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DÖRDÜNCÜ SAHiFEMiZDE 
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Tunustaki miicadele1 

lngiliz ordusuna ·mühim miktarda
1 takviye kıta/arı geldi 

·~--~---------~ - .. ~.~----.~----

E O EN, 1 Pek yakında kat'i bir 
HAR p s o N u, hamle yapılacak 

INGILTERE' .. 
Edenin biu alıaeden be
yanatı herhalde taralau: 
miifahitleri olduğu kadar 
bizzat harp içinde ve de
mokrcuyalar •alında dö· 
ğüıen birçok milletleri 

• de kır~cak bir mahiyet 
ila~ui i~indediT •. 

Y~: ŞUKRU AHMED 

-Harpten sonra dünyaya na· 
sıl bir n ·am \'erilecek? 

Harp bir yandan her cephede a· 
Jabildiğine sürüp &ide.rıken bir 
yandan da bütün dünya bu sualin 
~vab nı aramaıkla meşgul 

M hverin bu yolda ne düşün

düiU fiiıl lıaliııde ıö:ıönilnde bu
luııduiu :çm üzerinde durmıya 
ihtiya~ yokıtur. Fakat, bir cilm.Je 
ile bel dilebJi.r: Dilnya hakimi· 
yetl 

Bunun jçin Mihver ara11nda bu 
mevzu asla milnakaşa edilmemek· 
te, pyeye VU8ul i~in harp ed {. 
mekıffir. Demokrasyalara gelin· 
ce, Deblokrasyalann bu yönde te
zat içinde bulunduk.lan görWüyor. 
Amerikıada muhtelif f 'kir ve sö
rilş cereyanları vard.r. Rusya da 
kendi payına ne düşilnAiüiiinü 
harpten öna ve harp iç nde muh· 
U.lif vesilelerle ihsas etm ştr. ln
gilterede de ı:mdiye kada.r muh· 
1'elif noktai nazarlar ileriye sül'ill
müttilr. Fakat, bu defa Hariciye 
Nazın Edenin konuşuşu heps'ıo· 
den fazla dikkati celbetm · ştir. Bu 
ı1erek dU1UnU1, gerek titre bakı· 
mı.odan böyledir. Çünkü, söz sa· 
hibi İııgiltereDio hem en nflf z u-
211vlarandan bLtidir, hem de Hari
c ye Nazın masasında oturmakta
dır. Bize akseden beyanatı • eier 
asılına tamamile mutabıksa'· her 
halde tarafsız müşahitleri olduğu 
lkıadar bizzat harp için.de ve De. 
mokııasyalar safı.nda dövüıen bir 
çok m lletleri de kıracak bir ma
hiyet ifadesi taşımaktad.r. 

Edene göre: 
a - Harpten sonra A vınıpa mil

letk!ri kendi mukadderatlarına ha 
itim olmak vaı.iyetiııcle bırakılmı· 
yac:aklardır. 

b - BUttin c!hana fimil bir sis· 
tem da~e blitün devletler rol
.terini ifa edeceklerdir. 

c - Silahlı kuvvet mh ·earı Rus-
1 ya, Amerika, ln&Jterede buluna

caktır. 

Yalnız fU Uç esas biJe eğer in. 
g:Jterenin resmi f kri ise Atlintik 
beyannamesi ruhuna aykırı, bir 
tarafb cihan hakimiyeti güden ve 
m"UetJere ink'ur vadeyleyen bir 
fikir slıWlesidir ve demokırasyala
l'ln M·~ver zümresinden h · ç fark· 
sız olarak dünyayı yeniden taksim 
1'-e milletleri nilfuz böl~elerine 
bağlama pyes·ni tahakkuk etfr
meye çalıımaları demektir. ne- j 
meık ki, harp bunun için yapıbyor, I 
milletlerin bnı bunun için akıtı
~ıyor ve küçilk m lletleri bunca fe
dakirl ktan sonra bekleyen akıbet 
istiklals·-zük, hilN'iyets·zlk mü· 
cJafaaswık ve esaret oluyor! 
Eğer hakikat bu ise ve tngilfe

re böyle düfiinilyorsa Rusya, ln
giltere, Am-er:ta dışındaki rniHet 
lerin §İmdiden kendi başlaruım 
çarelerini aramaları prt olmuş· 
tW'. Eden, bu nutku ile her şeyin 
batında Avrupada Demokra~ya
ların yardımı ile lmrtulacaklarıru 
tam İstiıkılil ve hürriyete kavuşa. 
c:alr~rın sanan m:dletleri iııkisara 
ujartmıya ve: 

- Yeni n'zam ... 

(Devam& • ilad uJfatla) 

Tunusta kat'i b7 hilcwna haDrlaıı an Amerikan dev tanklarında blrL 

Londra 5 (A.A.) - Şimali Af.. sinde toplanımş olan İtalyan ve Al-
rikadan alınatı son t,.Jgraflara gö- man kuvvetlerine ıkarşı yakında 
re, general Anderson'un ·birinci or- .kati hücuma geçmesin! mümkün 
dusuna mühim ·rn'ktarda takviye kılması muhtemeldir. En son rapor. 
ıkuvvctleri ve malzeme gelııı.iştir. lara göre, Ahnanlar.:.n TunusWl ba· 
Bu ta:kviye kuvvetlerinin ;mezkılr tısınd~ bütün taarruzlau püskür. 
ordwıun Twıus. Bizerte müselle- (Devamr 4 üncü sayfada) 

--------~-.. --~~-----
S talin g r ad Batısında 
Sovyetler 200 kilometre il~rledi 
kanlı çarpışmalar oluyor 

----~-----... -----------
A ima n2 ar, Rus zırhu ve suvar i kuvvet-

it r.nin daf.)ıtıldığını Li1d.rlyorlar 
Beril n 5 (A.A.) - Alınan ordu- detl! taarruzları, Alman ve Rumen 

1arı başkumandanlığının tebliği: Jrnvvetlerinın inadlı mu.kavemeti 
Touapse kesiminde Alınan lkuv- ka.rşıs.nda akamete • uğramıştır. 

vctleri yoptıklan ani bir taarruz D~an ağır kayıp~ar vermiştlr. 
neticesinde arazi kazanmışlar ve: Terek'in şimalinde seri teşıttiLer, 
bilhassa iyi olmayan hava şanla. lCŞl'bbüslcrme devam etmişıeı- ve 
rınıı rağmen hafif ve ağır piyade 1000 den fazla esir a:.ıruşlard.ır. 

Calmouık bozkır.nda, ileri harefiilahları ele geçirmişlerdir. 
• ket düşmanın arkasına doğru de. 

Doğu Kafkaslarda Rusfann şid· rinlemesine devam etm~t r. Düş· 
---------- -· manın, büyük tank tamir atöiyc-r 1 lc:ri bulunan bir istinad noktası 

NA PO L 1 t~~~ ~i~~:· arasında Sovyet. 
ler 4 11.k.kimnuda yeniıden boş ye-

• İ1 rr taarruz etmı.ş.erdir. Bu taarruz.. 
--- dıı mühim m•ktarda tanık kullanıL 

1 

Ag""ır hı·r ha va ı; ~tır. 75 tank tahr p edilmiş, 13 Ü 
kımıklaınaz bi.r hale getirilmiş ve 

I _ d düşmana ınsaru:a ve silahca ağır 
QK lnlnQ uğra 1 kayıplar veı"Clirilımıştir. 

• Z.Thlı .kuvvetlerimizin yıaptığı 

"taryanlar hasarrn 
büyük olduğur,u 

bildiriyorlar 
---·---

150 kiıi öldü, 358 
yaralı var 

Kah ı-e, 5 (A.A.) - Dün, şafak 
vaktinde, Amerikan L ·berator 
uçaklarının Napoliye kar~ yaptık. i 
tarı hava akmı e:snasnda bir zırh
lıyıı ve iki l::ruv.azöre isabet ıkay
dnd.ld.ği bugün ifşa ed'lınektedir. 

Ağır çapta bır bomba, bir eleme 
garı uzerin .ie infilak etmiş ve sey. 
rlseferi inkıtaa uğratmıştır. Po.rio 
Dimııssa r.htımı boyunca. duran 

gemllerde de isabcller görülmüş
tür. 

(llevamı f UDeU uı1fada) 

şiddetli bir taarruz neticesinde, düş 
manın zırhlı kuvvet1eri ve süva· 
risi dağrtılım.ş, 2000 esir alıninlŞ ve 

(DevafTU 4 üncüde) 

lng1tere Başvekili l\t:ster Çörçil ,,,____...,,,_ --= "I 
!~~;"~:~~~~~- ,'.1 
mesine karar ve· 
ri4mes muht(mel 

1 
Ankara, 5 (ikdam muhabirin- ı 

den) - Yeni mebus seçimi liyf. 
has .nın teşklau esasiye eneli· 
meninde aldığı son ıe-kii .ıte 

meclis ıunumi heyeti tarafın· 
dan kabul edild ği takdirde, 
mebus seçimi 36 • 40 günde ta
mamlıuıacaktw. 

\ BllyUk Millet Meclisi, elde 
· mevcut müstacel mahiyettNi ı, 

~ baı.ı liyibalann mü:ıakıresini • 
( yaptıktan sonra, gal:p b:r ibti-
/ male göre ay aı 16 sında kıt ta- ~ 
· tili yapacak \'e bu münasebetle 

&eçimin yenilenmesi kararını ı 
da \'e.reeekfr. Bu takdirde ye-

\ ni Büylik Millet Meclisi iubatın 
ortalannda toplantıya çağrıla • 

l caktır. ( 

-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii----ç;;;wa" 
İtalyan 
donanması 

----·----
Denize açı.mağa ve 
muhareueye lcbar 

t. di.Ecek ----"'!iSE------
Fi.o, ikiye a yrıidı 

Londrt., 5 (A.A.) - MUtıcfi.klerin el· 
mali Afrr.k.ayı ı.a.ım.milc işgal etlikten 
Sonra İta.y.ıya yııpnu.kırı muhtemel hl> 
cuml:ır doılay.ısi1e l~•.y;1tı fi.usu, hareket 
ü.::kri NııpuH ve Tııranto olmak ürl.cre 
ikiye ayrılmıştır. Bu ayırd t.lrnenin Be· 

bebl, mıl1tt~ik.ttİtl bi.r hilcwnda buloo
m.alı;;a-ı ko..,kusudur. Itlyaya karşı ya.Pı· 

lacak mO.Stııkbel hücumların, İtaıyan fi· 
loou içia çok m!ibim olan bu iltı i1.SsQ 
hedef ittlluı:z etme.eri muhtemeldir, in
gili.z ve Amerikan bombaı-ciıman uçakla-

• n, İtalyan f.Jornnu kati bir çarpışm.:ıdtı. 
için cıçığa çıkarmtıı icbar cdece.ıderdlr • -
1 ürk gazetecileri 

ahi. eden Ankara• 
ra hareket etbler 

Kahire 5 (A.A.) - Türk gv.e
teci lerindcn Abidin Daver, Ahmet 
Şülkrü Esmer ve Zekeriya Sertel 
ile Birleşik Amerikanın Anıkara 
büyük elçisi Mister Staymhord bu-

1 raya gclmişcrJ v~ bugün A:nkaraya 
hareket etmişle:dir. 

ÇÖRÇiL DiYORKi 
"S a v a ş e n ş i d d e t U 
noktası na yaklaşmaktadır,, 

• 
u"Afrikada Mihver denize dökül
jİıeden çok çetin savaşlar olac:ık,; 

Lond.t-a, 5 (A.A.) - M. Çörçil. bu
gikı Bıı.ı.a:!oı'Cicla beyenatta buluoa.rak 
l.iÖYlc demiştir: 

c_ Savaş, en şiddetli noktalarJııa 

yaklaşmaktadır. B1'tiln kuvvetler.imlZl 
bir ateya geUrmeınız lal.p eder.> 

Şiıruıli Afrikadaıı batued.n Iıl. Çörçil, 
deın4t.ir ki• 

e-. İng~lc Amerikalıların ke~ 
dccelklcr 32 mil mesafe dıh:.ı \"Wlr. 
Bu mesafe katecliınedaı ve mihverin 
as<te~l kuvve!)ert denize döldllmecien 
evvel çok ~etin bir l.ıkım muh..ırabeler 
daha olııt-akt.ır. 

Eki" edl.ccc.k net:Celer bakkl1ldıı ka
tiyen şilphem yoktur. Fııkat siz.lerin 
bu ncUccleti.ıı kol~ylıkkı elde edilcce
ğ:Ui trunnuı ct.menıUı müsaııdc ede
rnml.> 

Çörçl, sözlerin13 şöyle devam et'-

miştir: 

Bu dava, hürriyet ve adalet da. 
vası, zıaifin kav ye .karşı davası; 
.kanıunun ş:ıddete karşı davası, mer. 
hıımct ve müsamaıhan.n behimiyet 
ve g~sıplığa karşı davasıdır Bu 
davıı, uğrunda çarp:şrrıırkta oldu· 
ğumuz bir davadır. Bu dava, yavaş 
adımlarla ve ıztırap içinde ilerle
mclttedir. Fakat herhalde ve mu
hakıkak surette zafere kavuşacak.. 

tır. Bu zafer elde edildiği zaman 
daha j!yi bir Bleınck yaşamakta.· 
olduğunuzu g3receksiniz ve bı: 
atem, bütün milletler rollerin; oy• 
r.amak için bi.leşti:kleri ve bütün 
patİerin ve SllUfl:atm teclı.1flıere 
ve tehdidlcre tahammill e1mek 1çiııı 
yapnkıları gibi zaferin semerelc:.. 
rini toplamak hususunda birbirleri· 
ni tuttukları zaman daha adil, da.ha 
mesud b:r alem olac&ktır. 

Dµşnıanlarımız, çok kuvvetlidir
ler. B nlerce askerleri vardır. Elle
«' ndc köle gibi kullanmakta olduk
lıırı milyonlarca esir vardır. 

Düşmanlarımn, fethetmi§ ol 
dwdarı bir takım zengin ararye 
maliktirler, bflk:miyetleri altında 
!birçok müsta d millerler vardır. 
Düşmanlarunııwı kendilerine h&.$ 
b'.ır prensipleri vardır, bu prensip, 
gasıplara st.inat eden ve bi.r tek a· 
dama, ırkın M.kmiyetini ateh ge
tirmiş ve zel.l bir takım pı-estişkar 
larm mabUd derecet ne çıkardık.la· 
n bar adama taabbüdde bulunan 
Nazi prensibidir. 

(Devamı 4 üncü sayafda) 

ltalyada isyan 
Sicilyada vukubulan ayaklanmaya 
halk ve asker iştirak ediyor 

------~-------~------------
KIJI tabkrmatında çaıı,mall ' lıtemlJ•• 
itaıraal~ıa Almanlar tarafından brfa

na dl1.llmell llldf ı:tre ıellep ollla 
Kah!re, 5 (A.A.) - Sicilyada bir •· ı <kn amcl<'Sıy)e miltdıassls işçllerdm m<ı 

yaklımmn vuku bulmuştur. İsyans ns- reltkcptjr. 
iterler ve halk ~tirak etmcık~ir. f şiMALt iTALYADA MCllACDET 

HA<iisenin sebebi kıyı tabk.iU111tında Cene\-re, 5 (A.A.) - ju~ ~ Qfl. 
çalİŞl'TU!k istemiycn İt.al)"anlann Al· aeve 7a:QYor: 
manla.r tıırafmda.n ku:r§una ~mesi· Şimali İtalyedan bWerce İtalyan ha· 
dit' ]i baztrda İtalyan kıontro}ü altında 

' bulunma.1cta olan yuk.:ırı Savoie'ya te. 
ALMA."JYAYA BUY'tlıt SAYD>A luıcüm t:t.mekte<fülcr. 

işet GÖNDUlİl.lYOR Bir istlli.sa!At sıınsüru vü~ gcU-

Vaşington, 5 (A.A.) - İt:ılyıanm bun- rilmlşti.r. Faşistlerin ~!i, ymiddı bal· 
dan cvvd gönder.i)~ae illıvc olarak kızı h.it:.bcn bir nutuk söyliycrcit inc.i
Alm:ınY'ada ~ s;ıyıcLı ~i gön~r. liz UQS.klarının bombardımanlarına 
tneğl.!' muva!S.:ut l)ttlği resmi hynaktao karŞt s.ığwak buhluı~t.. istical ctrneğe 
bildir.ilımc-ktodir. Bunlııır, bilhassa mct· tcşvat etmiştir. 

Afmanlarla ltalyanlar 
arasında ihtilaf 

---------------
Almanlar lir kısım Fransız ıeh:rlerini 
1ta1 yanlara zor 1 a tahliye ettirmiıler 
Nev}ork '5 (A.A.) - Fransanın temştir. Nazi orduları yüksek şefi-

.Aıkdeniz sahlini işgal etmek husu.. nin vermiş oliuğu müsaadeden 
sunda Almanlarla İtalyanlar ara- sonra İtalyanlar tarafından işgal 
sıyda ciddi bir i:htilfıf ç&.k.mıştır. edilmiş olan şehirler, zorla tahliye 
Fransız filosunun ziyamdan sonra 

ettirilmiış ve Almanlann tlrontrolü 
general Von Runstedt, h:çbir me- altna g·rmiştir. Faşistler, yalnız 
suliyet kabul etmiye~eğini ileri . 
sürmüş ve işgalin tamam.ile Alman 1 İtalyan hududuna pek yalan olan 
ıkıtalan tarafından yapılmasını is· Dr:ancon'da kalmışlardır. 

,.-~ iKDAM 
Bugünlerde yine büyük hacmileve 
daha dolgun bjr şekilde çıkacaktır 

Avrupaya siparit edilen kijı-tlanmnm aylar geçtiii halde ıel· 
memesi yüzünden gazetemizin bir müddetten.beri bqka bir 
matbaada bas lmakta olduğu ma lfımdu.r. Kiptlarunızuı ilt pal'

tis' gelmiş olduğundan ıuetemıiz buıUnlerde yine UDcli matbaa· 
sında ve büyük hacmiyle ç kmaia baılayaeaktır. _ 

İkdam bUhassa ,GikuyucularlıDl n bu buhranlı devn esnasında 
gördükleri bütün kusu:r \•e tekıı; k hatalara rağmen tıbilmeyen 
rağbet ve teveccübler'me mukabelede bulunabilmek Umicliyle. da. 
ha mütekamil b"r p:kikle. zencin ve mütenevvi münderecatla çık
mak karar.ındacbr. Bu husutaki buırlıldannm bitmek üzeredir. · 



Mn'A-f IKDA~ -
,'8 REŞAT 

E=:=::::::==:::---
~AT ILA 

DAiRE VE 
OKULLARDA 

"' iYA ŞA 'o. 75 Ça.ışma aat:eri 
hekkınca Ankara• 
ya tir rapor 

gönderildi 

D yeı, .r saray müş ri-
yetine taylı. ,..tti, 

Görülüyor ki Sultan Hamid, 
Kamı paşaya karşı gifükçe artan 
b r şüphe besliyordu. Ve bu yilz
den de bir hayli s.kınt.ı çeltıyordu. 
Onu bir ar.da azıetme •. Ve hatta 
Arcl>istanın en ı.ızak köşelerine 
kadar sürmek, ~den bıle değ ld• 
Fakat Sı.ıltan Hamid, böyle bir ka
rar verme..:ten ictinap ediyordu. 

Çünkü. Kamil paşayı ı;evme
mek.le, .ı:ıatt.. oı:dan i.ırlınıekıe be
.raher, bu :ıeki vezire .büyıık bır, 
""1ymet verıyor, tbı.ıtün :.ıyasi miı.ş 
kiıllel' doıuna isabeti halleden • Kam.! ~yı, devlet idaresnm J:ıa· 
~el.an ayırmak isiemiyı:ırdu. 

Bir muddet de ıxiy le ııeçt.ı;.ten 
sonra, ;o.iç i>clü.e.ııilııuyeı:. ve üm•t 
eJ. lmıyen bi.r hid.se d.ııa vukua 
geldi. Ve bu d~a, artık Kamil ,pa· 
§aD..U mevkilııe şiddetli bır darbe
w ..ıımeaıw sebebiyet ver<ii. 

• •• 
130 senw Aj;u;;toş ayının 19 • 

ı.ı.ıı.c.u &Unü di. .bı.ı.gı.ııı, Sult= ll.ı.
a.ıo.uı tahtına çıJı.~ı iii.ı:e t.esadıi.t 
ç~...:ı:• ıçin memleket D ner tara
iı..ııJa ouyı.ık ~ılikler yap.lll'; 'oil
h.ls>..\ ~taru>ı.uda "'u. cülüs ııü.nu 
pek parı.U b.r i'.ıl'ette te~'lt e<ii-

~:w ve ?elw«1e ayların • 1 
dıw, c.evlet ricelıniı:ı ve saray eı:

Uıııwı koııak.lanndan, L-t:uıibu
lwı cı: ~ köşeledndeki evlere · 
k.aC:....- her tar&f iener Jer ve k...ı.
d l.leı:le do~. Ge~ele.ri de 1.ı.

~ekler at.:.urdı.. 
lo.tıı.nbulda bı.ı. 1<apsıil ta.baıx;;. 

= bi..e vatla~.nı noş gorme_ 
yuı Sulan Haınıci; cwüs ve vııa
det güclerine tesııaı.ı.C ea"n günler· 
ue yapılan şenııkleraen ve bil mü· 
na:;ebetle §ere.fine atılan I ~ek.ler
dec h<>ilarur<h. O gwı ve gece.er· 
de, bütün 1.rtan.bu hai'lrını hare· 
lı.etlerinde serbest bırak.rc!ı. 

Adi günlerde "°kaklarda nar 
ataı:. sarnoşıar, zabıta memurları 
t.ArafLiıd.an Qcrhal yakalanır, hap. 
se atılı."'dl. Fa.kaı, (dv aııma) ad. 
verilen bil şeı::ılik gecelerinde coş
kıııı .ııAralar atan Wlıo§lar '<l\ 
bu çirkin hal'eketler ı:.e maru ol
mak isteyen zabıta ınemı.ırlanıı.a 
dayallU' !ar; , 

- Şerefi pa~ah)'e.~ . 
işte o gece de - bı.itı.ın Isi.anb.uı 

gib .• Yı.ldı:z sarayının Hamıdiye 

camiı;ıne nazır olan cephesi fener· 
ler ve kandiller le doııamnış ve sal 
ta.ıııat kapısının tam karşısına da, 
muhteŞem biı.· (tak) yapılmıştı. 

Manzara, cidden lroştu. Renga
renk fener ve kac.d.ıller n ışılı:ları, 
o mu.lıitı efsane,11:;'1: saruıe haliı:.
de gösterıyordu. 

Sultan Hamid de, reref ne yapı
lan bu donar.mayı gönnelt istedi. 
Yatsı vaktine doğru, büyük mabe
Y n daıresine geld . Üst katta.ki 
büyük salonıı.ı:. tam ortaya ısaı:ıet 
eden büyilılt penceresi önündeki 

bir koltuğa yerleştı. Biraz sonra, 
takın öni.i..ııde yakılacak renk ~en.it 
mahitablan ve atıiacak fişeklerı 
seyredecektL 

Vükela heyeti, cülüsu hümayu
nu tebrik ıçin saraya gelın ışıerdi. 
Sultan Hamid evvela lJunlardan 
yalnız sardazam Kamıl paşa ile 
şcyhislam Cemale.:!dn eiendyi 
hıu.u.runa kabuı etti. Biraz sonra, 
padış.ah.n müsaadesiyle, ihtıyar 
m~.r Derviş paşa da huzura gel
di. 
Müşır Dervış paşa, Sultan Ha

mıdin (Yaver Ekrem) i idi. Ga· 
yet zek ve kurna:ı bır adam olan 
bu zat, b.r çok şaklabanlıklarla 
kendisn ihünllia sevdirmişti. Ve 
bu sayede de padişahın huzurunda 
~eVbest bulunmak mtıyazını elde 
etmişti. 

Hava sıcakt Sultan Ham d, 
iııraz serinlemek için,, önünde o- \ 
turd uğu pencererı..i.n canımı açtır
dı. B ıa.z sonra atılacak fişekleri 
daha •!Yİ görmek için, oturduğu 
koltuğu, enceremı k~narına ka
c!.~r yak aştırdı. 
Pa-!~ah, hem huzurundakiıerle 

kxınuşuyor. Hem ae karşıda'ki tak
ta pırıl pırıl yanan rengarenk 
kandiller seyrediyordu· 

Karşıda, tam <> cesim ta.kın a:· 
kasında, IJ rdenbıre korkunç b r 
alev paraladı. Ve kulakla.rı.n zar nı 
patlatacak derecede müthiş bir in· 
Iilak, koca mabeyin dairı.s.nı. ade· 
ta sarstı. 

Sultan Hamid, ıena halde sarı>ıl· 
dı. Hem"n, yeri den ı.ıçradı. İki 
penceren n aras1ndakı duvarı siper 
aldı. O giı.r ve kalın sesiyle: 

- Ne oluyor? 
Diy" beğırdı. 
HLL-Ur<İa bulunanlar da fena 

halde korkmuşlar ve ne yapacak
larını şa~ırmi§lardı. 

Bunların ıçinden, en evvel Der
vış paşa !kendin, topladı. Büyük 
b r kahraman tavrı takınarak he
men pencerenin önüne at.ldı. Ba- 1 
şım dışarı uzattı. Sağa, sola ba~
tı. Sanki, hariçt.e bı.iyük bir tehli
ke vaziyetl varmııı g tıı hemen 
kılıcıaıı çekerek Sultan Haındin 
yanına sıçradı; • 

- Hadi, padl§ ıım .. Haremi hü
mayunu teşrif buyurun .. ben ku
lunuz hayatta oıdııkça, b.• kılınıza 
b le ha ta gelmez .. 

Diye bağ.rdı ' 
(Devamı var) 

ornefer taklit 
cdirEmiyccek 

Ekmek karnelerinin sık sık tak· 
!it ed&:ıcJırn•n göriLmc,ı i1ar.ne 
vı.tayet bu h~l.L>'ia yenı kararlar 
ver,;ı,.ştır. Bu kaııarlara gôr• ek· 
meiıı O<arnc!eri bundan sonra dam. 
ga matbaasında basılacak ve gayri 
kalı.il taklıt o'.acktcr 

ilktsat Vek.\letinde kunılan bir 
· omısyon kış müddet:nce ıesıni da. 
ir.:, okul ve müesseseıer·n çalışma 
saatiru ..c-sbit etmek içön çalışma· 
laııa baJ-&moitı:r. Komisyon viia.. 
yetlierin ve Maarif mildürlüklerm•n 
de göriışlerıru sormuşuu.Bll arada 
şehrmı•z Maarif müdürlüğünün de 
bu koınsyona bı.r rapor gönderdiği 
bo'.d>ri lmektedir. 

Öğreıııcliğirn.ıze göre bu raporda 
orta ogre"m müesseselerindeki mü
talaaların kaldırılması ve ilk öğ
reum mı.iesseselerin.de d• &ünde 
yaınız 4 saat ders verilmek suretiy
le haftada 24 saat <!ers oln;ası t<\k.. 
lif edtlmekted'r. 

Komisy<>n alacağı cevaplara gÖ
"" a:ıır1ayacağı raporu Vekiller 
He) •une verecektır. 

Pastahaneden 
paket çalanlar 

Gece bekçisinin evinde 
200 paket bulundu 
Son zamanlarda Si:rkecideki Pa.. 

ket postahane.sinde vukua gelen 
şayanı di.kkat bir h.ıTs;.zhit failleri 
poJs taraiındım meydana çı.kıanl
mıştı:r. 

I•zkUı- po:."tahaney• geıirW<m 1'0-
ilemen bazı1anrun kaY'bolııııası Ü· 

zerine memurlar bı.ırasmı g• :r.Jice 
tarassuda alınışlar ve evvelki gece 
saat 23 de bir .adamın sırtında ko.. 
ca b:r denkle ç;;karak Küçükpa.zar· 
da ıiıır eve girdığini görmüşlerdir. 
G~lip •:>ıninde olan bu adam )'U.ıl.. 
ıanmış ve eIIİ§tesi Paket postalıa
nesı. gece bekçiler•nıden Osmamn 
yanından gelcliğ.ni ve paketkrln 
Osman tarafından çalınarak kendt
"ne wrf.-d.ğiru söyle.ıni tir. Osman 
da tutulmıış ve evinde 200 pal'Ça 
posta paketi bulunmuştur. 

Tahkikat derinlestinllru:e havale 
memuru Muh:«n i!e hamal Hasıa
n.n d.1 bu ıj.e alikı.ları p!du'liu an. 
a~ı,mış ve ehemmiyetle tahıki.lııata 
başlanml§tır. 

Yalovada 1:ugün C:ört 
l öy ob.ulu açılıyor 
\',' muavini Ahmet Kınık ik! 

M~arJf müdürü Mu:Jısin Binal dün 
Yalowı.ya girm'şıerdir. Bugün Ka
baklı, A.şağıd re, Çukl.IT ve Elmalı.. 
da açılacak b:.rer köy ilkokulunun 
töreni yap:lacaktır, Ahmet Kınıll:: 
ve Muhsin Bina! bu törenlerde ha
zır buluııdu.ktan som:a !•arın sabah 
şeiı.rintizde o!acalı.la.rdır. 
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AÇOlL KAIF?'DM0 AÇUlb! 1 

Al 
- Yok can:m! dedı, siz 'buraya 

ayda b" r defa geliyorsı.mu.z. Ben 
0,ze bı.r paket veriyorum, s:z de 
onu gö1ürüp başkasına venyorsu· 
nuz. 

- Evet ôyled!r. Lak;.n ııen bu 
adamlardan emir aldım. Ne sual 
soranm, ne eeva,p ver·rim 

SebaStiyen baŞile tasdık ettJ; 
- Zaten şı.mdiye kadar kimseye 

ne sual sordunuz, illf cevap ver-
d.in' z ki? Geçen ay size bır telci:.f-
141 bıılunm~m. 

- Dedim ya, benim ağzımı ar
ak bııçaklar açmaz. 

Sebastiyen masaya doğru yak
laştı· 

- Ben:m teklifim o kadar kor
unç birşey değil ki... Verd:ğim 

paketi nereye bı.raktrsın1ıı. Onu 
o-öyliy~eksın!ı:. Bu zahrnıetinıze 

mu.kabil de s ze on İngiliz lirası 
vereceğim 

Her.f Sebastıyerıe elik dlk bak
tı; 

- Ne.:leıı bı.ınu oğreııınelı: ı111· 
yorsunı.ı:ı saıık:? 

- Hani siz hıc bır sual sorına
ya~akt:nız? 

Herif gözler!ni kırptı. 

~·p•..: 

Muammer ALATUB 

neden beni takip etmiyorsunu:ı: da, 
gitt..ğ1m )"er• öğrenntiyorsunuzı 

Bundan s'zi Jı:im menıedet? He"" 
halde ben menetmeın. , 

Halbuki Sebastıyen, ou adamı 
nereye gitLğini öğrenmek iç·n, 
kaç defa takip etmiş, fakat her 
defasında da izini kaybelmi§tl. 

- Siz; taltip etmekten birşey 
çı.ıtmaz, ded,, benı. zahmete sok.
masanız da, teklifı kabul etsenız, 
ne olur? Benim ıslıed.ğ:m bu ııa
keti kime verdiğin:zd.ir? Buna mu
kabil on !n.gifü; lirası vereceğımi 
tiıe soyledim Eğer yirmi 1rı,gU'ız 1 
verırsem, yine razı olmaz mısınız? , 

Uzun ·bır sükut fas !as. oldu. ı 
Sebastiyen dikkatle karşısındak 
adamın yıi.zune bakıyordu. Mum 
~ ğ:ndan bile, adamın yti.zunden 
ne kadar yorıgun olduğu anlaşılı
yorda 
Sebastıyenm .on sozu ıizerıne 

gozleri parladı, elın.i 11lnından ge- • 
ç'rdı: 

- Bu tt~ğınızı yaparsam, 'ba
pma çok işler çıkar, dedi. 

Scbasüyen b nı yukarıya kal
dırdı. 

- Hıç bi~ey çıkmaz, ck!d', ben 
• kadar tı ııebiı 

adam OOğ. m Korkma oenden ... 
4tc paket hazır .. Al! 

Sebastlyen cebinden küçük bir 
paket ~elrerek, ~asanın üzer·ne 
koydu. Sonl'a cuzdanı.nı çıkararak, 
onır İngiliz 'liralık ikJ baıılmıot Çl· 

kardı 

Herı! ou paralara bakar.lren, Pol 
Sebastıyen üçüıv.:ü bir pn !iralık dıa
h.l ıkardı; 

- Al d(!dı, san• otuz! Bu otuzla 
epey iş::n; gôrıi.rsün. Kimse de bu 
parayı k'mden aldığını oilınu 

Her;f ~evşed• 

- Ya qu ·n ark• cıv:k çıkar. 
sa? 

- Korkma dedik ya! Bur;ıda,kl 
kon tuklarımıı bu dört duvarın 
aras.ı:ıd>n bır yer. çı.kmaz. Sona 
namusum üz~rine söz veriyoı um. 

Henf goğus geçiıiyordu. Gözle
rı masanın !lz•rine d.Jkilip kalm]f
tı. Ni:hayet yavaş "'r sesle, 

- Kırk. gozdcn çı.karmiz, dedı, 
çunkü kendimi çak büyük ~hlike
ye .im ·uyorum 

- Kuık mı? 
Sebııstıyen Jt;.zdı, Masanın üstun

dek: paralan geri aldı! 

- Arlte~I. baııa oywa olm.z, 

Avukatların sigorta 
mecburiyeti kalkıyor 
~ • ' ' .. ~,, ...... ;&' - .-.z..s ~ --=-- ~ 
DünkU.topfantıda Avukat.ar ı:ra~ın~a 
--bırunitık-kuruimaıı k8rerraştı 
-Dün, İstanbul barosunun içtimaı ğu bildiriJmiştir. Buna mukabl 
vNdı. 'Baro top!Mıtıs:.ıı.a avu.kat avuıkatlar, bir yardımlaşma san• 
Melti riyaset etmiştir. dığ; kı.ırmağa karar verm~lerdir. 
Toplantıda, .avukatları alakadar Bu hususta hemen Veka.Iete yazıl-

eden muhtelif meseleler ve bu ara- mışnr, Baro yardunlasma sand,ğı 
da avukatarın sigorta ;~ı etrafında yakında faaliyete geçecektir, San· 
görüşülmüştür. Bir kanunla her c!ığm ilk serına}esi, avukatların 

[Dı. POLiTl~Al 
• 

Fran-;ada yeni 
ordular? .. 

A vru ılaki Fransan1n ciijer 
ı gal altındaki memleketler· 

deu .. r tı.J.. blr farkı kalmadı. Onun 
'.ç nd' ki Fran.,Aıda neler olduiu
na dair etraflı mal<ı.mat ııelme
mcktcdi. Fakat bu ~!erde i.uar
la bahs.,i:.Jen bir keyfiyet var: 

avukaiın kendisini sigorta etmek verdikleri 500 er lrabk sigOTta be-
mecbı.ır'yetinde o!duğ.ı maHlmdı.ır. dellerindeıı 1€şekkül edecektir. j 
Avukat1ar, sigorta için verdikleri Diğer araftan Ankaradan a!dı-

Fransada yeni bir ordu vücııde • 
ı:r der<;k ı:alip tarafın ar2u e>tt ll:i 
gibl yetiş1 · lecek; deniy o~. Gel P 
tara.t:.ıı mındıuı Fran.saııın. 
mukuveınet «!e.r~ce:~in.t; vöre ·kuv
·etl. olmak lazım. Uıık.aveme üU 

slll'Cile :kenıl'6i &ö>teıerek diye 
düşünülmüştür: 

500 er liranın daha mühim ihtiyaç- ğımız melfımata gör.,, Meclis Adli-
lara tahsis edilcbieleeeği kanaatin. ye encümeni avukatlık kanununu 
de idiler. Bu fikir, Adliye Vekile- tadil eden layihayı te-dkike başla 
fnce muvafık görü.lmil§ ve dünkü mıştır Bu arada layihaya eklene- ı 
topJ.antıda avukatların sigorta mec- cek bir ftkra ile avı.ıkatların sig0rta 
bı.ıriyetlcr'nin ~aldırılmakıa O:du- olıoo.k mecburiyeti kaldırı!acakt;r. ı _ Karşı tarafın icuı.nda kul

lanacağ.ı ht)at ku\Veti çok b yük 
olab_lir; 2 - Hakikaten ıı.u.kav..
mL"t etmek için büyük ' " erim ve 
gllyr&t • kunei ın.ıneviye · ıı:öste
rehilir. 

-SPOR 

Lik maçlarının birinci 
d • • 

vrcsı sona erıyor 
Bugün Fer..erbal:çe B~yk zla, Be· 

· şiktaş a Taksimle karşı~aşıyor. 
İsıanbul hlt maçlarının ı.rl.ru:ı 

li•'Vresiııdek.i tehır ed'~ maç.. 
ı..ra 'bueün Fenerbalıjı;e >ie ~.,.. 
ref st:.da.-mda devam edi.lecektir. 
FenerJ:ıohçe sahasında .Beyıko:ıla Fe
n<rba.hçe, Şeref stadında da Be§i.k· 
t..ışla Taksım evvelce o)\lıay.amadıık 
!arı ıı.u·şı!~~rını yapıyOTlar. Be· 
ş:ıctaşın 'I aksimle yapacağı oyı.ın 
al§.k.a topl•yacak. mahiyette değil.. 
clir. Zira kwv vı,ıli bir ekip ıltarşısın
da Iuı.an Taksinililer fazla sayıdan 
Aendilerin; .krurta.rnWt iç'n da.ha 
fazla müda.iaaya eheınmiyet ver
mek mecburiyctindedil'ler. Bu ıa
bıyeye ri.ıyet etıne.z!erse kuvvetli 
Beş:ıd.t"§ uk:ibi önünde yüıkııek bir 
gol fal"luı.<hn kcndile.rinl kurtara. 
mayacak haldedirler. Bu maçııı oı. 
dukıça büyük b r farkla ~ş 
ıcıı.ıı O:ô.lllesı muılıa.kıkaktır. 

Fenerb~ stadında yapılıac:ı.Jı: 
olan Bey.ko?. Fener maçının bir 
hayıii çetiııı ve enıeresan olacağa 

benzemektedir. Vakla yeknaza,rda 
Fmerliletin rakipletıne üstün ol
dukları görünmekte ise de bı.ı te
vatru.k Be)ıkozun müstakar OOııa
yan ay'.ınu ka!l'Şısıııda değişebilir. 
Beykozluların son za.ırıanlarda ta• 
ı<:ımlaıını yenıden teıısi.lw etmege 
v ıyı oyu~ ç.Jı:armağa başla. 

mışw'<lır. .B.ühassa V •faya 3I'§l 

~ynadıkları oyundan sonra alAkıa
l.ıı!ar:n nauı.rla.rını üzerlerine çeken 
Beyıkozlular iyi bit- oyun tuttumıa. I 
ğa mu,·a.ffak ohttlarsa da Fenez-. 
!ileri •b'r hayli kodtulu da.kıikalar 
geçirtebilirler. Fakat bütün bı.ın• 

dedi; haydi ben gidiyorıutı. Gece
.niz hayırlı olsun 

Paraları tekrar cüzdoruna yer. 
leştirirken, öteki elini uzattı: 

- Haydi otuz beş olsı.ın! dedı 
Sebastıyen, ihetifin hile akan su

ratına baktı. Dudakları titııiy0r •. 
du ve yarı kapllı gözler:nderı ne 
kadar para oanlıS1 adam olttuğu pek 
iyi anlaş:lı)"Ordu. ı 

- Otuz ·beş mi? Bu parayı ve
rı.rsem, teslim aldığın paketi ne...,. 
ye götürdüğünü şi.iyliyece.k. misin? 

- Evet, 
- Fakat bu parayı teslim ettiğin 

•damın eşkıllinl de bana tarif ede· 
cebin. 

- Bazan 'b l' kad:n geliyor. 
- Bir kM!m mı? İyi ya! Söyle 

bakalım, dinliyorum. 
Herif ayağa kalktı.: 

- Doğruısunu '5terseııız, ismini 
bilmem, dedi; fakat nerede oturdu. 
ğwıu biliyorum. Sizin de ismiizl 
b:lmıyorum. Zaten sual sormaık 

~n mır aldmı. Amm• sizin ~ oi· 
lir l:ı•r •dam olduğunuzu ;ıörüyo.. 
um. öyliyeyim ..• 

Herifin birden çehresı a.egiştı. Ya.. 
ıı .Kapalı gözleri muU.ğın "'Jİ.ğ'- 1 
ne daldı, Yüzü debşett..n takaJlüıı 
~der g:bi oldu. 

Seobastiyen, ba§ını hoetifın gözle- 1 
rini diktiA' yere çcvırdi. Ayni za. ı 
m•nda bi.r .silatı patlad,. 

A) tı, yanıba ı~ duran herif 
maııaya tutundu. v.e sonra. yere 
yıkıldı. Mıım scinmiiş, mutfak ka· 
ranlı.k iıç nde :kalınıftı 

· a r~gmeıı Fenerlilerin Beykoz 
karşısında muvaffak ()lae&!<Jan ve 
ma.\ı azanmaları Ja.z.mdı.r. 

MEKTEP MAÇLARI 
sta.n:bı.ıl Ma.ari! müdürlüğü !.a

rafın<lan tertip olunan mektep maç 
!.arına .dün de Şeref sıadında de. 
vam ed.ilm•şıir. İlk m ı Boğaziçi.· 
Pertevn!yal liseleri arasaıdakıı maçı 
Boğaziç, lisesi kolaylıkla ve 3.0 
gibi açık biı- fal'kla kazanmıştır. 
İkin.ci maçı geçen senenin şampi
yom< H11ydarpa~a ile Işık liseleri 
yapm~lardır. Bu oyun ~<Xiı: çetin 
geçm.ş ve Hayda.İ}ıaş-ıLılar sonsuz 
bi mücadeled<!n soma maı;ı 1--0 ka
zanmış!.ard.r. 

---ı>---

P~Usadere Edilen 
malların satısı -Satış tşf.kli 
tesbıt ~dil..:i 

Mü:ıa<!cre edilcnl< veya bqka bir •· 
Ocpl~ sat!ılımak ü:zero maı! dairelerine 
\dll,m <>hmaı, ""-Y•nı.tı t5 şeıcll lı.Qk
ıkıncb Ticaıet ve lt.a.!ııy-c Vekiıı..ı.:L..""rı .-. 
ıusıında bir mu1<ıl!ıa.ıut haııı: olınuti\J.fc. 
J:ı11.wa gCıı·e, &iOi uw;;:,.ı..:ır ~u ~ a.a.~ 

hllind<e ~aıtılacaktı.r: 
ı _ r.......m da .... , 1·1ıı t;y ıç.ların.ı 

~ı.l.ıy acaııt. ~lan.i.ar be-O.el tJ.ı<M.r... su
retıle bu ~ırtuı:ıe, 1Uzı.ı.'ntJ o~tıJ.ar 1 
,.. ıma;;,J;s Siiın""1>•ıııt tı.; magaııaı..-
rz.a V'e')'• o:t&l.orıe dıe'v t'ol:un.&.~ur 

2 - Y'llka.1·.iıdak.i pkil tatb:Jt o!wımıa
d.l,gı t.akıciıira.e 2490 aayı!ı Jaul'Ull hüküm 
1"rioe ~-vfikwı II13l aalrelerince arttır
ma il• ,..tıl"""ıol.tr. AncaJr bu sureıie 
artuı rr..aya ÇJ~ maddclere \Ill&· 

ıı.a.ııı bele<i;ye]erce konulmut •:ıam1 
bir :t.yat 'IT'{''<'\l't ise • 1bı"D>oQ'a bu fi
Y"t ,,.,!uııwii:.<y aka<lıı.r evam olunacak 
ve mU:too't\df.t taı:~p zwhur eCtru ara.La,.. 
rında lour'e ç.okiıccek.tir. 

M muriera şeker 
rzak tevziatı ve 

Memu.-Iaırla m·•ttı..aitı.re ,,U.t<' da· 
ğı;tma :ş; iıaltl<mda. h:ı.zJr!ıklar t.ımın
lamıştır, Haıtır.v.oan bru·<lro va.in ta.; 
d.lkin• veMnişur. ;icl<eı· <ı.;ı,iı.tm.. iJ•ııc 
Y<ll'lıl olmadığıtaı:<diro.. aal• gılniın<!m 
it baf<'n b~a.<:11' 

Şek.er <biıtı.:dJkton "'1llN ..tı.ükümet. 
ltn gelceek talimata &ll'e- bu ay oç:D<!cı 
diler erzaııı: d2jıtı.ı.,,,...ın.. da baş ...... 
~ Bı.ı ıc~ cinsi. vetilecA--k mat ... 
tat aııc.tt ~ilınıat &elıclik.t.e.n li!OOl'I'aı lbelli 
v.acQlı.t,... 

Bu, set.ı· a.gıt.ıı:aeaı. ~r miktarı 
~ ytl& grR,mıı:W'", İkıı.ıciklnımdan ti 

bar<ıı Ş<>Mr tnılqtarırun .ı.tı y\ıa; rra:. 
çıkacajiı talı.mOn edlli)'Ql' 

Bir ~it çinin 30 r.llın 
c!işi çalıncı 

Beyoğlunda Boğazkeoon caddc
smdc 184 numarıada d~il'k ya. 
pan Cemalin muayeıı hanesine t..

m•~ giy inmiş iki bey an ge=oş v 
d·iş yapt.:raca.Jcianııı söyılemıŞ: 
dir. 

Pazarlıga gıl'l§en kadınlar yıu 
otı.ı:ı ;iraya mutat-ık Jtalmı.ş:ar ve: 

•- Yarın gelir::ı, d~p gıtmış
lerdir. 

Fa:kat bw z n.-d clişÇ.lnin (!anıc
'kan ll'da bulunan or•.:.z altın d ~:n 
aşırı:'dıgı gorülm~ -:e kadınlardan , 
şUphli:.ell4ue ar.ınılmalarına baş 
!~Ur 

Onun içm de ' ela A• u.t)n· 
nın, daha ı.on.ra Çekasla .akyan n, 
ılah.a so.ııra cla Lehistanın mıılı.a· 
\CW 't. kır.larak oralıorı ele ııeçir· 
m iy8""'ti tad:ip ed lm.şti. Fa-. 
kat Lıı ılev!.Uerin muhafazasında 
alakadar olan, daha ileri ıı·derek 
onların yaşıuııalarıru kendi men· 
1.ıatiui içiıı zıoru.ri giireıı dif:et b.ı 
yük devlteıer de vardı. Bu bı.iyıik 
devletler:n >bıiyat knvv"ti de ço..: 
büyük olabiliı-di. işte <ıllım iç n de 
f'ra.ıısan n, .in;ıölterenın her~ 
b r harbi ııö:ıe alınaJda !rendiloı. i 
iç n zarardan başka b.r fayda te
min edemiyeceklerine onları 
inandırın.ağa çal. tınak liizım gel
m ştir: Yan onların mukavem r 
için az.im ve &&)""' gö te.rın..:eri
ne miinı olmak. 

Harpte ve s ya;ette ~u ' kıaide 
de beraber ııoz önü.ne al nıyocdıı.: 

1 - Harpte yalnız madı!J olaı:.. 
\esait değil, o waııiti ku.l.lanacak 
olan L:.saıı. daha müh!md r. Veı.a
it• ~n kullan.ır İnsan da kuvvd 
ma.ıı-eviycsine, cesaret ve metane
t' ne göre barok et eder. Onun için 
karşı tarafın kuvvei :ma.ııev.yes..ııi 
alt flst <'Ulle4• çaıı~ ilk • diz. 

2 - Harpt ııa).,~e varmak •çin 
şu elzeındir: Diı.şmau tarafı artık 
b ır giln muvaffak olab lec~ne 
dair bütün ümjUerini kaybetmeli. 

Bu harbe ııer nciye kadar geçeu 
senelezde ve ba.rp başladıktan be· 
zi de Alman tarallıun takip ettiıii 
usuUeı sa~ esinde neler elde etıiııi 
malumdur. Burulan so.ııraki devıe
de i.se evvelce elde etmiş -01.dulcla
rını mı.ıhırfnı.a eö.ip edememek hal
leri görülecelı.t:r. 

Fraruan ·n uunamıyle i§gal ud@ 
sonra atılacak diğer hlr adım a. 
ha kalmı gurii dü; Orada yUıe 
b r ıa.kmı Fı-an..W,a.rdan bi.r ordıı 
vücud gel rnıek L~k.n yukıı.r da 
kaydedilen kaideler.i şinıılıi bu ye
n vn•yet karşısında hatırlayarak 
b T neli...,. çıkarmak liaıın ııelh 
şunu da söylemek >kıt za ede~-ek: 
Anupaclaki FraıKanın mukavemet 
için bıiyill;. b. uinı •e gayret 
• kuvvei nıanev·ye • ııostermes.iıı.ı· 
ıi"u end~ edilmektecl'r. 

Gal' 1' taraf i in bunu oıılemek 
Jhım cel yuı-. Yine b:ır kısım Fraıı 
s z1ardan bir ordu •·ücud.e etir· 
ınek tecriıbcleriyle .Fransızları bir
biri ı ale ·hine düşütıııeıii galip 
taraf kendı hesabına pe-k uyı:un 
rüı-s ·u.r. 

Y ;ne yukarıdaki hıtrp v.• -.;ıyaı.et 
kıı'de!ertnden biri batıra geliyv.r. 
FrlU16a l>ir gün muvaffak otabile 
ceğ'ne doir bütün uın:ııerini kay· 
betmiş değildir. Bilikis dalıa kuv 
vet!e iim-1 etmesi· iç"n ~bepler 
vardu. 

Fi: ura~ı, fakat hil~· 
li ı:atışlar 

V'.lll;r•t bundan blr ınQddet ~ 
y;ıpug, 'bı.· tGb ·igde tan, '"""°'can 

tu: , :z Jt yap,.:m:ıtıı<c>r<U, ~Z ltu-
!a t 1 

t<'llUO •. T 'erlıı tır». 

.m.ası ~ 'fa.tuı·wsız satışlaı ıa.alm:;ı. 
tıı·. Jta'kat bu ele:r dıc ~om.tul- vu:I ... 

ni .c.C :ıı.a.~ afn.ış oLı.nluaı .ı:;oy edikJ.e.. 
,,.,.,,,. ~ flyal.l. :ntş 7a. 

muayy f,yat 
•kc!llm,.i fekil b>Ş 

bu husı.ısta 
u 

olardır 

Zonguldakta n:Üe! if 
lir kaza 

Zonguklaktan bi:dtr:Jdlğône gore, 
Çanı' ı ıtöm!ir ocağında grizo işti
alınden buyük bir çökunt o!m~· 
.. aalesef b .r kısım amel., çOkuntil 
~lıın<kı ka.ını.ıştır. Tahlis.iye ekib 
5 ölu, 7 yaralı sıkarm=§tır 
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-=-- , G .. .. "Sil I l . =~ = --e_ unurt ıvıese e erı _, 

flarpte denızlere 

hakimiyetin rolü 

f Meme · t e 
ı=KDA~ 

- ' 

harp gemisi ve 
üstün:ük 

BCyük Okyanusta 
ayyarc inşaattında 

ccsteren tarr..f zaferi k zanacaktır 

ı!a harp!enni dcnlzlcr va.sıtaal! 1 
ı....c.ı;...y .. ı. be.ı,;,cr "'' .ıı::ıvvc: .. ~· 
• tr. ı't~lı. .ıu ı;ır kı...ı ıç.Lll<:.e 1lti 

t.e ıc•ıu o,;e Jı • .-:...n ıKArs.L .KAl'fl\YD. VQ'a 

.ı..u- J.itiS.in.ıı ru uMc.4.lti ~c~. dW•t:t 
ıı.., .. n .ı..c lŞ•U'ı..il.JAC yapt~ıarı J;ı.urbi. §İ· 
;ru0;.ıı..ı!erJcı·, ,g,..,uıyo.uı...:, ıt.<:.ıu:l.er Vl1.>••a· 
w: J"•""1••aw ~a• b~me.z, ~U.'i'• 

\o.: ... a..-ıı u.lSe c...,y ... m-..k ~.ıd.r .. ti ;;:ev· 
.,., .za;,·~;ır, ıqru.ı.r. 

.lJw:ı:ya ~.~ mücadekce yaJ.. 
11;:.t •Ç ~<wı ve bı.ı: ııı..ı. ... wı ~ m.t• 

)"' -'11 ~c..m..:z.. (}.o.J-,i.1'11,1.:;larda (l,.;,bı 
u::..ı..14 ...... ; t.ı.ıı.ı p gc:..ı;..w.:ı ADl.14 ku .. .cti, 
.wt.a..&.'6..1. \'O w.ı:..nte.if a<i-aı~ &e
mileI'ı."lm Uır..ıı..üc tcm..m •-1 ıı-u..•~U 
~•HU bıiş-U-.d.a gc.ı..ı'. 

A..uı.a..ey• ŞJl.O.lAI mı~ i;Mış:..ı:mad.w. 
ev"cı .ıı.1!'1. \'CID 'lic us.ı.::;. i:ô.C~.a. .ıoa 

h.ı.p ~W. ~lı.crc a~ is.lila
ya. nih.ıi uıiClll ı.:mine ınww..A o.:.,. 
b..<ı.."Cr"•. ~a ve !taly.ı, A&den'ZDc 
has:a:ıWr..n.ı u:>L.ı:.tı auu:;nm~ .ı ,. o
~cocrw, 1-U.-nw v U'ııl>l~ t..,ıya-
1"..ı.c,ı;.:, g.~ "~ ..uı~ l.i.ı~ deniz. 
nMJyut •• e g.ıyrl kati malzc.:nc ve ı.n.ii
h!nuuat, ~:eı· gvuu"-".:ı ....... x. tanı tar..vı. 

yeyı teJI»;n Q)' l ier, lı · ı.;....:ler.ıe Amel'"· 
a.ı..a.nn ıh. ..ç a;..uuı,kiikcri kU"-"Vclienn 

ı ıawıı..ı.ıı o...ıal wnar.criı)(.) mani oarak 
yeı ı:. • .ıv~ ı.ı:ot.Un dUrı.ı.ıua m.uı.t 

lb""unurbrw. 
• •• 

A 
\"C.Sl~':Y:ı klU..ı onlc.rinde, TorreS 
b.lgıızı.Aıı, Y e:u \.ı ne, ::.ıı .. ıonı.on 
.uıaı.nn sıwınıı.da durc.ı.rı~ ja 

P..>llYMJllı Buyü.k ok;}·anu.;ıus.i L&.i ha· 
~e-.irıı de ~o.uz İtU\•\ ellerinde ils~· 
"ilk b.m.ii et.ralı.'.ııC..a! i tct.ıtJJu...ri gen.iş. 
•c.tı 

Biri!~ .A,nu!rl.ka :bahr.iyc in:W'Jı .M.. 
K1xG>ıs"un 2 Bı::rınci.k'1ıwı l9U deAıi 
ibcya.n..tı..a göre japOillya.nu:ı ııncvc-.ıt Vü 

ınş:ıd.:ıki de-ruz mvvetJc;ri şı.ml.ıl'rdl: 
Mevcut japon hl.ı'P t;emilerj: 15 z.ırtı,. 

lı, ı mu!hıırcbc kru..-ıııoru. 1.2 ağır k:.'11.l
\•au)r, 25 hl.il kruvazör, 118 muiır4>, 7 

Y~"l: Him:d Na..-i IRMAK 

tayyue gemi..&l, 64 Ccn:zaltı. İ~a ııu. 
.lince dahi 8 zırh.J., 3 mub.ıırebc .k:ruva· 
:zısru, 2 tayyare ccmis, 5 h.a.fif ikruva· 
zör. 2 muh:ip, 10 dcn-.:altı. 
Tcz.gAh~i u.ııhJ::.t:ırdan 2 si 40 oey. 

gir tonluk oiup ıgıı yıllıida hiz:mete 
girect.ıt lcrdi. 

* ** 

B irlcşik AmeıL:<mıu dahi 17 Zll1\. 
bm, 37 k...:ıvıız.ö;U, 172 muhr1bi, 
7 tayy&-c gemisi, 13 dcnJzaltw ' 

mevcuttu. İ~t te~ahlar.:.nda ~c 15 
czµ1ı.Iısı, 5~ kruvazö?"\1. 192 ımthrlbi, 11 
tayyere gem;.si, 73 a.:il.iu~~ bulunu· 
Yordu. 

• ... 
J ~n!arıa fı!öre şimdiye kadar 

milttdildcriıı haıı> şefin .e..'in
~.n 5 A:merıltııa, 2 İngin: 2l1'hllo 

Sl lbatırıbnıcı 4 Amer.i.ka.n :;ı.ırhlısı ha· 
~n ıığrat.n~, A.lr..cr.:ı::.rJJ.Jer 10, İngi- \ 
li.z1er 3 d<IDultJ, Anl4:rikalıl.ar 1, ingı.. 
!Ul\·r 2 ~ ıı gcmis, muhtC:.f ııgır ve.· ı 
ziyct kN"r"tıdklerı, Holı.ıındıil:ın 5 .ır.uiı
ribi, 2 hafı.[ kruvazör[.;, 3 dcniz3lt:.silc 1 
lbıı'likte bU;yU&t Ok,ywıusla kıcy:odtmiş. 
l<:rdır. 

Aıooıikalılaır 1oendi kay1plarmın a 
zırhlı, ı tı:yya:-e gmesil, 1 a~ krıu:ıa· 
:zör. 7 muhrip, ı gr.mbottan 1b.ıret oı. 
duğunu sbyfüyoılıır. 1942 ağus.t-Ofilm
dtı.n beti S.ıluı:non ve \"('Ils Gine sclsrın 
da tııra!1'1'Il.n adlıdan e.'ı.emıniycUi 
hnrp :seiinclcrl .ka,yıpW'ını da b:..nkra j 
ildvc l:n.z:ımd.ı.r. 

"' . .., 
T 
~ arc JruvveUeııini.n ~ sa.. 
vJŞ.Qriııdaki ilnenııi btzyü..'-ttür. 
Bfyl,Kk Okyanll3da ~:ıl eylc

aıkl~r.i a.:Lılnra ) po-nlarm tuliwın'l:aSı 
ihnrp se!lııecn.lc t:ıyy.uc l.nşr.atıınıda, inu 
J:itmdtı. LngiltCI' vO Birleş'.!k Ameııi.ka· 
ya Usti.lııfüğe lb:ı~lıılır.Bu hususdallti 
rekabette muvafiıdt olac:lk taraf. Bil.
yük O',cyanıısda rı~:.l za!c.ni k.ıannı:.csk 
tır. 

Ruıatli Film Tekniğ nı.. en son Zafer llhi.desl 

Gmj~~~ 
PARAM iZ iM 
\ MEYVASIWI .. 
TOPLARSI 1% 

E eycğlu Yerli Asker:ik Şubesinden 
Şubeıni:uie JtayıUı bulunan em li ve '1 ~ay ve, Q!J.' '!i me!nu:rs.rdan hc-

D<I% ,ubemlıe münıcaııt <"tmiycnlerın sınhl .ım.uıycnd~ :yapıı.noğu:ian iki.şer adet 
fotoğre.&rilc 'birJikıte wc şubeye m~tları (1890 - 2123) 

l!rr.l:m rabe.cdar Cemry tinden: 
Cemiyetimi%in Gelle!ik nlı.ilde umumr.aıeyeU 11/1:2/942 cuma ı.cil:nil sa!it 10 da 

Af yonun zahire 
a barı ---·-----

Err.irdağı bu·sen 
h ik u nete 4 ,5 milyon 
k"Jo hulubat verdi 

Afyon (İkdam) - Afyonun en 

NEZLE - GRİP 0 BAŞ- DİŞ 
Ve bUtün ağrılan derhal keser. Her eamıedeu ar11yın12. -----. ' 

D~vret L:mrnları l~letme 
Pi. ile ürlii ğündc n : 

mum 

l üyiik ve en verimH .kazası olan 
Emlrdağı büyü.ık b!r :istihsal merke- r 
:z:idir, Bu husust2 mü~l bir fi- l;;;:itcınLl.11 Le~a2ım A.arur .. ..,l11den "ı 

İstnbul, İ:tmJr, Tr11b-..cn Liman işleUıe tırrifclcrinin bu kere t.ııci.ı1 olunan ban 
med.de~r le ileret cetvellerinin İstr.nub\ ve İzmir için 15/12/JU ve 1l'ı.bzon içlnd. 
28/ 12/94.2 tarllıi.llden ttibcı.r:n :ıı:tb!'~ o!un.ıeağı .i14n o!unuı. (2086) 

.kı:r edinebilmek :ç.in yıllık toprak 1 1 
verimini ·belirten şu rakrunlara blı' ... \i erllE.ft At:. ~eı I Kı L.Lı. llinları .,, 1 
göz gezdirmemiz. :k:fa ·et eder: 
Buğday 17 bfn, ar.pa 4.800, yulaf TahnWl bedeli 6000 Ura olaıı SO O ton döküm kU!llu p:.zar"J<la satı.n 1 
300 ton. nlınaca.Au.r. lııatesi ö/12/94ı salı gu nu b .. at la _ac Aı4a.tadn .M.M. v. 41 

•·o ıu Scı..n aıma l m.syonı.w.oa .) .. p. ~aA • .u-. llıUlpıe.r.n bli va.k 'tte 
Emird:ı.ğı, şimdiye kadar~ hükQ. , 1 

ı:eı~yon;, gelmeıE?ri. \l~ - 2u"' • ı. mcte üç milyon 790 bin k lo buğ-

1 
day, 786 bin kilo arpı. ve 51 '.bin ki. * 
lo ) ulaf teslim Etmiştir. Kapalı Z:ui ~c 500 ton pata;c.;; c:ıtın alm..c..-.;ctll" • .ı:.v.:.a.f "c htısıci prtJarı 

kQlül.s,,)'~ Cüclı~ıl.ir. ouo •...:ı p;o .. -cs ...,..,._.ı o •• ı.;.•ut..:ıye IJın.i..., ~ ......... _. """'ı 1 
Bu rahmlar borçlanılan mikta- ..... az 200 \'c 150 tonluk ıın.ı..ıtt..ıra.rına ta..p çl.it~ ~-x:." uw... c;Jlcl.; .. .r . .:.ı.ı-ı 

nn yüzde seksen beş nisbcti.ni t~ wJr.ıt.,., ıe.:n.u.ıı.ı. 1 <•u750) ..uamr • .uıa..cı 91··ı., ... .. -~ 6._u :.o.at ı:; de y .. pı...-. 
k.fl etmektedir. c4JılıCUl:n ta.ııp ..... ı.n ~ ~~ :ıu: ş;ı-• '" ~.... ~ ü-·~~ .... ,,,. .......... ~ 

• ~ 'l{.,_..:.ıt Su:..ay w..-.ııi.llı.:l.aki U•w lma ~.t...ı:ı....., .ı.nllir.ac:.aıtıalı_ (l':.-0 • l.,<;;ı) 
Emiı'dağımn bu ziraatçı vasfı bu -r-

seuek: hububat <.tarlığı karşıs.nda 300,000 ~ odun .kapalı zarf!a oksil't<n~ .ıc .. ruınıştı.tr. I:lıaU.si 25/1.2/1942 cu-
kazayn etraftan .alıcı ak·nı çı>ğal· ma gunu sut ı~ ac :>oM asge.i satın ~uw """"-ı>'°""•....ıı""' y-.p.l.ıacaıttıı·. Tahmin 
mış ve ker.abanın buğd:ly pazarın~ bı:~ .15,()C)Q lira .i.Jt ıominat1 11~ uuıa.. la,~·'" 1'<iltun1 """._.ax •• o ~ 

mC1rtı.up.c.ıııu1 iru:Jc &aa.l.rnA:ien obır .&.uıt evv-:- ıAMo • ...:.yona v~ı ·'""·C:• ı. \ e;,~ - ı., ... .,, da büyük bit' hareket belirıni§tir. T 

Fiathır.n her gelen alıcı tarafından 125,000 Jlo .sı;ğır eti kQa1ı :uır!lıı c.ıt.;.iltmeye :ko~tuı·. lhalcsi 14/12/942 
hesabsızc:ı arttırılışı karş:sında köy · pa:zartcsı gihril saat 10 da ~ ~eıı ..... 10 .. ..nld .ı.t ... 1......,..,;nınw. y.ıpı.ı...~. 1 ltinı.in ihtiyattnn ayrılacağı ihtima- Tah:m.1n bcd.:li 200,UOO ra ııat teminatı 7.ıw ..... ......u. 1 ... ~ .. 1 ~ \'~-...... e 
lini <iüşünen kay.mab:ım Hakkı Ba. ıe.u.ı 0•tıA...upı:-.ır.ını ..n..:.c s:la•ı0~e.n bır ~e ~ u\i koır ..... .>-vı:a "oru~-. f 
ran derhal tedbir nlmakta ~ik- · - Jf. U7a9 - 1655) 1 
memiş, 'belcd yenin hazırda bulu· aoo t<nı pn.ıx;ıes pauırılıkI::ı ~e &ooıı:ımuışt~·. .İhales.i oir q :zarfnda Aa-1 
nan beş bm lira parası mukcbilindc knı'aa.ı M • .ın. V • .oU" • "· .ı:u i4·ın ;..ı;ına 1ıton11..,Yw:ı..:ı.ı.clA y ... ~ıır. 'l'<ı.bm..n ı».lcli 
buğday mübayaa -ettirmiş ve gene ıw,w.ı l•~ .!talı ttımu!:lt1 13,WO ll.ı.ı.w:r. Tıu-~...n "-' v..;mı.c .konu$yc:wn w,eln» 
bu makS3tla Ziraat B~nkasındnn leıi. Uı>l6 - 1S65) · 

belediye emrine Gn bin liralık kredi * ~ .. 
30/ll/942 t:ı.rüilitde paıtad."'la müna.,;ı.sası ı.lAu olunan u.u~t nam ve he-

1 min ıcyılcn-J:ştir. s::bırıa eıo Lon piı ime sai.bwıı.ana talip ç1ku1uwl';ı!Jjuwı t.ıy .. •ı :.v~-ıl:mdk sureUle 
· Em'rdağ:11da hayvancılıık ta bil- ı..-.ıc• .. r p.ız.. MA.Oıa m:.t."XÜ'.~a konu.mı.ujt,.r. Jı.vı>k.! \'c hı..o:1Uil ,ırkrtıar1 ııwmı .. y~ 1 
:hassa ilerle.mi~tir. Buranın tiftik lre- goruıeoı ... u·. ln:ı.;esi 2 .. 11.ı;ı.142 ~u.'11.a ~U:.ıu.,..:ut ıo da ya.p.w&ca..r.ar. l.stckli.ı.~ı Mı ~ 11 

-s •\all1':1.at.:.ar.lı:- fuiıl>v·~o Y~ Su.o.y UA.U~ As, .t'c., s:ı-0 s:ıt.n a.ıır.& k.omi..y'1" 
çilcrinin şOhrcUni hepimiz biliriz. ,mınıı. mUr .. "'a.ıı.u.ı-1. .346 _ 2111) 
Bu seneki davar adedi 280 ·biDl 
,;.eçmiş bulunıntıkta.dır, 

• • 44:'.la.llı_ ... 
Aşağıda )'aZl!ı .mcvdın kapııh .zarfla tıksHtme!cri 21/12/942 p~rt giJllı(i 

:.ıaat 15 '4eı lsı>fıı·t..da askeri sa~ atma kanb'yon'U.GC1a y;;pı:hc:akbr. Ta!ıpkr:n ka
ıııı.:ni v~ı· •• c l kıi! m~~upkı.rıo.ı llule ı:NW\alıden bır saat "·vvel komısyoaa vcr-
ınw.;:rı. (1881 - 2114) 

Bir işin soııu ne olacak, nereye 
varacak ve bu son, tatlıya, ya. 
hut ta altmış altıya mı bağla.nacak. 
yoksa net ce çapan oğlu mu çıka
cak? Bunlar henüz belli olmadan. 
kat'i olarak Jcestir leıneden o iş 
ha.kkıı:ıda şimdiden hüılrumler ve-
rilmes kalkışanlara bizde: 

- Dur yahu, çayı görmeden pa
çaları sıvama! 

Derler. B r de bunun aks var
dır ki ışin net.ıcesi, sonunda .ne o
lacağı ş mdiden yüzde yüız bes
bell dir. Sonu şimdiden besbelli o
lan böyle işler ig n tereddtı.Je dü
şüp türlü türlü fıkirler yürüten
lere de şunu söylerler: 

- Görü.nen köy, klavuz istemeı: 
yahu! 

Hala eıı §iddetl ·, en dallı budaklı, 
en çapraşık, en • çinden çıkılmaz 
br manzara ile sürüp gitmekte o
lan bugünkü ocatı sönesi harp 
iç 'n, şimd biz.im ikinci ata söıü
söylenemez; çünkü henüz o.n.u si>y~ 
!emen.in sırası gelmemiştir. Çün4 

kil ha~ hali birinci ata sözilmü.· 
ze uy.gun olarak devam etmekte
dir. 

Onun iç ·ın, bu harbin sonunda 
şöyle olacak, böyle olacak, §Oyıe 
nizamlar, u.gonıar, yasalar kurula. 
cak, böyle bırlik.ıcr, ikili.k.ler, uç- · 
lukler yapılacak, falan, t !ana ni· 
şnn!amı.-cak, falan, f 4 landan ıOOŞ&
t.:.lacak, faıan, ıuruı sunı~ e ~ 
lık, falan da !ilim hısara beJtçilik 
edecek demek, tam man.asıyle ça
yı görmeden paçaları sıvamıya. 
yanut da anaııın, Dabanuı, 'hai.a· 
nııı, teyzenin, cuıyının. yengen:'n. 
ve butün h..sım akrabanın, eşln. 
dostun, ~u komşunun haber ve 
rı..:.ası yokken kızla oğ1-w.ıı k.enili 
:kendilerine gellıı giıvey olma.i.arı
na benzer. 

o.,,.an Cemal Kanalı 

isl6!Dl ul garıçn.•r 
et mi) et.ecen: 

Emirdağınd!l hayvancılık istisna 
edförse ziraat işlcinde tam bi mü· 
s:ıvili.k göze .çarpar. Büyük çapt;i 
çifttk işleten tek k'şi görilkmez. 
Bin dönüm toprağı o!an adam sayı.. 
lnook kıadar azdıı. Her.kes Gteodi 
hal'ne göre toprak sahibidir. 

Cinai :irfiktar T1.ıtar1 Taxüı:ut. Cemiyeti.ıniLıı se:>ellk ~e wnu-

Kazanın 2400 kilometre murab
baına yaklaşan 'hududları ~inde ' 
560 biu dokar ekilen arazi yüz ·bin 
dek:ı.T oı:mau ve fundalık, 275 bin 

da'-Oar mel''n vard:.r. Du saha dahl· 
1 nde üç. nahiye ve 98 köy bu.nJ.ar 
-:in 55 bin nü!us bulunuyor. Arazi
sinin mu'htelif semtlerinde görül. 
mebe o:ı.ı.n v topunun yekUnu üç 
bin hektara yaklaşnn bataklıklar 
bn sene sıtm:ının çoğnlmasma se· 
beb olmuş, Sakaryıanm membaı 
ile degiı1nen ayaklctrınm !:esmen 

olsun ıslı:frı:na mecburiyet duyulmuş 
ve bu yUzden mücadele teşli.!Atı 
faahyetine geı-mi verilnuşUr 

6/12/1942 l'.AZAll 

8.3-0 Program 
Ayarl. 

8.32 M1,;2_0t. Mzll,ur (Pl.) 
S.40 Ajans Haberleri. 
8.SS - 9 30 MOclk: ~ı:crttı.r ve Marş. 

lar .Pl.) 
12.30 .Pl'Oiil1'am Vf': 

itilo ~ beyeU 11/12/19il cu.au a'J:nU Mai 
.Ellkeç eti 20,000 16,000 1200 14 ae loplııruıc.ıktı.r. Ve sa.a.t 16 Y"'- b.· 
Oı.ıdn 600,000 :W,000 2:.C'19 Wi.J' rey.ıcıı.n. k.a.bu.ilne <ie\·am o.u.nac.;.&-* ,. 1 1 Ur. Aı:alıtr.lmu.Mı &.:l.)'1ıı olWl&ıı i'(l.ıı V« 
Aşağıda yazılı sığır etlen p:ızarl uda sat:n .alınacaktır. İhalesi 9/12/ 

1 
~.t.e Lop~ untuırJ ll.cyc;.c ve 

94~ çarşamba günü .lılz.al.:.rınc!a yazıl 1 saatle1'ac lzmir Bonova a::ikeri satın 1 Y·"P1..tı.Cak 6c9UJ1c lııw-...:Uı ' m ~ 
bul be.~esı civ~ Bab...4.Lı c.ıd:!e-a~ .komisyonunda yapılacakt;z. T<ı.hplc.rin belli vakitler~ kom.'..iyona .inde ı<> alın".arah b.nadakl ccınıyet 

gdttıe.ıer1. (1879 - 2112) mc keı.ınc ıc.~e%1İ. nca 0."\111\lr, (7, .;) 
ciNSt Mlrbn (l'u~n Teminatı İhaie saati ı RUZXAME: 

Ki:lo Li::a Lira l - lcuıre !ıeyett.nrn ~~ fal>01\l. 
Sığır eti 
S1g1r eti 
S.ğır eti 
$.ğır eti 

30 000 30 000 2250 1f 12 - Hes:p mfrtd~"UUA r.po.u. 3 -
40,000 38,000 2850 14 30 1~43 scncsı biit.çc ve itıi<irosUOUn k.;btır 

• ' • lü, 4 - .Azan:ıa tclt:d.cri, 5 - 1~ he 
40,000 ·10,0-00 3000 15 1 y~ azaAılnın mC.:i..ıellcr.ru oi'tire:ı Qll• 

15,000 15,000 1125 16 tı iÇöıl s.eçim yapt!m.ası, 

• . ;. 
Aşağıda yazılı mevatl:n kapalı zırfla eksitlmcler; hizalnnnda yazılı gün, saat ve malıaUerdeJai asked 

.ı>atın aima komisyonlarmda yapılaca .ın.ı. Talip~rin Jtanur.r vcsi:ka:.ru-.tle teklif zr~tup!arıru ihııle saatlerin.. 
den bir sııat evvel :ıit olduğu ıkom:s ycınlar~ vermeleri. 

ciNSİ Miktarı Tutan 

Lahana. 
Prasa. 
Odun 
Koyun eti 
s~gır ctı 

S.ğlr eti 
Depo dnşası 3 .adet 
Tomru..lrtnn kel'f'.S&ıe imalı 

Kilo Ll.ra 

50,000 
50,000 

141,000 
40,000 

• 4.0,000 
60.0CO 

23,200 
24,00G 

20,000 
22,800 
12,493.82 
37.500 .. 

Teminatı 

Lira 

656) 
825) 

2115 
1600) 
150-0) 

1110) 
937,04 

2813 

~ağıda yazılı mevad:n .kapalı zar.tl.ı eksitlmeler· hizalanndA yazılı 
satın alma komis.Yonlarında yapılaca kt.r. Talip'.ertn Jtanuni vesika~e 
den bir saat ev\te1 ait olduğu atomt.s yonlar~ vermckw.ri 
CİNSİ Miktarı Tutan 

Kil(\ ' Lira 
Teminatı 

Lira 

lha~e gün, saat ve mahatA 

11/12/942 16 Hoşdere 

14/12/942 15 Muğla 

11/12/942 
21/12/942 
22/12/942 
14/12/942 

15 Siirt 
14 :S:.reci.k 
16 Sıvas 

10 Kastamonı 

(1810 -17~) 
gun v atler<ie Gelibolu askeri 
t:klif :rr..ektuplarını ihale saatlerin.. 

thale gun ve saatı 

lQ.33 

Aşan. 

Muiık: sdsh 
lar (Pl.) 

Odun 50,000 13,000 1950 16/12/942 16 
f.!tm.lerden parça. Sığ.r eti 14,000 14,000 2100 8/12/942 16 

Sığ:.r etl 14,000 14,000 2100 10/12/942 16 
1245 AJııaıs Habcırlerı -'-'', ·~ığ•• e~ 25,000 25,000 3750 12/12/942 11 13.(){) MCız.?k: Şarkı ve '1'11111\"..,.tıl'. - ... 

13 30 • 14.SO Müzik: Radyo salon OT· Sığı eti 25-0,000 250,000 27,500 17/12/942 16 
kıestre.u. (Şef: NccLp Aşkın) 1 Sığ.r eti 14,000 14.000 2100 17/12/942 16 

ıs.oo Probram v l\Icın?eık.d Sıuıt + (1891 - 2124) 

.Aynn. l · da yazılı mevadın kapalı zar1'la t>.ksltJmclcr_ hizalannda yazılı ,gün, saat ve mahallerde.kıi. askeri 1
003 M'üt:l : ~yo Dans Orkestr.ası. 'ı Aş~ğla komisyonlarında yap1Iaca kt.r. Talip1erin :kanuni vesikUiııile 'tE:k~ mektuplannı ilµle .saatlerin.. 

(Şef· (Nihad Esengin) satın a m . 
1 

~ • 
ıa.45 ırüız.ık: Fa3ıl Heyeti. :i-en bir sut evvel ait olduğu lkoın:s yon ara verme 

1 

• 

19 O-O Kon 4/!'IUI .Ziraat ~> tNSİ Milttan Tutan Temfnııtı İba.e gün, Gaat ve mahal.U 
19.15 Mı .. Fasıl hcıyeti pogromııım C Kilo Lira Lira 

cm.:ekcl Sa.Q..t. Ayarı \e Ajans 
H~ 

Sığır eti 20,000 
~--~-----------------·-~------~----~--~--_,... 20,000 3000 14/12/942 

10/12/942 
10.4 
19.55 
20.lS 
.20$0 

Patates 20,000 
Se:·bceı ıo d~ , Er Jtundurası ç!i\ 8,500 102,000 
M~ i.k: Snr'~ı~ 200 000 5,200 

6300 
780 

1350 

10 Çanakkale 
10 Safranbolu 
11 Bursa 

K ( .. 1 Odun • unı O h qme S~tl) 
Mtlzlk. .Beetlıo\~ • Ap~ Zeytinyağı 5,000 9,000 
rut.:ı Sonırt'ı. SJğır eti 50,000 55,000) 

15 Bolayir. 
l5 Bolaylr 

to~.Jttır ve 3t U ye ita.car rcylttln ldbı.clıilne dC"Wm olunru:aattır. Gö~'iile-f 

cc."t ~__r gösteri!miştir. AS 1 azalal'J.11lil.zln t.J.n a!un.uı gün ve s;ıat1<: ~oplno 21.00 
r..acıtlit umr.ımi hcye<e ve.: y.,-pı.kıoak Ecçime t ~ için Yeni Postalı.a.ne arksı'!lda ! 21.15 

Çal:ı.n. Wılhelm KflDPf Çt:kideksJz k ıru üzum 100,000 74.0\lO 
Kor.ıuşma (Evı.n Saati). Çckirdeksiı kuru üzüm 5-0,000 37,000 
• :?:üz k. Şaiilu ve Ttirldikx 2 O. 85 00!'\ 

rınkırdeksiz kuru üzüm. 5 000 l , u 

9/12/9.42 
11/12/942 
14/12/942 
14/12/942 
10/12/942 
10/12/942 
10/12/942 
10/12/942 
10/12/942 
14.12/942 

lS Kemerburgaz 
14 ) 
14,30) İzmir Lv. 
15 > amirJiil 
15.30) 

İbsım!yr ıtuıı.nd:ılki ccımiyct .ıner'ka::iııe gd n rica olunur 21.50 

UZN : ı _ I heyetinin Çalı;ım ra ;-u, 2 - H müfctt~ cnniıı 
22 

OO 

raporu, 3 - 943 :ıc:sl bütçe ve 'k.oiorır.ı:ıun :abulil. 4 - A#.'l!c teıcı.:.&rt. 5 -
tcıa~ heyet.i aza!arının rm.tdciet.ini bltı"Tennr.ıu ıçlıı mı yap ma.sı 

1 Z Z ~ T. ~qriyat Dl 

&Atanı Smıtahar At koşulan- Y'-. 
ntn neti<:clcri Çekirdeksiz kuru üziım 50,000 37,000 
Müzik cRembrımcfü ~ «Bdrtn Çckirde<ksiz uru Uzüm 50,000 37 .000 
hof'cla D tin> Filmlerl.nden Sı ır etı ]c3.vurması 14,000 30,100 
pa1"Çalsr <Pi.) SıglT eti kavurması 40,000 86,000) 

1
22 O .Memleket S.Wt AJ-arı vr Ajatvı S:l'l-ır eti knvurması 40,000 86~000) 5500 14/12/942 15 Kars 

arabılgin Haberkri. 6 9 5 E ,_, ehi '--
2.2 ~ 22.50 YtL'!Wki ~ ve b. Yol lnş:ısı. 16,363.40 1227,25 11/12/ 42 1 tA.1Ş r ~"'va 

~--"------------------------~~~b..ı!&..._j:.Mı!Y'.i&dl.J..ı~111L-______ .:.... __ ..m1.DL-------~---.....!...--------------------------------------------------~------------------~nınıı r,11,n ____ _ 

2169 
16' ) 
15,30 Ka.rs 



SAYFA -4 -------------------

Tul on Faciası 
------------·--------~~--~ 

Denizaltı kumancl anları Alo anların limana 
ıı ilnatıslı nıayin C:öktulderini ~öylediler 

Cezayir, 5 (A.A.) - Ş mal Af- 1 uçağı Tolon yakınlarına gelmişti. 
rlkada Ameriıkan umumi karargıilıı Aıman uçakları üzerımize buyuk 
nezd ndeki bir harp muha-bıri, Ta- sayıda mı:knatıslı mayınlar at
londan kaçan ve miittefık f losuna mışlard.r. Bunlardan üçu den.z-
iltiıh.ak eden iık Frans..z den.iı.zaltı· altuarımızın dalmasına vaıkıt kal 
sının kumandanları .•le görüşmek madan yüz metre kadar yadunı-
üzere Am ral Dar landan rnüsaa- mızd.a pGtlam.ştır. Fransız kara 
de almıştır. kuvvetlerine 11 SontEşr !lde, Al-
Amıral Darlan, kendisinı n mü- manlar Cenup Fransayı işgal et 

ıakıat vermesi r.ıeasını kabulden im tikleri zaman, Tolondan ayrumala-* na etmiştir. , rı emri verılm ştr. Fransız fılosu 
Frans.z denizaltılarının kuman ! Tolonun müdafaası ·'Şllli üsti..ne 

danı, muıb.abire şunları söylemiş 1 almış bulunuyordu. 
lerdir: 20 Sonteşrinde tersane civar:n-
•- Almanlar Tolon deniz üssü- da bazı inf lakler du;:uırnuş ve 

iKDAM s etatNd.TEşttlN 1942 
~--~-~----~-----~ 

a er er 1 ele geÇU'l•m.şw-. 1 Sovyeıl kıııvvetlerı, batı ısttkametın. lr--------·---, Sovyet tebliji de Bo,tonla. Kaf',uısyatıln ana.htan olup 
' SWingredm 390 ltilıomelre cenup batı-' Mz•h f!r •• M • J l Moskova~ ~ ~~) - .::>ovyet öğ. sın<ia kain olan Don .ınaruab~ doğru .. .,,.,. a c a r 1 s ta n a e eK. teoug.: deıni.ı· yol'U boyunu ta.kip etmektedi.r-

D l 
Staı.ngıad fabrikalar çevresin- ler. Ruslar, taraI:Man gırişilen ve hiç 

en İZ a f ı / Q T l t 
1
• C a r t • • de .ıtuvvet..ı.e.r.un.ıa. muıeaoa t taar - ıe bclr.J.en.1meyen bu ~rek~t~er, non ue e 1 m 1 z ru.ua.r yaparaıt 35 b.ı.OJS..b.avz ve ~olga . ar.ıs~. tuıaga duşiirülımilş 0-

---- mwıtab.Jtem Mktayı havaya uçur- .:an milivncilE'!'ı.o kuv:-et.U orduılarıııa 

Hind <1k~arLusun· 
cia biri büyüK 3 
gemi torp ı edi 

.. ıkıat'Şl yapıl:ınakta olan imha. savııŞını 

Türk heyeti Çar• muşı.ar ve oou cı.uşman as.ıs.e.rl al- yeni bır snıfhaya sokmaktadır. Cevhedeıı 
dı.u-oıuşıe.r<Lır. ahnan telgruflaı·, Rushırın da.ha iimcU-

Ş s m baya g j d i )' or :i>ta.l ~rad şimal batısında Don den bir ço.k mıi.lstıüıkem kıa.sabail.arı .ıap 
Ankara, 5 (İkdam Muhabiıinden) - netır SO.l .ıuy...sınaa kJ.taı.a.n.ı:nız ta- tetmi§. o ıduklrını bil.di.Imektedir. 

Mecaristanla yapı:lac.aık tiooret muahe- arruz hare.Keı;.ı.eı:.one devam e~mış Stalıı.ngradın sa:nayl m:ıhııllc;inde kil· 
desi nıü:za>keresine memur Türk bAveti lerOll', Ş d.d.etli bu rnı.rpıcnıaC1a b..r ç~ gr:1P!ar ~-inde ıı~~ekatta bu)'Ullan 

"" _ .- -s-- Rus hucuan m:ufrezd.erı, geceleyin dn.,_ 
çarşarnba günü şctırimizô.en haırl!'!c.ıt Sovyet b r' · aı "'n<-m" ,.,, m "'-" '"''ID -.ı ""'o· "'-, _..... ı..ı:. .......,...,.... ır.Bllı.n 25 muıkavemet yuvasını tahrip 
edecektir. Büı-han Zibr.inin ıiyaseti al- naktaJ.ardan ve oetıonıu nı.tıra.lyôı etmişler ve 200 kişi öldıi.lı•mit]lerdir 
tında bu~uın'll'Ukta olım heyet İ~tanbul- , k.orunakiarmaan at.xn.1.Şı.ara..ı.r. 'J.a.ıv. Bu hareketin netice;i, öğle t...-bliği 

0 

ile 
ctan Macaristena tayya~ ile gidecektir, b rJ en JU-0 Atman ö!cıuru.Lınutur. bi.dirilmiştır. Bu muvaffa.kiyetler neti 

~'.· u"lkı'yeıı· ı·er Ankara- başka bir kesımde kuvveueri~ cesinde 200 ilA 300 kilometre ~ri hace iV m z a:uşman taarruzunu puskUırt _ keti kay-0.c:d.i.lmiştir. 

d b
• • f t' mü.şler ve dUşmaıu ger~ çeıW.m~ Di.i.}'ma.run Moskovaya 217 kilometre a 1 r çay 7ıya o 1 zorunda b.raıun~.Larcu.r. mesafede RZ'hevin batısı.nda merkezi 

~ (; cepheye karşı biı'bıril'ii mütenkip yap. 

nü şgal için d Jckatle hazmanm.ış· Alman uçakları deniz üssü üzerın-
lardı. Büyük kısmı Marsılyadan \ de gökleri kaplayacak kadar ke.sa- · 
gelme-k suretiyle. yüzlerce Alman fetle uçmuşlardır.> \ 

Lizbon 5 (A.A.) - Portekiz do.. 
ğu Avrupasınoa Lu.ranso merkez· 
c.ıen aiınan bır telgrafda bildir~di
gıne gore, perşemoe günü Mlıhver 
aen za.uları Hınd 04yanusu su
larında Anglo - ~a.ksonıara ait üç 
gemi to.rp ..... eyerek bat:ırmış.adu·. 
Bu gemiıer arasında, bin kadar ce
nup Afrikalı aske taşıyan 10.799 
tonilatoluk L!andaff Kastle İngiliz 
_. o..cu gem si bulun.makt~d.ır. 

Bu nasıl ö.üm ! 

d 
.
1 

Stalingrad cenup batısında Sov- mış o!ooğu karşı t.&arruzl.ar, kendisine v e r 1 e r yet kıtaı.an taarruzlarına devamla 1 1000 kişiye nı.al olıml.l§tur. AhnanJar, 
bır ço.ı. d.UŞma.n tahık:ımatı eıe ge- merkez c~pheSinıd<! m~vzileri.nde tutun
çirmişlerd.r. Bu kesunde tanmı· 1 m.a.ıc için büyllk gayretler sartrtmekte ---------

Ziyaf~ tte Başveki· nen ı:>uO Alınan yok olmuştur, ve ordUıLı.ı·ıında hasıl· olan gediklt'ri dol--------------

T unustaki mücadele 
(Bq taı'afı 1 iDcıde) 

tülm~ olup yüzde 25 i Amerikalı.. 
.lal cio.n mw~ep oıan ve ıç.t:.rın
de i'·ransız bıı'.ı....atıt:rı de buıu.nan 
mutıeLU. kuvvet.Len DJeae..aua • 

•kaç kere taarruza uğramış ve 10-0 
elen 1azıa motö.ü ıaş~t tan.r.:p edl.ı

mı§t:.r • 

AJ.,ıViAN PARAŞÇTÜÇLER.i 
İ.Nu11:\.ı.LLJI 

-l Ô en bir g ~r.ç kız 12 
g Ünden beri ao.ale 
h~reketlerini muha

faza e~ivor 1 
Santander 5 (A.A.) - 23 son· 

teşrinde ölen Mal'ia RivM ismin
aekı Gueolu genç kız.r. cesedi can· 
1ı ten ~ngini ve adale hareket ni 

f. imizde ll ulundu ar 
ı Ankara 5 (İkdam muhabirin. 

den) - s:yasal Bilg'ler okulunun 
yıldönilmü mün~eMtile Mülkiye
liler tarafından bugün saat 16 da 
Ankarapalas!.a bir çay ziyaıfe.ti ve
ri:miştir. Z yafette Başvekil:miz 
Şükrü Saracoğlu, Vekiller, hü.kll
met erkan. ve şehrimizdeki bütün 
ınülıkiyeliler hazır bulunmuştur. 

bir 

Merkez cephes nde cı.uşman mu- durmak içın mühim 41.kviye k.ı.tal:ırı 
1

___ gönde-rımektedir, 
.ıı.a.vemet!W ~ran kuvvetleruniz. 
Rjev bat..sında üerlem.ıye devam , Am .. rikao t!caret fi• 
etmektedir. Bu çevredek. hareket- J 
ler sonunda 1.100 Alman askeri osunun kayıp. a,. 
öldürülmüştür. Vaşington 5 (A.A.) - Bahiye 

LONDRAYA GÖRE Nazırl.ğı, Birleşik Amerika den z 
Lonıdra, 5 <.A.A.) - Mookow radY0 • ı tcaret filosunun harp yüzünden ug· 

su bu ~ eriten yaptığı ynyımda, d 
~ .... \yo~ b.• .. klerin.ı.n b .. skm yapmak su ra ığ. insan zayiatının, 463 ölü ve 
retile Rjev batısın.ct.ı bi·r kesin. ı~ bii- 1 2349 kaybolmak üzere 2811 kişiden 
tün Aılıman mevzil~rin1 ele geçl.rdiklerini füare:t o:ıduğıunu bildirm~tıedir. . leı.ıvuua. J.~.ı.aLeUJ naıu ooyunda

kı ~ept:.ercı.e &a.u mevzııt:rJU tut· 
mak.aa...rıar, .Mu~Lei'I& başKuman

<ıau.ıgı, umı..mJ o.aarnıza ge\imek 
iç..n Ka.ı.ı mı...tt.ac<ia b ı·ıeşm.ş m.uıet
kr KuvveLen !!:e•ın<:eye ıtac.ı.aı· ou 
mevz..ıer.ın tulun .. o.ı.ı.~e~ıeune iev
ırn.aae n maeh varcıır. 

Nevyork 5 (A.A.) - Fas radyo· 
su, !'11.ı.a.our ç.:vıes nde ş1aueLı.ı tıU" 

çaxpış.ma t:ı&.~laa.gını vı.: muu~ı...k. 

ııaı..arı ger.n:ı ıne ıncurııen Aıman 

paca~u~~.eı·.nın dernal t!•e gt:çıru
cu.ır..e.r nı OıJQll"ffiti~ır. 

'1J:(Al3L.NSA A(;1R BlR AKIN 
1 

muhafaza etmekte! Luluduğı..ı için 
. henüz gömiilmem ştir. Son gün

lerde bı.rçOıA doktur n ·bu had.seyi 
ncelcmeık içın ce.sccü ziyaret et_ 

un folr.kasına 
et ko ıdu 

Anıhra 5 (İıkdam muhabirin· 
denJ - Esk"şehirde Hamdiye ait 
un ve irmik fal:mkasına vazıyed 
ed:.lerek Toprak: Mahsulleri 00-
s:nce işletilmesine Vekiller Heye. 
•tince karar verilm ştir. 

blidiımddt.'<ii.r, 1 
Radyo, Sovyet kıuvvetrerinin birÇQk 

m~ün nı.ahaıllerJ işgal ett!k.erin; UA
v.e etımektedir. Şlddetıi ıkar fir•tın.ılan 
yOılliırı gcç:Irnez hale getiıuniştir. Alman 
lmıımı.ndanhğı bütü.n iht yat birli-kleri
n.i svaşa .afi rmekte y., bit- Ç<llt kaırşılık 

Bugünlü Lüyük 
konser 

Tanınmı~ musiki san'atkArl~rından 

udi Hır1llltlJ1 saın'.ıt h yatını:ı 24 ilıncü 
yılc!ön\:mil ınıtiru.scbetı~e bugün Tak. 
simde Kristal g:ızinosuında içkl:iz bil· 
yük koru:er tert.p cd.ı1mi!jlir. Saat 14 den 
16 ya k~ciıır dve..m edecek ulan bu kon Karada harekat icra eden Ameri

ka pan4u~çu.e1·.run kuvveue <lt:s.. 

te.n..eu.tk•cr1 .J:ı'runsız kuvveı...erınuı 

S.di Bouz d kasabasını zaptetme
l~rı bır Fransız • Amerıkan mu
vaffakıyeti oım~tur. Bu kasaba, 
Stax'a 120 kiıi.ometrede ve sahııde 
kaind T. Bazı alametlere göre mü
him müt~ef k •lrnvvetH:.rmm bugün 
Tunus · Bizerte müsellesinde hL 
reka~ta bulunan mihver kuvvetleri 
ile Ly-bie'deki mihver kuvvetleri 
a~mdaki münaık.a!e yollarını kes
m ş ol.ınları muhtemeidir. 

ş:.mali Afr:ık-a müttefik umumi 
karargahı 5 (A.A.) - Müttefik 
kuvvetlerinden mürekıkep bir grup 
cenup kesimde harekatta bulunmuş, 
ve bir miktar esir alnı~tır. 

B:zerıe, Tunus yen den hava 
~:arma uğramış!ard.r ... 
Şimdi anlaşı!dığ.nıa göre, 3 gün 

ıarfnda M:hverciler 13 uçak dil.ha 
.ıtay betmişlerdir. 

ALMAN TEBL1Gt 

Berlin 5 (A.A.) - Alman resmi 
teb.lği. Tunusta ~ddetl: muharebe. 
ler cereyan etmektediır. Biııkaç gün 
süren ~arpışmalaı-dan sonra mü
ıhi.m b1r yol dema·yolu iltisak nok
tası hiicum.la zaptedilm" ştir. Bu 
ır.ünasebetle epey bir mesafe üze. 
.riw.ie ilerlemiş elan ve Tunusa 
ıkarş: düşman yay~lma hareketini 
örtecek olan mühim bir İngiliz • 
Amtr .kan kuvveti hemen hemen 
im.ha edilmiŞt.i.r. Düşman ir.&Sanca 
ve malzemece ağır kayıplara uğra
.mı..~trr. 

Savaş ve piıke bomba uçaıkların.. 
dan mürekkep mühim teşkiller, 

çarpışmalara tesirli surette işt'rak 
etmişlerdir. Fazla olarlıık batarya
lar, asker ve tank topluluk.lan bir 

Napoli 
/Baş tarafl 1 inci sabife4e) 

Bütün A.mcr;kan uçakları sali
m€n üslerine dönmüşlerdir. 

lTALYAN TEBLlôt 

YAJ:'lLDl 
Kahi.re 5 (A.A.) - İngiliz Libe.. 

rawı·s uısa.K.ıa.rı 'J.raı:ııus umanın

<ıaKi tes.s.ı.:re t.a.al'ruı. e.mıli-•t:ro.ıı·. 

Bomba.ar, lspanyol ve Karamanlı 
r..ntı.m ve mend.ru.ı.ıeı·. ııae yangın

lara sebep 01mu.şıardu·. 'lra·oıus ı.i
mıınınc:La4U gemııei'e ve J.man te
sısıer;.ne yapı.an 3 taanuz sırasın· 
ca, dokuzuncu ~rikan hava 
koı<:ırdusuna men.sup c.ğır bomba 
ııça.ı<..aı·..nın 6 d~man ı,ıcaret ge. 
m:ismi tanrip ettııdel'i veya hasa
ra uğrıatııkıarı, Jspan)ol rıhtımı 

üzerindeki bUyü.k depolan, bu r.h
t.ımla.r artık h;ç .kuiıamlıı.maz bir 
hale getirmek suretiyle imha eyle. 
dikıerı ve Karaml: rıhtun .. nda Ç()k 
büyük çukurlar açtıkları ve bu 
ı'thtımd-an istifade imkanı bırak
madıkları tamamiyle ~yyüd et
miş1i.r. 

E O EN, 
HARP SONU, 
lNülLT~Hf .. 

(Bat tarah 1 iDc.ıde) 
Avrupa hlrliğid. 
Diyen Mihveri haklı çıkarmıya 

sak olmuştur. Hiç şuphesiz c.n baş 
ta Almanya şiıno.i, !lııu.rveç, Hı.rva· 
tistan, Sarbistan, Y~a.n stan, Fran
sa, Ukı'anya J!olonya, Holan11a, 
Çekya, Slovakya g 1>j millebeııe: 

- Nasılmı-ş'! Hak.sız mı duşunü

yormuşum. O da siz.i belk. ben· 
den farksız olar ak istismar edece-

• ğini ilan ed yor. O haıde be.o.lın 
ne kusurum var? 

Demek ( .rsatım kazanmıştır ve 
bunu diyecekbr. MJleler iç n 
lazım olan kayıtsız ve şartsız istik
laldir. ist kliWni kaybeneıo hır 
millet için •efcndiı. n n ncv' ve 
dıı.li arasında fark yoktur; hepsi 
bixLb rinin benzend ıı:. B1r Polon
yalı için ha Rus, ha Alman, ha 
İngil z esareti bir ve farksızd..r. 
Her millet için de bu böyledir. E· 
ğer Eaen ha.k.ı.katen sözleıı .nıi bize 
akseden şekilde söylem~§ bulunu • 
yorsa b or diplomattan ve samimi 
b r idealistten asla beklenmiyecek 
ölçüsüz büyüklükte bı.r hata i§le· 

Roma 5 (A.A.) - lta:yan teb. 
liği: Dün öğledf'n sonra düşman 
uçaıkları, Napol" üzerine kısa ve 
şıdctetli ·bir akın yapmışlar ve Tu
nustakıi hareketlerinden dönen U• 

· miştir. • 

çaklaruruıı yakından takip etm ş· 
lerdir. 
Düşman tarafından ika edilen 

basaıö.t mühim~. Ve sivil ahali 
aras•nda bı• çok telefat vardır. Ölen · 
lerin ro 'ktarı 1fi'i ve ya.ralılar.n sa. 
yısı' 3:>S kişiye bal ğ olmaktadır. 
Uçaksavar batarycı,ann mermisi 

isabet eden motörlü bir İngil z uça
ğı a!evltr içinde körfezde denize 

dü1müştüı". 

lı.s r m ·ııetle.rin kurtuluş ümidi 
bir çok milletleri Demokı'asyalar 
safında kan fedakarlığına sevke· 
derken her halde Edimin bu sözle
ri soğuk bir duş tes .ri yapmış ola
cakıır. 

SOKRVAHMED 
-----------------Çor ç i: c. İ) or ki: 

(Baş tarafa 1 incide) 
Düşman :arımız, k:ıdın, erkek ferdi V11-

tandaşı ortaC:an kaldır:ıl'ak ı~nları sa· 
dece makınt"nin ve devletin elıncie eşya 
malruk-si hııJine gcti.rınislerctir. Dllşman
larımıı, b:z.i maglü~ ec.ıemese'.es: bi.e yıp
rataca.Jcl:arı.ıu tıahmin ı d.yor:ar. Şimd 
ümitleri, dost!ar ve müttefikler arasnc!.1 

miş.erdır. Bu saoah Santand"'r va

lisi ile Slıhhat m~<lfa ü gtmç kum 
cesedini muayen~ etmişler V! bo. 

zu!r:ı.ı eseri ı;örı.l:.ikleri için yen.· 

den g5mü!mE> r:ıii, .: !lrlf'si vermiş

lerdir. Cesedin bugün gömülmesi 
muhtemeldir. 

ŞARLO 
• 

Bu ı k~ a .n radyo ilt 
Türliyeye hi:ab 

eoecek 
Nevyo!ic, 5 (A,A.) - Ştıırılonun Tllır

kiyeye hita-Öen yapacağı radyo derMci 

yarınk.i 6 İlkkftnun ~ar günil, cTilrk· 

Amcı·Ika:n do.tluk> progr.ımı i9!lli verl

Lcn Y'iYtm sıır.a.sl.Dda verilerektir, 
Yayım Türki.,veye yrrı. ,saatlle 19 ®n 

19,30 a ka<l.ardır • 

Postalar şmıla.rdır: 

Wruı 19,5 metre, 15,350 kilıosi.kl. 

( 

Wnıw 16,9 metre, 17,750 kilosikl, 

YaY1mıın du~~u bufif oldıuğu tak

dirde progrom, 8 İlik.kamın sah gUnıil 
ayni saat~ 11ynıi rllıdıyo merlte-Lel'inden 

ve yubrıdıaılti dalga uxıınluk.Laxı iiız:e-

rinıden ~k~rJ.anacaktır. 

Şırlo Ş:ıplin doğruıdıaııı doğ!'llya Tür. 

kiyeye hitap edeeektir. 

To~rak C.f .Einde 
b Lr tayin 

Anıkara 5 (:.tkdam muhabirin
den) - T:caret Vekaleti mıntaka 
müdürlerinden Halil Mit.hat Top
raJc Ofisi dare meclisi azaL.ğına ta. 
yin edilmiştir. 

AMERİKAN 
SİLAH IMALATI 

• 
EUtün •• h" er is· 
tinsalitlnı geçti 

Vaşington, 5 A.A.) - Amedkan 
lstihsaliıt nalll'l M. Donald Nelsıon 
.ılk deia olarak Ameriıkıan istihsa
l.atın bütün Mihver dev1etleri is. 
tihsalatını geçtiğini söylemiştır. 
Nazır, büıtün Bırleşmiş m lletl~ 

r n istiıhsali.tı yanyana ge1rse o 
vakiıt bu miktar Mıd'ıverink.ınden 
1k• mislıi .göritü:r, demiq~iır • 

M. Donald N elsc:>n şunları lAve 
etmiştir: 

•- Bu randıman daha ib '1' sene 
bu hızla yüıkselecekıtir.> 

IHNATvl!NUYYET 
; YERIA. 

taa:r?"tı!Zlar yapmaktadır, 

Mos:kova, 5 (A,A.) - Rus kıtahrı 
Stalingrııduı cenup bııtısi.ılda dilşm~ 
gafil avlay11rak biı'Clenbir.e yeni bir is. 
tiltrunettc Uerlemişler, üç lx!M.i b:şlı ı 
noktadan Don dİ.l'Sğcinln n.pğı k.ısınır.1 

seı·e schrimiz;,n tanır.mış musiki san•at. 
kıliırlıırı iştiraık ed~cek ve ark<laşlnrını 
kutlayeroklardır. , ! .... __________________ ___ 
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