.J.3r çılışm.asını istedim. 
Herkes pal uıa df~en v;ı Heyi 
yapmadığı ha.de bir memleketın 
kurtarılab:leceğme in•nmaymırı. 

Londra, 25 (A.A.) - General 
de G•ulle <fön mkşam radyroa 
Frınsız mlletınc h::.ta.p ederek d1?.. 
nüştir k:.: 

Di~eı- tarıftan Fransız mille

tl, atıldığı esaret zmdanında mil

li b'.rlığ:nt ikmal etmek üzeredir. 

Fransız millet.; bizzat seçtiği 
bir tek milli hak.ni)"Bt altında 

v" .k~ndi yaptığı •kanunlara tıabi 

Bu ı.~ihsiz günlerde şereflj ka- o'.arak harbe devam etmek üze-
bbıb:nck içın hükCımctin emirle- re bütün deniz aşırı Fransı.z top-
rin<? itaat c.d rek 1birb:rinize ve raıklarıııın birleşeceğinden emin-
ban.ı y&rdım cd:niz ve çalışınız. dlr. 

~~~~--~-.. ~~-~~~~-
ERBAA' da 
(Baş l&raü 1 imci .saylada) 

1a1' tlhhl e'klplerlu bu köylerde faaU 
7cU~ bulu..Lüa.JLta vu.&Lı>.larllll ve bu· 
raıan içıo rcre&LD ,. .. •'UJlllar.w. ıcmıE 
ed-idıCini b ıa,rınekUd;r. 

Anka raci an ı ıcıeo Jtıhhi ekipler de 
EMaaya v11ı-m~l11.nhr. 

ı:r • ..ı.a lıYAU..au' •~oa101n enkazı 

k11laırıla.n.k r. sır.& evrak meydana 
rıkar;.lmlf ve bn kauırn Dah.IJye, l\.la 
Uye, Beleu.e, Po~ta ,.e telgraf ve dl
fer resmt d.aıreleri ı.aıdr,arda i'l:Jq .. 
maJln ıa te.~ .. ··r ba.:ı:lnuıilardır. Yın
lan blnı1.lar enkazı civ4•rdan t .. min 
olunan. ye Kı:ı:lay taraftndan cönde
rlJen kere&ı.e,tıı .. 9~;; ba.a.k2nuı ın· i 
~- ı a na l J.ın.uuş bulun.ma.ktadır .. 1 
İ:ışe ,ıert köy! ·Te kadar lemin edll
dıit S"ibi Erbaa.da ayrıca iki fırın • 
~ıJmak ·Lir &ıl ıe e-luuek lhUacı da 
b~ı1anmqtır. 

An:kar.ı, ZS (A.A.) - Tokat vııı... 
7ch içinde tıilyLlk kayıplara sebebi-
3-et ,-eırmif 'Ja-rı yer a.ı:ı:r--ıctm aka.bin 
de N•kswr ve Erlxıaya giderek lı.lıun 

&"elen tedb'rlerl •Imıt olan Tokal n.-
1 ine ttl.-ı C g-par ve yine filhhl &o 

kipler ve yardım vasdaı;;le derhol 
feliktt a'-hu1na 1l·rmut olan Sam· 
l'lln vdJsJ Faik Tilrtı ve Am:ısyı va· 
il i Ta.tat Ôlloel Dbifl70 Vekiletfnce 
lakdlr ed lmltıerdr. Erbaa kaymalı,_ 
mı Fani Kaft.anofla da tnkaz attın· 
dan ~"rifl'ılft'a 1n1 ID'iitıe~klp derhal 
vaztfeslnin bili.ün loaplarnı yerine 
&"el rmlt olmaouıda.ıı dola71 Dahiliye 
Veki.leUnce t.a.Jaur olwmıu,ıur. 

Noel günü 

v~ rllk verg·sı 
(Baş tarafı 1 İllet .,.yfada) 

70 muamele yapmıştır. 
Evvelkı; gün ve dünkü tahsi

lat diğer taraftan varlık vergisi 
mükellefleri borçlarını öd~ek
te devam etmııktecfül-c-r. Per
şembe günü iç:nde yatırı!'.>n ver
gi m'.ıktarı 2,329,216 limyı bul
m~tur. Dün de bu miktar ka
dar ve-ng; y:rlırı:dı·ğı tıilimin edll
mektedir. 

Varlık veogisi ced'vell€rinin 
asıldığı tarı!Jıten Wbaren bir ay 
zarfında veıog; borçlarını ödeme
)'i'nlerin is:mleri mal.i)'e daire
sinee tesb:i ohınarak mahallin en 
büyük marıye ıimirine b:ld:rile
cek ve sevke tabi tutulanlar za
bı<ta nozar<tti altında ilok to;ılanma 
ve tevz; m.:rkezler:ne oradan da 
müretl~p iş mahallerı.ne nakolu
nacllı:'..ııdır. 

Kürnhya, 25 (A.A.) - Burada 
asılan varlık vergi.9i listesine gö
re m<Ükellefl-er için tarh olunan 
vergi miktarı b:r milyon lirayı 
bu'.m~tad.ır. 

AMİRAL 
DARLAN'IN 
Öldürülmesi 

(B81 tarafı 1 incide) 
belli olm yacaktır. İkinci ınu,.. 

(B~ tarafı 1 inci sayfada) kııdder soru şudur: lı 
- Dadanın ölümü şimali Af-

ve iimıl meıı..JıdıT. MC<alımu dünya- rikıı dunımunda herhangi bir 
nın sulha vo iyi n'yellere kav114•ca· değişikliğıe sebep olacak mıdır? 
ğı halrl·1n 'a 1 üml 1 nlzi :fa:le ediyor. 
Bu dbnJye!le hep'nize mesut bir noeı Bizce, bu ölüm hadisesi De-
lemernı ediyorum. nıokrasyalann harp hedefleri ba 

B rleiill ınl'ltı'ler tararından kua.. k mından hiç Mr d·eği:iikliğe se-
nıla.u ~n ,.;ıff'r r. bu noele, 1!-.li-kbat. bep olamıyacak, belki de ayrı 
den tam bir ııımaıla b:ıhselmeme ayrı çalı,an Fransız teşekkirllo-
mti.iaiL buluouvorıar. rini bi:rJt:şlirmiye vesile verecek 
Akd•nı,ın cenup Jııyııarmda blrla tir. 

el ve 11e i.ıincı urdulo...rımu, filol.ırı- ~u U 
nn birbTl•ri ·• ®fru l!rrlivorlar. Vt KR AHMED 
bu iıerıeyı ı "'d• ıı;u. ı:aıinde ve Me c. f s l l a p ı lan 
Jerlne c•l<n Am-rlka kuvveti rl ta. bir ek t"f 
J'ahndan destek.Jeıı&.rorlar Te cesaret 
caruıorıar. An.kara, 25 cllodam muh<abirin-

:;ovy ı b rliii ordu! rı Alman mU- ı den( - Konya meb'usu Osman 
letıntn ruh Te <' mıne darbetor in· Şevk Ulu<l ğ ve Bolu meb'w;u 
d rlvar. nu d,rı e er n te klı-rlnl •'m Lı1tfi Büyük Milfot Mecl..sine 
dıd•n ôlcmf'k mümkün dei ld>r. 

verd k eri bôr kanun tckHı ile Önumuıdr görWecek daha b
0

l'fOk 
lşltr vaTdır. Bunlar belki ,ımdlye 

1 
İstanbul htemaoeti ve beledi· 

k d.tr ı • rd,kl ım11doJJ da ~elin O· yesinde çalışımı, olanlarla zabı-
lacaktır. F,.k.ı blı bunları &'iivenle t belediye hizmetini ifa ede11 
ita ılıy a ı:. z 'rıl 'mdi artık yalnrs memurların evveb ücretle ge-
de••liz. Arlık '•"• sUhtanmış de•ı. çe<ı lhizmctler "n tekailtlük 
liı.. Ve n:rlfemizl yapmak hu..~sund• 
en Jıaranlılı r.ı ıı .... ımı...ıe olduia &"lb<I müdd<'!t!rine mahs"i> cdil:ınes:.n.i 
aı'-11111 bı.tunlll'onı&. ıs.~lerd t, 

redece.lcluir.ı, hangi işaret veril- bu f.aal <yet Kanada saılıiller:one 
dıgi zaman 1:>u mes:ı.Iderl kısal iııtii<al etıniş. AmerJlta sa<.!ııilleri 

•• mevcut hukuk niz.tmının . ·ardı-tacaklannı ve hooı.gı ·şa.re ... e U· n.aı Avrupada Alrnanlar.ın e11e 
zatac...ı<larını anlat~ı. rir.dc bukman deniz iiısler ındoo mına koşacak vası'!<ılar dı:J'ıa z.i.. 

Bunda.o sonra askerin biri fe· binlerce ~ter uızakta oldu yadc t-erb.'ye ve yayın vaısıta4rı 
nerln• va z.ya••r L- 1- 1··-•a u·"n - L ·ı . oı.. b. r Biıuenal~;11 h•r turlu ~ ~ - '""""u.u - gunu ve .,u gıemı enn nasıl faa.U· 

U ugün İ.ngilterenin taşra 
U ile -lıaşlıca tc.ınru;ı Llverpol 

ve Mançester gıbi ~m& liınan
lariyle temin ed.ilmek.tedi:r. Lı
verpııl bir aral'lk ÇQk Ş:ddetli 
bombalanarak d.dkları yıkıJdı • 
ğından lng Qtcren<İ.n, bir müddet 
elir.ıdeki st.okıları saırf ettiği an· 
laşılımştır. O zaınaa, Lıverpul 
limanJI.d.akıi hasarların tamiri, 
yalnız bir şeh .- ınesoJ.esi değil, 

butün İngütere meselesi halini 
almıştı. 

malümat \-erdi. O.ckı asker yette bulucıduklarını e.·ı.!&o·=- imh&n ve ves le:erle halka ı.mam 
du,maın tayyarelerinin dost tay <lığı.mızı roylediğ m·z zaman nikilıınır. fuh~t&n fa~kı o.ima· 

1 
yaroleiindezı n.asıı tefr k edLeb>- aldığımız cevap şu cfönuştur: dıj\ı anlatıl'mak ve rı;edeni evl~n: 
JecekleM.i izah etti ve tayyare- _ Bugüınkiı denizaltı gemiıle- men:n hal.ka se-ıdır lm<;S• gıh'. 

lor ı;r a deji rm<'nlerde, !ırm-
1 J: rr s "m'Ş dolaş o!a 
bilirler! Fsl<Jt yetişme yerleri, 
yeı ,me rıları, c "S, cibiliyet, 
kemmyiet k-eyf-yet bakımındın 

birbirile zerre kadar ıigisi o~ına
yan ve her bakımdan aralarında 
dağlar kad>r farklar bulunan pi
r!.nç unu ıle mermer torunu bir
birine ka~tırı1) on !arı can, ciğer, 
kuzu sarması bir hale ~tirdikte 
sonra, bize yu~turulnnlara ne de
meli? Ne denrcck. 

le~e •kaı-şı gemiler uzerme kx>- ri çok uzalciara kadar gidebili _ tcc{'i:rl .. r &!.~<•'<le mU~•d•lyi 
nulac 1x>plarm nası] kuHanaca- Jer. Amerika &ah ller:'rıe kad:r te.;-i.rli kılmak kaıbHdir. I 
ğ.nı etmfilı olarak ana.Ltı. gelip OUTıo.ia gücıleıxıe f~'<!tte A r el n son nutku ı 

Daıhilıl Emn~t nazıcbğma b_ıılu~Ullc<ta~ sonra tekrar üsle- , (Baş tarafı ı indde) 
men9t.!p ola.n siv « zat da gemi- rıne dıöıı>el!ıılınler • douvwııi, zaı. .nı..tacak olaın her 
!er içindC'ki badtalama ve ca· Mık ıde:enôn bir saa!ıası da şeyın dl.>ç acımadan orı.ıdan kal-
susluk l:ıareelct.leıine karşı ~p • batan g2milnın yerme ye· dır:lması Iazınıdır, Nazıırlaı- hey- 1 
tarları uıyaruk bulumn.ya da· ni g<'!l"i inşas:yle kayrplarm te- etir.de ik ln<Cİ reis olarak buiun-

1''akat bu şehri ziya.ret ettlği
mh zaman L ıverpulwı her za
mar.dan daha büyük biır foo.üyet 
içinde bulııınduğımu gördük. 

vet etti. 
efisidir Bu sahadaki faaliyetin duğum 15 ay içmde Milwere kar 

Saaıtlenıe süren bu koııfe.. çok iltrı gitt:ği mııhakıkaktır. İn- şı l>.ç IDıLr imtiyao; ve tavizde bu-
raaısta kaptanlar not aleyorlardı. gi),ere&- iken Glaı;ko J.imanJ.lldı lı.oı1A.Lmıllll1~tı.r. S ty&ret dl.ey"· 
Bundan s>rllfa kapta.nılar fıkirle- Clyde nchr' üzerind•ki gemi in- gularla değ 1 hakikatıe.ria yapıı • 
rin' söyJ.ediler ve sıııa)]er sordu- 1 - M · J • ._ " d d şa,lını r.ördük. Neıhrin lki sahili ..... ag up ... ır mı ... eıt uırıya a 
lar. Kafileye refakat edecek O· kr.omeVe!crc< süren gemi tcz.r· ı,. yalnız ıkJUH" ve gahbin .kıeyfme 
lar. 'bazı gemilerin sür'atleri et- Jarilc dalt.rdur. 13., teZ€'ih- tabi oh:.r.;a, nruıdaıa.a ıç.n muzaıkıe-
ra!ı.ııda uzun mün~ cıldu. Bi>r !ardı vırmi d-Ort saat çalışıyor. ;reye g:rıpne ten b~ &eıWnet 

Birleşik Amerikadan, Oenu.'bi 
Aanerikadan, Afrikadan, H nQjs.. 

tandan, Basradar~ Rusyadaaı, 
TW-k~eden gelen "3-purlar bo
ş.::ıt ı ~or ve ıbu memleketlere gi 
decek olan vapurlar da yuı'.dool
yordu. Dokılar;ın ii.<ı'.ü, her nevi 

harp malzemeSi ve ham madde- / 
!erle dcl~u. Livc<rpul de:ıiz -
a\.tı mubarebes.nden çok müte -
essir o1muş hir limana benzeıni-
yord1L 1 

de sidi havada gem:ıe-rin bTbi- İn.gıltPr~nln her !.imanında gemi çaresı l•ı.;..ım"- B.r kı.rv'\'et siya-
rlııdcn ne kadar ""ı.k-t.a seyaıhat setı tak. • k kı.ıdr-".....ı.. -• iııışastın.a bü•·ük kermi verim;.,. ıp o.ıne """'""' ce-edecekler! me,;elesi etraıf nda ' -, • dik .,__ akc 

tir. Bu faal ıyetin bh- ömeğ-'.d de gı. • '-'Jm.l.r.. çıill muz · reye 
görüışüidü. Ve kwruından şu Ame:·ıka<lı gördük .. Dikkate :ı:ı- g4j;;tJk ve lwrt.arılması miıırJ.tiin 
sö21lerle konferaınsa niboruet V'e'l'· olan "-- · d ust b. k'-' 

-v yık1:r ki geN'k lngilterede ve ge- '""' -şeyı u.- ır şe ·-..e 
di: rek Amerikada yapı~an g<'miler kttrt.a1'iıık. Bir ço.ıc Frıııı=lar.n 

- Şimdi müıhüı•.ü za.rfl.a.rrıı- el rın.ic'·' mı•--na go· - '""" 
Çe'.ikten mamul çok sağlam tek- ... - ·~ "'""''" zı ~üm olan d• rei~ı: e'laı::ıa.k- vel'Je mücadele e:tiklerir.i ve et 

sınız. Hep'!ı.ize selametli <blr se- nele•dir. G..çn mı.:.harebe<le de- nı<!kte o..d.u1doannı bil ıyorum. 
)'aO"ıat dilerim. nizaitı geınôl.:-riyle m&codele .,. Ben ıher jyi} rano:.z gıbi haını;w.r 

A1'ı1:dı<k iti bu loonferıısta söy- derken Amer;kalılar:n ll~'P ve Jı.nn J:>n~o..ıegını u.ınıt ed '.Y'<> • 
lenenloerder. ayrı, müiıü.rLü zarf- rue>to., gemi yaptıklarını lh•tınt- rum ve ı.,m.t eıımebyız. Hertı.al· 

LJ u şehirde iloeıı. hareket ede
D k b'r kafilenin kaptan.-1 

lariy!e yap>lan kor.uşmada ha· 

lar ..çinde, bir tak•ıu rı~j talimat yarak bu def• bu derece ssığlam de b~ kın•tarm&kl.aı:. haşkıa h ç 
lar da vann:ş. ge'Tli yapamtı.dıldanndırki hikme bir gayesı olmıyan bir faaıfyet 

Konleraru.-tan buıı.o\.in d<miz lıir.. ne o!dıJtıuınu sordum. G rek için, g..,ı.sıJ.arm bri>lr....- ne 
'lr'..:ın f<.ales'ıni:ı:. ne ıdereoe . İTIGi:izler ve gerek Amerik•lıla- muhalefet gi>ster.memı.'leri gerek 

Zl1" bulunduk. Bi:ııe 'b:ıldirildiğfoe 
göre, bu lro:üera.nslar her kıa.file 
hareket edeceği zaman toplan -
nıaktaclır. Konferans )iman da'• 
resir..de 1x>pleındı. B1z muayyen 
saatte lrorı!erans salonuna. gir. 
dğ<imiz :z.a.ınan, elll kadar grmi 
kaptanın.,,, UZ'lln bir masa et.Ta 
fında 1ıoplanıdığırıı gördük. Bir 
m&ddet ro:·,ra ka! leye ref::ı'.tat 
edecek olan fi!onun kuımar:dıın:, 
b&abcı.ımde üç a::ı:<er ve bir si-

ZllT şaiJll.!ar altında yapılmakta 1 nn muharebe ~dar mı.fıa..ebe- mekted.ir. 
oldui,ru hakkmda derin in-t."balar den sonraki devri de d.:iı;ihıdük· Akn<.nlara karşı savaşan hiçbir 
la ayrı'd k Bununla be.rabeı., leı'ôni ÖğN'ndim. kiıru.e 'bewm diı;L-nanmı de~4-
gerek İngiltere ve gerek Ame· Sözfrn kısası f~iliz harp gay- dlı.r. Faka bu.gür.. hayati e!ıem-
ri:kada ö!{rer.d.iğ mize göre, de- retlerin in en mühim ~tfhaS>nı bu miyıeti hai mlan şey, ha.ns12Jıa.. 
"i.ealtı ımıharebesin'ın hızı yaz denk!altı muharebesi <l<.-1.ı'.til et- !arın v~,ot l<ayıbe..neıdeıı .ltimm 
c•kıp da oon'baJı.ar ve kış geldik. mektedir. Ve gı;en muharebede etra!uıda olursa alsu.ıı., •biıı1.eşıne-
Ç<t azakm~1IT. 1 o'duğu g-.bı, bu defa da hu mii- ler <lir.. • 

D enizMtı gemileri zaıı:nan codel~i er geç kaznns!'akl.ann- Amiral Darlan Ş'Wllım i.live 
zeman sürü halinde Atla.n- dan em:n ol~klarını bize it.de etmıştır: 

t''lt der.ız:nin şu ve bu sahasına etmişlrdir. Şaı.'h> mır.. az eheır.ımiyeti var-

Sovyetler taarruza geçti 'Iunusta taarruz 
La ~.r2ıftı 

dır veya lıç elıaıım•yelt y""1:.u.r, 
a.s:.ı olan bır b :rJğin gıerçooeş
mes.dir 

Burada 'bir tıükı'.iroot tesisti 'ba 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) ı 

~yorlar. Sov):et ilerlemesi o 
.kadar h~ıdı:r ki bir çok mü.da
faa mevı.:!1eri dü,m:ın taraoı:ın -
dan k.uJl.a•:ıı·ıaınıını ~tı.r. Ruslar 
bu çok ts:hı;timl nokıtaları çevi-
r ~'Ytır ve bu ııo:<tııiardaki Al
manlann rix.tini kesiyorlar. 
Şimdi ilerleyeı:. Rus kuVV'!tle

r"n.in Jl,1iJlerovo ve Vareş.ı.vvıı;rıa· 
da giden b~ka ömml 'b;r oe.ınir
yoklna y.ık:ın olduklarına şüp!ıe l 
yoktur. Ru.slar bu taMruzda 1 
sürpPiz ve sür'at unsurlannrlan ' 
9-'k fayda!arGJ!.~il<iır. RUSıar 
3000 ·Ia=etreden fırııla olaın bü
tün Rus - A>ım.n cpehesinde 
teşe1'büsü ellerinde tutıeyodar. 

Kafkasynda da taarın başladı 

Mo..>kova, 25 (A.A.) - Rus 
louvvet!·er Jrı!·n Kafkaslarda dör

düıııcü bir taarnrza geçt Jcleri bıill
dirilmekte:lir. 

N alçikin cenup doğusur;Ja bu
lunar. So-.•yetler teş..•obfr.;ü. ele 
alara>k Alman mukavemet hat.;
nı Ju> JL~lar ve 20 t.:i!.Qınetre ka
dar ~lerlem:şlerdir. 

Kafbsyaia baışlıyan Swye>t 
tol rruz le Ro.toıun nu=m ' 
ikı Jtn.skaç arasma al .ınm.:.sr pek 
müır.klır.dür. Gerçekte, >biri ge
neral GolHrov, diğeri ge.nıeral 
Vatu1m kurnar.das nda tki lruv • 
vetLi Rus lııolu §i.ınalden Herle
mektedir. 

Kafkasyada Alagir ve ba:u 
§IChirler alındı 

taarruza geçm4'ler w düşman 
mukavemetıni hırarak 18 ilil. 20 
kılametre ilerle:n".'Jerdir. Kuv · 
vetler niz, Dzurıkay, Kar~, 
Aro1>1ı, A:lagW-, No0;.;.au gfoi IDÜ.· 

him mevkileri işgal etınLş!€rdr. 
Orta Don çevre;inde kuvwt

!el'im rin taarTuz hareıA1Ctleııi de
vam etmektedir. 

Kuvvetl.enniz, en öneı:nılila-i, 
.Mıhauovo ııe Alekısan.cirotski, 
Koloo.wı, Maakxıvo - Be.t"l!WYQ, 
Sel ıvlilf.ov:ka ile &"'°5yrııka,y a ve 
l\fu:utır ... kaya çevre merkezle -
rindec ve Tchaıkin ve Oneptu· 
ho~ mü'him demiryolu durak· 
lacıı.ıdan ibaret bulucı:a.n b ~k 
crr:a.kwı mahalleri eie geç.mli'" 
ledir. 

Bölge merkezıi Voloclı:ino'oon 
işgali eonasıruia diıjn'.ar. ölü O· 

!arak 3500 er ve sı..ba:Y kaybetr 
mi.şt r . 

ALlllAN TEBLİGl 

Berl'n, 25 (A.A.) - Alıtıan bOI· 
selnde d'Ü..'manın mulead ... it h .. C'1llll--

ı ... rı pu:,At..r.ulmıit ve hucuma haıı.r· 

W.an bazı kıtaJarda topcumusu.o. a-
lı.;.ŞIJe k:(.men ~i'ılm:.ttır. 

Dün DJıt bölı-e_,ın~e yeni ret:rile:n 
ta.kv ye k1aalarwın yardımı ile kalı· 

ram&n :ı f3h J.ll kuv,·etleriı:Wz bir 
~ blll<talada kar~ı hiıcuma &•çmı,. 

•ir. ı:eııı ıe l.s e~ıleo hail.. ki açık ser 1 
lerde-n left. tek kıblarımızın ar~.ına 

du1Jllt:&e ,ıı,an orhh ve motorhı dÜf 
ınan kuvvetler& ıeıln aavıuzl .. rda ını 

ha rd im tir. 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
hatı Ü6tüvas ınd:ı.ki savaşan Fran 
sız k:.'"atlan, sem gillerde Trablus 
gaııbın cenuli>undaıki mınta:ka O· 

l.aın Fi.zanda Mih,·er k:uv~leri 
ile bi.r mı.ıharobeye girlşm~ler • 
dir. 

Bu harp çevresi, 8 ine· or-
dunun Trablusgarp şehri ist1-
kametinde Roınme li takip et· 
mek.te oldıuğu çe'Vfedır. 

Frar.s:ız .kuvvetlerin n ilerlemiş 
oı1arı. tınsuTları, düşmanm motör
lü miiirezesiru irıhizama uğ.-a.t
mışlardır. Bu haber, savaşan 
Fransız kuvvetlerinin 'kontrolü 
a1tında bulunan Brazzevilıi rad
yo iota.syoıı.u tarmından verilmiş· 
tir. 

Mi:h\-.ere karşı yapılmakta o
lan bu yer.l hareket, kafi mik
tarda kuvvet:ler tarafından y.apıl 
nuş ise Rommelir.. ric-:rt ha.faıde 
bulunan kıtaları iç n büyük bir 
telıli!ı:e ola.bili~, çunkü Mihver 
kuvvet'.eri, k.açma yıollarırı:ı:. ta 
ma:niyle kcsılmi~ okluğu.:w. gö
rec':!'.t 1~rJ, ... 

yırı.ara ı:trmı:;~ır. 

Alm~nlııır cephe ta bibi yapıyor 

Ankara 25 (Radyo gaızetesi) -

Almanlar Ş:r 1IU11ağ1 ger let'inı:le
l<li kuvvetlerini de Çl"kmi erdir. 

Yapilan 'bu rephe tıtıfırhirin ki· 
fi gelm ıyeceğ1 gô~ktedır. 
s~vı etler Şir ırmağı bat Mosilrova, 25 (AA.) - Sovıyet 

haber !er bürosunun hususi tob
liği: 

Son gür.! rde kuvvetJ.erim "z 
Na!ç.k cenup d· ğu çevresinde 

da Mılyu Sin5kaya'yı iş at ede
rek Kafkasyada 25 kilometre 

ı;0 ,. •tl<rln bütun hurunı!Arı, 1< u ilerlemtşkrdir. Ahnanlar duru -
,.ı. kanlı mubarelı<ler nclcesiade ' ma bll.!i bakim olamam şiardır. 

Ct"~euin nıerkez lli.a ımln:te duı· 

manın daha hafit kuvvetleorı,, 7aptı· 

it bir t•k biieıLaıUr da ak•-'• ut· 
rablmıthr. 

llm•n c&lilnun dofıa reııabunda 

his mevzuu d ğlldır. Ben sadece 
Ş ır.ali Afrikaaakı Fran.>ız men.
fasıtle.r:ne nezaret e::l!lyorum. 

Dev le reisi esırdir "" ben o
nun vekili sıfatıyle m«.J.i menfa
at..iın bekçisi olarak haıe>ket edi· 
yorum, Fran.sa yeı ia<.-n hür ve 
mukaddaaıtırıa hiı·kim olduğu 
zaman, s yasi rejimin ve mesu.I 
~!erini k.er..disi seçecektıir. Ba.· 
na gelince, •ben o :oaman çıe kil
mek i.ın.kan1<1ı bulaca.ğı.ın ve va· 
zifeme ntı;ıy .. t bu.lınuş gözü · e 
bakacağım. Ame~lkalılar ve ln
giliııler, zaier kazandığı uıınan 
Fransız bütünlüğünü 1939 da 
olduğu şekilde t.ek.Nır tesis et 
meği resmen teahhü.t etımişler -
dir. 

Ankara 25 (Radyo gaızetesi) -
Alman radyosu chain Annirat 
Darla.r.m. bir talebe tarafoıdan 
öldümldiiğünü 'bikLrdikten soo.
ra StdJdlıo)mdan gelen bir ha· 
bere göre Darlanm M ster Çör· 
çjl tarafı.ndan ôldürüklüğünü 
söykmişlıiır. Darlan y·aralandıık -
tan sonra dostlarına son söz ola
ırak şunları 9Öy'1emjştir: ·Bana 

artık y ardnn edilemez. İ.'lgıilz
lur lııedefterine umşıınşlanl11" .... 

Btınları Alırnar. ,.adyoou sôyle
mişt r. 

Ruzvelt trcuürlerini bildirdi 
Vaşington, 25 (A..A.) - Re:S 

R006evelt, Amıral Darlanın o'.ü
mü hıııberinl ö~renince şu demeç
te bulunmuş~ur. 

Amıral DaTlan:n kllli, n•fret 
uyındmcı bir cinaycWr. Bütün 

b:.rle!<ımş milletlerin bütün z;. 
ma!!"d ·ları bu demeç üzerinde 

mu•te!iktırler Yalıuz. 
faşıstlik ve askeri 

rmzileııin 

Alçak deme'•, ıea:il dtıın"1:i, utan· 
maz demdi, soysuz demeli, haın 
demeli, .!'.; ahın belôsı demeli! 

Kimlerlen bahsetmek istediği
mi anlad:nız değıl m;? Diınkü 
gazetele-de tabıi siz de gormü§" 
sünüz.dür Ş•mdi el(! pfr·nç ununa, 
yani trorp.-, hasta, zayrf mi-delerin 
gıdas1 o!nn p1ır nç ununa mermer 
tozu katınaya başlam>şlar. 
Ekmeğ kum. kül, pirinç ununa 

mermer t.ıızu katan ooysuzla:r, di
lerim T •ondan, kendi mesane ve 
safra kesclerıne biriken kum '1.-e 

taş sanc:lar. iç' nd uluya uluya ve 
ıztıraptan duvarları trma!aya tır
mııhya c:.n vesrinler! 

O•man Crmal Kav1"1!1 

AmiraJ Darlan'ın 
ölrlüriil nt:!5İ 
(Baş tarafı 1 iııe! sayfada) 

3 de mesai oıbsının bulundugu 
kor'dorda katledilm~tlr. Ö.ıim 
halinde yaraL>nan Amôrat hast•· 
haneye g<ölüriılü.oken son nefe
sin.i vennişt.ir. Katilin 20 yaşın
d'a bir genç oldutu söyleniyor. 
İsmi henüz i:şa edJkm~kte<:fü. 
Katil saba'lıleyın yu.ksek koml
ser.ik drresine ge!mış ve Amiıaılı 
görmek isted:ğini söylemişıır A
miral daıreSir>de bulurımad ın· 

dan l<atil geırı oonır.uş ve tckr-r 
öğleden sonra gelm~tir. Burada 
Amıralin bü.rosunda bir kaç a

dıme gride durmuş ve A~raln~. 
bürosun• gitmek frzcre kor'do·
dın geÇt ğlni gwüıııce ateş etm...
lir. Bınl:a~ı Foureade silahın JS

<tikaır.et'.nı Ç('l.irır.eğc teşobbüs 

etmişse de, di:ı.inden bir kıtıııun 
yarası almı~ta. 
M;lli Kon..'<?y bugün oplanıyor 

Londra, 25 (A.A.) - Am.ıal 
Darls.n ta.raf·nd:ın kurulan mJ
tı konsey :ızasın<l•n GenEral Ber
geret b~n Cezıyir rad''{)nt.:ın• 

da halkı si:lcünete ve bi.r!Oğe ç:ı
ğıran bir beyanname neşretmiş
t·il'. General ·bilhassa şöyle do
mektedir. 

Fransız Afrik.a sakinleri Am:
ral Darlan Almany•ya kal'Şı mü
cadelede ırüttef:.klerin yll<lı ba
şında Fran.sız millet'nj t<ms:l e
derken V{.Zİfesl ba~ındı o1düMil· 
dü. Bu c'ııayet bi1..i ayırmak ŞÖY· 
le dursun, teısıne olarak bütün 
Frımsızları bu günün en önemli 
iş: olan t<k ıınili:adelede b'zi sa
dece bır>O'tirec•'<Ur Gent>rtl Gı
raı.:ıd Bt~l;unr.dl!ll s:!atile ni
zamı muha!a: a mes•aJıvetipi ü
zerine aln:akt.ad:r. Her türlü ay· 
n1'.k çılrnrmn t•Şlôbusı.ı mcrlıa
mets!7.ce ceza1and1rı~acakt r. 

Ş'mal Afrika Fransz mılll 
konseyi priıı t"'fllanarak, Ami
ral Darlanın ölı'nıilc ortaya cı

kan sjyasi JT't~e 1 e-yi tP.>tl<ik ede
cekt'r, General Nogu€S ve Gene· 
ral :aı>issor Cezay>rae bek!eme.k
tei!;r. 

---- - === 
ka türlü dü<Ü;ür. Darlanın dt:ıti-
li veya k:ıti,:er:ne süratle dale
tin t~tlik .:d:ileceu•ne şüphe yok-
tur. 
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Dokuz yıldrr 
aranan bir· 

katil bulundu 

• 

' 

tj.ııtı.iJar J\ı.l•yc .B'>"nc Hukuk Ha 
lt'mlil!in<lon: 94 l /1234 

Gelatada Bcr~~ <le ınatıalle::.r.. 

de ~ ?.!usa c&ie.i:Wc Gırasya ,.~ 

Xaloırun \-ari;lcn ibaK .. l\bore:;ı \'ti' 

K atll isim değifti· 
rerek bir fabri~ada 

ça ışıyordu 
Dokuz sene evvel Elazıgın Si

livriee kazısını'! Ha.rbau köyünde 
ı>tııran Hatice ile koc•sı :Mustafayı 
k,skmçhk yüzünden mavzerle 
ö1<1füen ve kaçan Nazmi d~n ya.
kalanmıştır. 

NHATv.ICUVVET 
YERiA 

Sara AbGresi tartmdn Kd;&öy Rat'.lll 
paşg mahallesi R~htım l :tttelt' soı"<n

ğltıd:ı 108 numerda Avrom k:o; Mal
ltona ve ay<Ji adre<te Avrm Olilu Sa· 
baıtay ve Avram o&Jıu. kak .-c ayn• 
adreste İS&k o,!lu Yako Mornno ve 
Galat.o, $thkulu mrhalle~l Deasirnıen 

'°1cak 14 numarada Avr ,ın d:ızı v:.. 
da ve Galata Hoc8 ·• .. ~ ... Efendi me
baile:;indc I.il!.r-_1 ttanda'< 60(,.ağınd& 

Papdop<.~~s ;tpartmı.a.nırı.d.ı 108 nu
marada Sabatay oğlu İsak ve Saba
tay lıı:cı sol, Sai>ata,y o~lu Mordlahay 
ve Saba~ kızı Fani ve llra.Jt\1 digeri 
V~torya aJeytıler-'ne 8\'llan BJ«lfıı le• 
b1 m ... ·aı!ınm icra k:1ın:-n Llhf·dknt 
ve mubaitemeii son\Dda mür:dei.a
lcyhlcr:n ck.ıvacılarm mur:ı;s, M şon 
MontlynM bainp e&elrn<! şartına 
_rıa,et etmtdtlklt!ri taht~W. eylemli 
bulunduğun:.r:o KaClkıöyCn:'.'• Rcıs.iro 

paşa mıı:halle5oc',e İe:t.ele R>lıl·m cad 
~de kiiin eS:oi 47 ve 83 ıı ancraı 
bir bDp hanenın dıörttc &i hl!'•<'- ,:mı 

dav&cıltıTdan Grosyıa ve birer hi. e
sinin :bak Ay.Eros ve S::ı.rn Aynros 
namlarına teıs.cıh suretile L-pu kay. 
d>n<n luolıi!ıine ve 400 kuruş iJam 
ha-retle mosro!ı muhafttoeır.e!"lln müdı
de<ale)"hlere ,.ı.Q.yeline müddelaJcyh
lerden Sol, Vida ve Faninin vtcnhla· 
rınd.a. diğer mo:ıdcleialey<lılerin il!Y•P. 
lıırmd.a 18/ll/942 tar'.hhıde diğer 
m!ldrlel•leyhJerln ""'1Çlarırıda 18/ 
11/942 ıar;alooe t~W katın OT'1k 
fi.zere karar ve!''.}:'ıiği t bliğ yerine ka 
im olmak Ole ere IJ~n ohmu. ( 77118) 

Nazmı hfıdiseyi müteakip ~-eh
rinıize kaçmış ve kendisini Ahmet 
diye tanıtarak Eyüpte Nuri Ab
durrahman oğwllarının dokuma 
fabrikasında çalışma.ğa başlamış· 

tır. O günden bugüne kadar ara
nan katil dün müddehmıum!liğe 
teslim edilmiştir. 

BULMACA 
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S•hıbı· t.. 1 Z Z il T 1'-.rov .. 
Dir.ldnril· r~v.ı .. ı KAl'abilrin 

Basıldığı yer: •SON 
TELGRAF. matbaası 

s i •• 
SOLDAN SAGA: lstanbul Levazım A nirliQinden verilen Askeri Kıtaat ilanları ] TURKIYE CUP/ t\URIYETI 

ZiRAAT BANKASI 
l - A~ellkte bir rütbe, tersi :rqbll
z -E*J S1Jill, &ersi ölüm zamanı.. 

3 - Can. &.cntl •o (ATaMa). 

f - Kaim -· ıeri dtğil, 
1 - Gunlerden bit' ıiin, Jin.Jı. 

1 - Bir adet, saflık. 
' - t,.ı cim l>ir tabla, m.uıa•ız. 
1 - Te~ Hlndlstalım mdleal, 
t - Teni sobadan ~ d

İşarel. 

YUKARIDAN AŞAGIYA: 
1 - AJ'afi &1ylllr, lersJ bir nevi ma-

d,n. 
2 - Bir renk, masiklde bir mat.m. 
3 - Büyüle., v&Jlde., 
S - Büyük kasaba, Noel 
1 - Var ol. 
7 - Bir haYVan 7avrusunun baiıt' .. 

m ası, edebl7atla olraşın. 

1 - Banmdan bir &1bı evvd. 
9 - Tet'Si •elimetle. 

(Dünkü bulmacam1z·n "•ni) 

ı 2 3 4 5 6 7 8 9 

..'.2_, K • • ı Ş ER[ F 
K•AS• K:!_ R E 
- ı-- -
•ALAY •Yr L 
llSARA Y•N E 
IŞ•,Y .... AM AK• K 

1 
2 
3 
4 
5 
6 ıı:; K'•,Y A N AK• 
7 
8 
9 
~{r ,= ı~ A Pi• 

K 1 •'Y 
F E L 1E K • •IYIE 

U/1%/lHJ CUMARTESİ 

7.3<0 Pl'<lenım Ve Mcmldlret Saat 
Ayan. 

7,33 V'ü<:Ulllirr.üır;ü ç•lıştınıhrn. 
7.4-0 Ajana Haberleri. 
7-" - 8.3<0 Mü.ı;;:c: S<morıil< pro

eram (Pi.) 
13.30 Frogram ve .Mamldket 5a<ıt 

Ayarı, 

13.33 :M~: Kııı'>:ılk p~ (pi.) 
13.45 Aj<~.s Haberleııi 
l4Al0 Müzik Tüıkçe plJ:tlar. 
H.16 M.\ı.:tı .Rıyaı>ll \ l•.l I' Ba,.. 

do.!u. (Şef: İlıo;an Kimçer). 
14.15 TemDil: •Şu Patavaıocuı yap 

tığını Doiı;ru Bltl<zyar ""'"""' 
™Z?• 

U.05 Konuşma (Vi>c:l1Clünıli2ü 
Jışh<alım). 

ça-

15.15 
ll>.30 

K-.ma (Koıı.oer.n Ta:t.dml) 
JQ'O'·i;..Lı_U-c:urrh..ır ~t 

Or«e>trse, Kocsıer.;,ıın Devlet 

Beher tonuna 40 lira tahmin edilen 500 - 1000 ton dolamH 
nümunesi evsafında olmak üızere pazarlıkla satm alınac~kıtır. i
halesi 28/12/942 pazartesi günü sa at 15 de Ankara<la M. M. V. 2 No. 
lu satın alma komisyonunda yapı lacaktrr. Ayn ayrı taliplere de iha
le edileb lir. Kat'i temir..atı 6000 liradır. Taliplerin belli vak.tte .ko-
misyona gelmeleri. (1986 - 2487) 

* 200 : 300 ı:trelik 200 adet galvanizli benz'n bidonu pazarlık· 
la satın alınacaktır. İhalesi 26/ 12/942 pazartesi günü saat 15 Je 
Ankarada M. M. V. 2 No. Iu satın alına komisyor.uında yaptlacaktı:r. 
Küçük bdonlann beherinin taıhmin fiyatı 75, büyük boylaı·ın 90 li
radır. Taliplerin verebilecek1erı büyük veya küçük tı donlar için 
kat'i tem natlarile belli vakitte ko msyona gelmeler!, (1893 - 2494) 

* 20 ton kaplıea ile 20 ton darı (kuş yftni) pazarlıkla satın alına· 
caktır. Satmak isteyenlerin nümun e:crile birlikte hergün İzmit bele
diye karşısında askeri satın aı:ına kOmisyonuna müracaatla!). 

(2000 - 2511) 

+ 
Eilmes~ blr mutfo:t \r..ş"'ı kap: ılı zarfla el<siltıır.eye lo<ınrooşNr. iha-

1"5İ 9/1/1>13 CUll'l&rles< gili>i\ saat il de Aır.!canm.:ı M. :M. V. 4 No. lu sat:n al· 
""' lromlsyonundıı yp:J..-c:ı"~t.ır. Tal'pJerln b•lli "'atl<>n bir ranıt evveı kanurı1 
veı;!talar'le t<l<Jlf rr.e!tluploruu lrombyum vermeleri. Ke,.f bedeli 26,363 
Ura 40 ltun>ıJ ilk t~ 1978 lit1' 47kıuruytuT. (1979 - 2480) 

..... 
50 tor. Jnıyrul<lu locyun eti kapılı zar!1a .;..,ıltm.cye lron.In\şlur, İhalesi 

16/1/943 ııiJ!'.ü saat 15 de ArJ:tıınca M M. V. 8'1' No. lu oatın alma lıxxrJs
yonundlı )"Op>laooktır. Tahın.n bedeli 68,000 !lra ır~ teırı'natı 4600 loradlr. Ta
l'plerin kanuni v mıarile t<!<lt m<.l<luplarını ihale s:ıatlad<n bir ....... ev-
,,.) k.<llll"J..,.,,.,.. verm<"ri. (Ul96 - 2497) 

+ 
~ıda miktarla!') Y'1zıll llğlr etleri kapalı zarflı.. "'1Gltnıeye loonm.~tur. 

flıaıeıen b03larıncll yazılı et:n ve saattenie İzmit Beieeıyı~ k;ı.rp- ınarlU as.
ıteı1 satnı alma korr~yon~On yp1laCO!<l?r. Tal ple·n kfl.ırunt ve. (alariJe k~ 
Uf ınekt\ll)al'JW. llı.ale s:ıatiaclen bir şa:>I. evv,J kr-<l'.ls:ı'OIU vcım:lcrl 

Miktarı Fiyatı Tem· nalı İhale S"iln ve 
kilo ku~ Ura sa.ali 

40,000 µı 2400 4/1/!H!l a 
ao,ooo eo 1800 a • • a 

(1970 - 2415) 

* 98,201 lira :ro 'louruş Jt.,,:t bedelli Kırr10ka<dc bina lr.-ı k."J)alı ıartııı. 
<Gı:silirneye 'kor.muştur. İhalesi 4/1/943 pamrte;i günü saat 16 ea An~:tl'.ca M. 
l\.f. V. 4 No. ıu satın alma komlscr~ı.ındafapılao::ktır. İlk temınatı 5710 Ura 6 
~. Ta~pler~n ltıBrnıni \'cs.'l.~:ıl:ı.rl'e tekl~! me~(tuplarını Uıale aaatindeQ 
tı;;r ""8t eV\-el loonY. yona vermeleri. (1971 - 2U6) 

* 
Ank:ara<la gc»terilcceat yerde aşı 11<rom evi tn.ıası l<apa.Jı z:rrııa ek'!ı'taneye 

konmuştur. İhal ı'1 30/12/9~2 çcıarrbogll<ıü •aat 15 de Ar!k-:ırod.a :M. :M. V. 4 
No. lu satın alren ltom'.ı;>yonımdn Y'IPl'a~a.!ct:r Keşif bed li 263,200 ]ıra ilk te
minatı 14,2'78 lirad~r. Tal:pıcrin kalllZ:l vet<aarile tekli! rno!ttuplarını lhle 
&aatınden bir 6a8t evvel loom~yona veımeleri. (1941 - 2323) 

* Kapalı zart uou1'lc 8000 kilo <ğer sabunu oatın alınBC<1ktır. Evsaf. ve 
hu!ust şartları koırr.:~ Y'O'xiia görülebilir. Muı.-:itL'ra.t tenW-:atı 1410 Ura~ır. !hale
li 4/1/943 paz.arii!iİ &üınü ı&ant 1.5 d-e y;pılncağ:rula.tı tbtckier!n ihale scat.ncien 
b:r saat evvel temlnt ve İekl'f mektuplaıile Hori>'yc'<le YodA!c Subay okılılun 
t1a 09ker1 posta 920 rnt.m alma lııomL.yonuna miir.'.l<:aatları. (1969 - 2393) 

* konsova1ıuNarı aılonlaı:md.an Tahn)n bedell 100,4-00 lira olan lli'OO adet .->dllt niiroorıe ve srtn&mcııi-

ıa.oo 

19,00 

.18.45 
19.30 

1945 
19.55 

:W.15 
:W.45 
21.00 

21.U 
21.45 

22.00 

22.30 

22.45 

N< ltkrıNeırl. ne lWUil olrtıa:< üızere 6'ltın allnacoktır İhılai 4/1/943 paı;ırt'51 ıtmu saat 
J>ro&ram w • Moıneket S...t ış de A,ııkarda M. M. V. 4 No. lı> ımtın all'l'.a !oom.i.!;l'Of'udi'a knp"Jı zarfla ek
A;yar~ 1, ı.ıt.me;ye ;oomncşaır. İlk lemlnatJ 0720 Vnıdu'. Tal:Plerln kaoonl ""'""alarile 
Müıılk: ~ Dana Orkesl""" l l<lkl!f mektuplaI'.Ill lbale sıalndlen bir saat wvel lcıcııtııleyon. v•nnelerl. 
11 - Her TelGerı proeramı. (197' - 242-0) 
Şef: Nilıad Eseng.n, * 

H:>dyo Coc'* Klübü. 
Menli<!<et S"1>t Ayarı v., A, 
jall6 Haıberl ri. 

Sertıe t 10 D<lki!ta. 
Mili.il<: Kill'd'll1*allktır ın-
kam1odan şr<:.-ılar. 

Radyo Gazctes. 
Muılk: Şaı<.u ve ~!er 
Kor."""'1 (Ken<fomW Taneye 
lım). 

~: Diı>l•.y<ci İstekleri. 
KOill..-ıa (Mesle!der klnu§Ur 
yor). 

lllilzllt : Radyo Salon Or:te .. 
tnısı. (Ştf: Necip A:ı<ın). 
Memleket Saat Ayarı, Aj&llll 
Hberleıi ve Borsalor, 

• 22.50 Y•rwlti proıram ve .. _ 

30 oeı lira 9() kurı., !oeş!f be<felll Kırltkelede 10 a~ anbar infas kapall 
oıırlla 'cltı!ıiJtmeyc kıonınuştur. ihed 4) /943 pazartesi gilzı(I roııt il de AnC"'" 
rada M. M. V. 4 No. 1u satın alına kom,,-yoıwt>da yap"1acM!ır. İlk temlw•<ı 
ı256 lira 15 kur!J\lur. Taliplerin lk.rnuri v""kalanle tô<I f m<ktuplannı iha-
le saatindtn bir •aat evvel llcoınİey<ın ~mıelerl. (1976 - 2421) 

* Ar.karada ~i hııs1'ıhamsl tevsi trıçootı paıarUda el<slltm<>ye Jaırırnu" 
tur. !twesl 29/12/942 salı iüni> saat il de Ar.&uıra~a M. M, V. 4 No. lu sa
\ıc alına ~IJl'llf~orıu:>dlı yapılooktn'. K<<ı! bedeli 176,0@6 lira il laırı>ı ilk te
mJntı 10,054 Jira 31 kuruşWr. T~lpleri' belli valkıltte komisyona ıelmeler!. 

(1950 - 23") 

* Gölcükte &O çl!t lı;Ql evl Y'!Jl'tınlması kopc:ılı zar!ln el<..<il1meye ik'oıım\llt' 

tur. lmı«• 29/12/942 oh gilı>ü saat 15 de Al"!kıarad& M. M. V. 4 No. lu satın 
alma Jwmkyıı.nu.ııda yap:lacad<l;r, Kqıf bedtll 978.583 lira ~O kuruş ilk teml-
1!'.:atı 42,393 ı.ra 34 kuru~ıur. Tal pl riı.kanunt vcıfkalarile teklif mektuplarını 
~ale sau'llnd.,. b'r s:ıat en;el loo<rJ>;f<)OG vcl'mklcri. (UH9 - 233t} 

·- J.:All-• ·--- -

MiXelıhlt nom ve besabıı>a ~,579 kıllo """ sabunlu k&ele paııarlıkla sa
lın amed<tır. ihaesl 29/12/942 .. ıı iU~tlJ saat 16 ea Ankra<la M. :M. V. 3 No, 1 
hı satın alma lromiS)lonunda y&pılacaJı,\tr. T._,nin bcdell 435,613 Jl?'l kl'l le· 
ırılaıtı 42,342 lira 8 kunıı:ıtur. Talıpıer'n bellı vakitle lııo-T>is)orıa ıe.imeleri. 

(1982 .• ~~d3) 

+ 
J\4111llakta bir paY)"On lnş~ p:ızarlılcla elmiltmeye konrınıştur. İhalesi 

29/12/942 ı;ah günü ...,t 16 <ia Aıt.oarac'lı M. M. V. 4 No, lu OQt.n alma k<ım)s
;v<mun<.a yap:laci<l.:r. K.ı,<iıf b deli 144 030 lira 85 k.ul'UG, ilk tem.oıru 8452 ı-. 
rııd:-r. Taliplerin belli W:Utte ~na gebnelert. (1894 - 2495) 

+ 
Behe: metre;lne 560 kur~ tıı.l>TJn ~l<n 20,000 metre kaput!Uk lwrnnş 

pa231I'lkla satın ahnacciktıır. thaesi 28/12/942 pa2a.rteil günü saat 15 <le Anka
rocıa M. M. V. 3 N<>, 1u aatın al:nıa kom· yoı:ıur.da y3pılacaktır, Thınn tutarı 

112,()CC Jlı·a kut't teminatı 13,700 IU'3dır. Tal plerın beli< vakitte lt<>miS)lc>nn 
~ ·ln> .. eleri, (1957 - 2;;69) 

An'karadn gCı;.oter:Jecok ma.h,.tde blr+pvyon hışnsı paı:arl(.<.la e'ksHtmeye 1 

k'DnJ'Tll:ş,tur. Ket/.f bed<'li 166,276 1-ra 45 kı.ıl'Ulj ~t'i tem•nntı 9563 Hı::ı 83 ku~ 
ruv.ıur. liıale ::SO/lQ:/94.2 ç:;rşlMrr.ba güı:ıü Böe.t li de Aı~karada }.1, f\.1. V, 4.• 

No. lu ... t.:.L~at111 aln;a 'kı~.r t yuı: ında yap:lac.,ktır. 'l':ı~irlerin belii \\<.jlte 

!rom> .Y<>nl i•lınclerl, (1958 - 2370) 

* 15,G{I l<J!o tarı sabunlu kös l~ pnırı etı:ı. ~,ıtın alınaca'ktır. J•ha}e.)i 28/12/ 

Kuruluş tarihi: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 Türk 
Şube ve tljam adedi: 265 

Zirai 'ft ticari her nevi banka muameleleri 
Para biriktirenlere 28,800 lira ilıramye veriyo•. 

Ziraat Bankası:r.da ilrumbaralı ve ihlıarsııı tasarruf hesap
larında, en az 50 lirası bulunan !ara sen.ede 4 defa çekile
cek kur'a ile a.şağıdak' plil.na göre ikramilye dağıt.Iaıcakıtır: 
4 A- 1,000 liralk 4,000 L 100 Adet 50 liralık 5,000 L. 
• • 500 • 2,000 • 
4 • 250 • 1,000 • 120 • 40 • 4,800 

40 • 100 • 4,000 • 160 • 20 • 3,200 

DİKKAT: Hesapla>rındaki pli!' alar lb!r 6elle iÇinde 50 liTa 
da'n aşağı dü.şm !}'enk?re ikramiye çı'kıtığı takdirde % 20 fazla
"'ile verilecekıtir • 

Kur'alar senede 
Mart ve 1 Haz:ia'an 

4 dcla 1 Eylfil 1 Biri.ndkanun, ı 

tarihler.inde çekilecektir, 

1912 p.1..:art:EJ. tt.:t:ii so:ıt 16 d \. a1·~d.::! 1\.1:, M. V. 3 No, lu 6atın alm:ı. ko.nis.

)'Onunce yp:lot«tır. TahırJ." b <~ı: 97500 Jira icat'! teminatı 12,250 l.'rod.lr. Ôk~ürenJı: .. e: "AT HAN HAKKI EKREM 
Taliplerin belli wıo.tle !ra:rk;yccıQ c;me1crl. (1963 - 2375) 1-~------~--"--------------r-----

MWıtel-l J>3kL.y.ıl :vll!>lır.lac&ttır. Kapalı zarfla dJ""Uıl" 1 28/1219{2 pa- j 
mrt<L. gu.:ııJ. s..e.t. 15 oc J;;hecı. .. ~ı3.t .. rl wLı.;- alım:. komı:vr<OnU: ıda y_pıl~cakt.ır. 
T;;.h.ı•n "- .~eli 49

1
8'.l-O 1ira ilk te.ıı.t.ıtıt.1 37;;,5 liradır. TaJipl~rin kaıAJ . .Si ve•.ka 

ıar:ıe tek.lif me~ı:ııını ihale aa:lfi.ir..aen bir saat e\·vel ~:ı:;,;zyocrın v ... rmcleri. 
t.:<. (1935 - 2Z84) 

B~-her k 106\lna 10 l~t:ı f)ı"'1 tahmin e::~ıcn 1500 k1lo kro.:nlu kCsel! il.! ki
lo9Ur.ıu ıa lil"a tsılımbı e~ li!n 1500 k tımlu kö,ele paıwrli'tln s:ıtm ı:Lnaca'.t· 
ur. th. le 29/12/942 ~ü saat 15 de ı\ ı.. M ... ,. V. N , !"1 satı;ı al
ma k-..ı.r.( yo:ıund ynp:Ja~.<.tır. He i · n tahrni:ı b~d.el 421000 Uıa knt'i temL 
r"1l< 6JOO Jını.<iıı'. T<ıl-pler n beJJ.v,,:tlU. Jroınis,y0tıa golmclero. ()973 • 2479) 

..,.. 
500 ton OOun kapalı z:rfla W::!iltrn"l)'e :ror.m-~Lr. İh:ıies: ::!9/12/94'.? sah 

ctınü saat 16 dn Büy .. ı:.-tee:~ı:ec H~.f;dtTc komLycr.unda y~p:lacak~ır. Tahmin J 
Lı.. • 2.ı(),000 lırı. .~<. tc,r.µ.1;.ılı 1500 l.ra:!ı-.r. Taliplcr·n kn··ni v.·i~al:ır!}e tekl f r 
me'.t'luplaT".nı itızle "3aıtlr.<lm \;<r s.aı "-ve! k<X'l'U;yonn vermeler[. (1927 • 2255) f 

..... ı 
Kare.h rRrf U"'cllle 300 ton ıkru:ru lncfr satın al:nac::•klır. Evş.ıf ve bU6USI ı 

t:-ırtlat'ı kt.:mll:'!Y(:r:<io. görillti:ıllir. 3-00 ton kuru hıcir kp:;.n bir ~t ·kliye ihale 
eclilcbleceğı. gibi deha az m·«ta.rır.ıa is ekli cı"~l:ğ! tai<:.d·r~f" lh.11-:? i y pılab:hr 
f..twv-kC..c.t te:r.irıat1 IS00-0 lra:.1r. İiıa- le.:.ıı 30/12/942 çrş3rr.ba gürıü sıaat 15 d 
e yapc.~acağıncian i. ı.e:c.llle.Mn ihale sa- o.tn'"''.cn bir saat evvel temı·nn.t ve te.\.
lif m~<l,u ıoı e Haıt!yede Yecek Suboy olrnl\lll~kl A •'.<eri posta 9W c:ı.tın al-
mo. <it.cırJ<yonma mürcu:rtları. (1932 - 2281) 

* Kapııh zart ı.ımıJile 400 ton çcl<lT'rllı'ts"z kuın1 i1Prt1m satın aı~n::ı~-<!t.ır. Ev
IOf v• h"""51 (<lrlları ~""' ')""Tlr'a gö"Diebi!lr. 400 tO'l ln'ru ilz!im toptan bir 
ı '""d ye tı&ılp e..ıfJebilcceğl gibi daha az miilctarda ls't.·•'!ı:ll çt,ctığı tkdlrde de 
llı3le. y::pı··~'lir. M •vakı'<at teminatı 16870 )lr,dr. İhalesi 30/12/942 çarşem· 
bn gı'JnU s:'!al ı ı d:!: yap:Iarğ:ndan isteklilerin ~tıale sanlicıd('o~ bir sa'llt evvel 
tc-ııılr.rt ,_.e te'.<llf ·mri«tuphır·ı,. 11'3~ biy«Ce Yedek Subay 01.lcuhınnrlld Aı~ikerI 
JW!a 920 sat:n aıma ~ müracaatları. (1933 - 2282) 

* 
P"''Z-ı .. tr.,,: "!il'l"lü 639t J-0 da "Afyon. as'.acri satn altr.a kim~1V'f.....ıa. y.ı:ıpılaOE.·k .. 

brriKAıı 1)42/56~ 

Karar Hüliasasıdır: 

Milli Korun""' kanumına 111ulıalefctten ttar.bul Kar::ırttmrll.lı: pazar .,.,_ 
rinrie ~eı:KZecH« tıc;;.etril.e nl~Ul ir!an o~lu Cclfıictt.tin İJoay ha.Alkınd.J ist.:ırı. 
bul Birnci Milll KorlJC.Jlla m.ıh'ı\.em.slnı...e ccr,'Yan ec..en rnuhak.ernw.i neuce
t..ııde suçLum..n !iti• sabit o•dutUJ,.c.:a:ı m:ııı ılroruD4n.a k ... ~~u..Juı.ı..n ~1/7, f> ... ı .d 
T. C. K. SG ıı~cı rr~ddeeri n».ıe..t>'ınce 20 .ı-.ra t;.0 A\id"t.4 PLJ·a C..!~ı öcl.: .. ı.e ıne 
ve hültilm kaıt'ilc~t.ıg;.r.ıd.e ücreti RJçluyn ait olnw!k üzere karnr bülAsas:.L.l.;ı İl(I. 
dam 8aZ<.>l"'ince ooşrecLlmtıAr..e 19/10/942 tar.h~•;.e lterar v,rild.ı. (25.l8) 

hıTiKAJı 942/654 

Karar Hülisas>dm 

Milli K.orunma lr""' 0 ma mW81ef.ttcn Goiatada Kartı!<öy Güımruk sor, .. 
ğmda 2 1J,.u11aracia çiv..c-lik tic:-retile me..~l Yor&i Of}lo Anrutas hJki.-t:Lt.'.ı İ.io
tı:.·bul iık.ir.ci m.Hıt kıorunmrı mt.LMCITl'.:t 1ndci cereyan eden nJU.hai{e;r.{.8.i nct.:o 
,1 • ...de stu;h..nı.m fı.ı sblt ol;.ıuj;...ndan m.JU kıoru.mr.a k.a.r..ıucı.urAın 31/A, 59/3, 
i ve 63 C.neil nınd<ilt!Jeıi muc'.OOce b ;;:ı Jlra ağır para cezuı ö. lll'K\>-ne ve Yi!di 
rün n:üı:.c.ceUe cie ~Anınm ık:3ıpu.tı.:ma:.ma ve hüküm 'kat'il\!ŞJğ.a:i .. il.ere-
ti suıçll~";.l Dit ol.na".t u.ı.ere ..köl·ar hil.l!\~ırun ~ gazete~inıde nCŞred:.lm.(:d 
ne 5/ll/942 ıaı<hn.cte lr.arar vcıild.i. (2535) 

IBTiKAıı 942/655 

!tarar llülasasıdır: 

Jl!ıllll Korurwr<ll kanununa muhalefl!etten Beyotıund;ı Hamelb3oŞUl:Jla Kord 
ela so.<.a~.a ı numara<:i.a DJJ.naıvhk '·cnreti.le rrıe.;:gul Ahmut kw Az;.rne 
eıt{ek ha:.-c.k.;r.da İ.st.<ıınbul İkinci mtlll Ot ırun~a mr.h.ie~irıde c_re,ya l e:tcn 
mııtıaemesi neticc&nde suç~ :fillll •i.)it oldutundhon milU korun:n:ı k.:u:ua 
DUo 3i,2, 60/3, 4 ve 63 Oneü nıüdtlel !rioı.ucl:>kıc:e on beş l.'.a para c. ZJ.,SI ö .. e
rncS:ne ve 15 gün mt)ddetle d' dtildcıinoo:n kapat,lmastna ve hilltüm kat'lJ~ 
liiıiııdıe öcreti OUÇU(Yll oıt o- öırere l<llrar hillaaomın l.ıod:m ıazet ...00.. 
~lmeslne :tl/11/942 t.aribinde karar verildi. (2537) 51 vagcn sığır eti 'kapılı ııırna e'N.Qbne:ye tro:;:rnuı;tur. İ-haleoi 28/12/19421 

tır. Tdhmln lx!dell kllnou 91 kuru~ it< hmlnntı 8-1•2 l:ı·a oO kum-lur. Talple- ----------------------------
r~n lk-!lnunt Ve!f !tıalarile tokJif ır.e'kltıpla''lnı ihale sc..at.!ındcn b!r 8'1.at e\"'Vel k:O· 
rri'1)'ona vermeler. (1945 - 2330) 

..... 
Şehlr <'lalhlli ve horlcl taşıt iı;l kaplı zartla da;lltmeye lloonım.r;tur. thale

Iİ 28/12/942 pnzarte•I lil"U saat 15· de İzm;r IN. lmıirlltl s-tm nırr. loomls
m..ın<'a y:pıJ:ıcaktır. Tal'plerLn ka·rrunt v;!tknlarJte ~l'.f m"''l(tupln.rın1 ihtı-1(? 
r.:ınıtirıdcın b:r saat evveı kcrnisyina vermeler1. M'~f"rı 10,000 'l"\f'\ thmln be· 
deli 138,GCO lh·~ ilk tem'nalı 8rn6 !'rad r (19~6 - 2331) 

III!I[bul Beledivesi il8nlarıl 
!ıtalye Amir ve efradı için yaptırııa~..ıc 4()1 çift 9':ı:me ve 40 çlfl lı;lraaı>in l 

ta.palı zarf usulila eksJtmeye ıkomılmuottur. 
ÇizmcJer!n beher ~lt;l.n IDl!hcı\.'l'.men bedeli 45 lira ve fskarpinJerin beher 

ç'ft!n muhammen bedeli 23 Jtr.ı ohıı:l m~un ilk teminatı 1~2 38 bıl'tıtJ· 
tur. Şartnıre Zabıt ve 1\lwnelit Müd1r!UğU kaıeın:nde göriit.bii!r. İhale 4/1/ 
1943 pr<Zanesi rilnü ınnt 15 de D ~arıt Er:c:UmE>n<lıi apıaC"ktır. 

l Tııliplerln Uk te.m'n~ makbı:r.ı: veya n'l":lktupJarı ve kcı.nunen ibrazı l&um 
gelen d1Aer ve-'.kalartte 24.90 No. lu killltınunun tari!atı. çevrc~lnde h:-z.ırJayn· 

cakları teklif rrektuplarmı llıu!A> IÜ.'lü oaat 14 e k<ıdar Dııi.ml llı>cilmer"' ver. 
ınelli. (2aııe> 

iln1ıLu H2/t9'1 

Karar Hüla!J&Sldır: 

Mim Korunma ~na mulıalef·etten İstanbul Topbnnecle Necatlh~y 
~de 10 nunwırada tütlllı ve ınu*rat bayiliği tkıretll m~uJ İsta. et 
oıllu Yerıi Yuva:nlclr halL'kmda faıanl>ıl İ'kloot l\'.ltlli korull'l1a muha'°"m•; n
de cereyan eden muhak•me• nlticesinde !';UÇ}uınun fiili sabit olcLuğu:--.Can m ı. 
it korunma kı:mtrnunun 32/3, S9/3,4 v• 63 ilncil rracdt>erl ır.llC;bincc bcı lira 
para cezası ödP.m<.rne ve yed! ilin ffi'i)ddetle de dir<:lt3'>ının kapotıl'1'11lS:· 
Da ve lıiiitmün ır...t~Jeştiği.'"Cle ü.crell • çluya alt olmo!t nzen karar hülıl. o
•ının ikdı.:<ıı gazete~"nde ncşrı ı:llın""ln< ll/l/942 tar'hlnde kanır verildi, 2530 

terlıtAB 942/521/~22 

Karar UiiliısasıGır: 

MIUt Korunma kanununa mubalettretten Mahmutpa:aCa .Alel"'3 ha'Tl m 
183 No. da Irurıduracl Vahan oğlu Arlı AIJ>ll'k ve ayni C!.iJtkAo<lo tozgiht:>r 
Göllbriyel o!lı.ı KtOı"ı< hail.Jrın:!a istaıYn 1 Birinci ~:t.illl Kor~nma mahlt.- ı•e
~nde cer-yan eden mVhakemmt net c t inde euçlunun fl'li. g-Jbij ol•ıv .~ Ja:ı. 

Millt korunma kıtDUnur.1..n 31.2, 59/3 m:ı deleri rruclbtcc ıw ... {"r l!'"a n:ı .. ""'" 
ra cezası ödernel•ine vı yedi ıün mi.idi lle de <ı'!l;,lr~rnıın l<ıpattlm•"1• ve 
bmtilrn l<at~leı tin<!<' Ocreı'I ıuçluyıı nıt im 1c Qıcre karar hUl4'"2ı .ı"I i;;d,:n 
pıet .. lnde n"frcdllm .. ine 28, 111142 \adh.!ııde karar v rildt. 12539) 


