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ı , v Yeni liyihalar -
Milli Müda/aa için 60 milyon_ 
.lirafevkalade tahsisat ist~ndi 

• ....ııt.Ji ~-~ 

Türk parasını koruma kanununda 
1
-l tadilit yapllai:ak~ cezaı&r artırı ıyor 

Ankara 7 (İkdam muhabirin- ' 
den) - Hükilmet Büyük Millet 
Meclisine yeni bazı kanun layihala
rı vermiştir. Bunları sırasile bil. 
diriyorum : ' 

MillS müdaıfaa ihtiysçlan ıçın 
iM ili Müdafaa V ekalctıne 60 mil. 
yon liralık fev.ka.IAde tahsisat ve· 
rilmesi hakkm~aki layiha. . 
· Fe\•kaladc ihtiyaçlar için · Milli 
Müdafaa :vekaleti tarafından ha-

. riçh..ı memlekete iUıal edilecek mad 
nelerin gümrük resminden mua-
1iyeti hakkıdaki l!yiha. Bu U\y:.ha 

Milli Müdafna, Maliye ve Bütçe 
· encümenlerine havale edilmiştir. 
• Türk parasın•n l .• :met ini k_oruma 
kamµıunda tadil!t yapılmasına da' r 

bir kanun layihası İktisat, Adliye, 
Maliye ve Bütçe encümenlerıne ha. 
valf'l edilen bu layiha ile istenen 
tadilat bilhassa mevcut 'kanundaki 
cezai müeyyide1ersn arttır.ılmasıı.ıa 

aaırdır. 

Maliye Vekileti müfettiş ve 
.kontrolörlerinin yevr.ıiyeleriııe 2am 
yapılması hakkındaki layiha. Bu 
layıha da Bütçe cl'bCümenine hava
le edilmiştir. 

Bunlardan başka Zonguldak me· 
busu Refet Vaı·dar da 29 yaşına 
girdik1ıeri halde maiyet memunuğu 
hakkını lkaybermemeleri icap eden 
yüksek mekteb mezı.nlan hakkında 
Büyük Millet Meclisme bir ıkannn 
teklifi vermiştir. Teklif Dahiliye 
Encümen-ne havale edllmişti'l'. 

Ne v 8 rse k ı ,:nü5üôiiii5üôaB•··a=·:;=55~ 

·az d ı r.. ı lf alyada dua 1 -Va.rlık vergisi günü !apıldı 1 
ı , - -ı 

Biitün muhalcemema tek 
p y ıçın çal11malulır: 

Papazlar Allaha ~ 
son zaferin ke n• ! 
dilerine verilme· ı 
si için yalvardı ~ 

Türle oatanının •eUimeti, 
Tiirlı d; uletinin lnıuueti •• 

Yaan: ŞVKRV AHME.D 

·F ransacla, fare etinin lezzet 
• ve Pda kıymeti üzerinde 
·· !konle:ranSJar verili)'• ve 

. ( 

ıı ltalya~ iıçilerin de 
~ı Almanyaya götü• 
( rülmeıine baı.andı 

gtin}Uk 100 gram ekmei n yanın
. da farenin nıwtemmel bir katık 
·· ôlaD.leceti halka anlatılıyor. Bel-
., çiuldil bir d Hm ekmek bulabtl· Ankara, 7 (Radyo gazetesi) -

mek en bUytik bahtiyarlıktır. i s- Roma radyoou tı\rafından bildird-
· ·,ı.çrocte Jmıntı en son haddinde· len bir haher.c göre dün ltalyar.ın 
. d r. Polonyn, Çekya, Ukranya, Ru- her tarafında iman günü olarak kut 
nıattya, Macar.stan, Dolanda gibi la.nrnı-ş ve İtalyar.ın ·zafer dçin 
memleketler halkı yumurta, e-t, dualar cd.ilmiş, papazlar bütün ki-
sii.t, ·yağ 4en.4ftl g.dn ınadde1erini liselerde son zaferin İtalyanlara 

. çolotan unırtmu§ haldedirler. ;yu. • ~<lınlınası içaı Allaha: dun 
nanistan kıyılarında haUt sonu ctmişlerq:ir. · 

· gelın~ insan yıtmlan hal nde, çı· Roma bom.'balanırsa Papanl.r., şe-
lkageleceık b.ır buğday vapurunun hiri ter.ketmiyeceğ iıabeıtı mem~ 
-yol.unu göM!tlemektedir. Bütün ınuniy.ei uyandırmıştır. 1 

Avrupa. gıdasızlık, yakacakSJılık ı Aıl>lukıa §İddetlenecek ı 
· ·ıztırabl; ean telip içindedir. Av· . Ahıka.ra 7 (1tadyo· gazetesi~ -
· nfi)li böyle olduğu g .bi · dünyanın ı lng Ih iktısadi harp bürosu müs
diğer yerle-ri de -yer yer ve çeşit çe tcşa;rı Di.rııgil Fut verdiği ~ r.ı~ 
ş1ıt k.Huı.tıılıar, mahruıniyetıler_, u:tı- l t0wkta İtalya etrafındaki aıblukarun 
raplar içindccl:r. Rusyaya silih ka· 1 daha sıkı bır hale getı.rileceğini 

Merkez cephesinde savaş 
Riiev -· Viazma arasında çok siddetli 
·mu.h·Brebeıer- haıa ıe-vaı idiyor 

. 

Bazı Sovyet birlikleri Alman . 
hatlarına nüfuz edebildi 

Mo&'kova, 7 (A.A.) - Öğle 07ıeri ~ l 4Ü§ırnıao ınildıafaaları için~ t..a.rruzı ha Mcı'kcz ve ı;ima1 kt'Simindc d\lşman 
credilen Sovyet tcıbllği elci: rwtlerine devam etmlşleı'Clir. ı yine boş yere taarruz etmiştir, &zı 

Stnlinarııdın ~wl kıamaında ~ ALMAN TEBIJGiNE GÖRE.. mahallerde ıı.ıicnç gedik açmala mu.vat 
lrolları.m~ 3 dJüşman bloım.vzım hanıa- Bcrliın, 7 (A..A.) - Alman ordula.n .fak olan düşman mu.kabil hUcıt.'l'lları· 
:rıa uçuımusl.ar ve 60 Abnan öldilrmOs ba,Şltomutıın]ığı tabliğl: mızla geri pU.s:ldlrtlilmii,,t{lr. 

'lerdlr. • . Tuapscoin ~tinde kuvvetle tahkim Başkıa kesimlerde tapçwnuz cWşma-
Sta\!ngı'.ıdın şııınnU garbıeı~ kuw· ccUlml§ bir da! mevz.ıi Almn.n kt.:ıları ru.n hare.ket mevzilerini ve 37 taınııt ve 

vetlerim!ıı me\."ZllG1'irıd ta.hkJm ctmiş!er-

1 

tara.tından hücuınla 7..ıpt«Ulm.iş, ff:'i den .zıırıhlı taşıtını tahrip etmiştir. 
.c\ir. Alınan tamamlayıcı haıbcr)ere gö- ra.zıa mevU işgal cdilrni.ştl.r, ö i 
re bir SO\'Yct teşkili 800 düşman asu· Te~kln §imallnde, Volga ile Don n- R rrn.ıt 1\IUHAB Ri BiLDmIYOB 
nioi yruc etınis 19 tmıtı tahrip veya :ıwa rasmda ve b!qük De>n kavsindP dil§· MGslrovn, 7 (A.A.) - Röyta- ajan. 
lammaız. bir haılc getinniştir~ B u suret- m311 mulu.r~e hattm:ı taze kuvvetler Slntn hll6U:Sİ muhabiri Hıırol.d King bil-
le bir tek ~ düşm8.iıa verdirilen l!le\1tetmek 6 u..e14yle Alınan • Rumen dir:yor: 
!kayıplar 1600 ölil ile 37 ta.u'kı bulmuG· mevzilerine beybucl-0 h~unlarda bu- Slalirıgmd önlerinde Rus taarruzu 

t~~blingrnchn cenubu gatlbisindc bir lunmuştur. (Dcvamr 4 üncü sayfada) 
kı:!ç Jte.9irndo ~nmız ~, mils 

tahk.em tne'VZilıerden ~ıı.tr.arml.şı.rciır. B:ış \ 
ka bir ktsimdo bi.r diiŞmeo t(n'k birli· 
ğ~ ibır'" piyade binl.!ği:mizi tecrid etmek 
te,şcbbU"Sfuıde bulunmuş ise de ta.rııfı· 
mıWan ~pılan muk@il taal'r'U:ı netice 
Sinde -buna rnuıvııdi'3k oiarrıaıruştır ... 

M"rkez cePJıes!nde 1000 !kadar Al
man öldlirtnU$Wr. Bir ıkesimde krta· 
la~ il~e ırmrvdra.k Oılarak 

Şarlonun 
Hitabesi 

• 
Met.hur .. liat J'adyo 
konuşmasında Hoca 
Nasraddinin lir hiki-

y.e sini anlattı cephes=nde: Bir Alman :topçu birl:ii bir mes'kCln yerde 
Sovyet aSloet-lerine brşı ta~a haz:rlanıyoo-

Amerika CilmJnıJ'l'eiİI Rmvelt 
(Zafer) sembo.Ui olan ·V~ ~ 

selim v~ 

Amerikanın harbe 
giriş yddönümü ---·---
Ruzvelt 
Diyor ki: 

---··---
"Zafere i lerlediğimize 
dair yapılan vi ... in" ne 

kadar kuYvetli 
olduğu görülecek" 
Vaşington 7 (A.A.) - Reis Bc>

-OSeVelt ordu ve donanma mecm.UL 
Sllll ~ albay JOho. Callau o'h 
Lamghlin'a bir mektup pqemı~ 
tir. Bu mecmuaıun ilk sayısaıdi 
çıkacak olan bu mektupta Cwn • 
hUrreisi şöyle d~kteclir: 

Müşterek harp gayretimizin ba
riz yasfı ·birlik, Amerika halkının 

Cbevamı 4 Oacl ıaıfHa) 

• 

iTunusta Mihvere karşı büyük 
ı bir mukabil taarruz başladı 
1 - - - -- --------

T eburba ve Cideyda' dahi hakim 
mevkiler Müttefik kıtalar da 4ar mü.ttefikleNnden butday gidi- oil(füniiştir. Müsf.e.§.'lİ' cAvıııpada, 1 

)'Ol'.:. .. ' tDıtilterede ve Aıner.kada Jtalya . .kadar harbe dayaıukslz 'bir:: ---------• ----------

, taııditter her gün biraz da1ıa artı- memleket yokıtur •• demş ve abıu- 1 · Slrenaykada Mareıal Rommel . kuvvetlerine kartı ··yer n Jıa)k biraz da.Wa sıkıpyor. ı ka çemberinin daralması ~in lık] ._,. .. 

BUtün bunı.na dl§lllda yine bu- çate göstermştır: b - i: biit, Uk ve ka~'t neticeli taarruz bugünterde bafllyor 
tün bu insanlık alemi yer yer Nl 1 - Akdenuin diŞnanlar tara- ı ' 
g bi kanmı d.a akıtıyor. Harp, ö· fır.dan kullanılamaması, Cahı;Mıe Chapl=tı (Şar1o) n~ Kahire 7 (A~.1) - 1

Bugün neşre: ı Dün keşif lkoHarımız El Ageyla 
ltün, yaqm, ldtal ce~alaemi sav· bir pozu düen müşterek ng! iz harp teblı- civan.nda faaliyetlerine devam et. 
rwıtu bafüıM bepri y yıp ~ _, (D'evamı 4 üncü ~JP.!.fda.) _ Yazısı dördf.incü sa.yfad41 _ ji: mişlerclir. Uzun menzilli avcıları--
mllril7or 1 mız düşman uşıtlanna taarruz et-.= : .. ~~.ı!: · ~ . ·Yarında· n ti b a ren :?;::bv.:g~0~:'T'~:yy~= 
her zihayata: • · • _( ·bölgede batarya mevziler!ne hü· 

Allaha bin tUki1r Mili Şef 't Ik d B k h •ı 1 cum etmişlerdir. Düşman mahdut 

!:::.ı.;ı:-:=:-..:~. ~ , am,, üyü . acmı e ve ! 1 bir f•;;:y~:~ı;::;~1 
dütebilir? _J h · • b • k •ı J k ) ı Roma 7 (A.A.) - İtalyan tebliği: 
içia1:1!.~:a=~:ı: aa . a zengın ır şe ı ae çı ıyor ~ ı (Devanu4üncüde) 

w sayın Saracoilwıuıı zeki ve \ K~ıt siparıişler=mizin vaktinde yetifmemesi 1 geler.leıiy ·~ semtı!uı husus yetleri, ihtiyaçları, ma-! 1 
pratik tedbirleri ıle önlemi!'~- 1 yüzünden bugilnkti şekilde ve bafka bir matbaa- hallel~1ır.. anuları, dertleri ve meseleleri ürer nde (' 
Bir damla kanımız mı akb?. BU 1 da ba~laraJc çıkmak mnmda kaJ.aıı pzetemiz ya- kon~acak ve bunları cMahalleler Konuşuyor> baş-
~ z mi yııluld.ı?. Biırimizin 1 

1 
J'ıa "ababıan itibaren 1~ne büyük bacmiy.le, mfl.. lığı altm<ia s!u! anlatacaktır. • .. ' 1 

iti mi 'bozuWu? Karanlaba mı 1 tekamiı ve zer.gin b1ır şekilde çıkacaktır. Esnafı da d ·n·ıyefl,, 1 
kaldık?, Aç mıyız?. Gıdasız mı· ı d 
yu?. Aradai.mız hayat maddele- 1 Muta yazllardan Diğer bir arkadap nm esnaf t~rini, 
r:ııden herhaqi birini bulamaz b k · h .. bu.kalı, :Cıı· ccıy ı, kunduracıya, meyhaneciyi, terzi· 
halde miyiz?. Prwlanmazda 1ıerı 8t 8 8 r 8 Un yi, kasabı, hl.kçıyı, 9ebzeciyi bülasa esnaf zümre. 
şey var, bekkal1arım.z her teYi rd aske sine dahil Mttüıa suı-at ve 1icaret erbabını dolaşa-* Ce.ı.!lıt:J~ e son ıi vaz~eı• izah ve ıt.ah- cak, 1 utiln il ıtiyaçlarını, ~1tiyetleri:ni, arzularını ve satabiliyor, vitıtimlerde her şeyi ı ·ı , 1. t ak ı ı, r 

ı eaen c'l.!.J\.eıı rn 8 ey bugimütı ıcaıı.:a.rı.na gCJre dü•Uncelerini soracak ve boıl bol ıörebiliyoruz ve ietediii- * ş ı... 1 l . ......ıı,.; r ~tı ,___ :r 
c.ı · ır mese e era ve ~ .... r ın n •J111 yaçıanıuı :o·azarakbr. 

mizi alabi.J..yoruz. ) tesbit ed~n •Şohir Davalan• başlıklı yazıyı, Türk y<nin en csk.i !halk gazetesi olan cİkdaım• 
Dört harp yılı içinde, bari>in ic- ) * •Dl''.lctoı d:yor k • , cAnsiklopedh, m<'mur, tac.-ır, esnaf, işçi, du~ yet m ve mütekait 

tinabı pyr.i kabil olan tesirlerine 1 * ·MerrJEıkette ikdam • ..sütunlarını, her ~uuf ~}kın d lek ve arızularını, ıi!htlyaç ·ve şi· 
ratmen clevlet mMineei her yer- i ( ;, ahalreler konu,uyor 1 lkiyctli>.rir.ıi açacağı hususi bir sütunda kaydedecek, 
de blltün imkinı ile çal.pnlf, Or- 1 - - ~oracakları S'\.&allere cevaplar vererek işlel"'.ırı Jro. 
taşarkııı ~n bily~ ve kuvvetli or- B ı c.rJ..aoaşımız, İstanbultm mahallelel'ir.ıi do- laylaştırmağa ve olrurlamıa bu suretle de hizmet 
cluu halinde Türk ord~ en Ia'ii:ır-ak, ırıc:lı.r lle mürne,ssilleıi ve mahallenin ileri ~mc~ cobşacaktır. • ...... .... . 

mükemmel prtlarla bnienmlf, h er l '-' y b h b• ~'tkd . 1- v <Dn•• , ~ ..,.. .. > arın sa a ır . am,, a magı unutmaYJnız 

Almanyaya yeni 
Hava akınları -. 
Alman teblllll bir 

çok hasarlar 
olduiunu yazıyor 
- Yazısı dördüncü sa.yfada -. 



SAYFA -.Z 

S-UL TAN REŞAT 
-~=:=;::;;:V E 

Bir buçuk 

milyonluk 

dava bitti 

lct'mmmm~r1ıa roıs PourıKAl 
1 TiHATCI A 
j Vaııcı Z YA Ş AKiB No. 77 

Biiylik b r siWU:etle, panııaklıı· 
nııııı ucıınu, yeleilnln ceb ne dal- ı 
dırdı. içinde, sultan H•midin mü· 
hiiriı bulıuıan allın örme k.eaey• 
çı.k.ardı. 

- Bııyı.ınınuz. Emanet· hiima-
yuı::u tulim ediyonmı, 

1 
Derkeı:ı, alt-'< kesey» Hacı Ali 

Pa§~Y a ıı.zattı. 

* Kamil paşa, wedildiAtnden <io-
Jayı Jta.t' yen mü.leessir olmadı. 
Çw.kü ayla.."daı:ıberi aleyhiı:ıde ce
•ey~ eden ded..kodıılardaı:ı ıısan
~tı. Bu dediaodular <iolayısiyle, 
&Wıiiıı ~irl.nde ı>ultau Hamid ta· 
•afındaı:ı ağır b r darbe yiyeceğine 
da:r de, içinde daiıni bir korku ve 
\lziil:tü vardJ. 
Buıuı biı:ıaeı:ı JUmil paşa &ada· 

retten azliı:ıe mü.teess r olmak şu 
tarafa dursııı:ı, bilik.is büyü.k bir 
memııuniyet b~tti. Ve N şanta· 
şı.ndaki koıl&ğı.ncı.a. ıWva <>Jesi· 
ıııe çeklldl. 

Saray lıafiyelerı mesleklerinde, 
çok si.steı:nli br u.sı.ıl takip ederler
di. Jurnal mevzularıı:ıı vakit va
lrııt değişt.ırirler, mii!sidliklerine 
~ etmu istedikleri §&lıJiyet
~ ayrı ayn s.çerlerdi. 

- yani İttihatçılar · te<iarlk etıtikle
ri gizli vasıtalarla, lsta.nbıılda ·bü.
yü.k mikyasta bir <htil&l haz:lrlığı
na &lı'işm şlerdir. Bu ilit:We, hü· 
kılın tin en yüksek makamına çık
mış olan bazı mühi.ın şaha:yeUerln 
riyaset edecekler. de ayrıca i§itil
mişt.r. İhtiWin gayesi Sultan Ha
mid hal'etmek ve oı:ııın yeriı:ıe 
velıaıht Reşad efendıyi iıcl&5 eyle
mek olacaktır. Ve bu hareketin de 
pek yakıl!da ~ bulaı:a&ı teıııin 
olııı:ımalctadır. 

Sarayda, dama bil' tercii.nıe hey
etı bulıınıırdu. Ve A vrupadaı:ı ııe
leı:ı gueteler kıuı:ılar tarafından 

derhal tercüme olıu:ara Sultan 
Ham.icie 1akdlm olıınımlıı. Bu .iki 
gazeteı:ıiı:ı havadis de usuleı:ı pa· 
d.şaha takdim edildi. Zateı:ı o 
&ilı:.lerde aldığı jıırnaldaıı. büyük 
ôir evhama kapılaı:ı Sıılt<m Hmd 
'büSbü tü.n teliışa aiı'<li. 

J ıırıW. ile bu iki gazeteniı:. lıl rı.
birıne pek yakın olan havadisler.. 
arasında bü.yü.k bir mü.nasebet ol
ması çoık muıhtemeld.i. Bu ihtimali 
.ı:au.rı dikkate alaı:ı Sultan Ham:
din akıma, herkesteı:ı evvel Kamil 
pş.şa gel~. Hemen saray /baş kita
~ti vaı;ı.tasiyle Kamı l ~aya bir 
te2kere gönderdi. Hem ·ba& mesele
si ve hem de bu aazete havadisler. 
h ekkmda i2ahat istedi. 

Kamil pqa, y ne bazı 'Rh lli'•e 
oltiutları.nın etrafin<l.ı clolaşmıya 
ba§lııdığı.nı ııı:ıladı, Ve lıa•!kati a.n· 
latnuya mec4~ !taldı. 

Belediye elektrik 
firk inllen istedi• 
Ai parayı alamadı 

İst'!nbul Belediyesi i~ eald Elek· 
trik Şiııketi tas:fiye heyeti arauıda 
Jılr buçuk milyon lira!Jık bir alacıı.it • 
-~~ ıhtillfı çıkmış, dav• Asliye 
Dördüncü. Ticaret Malı.kemeııin.e 
intikal etmişti. 
Yapılan ıddiaya göre Belediye, 

kendi rnüeSS<;seler> için sarfettil' 
~ık bedellerinden şirketin yii.zde 
50 ten;ı'lat y.ı.pması !hım geld.iAi 
halde, bu tenzilatın yapılmadığını, 
fiat faııkının bir buçıık milyoıı. Ura 
tuttuğunu, şirkeı ise hiikWı:ıet flr
keti san.-ı alırken borçlarıaı. ibra 
~ttiğiui bildirmekte idiler. HattA 
şir.ket ııvukatlan bu davaya bak.. 
manın mi.':zıkür mahkeme ialahi· 
yeıi citşmda olduğunu bile iddia 
eımışlerdi. Mahkeme, salahiyet dı· 
şı idd ;ısını reddetmiş, fak.at; hii. 
kumetın şirket borçlarını ibra etti
ği iddiaslDl doğru bularak şirkete 
hak vermiştir. Dün verilen bu !~
rara göre Belediye, ş'rketten bir bu
çuk m'lyon li~ı.1t flat fıııikını ala· 
maY""alctlr 

Yeni lıa pte ( f ertl) in 
Kalıramanlığı." 

:Su harp patlat paılamu ltlitüa 
dilnyllya ııeıış.tli •b&r Pflwılık ya.. 
yıldı. Hemen herk.u WY!e diİfü
uilyordu: 

..:.. Ordular kalm çelikler içinde 
hüc:u'ln .diyorlar! .•. GöriiDıllrde .in
san yok llti ona karşı kahramanlık 
•de.sini ••• Yeni harp lekniğiııde fmi
leı:ı:ı kahramaı:ılıtı artık pare. et. 
.ınezl 

Evet, bu kay~, görünürde bir 
dereceye k.ada.t haklıydı. Kaluı çe
lik derili kudnrmUJ gergedan sii. 
rüleri gibi sat.Uran motörlü ordula
rın m~i iiz~ine, tek b"r kahra. 
manın süngü.sünü çekerek atılışı 
bir fayda ifıı,ıle etmiyoı:-Qu. 

<Bu böyle olunca ferdi Jıazp ıa
mamile tarliıe karışmış ve yerini 
kütle harbi tı.mamile almış &ibi &Ö
ıüodil. 

r-ı HAYRI lflUHlDDll' 
Fa.kıt harp ilerledi. Ferd, bu 

•Aır çelik harb makinalanııın mah
şeri arasndaı:ı sıynlmıık için '1rpın· 
dı ve ferdin kahramanlığı nihayet 
tek bir makinenin imJtinma yapı
şarak, fırlatılmış bir QlÇak gıbi, ha
v•ya f~rabildi. 

Bu makine, tayyare ve bu kahra· 
man tayyarec dir. Tayyare, bugü.ı:ı, 
büUin lbarp şH&h!an ~in:C 
üstüne fırlaınıotır. 

Bu ma!kme bugün feıdiıı sonsuz 
ıkahramanhğmı yenideı:ı dırJl~i 
'bir mekine olmıqtıır. Yedi yü;ı si
llhlıya 'karşı tek başwa yürüyen 
Türk efes.ne = ~aşıyordw:.ıı:ı:? 
Buııün tayyare, oı:ıdan da daha 

!büyüyebilecek bir kııhraıı:ıaıili&ın 
kuşan<hit ıbir ııilihtır ; 

Bir tayyareye atlarsı.nız, ve cm 
.b nlerce tank alay larnıın mahşeri 
üsWne atılabilirsiniz ve dii§IPanı 
ta car..gaıbı.ndan vıırabirrs niz. 

'O'ç beş Japoı:nın Pearl Harboıır· 
da ımıazzam bir Amer.ika donan -
masmı yerlere ser~ği ~ lbi. 

Nitek>m ordulann tebliğlerinde 
bile (sayı üstünliıt'J) tabii bir ö.zilı: 
gibi sık sı.k geviş getirilmeye b~· 
landı. Eminim ki çok insan, bizim 
2eybeık türkülerimizde yediyii.z ati. 
şiye kar.11 tek b~ıua yürüyen efe
lerimi:ıi. geçea asarların yaşanttıli 
esatiri gibi görmek hüznüne bile 
kapılmışlardı. Öyle yo, bugünkü 
kütle harbi sistemind~ sayı üstün
lüğü şecaattan daha Wıtüı:ı bir kud. 
-et olmaz ını? 

.Askerlilk mü.~ı stratejler 
tayyarenin harp bit>I' ıti :bir siliıh 
ıolamıyacağLlll ne kadar iddia e
oder lerse etsinler, !be!> ınanıyorııın 
ki bu 'harbi de yine ferdin kahra- 1 
manlığı ve or..un kahramanlar sila· 
1u 'b 'lirecektir. Lokanta aarıonları 

birbir l ıri ne girdi ---·-- Yeni Mahsul Zeytinyagıarı 

Klıı:ıil paşaıı.ın d, böyle birr 
ıtalıavvüle sebebiyet verdi. Saray 
haiiyeleri, !bil' müddet kend sindeı:ı 
ellerini çekmişler, Joo.naiın hücra 
bir k~eslııde, ya'ba.ncı hı ç ibir k:m. 
senlı:ı y!iıünü görmiyerek münze
vi jJlr hayat geçiren K&ın:l P8i8 
~eriule durmı.ya J.ü.zıııııı gönn.e
m şlerdi. 

Fakat bu vaziyet, = sümıedi. 
Kimil paşanın a:zliı:ıd~ bir buçuk 
sene sonra, Sultan Hamide, çok 
dikkate ~ayaı:, bir ju.rı:ıal takdim 
~dL 

Baş kitabetin rıe:z.ker@ı:ıe, o da 
bir tezkeıe .le cevap verdi. Bu 
'tezkerede,~ ebıaSe.Q \UUO z11m,andar,.. 

iberi m de ilıaııtalığuıdan mıı:ı:tarip 
olduğu .oçlıı, biraz bava deg ştirnıeıt 
mak.sadiyle S<Uıahları, oğluı:ıuıı. E
re.cköyüı:ıdeld köŞlcii.ne aidip aık • 
şa.mlıın y lıı.e konağına ®nmek fik 
rinde olıdugımu açikça, :ıikretUııten 
sonra, gazete havadsleri.ıı;n a· 
"'l ve esası.na dar içbir şey 'bil· 
medi/{ni kat'iyetle :iade etti. 

Çırak ekmek tıça·1 

&ık ite , arkadd•••ntiın l~Fı~'i.la~a- ~ıkarifı.:' ye.slfertt~tin-iki. 
arnını •• il U . d atıldı 

Evvelki gece Beyoğluı:ıda İstik· r. z. r 1 n e n • 
.al caddesindeki Hüsniltabiat lo- Yem mebni zeytinyaja ~ 200 lnınıştaıı piya.. .. ya ~-

tır blııi m•hwl yııilaım fiyatlan l'4l 180 kıını? kadar dilpııiiştü. 
ze~t'nyap olduiu eı"bi sadeyağı stoku d.a '9hirde b<>lclur. Tutulan 
ı-aplanlan fObrimilıcle 1 ·8 b.\n teneke sadeyağ stoku bıılunduiu tes
hlt edilmişt'r. Bu yqlac Siverek, Marcli.ıı, Diyarb~ yqlancl&r. 
Tnıbzon yağlan toptu 310 kıınıfa kadar dlifmülUr. D"jer sadeyııi -

Bu jurnal& nazaraı:ı KAmll paşa 
Avrııpadak! İttiluıçılarla, gizl~e 
miinasebeı ve muıhabereye giriş· 
mlşti. Fakat ikamet et; ği 'konak 
şiddetl! bir tara.ssıı t altında bıılıın 
dUğu için, Avrupa ltı. ibatçılar= 
İstarıbuldaki vaaıtalariyle filen te
aıua geçemiyor, onlarla yüz yüze 
gö\"iiplek. fırsatını 11lde edeınıyor
dıı. 
Bınıa binaen ıhenüz aşlayaı:ı 

yaz mevs sn.ini geçirmek için ak
ıabalanndaı:ı bir4ıix:. bağında.ki 
köşke nakledecekti. Ve orada, (er
babı fi!Sad) ile görüşmek .imkan.
laruıı ele geçileli' leookti. 

Sultan Hamid 'bu jlll'lllllı alil" al· 
ıııaz, feu hakıe telaş ettı. Ve giz
li vasıtalarla, derhal tahkikata gi. 
• tı'. 

Tam bu tahkikat icra olunurken 
Belçikada iintişar eden (Oryaı:ı) 
ismindek gazete ile Pariste çıkan 
(Elııo dö Pari) ga:zeteııiıı:r.. .:ıon 
ni13halan İstanbula geldi, Bun-

larda, hemeı:ı heme.n birib~ilı ın 1 
~' c#ıııU üzere şu mwd.e birer 
fıkra müı:ıderlçtl. 

(Parb ve Mısırdaıti Jon Türkler 

Falı.at Kamil ~ ;a liywd.u ki, 
bu cevap Sultan Ham.idi tatm:n et 
myecekti. Buna biJı.aer.. hiçb r gizlı 
harekette bulwıııuıdığma dair pa
dişaha lı:aı:ıaat vermek için: 

(Eğ.er zato pıbaııelerinin bııı 
kııllaunın sadaJ<atinde :ıerre ka· 
dar şü.pheleri varsa sarayı hüma
yU!lda bir oda gösterilsin. Orada ~ 
met edeyim. Veyahut müsaade: şa
hane viıki olsur., Alılkfıda bulunan 
çilUiğime çek.leyim.) 

Mealinde Ht şey teklif etti, 
Tı;.b.idir ;ki Sultan Hamid, bu 

iıô tekliften hiç bir r.e muv&Mat 
göstumedi. 

- Konllğurdan hiç !bir yere çık 
muıı:. Ve hariçteı:ı de h ç kimse 
ile temasta bulummısın. Kendisin
den evvel azJ.olunaı:ı sadraumlar 
da öyle yaparlardı. 

Diye, hılber gönderclı, 

(Devam, 1llJf') 

kar.te5;n<ıa kanlı bir vaka olmuş, 
ouçlu yakala:ıumştır. • 

Bu lokantada ç.UlŞ2n Hakfu !H!ç
yılmazla aynı yerde ~ırak HU. 
seyin, lokantanın tem!zlenmesi me
,..,ıesıncleı:ı birbirlcrile kavga etmiş. 
!eceli•. Kavıı• kı~~ca, Hü.~eyin 

eiinc geçirdi.ği b:r ekmeJ<. bıç•ğı ile 

Hak.kıyı lkarn•ndan yoralıımıştır. 
Tahkikata dev•m olunmaktadır. 

Vill.Jtt PuU 
tcıtnll 

C, H. P. V'li\.y<t Parti kongresi. 
nin bayramdan sonra yapılmasına 
kırar ver.!mişıir. Parti idare heyeti 
ı·eısi Ankaradan lazım gelen izahatı 
almıştır. 

Cün g<c<ki yar.gıJJ 
S'rkecidc Ebussuud caddesinde 

avukat Behram• ait 41 numaraiı 4 
katlı evin üst katında, dii:ı akşam 
18 de yangın çıkmıştır. Y aıııgu., 
itnaiye tarafından söndürülmii§tür. 
Yang;.nın sebebi ı.~ırılmaktadır. 

!ar - 380 - uo kWl&f arıı-daıhr-

Balık İhracatı -Con urulmuf ku• 
-tulard• b•llk,, 

ihracı b•tl•dı~ 
Şehr~zlk •balık ihracı ~ittikçe 1 

e.hemmiyet kesbelmekı.dir. Dı~ 

meml&etlerO.... balıklara alıcı çık· ı 
maktadır. Balık wacatçılan, meı:ı:ı
leketlı:ı:ıiz4en ilk c;lefa olalalı: mµkav 
va .ıtutular içinde dondıınıtmuş 
blllıik ihracı yapıl!Dcısına başlamış.. 
l•rd.. Bu cin.s balıklardan 25() bin 
k'lo balıııt :hraç edi.lmıştir. Dond11-
rulm~ Q:ıiı.k i~atma devam edi· 
lecolttlr. Tuzlu balık ve ıakerda ib
rac1otı da devam ~ktedir. 
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1 AÇDL KAPDM, AÇIL! 
ftl''*"'"lı-.ı 

MUiR _ Maı•mer ALATUB~§ 

'Programm il.k JosmızJ<;la klAsik 
qanslar va.dı. :tkiııd kısmı daha 
;mod.crn ve daha cüreUkir&'.lle idi. 

Sei>aitiyen bilhl&S.ia bu lkiooci 
kısma ehmımiyet veriyor ve bu 
faslın çok ;aşaalı olmasını istiyor
du. 

Lem.ırtin ·bu ·kısım için mııhte· 
şem bir balet bestelem~i. Se. 

- Bordoni bu ' am dışarıya riın. - Ça~aınba mı? (Sebastiyen tak· bas\iyeo ve Elen akademinin d.anB ' 
çıktı mı? Galiba akademide- çalı- Sebastiyen: virne baı1ttı) OJ.ınaz, dedi, 0 g\ln salonunda, geniş endam aynaları· 
~:yordu. _ Hwgı mukavele? diye llOl" benim başka işim var. nm ıkarşısında baletin m\llltel.l.f fi-

- Ben Bordoniye yemeğ"ni saat du. · - Biliyorum. O işinizi de bo.ı• gürkriııi muv:ıfiakıyetle becermek 
:!olı:ı12da yazıhanesir.e ~türdüm. - Siz, benimle doğrudan doğ. mayınız. Ç&I'f"mba alış~ ikim.~ ıçiaı, yonılmadan uğraşıyorlardı. i 
O da a.z ..ııonra dışarıya ç;.ktı. ruya münasebete girişmek ma.ksa- ;çin de münasip :zamandır. :Beıa ai. Sebastiy.n, tahminlerinde aldan-

Sebastiyen gözlerini açtı: dik hiç bir teşe"obüste bıılımma· ze yine t.e!Efonla n• yapme.k lizıın mamıştı. Elen, figürlerde lhariku-
- Pek:, '&OnTa ne zaman döıı yaca.ktıwz. Ben ancak ·bu şartla si. geldiğini ayrıc:ıı hırber verecejim. !fi.de muvaffak oluyor; falkat ge-

dil? ziıı.le ış yapmaktayım. Sebastiyen ısrar ettl: '-eleyin de ölü gıbi yaıata d~i.1-
- Geleli tam on dakika kadar - Can;ın darılmayınız. .Centil- - F•kat bu mümkün değıl. Ben yordu. 

\ıirşey oluy<ir. mence bir anla~a. yapmışız. Salı.. çarşamba akşamı bir sırvare ver· Artık genç llw: o gilnkü süvıre-
- 20 _ .ki ne olur? meğe angajeyim, <Mon ~ka hiç b.irşey dİlfUnıııüyor- A 

Sebastıyeo gECc yansını merak- - Anla~m. Bugünkü gibi her. Bu sözü cevapsız kaldı. Meçhul du. j 
la ve heyecanla bekliyordu h:ıııgi bir ttŞebbüst• bulu.'UllllDlzı d• adam telefg,ı:ıu kapatmıştı. Pazartesi geldi. O v.akte kadar , 

Se-bast!yeıı imseye sırrını ver- hiç hoş görmem. Ne demek ~ edi- çllllamba! Sebastiyen, !defonun Latirner'in kftıd'sini !hiç arama.. ı 
memeğ1 kaide ıttihaz etmiş olmak. oimi •nladınız tabii ohizOGi ıııııı ıırnlağında, dUşünilYOl'- ın:.sı genç kızı düşündürdü. • 
la beraber, kend'sineatokaln tt'lnln - Evet, 'belki bir ıiıtiyatsızl.ık dı.ı. Dem<.ık k;, fikrini değiştirdiğini v•: 
tdeD me91ıu1 adamın ~az ku· yaptım. Çarşamba! Yanı Kov•t bihçe. akademiden ayrılmadığı,. Latimer 1 
lüp. teşkilatını pek lyi bildi~ ıka- - Azızım, başınız:ı bel! aramaz- sinde Elen Stanhop ile da~ği 'biliyoıdu. ! 
.1utbi hasıl etmişt:. Fnkat bu adam smız elb •tte! Polis gözünıı dört alt1ıam... Fakat hi.ç olmazsa kısa b'r mek· · 
.kulüp hakkındaki mıılfunatı ner. oçmış, b•U Jtollı.ıyor, Bunu söyle. ıup yazarak, verdiği kararın ii>bc-
Jen elde ~diyordu? we<;le sanki size yeni bir haber mi - 21 

- bini Latimer'e bildiremez miydi? 
H.ıkiluteıı gece y:<r-~ı'lldon on da- vermış oluyonun? Aradan geçen birkaç gWı içinde, Londraıı.uı en yü.ks~ sanatlııar 

ki3ta sonn telefon çaldı. Polis mi' Pol's beni de ml «ol- Elen ·hiç durmadan çalışmıştı. terzileri tarafından dikilen sahne 
- Ben umumi bir telefon mer- luyor? Öğlod.en ~ı sekreterlik işini tuvaletleri ancak s:ı.11 ak.,<amı ha. 

keı'nden kon;ışuyorum. - Ora.;1 beni abkadar etmez. görüyor, fakat öğleden sonra da zırlanmı1Jtı. Her hususi dmıs için 

mniye Müdür
leri arasında -Yeni r.akll ve ta• 
yinl r ya pllcf ı 

lst~l Polis mektebi müdür· 
lüğüne Aydın Emniyet müdü.-ii 
İbrahlm Akıncı, Aydı.n Emniyet 
müdiiı-lü.ğüııe .Diyarbakır Emniyet 
mi\dürıi Nurecldin, İzmir Emıı'yet 
müdürlüğüne Üçüncü Umumi Mü.. 
fettişlik Yabancı işler Müdürü Fa
ik, onun yerine Dördüncü Umumi 
Müiettişlik.Emniyet MWjaviri Ya
t!tup Karagül, Dördünçü Umuını 
.Müfettişlik Emniyet Mil§avırliğine 
de İzmir .Emı:ıiyet Müdiiı-ü Mıthat 
ı:ıakil ve tayin edilmi§leıdi.r. 

Tasarruf haftaaı cu• 
martesiye baılı>·or 
İktisat ve Tasarruf Haftası önü.. 

mii:ıdeki cumartesi günü saat 10 da 
Ankara Halkevinde Başv<lkilimiz 

Sükrü Saracoğlumuı 'bir nut.kiyle 
ô Ç' !:ıcııoktu. 

Parti grup11 bu2ün 
toplanıyor 

Ankara 7 (İkdam mııhabir;,... 
den) - Parti Grupu yarın saat 15 
de mutad toplantısın ı y:ıpaeaktır. 

Kilisede yangın 

Odacı Z< hirlendl 
Taksimde Aya Tiry-adi kilisesiıı· 

de yangın çıkmış, yangın, kilisenin 
bir odasında yatan 75 yaşında M;
hal tarafından söndürülmüştür. Fa. . 
ikaı Mihal. çıkan gazlardan zehir_ 
lendiğinden kaldmldığı Beyoğlu 

h:ıst<.nesinde ö m~ür. 

Eulgar kcmUrü 
Dün şehrimızc 5V<! vagon Bı..lı;ar 

'Kömürü gelmıştlr. Bundalı sonra da 
şehrimize kara ycılu ıı kömür ge
ti,.ilc~k, bu ureu., Bu1g:ır 100-
müdcri kı~'! fasılalarla şdırim.lu 

gönderilmiJ ol:ıcalmr. 

T 1ar:hi 1 ürk n: uıi i 
kcnıerleri Kısa bir sükftt ~asılası oldu Y <>ni mal daha elinw geçmedi. Fa.- geç vıık:tlere. kadar, Sel:ıasclyenle bir kcıstüm yapılmıştı. 

Telıiond&ki devam etti: l<•t mal golı e,.arıı.k size eaki va. b..>r•l:ıer dans eksersizleri yapıyol'- el t-·· ol ı. .ı ·· Bu ,.jq•m Şdıir TiyatrO',unun 
H e ._.y 9a.,. genç .,.a- komedi kısmında t:ıri'-ı" Tü'~k mu-- Sebastiyen, s-z •bu akşam bır. sıtalarla da göndermiyecegim. Mal du. ·yle ... ~ •• oıyOl'du ati •u • 

az ihtiyatsız h~et ettiniz. Bu da çarşamba akşamı 'gelecek. s·z de PatNıılıll aıuvattak hu-
0 

,_....,.. ••• 'ki.. lto:ıscrltnnın 1'Jn • · ve · 
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Sulha hazırlık 
bahsi •• 

Ali Kemal Sunman 

8-.ıcünlerin ~'yui me\>ZU1lllıı. 
daha :ıiyiMle İııgjlte.re llari

dye Nazmnın ııeçen ıünkU beya
natıncla müstakbel ullnm - .. 
na dair 5öyledlkleri tetkil et&L 
Dünya matbuatı o beyanat etra• 
fıllda 'ıDÜt&lealar yiiriltmekt4dir. 
Diğer taraftaJ> müstakbel sullnıa 
esası ne o!.acaiı mevzuuııa yalnız 
İııgil ıı; Hariciye • uınnıa IÖY· 
ledikleri üe de temas ecUıniı de-

iilclir •• 
Eski Çıı;koslovııkya CümhıırMııi 

Doktor lSeDq de kaç •nedir Anıe
r.ıkacla kald.ılı.taJ> ı;onra ln&iltereye 
.ıel.aıif ve orada söy.ledi,iı yea.i bır 
nırtulı.ta ııelecek sulhıın esaslaruMı 
dair mü•alealar yürlitmiijtür. M. 
Benc:ş geçen sefedıi harpte ve 
harpten -a s"1h muaiıe<lelori
.ıWı ıanıim nde miillİm faalafet ve 
tesırı &tiiümÜj Gev1-t ııııaml•a•· 
dandır, ' 

An&lo Sıksoa tarabnıa ~ 
kil Q;p ••mıular~ le "°"'hıjıı iJeri.. 
dı.r. Onua içm sCi%lerindc Müt&e
fıı..Ier pıahphnoıg dll§ÜDCIÜ'klerini 
anlatan esaslara rut ııeüımekto
dir. Dolı.t<ır BeDef aelec ııullıua 
naul tam m e.!ilmesi laa.m ceı.
eep dair aeler diijilniiyor? Ya
ni Amel';kada edinclıci lDhbaJgrla 
Jıııiltonıye ııeldikleıa 90u.ra orada 
... ifbi tikirlerle karplaşta? &. 
ılaA aylarea evvel ııö,y!e111J.9 old • 
!arının eiaSl daha :ııiyade Orta Av
rupanın muk.v.dcleratıua taalluk • 
di c;rdu. Orıla A nça.wa 11u&kacl

derata d4Pldiii zamııa buıw'M a.ı
many- iaukbali ve Alm•nşaya 
ko~ıı ola• laruı ııe dereceye ka
dar b<iyüyiip kiiçiil«elıleri bahsi 
haııra gelınelıılecliı:. Her 1ta1d.e .Al. 
Benq bu ııe.hıt ,-w o1aa beyana
tmd.a lı:eiıd.sİDİD daha !llikliıa ol
dupnu &ii.tıt.eTmekteôir. Bir kere 
B.113yada, ş.mali Afrikada, Büyük 
Okyan115taki vui)ete göre har
bİD heyeti umumiyesiııe ve lıaıy ... 
ıı.aıı haline baluldıiı valdıt yeAİ 
wıfhanm ari.Jr. MiUtefkler lehine 
ol<lu,iu .... ~. 

Ona &öre, m~talı.bel slllll · · 
hazırlıja ~rişuıek zamıwı ela geA. 
JDİftİ'ı'• DaJıa harbia h4-w 
bekJ.em4ie lllmın kalmadan lM& 
haz.rlıık ıı~. ETveü müı... 
reke, ODdaa -a da umıımt sWb 
prtları.ıu Caozim .unek iıi varda 
ki bıı az vakitte olKak gibi de(ııl
d.'.r. Bil)iik bir alllll ilııoııferaASı 
iopJeaeçaklır. Koıı.le.r:ıuııı On4iı:ıcı 

çıkıırJacak meaeleleria hepei da· 
ha evve!de.ıı 1•:ulmıı, bıızıılanmq, 
az çok bir fekle bailaıımıt oknh. 
Böylelikle kon&rans.ıı münahp
la.rı .lııolaylapcürtır. 

Bunlar daha istikbale uıalliik .. 
deıı itierd1l'. BııııwWıı lıerııber ııe
.leeek mütareke ve sullı lçiıı iııwr· 
1ık bahsi bafta Amerika Wnak iL: 
zere müttefikl41' tarafında eon 
nmanlımla daha ziyade tuelen 
mftıtedq, 

Amerikan m&tbuatı 4a ~ 
Amer'.Jwıııı harbe ~Dikin 
ci yıldöniimli olmak do!a)'1Siyle 
neşı.-yatta bıılnomaktaılır. 1 ilk
.kanım 941 de Japaayanın turnızv 
iizeı<İne Amerika harbe &irmit ol
du.. Şu ;>011 b!r ~ ;,.. Y'!ııi dilııya 
için hem buırlılı:, h m muharebe 
yılı olm.u.~. ~ bu • 
nuo ehemıu:yetini kay...._.tea 
kendilerı!ııi ahunıyorlar ve bundan 
S6DrasJ için de dah~ luırlanaltl
lecek~erıni söylilyı> IAr. 

1 ... UÇUi". hA6c.ICLt:.k 

* Sanayi müesseselerinin Jroıııilr 
lbtiyaçla.rı Ticaret Odasınca ıed

Jı:iJt edilmektedir. Sanııy!ciler, bu 
hususta Tic ret Odası nezdiadl' 
t bbüslercl:e bul~n.ını · ar~ 

"lf Kii ·ükpaz•rda oturan Mürüv. 
't'et adında bir kadın çocuk doğur
duktan sonra ölmüştür. Ce91!d mor
ga :kaldırılmış 11'. Yapılan tahki.. 
katta Miiruvv diplomasız bir 
ebenin m .ıdahale ettiği anlaşılmış 
tır, Eb,, araıuna.ktadır. 

h:ın•t ıt f rıka nıun yap-
m avv~. karton ve aın a!AJ 

ıcağıtlanı. Millı ayi rljği ta
rafnd:ın ~ ayıcileN> teVZi edilme

k rar ver•IIWştır Bir müddv 
1 de- Bi ·lr i tha t mallllındao 

a e ambalaı kAAttUmııı 

Selimın ve Benli Hıuaıı •Aa.ıw> 
"5fflerı bulıın."Ua tadır. 
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Yeni 
ihtiras 

Unya Suıhuna ıou•enku·· çekilişde ~ Y~.~mev~~ pazarlıkla cksilt.meıerı ıo1121942 per§em-
oe ,jU;....w ~' J.-Jt • l i Q~ .umil° ~Ve .M..uU.rJ. {:• ~....ıl Q.w..a Av.lilAö>Jo ı.. .. ....u-

hikim olursa kazanan ~Um~- ;;;:,,~~· 'Laııl""'"' ı.muıat:::::-·::'" "°"'~>•- ,.,,. 

Z .......,""'-'~- · .. ..·_:::._... '-'. ""!..~_:;,.,;t ;;YH!!:!';;;~;;~~;~;-:;_~..:~E'!llWWWDl!~!!l!.!'P?.:~~~ 
.ı: .. tıe ıı6ylameli k i •ulhtan sonra~ 
yeni b ir harbin tohumları atalmıı olur 

,.,... - .. _ 1 .....a.._.~ ... -...:ı ... 

D
il:nyıı .mUkt~~ · yarınki ~t r ~Ucrin c::ıı f.-oa :.ckllne varan ~ 
;jartı.aTı, Q,f s:ıl, cub'a.i& ~· ! rctı.cı·me IW;ımc:n idi.s3dl buhrazun iıza. 
rı, ınuhıırjpler i.tiba.rile bi.1' tara- ., !C6-lle ~eler bulu.n.un:ı<tı. Nihayet :fa.. 

!ın Nhal znfcr.i ~:ı ~.ra ,şiı;t ve ıı.azıi reiimlerile ~ın ~'lllliı,Ye-
'bclli Ql:ıoai•tır. i'cı-dler, iihlw.ıısla!'l yü,. :C&r::ıa:- ve ~~·ioller t;;ı""ncıı1 huduı. 
~ ıcn~emeleı'lıl.de, k-ara.rla- lanıct..-a.n_ i®İİ•ıin Ve"Ja .p~tar;y:ır.aııa 
ır.J.D4'b .batillar }"apU!-.ır, &aile vc..mu.>ibet ıaşk.ıo Ye ooşa.ı1 bttilr.lecilıe ~ ~ 
ln- dıQtua;nczk ~ ;yolwıu ~r~, ~ir idare ~ Cew>a.t~~. 
ı»r~la ;villilJ'ler. :tcJtviy$ilı.t: çal~. 

:O.vlet.ltt vçya siyaıll teşekkii.llcl" .ıe. 
<Onları tcrost.l edıeı\ iii,Ta.>et, a.4ktrlik, sa
oa.Y\İ ... ~ ccr~ye "1'bi ~da meş.aul 
pllıS1am.n munz.t:~clenıc .dlıt.irıısııar, 
da,yıına.n lıtaradar.ııuda ve -Aareııret t&N· 
lsr.nnasn uolııyı bir m'\.llSibettaı k'urtu· 
lur.kcn, dl ıi.ıe ~.ar. Et"rolcriu 
muoa.ıt.cme ve karar..ırıno.a.d halaların· 
dan, lıı\.ir4.lsllrmın ı:.eticelcr~d.en kaı· 1 
dik~ oırJt.ıttc ıadlui.i cfro<iı :ı:.ırar ıö- ' 
Nn!or • .Milıeı.ır n cc:niJ..et• bu z..:.araan 
pay, ~mwn.zy~ Qe,\"~ dıe.Jn. 

ı:wyc~ o~u.r. HaLOı.&ld dlt•.lıGtleracir.1 
muıı.a.kıamc ve arar, l.lıt.M-aa .bat.a.aruun 
~metleri ~ ~eU..i hsolu
~~aı:c <lenıced.c az nnWz.arnr t:z· 
.!Ar. l\1.ili4't:.cı veya ır.ıi~.r'~ ~cı.. 
lcl'ııı e~t.:i ı.aı·aı-w, ım.ibet.ır, fera
lera~ 4llataıo.t fnz.a.d~ V• one:nii o
tur. 

• •• 

19H ~ ~n, 1918 Gebitcn Ci· 
h:ı.rı Hanb.in<ieıı e•·ve: d.W:ta P' 
: rl&Tlna sahip olmak .rtıkıabcti. 
~ !n~il1.ıre • ~a lhıİr'ıı&> 
~i~J.Il ®ğuJ'Gı.ıiu .ha.ıp hazı.r...ığo bzlıı 

U. l'\'11.\cyd J;>lrin i ~a h.'\rbi ol
du, Fabt bu ~ il.itam ~u!m4clan 

191? de RUı>j-..da ~\7et iılıkil&'bı '"Ukı.<A t 
gddJ. Sor..nı :ıtöklejti. 

1919 ııu!h muab.ec.ıelcri imzal~iı. O • 
2.11.rıı.oa :ve sor..ra ~ .lngilı.e,r.:ı • ı 

Fnı.1$ ~(11, s.'>'a.J ~ka.bt>U ile Sov
:yct R~ siin:eOOıl tem.'ın ~ 

.dtm intr;!.tc.'-calın Alı~~ .s!lkblan 
ı:r.qp. tcşvlJt cylodıiği, mali, iktiaaa~ 
~d.ımh•ırı, stf.Mi ~:-etiu-1 .CörıJa• 
dU. 

• ... 
M ~ tve ~t. D;;tl d:avası

nın sonu iptida.!. ınaa.ile.erde.ıı is
tıı:ıcie.ve, m.Wetlc~e ~ ve lm 

Uy;;ı.zJı l'dalı temlcinc, yıiht.n tı.şka bil
;yük 'S3MYlıci millot~ıin imt.iyaüarmı 

·~ dı l)"i.ııılDOl &iıcıei aUıarı. buf:ııi 
r;ıaı.:ıdl. DA'VaNI\ halli silA1ı adyaandı.. 

* •e 

B \!JrÜlliln 'i'nMUaraSl ~UI: Şaık 
ce;.besi:ıde ,l:aoV)'ct orcl.\'iü. ıa.r· 
ı\.r1.t... Ka:k y-Ada T~, Te. 

ı-Ciıt ~i ~~. \'(lig a•;c .D.>u oo
h-deı"i aı\'1$~ S~radda, }'~ 6Uk 
ctıphestnln mcı.cez kl~-imin.de başiaırm, 

ml!V'Z.i tash!!ı::tti cs~ıı.\ian .. ,; •• ~.!T'.ı.n 
:ü'CUmiar ... Buna lo:ırşı Aıma11 müda

ra., ve tarl'\IZ ocdusun.un netioeı:>i belli 
olmt-uan hücumla.r ... 

Görlllıüyor ve onltJı.hyor ki, ·kış mıev 
~ kar fı."iııuln.rı arasında &ki 1'
nıfı;ı taa.mı;t ve m~ll taarl'IC!.an 
&-.u.-n Cl<k:cek, D.ı•r ..t.k.i o.rıiu )'WI'~-
1..'lrı ~ )J.p:"aı1.0Wnr .i.ıiıve ed~
ıer, ~ bu olacakbr. 

••• 

Y o.nan şMrlı:'l', .s1:~ ~a.<;k:ı ö-
lm iviller, bicrct edan m&?yo.n. 
.bıcı iıılsan, ıb.ııaa., batınl:an ti· 

cn:ret ve haı'P ccmltti... Nihayet blltün 
bmılardan mil::e;J~ w her .ıne;1;Ui:ettc 
nil~ler ve Ierdıer ~~ çöltmi ~ 
ıyM!l musibet ve fefiltıtt.Jıer ... Bunl"r •
ııa.>u.cl.a, .'l(!ylıırneg. ..outuklar, bm\14: ha
~t o1mamıış bir Zl,fö:dm .$OlU' ~!'U· 
hcak d~cı .nlcz.ıımı:Pd:ın l)>.:ah.<-.edıcy-or. 
'DDşüncelN·le projel« .i1.b o!unU)'Or, 

Birinci Ci..~ H1111binm ..Wğ'uı duğl\ 
İlttisıad1 t>Uhıan, bu prtlar . ç:iu& fat. 
laJa,u. ~ devk::.Ier~. bekUınetle
:ıiıı, millete.- ı<ırası lktiıs'aıdf, mali ~ 

Ese!:!e söylcnebilr Ot!, muhılltıem~ ve 
karar h:ı.taanile htirasbr ya.r:nki &Uih· 
ten SOtlh )'dli h:ırbiı:ı. .;cıni. JnU9ib61Jcrin 
tohurn?rını c~Ur. 

1 

-, .• SwmU j&prürrıiYsr R OB ERT y Q UNG .. 
ille dm ci..nk 

LEW AYfıES-LIC ~CL E AEfiYMOHE 
.Difbao ve ~r LARKAİNE DA :Y 

sibi. meştl'U·r 3 yıldız ile bulıu,tular 
I>oktôl' Kiı..DA.ll'tn ~nl bir mllCf!l'.ı.sHU )'*l'altıJi.'r 

['l.'IGR •ilRA• (flEıinitc" 
Haki.kJ Ve .imianS W ~t,Jll Nmam. 

SARAY ~~ 

-

raların lıste~ı wıı kw-~---
Milli piyangonun 12 iucı tertip 

2 inci çckil'şi dün Ankarada Sergi.. 
evinde saat 15 te çekilmiş ve çe
kil~ .kalabalık bir halJt udılesi ta.k..ib 
etm!ştir. 

Bu çckil'şte ikramiye kazanan 
numaral:ır aşağıya yazıyoruz, 

25.000 üra ikrmUye kazanan numara 
093465 

10.000 Jira ikramiye kazanan nu· 
maı-alır: 

244113 295025 

5.000 llra ikramiye kazanan nu. 
maralar: 

021582 02;ı234 2038i5 
251591 327271 

2.000 lira ikram!yc kazanan nu
maralar: 
920734 088499 
026984 116585 
033664 ll~l 
048071 132617 
079611 l.Wl47 

180984 
199587 
2270-04 
276837 
308468 

336105 
351075 
369512 
377824 
399897 

1.000 lir~ ikram:ye kazanan nu-
maral ar: 

Q02805 004287 015-041 018790 
021683 027999 044005 045764 
055042 -063960 072267 077323 
085858 099651 109530 114451 
396957 141528 141149 170677 
li2996 117305 184210 191781 
205585 209227 210755 212681 
219797 229619 233180 238648 
244170 255120 258051 ~64147 

265372 270434 275606 277612 
279131 :281294 292309 294695 
303'246 S053C'8 305485 305991 
·,13563 317734 .322705 331310 
342282 344137 349898 352136 
372571 389681 394004 394221 

500 lira ikr:\miye kazanan ııu.. 
maral ar~ 

Son dört rıılkamı •4041>, .~6., 
.. 6072» ile .b:t-en blletler, 

100 lira ikramiye kAzanan num · 

~-
~. 

kdr. 

• 

~.)a lUO 
250 luU 

:.!SU l"" 
.:l~ lwJ 
ll.IO l\iU 

t.u~V4 - 1749)· 

.Beher .kilosuna 10 lira tahmi;:. edilen 1;)00 k J.o ~plı kösele ile beher 
kıı .. .:.w-..ı lJ ~a t.al.mi.n edile!! 15JO J;..Uo .kromıu AO.ri: .. ~ .ı;.au.r.L.k.ıa .._nn 
~~··'· .w~ıdcrl ~ı.uı.,,,. ~.,.1~ wx:.....ı gı.'-w -ı. .ı.01 l.l~ .t:UlAal"aQa .ı.v..ı.. 
:'a.. V. 3 .ı. u. lu .ıMı t.w. aJ...cıuı. ............. .> u u .... ...., ) o.,p~ La'. .ı.. ... ..u..ı.e, ....... .:

-'· ~.iJıJU Jı.l·a ..lr.at ı tenı.natı w:JU l!r:. ~~. 'l ... ;4" • ..r.m ~ v-.ı...e AJJ~ 
"~*"t:~, .. ~.... \4v\.I.> - 1776} ----1--l- 1 1 ---- - --

T 

Konusyonda mevcut §arlnain~i .ı..e ı.öre suz.geçlel' le 2 adet ıkompl'e 
vauı.....-.> "'A ~~~ ııa.:anı.Ua :wı.u n ~caı:.....u. ~.~ "aJ u.ı vu. ~.u
~.,a ~.U:.w saaL l4 '6~ .c~•- .ı~ ~ı. V:. 4 J.'10 • .ı.w -~ a~ ....._..OT" 
J-~~ Y"'l-'~tır • .b. 'i-'J. üC ... eı.ı 'l.ı11J ~ra ,üt l t"ıı.u.a ı .ı.J..w ..ı..u.a· 
....ır. J,.,... p1 ....... &..e...ı "-"·- .,,,,,.,,.......,) ona .&o~un ıcr.ı. ~l\i.-& - ~uw) .,. 

170 M3 çam ker~te paıarl.Wa ~tın aiınQcaktıı·. llıalesi 22/12/942 
~ ~uu.ı ~-L .1U Q.a ~a::ia .M.. • ~ .ı.'""· .ı.'6 ık>w.1.1 CJlUA .... ~ -
J .......... ...a. .> apılaC4Uı.w. 1~ be\J. eu ~,ıuü .14'"1 J.U ~~ı.ı ~ ... o .ı. r ... -
~ • .ı.a4'~·c· ..ı ~ v-.....~>M lWms,,.~ •• meu·n. lJ."'"' -.4::..w.1 

'T' 
Beherine 45 lra tahmiıı ~.len sso adet Jwmpie saıaç heybesi 

mü~.....u c;l ~ ve u~ı.ı~ ""• eı.:.. .......... .)"" ~u.ııı.-tur. ~ ..... ~ J..1./ 

•.:.J v'll.Oo ~l.l..W4ıi ~w.tu. ıw.a" .ı.l vç .c .... .:Ka 4.ıı"tit ~.._ 1\1:. V • 2 .L\O. Ju :>a~ aıll.ıd 
A ... ® .. ;o-... ~\.Uıi ,).t:puac.ı.A..ır, .ı.ı.A ~~ ~ .... J. ... .:ıı lı.ra ";; J:..~Ui .. w-. · .. uW,,t>-
.eı·m u~.u """" ı.ı.t: .ıw~yoııa ~~.l.n.\l !tın. \ln~ - ·~) .,., 

Göıcukte biT elektl'iık &antrah bınası lll§aSl kapalı ·zarfla ~·ltme· 
Y li."'.ı:..mı.ıjı.w·. l.na4es. ~ı .u.ı~ pcıiezın.ç wıu .. t 15 cıe ~a • 
\,&a M. i'd. v. .l.'40, .ı.u saL.:u AJJlld k-o mı..,, v.uwı""' .> apua ~'tır. Keşu ~
<.uaı 01..ı,.ı...ı.1 J.ıra ~ .kuruş U!\. ıt:m naı. J. ""'"b U.a v:S ..aı.uuş .. m-. ~ .... k'ıt:ı ıı 
.ıuu.ıwu v~~ teA..ı.4 ıueoı11:.ı~' ar~ ~ saatı.n~ oır saoıt c:vve.ı. 
... wu..,y~ \'e.ı.·.me.eu. \ .Lbvtt -•"-"') _______ .,. __ ._ 

""" Kütabyacia gösteı·ilecek mahal~ -t> ' pa\~O.n inşası kapalı zadln 
cksiltemeyc .:kooaıUjtur. lhali:si 2" ı .uısiı salı gWıu .saat lJ. '"e ~ -
racı.a .M • .ı.u .. V. 4 .m.ı .. .lU satın aıma ıh.Wll~.)'~u~wı yaplli.ULKl.r. Ke
~:.ı ıbedel.ı 4J,872 l 1a 60 ~ı.u~ lllt tewuıau ,j)J;;ıl) l.r.<ı."11'. •.ı.:aııplerm 
ı~wı.. vc1uafar .ı~ ı.e~ ıtu\:A•ı.ı..P wuu. ~ ~tin~ .b..r .... ı ev· 
v~ .b.-0.llll.),YQ.Q veımelcrl. (1804 -.2~). 

Komısyanctı.. movcu.t ~~t.'Si:w gö •· 1500 kilo ~ ~illtlı:ı ;:ıtJ.n dı.

na.c.ı.k.tıt. ı.~ lü/ ' -t:J..:J. Çıı.ı.~ı.c.M 6 ..ıı~ &:.AL ıı <1c ~ı~ M. M.. v. {> ?-40, !J 
tuııı.lına .koru~wı...ı Y·-<P cM>tır 'l'<.,b.ı :n beaı:ü tıı;ıxı .ı.ıı':l ut.'i ~t1 s;uoo 

.... -'J.1 •• •.ı.a.ıı~e.11111 UııW v--.-,.ı.~..c .k.)mı.syv ~.....rrıc.:cı'l. (189.1 - 2.L~) 

• - - - (18Q3 - 4:142) • Bcıhcr ki2cıt:.'1ma ıw kı:..""UŞ tah.-rJn edl.l~ı 20 tou ıkarpıt p.ız:M<l:.kb tın e.lı· .ralar: ' 
n:;.-o:ıklı.r. lha.ıtsı l ı,'12/&42 pe..'ıicmbc gunııü s:.aı 15,SO da A•Lurooa ?11. M. V. 2 

Soo üç rakamı c842• ve c856> ile ~o. lu tın nııma kıu.ui.-.yonu:ıoa y .. :v~ıır. T.ıı~,<:tllı 5.ı.00 lıtli _.u\~ ~at. 
· biten lfüetler. • ,..r~ b4:.lLı \~tc c.ı.ill:ı.'.'~~ g~e.ıcri. 0896 - 2145) 

50 lira :Jcraınıye kazan an num11. .. _ ' • + 
:r:ılar- .BdıcT 1k:iimuna Oo ktırJŞ t.:ı.bmin cd.ileı1 3D ton .4fl't'o:> 5:;gı paznr.l.2Wı ı>a'UD .&Jlntl· 

• .. • • ~·aktır. l·n~csi ll/11/!142 p;:r~ gtm<Q Saat 14 Qc .Ank..raa& :r.ı. M, V. 2 No. lu 
• Son ~ç rakamı «508 .. ve 4 927• ile Oı16l.lll aım.ı komi>ywıwıcıa yupı...acJ.ittır, i~t'i t~lııatı 4USO Lııa.dır. '11.ijıp-C!Uı bo.ı.i 

;)lten bıletler, .,:a.cıtıe 'twnisyona gelntc..:•ı. (1897) • .. _ _ • 
2() lira ikt•amiye .kazanan numa- ..,. 

?'alar: Ör:; "~iıe :llı4bant t.ılUınl.nn. p~lı.ikla s:ııı:n aun c:t\tır. i~ 17/12/1942 
Son ÜÇ rakamı c049a, c240•, p~n'bc g.lnü S:ıtıt 10 a& ç..ukale<ic llSkc.i tın n.ma &Jm&.)'t...Oun.da. ,.apl:.ac:ık· 

..ı647,. •652-. c660• Heı b:ten bilet- -ır . .Li::t~ı l .. ta::~uı Lv. amı.rl-ğl!l"4~ ,aör~ob.ıı.ir. Talip.ttl.n beJ.i va.k..ı..c -.k~ona 
' ' ~"'.!:mt..el'i, (189'1 - 2143) ier. 

1 3 lir,a ilqıı.nı;ye (kazanan numara.-

! lu. 

1 

Son rakı.mı •0> ve .2. ile biten 

~==========================:~ biletler . ' 

4-0 t.on e:ll}ır eti ıkapa!ı 1ıal'fla em:ltmı:yc ko:ı:r~tur • ..UU:esi 15/12/912 salı Bil· 
.'llli saat 16 d• ıu.>tamonu ~ B-tmalıına ·,; n)l:S,you.mda y<.;J>~ sc;.kttr. Tahmin bc
.. eli i!lS,000 .hııa LA lemir..ıatı .2JOO ~~ı. fu •pJcuıı 1.MJı.ırıi Vt!>IAa.aı i..e t.:ııc..r! mck· 
.:..pl&r.tı.ı .!.hllk sa~t.ir.ı:ku bir .:ıaat evvel lf...ınusyuı..ı ve•mç."'1 ( Uı26 - 1875) .. 1 

TDrkiye iş Bankası . 
r==KÜÇÜK iCAR HESAPLAR== 

1943 iKRAMiYE PLANI 

... 
&.flWen l :)üM, l ... _yıs. ~ .\ğuıos. ı lkiaci~ ........... ,..~. 

1sta»bQJ. Mliye 4 ·llDcü ~.caret 
m.ahkemesiıı'1ea: 942/111 

.ı\ş:\gıd:ı yc.n.ı .. ı~trııı kı<r~ı :z:ırlfü c~\.'>Hlme'!er: .!l/12/942 pazartes: gü.W G'a.\t 
!5 oa l:.t.h.num Askı.ıı i s.ıtın a.1.ıı .. komişyl).'llill.d:, .rıı.~~tt!'. ,;ralipl•'rla 4c..ruın1 
\~1'.ı.i!l::~ l~ :ıru --tup~..ıu ihal~ ı; ıat.ı.nciqı bk saut evvol. Jumu.iYona v~ 

Da~cı .Mehmet Musa veı,k:Ui ~- .e.rı. U6Sl _ 197a, ------
vukat Alı.met Sü.reyya tarafından c~ ____ _..__M_ik_tan ___ Tu_ta_r_l ___ 'l'_e_:r.Uııtt.ı 

Hüseyin oğlu Ahmet Bedel aleylıi· c..xı b J.iru 
ne açılar. alacak dav~n dolayı ,:,ıgır eti. ecı ~.ooo .3150 

mu®e•a..Leyh Ahm-et Bedel namı· Koy un ... u. E:O 48,000 3HOO 

na ikamctgilunın meçhul y.etine * 
1143 ılrtmlyetırt_, • • ., _ !binaen 20 gW:. müddete ilanen tel). ~ada gC6terilccdi.: mab.a.ldo 'bir p f\'Y<'D ~ı pznr.likh c..~ltrneyc .!mn• 

1-iat yapılarak 2/12/9.4!? saat 14 d<; mUillll'. hın::e.>3 11/l~/942 cwna günü sa•~t ıı de Anlt.1 M. NJ .• v. 4 Ne. lu u · 
mablkemeye müracaa etmesi ıteb- .ın 4'lllln ko·.::r..~utr.ınd.• yapı..aca':ttır. Xcş ~,. 16tı,27G lire s kuRl.i ıı l .temi. 
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al 
__ ,_..__ ruıtl .19,127 lı'l'ıı ~ : .. ~ • .;:-. l'L!.p!c~'1;:. o~fı ;kitte ~ gc:bno.;eri 

liğ c~l':diğ h de yevmi ;tı..:&Aı.uda 0861 _ .202G) 

mahk.emede bulunmad.ığmdaı: !hak.. • 
ık.ıncla gı~·ap :kararı ')ı.kaU}ma&Ula .Mil'tcaht:it ~ 'hı he.:Gbına 200 ton .!W'U ınetr ~tı.tı. :mc-..!ktır. 200 otn kuru 

·:ve işbu ı,gıyap '.kararınıı:ı 20 gün incir topı.a.n bir l:.~yc ihale eaWbi.!ec ği birn rn ıı.:: 5:1 tonun:a U-lip çıkt ğ1 ~-
.müddetleiUınen icrasına karar ve- ctird:e de tlla.!c cd.i:ebiıir. EvSaf ve !ıu::."tl~i şa.rtlan ~!l'U~onOR .görilıcbiliı·. Bc!ıer kilo 
riletclt muhakeme 30/12/94-2 sunun muhcrnmtıı fiyatı 95 k\.U'llŞıur. İh.Jg,1 24/12/942 ... Wıü saat. 10 da 
saat 15 e bırak.J~ olup gösterilen yıı;>ı.ıı r!mcwı 'tal.pıcnn :kıat'i temin:n.foıJc lbrb.i.Y c Yı.. ıe.ıc Subıy ok~unda As, 

·· " tte ahk ,_,l b.,_ .. _1 Po31ıı:ı 920 atıu ...ım.:ı 1wınisyommn :nilrec~tlıırı (1862 - ıoz:) gun v"' saa m emQ,.le ~ e ._ · 

veya bilvekale hazır bulw:..madlğı· xaıp;t!.ı znrf uwlile 10 ton degıu )'ağ a.lınacııktır. ~sar ve hu:;ust ~rtbn ko-
ruz ~e .müddeti kan'Ullıyesi :l.ar:fın ınılsyandıı güı-.ülc.ıbtlir. .M:u~t te.'lliuaı1 ı 12: :n.d.ır. İ'h :1~ 24.'l 2/942 çaırsamba 
da tlrazda bulurunad.ğıruz takdir- gilıı.ü saat 15 de Y31Pıil.'3eı:ı,ğından .steıe!!ilerin ilu e w:ıün<icn bir saat evvol teklif 
de mahkemeye kabul olunm~yaca- m~:ktu;pları '\'e muvaldmt teminaUari.!..: aırbiyedc Yedek Subay Okv)undıJki .n&.lt~rt 
gıruz tebl'ğ yeri:ce kaim olmak Ü· po6ta 92-0 s:ıtın almı. kom~UDıl milracaatlı.üJ. 0863 - 2024) 

zere ili.n olunur. (7357) + 

.,.,. : . 
+ 4• t. < ':J'!-':'" ..... ~ ;a::cu 

. ~.~~~ 

.-.. ~ - . 
Zavallı Da ndi 1 

Evvclisi gün Ao.karıL hipod.ro.. 
munda kahbı dinlend rmiı oıan za
vallı .emektar Dandia iç:u, galıba 
ieçen yıl fiııe bu bailıkla 4.k\val
Jl .1.1:11 .• uıı. diye bıı· yazı daha yaz. 
mı.ştım. Fakat o zamaaki yazuııa 
ı:&na.nin oı.r yiik veya arMba h.ıy
... anı olarak sattaıcagı ""SOylend:ği 
:çin yazmıştım, Bu )'uZ..m ıse Dan. 
a.nin pek acııt.ı, pek :feci o.umu 
!çıncllr. Ucç1;11 k•ş yar~larıno.A, OÜ' 
.K.ıza n.::lic.:S:ncie ve .,pe~ hazuı. pes&. 

• Y.i.ırekıcr a~ıs1 b:r ıısıae <Aul.lj 

oıan > güzeıım YosmacıKta:ı sowa 
cu J>e;.J.~ aı: o ıwc.ı. ~mckta.r ve ~o· 
1.y ı:ı.u111y ywı.maz JJauCi.Jlın '-'O.Y
le bıı· i<;n.t t~-şebbil.ie kuı·o.ııı i c.. 
mesi, at sevenıen :ıtmıbıor -ııe .ka
cı. .. i;..ı.c.:uuuu..; Q.;!lD(lll'<.u. Bu çok .. 
<l'U" ..... .J., ~OA dl•t:.ıtı.:ır; ~QA ı>aoa.. 

c<i•& ııayv".ı; dahıa Salih 'hu ..... qı 
m:ı..ı :k ... n, neaeusc benac keuı..~ıne 
k•ııiı der..n b.r ~~n.pll•l U)'...nQ.l.rmıf 
\ e A'Ç .) ucı.ı· uç .) ~JJlQau y ubı'l 
ı.mm A•.ı•..:. :&an ı..hAıU...L.t:rtn aı.ı·<ı..gi 

,t;utün Veheıcud.i ya~ıar:ww.ı be· 
mm 01rıcık .ı.avurmı hep o, OUUUj
lu • .ı>rens ıı b.rçoa. a~.ı.ı 4'..01; as4 
yeu.,meL IO.ıw•.ou o mt:illUr l\Om"4i 
- Al ~.ıucıı mu.-il&ı.:ır - r~C?U\ 
.lıanı.Aa ı~-.~uı~dan kaç C1t:!ıı ZD•t 
t.U.Jnl§t1, u "w a ... : ... e1· ..... .:4Au.ye hep 
.Mecia b.ncJ', .l'Wman.sı ela n:.efÖM.C 
.arap .uav.uL ~Oitunu·, .!'6 ... t p•cA. 
l)••• w•ıvanı Q<l, uwıc~ de p.:A. uu· 
ue Qı-1>ı..uı OlQl.aiU n-.tle,y.ı...: ı.ıuae 

c.r, :ıecı.c1ul ~.aüğü Dandi yanıı 
~hrdı, Ron;an.s; ..Uall'1.Qua o.aile 

gt.:nç y~ca, \-aı-~11 ve conb.;:jı .m:a.. 
n ur bh- te&.lut.uğc .&avuşut~u tııı ı. 

ae zavallı; emckw.r ve 1.a•..OSlZ JJa.n
tii hata k~'1lyor, -y•rı& rasıra .kt"%J.. 
aini gostı:r yor, hele ktndisıne 
.Sa.ıt AksOnün .ı.omdJji ..centi~n 
k~uhlr1UQ11 ~enaısw.&e.n gecıç oı.ıa 

ö c.ttı J.ngiı•z.leri d.ııma peşinden su
rükiüyorau. Ya1·1ş sevenler, at me
raklııarı Dand nin bu feci "Jümüy· 
le .ne kad.u-..huyı{ıansaıar ,azdıı·ı. 

Ovnan Ceıruıl Kay·J~- . 

8/12/IMı SAU 
7.SO .Prog.am ve . ~..ını.ıut s.at 

Ayan. 
7 .32 V ı.'CUdümı!zU çı;lll&C1'84m. 
7 .4-0 Aj~ H1ıbc.rıcri. 
7.55 • 8_."\0 M~: Sc:ıtonik parça

lar (Pl,, 
l2.S11 Progr m \'e ıM-.:rrtl&et s.ıat 

.Ayarı. 
12.33 .M!lzJc; Ka'rı,51k program (Pl.) 
l2 45 AJll!lı3 ~lcri 
13.00 • 13.30 M~: ş.ı%'kı ve T~ 

ler. 
lS.00 Prograın v cınleık.c:t .saat 

.Aya.rı, 

1!~.03 MJ:clt: Rzdyo &i'!mı o~ı. 
Şd: N ci,p Aş.km • 

18.45 N.&!ı.:ik: F~ Heyeti. 
19 :ıo Mcm:cket Sait Ayan ve Aja.as 

~ri. 
ıll 45 Milz.ık: Hd'kcv'.L<! FoJ:dor S3:ı 

ti. Niğ:!e H .&.evi, 
2i>.15 Radyo g~ 
20,45 :Mı.iıi.k· Cha.br.iertn Eser!el'iııdc 
21 00 Konuşma .Evı.tı Sut.i(. 
21.15 Mil0ik: .Bedı • P.isno ıto-Qero 

~~ re mWo.-, ~ :Borows
k;y. (Pl.) 

21.30 Kocıu (S:ıA'l:ct Seti). 
2l .45 .M~: KllWk Tlii:Jt M02:ği. 

progrı:.mı. (Şf'.t; Mesuci Cemi,). 
22.30 !~t &uı Ay~ ve Alamı 

ljııberkri, 

.22.45 • 22,50 Yarınkl pl'Qgnun w ~ 
panıs, 

:is.tar.bul Beldiyesi 
ŞeJı İ7 Tiyatıoısu 

KOMEDİ .:KISMINDA 
ye kürküm ye 

Her çarşamba 14 de Çocuk 
tiyatrosu 

Cunıartesi ve puaf' &ühleri 
15,.30 da matine 

' ~-· Tlrli1e it Banlwıaa ,_. 1abrmakla 1abm para •irillUrmlf " 
faiz abmt olmaz. a1Jll ........ talihüal ele tleaemlı olainaa. 

~ul .A5liye Altın<:<ı HukYk HA· 

Aşa,t-da yazılı mevadın pazıır~ı k!a. e 'ltmclerı 
alma .loomisyonlannda yap;lacaktır. Xal'plcruı belli 

hizalarında yazılı gün saat ve m:ıhallcrd~ki askcı:i :ntın 
\'akitk;rde a t .olduğu komisyonlal'da bulup.malan.. 

~ il 
. 

Tilıkiye Ha)·v~nları Koruma 
Cemiyetinden: 

' . ~tUm!r.in uınuını ~ lt/12/42 cumır~ gUn'il cıaat 1.5 ~ omnJ,yet 
m~ top}mncatı~ aıaJarın ~tfleri rica ohzn.u,.. 

Mt}ZAKEllE ltUZNAMESi: 1 - İdııre heyeti llll>ON. 2 - HC'Sap mü!e~ 
ti ~ 3 - Mild'deU hitaan bulan lda re .heyoU a:r.ail4lıl'l ;veıiue t>e~ yApıhnıası. 

C"v:et L"mcnlcrı lt fefme Uır.um 
Müc! UrlUiiinden : 

t.6~. İmı:.r, Tnı'b::.on 1.ıim:?n !tır~ ~ bu C."'t tadil o.ı..m•n ibıUl 
~lertlc <!ıcl'öt catvellerlnin is~l ve hınır ~ l~/12/942 ve fl'r•l:ıı:ıor\ için 
d.11 28/121 ~ .itlbaND "4t1ııik ol UUcı oh.rmır (308S) 

ldM S.. 1 & Z S T. H-.ıiYat D Nlstlı6: Cn... &uMilPı 
...... ,.rı (M@M t) .... ,.,. 

irnllğ:ndm. 942/1082 

Hamcli vakiıa avı.:ıkat Hüısq.i.n A'Y?li 
Klpcır- $.araıf>ndan mUvekkiı.lerinJQ karlsl 
o.ltıa> Jıli1ıeın i.ltametgdlu mefhul \ "e mu
kaddema 'Nk:sim. 4\Mc <'..&d.dıeıA BcıGım 
Br,y ımıanı ıo .3Jıuma.."nl.ı dairesinde 
~t ctUği aınlaşıl.aın Löfüır EUzatH-t 

bintı açil<lll boşıtm'~'\ davasının ')'•· 
pll3c muhnkemc6i GOnunda: Taraf.ar 
ıar'DSmdn şid.detJJ bk ~k olup 
bıı.dema bl.: nrıı:ya ge!mclcrine imkAn 
blınıı.W:gı n b~ da mUddeaaleyha 
-karının bebiy verdiğ1 .sbit oldu· 
tundan t.nrnfl:ınn ~ ve 
)'tmı.! lira ücreti 11~1~ (1315) 
l';;uırUIJ m3SarJ!i m~cmcınln davalı· 

el r.12 tcmy1z.i kabil olmak Ü• 

:l/12/Dt2 tar.ih.indc r var~ 
~ SUl ti do mahkcıı di\ıaııhaıı.e
sine asıbnış o.ldu~dan müddoaaleyhln 
tıa:r.bt ilandan ittl>aron on beş gün zar. 
tında h.<llı:ınc br:,u temyi.t hM:2Unı isti· 
:mal etmed.ij takdirde kat'leşm.iş aayüa-
call iiUıo olımm~ (1112) 

c1NS1 .Miktarı Tutarı 
Kilo .Lira 

~--------------------Nal g:yim 
Er kundurası çift 
Piri~ 

Pirinç 
Kn§Sf ~yn:rı 
Gravyar peyniri 
Gravyıı peyniri 
Gravy.ar peyniri 
Gravya.r peyniri 
Linyit .kömürü 
Linyit ömüı li 
Tel balyalı ot 
'l'el balyalı saman 
Koyun sığır~ lteçı et.l 
S:ıman 5 parti 
Uhana 
Oeun 

20,294 29,420,70 
15,000 180,000 
25,000 42,500 
25,000 42;50{) 
l 0,000 25,000 
10,000 32,000 

10.000 32,000 
10,000 32,003 
10.000 32,COO 

4,080,000 48,960 

&.080.000 81 ,600 
1,000,000 
1.000.000 

60.000 

50,000 
1;250.000 

2son 

Temi.ıı.a.tı llı. le gün, saat ve mahalli 
Lira 
4414 22/12/942 14 Erzurum 

20.50() 15/12/942 14 Erzurum 
6375 17/12/912 14,30 Erzurum 
637~ 17/12/942 14,30 Erzurum 
3750 17/12/942 14 Erzurum 
4800 16/12/942 14,30 Erıurum 

4800 16/12/942 14,30 Erzurum 
4800 l6/l27M2 !4;30 Erzurum 
4800 l6/l2/ı942 l~,30 .Erzurum 
'1344) 17/12/942 15 .Erzurum 

12.240) 

10/12/942 15 Çerkeş 
16/12/942 15 • Çerkeş 

375 9/12/942 15 .Bakırköy 
412 9/12/942 16 'Bak.rköy 

2812 9/12/942 15 'Bakırköy 
(1900 - 21'8) 
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A. Darlan 
meselesi 
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Macar Radyosu : 

Rusların lngl.tere
) i pro.t.•to .. ,t.ğ.ni 

SOWh•u• 
Anka~ ' \~O U~) - Bir Ce

IDC• •c • .._.,....., \ c...ac.. v.-.n ...,.,.,.ı... 
,ı. o.r ıı ... 11 .. ~ ~ ..tt.t-- a
ıııu n.)".Aııl, SMJVC• UC Wol•-.U. ..U.1.l.ALL &11& 

~ ..,..,_,.,wvl ,__,.. ~ t"-
ı,...- ............ Uwi"'!'. 1 
~AA' -..u~OSllNA. GÖ&L ) 
~a ı \.n.-.,,u ...,,_.-.ı.uJ - -.ıcar, 

~..-...uun """""'°"~"" ...... ~v:tct 
~wılıt•l rılllW&l .U~•.w.& J'~ MA

nbı;e tl•Q..O ~ • .&ııljp.l....ı·e IMM.UıU1cl.aül 

P.u._w e~r. 
::t...•.1•-...e· ~ A)L'Qtoit., oo~ Fı.wı· 

SJ& • o':>uV,)'tıL 1Ş !Ml"M/1~""11 b.,,..UiMıı*•ı. •04 

aa:.uı..:-.. .LH•~ Q& •O. UJ'U... ........ -s
u.:w..,. •• ..u•. .ı. •• A••••OIMıl Dı.ı uu-.,Y ı ce
Vııc> veı'Ulitlo' V• &.ç-ct ~ ~ı.• 1•· 
P.•.....,..W "°'.ı..&&~ 1Mj• Jlıl.•C.U" r&JJ.30-
Ml ~~· llN,)'• ....... w.t. 
~".wr.aa. llıvvaııJ •• .NJI: DiYOBT 

.t-....•, • \~I - ~·- .L'"'ACS 
Rô.1 ı.c& .ı.uı..o.ı.-aı.c ~""' &1: 

C~"-MWl "·-~ ·--ı, FllM&.Jııi .11tı.ıa1L Qcıuı;ı. .Jwvvc...r• b-t .ıwıw.u· J 
'4ıııAl ilYıal ... ~..w;n ~ ..... .,Jıll &11.lıl : 

leı' "--~ ı.:-uı.uı&f ve ayc.ca cı• 
lnlŞı.aA .U; 

._... qw.i Petenlo bup eısaıi Vad.7• 
1IİIWe O\W~ı.I L.ıloı.~,,wı. Jltwı. ... 
hııı ~ Ja.,... J..p.J~ z.u1·~ -.-.ı· 
Sl .Uau-...A~ • .D~WI ~*""°' l.IC .ll'&a 

$1ı& ~ vo ba..a AIJüıllıu.>'aıa.. bwu· 
ıııaa .ı~,uvu .ııA~ -...ı.nc IUıllll mi· 
-.....ıw ~ .... ,~ o.aıaue ... ~ ..... 
:zıı.a..w..ı.ac • .Dm euı.Ql&ll oka ıu.a.e;;.1 ~ı 
14,ı l* ıııaı4' D"""'1M boı.IJ>el'IQ:Lı",> 

~~cı.ya aaası 

b o §ii&tıJıy or 
Alh•tıaı •• 11r , .. ~. '" 

.ı..uu"4A• ı la.A.ı - ~ ~ ••~.Yl.MllU. 
nun ı.u .• <W"~.üe &ure, Allli4U& 6U· ı 
m"llucua.~., Aım•n ~·e.>1J1ue u.u.v-
\ t!-'• #.Ju· 6.oı..uizonwı mevc • .u ouıun
dugu o:..~ı.)& aw&~WQ~ -oı.uwı aı
vw~ ~~Ullutı;..1&1 .l\IAA)aA b&f
AWJl&llQ&IW&w& emre~ıar. A.J. 

manlar Akaıewıdw J.taıyan ada· 
larıyıe .KiUaoı··a ve <.:ampaa.ıa<ı a 
örfi ıdaı'e l.iU ed.ıJmt$ini de ısıem if
lerdi.r. 

Şarlonun hitabesi 
.ttı.ıeun CIÜllVlllllll t..a~ ~ ar. 

ti5L ~.10 .vv.lki M(l8m .Neo.ıy'-C'.k nıd

~uu.a.D Tuın.r.ıyeye hlıap eı.u1a1ı..r. A· 
meı~ r~ ~·'* &aA'al«Ar
d.ıı rlCll6l ütrıer.rne ~llQ)'~ tertap edi· 
len bu "°"'UfffiA IÖ.)'ı.e o~: 
~ l'Ül'Jt ~ 0&7Ml, m&"Ofon ba· 

pna eı:.ı.en ~dl ŞA.pı.cı.e "l'URL9e 61.La.ı• 

*>tlDUf. o a. bUn.ara .ın&.ıü14-e cev.p. 
lar voomı,ıtr. Bu auıaldcr ve cıevç.arı 
~: 

- N.aıılu:ıız Mietcr SePlin? Sizi 19• 
~ ıoıııucılt b&zlm .ıçıu n.eın biqük 
bıc- ~ .hem oe ~- bir 1e1etur. 
Tıkr.iUJ«WıKı QOlt, .. ~ ve eız.i seven· 
'tere ao)"'•·7tcek bir ,.,.anız var mı? 

- her ~J'utaı evveı Till'&ıl,Yeaclti 

doıstaıııua ·~· ıını ıöoaermat ..... 
teı·cn. ·:ı:uıb)'cyi iıg t.ı,raaı.(.a muı.ıaıta 

:ııt.1lnt eımeıt arıım..ucıc-1un. 

- ~ Cı bıı ıı.ı.zel memleketi 
aıöıl.ıı&.ienaZ ÇlıJlt memuun olaaıwuııoJ&. 
\'e Ol1IQQ& ~ acv-.~ Soora sizi 
TürJUY.ıae &0rlllti. ~111 te.k bır 
kiwM Lwbrnıo e\mi7•ıwn. 

- Do&ı.-'&Jlm, bea.au. mUllılr.M ya
ıp.n ~ ~ 1ıız.1d&r ve Tüı:1ti7eyi 
~yareL ~ .. ı.ewımı.c llu da bir ... 
bepW-. 

- ~ ederim, 11»ıer ~u ... 
Tü11u,yeı;ıe aC1 cUlı4Y• cıoswr~za bir 
fıe3 -~ .... ID*Dl&f 

- .&ı.YeL, oa.ıa&'a bır ~e mlabn.ıt 
islJ'O''Um; BWWı Oll.rualıQe 'f'U.iiın bi 1 
kil•ee ucıı en peu ve ea Aı;fıı .N• 
reuıw.n HuCıilUQ bi.r" f~a1r, HIÜ)'e 
IUCiur: Bu' ıua Hoca cvıadc oturup 
kaAVdllk IÇVMG ~ aUp ~ 
kmeıt içlO ormaıw. ~ına ve ete
t-ııı& O!r bç saat .çuı ~ v~ıoi 
110,JJ.er. .Hoca: cJı;oc&im yo&., ç.Jcuk o
DUILI& p.ı.wa l&L'6> 017e cevap verditi 
ell1aQa ~ ... ıotw-aa olan ~ aıur 
maaa ~·. ~ CJM ~. ıc 

..ısı llOOeQ ut.eaıw.rur IDUllUDT N• dl.J• 
ya,eo .IÖT.le<ıın? lfLc ete"' a.blrda.> cıeyın 
09~ 

•.lian& mı irwıamk511ı, .te m.lf> di· 
,.. eevap verir. 

Şar;o bı.ı fJ,lu'adaA 9Dl)l'a kıla bir mü 
taı.. ;JiM\ltmUiıür. 

Amerikac.an denen 
Qt.Zeı~'ı.~r 

.AnJw·a 7 (Jıkdam muhabirio. 
den) - AmerWd.an clöwnekte olan 
Tiır.ıt gaııet8ClJen Aoidin J.Javer, 
M. :t.ekerrıya Sertel ve Ahmet Şük 
rü Eamer iie Amıerikaıım Ankara 
Büyü& &lçısi St•ynbtırd bu aJqam-

• 

• 

NE VERSEK 1 Merkez ce~hesin 1 Amerikanın harb• 

A Z D 1 R . de ,..,,., . girlt yıld6nilmU 

Tunus'ta 
(Bq tarafı 1 lııcWe 1 

Tunus kesiminde 1 ile 4 il.kkfuıun 
atasmd~ şiddetli muharebelcr"n ce-_ 
reyan ettiği Taburda yol ve de
miryolu iltisak noktasınuı temiz
lenmesi için yapılan harekAt esna
sıada dii.pmııın kşyıplan 1100 
esir, 72 tank, 41 tOp; 40 havan to. 
pu ve 374 lkıı.rnyona çıkmıştır. · 

J. Tas'•• Göre · 

.ffiDSIZ hükOmetiodı 
deQisiklik o.acak 

• • (Bq taralı 1 incide) 
'~ IMab 1 UlCI .atıı.18'e) başladığındaıı 3 tw.dtıtaaın beri ilk defa ~ w.fJ 1 llac:We) 

ttııiü kalk.ıDma faaJ,ıyetiııaea ıe- o.aNk Almenla.rm ka.rşı taarruz iç1n birliği ve Birleşik Milletler arasm-
ri k.ahnmamıı, b.J.ç b.r bWıra.na se- Qir kaç. teşebb~ har~etiode buıunduk da.ki birliktir, Bu birlik pek lk.ıy. 

beb·"•t v ............. r. hrı be'LimldttediT. • metli b"r şey, bize zaferi temin 
" - .- Almanlar "Şimdi Kafkas şı m. demiryo 

~.w.tı ~uı, .a;üyök Mec:l:ain, lu boyunca Rost.o!dan tak\•iye kıta •I'l e-deceJc olan mı..zrakın ucudur. De-1 
hiUL~t.uı tutumu aa harban so- gruım~ ıçln vakıt bulmuşlarcbr. Dün, nizlerin ve kıtalann harp meydan· 
ı:uuıa uaar vaUlJU, JJlAılJ.etı., meaue• ikıi gun zartfmda iltlncı <k!a olarak Y• larındn deniz ve kara kuvvetleri- ŞlDDETLl ÇARPIŞMALAR. 

Londra 7 (A.A.) - Cezayı.r rad· 
yosu, 1.'eburba • iljedeıda _ Mateur 
Uçıgeıunde ı ddetli bir çarpışma 
yapı1dı.ğı.İlı biidırmektedir. (.;(nup 
kesımuıd.e Fransız ve Amerı.kaıı 

alayıan mühim bır mevkii eıe geçır
ma.şıerdi.r, 

kıetı aya. ,...ı .. net ve auuet yOklıll· ni g:ı~ bul~an A:man tank ve rno- miz iyi talim görmüş olmanın ve 
da yw&&tmu w.a.uswıu mwıaıüa t~ ~ ~:>1; !il.nuık ph~lıan üze- ivi disipline malik bulunmarun t.ıv a H .. n •• v~ 
euııe&. .... iM. iı1e tua.u.a ecıMeuw:r. r· ' ta ıngı ce run cenup ,: dr t" 1 M d · · d M"d 

--. batı..md.aXı iteıi mcvz.i.lere .lı:a.rşı yapı- il\.U e Y e ercan enazın e, ı - Moskova 'l (..hJ\.) - Reuter: 
las l:lJı .• muıı..n "-"'nv..,reden ~ 
o.ı.r L~~1·-.u gur~, p.uc. y~ ".1'1ill

:.u. '11.ıAoYil•..:u.u~ ~~qı ya. 
pııacaJ<ıu.r. ~...nı.a...ıı~ goıe, yedi 
.uUıA.uJnC' Jt\U'LllW' ~ı.ü'U•~, .rr...aaa 
.uı: .h.•ml:llı.)'a a.ıa.:..wuıt sıı.ı.ıı ~ıa

ı.~ oıı· .auucuc. ~!ll•t:ec~ ve ou
nu .o.nuea.K..p .L."Lvaı nıu'"~re. 

J1arp •ıan ey.ı.y_t;(;uAJtı.r. uono~ nua, 
.l\'!cı!\.:e.l 1.1t:.at run ve oaz,,. mwrıı. al
ruanya ııe .lf~ı·~ ıa.ı.M.ııu:ı.wn. ııu
lw~ gırmesa pek. muntemeı gö. 
ruıme.K.~. 

.bu, boyıe otma1rıa beraber her~ lan şiddetli karş1 ınanı:ıWara at~ way sularında, Sslomonlarda ve 
haoar l>Jır tu.Yut, INr lecavuz, bır !.ardır. Faıkat .• her şeye rakmen kal"Jl Yeni Ginede olduğu kadar Şimali 
te.cu..li..e .&arpa..ııeuıa Jı ç b..r te.rıeaü.U.ı t.aa'l"ruz.lar geııi atılmış ve dikcpn:m in· Afrikada da par~ mJsaller ver. 
anı aeçaw.e.ır.ıma Q~Aaıl suaha u· saııca .kayıplara utrıatılıntştır. Btı rna'!· mişlerdir. Halkımızın vatanseverli-

t.,.t zem.enin k.ayıbı, duşmanıın boz&wı bır 
:rMJWUL u 1>1ır.ı.ac. pra.u.wzı llı&lae ıeri çeıu.clijıru zannettırmdcteciLr ği sayesinde memleketimiz demok.. öl.it AS.KER1 MÜNEKK1DE GÔRE 

'l'UJ.'I u::;:f.dKl bıIUtv<.;I CJlWU 
KA.t(~.i T AARJtU~A GEÇ'l'l 

LonCLra 7 \A.A.) - Bıun<:ı or
du ş.ımaı Şı.ma11 filrüaaa l;eday. 
da'<UI. mu1'Mo~ı taarruza geçmışı.ır. 
J:sıze,u vo '.1 unusa .klilJl gt:n.1§ Ol· 
çu<ie narekit yapıımak~aaır . .uana 
şıtl".llta seııeraı .M.onıson~ııun 

.11.omme.ı. orausunwı .mevz.ueruıe 

KiU§ı umu.mı oır tı&arruza &eçmesı 

neı· &Q. l)eK1eıı11me.1UeQ.ı.r. '.10.()\1.1. aU.. 
eııosu mu~r bır suı·eıı.e o~ 

ve mwum IIUAtat'.ıar(1a pıy&Qe ve 
ıawt ıa.ıı.vıye.ı.erı §&m<l>Qeu ~JOZıOCi 
orouya 81;:.ııuıur. 

etme.M.&e&w. stali.nı'gn.'ılın ,un.U batı:..ında, müsel- rasinin tersanes: haline gelmiştir. 
~aua ıçMMle )'Bflmakı.. harbe Je;ın ı~cıe, ve temaZl.tme ııe daıha mll· istenilecek fedakarlığın derecesi ne 

hu.u ounay.ı. meıw.ır.&.lÇ wuae ıcıame s.ııt ~vzıleı'1n ~.u hareıtcıleıuıın ce- olurs.ı olsun biz.e miras olarak in
rey ... n eı.ı..gı Dır ınelur boyuoca Sovyet ti:kal eden demokrasiyi muhafaza eae.ıı ID-i1I a.yaa.et.w.ı.z.a JLuvveue, 

saı1aoeLıe, en yu.a..e-. akuoa.rla a· 
yaaa.a tua.abJmu a aç u ae aw: teYlA 
baı•aua m üa leuaJ!ı.l&l'U&a, mı.ıLU 

ıay.ret ve 1eda.aı~a GMyaaaLnl.!lk 
bUAACİ ewaa&&r. qı.e bu muuuı.u.a· 

latdaa bu:uu vuwr. veıc..a. kf..al , 

etmeJLteGl,f. llUM.umet ve .Mec.ua 
hu ıeyuı baf.A&Uı m 1:li JLuvvet ve 
Ju&G.ro&MlllW iıill&IAQl&Aı,1 .PILfaaı.&Zl 

JuymetJıeacu.rma-., mııW UtA1.W118 

faa.ll,yet auza ıuame etme&, llMli 
Juuıeüeıe tam &f&ı.l"ak tem n ey1~ 

meJL aayea ile bu verııyi b.t' oe
faya mahwe omuuL w.ue tatb.JL 

.mev.kiioe pUrlWf '-• 
Ayn. UDUWlGa "" verıinin iat:h· \ 

c1at ett.ıı aç.& hMkaueraea bı.ri ı 
cıe .basbı •vwswıcwu ve meıua-
at MHbb ~. ecıerek tuçoır \ 
versi ver~ıa.n ea bu)'ii.k MI'· 

veueri ecwıenıeraeo nauoea a 
haıılr.mı ist.ırGad eaebılmektir. 

1Jo.1 t yw.& .bal"p ıesr.aerı 'çinde 
öyle vuı)eUer oınıuştur ki bır ta· 
atıbUıt işuıcıen •flPşa.lL• taoırı ille 
mdyon, b11' te!e.ıoa mu.bave.rai 
ile yua b n, b r apeJdilisyon lıeıclbi· 1 
Ji ile .müyonlar •aıaaaouU' orta· 
)·a pluvenwıtir. Vur&:u.ocUJat", 
15t..fçıler, ibWLatcalar devıete on 
para versi vermecıen, hıç bır kül· 
tete katwunaaan, batta milli bün
yeye z.uarlı olarak birdenbue mıl
yooer oiuvenn"fl«d r. Bir ta.raf
ta halk ve devlet binbiır milfluilil 
yenmeye çalıtırkea, bır tarafta bu 
cibi gayri metru kazanç sah plen -
nia •ıel k.eyfım sel• edıp servet 
ibel'ne .-vet yı&malar. elbette lu 
bir •11eimiNI• ve bir •içt.mal •· 
daletaizl k. DÜmWl:eal .olmaktaydı. 

Halkç.a ve milletçe, nimetdıe ve 
kUUetde beraberi.ık b .rinci p.rtt.ı 
ve birinci tart olmakta devam et
meU i4i. itte, varlık veq ai ayni 
zamırw:la bu bUkmU ve bu emeli 
de yerine ıetiıecekt.r. Her .ki se· 
bep ve müessu ifadesi i~ nele de 
varlık verı•ni ödemek, on.u Nve 
seve vermek, onun icap ett rdiği 
fedakirbk ve ferağata katlanmak 
ta'tım pn birinci vatan ödevi o
lacaktır. Her teYin NpıHla ve 
dünyanın bu karanlık anlarında 

Türk vatanını selimette tutmak 
iç n bütün muhakemelerim z tek 
teY için çal fDl&hdır: Türk vata· 
DDUD seli.metli, Türk devlet.nia 
kuvveti. 

B zi htlniydimne, malımıza, 
caDJmtU, nbat•mıza, saadet.mize 
batL olarak yaşatacak tek lmil, 
tek emniyet var1Jtı yalnız ve yal· 
nız Türk vatanının selimeti ve 
Türk devletinin kuvvet dir. Hepiı. 
mizia borcu, bepimiz.n ödevj, he· 
pimiz"n tek ıayeai bu yolda bütün I 
takat ve in*ialarun zı sarfetmek 
olacaktır ve olmalıdır. Çünkü her 
.. yimiz ona bağlıdır. Ve .. Türk va· 
tall JUD lajlam, hlk, emniyette 
bulanması her teYipıize sah p bu· 
le vuyetler olmllf&ar kad.rli sd.rı 
lanmanın tek müeyy~deli ve tek 
hikim prtıdır. . 

SOKRIJ AHMED 

Almanyaya yeni 
ha"a akın :arı 

Londra 7 (A.A.) - İngiltere Ha
va Naıırlıtı ve Ameriium umumi 
karargahı taraf .ndan neşredilen 
mii§terek resmi tebliğ: 

Amer kan ordusuna mensup u
çar kaleler dün öğleden sonra Lille 
şehrindeki Five-Lille büyük loko
motif ve vagon fabrikasına taar· 
ruz eunlşledir. Hava çok müsait 
bulunuyordu. Pııotlar hedeflere iyi 
nişan almışlar ve taarruz neticeleri 
memnuniyet verici olmuştur, Di. 

ğer taraftan Amerikan Liberator 1 
uçaıkları Abbeville'deki düşman ha
va alan.na bombalamqlardır. Müt- • 
tefik av uçaklar her iki akın esna- 1 
sı.oda Amerikan uçaıklal'1m koru. 
muylard.r. Bir •v ve ıki bomba 
uçatımz geri döamemiftir. 

Bu!in 7 (A.A.) - Almao tebli
ği: 1ng liz tayyareleri gece Alman--

ve cenubuaarbi kısım-

bW>K.slü<.Uı bır gcv~k yo.ttW", .. 
İKi ALMAN NAKIJ.l'E GEMiSi etmek hususunda halkımızın gos-

.BATl.&IJ.DI teroiği azimle ift~har ediyorum. 
Moskova, 7 (a.A.) - lki Almım ta- Ölen askerlerimiz ananelerimizin 

şı.t genııı:.ı ,ama.ı J! m~y~n ıııçı.k de- zafe' meş'alesinı yeni bir hızla par-
n..ze çIJU.p uz<.klıaşınakta ~ukları !atmaktadırlar. Brn bundan dolayı 
611'adn ~vyeı. kl.)'ı bataryıuarı taı&ıJn- B"" ··k B · 
a..-n b.ıtırıı~uı" mağrurum. uyu rıtanyanm, 

Lo.ıdra, 7 (A.A.) - .Britanovarun Rusyanın .ve .Ç nin mükemmel mu-
a..~n m'IJıh,;ıırrif~ y.wyor: kavemet hamleleri ile ve Fran. 

Genera1 .zcid,er, Jle;ıcrııl Von Ho11wn kesteln'i ihdas eden kana susanuş 
yerıne ::>to.ı.uıera.d. kıes nınde b~n insanların i-;uıasına uğrayan mem- • 
Almaın .k.uv~etı~un ~umaıı.aanlı- ...a. - •• - ·1 
guıa '-ıı\Y.cı ecı:i~~t.r. Bu Alman kuv- l~et~er~ h_~um su~ yenı ~ez-
ve-..ecı nıa.ilııı&zııw uç zırha Lumen iJe Hk zıhnıyeti de de ı.ftıhar edıyo. 
13 Al~ P.YtıOe tümc.ninnea ve bir rum. Müzakerelerimizde, kararla-
Runıen pıy.ı ... e tWlklUnın mureıutep bu rım.zda ve hareketlerimizdeki bir • 
1unmaıtl4Wır, Evve.ce. 150.000 ınıwtt~m: lik de benim :çin bir .iftihar vesilc-
da bıı· kuvveL tıı.h.ınuı eculm.Mte ıdı. • . I .. daf . .:ı kal 
Hu kuvvet, pmıdl aıı.ooo k'fldt"n iba- sıdir. Baş angıçta mu a..ua • -
rettır. li-«.iye6! O!dw uun<ıo, y;ı..ı .. ..nmış mağı kabul ettik. Bunun sebebi b1. 
veyahı.u. eaır eQilm&.$'4r ze indirilen darbeler ve tarafunız-
~va, 7 \A.A.) -. Rö)'tcr aJ&ıı· dan yap.lan hesapların yanl1ıCZ ol. 

sın.o ılılbusl muııoıwu"I bu<l.&rı,vur: • • • •• • -:r 
Bu ı;un 2-1 JMıaL .çın<ıc m,erk~ ve sta ması degıldir. Mıısaıt zamanda ta-

hıı ı~• ı.a c~prıe.erınde .sııan ça...ı,ıışmam arruza geçeceğim zi biliyorduk. Bir. : 
aana 1..7.t.ı §'aoeı..cn~tır . . Jeş.i;k Mi,letlerin harp gayreti hak. ı' 

~v.yc:t ıtuvveLleıımn şımdi Stalin· .kında haki.kat anlaşıldığı zaman t 
~ cenup batb~ ve RıJev'ın ce- . .. 
nubLllU!a c~y ~vıye 6'liUI Alınan halkımlZ bu gayretın ne kadar bu-
.ıtU~ velood"ue t.u\Uiffi.~ ı>.kiuJuaıtı 8ılal1l· yük ve zafere doğru ilerlediğimize 
m..ık~. dair yap.lan vadin ne kadar kUV'Vet· 
~ı...u~ın şimııl batısında .Kaladı, li olduğunu öğrenecektir.-, 

Veı•u on,y, S..at·o&ı' .. '1 mıU..Wıesı içinde • 
::,011yct ıtuvvetıeı."i ş.mdi tuuıa duşmuş Or~u ve donanma gazetesı ge-
bulunarı A.ım..n tu.n"nı.eıırnın o..n evi· lecflk sayısında Bahriye Nazın Al-
ne c.ııy •• nuıı.uaQlrlar. rrnslıar, yeni 0~ bay Knox'un da bir makalesini 
ıl~leme teşebbusUadc bu.ı.unma0811 61· d k · · 
peı.cre çckıilnıeğc ve mev:z.ı.erini MI· neşre ece tır. Bu makalenın ·baş. 
l~m.aşıurruıya meobu1' olımuPırdlr. . • Iıea fıkrasında a1bay .şöyle demek-

Me.ıitez. cephesmôe bir Sovyet tcfk1• tedir: 
li Alınan mi.i.o.a.faa mev.z.iı.er-ne derin· 
ı:me.sıne nfrtuz etmi.ştı~. Uç irfrııdenberi 
RıJeV • Vıyauna, yo u do.uıy..aıJ.DQa bü· 
yUk. bir muıbal"ebe cereyan etmektedir. 
Bu aki kuvvetli ~lllllD me\-ıııİ ~
dakıi ea:ınir yolu ke.J..Jntiillc. Bu demil" 
yohın n batısında ve doğusunda bu· 
ıun:ı.n iki mUhim ~a yol da k!!SÜ· 
mış bulunmaktadır. 

Mo.kova. 7 (A.A) - Alnwılar, Rus 
kı!.lt.ancıru. klTmak ve clleninden b(vıp 
git.rneku ol.an sta:i..'lgrad şe.hril'ti mu
hafaza etn:ek için bu &elırln şimal be· 
tısı ılc cenup batısında y2PffiıŞ olduk· 
lal'.l §iddetU taarru?.1.ır esnasında ~
lerce tank ve <>n bınlerce insaıı ileri 
sfü-m(lşlen:iir. Şimdiye kadar düşman, 

t:Pcarl Harbourdanberi bir den.iz. 
altı inşası için .18zım o1an vasati za· 

manı 4 ay ve 3 gün kadar kısalt
tık. Bundan evvel en Ousa zamanda 

inşa edilmekte ol<tn zırhlıları ş"mdi 
eskisi-ne nisbetle takril::«ı yedi ay 
t•vvel inşa ediyoruz. Destroyerleri-

miz 1940 senesindeki inşa müdde. 
tinin yarJBıııdan b"rkaç gün fazla 
süren bir müddet içinde tamamla
nıyor. Suları yaun tayyare gemi
lerimizin en yenisi bundan evvel bu 
gemil.erin in~sı ig:n sarfedilen za· 

Sblingradın oeıwp batısına Y'J>lllli mamn yarısı ve 4 gün SÜr(!n bir 
olduğu taarruz ~ ında 40 ve bu şeh ··del · · d · 1m · 
rin şimal batıısına y:ı.pmış olduiu hiiı- mu et ıçın c lll.c;a edi iştir.> 
cum esııa.sında da 37 tank laybet.mifo
tir. Ccph~ alınan telgraflar, blnler· 
ce Almanm öldürülm.üş ve bUtlln ta· 
c.rruzlarm sı.ııya düşmüs olduğl;llu bil
dirrnıtktedır. D.ğer hraJ:taaA 1:\ıı telgraf
lar, Rus ılerleme hareket.inin devam 
etmekte ve üstilnt.Uklet ka,ydelıru!kte 
Qlduğumı iş'at etmekedir. 

ltatyac1a dua gUnü 
yapıldı 

t.Hat laıra.fı ı lnci41e) 

Londra 7 (A.A.) - Bugün Ame
anın harbe girişinin yıldönümü 

olması münasebetiyle gazetelerin 
büyük kısmının ~ba,ş yazılarını yal

nız Pearl Harbour taarruzuoa de
ğil, aynı zamanda Japonyanın he. 
def tuttuğu gayelt:re ve o zaman. J 
danberi tamamlanan Amerikan is· 

teklerine hasretmiş bulunmaları \ 
hayret vermemektedir. 

.)UUM•ı Attı.K11aa harekat on kilo
m~~rt:yı ~~ut!yçn bır Jtesım a~

ae Ya.l'''•n ~n ve gerı nil.l"eıW&.ıer 
§t.ıtı..uue tect:.ııı euı~ .. ~~r • .l!.1 oe-

glftıttn '.leoW'ba ve l.ea.eyaa •m. 
aı .nımanuı.r 4.H.ı aıına.aıı .~ıl.L &:Uıl• 

m.ış ~ ac pu °"' ml!VK.e .wM..m 
01"'1 bU'l.lli,rJa OU SLl'UtJu', ~ll"1 

o..r cıwnı "t~.u ~cu ~.ı.11LW' muı...e. 
t~•eL'•U euuuc: D~Ll1'nltiA~.r • .DU 
mc:v.1.u~n e•.er..aıcıe tuı. .. u nıw.ı~a.
ı~r .h.•.ü.ı.MU füı.ıAalOil L<-e&.ri l.U.&iU ılll , 
ger! p~Lll"ı.m~•c:.r<l'l" • .oıı muvilJ.-
lMo.)' .. ı. ""•" ı ru~~c.ı.eı· M;.&.n mut- ı 
L"4&A4~1 e !l.'4 v 'VC~U oır llaVM &.'>&-.ll•Ul 

tt.ünakalit 
h .... ,.,,., .. gi 

Ankara 7 (İkdam mutıabirin
den ı - Müııa.Ka.ıat Vekiıeti .Kaoo· 
taj Şubesı .Mudwıi li:kmeı .Upz 
Mun...wat \le.uıeti .Mweı~ 
ne tay.n e<ülm•pir. -------i'U.i ~cırıy•t: 

Yiirüvüt 
Bu san'at ve edeo.yat meoDllll61nllll 

11 .1ııe1 9111Vı.:>ı LIO'cı&ll ~ 1'aı.wr:\ 
ıream hMLa,yeM, &UZML f4l'1er vo .ııeı.ıa 

y~ıa f;loKIWI°"· l:)aal FıwUıı \'Ke.;ta· 

.n.ecı Dot>Lum) a.ol.ı. .k.iiç'* ~Oi&, ,Ke. 
m&I ~iJl \M.'4dKtJ!l.J9\ .ltAWoi) 

acıııı bu;yı.lk ~. Orhen Ke-

melın, A. Kadirin, C,;an.it &tfeı.in fiir
Jcrı \"c UIJlC'r F.ı-uk 'l'upr~ eae.o~ ten 
ıkiı.lcri ÖU 5a,YlyL S'ilsli1'ctı 1'a&11ııil' .... 
111ıooıaoır. T.av1ı111Ye edeuz. 

------~~~~-------tem ı n etm11ur. ma 11UllA8il' tı ABIYOB 
ll'V<.ilLlL. l'iiR.AŞÜTÇÜLERlNlN G\knün IDllll\YY"l'l. .ıııtt üç 81\a~ ~ 

J'Aıu .. ı "f JÇJ'l ı.t>•ııar ve mutlaSebe ıoıccıni yapırJım. -Londra 7 (.A..A.) - Tunusta Bi-
rinci ordu nezaın(1e buiuıtan J:i.eu~er 
ıaJans..aın hususı muhabiri oj)U(lırı
yor: 

lngiliz paraşütçu r.oıııande lkuv 
vetlerı düşman hatlar.mm gerilerin. 
de faaliyet göstenn.işlerctr. 

Bu kuvvetler, kıyıya indikten 
üç gün sonra şu hıtber gelmi§tir; 1n. 

gilız paraşüııçüleri, cenup istika· 
m~tiııde içerlere doğru 12 ckilomet

rc llerlemlşler ve bir yolu lkesme
ğe muvaffak olmuşlardır. 

ZA Yi - Tıp Fe.kültesindıeın 1789 No. 
ne :ıidığıın hü'Vlyet cl1'2ıdılonnı b,ybet
tiın. Yerılıslni ~md.n eıak.isinfn 
htbı~ur. J. sALiu (369) 

Arı.'U edttalel'in ~ poeta ~ı 
6t2 ye ~~tlan. 

ZAYl C'OZDAN · 
Sümer Bank Yeril .Mallar P8Zll"· 

lan toptan satış deposundan mal 
alma.kıta olduğum 7544 sayılı etiz • 
daıwnı •kıayıbeDtim. Y er..is ni alaca
&ıından eskıs oın bük.mü olmedJtı. 

nı illn eder~m. -
Karasu man"fa•turacılarındaı:ı 

Harun öztop&ı 

ZAYİ ORDİNO ' 
Devlet Demiryollarmdan alınan 

51/96 .kıonJşmeıWoya ait 150 bçıbık 
ord.noyu myi etl m. Yenisini çı-. 

.kartaca&ırndan eek\siı:ı:n hiWDl 
ydctur. TalAt Kıklıoölu 

l ı.r. umir ı oııarı ixıeıme u. M. iuaurı I 
Muhammen. bedeli (2875) iki bin 1e:U ym ,.em, be, M.ra olan 

(2500) iki ~ beş yüz kilo demir köpııü.l,erj ·boyamak iç n G~ (16 
Biriııcikinun 1942) çarşamba günü saat (14,30) on dört otuı.da Hay-
darpqada Gar ıbi.na.sı dabilindekıt ~ syıon tar.tamdan açlk eksilt· 
rne UıSulile satın alıneıea.kt.Ll'. 

Bu işe girmek isteyer.ıler;n (215) ki yüı Qıl beş lıira •63> eltıinif üç 
kuruşluk muvaJakat teminat ve kanunwı ı.yin ettıği ve.a•ıe birlikte 

eksiltme günü saatine kadar komııona müracaatları lazımdır. 

dır. 
Bu ite ait §&rtnamele.r koınisyosyona müıracaatları. 

(1855) 
2 - Batı .h.vrupanıın tren mü· 

nakalit.ııun-muteınacii bombalan-
nıası. 

.bu suretle daralacak çember sa 
yeSınae ltaıya m uetı.ı .tıacoe muka.. 1 
veınet iç .ı:. hazır ı.a.n.rnıyan bır bu
kwnet-.ıı ııaroe gırmeaue ne gıbi 
buyWl bır <1e! lik yapUjl!ll anıaya· 
caktır •• 

f lstanbul Levazım AınirliDinden verilan Askeri Kıtaat lı8nları 

Lone1ra, 7 (A.A.) - İspanyol hLL
duounua buJ.unan J:)nı.aı.ııova QJan
s.ıı~ muiıao.aı l~apo.1.ı uzerme ya- I 
pılan aJwıu:. ~ f dcietlı ol<iu_iunu 1 
t.eırUn eyleme&te<Ur. Şebircıe tam 
bır xargaşalık. hUJtwn surmekte -
aır. Oı.u ve yara.u sayJSı ÇOK yuk· 
seıtUr. 

~1e.K;1.11 ık santrallerinin ve fabri
k.alanr.ın ta.nr p eo.ı.tmesi netu:e -
sınae bınlerce J.taJ.yan .ljÇ1sı mes
kensız kaınuştır . .ltalyan ışçı..ıeri 
§!®eti!_ itı.razJanna ragmeıı .11 ue 
ruuı.r.ae Aunanyaya sev.K.euume&te· 
dır. 

mizle hava müdafaa bataryalanc\.Z 
.lV.ı.anş ;ıenızı ve Alman saJıiL. üze· 
rwaı: j,~anın 3'J :ıv \"e bomoa tay
yaresıuı d~urmu~leca.ir. 5 duil!ıan 
bomoa tayyar~1 de gece dUiW\İi
mu§tur. :S Alman tayyaresi dOn
mernı~tir. 

GORJNG NAPOLlDE MlYDl? 
Anka.ı-a 7 \Radyo gazetesi> -

N apoıi bombaiaoıııkeu ma.rep.l 

Gorıng'ın ~ or.ıda buluncluju bıL 
rurilıoyı·. Guya mareşal orada Al· 

man hava meydanları ile Aimao 

Aşağıda yaz.ıl mevadın ° kapalı zari ıa eksil~eleri hizalarında yazılı gün, saat ve mahalledeki askei satın 
alma .loomısyonlanoda yap.i.lacaıktır. Taliplerin kanuni vesikala.rile teklif mektupiarını ihale saatleri.Dden 
b:r saat evvel alt oduju komisyona vermeleri. 
ciNst Miktarı: Tutarı İhale gün, saat ve mahalli 

.Kilo Lira Lira 
------------------------------------- ----~ ~------------------------~ Bina tam.iri 16,9'1,17 12'12.84 
Sığır eti 235,000 147.862 8643.J.O 
Sığ.r etı 40,000 48,000 3600 
Sığır eti 150,000 90.000 6730 

24/12/942 11 
28/12/942 16 
25/12/942 15 
1/1 /943 15 

Bursa 
Eniocan 
Bandınna 

Sıvas 

(1892 - 2141) ..... 
Aşağıda yazılı mevadın pazar lılda eksiltmelerl hizalarında yazıh gün ve saatlerde Gelı"boluda 

satın alma .komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin belli vakitlerde komisyona gelmeleri. 
CiNSİ Mıktarı Tutarı Teminatı İhale gün ve saati 

Kilo Lira Lira 

askeri 

------------------- -------------------------Odun 
S.ğır eti 
S.ğır eti. 
Sıgır eti 
Sıgır eti 
S.ğır eti 

• 

500, 000 13,000 1950 16/12/942 18 
14,000 14,000 2100 8/12/942 16 
14,000 14,000 2100 10/12/942 16 
25,000 25,000 3750 12/12/942 11 

250,000 250,000 27,500 17/12/942 16 
14,000 14.000 2100 17/12/942 16 

(1891 - 2124) 
+ 

Aşağıda yazılı mevadın pazarlıkla eksiltmeleri hizalarında yazılı gün saat ve mahallerdeki asktl'f satın 
alma .kıonusyonlannda yapllaca.ktır. Taliplerin belli vakitlerde at olduğu komisyonlarda bulunmaları. 

CİNSİ Miktarı: Tutan Temi.natı 
Kilo Lira Lira 1hale gün, saat ve mahalli 

s_ı_ğ_ır_e_u_· -------45,000 3375--22/12/942 ıs Çorlu ___ _ 

V akete 5,000 
V akete 5,000 
KaDUf '100,000 
S.iır eti 15,000 

28,000) 
28,000) 
38,500 

11.250 
5776 
1887.50 
3171 

23/12/942 
28/12/942 
25/12/942 
25/12/IG 

16 İzmir Lv. MnitJili 
14 Erzurum 
10 HCJtdere 
lO BOfdere 

.· 


