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DÖRDÜNCÜ SAHiFEMiZDE 

Mussolini Ç_OrçilinlSovyetler cephe boyunca 
nutkuna C!!Vap verdi _ t'!!!.!ruza~ d~v~'!! '!!~~~r: 

Alman···MukaVemeti' ço~~şidd8tff Duçe ltalyanın bu hçırpteki 
bütün kayıplarını anlattı 

------
TAYYARE Mi Vaşington· Siyasi Mahfillerinde 
ASKER Mi? 

Avrupa harbini 
bit:recek kuvvet 

ltalyanın sulha razı 
olduğu bildiriliyor 

--------~-------
Müttefiklerin heıabında 
iki büyük pavı: Tayyare 
ve açlık, ıelôlet oluyor .• 

ltalyada kargaşalıklar çıktığı haber veriliyor .. 

Ya.zan: ŞUKRU AHMED 

Yakında heyecanlı hadiseler 
olacağı da kuvvet le ta hm in e di liyo'r 

A
frikıada harp henüz birinet 
ve seık.zincl .lng:ıJiz orduları 

run :ilerlediği iki ıistik.amet 
kutbu iç:nde devam ediy~. Kat'i 
ve n ihai ncticPJ»n ortaya çıkma
sına vakit vardır. Sovyet Rusya 
« Pbcsine gel.ınce, Almanlar..n bu 
kış eeçen yıla nazaran daha dikka· 
te şayan sürp~ karşlSlllda kal· 
d.ğı muhükakıtır. Yaı.nı mot&lü 
ve zırhli vasıtalarla u~ sav
leti karpsJlda yıpratarak çekilme
li adet edi.nen Rus stratej.si biiıtün 
kuvvetini ortaya atmak için sisli 
ve puslu bava ile kar ve çamwu 
~yi usul ilttilım etmİf ol
d.uitmu--hu lk;ış bir ıke.re daha orıta
yn ıkC"rymuş buhmmaktadtl'. 

Roma 2 (A.A.) - D uçe iracl et
tiği nutukta şöyle <lemi{rtir: 

18 aylık bir sülrutattan sonra bu
gün siyasi ve askeri v-e blihassa bu 
son 18 ay iıçindc cereyan eden as
keri had"tSelcr hakkında iwhaıt ve-
rcceğim. Bu 18 nyhlk dev:re lbnşLıca 
üç hadise ilt' belirtilmiş bulunmak.. 
ia<hr: 

1 - Rusyaya kaı~ı harb açılma-
Si. 

2 - .J aponyanın harbe ;girmesi. 
3 -- ingi'liz - Amerikan kuvvet

lerinin ~imnt Afrikaya çıknnhna ... 
sı . 

Duçe, birinri lıiıdise ile ilgili ola-
1·ak, Rusyanuı ~eri kudretinin, 
Rus ordularının askcr.i lk;ıymeti lba
k.ımındnn bir şaşırt.maç k~i 
olınaclığmı scnel~rdenberi doğuda 
munzzam bir askeri !kudretin teş
k :r eclilmekt~ bulıındugunıu ve •hn-
1rnn elde siliıhln bütün dünynyn 
ıh lila!l yaymak i~in hazırlanmakta 
olduğunu bildiğini söylem.iştir. Bu 
itibarla milıveı·, g<'risini ka1i surct-

(Devamı 4 üncü sayfada) 

-

İhıJyon Du~ l\fusolini 

Tayy.arelerin iyi uçamadıiı, 
tanklar.n ve tratörlil toplanıı ça
mura battığı kamyonların tlıkarup 
kald.iJ bu devrede R us ordusu 
gökleri boş ve stivarilerimıiı dolu 
d.hgni koşt~ rnü.naffyi bul· 
muş ve S talingrad bölıesinden son
ra Rijev bölgesinde de hasm.ısıın 
iizerine çullanmıştır. Cenupta bır 

kaç Alman tümen.inin harp harici 
edildiği muhakkak g wb.dir. Me.J1kez 
ıkesinıindc de Ruslar bu muvaffa. 
kıyete eri~ halde eörünüyor· 
Jar. Ancak, bütün bu Rus muvaf
falnyetlerine rağmen henüz Al-

-------------------
Faturasız mal almak 
da yasak ediliyor 

man sarıannc1a buyuk b~ tehlike Ticaret Vekaleti, fatura verme mecburiye~ 
işareti belinnİj değildir. c~p.1ıeyi k · 
tutan 270 Almaın, Rumen, Maear, kararı~a eklenecek .fıkrayı Baıve alete veroı" 
ita}yım tümeııinden bu kış ıiç.tnde r. .. 
25 • 30 unun bozulmas• dahi Rus 
ordusuna istediği ve umduğu gale- , Tu n us t a \ 
beyi temin edemez. Bunun iÇ11ndir 
ki henliz prek meıica, gerek ce· •ı---

nubu şarki bölgesindeki Sovyet H 11 k f" b ı 
~~=~~üdıı:b~:::: enuz a ı ır 
serlik ifadesine kapılmanın, ne de h b 
Almanlar adına bil" lkötitmseTlik m u a r e e ~ 
havasma Cliişmenin ya:i: yoktur. , 

;::ı: ER.::= :
1 

cereyan etmedi 1 
sonbaharı va:rd1r. Bu aafba.laır kat- l 
-edilmeden Rus - Alman harbi hak
kında hiç bh- hükme varılamaz. 

Kaıhlre 2 (A.A.) - Ortaşark İn
~iliz tebliği : 

İngiliz kuvvetleri Elageiıla civa
rında düşmanla ı})aşarılı vuruşma
lar yapmış'laMır. 

Ankara 2 (İkdam muh~t'in
<len) - Tacir sıfatını haiz ıhak.ı.ki 
ve ıhli!kmi şa:tıısıarm saıtı!ıtları malı
lar ıçın famra vermeleri ve alıcı
nın ·bu faturayı ve satıc.ınm da bir 
kopya.sUll muhafaza etmesi 9 nUı
maraıı kararla mecburi kıılııllm.ıştı. 
Buna ragmcn bazı alıc.Uar '.flyat 
murakat>eSD yap1.1-dığ1 sırada satı

cıların fatura vermedik~rini ileri 
süımekte ve .fatura ibrazından ka
çınmakta oldukları görülm~tür. 

t'l'icaret V e'kıaletinden aldığım 

maliımata gör-e vekalet be.rhangi 
tbir sebeple fatura ibraz cdilmeme
s.ni önlmek için 9 numaralı karara 
bit" fıkra eklenmesi için ıbir proje 

(Devaını 4 üncü sayfada) 

Sovyetıere Göre Al ma n lara _Göre' · 
Mos kovanın 130 
mil garbında Al• 
man cenahına de
rinliğine g rildi 

M.o.skıova, 2 (A.A.) - S®yet 
öğle dk te'b! lği: 

Stalingrad çevrcsi:nıde ikuvvet -
lcrmiz !k:üdilk düfOOn grupları ıta
rafm<lroı ;·apıla~ t-aaııruzlan püs
':kürtm i.ı§l-erdir. 

Stalfograd mal batısındn kıta
laı·l!lıuz Don nehri sW. IJcıyısmda .r 
Jerlemi.şlerdir. Sovyet ~uvvetleıri 
ta:,"1on bir hareketle d~c;manı lboz. 
gun.a uğratmışlardır. 

Stafo~grad cenup batısında 'kuv 
ve tleınhniız taarruz hareketleri ın e 
dcvanıln mevzilerini sağlamla,.~ır
.ınışlru:tlır. 25 bJ(ikQıavz ile anüstah· 
kem noktalar ve 21 atış rnewii ıtah 
rip olunmuştur. 

Bi.r düşman piyade taburu yok 
edilmiştir . 

.Mcı1Jrez cePhesin'de ıleıı lharek~ 
timiız devam etmektedir. Kuvvet-

(Devamr 4 üncii sayfacla) 

Göbels Sabır 

1 
Tavsiye E!!! ı 

1 Alman propagan· 
da Nazırı diyorki : 

• 
"Zafer zaman ve 
sabır meselesidir n 

Anknra 2 (Radyo gazotesi) -
Alman Propaganda azın Dr. 1 
Cobcls piyade subay okulunda 1 
blr nutuk söylemiş, Almnn oıdusu
mın k--ış mu!harcbelerindc geçen 
yıl ıteeriibclcrini arlttrdrtk.1arı için 
il:er!deki harekatın mutla'ka galip 
gdinE'Ceğini bildimiş ve demiştir 
k:· • 

~son zafer artık "bir zaman ve 
.sabıl' mesclesi ohmu·ışrnr. Buıgün 

uğrunda savaşılan topra~ar Al
manyaya aiitir!.11 

Suikast 
Davası -Dünkü muhakemenin 

. tafsilatı 
2 inci ıahifemizdedir 

!iGvyet bomba kovacılar:ı Mosko· 

' a ~arbtnda ön ~Je.rde mevzi 
• al ediyorlar 

Terek timallnde 
~ Sovyetler bir hU• 
cum r~ eticesinde 
geri atıldılar 
Berlin, 2 (A.A.) - Alınan tebli· 

ği: Terekı n şimalinde Alınan tanık
larır..ın lbir hücumu netcesinde 
düşman geri atılmış ve yüzla'Ce 
es.ır verilriıiştı r. Volga ile Doın a
J:asında Sovyetler, ağfr byiplara 
uğrndıklaırı için ancaık mew; i hü· 
cwnlarda rbulunaıbiln:ıişlerclır. Don 
nclırir.Jn büyiiık dirseğ. aıde düş. 
anan hücuımları karşı hücumla 
püskürtillanüştür. 
AğıT Alman uç.aklariylc hafilf İ

talyan savaş uçakları menkezi Don 
kesiminde hareket hal ınde bulu • 
nar.. oldulçça ehemmiyetli düşman 
'kıtalarına ılıilıcum etmiş)crdlır. 

Don ındhr'nin meıık.ez tkesimi ile 
llmen .gölü civarında ş:ddet.n mu
harebeler hala devron etmktedi'l". 
Sovyetler beyhude teşebbüsleri 
esr.asında ıÇOk ağır kayıplara uğ
ramışlardır. Düşman 95 ıtanık ık.ay· 
betmiştir. 

Darlan bir Fransiz 
lmpara torluk 

konseyi teşkil etti 
Tulon hadisesine sebeb oldukları için 
Hitler eski Fransız başveki.lerinden 
Reynoyu ve Massigliyi tevk~f ettirdi 

Bcrlin, 2 (A.A.) - İr.ıgiliz iha
berler bürosunun bildirdiğ:ne gö
re Amiral Darlan şimal Fransız 
Afrlk.ada bir mparatorluk ılronsc
yi kur.muş ve !bu Frar.sız impnro
tor.luğu memaatlerinin irorunıma
:;ını bu meclise ver.mıştir. 

Am1'ral Darlan kendisi:r.e devl 
reisi .galfrhiyetler~ ıvel'ilmesini 
rstemektedir. 

Yeni ımecl~ hükumet maılci.nıe
lll.'İn esasını teŞkil ed~i:r. Fran
sız Mrikasınm muhtelli Jasimlar~ 
umumi valileri ta.rafından ıtemsil 
ıcd .Jeceklerdi r. 

Darlan Konseye ba§lka.nl.ık >Ctiiı 
Anıkava, 2 {Radyo gazetesi) -

Şi:mall Fransız Afrikasında lkuıru· 
lım impar.arorluk ıkonscyi.nl:r.. ilk 
ıt.oplantısına Darlan riyaset etmiş 
tı ır. Amiral, Mareşal Peten Alınan
lar ta.rafır.dan esir edilmiş olduğu 
için .konseye kend sinin riyaset et-

AmiTal Darian 

ıtiğini bild1r.rırlştı ır. 
Tülon hadiselerinin müsebWp1eri 

muhakeme edilecıek 
AnkaTa, 2 (Radyo ga7.e'te9i) -

(Devamı. 4 ii:>ıcü'!e) 

Müttefikleriıu Avrupa karası.na 
haırbi ne zaman ve ınıe tekilde ıe· 
tirecekleri bıalwine gelince, şahsan 
ıkıtada kara harbiıı.on hemen baş
layacağına kani bulunanla.r ara· 
smda değliz. Müttefiklerin Avru
pa karasına biır çıkıaıtma yapmalıa. 
nnı ancak 1943 yazında bazı §al't· 
fara ınuallik olarak bekleyebili
riz. Bun.\Ul cb§ında bkı.ce mütıte
fkilerin besabmda iki bUyük payı: 

ALMA/'{ TEBLIGl 
BeI'!lJn 2 (A.A.) -:- Alman tebliği: 

Tunusta Alman - Italyan kuvvet.. 
!eri karŞl !hücuma geçerek düşma
nı ibiııçok yerlerden çıkarmışlaı-
dır. Birço'k esir abnmı,ştır. Düşına-

(Devamı 4 üncü. saya/da) 

Meclis, örfi idareyi 
6 ay daha temdit etti 

[tct! 1,,,1;. ıg ;Jti ti t§ il~ 

Dört ile beş arası ••• 
SELAMI iZZET SEDES 

8 ir yenle buluşmak üzere 
sözleşenleri d!i.nleyiniz, hat

ta kcDAtiniıin biriyle buluşmak ü-

bi, rakama d:a layık olduğu önemi 
vermiyoruz. 

Tayy~ ve Avrupa milletıerin~nı 
açlık ve sefaletten çöküşü almak. 
tadır. Avrupa §İmd'iduı büyük 
darl.klar içindedri. Her memleket
te her gün biıraz daha yiyecek la
smtı.sı yapılmalcıta, &'ıda ımaddelerıi 
için dağıtılan vesibJar ik.a:rpl.ıksız 
olarak ellerde kalmakıtaıdtr. Bu va
ziyetin nihayet bir giin büyük ve 
sari bir çöküş yaratm.ıyacağıodan 
nasıl "1PM edtılemez? Müttefikle
r.in tayyare üstilnliliü ile Avrupa
da yeır yer çö"küntüler yaratmak 
te,ebbilsünde buhmduklaTı ve 
bunda &OD dence büyük faydalar 
umduldarı da hCr hak:bttir. 

(Devamı • ilnd1 saJfaU) 

1 

Ankara 2 (İkdam muhabirin
den) - Büyük M!llet Meclisinin 
bugünkü toplantısında İstanbul, ve 
diğer ibeş vilayette mevcuıt bulu-
nan örfi idarenin lhitamı tariıhin

den 6 ay da'ha temdidi !ha'k'k.ın~ 
Başvekalet tezkeresi okıunarak ka
bul edilmiştir. 

Bunda sonra Botu mebusu Liitfi 
Gorcn'in akitlerini medeni kanu
na istinat ctt rmeyen~rin evlilik
lerinin ve !bunlardan doğan çoouk-
1arla mektum 'kalan bütün vatan- 1 
daş1arın tescililerine ve bu tescil
lerde harç res"m ve cezadan muaf 
tutulmalarına dair teklifi Dahiliye, 
Mal.iye ve Ad1iye cncümenler"ne 
havale edilmistir. 

zere \'crdiğiniz sözü hatırlayınız, 
.dıalcikası d.ak:kasuıa ~et etmce 

yenlerimiz çokluktur. Birbirılerine 
.raooc\'u verenler arcsında: 

- Tam saat dörtte yeya, tam 
saat d(iırde iiç kala! diryenler pek 
azdır. 

Hele: Beş kala. iiç kala, bir ka.
a ır.:ıııde\'u \'el't'.JtIDr hemen hemen 

yoktur. Pek çoğumuz, çokluğu~ 
muz: 

- Dör.t li1e be al'881 bu1uşalım1 
deyip yürürüz. 

Dakikanın kıymetini hak1dyl , 
layıkiyfo ıtakdir edemed:t-.m ıc· 

Kızılay aşhaneleri.ııde dıoyunı
lan çocukların saywni k :mi ar
kadaş -On yedi bin, kimi aırbclaş 
on aJtı bin diye yadı; ~örmed"m 
anıma, belk1i arkacla§lx arasında 
bu ırakanu y;irmi bine çıkaranlar 
veya on bine indre.oleıı de olmuf· 
rtur; bizim için. bepimz çin nbm 
hatası yapmak, dakhya 1luıdak 
bükmek olagan şeydir. 

Halbuki bunun böyJe olnwnMt 
lazun. istatistikte yanlış l'ÖINri • 
fon cbir. fazla ile cyilz b"n, fazla 
mıısnda fam gözetmiyen ve MDi
l eDin kıymetini takdir ~ 
Türk defildir sözü illwkullaNaki 
çocuklanmnın kulaklannıa kllpe 
olmalıdır. 
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Bunlardan bazıları, yangının so- ı 
badan ileri geldiğ ni zannettikleri 
g bi bazıları ·da tekkenin kütüp.ha
nesir.de 'bulunan :kıymettar bazı 
kitapların .a§ırılmasından oonra 
bunun meydall2. çAlllaması .çil!ı 
kütgphaneye gizlıce atEıı veıildiğ.- ı 
:oi ta.hmlıı ediyorlar. · 

Bu .. cliili yettaı: Lai.Jarl4. nva- ı 
yetler...ai kabul etmek icap eduse 
~ §ekli İkab\U cıLine.k 1azını ge
J.ir. Ç-ı.&.n:ku yangw, ~utup.uaneye 
pek ~ aK.ı..n ıbr y-cra~ıı ç~ V'e o 
lı.ı.ınlıı:. .ka.mı.en Jan.masiyle net.ıcc-, 
!a.um tir. 

KWni ı 818 vıık'ası 

s~u.~ Haul4in .en çok ÇCAXl

ciigı şaınsıyetı.eı·dcn biri de.a (Ka
mu pa a) idi. Pad: .bu za.tı sad
razamım: maksmır.a .kadar ç.ka!--
dığı hal:de, hiç J.,..:; ... WllLll ıoaa 

.kar§ .. " :bl.i: erwıı.; ve ıitı..mat 
.. ı.e.ı.·em~, w~ daıma. §'ıi.ır • 

lielenmış, hatta bazı esrarengu. ' 
. uf..diseleııı. bile, onu::; tarafından • 
torlip edilen b :-er \ai;'a ~nd~ ı 
tc~ et~-ti. Ve ibunllll. indir j 
k art.ık $e>disiııi L.ıtar...bulda bu
lu.od~ istcnuyerek, A;>dın va
lillJuıe gö~ .... 

lU.mil paşa, lstanıbwd~ bulun
duğu anU.<d.det zar.fır.da, naya.tını 
l>; gün .o;:,,ı;e ra:ı.'1.aı ve !huzur içinde 
de geçirmemişti. Pa<lişQ.hın bu .ıı;at
tan .ıouıma şUphelw.digmıı. h ısseden 
~ay .llilll~ el.eı'l, v:ız.ı~ eti G'tı.&mQl' 
etınış~u, ıher gün S • .uıao Hamıtıe 
~kdmı ettı.lltleı\ kucak tkucaA jur
G4i.iları padi§a.hm şüpne ve ev.b.a
.nıwı tı.ı.rdıkço, arttırJiıltlari gibi 
KUnil pa~yı ...... eta bayatından 
~~•u-ıp .bız~ eJ ıamişlel'dir. 

~ p~a Lını.ircg~~~C'n, 
a:rı.ıl. orada bırc s~iınet bualca- 1 
ğmı soıamırtı. .!laJ.bukı saray ilıai..- , 
yeleli OI.i-d.a da (.)IlUll peşın.i ımak
m~!ar, ~ 'l'ı.ıt.ır .Şak:ll· paj ... ' 
ı0J.mak u:zere .I.z.m.iırd'-u casuslar, 
yme SulLan Ham de 'Diı ~'1Ylı JUf· 
nallar yağWI'mışlardı. 

:tlü.n!kir, eıv-veıa lbu JWnailara al
a.ırmadı, .Faka' .. 1 07 Ge:;;WO>l ıpti.cia
larında artlık umumi vaziyet .ı;oıı. 

derecede n~ bir vaziyet alcbgı 
:..ç n Sı.ıltaı:. Ham..!ıciin Kiunil ~ya 
karşı .besl ;ıigi evham artmıya 
oaş!adı. .Nihayet onu Aydın ...,a.ı;._ 
iğınaen <W«ierc~ tek.ı:ar ~anbu- ı 

la aınııınuy.a mecbur ~...:d. 

Sulıan lianhd.n ~ı p aa~ 

.bu kadar ~ekinm~si, iJe:K de EflJep 1 
siz değildi. Ç:inıku bu zat pek ..ili
ç~ J ~-t.ı .ike.ıı (Mıslll') R.<il !~rı 
nn intısap ctmiv ve Ka'l:ııre ay 
• arı.nda y~. Aym zamanda 
muteaddıt defa Avrupa ucvletle
.rinin paJ :.ahtlarına seyaiıa: lex ic
ı·a eder -.>azı. .mi.kumdar mr ve 
yl.İ.l{sat mwlti bSh.ib ofun ctıp!o· 

matlarla murutsebetler tesb t!tm.ş
U. 

T 

• 

zaı• yle bakıyorlar ve Kalr.Te sa
raylarında döcen siyasetlere, çok 
ehemmıyet veriyor1E.ırd?. 

Tabiidir ki Sultan Ham tl de, 
.. yn du~ün.ceye sahipti. Çok yü.k
ek oır ~ ve terb.:.ye' görmüş 

olan Kamil p~ayı O.mıanlı 'hükU
:.net .1izmetine alırken onun lh.;:gi-
erindeı IY.:k çok ist iade ede<:eği

ne tam bir kanaat fheslememekle 
beraber, Mısır sarcylarında ye
~.;.şm~ olan bu soı:. derecede zeki 
şahsiyetin her hareket ni göz ö
nünde tutmak lazım geleceğine de 
kat'i br kanaat hu...~e getirmiştı. 

f 
' 

Evve..ce de. bazı mi.mascbetlcırle 
arz ve · aıa etm:ştim hl Sultan Ha
miıd, orta d.crccede sdrunlr.ra wrre 
knd& ehemmiyet vermczru. Ya, 
.gayet o bw, son derecede dürüst. 
:zeki, al m ve kıymet~r ada.mlı:ı.ra 
yer verir ve yahut en şerir .u.dam- ( 
lar.ı maiyet:aı.e alarak .göz önünde 
bulund ma:5 l tercih ederdi. *' 
te Kamil paşa da, lbıu.nlal'dmı ~ir • 
idi. 

Bu zn. , .ıddetıi z~ dirayet 
ve fe"'.ane!i b '!hassa yaşudığı yükı- : 
sek ılıaya .. tn gôreü ve tecri.ııbel rile 
Sulta:?ı Ham:idin :ıın:!arı dikkatin: 
cell>etm. J onu Halep val liğinden 
Ao.liye fö:rıarct~e ve nihayet sa
durc't me-.".ki 5.ne getirmigti. 

Kı.lıni.J p.1-ia, Sultn Hamid ıle 
ılk temaslarında, onun l>lıt..n .m
• ~k"ı.<: • -~·<:tm \.te gecrkme
<.1:. Variyeti or.a gore tanzım eıtti. 

Bir ~ ~ühlnı meselelerde buy\~ 
muvaffakıyetler ...,OOtereMk Sul
tan Hıım:d.;n .memnuniyet ve 
~n~ttarlığl.Dl kazarnncıKl& ba.
raber biç 1>ir zamanı ~ahın 1run 
mlnasiyle Gnnıy.et ve itimadını 
celbedcmedi 

(Devamı vırr) 

Peı kın lu?puscnda 
bir çocuh uhnııdu 
Sirkccıde Alayk~kü cnddesincıe 

Tılıbıadli bina ı karşısında Güllıa- 1 

ne par.ıtı kopısında • .reiüzler ara- ı 
~anda paçavraıara sarılı bir eı:fkek 
çocuk bulunmuştur. Bir aylık ol
~ut:ru tahmin edilen ça\:ugun i:.;;.e-

rıne as!ı.ı kağıtta A~;gül ismi yazılı 
idi. Aygül, Darülacezeye kaldırıl· 
mıştır. 

Altın fia tlari 
Alun 1ıa:;ınn yemden yu'ksehne

gc başlanuştıt". Diın bir R~adiyc 
n! ;!Ilın r:a ti 32,'i i) füa idi • 

k Vilayet memurlar kooperatifı 
ı.LZasına yapmakta oiduğu pirinç 
tevzia~mı tamamladıktan sonra 

i.lrino~ Sultan lvlchın.!tte... lıit>a- uryağ ~vzıanna başlayacaktır. 
ren 0.smanlı :h;.tki..mdarlar.1, ıViıs.ır Bunu şeker dagılması ta.kip ede -
.Hidivlerine, adeta oiırer rn'kip nar • ®:•tır 

Tramvay 
duraklarında 

deOişiklik 
Yeni c:uraklar 
tesis d i 1 d i 
Tramvay duraklarında yeni de

•işıkllk yapılması lkara.t11aştınlınış

tıı'. Bu sbahtan it'baren bu durak
larda ~ramvaylar yolcu alıp, yol
cu indireceklerdir. Tekrar ıtesis edi· 
ten ve kaldırıl.an duraklar şunlar
q: 
Be~o~ unda Garaj Osmanbey, 

Çocuk hsatanesinde tramvaylar 
duracaktır. Hamamda-Ki durak kal· 
dırılmıı;ur. Yalniz Çocuk hastane
s nde ar balar saat 13 den sonra 
dUl'myacaktır. Beşiktaş şebek€sin· 
de Boğaziçi. Ko11ej, Defterdarda 
tramvaylar yine duracak Şeref 

,,tadında i e yalnız ttı.aç günlerı ve 
saatlcnnd durak bulunacaktır. 
Aksaray şelbelk€Sinde ise Etyemez 
durağı Davutpaşaya naklcdilm!ş

t.r. 

FEci bir tren kazası 
Bir akasc nwn ;!~ 
bacakları kc ptu 
Dün sabah 4,30 da manevra yap

makta ohm b:r marşandiz tr<.·nı, o 
::.u·ada makas açmakta bulunan A!J 
adında •bir makascıya çarpmıştır • 
Alinin derlhal iki b~ağı f&esilm~, 

Ia.da knn zayi ctt1ğinden ölmüş

tür. Yaplan ilık t~kikattaı •bu fe
ci kazaya maı;anctiz makinistinin 
scbcb'yet verdiğL nnlaşılımştır. 

Bfr kadinda 91 
k ri1e b 1 undu 
Fatıhte lbnis!nan nuıhall-esinde 

Pertcvpaşa yokuşunda 42 numaralı 
·vdc oturan )lezalıatin üzer~nde 91 
tane e'Jtmek karnesi bulunın~tur. 
Bu karnelerin sabtc olduğu anla-
şılmıştır. . 

Galıatada Beı~berler sokagında 8 
.numaralı evde oturan Mahmut ta 
IJ,r e.ınıeği 40 kr.ıtu~a satarken ya· 
kalanmışt.ır. Heı- ik.:si tlc mahkeme
~~ verilecektir. 

Otomobil lastiği tevzii 
tugün başladı 

OtomOiiJıl ıastigı lt. '\iZiatma diin baş
lanın~. Bu lhu!:ustaki liste dün 
-og eden evvel 11,30 da Emniyet a.t
tıncı şube müdürlüğün~ g~ 
tir. Bu sefer, 7W tane taksi ıa.st:ğı 
dagılm~taciıı.·. Vilayet emrine talı· 
z.is edılen 400 kamyon !fıstiği., ;)el.e-
diyeye hianet gören 1irullyonlaraı 
verılccektir. Lıstede ısmı olan ara· 

ba sahlplcn l.astiklıcri alıp tnktıkta.n 
sonra 1tıcı şubeye getirip nwna
ralarım muayene cüzdanlarınaı 
kaydettireceklerdir 

:::====:-::::_=: '' lKDA M,, ın T EFR IKASI ~0~·~5~0~~~~ 

1 A<ÇDlb KAPDM0 AÇDLI 
'llca&\: ~· çın..: 

l .. ıt< tcı: M.11 B- Muammer AliATUB~~ 
• =>" ....... ' -~ _.......__ - • 

- Dogrudur. Bu ~damın kazan- ı 
dıgı paranın ihuaudu yok. Fakat 
ben sana evvele.! <.e söylemiştim 
!ti, ıbu adamın kim oldugunu öğ
.renmege heve .. t:tmek ~ze ge.ı:
m~z. 

Bordoni hep bu noktaya saplan
~tı: 

- Pe:kı amma., lnsan bu adamın 
kim olduğunu ögrtmm(!k istemez 
mi hl~? 

- İstemez. Çunku bu adam, 
bôyle lbıı teşebbüse gir.iştiıgimi an· 
lars:!, ına ı keser 'bir daha zerres•
ni vermez 

- O da ıbıı.ım ~ gelmez. 
Fakat ... 

aJtıyen miXdiıı-e ibaJnı. 

- Bir ı.oaşka iı.şundüğı.in var ... a 
::öyle! 

- Yok. yok, hıç bı.r dusuncem 
yok. 

::Boraoıu <ll:~ nya çıktr, bil:"oya 
ıncı.i. &>b ı en 'lnzırladığı kade
lı:ne is.ki ık! eıodnyı bogalttı 

Gö · (rı Borcı:uganın kapatıp çık· 
~ıgı kapıya dik;h kalmrşt •. Dırek- 1ı törun :kendisiyle bu ~ekil.de ko· 

:nşnas a· noşuna gitmem.ışti. 

Akademı dıre.ımiı'ünün b!rçok şey- ı 

1eri bilmesı b.ır zanuıettı. Fakat 1 
bazı gizil b'.rşey daha vardı ki, Se
ı.üastt)tn bur.lalı da açığa vurmak 
stemiyordu. 

.Fakat akşam yemegini Efon ile 
bırı.kte yıyeceğini hatırlayarafk, bu 
Kara duşuncelerl zbhnınden kov· 
du. 

:Elen ' hıç bır zaman bu .ı.tadar 
nefis ve çekic bir 'halde bulma
mıştı. Genç kızın aç:ık ve tatli ba
kışları, kusur,)uz lküçü.k dudakla· 
rı, yanaKlar..mn .ınutnzam ha.Un
ları, bem'heyaz ensesi, Sebastıye
nı aıiu.:p.lmaz derin bh- ıhissi zevk 
içinde bırak!y0rdu 

Buiu:;;-up konu mcıg bcış dıkıa
rı zaman, Latime.r m tehdiUer;nin / 
genç kızın LihnindE.n .Jilinmiş ol- 1 
duc';unu anladi. Buna da munnun ı 
oluıı. ÇUnk.u clcUkarxhnın nüfuz 1 
ve tes'ri cmç kızın üzerinden 
1 al~tuttan .,oııra, (ll1tL{ kendi emet-
1 :rinin ta1ıakl9ı '.< • a biraz daıha hız 
'ecebılecekti. 

Genç kıza gUzeU:ğınden ve ken-

dısının üzerınde oıraklıgı tesirıe.ı:

d~m bahsedebilecek v~ geuç ikızla 
malh.remiyete daha yakl~ağa 
doğru yo: aç~bilcektı. 

.Btr duşwıce Sebnst:yen'.i son de
rece meşgul ediyordu. Genç kızı 
kollar..nın arasına almak içlıı kav
ruluyor, fakat zorda ol6a kendisini 
tutuyordu. 

Çün!kü Efen'ın ho§una gıtmeye
bHecek lhaşın bir llıareketm, şiın-
di aı-tık muvaffakıyete dogru açıl
maK üze.re olan bir kap.lllJ.11, !büs
bütün Kapamasını intaç edebilir
di 

.. ~!asasından kalkarak: 
- Dostum, decti, getinız, müzik 

salonuna geçelim . .Bugün öğleden 
!:ıora se.çıığiniz n-0talar1 bir prova 
edelim. 

Keıı<fu.i. kanape~ oturarak, b:r 
s gara) t . Elen ae piyanoya ge
çeıo, muhtelif notalara göz attı. 

Sonra btı notnl.nrdan O::>i.rıni çal· 
cı.ı. Hakı'rnten Elen dans parç ları 
ı ü t-::ıdane denecek tat"Zda çok iyi 
.ça!ı_y ~rdu. 

(Devamı VaT) 

• 

iç hayatımızın . ·ı . v c 
ışçı .erı-. .• ~ 

Dünycda t~en dediği
mtz ıteknı.!k adanılan bi.r

de:c. :bire birinci pliına geçmiş bu
lunu~or. Bu harl-a yapan yaru gü
lden te'lmlk ,adamldır. Onun (evet) 
dediği yerde ordular başlıyor, (ha
yır) ded yı yeroe ordular duruyor. 
O O'rdular ki onları da ytl'!'e o ya
ratrmşıtır. Evet; yarınk3 dünyanın 
daha ;~refahını da y>ne ıtek· 
niık odamı yara-ü:cdktır. 
Kıil.fıürü;nıcle, erıd~e, e

illncil ğ.ınde ekono.misiıxie, iher a
lanında yem !bir üslup almakta o.. 
lan meml~zde d~ C:-eknlk • a
damı m ili müessese cihazlanmı
ZlL başına g~1mtlir. 

.Biz doğu Avrupaltlar, srk sık, 
.batı ve şlınal Avrupalılar bizden 
:C.1aha çok dış hayata bağlı tanımak 
ıiuadındayltl. Ha:tta cılk 'bir doğu 
·nsan olarrur alabilec.-eğimiz, mese
la, lb:r Hindliyi: çak zaman m· 
garplı Avrupalıdaı:ı ÇO'k daha iç 
hayatı zengin bi:r ·man olarak 'Ul· 
sarlarız. 

Bu dil§ünüşte düştüğümüz yan-

Yazan: HAYRI MUHiDDll\ 
iış, ikaşarlalınuş bir yanlıştır. Ga:r:p 
ir.sanının 1ıç Gıay.rtmdaın zen.giınl k 
ve yükse'kliğe edebiyatları ve bü-

• tün güzel san'a:tları şahid değ l 
• 'ti ' IDIQll'. 

· İç hayatı zengin olınıyan bir 
adam, yirminc.. asrın çinde iptidai 
ıoir ~.san oJ.arok kalmıya mah
kCımdur. 

İç hayntmmı işleyen, zengın
l<?Şfuen, ayarlayan ve yaıratan işçi 
for ise güz-el san'atlar ad~dır. 

Tü.rkiyenin dış medeniyet.im, ht'ç 
koo-kmadan, teknik adamlaırımızuı 
omuzlarına yükleyeblir Z. Onlar 
Türlitiyen:in te.kcik m~eniyet.mi 
kahraıı:a.n<:a emcitlE'!"le elbette yü
cel teceltl'Cl'd' r. 

Fakat içi b.a- bodorum gı"'b.i kQf 
teknik adamlarının Rc.ot1tar gibı 
medeaiyeti.m.z sarmasını .istemiyor 
sak, iç hayatımızı inşa eden güzel 
oan'ntlar şçilermizi her vak tten 
ÇO'J.t yüceltmemiz ger~kıtiır. 

Bundan dolayıdır .kı yavan ve a
şağılı'.k Jıiç bir edebiyat ve güzel 
san'atı Gfetmemel y?z. 

-----------·-----~-- - ---. 
Yeni Bir panser 

------------aı------------
Dün Doğancılarda Veremle Müca

. dele Cemiyetini~ 4 ncü 
Dispan er.i Törenle Açıldı 
Düu Üsküdurda Doğancılarda ' panse.d. b;rkaç ay içinde inşa etmış 

Verom Mücadele Cemiyetinin döl"" l olacağ•z. Bu muı\f\kan.m halikı, bil· J' 

dı.incü dispanserin:n törenle temeli h::ıssa oku11alebcsıni muayene ede· 
atılnuştır. Bu :törende :Merkez ko- cek, müşahedelErdcn f.Onra hasta 
mutam general t(ısan llgaz, Üs- olaıüun meccanen tedavi edeceğiz 
küdar kaymakamı, V e:em Müca- Şdırimi:zdc normaJı olarak 20 el.is--
dele Cemiyetı iaası \e lbh-.çok da· panser lazın-1ır. H!ç olmazsa şim-
vetliler .nazu bulunmuştur. Teme-1 dilik 12 dlııpanscrc ihtiyacımız '\•ar-
a;tm töreninde söz alan doktor dır. Fa~yetimi:;ı dıu:durmadan bv 
Tev.tik Sağlam ezcüm.ı,., ~iI gaye uğrllilda çalışacağız., 
ki: Tevf:k Sağlamın ıbu sözlerinden 

c- S.hlıat Vekaletind~ nldığı- 1 sonra 4 nücü dispanserln temeli 
mız 100,000 Uramn yarısı lle bu d.is- 1 atılm~r. 

-~---~--~~-.. ~~--~~~~-
a 

UI a 
Dün Büyük Elçi Fon Papen'in 
husu·~i katibesi dinlendi 

30 m tre ~-ın bir cıu 
mn sütunu .~ldlğini efiııcfj!{. Fon 
Papcn vıe b'Jınnın ıüstü ıbaşı. çııımıu~ ve 
toz çıindeydi, Sej"jı• bu &rada IOO.no: 

- B.ı bombnı ban ka.ıvı ntılım§tır 
Bır bl.ı: ı.ilt tta. Ku.lcicl r...ın dclı§ct1j 
mu." ;X.1 • S:zin .ı.mılağlllJ.Zci<;, biı 1 

y v mı? cı:ye coııctu. Rl"! ~ d111 
tı\Yfl cözk 1 t .~a .: 

- \1ılah bizıi kıırtakdı! dtıd.i ! 
Ikurcl b ı• nfil.ı.ıt \ uku:UDU m~ omt'l 0 

buLı.zyo.ıJ:lıd.. B'..ln'~ t.zer.ıne büyü c el·' 
~iye ..,.cıtı:ıl bu teatG...... 'll'l'll'.ak.ada:n 

:::!ı '1l.iL! ykdim. 1B ı ~, 
Yt ııl$h•ıuen Ç ,, .1 ya "i.IClb'l .ı 1Jır ta.k 
cintnı ı.;.llzr. ~·tc ı.>ld , ~ gcroürıı Znnı. 

ncCl\.'!'lrr. y a: ı:n:teyai. İ<)l!'d<. :. msıt 
V"l" ydl yıoılt muydu. iyice gorme 
dlm. Fa.lı;.:t u ~~ t&, atl;.ı.gu· 

.nu bJyorum Ç llWL bu tnda ~-Cfirf 
bir taıdyo r,t)bmcın.izi ~öy~--mi;.tim. ~

.tat o ~ etm . TOıksln.in sof >ıilne 
b:t.a.bcn; 

- P<>li31 diye ibakJ,rdı. 
't Kaç!: 

Ali Kemal Sunmtm 

Harb·n ne vakit biteceği mev .. 
-zuu etrafında bugünlerde 

ortaya yeniden b{lzt tahminler da· 
ha atılmaktadır,. Fakat Anglo 
Sakson tarafın iki devlet adamJ 
var ki harbin istikbali için ylirüt
tüklcri ialımıılerde özlcrlıw daha 

t'rye:t vermiş oluycn1ar. 
n biri Cenubu Airika bü· 

lkılmeünin reisi olan geııeral 
Snmts, d·ı-ğrei de İngilterede harp 
malzeıne.:;ini temin eden nezaretin 
başın.da bulunan ı. Litelton'dar. 
Genc.ral harbin 944 de bi1eccği 
fikr.ndedir. Naz.ır Lituton .ise bJ' 
sene dlliın evvel, yani 1943 de har
bin svıı. ereceği mütaleasmdadır. 
Gcne.ral ::inıuts'wı kehaneti de 
1.ıazı csa.slara dayaumaktadu-. O· 
na gör.c dünya harbi otuz seııediı. 
:Fd:at bwıa bakarak bitmesine da· 
hıı Ç<>k seneler var elemek deiJ. 
Çün"ü art.ık bu ot&12 ~cııeLk harp 
ıiluıyete eruıek üzeredir. ~yle 
ki: yırmiııci asrm otuz. sene ınuha· 
ıre.bclori 191"1 <le başlam.ıjtır. Uli 
de m&ıbarebe du.rınu§, Dl~ da ullı 
muahedeleri imı.alıuı.mış, fakai bu· 
na raı:'lll.ell ha.rp de,•am eımişıiır. 

Y "..Ilı dünya muhtaç o-ldugu sulh 
\i: ı.ukılnu huhnaınıştlr .. Onun için · 
!JL9 da'hi b~ıklık her nasıl.sa de· 

ruu edecek gibi saıulını§ olan b.r 
nmütaıeıre~ den ileri acçemcdi. 
Şu holde 1919 dan şimdiki harb.ıı 
çıktıiı 1939 tarihilie kadar ol.an yir. 
rui ~en~yi ajlam. bır sulh ve sÜ· 
kUıı de\'l'eSİ diye sa) nuık kabil o.
l:ım.nmııtır. 

Bwıun içııu bu yirmi tie.uc hep 
gelecek harbin eudişesi ile ve em
niyciSı.likle &esti. Silfilı.lumak.f.tı 
çabuk clıw,rnnantar 111ilıayet bir 
giiu ortalığıı meydan okuınuflar~ 
milledcr &l"as.wdaki ihtlilların 
miizakere yolla.Tiyle hnlleclilmcsi 
çarelerini bcgenme.mişler, davala
~ı.ıu kendileri \'C kendi o:ldiklcrl 
gibi i.asletmei vanııışlard.r. ı114 
dünya harbinin ikinci kısmı 939 da 
başladı ve 944 de cihayet bulacnk· 
tır. Onda.ıı soıı.ra dünyanı.o de· 
vımı.lı ıtllı \'C sükummu boUM:nk 
dav sah: lerino de rast gel:nıni9 

yccektir, 
.ı:~azır Litelton ela olur olmaz o:c. 

cöylemeJP S-O'iCl' diye tnnınmı~ de
gil&r. Bilakis u devlet adaın...n.ın 
iktidar mevkii.ne gelt\ i'..ri ~yfordan
be.ri gö teııdiğı faaliyet, öıdi!n :d· 
yade işe ~erdi._'İ ehcınııi',>ct çbuk 
ruı.la ılınıştır. in~~ler onu pek 
methediyorlar. Merasim ve 'lcşıı.fa
tı kısa kese.ı·c.k Jıer i!ii çabuık gör. 
ınek 1ne1·.alwıda olruı . bn nı!ZU 
huırp nulwıncsi lıazırlığıuda ~ 
iY.i çalışıw&W başvckili,n kı)metli 
br lyardmıcısı olmuştUl'. 
~u hal o ' Litclton'uu l:J4.1 

saıcs:Udc, bu Jıurbiu · eccjini 
tahuıiu yolundaki. sözleri de lW
l'SDsn: day.ıuııunk lialm geliyor. 

ilu esas da etraflı bir hesaba go~ 
re .hazırlansa gc:r:ek. Anglo Sak.son 
tarafı d~ b:r sene zaründa ııe 
ıka-daı: vesait \'Lİcuda getirebil.r? 
Dalın ckınkh."1'i uelerdQ:? Ve ()nla 
rı Uımamkw.uı'k :iç:n ne kadar \'a• 
kit hlz.uıı?. a~ gibi. 

'u luıW.c ge.uc.ral muts'nıı. tab 
m'İniı harbin daha oo ık.adar 're.. 
Ci!ğ:udckıi tahm.inlcriu ıazaoıi gay.,.. 
s:ni göster.oıeJCted.ir. 

Daha başka tahnıi.nlerdc bul ın
mak merakuıdıı olanlar da bunla 
ı·ıu · · ortns.uıı ail"n t!racakl&ı~. 

P. ' .loıf u~ımcu bL: SUci:l dabaı oordu 
- s·hlt CJlba .c~ :wmo;ıı, Fon .Pa 

pcnlc lb .ntb~ r .ııri :~-c gidcr.J;eııd : Yo~ıı 
o gln yv,.d.: ~üfen nı kar.., fLar" 

Roz ~ l.:vJıbı ve uı· 
- S :flrm lbcnhtlc ol.dı.ıgu zam..ın ıc

~dlönlıı. btni çağır.:.., ~t verirdım ve 
b beroc se!are~bancy~ gitt.rğrınh d.e 
aı~.c F. "'t hlıdi>e gürlil ıset:!l' bt;yal:.J 
l bcrabt. si rora 

B 
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Memlek.ene .(-ıs_t_•n_b_u_ı _Le..ı.v .... a-.zı.._m....,.Aı...m-ir-liğ-i-nd •• e_n_v_e_· rilen askeri kıtaat ilanları 

300 ton ocıuıı kapalı zaı'lla cks i.tmeyc konmuştur. İhalesi 10/12/ 
a.42 perşembe günü snı:ı.t 15 de Ardahan askeri satın alın ~omisyo
nun<lıı yapılacaktır. Kilosunun tah m!n fiati 4 kuruş ilk teminatı 900 
liradır. Taliplerin !kanuni'. vesi~ala rilc teklif mektuplarını ihale saa-
t:nden bfr saat evvel komisyona vermeleri. (1770 - 1656) 

~~--~~~~~ ... ~~~~~~~ 
IIKDA~ 
C a y'ı ı I arın mühim 
6ir tesebbüsU * - -- ~ .. /;"J/fôıJ7 .... " 

iv.il te. Ckler Şima[ 

h k im yet j ku r 
Af r ikada evve~a hava 7500 kilo sığır eti pazarlıkta sa tın alınacaktır. İh&lesi 7 /12/942 gü

nü saat 15 de Çorlu askeri satın alma komisyonunda yapılaca.kt..r, J.llk 
tem!natt 5fl3 Uradır Taliplerin belli vakitte komisyona gelmeleri. 

\1823 - 1872) --
" S ıms i A.trii:ack Tunus vt_ BI· 

zt>,-tey e!ınde tnılun4urn..'1 mllı· 
e kuvveUr e birincı Ingıfu ve 

oniu1ıın ar2.ı.5ınaa bılyük bır 
MmUıTOb be -foniyor Bu muharebe 
belki de bugtln yarın başlayaca.k ~e 
Tumısla. Bizet•tcni.n fil: betin' tayın edc-

1 
cck r, ş zndllı,ı;; ıtt.. taraf aa geçen gün.. 
·erocn ~ ı;; ifade i1c mütPmadıyen 
ıııkV(\"e ' maktadır 

Trablu toıpra.t LDd..l OL Mıs d:ı • 
ıc•at dPn Romcl ordusu Elageyla mü.s 

t.ahke.:::ı :ıttında yerleşmiş göı:ıü:nıınck.
tccU., ~ımaıJ Afri.kada bc..ltlenen çar· 
plŞmada t!n m~ olu . va lwVV"t· 
cir.in oyruı.yacıı.gıll!l hi §üp'.hr yoktur. 
~ ımdiyc ı!uwia. t-.rbin hemen 
ner ~sıııcl& bu bOylP. olmu;tu:r. 

• "' ... 
A 

t:dcnlzdo rı 1 z. .KUvvtt.leıir. Us
tltnl" Bi-le ik Ame.rikıılılarla 
I.ngi.liz!erde..:l.ir. F~ ıkapQı.ı \"e. 

ya. ~ dtni:lıde bi,. deniz i".zrb:, Tunus 
ve Bizcrto ımıi.lstahk.eır. mıwkll ·ıe §t'..'l'-

klnda c g"-1'0111<.i!ı. bulum'1n 1k taratın 
nuha.rip kuvve~lcı nin b:ı ~ıtnd.t>. ni· 
lıa.1 .uıfi'lV'J tem.in ~ '-:rr..cı:, İtalya do
ınarım.;s.am fil t.rı..ıtl • ~i Abi~ı.c 

:u:oy. 
Glrı.• ıbnttını 'ıll ttef:ı1t doıiz 1ıru1'>''\ cUe

•. ""1-.J.lCr{Jı 

.k' :nm$ 

k_ zor~~ ~a.drrlar Çuval dokumak için 
YAZAN: Dam d u:ı IRMAK I ki .k,. t .... h e e rı .ı ezga • 

Ş aırk C{'ph de dahil oıdu ru baldo I 8 r g et i r t ı" I i y 0 r 
Avr~ ıu• mın her tarııflndan 
b.aıvn ll'VWtl~.riıı!n mühim kı· Bulvadin, (İkdam) - Kazamı-

6Ul1J.!U"lnı ccnu'bt lt.: yOOak. .ıava a:l.an- ı;a bağlı Çay ;caiı.iyes cin köyl "ile 
lıı.rına çeken Almnlar, İtalyaımın istifa. beraber 14 b ın nüfusu vard.r. Af
de <.ı.:IL'"!l.hilecek tayyaırele.rinın onda yona 47 :kilometrelik güzel şöse. 
dokuzunu dahi Akdcmz, §1..--nal Afrlka 1 1 b wl lekt..:.1.1; . ..1 
hı-rekatın tat is ·!emişlerdlr er e ag ı, e .ı.-uv.ı, ıçme S"wan 

ey bol yeşillik sahaya mal.lk şW n bir 
Harp H nu.kl.3nt gemilerı.nm ~ kasabadır. 

dcnizleı'Ur ;.:J:)IYar ı;:;e:milcıtn lü2unn oı. 
mnda.n knrnaı.rttn ve e~ılle ... cld mey- Bir.alık arpa kalitelen U.l"._mde 
wılH.:.J"dan avn!o.nan teyyaı'e.lerin ata· &Çaya bn saflarda yer alan istihsal 
ca!.darı bomab ar, hava torpidolaır:ı lle bölgeleri arasında sayılıyor. Sene
bUyil.k luıısarla..ra uğ.a-J acakları. vazife- vi altı b n t.on !kadar arpa mahsulü 
lc.ın:ı bcld~ tarzda yn~ yeiiştxir Bu rakamın bazı yılliır 
,.,_ ~ı .ha-.:-pte muhtel.il a:ıaıl. e .. ilc ıarttığı göı'ülmüştür Pancarcılık da 

Ul,mıüş, anln-ılm..ıştır 1Prlemiyc baş-lamış senevi ddrt 
27 \C 28 lıiUlC ~~!Lll<1o! m v • ba:va bin tor.a ikadar yii.~el.ıniştir. 

ikuvvctle;riı ·u AKdn•zın g;:. mda ve (ii· 
rr:a .A!rika anılleruıııı kara ısula.nn.da Nah.yer.in genç. müdürü Murad 
İngiliz ve A..ncrikan .harp ge.mılerinin Öner mJ.Jill.ye mezunudur ve bu
naklJyat vapurla"J.na. vcrdıltleri kayıp ~ada staj yapmaktadır. Kendi:'l' is-
la.r, Y"ptrltir.rı hasm- k~enenıez. tiıhsalinde muıhitin elde edecegi 

Ingltcıeaen ve Biı'l.c~.ik A."Il(µ"Jkadan faydcyı klvra.tnJiı ve .İstanbul.da 
ı.ayyru-leı·, lbcuzı.n.!.er, , ... -dek pa.rça. 1aı· lı ı· .fırma. ile muhabereye g..tije... 
Kdfi miktaı'da şi:•ı!l'Ji Afriknya gettril- ı'ldk. çuval dokuyacak elektriık.le 
mcdikçe, yetı..-cek hava ula.ııla.r.ı. hazır· müteharrik .. ,,,,, .. ablaır ıistemi§m. 
l"1lllladckça, .nutt.! hlcrln bu mınta.kada ~ 
t.am mıaııasılı,: hava hA.klmıyct.i.nl temin Bunların, ~bında, tadile uğratı
edemiy<>cc-klcrl görüluyor • .Bu fıUEaıSıl a larıt!t ıhaput bezi dakuya.b leeek 

Cet-K va.kıt .mıu olanıaz. hale 1;10 "UıLacak tiplerden olması 

• *hi'. '~ .. 
40 ton s:gır eti kapalı ... arfla eksiltmeye ·onmuştur. İhalesi 15/12/ 

942 salı günü saat 16 da Kastarnon t askeri satın alına komisyonunda 
yapılac. :..tır. fahmın bedeli 28,000 lira ilk ıem·natı 2100 llrad.r. Ta
lıpler!n kanuni ve::ıiknlnrile telli mektup!arını :hale saatinden b.r 
saat evvel komisyona vermeler.i (18~6 - 1875) 

40 ton s:.ğır veya tiftik keçı eti kapalı zar.rı.a e!1 si!tttıQye korun~ 
tur. nrnıesi 22/l2/942 günü saat 14 dt~ Çankırı :ıskrl :-atın alma komis
yonunda yapılacakt-.ı.r. İlk teminatı 2000 liradır. 'I'allplerin kanuni ve
S.:kalıarilc. teklif meiktt..pI.arını ıhale saat.nden ıb:r saat ·vvd komisyo-
na vermeleri (182!1 - IR74) 

S6 kalem bor.:ıtuar malzemesi pazarlıkla satın ar.nacaktır. lhaLesı 
4/12/9.42 cumn günu ., at 15 de An karada M M.V. 5 No lµ satın alma 
komisyonuncla yapüacaktıI'. Tahmin bedelı 298 lira ı'at'i teminatı 44 
lira 70 .kuruştur Talıplerin belll va kıitte kom.isvc.na gelmeleri 

~ ,.. t 
- l. 

(1819 - 1868) 

~gı · yıııııu me-.~ıu pazaı.u5tla .-.ıuııtmeıcr ':/12 942 paz:.rtes:. gtınu 
t 14 : 17 ~rasıı:ı&ı fzımr Lv. tımirll~ı r~'ltın :.:ı .ır.om~ ya.pl!ıacaıttır 

Tııliplc:rin ıbd.U ·.~tto k,a.t'l emitmtlarlle t..""0111.İ!>POn!ı gc.l......,el&·. 
CİNSİ M"ıktarı. F-:r"t 

·- -------------ton ....1}1:...;'Qı~--kr _ ___ _ 

> 
250 
200 
32 ) 
82 ) 
32 ) 
60 ) 7S,640 

ao 
80 

.Şimal Afrik da ve Akdeıılzdc Amcri- arzu edilmiş ve firma bu tipi !svı.ç 
ır ve İpgUlz muvafiaklyetlerinin ta- rey par.iş et!ı.gini ı}).iJıdiır:mj~ (1839 - 1906) 
ın!lml.mıau lmc>i ..;..in, mutlak uret-te tir. Bu ~czg getıirildiğ a.k- * 
hav~ hfiltlmiyctı.'11 t mıne lfu.u.m. v, ,._ ~-= 1 · Bene· k& -.ı 90 J«Ü:u.,"'ta.ıı 20 ton sığır cti ~l~la 6tsilhr.cy<" c.mmuştur. 
aır. Ş __ , A"·""''·ıı ve AJt".d<'n:z .... ~.,m dll'de Çw halkırı.•eı ve .my il.sil· ....__, 

1 •uı.u n...ı..... ......, · ·ı .:~ üık: l u.wueısl 8/12/04~ :ı ı gı.1nl.I saat 15 de Ba\ke@r cr1 ~ın alma Jronılsyon...ır.d:ı 
kat'i ;ncticeli.T bundan oonm daha nün yelli ve verlınlı b.Ja.' ~üç. e Ji!;J>C~caktır •ı tcmiıınt. 2.700 llradır. Tn' .... pl..::ıin, belli vak.ıtt komiı:voım ge!-

..ızuhta 0<-Uü olac:ıktır. san ati .n~af.ına ka~&cağı §Üp mel.cır! (1840 _ llUO) 

-====================---=====:::=::=-:::==;:-::::=-========- ---==~ hes~dı~ _ ~ 
~-••••nz•lıilrıı.•••••••••••••r•z•••••'lllıııı FYo:her gdlü cıvarmlla bulur.an Btiher: 45 111'3 otahm!.n e<1ilin 350 :det 'knınplc sa:rnç ~boo· ... r:~ıteiınh:t 

Tarih· n en kanlı 
San'atın er.ı şanli 
• 

sa:h . .fesi canlandı... köylerden bazıları, Eillı~~,~~~~ ba- nam ve hesa.(,ına u~ık eksiltme~ koıımı.Q'.ur • .İluılesi 11/12/942 cume. güaıil saat: 
land teklıklaruı.cla yetişer.. E~'.J:m ıı de Anlt.cıtdn M. M. v. 2 No, lu satın alma ~'Ulld::ı ya.p.ı.Jc~tır. Uk tt•-

GlinlcJ:"denberi 

zaferi alkış ı... "stiiade etmekle geçirııi.>~rlaa'. Bu minat.t 1181 lin:; 25. k'ur.tıştur T_aliplerin be~'i vaık#tte ıoom~nn gelmden 

A L E sazlardan Çay nahiy~e mahsus . (1768 - 1654 
'yi yer!ı:ıden oynatan b :r tarzda !h&SU' im.8.1 edilerek v.ila- * · '.ı jt~ J~ ~, 

T ÜRKÇE y~tin her yanına sevk~kt~ l .200 ton kuru ı;otan ka:>alı z.arna ~sLtmeyc iooııanuşt. •• hıaleeı 7/12/942 gU 

dir. \saat l4 dı: .Allltaroa:ı M. M. V. Bir No, }u:.;atın alıM kom yom ntl.a. yapL.acaktıı. 

KA LI ALTANAT 
Bıitiin kıu,t>lcıi &itrc1en bir dcnjlet.. Bu tun eözlorc ~ n,. dolJurnıı b er 
;zt:rntı .. Iltitüu gönülleri çıld.ırtnnıı bir , k çiool) aşa.aıı bu eşsiz 

L>lın. BJR llAFf n D A OEV lU\1 EDECEK. J 
DLKKAT: Bu f lın a,yru zamanrla İ.z.mirtt LALE ve T.\. .. 1'\l slııen .. 

rır.dı:ı. d::ı gostenlmektedir. 

'il' ?R•IW!!llE!l ........ mmmııı ......... ._ .. ~ .... liliiiilıiliiiiil 

Umum Bahçev n, Sebzeci ve Manav 
Esn~fı Ct:m~yeUnden: 

Cemıyetiın 'Zlll senehlk .alela ıde umumi llıeyeti 9/12/942 ça:rşun· 
bA gtinü. saat 14 de toplaruıca.:l:ıtır. Ve saat 17 ye !~o.dar reylerin bbu
hine devam oluıııacaıktır. Göru;ül<.; cck ~le.ı aşagıda gösier~tir. As
li azalarımızı tayı.n olunan gun vt: :,ac ttc •oplar.tıc umumı hey ~ ve 
yapılacak seçime ~ tıra:kleri iç n E nunönu HaJ:kewne gelmel~ 
olunur. 

RUZNAME: J. - Idare heyetin ın çalır~ma !raporu. a - 943 senesi 
butçe ve hdrosur.un kabulü, 4 - Azanın tekl.i!len, 5 - idare heyet: 
arzalarının müddetlcıı.ın.i bitiren rus fı iç.n seçim yapılınası. 

İllTİRA BENA'fl DE\ iti ı 
Nı.1ııaqetsiz .,eret • :kllnu • ııs llıl.· 

.nfunıiHerl itın çalgı ai.fıtı~ _b.ak.tqnda.!t' 
hti111ı sç:n a.lmmış o.mı 1 lk..ıı:cikftuım 

1937 tarh v 2501 tlo. ve «Kesim .ayne. 
tin.zı te!:lm wnkunun · <:Uıaz.larmdcı 
ııcyn yırı usu:lu haf::ltında& ihı.ira için 
n.lıuan 1 l.klllC :.ın ı 037 tarih ve 2502 
No. «.Bir Li ihıin ilti teı.aıu bir 
.~ rt. 11 usulu haklcındıtk; ili\İ a 

ıçin a m.:uı ı ik cilt.mun 1937 l<ı:nh ,.. 
25-03 No ve cHıazı hakktndakt Jı. 
Ura ~ nJırnn 1 İkincikftnuıı 1937 ta 
'lıilı vrı 2500 n 1 alı ihtira .beraıla11· 
nm lhUva -Ottı~ huku:.t bu kere başka. 

YOO\ut htiı'alarl Til:ıitiye 
do • evikiı ft ;;oJ rot iç.ın iAhiye1 
Q.Qiı r lcbileocğ· t, dtC edilmek tc ol. 
ma.k-la bu lmsusa f.12la malümat ool.n 
mek istiy ierln Ga.lıaatda, Aslan Hım 
5 lııct knt 1 ~ 3 numaırıalıwa mtlraıcaa1 
eyl.(-me cır .U2.Wnu ohı:nu:r. 

Fatıı1 Sullı lkıncı Hukıık Ha.'kimli 
ğimkn: 942/667 

Tcllhğ edilecek kıınse: .Neb1Yeı, HS.U· 
~r M. Knı.>ıkcı &Oka.k No. 14 de. 
A!dıguıız yardım pa.rları:ıdan bu 

ııterc borçlandığınız 119 liı:ayı Bcledi. 
yeye öde.mcdığı.ni2.den .mc7.k(u· kiare ta. 

ra.fmdun alcy.nınızc cçtlan ru~ d:ıva
.sın ıba.kılnuısı için aımı.ııha..I ve illı.nd> 
davc ... ~O. teb.l ğ dild-ği ve gerekse za 
bı~.a yaıztıa.u ~..ıteI'CO!b '1..-aınc<tgA· 
hın ı.z m<ıçhv ik.aldığl aıı.tııŞıkn.ıı.!tla Vt 

ekU nh gundr,mım:m~ cldugı.ınuzdM 
.o.ak.l.mızda gıytı.p •'tarar- ç.ıka.rtılmeısı.na 
'VC i.tuıcn t(·b iz.at crn.s.ı.ı;ı.a mahkemreıı 

tar- veril ol<tu~ndan tar.lh.i tlan. 
<Ul1 tib:'ı n beş gün çiode itiı'll7, et 

m g Jl• ve ll/12/1D42 cuma 1aat 1(1 
!n!hkcmooo hazır 'bulunmndığı.ruz 

~ gıyaben hükum ~ ı kaeım- ve· 
rilccc i ancn tcbllğ olum (7229) 

Nahiyenin, d.ğer lbir çok husus. Tmmin bedeli 45,000 lir.ı Llk temi.nat1 3375 4tnıdır. Talip ~r·n k.:.ıumi v ala-
la.r göz önil:&e get rlinoe, tam teş- irile tele~ mdtl:.ıple..~ .ihale S&a.tmtifnbir saa-t m'Vel komisyona vem: ı . 
.klatlı nUlıiye haline lkıa.lbedilnıesi 0714 - 1467) 

arzu~'U bJ1hassa ~vvet !buluyor. "* * : ~ ,..: · 
50 ton s~ır eti pazarlık.Uı s:ıtm aunacaldır. ihalesi 17/12/942 gdnii 

saat 15 de Çorlu asken satın alına ko.ntisyonunda yap:.lac&.ktır. Talip-
ler:n belli vak.itte .komisyona gelmeleri (1848 - 1973) 

.... - * An!karada mevki !lastahanesi tevsi ınşaatı pazarlıkla eksiltmeye 
konmU§tur. İhalesi 10/12/942 perşembe .güniı sa.at 11 de Ankarada M. 

.Fntih ntlooi Sulh Hukuk Hft.kim!-i M. V. 4 No. lu satın alma komisyonunda yaıpı.lıacaktı.r. Keş f bedeli 
g.ooen. 942n 77 176,08 lira 11 kuruş kati teminatı 20,ıua Ura 62 kwıuştUr. Taliplerin 

Bu nokta üzerinde Çaylılar öte
idenbe.ri dunm.ışlar ve !kasa.banın 
iır..k afına clıem.mıyef voe.nm.işl~r

dır. ŞinıciJ cıc temenniler lhuranın 
(Kaza) ya ifrağı istek.lerin.. doğur
muştur. 

Tebliğ .. jcl.ıJ.ec<ik t~ Mitnevvıer, belU vıdti.Ue komsiyona gelmeleri (1849 - 1974.) 
!'opk:;p~ Ahmed ~ .;ncdn-s ·n. * 

· 15 .sayılı odasında Wrocı Gölcükte 50 ç:ft ışçi evi lll§3Sl kapalı znr.1)1.a e.ks. tmeyc konmuş-
lc,:;.re; · o:;. Bel~ .:nwı tur. İhalesi 22/12/942 salı günü saat 11 de Ankarada M.ıvı.V 4 No. hı 

talltı 14<::::rllll4lda b dwlan tııt:Zkür - •-- . .,..,,1 k a· :.,,. · k "f bedel.i 19 571 ıs r-<:J 1 .x::::-..:.r. mru:hteli! eneler<' ~it &a.Wl ~ lromısyonunda y~aca t:r. ır ~.ıı.n evın eşı . . , 
i :ı:ıın lOWM :.nuwtaa · e bir.liJt~ ta- lira 67 kuruş iilcps.ııaı Gteş;_f l>e<if4.i 978.583 lira 50 kuruş ılk teminatı 

lruk et rlen ibnt.ı~ c 84 lir.::ıı 65 lruru- 42,893 liradır. 100.-000 liralık parç~ parça taliplerde kabuJ edilir. is
ı.n ucret vQ!dlı>tla .J~l:ktc bükıncll tdtl lecin kanuni vesikalarile ıtcklıi n_e:K.tup:.a.rmı ihale saatiıfden ~t" 

t:ı41 ' itUıJtla::mk. ey.ıin.ıze beıte&y ta saat evvel komisyona vermeleri (1850 - 1975) 
~ -c::ln.n na ~ dovtlQl.ID lfincıı • 
yapıl.nn ~'VC~ gı.y;;:.p ~ Vf> d.-ı.ve.. * 
h:vcs tchli~c rağme:ı mu<ııYYe.n mıu2ın Aşağıdff yazılı -etlerin kapalı za.rfla eksiltm-!eri 21/12/942 pazarte--
.kentf cc! r:ıindc yapılıı.rı ~ntedo sı gunü saat 16 da E rzurum ask-eri satın atma .kom syomında yapılacak 
nıüddei ve.kili -04 _!un 6~ lau.llUş ~u t.?r. Taliplerin kanuııi vesildarile 'Ve klif mektuplar.aıı. ~'ın~ saatindaı 
om~dtgllla <iıı.r 'bH' yemıu t.akUi ~tmJ.ii· b" saat ,.., k""";"YOD1\ rmet --· 
tıı~ Yum.ın.ı cc..ı "tn •-m" ..,J:ın.Jn.u. h:ı.,c. .r m evvc:IJ ........... ve ıcrı. 
'bi.e n. u. M. K, 337 ncı ~ s~.ı CİN::sı Miktan Tutarı 
h; t.i \ot.'Ç'hk y t·n cı ~" gelmeyen mıw. L~ Ton Lira 
dcialcyılı"n yPmi.rııdl'n ıkıı.ı;mı.ş ~ yemın Sığır etı 60 42,000 
cd.c~gi va_K.l.lların s:ıbıt olmu;;; ~ Koyun eti 60 48 000 
n.n !k.:ı..-ı:ıı· \•erik~ 84 Lıra (65) kuru- ' 

Teminatı 

Lira 
3150 
3600 

(1851 - 1976) u:u "' 7 uCl'Ct ve!ı:Alet ... ıe o.ava ta;rJ.bm. • 
~ t.!h:ıren yilzd(> bez faizin m.Uddci 

wlcyıl e hıni!Cl~ V\,; m~.kür lcmumull 4() tou lııhana, 00 ton prasa, 40 ton :ispanak kapnlı zarfla eksil:t-
337 ncı "'ll!ld~e tcvfiılt:ın ~ -~ kam. meye 'konmuşmr. ihalesi 25/12/942 cuma günü saat 10 da Samsun a9-

1en m.üddc!a.ley.lle tcl1lıg.ınc ve • . . ı· 
t.cıl>lığ tnr tundeu tib:ıreıı seıtız gUn zar keti sat•n alma komsıyonunda yapılacaktır. Tahmın bedeli 20,'500 ıra 
r11100 ftıızı.dı.rıl ~e nııüıd<iejaleyhin ~ın ilk teminatı 1537 lira 50 kuruştur. TalipLerin kanuni ves kalarile teklif 
ede ' f~e ını oınL~b • nı"2ll.lllk'l! göndere· mektuplarını. ih.alP saatinden bir a at evvel !k.omisyQna verıni!leri. 
i cc<'ği v vıe-mm •t.tfgi Uıkdirdv hük· , (1852 - 1977) 
uııı kccn!:!'iley ıt• ... n add.ohmııbilcccği • f ı -, t * ~ ... 

·ihetin.ın de tebliğin~ ve muhakemenin 
U/12/942 C\ !00 ııo ta:.ikbın ıkı:ırar A.şağda yazrlı etle.r,m kapalı zarfla 22/12/942 sah günü saat 15 • 
ve.r.ildis t!anM teb .g ol.un.ır (7226) de koyun ve 15,30 da sığır ~tinin eks..ltmesi Kütahya askeri satın al-

--------- - ma komisyonunda yapıla~tır. Tal plerin ık:ır..uııi vcsika1ariyle teklif 

Yüks k Deniz Tic~ eti Mektebi mektuplaırın:. ıfua.le saatle'l'iden lbir saat evvel ıkomisyoı:a vermeleri. 
Cinsi· .M·ktarl Tutarı Teminatı Müdürlüğünden 

CINS.l Çoğu Muha.nmıen bedeli 

• L, K 
---------~_,,--~----~~~--~~-~·~~----~~ 

M~teoroloJi kitab1 forma tsıbiyes 
Ş il VP. cedvel 
K:ı 

Cildıye_ 

Genel kımya ıt tabı forma ıabiyesi 
Şcki cecıvel Vf' 

kl;.ş 

40 20 Eoıma 

~m 2 
~4100-.2000 

500 - Adet 

25 15 Foı"ma 
S.m. 2 
3000 - 2500 
~oo -Adet 

45 00 

uJ 
85 

45 QO 

03 
85 

'l'utarı M. teminatı ıhaıe 

Azl Çoğu 

L K, L. L, K , 
günü 
saati 

1800 00 1125) 11/12/942 

vo 600) 2.22 Cumu gılııtt 
-00 425) saat I5 

ll25 00 675) 
11/12/942 

9{} 00 75) 123 Cuma günü 
420 00 425) saat 16 

ı - Mektefu•miz tedriı: atı ıçin :>00 adet mct.corc>l.oJi ve 500 adet ge n~l kını-ya ıtaplarıuın bastu1Jma-
... ı açık ~ksittmeye k-0nl! uştur. Ek tme y_ukardaki gun V<' sa tlerd P mE>ktep müdür'itgünd op'.;ana-
cak .,:ıtm alın k .m.ıs. onunca yapı taktır. 

2 - ş namelerin:. gôrm<fıt ar .-.u e nler mel.tep muha:sebes·n m ur.,.caat ·tmetidıder .Ek,.Jtm~ iŞ" 
,r edecekl.crin 249 ayılı kan n ıın 2 ve 3 üncü madddermde.kı. vas fları haiz ve T:caret Odasmm 1942 

bf.lge ını hamı! ohnaıarı Lazımdır 
3 iuva.kk t temlnatın tesli :n İs bu ~ ukse!k: mekteple:- m h sc gıd r. Eks ltmeye gı 

cekl rin muvakkat t minat makıbu z b t mı m ktup Larıle ve bu ~ benzer 20-00 alık 
bqa.ulıklarwı gosterlı" \ ~ Zlh belli gun ve saa tP komisyona mu.racaaUarı (1686) 

DJ.o Lira L ·ıre -----
KoYu°'n etı 
Sığır eti. 

40.000 44.000 3300 
40.600 32,0 O 2-iOO 

... ! '1" ( 1 l ~ " • • (1853 - 1878) 

C &"le.t Lfmı.nları ltCetrn 
N~üC: ürıiiğün en 

Un:~m 

'.Mc!sun istan'bul Rlhum, Dok ~ Antrepo şirkctı t:ıhvilatının ı. 
kanunu ·vvel 942 tar:.bind vaadesı: hulul edecek otan 73 No. lu faiz 

mponalrmn beherı 44 ikuru tan be 
dMı 't baıen öd nccektir 

tr.ı 2. !:hnun tV\el 942 tatJhin-

Kupon iıamiller"nin pazartesi, rşrunba ve peı-şem~ gü~crj saat 
9 <an 12 y kadar idaremiz umumi muhasebe mudürlüğünc mürac~&ı.t· 
lan (1861) 

ahlhi: E. t Z Z E T. 

SAYFA - S 

Fecriiti ve 
B~z ~ömezleı i 

Emin Bülentle Fecr!at!den b!r 
k!şi daha g"tti. Fecriati edeb!yata 
h§:it!m o:duğu zamanlar, daha bi
z.m elimiz pek kalem tutmuyordu. 
Bız o zamanlar henüz pek genç 
heveskarlardık. Fecnat c~:ere fena 
ha:de "mreniyor, iakat ne çare ki. 
cn!arm gö1.glerinin gölge:erı bıle 
oi:am.yorduk. Ben, bun.arın, iç ne 
en çok Ya:~up Kadriye bayılıyor 
onu tes!ri ahında bırşeyler kara
hyor ve yine birşeylcr lıecerem -
yordum. Derl:en .:>r' ya hececiler 
çıktı. Biz ~!ne açıklar~a, alıa.garda 
obocalay.p duı:uyor ... k. Yalnız, ben 
ara.sıl'a o zamanki karagöz filan gi
b~ külüstür m zah gazetelerine bın
de bir manzume!er. fı:ualar f~!an 
yo.luyordum. Nıhnyet rahmetli Sn
Utha'ttin En:S Kap!an ve Şebab 
mecmualar.le ortaya • atılınca bu 
a:emde J nvnş yavaş 'biz rr de yl!:dı
z.mız parlamaya ba;ladı ve ço 
geçmedcr: JJ" de ba nım ki giınün 
bırınde biz de bu ışin esnaf, ya
hm da profesfyoneıı oluvermiş!z. 

Fecria!\ti.c!ler zamo.mnda, onlar
dan, gözümde bilyüm~ olanfa~ 
ne yalan söyl!yeyim, başta yine 
Yakup Kadd olmak üzere, bence 
nala edebiyatun;zm en hatırı sa
yı1anLaı:ıd.r. L.&.t.n bu hstın sa
y ılanl rdan da Yakup!a Ref k 
Halittcn başka orta1ia kim lkald. ki? 
Yakubu, Ref:k'i ve sağlığında ba
na. en aşağı y.lda ikı defa darıtıp 
yine yılda il·! def benımle ryanşan 
rahmetli Haşimi, Büleı;di okuya
rak onlardan ç.ldıı·nsıya zevk du
ya~ ve tlham &!maya çalışan düı.
.kü biz çocuklar bile artık :htiyar
lan ay baş'.adık ve gbçmeğe yüz 
tuttuk. 

Bugünün hE.ıveskar çocukları, lb:-
im yas1m1za eld.:Jderı zaman, aca

ba ortada k.m!ı<-ıi bulacak ve kim
lerle ö~ teşecek, dcrtleşecelk.ler

d:r? 
Ovnan Ceınal Kaygıfı 

3/ 12/1942 PERSEl\IBE 
1 . .:.J Program ·e Meml<:.ket Saat 

Aya:rı. 

7.32 VucLldümUzü ç:.ıştırawn. 
7 41J Ajans H .. b -Ierl 
7.55 • s.so Mil.t.k: KBrısık. pro,granı 

(P .) 
12 30 Program ~ temleket Sa.at 

Ayııırı. • 
12.33 Püıwk. Karl§lk program (Pl.) 
l 2. 45 Aj:ılll'I HRber~ıi. 
ıs oo - 13 so 1uz.u:· Ş.lrAl ve T~ 

kü r 
18.00 Program o Mem!eket Suıt 

Ay 
18.03 l\iı.tZı.k: Ç.ftc Fasıl 
19.00 Komış.ıruı (.Z:raat saat.;). 
19.15 MO:zik: .D::ns Mu.z!ğl (P!.) 
.9 30 !emlek~ &at Ayrı vo: Ajans 

Bnber.l~i 
19.45 Serbest 10 Dakll~. 
19 . .'i:i Mlızik: Niiıavent nuıltanundr.:ı 

Şarkılar • 
::!ll.15 Radyo Guetel, 
1 .45 Mllzık: Bt:eı.h.o~m. • Ay~ıgı So· 

oot•ı (Pi.) 
21.00 Kanuşma. (Jlv $3.a.tl). 
21 15 UJ.L ··: MüZ3t 'Sobbet!e;r 
21 45 'l\tuzik: R:L:lyo Scn!onl orkestra· 

aı. (Şef: Fcrıt Alnar). 
22.30 Memickct S t Asar, Ajaz:s lln

lberleri \e Bor...3lar 
22.4 • Z2 50 "lar1nki p?'Qi1'2m • a~ 

ınn~ 

istııruml DO uncu rcra emurlı.ı,gun· 
dnn: 1)42/527 

Evv lcc Eyilptc Qta:kçı.lıar so-kağında 
, y Eu ada N ::ı.ıg:.h ca.dıdesl Ön
der so.kıı.!ı: .ı 7 mı~da oturmakta iken 
hb'm tamı:tı.tfıhı m oh • l\'L.ıııeyycne: 

Ve evvelce .İstı:mbul OtakçılGreia M<.'cit 
sokağında 53 No da n~ liken bAlcn 
i.krunotgA.hı ~ul Suadete: 

Da.iremlz.ııı 942/527 sayıU dosy'..sında 
Rngı'>'e olan borç:nıınıZdan dolayı ipÖ 
tek buiumın Eyl.ı.ptc Otakçıba.şı mahal-
es Namazgfdı o"knğında ıkı:an eski 

4/18 ve y i 61/63 nwrıaralı bir bııp 
hane ılc EyQoptc Egrikıapı 'harici Hacı 
HOert>v m a..!esi Kotra !id!t:ı.ğında itA• 
in ki 2 n ı:rr~ maeb?l~e b r ıbap ha 
ıneye cI&1rcmizoe 19/0/942 tnr.;,iı :ıde ma. 
he.llt;:ı ya_pı' n t.ı:ıkıdl ı :ıc:ymeıtc O~k 
crbl4:i rr.ahal:lc::inde~ eski 4/18 ve Yt>nl 
51/63 No. lu hancy(' 1837 ve Eğrlltapl 
H:ıcı HÜSI"CV mahalle i;ıdcki 2 No. lu 
m.ruı!ıcıhçe han~ de 1045 lira i:ıymet 
t.1td .. 00) crc-Jt kif.!yc·t İcra -. c .İflAs ka-

nunun 103 üna'J mddı!inc f.{.vfltan 
::Mla..-uııza göı~rilcn t.cbl.iga.t vaı-6. 

t .:l amıSıda pootaca veri1en şemtc 
c tCr 'mm :ılı. nızı terkettJğın!z 

v )"eni ikmetglhlnrrn1%1D ~ ı:ncçhu.l 
~ icra hlk:.m!i'"nln kıı::-~e 

ma; 103 davet ye.mı bir y müddet 
ı ı c ka r verilıfıie ol. 

işbu &Mnın t1ı :'ihl tebl.ğlndcn It!. 
bir oy :z:ad::ıda takdlr kıymete 
t lll!Zl dcrmeyw etmeniz !il· 

=umu 103 dsvet(Ye:ı m.a.kamlll4l kaim 
1 alnı iu.n tebl!i oluııu.r. ('1232) 



SAYFA - 4 

iri A k _'- n ara Haberleri JI 
Kömür tasarrufu 

Mesai saatlarının tahdidi haberi 
tahıninden ibarettir şimdilik 

Ani!-:"!!., 2 (İkıdıtru M habirlnden\ -ı pr<>j<- Y•klnd" V<!kilL<>r Hey•l ıc v<' · c 
Köc-Jilr !asaT!'Ult:ll>u ledblıı!orlni kik~ c lir 
ctruek üzere İk4s:u; Ve.J<Aictlndc al& Resıni d:ıftcJ.tlrde mesai saatlerinin 
k..ıce. ve'ui:etler mlme:'~i~1erlnc1Jc>n mü- ı tnı.lı.~, clc.~trlik c0T'f>ymnın :.ast 10 da 
ıX'Jdt .· ~:--.... I la:tuna dcvan:ıj kt.)ı1tt.:.si gibi tedbirler -e.Jın=-cagı vo. 

eı: ~v .. .....,~ 9"' 1Şm<l Jundııikı habE'!'le;.· i6lldılık o:ıdv tah· 
<·!.ınektcdiJ- Korrd-:;-cnun h:ı:zırladıi!ı mi1>lerden ibW'<ttir 

~~~~~~-· . 

Sovyetlere göre r , 
(Baş taırafı 1 incide) v a r 1 1 k 

lcı~m z br çok meskıir, mahalleri 
zaptetmişlerdir. • • 
!lluharebe cephelerinde duırum v e r g 1 s 1 
Moskova, 2 (A.A.) - Alman· 

!arın Stalinğrad bölgesinde şiıd
detle mukavemet etmek\() olına
alrma rağmen Sovyet kıtaları, 

bu bölged<' ve hatta Mosk.ovanıı:: 
. mal batısında br çak maıhalleri 
ele geçir.m4lerd;r. Düşman, yen.i
den 7000 kişi kaybetınştir. Sta.l n
grad bölgesinde çenber !çir.de kai
m~ olan Alman kıtalarına erz.aık 
yetştirmegc uğraşan 50 büyülk Al 
man taşıt uçağı, Sovyet kuı>Wtle
ri tarafından tahrip e<Llmştir. 

Başlıca ceph€lerdek savııı:, git -
likçe vahşiyane bir şekil alınakta,
dır. Bununla beıaber Sovyet kıta
ları, fasılas z surette ilerlemekte 
ve Moskovanın § cmal batısında ya
rılınış olan Alman hattınn 16 mil 
ötesinıde!k Alman L<ti!ııkamlarını 
tahr p <>tmektedirler. Stalingrad 
hesrıde Naıziler, Sovyet orduları
.nın kendilerin stkıştırmırkta ol
Juklan kıl kıskıaç arasın.da dar ko
T dorda rkat etmektedirler. 

Volga !bö1ges nde ş'ddetl:i rii!L
giirlar ,.e kar frtınaları vardır. 
Budar, harekata 'biraz man.i ol
maktadır. 

Sovyet kıt:ılaıı, Mookıovaya 130 
mil mesafede Almar:. kuvvetleri 
ucunun dayanmakta olduğu kal<>
yi dövmoktedirler, Ve Alıruınları.n 
90! cenahının der ınliklerine nüfuz 
etmlşlerdiır. 

HiUer'n bir emri 
MosJrova, 2 (A.A.) - .Kızıl Yıl

dız gazetesine nazaran Hitler, 
ger:arallerc, Rzhov'uaı ziyaının, 
Berl:iıı.n yarısını kaybetmeğe mu
adil olduğunu söylem ştiır. 

Hasılatın tahminden 
fazla olacağı kuv
v c t le anlaşılıyor 
Ankara, 2 (İkdam muhabirın

den) - Va.rlık vergisi etraf.nda 
dla.vetlerde teşkil ollillan ko
misyonların b r çoğu i~ll."rini 
biti.nni fü. Azruıu bu hafta ~o
nunıı kadar her tanıfta Jtstelt'
ri.n haza-lanın ş olacağı anlaşıl· 
maktadır. Alınan ilk malumata 
göre, vergi has.lfıtmın tahm'n 
edilen miktardan fazla olacağı 
anlaşılıyor. 

Çiçek, 
halde 

salgın 
değil 

---·- ---
Vekalet, sıkı ted

b ir l er aldı 
.~-a, 2 (İkıda.m Muhab;rııı<i<n) 

Öğrendiğim• gör" istanbıJlda salgın 
h.ıhnc.e biı çlçı..::. ı:.....,tal:ğı y.:t..-::..tur. Ysl 
nız cenup vil:ııYeth rımü!den f.'C'lrn bil 
kaç p.bsb?ı tır.as!.a.ı.ı. ru,•t (''- ooe t;f"k,z 
kıadar ' <'a zı.hur ctm>oU r. Hükümet 
c<"ııup 'Vl" şatk vilft.yelk>-inclı;- ,.:C Ry~an 

beri üi.t nt ... cadie tı lıiLıJır n..11.uş 7'c
yayU:ı.1:.a hthı1oı1Jlne. ~ ı t"'"lebe, top.. 
lul.ı.ılo!ar ve Jı<ı!kn n.şw..ınu·~ .lçirı Sıh· 

hryC' l\ftidU. 1ükie n cmtl" 

Şl ndi.Y"' bda ~z blni<·ı·r• 
'TUŞtti' 

~enniştir. 

.ı.; aşılan-

Alman ger..:rallerinin bu şehri J S . . . 
son nefere kadar müdafaa etmeğ• ıyasal bı!gller oku 
kıtalarına emret.m4 oldwkları ooy- lunun yı dönümü 
leıınıektedir. Almaıı.lal'l.11 djNDıır-
yoluna karşı yapm~ oldukları mu- Aılloaıro. 2 (İkıct:ıın Muh:ıbir.nden) • 
kabil taarruzların hepsi de aıkame- S'J.ıscl BiJiii.>r o~ulunun 86 ıncı yıl 
te uğranı.ışıtır. dönüm!\ •r'(!nasoberne omna.ı.t ; glınü 

Anlcamn pala.t:ı bir ç11>y •<Ya<eU vel'i 
Alınan kayıpları le<'<· tir. Çaya il ·I ı:•~n Mtilkı.Y<' ;!er 

Moslrova, 2 (A.A.) - Röyter a- davet ec!Hmlştl.-. 
jaru;ının asker! muharrir, Rus taz 
yik.nJın art.makta olduğundan OO!ı.
setmektedı r. Bu kesimlerde, taar
ruz b~layalı, Almar..!ar 70.000 ölıü 
ve 70.000 esiır vermişlerdir. 

Rjev'de kanlı çarpışmalar de
vam etmekt.edir. 

A miral Darlan 
(Baş taralı 1 incide) 

Vişiden Londraya, Londradan 
Moskovaya g den bir h&Jberi ı:eşr
eden Moskova radyosu Hitlerin 
Tolonda dıonarunanın ~tiha.rına 
sebep olanların mıılı.akenıes !11.İ is
ted ği.ı::i bildirmiştir. Bir haıbere 
göre bu hiid.seye müsebbip oJan,. 

laır şimdiden tevkif edilıniş ve !Ia
deler alınmıştır. 

Nevyorktan verilen b'.r haberde 
Riyom .mahkemesine verilenlerden" 
.Mar.del ve arkadaşları nerline gö
türülmiiştür. 

;\J\IİRAL LABORD HAPSEDiLDİ 
Bcyrut, 2 (A.A.) - Son aiınan bir 

ı..-v..-::Tla, Lülün Fransı..Jar Tuloıı bölge 
o.iru:!cn \'!• \1llınış:<ı.rdır. Limanda yalnız 

A'.,ıanlaxla İtaıyaıılı>r bulunacaktır. 
D-tor blr ha.b<ff göıe, aımôral De La. 

borcie A!.:-tS En PoveNe'c ma.:r.;t>Ua tı.:.
t:ı.ı 1 :ı:-.akte.dı r. 

TIJU>NDA KUNDAKCil.IK 
~lıııı.'!ııid, 2 (A.A,) - Toulon ernrlcle 

ı·ı möStebl.ıi.eıt'\'.! karşı hal!lmanc bi.,.. hattı 

ıar<'ket lal<•b' ve kımdakçılık haı~. 

ketleri yapr-ııığa devam oı:t.ıııiııleodir. 

BİR 'ıı:DALEFET llADİSESİ 

\l~v •. 2 (A.A.) - Be:nden ıı.Iı-

naıı bor l<l&raıta go.-e. Montpelierdekl 
Fı'llnsız garnwmu. !lilJerın siJalı.lıan 
bırakma eınrmc kıı:vı lroymuşlur. 

VE1'i )lAIIKEMELER KCRULUYOR 

Milli takım Pe şteye 
davet editd i 

AıılkMo, 2 (İkdıı.m :O.lııhabiı·. dcııı -
~laca· tıulbol f. deraı:şonu. İ.slı~ 
bölgesi V1l• tasilc Tilıı'<iye mllli tt.unını 

P<-şteyc dil\ et «'ilm ~tir Be bıısusdn 

tetk.ik.~r y.aıpılınrM.tadır. ---·---
Kaymakamlar arasın · 

da c eğişiklikler 
Anka.ıra, 2 (İ'-x!a,11 '\iıJhahir!nden) -

Bı:gtin · au ..,...... ~o..o.i·u.r.na1nc ilo ~yma. 

k:ıanlar arasında yenı <M:ğişiklildeı· ya
pUnJ&t.ır. 

Faturasız mal 
(Baş tarafı 1 incide) 

lıaztrlayarak Başvekalet!' vermiş
tir. Bu karara eklenmesi iStenen 

f•kra şudur: 
.Tacir sıfatını Jıa'z ha'klk.i ve 

hükmi şah.slarm t.caret için fatu
rasız mal satın almaları yasakıtır.> 

Bu suretle sat1cının fatura veı-

mek ır.ecburi!·etinde alıcı da tabi 

tutulmaktadır. 

na gorı', eskı F ·.ua Başvekili 

Reynaud. Almanlar tarafından lev

k tinden biraz evvel mareşaL Pe

la n ve Laval'e üç telgraf gönder
m~tlr. 

Reynaud bu ü,; telgraiı gönder
dikten birkaç gün sonra tevkif 
cdilmİ1jtir. 

MASSIGLi TEVKİF EDILDl . 

T~ y yar e mi 
Asker mi ? ____ , __ _ 

A v r upa harbin i 
l>ilirecek kuvvet 

{Baş tarafa 1 inci sahifede) 
Topun ağz.rula İtalya vardır. 

Milano, Ceruıva; Toriw> gıbi şelıir
lerın tanıam.yle harap biT hale 
geııuış olduğu artık Ualyanlarca 
da saklanm.ıyor. Çörçıl, son nut 
kunua acıyı, tehlikeyi ve yapıla
cag. işaret etın ştir, Şı.ı:ıı.ali Au..ıka 
üsıerınden kall<acak tayyar<>ler za 
mania muhakkak ki llalyayı her 
Ş'C:ı' in başında bır enkıu yı.gını ha· 
lıne sokacak ve bunu AJ.manya 
şehirler.ııı.n bombard.manları ta· 
k p edecek, Avrupa lutasında ilk 
nelice böylelikle elde edilmiye 
ça.lışılacaJ<.tır. Tayyare eünün, ve 
bu harbin nıanevıyat.ıu bozmak, 
şehirleri, tarumar etmek, sinirleri 
koparmak cephe geris.ni yıkmak, 
nuııetleri şaşkın hale sokmak iç n 
cepheye nazaran çok daha müessiır 
verıoıde b.z sililı olmuştur . 

Her harabi bi:r sefalet ve her 
sefalet bir heriınet yarotacağuıa 
nazarnn mulınkkak ki Avrupa mil
letle1'i de hava yolu i]., bu hale 
sokulacaklar ve milletler cephe 
ve cepheler ~r.sindeki çöziilme
ler.Je oıütteiıklere en az zayiatla 
en biiytik galebe imkanını temin 
edeceklerdir. l\füttefikler.n bu si. 
lithı ancak Alman)'anın ayni si
liıhı ku.llanmas• körleştirebJlir. 

Fakat, Almanya da acaba Amer•ka 
gibi 5000, İngiltere gibi 3500 tay
yattyi bir ayda yapabilmeık kud
reti var mı? Var farzedilse bile l n
gıl!ere ve Amerika hedefleri Al· 
manya ve ltalyanınki laıdııır vu.rul
ına:v:ı ve dihiilm.ıye miisa d mi? 

:>UAXU A H M J:,D 

Tu n usta 
(Baş tarafı 1 incide) 

ııırı paraşiitçü kıı'aları imha edil
mişt r ·9 düşman tan'b ta•hrip edil
m şiir 

PONT de /<'AHS'A VARiLDi 
Londra 2 (A.A.) - Nevyook 1 

radyosu, dün akşn.mki ne.ıı·iyalın
cıa Tunusta bir Fransız müfrezesi ... 
n:n Tunus şehirndcn takriben 55' 
kııomelı-e mesafede bulunan Pont 
<lr Fah3 ''•hriıı~ vardığını siiy1ı>

m'§tir. 
1Hı1YIN 'l'ARLALARI GEÇiLDi 

Londra 2 (A.A.) - Fas radyosu, 
ş:mdidcn ınaym tarlalaı·ı geçilmiş· 
t;r bu da <lik;man mukavemetinin 
ınerkl'"li ile temas hal'ndc bulun· 
ct~unu isbat eder, dem;ştir. 

B!R HARP MUHABİR.! DlYOR Ki 
Nevyork 2 (A.A.) - Şimali Afrl

kadak> Amerikan umumi kararga
hında bul.unan b'r harp muhabiıi, 
'funus~.akı ınuharebenin nazik ıbir 
safhada !bulunduğunu bildirmek
ted.r. 

Alınanlar, Tunus ve Bizerte h.-öp
rii başlarını sağlamca tutmakta 
ve haııbe uçaklarını sokmakıtnd.ır-
1ar. 

Muhabir d'yor ki: cDağlardayını. 
Yüzlerce Amerikan ve İngiliz tank, 
zırhlı arabaları, kamyonları, topla
rı, motosikletleri, Atlas dağlarının 
l·ayalaklarını tırmanmakta ve ile-

·u gitmekted;rler. Telgra

fıın, 'evyorka vasıl oldllığu zaman 
bu harbin en çetinlerinden biri 
şiddetin'n en son derecesini bul
muş o1acakıır. Öııümüzde'ki mihver 
kuvvetlerinin bakiyesini Tra·blusa 
doğru tardedere~ yakında Bizerte 
ve TunıL~'ta bulunacağımızı ümid 

ediyoruz. 8 ini.c ordu ile ilıtisakımızı 
temin edeceğim'zi ve şimali Afrika 

ıl.c Akdenize hakim olacağlmızı sa
nıyoruz.> 

Kahire 2 (A.A.) - Kahireden alı 

nan haberler, ;r,üttefik kuvvetleri
n' n mihver hatla.rmı denemekte ol
duklarını l"ldirmektedir. 

• 

İKDAM 

Musolini Çörçilin 
nutkuna cevap verdi 

(Baş tarafı 1 incide) l 
te tenı'nat altına almalk: zarımda 1 
bulunuyordu. 

Duçe bundan sonra harbi isıeym 
ve bunun !Çin b:itiin gayretini e~ir
gem'2den saı-fetlcr. b.ı insan vaf..::'l 
onun da Amerikan Cümburr<'isi 
Roo.welt olduğunu söylemiş ve 
J aponyarun, bütün kazançları Biı:--
1<.>~ik Amerikaya bırakmağı bekle
meks'zin IaalJyete geçmek zol:'un
da ·bulunduğunu ve bunun için 
katı dn•kikayı seçmiş olduğunu be
lirtmiştir. 

ŞiMAL AFRİKA iHRACI 
İngiliz - Amer'kan k>t'alarının şi· 

mali Afriknya çıkarılması işine ge
lınce, Duçe ge.rçekten feci bir !ko
medyadan başka biışey otmadlğını 
ve çünkü, çıkartma hareitet'njn 
Fransız askeri makamlarırun mu
vafak~tiyle yapılmış bulunduğunu 
ve bunun bürün dünyaca malum 
olduğunu anlıı.tın.~. İngil.iız!erin şim- · 
clıy<' kadar kazandıkl.arı yegane za
ferin Elalameyen taart>uzundan iba 
ret olduğunq ilave eylem~tir. 
İTALYAN ŞEHİRLERiNDEKİ 

TAHRlBAT 

!8~ ölli \'e 3332 yal'ahyn s<:>bt>p ol
mu~t\ll'. 

Duç~ sesini yük~lteı'<'k, hiç ıb'r 
italyanın bu rakamlardan şüph~ 
ye dü.şmemesini i'1emekte haklı 
bulunduğunu ilave eylemiştir. 
İTALYANIN 30 AYLIK ZA· 
YIATI t'e ÇÖRÇILİN NUTKU 
Harb'n başındanberi ilk 30 ay 

zarfında İtalyan müsellah kuvvet
leri kayıp olarak 4219 ölü ile 80.449 
yaralıdan ibar<>t 'bulunmuştur. 

Duçe bundan sonra nutfkunun 
esas mevzuunu teşkil eden, Cö"Çil 
tarafından yayıl.rruış demeçc has
retmiştir. Cörçil nutkunun büyü'k 
kıısmmı İtalyaya ve 'b'lhassa M. 
Mussoliniye -tevcih eyl<:>miştir. Bu 
ımtkun İtalyan umum! efkarı ta
Tafmdan bilinmiyeceği kanaati 
kat'i olarak yerleşmiş bulunmak
tadır. İngiliz başv<Jkiıine bunun 
aks'ni isbat etmiş olmak için Duçc 
bizzat Çöl'Çilin "utkunun meınini 
okumuştur. 

M. Musso\ini bundan sonra Al· 
manya ile ita~vanın tecrk'I edil1';c
m ·,, bulundııklannı \"e yalnı: tek 
bir cephe meveut o'duğunu ilave 
eylemiştir, 

İTALYAYA SULH .'fARTLAUl 
Nevyork 2 (A.A.) - Nevyork T'· 

mes gazetesi, Churohill'in 1ta1vava 
; aptığı sulh tekli[; haı&<ırı'dn ~eŞ
rct t iği b ir yaz;da diyor !ki: 

İlalyanla.-a, sulhü kabul ellikle
ri tak<l'rde hürriyt'te kavuşacak· 
!arını, aksi takdirde esaret içind<> 
ya..~ayaca'klarını Enlata•bilriS<>k, bu
günkü şeflerinden beliti de kurtulr 
mağa çalışacaklardır. Bu :tibarla 
İtalyanlara sulh şartlarıruri hiç ol
ma1.s.~ umumi çizgilrrini bildirmek 
ligim'z l:izımdır. Onlara açıkça an
latmalıyız ki, de~hal sulh ak<lcttik
leri takdirde memcket!erile müt:te
fık millctlcr arasında t'eari mü
·badele!er yeniden ba.şlayacarıt ve 
kendilerine derhal yiyecek madde
leri gönderilecektir. 

16 AY SONRA iTALYA SULH 
YAPABİLİR ~Iİ 

Va>;ingt,...., 2 (A.A.) - Dun iın>ı•iciye 

M. Mus.soljni bundan sonra, İtal
yan şehirlerinin ılxımbalanması 

mevzuuna wmas ederek, ilk ve son 
defa olmak üzere dolaşan ~ayiala., 
n tc'kzip maksad'~ le yapılan tah
ribat ve t<:>Jefat miktarı hakkında 
ınm rakamları verecegiııi bildi .... 
miŞtir, Anıdlar ve resmi b'nalarda
ki hasar hakkında Nafıa Nazın 

ölü ve yaralılar hıikkında da Daıhi
liye Nazırı izahat vereeeklerdiı-. 

Milanoda 30 ev tamamiyle harap 
olmu.1 v~ 411 ev rK.ısmen tahr'p 
edilmiş VE' 1973 <>v haii r hasara uğ
ram:ştır. Torino'd.a 161 ev tahrip 
cdilmi~. 374 ev ağu· ve 2195 ve ha
fif hasara uğramıştır, Savona'da 6 
ev yıkılm.ş, 44 ev ağır ve 37 ev 
hafif hasara uııramıştır. Cenovada 
18'1 ev yıloılmış, 1006 ev ağır ve 
4569 ev haf f hasara ugramlljtır. Ce
nova ovasiyle civarlarında 203 ev 
yıkılmış, IOi9 f!V ağı.- ve 4869 ev 
hafii hasara uğramı.5(ır. Tamamiy
lc yıkılan evlerin harp devam et-

.tiği müddetçe tekraı- yapılmamar 

larına karar vcrilmh:>t:ı·. Düşman 
hava akınlari 30 sont~in 1942 ta
rihine kadar insan<'a kayıp olarak 

.. nuzırının neı:di:ıdP r.ı.ı .. tcdılcıı mn1ıbuaıt 

lronfor:ıl'<>ılld:ı g;ıoel<:ilorden ıı.r: Vn· 
"flİ1\&loncl.'1ki F<aJAh\,vctı[ tıno:fh.fiiıı.:\" dt 
kef'.cilerif11(' sa:r"h &llh ş:ı.atJa-rı tc.klir c-
<l"' ·~i t..k<lirdc İta1~anıla:ıı~11 16 n,. I<;<ilı
dc 'iU ~C:U!\"('mı..,t. fr1ınıt:kfen \":'.IJ. gcır1>C'Pk· 

~~~~~~~~~~~~ 

]erinin tahmin «IUnıekli' nlduğmdarı 

l>ıdısctın.4tr. 
Bu gazeteci. 11't.r.ic-iy1..· ııaız1ru11.1:r btı 

gfb.i mı~h .şaı·t\arı tlc-ri siİ!rmek ·.mıltanın 
d.."'ln baJ~1,;_dil;p ccic niycce~t SıOr.m.'1.lŞ· 

tur. M. ıwıı, şlmdiki ha.tek bir şey söy. 
.:.\YtmOrC'C'C,ıti 0(1 \•aıbını vrmtşth·. 

İTALYADAKİ ALlllAN KUVVETLERİ 
Beyrut, 2 (A.A.) - İt.'1Jşa.d:l bulu. 

nan Ahnan k.Ul\i\·etlerl nin 600.000 !ki')i-. 
<loen. iba.ret. olduitlar söyl•mn~td!.r. 

Bir ta.hmin gö"e, bu Jwvvetleruı an 
cak onda. biri ge:ctlapo kuvvetlerine 
men.st1J)t~~..r. 

FA!'IİZlll İCİN HER ŞEV 
KAlIBOLMUl'!TUR 

SantlaJl<l, 2 (AA.) - Harp göımüı; 
('.ski askerle. İtalyan cemiyetin.in .aabJık 
reisi emeklı İLaıl.yan binbBŞJSl Ette.re 
VioJa, İtn.ly3n kare, d< tıiz ve !ha.va or
•tııl.;.rı mensupl.M-ı.n-a bi.r hi.tabede bu 
'uııaraık. za1inılik iın faşizm J.tin h''T şe
yin k.ıuJ:ıalrnuıı olduğunu ve ş;md; bd· 
tün halis İtalyanl~ın İtalya)'l Jruırtar 
mak çaırıı.:sini ıw:ıruna;ları JAı.ı.m ge!mclc.te 
buJlıruiruığı.. nt• söy lerni:ıtir. 

Ml1ma!1eytı sıözıt'rine devaın cderıeık 
it<ıı:yan Mkeııl.e.W Ruzwelt ve Çörçili 
to.k.p etmeğe dıaıvet. rtıruş ve dırookrasi· 

leı-inı saır.Iaorıına geçml'nin bir ~ıp ol 
n"öaıchğını. ve bu suretle tıa.nkıı;;.t etmekle 
·binılerce inoanın hayatım kurtaı-acak. 

ıların1, aıyn\ z.ı.maınçkt Roına1 Fklmnsa 
ı~~ Venedi~i İngUiz ve Amerikan bom .. 
bakırı.n.Can kıoru,y' caık.:arını söylemiş 
tir 
İTALYADAKİ KARGAŞALIKLAR 
Nt>\"Y<>"k. 2 (A.A.) - SiyMet. ve a• 

kerL«. · .1Prinde ::hti" . _,.uJıibl olan ba2l 
ktnı:seler b'r !kaç l\.ıı!l4 içôııd• İtafyad.ı 
hey('can mranduıcı hAdi..-.:eler çlkımaBlnı 
mt:htmc::l görımcktedJ11!cr, italyanın yı. 

kıl ani ,. rıı.c•alı oJnoağını 6Öyle 
nH:kte uınurru surette hrnkes müttfilkti:
i t:.lilyn.da çlık.nn 'mBr.:bala•rdn.n alıf'-'ln. hO.
lwrlN·U(· it2lyamn bazı bölgelerinde 
,,:tka.n \tı.;~ıklıklartn ı)8!Ctlt ~klamno 
-("idin; aldığı t~yid cdı:\'lek!«llT, Çabulk 
lı.lr ılh 8'tryen İtalyan mi!Jet~nin harp 
lll!Wl'kiıı~:sini yrukındo ı \emlyccck bh· hn 
le gı linıı<' kuvvetle ır,uh~:mc-ldl-r. 

Yeni Neşrıynt: 

Foto Magazin 
Foto Mağazin 99 uncu sayısı ne

fıs renkLi bir kapa'k ve içinde bü
yük b r taıblo kırk resim - moda, 
'ti.nema, n1izah~ tarih yaz11arı ve 
ı;ıizcl rcpr>rtajlari!(' cıkmıstır Tav-
: ve erleriz. · .. . 

Beyogl Dör,dııncii Sı>llh Hllloıık Hu· 
k;mllğinden: 92/482 

Beyoğlu rrı-:ıh:lteın~!cr' b&! katipliği. ta 
ını•Jfını.lı:ın !\.I::?ıknuhiyc v~ tayirıt istıfınil
nıı!ş M~utıdtın mu1naifeyn Bııeıyoğiu 
Şoh,t Muhalr ıııa.hnl.lesl Çöpl\ik ~ıım• 
:oi<9.L"' lG No. da nı:ukim C.:.m Mle.n Ye 
d. rule F.rıneni: h3Gtilhanes.Lnde tMıtı te
tlıvidıe bu!lttaaılr '--faJmI!lliy .. ~ j.sf.aılbu1 
'lxıın!ı.ı n.v:ı!k!\tls.·ından Vattan, .Akgü. 

tiln ' , ı,yl,n oo; '"'" olcl'ıı.ğ>ı Han 
c!uıı.u·. (72:!.1) 

..-inhisarlar Umum Müdürlüğünden , 
50 santilitrelik BİR ŞİŞE B.İRANIN (Şife depozitosu hariç) SATIŞ FİYATI 40 

KURUŞTUR. Y AKILAGAK iSPiRTONUN da bayiden mü stehlike kendi dereceıile 
1 litresinin SATIŞ FiYATI 95 KURUŞTUR. Keyfiyet sayın halkımıza 

tavzihen bildirilir. 

İstanbul Levazım AınirliQinden verilen Askeri Kıtaat lıanıan 
-

Aşağıda yazılı mevad.ın kapal\ zarfla <>ksiltmeleri hizalarında yazı 1ı gün, saat ve mahallerdeki aske
ri satın alma komisyonlarında yap ılacalktır. Taliplerin kanun.i veısikalarile teklif mektuplarıııı iılıale saa
fnden bir saat evvel ait olduğu ko mısyona vermeleri. 
CİNSİ Miktarı Tutarı 

Sığır eti 
Lahana 
Prasa 
Kuru soğan 
Sığır eti 
Lahana· 
Prasa 
İspanak 
Sirke 

"': .. ,. 

Kilo Lira 

70,000 49,000 
67,500 13,500) 
l17,500 13,500) 
9,000 2,880) 

30,000 24.000 
'iV,000 
77,000 
41,000 

1,500 
~ * 

Teminatı 

Lira 

3675 

2250 
1155 ) 
862,50 ) 
615 ) 
31 ) 

Aşağıda yazılı mevadın pazarlııkla eksiltmeleri hizalarında yazılı 
tın a.Ima komisyonlarında yapılacaktır. Talipler.in •belll vakitlerde ait 
CİNSİ IM'kıtan Tutarı Teminatı 

Kilo Lira Lira 
Odun 250,000 6250 468,75 
Odun 600,000 29,500 2200 
Sığ:r eli 30,000 
Odun 500,000 20,000 1500 
Tahmil, tahliye, nakliyat 1,000.000 19,500 12925 
Odun 600,000 15,600 2440 
Odun 500,000 13,000 1950 

l~ 1 • 1. 

İhale gün, s:ıat ve mahal 

7/12/942 Hl Ardahan 

. . 
10/ 12/942 10 Yeşilkôy 

7 /12/942 15 Konya 

·'!,':•. 

" -
7/12/942 16 Ba1ıkesir. 

(1732 - 1537) 
gün, saat ve mahal:lerdeki askeri sa
olduğu !komisyonlarda •bulunmal.a.ı. 

İhale gün, saat ve mahal.i . 

8/12/942 15 Denizli 
16/12/942 15,30 Kars 
5/12/942 11 İnegöl· 
1/12/942 : 1/1/943 Hoşdere 

17/2/942 16 Gelföolu 
17/2/942 16 Gelibolu 
16/12/942 16 1Gelibolu 

(1847 - 1972) 

(" 
1 

" 
Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü ilanları "' 1 

sa~ B··· 
: ra Kr. 
118 20 

130 70 
86 6?. 

9 85 
6 70 

• • 
> K"lyoncıı 

kullu it• 
142 75 10 75 • Kuloğlu Altrpatla.r Aroa 

ıs.<> 
1 
3 
~ 

3/12 
3/12 
9/36 

5 l/ 4 

31 75 
55 25 
71 50 

80 00 

ramamı 

Patis, 2 (A.A. - Yeni çıkıtıı bir ıcıv Cenova 2 (A.A.) - Britanova: sooo 00 375 Ofl Ortaköy Meoidôyc B\iş'ük Ay•>ma iıı: ; ev ) 
nun ıe"'tln<Q 4 ~•nci;.anıınd'1D it;. An!<aradakl vazıfesinden azledile- c;<l(l'll'l' ınetmıl\1 ) ı 3(J HudıJ:lu: B,,. Uıra.:fı Çı>yıı• sı:ıkagı '" mı. 
baıren hususi maıllkomelj r ı<urUilmuştur. ';ek 194-0 da mareşal Petain tarafın- :>im ve ) 6 30/1 Tam970 00 cı Papa, Nevrikyan Niş1ın bahçel('l'I, Si· 
nu ınchkemelı>r ıroır,,nizm•, &narJıye, - ağıı.Qlı ) 8 3<>/2 mon taria..<J. ve bir tarafı Ba.lm\lmcu 
milli ve t.mı OOııııucluıta ıı..t su.çla aan geri çağrılan Fransarun eskı louyulw ) 19 çlttl ili, diğer t-.rı KosU bahçesi Ya-

. tt ~a!.ıcti "'I Türkiye büyük e!çisi M. Rene Mas-1 bastan ) htı4• m<'ıarhğı. Ayazırul okaiiı. 
1'UO' r • . . Yııkarıd:> mahaHe sokak ve kepı ile hi<.., m•lctarları ya:ııh ohµp ev, arsa ve ibootal14n mülkiy<t1cri peş;ıı para ile ttl:ıcağJndan on b<ıı g(\n milddo1Je 

REYNOD TEVK iF EDIL~l • glı , L::ton ~.a te~k~ ı:cMerek Al" a<;lk a ·U ınn:ııya çıko.rı.IDııştır, ihaleleri U / 12/ 942 peıart<sı gilnil ...at on beşde Beyojf va tdlar id.'1 inclf' ynvıJacaktt. ht,'f<Uler tıizalartndıı ya:z11ı muvnt· 
- •- 1 '"" ~. t •- n•t lvd• le.il• Nrlll<le Akaret MllılCılat kal•mine mllracaatları. 1812 


