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Buru• 

1943 de. harp 
1942 son aylarında müttefikler taarruza 
başlamış'.ardır; 1943 yılı ise harbin ne 
zaman b teceğini kestirmtk imkanını 
veren mühim bir sene ol~caktır. 

Yazan: ABlDİN DAVEB 

ff ki numaralı dtloya horb'nin 
U ,ahut da öteki adiyle büyük 

dünya harbinin - çünkü 
ısa . ıs harbine küçük diıillya 
l:ıarbi diyorlar • döı<lüncü yıl.m,. 
dayız. Bir lıç (Ün wnra, harp 
iç nde idriık ettiğimiz yılb~ıla 
r .n dördüncüsü de gelip çata
caktır. Haile 1939 eyliılünün bi
rinci günü ba~ladığına göre 1943 
sene.• girdiğı gün, harp 40 mcı 
ayını b tirmiş ve 41 inci ayına 
basmış oalca.ktır. Büyük dünya 
harbirJ n 3 yıl 4 aydJr sürdüğünü 
biliyorsak da daha ne kadar de· 
vam edcceğ n t tayin etmemize 
imkan yoMur. Harp daha şu 
kadar ay veya bu kadar yıl sii
recektir, demek bir tahminden 
ibare tolur. Bu tahmin de, bütün 
tahminler gibi ya yanl ş veya 
doğru çıkabl hı; fakat doğru da 
yanlış d~ çıksa, :nihayet 'bir 
tahminden ibarettiı: ve iki ke:re 
ik dört eder ı;:ı bi riyıızi bir kat'i· 
ycıtle 6Ö)'1enmiş bir hakikat ola
mu. 

Bu&fuı, meydanda bi:r hakikat 
-varsa, o da harbin kısa süreceği 
haklnndal.J'ı tabm merin yanll§ 
-ve uzayacağı yolm>daki iddiala • 
rın doğru çıkmış olduğudur. 
Böyle olunu dıı 'ıesaplarını kı-

sa bir haıibe göre dPğil; uzun bir 
haribe güre tutmuş olani:tr'IJI> da
ha ')<'. düşünmüş oldukları ken. 
diliği:nden ~ydana çıka.-. 

Ba~lanııçta muvaffak olan 

büyümloc oo bulunmalar.dır. AJ. 
manya, 1942 yıluı.da, Kı:ulordu
yu tamamiyle mağlup ederek 
Sovyet Rusyaya aman dedlı1e
bilmiş oluıydı, 1943 de bütün 
kuvvetiyle orta doğuya ve batı
ya dönebilirdi-, Fakat, Alman 
orduları 1942 de doğuda kat't 
net'ceyi elde edememişler, Sov
yetler Birliğinin muka,'emetfni 
kıramanıışlardır. Kttıloıdunun 
son haftalar içinde yaptığı taar
ruzlar, bunun en büyük delili-
dir. ,, 

1943 e Almanya ;Je nıiittcfık
leri, Avrupada ve Alı.denizde en 
az iiç ceplıede muharebe etmek 
zorunda kalacaklardır: 

1 - Doğu cephesi, 
2 - Ş"ımalf Afı ika cophesi 

(Akd.,.niz cephesi), 
3 - Bah cephesi, 
Bu cephelerden birincisi Re 

ikids'nde, karada, havada ve 
denizde harp edilmektedir; üçün 
cüsünde ise ~imdilk yalll1% ha
vada ve denizde çarpışı) yor, Fa
kat 1943 de batı cephesinde, ka
rada da harp ihtimali mevcut. 
tın'. Müttefikler, batıda Avaupa 
karasına çıkarma yapmasalar 
dah:, mutlaka büyük ölçüde ha· 
va hücumları yapacaklardır -ve 
Alman başkumandaniığı, her 
an bir çıka"Jna tehl"kesi olan bu 
c e p h e d e mühim kuvvet-

,. (Devamı 3 üncü sayfada) 

G·•. Oögol ile GI. Katru'nun Ame
rikaya gideceği bildiriliyor 

GUNLUK Si YASI HALK 

• 

GAZETESi 

Kahire, 27 (A.A.) - General C&t:roux'nun pek yakın
da Geıer.ı de GavUe'l.a bitl.iıkie Ameıtkaya gideceği emin 
bir kaynaktan bild:iriliyor 

• 

..• 

Sovyetler Voronej ı~a.n.,•egö•e 
Rostof yolunu kesti: IAımanya Sulh 

MeNı:eı: cephesi koıııuta .. ı Gene
ral Zukof son taarruzlan idare 
etmektedir, Üç Alman tümenini 
tecrid eden çemberi açt rma· 
mak, Rijevde ve l\-foskova batı
sımlnki kuvvetler1ııi durourt
mamak, vo Veliikiluki i~tikaın<ı· 
tindeki Alman mukavemetini 
kırdırmakla meşguldür. 

Millervo tama mile çevrildi 
~~~--~~~~~-.. -~~~~~~~~-

Kuşatılan yedi Alman tümenine 
10.000 kayıp verdirildi 

-------- -------
Almanlar Vo'ga • Den kavsinde terakki kaydettiler bazı 
meskun yer 1 ri aldılar - l azı Sovyet g r uplarını çevird ı~r 

Londra 27 (A.A.) - Dün gece 
Mos~o\ ada neş«N:ilen hust·;l 
tebLğde şunlar bildlriimektedir. 

Sovyet kuvvetleri dün orb 
Donda Rostoi • Voroncj demiryo-

lu üzerinde 15 kilometre ~Jerlemi§
ler; S : a l' ngrıd ile Doneız havı.ısı 
orasında bir çok Alman b:rlikle
rini kuşatm.ş:la , ve 1\'I:ite rovonun 
etrafındaki çen beri hemen hemen 

kapatmışlardır. 
ROSTOF - VORONEJ YOLU 

KESİLDi 
Londra 27 (A.A.) - Reuterin 

Moskovadaki husus! muhabirin· 
den: 

Gl. Jiro Amiral Darlana 
ittifakla halef seçildi 

Sovyet kuvvetleri ilk defa ola
rak Millerovo ılerisinde Gerkhne
tarabovka'da Mill<Tovoya 24 ki
lcmetre m.-safede Voronej - Ros
tof demiryolunu kesmişlerdir. Kı.
zılordu 24 saatten beri Millerovo'
yu daha yakından kuşatmış bu- J 
lunmaktadı r. Voroş•lovgrad ile 
Rostoi arasındaki münakalatı kon-

------------------------------- trol eden bu d<miryolu şubtı hat-

G ener a 1 v e r d i gv i beyan atta :e~~~~i=·~::ır:f~:u;:!~ 
içine almış bulunmaktadır. 

bütün Fransızların etrafında ~~~l•üz::ı~~~;:~~~.:an~:.~ 
toplanarak çalışmasını istedi ~'~.~ay~~

1

~0~İ~i:~a~e!
0

;0~~· 
(Devamı 3 llııcii sayfada) 

~~~~~~~~~-=-~~~~~~~~~ 

yapmak için 
çalışı yor muş 1 

1 

ııtaral :emıeket- \ 
lere Alman ı.ıar- , 
lan ıır derJlmlş -·-"Almanya bütün 1 

yardırr. cı '. arı i'e bir
likte yı in la cak 1,. 
Londra 27 (A.A.) - Çekoslo· 

vak milletine hill·b eden Noel m<>
sajında .M. Beıı<S ezcümle şöyle 
diyor: 

cl943 senesi gen i ş ve kati ma
hiyette askeri hadisl erle dolu bl.r 
sene olacaktır ve bu hadiseleı' bi.
ze muhakkak surette zaferi get ire. 
cektlr. A lman ordularının müda· 
faa z0runda kald>klannı ve bu 
vaziyetten kıı.rtulmak im.k.iınını 

bulamıya.eakarından inhilale ve 
m•neviyat bozukluğuna düşecek
lerini kad olarak biliyoruz. 

B. Benes, sulh müzakereler.ni 
b&zırlınnak üzere bitaraf memle
ketlere gönderilen Alman ajan la
rına telmlhde bulunarak demiştir 
lti: 

•Yıldırım 'lıexbi> yavaş yaVBf v ve ı ı• n 
h z.mı ka tıııi ve onun eri-
ne •Y'Jlratma harbi• aiiii~o:ir.:"f..,g""'~...;::=.;.:::..,.;:=:;.:,,:.:~:_~L.. 
mu,ıur. Ameı< ka harbe g rd>'lt- m esaJ •. 

Amiral Darlanı 
/ta/yan olduğu 

öldürenin 
bildirildi 

Harp uzun müddet devam et
miyecektir. Bütün o Quislingler 
batan bir gemiyi bırakan fareler 
gi'bi kaçmak isıiyeceklerdir. Fakat 
bütün emekleri boşa gid<cektir, 
Almanya bütün y:ı.rdımctl:ttı ile 
birlikte yıkılacak ve layık oltluğu 
crzayı bulacaktır .• 

ten wnra, yıldınm harbi ya J.lk 
aylarda muvaffak olmak, yahut 
ita davayı kaybttmek şıklaz n. 
dan biri karşısında idi. 1942 yı
lı y !dırım harbi iç n kat'i net'ee· 
ilin alınabileceği s.on yıldı. Ame
rika, bütün kuvvetlerini hareke
te ge~ t d k1en wnra, y !dırım 
harbi için muvaffak olmak ihti
mali yok denilecek kadar azdı. 

1942 kışı l\tih ver'n A vrupada· 
kS ortakları için zayiatlı ve teh
likeli oldu; buruı mukabil Japon
)'& kış ve ilkbaharda büyük mu
vaffak yeHtt .kazandı, fakat ya· 
zın durakladı. Dolu ve orta do
ğu cepheler· nde, Almanya ile 
müttefikleri de Hkbabat'da ve 
yazın muvaffakıyetlll hamleler 
yaptılaı, İskendeciye ve Stalin
crad kapılar na kadar dayandı
larsa da 1942 sonbaharında, ya,. 
ni barilıln dördiincii senesi ba
tında manzara b'.rdenbiı:e değiş· 

ti. 
1942 yılının g'rişi il<ı ç·kı§ı a

rasında muhtelif cebeplenleki 
harp vaziyeti bakmmdan bü
yük b 'r değişiklik vardır. 1942 
~rken Ml 'hver 1aarnızda,, 
müttefikler müdafaada idi; 1942 
,;okarken ise Müttefikler taarruz,. 
tıa, Mihver müdafaadadır. 

Dört gün ıı.onra girecek Olan 
19U yıhıı.da acaba ayni vaıi'ye.t 
devam edecek mi? HB1'bin ilk üç 
ıtmesinde daima taııttnz eden 
tııil'af He daima müdafaada ka
lan taraf, artık büsbütün rolle
rini değ' ştirmi~er midir? Yok
sa, önümüzdeki ilılııbalıarda rol. 
)erde tekrar bir değişiklik olacak 
mıdır? 

Bu sorıruya kesin olarak ce
vap vereb lmek için, iki taraf n 
kuvvetlerini İyice bilmemiz Jii. 
.ımdır ki bU'lla imkan <'lmadığı 
meydandadır. Yalnn malum o
lan lııT c bet vard r ki o da )lfih· 
verin Avrupndaki en büyük kuv• 
vetini teşkil eden Almanyan n. 
Sovyet Rusya ile giri ştiği çet'n 
mücadel de hayli yorgun düş
müş olduğu halde, buna muka
bil, artık adam akıllı teşkilat
lanmış, ilablanmış ·olan tngTz 
ot'dular.nın Britanya ·adalarında 
münasip uınan ve fırsat kolla· 
makta oldukları, Amerika ordu· 
l&rı.mn ise yuvarlandıkça irile- 1 
aeu bir G•I ı;!ııi mütemad>:ye 

• 
"Zafere götüren yolu 

tamarni e aç kça 
Önümüzde g örüy oı uz,, 

----
Vaveı Blnd.I asker-

ler• iv4yor 
Yeni D<lhl, ::'l (A.A.) - Blııdl&

tan ordosıı bııfkınnandanı a-eneral 
Vavel, kara, hava. ve dehlz orduların 
daltl Hindli askeri....., llf&fldalll ıne
oaJı a-öndermJtbr; 

«Nlhayet, safere &Ötiirea J'OID ..... 
ın.unlle açıkça önimmzde fÖreb•Jl70 1 
ruz. Bu 701, uzun ve ıüo olabilir fa· 
kat, ordu saflarında. vey4 foabribJM' 
da çalL'an alzler, bu mükemmel .., .. 
reUn.• .. CfJ devam ed_ernı.ıı.iz, M 
kat1 olarak eld< edllreeJ<tlr. 

Jllnd askerZetınln ?tlAJt'zyada, 
nıanyada ve ıımaı Afrlk'ada a-ösle•
dlii cesaret ve kalıramanlıtı hayran 
Wı.lı> takdir ettim, Çarpışmalra ltU
rak etmek için fırsatını buta.mı1a• 

JaT da va1lffJerln1 tinemJe 7apmışlar 
dır. 

Sizler Hindistan hudnllnm konı

dunu:z. Mütefiklerln dava..cnna 1ar- ı 
dun ı~n pah• lılçlteml;yeeek Jıadar 
luymetU olan FiJl,Un, Suriye, frak 
ve İnnıWd büyük orduların bir k11 • 
mını 81.ater teıklJ ettinis. ! 

------111------
D. N. B • .ııı11sına ıöre . katl, Darıanm 
ilmek üzere old.aiiu ıı.a görünce ''çok 
a.ıa., vaz:ıeml yerine g~tird.m,, dımış 

.Aınl:ral Darla-nın yerine ıreçen 
General JİRO 

Loırıdra, 27 (A.A..) - Re5men 
bildriildiğ' ne göre, Amlıal Dar
ahun yerine Şimali Afıika F'ran· 
cız yüıkısek k.omiserliğ'nr reyle-

rin ittüakiyle General Jiro ı;e. 
çilmişt r. 
~nc-ral Jironun bir democl 
Londra 27 (A.A.) Şimali Af

rika mutt.efik umı:mi kararga· 
hında•ki Röyrer hususi muhabi
rinden: 
General J iromı.n, Dadanın yeri
ne tayini işini b:ışaran mpara -
torluk meclisir.in toplantısı ye.l• 
lll2 bir saat sürmüştür. 

Frar.ısız sözcüsüne göre,. gene
ral J ro, seçilmesinden sıoınra 
şöyle demiştir: .Politika adamı 
olmelk ıstem.iy.:>rutn, asker kal
mak isterim.. 

General J ironun scler ordusu 
başında ke.Lınakta devam ed p 
etm>yeceği sorusuna, SÖZ.CÜ şu ce 
va.ııı vermiştir: Ordu b~mda 
ka.hnası miiıır.ıkündüır. Ancak, 
lınrekfrtı daha geride b!r nokta 
dan idare :ııorunda kalacaktll'. 

Söııcü şunları ilave et.mişt'ır. 
General J iro bu vazifeleri yalnız 

(Devamı 3 ilncü sayfada) 

Dünkü Lik Maçlarında Beykoz, 
Fener, Vefa, lst.Sporgalipgeldi -An karada ki 
karşılaşmada 

--------
Beşiktaş 
D. Spor'J 
4-0 yen.di 
Beşiktaş 

haki 
dün çok 
oynach 

-

l>üllkll F erbahce • Tabhıı mıe mdaıı heyecanlı lıho enstantane _ 
(Ycııw 3 ilrıcü sav!adal 

Amıika ıtezgahlaın büyük bir faa-liyetle çahşmaktadır. °Yuk.:ın
daki resim on bin tonluk beş kar ı:o gcmi<İnin birden tezgahta de
nize indirlmeğe hazr~ vaziyette göstermektt!dir. Bu tezgiihlar üç 

günde üç (emi birden yapmaktadır. 

Amerikada büyük 
bir denizaltı yapıldı 
3000 Tonluk bir Japon gerni~i batırıldı 

' 1 Şilugo 27 (A:A.) - Amerikan 
' , • .. · ~~ .. denlz.alt.sı .Peto. nun Şikııgodan 

I ıtalyan ucakları 2 geçt'ği ve Amerikan denizaltı fi-
l - losuna iltihak etln<'k üzere denjze 

----· 
Fransa 

'/ siy~seti 
1 "Tereddüd ve int'zar 

siyaseti yt:rine 
fili yat l aş lama fı,, 

---ı•---

B!r gazete ta ı k· 
rl lif. rl ıtlril1 or 
Milano 27 (A.A.) - Realazionl 

İnte.nazionali haftalık me('.muası 
baş yazısında diyor ki: 

Damı· batırdılar doğru gittiğt b·!d.irllmektedil'. 
il c.Peıo. 100 metre uzwıluğunda, 1 

(Devamı 3 üncü sayfada) -·-

Son Hitler Ciano görüşmesi, 

yalnız a5keri bakımdan değ i l, fa. 
k ıt Fr.nsız hükumet reisin:n de 
lştiraki l c •iyasl l . akımtllD da bil· 
bassa müh 'm oTrnuş1ur. M;hverlıı 
,Avrupa kıtasının müdafaası için 
y-.ıtığı mücadelede, Fransa ~in 

intizır siyru;eıi devresi artık geç
miştir. Tereddütlerin yerine !ili
yatın k•im olması gerekt!r. Günün 

D!<'Su!iyetlerini aimak, Fransanın 
ve Fransız milletinin mümessili 
M. Lavale düşmektedir, 

Torp-dolardan 
biri de 1 deniz 
altıyı batırdı 

Roma 27 (A.A.) - 1tal'yan teb-
liği:Şima) Frıtoos~ Afrikası sahlll 

boyunca seyretmekte olan bir İn· 
giliz - Amerikın gemi kafil~i,;e 
trrpil t:ışıyan uçaklanmız taarruz 
etmişlerdir. Düşman uçak savar 
bataryalarını)\ şiddetli ateŞiıı; rağ~ 
men, bir uçak bir gemiye tam isa
bet kaydetmiştir, Gemi batmıştır. 
Diğer bir uçak başka bir şilebi o 

derece hasara uğratmıştır ki bu 
gemiı>ln batmı7 olduAu tahmin 
edilebıllr. 

Torpitolarmıııdan biri Ak~ni7~ 
de bir düşman denizaltısını batir
!l'llŞnr. 

Di:-şman Tunus n Bizene p
h irler!nl bombardıman etm1itir. 
Mühim denll~ luaar ;JO&hır • • 

Üsküdar -Halkevinde 
- ,,,.. 
_Mehmet -Akif günü 

• 

~~-~~~~ .. ~~~~~..,.--~ 
Ômer Rıza Doğrul, Şairin mütcf ekl,ir 
!ıf atile şahsiyetini izah rtt:. f ugün Emin 
önü Halkevinde de gençler Şa.r Mehm. t 
Akif için bir ihtifal yap~cak 

Şair MEfımet Aldin ölü.m yıl
döııümü münasebetiyle dün sa
at 15.30 da Üsküdar Halkevinde 
bir ilıtlfal yapılanış ve şairin ha.
tırası ar. unışt ır, Bugün de mM 
20 de EaUıönü Halkev nde bir 
ihtilal t~rtip edilecektir. 

DUn Üskıiidı>r Halkevinde ya
pıları loplantııya iştirak eden 
yüzle\°Cli! genç koıılerans salo
aımu doJd.uınmıJ. ;yüzlerc:e mü· 

nevver de ayakta ve kor darda 
-kalmak mecburiyetinde bulıun.. 
muştur. 

Saat. 15,30 da kürsüye gelen 
ev re:Si Reşad Kaynar, Ömer 
Rıza Doğrulun bir ı..~ .. rans ve
recıoğlni bildirmişt" r. Ölr.er R:
za Th>ğrul da aM.ka ile di<ılene-ı> 
konferansa şairin mUtefekk r .,.. 
fatiy le §ahsiyetlndeıı bahsedece-

(Devaını 3 üncü sa~ fada) 
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SAYFA -1 

SULTAN REŞAT 
VE 

ITTiHATCILAR 
· ı \eı.za.n: Zl~ A ·ŞAKlB J\o. S4 1 

Vakı.a adliyece mesele kapa· 
tıldı.. Faüt işin dedikodu ciheti 
bır lwyu g:ın..Er tiianıbu·l tıal
kıruc diline <J4>.·elır he tanıit& 
el.ylı fikıc · ar na.Lı:de -;alk=ru. 

lşln en ga.rıp ciheti şura>tdıı' 
ki, Sultan .a.amid alıejJıincie ter· 
t ip cd.ıleı b..ı ı.ı.Lradar., b ıa.;a' 
velıa!ı.t Reş::.d cfoııcüııiıl de ha.
beri vardı.. 
Şu sırt.Jr.laırı okuyan karilerim, 

wlk.i 'bu hı.ı;.r,ta ter€ddüd e<ıer 

kr. Fakat oo, tam m3nas'Yle b~ 
baı.tbttı.ic. Ve bu hak.ika.ti ıbize 
nakleden de, voııoı..ıdır. sal<tanat 
devrind~ mı::n &eneler moıbeyın 
b~tipi;ğ <oO:eıı memum Ali • 
Fuat be}"Wr • 

Taıl!ı.-lJe.ı:ı yedi sekiz SClll! evvel 
'hemen 1ıa çarşı:mba günleri, 
N.:şaııtıışanda s.a<ıraz.am &ııi:l pa
~nın dam.adı ve sabık Şiırayı 

De•·lct re ısı Nuri beyin ev~<ie 
busu.si br ıopıantı yap.lırdı.. Ve 
bu toplaat.:da, büyük şairim.iz 
rndımn Abcl..ılıak. H"1nid <bey, 
son devir e<!ooıyaLın.n en yük
se.ıt uoıladlarmd.an Cenap ŞaJıa

beddir, tı.ıy, yine edebiyat iile
mınin tanuırnı.ş şalııs:ıyetla-inden 
• (şefti MU.1.-'•n ~ aw) =sıyle 
yazılar y<E..U:n • sab:k mtvzsan 
meclisi ik..n:i reislerinden HÜ> 
~yın K.:t.:.m boy, ı>a:ılk Evkaf 
rııı.ı&EŞ8l'ı Şe-. kı bey, sa!lılk Par 
rıs sefiri Mı:nır paşa. miraJ..y 
mıi'..ekaitlerind€11 A:zi?. bey, sa
bık İstanbul valisi Kin; bey ve 
6aiıe gibi ııı.:.mıaı: ze-·at OOh.ı· [ 
nurlardı. Ve burada .;.;ıeıa tı; l 
rilı.i ve ~ bir alem yaca<tı.r- 1 
lardı. 

Memum Cenap ş aılıabAddinin 
del&lcl..ıy le giııüğim bu hıııousi 
rna1ıfdin en k.ymetli siıı-.a..ı, sa
bık ıntloayin başkatibi Alı Fu
at beydi. Bu za t>n - bilhassa 
(Taıızimat dDvri) ne ait - naklet
t.ii!i ta.rih.i .f:kralar ıbüyük bil" 
;ııevk ve leaet.e dinlen.ird i. 1 

Bir gün Oahis, Sultan R..şadu:. 
tıususiyel.!erı.ı:.e intikal etti. Bu 
h likü.ındarı herkesten fazla tan.ı
y aıı Ali Fuıat bey merhum. ona 
dalı- -Oir çok şe-y l.er nakled .. rken 
(Ürküp;ü M'1>1ta!a) me.9elBSir.e 
de t~rr.as etti. Ve aynen ~ sii.z. 
J.erj söyledi; 

(Bir gün, Sultan Reşad ile 
yaln.zca otunıyroduk. Ve Sultan 
Hamid devrinin son günlerif:.e 
ait oodiselerdoı ~uık. 

Ak·lım& o zamaıı.ı.ıı gaızetele
rinde okıtldtığu.ın bu Ürküplii 
M U.3tafa val<'ası geldi. Bııınun 
ha<kikat.ici öğrenmek is.tedim. 
Sw•.an Reşa.da: 

- Efeoduxn!. böyle bir vak'• 
olmuştu. Vak·anın failir.ın yaka
landığını gazeteler yllJZ.<iı. Lakin 
netice ar.Jaşı.lamedı 

Dedıın. 

Sultan Reşa'd, kıs kıs gülın.iye 
başladı. Ve sonra : 

- Camın! Onun aslı yoktu. m. 
zını çooıtklar uydurnwştu. 

Diye cevap ver'<:li. Sultan Re
şadın bu garip itirafına ha~ \ 
ettim.) dedi. 1 

Memum Ali Fuat cey, çok 
y'iil<Sek faziletlere malik, gayet 
ciddi V<: dürust bir z.at idi. !:oul· 
tar. Reşada karşı, hiç biı: gayz ve 
gar~ yoktu. Onun a.""'"nıde 
bsten bİT söz söylemek ~ ta.ra· 
fa dur=, Sultan Rep.dın terbi
ye ve nezaketi dolayısıy le baa· • 
kis b..ı bijlmınoara brŞlkalooı.

de bir tıurmet be"liyordJ'. 
Ali Fuat bey rnerhl.iID.ını ~ 

J.ettığı ouı.un fJtrauıc ı;ılhi, bu 
fıkrayı da bı.iyiik bir ha.i<.i:l:at o
larak d.irıledilı. ve hayret etmek· 
ten de keooımız.. ~nedemedik. 

K.fı.ııi bey, bu çarşamıba rop
lanı~ıırıds ... ·.,!roıie.ı:. .fı.lcnılacı, 
uııun bir sen !Hıliroe akşam gar 
zctes.ıııde nakletti. C'n: a<rı okumı
ya \'akıt bulamad:ğ'ın için, Ur
küplü Mustafa vak'asındar. da 
bahsedip etmediğmi ob.tlemiyo -
rum. Ancak, Alı ~'uat bey mer· 
humwı o esıuıda :;azmakta oldu~ 
ğu (ııatırat) ınd.a, he.r ha.Lele bu 
ukradan <ta bahsetm~ olduğu- 1 
mı çok lan.ıedıyorı.ın. 

Bu loymetJ; hatırat, datıa ha
la intişar el.ml'mı.flır. Faka·t neş
redil<Lgi zaman, o devri.ı:ı. •hu,. 
sus.iyetıeoriyle, bil:hassa Sulta.-ı 

Reşadın karakteri hakkın.da çok 
mühim malumat verecek ,istrk· 
bal tarmine en <'hoemmiy~ b r 
meha:z teşkil edecel<W-. 

• •• 
(31 Mart) •ak'ası e•nasmda _ 

Bu meş'uoın vak'a, İstanbul se· 
masır:. alt ı.ist eden, bereket ver
sin ki pek çılbuk geçen kanlı b r 
kasırga idi • 

Vak' anın başlang>c.ı ve ceorey a
nı esnasında, efkarı umumiye-
de Yıldız ı;aırar ale)fıinde pak 
hakh oJ..rak, bü)'(ik bir cereyan 
h~le ~tirm.şti. Fakat, tıadise 
nin gürültülü devli geçip de 
alnirler sü.kıln buld.uiotan sıoD
.ra, bu cereyan değışi, Hakikat, 
bütün berraktığı ile tezahür etti. 

Resmi tahk:.kat ıharicinde ef. 
kar• umt.mıiye, bu vaık:'aya ıiç 
MJbep buiyordu • 

1ttihatçilar, bu irtica hitdise -
slnli!, doğrudan ~ Yı.kl1% 

sarayından dare edildiğine ita- ı 
naaı besliyorlardı. 

(&kası TW) ı 

KÜCÜK HABERLER l 
* Edinıede çiftçillde mq

gul Torun adında bir adam tec.
belliği yüzfmden geçi.oonıediği 
kansı Hacer kendisine işe grt.
mesmi ;Rlvard.ığı için lu»arak 
Balta ile boynundan kesip öl
dünntıq:ür. Canavar ruhlu ka· 
til yakı.lanmıştır. * Altm 27 liradan maihdut 
nükta.rda müşteri lbul.m U'Şhır. * 1943 lııntir Fuarı "çin ha:zır
lıklar yapılıyor. Ticaret Vek.i
leti afişler hazırlatmakt·adır. Bir 
de büroşü-r neşredik-cektir. * Tunceli v 'layetine bağlı 
Narımiye kaz•smda yumı.ııtar.m 

• 

-------·------ - --

Deri ve 
Tiftik 

lngiltereye yeni yıl 
içinde ihracat 
yapılacak 

1ngitı2a1ı-rih ırk:ırleketirnlııden 
yenıdeın t ftik ve deri sa-tı.n ala· 
cakları anlaşıLmı.şt.ır. Bu husus· 
ta alakadar ta<:irlere ıb!rlı1tler u
mumi katipliği t:ır atından yapı
lan tamimde, 1942 iç ı: lngiliz 
korporll5yOllt11>a bitik ve deri 
vermnği taıHrli.t edenlerin bu 
miktarlara ilave edecekler' mik 
tarbrı bildimıek iiLere birliğe 
müracaat etmeleri yaz.ılınıştir. 

·Ayni 'lam mde, sat$lacak tiıftik 
ve deri fıyatları.nın, Tical"et Ve
kahl.lnin 5G say Iı sirkülerinde· 
ki nsgHi f yatın olduğu, ancak 
fi,yatlann F.O..B. değil, depoda 
teslim , rtiy le muteber olacağı 
ayrıcıı bildirilm.şt r. Müracaat
çılar, en geç, bu aym otuırona 
kadar müracaat edebileceklerdir. 

Bunu diğer saL~lann ta.kip e
dec ~,";i ve p 'yasaya Almaı:., Ma
cı>r, Srova·k, İtalyan alıcııların da 
çrkacağı p;yas.ıd..lti sandajlard.ın 
anl~· 1 ;u~k•at.1..ı. Esasen ilhıraea· 
tımız öı,.,mli sınette devanı et
me!ctedir. Yeni i.stekler"ı: hangi 
kalem eşyaya matuf olacağı bit
tabi şi.ındiden kestirilPmez. Jıı. 

raeat harekıetler·nin dunnayı.p 
bilakis inkişaf etmelote bu.lwıma 
sı piyasada m.ammııniyetle br
ıılanınışbır • 

Üzüm, • • 
ıncır c ı; 

verişleri ve 
şekerli maddeler 

Şeker fiatina zam yapıldıktan 
sonra üzüm, incİl' ve pekmeze 
olan rağbet ırtmış ,bir çok kimse
ler bu nevi maddelerin ticaret<ne 

başhmışlardı. Alış, veröş b..ıraret
lenince Belediye azami fiat tcsbi
tine lüzum görmüş, inci.r ve üzüm 
le pekmez sıtışlanna fiat koymuş. 
tu. İlk hafta~arda şekerli madde
lere gösterilen rağbet sonralan 
gittikçe azalmış w füıtlar da bu 

yüzden düşmeoğe baş'.amıştı:r. Bay. 
ramdan sonrak; fôatlann Beiediye 
uraf.ndau te9bit edil~ az.mıi fıat 
listesindeki rakamlaroın daha aşa- l 
ğıya dJştüğıj görülmüştür. Üzüm, 
incir ve pekmez satışları şimdi 
oormol bir çeki\de yçılmakta
dır. Şekerciler halkın şekerli m•· 
mulata eski rağbeti gösterme
mekte olduğunu bildirmektedir. 

Bu yüzden mamulii.ım müılıim 
'bir kısmı iıııc'r ve üzümden yapıla
rak fiatlarıu düşürülmesine çalı

şılırakta. halk da bu nevi mamu
G.tı kesesine ehven oulduğuııdall 
alıp yemektedir. 

1, tavutun 20 • 25, lıDyun etman 
50 • 55 ve tereyağının 15() lrunışa 
c;atı!ldığı llıilruqLmektedir. 

* Kıı:;ıımpaşada fırmcı D"nıift.. 
ri karnesiz ve yükısek fiyatla ek 
mek ;;att:ğından Milli Korıunma 
mahkemesine verilmiıpt r. 

iKDAM 

(Nimetdaş) /ık ve • 

,(Kül/ etdaş) lık 

Harp ilerledikçe dünya d11iıa 
çok bunalıyor. Uzamış bir tren 
;yolculuığuntta, tren, blt'er b'.rer 
tııtmayı bıış!amıştır. Bugün, dün· 
.-a yü "nde hemen her insanın 
dudağındaki son tebessümleri de, 
harp, bir yaradan yakı kopann:a
sına, koparmaktadır. 

Geeçn c:h:ın harbi dünyaya bir 
yandan morf;nvmanlar, kokai
noın11nlar saçarken, bir yandan da 
onların bir b~a türlüsü sayıla
bilecek b'r nevi (koıı.foroman) lar 
peydıılılaml§tır. 

Bu kıon.for manyakları dünya
nın her tarafında kendilerini harp 
geçmez maddeden mantolar >ç:n
de sanmak zavallılığın• diişmüş
lerdi. 

Harb:n ilk tayfon dalgaları gün- ı 
ilik ekmeği üzerinode çal:ışan halk. 
ların evlrini bastığı zaman, he
men dünyanın her memleketinde 
bu harp kazazedesi vatandaşlarla 
bıila servet ve kazançların>n şa

tolarında düny1 nimetlerine gö
mülmüş yaşayan vatandaş olarak 
iki türlü vaıandaş ortada kaldı. 

Yazanı HAYRI MUHiDDiN 

Harp kazazedesi vatandaşlar, 
ocaklarından te:ıceerlerini bir kah
raman te§Ckkül ve şuurUe indir· 
dıler. Harbin partal ve üşüten 

ktilret ve fedııtQrhk paltosu.na 

sarınarak iş b~larına gittiler. Gık 
dey•mezlerdi. Dememişlordir. Var 
lıklı ve kırz.anç cihazları başındaki 
vatandaşlar, keıı.dilerinô yalruz 
niıneıdaş sanmı~l•rsa büyük hata 
etmişlerdir. Harbin işlemeyeceği 
zuıhta bir manto yoktur. Harb:n 
acı.sı her türlü insan yürtğme iş
leyecektir. Vatandaşlık yalnız ni
met« berab<rlik midir! 

Vatandaşlık, kimyaca basit mad· 
delt-rden <kğildir. Nasıl k', cana 
can kat>n su dedlğ:miz tabiat nİ· 
me\I bir elektrik şrrrarrsi altın
da hemen birbirône zıd iki mad· 
deye, idrojen ve oksijer.'e ayn· 

tırsa, b'T cemôyet nimeti olan va
tanda lık d1 vatan şl't"raresi pa· 
rıldadığı zaman birb>rine zıd ni
metdaş1k ve külfetdaşl~a ayrılır. 

Yalnız nimetda~larl• vatandaş 
olamayız., küJfe,du~ da olacağız. 

d - 1 ı· '--'= ın eye ım-:; =r;::C Esnafı da 

Balıkçılar kendi 
rinden şikô.get 

·cemiyetle
ed i yor lar 

~~~~~~~~ .. 
Balık tutmanın güçlüğü ve töz göre 
göre ölenler, kasaplt.rın lüz.umsuz 
idd'ası ve dE:nizde acıkma fasl1-

Kasaplan dinlemiştik. Kasap
lar, bahk boıllızğlJl1!l111 et sariiya• 
tını aızaltıtığıru söylüyorlardL 
Bakalım balıkçilaır bu iddiaya 
ne diyorlar? M~arririmizi gön
derdik ve lwlı U§lurdulk. 

Meğer balııkç?ları.ıı, söyleye • 
cek ıııe leri ydk.muş: 
•- Kaısapları.n şikaye etmeğe 

asla bı>klar ı yok.t\11'. ~hıkü, biz 
kimsenin ek.met!ine miın4 olmır 
yonız. Onlar da sat.'YOl"lar, bU: 
de satıyıonrz. Mal meydanda, fi.. 
yat mcydar.da .• Fazla o ~rak biz 
Oel~ mnmıyonuz. Balıkçılığın 
ne kadar zor bir iş oldıuğunu her 
kes anl&yamaz.. 

Siz hiç bal ·k avcılığı ile haya· 
tını k...zoına:nlacır.. :z.engiın old.u· 
ğunu ı;'irdıin.iiz mü? Hep boğazı 
tıolduğU'!la çalış>yoruız. parsayı 
başkaları topluyor. B zde bunla
ra cma.dmbaz. ve .tüccar• di
yorlar. Ne derlerse desiınle-. 
işin ticaretirA yapanlar ka:zanı
yor, bizlere şükretmek düşüyor. 
Fı.rtır.ruı ha\'alarda başınızı yor. 
ganın alt r.dan çkannağa cesaıret 
edemed:ğiniz gecelerde, obiz, fır· 
tına, kar, tipi, dan derr:eder. de
nize ç~arız. Tabii, körfez bal ık
çıları müstesna. Gözümüz göre 
göre, böyle havalarda kaç M"ka
daş•mızı kaybetmiş ızdir, bunu 
da b Imezsiniz. Dooi'Llerin 

I 
1 

ckış• ı çoktur, uzund'llr. Gazete
ler, maalesef hep clüccar. lll di· 
lckl<>rir..i yazarlar. Çün'kü •ba· 
lıkçı• l gelıp konuşmağa J.ü. 
zuın ı;önınezler. •Balıloçılar Ce
miyeti şöyle yapt:, böyle yaptı•. 
İyl lıoj amma bu haberler, dedi· 
ğimiz gibi, ~ad<>Ce tüı:carı aliıita· 
dar eder, balıkçı esnafını değil. 
Bunun "ıçin bilmek laz..mgelen 
şeoyler wrdı.r: Balıkçı deyince, 
tıalk tutam, balık t:c eti yapa· 
ıı.ı, batik .ilıroca.tr,ıs:r.~ OaıLkı;ı 
esnafını ve balık sınayids'ni b:t-
b'rlerinden ayırmak laz:ı.mdır, 

Halbuki !bizim cemiy~iml»de 

iııınlar hep çorba olmuşlnırdır. 
Heıkiki ıbalıltç larııı ekmetk is
tihkaklarını arttın:alar, 'yi olur. 
Çür"kü denizde insanın :kamı 
çok dCıkıyor •• 

Az ık okullarının 
tal s t Üc·et Prİ 

Bazı ekalliyet mekteplerinın 

Maorôf müdürli:ı[ünıien müsaade 
alrnad3n cTa1ebc t.-eret~eriı. ni art
tırdıkbrı vaki şik:ayetleroen ın
laşı:mışıır. Bunun üzerioe-Maar:f 
müıiür'.iiğü mufett);ler vasıtasile 
talık.kata b•şlam.ştır. 

İddialar sabiL olursa bu kabil 
mektep idareleri makkınc!A ceza.! 
takibat yapılacalmr. 

- Benden mi? (Joo't omuzla
rını silkti) benden öğ \. medôğini 
söylı!mişt:m. (Sebastiy•l:'in göz
le6ııe -bakamıyordu.) Benden bir 
ş~y öğttnm'ş değildir. Sana yemin 
edel"m. Ukin ağzından «açırdığı 
bazı sözlerdea •nıladım ki... 
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bir entrika var anmıı, dur oaka· 
lım. Scbastiyen'in cı.. bu işte mü· 
hôm bir r0l oynad•ğını seziyorum. 
Bana öyle E"e'.iyo• ki, Elen Ştan· 
hop'un Ormond Hol'da oturan aile 
ile bir karabeti var. Bunu anlar
sak, ~sele son derece basit~f'ş;r, 

- Anladımz mı! O halde bunu 
da neden gelip bana söylemedi· 
niz? 

Gene kadn zor nefes alıyordu: 
- Doğrusunu isterseniz, hem 

çekindim, hem korktum. Boütüa 
hakl!~at budur. Evet, size malu
mat vermeliydim. 

JLidit yalvanr gibi baktı. Se
bastiyen o an.da kadın• hakim v:ı.
zıyete geçt:ğini nnlayatak, hemen 
istifwye çaıış.,: 

- Kulüp hakkında en u!ak bir. 
şey öğrenen her yalbancı ad•m, 
bizim için b'r tehllkedir. Haydi 
Jiıdit, Elen Şt•r>hop hakkında de· 
m·n SÖ)..:ediğin budalaca sözleri 
unut. 

Jüdit .!inin b!r hareketHe mu
hatabının sözfüıü kesti. Hassas 
iku'aklan -bir ayak sesi işitmişti. 

Akabında d• hizmetci görür.dü: 
- Mls, dedi, benzin geldi. !çe

ri;leki uta teslim edeyim ınl? 
- Hıyır, ben ş'.mdi geliyorum. 
Hizmetçinin gelişi hoşuna git

~ti. Sebastiyen biraz düşünmesi 
;çın yalnız bırakahilecekti: 

~ Al.izim, bir ~a müsaad.ej 

nu -.--·- -
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Aı rostos lUDıll - Muammer ALATUB--- -
dedi, şu içerideki delikanlıya yol 
vereyöm. 

- O kadar acele etmeyiniz ca
nım. 

Jüdit yav~a odııdançıktı. Sa
lo~ geçti.. 

Fakat gözlerine inanamadı. Zi
yareıç[ orada değildi. Perdelerden 
birinin ~ardl <h!galandığını 
görerek, buradaki pencerenin açıl
mış o'duığunu anladı, 

limen o tarafa yti.rüdü. Pen· 
cereyi kapatt~ Delikanlının cazip 
b>kışları, kibar tavırları hala gö
zü.nün önündeydi. Hiç şüphesiz 
ou adam aleliıde b;r hırsız ola
mazdı. Tekrar Pot Sebastiyen'in 
yanına döndii 

- Vallahi hiç lbirşey anlama· 
dım, dedi, benzin isteyen delikan
lı ortadan sır olm14 Pen~reyi ~· 
rak oradan çıkıp gittiği anlaşılı
yor. İsminln Mitland olduğunu 
söylemişti. Siz böyle bir isim işit.
tllı4 mi7 

Mitlaod, Mitlaııd! Nasıl adam 
buT 

JW:lit gördüğü delik>nlının şöy
le bir tarifini yaptı. Fakat Pol Se· 
basUyen'in içine de bir korku düş· 
tü: 

- Vay canına! dedi, siz bana 
geçen h>:ı!'ta anlatt:!ğım delikanlıyı 
aynen tarif ed:yorsunuz. Biliyor 
musu.nuz, bu adam kimdir? Oli:v 
Latimer"i n kal'deşi ... 

- Olamaz canım! İsminin Mit
land olduğunu söyledô, 

- Hayır, hayır! Yalan söylemiş. 
Latmıcr'i.n ta kendisl! Hem polis
le al.akası olduğunu da öğ~-· 

dim, Eğer E'C!l ştanhop'un va.
ziyetinl ve hakikati öğrenirse ... 

Sustu ve daldı. Sonra başını 
.kaldırarak yine ayni dalgın göz· 
lerle Jüdit'in ~ üzüne baktL 

• •• 
Latimer otomo.bille Loodraya 

dönerken, olup biteni arkadaşı 

Preskot'a anlatryordu. Preskot d"
cli ki: 

- Seni beklerken yolun öbür 
ucunda büyü.k b'r otomobil göl"
müştüm. Bu otomobilde herhal- · 
de Sehastiyen vardı. Dıkkat et. 

Bu herif Mit!o:d'ın kiııı olduğunu 
herhalde anlaml§tır. 

- İster an lamı, ister anlama
sı:ı. Şimdi ben r.e yap.ocağımı ar
tık daha iyi kestiriyorum. Hemen 
doğrucli akademiye gideceğiz ve 
Elrn'i oradan alıp götüreceğİ4. 

- Ya gelır.elc jstemezse? 
- Zorla götüreceğiz. Elen; bir 

ı:krabamın evine götüreceğim. 
Onu bu haydudun elinden kur
taracağım. 

- Güzel, amma! .. 
Preskot bôraz düşür.dü.: 
- Birşey aklıma geldi, dedi, de

mek ki Ormood Hol konağında 
Ştanhop ulesinden bôrisi oturu
yor. Elen size bir akrabası cldu· 
~uııı'an hiç bahselmedi mi? 

- Akrabadın h>ç kimsesi ol
madığını söyledi. Bu ışin altmda 

Lıtimer otom<>bilden foinıce, 
akademinin np:sını çaldı, yaşlı· 
ca bir k-a<lın kapıyı •ctı. 

- Müsaade ed,rs<niz, mi• Elen 
Ştanhoıp ile görüşmek ist'yoruın. 
Lül fen kend'sine hemen.haber ve.. 
riniz. 

Kadın tereddüt etti: 
- İsminiz? 
- Benim ismimin ehemmiyeti 

yok. Onun arkadaşlarındın biri
sivim. Kendisini hemen görmek 
istiyorum. 

- Olamaz. Onu göremezsiniz. 
Delikanlı hiddetle ayağını yere 

vurdu: 
- O'.ur, dedi, h•men ~d~ ha

ber verôniz. Benim kaybedecek 
vaktim yok. 
Kadın ba,ını salladt: 
- Öyle söylüyorsunuz am'1'•, 

çok geç geldin'z. Mister Sebasti
yen yarım saat evvel sayfiyeden 
telefon -etti. Mis Ştanhop da Ka
rito beraber giıti. Hatta eşyasını 
da beraber götürdü. 

Latimer bağırdı: 

(Arkası var) 

- - -

ı Belediyelere DJ.S-PoLİTİKA 

Gelir kaynağı 
Elektrik, havagazı 
ve tan·iyö tren 

ücretleri 

Yeni bir kanunla 'bir 
mikdar arttı . ılacak 

Ankarıdan b.aber verild.iğinc gö. 
-r, beeldiye rcs;m ve vcrgilcrı hak
kındaki kanunda yapılacak deği· 
şiklikkr~ daır obn kanun layôha
sını Büyük Millet Meclisi seçimi 
yenilemeğe karar vermeden mü· 
zakere ve intaç edecektir. 

Hazırla.nmı.ş bulUnan ve üzerin
de b•zı dcğ.şil:lıklere intizar et· ı 
mek liızım ge'.er. liı.yiha bilhas.s• 
havagan, elektrik, tramvay, oto
büs banliyö trenleri ve SC\'&hili 
mütecavire g"bi münakale vasıla· 
larmdan belediyelere yeni bir va
ridıt teminini istihdaf eylemekte
dir. Bundan b•~ka layihada mev
cut dikkate d"ğ ., h.r esasa göre 
şehir h:ıdatları ;\ •'1de oturan od- 1 
de hall.;:nın yol rMıısı o~arak hu
susi i.ııı,.elere e~;,Bnınekte olan pı .. 
ndan üaika bcka:yelere seneao 
:ı ila 6 lir> n'sbetinde bir para öde
melde mük~\lcf tutulm•larıdır. 
Bu son mükellefiyet şeklı hakkın
da kati ve nihai kararın ne ola
cağı hnüz tahmin edilememekte· 
dir. 

Memurlara 
parasız 

eşya tevzii 

Bir ay iç"nde ha• 
zırhklar tı mzm• 
lennilŞ olacak 
.emurlara parasız kumaş ve 

ayıılubı dağıtmak için Vilayetçe 
yapılan hazHlıklar bitmiştir. Dai
re muU;mctlerl. dağıtma için m•· 
aş bordroları tarzında bordrolar 
hazırlayaak yılbaşına kadar Vi
layete göndereceklerdir. Vilayet 
de bunlara göre tazım gelecek ku
maş ve ayakkabı miktarını Veka· 
!ete bildhecck:ir. Bütün bu mua
mel.,, &zam1 b'r ayd• ·b:tirilerek 
memurlara ıevziatn başla.nacaktır. 

Maliye Vekaleti dul, yetim ve 
mütekaitlerin bu tevziattan ne 
suretle ist>fade edecek!eri hakkın
da bir talimaın ıme hazırlemaktar 
dır. Bu tılmatname malmüdür
lükltr:ne gönderilec•ktir. 

Ma' lepe fakirlerine 
sıcak yemek tevzii 

Dün Kart>l M•'tcpcsinde sa•t 
13 de Kızıhy cemiyetinin yoksul
lara ·SJCak yem"k t<>vziatı yapıl• 

mıştır. 111 yoksula verilen yemek 
tevzii esnasında Kanal kayma
kam Vekili, j•ndamıa ku?n4rdanı 
F•ik Uğur, Belediye reisi Kemal 
Dumlupınar ve Kızılay şube rei
si Naci Turna hazır bulunmuş· 
tur. 

-

· A~sİt<ıopeCıi· 
• 

Mehmet Akif 
Dün öliimüınün 6 nıeı yıldön.ü

mü kutlanan şair Metımet Akif, 
Fatih müderrisl.eriııdeı: 1pe'kli 
boca Me-lımet Tahir (eofend ) nin 
oğludur. 1573 yılında lstanbıulda 
doğmuştur. Hususi tahsil gördük 
en sonra mül·kiye idadisir.c n or
t.a kısmına girmiş, 'dadiyi bitir
miş ve mülkiye baytar mektebi 
alis "ne girmiştir. 

B!r müddet Ziraat Nezareti 
emrinde, müfcttişliklerde ~lıuu
muş, İstanbul mül:'kiyesinde ve 
darüliür.unda edeb·:yat muallim
liği yaptıktan sonra Aubs;tana 
ve Avrupaya gitmiş, Birinci Mil
let Mecı·sınde Buna melxısu se
çilmi~ir. 

Sonra yurdu terkedcrek Mısır 
da kalm!'Ş ve nihayet İstan'bula 
döndükten ıız sor.ıra bastaJ.anınış 
ve 27 s;riucôkinun 937 de olmüı 
tüır. Şiirt.er'ni (SafOOt) adlı her , 
seride ttopla.ınıştıııı. !stik.101 1 
MM'Ş'm!Zl Mehrnet Akil yurnif 
tir • ; ·~ 

Baluar adaları 
Ali Kemal Sumnııtt 

A k<lenizddıi vaz·yet Mihı
ver tarafın lehinde oldu

tu i~ia ~ s.boıı taralı içiıı. 
ehemmiyetli b · r hazırlık devze. 
il varclr. Bıı.adaıa soaralııi ha. 
rekatJn her halde iyiden iyi bir 
lıazı:rlanmağa lüzum gösterd ği. 
nj söy lcmei:e !Uzum ı:örülmese 
gc rek. Akdenizdelıi qiliz do
nanmsauua kumandanı hundan 
bir iki ar e\'Velki beyanatmda 
vaz ·yelli imkan nisbetinde anlat
m.1, kısa olmakla beraller ma
ıı.alı ve all'ailı swoeHe nal.atta 
buhuınıuştu. Akdenizdcı Mihver 
için müsaid bir vaziyet denıu 
ett ği o beyanattan pek İyi an· 
laşıl.ıyor, .İngiliz tarafının daha 
haL.rlannuığa lüzum gördüğü 

belli oluJordu. İngiliz dmıan· 
masmın son. ve kal'i neticeyi a. 
lacağından hiç 1ı r vak'1 ümit 
kesilmemiş, la.kat o neticeye va· 
rıııctJ·a kada.r hava kun·ttlcri
.ııiıı gör.-ceği iı göz önune getiı
rlıniştir. 

Ondan so.ııra daha b~.ka a· 
millerin Akdeniz vaziyet ne mil 
essir oldukları malU.mdıır: A
cıerikahla!in Şiınalı Afrihıda 

harekata ıı;eçm.,,.·, geçen gün öl
dürüldüğü h !dirilen Amiral 
Darlanm ADieri.kal ·!ara •mlS&· 
fir. oluşıı, sekizinci İngilis or 
d:usuııua dm Marepl IWmıncl'e 
karşı bzandığı muvaffakıyet 
lu hep A.ııclo Sak~on tarafın. 11 

lehindeki lı&'llerıl"ır. Tofondaki 
Fraruı:z O-anması batmlmış, 

llılidıveria el ne geçmemiştir. 

Bımunla beraber coj:rafynn a 
ve a.kerliğin icap eıtir<.1ğı ııcll>l' 
varsa onlar ruç ve .hmal edilir 
gibi olnuyacalitır. Akdcnizde 
bu itlharla mül.im noktaları.o 
henüz Mihveri.ı:ı. el ı:ıde oldujiu 
görülmektedir. Bund.a11 sonraki 
mücadele için Mihver taralı da 
tnıdiki müsaid vr.z.iyeUen isti
laoe ile ledafw halde uzun za,. 

man dayanabilecegini diı}ü.n&

""'k lıaıırlanmakıadır. 

İlerisi iç'n finıdıoden t&lıaıin 
edilen de Alulcnizde bu;ün !Uıh· 
""1"Uı eh•de bulunan ü' !erin :ır• 
t. M h er tarafıad istifade 
edem.iyeceii bir hale getirilmesi 
içia devamlı snrette bom:ıardı
mın eyleyecelrlo:·dir. Bu da 
Al>gl6 Salıaon tarafının her su· 
retle hava üstünlüğünü tem n 
etıneıoi ile kabil olacağı c:ilıetle 
buııda muvaffa.k olması da l:!er 
şey gibi bir zaman me~lesidir. 

Mücadelen·n gi~de ilaha 
..;ddellı olacağ nı düşünen !llih· 
wr taralı A.kdenizm fİmAliıı<.!cı 
ve cenubunda elinde bulun:ın 
mühim üsler; bırakmaınak i~ -.ı 
dayaıımağa hazıı laJWUı;ı gı.i 

fazla olarak Akc!enirio garbııı.:a 
.ki hiki.m noktalar ele ı;eçinnek 
lsıed·~ anlaş lnıaktad.ır: 

Bakar Adaları. 

Bitaraf olan İspanyanın din dı 
ki Bılear adalıu:wın coğ-:afi e. 
hcınmiyelri göz'1<.-n uzak 4<alır gi
bi değild'. Fakat wcrukçe bu 
adaların alacajb laymeti ~undan 
bet altı sene enelki 4-ııanya 
harbi gösterur' şti. O zaman da 
Balear adJılaruu Mihver tarafa 
elde Uo:.ere az ıığraşmllJWŞt • Fa. 
k:.t İs,pNıya ne bahane ile olıu
sa ollsı"' kendi t~n 
ılalıili loıırp bittikten sonra da 
yaban"1artn isgali altında kala
m y•cıoj:ım ... ~tmışr~ Bl4Üll 
Ba lD•t adaları hahsô yine ine • 
leıuuekte ve Akdeniz u prp sa
Jıu.ı y cnlden ehemmiyet dına.k
tadır. 

931 • 8 -ispanya dahili harbini 
müstakbel Avrupa harb'!IJ.iıf baı 
langıa sayanlaMn o :ıaman •Öy· 
l~ oldukları bugün de hatıra 
ı:-ehnektedir. 

İn gi 1 iz Parlaır.ento 
h 0 yeti l ug ün 

Ankarada olacak 
Ankaradın bildi.ifd(,\!ne göre, 

Biiyük Millet Mcclisinon mis~irl 
olarık tngıliz pırlamento heyeti 

bu akşam Toros ekspresi ile An· 
koraya gelec•k ve Meclıs namın• 
kar§tlanacalı:lır. 

Programı göre, lngiliz heyeti 
Ankauda üıç gün kalacık ve şe
reflerine gerek Meclis tarafından 
g•rekse fog;J:z ufartfi tarafındat 
re:;mi kabuller yapılac.tktır. 
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inci rdu Sirteyi Çörç ·ı ve Türkiye Dünkü Lik maçları ~şe~ke@..Gri ardık, ura· 

geçere sahili - - - yı kaptırdık 1 
• laıg·uz Eaşvc:ki i Türk poritikasını v f s .. ı . i Fenerb hç B1.<.seferki .. kerdağıtmısıbiraa takibe devam ediyor fv~ü.laşeN2z1rı:-'Milletyağsıır,..kal• e a. u.eymanıyey, a e biçimizkaçtı.öyıeya.k:>eats-

Tunusta mihver kuvvetlerj evvelce aldıkları 
yerleri tahkim ett"ler • l alyan teb~iği 

bir r.ikdar esır aldıklarını bildirJ or 
Kahire 27 {A.f..) - Ort,şark 

harp tebliği: 
K,ıvvcı.cr:miz ileri h:n<ketleri.. 

ne dovam etmışlerdir. Dün, bu 
kı.:vvet!er Sirten•n epey bJnsında 
bulunuyorlardı. 

Dü.n, muharebe bölgesi üzerin- 1 

de hava fo~l.yrti av uçakla!'! ta
r.ıfından S'.·rtc ve Tamet dolayla
rında yapı lan keşif uçu~\ırına in
hısır etmiştir. 25/26 ilkkanun ge
ceS•nde Tunus, La Goulette ve 
Sus şehirleri, S 'cilyadal:i ha\a 
almlan bombltdıman .,ct::mlstir. , 

lTALYAN TEBLIG! - 1 
Roma 27 (A.A.) - İtalyan teb· 

liği: Lilıyanın cenubunda .bulunan 
çöl bölge:erinde, uçaklarımız 
düşmanın mo:örlü taŞJt toplu'uk
larına şirldet 1c taarruz etmişler
dir. Mühim miktardı dii:Jnan ta
şıtı y&kılmış ve ı;ı;lırip edilmiştir. 

Tunusta m'hver kuvvetleri ev
velki günler esnasında işgal edil· 
miş bulunan mevzileri sağlamlaş
tırmışlardır. Muvatrakıyetlcrle ne 
tıccleııen birkaç baskin harelreti 

esnasnda esir, sılfilı ve mühimmat 
aldık. 

8 iNCi onvu KUVVETLERi 
Kahire 27 (A.A.) - General 

Moubgomery esas ordusunun ileri 
kolları., Noel gününü s:ıhil yolu 
boyunca Romnıel orduhrını ta
kiple gcıçirdikten sonra bugün Sir
tenin 75 kilometre b.tısında Bu
cyral-el-liuk civarında bulun
mıktadır. 

SAVAŞAN FRANSIZLAR Fl· 
ZANDA ÇARPIŞIYOR 

Londra 27 (A.A.) - Brazzavil
le radyosu, bir yayımında, Fransız 
hattı üstüva Alr.kası savaşan 

Fran.sız kuv\'ctlerı kumandanı 

~neral Leclorc umumi kanrga
hmm neşreımiş olduğu şu tebliği 
okumuştur: 

cİki gündeırben, Ç.ıt'dakl sava
şan Fransız kuvvetleri, İtalyanın 
en cenubunda Fizan'da düşman 
ile temas ba~ndedirler. 

İleri b:rliklerimiz, dÜ.,"ln•nın 
bir motörize mü.frZ€sini bozg1.<.na 
uğra·tmıştır .• 

--------·--------
Sovyetler Voronej yo:unu kesti 

(Baş tarafı 1 inci .ayfada) 

Rosto! yolu •le birleşen Stalinıg
rad - Likhay• demıryolunu dJ ele 
geçirmişlerdir. 

ALlNAN MOl!IM MSVKİLER 
Moskcva 2'i \A.A.) - Sovyet 

haberlcı· hürosunw, hususi tcb
l:ğı: 

Oru Don çevresinde kuvvetle
rimizın t:ıarruzu devam etmekte· 
dir. 26 ilkkkan unda orta Don çev
resiode taarruz:anru muvafiıkı
yetle evvelc:e bildiri:en istikamet
lerde ilerleten kuvvetlerimiz 15 
il.a 20 kilometre el.ah• ileriye git
mtşlerdl.r. 

11 günlük taarruz hareketi sı· 
rasında kuvvetlerımiz cem'an 145 
ila 200 kilometre ilr!eınişlerdir. 

K.talarımız Taksinskaya id.ı.re 
merkezi ve d:miryol durağı &bil 
olmak üzere Krivorojle, Ka~a.ri, 
Evremovo - Sıefanovka merkez
Irile Verne - Tarassovka demiryol 
dura•ğını şe Ka.>kovkı. Nikoiska
ya, Şarp3evka, lHnka, Ko.;ino • 
1stranskı, Grı:z;nov gibi önemli 
ınevkiieri ele geçirmiş!erdir. 
AL:llANLAR l!l:TİHAlt KUVVET-

mış bulur.an Alınan kU'VVetler:iıni 
kurtarmaga çalı.şan Voın Hauılı 
kumındas.ndak.i 7 tümcnı ağır 

br rnağlübiyete t ğr:ıtınışlard.T. 

Almanlar 10.000 ölü vermişler
dir. Düşman 263 uçak, 33-0 tar.ık 
ve 160 bop kayb<?mişt r. 

D1n ır.ehri orta mecrası cep • 
ıhe"'1de, kızılo.rdu Mill.,rovoaun 
takriben 9 kilometre oenup ba
tısında bul ımıı.n C..e kxll\·oyu ~ 
gal etmiştir. Bu ceptıed<! alır.an 
es r adedi 50.000 ı n.ıJmakta.dır. 

Almar.lann bu ke ~ nde yaptık· 
lan bütün ~ taarruzlar geri 
tıhnı~. 

1943 de Harp 
(Baş tarafı 1 lndde) 

ler hulundurmak zorunda 
kalacaktır. Böyle~ halıda da 
roller değişmiş olacaktır: şimdi· 
ye kadar, İngilizler b"' Ahnan 
taarruzundan korkarak adalar n
da büyük kuvvetler hıtuyorlBl'
d•; bun.dan sonra 'se, Almanlar 
bir İngil'z ihracı ka~ısırrda Av
nıpı batısında iitıl bir v~z·yeıte 
mühim kuvvetleT bululMlıınnak 
mechurivc1fnde kalacakhrd r. 

Giirülüyr ki harbin dördüncü 
yılmdn \'a'liyd, müttefikler'n le· 
lıir.c dönme~ hı:slemı fır. Fakat 
Alnınuyanın da diğ-e, M ,h,•erd
lerlc beraber, 1943 de bir şeyler 
ynııarak barulan vaziyeti dü. 
zeltınek 'sti.veccğini tahmin et· 
mek yani.,, olmaz, 

Her halde 1943 y·1ı harıı.·'rı ne 
uman hilecrğini kestirm<!k im
kanını veren mühim bir sene o
lacaktır. 

ABİDİN DA VER 

LERİ VtlCLIJE GETİRDiLER 
l\l.Qova, ı1 (/1..1\ .. ı - F;ııı Jlocl 

Sla.l·ıı.cra.dw ce:uajJ batı.stnda tuz;.· ta 
düı;cıı oka:\·,·cLlf"rttl km'tarmak içİll 
12 aruı. uı.T2tLt;ı.&A;ı eon"• 1tllli!i 2 hı. 
el Rus ıa.aTra2!JDUD öaünde çekilıne
&:o l)5Şl1UD1Ştır. sıaıiuırrad • Çlme
roko ü: cl•:mıryolu boyunca StaJbı. 
srad ho,runca hard.·te c;o.(en Fon llod 
t\rUuJ.11.rıu ma&ı•d• ~thin batı,mda 

ccva.ilm Almaa oMlusuna Jt>C-ru bir 1 
r~ıl ~aı.""- Ba nı=tk.sa.dla üç tümen 
bar&.eıe ~etıriın>ş, (akat Ruslar ız 
sü.n dev..ın oclt:.a bücaınlara muvaf•· 
kiTc~lo ~· ku7~ardıt'. Burum 
ii.1.u~ne t:.u komutaul;j'ı lı.~ tarru 
u C't'çmek r.mrlD.I vennl~ıl::r. Netke· 

el• ... .,., •• :roril'•"' ıluşmı~ olaıı Fou Sulh konferansı 
U•iıd .,..J~ı R.-Oteln:Jc.o,·o :sti.kaıııe~ 

tlude ıcrrl çe•;ımı.,ıır. Fon HOd 7eni , N d 
W,vlyderl ala<:attnl ümit edeıaı7~ ere e olacak? 
eLk l!.w111ndadJr, Zi!"a. KJXasn. ve • 
orla t>oecblıl Alman ordul21• lmulilc- -
rine J':tpılaa. ;urrauu k&J"ŞıslDda ta. •m k 
"•:ı.mı. .. bir ..nlldtt çe1<•1m.ek•.di1'. .n. er a, Ottova • 
Almanı.. •liralle ... rı (okl(ırkcn orta DID m• a tb 
Don boll'"5lrı.-do lnUb:ıır c-a.rn;iz;onl:ırı uD s 
bır•Joı~orlor. l'ııl<a.t bunbnn ımika- o 1 a c atı 1 i k rln d9 
veıneli ınu.A.-r&:ı.m -8.u b"acmnlamı 
durclu-rr..ıaia k.:iayel edeme;:. 

.ALMA.V TEBLİGt 
Berlin 27 \.." A.) - Alman tc\>. 

liği. Terek b(i~gcsir>de Sovyet hü
cum:-arı bundan evvefki günleı'e 
göre, daha zayıf oinıuştur. Düş· 
m.a-ın haz r;ı~ları kısmen topçu
muz t:ı.raiır.dan dağıtılm:ştır. 
Vol;:ı Uc Don kavsinde pJyac.e ve 
zırt. lı tcşkı!kT:miz g:ttibçe terak
ki eden lıır karşı hı.ieumd':ı Bolşe
vikleri şıına!e doğru kaçınıt :rı 
me<:bur ctmi4ler, bazı meskün yer
lcrj ele geçırm.işlcrd',,., Büyük bir 
di4maıı gurubu zırb'.ı kuvvet!eri

Vaşington 27 (A.A.) - Siyasi 
mahfillerde, sll'ası gelince sulh 
konferansının topla!'ması için en 
münasıp şchı·:n Oltawa olduğu 

:söylenmektedir 
Ottaw• şehrinin, Londra ile 

Va~i.n,gton arasında yarı yolda bu· 
lundırğuna i~aret edi!mektedir. 

" l.ondranın ve ne de Vaşing
tonun bu işe elv;erişli oldukbn, 
çünkü böy!e bir şeyin vukuı:nda 
Amcrik•nııı veya İngilterenı.ı kon
fcran.;a hlikim olll'ak iste~cekle
ri t:ılı.min edilmektedir. 

ciığı gün muharebeyi ka1 betmiştir,, Taksımı, Beykoz Davutpaşayı, ~~::;~id~~~.~~;~!~.dö::e 
Y A Ş""k •• E ı· S K d ı yedi, sekiz şekerciye bırakıldı azar.: • U r~ smer e por asımı;aşayı yen • ~r ki, O yedi, Sekiz şeekrci de Ş<.>hrin 

göbeğ'nde okluğu için şehrin ke
nar ve uzak yerlerindekiler ora. 
!arda~ burolırı. günlerce taşına• 
rak şekerler:nı rorla alabild:ler. 
Haia alimayanlarda varm o baş. 
ka. .. Şimdi wyeccksirı.iz ki: 

• ncntereıh buluıı<latmnuz Si ..... 

'

d'.'I 'r~7ı.-Jardan i;)ir çoğu !le cö
riiflül<. İaŞe No•m Lord Woll<>n 

Dabllı7e N.uırı aı~ter Herbert 1\for. 
r soon. isdhbar';\t Nazın Hllfer Brilll· 
dtn Brcken. i, Nazırı Mi,tf'r Beven. 
o raman Mühllr ı:-.111 olan Slır Slaf· 
ford Or•PJJS. Hariciye N;!Jın l\IWf!I' 
Eden ve Ba,v<tı:ll ('öreli bw kobul e-
11-..rek. muharip inc"lllerenln buıün~ 
kii vulrtllnl ve yıruıki tasa,rvurl:ı.. 

nnı anhıLh1a• .. Bu '"maslu, inclıto. 
re biilıilmeUnl ~kil eden politika •· 
dpmlarını bize ya/kından tanıtrnası 

bakımuıdan ç<>k ı.ıır...ıeıı olmuştur. 

• -.e Nazın Lorcl Woltıon k&blne 1 nln f'n dJJrkst" 18.ylk "3.b'ilTttJe. 
rlJı.den birdir. it bw.y•hnda bu· 

Tfik mu\.'Iffak1J'ct kaunan Lorcl 
\Volt.on, mlth:ırebe lçJnde BrUanya a. 
da"tnd&Jr.I halka •Ktinde ü~ bvün:t ye 
m--k yeıUrmek. v.zlfe-ı.lıal ü:sthne aJ
m .. tır. Blıl makmuıd.a kalnıl eden 
i e Naurı, nslfeslnl biylc bülisa 1 
etti. 

K-1.ıyle rö..U.Uıt.eıı aon derece 
lbliya'h hareke\ etı i;ul aııhd&l<. BI-
l't. 8ÖYlf'difne J'ÖTt ttendl elinde uzun 
nm=n de nı eedeelr :rJ1e-ce'k gt~1a· 
rı ,·afldtr. Fa!kat ber ihtimale ka.rşı, 

t'mdll"' daha oöm<:rt davranımk nl

ye>'Dde drflldlr, İıış• Naaırı., rn çok 
7afa ehcmbet vel"dlttnı 96yledl: 

- 1\llll'°tırr Yllf!<l'Z ka.ldtll l'ÜD m.11 
banrb<-71 bTbelmlfllr, dedi. 

B11ı1t'ab "M:>nra da Ahnnn""-'un 7ai 
oak1m1uı1.a.n ook blivül< d:,rtıır i<'Jn"c 
buhmcluğwıu anlatu. J.A>rd Woltontm 
halk ar~· ı"d' büyük Unut kun<?ıiı· 1 
nı l'Öf'dük. Bu ltlmad1n k>şhca mes
nNll ht'r !'Wlvlt-rfii'Jnf yapması ve va- I 
dini yerine ,.etlrmestdlr. 

1 

• stınıbarat Nazın 1\1\s•cr Bran-1 den Bre'ten bfzf İ'lgllt -r .... ye m.. 
vet tdt>n ıe-,'k•l5tın bao;;ında bu

lundı:Ju için 'krndhiv'P f"ahs ,.,..'< ff'. ı 

m."" ellik. Büyi.ık E'çimlz Ra.uf Or· 

b:ı:l·Ja bl1..e tıfr k&(' z y.•.f t \•erdi. \·e 

bizim lçtn v"'rllen bir çok çayla.rda ı 
ve :ı·em ... kler-le hazır bulurdn. Jl""'ve 
k:ı M~f'T C'öroJUn enk ya'"ı"l:o'rmdan 1 
o1dt'iıl M;yJ•n•n Mlstf.r 8'"1nd"n, pro ' 
pq-anıh f.e,Jılli.lının baş·ndadır. B.ad 1 
.,., n•!j:Thra1'ntn ~İİT!>lı-~b-f vt ~"~r 

ba "AUrlıhıı nılMerl ara'ltDdaıllr. 

11.•ııwl<'I Ml ter Cörçlı bizi paT'i
ın,.nto ın..utda'kl il da~de 

kRıh1•1 etli. ffusu"'t Jratem mü-lürfı •a.. 
rafından ı.,.ın ecfllrn v*'tf.e büro
Mina ,.St 1 ıt·m1s za"Tl&n Ba..welcll he· 
t>U:ı nrlimentoda nntuk ~vliiyori11. 
Ktt1n10Jn önünde bh":t1: bfıold •tllt. Bir 
kac da1ı:lka sonra knranh'k korl"'or"'n 
lt~rl ·indr- kra 00-..111. pıfqn'\rı"a bir 
zatm y11.va., ,.avas yüriiy-r--1t blzt" 
d"iTu C'f"'lrreikte ol1'f'Junu g-ö"tlü•~. Bu 
.,atın y~Jtla"'t"'°<'• Baq-eJdl Çörç~t ot 
d'·iu ,-irülü.yo..(111. Bl:ıe blr k&(! met. 
.-. k11d._r va)'ın ı-,.Jin~ h, • ....,.. i ka'.a-. 
müdürü if'hi r>hl~""Blf 1n1Jafrı1a bh· 
"'"Y P:lh·Jf'.,I. 1\"fl t•T cn .. f"11, \rı'Q'lt nt 

lavarak bı'le dofru ı-rhll ve ayn ayrı 
et"mi7f cıl·ara.~ o"a~'la d'1v,.t e-Ui. ~i

den en""'l 041aya. ,.ıren Cörçn, etr:tf 
trttl kt'!'°n"'tTJ m~in k:"ph sandaly,.l~rl 
te.ndl clirle birrr birer 013.anıo etra
rn. t..ı.ıı. 

- Bôylt blı;:blrmızc Jak1n ola.lan, 
ıledl. 

Kend!ı.I ele koltutıma otııraral< ku
tudan bir k:&1'J.1 \.--G.nlutunda bir &1. 
ıara eline aldL Diııle<iyl• bir • .. CllDll 

1'e·llkt«-n soııra bunu ya.kmın eaı..

tı. Sirara 7aruyor: fakat Cöroil ko
nu,.1ukoa sönü.yordu. Batveıkll 'eb'ar 
ve kk.rar yaJu,yor ve bislm\f'l konuş.. 
ma"'tna devam edlyorda. 1'li"t~r Cö~I 
İn<lllery• gelcllfmlzd•• doı,.._ı, mem 
nun old tunu lfrde etmeli.le sö1e b~ 
tadı.. uı~ı d~t b'r m ... m1~tln can-
1.etlleri ota-'· ' .. _ ' •·"-· ·• ve tnı-ıı. 
terede buhmdutwnu• mllddel • 

Dün İstanbul Lir maçlarının lkta
d dt,·resl maelanna Fener ve Şeref 
ıtadlannda dC\.'&m edilmqıt.i.r. Hava· 
ııın rfaeUlflne ra~ her iki •t.ıl. 
ıla _.ıacaı. k&<L\r aı seyirci önöa
de ldet bır kUr dOtU ü hallncle o.
reru elnılşllr. 

l:S.:yb.o.z - Da vutpaşa 
1. o 

Feneı"babçe &ta.rmda ilk kaqı~ 
maya hakem Reşa,dın lda.rrh1de BeJ· 
koz ve- Davuıpafa lakun.ları yaJ)l!Wt' 
laTdır. Mao.ı.n ilk devresi ook oetln. 
&ern...ı, \'C zaman zaman Beykor.lu- ı 
lar JıucumJaruu fa.z.J;ıJa.ştırına.~J;ırc\ı.r. 

B r·nri devrı:tj coı.s.U2 geçen l.ı-u ~ 
1 

cın ikinci devresinin 14 üncü diılk.i.ka· 

sınd.ı lk.rko~.ıut ı penalt1d.aı ka.ı.an 

dıkl~ rı ~yı ile m&('ı 1 - O kıaııma.fa 
muva'.Jak olm~l~ r \'C oyun da ba 
~l.de 1 • O BeJ'kozun C'&l!-besUO .a. 
li<elenmlfllr. 

7va ~tar betl•m•r Kasuasııa-p.h.l• 
çok canlı hamlelerle lsı.nbulsporu sı 
11:1,hrmafa koyulmuşlar ve bu arada 
bir de .. yı :rapmql#dır. B1l rol &. 
tallbulsporu h&reloele Jeç'~ 'rO OD• 

lara mukabil bücwnlncdsn blnıed 
be=berllk say&bnnı yaparak d-•· 
d•n l - l berborlii<le aJnhn1'1ardır. 
hbıcl dn-rede ııı:asmtpaşalılr rnatir 
altında ist.anbulporun ta.ay iki ile ce
~ van, b:ı•l•m1, ve İS'tıenbabtpor\• 

laJar Stileymanın at:-tJIJ o; ana saye
lmde brb..TnJ t.akip eren ~ sayı d•ha 
yaııara.k rollerini dOrde pikarmı~J:ır

dır. 0YOn da bu •ekllde 1 • 4 t.w.n. 
b&ıl.>ı><>l'1Ul plebe>lle ~etl"'11114- 1 
&lr. 

Vc:fa. Süleymaniye 
4- 3 

. da bizi .ı...... e-yl röre

cetlmt.ı limlt ~ııtnı bildırılL Bundan 
sonra mııbar·bt"Dlnn ı-td:şJnl ?.J.ılattt. 

irı iJ~nln mr vaı~lvetle'I" ka~t"Ul· 
da kaldıfı samnlar oldu!"nnu, fakat 
harp ta!lhlnia mütlcfiklf're döııdü· 
tunil, netice ha kınd:ı ldUHttln ~up. 
hec:t olmad·fını, bomb~.rılımarılann 

Lon1ra.,.-ı ne de'l'eel harap ett ft.nl 
töttttilmizl, bu sıralarda haJ]t\.n ma.
n ... lyah ç•k >ai'am oıdı·tunn sö,.ı .. Fcnerbahç~ • Taksim 
d kl>cn sonra tlmcll müttefik (ayyre 1 
lcrln Alman71,Jı bombardman etlik.. 2 - O 

Şerd stadında ırünün ,.cı:ane ma
çı Vefa ııe Sıi.ICynısni)'e ara._qnda ya.
pıJdı. Ha.kem Şa.zJ TC'l!canıa lcJare
lnre 1a1Hlan bu k'At")ıJaıqna t eklen
medlk bir ~ılde ht7f'CNl1s oldu. 

Oyunun ilk ı...ıunıı MulıUşan bl· 
tlocl da.kt.ı.ad& )aptı. Sol a.Ul 1\.Jus
t.lla devre orıa~11ı.ta uzaktan attalt 
bır şı.itle l~etanın t.kııol ıolünu çalı;.a.r

dı. Devre aonuna dojrv Oım:u1:D Stl
lrJ'mauı.ı t.n•n llk &oJw.:.u. ~•P•• ''e deY 

leriııl blldlrdL lllüudeJenln bö7le 
feci bir hal almaqndan kendi»Jtl mil· 
teeslr oldutunu. faka& ilk tayyare 
bombardıma.nbrmın d..-manda.n ı-et 

d;tını aııl•ltL B1şveldlln ku'Vf'ellt 
...ıı,.-ı~tıuı -memek mıimkün d tıı. 

dl. Ya.V'\f konuşu1or. Kon.U$&cai1 k&- 1 
Jfınt_Jryt M'!01J'OI' Ye •r,ula Strada dÜf
manın mathlı> Nl'lccefini anL,tııiten 

sol ellnl bir kaplan penp""I albl ileri 
• ıyordu. llmurui \·3z.yeli anlaltık!an 
aonra Türk.iyeye &eldi. Geçe"l muha. 
rebede ayn iaflarda doğU~tliğ"ümUı.ıi, 
12 .. at ba wyNfr birbırml2ı tbh Jyl 
anladıfmuıı. Turklf"rin yliU-* nu-zl 
7etler.nt İn&lJı%lcrin çok takdir ct
tlkler.nl .Oyltdi. Bu aırada arkadaş· 

lar~an hlrl Cörcıle. 1914 h1t.rbinJen 
evvel. i~Uhta ve Ter<!lkki hiikiımcU 
men -up 1 arınd:tn blrınln kendtsine mek 
tu,., )'l?rü: inrllter ile Türk.iye ar~ 
tıında bir ittifak ie~ht etUflı.l hıa.tır

Ja.ttı. Çörçll bunu PJ<·t 111 h•tırı. 
dıfua &öyledi. 

l\ll•ler >Çurçll. Tıiıiklyenln b•. t n 

bklp etmtkle oıdulu dış ııolltık;ya 

~. buna •Ydu. Ku dotru \'e 
du:-ust polUr·a 11~ bütün diin7a.sun 
t1\kdlr ve hayranhlını kasend tımı.t.1 
röyl17t'l'et in&"lllttoJıln Turkiyeden 
~ •urfü h•-k.,.t • ........,,. f,.f '111!"• 

d f·nl ve Uerlcte de tstf:mlyectmı 

.brtncl m.ıo Fenerba.bçe ile TakPm 
ara ınd!\ idi. llakem Adnanın idare 
etlltl hu oyun ümidin hll.lfına Fe-1 
ncrtn fak boı.uk ve r.ınilunansu ~ 
ç::lışması alLıuda reçmlş ve Feneri.ıı ı1 ya nJz K. F!kTf"t~n mahrum bulunan 
takımı bir lılrlü aayı ad!'<llni faal;Uoşlı 
ramamqtır. 

01wn ılc.tikte zorJuklıır lçlude ce
re3 an e.derkeıa Na.el 'akımının blrin. 
el l'Jlünü 7epm:ıfa muvaffak olmut-
tur.D~\rt:niu bundan IOD"1?.ki umanı 
Fenerin biklmyetl altında oynanmıt 

olm:ı. ına ratm. n bir türlü. s:a)'ı 1·apı. 

l:ı.tnt.m1<1 ve <le'\·rf> O • ı E rue-:ln lclıl 

ne bitmlşt'r. İkinci devre:'le FeıtE-rll"r 
tammen hikim cahşmaJarın:ı mu.ka
bil sayı cı1<armamuf ve l\.1e1ih oo.k 
ınü.ıı ülf\tıa ta'·ım111ın fklncl ·ayıoıı.1n1 

Tapm:-f:' muvaffak olnıuştur. Bun
dnn 4'lınra oyun bir herru mere lçln
d .. t"t~··an ctn"tllf v" Fentvlller &üt
Jükl• n'kirlerlnl 2 • O yenmf"!e mu .. 
varfak rlmuşJardır. 

İs. Spor· Kasımpa şa 
4 - 1 

tf' 1 - % \'ef'& lehine kapındı. 1 

İkinci devrf'y~ her ile taraf enrrj\k 
ba.'}ladıl•r. e.fatıtar rakip Ulryi t.ık 
1tıll d,arct t-di1tırlrdı. Bu urada llay 
dar )'akın bir ıne areden tektii tü.Ue 
üc:Uncü '\~eta &"Olun yapll. Bira'.I lııOn· 

r.a SWeymunlyel·ltr bwıa mukabele 

etUletııe ete Velalı ·weymaıı -· 
t;n U;Oı(l t..ır utle Vd&IWI d.Or- ( 

düncü g"olünü de Ok.anh. Oe\"l'e sona 
ns dotru Siilf"J'm&nı1eliler pea•lbdd 
b:r ıuı da!:a yaplıJ;11· 1·c maç bu SU· t 
retlP Volarun 3 • 4 raleb"cile nlbayel 1 
buldu. 

Atatürk Koşu~u 
b<anbul Murlt Müdiiı'lütü atraf111 

dan teırup olunan At.aL\u'k kotllMl 
dün ·a.bah T:ıks'm • Güm•ııımyu • 
A:ııker OC:•İl - TaL~m arasm.da.kt üo 
bin metrelik 9:lbada J'&ıtıl.nuttır. 151 
alleü.n i•t:'l'a'k ett'tt ba kOfU 901IUll· 
da H~darpa'l3Alan Nuri 8.14.1 Qe 111. 
rlnd Haydarpa ,odan Oldoyel ı.u.ı 

İ}("tm .. tt b~11"9'l.&:t'1 f~. n...._~ n,. Ilaydar!'L~~ın Rıfkt üçaincil ol-

T,. 'lr"'.,."'"'~ t·ıltım'an tta'c"rm !lu· m~la.r ""' Uaytfaroqahlrr ekip Us. 
satterln ~ele ,-aıun.ış1.rdır. (). b&rlle birinci sayıhn.ı,J.a.rdır. 

---------b Jdirdl. :"'·filli ~ef·mlze ka1""51 duydııj;u 

b!1.)"1°&nlık hl~lerlul kuYVettl ve verb 
climte•..-ıe ifade eltikıeıı 90nra R••· 
•ekil Şukrü Saracoğlımun yilDs ka 
bıl'J'·~ ü'erlndo durdu. 

- 8iivlt- na.,. 1k Tamant:ırıla. bu U
derlf're sahip nlma.'ııı: Türk tnJllell ftln 
bir talih eseridir, dedi. 

takımı Ankara 
4 - O mağlupetti 

Beşiktaş 
Demirsporu 

Beşvekllden aynhrl.""eJl, Türki~nln 
m.itıeUer ıu•a.,.ı mlİDsebetterincl,.ki 
~iiltcdt mel'klinl dünyanın en sa1l
blyett at!amlaJlnAdn birlnln ağzından 
l!f tmf"k1e dr büyük ruru1" c:tuvdu.~ ve 
~ vtrı ~"k. V,. hun~1n bütün bir mllle
Un b'<llk "" bertbttliı balinde bü -
7ü1t M'l'I Şıotı... ve hü\cOmtH11 etra 
fınıh IGplanmokta temi• e<llld·tl ha' 
ku1d:-kl kanallınJz Ttlllden kuvvet 
buldu. 

-------1------
Deşik taşlılar 
ade.ta tek kale 

i kin c l 
lıAlint!e 

devreyi 
oyn-adılar 

Ank&ra 27 (ll:dtm muhabirin- j 
den) - Beşiktaşlılar bugün De- , 
mırsporla kar;ılaştılar. Maç tam 
saat 15.20 de b1şlandı. Dünkü ma
çını 3-2 kazanan Beşiktaşlı~ 

bugün de oyun .üzerınee bakiml
)'<'t kurmakta &<cikmcdiler. Ve 
ı1k devren n 28 l'lcı dıkikasında 

ilk gollerini attılar. Oyun bu va
ziyette devam ederken ,,ekıikleri 
bir ~ütle 35 inci d•kikada i}<jncı de- , 
fa Demirspor kalesini mğalıi? et
tiler. 

- Sen de bir emeklisin ve şeh
rin göb··ğine hayli uzak yerdes:n, 
oturuycr5un. bari şekerini ala-bil
wn mi? 

- Maşallah, h1' plmaz olur mu
yum? Arife günü ekcrci dükkan
lannı b!rer b.rer dolaşmaya baş· 
lad:m. ni.Jıayet bayramın :nci 
güoo, Div•nyolundaki dağıtma 

yerinden hisse~ dilsen bir kilo 
şetkri, çok •Ükür a'abild.'ın. Ala
bildim. Alab .. dlm amma, bu bir 
kilo {eker. o f!!Ün .baı:ıa iki yüz elli 
beşe mal oldu_ Çünku yıiz elli beş 
kuruş Ş<'kere vcrd .ın, yüz kuruş 
da or:ıdaki bır yank•slei'" kap
trdım. Küçücük aiikkbın, ancak 
bir ııısan b ışı ı; recek kadar dar 
k1p!'!-i1nn ön.ün yığılmı~ o n ylr
m~ yirmi boş k'ş!nin •rasına ka
tlıp orada bir ha) Ti itilip kakıl· 
dıktan. ezılip buzüldükten SQnra 

ş<=kerimı alıp o L-eııdcrrden çıkın
ca bir de el;mi ceb·me attım ki, 
orad1n gPriye a1 ıp bin zorluk~a 
pantdonı.:mun cebine abbilnı11 
olduğum bıun tek liucık. mek
tebe başlanmamış mı? Neyse, bu 
seir böy1e oldL amma, gel<"Cek da
ğıtma i{ind• bu dağırma yerleri 
biraz dah• ~a1 !ılırsa ~ ıyi bir
şey olacaktır. 

O•man Cemal Kavırılı 

Üniversiteli bir ı ız 
tab2nca ile vutu'du 
Nlpntaşında Voli konağı cadde· 

sinde BiLr apar• maııının 3 üocü 
katında otunn Üniv•o;İle Edebi
~ .. t Fakültesi iY.'üncü smıf ta'e
besinden 1415 numaralı İzm'rli 
Nur Turkı ismınde bir kız dün 
ak1ıım mezkür •panımanda kar
deşi Yüluiek T.ic•~t ~ktebi ta
leb<sindm 1()'19 numaralı Ümı an 
Uslu ve J.ıendilerine misafir ge'.en 
İzm rli, Hukuk Fakü ltcsrnden 
Münci Kapan ile otururlarken 
Ümran, Müneinin bavulundan çı
kardığı taboocayt boş zannede
rek karıştırmı -tır. 

B.rdenbire pat!ay>n tırbancıdan 
çıkan ku~u·n ı:enç kızın başına 
lısabet ederek ağır surette yaro an
mıştır. Kız Beyoğlu bastabrne
sine lra'dırılmış ve t2i!ıki1<1tı müd
deiumu"'li muw•nlcrinden Özço
ban el koymu1t.ır. 

General Jiro 
Usküjar Halkevintla 

ıBaş tarafı 1 .ne; ;ayfada) 
ğini bildirerek söze başlamııştır. 
Akif n LkiT cephesinın san'a.t 
repnesine de haır.ım '!> 'uınduğ'U· 
nu lkz.yaettıkten sonra Ömer 
Rıza l.loğruı, Akııfın kafas.mn 
millet ve is~etle meşgul ol
du,ğll>l·'l.l l;oı rıtı1'!ten soma Ma'ır 
met Akilin {Safha!) !arının ih
tiva ettiği fıkirleri .:z.aıha g~ 
tir. 

İkinci devreye B iktaşlılar çok 
hôkim bir oyunla uJşladıl.,. ve 
adeta tek kale oynad1lar. 15 in<ıi 

dakıkada üçüncü ve 35 ioci daki
knda da SQ[ açığın ortabchğı to
pu Be:şikl~ sağ içi mükernml bir 
v1.<.ruşla diirdüncü del• Dem>rspor 
kalesine soktu ve l:ôylece maç ı 
4--0 Bcşckta1ın galibiyetiyle ru!-

Talat (Pa-ic;) nın 
kemiklerinin 
g ~ tiri 1 m esi ış 1 

Merhum S1drl\zam Ta1iıt P31;a-
nın kem:klerirıiu memleket'mize 
nakli i.çın Alman bükümetile ya
pılan temaslardı mütabakaı hasıl 
olmuştur. Krmik!erın nakli dola
yısile merhumun doğum tarihi ve 
doğı.:m yeri g!bı malümatın b.l
dirilmesi sureti:e icap eden mua
mele yapılrnnktadır. 

(Baş tarafı 1 +nci sayfada) 

sivil h ın manevi kuvvetin.i 
yükseltmek ve omı !harp .ga!}'re 
tinde birleş! Tmek için ·kabul et
miştir. Generali.n., esas meşguli
yet ve gayesi harptir. Yegane 
muhtaç old~u şey de ııskerleri 
iç n silOll elde etmektir. General 
lüzum gördüğü zaman bunları 
istiyeeektir. Haoibe devam fikri 
general iç.:.r.. he:r şey n üstün.de 
dir.• 

DARLANIN' CENAZESt 
KALDIRILDI 

Lond.ra 27 (A.A.) - Cezayir 
radyosunnu b: 1dirdiğ'ne göre, 
amkal Darlanın cenaze törenine 
Amerikan ve ~iliz kıtaları ile 

b 1Jlunan bGtün Fransı! 
a'•:-<larından birer müfreze lştiıra.k 
etm,1tir. 

Cenazeyi, Toulondon kıçan Ca
sıblanca Fransız denizaltısının 

m cttebatı d• takip ey!emiştir. 

Amerikan iç suların.da inşa edil· 
m ~ ve tecrübelerini büyük göl
!etdP. yapmış ilk Amerik•n deniz
altısı okluğunu bild:r,,,.,ktedir. 

1 
KATiLE iSNAT EDiLEN 

BiR SÖZ 
Madrid '1:1 (A.A.) - D.N.B 

Nevyorktan gelen blr habe•c gö
""• amiral Darlanın ölmek üzere 
okluğunu gören katil, hatfiyeu 
şöyle dem'ştir: .Çok ala va.zdcmi 
ıamamile yerine getirdim .• 

Cezayir '1:1 (A.A.) - Şimal Af· 
rik• Fransız yüksek komiserlik 
mevkiin<e gelişinden biraz sonra 
general Guiraud, aşağıdaik.i deme
ci ne~retmişlir: 

.Amiral Dırlanın hayatma mal 
olan f:ıciadm sonra, şımal Afrika 
yüksek kom'serHk va·zifelerfoi 
derühte edeTken hepinizden etra
fımda top1anarak, müttclik\erimi
zin yardımı ile ordulanmu:ın mu 
vaffakıyetini temin etmenizi isU
yorum. 

Bahis mevzuu olan tek fi<Y· 
Fra"'" ve imparatorluğudur. Bı
zim tek hedeci!lllz vır: Za.fer.• 

Dtm('Cin a1 mda şu imza görü· 
lüyordıı: cOodu ge.,erali, Fransa 
/. fr\kası yüksek komiseri, kara, 
ha,• ve deniz orduları başkuman
rianı.• 

KATIL ITALYANMlŞ! 

AU'.i:ıı gwyes nin hür, müsta· 
kil, mıire!J.eh, vioik.nı mamur, 
ahlakı sağlam, 'mar~ biitıirı bı.r 
Tii:rk tıü:ıünlüğü. olduğunu söy· 
Jeyen Ömer R.za, onun eserle
rinde infial hamlcleıi le isyan 
oobe:lui ,;örüldüğünü kaydet -
mi.ş ve şairi.c o zamar.ıki cem ye
ti tC"Ter.ıı:ü:n ettiğini c;erlerinden 
parçalar alarak anlatmıştır. 

Akif n birinci Sa:mıcı.tında dU.. 
şü:ndüğii =~leleri Balkar.. har· 
bS1in başlall'lQsiyle bı~aktığını 
ı;ôy !eyer: Ömer Rna, şairin r;cm. 
c· Safhatında Balkan lıari>i fa· 
ciası mii.0 ebbN>i okırak atalete, 
lüısizliğ<!, yese, beyinsizlere, ca
halete hü~um etliğini ve tefrika 
ya yıldınmlar ya~ırdığ:m bil
dirmiş, (Fatih .Kü.n.ii.siinde) yi 
izah etmiştir. 

ticelendi. ı 

Sat1lık köhne fotin 
As. Posta No. 1115 satın alma koıınisyQnundan: 
2150 çift köhne to:m 6/1/943 ç ar~amba günü saat 15 de Halkalıda 

komisyonumuzdı açtk arttırma 9U'I' et le f&tıkcaktıT. TıLiplerin '< 15 
.kati teminatl•r>le me:zıkı'.lr gün ve saatte Halkalıda bultınrna!a.rı. (2459) 

Tramvay pasoları 
lstanbu\ Eıktri'<·, Tramvay v ! Tünel 

İşl~tme1 eri Umum f{ üdür"üğünden: 
t94Z .. ,_ıuıe verllmlf olan trarnr.·ıy pesolannı l/1/1!)4~ trlh!nden itiba

ren B.le<!.i1e ,m..'Clis.,,re tanılın eıt.•leo lı.steye Cô":""e tebd~~e-n """Y9 ye. en ve· 
riım. ye 11>~1anacıtğından paııo sahiplerinin 1kl l<ıt"a t~ğra(lo<ı l•ie b!rl•:.:te 
nihayet 1{)/l/9t"tarıll.ne kadar eh."~\"':~ Tramvay ve TilfM>\ lşletmeleıi lf" '"i 

htü.::Ai:r'Cf.t kalemine mDrac:antıa pa8D'':er'ltt ahnları rlca olı.mur.) (2.521) 

ı:.:....-=T~ı-c_a_r-et~~V.~e~k-a-·ı-e_t_i~l-ç--=T=ı-c-a-r-e-t'"'"7U7m~u-m~~ 

Müdürlüğünden: 

m z ıarmıı<i•n çevfi miştir. Al- A 
rr; n, lta!yon ve Rumen kuvvct

erikada büyük 
bir denizaltı 

BiR JAPON GEMİSt BATIRILDI 
Londra 27 (A.A.) - Amiral 

Dart nın kııt ... n;n tı.lyan olduğu 
ve İtalyıda yerleşmış bulunduğu 
blıd;ı lır.ektedir. Fakat, ismi ve 
~uviyeti hala gızli tutulmakta
dır. Katli, cuma günü muhık~me 
e;!.lmiş ve cumartesi sıbahı da 
idam olunmuştur. 

C han baııbindl"ll soma şairin 
6 ocı kitabı ile )'edi dcvlcle kar
şı Io.:ıyan bir milleti tereruillm 
cttığinl anlatım Ömer Rıu 
Doğrul sözlerini alkışl<irla bitir· 
mi lr, 

Türkivede Yangın ve Kazı Sigorta işleriyle m~gul olmak üzere 
kanuni hükümler daires'.nde tescıl <!dilerek bugün faaliyet halinde 
bulunan tinyon Yangııı ve Kaza Sigorta Şirl:et, bu kerre müracaatla 
Şirket esas mukavclenam<!Sin;n 4 üncü ır.addeslııin birinci bel'dini 
tadıl ..ımlş ve şirket sermayesini 50 milyon franktan 100 mılyon 
frankıı çıkanldığını bildirmiş ve buna dıir olan evrı'.o 'erm..,\ir. Key 
fıyet Sıgorta Şırketlrinıo Teftiş ve miırakabe;i hakkıı:ıdak 25/ô/l~27 
ıarilıli kanun hükümlerine muvafık görülmüı olıc.okla ilin olımur. 

lHı hareket esnasında .!ura mu· 
harcbelcrin• muvaffakıyet~ mil· 
d·ah le etmişlerdir. 
l\1illet0V07a 9 kilometre bUJ 

Lor.Ora 27 (A.A.) - Stal'n-
vad c~esinde, Ruslar kuşa.tıl· 

(Baı tarafı 1 ind sayfada) 

munzam bir ı;emi olup, biıyiik 

göllerde in~a ed'lmıştir. 

Bahriy(! •'<•zırlığı, cPeto•nuıı, 

Vaşııı.gton 27 (A.A.) - Resmi 
Amrikan pike boınba uçaklan 
3000 tcnilatoluk bir japon ge
misini batınn.~brdır. Bu uç klar 
GuarlalKanaı •d sından gclınek
ıcydı. 

Ömer Rızadan soıı,.a İı1an E· 
m·n şair'r,. Çanakkalesini, genç
lerde Akif in Bü\bül ve Mıı!halle 
i<.ıı!aveSi rlerıni olwm.ı.ç;lacdıc. 
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MO.A-' 'IKD.Ak 

SÜMER BANK-

'Umum Müdürlüğünden : 
Varlık Vergisi Mükellefleri Sayın, 

Tüccarların nazarı dikkatine 

-..• 

VO!!ıılı: veıgisi mükelleflerine, bu veıgiyi tedöy<de 'bir bılıa,.

Jık olmak ve bedelerinin tamam ı verginla tediyesine tahaW 
edilmek üzere, Ban.kamız Müesse ııe ve FwriJulan için iptidai 

maddeler, yardı.ııM:> maddeler, in.ş aat malzemesi ve pire iştirasın

da ihtiyaç ve fa}'da ,cirüla maddelerden elwrişl.i bulunaıı2ar 
satın alınacaktır. 

HATvaHUVVET 
t VERIA 

Bu kabil malı olup ta satmak ıınu eden Varlık vergisi mü
kelleflerinin iJaınu.klu sanayiiıu a laıtalandıran maddeler için Ba

lcırlı:öy Bez Fııbrikamna, yün! ü sanayii için Hal.içte Defteı'Claır 

Fabrik.._n, Deri saruıyii iç,in Be ylrozda Dari ve Kundura Sa· 

nayil müessesemize, inşaat ve tesi .sat mal:ııeme;ile mü~errik 

maddeler için BaııkamllZın Galata da fU~ binasmdalti Satınahna 

ve Nakliyat Mt>dürlüoğüne, Kağıt sanayii için İzmitte Sellüloz 
Sanayii Müessesemize, mamul eş ya için de Katıı'l:!ıoğlu b>nında 

Yerli Pazarlar Mü~sesemize ınü racaat edr<"k satmak iste'li'ecek-
leri mallar hakkında teklif re buhı nrnalan ilan olunur. • 

~ ... ----------===!!!!!!9----ı----J 
TÜRKiYE CUPl.HURIYETI 

zrRAAT BANKASI 
KurulU§ tarihi: 1888. - Sermayesi: 100,000,00-0 Tüı'k 

Şube ve aja.ııs adedi: 265 
Zirat ve ticari her nevi banka muameleleri 

Pma biriktirenlere 28,800 lira ikramye veriyor, 

~ . 

Ziraat BankasıncUı kıımtıaıralı ve ihbarsız tasarruf hesap
lanrıda, en az 5-0 lirası bulunan lara sen.c~ e 4 dl!fa çekile
cek kur'a ile aşa~rdak plana göre ikramiye dağıt.laıcakıtır: 
4 A. 1,000 liral..k 4,000 L 100 Adet 50 liralık 5,000 L. 
4 • 500 • 2,000 • 

( • %50 • 1,000 • 120 • 40 • (,800 
l _____ ı_sta_nb_uı_Le_va_zı~m_A_nir_liO,_in_de~n-ve~ril_gn_As~ke_ri_K_ıta,_aı_ı:a~~~arı ____ JJ 

123456789 
46 • 100 • 4,000 • 160 • 20 • 3,200 

DiKKAT: Hesaplarındaki paralar 'bir sene içinde 5-0 lira 
darı aşağı düşn ~enlere ikramiye çtktığı takdirde % 20 fazla
mle verilecektir • 

Kur'alar senede 4 defa 1 Eylfil 1 Birincikinun, 1 
Mart ft 1 Buioran ta.rihle!Iİ:ndo çelalccektir. 

İstanbul Sıvacı, Boyacı ve l_nşaatçı!ar 
Cemiyetinden 

Ko.run eU l<avummsı 
&ıır > • 

15,000 
16,000 

(2028) 

Jlıa lira 
Tatan __ T_:emin_a_tı __ 

40,500 (l075 
30,000 4500 

(2830) 

J!ther ltlloıswıa 721! 'kuruıı taı.nm •<!!len 10 000 ltllo oarı snbtmhı kösele 
8/1/943 çuır:tr.ba C{ln(l .,..ı 18 da AnAnkı>radn M. M. V. 5 No, hı satın atma 
lro~da yapı.lacktır. T\ttarı 72,5<0 llra ııat• ı t>:m..ttı 9750 liradır, Ta-

17 /12/942 tarWıinde ekseriyet o lmadıığ>ndan, yapılarmyan Cemi
yetimiz Hey'etl Umumiye toplan mı, 29/12/942 saıl günü saat 15 -
l~ ya kadar İstanbul Ca.ğaloğlun da ~nıönii Halkevinde yapııla
caktır. Ruzname ıışağıda yazı.b<hr. Cemi.yete kayıtlı meslekdaşları.
DUZlJl teşrifleri rica olımur. 

llpleril> belli wlıitle knınL?ODO ıe:rn.:ıer.. (2020) (2641) 
..,. 

700 M3 ııurııen lml••ı Ad<a~ me~ez <>lmtilı: üure 760 ll'llometre m.,..,!e
cle iı!ıtaoıyooda te-ı>ın lq;ıtan veya p&r1i ıx.rtt bolilner;lt pazarlMa satm alımı

-tır, ihalesi 31/12/9'12 perşembe ıı;tirli asal 11 d<o Anlaıradg M. M. V. 4 No, 

RUZNAME: 1 - İdare Hcy'e tınln çalşna rırporu, 2 - H"Sa.p 
Milfettişler'.n..'<n raporu, 3 - 1943 senesi bü e ve kadrosunun ka
bulü, 4 - Azanın teklifleri, 5 -( İdare Hey'eti azalarının mi.i.ddet.
J.erini bitiren nısıf içın seçim ya >pılması. 

hl saıt.ın alme. ...,.,A=:yonund8 yap1taca'lttır. 

r<ıe ıuımı.,.oo. ceımeıerı. (201ııı 

• 
Talplerfn belli vak.itte t.ıeminotla.

(2631) 

Aşağ;de yarRı l'"etırzelerin pa zarl.ııkla ek:siltmeleri 30/12ı942 
ı çarşamba günü saat 16 da Gelibolu askeri ıSatuı alma komisyon.un· 

ı Bey o Ü lu vakıflar tli rekt örl üa Ü i la ı ıarili da yapılııc~i Ta!ipler~~n vaı:tlrtc k~~:s:~r.a gel;:::tı 
••••m••••••11:1•••ıill-.•••••••••ıi _ kilo Lira Lira 

Sokafı .l'I' .... Cinsi AJ!ıfı 
Jlra Krı. 

3 5& 

İspanak 60.000 15.COO 
Prasa 150.00<!. 31.000 
Lahaıııa 60.000 10.200 4010 

Kr.ilMt.,..,_ '1 

Takta perde ile 
t:ıhdrt eJ,lrn'ş 

arsa 
8 00 1 .. (1972 - 2417) 

1 

Kom.iey'aı-.da me'ITC'Ut evsaf ve şartnames'ıı e göre siyah, ye'§il, a-Y.-m yar.ılı gayri men:aı.ııer 31/5/t43 ıikıü sonuna k:ldnr ltfroıya ve
rfı,~ur. İstd<l~er;,, 4/11,943 ıiJrıü sant ıo da Beyoğlu Vak,n ar ldareol aka-
m lNleınhle ımıracaatı.arı. (21i~tl 

çı'k sarı, ç ,k.oJata renklerinden dörder b'n Eralık olm<ı k üzere 20,000 
liralık top boyası pazarl;kla satın alınacakt : r. t .a iesi 30/12/ 942 

1-•••••••••••••••••••••mı•• çarşamba günü saat 15 de Anka'.'ada M. 1\1. V. 2 No. lu sat:n alma 
' konısyor.unda yapılacakt :r. İstekliler n 3COO lira kat'i teminat~ Türkiye iş Ban kası , riyle belli vak.itte Juımjsyona gelmeleri. (1987 _ 2488) 

l===KÜÇÜK iCAR l!ESAPLAR=== Koınl".)=da mevcut nümun'!''erine göre 8 No. dan 3000 adet 

19 4 3 1KRAM1 YE 
11'1. L AA I ve 9 Na. dan 12,000 adet poyra demiri pazarlıkla sat n alınwakt:r. 
ır- ihalesi 30/12/942 ça'rşamba gür..ü saat 15 de An.kara.da M. M. V. 

1 

r-

Kewideler. 1 Şubat, 3 Mayıs, Z Ağustos, 1 lkınciteşrin 
tarilılerUıde 7apılır, 

1.. 1943 ikramlyererl 

1 adet 1199 IJralık = 1999-
1 • ... • = •• .,_ 
1 • 881 o -88H-
1 
1 
1 
1 
z 

•• 
IO 
it 

250 
33' 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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777 

"' S5S 
'44 
S33 
Z22 

" « 
2Z 
11 

• - 111-

• = 666-

• = 555-

• = 444.-

• = 666..-

• = 2220.-

• = Z970-

• -== 2640.-

• -== ssoo-
• -== 1674-
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• 
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• 
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• 
> 
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T11r1ııye tı Bankasına para ırah nnakla yalnız para bırik tirmlt ve 
fai& almıt olmaz. ayni ıamaada taliioiai de denemif olunwıu. 

I~tanLul Marangozlar Cemiyet.nden 

2 No. lu Eahn alma kom syonunda yap : l•caktır. Heps'n'n tahmin 
bedeli 26,700 lira kat'i teminatı 4005 J . ıadır. Taliple rin belli vakit.-
le komisj'()na gelıneleri. (1988 • 24il~ ) 

Aşağıda mi.ktan yazılı çinko *ıevh1lar pazarlıkla satın •lmacak· 
1 tır. İh<ılesi 4/1/!H~ pazartesi !!Ü'I ü sa.ı.~ Jf. de A:~~arada !ıt ılı!.. V. 

2 No. lu satın alma kom syonun da ya;> .lacaktır. Beher kilosunun 
tahmiı: bedeli 170 kuruş kat'i temin~tı 6375 liradır. Tal plerin bel
li vakitte k~yaııa gelmeleri. 

Tor.. Numara 
5 6 
~ 8 

10 10 
5 ıo 

(1983 - 2484) 

* . 
Muhabere bfrUtleri için 1000 tıd-t emniyet kemeri satın alınacakt ı r. 
Vermek istiyenlerin cl ierınde mevcut v~y a haz .r layacakları nümu
neler ni en geç 5/1/943 salı gür.üne ksdar tetkjk edilmek üzere An
karada Fen ve San'at U. Md.. ne veya Harbiye da:resine tekillleri-
le birlikte vermeleri. (1985 _ 2486) 

* Beher tomına 4 lira t.ahınir.. edilen 5000 tonluk nakliyat işi ka-
palı zarfla eksiltmeye konmuştur.ihalesi 4/1/943 pazar~si günü sa· 
at 15 de A.nl:arada ~· M. V. 2 No. lu satın alma konı•·yonunda ya
pılacaktır. İlk temınatı 1500 ı:.-a dır. Tal plerin kanuni vesikalarile 
teklif mektuplarını male saatinden bir saat ...vvel komisyor.a ver· 
meleri. (1892 - 2493) ..,. 

17/12/94.2 tarihinde ekseriyet o lma<lığından, yapılamıyan Ce~ 
yetimiz Hey'eti Umumiye ıoplan tısı, 29/12/942 salı günü saat 14 -
16 ya kadar İsta.nbul Ca.ğalo.ğlun da Eminönü Halkevinde yap•la
caktıır. Ruzname aşağıda yazılıdır. Cemiyeı.e kay,tlı meslekdaşlar"' 
ıwzın teşrifleri rica ohmur. 20 ton krplııca ile 20 ton darı (kuş yemi) pazarlıkla sabn alına-

RUZNA.ME: ı _ İdare Hey'e tini.n çahşma raporu, 2 _ Hesaıp caktır. Sarmak i.9teye~lerin niınlun e!eri l~ birlikte h~rgün hmit bele
Müıfettişlerin\n raporu, 3 _ 1943 senesi bütçe ve kadrosunun h- di:ye kazşwııda askerı satın ama k.om,..yonuna ır.uracaatlarl. 
bul.il,_ 4 :-: Azanın t~k.liflcri, 5 -( İdare Hey'eti t.z,alarırun mü.ddet.-

1 
(:w-00 - 251l) 

J.ennı bıtıren nısıf oçın seçim ya pıiması. · + 

ia.tuW: &.. 1 Z Z a T. N.....,d 

Buıldıiı 7er; .SON 

!!ebet kilowna 10 lira fi;rıııt talımln edilen ı r;oo l<llo kromlu ldRI• ile ki
ıoı.m., 13 lira ı.tmıin ~len 1500 k•tırnlu k&ele paa.:ırlıklo aat111 alraca."<
t:ır. l.ıuı...1 2Q/12/942 &\lnü S...t is de Ank&raQıı M. M. V. 3 No, lu satın aJ. 
ma k~und ;y•pılaoaktır . Hı""i•fn tahmin brdell 42,000 lira kat•ı ıemı.: 
ı:ıatı. IJOO Unıd.ır. Tallpler'c belll\>;&'IU; ~ ıelmcleri. (1978 - 2>l79) 

Beher ld!csuna 300 ııuouş tatırnin edl.ıeı, rııClmunesı - 15 1mı 
lubı pa.arlıkln ...tın alma.c1!/'<lır . İrult'Si ıt/1/943 ı;x:urtesl ~ oaa.t 15 
de .Acl~raca M. M. V. 2 No, lu oat-.n alma koml~·onunda ~. Ayrı 
ayn taldplere de ihale <dilebilir, Kat'! emkıat, 6750 l.iradı.r. Tıa.llpleı:in belli 
"'8k:'i1e loonıi.eyooa ııelıı:eler. (2030 (2636) .. 

22,1172 ııra 70 ltı.ırtJi k<oşıt 'bedı::Jlt ~ mz ı.,..... ipin "-1> -
ekllt.mcye ırocrıuıeur. İhale>sl 14/1/943 ~ g{&J(l. ....ı ı de Aakradıı. M. 
M. V. 4 No, lu <al:n alma loorni"Ytmunc!a yrp:doccl<tır, iık lcmlnatı 1700 Ura.. 
dır. Tnliplcn.. l=ıoun'l ves\kalarile te&lif m<kltıpl:ı.rnıo ihale u.auncı.. bir 
saot evvel komiayuıa wrınelerl. <2019> (2633) ... 
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SOLDAN SAGA ı 
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- - --• - - · - -
- -- - ,__ 

Be'her ~"™" 1160 1tr.ıruş f'\yatta t:ıımiiıı. edilen ıo,000 ~ er ~ :ı-
zr>rlıkla &at.m elınace«tı.r. İhalesi 11/1/943 paıııarleat Ciir>ü. saat MI da Aııkara
ôa M. M. V, 3 No, lu •atın ıLma !oom't'·.rıuııdn yap:l&>Caıklırl, xaı·ı ""1ıh>atı 
14,0CO l ' rao ır. Tallplen.n bt'lli w.l<ıif4e kDıııİ'O'<lllll ııeJm..~i . 4ll02ll> (21137) ... 

Gölc:d<rtc bir elo'.ct.rllt santrali bin ... lnşaa-. bpılı zun.. ~ ._ 
ır< ı;'-0r. Lbaleel 15/l /943 """'° gfin.ll oaot 15 de Arkıarad'a M. M. V. 4 Nb, Ju 
Rılın alma lt:~a ~ııl•C'1ktır J"k tt.wnUıne.'t.ı 8006 lira 98 ~
Tctl p.erın ttanuıi v~larile ıtdkllf ~lanı,ı ~ ı a6indtn bir ıeaat ev-

ı - Çilcle aldalt<ı - hll.U 
WIJ, 1 - Gö• renaı. Aııkerler, s -
Mlde1• anan, t - Kınrlllr, Sn. s -
l!llr nnl l<111Dat, m..ıe ilo&U, 8 -
Ceıl, Ll.Jık, 1 - 8on l11ırflnln hozflle 
'ersi •l<alıtır, 8 - Sa, lwl. 9 - Aııtal 
4eill, Teni •aam.a T •U.•9le mecal. 

vel 'in:ırrityooıı vermcıeııi. (lUl3) (21640) .. 
200 ten lnıru ıtj!ıtrı pııomrl>'<la "'t·n alınadildır. lbaıesı 7/1/943 flaı\l .....t 

~ C.. .Aıı!ıorada M . M. V. Bir No, 1u saıın af'™' JoomJ.syC>ll'lJOda yapı~. 
Tahmn b•ed1i 45,000 lııra ilk teminatı 3375 Urachr. Taliplerin 'be>lll vıııl<ltte 

Joc _, ; '"'na &!meler!, 11953 - ıı.:ızsı ı ... 
57 .000 l'ra 3 hıTuş ke\ı!f ~li Ettmooutta .. btt m- w nl'aıl tesisat' 

1~nı:-ımoı k:o>pllı z:ı.rna .,\,,;. 11.,,eye too,mu.M,ur. İhalesi 30/12/942 çe'l'(amb& 1 

~ı.mu ~an; 11 d e . Ari ·:-::ııd:ı 1\T. '.\t V ~ No, nı ~tlr.l a'1'rrı:t ~yonunda 181)1.• 

] <ı('t:(tır. JYt teur1r.':'1 ı . 4107 UraıC.cr. TaJ'lp~~r'n tmon.ı.J11f VC9'r<:nJla.riJe teklif mek
h.4°> 1r'nı ihale ll!a.l.in<"'" b r soot evvelkıornisyona vermel~ri. 0939 _ 2324) 

ı - Jıat&oıa aa1ta bdar, çcı1ı; ddtt, 
ı - Anmuıclaııı, MI zaman daktlk>
-. s - oruo •1ı. • - r....ı suaı, 
1 - Vöcıat, Tersi lolm, 1 - T.,.! 
Tllcatl&n tll<AD oa. raı. 7tız11. 1 -
Savmoldan emlr, te7lan delil, ı _ 
t.tıkııaıiml, DO!<ı, f - tş.r,,t. 

+ 
. ,B· ıo.,,, .m meh <!'!T'('t;i clh•tl • lf<erl~·e:fen ver!lmdı: şertil<: lkf adet entıar 

~1 ğl ııe.z· rlftl~ <io•J ı:,- ..,.e k""JTI(;~ f:.,dt bOC;,li ~ ıtr:ı ı kurut lıkısın<n 
~-ı'.ı lem<ı,l ı 914 lira 70 kunıı;>t"'· İhahsıi 4/1/943 pazo"tes! .ı>nıı aaat il cı.t 
C C'Lbolu r•k rt ır.ıtın a Jtna lkorr.ı"·-:-yor.ıurt:a ya,ptlacaktır. TaUpJerJn bcl1i 'l"akit.. 
le Jonıl- lelm:l•ı:i. (1959 -2371) 

* . A.şlğıea yez,h sebreler ırcarl;kla oa1ıın al:ınacııktır. fhalc!l'l! 11/1/!KS ~ 
~ü "'1at I~ rie Al'kar. M. M. V, B;r No, lu sa tn olma ~ yapo. 
Ciıc"Jot.r. Tol•plerln belll v3Ptıte lııaınis,uıa r.Imeleri. 

Cinai Tutorı Teminatı 
lira lira 

15.COO 
22 500 
22,ı;oo 

3374 
3374 

"'-" 200 000 
150.000 
150,000 

(198t - 1312) 

Mewud nümune ve şartnome sine göre 400 adet gi.zlmıe ağı pa
za.rlı.kla satın a.'.ınacaktır. İhalesi 30/12/942 çarşamba günü saat 15 

(Dünkü bulmaeamız ·n '""lll) 
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istanbul Beledi7etıl 
IEHfıt TiYATROSt 

Saat 20,30 da 

DRAM KISMI 
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YE KOBK'Ota de Ankarada M.M.V. 2 No. in satın alma ·k.om;syoıımnda yspılacaktır. ~ ...ı 
Nümune ve şzartn~ye uygun ol malt §lftil'.oe ~rli w ecnebi malze- Her Carµmba aaat 14 de Çocuk 

me kullarulabılir. İsteklilerin teki lid' edecekleri fiat üz~rinden kati piyesleri, Cumartesi ve pazar 
teminatlariJe belli vakitte k()?Jlisyo na gelm~eri. (1974 - "419) ... ııigür.Iİl"•eiinll·ıiliıii5iii.30iıiiıııdİİİaİıİİmİİİaİİtiİnİleİıılııı 

Sıjır eU. \'!,000 ICQ.000 7500 111/943 10 5':;1l8UQ. 
Odun. .ı.ooo 18,000 1360 1 > > U,30 Adana. 
B onıı t;ırnırl. 17,064, 3' :IO > • H Y1>2Cat A& ~ 
B"" taorA MI,"™>, 41 ..... ıı. • • Erı:inaaa. ..,. 
Aşağıda yaeılı ~n paza r!Jkla tılası1tmelal hiZJ1llnnda yuı lı giin, saat ve mahallerddld lllke

ri satın alma komisyoı:ılannda ya pılacakıır. Talipleria iıellıi \'akitler de ait olduğu lıxımi8yonlıırda b~ 
lumnaları. 

CİNSİ Milrtan Tutan Temin•b :tııaıe gün, aut ve mahalli. 
K~ L~ Lit-a ----------- ---- -----·-=...;,;,;_ ____ ,.,..._,__ ______ _ 

4/1/943 14 Canlı koyun 25,000 17,500 2625 
Koyun eti kıwu.rınası 15,000 4ıl.750 7313 
Katı pek>rrez 10,000 16,050 l407,50 
Cıv'lc p~mez 20,000 17,100 2565 
Lahana 5-0 ton 2 parti 100,000 
Sığır eti, 50 ton 2 parti 100,000 
Odun 600.000 
Tahliye ve ıı.ıılı-ln.at 1,000,000 
Odun 500,000 
Odun 600,000 
Sığır eti 250,000 
Sığır et; 14,000 

15.600 
19,5.ıQ 

13,000 
13,000 

250,!'00 
14,000 

2440 
2925 
1950 
1950 

:Z'l .500 
2100 

6/1/943 
5/1/943 
6/1/943 
4/1/943 
7/ 1/943 

9/1/943 
8/1/943 
5/1/943 
7/1/943 
9/1/943 
7/1/943 

Erzurum 
14 Erzurum 
15 Mar~ 
15 MaraıJ 
15 Top kapı Maltepe 
15 Top kapı Maltepe 
11 Geliboh, 
16 Gelibolu 
16 Gel ibolu 
16 Gelibolu 
11. G<llbolu 
16 Gelibolu 

(2015 - 2584) 
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