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GÜNLÜK SİYA.Si HALK GAZETESi 

Don N~hrikıyısında ·büyük1 Teburba Savasları Siddetlendi 
bir muharebe. oluvQr Kuşatılan Mihver ordusu çenberi 

Sovyetler ye~iden· bir kaç yarmak için tanklarla 
kasabayı alarak ilerlediler şiddetli hücumlarda bulu'!.uyor 

Almanlar 

BULGARiSTAN 
1 

NE DU UMDA? 
---·---

Filof'a rağmen 
Slavlık ve 

komünisti ik 

Bulgari.tan hala iki ce
Teyan içinde bocalayıp 
duTayor ••• 

.....---------
Ycaan: ŞVKRU AHMED 

re::;) UJıariMMı bu harbiııı birin· 
lid) ci devıresinde hiç bir kan 

\"eJ'At sine tabi olmaksızm 

ke.ndi payına en büyük h'.sseyi •· ı 
lan devletidir. Fakat, benUı. bar
bia ikinci, tiçilncil, n lıoi safhası 
bai'amam ştır. Bu safhalar iç.nde 
Bulıar stanm ne gibi durumlara 
ıtibi olacajuu tahmin etmek güç· 
tür. Eğer, nihai zafer l\tihverin e
linde '-e emrinde tecelli etmeue 
komıumuzun akıbetini tasavvur e
debilmek ~in büyük zahmetlere 
katlanmıya :btiyaç yoktur. Yıt
naııi.staııın, YugOJlavyanın çökme
sinin ve kana boğulmas.nııı, Kral 1 
Karolun memleketı.ni teı-ketmiye 
:mecbur kalarak Kumanyanın tak
sime u&Tamasının ve 1\1 b''~r em.. 
rinde ~rimesinin bimci turil ve 
müessiri olarak her halde BuJga· 
rlstaııı.n yakasına yapıplacakt.r. 
Böyle bir \•aziyetto belki de Bul· 
garis1an 1939 dan i\nceki durumu· 
ou ço'..ıt arar bit- ~ale d~ecektir. 
Bunun i~11dir .ki, Profesör Filof 
sık SJk: 

- ArtK hayatımız ve .istik· 
halim z Mihverin zaferine sıkı sı
kıya batlannuştır .. 
demekte ve Bulgar ın'.lleini, Bul
gar ordusunu .iıkaz etmektedir. 
Buna rağmen, Bulgaristan.da sinsi 
bir halde olsa dahi iılk giindenberi 
dah li ve mütezat cereyanlar .ıı SÜ• 

riip cittiği gözden kaçmamakadır. 
Bilhassa Slavlık itt:haclı ve komil· 
nist cereyaDları bütün faaliyeti ile 
her şeye raAmeıı devam eıtuıekte
dir. 
Sofyada yenideıı örfi iclarenin teş· 
did olwıdup, komiiJıistler:n ve 
bazı l'ugosJavlarm tevkif edildiii 
baklunda verilen haberler do;ru 
ise ı zil &izli çal.ıan komünist ve 
Slav unsurlar~w.n ton zamanlarda 
faaliyetlerini dalıa z.yade açığa 
vurmuı bulunmalawrdan şüplıe e
dilemez. 

Komünistler, hiç şüphe yClk ki 
Sovyet Rusya ile b.-v!epnek vo 
Balkanlarda büyük bir komliniat 
Bul&aristan yaratmak hülyası pe. 
şiııdedirkr. Slavlık pyesi üzerin· 
de çalıpnlar da Ru.syanın hima· 
ycsnde ve Sırbistan.la, Blllgarista
nı birleştiren bir büyük Butıar • 
Sırp birtiji yaratmak emelinde 
oldukları iç"o ütkll bakımından 
komünistlerle birleşmekte, ancak 
siyasal ve sosyal kanaatlerle ayrıl
maktndırlar. Faka, k<>münistler:n 
bir A{ayret hedefi de h ç flipbesiz ' 
1\olihverl müşkülata uğratmak, Sov. 
yet Rusyaya J-aıdım eylemek, 
Sovyetizmin zaferi için Balkanları 
anarfye boğmaktır. Bütün bunlar 
ve Balkanlara teveccüh etmesi 
muhtemel demokrasyalllT taarnı • 
:ru nazara alınınca Filof hlikfunc· 
tinin ırUn reçfilçe tedricen artaıı 
mlipillita maruz bulunduğu a
çıkça tez"lmektedir. 

(Devamı 4 Oocli u1fada) 

12 lümen kaybetti Alman _Tebliği · 
Binden fsa.la esif, 

_ 40 kadar top 
ahnc'ığ nı bildirdi 
Vaşington 6 (A.A.) - Harbiye 

nazırlığJıın tebliği: 

--Berlin, kış taarruzunun ~uvaffak 
olmadığını, Rusların 14 günde 

2000 tank kaybettiğ:ni bildiriyor Teburba çevrcs.nde inadfa \tu.. 
ruştnalara devam olunmaktarur. 
Tanklar ve pike ·bomba uçakJarile 
destoklencn düıman piyadesi ta
arruz etmektedir. T 

Tun.usta §İddetli savaşların olduğu TebMba ve 
gösterir hnritn -------

KuvvetledmJz Teburbn'ya hi· 
:kim tepelerde tekrar toplanmışlar
dır. Bazı motörlü düşman bi.rlikle

Matö-: -~1..rll-!-i u.,""~"" rile bazı piyade b rliklcri Teburba 
şehrine girmişlerdlt. 

!
.General De Gaulle bir! 
anlaşmaya taraftar 

1 ---------

Şimal kesiminde ı . .a Ukkanun 
gUnleri zarfında düşman 33 tnnk 
'kaybetmiştir. 

1TALY AN TEBLlôl 
Roma 6 (A.A.) ·- İtalyan tebliği: 

Fakat düşmanla işbirlf ğini temsil 
eden hiç bir kimseyi kabul etm.iyor 

-------~---.. ----------~ 
Ztth1ı Alman kıta.Iarına mensup b\ r. birlik harekat me,'Zi:ne ileriiıyor Doryo Alman:arla iştir.iği yapllması 

lüzOmunda f iddet e ısrar edfyor 

Tunustn dünkü tebliğde z'lkredilen 
ve mühim •bir mcvkiin zaptı ile 
neticelenen şiddetli muharebe esna. 
sında 400 es:r, 25 tank. 7 zırhlı oto
mobil 41 u~p; takriben 300 kamyon 
ve mühim miktarda cephane alın· 
mış veya tahrip ulunm~tur. İki ta
.raf arasında pclt geniş ölçüde ha
va faaliyeti o!nı~tur. 

Moskova 6 {A.A.) - Sovyet ök- ı 
le tebliği eki: 

Stal ngrad f&brd!kalar mahalle· 
sinde Sovyet topçusu 18 blokhnvz 
ve ınüsL<ıhlkem nokta tahrip etmiş-
ti~ i 

Stnlingrnd şimal batısında kuv
vetlerimiz bazı toprak kazançları 
elde ctm~lerdir. Di.i.n b:t'Jiklerimiz.. 
den biri ı .000 den fazla düşman 
rıskrri öldürmüş; 14 top ve 46 ha· 
vnn topu ele geçirmiştir. Başka bir 
kesmdc :kıt'ala.rımız düşman mü· 
dafnn hatlarında •bir çıkıntı yap
mışlar; 200 Alınan öldürmüşler ve 
5 tank tahr'b etmişleroir. 

Sovyct ikuvvctleri Stalingradın 
ccnub batısında bir me.skftn ma
halli z:aptetrnŞler v~ bi1' piya~ 

tıburunu 007.guna uğratmışlardır. 
Merkez cephesinde bir Sovyet 

birllğ; mesk11n bir mahalli ık~t· 
mJitır. Halen buradaki düşman 

garnizonunun mukavemetini kır
makla meşguldür, Ayni birlik; tWk
viye ve iaşe maddelr.rJ taşıyan 12 
Alman uçağını dii§ürmüştür. 

'Ba,.~a bir kesimde k•t'alanmız iki 
meskun mahalli ele geçirmeğe mu.. 
vaffak olmuştur. Sovycı :kuvvet· 
kri karşılık tnr.ruzlarla düşmanı 
bu iki yerden atmışlar ve 500 den 
fazla ALman askeri öldiirmüşler
<.iir. 
RİJEVDEKl MUHAREBELER 
Moskovn 6 (A.A.) - Sovyet 

gece yansı tebliği eki: 
(Devamı 4 üncüde) 

Londra 6 (A.A.) - Muharip zuu olan Frnnsanın mukadderatı· 
F.ransızlnr teşkili'ltı Londıa wnwni dır. 

ıkarargfilunm pazar giinlcri çıkan La Murseillnisc tnrafmdan neşre.. 
organı cLn Marseillaise, bu sabah-
lcl sayısında. general dl' Gaulle'ün 
bugün Brazzav lle radyosu ile ya-
yılacağını bildirdiği bLr nutkunu 
neşretmcktcdir. 

C*'ncral de Gunlfo, bu nutkuna 
şöyle bnşlnmaik.tadır: 

~Ümitlerle ve istikrahlaı-la dolu 
bugünkU vnziycttc, Fransız m·ı. 
lct. bu durumu açık surette görmek 
azmindedir ve kendisine sarih su. 
rette hita.p edilmesini istiyor. 

r i.in'lci\, idarci mns1ahat kom
binezonlarmın üzerinde; bahis mev 

(l.evamı 4 üncü uyfada) 

---•ı---

"Savaş kat'i zafer 
saf hasına 

girmiş lu·unuyor,, 
---·--- . 

(Devamr 4 üncü sayfada} 

HAVA HARBi 

Lil ve Dover 
şehirleri 

bombalandı 
------

Papa 'I orıno laallnaa 
!mababbet darıam 
1 ıarıaı 1111 aıraı 

1 
' 

Avrupada kargaşalıklar oluyor Çek Cümhurre·si, 
Fransa ft.üttefik· 
lerle tekrar birle· 

1 

1 

Londrn, G (A.A.) - Haı.111 nazırlb 
ve Ametikan Juva kuv\·ctlerinin U1D 

karargf>..hı., uç:ı:nk:nlclcrin LUlcıs §ehrtn
de otö.yeJere ~1'1.ekll :nn.kJl v;ı.aıhla· 

rınA \'tı lokomotiflere taarruz ettilcler!· 
ni bildirmektedir. 

Libero.t.or tipınde u~ Abbcvlllıo 
hava. a!.anınıı akın e~Nlir. Mütte
fik ve doır.i~on av uçakları bomba U• 

ç.:ı:klaırın;ı refakat ve yedi ~ av 
uçsğını tatırjp etnıi~rdLr. 

--------------------------
Bulgaristanda bir çok tevkifat 
yapıldı - Evler araştırıldı 

şecek, diyor 
M.ançester, G (A.A.) - Dlln Man

çester üniversltesinde söz söyliyeo Çe
Jros!ovakyn cüınhuıTdsi Beneş, Rusya, 
şimal Atrikıı ile pasifikte ve italyadadti 
GOn d.u.nmu göre, ravasın :,ıimdl r.D.!er 
safhasına gi~ bulunduğundan ş(lphe 
edilmemek gerekdıği~ söylemiştir. 

ALMANLAR DOVER'i 
BOMBALADILAR 

!Berlin 6 (A.A) - DNB ajansma 
bildi.rıldiğine göre Alman h.ı7.h sa. 
vaş uçakları 5 İlkkanıu:da lng l 
ı·eye karşı bir baskın yapmıf]ar ve 
Dover'in şimal doğusunda demir· 

------------------ - --. -----------
Romen Mareşalı Antoneskoga ateş edildiği, 

söyleniyor 
Harp somt\.Sl devresiıılqı t.nz.imlnden 

b:ıhscCm M. Beneş, vııkt:indc \'e h~ fÜ.i>' 

(Devami dördüncüde) (Devamı 4 üncü sayafda) 
... fakat yaverinin yaralandığı 

-------~--~ .. --~--------------. ---------~~----~---------------~------
Be~çfkada Baltalama hareketleri oldu • · 

·~!!!!!f§ lkdam'ın Yenı· Şekıı· Sofya, 6 .A.A.) - Dl.in gece, Sofya· 
da muvakkat m:Uıiyettc fev~de ,.a. 
e;iyet hali ilGn edilmiştir, Radyo ile ve 
diğer \·mt.ıl:ırlıa h:lkın cvlermi tcrket. 
mcme>i crrul ver.ilmiş ve y.;ılonız po!ıisln 
hıısust müsaadesini haiz lcimse!er soka· 
E:a çwtbilmiştir. Bu esna<! aordu milf· 

1902 Harbiye 
mezunlarının 
dünkü içtimaı # 

1902 yılında cHarbiye.den me
zun olon emeldı general ve diğer 
ordu erkanı mc.zun oluşlarının 40 
ıncı dönüm yllı mUnasebctilc dün 
öğ~en sonra Orducvinde toplan
mı~lar ve verilen çay ziyaictinde 
haz.r l.>ulurunuşlardır, 

Çok saımimi bir hava içinde ge· 
çen bu toplantıda birç<Xit generaller 
ve ordu mensupları sıcak ve he
yecanlı b.r gün geçirnı!şlerdir. 

rcze.lcri oldukl:all'l kıontrol :ıltın<b bıılun- .-

:ıı:::;t~hlr içindo telefon servJSi \ 
... ~r.~.ı":'":.-~:: ı::..:.ı.-e:: 1 Gazetemiz bir iki güne kadar büyük hacmi.e 
=~~~~~§~ı:;:m:: ) ve daha zengin. bir şekilde çıkacak 
hal4elerinıd.: baskm!.ır yapılmıj.ır. Sdı· 1 
r;;n bu1.!1ıı haıkın teı.lukten &eçırllın~ • Avrupaya muhtel"ıf kiğıt sipa.- 8 Cephelerde son askeri va.zi. I yor ki., •Memlekette &elam· 
vo araşl.\r.mabr, sokak ~ ve f!V •V r"şlerimzin hiç birinin nktİD· yoti izah ve tahtı eden askeri sütunlarını, 
yapı.l:rrnştır 500 kıu:ır ık.omıünist.ıı ıev ( de gelmeınesi yü2'Ji.inden bu· 
lai:f ecıl.di • oğr'elıilmi3tir. Bunlar ara· ıünkü şek11~ ve başka bir makaleyi, • Tiyatro toolddlerini, 

il_ 

sıncb., kıo ıtinı t li~ri ohrak t.anınmı.s Şe. hir. .meseleleri ve _şehirli- ı .. V c güzel bir h "kiyed- 'l. .. ...a..ft 
bu unan ve polls tar.atuıdı.n ıı.rensn bir matbaada basılarak çıkmak q.y _. ~ 
çok ~i C11: vott<iır. Bı.a.gaı'b--tnnıı bl.r u.. zorunda kalmış bulunan gazc. nm tlıt-yaçlann.ı ıtesbit eden • Selami İ7.zet Secles, Hayri Mu-/ 
~aktan par.ışütle. atl:ııına.k suret.ile ge;;cn temiz, bir iki gün iç"nde y'ne •şehir davaları. başlı:klı yazı- hiddin Dallalıç, Osman C.mal \ 
bi r.komuıııstın tevkifi ~ ateş hUyUk bacınlyıle, mütekamil yı, ) 

ı teat4 cdı.hni ve bu .komün.i~t ba.şınd=ı • b. sekild ~akt Kaygılı ve Himid Nuri Jr. \ 
ıığı:r su.rette Yilra.ıanın;.etrr. Bu knmil· zengın ı:r ~ . e ç ır. • Dünya meselelerini salahiyet- mak'm en güzel fıkra ve yuı· ı 
il:is ti gı.zlemi;s ~ ünıvel'site tatt:besl k. E GU_N : le tedkik ve teşrih eden ma· la 
de tevkif edil:m.işt&r. r.uıı, • 

Araştırm:ı.ı:ar fUl.t 9 da Sonn ermiş vo En iyi şek de tasn"f edilmiş j lmleleri • . .. • Pazar günie:ri değerli arbda-
fcvk.ııiAac vn7.:ıyct ~amn n.h.ışet.lcn· bir halde günün bütün dış ve ı• AlT.ca •Dış Polltika>, eGfinun şınm Kem81 S • .aln bafıtabk 
m:.ş oldugu radyo ale duı edılmbtir. iç haberleri> Ansiklopedisi», •Doktor di- m.l.uhi notıanıu 

Al\'TONESKOYA SUİ KASD MİT 

m!!n~u6 al~~·~i;·ı:~~;:~.~~ U unlarım;zda bulacaksınız· 
~adc BWcccstc ıô1Skcı1 bil' ı~ıt t$-

~ Bir iki güne kadar Q3öSii a7ii7 
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Bazı müasebetlerle arı.etmiştim. 
Sul~ Hnm.d, eh~mmiye~z ha· 
dıselerde son derc,eae teH\s gös
terirdi Fak.at, buytl!k ve korkunç 
valt'alarda bılikis oırdezm.re me
tanet k.eSbed~r.. Şaş cak derece 
'e cc aret ibraz ~ere· etr~da

leri .tıayreUcre gar•ey!eroı. 
Sıutan Hamıd, DU deıa ela ayır. 

s-.ıretie hareket cLt.. Çarçabuk 
~endisın:i ıoparlayarak Derv.ış pa
~aya hitaben: 
-P~ .iulır.cıru kınına koy. Te

Aş etme. G a., tali.ıru; -: ... kselc..'llll 
~11 ncd.ı-? dedi. 
Derviş paşa, derhal bu iradeye 

'itaat etu. llitlyarw:. ar. ütreyen 
• eli iyle kılıcını kınına yerleştir

dı. lditakın sebeblllı. talık etmek 
içın kapıya doiru ilerle~ 
~ aka.t o daha saloııd.a.n: çıkma· 

ıdan, hususi .bendegandan lb.r çok. 
ları salona s; Tdi er. Bır e:c evvel 
Sultan Hamdi tatmin etmek ıçin 
i.dcta birb.:rleriylc y:ır.§a ç.km..ş 

i>i, kanwlkarışıA ~eı·ıe, §;l 
hi.vadısi ietirdiler: 

- Merak edilecek b r ~ey yok ... 
Takuı ar.ıta.smda bulunan 1§eK sar.· 
d~ ı her nasılsıı ateş alın:§. Birden 
bire pa~ Hiç kımseye zarAr 
oln:uunış, Y alıuz orada. iı.şeltlel'i 
muruüazaya memur olan ra r aQs.
ll"..u:, hafifçe yil:z.ü ve elleri yanm4j. 

ı:sultan HamA, 'bu sözleri dinle
dikten sonra ideta hi:ssuluııu.r ~e
xecede rengi sarardı. Derluı.l. ~ 
şnu sadrazam Kfun i pa~aya çevı· 
rerek derin bil' ~la ona baktı. 
1lt: bak.ış'U: 

- Anlaşıldı.. Galiba beni bir un
Lihandan .geçirmek tediniz. Ev
v clce verdiğinı.z !hususi bir talimat 
iılc, ll>u fişek sandığını :ka.sde.n a.teş-

lcttiniı. ı 
Milnası.r.a ıı.tfedılebilecek b.,;o ifa-

de vnrdı. 
Sultan Hamid n, aşikAr br surette 1 
kaşhm çııtılnııştı .. Ç-Ok ı~ki Ur zat ı 
olan Kfun.il paşa, pad:Şciıın o de
rir., ba~ından ıbtr fır~ına ~-opaca- 1 
.ğmı anlamıştı. Fakat, son derece 
de ırnetar.et gösta-erek en ki.ıçı.bc 

1 
bır tern~ta bulunmadı. Kayıtsız 
.görı:inm ye çalıştı. 

Su tan Hamid, scloı:a girenler a· 1 
rası.n:la bulunan başmüı:anip Cev- j 
her .ağcı. :le diğer Arap musahipler 
emretti: j 

- Kadınlar, Jbelld korkmuşlar
dır. Çabuk, çeri gidin. Telaş ede- 1 

cek bir ~Y olmadığını haber ve- 1 
~in. 1 

Bu haber ... gör.dermek.le beraber 
ıu1.ık kendisi de orada durmak is· 
temedi. Cesaret "ni sarayın önilı:de 
buluruınlara göstermek için peI!Ce
ren 11 önune gitü. Beş on sar.iye 
etrafı göz.den geç rdi. Sonra, salo· 
ınu terkcderek lh.arem Cairesir.e 
girdi. 

Kamil ~a, Şeyhislam efendi ile 
vil.kelfı. odasına indi. Her.üz sebe
bi layildyle nnlaşılıımıyan bu 
meş'um inf lak ~ir..den kendisine • 

;b· r zarar gel.eteğini tam.amile b.is
setm şt.Hntta yarım sa t kadar sa
rayda kalarak adet.ı::. azıl haoer ..n1 
bekledi., 1' akat padııan tarafından 
Jııç b s .:ı .sa çınmaywca, o d 
konağına avdet e~u. 

O gece, ve erte ı gw:, tam bir 
siııt.ünetic geçtı. Kamu paş.., sa· 
rayda dönen cereyan.ar\lall ve 
eııt.rlkalaraan huber~a.r aeğ loı. 
halbuki SaI'Cll' ır. nas~ ha!ıycıen, 
outün kuvvctier.ryle harekete ge1-
m:!jlel'dı. Iııtiliıkı miı.teak p, ~ul· 
tan Hamıdiıı Kiımıı p3.§aya dik ve 
uzun b.ı- nazarla ibaktıgını orada 
bulunaclarda.n haber aı.an bu mı.ii
.. u adAmlar, bır kaç iaat zarımda 
~ultaıı Hamide yıwcr~ jurruı.llar 
ver.mışler-

(ZaLı §ahan.e!eruıın pencere Ö· 
aiııde bulundukları zaman, fışek 
&aDdığım atc§!ewnesı :.ç:n Kamı 
paşa tarafındnn emir verilım~tır. 
buıdan maksad. <1a, ~ti §ah~le
r nin mu.lı.adaes .hayat.na .kasclede
rek, salUı.nat makam:na vcl.aht 
Reşad efendiyi geçırme.ktir. \ıe 
fbu iıkir de Kamıl .t'aşaya, Avrupa
da buluı:an o r takım erbabı tesad 
ı.a.tafuıdan telk.n ed.ilıru.ştlı.) 

.Mealinde ıb it' ta.kını heze:ıt.ınlar
la, Sultan Ham.idin vehmırJ. son 
derecece hare4te getirdiler. 

Bu :.:bl sane hareketlerden na· 
oerdar olmıyan .Klmll paşa, bü
tun gU.n ve zamax.ını çalışmakla 
geçirdi. Ve geç vakit liaıb.ı.iliden 
ık.o~ına ıavdet etti. 

O zaman kadar saraydan hiç 
b.r ~er çıkmaması KfunJ. paşa-
yı ~a.eta :ııajTetc dÜ§i.U'Üyor. il 

- Şu hale ~an, zati şaha
nenin gaz plc bana :ba:k:ması, ibır 
tesndüı eseri olacak. Görwıuşe ba· 
ktlırsa, bu meseleyi de ooy lece 

çlştird.Jk. 

D rye düşunuyordu. 

Fakat .•• KfU:nil pa~ lbu dü
§lı.:.'lcesı, pek uzun sürmedi. Yatsı 
zamanına dogru, '.başmabeyinci 
Hacı Alı paşanın geldiği naber ve
:t' ldı, O sırada kon.ağın harem tara· 
:Unda bulunan Kamil paşa: 

- •ramıım .• Ha'be.r, lbunda. 
Diyerek selainlığa geçti. Sa ona 

girdiği zamao, ikencL.ısıllL ayakta 
beklej'cn Hacı Ali paşa~ soğu!k bir 
selamla sadrazamı scıarnladı'.ktan 
sonn.: 

- Zat şahane efcnd.miz, ema-
neti bümayunlar:ıır.ı istiyorlar. 

Ded:. 
Kamil paşa, acı. acı gülümsedi. 
- F&ıııan, e!endimiz.n. .. dedi. 

(Devam. var) 

Ne.fi Vekili geicii 

Dünyanın 5 in ci kuvveti 

Tic ret odasın birçok 
j müracaatler o!uyor 

tay er 
Evwkc ticaret iıleminde mcvcu:t de-

ğilken b.üıh;ı.rc i.;i fıüccarllğa döken 
dmseler aTa.c:..:hı: fırsat du.,~ü vur-1 

gullCU..:31 ve r:p z ıw olnınğı ta.sCJi"o 
ıayan • .ır da b;:t'l.u:nb:ıli.mesi lhtima!~e 
kal'Ş} 'lıicaret Od.nsı b.r :cicil 'iı.r.:r.ırla

lll1'lbl kra'ar ve~tır. Tücc:ır sicillıi hıı· 
zırlıınıl'!~m bile ymı Yeni lsıanle~ o
d:ıya anilraca!\t etıerok Otendilerini ~c
c.: r ~ettikleri gbrülmilştilr. Niteklır. 
çol kısa. bi: zamnnda od:aya tkay:ıUı a
zanın 2i b '400 28 bine çıktığı tesbit 
edilınişbr, Hıızırk:Uı.aca'lt sicilde, her tile 
cıırm t.cari ah.IAkı, iş hacm.1 vo işgal 
.:mh,sı da ~bit edikcektır. B5y lelikle 
t.:ıcir.er · • kctid! is sahııJo.1.1.1 dış:.na ç:.k· 
mala.rı.n·n önıi.in geçmek rnUmllı::Un ola~ 
<1.ktır. TncirleI" sicili ;s;.kında. tamam-

"l\ktır. 

n· sanayi 
b rl i 

b 
yılb2. 

la ııyete 

• r 

eçly 

Beşinci kol dünyanın modem ı 
umacısı oldu.. Her ırn!llet, haklı 

claralk, bundan yılıyor. Fakat, miL 
!etlerin bu J:>eiinci kol Qener. gô
l'Wllil~ belay kar,. ~onuıac ı 

kudret de var: 5 inci kuvvet! 
5 inci ·ola karşı 5 inci .kuvvet, 

gerçekten, milletlerin modern mi
hanikini yeni bir iomııili'iln ın.in-
1~·1 Ü::>tün~ otur muştur. 
Bugwı <ıünyanın gö.zleri ba lı 

.ı>:adeı· perisi uğrunda, ayı:.cilı i.:t.c
olojilerin bayraklarını çe!oniş mo
töri2e şövaliyclerın kıyasıya rbir dü· 
elloya tutuştuklarını herkes ·bili. 
yor. Dünya üzerıııdc bugün çarpı
§an ·bu kuvvetleri, ya siyasi adla· 
ıile Almun - Angl<>-Sakson -
1'.us diye yahut (,in ideoloji adlari!e 
N az:i - Demokrasi - Sovyet diye 
üçüzlü. olarıık görmek adetme 
~apıluımıştır. Dünya mUkaddera· 
tını bu üç kuvvet :rumrukluyor, 
sanılıyor. 

Evet, şüphe yok ki, bugün döğü.. 
şe tarafların her biri ynlnız kendi 
coğrafya ve tarihleriru cl~ğil, fakat 
bütün dünya {!Oğrafya ve tarihini 
yarntma'k. d(lvasındadırlar. Her bi. 
l' nin bütün <ii.ınyayı kendi kapris
ler"ne gpre yeniden bir tasarlayışı 
olması <in pclt ctabüd.ir. 

HalbUiki dünyanın kara tahtası 
lize.cindc olayların son mi.\rtesem
leri yavaş yavaş herkese bc1li 'et. 
"'?leyıc b~lamıştır .ki, dünya ıhege
m-0n~·ası dcdiğinıiz hu Yeni Pisa
gor davasında bi.r de Amerllkan 
.ideolojisi vardır. Yani, bugün dün.. 

Yazan: HAYR1 MUHit>Dli 
yanın beynini döndü.ren cereymlar 
ve veniden inşaatına pey silren 
mütcahh!tler üç değı..., dôrttür: 
Alman • İn:gıliz - Rus - Amerikan. 
lialdkatte bütün dünyada rbU dört 
kuvvet ça11>ışmaktaa~. Halci~atin 
a.ördüzlü olduğunu, en canlı ve en 
acı şekilde, Fransarun kadavrası 
iatjind.eki. J:acialı otops. göstcrm ş· 
tir. Fransanm zavalı is~tiue ya. 
pışnuş etlere bakınız: bir budunrı 
Lavcıl'a Almanya bir buduna Dö. 
gol'l.a İngitere, bir!llc Darlıın'la 
Ameri ~a. Hi-ç §Üphesiz. sinmiş ola
nı ikmoü.nist Fı·ansasına da Rusya 
yapışmıştır. Fransa h.akikatte döı'
de bölünmüştür. 

Bugün dünyada yere kapanan 
bir mıilet üzer.ne bu dört ~nebi 
devlet kuvveti çullar.maktadır. Fa
kat, yine Frunsada da olduğu gibi, 
dünya üzerinde çarpışan 5 ıncı bir 
kuvvet vardır .kı o Ja m.1.etlerın 
:kendi ~dilc.rinin olmak, bu dört 
dünya kuvvetine kaı'fiı kendi ca
.nmı korumak suvvctıd.ir. 

5 inci kuvvet zrui.ktlerin !kendi 
lk.uvvetidir. :rşte, da:l l!ıakikatte 
d\:ğ.l, döl'de aegil beşe bölünmüş 
ol.an Fransayı kurtaracak olan da 
n_e Amc.rıkan, ne İngiltere, ne AL 
manya ne Sovyet ıkavveti değil; 
·bu beş:nci kuvvet, ~ .. ndi kuvve... 
tidir. 

Nitekim biz Türkler o.e dtlnya
nm bütün 5 inci lk.ollanna karşı bu 
5 inci kuvve!e dayanmanın en par
lak dal"bıntlsliyiz. 

14 senedenberi çaiışma!ltta bu
luna Milli Sanayi iBirliği yeni bir 
.kanunla dcvlet:leş"trilmektedir. Bu 
konunla yurdun muhtelif bölg-ele
r.nde sanayi bttli.kleri te;Cöl edile. 
<:ek, bu b!rHklc.r de b"r mcr.kıeze 
bağlanacaktır. Merkezin An'kara. 
da kurulması ihtimali olduğu gibi 
:şimd:k• milli sanayi birliği teşck
ı:;ü~ünün geniş'letilerek merkez ha
line ifrağı da mevzuu bahistir. Sa
r.eyi •birl ği.nin umumi katibi Ha· 
Hcı Güll~yüz, diln Ankaraya glt.. 
m~tir Umumi katibin İktisat Ve. 
klılet"ne :zahat vereceği ve yeni 
biriklerin yJ1başınadn itibaTP.n fa
cJ.iycte ~i anlaşı.lm..n1dadU-. 

Onbeşbin on 
kömOr getir " 

• 

u 
-- yor 

Son ~iln lErce odun fictlcrında bir 
mikd cr dü ; ükl ük g örüloü 

Trakyada Ktı.hıık91, ÇC'r~öy vesa- -

~~~~::~k=ı:J Yeni ku rula cak 
Ba ık bol~uğu 

~uJ.. ını.Lıfinc ~tır. Bu 

•• •;,:..-ıTd~ ;:: yaka!'ıJWn t".ll CÇ !Y°ii..~~TIA 8 e I e d ı' y e u n c u 
t:ı..."'tla:r IstnnbıJa nakJ. ı;crtf.cli g.öı'Ul-

;:: ~=~:: :;::ın;:. B e ı· s m u av ı· n ı ı· O ı .. 
1 

e de balık 
dtl mı1or 

tıı.,,lı.ı.ıs1 xstc.-run~..ec.ir ZtTa. &ı; ıi~ıce 
bas.tr.ınad.:tn İstmıbuhı: ~tjctilccdt bu 
m:W.nttstın )'13k:ıcak of~ m:U!:mle 'be· 

Son zamanlarda İstanbul deniz- I"'"dber piya3:;yı tı:ıt."'llin tıdece~ &nl~· 
ler"ndc ve Boğaz dışında :fıı?la mik.. makıto::dı;l'. 'i.-Kıacıı'k ofisi, l'eGlr.i &;re.-

tardo. toıik ve uskumru tutul· ~ ve men u.rıaın odun vc:ıundtle ser- ı 
muştur. Bu ~lns bıılılkhmn toptan } beıst piye.53f..Q.n 100 bin çelcilik bir a'.lcı 

:ü~ · ~ o.ımakt:ı.dlr. Ofis, cı.:y-
:fiatlan dü~mek~ ise de perakend.E nca fulka datltrnak \12.ere 100 bin ~ 
!iatların di.işmediği görülmekte. odı.ı:n temı.n .. ~r. İstanbuhıın ec:ı.e-
dlı-. Tor"ğin bdheri tQptan 50.70 •fü odım H •• iyacı ese 250 bin çekli tad2.r 
k~ satılırken 5-6 i!tiloluk bir d:u". Su. .ha:'~ ınııcarıın bu 6"00 ~hıirniz. 
toriğin perakende kilosunun asgari d~ ~ca.k .nnoııtı.sı ı;~kilmiyc~:cği i'.eri 

faıtı 30 ku..-ulı]a saddığt bl'Wir:ı- cti:rüLmcv.tc:<iir. 

mddedir Uskumrunun toptan bir ı Bu ~ d!:m:l:anıı geçıen seneye nııza. 
· · k rrn ~ bıııılan1!sı cfa uıAlhlm b!r tas:ı..r-

Yt. ıı::da J't i llel: dt .. 
., blnr: ı da ıeb 

aşlı c;..C 

Nafıa VckUi Ali Fuad Cebesoy, 
dün sabahki <L<spresie Ankaradan 
şehrimize ge!.mişt"r. Vekil şehri
mizde bir müddet •edkiklerde bu-
1 wrncaktır. 

tanesı 2 kuruşa satılırken pera en- I'U1 ~l et.'1\C:lk:tcı:!ir. 5Qrı rün!erde ha-l de kilosu 60·70 ıkuruş!ur. 10.15 us. ı , ı.ıı iyi gitmesi noUcesindıe «hın, kö-
:kumru bir kilo gelmekted r. mAi.r fiyctl:ın ııııru dü.rnl~Uh-. 

--~----------------~-----------------~~---

Vali ve Belediye reisi ddktor 
Lui.ii Kırdar 1''en ve !mir müdür. 
tüklerinin tahliye ~ttikleri binayı 
iezerek bu.raya taşınmağa başlayan 
.Uclediye Tettiş Heyet,."' ,.,.;ıt İşler. 
H~ İkcsat mtlciürlüklerı..'lin yerieş· 
tı.:klen odalar1 gczmişLU". ~u b!na

ya, '.Lstimı.ü müdurlüğiı, Enıniy.et 
alımcı iube mü-dürlugu du l~ına
caklardu'. Hiikın !kili ... ! müdılrhi
güylo teması daha ·aı.la olduğun. 

dan lık.tsat ınudürltiğünün oda
•ıır:ı ona göre tahsıs edilımştir. Bı· 

naya taşınacak bütün daırelcr yeı'-
1~--t.ktcn sonra teftiş '.hc>~ti. lktı
sat müdürlıijğü ve Belediye % .. bıt...,ı 
yeniden ~ edilmesine karar 
verilen üçüncü reis muavin.tiğin n 
idare.si altına alı~caklardır. 

J 

Si. bastiyıer. b~ğıTınsmak mçin 
.kendini zor tuttu ve ~ndeleye.. 
ı-ck geri çekildi. Tabanca sesinin 
boğuk aksi kesı1in~ ortalığı •bir bB
rut kokusu kapladı 

Sebasnyen her -an bl.r ta})Qnca 
.-esi daha beküyOrdu. Duvara ıyi
<:e daya~ı. Bu tehlike dolu llror
kunç sükWıet içinde, ne yapac:ığmı 
1§3.ŞlnIU~tı. Ncrdeyse deliye döne.. 
cekti. 

Fakat dakikalar geçtı. Yeniden 
si!Ah patlamadığı için, Sebastlyen 
€eni bir nef cs aldı. 

Heı'if:n yıkıldığı yerde hiç b!r 
lh l"l'lket yo~tu. Dem~k ki, tam can
ala.cak yerinden vUiulınuştu. 

O zaman Se-bastiyen geç:ı:dıgi 
1clılikcyi duşünE'l"'clt ürperdi. 

Sonra yavaş yuvaş kendisini top· 
.tadı. Düşmanın, her Jdm ıisc, oradan 
ayrıldığına kanaat basıl etmiştı. 

Karanlığın içinde el yurds.mile 
kapıya doğru yUrı.idü, kapıyı .lra.. 
pattı. Bir kirbit çakarak yerde ya
tan aJ;:ımm yüzünü aydaılattı. 

vıyetini belt etmektense "nsan .öl
;ii.ırmeği hiçt~n sayıyordu. 

Otomobili garaja so'.kması için 

ni ~virdıı. Ceketini açtı. Kalb na
hiycsınde ıı.ır.rn:.zı bir leke vardı. Öl· l 
düğü muhalkkaktı. Sebastiyen ôde· 
tn ncf cs alamıyordu. • ı Kaı~to'ya bırakara~ kendisi eve ve 

bürosuna .girdl. Odada elektrik 
yanıyordu İçeriye g:rdiği zaman, 
Eordoni'ııin aya•kta, ocak başında 
durmakta olduğunu gördü: 

- Vay canına! dedi. 
Yavaşça doğruldu. Ellndeki kib. 

rıt .,önmüştü. Bu cinayetten gizli. 
den kdka"n satan ~nrengız bayiin 
reesul ohnası Uwm. geliyordu. 

Bu di.t2unce Sebastiyenin kafa-
mda bır şi~ek gıbi parladı. İkin· 

ci b"r kirbit daha çaktı. Gctirdiğı 
paraları sardiğı paket ortadan 
kaybolmuştu 

Kapıya doğru yi.lrüdtı, açtı. Dı
şarıda hiç sro sada yoktu. Sofaya 
Ç!ktı Bütün ev bôş bi mahzen gı· 
bı sessizdi. Teikrar mutfağa dön. 
ciü. Eldivenlerini geçirdt. tKendi 
~H::rinin izi kalması muhtemel ola!l 
kapı ıokmağ.nı 1yfce sild. Sonra 
evden çıktı. 

Sakaktn da kı.ınseler yd'Atu. He. 
men sık adımlaria 01om00il!ni bı· 
nktığı garaja gitti. ~..kademıye 
döndüğü zaman d<-'rin bir <iüşun
ccye daldı 

- Sen h&la bıuada mısın? dedi. 
- İstediğin plakları gıetlrd.im. 

Yarın sabah burada bulunamaya
cağımı snna söylemesinı unut .. 
muştum Onun için sen gelinceye 
kadar betklemege mecbur kaldım. 

Sebastıiyen bir bardağın içine
adamakılb !konyak bo~alttı. Üstüne 
de soda ilave etti. Sık yudumlarla 
bardağı b~alhrken, Bordoni s.nla
hy~rdu: 

- Az evvel telefondan seni ara_ 
<.lllaT, Kimd~ b'lmem. İsmini ooy. 
lemelk astemed?. Gece yarısından 
sonra tekrar arayacakmış. 

Sebastiyen hayretle sordu: 
- Gece yarısından .sonra mı? 

Pekala! Telefon cısiu baikalım. 

şE:yler mi var? Yoksa dn, peri fa· 
lan mı gördün? 

Sebastlyen elile saçlaını yukarı.. 
ya kaldırdı, cevup vermedi. 

- Önilmüzde!ki sipariş aç:n para. 
yı teslim ettin mi? 

Sebastiyen cevet:ııı der gibi ba
şını .salladı. 

- Adam bu defa altı yU% elli 
fngili.z istedi!. Bueket versin, bu 
parayı bulabildim. Fakat sen btm· 
farı n.erden biliyorsun? 

Bordoni b:r ~i ad:ıan yürüdii: 
- Zihnen öyle keşfettim, dedi, 

bu adamın kim odulğunu öğren
mek için bir t~ebbüste falan bu· 
lunmadın mı? 

- Nafile' Zahm etmeğe lfu. 
2um 'Y"k. 

Sebastiyen, metrük evde geçen 
b.fid"seyi nnlatncaktı . .Fakat vaz 
gcçt.1. 

- 'l'ekionda, saat tam lk~ta 
beni aradılar? 

- Sen gelmeden az evvel... Doğ. 
nısu saate bakmııdmı 

Sebastiyen sesini çıkarmadı. Fa
(kat Bardoni dışarıy~ çık:.nca, zi1e 
o sarak Karito'yu .çağırdı. 

- K:ıpat kap!yı! dedi, beni te
lclondnn aradıktan zaman saat 
kaç vıırdı? 

- Telt\fonda s:7li mi nrad.ılaı·? 

Hiç lıaberlm yok. 
- Telefon zilini duymadın mı? 
- Hayır, duymadım. 

Yeni pekmez fiatl rı 
t nasıl tesbit edilecek 

1 
ı 

1stanbulda pekmezin perakende 
satış iiatma 140. kuruş fiat konun
ca, p 'yasııdm her cins pekmezin 
lhayboldugunu, ve Belediyeye mü. 
racnat eden tacırlerin azamı iiat 
nispetinin arttırılmasını ıstediklcr' 
malumudur. 

Manisadnn vcrıLen malfunat pek. 
mez:n 180 kuruşa kndar satıld.ğı 
bıld .rilmcktedir. Haoo aldığımıza 
göre ma.lıalli belediyeler, buna bir 
çare bulmak iUeredir İstanbulda 
budan sonra olacak ~tışlarda fa 
tu1·alar nruıtcbe.r olacak. lkilo ba

ş~nn 20 kur~ nactliyc v~air cmns
raf ilav.c olunacak, ·birınc toptnn· 
<:ıya ytlzde dort, ıldncıy yiizd b ~ 
ve perakendeciye do yüzde on beş 
k.ilr hcrkkı veıilecektir. 

-<>----
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ıncı sene •• 

• 
1 lkkanım. ayının ; inci abli 

bu uWıya .harbıni.u u.uulWıw-
yatak uıue.rmd.cn oldugu "ç.n 11u 

vcsiJ.c ile u a b · so.ııçn:ıı bclli 
başa uıu,vı..ui OZ'1CJ1 &cçiror 
bn:aı ıwtic~f.'ll'i! Va.nnıli& ;up-at· 
nıak da. dllll.Ya ma.J>u.aunw bır ~ 
Cl'luU.ljtuı. ü.at1dn.ı• WJ iki ıgu 
ıı;eııesaun ~un ay.ı.wn 'i llCİ 
p~ gunu J .POJ.arın b.ı.rdcnblıe 
na a) ı.aar.ru:.ı.11 .ıJe Ameııka - .1 • 
pon h.a.rbi ç~ .Wgil.eı.e 4le ou.· 
.ı.ıwı uıer~ vaM.li ıc1:ırmede.n J.a· 
pon~a)'a .16.al:jı hwı.ı uaıı eı.uu.ıu.r. 

ı>~ur guu.ıer.nw. .ıu.a.b.vcır 'la.rafı 
ıçuı A,)'1"1 b:r hus~eti vıuibr. b.l· 
hHta taın11 egu uo.w.Ltlı:ııam § ee 
:t~ deuucri belli bnjll ~dut:.ıCJ."•· 
u.i hep pazar l'unleı uı.n sabahına 
,:,a.iUaul.ş, ıı~ nara)l çıKuluaıı ~ı.ıı-
T" da bı:rdc.ırbır '4uu.rw. eue~: 
ye4lere ae pauır nahı ,ywn.iınur 

tu.r. Japou.ı.ar da boJlc bır ~ 
ı.üuahıw t!.n mwıagp 2alWW ula· 
a.-ait .,.ür.wuşlerd1. Amerika.)·o &iüen 
J:ıp .ıı u.p1oıııailiu.& b.4" ı..r.ı..a.ıı 

\' cqı.ug4"41.lı.<la ıwuz.alı;.ece.) 4lt:\'1im 
~w)'o.ı. euıı•:ı.cu., Japun &e.uaraile· 
rıyle mir Uezi de 4 •l'A:haııuıı Hl 
p~ :s b.U.U )"C.PYeııi bir cınrıvaı.a.i. 
uc Aıo~ ı... :i · ou. alem ~ kaıp 

harbi göze alın.~ vo .a.ıneri'.ka tıw:· 
ruza uğr y.uı4:a ıııa;ılten:n..ıı se
yırci :kalıp li.al.wlşu.~ı bWin.ue 
~a1'.)'odak.ı devlet adnmıau aTa· 
sınun u:ıun mlina~aplur oid.u,tu 
.ıuı.la ıt·hl· ordu. 

Lakin çok iyi ç iljtiiua şüphe 
koluııyan JaıtQn ı.stıhı.ı rat fcıb :b.e. 

:>in.uı bh • fud.iii walCuwıı Ame
r:blılw:m Büyük Okyıu us sula· 
r .nônJi l adalan muhaluıı edeuıi
.)' Cce-kleri gibi Asy :kı'i2suı~ da 
iugıl.i.ileri;ıı S.w&apur geçic4 ele 
dahil ıoldugıı halde elle.rmd.eki 
uıillıJm üsleri u.iaJ.luyac~A mer. 

l !ı:cz.:.Ud.c vo il isi için p k ü.mit ve
rıc~ uıahiyctto gü.rü.lmU,tiir. 

Jnpon runi.ralleri ifo ~e.ıu:alleri 
.arasında bir noktad.ı:ı. ihulfU ol· 
a da Kata, dena v h:n·a ku,·· 

\etleri araa:ııda tam bir i bir~ 
lt; ediliııu~k iş g ".rişildiği takd.U:· 
do Ang!G Sak ou wafuıa karşı 
Ustünli.lgilıı temin una~Kı mu· 
hak!mk sayı!mıştll'. 

Ameri:kailı arm, &lbilerin vu-
rulai!Ak ııaraflan m~el i oldu 
uu Japonlar öğ.NımıJılerdi. Am• 
1i.k.aııwı haı'bc g" ·eli :ili görUl" ör· 
mez .iııgfüeı:enin de .muıtlaka Ja· 
pon~aya haıp ilfuı etmiş '\'C t,_1 

ol'ia bile lkab.ıl doğ'{! lo akson 
ail ~, havu 'H: kara !ku'\"\"et· 

lcri aı-asmda tam bir ahc · kurup 
da kcndüıi mUdafaa edem ) ~"'eı,. 
göriioüyo.rdu. Çvk gcçmed n Ja· 
ponlıınn bu :oıülwuwılarını ve u
tilibal ıçin ihu harpten besledikleri. 
i)aı-lak wn "tlcrin:i vetlcndire
cek vaka~i birbirinı Jtııkip etmiş
fu: Jap oı u.m likcmmeld:. 
Japon h \'ll ~un tle-.ri mükem
meldi. Japon dc>Wilnması mifr.em· 
meldi ,Bu üç kuvvet arasında tam 
bir i§bidiğı kurularak u~ 
1a ve Büylik Oky,nıı.ıs ıulaunb 

glo Saksonlara ,ka.qjı iistü.ulüiil 
lkazanmnk b tc u bir u..-.ıa•· 
.da mümkün olmıt§tu.r. 

.Bugün ik:.O.ci yaş.ııın &ll'cn Au· 
lo .al:son · Japon harbinin ilk 

dört J><ış ~·1 zarfmd:ı Japonla:ı:m 
tnu\afiakı} etleri çnb olmuş, fa· 
lt t ondaı sg.nr,a La_re "'t durakla-

Herif' m:ıs:anın altında yüzü ko. 
yun yatıyordu. Sönen mum: da 
·en~ba ına dii.ş.müştu. 

Sebastıiyen meçhul bayıin ne a
dar müteyakkız davranmakta ol· 
Juğunu J>!1A iyi hesç edemem:§-

Yazıhanenin yanıbaşınd kl san
dalyenin üzerine a-deta çöktü. 

Bol'd-o.ni sesini tatlılaştırarak sor
du: 

Karlto meraklanmıştı PatTOn 
sordu: 

~ ~ m ura li!ı ya- ı 
pan 15» ro, 1~ lııunt,:ı ıJ.ması op 
eden prab 13 kuruşa t dD Jl4il. 
il K.otuum,,. mabb:moiDc v.rUmlft.lr. 
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_f_enerbahç~ - Beykoz· 
takımı:nı 3 - 2 yendi 

ı Lfk ferln. l:;lrir:ci cfevre•I r.lhayet tu~du 
-. L!e mııçlıarımıı ~ devre diln { ~~'da Kem,;;,lin P'uıcr bl~e 
Feııenbaibçe atad.mWı. ya.paiac ~- dıoiru şandclledl~ı topu lapan Sabap 
ıbırhço • Bqkoz ~.llc niıayet 1 fevlWAc:ie bir vuru&l'll Cihadm p)onjo-
buJ.ımıttur. Puvau, vaz.ayeı.iıııe &!!re b1- ~ rağır.~ lıkmci ~z g;,ıtlni.i. çı-
ıranci aevreyi ~tq .Yine mıiecilikle kardı ve bj.raz sonrıt dıı blrinci dC"Vre 
o;t:ı~, Fcneıbahçe lk.ınci Gwı.ısaray I o • 2 Beykozuu ga:ebcsil:: nihayet bul- j 
üçüncr. ohmııJ.&l"dı.r. Dün.k.ü m.açı.a tıı.f du. 
ısilalını: veı·ıyonız.; ildNci DEVRE 

l'ENDMBÇE - U U OZ. Brlnci devreyi muvattoklyctlJ bir ee-
~ no.ı~~ .Y~~ ~..ı..a CÜ- kilde atat.an Beykozlulıarın lJcinci &v-

;ıe, .,yun.ar ÇJWLr...nı..t CAO.-cA paı.:...A rede YtDlııi bir t.lb ye ~ başla.dıkiarı 
~· elde ..a.c:ıı .tk,Ydw.c taıcıırıı,,;n 

li-·~ c ıkal-.wuı.aa ~il nıe\lce I 
i:.(lyuK Q)ıı· al.aka u:yand.u-~...w i'c-

~ Daha i!8t dıakiloadan itibıaren 
topla.rt sırf V8Ctit ıeçiliııek gayede sa- l 
~ sola savurmağa b~lrulılıar. Bu lure 
ket futbol takUkleıiode ye: 11'lrn.ıklA 
beraber 45 da."tik:a. devaun et~rebllilwı 
~.sınlır, Nitoki..T-> bUll.UJ\ cezamı 
çabuk çektiler. 

ı.c.ı· s.a.cıı.oda bıqı.IJr. O;r .ili• """l ıt '-P- , 
~ b~Uı.<uu,Jvr~ı.i. ' 
~~ ı't,.>U Wl &•u1t7a çikaıı iak.ıım:l.ıı.· 

rın ıu Ş.:.,.u~ a.ı.z.aıuı" ı.uo UıııQ.ı.L 

·-~~\,-Alo: ~·....cı - -~ad. ı... 
ı.>ib • ~ .tı.tl ıuz.ı, A)'4'a • .L.ur..a.ı:uı. 
Nacı, &-.ıı, u~. ~'-
-Jıa.u6': ~ • .....Aoodır, M~t. 

K.a;ı,w.a.o., ~. ~L • MlllL>••. MC-

1,._ ~p. h..~ ~-
~= .urıcıwı ~,. 

vyv:ıı.141 n.cı.ı~ ..-. ·o ·K'SlDıCliıl. ~ 
Uıc u_.._..14 ~ .ıls>l. ı&a.eillll: W• ll F .. 
?Ai••!W h.&1.h.!al ~ Yı.lZ~ ~U· 
~ OJr 8&)'1 tuı .. u IWÇL'Q.Mi.l'. Bey
k.;;ı, muoıı.t& a. .. a..a .b'"r LollıilDllU ctıll4l'& 

o.vı.uıu l::lıiLn J....over\Jıi mWıacımııc.ııı 
~ &~w~ ~. ~ u,p 
~ nwt san.aamda Q.<l~r. Oyu. 
na M.ıı: m.ı.ıırd.a .i'~1.k1' ı:ıa.uın_. ou 
6".l'iıQ.a ~1t.i1 .Q r ı.K.l ~ı.(.l. Bq,,...;r. ~
lcc.al .ıncnıııe.ı. btertaı-at c....ı.iı ~ :sa.. 
~ fö',~ ik:wt.ar11la."'1"" obı.ı 
Wı.ıı<t><cl'iıı ~~™ Amil olıı;yor. 

.h,wııQabçe ba.a.u...ı dcvwı EiJcıiwı 

:la ımcU c.;ıııdkf.oııı uı.erkt:Z.ı.ell ile.o du&· 
ıı. fılilvru.ııırn ~ b.r ~ F~ ~ 
~ cblyıanaıı :BcY~w.:ar bu ı!QkJIP.lt-
~~ -t ~e e:ierok. ~ ~ ı v_. 
t.aa.l.o ilk goJ.i.ııtı·a yaptuar. 

Hiç bek~ ~ ~ Yed.İk· 
.-eri g.,: F•"W.W.ı"i lııızlıaııdı..."dı. ;a!lt\lıı 
~ıırt.brin.i. sar!ede!'Wılt o,-namaja ~ 
ladı.lio.-r- ve ibua.uıı n.ticıu: o~rak bar.il 
bl(' ıt»tıııolük a1d. ~tıı.ıfll'. Filk&t Bqkol 
Ql,Sl'.f ısııib.as1111:i"'l oy.cı.ama.lanna vıt muta. 
atbtt fil,t çeltme.eri~ r&iDwsı :bir til.T-
10. Det.ic:ıe al.ma.ran Fener.lJJ..eırlc .J'&Vlll. 
~ ~ w bu )"ilzdeı o,ı.sa.
~ da bczaoa~ı!'Urı gbı~dii. 

Bey~ulaa- Feım.n bu g~J.lğin. 
din .isti!.a<k ~'U bildo1cr. Ve &oıa 

Bir türlü Dey'koz kalesindı.'ID uıa.k· 
!'aşmayan topu 13 ımcu d8kikııda yaka 
\:yan Me:ih Çektiği sJ!kı bir ,ıltje !'ene
~ b · rkıci ıoIUıKl yaptı. 

Bucu Nacinlıı kornerden yaptığı 
ikinci gol tak p etti. Ber&berl.k 
her ki takımın da gayretini arttır· 
dı. Bu ışde Fenerlile1' daha canlı 
görüyoruz. .Bilhassa N &ei lıe Melih 
galebeyi temin çin yırtmıyorlar
dı. N lıa.)let 30 uı:cu dakikada 
Kamuran ile Bahad.ırın yanllf bir 
çıkıJ yapmasından ~ade eden 
.Mel h Fenerin galibiyetir.ı? temin 
eden iiçilıJcil say1yı da yaptı. 

Bu gol oyunun sertle§meslne se
bep oldu. Gelişi güzel vuruşlarla 
.md kale arasında devam eden o. 
yunun bundan sonras.ndaı başka 
sayi yapLlPladı. Ve maç bu neti
ce değişmede& 3 · 2 Fcnerb~nbı 
galabea yle sona erdi, 

DİGER MAÇLAR 
Şeref .tadında Beşktaş ile tak

sim arasında yapılması .icap eden 
maç Taks.mlilerm sahaya gelme
mesi dolayı.siyle yapılamamış ve 
BeJ lrtaşlılar hükmen galip ilin e

dilmifl«dir. 
Fat.h stadında yaptlac ilmci kü

me maçlarında Eyüp • H lili 2 _ 1, 
Haliç · İatiklili 2 -1 mağl~p etmiş
ler, Beyoğlusporlar Anadoluhişar 
O • O berabere kalmıJlardır. 

'DEVLET DENiZ YOLLARI 
0 

tşLrnu u. KCDVaı.tJCONDE..~: 

7·1 2· $42-13-12-~42 lar:hleriı:e kadar 
muh!eiif haUarımıaa kalkacak vapuı ların 
isimleri· ve ka!kıı ıün ve saatleri ve 

kalkacakları nhbmlar 

lrmlr sar•aı 

Salı '-00 d9 {Erzunmı) cuma 4.00 de 
(Tan) a.!ata nb~ından, 
ewı.rt.1 ıı.oe de lK.aıd-.) Slıiceci 
ııhtanmdM> 

~. ça~ ye cu.nt:\ 9.00 da 

~ çıa~a vo cu:ına 9.00 d':ı 
(SUll) cumartesi 14.00 de (Trsk) pa. 
ur fi 00 <ili (Su.) Gafat ll'h.t.mund-. 

Pazartdli, ~rş.ı.T.ba V• cuma 8.15 de 
~Traic} o.ıuı. rıJıtımmci2Iı, aynıca ç,w
JGmtıe. vıe cumarto.il 20.00 de- .AnaJ'•t'
ta) ~ nhtımınıdn. 

s.11 '\'e ::unia 19.00 ea (Bartın) Top. 
balMıı 1'6tımmdalı. 

Ctrflllbba 12.00 ~ (Bura) cuuıar1esi 
12.00 de <tllcen) Sirkeci 1*bmından. 

Pauı" 10.00 d& <izmlr) ~be 10.00 
cı. (Tıl'han) ~lata rlbtırmıruL.n, 

Vapur #ferleri hattlllda hU tO.rlG maJQ.mat flŞabda tele!an 
n\llll&raları TUJ.lı att••ler!rrı.Sen ~lin.lr. 

Baş Aoctfl GAiata - Galata rıhtımı Limanlar umvm mQ.. 
dtırltliü bim.ı a.ı.tuıda 41H2 

Sube ~lltf Qalata - Oalate 11htımı mınbka liman :NllliJI 
blnaı&ı al~ 40133 

Şube ncenteli• Shbci - Sl!MG Yolcu Sakwıu 2!'740 
(IOll) 

ı • . l emir \ oıtan i~tetma u. M. li nl ırr 
Mi.lb&ıT..mc bedıe.:i ao.ooo ~na olan 5o ton ıOf:'Üm pc:ıkm41'lJi 15/12/IMI ı annu 

seM 15 <k !ltapalıı ?.arf usudi~ .Aııar.daı lda.t'e biııııı.sıod. to~ l?Jllft*-: 9 w:u 
kamıl9.;ıonaa satm tlınacaktır. 

Bu ite c~ ~lel'iıl ~o llr&.ı* mo.ıvMıııt ıtı:ımınat .ne brumn tayın 
•tiıiti vfl'iitawı •ı;c t.kli&r..n;. ~ .un saat 14 do lcadı&r acxı ~ locı.'IJÜ!llfo ı l"eia
l!tine verme~ ~ 
~İd" (1) ..tra ~iada Aııbra v. ~ ıct.re ,ezaelerin-

dıllı 1ılckrl& olunur (1868) 

WUWı S. I Z Z & T. M~ ........ Ceriet Kanlailain 

"" • sa 

iKDAM 

'1/1!/lNJ PAZAllTEsl 

7.30 J>nıiraın ve Mcmleb.t Saat 
Mut. 

7.32 Vilcutlilımilzil ~Jn: 

7.4.0 AJms Hsbuleri. 
7.55 • 8.30 ııı:cız:k: Raclvo sa!lon or

kestrası. (Şef: Necip Aşkın), 

12.30 Program •c Me:r.laket Saat 
Ayarı. 

12.3S Müzik: Karışık progl'M' CPL) 
12.45 Ajans Haberleri. 
3.00 - 13.30 Mılzik: ~ mak:am

.ı:a.rdan şaritılal'. 

18.00 Program ve Memleket Saat 
A)"ıl'J.. 

lS.03 M!.lı7.ilc: FRSll Heyeti. . 
13.45 Milz:«-: Rad;r" Daııs Orltest.ras::. 

(Şd: N:bad Ee:ıeın). 
19.30 Memleiteı Saaı. Ay .. n ve Ajaa.o: 

Habcrl.cri. 

19.45 Seıt>est 10 D.ık.ika. 
19.55 Mttt\k: Ş3ırkl ve T~ 
20.15 R,adşo Gaz.ctdi 
20.45 Bit' &..lk Tlırkilsü ÖJrenioru:t. 
21.00 Konu~ .GUnUn mesel• eri.) 
21.15 Müdk: S:>n Sob'lın ı 
21.30 Komıoma. (Kitap evenı?ıer Sıınti) . 
21.45 Mllıtilt: R•::lyo 5en!.onıi Ork• 

t.raeı 
22.30 Memleket Sa.at Ay:ırı, AjtnS 

Heber l.eri ve B'Jl"3ılla.r. 
22.U • 22,60 Ye.mki pııoeram ve ka· 

Paıat 

I! k< nderryedt ki 
o to büsler 

Tranıvay ida~es·nin İsitenderi. 
ye gelen otobüslerinin İstanbulA
gön<lerilmesi i§iyle meşgul olan 
acenta tran:;vay umum müdü.rlil.. 
ğüne müracaat etmiş ve nakil mas· 
.rafı istem·ştır. İdare yol masrafı
na mahsup cdilm<\k. üzere acentaya 
para göndermiştir. Accnta vagon 
bulduğunda bugünlerde otobüsle
rin parçalar1 vagonlara yüklenerek 
yo1a çıkarJacaktır. İskenderiyeye 
gelen dokuz otobüsten b•a ye
dek parçalar henüz gc'!memiştir. 
Otobüslerin n"hayet on güne ika
dar şl\lır:mi1E gelmesi ıbekleniyor. 

Bİ R PUDR.A 
tecrübesi önünde 

10.000 
KADININ 

HAYRETİ I 

Oab• e-9 vt 
dalla .. , •• u 
!likiiMbillOelialıi• 
Kıt "i DELiLi 

'-.; 

, '1 
1 lat ancul Levazım A m:.r.aQinden l ı 

VerHEn Askeri Kıtaat llinl•rı "'--~ .......................................................... ____________ _, 
Beher kilosuna 300 kuruı tahmin ecUien nümuneSi ev.;af.Lda 15 tan 

tutkal pazaııl!kla satın alınacaktır. İha~.ii 14/12/942 pazartesi günü sa
at 15 de Ankarada M.M.V. 2 No. hl s:ınn alma lkomısyonunda yapıla
caktır. KaU teminatı 6750 liradır. T.l;plerin belli vakitte kJmlsyona 
ge!.meleri (1868 - 2029) • 20 tan Sljır eti paıartkla satın ll.4macaktır. İhalesi 21/12/942 günü 
saat 15 de Çoı\.u askeri satın alma .ı;.om:syonunda yapılaeakLr. İik te
m·natı 1500 Liradır. Taliplerin belli v~ıte ıko.rnı.syona gelm4Seri. 

(1!155 - 2016) 
. .. 
Iste.kliler!n getireceklıe.ıi numu n<?, evsaf ve teklü edecekleri flyat 

üzerinden beğen lerek 50 bin liralık benz:n koymağa elverışll galva
nızll b;don sat.n alınacaktır. Hususi ~arUarı .kom syonda görü.cbilir. 
İhalesi 9/12/942 çarşamba günü sa at 10 da yapılacağından :ıstektilcrin 
nümune ve .kat'i tem.:nat1arıle Harbiyede Yedek Subay okulundak. as· 
k.eri posıa 920 sat .. :ıui:.Wa komisyon uııa muracaat.la.n. (l~l - 2~) 

+ 
Beherina 250 k~ fiyat tahmin edl.cn 30,000 kü~ y('m t.orbası pazarlıkla 

.satın alınacaktır. lhalesi 14/12/9~2 pua:Lesı elinıi sut 15 de Ankaı~ laıl. M. 
V . .ıı No. lu satı.u. a.ıma komıs,yonwıda 1~-:ı«lk~ır. Tahmı.n txa.~U 75,000 lira 
kat'l 1e:.n11Uıt1 l0,000 liradJ.r. 'lalıpıeri.ıı be.!~ vakitle kom.Qyona ıclm.:!eri. 

(l8~ - H•05> .... 
EtkişEhlr hava ba:rtdıanesi ikinci ıt.ı.ııın inpatı müteahhit :nam v• besabma 

tekrıı.r paz.a~a elciltmeyc .lwnmU$tU1". .ına.esı W/ 12/942 çaı~ıba &wıü su .. 
11 de Amuı.ra<ia M. M. V. 4 No. hı aatm alma kom~on~ ya,1.1ılacutır. 'la· 
l,.plerin belli vaitte ko.rxU:iyon a ıelmckrl. Koş.f bca~u .ı,.ı.:ı.~~ 4ra t.ô ltu.t"Ujj 

ıt.ı..ı ı teınınatı 97.201 lira 25 kw"Ultur. er;~ - 1an > 
+ 

Matre .Betıcr metresi 

~~~~-.-___,;;k~UNI:...-..... ~----~----~----~ 
1,000 H Kapak zınc:r,. 

10,000 12() Çıt.ı·lıit :uıclri, 

Yukanaa yazılı z<narl..- puarlıkla .satın &ııllllcakl.Jr. İh:ı;Jes:; 1/12/942 ıal1 
ıünü -.at 15 cLe .l\.Ditf.ra.d.ıı. Af lııL v. 2 No • .l.ula•ııı a.ı.ma lLo~ 1apX:i.
ewtt.r Böılln•rek 1l7n ayu t.a.liplere d• Wlale ed.ıabi.ı.lr. Lıı..lıt.lıJ..rm bolll va..cııt.e 

kumıısyo.ı:ı.a &e.m.rleri. (1~ - 1871) : .. 
T:>n No. Cinsi 

~~-~~~----~--------~--------~ 
5 8 Ç.nko Levha 
5 8 c c 

10 19 c c 

5 ~ c c 

Yukarıda ya7.ılı çı:cko levhaların pazarlıkla ck.siltme!.eı·l ll/12/i142 
cuma günü sa.at 15 de Ankarada M. M. V. 2 No !u sat.ın alma komisyo
nunda yaplacakt,;.r, Beher .klloswıun tahnı~ liatı 170 ıkuruş kati tem.na
lı 6375 lırad.ır. .Memlekete girm j ecnebı m~ ... oiacakt r. Ayrı ayrı la· 
llulere de ~ ed.iwbilir. İ.sıt:klı.ler ~1 belli vakitte kom syona aelme
.Leri. (1866 - .2027) 

--~ -,...J. ' ll-~ 

50 ıon s~ı.r eti pazarlıkla satın alınacaktır. Jhalesi 17/12/942 günü 
saat 15 de Çorlu ask.eri satın alma komiıa;-onllllda yapılacaktır. T-.l!p-
le.rin belli vakitse ko.m.iayona ıelm elcri. (1848 - i973) 

a ı il~ 4 

1 
1/12/942 tarihin~ pazarlıkla m unal®sası ilan olunan 50,000 llra!ık 

beyaı peyn:re tallp çJanad.ığından tekrar pazarlkla müna~saya ko
nu;m~Lur. Evsaf ve husu.si şartları komisyonda görülebilir. Bir kilosu- ı 
nun munammen fistı 130 kurüjtur. "0,000 liralık beyaz peynir toptan 
bir lsteklıye . .ihale ecUlebileceği Bibi t!n az yarıs .. na talıp çıktığı takı:rde 
de ibaile edilebilir. İhalesi 11/12/{142 cuma günü saat 10 da yapılaca
jından iatekl ler.!.ıı '.kati cemitMlar.il e Harbi,.ede Yedek Subay okulun
aa As. Posta 920 satın alına k<>mıi yon una m.ü~at:arı. (1878 - 2069J 

- .. 
Ankarada me\{ti hastahanesi tc •si ınş.ıım pazarlı la cksiitmeye 

konmuştur. iha .. esi 10/12/942 perşembe günü saat 11 de Ankarada M. 
M.V 4 No lu satın alma kom syon ıında yapılacakt.ı . Keş..!' :ıedeli 176,08 
lira 11 kur~ kati teminatı 20.108 .;ra 6Z kurujtur. Taliplerin belli va-
Çtitte komisyona ge!tneleri. (1849-1974) 

300 ton odun kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. Ihalesı 10/12/ 
9'2 peı'§Cmbe günü saat 15 de Ard tı"'"n askeri satm alma komisyonun. 
ua yapılacaktır. Kil.o5uunn tahmin ffatı 4 kuruş ilk teminau 900 1 ra
dır. Tal.iplerin kanuni vesikalarile ttl'.tliif mektuplarını iha:e saatinden 
.o·r saat evvel komisycna vermeleri. (1770 - 16;6) 

• Müteahlıid nam \'e hesabına şartnaıneslne gôrn 1000 adet ustunç 
kıufı pazarlıkla satın alınacaktu. Beherinin t ahmin f:ati 150 kuruş 
katı tem:natı 225 Uradır. .İbales. 14/l2N~ ·pazartesı giıniı saat 15 de 
Ankarada M.M.V 5 No. lu satın alma kom.Ssyonunda yapılacakt.r 1'a· 
!ıp.erın belli vakltte komisyona ge .meleri (1886 - 2119) ,,. 

Beher k ıosuna 650 kuruş tahmin cculen 7500 ki!o s ar1 vakt:te pa· 
... ar!ıklıı satın alınacaktır. İha oi 23/ 12/942. çarşamba günü saat 15 de 
Ankarada M. M. V. 3 No lu aat"ll al mıı komisyoınun<la. yapılacaktır Tah· 
min tutan 48,750 lira :kati tem:inatt 7312 lira 50 :kuruştur. Talipler.n 
belli vakitte komisyonıı gelmeleri (1885 - 2118) 

Beherine 35 lira tahmm edile~ 112'1 adet f'şek do:du rma aleti pa.1 
Puclracalıkda t-Y•• I UGON lMı zarlıkla satın ahnacakt1r. Fennı ıa :tnamesi va pl5.nları komisyonda 
hayret IOD bir kqit.. TECRÜI EYA gôrühır. İhalEsi 15/12/942 salı gunü saat 15 de Ankarr.da M.M:.v. 2 No 
ipekli bir elekte• ıu satın a.ma komisyonunda yapıl cakt:.r. Kati teminatı 5916 lira 75 
i'Cçirilea •• lnee Y.,ıııı. kuruştur Tal:pler,;n belli valkittt: kom·syona gelmeJeti (1883 - 2116) 
bir f>'ldra iJc kanftınlmıt cildi 1f.. 
pzcllqtiren, ooa rü:r.el l.iF cazibe 
'" yeni bir bayat wreo bir • 17,552 laa 32 kuruş keşi! bedelli An.karada iki ahşap garaj ve bir 
umur ... Donuk ve çirkia bir cildi, 1. er pavyonu inşası kapalı zarfla · ek fi ~ tmey konmuştur. lhales 23/12/ 
sençlitie tab11 ıeekleri&e "*'· 

1 
942 cum agünü saat 15 de Ankarad!! M M.V. 4 No Ju satın al.ma ko-

Bundan maada. pudH iki ın\ali · d ı aikt ! T ı ı futa mlddet .. bit kalır. Bu kıy· mısyonun a yapı ac ır. filt ıem·natı 1316 lira 43 kuruştur. a :p e-
metli uaaur (Krema köpütü) na· : in kanuni vesikıllarile teklif mek tupJc.ıi.nı ihale saatindeln ltr saat 
au altında beratı istihsal edUati~ • evvel kom syona verme~eri . (1889 - 2121) 
ve yalnıa Tokalon pudraaaQda 1 • • i • 
bulunmaktadır.. • Eı:mesutta gösterilecek mahalde bir malzeme deposu ınşası kapalı 

CIOOEM •UHİ• BiR TEKLi' ı zarf.a eksiltmeye (konmuştur. fhlaı 25/12/942 cuma günil saat 15 de 
YQz&aWn bir tarafına k:em.1 Ankarada M.M.V. 4 No. lu satm alma komısy.oımda yapılacaktır. Keti! I 

k6piltl .. ycainde btibıar cdlLeo bedeli 38,191 l ra 4 kuruş ilk ternı natı 2864 lira 35 kuruştur. Tallplo. 
TobJoa padrasuw ve dil«' tara· i r kanuni veslkalarilc teklif melk tup!ar;.n ı rhı.!e saatinden ıo·r saat 
f na '-er haori bir pudrayı aGTO• 1 k ı 
nla. $ayet .. Krem• köpüldll pod cvve om syona vermeleri. (1882 - 2115) 
ra " llc ~dral&nmıt taraf difer&ıı· • 
deo daha fbel daha taıe ve daha 
c:uip piuaaae T olaloo pudra 
aıoa verditiniı para lade oluna 
caktır. 

Tokaloo pgc1r...,... Pariate 
~ lada ntôet bulu 8 yeni 
rene'..... -

PARASIZ OOZELL1K KVTU8U 
Derununda <beyaı Ye pembe• renk· 
•rdeld Tolt&lorı tremlert Ue muh 

tellf renklerde Tok'lloıı pudruı.nır. 
"lUmunelerhll hartdlr. Amt>al&J v 
e\ k masrafı oııtraıı. 20 lcı..lru.tl us bl r 

a.şajldaJU adreıe gOndtrtııı 
servıaı 6 P Posta kutwnı 

J tunbul 

Etim sutuı bir malzeme deposu inşası ıkapalı zarfla e-1<s!ltmeye kon
muştur İhalesi 26/12/942 ~umarte s· günü saat 11 de Ankarada M.M. 
V. 4 No lu satın alma komisyonun da yapı!acaknr Keş f bedeli 39,102 
irıı 65 C-turuş Uk teminatı ~32 lira kuruştur. Talıp erin kanunt ve.. 
" ka~arile tekl!f mektuplarını fhal~ sa t:nden bir saat evvel kcm:syona 
vermeleri (1884 - 2117) 

• A.fahia :yuilı ıtebzclcri.n kapelı 2arfıa eıact eltr U/12/H!? aürıu s:ac 11 de 

1 
A1*a da M. M V Bir No, lu •tm almı llrom.iıryonunda yapı.o. aktır Ta.ıip .nıı 
la u:ı! ..-&08\!l1t ~rlıif ~ Ilı. ısutln~ l:;'r &a;t tWel Jto isy()n. V«"• 

l o,eleri (1'18' - ı•ı> 
CJmi Tutan Tmıtaa.tt 

l!a Bra 

I~ fıl.• 11'71 

.. ,.,. : J 

Ceve}I düğüne 
ç a O ı r.m • t la r 1 
Dünkü pazar günü yine iki yere 

davetti id.m ve böyle davetler n 
pek çoğuna gidemediğim gib bun
fara da g!aemiyerek belki benj 
oralara davet etm ş o:anlan gü.. 
ıendirdim. Fakat davetçilerin bu 
hususta bana gücenmeğe zerre 
kadar hmlan yoktur. Çunkil pa
zar demek, he:e ki§ pazarları de- • 
mek, b:zim iç:n tam minas le bir 
kızağa çekilme günü demektir. 
Haftanın a:tı gününde hem da 
biıikaç işte b"rden hiç durmadan, 
cı:nlenmeden makine g:bi çalı~an 
kafalar iç:n milbare'!{ pazar, adeta 
b r can kurtaran günüdür. Eğer 
srada bu pazartar da olmasa \'&Y 
ha!imize! 

Onun iç:n pazar günleri veya ge
celeri b!z:m g bi adam:arı hitf en 
şuraya,, buraya, konsE:re; müsa
mereye; ni§ana; düğü:ıe kına gece. 
s'nc davet eden~er unutmasınlar 
ki oralarda bize a.inletecekleri en 
güzel, en ı rin, en cana yakın; aı 
nazlı ve nazenin b.r musiki parça
sı bile be:.ld gönlilmüz(l b:raz o]qa .. 
f;8 da beymmize davul tokmatı g·· 
bi gelir. B~z!m g.ıbi yorgunların 
can kurtaranı olan pazarlar, yani 
kış pazarlan b :zim için en güzel et · 
lence, keyıf, zevk delik.siz; pürüz_ 
süz bir dinlenmedir. Onwt için bu 
ıib" davetlere g:demiyorsak davet. 
çiler, b~e gücenmemel·, bundan 
dolayı biz.i mazur ve haklı görme
lidir. Üstel.!k bu daveuer·n ertesi 
gün için b~r de yazı yazma külfeti 
vardır 1ti bu ikülfet bana daim~ şu 
f;krayı hatırlaUr: 

Devey! b:r giln düğüne davet 
eıun:ş:n-. Hayvancağ:.z gülümsiye
rek: 

- Başilstüne gelir:mt 
Demiş ve davetçi, yanından ay

rılır ayrılmaz da kendi k~dine 
şöyle söy~eronii: 

- Mübareklere ya odun lizımr 
dır, yahut' kömür! 

Bu f.kra ıle nedeme-k ~stedijimi 
htb:i anladınız değil mi? 

Ovnan Cemal Kaygılı 

Çiçek 
• 

Şehi rde salgın 
halinde değ i l 

--- ----
Sı hhat m üdürü 

v a z i y e t ı 
i z a h e di yor 
İstanbul Sıhhat Mil~llrliilibulaa: 
Bazı gazetelerd• ç.çek ha..tıJliı· 

nın Beyojhında q.ı:. halinde 
ıbuküm 8ÜXC1\iiwıe C1aU' havac:Wler 
neşredilmifti.r. i.stanbulun lb çbir 
t.ara.fw::da çiçelt sal&.Jı lW.de ~ 
i ~d.ir. ŞJmc&.ye taa.r çoau Fat h 
cıv8l'.lll<la olmak u:zere ) a.nı.ı leU 
vaka görüldü. Bwıların cenup hu
d udumaza k.o~u olan ve çıçek 
vak'aları gö~ yer.ı.erden i•· 
lenlerle a}Bka.$ı olduğu anıaıılmış 
ve çok Ut1 mücac:W!.e tedoırlerıı 
aJ.uım.ıtır. Bununla beraber mem 
lekete girmij olan bu hastaıı~ a· 
şısızlar aruında yay•lmas.ı her U· 

man milınkündur. Çok alır ve 
tehlikel tbir bastalk olan çıçe&e 
tutulmamak iç.n er. :lwlay çare a· 
şılanmaktır. 

Son altı ay zarf .nda qılanarak 
aşısı tutmamı§ olanlardaı:. baıka 
genç, fhüyar herbsm qJlaı:ma.aı 
muhakkak wrette liz.md.r. Ve 
kanw:en mecburidir. HükWııet ta· 
bipler ve 'belediye ı.biplerı ıara
fınaan a~ı meccaı:.en tato.i:k Olwıur. 
Aşı tüp!erlıık büyüklüjüne ~re 
her tüp ile mümkün mertebe 10 
veya 20 k şiyi qılamak tart la ta
bipler tarafından talep vuku bul· 
dukça sıhhat müdürlüiü ile h illa\ 
m-t ve belediye bbib.ı.ık.ler ~ 
aıı parasız olarak verilir. 

Ta.b"bi olan müeS1Ueler, falm. 
blar ve buna benzer yeı lerde bu.. 
lwıac bütün talebe ve memurlar 
ve müstahdemler w amele bDd 
tabiblerine müracaatla kendiskıJ &• 

flaltt;.rmalıdır. 

Hem kaı:!unt mecburiyeti :C. et. 
mek ve hem de bayat w aıbbatı .. 
r ni koıı.ıınak için halkaımzm çi
çek~ ihmal •tmtmelm ...... 
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Don nehri kıyısında 
(Baş tarafı 1 iııc'de) 1 

Sta1ingrad şimal bat.sında yaln12 
bir günlük çarpışmalarda iki bin 
Alman subay ve e"i öldürülm~ 
tür. Rijev bausında Sovyet kuv
vetleri; müteaddid meskun mahal· 
leri ele geçirmişlerdir. Bir Sovyet 
birliğ birçok blolohavzlarla mü.
dafaa edilen bir Alman müstahkem 
mevz,ini zapte..miştir. 

Alman Tebliii 
Bertin, 6 (A.A.) - Alman teb

Lği : 
Şarki Kafkasyada ve Terek böl

gesir.de Sovyet taarruz!an yakın- 1 
dan ve kısmen göğüs göğüse ya-

1 pıls.n mukabil taarruzlar ger püs· 
kürtülmüştür. Bir kaç tank tahrip 
edilmşi 1600 deı:ı fazla esir 
alırun.ştır. Alçaktan uçmak sure· 
t Y le taarruza geçer.. avcılarınuz 
dü:;man p yadesine ağır kay.plar 
verdirmişler ve 12 tayyare düşür· 
müşlerclir, 

Volga ile Don arasında muht ... 
lif şekıllerde in~af eden çarpış
malar esnasında bir Sovyet ıabu.. 
ru yok edim ş, 26 tank tahrip o. 
!unmuş ve bir çak top ve piyade 
silahı alınm.ştır. Hava kuvvetle
rine men.sup nakliye te~lleri son 
dere<:ede güç hava şartlarına rağ· 
men çarpışan kıtalarıı, iht yaçla
r•nı temin etmiştır. 

Büyük Don ita vs Dde soıı giil'.r 
lerde tanklann himayesinde mü.. 
h;m bir neh r kesimine karşı yapı
lan mukarrer taarruzlar geri püs
kürtülmüştür. 

Kalinin i1<! İlmen gölü arasın· 
daıki bölgede düşmanın büyük bir 
tank yardımiyle b.ırçok ooktalara 
yaptığı taarruzıar kısmen göğ~ 

göğüse yapılan şiddet1l muhare
•be.er neticesinde ai<amete uğra
mıştır. Düşman 51 tank kaybet. 
mlş ve yeniden ağır ve kanlı ka
y .piara uğramıştır. 

REUTER MUH.4.BlRlNE GÔRE 
Moskova 6 (A.A.) - Reuter.n 

hususi muhabiri bi;diıiy0r; 
Stalingrad cephes!nde, burulan 

17 gün ı;,vvel başlayan Rus taarru
zu, Hitlerci Aima.nyaya, şimd den 
12 tümenlik ölü ve esire mal ol
muştur. Yaralı sayısı, bunun dı.. 

şındadır, ayr.ca ~nk kıymetli Al
man harp malzemesi yok edilmi · 
tir. 

Merkez t.oephe:ı'ndeki Rus taar
ruzunun bqlangıcından beri de 

A4nanlar burada :ki tümen! k kay;p 
vermişlerdir. Rjev'i kurtarrıııak için 
Almanlar, birçok alay ve hattA tü
men çekerek d ğe CEphelerdeki 
kuvvetlerini çpk ı.zııltmaktad.r. 
Almanlar karşı hücumlarını şi<L 
detlendimtişlerdir. Savaş ilki ta.. 
.raftan da şiddetlenmişt r. 

BERLlN MAHFlLLERl NE 
Dl YOR? 

Berlin 6 (A.A.) - Şark cephe
sinde, aylardanberi hazırlanan bil· 
yük Bolşevik kış taarruzunun hı
zı kırılmışt.r. Ne Kafkasyada, ne 
yukarı Terek'de, ne Sta!ingrad böl
gesinde ve büyük Don dirseğinde, 
ne gen ş merkez cephesinde, ne de 
İimen gö:ünün cenubunda, Sov
yetler Alınan müttefiok kıtalar.n 
şiddetli olduğu kadar elist!kli mü.. 
dafaasına karşı muazzam insan 
kütleleri ve ağır harp malzemesi 
kullanmalarına rağmen, harekit 
bak.rnından ehemmiyetli muvaffa
kıyetler elde edemem şlerdir. 

İhtiyatlı tahminlere göre, Sov· 
yetler bu on dört gün içinde en az 
i.lti bin ıank, yüzlerce top, binlerce 
araba ve ba~'.<a harp malzemesi 
kaybetm:Şerd r. Alınan esirlerin 
sayısı 20 binden yüksektir. Sov
yetlcrin yaralı ve ölıi kayıplarmın 
sayısı ise bu rakamı çok geçmek
tedir. 

Harekf'.t Donun d<ıiu kısmında 
cereyan ed y<ır 

Lond.ra, 6 (A' A.) - Röyter a· 
ıansının Moskovadaki husu.si mu
habiri b !diriyor; 

Dor. stepinde cenup ist kametin
de Llcrleyen Sovyot ordusu Süre
viıll no'nun bat.sında 35 kikımetre
llk bir saha boyUllCA Ş r ırmağı sa 
hillerir.e val'IIUŞ ve ırmağın batı 
kıysında demi.ryolunun cenubun
da bazı kasabaları ele geçrrnişt r. 
Bu suretle ha.rekat şimd. Doz:. kav 
sinin cenup - dıoğu kısmında cere· 
yan etınk.etedir. Bu keyfıyet gece 
barısı r.eşredilen Sovyet tebl gin
de adı geçen kasabalardan da an· 
laşılrnaktaclır. Parş n, Deev, Pa· 
pof kasabalar; ş.r ırmağının sol 
kıyısı üzerinde bulunuyor. 

Sü.reV1kin'nun doğusunda de
miryolumın cenubunda Sovyet iler
leyişi ve son 24 saat zarfında te· 
ı akkıler kaydetrni{tir. Don'un batı 1 
kıyıs. yakınında ilç şeh'r işagl edil.. 
m:ştir. Bufüar Savinski, Nısiııslti ' 
ve Vertme şehirleridir. 

Don'un doğu kıyısında 48 saat
tenber' büyük bir muharebe ce
reyan etmektedir. Bu muharebe 
kuvvetli bir surette müdafaa edilen 
bir köyü ele geçirmek için yap.L 
maktadır. Köyün şim&I batı kesi
m' Sovyet kıtalan tarafından şiın· 
diden ele geçirilmiştir, Muharebe 
devam etmektedir. 

Fin ıstiklali 
• 

Mareşal fla ner· 
haylm günde ik 
enair heşrt.tti 
He:Siııl<I, 6 (A.A.) - Fuı istildAlinin 

25 icnl y.:l dönümü ır.ünı..sebetile ma· 
rcşal Mannt·rheım ıu glinlük emri neş
rt-trnişt..ir; 

-!Fin istikJc\J, ancak harp ıneydanın
da ve pek agr Iect..Jtaıiı.ldar peahas:na 
bcie td-Lıı4tir, B.r dtvletin ı.:. tııklftlıi 
ancak kuvvct..e lcu.:-ulur vo k'uvvetle 
le 'n ed.iı. Biz is1ik..fı.~1rnizi ve v 4'11· 
ğ!.mızı muhat.aza ctm<k iç.in silAhımz 

elimizde riöğıüşilyot-u:z. Bu mUcade:eJe 
F.c ord~ı maddi y.,• m:nnevi kudrf'tinl 
i~bat c:tmişliı-. Fin a.skcr1eriıUn çok şey 
Jıcr istedi~. FoWcat. onların daha fazksını 
da Y•pcakalarına ümi<i.iınU val'tiı;r, 

Amerika bir yıl 
içinoe 49000 

uçak, 32000 tank 
inşa etti 

Vaş ngton 6 (A.A.) - Amerikan 
harp haber bürosunun neşrettiği 
bir rapora göre, Am€rikan harp 
endilstrisi, 1942 yılı .rçinde 49.000 
uçak, 32.000 tank ve motörlü top . 
17.000 uçaksavar ıopu ve 8.200,000 
tonilatoluk geımı yapm:ştır. 

1942 yılındaki harp masrafları
nın yekünu 47 milyar dolardır. 
Harp endüstirisir.ıde çalışs.nların 
geçen yıla n sbetle yek.Urıu, 10 m 1-
yo ltişilik bi.- fazla kaydetmekte -
dir. 

1942 yılı içinde, 13 m !yar dolar • 
!ık verg. alınml§ ve 33 rnily ar do
lar !ık müdafaa bonoou sat.!ınışı.r. 

Doktor Ben eş 
(Bat tarafı 1 incide) 

hesiz haıi>in bltın""'1ı<leu evvel, barışın 
ana temellerini ihtiva ~eıı miltardue 
ııar la.-ırıın .kı.W! sıırell< hal'l!rlanma.sı 
icap etliğini arı.!at.mış ve şöyle domlı· 
tir: 

«Bi:r vey1 iki sene sürmesi pek müm· 
kÜ%ı ola.n ııcniş bir <illnya sulh kon.fe. 
ra11sının mevzuunu teşkil edecek muh 
telif meselelerin ha.llinl gecıktiremey:ı. 
Sovyet RW;ya, harp sonrasının tanzı· 

min<le keOOi payına dilı;<eek rolü tama 
mile yopmalıdır.> 

M. Bene~ şu sözled ilave etıniştir: 
c.Frans.'1.11ın t~rar milttet?d:Jer.in ya. 

nında harbe ıireceğtni sanryo..'""Urn.> 
~~-~~~~~--~~~~~~ 

w ( I" K:v E c UMHU '1 jy !:: rl 
ZiRAAT BA N:<ASI 

h.ı..11ltış 'ldhi: 18118 - S. rmayesl: lOiı.000 000 Türk liTası. 
;;lube ve ajans adeal: 2~ 

.liral n ticari her nevi banka muameleleri 
Para biriktirenler" 28.800 lira ikramiye veriyor. 

Zıraac Bankasında kumba ralı ve üıb~rsaz tasarruf besap
kur'a ile aşağıdaki plana gö anlara SL'!lede 4 defa çeCilecelr 
ltur'a !le aaşğıdaki pltına gö re ikrMr.iye ıh~·tılacaktır. 

t .&. l,ON llrthk 4.oe.i L 11 Ih Adet 51 liı:aiık S,000 L 
• • iM • ı.... • ı.zı • " • t,80I • 
' • Ut • l,M • 

ü • 111 • ...... • Hl • ıt • 1.2111 • 
DlK.:.~AT: Hesaplarındaki paraıar b!r bene içinde 50 lira-

dan aşağı düşmıyenlere ikra miye ı;ıktığı ta.kdi':'de % 20 fazla. 
sile ve~drtir. 

K\.T
0alar aenf'de 4 defa 11 mart 11 Haziran 11 

f:yliıl ve 11 Birincikanun tarih !erinde r;ekilr.-ektir. 

BULGARiSTAN 
NE DURUMDA? 

(Ba' tarafı 1 inci !lllhüede) 
Bilhassa Demokrasyalar A vru· 

pa karasına çıkmak ;çin Balkan
Ian .::ı bir ç ~ uoktası olarak seç
tikleri takdirde ilk dar.beyi Bulıra· 
ristarun yemesi tabiidir. Çüııktl, 
RMyaya luırp harp etmek istem'· 
yecekleri bahanesi ile memleket· 
!erinde tutulan Bulgarlar nılıayet 
kendi topraklarının müdafaası yö· 
nünden hiç b'r bahane vı: vesile 
bulup ileriye süremiyecekler ve 
Balkanlarda ük müdafaa mevz'lte
rini hıtmıya ve dövüşmeye mecbur 
olacaklard r. Her halde Bulgar's· 
tan had'seler ve istikbal karşı· 
sında sıkı bir duruma ır'riyor. 

şVKROAHMED 

General Dögol 
<Bat ıarafı 1 inci sahilede) 

d'len meme göre, general de Gaul
le; F'ransız - Aırnan mülarekesıne 

kao.ar çM~U'Hk, Ji'rans.z hükUmeı.ıne 
""""şı ııucun tenk.tlerinı ve munarıp 
Pıansanın buıun başarıları bir ke.. 
re <lana sayma,. ta ve sozıerine şoy
•e devam eı.rnektedır: 

.Fransız millet., düşmanı Fran· 
s.z orıuısın.aen kovmak ve butun 
haklarını yenıaen aım.ık ıçın yapı. 

.an harple butün :kuvvetıerının oır 
araya topıanınsıncıan ııa~a buş•y 
scem.yoruz. Bu muazzam gayı·eı
te m11ıi komitemiz otorıt.esini, 

•. raru.ı..arın ıçten ve kendılıg.n. 
t;..ıs..e.rd kıeri rızadaı. ve ~·un. 

sız arazisınde Fransız kütleıerini • 
muokavemet ~tra1ındn birleşııren 

o'""l'·ar.n kend.s.ne tevdi etlik· 
!eri vazifeden a.maktadu·. 
· Milletın azmir.e tercüman olarak 
her nerecı.e oıursa oısur. tanz.ım e
d im ş buıiın Hansız ı<.UNVe4eri · 
nı.n o.uşmana cıarbeıer ôndırmek 
ba.ıısı.r.ueki hareketıerıni b !'leş -
t rmel< ıçin ıiı.zım gelen her şeyi 
yapmağa ş ırndıden h8Jllf,,z, F a'1<ıat 
ınuıet, teslımıyeti, düışmanla i§iıır

~ ğ .ali \"e çauşn:ıa salahiyetleri tem
sil eden, haıasK.ar.ara karşı cı ğer· 

lerıncıer. iaycıalanan ve bunu sui· 
isı.mal ey le~ en, şırndi de şeref ve 
vaz.ı.fe muı<aJlJt! ği yapa.ıı insa.ıı· 
ları kabul etınıyor. Mtl.ıet, yabancı 
ile yapııa.n harpte vazı:feıcrıden 

.kaçan ve ınaJıkurn vazıyet sıe dıiş 
tük.ıer ıni gören bu adamların, 
şımd, 'bir dahili harbin çıkmasını 
i.ı:.taç eo.ecek şartıar vı.ııcuda get>r· 
mek suretiyle kemı mukado.erat
larını kurtarmalar ..ıı.ı kabul etmiş
tir. Tunusta, Llbyada ve yahut pa· 
s ıhkte çarpışan Fransız askerleri, 
şu veya bu şahsiyet ır. askerleri de
ğ>Idir. 

bunlar, Fransanın .askerleridir. 
Frans.z millet., düşmanll:. ve hl· 
yanet n daha bır z.arna.n için bırleş
mek bahsir.de evliltlarına güvene
b.lir •• 

DORİOT'NUN NlJTKU 
Paris, 6 (A,A.) - Haıoh".ç Dolan 

W•ııram S<Jommd:ı ıucl<es Doriot bu 
9&balı p:ırtisJ.Birı sı,yasi hedefleri lıAk· 

kında izaha l verın.ş, b..vrak.iarındıı m.!· 
it ihtill\j ışoret,,,,; taşıyan ve 5"'11t.şrın 

den soıır&kı harı:Set tarZı•M s...ritı olan 
büLUn gruplarlo ~ birliğ iy~ımıa ha· 
zır oı.duğwıu SÖyem·~tir, 

Doriot nul.%.unda Aima.nya ile ~ bir
liği yapmt:• kat'! aurelı. azmeden mil 
yonlarca Fransız. mevcut o.ı:ciujunu ve 
bunllınn Yeni Avrupıı uğrunct.a. Alman 
""1<.crcy le YJU\Yana çarpışınağ hazı.r bu· 
lunduğunu bel,~ir. 

AMiRAL LABORD SERBEST 
BIAKILDI 

Loıxlo.a, 6 (A.A.) - Vişi raa)'omırun 
bild.irdiğ:Lne göre 'foıolonda Fr.olnS12 fi. 
lo>umm kendini batırması ncUceslOOe 
A1Tt111n:.ar tarafından tevıkif edilaı ami· 
ral De L>Oord• Vişj hiiküınetinin taJe. 
b• üzer-ine s.rbe.>t bıTUkılmlflır. 

HAVA HARt.I 
(Baş taııatı 1 inc'de) 

yolu hattı üzerinde bir fabrika te
sis ne hücum etmişlerdir. Birçok 
demiryolları tesisleri de muvaffa
kıyeıle bombalanmıştır. 

Yine aynı tarihte öğleden sonra 
doğu İngilterede Nerwith üzerine 
bir akın yapılnuştil'. Bu akınlara 
ıştirak eden bütün uçailtlar fu;lerine 
dönmüşlerdir. 

Papanın hassasiyeti 
Roma, 6 (A.A.) - Papa, Turn 

kardinali Fessati'ye bir mesaj gör ... 
dermiş ve İngil.z bombardımanla
rından zarar gören halka karşı 
muhabbet duygularır.ı bild rmiş
tir. Mesajda şöyle denilmekte
dlr: 

Bu acıları.n fazlalaşmasının Ö· 
nüne geçmek için elimden geleni 

lstanbul Levazım A nirliüindan veri13n Askeri Kıtaat ilanları 
Aşağıda yazılı mevadın pazarlıkla eksiltmeleri hizalarında yıaızılı gün, saat ve mahallerdeki askeri 

satın o.t:ma laornisyonlarında yapıl acakıır. Taliplerin belli vakiUerde a t olduğu komisyonlarda. bulunma. 
lan. 
CİNSİ Tu11a:rı. Milı:Wı 

Kilo 
~------~~---' -~~~-

Lira 
Tem'natı İhale gün, saat ve mahalli. 

Lira 

Çorap çüt 
Patates 
Sığır eti 
Sığır eti 
Kavurma imali 
S.ğır eti 
Buğday öğütülmesi 

Lahana 

20, 000 
100,000 
120,000 
14,000 

180,000 
40,000 

450,000 
100,000 

Teburba Savaş
ları şiddetlendi 

(Baı tarafı 1 bı.eıde) 

18,000 27Q-O 
40,000 6000 

120,000 9000 
14,000 1050 
54,000 8100 
40,000 6000 
14,850 2228 

12/12/942 
11/12/942 
24/12/942 
11/12/942 
7/12/942 

14/12/942 
14/12j942 
10/12/942 

... 

11 Balıkesir 

15 BalıkesJ.r 
15,30 Rami Topçulaır 
15,30 Rami Topçular 
17 Gelibolu 
15 Çanakkale 
16 Çanakı]We 

15 Topkapı MlıiıltEpe 

(2060 - 2069) 

Bclıer kJ......a 700 kuruş tobınin edilen 10 ton san salbwılu kösele ve kilosurıa 
650 kurııo tahmin edil...., 2 ton si7ıth Y•llı kösele pazarlıl<ıla 8'tlın aluıacıııırtll'. 

İhalesi 9/12/942 ~ ııııou 90at ıs ela Ankarada M. M. V. 5 No, lu saıtıın •l· 
ım ~oourıda. y•pıı\acektır. Hor iitisin:n t'lhmin b.W.li 83,000 lira kst•ı tomlna· 
tı 10,800 lirıodm'. Taliplerin belli vak.itte kooılqona gelm~Jel, (1785 - ı682) 

Berlin 6 (A.A.) _ Alman teb_ Kap.lı ....:ı: usuble 6000 çift ar lwııdu?ııaı saotıın alınaaııktır. Mevcut nlmu>e-
liği: Tunustn Teburba muharebe sine göre veya isteklil<>nın gclireccloleri nümune ve tı<klif edec.ıoı..r; !iyatl&r üUrin
sahasın.n temizlenmesine devam de alınabilir. Nümune, O\.ıaf ve hususi ş.r~ı korr..lsyol>(!a go!"iiUıbilir. 5000 9'ft 

ler kundura.sı toptan bir istekliye ihale cd.llobileccği gibi verebilece'ltleri miktarlar 
edilmıştir. Esir sayısı 1100 Ü bul.. iizerin.d.on awhtclJf lst.oklllc,-e do verllebilır. Mu\-.;.Jaıt te.aı>llatı, 4500 lir<Ur. İhalesi 
muştur. Tahx P edilen tankların 16/12/942 c,ıaqoanb& ııüoil sa.at ıs de yaptlacağtndan iııleklilerin ihale -tinden 
sayısı 70 den ve zaptedilen topla- !bir ,...t evvel tololif mei<tu,pl..rıııı.ı ve lem4na1llari10 Harbıyeac Yedek Sl>bııır oku.un. 
rın sayısı 40 dan fazladır. Hava .dakl Aak•rl Posta 920 .. ıın a.lma komi.V"1lıına mi\Mcaatıarı. .ıııot - ı746) 

kuvvetler mi.ı Bone liman.ada ıka- • 
L >' 

raya ç.karlmakın olan kuvvetleri r"ıo'~~' 50 ift . . . . ···-·' ~ıa . ·-~- ,,_,_J uv ı.ll\ıo~ ç ışçı evı qaeı AıGl~l ııa·.ı.ı.. tıneyc ......... ~ • ......,, ..... , ~~ 
ve düşman kollarını bombalamış- 22;1ı;942 sa4 günü ....ı ıı d oAnka·ra<ia M. M. v. 4 No lu aatın al.m& loorrı.i!qo. 
l~rdır'.Avcıl~;.ı dün bu har~k~t ,. ıuıııds. )'llpllacakılııı'. Bor çift evin kefil b•cloll ı9,571 lira .67 ~ hep.>iaio keşi! 
bo.gesınde 14 duşman tnyyaresını b«leli 978,583 lira ~o kul'.UI ilk tomi11&tı 4ı,893 lıradl.r. 100,000 lir:ılıl< - parça 
düşümıüşlerdir. . tr,;;pıor de kabul ediIJ.r. İsıelolôlerin kanuni vesil<l>Larile \ekıl.if mektuplaırnı u..ıe 
AllıERiKAN sözctlstlNE GÖRE oaat.irulcn bir """t evvel koınisyOllAl verm..ı..rı. (1850 _ ı975) 
Şima.J. A!ri.<a Amerikan wnuml ka· 

rat'llfth! 6 (A.A.) - Sözeli, Bi7.<rt do
Jayl:ııı,odn Tabou~dan Metcı:r'a giden 
l"'l •lr'811.nda kuşatıl.uı dıilşınanı ezmek 
için İngi.lıı • Amerikan kıtalan tara1ıo 
clon k•P•ll2D çemberin p.TÇaJaıımıı.sı 
rncltsawylc taııık ko!llariyle desteklenen 
Alm..n p yacl<:.sinin yapllgı. !lçüncü ;ld· 
ctetlıi taaıruzım da &kim kalaığını bil
dirmiştrr. 

1 U:ok&n\llldon beri Alm:ıınl.ırın yııp. 
tığı a.evamılı kerşı.!ı!k tsarı'LIZlar kendi· 
kr"'1e 33 tanka mil olmuştur. Alman· 
lar, h>ıyat! muvasa l" yo.llanm kc,mi,ı 
bul uıısn rnüttefiık haUJ.rı.nı lunnağa 

muıvaff~k c~lda bere!btr, Ttınu· 

ouı> 25 kilooıelrc $ima.I bat>GJnda Djedi
dayı Wtrar işgal et.mlşlcrdir, 

Sfucü demiştir ki: 
cT•buu<da c!Tafıru:Lı h6lcim tepeleri 

t-:ı.mi.zcie tı.rtu~yorıuz. Bu şehirde ne Al
man ne de mil~f~< kuvveti.<r yoktur. 
Btt gnişl"'ı. y~ıkn tank tarpıımaJa. 
rınd' he'1l8.tt.gi bir köyün veya tebrin 
işg.:ıl.in~n hlç l>Jr c·htn't"mi.yeti mf)VCUt 
değil.ci:ir.;t 

Avrupada karga· 
şahklar oluyor 

(88f tarafı .l lncıde) 

400 t<>n sığu' V.)'>1 titUk keçi eti kapalı .ıadl>ı ek;;J>ıneye lwmn'IJllur. İlulesi 

22/12/942 ııü:ıııü N&t 14 de Çoııııırı aıJr..ıüatın alma komisyonunda yapıl~caktır. 
İilk teminetı 2000 l>ııa.dır. Taıı.plerın kanu:nl v<&dtaJ..riLe teltıif md<.tup"'rı,cıı iluı.l<. 
taatino.en bir """' evv..ı l<ı<>ıni9yona vermeıeı'i. (18:M - 1874) 

Aşağı.du ;vazılı elleı•in Jrçab zarf]n 22/ı2/942 ">lı Jl(iınii soat ıs e<I ll<oyun ve 
15,30 da sığır eliinln oi<ıır.!ı.tw.eri Küıaaıy. a,,.lml oatın alıma loomlsyonu.D<ia ,yapıla· 

ca•.ıtLJ.r. Ta.ı.ip;.er.iqı k:ı.ouoi veS.Jtaılat-.J.e tek.ıf mc&tuıplurını .ilıaıc 11&a.t.eı·lllıdıcn bir 

saat evvol Jro~<ın..~ vermoıor;, (1853 - ı978) 

CUll'i ı.G<1"rı Tutan 'I'•ın\natı 

Koyun <'ti 
S"'1< et.i 

40,000 
4U,000 

!im llro 
44,000 
32,(1()() 

3300 
2400 

40 !<ılı lahanıa, 50 toıı pıııasa., 40 ton ,,.paına;,; kup:;lı zıaırfla •ksilt.meye kon· 
muş(uır. lhal.e.;; 25/12/942 Cl1Il'lll güuü aut ıo <U Samsun asıuoı·ı ,.tın ~ l<oın4-
:ronunda ycpı.laaok.tır. 'Ialunıin beQeJi 20,>l>O ıiro MI< tem.naıt.ı 15ö7 lira 50 k\ll'Uli· 

tur, Taliplcım lununS vaıikıtlarile tA>kli! m«kt1>Pl•rorıı lOO:e •utiı.den b .r ıs.aal m·· 
V•[ kom"'3-<>na V<m>eı..ri. (1852 - 11)77) 

A.nka.ıada blr t.ırın ltıı;ıa.•ı ~lı Zal'fla tırneye l;oomııştur. iııııuesı 16/12/ 
ı942 çarşımıho. güll(I saat 15 de Ani<aroda M. M. V. 4 No, lıu sı;tı:n alma komişyo
muıda ,y.aıpılao&ktır. Keşif bedeli 684,6llı.ı.rn 29 lııı1JrUş. Il!t teıruııatı 31,13i ı.'1\ 411 

ltumştur. taJipler:in k.ıww>I veı;;kal<ırile t<1clit nl<'kt"J)lorıın ıiahl" •u.tlaci<ııı l>ir ..,.t 
evvel koml..yona V•rıne.,,.J, (1818 - 18G7) .... 

rwındı m..areşaı Anton~oya. b1r su.t- · 
ka.,-ı yn,pılmıştır. SöylcDdOlğiııe göre, Ma.makla bir p.ıvyon lnşııın kapalı zarj"lo cltsil1ıımye konm~r. lııaı.si 161 
bır 1.'L"'ker mnreş... <'" tı.t(": ctıniş ve yave- 12/942 CI'§amba güoU ı::;.at 11 de Ankarada w.._ M, V. oJ No, lu satın alma kom..isycı· 
rini yara!amııı;Ur. Bir ltııç kişi tevkif nu:ndn yapıl""-lııtı<. K if becteli 144,03-0 ora !<5 kU•l'llŞ ilk leıninaıtı 8452 liradır 
«iilmişt;ı·. Tolipkrm kanuni v.,,,kalarile t.ı.-llı !Mk,upl.ırnu lba.>• ""8.4'.ndon bir ııaat ı:vvo. 

YUNANlSTAN MlLLlYET- ko'lli.,yona vermcl•rl. .1820 - 1869> 

PERVERLERl ... 
Londı-a 6 (A.A.J - Londraya Pıwıdıklıı v<ı i1t1 poırt;& {10) er bin lirııl.ılt sabun alıruıcıktır. Evsaf ve lıu-

gelen hawlere görç Yunanistar.d.ı. sus! şorUarı Jııomisyonda göl'illebilir. Bi, k:Jow,.un muhamm....,, flyo1ı 109 kı.ıruotur. 
çetelerı11 sayışı gittiKçe artmakta- s..bunlar mevcu.t evsafa göre alınOOileceği gibi <'teklll&ı:ı gctir•ccltl•ri niimun• 
dır. Bunların ü~t~ b!'•~·ın fazlas, tahlili <VSIÜ üuriııden d< aboabili.r. İh&le;i U/)2/942 çnr·amb• günü saat (11) de 
Giritte 'bu1ıı.nmakta<lır. 3000 çete· ppılac.'\ğındaıı istekJjJorln l<at'l tem:inatları ile Harb;;vcd<ı Y•,dclt Subay okuluııdı 
cin.in faaliyette bulunduğu tıı.ıımm A.<. Po. 920 satın alına komisy-.na mü ..,,..ııan . (344 - 2110) 
edlınelııtedr. 

Danimarka.da 

Mookıova, 6 (A.A.) - Stdkllıolın
dan alınan bir habere göre, Da.ni
mar kadaki Alman şgal kuvvet
leri kuma.ıxlanı general Hannec
ken, Daruınarka ordıısuu s.dfilıtan 
tecrid edilmesi eınrm verınişt.ır. 

SaLborg garn.izonll!l:JUll şimd.den 
sJahları.nuı alındığı söyleniyor. 

Kopenhagtan geien ha.herler Al 
maların Danimarka ordusuna ait 
bütün silah ve teçlı.:.zatı müsadere 
etti.kl.er.ini b ldirmektedir. 

LİYEJ VE BRtiKSELDE 
~. 6 (A.A.ı - D. N. B: 
L~ego ve Bt'lil:k$ed çevr~~rındc son. 

haflalar xar!ındoa bir çok ballalarruı hA· 
di.sel ri oJ.nTUO ve bir çuk Belçikalı öl,. 
müş veya yaNlanmı.ştır, 4 İlkkaı.ıu1ı,. 
da Almııırı hücum talburları kwnan· 
danlannd;ın biri geceleyin karan·lık· 

nı~ndod slk.ll'11ll bir kurş<Jnia öldü· 
rl!lmüşlilr. 

BELCİKADA BALTALAMA 
HAREKETLERİ 

Britk>el, 6 .A.A. l - Ya.rı r<mı1 bir 
kaynaklan bildlıiiyor: . 

Licgc ve Bl'illtod böJcelerinde son 
hıl!lalar ıçin<le yenldu. bozı baltalama 
h roketkri olmuş ve btm1ar bir kAıç 
Belçlluı:lmın ölmesi ve )"IU'olnma.sit. 
neLcel<nmiştiri. 4 İlikl<~ounda Alm•n 
hücum ltıtalannda.n birinin şefi ka. -
ııa.ınbkt a[tt.aasındn.n sıkllm bir kaç el 
sL!ahla öldfü'illmüştilr. 

yapmağa gayret edeceğiz ve her
kesi, her şeyi su:lh ve ni2arn yıolu
r..a g rnıeğe sevk.etmesini Tanrı • 
dan dileyeceğ ız. 

* Tahmin bedcli 70,000 Jina olan 700 M & ıürgen veya kzyin k>l•sı Aııkara m..-
kez ol.mak üzere 760 J<.l]ometre dahiliıxloki ista.yanlard• Yagond• t..Uim lopta'1 
voya parta parti pruı.ırlıkla ek.s.iltmeye k:onımışltu. İhalesi 10/12/942 P<l'ŞGffi'be gU· 
ı>il saat 16 da Anka~ M. M. V. 4 No, lu satın alnın koınL•yo.ıı·ooa yapıkcaa<tır 
İsteklilıerin ver«ckkri miktar üzerinden knt't temin-;lllarlle. bol ıi vılkittc ıkomisyo. 
na ge!meleti. (ı887 - :1.120) 

' 
Buraya, 
TUNGSRAM KRIPTON'dan 

baıııka ampul giremez ı 

A~EliLOPiRiN NEŞ'ET TUNGSRAM ~~o[?1J@ro 
Grip • N z'e • Baş ve Diş ağrıları 

SOCUK ALGINLJGINA KARŞI TESİR1 KAT1DIB. 
2 lik zarf ve 20 lik tüplerı her ecıı.rıeden arayıııız. 

• 

.. 


