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Eur;ış 

r----------~-----------·----~ Bulgar Komutanı 
Sof yaya 

Tirandan 
H~reket Etti 

firan, 27 (A.A.) - •D. '.B.• Bulga.r. Al"l\a\'ı>d hududunun 
tahd~ıclme <ııi1 bazı ,,..,....,,ı..,1erin halli için A1111a\'udlukto.ki lıal· 
yan ''.b°"l ikumandarıı Gcnena.l Dal!nıaZ1lO He gürii!ifficl< üuıre 
son gıilıkrde lıur,.3·a ge.leo ~ iu,,i Bul;:a.r oo.lusu lnuııa.ııdanı 

ABONE 3 aylıılt 450 S aa-ıd< 750 yıllık HOO J GÜNLOK SİYASI HA!.K GAZETESİ \. Geııe<ra.I Boiıd.ı>v, dün Tirandan aynhn;ışt:ır. 

Cumhuriyet Bayramı 1 
11m11;ıı~~~~~~~~~~~ 

Bugün flaşvekilin 
Bir Hitabesiie 

Radyodan 
Başlıyor ~ 

Mısır Harbi /Milli Şef, lt:hrikleri yarın Büyük 
Sürerken Kaf- ] Millet Meclisinde kabul edecekler 
kas Mücadelesi ·-

-- Yarın sabah Taksim meydanında lJü· 
Kalluularda haTp mu· 
hakkak ki bütün fİd
detile devam ediyor. 
Stalingrad heniiz te
reddüt(ü bir durum. 
içindedir. Fakat eğer 
Rus akınlarının ardı 
kesilir•e .. 

Yazan: ŞÜK}!_O A_H!fED 

yük b~r tören ve geçit resmi yapdacak 
An'kıara, 27 (A.A.) - Cı.ınıılıu~ 

r:Yetin 19 urıc u yıl.<iiirıümü mü
nasebet.ile 29 B!rirn:.iteşrin günü 
Reiskumlıur tarn!mdan yapıU... 
caık kabUI töreni ve oou L'.ılkip 
edecek dlım büyük geçit ııooınıiı 
hal<ıkındai<tl program, 't.E5hlt ~ 
mıişıtia-. 

Buna nazaran, Reisicuanihuır İs· 
met İ.nıönü, saat 13 de iBüyü!k 
Mi.lllat Mlecl:.iısiınıdıe icra VEiloillerıi 
Hey'etinm Bti'yilk Mllllet Mact;,,i 
amladle, kma, deniz "" hava 
kuvvetle11i erd<iınmm, Tomyiz 
Ma+ııkemesi, Dcıvkt Şurası, n;,. 
vron Mı.ihaseba1t 3.zal.aı·Jll!Jll, Ve
kalefiler mlisteşa.r ve müdücllm
ni.n Ank,.,aıra Vilayet V'e Bıeledly•e
si i·;e Cooıhuriyet Ha•lk Paı<t.."'1 

erkanmtn, hükümctçe tamc:ıımcıı 
mali, i1kıtısadi, sınai, jçbirrnai mü ... 

esscool.eı· d'e~ın tıı!OOiıkle
r:ini kıabııl edft:ıekleniir. 

Törnıııiın bu 1kısımndaıı ooıııra 
Pı.eisicumhur :Jcı.ck-m sı:rc.si&e ya
bamıcıı devkıtlerin büyük ve orta 
elçileri>k aooslatıatgürıadaırı.n ve 
blJ!IJılnlı.m refarı<llİlm., bU!w:ıan 

anüst.eşa, ~etıer "" aı~ 
tebrilclerin;, kabul eyliyecelde!:
di.r. 
İpodromda heır sınıfa m>ııtısus 

askeri kıtaat ve i2ciles-in işt&Ta.l<Ji.. 
.le Reisiıcumhur lnönüııiliı huızu~ 
rımckı yap:ıl~.·uk olan büyülk ge
çit resmine de 14,55 de baŞla:na
caktrr. 

Ankara, 27 (İkdam Muhabi
r .nxlcn) - Cumi:ıurıyet Bayramı 

bugün öğleden i !ibaren başla
rnıı ktadı r. Yannki rrerasim ve . 

r oev•mı 3 üncii sahifede) ,. 

ı·= • ) , 

Alman ar Tuapseye 
Taarruza geçtiler 
Ruslar Almanlara ağır zayiat verdirdiler, 
Stalingrad'da ha'a sokak ha.ı-ebe~i eıuyor 

Mo oova, 27 (AA.) - A•m•n Stalingrndd. Kızılordu Alınan 
lar K<füasyada Tuapse yakı- olduklan üçüncü ı!.e.~ harekctı 

nmda şklrletli 'b!r tarruıza geç· Jar;n 36 saat zarf:nda ypaımış 

mişler ve Rusl.arın Karaıdenizde o'd,ıidarı üçuncü ileri Jıarel<eti 
malik ol.dulılaTı son liman olan pü;.kürtmüs'.«rdr. Kız:!ordunun 

Tııaıpseden Rusb.rı ç1ka<1mağa karşı tas-rrı.:z1 arı ç;ok ~li o!· 
tş<ful:fuüs etmişlerdir. Fakat lbu muştur. 

~büs Almanlara paıha1,ıy:ı hinci dercc"<l 'bir dn~ üssü 

l"'r~ n 1'=mw•:alam 
Amini~ 

Darlan 
Vişiye 
D öndii 

• 
Şimali Afrikaya 

her taarruz 
püskürtü la cek ---·------

Bu hususta Mare· 
şaie lem inat verildi 

Ankara, 27 (Radycı Gll2letesi)
Fransız Başvakilıli La.va•! Anı<ra·l 
Da-rlan'ı, Fas Urnuııni Valıisirıı, Şi>
ma'li AfrJka Baııkomu~aruna ka
bul ederek kendıJerile g&üş-

müştür. Bl'lr ]ardan sonre Lava'! 
Amerika ,..., Almanya ma.sla.th"t
güııarJarJ!e lkorıuş:nUı;'iuır. 

DA.RLAN, AFltİ.KA.ı.~JN Ml1DAFAASI 
HAKIUND.\ TEMDo,\T VERDİ 
V iş , ( A.A.) - RaJ:ıa1 'ta.n aıl1-

nan telgraf.lardıa Amiral Dwla
nın şöyle l:led.iıği bey"111 edilmek
tedir: 

•- Fra.n.SıJz A!rilku.s.:ııa dbku
nıocaık olanmı "'"Y hal·ine.• 

SöyJ.cıni~'rıe göre, Ain'hl 
Da~l:uı, Mareşal PeLt<'.Jıe M. La>
vaf e Afr';kı;.da F·ranS2run 'her tür. 
lii taarruızu piiskürt.ecdk kü;ili
yottc oldugt:na ve aj nıı zamanda 
Sultan s;<:ili \luiıaımnro'.n. ilıla.!r 
tan ayrılrn1yıarağ'ı'l1a da!a· teır:i-

Mısırdaki Miitte i 
Taarruzu Ge işiy 
Mihver 
ikisi 

müdafaa hatlarından 
tamamen işgal edildi -Üçüncü müdafaa 

hattına da 
taarruz başladı 
Kah~, '81 (A.A.) -

orta şaılc t.ebJ jıı: 

~ ili< ıeşr"'> g••ce&i k«'1laT1-
nuz d\Şno.n m\W::llaa e.istemi.nrle lş

gaıl fltkl<•rı bö.ı:eY' l:"'>ı;lcı.miş'cr
dir. Dün kaznnçla=ı mcha!om 
e1ıtik. Muhoreb • devam rf.rndı:tc<hr . 
Muhaıt!bc bö!g('Sıi ve ileri imnc 

sahaları üıer;n..:J: yapılan geniş öl
çll.de hava har.~(atına d·"Vam edi.\
m\:itlr. 2&-26 ıu teşr;., ııı•'()('.'4 ve 
gü>odiı.:ı bomba ve av - OOırd>a t.ayl!'•· 
I>Clı<·r:nJiz mutı.lehf hcdclııorc taarı'Uıı: 
ebni.şlerd•r. 

Dün Tubruk açığında görü 1 en b>r 
kaCıl•·:r.ı-• kaa<şr hB:vadn yapılan bom
ba ve ~rpil taarruzlıarı netiol'8nde 
s.a.rruth bfr dilt;n!.-ı.n vapuru aıtY.'f;= a'-
mış v~ VJ~'li.:k bOr ücaret ''aç>Ul'U in- Mfrtte~ emrine ~ IPJ dıiwıİft t..,n orıdwroııııhuı bir Dt'• 

_r.uıı_, _7n_:V"_a·ın_t3_ün_cü __ sab_ife_de_) .Iran ordusunu Mütte-
• • • • fikler emrıne vermış 

Diğer bir hetbere göre de Müttefikler 
İran ordusunu dağıtacaklai'mış 

Anl<a'l'll, 27 (Radyo 'Gaııe-tcsi) 

ELEKTRİK 
.. . ... '"' '"'"" 

2 Kuruş z6:m 
kabu l edil i 

1 

Ba~veka!ıet elektrik fi.,tı,.,. 
r..,ıı klbvat bıaş.ına iki kur~ 
Z1l111 ya p:ılınııaSlru ka b .tt e !;ın~ 
ve bu husustaki :ı.ar ... neşre
.Wmişti:r. Önü.ınüzdeıkı ı:ü°' 

M 15ı.r C<'pbeshıde ha.ııp 

lıarekiitı devam eder
ken Kafkasyada da 

bütiin şiddetini muhafaza edi
yor. St:ıJ;ngrad müdafa.asının u
zun süruıesi Alnıan hesap-1armı 

çok şaşırlnıı~ n Kofkasyadaki 
i.krleıııe) i bir haylı güçleştir

miştir. Buna rağmen Almanla
rın karakış baısnıadan ö-occ Moz· 
dok bölgesindeki muıkavemeti 

kırmak, 'Euapse, So.hum, Poti'yi 
ele geçirınek aznı ini mubafa2a 
ettikleri gözden ka.;nuyor. Belki 
kara kışta dahi harbe devam ede
cekler, Kafkas istilasını tamam• 
laıııak istiye<:ekılerdir. Buna kar
~ıhk Sovyet ordusunun ve Ka
radenrz donan•n"sının da çok iyi 
dayandıf:ı ve pek pa.halıya malet
meden tek karıs t()prağı terlret
mediği görülüyor. Stalingrad 
nıüdafaa~n ise henüz tawamiıle 

yıldamamışlır. Fakat, •ona e~ 
mck iheredir. Alma1llarll> her 
ne paJıasına olım.a olsun Stalin
ı:rad'ı düşüreceklerinden ve bu· 
ra3·a tanıaıııile 3 erl~tıKlerin,. 
den şüphe edilemez. Yalnız Al
manlar için tek tehlike Mareşal 
Tiııııoçenkıo'nun ordusU<lım kış, 

Jrnr ve soğuğu da kendisine müt
tefik sayaral< şimdiye kadar Yaıı
tığı taarrınılardan daha kuvvetli 
bir taarrurzla Alman ordıısunUD 
ger'sini dıehnesi ve D<;n • Azak 
arasında bir hat kur11Vermesi
dir. Bu takdirde Vorooej kes;. 
mimin batısmdan bilfarz Rost<ıla 
inecek kttvvetli bir &us haltı Al· 
man ordıısı•:ı bütiin Kafk116lar
da ve Stalingrad'da ~ımsıkı tec
rıt vaziyetine d.ü~ürür ve bu höL
ı:elerdeki Mmanlar için imha e
dilmek mukadder hal alır. Şim· 
diye kadar Tim<>çeırko'nun bu 
maıksaıla yaptığı taanuzlar kat'i 
h<r netioee vememiştir. Fakat, 
heniiz RU>Slar.n bu ümidi de 
nıüııkati olmuş değildir. He.rJıa.1-

de kış ilerledilı:çe Ruslar 1943 
ilkbaharı01 ka~annuk ve Al· 
nıan ordusımu sıkı bir kış duru
ınuna ye ınü~aiiel ~in~ sürükJe
mek i<çin yalnız Dun kesiminde 
değil, mub~lü ke.imlerde bu 
tecrübeyi tekrar edeceklerdir. 
Sadeu, Rwılar;n bu tecrübesi 
de muvaflakiyıetsizliğe sürük.le .. 

nir ve taarruz kabiliyetinin ardı 
kesilmiş bulunursa işte o vakit 
Almanlar iç·n şark cephesinin 
ehemmiyet; yüzde elli hatlil yir
mi beşe düşecek ve Alınan ordu
su büyük bir serbe.tl.ik içinde 
Aı:ı~lo • Saksoo alemindeo ge
lcıcek darbeleri önlcmiye ı:ayret 
'arfcdeccktir, 

mal olmuştur. olup Novorasiskin öt.sinde 80 
mil mesafc<ledir. Bu liman:n ş:

nat getirmişti<'. Daka·r'ın ilik l Br hafta. evvel """"bi Pmsiıfi1< 
doruı11rnM! kımıa.ı>ılanlığına get'i-

____ <_D_e_,_,_m_ı_3_~_r._c_ii_s_ah_if_.,._ı_e)_ ıifon v:s Anllrat F. Ha3sey 

Bertin radyosu han . haıkkı.rxla 
'bazı habenJler y~u:ıştı.r. Bu i'ad
yoy>a· göre İran lıükWııet.ı İngiliz 
'Ve Aıır.ıeTilkcırı hükü.metlenı.nin 

tazy~ a.1tınd:a blaırak İran s;
lahh kuv. derini İngiliz ve A
nwıt,kıu! kuvvotler• emrin<? ver
mi.,<rtir. Yine bu radyo 120 va taaı
perverin 'kıa'şuına diızildiğlıııi bil
dnnişti:r. Bu nıı:fyooııın vıerdi·ği 

üçünıcü bir hıaıbı<-r il:ıt halıooiı ile 
tıezad teŞk:ı1 etmektedir. Bu ha
bere göre de, İrııgiliz ve Aımıeri!!oa
lıla'I"lll kan hü;kı'.ımeı.ine biır ııata 
ı.-ererok wın yetie'ri ba~ 

15 Sonteşrilıe kadar hand•a asa>

yiş ve nıi'Zaıın tıesıis ediJ<IIl!E!'2100 

Sovyet kumandanlığı ile .müşte
rokıerı p<ili6 jışlerine vaz',yed edi

leceğini ve İran ordusunun hiğ· 

volu:nacağ:ınt biıldiırmişlerd.ir. 

lıcrde C\~ .. e bmıkıbcak hC6ap 
pusuıaı.ı~, ~.n<l.i3'ten sonra 
yeni· r~ ;ı. ürii.rlüte r.re
cektir. 

Diğer y·andan Kafkasya harbi 
hütiin bu mülahazaları bir nıu
hakıeıııe silsilesine tabi huhın
dururken Mısır harbi de hiç şüp
he y1>k ki, demokrasyalar ve 
Sovyetler hesabına büyük bira
laka ve hayat mevzuu halinde 
bwunmaktadrr. Mih\er Afrika
dan atılabilirse İngiltere bun· 
dan ta•arruf edeceği kuvvetleri 
Sür'atle Kalkasyaya getirmek 
fırsatını kazanac.ı.k ,.e Ilhıdislan, 
Orta Şuk emniyetini daha bü
)Ük bir emniyet içinde •ağla· 

inak fırsatını bulacaktır. Yine bu 
(De\'amt 3 üncii S<1bi!A:de) 

Vandel Vilki 
Beyanat verdi .. 

"'Türkiye yarınki 
sulhun teme 1 ini 
teşk!I dece.J r· 

den birisi ir,, 
Vaşbgtıon, 27 (A.A.) - Den 

&kıj~m rad:yo<laı :;Dtı seyahıı'\i hQ.14. 
lamda Amerikalılara hitaben oır 
ııuıtuk söyli:yorı l\l. Vandel Vilki, 
Tüıikiyenln sufih.U!Jl istinat ede
ceği dıanşüJmul temelin bir 
cuıı'ü ekluğunu söylenı4tir. 

1\1. Vi !!ld, il u tk w.da eı:ıcü.m.le 

demiş-tir lk~: 

•Avrupadaı ikinci bir cephe vü
cude getirmek liızınıdrr. '.Beıııibn 
zannımca b111: askeri manada bu 
harbJ k~ildriz. Bıııınm iç:n 
icap edcıııı kayrıa'k ve vasrt:ıılara, 
kuvv"C'le ve şeca&te malik oldu
ğumuz mut;tl mdayım. Fak&t 
a ri ıafori kaızanmak .kafı de-

(De\aını J ;iuciı sahi de) 

maı, batısında Kızılorau bir A!-
1mn bölüğüı;ıü ycf~ e:m:şci · Al
ımanların Mau!rcpu zapıettikleri 

.ıar:hten beri Tuapse kısmen e
'hemrn.'yetini ka~ bclmi~tir. Bu 
nunla beraber Tuapse hali ha
ıı::rda bilkuvve Batumun şi.rna

linde kızıl dJ1r.anımasının elinı.le 

k.a'ımış olı.n yegane >Yi limandır 
BuTası Batuma giden deın:ryo-
Junun başı olduğu ı;:bi Tü.M hu
duduna 250 mil mesafede ve 
Maverayı Kafkas dcmiryolu ü· 
zeride 'bu yolun her iki tart<fına 
hiknn bulunmaktadır. 

Bcrl'n, 27 (A.A. - Alınan teb 
].;ğ: 

(DC\•anıı 3 üncü sahifede) ___ .:._ 

Dün bu sil.tunda, boşuna ge
çen vaktlerimizc yan:m§tık. Za
m.anmıızı rnatlerl.e ayarlarız. Bu 
aletin luıyatımızd<.ıl;i değeridir 

ki. ona, ceplerimizde, l:ol<ımu.z· 
da ve c.na caı1d.cier·n1i.:in kC§e
J.e·ri~de yer .ayırımışt"r. 

Fakat bir güıı, lütfen köprü
den ge~erken dlkkat ediniz: 
h ı-unuıı ba.:ndaki .•ıt!lt, Ka
dı köy iskeleshıdeki sa~tler, Ada 
t>keJ.eslnd.eki soot, Üsküılar is
kı:İ.e.<indek; .w.at, E .nin.iiırilnde
ki saat t'e İş Banka.sının öniJn. 
dekı sa.a.ıler, luç bırfaı diğerini 

tutmaz. Aralaıı.ııda onar, hatla 
on be§er dakika iler. geri fark· 
lar ~'ltrdır. Hatta lş Barı.kasının 
sağ yamıı<> dii§en ue ı11tnyana 
on beşer dakik., ileri geri fark
lı i~le-rler. 

Vaktimizi yöste-ren aletler de 
:amıwıa bıı kadar kıymet ucr
mc sek lıayat n ı da onun Loş 

geçen dakıkalr.ıı.na tı~cmcnıı-e 
imkan var nud.ır1 

a omonlarda büyük 
bird n·z muharebesi 
J~ponlar 4 uçak gen:i:i, 1 kruvazör ve bir 
harp g~misi l:atırd1l~r ·Amerika Bahriye 
N. zın mı.:hareLenin devam ettiğini söyledi 

Tl '.<ycı, 27 (A.A.) - Resmen 
lb:.d:ı;•d·ğ:m• ı,-ö:·e, 26 1lktcşriıı 
günü saıbahtan ak.'iama kadar de 
vad eden ye S. nta · Q,uz &da
ların;n s·mol.nd~ki suhtrtla kuv
vetli b:; düşman Hosu ile J a
pon deniz kuvvct1c;i arasında 
vuku bulan mı.l'lıarcbcde J cıpon 
d"Onannıası 4 uçak gmisi ile bir 
!kruvazör ,-c tifi tc~bit cd.i'rni

Y€n d'.ger b'.r harp gemis'ni roa· 
tırm'ş ,e b'r muUıribi a~ır ha

sara uğratm.ştır. 2GO den faoı.Ja 
düşman uçaf:ı düşürülmüş W>

ya t:ilirip c<J:.lmiıjtir. 

Jaı>oo kayıpl:ı.rı 

v~ı:ton, 27 (A.A.l - 25 ve 26 
i!tl{ 1 şr •1 g .1 aT'.&S.i.. d:ı S:ı.onıı::·n 
takan a<l-a. . mda vıi.<ua gt: lıen h~va. 
!kara ve dcn·z.ce yap~:tın ş~ıddıl"~· h.r 
çan1 "T.a s·.... :nda japon1am iki uçak 
gc ~ • k· agr Vf" bi; h~.fif kruva-
2'Jc.ı1 U. haıstlıa uğr; 1lm tır. En az 22 
jar: n uçajı d ·ü.anüştür. 

Amer .llıa Bahri ye Nazmııım 

bey...,all 

Vaşingtc. 27 (A.A.) - Bası

na h.tap<'' An><'rikan bahriye 
n.2 rı a ınay Knox ezcümle şu·n· 
alrı ~lem : . 

Am ".'l. an kUV\ t.lr•i Sa1'Cmon 
adalarında mühim Japon lıuv
Yetl r'nc kar:: , oo:Je 
mckıce rı l\l har<'benin r.ctı

cc hı'" d< 1 e d ben ma;; a
'b ·e .. t hn et! '7''. Cqr
pı..=a ra} k.ci'.e dc.c 1 l_r. F;ı:kat 

as'ker1erimiz mükemmelen 
ğüşmf.llttedirler. 

Albay Knox, Waqı u~ak ge
ıınisinin kafi' ve refakat vazife· 
sini ifa etmekte olduğu sırada 
batırıldığını ilave etmiştir. 

Gazetecilerin suaiJerine ce
vap veren Kno-'<, şunlaı ~·Je

mi~ir: 

Bırgüıı Amerikan don.anm"91 ta
rıihinill'l er: karanlık günü değild!ia-. 
Çünkü bu donanma hiç bir va
kit bı> 'kadar cesaretle çarpış· 

m.m1şLr. Albay, 4 Amerikan u

ça'.< g<misinin •Özde ıahrip edil
dii:i hakk:nua Japan iddialarını 

kkz.p etnı'ştir. 

(Devamı 3 iineü sohifedc) 

İZMİTTEKİ 
MUHAKEME 

---•r---
Bel4! c'.'iye Retsi Ke-
mal Öz beraet etU 

hın t 27 (il u •!} - l:ı:mıt Bek
d ye • .si Kemal Öz n b ;giln M.il)i 
K~ıu.'lrn'a nıallk e-s)Qdc mcrvGc.ıfrn 

)'llp> an -wnıısı ıırç '-:>!< t .,... 
('I1TlılŞ \C Bcl..."'ıdıye rc·sı bcra.;ı.i ede
rek t.ı!ı. :Ye ed ..n ;şiir. 

Belcd·:v'\. r s, · ·n C!t.'T.d<ll< u-
n .m n ,. :;c rçn b -e vıer 

d t o" •.cfıtke gaz yüziinilen 'k aık
ç 11< " 'i.! ı cd ..nı ı. 

Londra, 27 (Rad;-o1 - İran 
şahının d.oğum ) ı'.diinütnıü mü
nı:ısebetile yapılacak bütün zi
yafetler Şah tarafınan mene
dilmiştir. 

Bu ziyfaehcre harcanacak pa
ra Şahın emn üı.erıne )~sul:hı~ 
ra verHecekıir. 

Genç Şaıhın bu lı::.reket> tak. 
dir1<.'r uyand1nn1<'tır. 

Tı.,.nway ~e tiinel b''-'tleri
ne Japıla.cak zam hakkında 
henüz bir ka:ra.r verilemC'mİ§-
1ir. 
Aliıhdar Lıruı yerdiği nıe- / 

lUınıata gCiil-e clckırik f ıa~&!l· i 
na yap::.!an bu zamla, El-cktı..·:k, ' 
Tııamvay ,..., Tünd lşle~m osi 
Umımt Müdü:r>liij:üniin biiı~.
sindeki za:ruri masraflar.Um 
bir .kısmı tam_.. kaır~a,. 
caktır. 

Bun unlaı b enıber iranı vııy 

b~ de :r;am y11pıı1ma:n 

muhtemellUr. 

Niçin işlerimizi 
Plan/aştır mıyoruz? 

Bu lıarpten ön~e de, hu harp 
için de de hangi nıillet 5 yıl, 

10 y·ıl gibi ölçiilii zanıanlara gö
re iş plllnlan yaptıysa, büyük 
bir fayda elde ettiği görüldü. 

Eğer bu harp gel'p :r.a.vallı düıı
yanın başııra tebelleş olmasay
dı, milletlerin 5 yıllık, 10 yıllık 
p\iınlaıııa sistemi hemen hemen 
milletler arası bir geltnek olma\ıı 
istidadı ı:ösrermekteydi. Zira be
nıen her millet bundaki elle tu
tulur H riyaziyeli fayda), gö· 
rerck kcııdl ·i de planlama usulü
ne ba~lamış bulunuyordu. Bnrp 
ara3 a kar m · ydı, belki de, 
hı> planlama ,,istemi büfün dev
lttlerde tıpkı y ıllrl< bütçe gibi 
resmi bir adet hali.ne de ı:ire· 
cekn. 

Yazan: HAYt'l MUli'DDJn 

Nitekim harp dahi bu sist ... mi 
tanıamilc ortadan kaldırnıış de
ğil; hatta, birçok harbeden mem
leketlerde harp ~!eri dahi plan• 
Iaştırılmıştır. Ne gariptir ki b iz
de - denıiry.ıl ve sulama işleri 

har&.; • plancılık Jıe:nıen hemen 
yalnt7 şehir pliincılığına ınünha· 
sır kaldı. Niçin? Bunu !ay ık.ile 

bil"n olmasa gerektir. Acaba 
harp zanıaomın çok değişik ve 
o}ağanöstü z.oyJu şartları içinde 
gen~ planlar yapmak akıl karı 
olmıyacağı için mi? Fakat hangi 

i için üç yıllık, 5 3 tllık plan ~,... 

pıldı da tecriibc bunun bc~lıı

iunu isbat etti? 
Ola~ lan haıa günii giinünP 

(De\ıwnı 4 iincü •ah:rc.ı...) 
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~ U L iF A Nv E R EŞ A Tı. -. 'ıı SEHı·R ______ ,f ıL..::j ,~;.;_B.;;;;;;;;;~~~;;;;.;;;;;;.:;;~~;;:::..-, ~ GÜN DE BU;; JI E~MEK !Pıs PoLi'fiKAJ 
1 !.!. i Z~Y ~ ~ a':.1 ~ •. ~ 8 R 1 ~ Dav ala rı ! l=;.;:;;~·~~~;~;~ ~.11~~~1r:I~~_:: ::: F 1 ~ T 1 Sur~l~·:: r"~181 ı 1 ,, 1 1 meraklı bir dost, ç<>k enteres:ııı lıiziın vurgıınculardan birisi, şöy- İki fi at Üzerinden ek-ı (f::! urr;edeıı gelf!1ı lıab"" 
Ştt halde, Fc'!rtm Paşa yaıan '.Daire mıid'ürü üe :;a.t>ıX ney, 1 biır anht yapmış: Bu hesaba gö- le dü~ünebilir. mek ıatışı ayJ.O 10 una ;;;;;;J) ler, bu komşu Anıp uL-

söylememi.şti. 1>u ani zcya.etten. kuşkulandılar. L o kant a 'arda 1 ce, Z7 İlıkteşrine yıin.i düne kadar Ben, pirnıç veya Ze)tinyağı k kesinde. iyi <>hnıyan hı\-
SuHaa Hamit, bü1bütün te- Hatta, hayrette. kaldılar. Bir S<ıvyet tebliğlerine göre Alman- fiatlarıoa bM- sıfu- ilave edersem, adar yapılmıyacak di~elerin geçm<>kte-0lduğu.ım bil-

ıaş ebti. Derhal Bey'Oğlu ta<ah- kaç dıa.kiıka ortadan lrnyıbc>ldu.k- &. b 1 d t lar, 392 günde 34 bin kütmr, Al~ mahkemeye veriyol'J.ar. Kılı kı.rk ------- dirnıekt•drr: Ayın 21 inıle, ea,.. 
na atıı ara'balı bir c;ıok adamlar tan soora gekiller: UCUZ ı a O • • man tebliğleri.ne göre .ı.. Sov- yarın.ası ıs.um gelen kurmayla- . Vail bugGn H susluk \'e ~wıcıı!uk sııçile 
göndeffii. Bunlar sefaredıanele- _ Buyurımuo:, efendi h•-... tJ b' ge )'Or dört Suriyal:i kurşuna kilmiş-
. b 1 d ki 1 1 

da -~- • 1 ıe er 59 >n küsur tayyare.lı:ay· .r>m, şöyle basi·t bil" .beısap yapıd- ti.r D'" b' . t 1 af ~-
,.,.,,. O ti" b" "" .., ~ ,.. ...._. ıgı zaman ""in en "' . aıruya· S . rın u un u arı yer ere :ı,.,,..a- eri, harem ireirule ka'bul lbu- j b-'mi•lerd'-. B-'b--L', bu ı'kı' d - • . d kıl Ankaradan Belediyeye verilen . ıgor ır aJans e gr ' .,. 

cakf.ar._ Kapıları 1.arassuda :me- yuracaklar. oyurucu e 1 ır muJıarjp, kendi kayıplarını düs- •• ,,.. maliı.mata göre seri numaralı Ul'lye askeri lromi.eri Gc""'""' 
mur olan sivil memurlardan iDiye, ~r ağayı hanım İ<BD yemeK USUiu--. manbnnıııkinden hiç ol~ uk <>lan ilıttk.&rlarmı göıımii· ekmek karneleri, ileride y~ıla- Katru'nnn eruriıle; büfü aoptlan-
tOJ!ı'kiıkat yapacaıl<lar... Reşad dairenin kapı&rıa kadıaır götiir- on defa u olarak gösteırmişler· y<>t·lar m•?• cak UCllll gıda ma<ldeJ.eri te;.Ua- tı, niimayiış vo yer değiştirmel&o 
Efendinin, s€faretihanelerclen düler. nün mecburi tu• di.r. Ya kadınlar? tına da esas olacaktır. Tiı::aret rin Y1lsa.k edildiği bildFritmelüe-
birine giriıp gimıed'ğini anlıya Cev!lıer ,,ıra, deniz tarafında- t U I m B S I f 

8
_ z I m Vekfileti bugünlerde Beledh·""'e <lir. O kadar ki, sokaklanla iki-

..., Sovyetler, 400 ..;;.nde 60 L.in '., er ı..>.. • ~- f ı ·· .. · 
oa!>'.'ardı. ki küçülk ~ wliafhd Re-- .. - " fotograıflı a!'lıe kütükleri gönde-- ş a~ı...,n az, "sının yurımıe ... 

Art. S it H 'd' İstanbuluın bugun bir ~"'"o· tayyar~ lraybederlerse .günde 150 ıfır meslekdaş .. sımtıen inkar kıt' B k" bHe menedwruiıtir. 
tlK u an aunı ın ne-ı'e- şad Efendi ile ka~laştı. Arala- "~J tayyare eder.. - lı b' rece ır. u utüklere aile reis-

;i kaçmlfllt. Hatta, (küçiiık ıırıa- rında, şöyle hir konuşma başla- nu bulmuş olan nüfusundan hiç mı ooiyorlar?. başlık ıır yaz• !erinin fotografları yapıştırıla- Suriyede neler oluyor? 
;beyin )dairesinde vile oıurama- dı: olmarıısa yüz bini tokantada· ye- Şimdi düşününüz: Amerika- yazmış, mal satmamak için gün- caktı. Hü&-Umet ileride viliiyette Vişi Fraosası kuvveHeriie, G& 
m1Ş!.ı. Daha çaıbıtk bil' hıılber a- Veliaht _ Buyurun ağa efen ınıek yer. Bu bakını!dan h:ııkan- run zafe.ri derhal kazandıracak de ikıi saat diikkfınıuı kapayan memur ''e eytam erıınıiile ~e>VZi neral Dügol ve İngiliz kıt'alar• 
lal.nhnelk için. (büyük ımıibeyin d:i ... Bir.ı:derin bir izadelı>ri mi ta, ucuzluğu ve temizliği 'balln- olan ıneşhul" silahlanma pl'Og'ra- esnafa çalıy""'· için ,gtda maddeleri tahsis edin-• arasında, Surlyenin mulıaddeıra-
dairesine geçmeye medbur kal- var. ıırıından balkı yakından aJa,kar nıın11 göre, saatte bi.r tayyare ya,. Ya kadmllara ne demeli? On- ce karza.Jara gön. tevziat yapılar tı kavga.Jarı <>!urken Suriye .ın.i.1'-
rnıştı. Cevlı<ır ağa _ Efenıdiınıiz, se- dar den bir ticaret müessesidir. p.Jmaktadır veya yapılacaktı.r. Ia.r da yaşlarını büyülhnemek cak ve Belediye yerli mdların li)""tperverleri, bir hürri·yotin ve 

Biraz oonra, lı<l!x>r gelmeye ı.am ediyorlar. Bir arzunırzıın Gıda maddeleri bu kadar pa- Bu da günde M tayya~e eder. için ömürforinin hüliin gecele· kum:ıış tevzii şek:ine benziyen kutuiluşun ya•km olooğu zıınnı-
ibaşladı. oJııp omiladığını sual buyuru- halı değil iken dahi, 1dkantaıar Sovyeıtrer Birligi, heııbe girdi-,ğ•i rini inkir ediyorlar ya~. bir :fıormülle tevziatı idare ede- na d\işmiiışlerdir. Geııera·l Dö-

İlk haber, yine Fehim Paşa- ruyıorlar. da yemek fiyaUarının pahalı- zaman 60 bintayya.rC6i <>lnıa~·ı.- Çuvaldız cekt!r. Muayyen nwnaralar iliin gol. SuoiıyeliJ.ere böyle hir te-
aan gel;di. Gı:ıyet sür'atli ve J:ıat _ Sela.m. şahanelerine te- ğından şil'<iıyet edi•;rdi. Şimıdi edilooe.k 'Ve bu nuımarnlarla !han- minat vermek lüzıımunu duy~ 
' ·' -•- .. · ı ... ~ n'l "·' ~ııe - im tr A b gi gıda ~-~desın· 1· "·• · d .. ,_ muş \e harbin dem-•--=-'~ za-
- ay""' uzen yaızı.....gı a aşı- şek.kürler ederim. Sılı.hat \e Mi ş• .. ay. r çoga ış . ca: a r---ADL J.YE ""~" ıı • .,,,,ıgı u..... """'"'~ 
l F ..JL' p ' b' t-~'fb· .....__, ~-- k' • lcinclan alına ag· b·1~· "~ kıt' Ierile neticeleıunesi halmde 1·-n· an ""ım aşanın bu juma1t yetlerine dua i\e ~ı.;lıdüm. Sa naısı ır ""' ır .,.,,.-a.ııuır ı, l ---·--- c ı ı ·ıin"""'e ır. ..., 
-' tı J ilıt" ,___,,_ ı.- haLl "- d •·-'· t ı Fotograflı aile kuıı·· u"kl"ı'nt' ""mı'! diforinin müstakil bh: iı!are-ua şu sa r arı ıva e•w=te yei hümayunlarında, şimıdiJıik '""" <, "'em e ...... an .acı 1 ' " "=• ' -
itli: lhiç bir şeye ilhtiyacınuz vok... memnun -0lsun? _ KORIDORLARINO a ___ alanlar ekımek kaırnesı numara- k&vuşaeaklannı söylemişti. ' '° ..ı. 1"'·"-· t ,__________ "" sını • 0~ıyacaıg· · · t · ttan Fakat lm ı.,rib.lerde Samda l>U> 

[Arabayı, Şi.şli karaJoolunun Aıcafba k.endilerinin ayrıca bir .oU mevo:u üzerin= sa _.;,e -.... ı ıçın evzıa · -
li yılı 1 E k salim ıbır esasla faydalana.,,aktır. kaç siyaM: cinayet işleııd:>: Sııriye 

biraz ilerisimde ve K'iiığıtiıane iradeleri var da, si.z.i. onun için ve arca büyük loanta ar r e k s ı" ne m ad a n, k a d 1 n 
'"""""''" 1 ıb' '· .. Dün Viliıvete gelen malıJmata Cu.mburre;sl-iğhıe namzet göst&-yıolu üzerinde buldum. Bizzat mi göndeı:ıdiler. ..,... -·...., o an ır ııat, şu.ıı ... Tı scy- , . 
]_,,;..,tir: göre öıı.üıınützdeki ayın 10 una ka- ;ri.len Dokt.>r Abdnrl'llhıııan Şeh-

takip edi)-.:>nım. Net:.ce, ayrıca - FJ;aıyır efendim. ---, d a r 3 k J da 0 Ş 1" k a" y et C i dar ekmek fiatıarında herhangi bender, bir An.p genci taraf&. 
arzoiunacaktır.] - Hele, bele... •- Lokantaları sınU!ara ayır bir değişiklik obııyacaktır. A- dan öldürüldü, im cinayeti diğa 

Sultan Hamit, ıbiraz geniş ne- - Ydk efendim. mak; büyüıklükleTi, alaıcaıkları • -------- yın onundan sonn halk ve me- ikıi cinayet tak>p etti ve eski Dev-
fes aldı. .. Demek k~ Reşad E- _ Camın .. Halini2Jden lbel!ıi... müşteri mi.ldıarı, kir atan ve hü- M m kını hl . . k ıet Beisi Mehmet Alinin yeğeni 
'fendi, sefareı!hane&erden ibirine Bir şey varsa, ..nvJ..ınn;.. 1ôsa maliyetleri bakımından ol- 8bJlemeve b_OŞillim&k fçfp giden kari ur e e erımn açar kmıış de ka .. • .. "'di. __ , _, __ J iizeri:nden satıl:ııcağı Han edile- '"""" 

kkaı;ınıamı~tı. Bcyoğlunda da, hiç - Efen.elim! .. Maıdemki emir mamalıdır. Mesela, kenarda u- k OC89 SllOD dan b 8 r IŞar ak Çlk ti 18 Jr ce1<tir. Bunların sebep.leri ""'<>lduğu 
ı.mse ile tcmasda bulunmamş- 'buyuruyıonmnuz. Şu halde ar- facık bir lı:ıkanta vardır iki, ım~ h·ı· __ , 1 t ki Dün saat 16 daıBeledıyede Vali a a ..... aşı amamıştır. H"-sem-
ı. '1€'deyim~ .. Zatı iahlmanen..~, eyyen yeme er yaıpar. Fakat İki.si de dafua çok genç. Bir ki.i, rakısından bıktım, usandım len şey Suriyedc an.ı>rınal l>fr 
Bu esnad;; padişahın yanın- yalnız başınıza, açık bir aralba ıbu yemeklerde ihtisas sahi:lıidir. senelik evli imişler ... ilki n;·dan artık ... Her akışaım içeT içer ge- Muavini Ahmet Kınık'm başka,n,- havanın esmekte olduğudur. 

da (Sansar Malnnut) denilen, ile Be)"Oğhıı tarafına çıktığınız Müşterileri uzak yenden kalr beri de bi.tbirlerile dargın ve lir. J!er zaman yı>hu diı)"Orum, lığında ıbir .toplantı yapılmış ve 937 de, Fransada Fron Popı>o 
(Gidiş müdürü Hacı Mahmut efendimize ar>ıetım'-ıer. Bende- kar gTirler ve yüıkısak fiyatla ö- a·yrı o'-·ru~·ıorlarmı~. Genç k·'- ı'<=e şu zıkkımı... Bu pahalı- ekmek ve gıda maddeleri iev- l . •- h"' . "<' <u , ..., ~ ,_. zia.tı taHmatnaımesi etrafında er vazıyc.., a;ıcıın iken, Başve-
Efordi) vardı. Bu adam, Sultan niızi, bu mesdenin tahkiki için derler. Diğer bir lokanta tipi dın ahp 'başını annesi:ııin ev>ne lıikta, her al<ı~uın dünyanın pa- g-0··r;;_,,;;,lmi;,.,tu"r. kil Leon Bhnn. iJc. Snriye Baı;-
Hamiıdin etraıın"- fbulunaıı """"""·~']er. vaı'llır ki, bliyu"·ktür, merkezin- ....,~ ....,, 1 ""' o.~~-w _l,;M;môş. Qeçinamı:~ar!armış. rasını rakı.ya vermek ocağ:mı:ı: veki i Cemil !Uiirdüm arasmd11ı 
lıer.<lc-giın) ın, en kurnazların- CeV!ıer ağa, her ayın son gi>- dedi•· veya ana cadde üzerinde- Hiıkını genç kadına: söndürecek! Yime çme mey:Iıa- Vali bu sıibah şehrimi:ı.e gele- imzalanan anlaşmaya göre, Su-
dsndı. n>ii ,muntazaman Reşad Efen- dir. Fakat anonim Y"'ni, !hususi- - N<'!den geçiııemiyol"6unuz, necileri sevindir... cek ve bugün Vilayette y:ıne mü- riyede önce manda iclare<i tadi~ 

M bımut Efendi, velia:hdin bu. ye gelıirdi ve Sultan H:ıımi.diııı yeti olmay.an b'< müessesedir. kızım? Söyledim, olmad1, çık~tım hmi b_ir_~o_p_kıın.!_y_a~ılncakıtır. cdilccck, evveHi kısınl, sonra ge-
l<aciar cür'etkitrane lıarel<etine her ay, -re'ami tahsisatır.ıdan Ona •hirind sınıf. demek oot> ·, Diye sordu. kavga çı.ktı. Kav•ga e'ttik k<i.r n~ hir mıılıtariyet idaresi veri- . 
it-ıt;mal veremiyordu. BU: taraf- maada- Reşad Efendiye kcnıdisi ru değildir. efıınedi ... Ne ııaıman rakısınıdan Et fiatları düşükmüş! lecek, ooma bu muhtariyet Su· 
itan Sult Ha-'"'-' teı• B '-'· d (;<,nç kadtn ayağa 1"aJktı. Mü an uuwn 1'\Şllll taı-aimdan verilen bin beş yüz · ence, """antaar a lkayıtııı.z ııar """aım gözlerini •.ear aıc.ar ü- Kasaplar cfün kendi aralannda riyc-ııin göstereceği polô.1ik SU:P-

""""' ~ ""' n aı.ger art•aan altını get.irip takıd'm ~di... şa.-t<ııo: is o!ına 1<iır: Alakal't r.. toplanaTak et f;.a:tlarırun daıhaı nıe !ese; yani, siyasi a·ıtlayışa göre '-·'·'ne çalı~ı·"e · · - t ... 1 1 le 1 !hiını bir müdafaa ya,rymag· a ha- .....,... -• 
da· -'""'- B .. zırlıı:an ;ı,;r avukat •halile ıkendi- :zeriıme yürürdü... . 

· .Aıncak bu münaS<>betle gelen ve t...,""'"'t... ugun hütün dün- vakte kadar böyle d;;.,;;k ııe>Vİ- gemşletileeek ve tam bir iotiık-
Ef d, · ' v l·.ı. d · d 'b"h ne 'l:>ir """' vererek ı.- -eeanlı - Daver mi idi? -.-- en ımız... e '"''t aı- Cev'lıer ağanıın lbu vaktsi:z zi- ( Y" a ;, assa ha"Pten sonra r- •~> yede devam edeceg"inı· ,,...,.;;~- lale- doğru gidecekti. 

· b" · · ~ 'bir sesle: Be dl , ---"- Q... o--. re,;ıne ırını g<ir.uerseniz de, o- yardi, Reşad Eferııdiyi fe1ıa Jıal her lokanuımn kalori bakmı.ın- - r ı<e, onu yapm.ua.u. müşlerdiır. Balık iiıracıru.n men'i Bu zamanla kayıtlı o-lan istik. 
d d .ı.· tal 'k"· t - Geçinemnruz şte ... Çün- ııu da yaınsa"'d:ı dmdiye kadaır ra > a ..,ır ı -..,_a icra ettir- de şü.pııelendiıımiş. İçine Met.a elan tatmin edici, çeşit itiftıarile '...- ,. • ,,..... ' de et fiatla:r:ıını ayrı<:a düşfrrere- lal anfaşnuısı, Suriyenin müfrit 

seniz.. nr korku giımi;;t.i. de mahdut fakat karın dıoyu.ra da oturamaZ'<l·bk... ğinden k.ı:ıs;rplaır bu ciheti de te- milliy<ıtpel"\'erlerini t~in et.-
Diyorou. (Daha ,·ur) oa·k iki 'irap yemeği tabildot ola- re en ueu.z yaş veya kuru selbz'e H!aki>rıı, ·bu de"3ı delikanlrya: emmül eıtmektedirler. Dünkü memiş ''e memnun bırakmam:ş-
Hıünkar bu tsv-siyeyi dinledi. 1 rak mümkün o:duğu kadar u- den bir çeşit yeme.ıı: yaıpınalı, hu - Oğlum bak karın ne diıyor, toplantıda et fiatlarındaki bu dü- tı. Suriye gazeteleri, hu an.Iaıı-

(Baş müsah>p Cevılı.er ağa) yı, 

1 

<'UZ bir fiyatla halka sstması muhaldkak etli olmalıdır. Ve aranl2dak geçmszlğe seibep se- şük!l;ğün nihayet Kurlıan Bay- manın aleyhinde bulunmuşla;, 
Dol<ınö'bahçe sarayındaki veliaht l UC UK tfABtf LEft ı. ı şart koşulmuştur. Bu. İta·!iya, müşteri bundan !bir taıbak ye- nn sar<h<>şluğun imiş ... Her alk- raımı:na kadar devam edebileceği nümayişler <>hnuş ve bir de f,.. 
daires'n<', gıönderdi. Almmya, Fransa Bulgaristan, iliği zaman cloymaldırı. şaım içeıımi~in?... ndkesiıııe v-..:-ı!.mıştır. şist tandaııslı •Demir g"ömleld!i-

CeVher öı:la, veliaht dairesine * Evvellci gün Sultanahmette Macaristan ve diğer ·bil' çok 2 - Umuımi ımıım-aiları azaJ- - Ba.y lıiik'ıın erkek olur da ler. parti.si kırnılmuştu. O zaman 
gıde.r gi~""'flZ büyük bir sükı'.ı- vukubulan ve yedi yaşında bir memleketoer<lz meclburidir. tacak tedlbirler ~Jmahdır. Faraza, ;çmez mi? İtalyan propagandası, bu ayrılıikı 
netle .tıare.ke t ettl Her hangi ÇC>cUğll!l'l ölüıınile neticelenen ka- Bizde de İstanıbul, İzmir, Aıı ga0'9on sayısı mfurı.kün olduğu - Ben hem içerim, aım.ma, c::G ÜN ÜN '\ hissini köriikJemişH. 
bir sebepten dıolayı \·eliahdi zi- za etrafında dün hadise mahal- kara g'.bi nüfuım çok biı· i§ tica- kadar azaLtılmalı, hatta e<!lkiden . l!ıeını de evime bakarım ... Orı>a• A '"kS d'" • J An.Jaş>lıyor ki Sııriyeıliler, ge-
yarete gelımiş g>bi hara<et ede- ;inde bir keşif yaıpılm."j'tır. ret ve endüstri merkezlerinde ,Parisin tale'be ~rkezi ojan il>akarsanız ben de onun sine- 1 nSI ope iSi" çen yıl kendi t"Prakılarııttfa Vi~ 
rck ewela kö.pıcılara: * Cam. zücac;yc eşyası, kiım-- lbu mecbl!riyet k<>nulımal,ıdır. Kartiye Liıtende old:ığu g bi roasından c,gık.demiştim artı.ki Sör 5taf fort K.rip 

5 
Fransasile lr.giliz ve Dögcleiifor 

- Büıyüık efendi lıaz;retleri yevi maddelıer ve motörlü kara. Bugün me,"ı•a>ı ve tatlısı d'ahıl mfüteiLer, karne!<er mt.ı'.<a~i- Hafüada üıç gün, dört .gün sine- arasında olan saıvaşlardan kend>-
'burada mı ... Yoksa gezmeye mj nakil vasıtaları yedek aksamına o]mad'.;-n, ~yle b'r;aci sınıf sa- ]inde ekmeklerini kendileri ye- nıaY"31 gitmezse ,ıiıdeta kururur, Geçenlerde B. Çörçil'le arası ·lcri için derhal ger'Çrkıleşeeeıkı 
çıkıtıloT. 3.zami satış fia·tlarrnı İstaıoıbul yılan fbir lnk.an!aı:la üç !o: P. ye ınıekkrini h"Oyup masalanna ge Eh ... bu pahaldıkta her haft.a açıldığı için harp kabinesindıen bir istik;liil he.ki emişlerdi. Bu, 

IB ·· f di B • d' d çcki.leoeg·i, dün tl 0 tt:ııdı"s•·- u- bittabi olmam,.,tır - ugun, e er. · hazretleri Ticaret Odası tesbit ed""ektir. mek; ıbir et, bir pilav ve bir tirmel:dirler. u ta!< 1r e, me- dünyanın parasın> snccnaya " · """' ·---, · 
biç biT yere çıkmadılar. Şu an- Bu maksatla Ticaret Odasında s€ibze yüz yirm, yüz eli kıu-uş sela 100 - 150 kişilik bir !Okan- veımıE:ik knlay mı? ... Eve gelrim mumi valisi ol..:~gı hakkında Çiinkü, Yakın Şarkta ve Orta 
da, dai-relerir,rie l!:ıulunuy<ırlar. toplantılar yapılroakt~<lır. arasıdır. Lokantacıya da h~Jt ı tayı ibit tek garson idare ede- 'bizim lıırnım bir kıomşunı.;n lıa- birbirini tutmıyar, iki lı;.ber ge- Şarkta, ha.rekete geçmek i.çin hi'Ç 

Cevlher ağa, deı'nal daireye * Baızı ta.rirler, Belediy.cye vermek !Cızı.rr.dır: Bütün yiyecek fbi1ir. :rım'1 ile sineımaya gi1ımiş. Evin leın Sör Stmffort Krips; İnıgi]te- bir fırsatı l..""açumıyan Almanya 
girdi. Velıahıdi gözleC'ile ı,'Ömıcr~ l müracaat ederek bir kısıın tica- maddeleri ,hiç o:rr.aıısa 'bire üç 'Bunlar, b()y]e fevka1.aıcte za- içnde bir sitrü artist resimle- reıııin bu llıarpteil. sonrası iÖhret ve İtalyll'llm genç Suriye dcvle-
i9'ı, daire müdürüne ve esvap- j ret eşyası !iatlarının yüiIBelme- farlalaşmrş!ır. Tu-kat ne oluroa manlarda hoş görülımesi lt.z::m ri... Her hafta bir iki sinema buıian devlet adaıınlarmdan hiri- tiniın tecrübcsizliğindeıı istifade 
cı Sa'lıit Beye müracaat ederek: sine sebep olarak hamalları ilıed olsun gelir> az olup clb~arıda ye- ,gelen tedbiri.erdir.. mecmuası ... '3el de para yetiş- sidir. 56 yaşındadır ve zerıgin ederek burada dcm<>krasi.Jue 

~. 1 J d' k -·~- alb'~·- !bir aileye mensuptur. Hiçbir me- karşı bir e h k n k t bb" - Büyük efen .. ~ ha2re1.leri.nin sürmi~ er ır. Tacirlerin bildir- me yemeye meobur elan va- LokantaJa"""' t ~Jt işi, ger tir!. .. Yahu, yapıma, etme. d.,. . · c P e nı na c~e u-
huzudarma giı•m.ek istiıyurum. diğine göre hamallar fazla fiat tandaı;ı da korumak lazım. Ben- çekten, ırneşgul oh;ınması, Jarzım diın, dıinletemedim; !ben de örf- murıyette evle:t kasasından pa- sünde bulunması ihtimali kuv• 

ra almaz. Tanıııım•0 bir ııvukat- vetlı' 'dı' Bu da •- kt R ·ı Malümat verin;z. istemektedir. Bu yüzden de f>- ce, şunlıaa: ypaılmalıdır: bir mesele halini ;ılıru.ştır. k.elendikçe ina,d:ıma içtim! Ni- .., 1 
• ara · ....-a n ası· 

ı:Qedi. atlar yüksellımektedir. 1 - Her lakacnta. rr.evsınıe gö ŞEHİRLİ (Devamı dördüncü sahilede) tır. Ali Ge)laru'niın hükumet darb.;.i 

O zamm nasıl bir .iı.arelket 

ta.Jtip etıroek la'll!ln geldiğini da
ha iy-i tayin ede'bilece.1.-ti. 

O sıt'ada Nikıolo Bard;)ni i\'E
riye girince ger.ç kadın bu dü
iiin.celeri de dağıldı 

E'ordı::ııı.i: 

- Littfen yukarıya çıkar mı 
muz? Miö.,~ SElbastiyen ınek
tupJ,an i~in s;z; b<'fdi.yıor ded'i. 

El<!n şimdi düşün üyıoı'<hı·. A
~aıba Sebastiyen kendisini nasıl 
kölbul edecekti? Büroya girdiği 

zaman, patronunu gelen mek
tupl.arı luı:rUj!ırmakla m~ul 

buldu. Dalgın halile bonjur de
yışi nden Elen esastı lıir mana 
ç:iKaramadı. l\1ası.nın üzerinde 
ıbir y;ğm mektup duruy-0rdu. 
Öğle vaJdı de ge:truştı. Sobas
tiyen son mektu'ba da göz ~·
tıktan sG-nra, he.µıini sepele dol 
dıır1du, genç kızın önüne sürdü. 

Se-bastiyen y--ı:·vaş yavaş bir 
s:gara yakıtı v~ sırtını k-0htuğı. 

ıverdı. 

- Bu gece iyi uyud um."Z mu? 
diye sordu. 

Elerı ce\'ap vemıeyince, Se
lbasti yen telcr:ar SO<l'du: 

- Musl~i sizi rahalısul etti nıd 
Mis .Şta nqıop? aZnnebmem ki 

"""'""""" """";" nkun. Cünkü sf.. 

-" i KD A M,, ı n T Et-' R.I KAS 1 tJo. 18 

1 AÇDlL KAIPUMD AÇDIL! 1 
Yazruı· 

A gostos l\IU!ll 

\'"akite adar ~yanıyıormuş. 
- Evet, çünkü siz o.dama çı

kıp 'ben.imle görüşmeğe gelıece
ğinizi söylemi1jtini2. 

- Yok camm! Biiyle bir şey 
sqyledlm ınıi ben? Eğer söyle
dimse, düşüıomeden söylemi.5im 
demek! Benim anlama!'.< istedi
ğim yalıruz ıbir nkota var: Gece 
yarısından sonra siz.in onlaroa. 
işin~neydi? 

CElen dilokat etti. Patron bu 
suali sorarken, aı<ttk hiç gülüıın

S<>miyıor, soğuk soğuk genç kı
za balkıyıordu. 

- Tunç ]cg.p;nın önündeki 
dehlizde beni .eöriiıdilitü zaman 

- Tüı'.kreye çevıren: 

- Muammer ALATiiB 

korktunuz mu ı 

Genç kız baş işaretile haJöka 
ten korktuı;runu anlatmak istedi 

- Öyle ise buna mü:teessir· ol
dum Mis Ştanılıop! Fak•L. Ka
bahat kimin? Size küçük lbir 
nasihatte bulunmak istetiım. Bu 
nasihaıtim ileride sizin için fay 
dalı olac,ktır. Merak ve teces
süs benim hiç lıeğenmedj;>iiım. 
ve revmed:ğ·m bir huydur. Bu 
nasihatimi da'ma hatırlayınız. 

Durdu, sigara-sının [kıüJ!lünü 

sitkıti: 

- Şimdi gidebilirsiniz! dedi. 
Elen, içi ferahlıyarak kapıya 

doğru yürürken, Selbastiyen 
dıoğ<u yürürken, Sebastiwen tek 
rar çağnıdı: 

- Rica ederim, dedi, bir da 
Jcika da.lıa oturunu.z. 

Ayağ·a· kalkarak, ocağın ya.. 
mncl:aki bir koltuğu genç luza. . 

g<isterdi. 
Elen oturdu, o da karşısıııa. 

dikildi, Dedi ki: 
- Bu odada J:>enin)le ilk gö

rüŞtüğünnüız şe;1leri bilmem ha
tırlıyor musunuz? 

Elen şöyle bir düşündü ve 
cevap wrdi: 

- Evet hahrlıyorum, dedi. 
Hasta• baha.m beni size gıönder
ımişti. Bu büroya gelmiştim. 

Bınbaım siroen br miktar ödü.nç 
para istiyordu. 

Sebastiyen bu ceva.bı başile 

tasdiik etti: 
- Dün sak•lı tesarlüien elime 

iıir mekt11p geçti. Sizin mektu
/bunu'Z ... Gelip iben.mile görüış
~k h5ted!ği>ıizi bildiriyn.r<lunuz. 
Sonra _bu mektupta benim Mf.13. 
90k iyi anhyaroaıdı.ğım bir eüm· 
le varoı. Bir akra111"mrııdan mı 

y_.;ııksa ;!:ılı: janı.dığ:ını,ııd.an ııu 

bahsed.lym<lunl!2, Yani size ö
dünç ol.arak verdiğim par3'f1 te
diye edecetk birisi. .. 

- Bun Lsn pek iyi habr lam1-
J"Orum. Biz o zaman mıııhn.rni
yet ve sefalet içinde:yıdi:k, Ben 
de bu mektubu lbab2mın ~ 

üzerine ya=ı.şturn. 
- Orasının eheınırniyetıi yok. 

Ben babanızın haya•tl;z. ıbir ak
;raıbası olduğunu zannel:miyo-
rum. 

- Evet, ba'bam da bundan 
hiç hahıselimcııdi. Benim z<;.nnet 
unediğime göre, evvelce ibiT &ile 
kavıgası olmuş... Eğer büyük 
lbaıbacm hayaıbıa ise ... Onu da biJ. 
miyıorum. Eğer ha>yat~ ise 'bu 
smıliniz:e o cevaıp verebilirdi. 
Faıkat !ben lbüY'ii kbaıbaım h8Ja 
sağ mı, ölü mü hiç bi1m1yoı.-um. 

Sebıistiyen arka.sını döndü. 
Genç kız patronun un yü~üncie
ki memnuniyetin farkına var
ma.dı. 

Sebastcyeın: 
- Artık ibunıarı d.Uşiinlmeyi

niz, dedi, siız babanızın b-Orcunu 
üzerinize almakl~ büyük bir ce
saret göstoırmiş oluyO>"sunwc Beın 
dioi:n siz• !bu borcu si•ebilecıeftıni 
söylemiştim.. Buıgün de, tek.!Jıfimi 
tekrar edebiliriıııı. (Daha var) 

Avam .Kamarasmda, oosyaılist teşc-hbüsi.i ıniısal olarak g'Jstcri• 
partisine mensuıptu_ Rusya- ilıe lebilir. Bem.cr Md:ise eğer Su• 
İngiltere arasında bir yakınlaş- riyede vaki ol.sayılı, bas!tdması 
ma arzu edildiıği zaman, Mı>slro- ve önüne geçilmesi güç ilıt a;:.ııar 
vaya İngiltere Büyük Elçisi ola- yaratabi.lirdi. 
raık gönderilmıiŞ'tir. Fakat, gadp- Yıllarılanoori söylenen, etn• 
tir ki, Rus - AJ.ınaın ademi teca- fmda münaıkaşalar ve patırdılar 
viiz paktı, oınun zamanında im- yapı.hm Ara.p birliği meselesi, 
.zalanmıştır. yine, günün mevzuıu oftarak or• 

Bundan sonra Hindi:stana ge- tadadır. Batta, bu birliğin .başı 
nİ§ saJ.iıhiyetli murahlıa.s olarak na, Halifelik unvanını da alaral 
gitmiştir. Burada da uzun boylu Mısır Kralı Fanı,,,lrun geçirilmesi 
bir başarı eldıe edemem.iştir. Şlın- bahis mevzuu olmwıtur. Anla.şl'" 
di, Himd:istan umumi vaılisi ola· lan Arap münevverleri, ıııorm.al 
cağı hakktndaıki şayianl'll llıaki.ld zamanlarda bir türlü elde ede-
sebebi henürz malı1m değildir. (Devamı DördUneil Sahifed~l 

E 

iyice hacınnızda turun 

O. bütün dünyada şöhret bufan ve milyon· 

larca insanın i;tirabını ·dindiren, onlara şifa 

veren Alman iliçlarının alametidir. ·~· 

ilaç~3:"oın her am~alajında bu alamet vardır. 
O, ıtimadın remzıdir. 



1Memlekette 1~~ Dünya Meseleleri J 

Mısırdaki Müttefik' 
taarruzu gelişiyor 

Darlan Vişiye 
Döndü 

IIK DA nVf ~ A 1 m an 1 a r e 11 erindeki Rus 

ŞARK 
Cephesinde 

(Baş tara& 1 inci sahi{~e) 
Nov-on's:sk bölıı;c>in<I<! Alman 

p;ya e kıı.o.ları kanlı muharcolbe 
ı .. rden sor.ra Rus tank savar 
ın1'vııil .. rini hiiıcuıınla zapte11ın~ 
tır Tuapsenin şinıahndcki d<1ğ'-

1 a rıi:ı cereyan eden mııoru:ft"b,._ 
;erde Rusların elrncic bulunan 
lbir tt>pe zapt>edlım:;ıh". Ne<eren 
-bö.~ooe A':ınan hava kuv\•et
leri tarafaı<lan desteklenen A~ 
n'an \'P Rumen kıt'ala.rı 2 gün 
süren muolıarıibelertle tabiye ·ba 
IJrımmdan ehemmiyetli muvaf
fakry~ler elde etmiştir. 

(8'§ larafı 1 inci sahifed~) 
Franse sMl rnülliecile'fi, JamaııTu: 
vapuru ile Marsilya,ya gelm!ş

le.rdiır. Bunlar birtıaıkun ka<lm-
];,rla çoctik.lardan ve miilsternJ,... 
ke memu<'lıarırnl'an müoekkeptir. 

Kayseride çi fci 
tohumluk 

bekHyor 

Topraklarında Ne Yapıyorlar? 
·------------

Mihver nıüdafaa hatlarından daha Onbinlerce Slav kadını tarlalarda 
ikisi işgal edildi 

(G~ !&rafı 1 inei sahifede) 

Alın• lıeMiCi • 

Amiral Dı:ı~laıı, Şimali Aıfriıka
dakıi Fransız llnıv11et.leri Ba.Şku,. 
mandaru General Jum Rulno'a 
bir mekıtup gônl:lererclc büıtüııı sı
nıiJ;aca meısııp kuVV'etleııin mü
lkıemmel vaziyelJ~inden wlayıı 
kendıisiııe meımtıııniyetini beyanı 
etm~fa. 

kış ekimi yapıyor 

· Drr'cı. 71 (A.A.) - A)man ~b-
1,ği: 

.0rı.a. şark Hitler ı;:ın tuzalıı 
olmuşrur. Başka )"erlerde açla
cak cephelerle Hitlerin nalWya
tı, münakalab gü-çınldere maruz 
lbırakılacaktu. Avrupö<laki 'bal
talama hareketleri i.1.e de Hiotler 
'bı.iSbiitün şa.,'llr~ak ve Hitler 
niıayeı t1!6liım b&yrağmı çeke
cektir.> 

Kıoyseri, (İ.kd!rn) - Kayse
ride bu sene, vilayetııı reç.ilile 
her seneye göre da.ha gen~ öl
çüde ek.im y91>h'.cıak-1.ad:ır. Fa
kat alakalılarwı. söyJ.ediklerine 
gıö.-e, köylü)"e verlmekte olan 
OO<ıurnluk miktıo.-ı a>ıdır ve bu 
arada t.cılıwnlul<!.arııı para ile 
veriln'e.;i kıöy~ güç duruma 
sokımaktadır. İ..teni!oen şekil, bu 
toılnmıh.ıad.arlll, ma.hsul senesi 
sonunda yine buğ)day ~~al< a.lıkı 

ıınaosıd r. Ha~~a lı:'ö)"lıüye ver;le
cek bir kiloya mukabil ilci kilo 
verımeye razıdır. 

G azet a'Ö Lo.an · :n ltl.1U.a n.uita
btr.., A~ı&rlfl &.>~-ut Rus
ya~ e-e f:t'Çitd.do'.ıe:t'I. \Jpı'Qk

lania ~ ış. t"!' gO:'lr~eıwt.c O:dü\.l .. T;.na 

daı:.r çdk c:\ ~atıe di11:l-'I' b'1' yazı o.;ş.. 
rcllniş:..·. Mutwıbir dıyor ıııı 

Mısl<'d:ııo muhaı'Clıe "'.Y1"' şld<kt. 
J;e dev .. ım e.flııııekt.<_,dı!'. DÜlo'm•nı mu-
4:ı..1"l;be hi:Atına bdyi.mc \•e ,>""{ini kuv
,o~i<·r Wlı::Jl!l.ıi4.e6..ir. DJo iı~ıizler 

A1ıı: ... ~ı..: it:ılyan zııtıh oroUDUnun 
ını<"\v.ıWt· nl ynrnı.;;.ı·g::. beyiJ._ud-ç t.aşdb

ıbL... cf~nr~T. İng:. z k'uv\ ı tle ı'i yeni
deu 11 ta.ilk \'t' as rrUıtrn·!ıy·<Yzlü oto- r 

'ınr.ı;ı•J k&ybe ·n tır J 
Alu<ın "' i!aJyan ııa,"ı. 1<>..+.-vet

•i.1:1 ıugili'Z!.trırı ~T~!t.•rUtıiti müı?aka
·~ hıtti1ı1ı1 ıtt her glin ~.ha ş.ia.dt.~ 

um c•ıı.t: •t.ta r. 

ı .. ndm üçii·ııcü müdafaa 
Jıattı dövülüyor 

Mısu ceph.osij l\Jen.şıal Smu&'ım 
2lO'l"U <Le açılm•t 

An~a, 27 .(Radyıo gazet.... 
si) - BerHn radY'QSU ~maü Af
rika harekatımn mareııal Sııru
tun tazy>ki ile açıidığ:nı bildir
mişlir. Yi~ bu racly<ıya göre 
Soovyetkr İııg;Jiz k"b>nesinln 
!böyle bir 1.aonUo,a karar ver~ 
sin.den ıneınnun o':marrı:ı::."'ht-. 

Londra, 27 (A.A.) - AIEınn
yayaı iWi gönderi1ınesi rna.ellıe
sindeıı b~.Jı.semın ToU1lotı5e ra'Ci
yoou bugiin şuınl:arı .söylemiştir: 

Eğer, bu tıolıumluk işi halle
dib»e, Kayseri-de bu yıl geçen 
senenin iki misli elUm yapıla

lbıi.ecektir. 

<-- .A.lm.Dkı.r bugıln, lioı..ı. asıl. 
Wpı·~-nı~ uç nııiıw"Jf)i ~ b:i-
,.li•u;ltte R-.O• fıcp, · <'le>< <-t-
rr.~~ıctdtr. A:anaı\i:ar, Süd. .. t nı _.11.a
ltas:rıı \"E! .Ar.'1.u·tt.lll')':ıyı aldt:~'ta-r. son,.. 
ra 520 bin kart: ttilnmetı.~ kr.t<i.ar 
gıer.~o:nl~krdo.r. H&)tı.ıJkıi, S!T."J"<1.l...r
drn .a:ldiiL 1arı 1ıopraık )"aki&n'ti. ı~o 
b:n kill'e k.ı.!onııe.trod.Jr. ( Ya.nı a.sa;.-rı 
:r.:ı:.('Q.rı Tu.1Kiye:rn ; mtı.).) 

Londra, rl7 ( A.A.) - GE!ıeral 
Mı.·ıt;,'Oll:e.y'r..n ordusu yıııvaş 
y,.va;; ıJt>rloııli!ll<.tedir. Topçu da.
tıa ilenye götürillmii.ş ve şiıır.di 
Ronı.eı mii<fafaa hatlarnıın üçün
üi'üın~ o'Ö\'lr.ekte bultınmuştıa-. 
lrı;:il c !ı<•bıı~eri ..,-ek •~de ise de 
Roma ı adyosu çok ~ckletıi mu
lıareibt•l<>r ok:hığwıu t-Ö) lemeikte"
dır. 

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

Fevkalade k~zancıarl 

•- Alman~·aya ıhergün işçi 
göndeTilinıekte ~ de bu pek ar 
ğır bir t~po ile yap.ılmak"'!adır. 
Bu hal eğer şıimd.i<lci gibi dıeva.:m 
edecek olursa Almanyanm iste
cliğj ani lkrtan bu.labiJ mc'k için ay
laı:-ca bekJ.emek. lazım gel.eceı..,_ 

tir. lfalbu.ki ALmanya ayla~a 
!'f'blı)'{'"!J'l<İyecekıtir. Çi.ilnkü iste
dif:İn·i 1) rkaç günde ellde edebile
cek vı:srtıalara maltkt.ir .• 

Köy !üye ucuz ara ha 

Bu lopr.!,Ja, &n,7, l].e.r B .ig>nın 
en k:)nxt!t topr*...rrıdır. Zi.:!'ı.;.t1 
\'.r.düotri ,.e ınaoden lşleotmc:Jcnn n 
mütıi.on bir k:mm bura.dadır, Bu ın&
dcı>~oer aora..ıru1<1. Alm...niar n f.d<i<ıt.
le muhla.ç oitltddan dı u.ır, o. -..ga
DOZ, -~uon. GH>ınôcyU'T, c-va. 
da »:lrUU". A;Jrıca. ı,>elrol L')·u\a.rJd 
~ l.ızım c~. 

DığN· tar•It..n Almanlar, Mı
s.ırd ... fıtj tc.ı rrurza• rnüttt·fı1klerirı• 

bi.r rnıJ)"On asik<!'l" ile hü> ü~ m!ik
tarda ıı:;sık 5'>kt~larırı biklir
ır. kı.cd;rl<"I". 

Di.ışır.an .hatiar,ıınn coi;rafi va
zıyt:ti o ııu-.ıdadc.r ki, bur.lan 
yamdan l>aarrutl eclil<:>ıı."2. Nazari 
sahada bu taarrıızun muvaffak 
ol.oı.ı y~a· ı gözüo"küyor ise de İn
ı;' ·lirli er m 11".'aıffa\;i yr,~ ,•:df etme« 
.:wrf'<lirJ.e-r. 

ı\lnıan hatların.dan biri,,.ci ve 
ikmNsini i.; al ~mi.:ş elan ingi" 
l'-7.lu· ~.mıdıi ii;çündı ıı:üdafaa 
·batı.na U.•.ütll"l dmektcd'.rler. 
Bu hat, öobürıki.loler')nden d..-.!ıa 

'<uH"'ı.'lli ve daha elu:ın-.miyetli-

r. Bu, Alman dernıleır.e mü
lafaasmın belkcmığidir. İııgiln

' eı bu Ü'ÇÜl1(;Ü haıttı a:lınıya ıınu
•afial< olurlan;a o ,-ak>t Romel. 

J l<.'\··\•et.Leı 1r..e y.OOan taarruz e
~. bikx:<c-k leıx!i r. Ve i>;te rriMe
F :eııiJı m~ı~!ı~ tarJkları bu sa<ofi 
il:>L·(~,>ınleikrtedıir. 

Gır Baı-Oi.n garetesi.tte göl'e 

B2'l<lin, 27 (A.A.) - Woel•~:ıi
(f1u &>~ier gazetesi, İngiliz
lerin Ş:ımali .AfT"ikadaki yem ta
arrlt.:l..ırı haJ;ıkıında y Jıldığı bi'r 
ma.Joal<.'de y;rz..,:nı şöyle bDLiri
j""Or: 

ı'iuı'JOkı·aıt devletler, bü~ün as
}.si gayıeUemJ Ş!nıali .Afr:t.lta
da lı:ıksn etrn,şlerdir. Lo:ııdra 

ıma1ıfüieri yaptıkları propagan
dad"a, birçdk 2-orluklarla karşıla
şaca;,nnı ;!eri sürnK"kteıdirier. 
Yapılan tefsirJ.ero·e İng.']t~ 
siviıllerin 'bile bu taarrı.•l.ldan do
lay,si!e müıteessıir olacağı be'lrrr
tilmefi<1ted'r. Çünkü birçdk va
purbr Ş.ımaü" Afrikayeı ta!kıviye 
ve malzamc görwlerm€k ma.kEa
dı.J,e ba.ıllm lıi:zmetlerden alıın
mı.;<tır. 

• Hlt'ler teslim bayı-ağma 
~rek!. 

A~ara, 27 (Ra'<fyo Gazete
si) - Bmtxm r.aclY'o,sıı d:i.r"OJ: ki: 

r-Doktor \ 
\.. Diyor ki -J 

Açık Hava 
lll;."Mk: ('t'.--!kıi ~ it~a.1 varc.'ır: Biraz 

'"iltMI lol'e '\"E bı..haa.Ja bu aırada n~li! 

~;.uJatr, aça'k harvadan dar.cn:ı k:rcı
nırlın Hü.'lı.u::('i, son sm.eiı·rddai. t~b

bi · l n goo~-ı:şı.ı· io\ açlk 
lı."v.-. b.l Ç'eşiıt raha.tczııılu: .. 't' .içC'l 
O°• geJıııo~,litıo r. 

Pı'()fi Ol' Dr. v-·tııun ci;y<>r ki: 

e-- Gö&''' rehaUıısuhlldl.arı, ·012'.1.:f\

le::Uıe t.t...,iık r bu..-.ıi.ikır.ış \-C73- bıra,... 

kl.t;aK o~cın ri'ha!s:zl:Jk.L .. r 1111Wfl.("3l'la, 
ne:.41; :.JU he.ı.• o.. (l'dl llCJL ıoı ıyi tı ... daıvı 

~t1Ct havndrr. BllrJVf ıba ç-t~şit te
da qe eı .. ~ ı. o.a·uJc.r içın be. has

k 1<.bahlar·ı a.çJf ... h•l\ :ia. dı rin ne
k"S "!" Jll.aralc dl:> m.k çdk f•~•-
1 :c;.u ara.da .,.h,cu m ~ g;;... 
ır ">; oltt l:lzımöı:r Çilnkü, iı.a-

ol< o1"a dahi, b'1lli ı ın te<liıı• 
"" :ik hınç ı.:a.ınoıl<ıtıııchr. 

• ~ 8U OJ;" b:ış yıka.. 

""" ~ bu rurııı &u çe!c:ınElt t fay
e. 

Illf<•t M!.lüı1 bu tav.ıiY1'let"'1 )"(lNle 

ı~ ~ t>olnyerun uh\l,>ı'!jl.i 
0 gu hJldlmnı:la l!ıh'.}"'eoı.i• ı,;,- dlJk.. 

11.U.l m\.i.:$a-ao ~ !:lz.wndıır. 

--o---- ======= 
Projede tadilat ya• 
pılması muhteınel Vandel Vilki 
An!kiı.-e, 27 (İkdam Muhıtbir'rı- {Da§ tarafı 1 inci sabiıfede) 

den) _ :Fevh:lade k=aonçlaman !fld''r. Sulhu iurzannıa ıc.in bü~ 1 
alınacak veııgj hai<ıkı'l>d&'lci ka- tün anilletıc-ı. "" OuıtUill msa:aJar 

hesabına: dünyayı iJot.&di ,., sinun projesinde baozı tadi'!.it ya-
pılması rnulı~ern<>lıd>r. Bu arn<la yasi ba'kıımtları .Kurtarmamız za- 1 
ta.tbii<at..nda ç:kabilecek mti"}l<ü- ;ruri olduğu fli:rindeyıru. .SuJh, 

Jattı;n dd!eyı ın<N<a\;Je t~m:.1 e- topyekün biı· temele istioıal elr 1 
dilmemesi ve hu.bub:ü satışı yar mehiir. Tilıikıiye, Rusya, Çiın, 

panl;;.rın da veTgı ve.rt'<.'lllcr ara- Mısı.r, Irak \"·e Iran bu tcmclın ı 
s:ına ithali ihtimali vaıdır. ecza,;ındaaıdı.-la~. 

~--!"D'!!!!!!!!W"'•"""!!""'"'ı_,-,"'!"'!"!~!!!!!!~l!'!'!'A"""!''!"'"~W"!!IH't" IR!Z§::ZC :q ) 

,ı 

Ada.pu.o.n {ikıdam) - Dtrr.ir 
ve tırhta fabrikası, aı~'ba fiyat
lar:nın çe>k yü~elmekte okluğu 
göz önünde tutarak loöyleri.miz 
için ucuz ve ti,p araıba yaqınıaya 
ii<ar::.r verm.iştir. Bu arabalısor 
9() - 100 rra anısında mal olacak 
ve ;°"lbın.da iki tara!'<an kaldır; 
la.cak yan kısımlarik- ot saman 
vesaire g;.bj lıııı.valeh ~eyler de 
taşıyacakt.ır. 

Ak • ehir!iler 
istiyor 

lise 

Ak§eh1r (İ>!dı •• ı) - A1< 'u 
Konya vilayetın.n en lbuyü.< 
kazas><lır A.·. ·hit'l ~enelerd ıı 
lbt:ri kavuşnıasını istt"Ciiği şey 
bi.r lisedir. Eazt L.ctrlt'r'ımiz ön 
ayak 'O:erak bu hQft.;. halkcvin:le 
b:r t.:1planlı yapacular ve bina 
s:r.ın inşasmı taaiıhüt edecek
leri b:. Lise aç•lrnasıru Maar>f 
Vekill:ğ:nden istiyeoe:k:'.erdir. 

Mevcut orta okul b;nası liseye 
k;}fi gelm.ôyeceğind<>n biT yeni 
lbinanın ya>pıhn:ısına lüzıom tıa
s1I olacaktır. Bu sene, Toprak 
M a h5tı l'."7"i çok iyi para otti,ğ:.n

den .ı\ıkşl'hir tacirleıi böyle bir 
lbinay1 inşa ede<:ek pıuayı ko
l~-i.ıklııı temin edeıbil<-ct:.<ı!crdir. 

du·l!l.Tıru iıoıOıa f'fımek yıyo hiç a~~
ğilse ~uuır.ra .cı.:ıU.,r aUımr'lt1tır. Bu 

Bl.MeU-e bilıUinı sat.il ~ ıngi:t·ız 

truvvctıe.rı den 1ır .rwr rrrrıı elde ede

cek ve AktJM"ıı.iz; hAk'fn'vrtt \.ck:ı:&r 
~ ~tmr'k J-'t~'.ı..>Uu tut&ca!atır. 

'"'----

lıieni Sabah ıaıı:etcsi kaıpahH!ı 

Y-eıu Sabsıh C:- °'11 i~re 
KonrftöJ)!l!J!Dca 1a9a btr z.c:wnın ~'l 
b:pe.t• ~ısur. 

8 ~m::ıi ordu tO-llıC'T'l:zunıllttl ben.Cı. bü .... 
:yük bl-r inJ<fo:ı( g'Ö'l'.ern,.drğoı ge'.en 
l.aborlcıtiıan lll'liQş-.Jımakbdnr. Buı. 

nun mııyuı ~ı.:aruıın ge-J"h.S\gın.t
<len ilN1 ııelıı.ıı:ı m..o.lo-,ı.ctır. Z~·a 
v.r1ardı:lnb<>ri ta.a:·l'tı:.ı \ıt.ya mıü&•faa 
~ l\'!hver lk.ılrvvet'erirı'.n ";-0 k~lo

ıılıı..ıtrı.:: ~ el..- bir c~ J..."ll'V\ .. t.t~l 
"1"'-Y'fi tıır!.al8<"1 vucıı<ic ge "" ol- ,............. o N it A H A R B 1 N 1 N __ ..., .................. . 
malı:rı 157.ırn eeurdi. n;a,,.,, 8 uıci ~,,.. .. ._._..,_i?iliil> y E! u 1 M Es r. LELER 1 ~~-
oıoC.u iromutmı Morıtgomen'n'n ta<ıll< I;, •'O: b -
ve zııtılı bit,!Adf"'~n önce p(lradc-

~<:Jııl~~ .. ilnntoi de lı<ınu g<X>ler- Mısır ve ikinci cephe 
l\fidlver kuvveıtlr~ btndm facz

laı Cf;llr vfrnıelıeri müttcbkıl<:r taıa.?\
ru.2'U2lun Ronwnel orduw önoülerl 
llzer'nrle ant bir b"skrn "'5'I"i bı.ro.ıt.. 
t~'ğı ~n..i veJ'ln'K'ktPdir. Yalt•'tt şlm· 
d!ye kadar Cı>len haberler .• :1c b..,_ 
kın.rlun oom:a. Mit\ver kuvvetlerinin 
loola,yJık!a tcend~l~!·lni top:ad!.ğını Y1! 

rı~a,y'.n tar'nlamda a.çP!an gc<li{l~ 
roo!ı>letilmesine karşı i;ıoıi ı»r müda
faa. m!;.ııharebesi ve~l·~.nı g~
nı.dıdcdir. Maama!.h B(Wtl.an g('(lt;ı1 e
rin Mrtuılde nx.ı,,,. m.z lruvvctıcr 
tarıdından b>r iki g(ln ;q,,._iP g•
n>ıı:e«lmtsini beık.!~llld<.. h.>taılı olma
:yacaklır. Zın. hUıCQm t.>d~.n mU;tıte-
1..ic kııwetlerini.n KotiıaTa -..ılıi< 
>le s:ıi>J.l araaıxı.&<i da" S11iıda ba
ra ete ıretmiıP oJ.rııalJm bürı·U7. 91ra
tej;,: baıkımınd:ı.n b.ç te küç~ 
mlyecelt bir 1"Y"allltmjdı;r. 

Kare m.al)'Ul. tarlala temizl~ıtte.n 

""""" tonk bM.i<l~rae bÜOl'üılt mey
dan mt'haı,.,.,eJ<o.rl b"~aoıf.: ve asıl 
o v~-.:'.t nr1ic.e k:ıkılcnrla. k<ı..t'! bir
hillcüm veri~J~ir.. $imdi-!1'C: 
bil•r.;:ın bir-~ var.nl o cta 8 iru::i or
dllfl'Ull'l, ~L b.ı·vyct1l'Mıi şim.alt 
Ainok:ıd'an lurrmeTerdt >,a,,.,:r or-

Salomonlarcf a 
Amhıa.I Hal<ıeyiıı iza.luıu 

C<!<ı<>YN\ :t7 IA.A.) - (D,,_",B,) 

N'eovyorldaıı ıı; ltl .}ll&y"Ot"; 

Cenub Plf'~ik fiJ.ıısu ~ baş !ru-

mıı!lll&>t Aırotıııl ~ dıemltıW" 
lk.I: 

G<rlııcMıl;ianiıt rnücıııd .. ı.e-y; Jtaeıt>1'-

Yazan: ALI KEMAL SUN!.1AN 

Mısı.r harekatı nasıl bir inkıi
şa.t takip ederse etsin, ne Kadar 
yayılır"°' yaılun o h••'?kiııt sah
nesini ik.ncı ce)ll1e eavmıya 'ka
dar varmıyo"lar. ikinci cephe 
Ahnan tazyikini Ruslarm üze
rinden aızalta-cak, Rusların yükü
nü haflfle'tecek diye ·bek~er.anek
tedir. Halbuki Mısırın müdafaa
sı.na İngiliızler zaten ayrıca e
heırnniyet vermeMe oldukları 
için <lfl<j"ı kıoruınak hususunda 
da hi.çb:r gayretten geri kalın1-
yacakları öteden beri ımlaşılıyor
du. Bu takdirde veri.lecek hü
küm /belki §Öyle olacak: RuslaT 
üzerindeki Alman tazyik.; daha 
da hafif olsaydı İngilizler Şimali 
Afrika lbaırokııilıına daha az ehem
m•yet verecekler deği.ldi. Şimali 
Afrika ıharekıitının 940 sonbaha
r.-,dan şiİndiye kadar geçirdiği 
:ıaf.hala:r da !henüz pek unutul
madı. İngiliz:lerin muoyaffakiyet
leri olduğu gbi m1".·affakiyet
j;İzlikleri, kı.wvetsi21iJa!eri, iıal
siızlı.kleri de görüldü. Nihayet 
13 Harzi.ran 9'42 de Tobrukota uğ
ranılan mıığlübiyet az acı olma
mıştır. 

* 
F 2ktl( Aırı.anı.a .. 1r. as:l lr:J?2ncr, 

U'ı{.I11ıyna bt dr.y tı;.ıııı!.ı•! .. ı oo.a 

olmıT;>tuı·. Bu k&ra lıopı aldar. 
b'.'8 yıiırrni, yirmi ~i n~lı,,,"\ll ~"iır
Je-!". Ya#T'AJT ~rı Q.ık dı;.zgur. 
dür. Kur..;.111< ~ bdol•ıı"'.ır.1 :yen 
"'dt(lr bwwda :flll<tur. 

Ş\ındi ./Uilı.anlaT, lmı:ı.J. ru,. blf 
ct.öOOürücl lb r flCk l leş !k <lcimi 
)"2ı;l-O'Or!.ar. O k.a.dl.r ıkıt, v~ mu
h«<mlt oıan bu iq>roı!klanfa. b:ç bir 
~ ,yer bıra.1umarnalc ik.a.ıwını al
maş.a.r'dır. A.<ul entıer"'&an o!uını, Ltp-

1 _ la:.Orda Rua. Polon,alı. han> lra<iuı-

C um hu r İye t 
Bayran11 
(Baş ıuafı 1 incı sahifede) 

geçit resmi rçinı bütün h&2ırlık
lar tamarnlıtmnl§tır. 
Başvekibmiz Şükrü Saracoğlu 

yarın (bu.gün) saat 13 de Ankara 
radyosımda bir hıtaıbedc bultıına
rak bütün memleketle Baoyramı 
açacaıktır. 

ŞEHRi~'ttizog .DA ı.'RA.'1\-1 
Bı·ıgü.n maA. 13 dr-rm t.lhatoCll bıJ.

tün mem!ıı:i«"t Citırıhıırıyı·t Bl()'r;ı

n:..ı!~ın 19 UJ'K"U dOOücn yd:nı bı't·a... 

m3ğa tx.~laya<Xi\tır. li:aynilm Cli. ra 
~una karla.r dı:v.a.m e~ , fe
et~t cı..ıma.rt~ günü. d~ bL~n ı'(srr,i 

·1:u·~ da:İi'C '\'t calc.Ul•r 'k;;.:pe!t bu-
1 "!:;:ı<:ak1.ıT. 

Cüı:rlııır )'61 Baırramı münaa otıe-
1f1'" ~.:hr!r.n·z...ııe yapı!ac.alk bktün 
~e:z,..~t 6Un ~ t&ruaımılaı .ın.ış, 
~~~Cr"dt' t.ik4A.r kU'l'UJmtaş, \.~d
!.t•ıotr ati;. ::mtı; ve eumh•: vıet c.o\o-ri
..-e ait ,....,ın ler caır.C<l<imlara kb" ıl
n·t~-ıt\rr Hal'<t·v.t>ri de bay.ramı par
la'.< bOr su '!te ~ iı;iıı <:Ok 
ı:<<> ş wa ·raı:n.lar bt ııd:ım·r' .r, 
Bütün Ha)<o"l~ cımıhuröyoo•a 
fE re-t V't' nıcoın'e'kL'!r bahş~ saa
dE\i b .'!rtf'll sô) · ~V'.!er \1. lt'J\c~'!Cft. 
mi\!. il oy11n.lar gôs t"t~Jıeoçı01c, pi)'t -

!er ıe.n.;l "'1oi1~00ic, .,.ili; er "':ıl.a
r.alkıtır. 

Bazı H3 ·~iıe~ıdc dt' f'Cuımhuri

Yt"'lt!rı önemi> mevzuunda birt!T tU
tabc yazmG mütı.-:ıb~A.Uı tt"rtı:p edi
lf·<Y.'k , • .ı milsaba.k:aıdo dereoe aiaırı

lua S('rl P4 "'rlcr ve ansltlopo-.ıd~ 
vcrıkock«r. 

\"AltINKi MEitASİM 

Yanc s.ba,h oa.al 9 da vtJa,.ttlıe 

bir ı<abui _,_,. terfııp e<Lkcdd!r. 
sa.at 9,3.-0 da da Tdı;;m Cumhtıri-

,.et M<ydanıırııla bürıik bir töı= yar 
pı!acaktır. Törenden sonraı muezıam 

l>'r ~ l'llSDi b•şlayar:i!ı: "'° bu i 
geç<! ~ · M.l<lır: ,.., ınki l p içm 
can~armı \.'e ıucıuvlaı ıoı V'e!Tn ı ol«ı 
Dt..ı.rarnattları ~l Mmek ilzerc 
her !"Ü.tbe.at'.t\ subaıy, erat ve mruoı 
ga~:erlc. ıbt.\yar ıa.z l<Pr ve ~t 
a=Jarı bııy.r:ılkl:ı:rla lşL>rallı: ~·'l<
tıir. 

~cP saat 22 de T*"'m f""""""'
da orriu ş~re-l'"ne büyük bir ba o ve
riılıec~-1ir. 

~C1' ırtıir eldotl"lkkıic dl>neıt.ıl•
cak Tal<..""'1ıien b.,.Szyo<ııra!c şıtıri 
00!-aşP.ca~< biır- fooer a~ a:rr gec.ı: ya
pıle.rı tl'zatıtmttın en ~ o!.a
caktl'r_ 

Taı:\lSitm m(~ ..ia.ıunda yaprlan opar· 
Jor tfs~_.ı:aılt llıe miUi tna'J"Ol.a.r vP ş:ır
kc:ar he~ tcw'Btınd.an clın'Pnu.·. 
olac~. 

LO..,"URA .RADYOSUJliDA 
Le >dnt, 2i (A.A.) - Tim< Mlil

'! ~T:trnJ rııJiirr.>.-.obe'tİ q.ıiz 

raıdJ'08l• 29 ilik \et""' ~ - .. ı bir 
program hıı.ıı.rlaıını:ıtır. Ti>.1oiJ• sııaıti 

ile 8.15 d 44.ll ve 40 mot:re 
ÜZ•'<' Dderı iıııgu;.ı: nı~unuo '!Mtc 
·ve ine::ı:"z mfvm.ı.ı•1a~ ~ ~1kı .,._ 
n; lı ...ı en b\r aj :Y'l:Y t4'cnk. 
l>r. 12.30 da 60 metr .. !iı:1'<101-

dreek olu:I'SOC<, 11m:dk>e.n tıthd<d al

tında bu.luoon bu Ooicy&nusun stra
te;l< durumu d~. F lonwzuııı 
lmlt'I ma~ mııl;üb>y•'1i bart>'n 

bilmeain) ..-., """"""" llCO. r~ 
t;c. Bu bıılum:!aıı Salllll1D:1 ada!&n 

büOün cUıS<.a ı.,,ı lkmdi Üll'r\ntı ~ 

llırn - cqjıc oı...... ıouzübııek.
tca.ır. 

MU!ıitin dOl\'tı.rduğu o güıç şe
raitin kal'Şısında uysa.! dB'Vrana
rak vakti geli.nce harekete geç
mek uygun gcirulüyordu. Bu va

kit şimdi gelmış görünuyor. Çö
lün sıca€ı, wsurılıı.ğu yuzunden 

türlü hastailıklarla telefat ver:

len mevsim g~l O mevs:ımde 

Mareşal Romel ilerledi ve myia t 

verdi. lııgiliz seklzW.ci ordu rnağ-

lılp oldu. üerı ı;e~.iaı ve ıeva
zım ve maırı:eoınes ıni daha kolay
cır ve çabuk alaca.ğı üslere a~·ka.
sını dayayaorak sonıbaıharı bekıe
di. Romel ordusunun o zu.man
ki büyük. hareketi neticesinde 
Tobruk Alman ve İtalyaın Jruv
vetleri tar&tından alındı,ğı gibi 
çc>k. geçmeden M~a Matruilı iş
gal edildi. Dend ıgme göre Ro
mel ordu.-,-ı> lıudut ile Nhl nehri 
arasıırıdaki 500 kil'o.metreden 400 
kilometresini .şmış ve üstünlü
ğünü göste~ti. Ondan sonra 
Mihver tarafı ne yapacaktı?. De
niz boyunca u.za.nan büyük yolu 
takip ederek ilerlemiye devam 
eder,;e belki de cenuptaın İngi!iıt 
tarafını aşarak Mısırı isti:la et
m'ye kalkar diye düııünüldü. Her 
ihtimali İngili:ııleT düşünmiye 
mecburdu. Onun için sekizinci 
.ing;liz ordusu daha tıa.zırlan
mıya lüzum gördü. Şimdi İıı:gi!h 
tarafının M.iwer tarafına karşı 
taarruza geçtiğine da!r olan ha
iberler bi.Mi'rilıü takip etmekte
dır Bu hareketin ehemmiyeti 

aşikardır. Ancak söylemiye Jii
zum yok ki lnıgi4;2leriıı dediği 
gibi Afrika rnutı-arebeleri şimdi
ye kadar .tahtaravalli, oyu.nuna 
benzt-~. lWJı bir tara;f 1Jerlemiş 
obür taraf .gerilemiş, kMı öbür 
'tara! ilerlemı.ş diğer 1araıf geri 
çekilmiştır. He:.ı-"eti umuaniye iti
barile A~ - Sakııoın tarafı te
dadüi vaziyettedir benli!z. Şimali 
Afrika h3'rekatın1 da böyle bi'r 
ka.vıtla takip etmek şimdiki ıhal
de be.}hude olmasa gerek. 

den Brita~nm T" t'<lıti e:ıkt 
elçisi Sor Perııi ~ 'N.ıta:e 
bir n-"""'1ı )'liO"l!ııcaltt r Saat 19,4~ 
de 31,32 ,.e 2-4.92 ~ llıB1ndaıı 
Lmııdrada bu!Ullall bir Tü11t la--tın
dan 29 Ok teşım;n m:ı:ı:ım lıald<ındlıı 
bir konuşna yapılac-

l.1.:-.n..n ("3. :ı;t:r..& 1.w:r. D..ı.11.;:,r, a-3keı1 
bor kı:ıotrw a.umu 'il gor!lyotiar. 

kıveç, lS"\"-'Q!'f, F~ blr kı;
mı ve :lbc'[' :t y•nm edaıs1 h.lııır; ohiıtt 
bQoOucı A~1'J)tlyı Ç. wt iwır1.rol 
o.Itır.da buluı<i'IJ nı.,, A.lm••l6'3 ıç..n 
~'J::r. mJıı:>-O ~ı.rca ın.nıru beıa.e:ıııek 
mıcd>u.tr.ycrJ '~nhr. B r b' :.z •• da.n 

l:rıbt.!ııııt <!<!•"'· Alrm..ıva ıç., bel
ir başlı 11~ı·v-zttıarduı<l!r. E~,.. Av
nıpaQ.a aç!ık o!utan;a: WU:ı ~.;lt. 1 o1tr~ 
AQ~f<:, insno y ~·nlır~!li. nd::aı,,:ıı.r 
baskı a.llınOO olunıa OJ6un•ar Oir 
<1'1 g1:ıi b:ın'ltı 1e &<:"""'1 en l>~iJ< 

~u.\':\&;.&.r, .. ~'mar.IM. tunu g:ıyd 
;y; 11.,;Golı: ı<:::letı IT.ı netio00c1• daA. 
n ko .1~lı<.-dı Y naıu:ıl.;ruı 

Kana<iııd•n gönde f!.oon bujiı!;:) •ı :\l-

Stalingradda e\•lcri ele geçir-

/ 

rnek iç:n yapılan şiddetli sokıılı: 
mı:harebeleri devaıın elmektıe
d'r. Şelhrin cenı.ııbunda diışman 

~aş:Ttrr.a hücumlarıru l:ıeJ-hı.ıde 
yere tekrarlarn;ştır. Bir çok yük 

m&t1)"2J'a ~laıd>g. :t:ıi d deı-
tııal y-o.luıl&rnl;>.ıuuır 

* 
A lmanya.d.a t'<n<l'den R•Jli i>uil-

d~y:nrlan •. y:.p:~~ cm 1c ) .. - ~ 
n-iılmdtt.c-ciır. R~!wr. b·r şeh:'i ı 

bo.fW}'ttr&:en, tar~ada ~ya ite.barda 
o'.a.n nuıtFulU Uırnnmıcıı y.atcmaıat~& 
ra • en, Alff'..n!ıır1 943 kJıri1 :-ın Rus J 
cmı:. \.0-,,,. ... -n .. h'-..atı :aıınş .~ r_W,o,m t 
~ıl.~ ,ar •'c gıeç·1"tll- , OL nla J'nl('rr.· 
ld<o'.lc""1<: tl§' 11"1' :-dır R.ı.s Lııbla.-1 
şından e!ar,(11;, y ~~as-ı. ..-... .an 
mil;eı· li:ıJel"lndc z rın n mıo; ''!inin 
bir be·trt..si o!a'l"ak kUft'lanm ı 

MISIR HA ~Bİ 
(llaşına.ka'.-d .... n dtı.·;ıııı; 

hal ile Sen) et Rusl·ada Kafkas
yan:n müdafaası bakınunda.n bir 
rahatlık tev-lid edecek ve Rusya 

mer>kez ve şimal kesimlerinde 

Alımaııy&ya karşı durumunu tak

viye ey!e(tıek inıkimın.ı kıu:ana

••ktır. Görülüyor ki, bilhassa lnı 
ckvre ~inde Masrr lu•rbi ile Kaf
kas mii<:ı<delesl her baJwutlan 

sıkı bir alika muhaiazıı ediyor 

ve Iıer iki taraf da bütün bu mU
lahazalar içinde bütün gücü ile 

savll§lror, 

SOKRV AHMET 

trenlrrı tahrip ediiıniş ve Ha:ıer 
tler:ıti batı salı.illeri öoür.d<:> bi.r 
pe;roı. ve 8 yük gf.'"11 • ~ yakUnıış 
Ye "a ağır hasarlara uğratı:rtı:ş 
t.r. 

Sovy<ıt tebliği t'lci 
'Mt6lwva, 27 A.f'._) - Sovyet 

ge<:t' ~-ansı elı: t.eobliğı: 

Sta7.ng.ad ç.,.,-re.,nıdE> Sm'Yet 
bi<-likleri, Aınıanlacın lü gedik 
açtıkları fabrikalar ~nde 
dü.şmanın tan.k ve pia.:-:de lie ta 
an.oe!arını pıü6kii.r1ımüş \'<' 1.d
detli ~<arşılı.k taarruzdan oonra 
Almanla"' m ölü kıı.yıp verilir 
:ır..ek suretı.. dii,"ll:anı geri çekil 
rn"L"' medbur etm!.ı;tiT. Stalin
gra.d şinıa l ba tıı<.ında kıw\•et.le

r :mi:z üç Abnan piya:l!' bölüğü
nü yok etmiştir 

Röyterin izahatı 
l\lOs.Jrova. 27 (A.A.) - Röyte. 

ıin mtılİıabiri ·bild:nyor: 
Almanların Vo!,ga n~ en~ 

rır~a ilerlemeleTi S!Mingradda
k vaziyeti g-iti;k.çe gü.çl • rme.i 
ted r. 

Volga ]<('arnındak; ha.."P saba
s .,;arlaştıkça V~adın akın a
kı" gelen takviyı>le"i ida.r.e mr 
1Uı1<ları da artacalktır Gerek h\l
cum edenler, gerek miidaia.zd.a 
'boılunanlar ioçin '\'akit aza'm~ 
tı.r. • ~ 

İsviçre ile ticaret 
müzakereleri 

ArılkaTa, 27 (İkıdam Muba.bıirfın
der.) - Şdırimıiıze gelen fs..-;çre 
~y'eıti i~ 1icıııret müzaıerelerıne 

başkılımtştıır. ~ €iire 
20 m-lryon İsviçre fr.ıwlcl.ık maJ 
müibawlıelesi ~ubaohstir. 

,,. ıs 1 B ün Ma.-lt>~ ıt-.o.trı-n ''•••m••••l:'lı." 
1 ŞEHZADEnA.,il 1' u R Ar ı-SİNEMAS~D~ 
:ı.~ ii<. bUyu~ ş:ıh"""1" liilınl birden 
BiAın """""ı>l>irıa tcplandıjıt ... Ka!p ve rünOıl!lerl ::.trş,'Fe!l k! 
Tuttc: ve A::'ap auzm.ı.ı en atı~~i Da1)mıe1er:r. SİıD~nôe top~~ Y ~ 

boy llC8ll] :ı.r o;1ı..,.. r:. 

1- YIJ<ILAN YUVA 
Türll..., SÖ7.lit.. Tür'~! ve Aı<ıpç:ı ş· rfah 

Ş."1<:r. ~z vr dlllxr yııklın F"NJ"!\1A RÜŞDÜ 
~e :ıs'1< ar: N 11oı.-:er<"le bü~ İ• .. a'J1tıorlu -l'den PfSlr oln,,-.. <·u 

~rt'ZF:YYEN SENAll 

2 - Mister Moto Kabuslar içiı tl 
Nıni. 11 dıo.ı il.ba.ı•"'1 di: -..nlı ma~t'ier. 
Peı\ıOıııbe emu .;;;,..-. İSMAİL oU.r.ı:st:'LLU 
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~/50 Ton kömür 

hırsızlığı 

PEN BE GÜLLÜ -2 Mttteahbit hakkın-

ADLİYE 
Koridorlarında 

(Baş taraCı 2 nci sahifede) 
'hayet, i§ie böyle, ayrılmak dere 
cesine gldık . .. 

Yazan: M. FERİDUN 
da takibat yapılma

sın:ı1 btşiandı 

- Geçimsizlikte başka selbep 
yıok mu? 

- Hayır. 

Penceron:n ö.rıünde duran yeşil 
vaızoda üç pembe gül vardı. Hill
metçi kadın onları göster:yordu. 

- İşte, bunlarla i§aret vere
ctk! dedi. V a1J0nun i<;;İnde üç gül 
olıın;a adam sizin evde buluın
du.ğunııızu aııılıyacak ve ge<;;ip gi
decek ... İki gilll olursa yola çık
tığınızı anlıyacak ve evin kapı
sını çalocak ... 

- Sonra? 
- Sonrası s·ızıe ait .. . Ne ister-

seniz yapıaı .. . 
- M11iım ... Fakat 'ben onu 

sormuyorum ... Evin kapısını ça-
lacak dedin, sonra? 

- Sonra tabii ya eove girecek 
yıJhuıt da çıkıp bir yere gidroek-
ler... . 

Hizmetçi kadıırı şimdi daıhaı e
m'n bir ~esle konuşuyordu. Ev
vela çok tereddüt etmişti. Çün
kü bu pek ağır bir i·füaımdı. Na
mık ilıu kadar yuımu.şak .bir adam 
olmasaydı ona bunları dünyada 
söyliyemezdi. Yine de söylemek 
iGtememişti. Fakat bu ıb•r na
mus meselesi idi. Namus ·mese
lelerinde ise müsamaha kat'iyen 
caİıl. değildi. Sonra isya·n etmiş
ti. Böyle temirı, iyi 1:albli bir a
damı alda!tmak yazık günaL de
ğıl miydi?... v:cdanı ona her 
tehlikeyi göz>e ala.rak evin be
yine hakikati bildirmeyi emredi
yordu. Dalha do,,arusu o ooy le 
söylüyordu. 

Karş>s:.nda Namık hareketsiz 
du.ruyordu. Bu feliiketiın vüs'a
tini ölçmiye henüz vak.it bula
mamuıtı. B:'rdenlbire başına ağır 
bir darbe inımiış gibi sersenıı1e
miıştL f(albinde açılan yara an
cak şimdi s.rıılamıy a başlamıştı. 
Ve bu i'Y L<'§'mesôınc imkan olmı
yım ya·rnlardan ·biri idi. Di:zleri
nin tiıtremiye l>a§la<lı.ğını hi.sse
<l<'P<k oturdu. Titrek bir sesle: 

- Yaın'1.'11ad1ğıııdan "min mi
sin? diye sordu. 

- :Elm.;n oLmasJm söyler mi
yim beyt'fe.ni<:ig'm? ... Bizim bak
kalda bu:z b~ılunarlığı için otelin 
a.'.çısında·n istemiye g.1tim ... Ne 
zaman bll!Z istesem naızlanır ... 
Ben de ·bumu anlamıyorum, pa
rasile değil mi? ... Her oo ise ben 
mutfakta beklerken penoeerenin 
önüınden hanınııefendi ılıiç taını
madığ;ım bir adacmila beraber 
geçti ... fürnz ilerideki parmaklı
ğa dayanarak .kıonu-şmıya başla
dılar... İşte siıze söyledfklerimi 
o zam3'11 işittim ... Fakat lbu ka
dar omü teessir olacağıırıırzı bilaey
dL'11 söy kmezdim ... Bakınız, ren
g.ıııiz sapsarı oldu. Biraz su içer 
mi5iıniz? 

- Hayır ... Hanım nerede şim
di? 

- Herhalde otelin ba'hçesinde 
olacak ... 

- Peki, sen git ... 
- Ah, şimdi süyled.'ğime »iış-

man olduım. .. Korkuyorum .. . 
.sana ne, ıbe kadın!. dese birisi .. . 

_ Hayır, söylediğine iyi et-
tin ... Yalnm! ıbu sır aramıızda kal-
ıın ... Sakıııı kimseye b..- şey aç-
ma ..• 
-Allaıh saklasın! ... Hiç böyle 

şey söylen>r mi? ... 
- Peki, şimdi beni yalnırz bı

rak! .... 
Hi:züne!çi kadın çıktı, yarım 

saat sonra otelin aşçısı ve bi1tün 
gaırsonları, bakkal ve bütün ma
halle - henüz bilmiyorlarsa - oiıu. 
yazm b84ı.nda k>öşedeki beyaz 
köşkü kiralıyarrı Namık IBeyin 
kansı tara.fmdan aldatııldığını 

öğrenecektL 
Daıha birkaç dakika evvel kıen

disine sorulsaydı Namık mes'ut 
bir adam olduJli'IlU söyliyecekti. 
Ha:tbuki §imdi!... Hep lrnrısmı 
mes'ut otmek için koşm'LLŞ, :yu
rulm~. kazanıınıştı. Şimdi ser
vetinin, hatlıii hayatının ne e
hommiyeti vardı? ..• 

O, yarın iŞlcri içm yola çıkt>ğı 
zaman trendıe rahatsız ve !belki 
de uykusuz saatlerce çalkanıp 
durur kan karısı sevdiği adamı 
da~..,t etmek için pencereni.n ö
nündeki vaızoya p~mb!! güller 
koyacaktı! 

A.ğlıyacağını <ıannederek elini 
alnına götürdü. Fakat ağlıya

madı. 

• •• 
Ertesi gün Haydarpaşa istas

yonuındaııı kalkı:n ekspresin ar
kasından baktık:ıan sonra Namık 
eli.nde ufak çan !asile d!§arı çıktı 
Ye b1r taksiye atladı. 

Oturdl~kıları köşkün yüz md
re ilerisbıde yıkık b.r dıwaria 
çevrilmi.ş lıidi bir arsa vardı. Bu 
arsanın arka taraiında iht'~·atla 
taksiden indi. Uzakta çooukfar 
ib~ınıarak top o)'-nu'.}'orlardı. 
Namı.k <llwarın arkasına saklan
dı ve eviinJ tara,.,;ut etmiye baş
ladı. 

Bulunduğu yerden pencerenin 
önoodeki vazıoyu görüyordu. Fa
kat ş.i.rrıdiki halde yruzoda doünkü 
gibi üıç gül vardı ... Evin önün
den gelip ge<,-enleri dikkatle ted
kik ederek beklemiye başladı. Si
nirden ılı er tarafı titriyordu• ... 
Karısı V3"o<laın gülün birini ne 
zaman alaca.1<41? ... 

Bir saaıt, iki saa•t, belki de üıç 
saat geçti... Haıva hoı.ınııyaı baış· 
lamJ!itı. Bir ara.lık rüzgar çıktı. 
Karısının p<-ncereniın önüne ge
lerek val!Oyu aldığ:ını, <ı0nra da 
pecereyi kaıpaıdığını gördü.. Orta
da ne vazo kalmıştı, ne de gül
ler ... 

Bu n3!Sııl cıılurdu? ... Demek? .•. 
Yoksa? ... 

Birdıeıı deli gibi evine doğru 
koşınıya •başladı. 

• •• 
Şimdi karısını kollarınıın ara

sında sıkıyor ve cır.elan a<f dile
yordu. Dün g001crine gelmi)en 
yaşlar şimdi ya<naklarından yağ

mur gibi a.kıyordu ... 
- A·h karıcığım, se'!lde:n nasıl 

şüphe edebiıl ırim ! ... 
- Ağlaıma Naımık ... Bu a;nlat

tığın aynen bir afrbabımm başı
na da g,-,ldı ... ~rüyorsun ya ba
z an ıblr hiç, bi.r hizmetçi eın sağ
lam görünen bir saadeti bile yı
kaıbLlir ... Bw k<l'dın benden mavi 
ipekli revabımı istemişti. Ver
mediğin1 için 'bama kiın ·bağlad> ..• 
Ha:yd~ ağlama artık! 

Ve Jrocasımn sac;'laırını ok§u- . 
yord'U. Fakat yalnız kalır kal
maız masaıunın baş~na geçerek 
şu mektuibu ya,zmıya başlarlı: 

cSevg.lli Necdet; büyük bir fe
laket atlattık! ... Birz.im hizmetçi 
gevezelik etmiş... Düın baŞım. 
çok a;ğrıyordu... Seninle 'buluş
mak istemedim ... Oo.ım için va
zoda üç gül bıraktım ... Güller
den birini alsayd:m tilki giibi ya
kalanacaktık ... Çüınkü kocam e
vin önüın,deki arsada duvarın ar
kasına saklanmış beni kıolluyor
mu.ş ... Buluştuğumuz zaman sa
na tafsilat veririm ... Hizmetçiyi 
derıhal k-0vdıını, fakat dünyada 
kötü insanlar çok ... Kocam kuş
k'Ulandı bir kere... Onun i1;in 
dikkat ... Dikkat ...• 

Kadıköy kömür şu.besinin de
posunda bir l'ınrsıılık yapıldığı 

tesbit edilmiş ve hiıd'Ecye Ü skü
dar :Müdd.,iumuaniHği elkoyımuş-
tur. Hadise şw:lur: 
Kadıköy Eltibank şıı!beslnin 

deposunda mevcut kömürlerin. 
iskE>le c1vanndakı lıiıl binasına 

nakli İJJini 'bir müddet evvel Hu~ 
!Usi ve Mü-fit adlar;aıda iki mü
teail>lıit frterlerine almışlardır. 

Etibank müıfettişi Hayrinin müd.. 
deiı.:ımumilige jıhbarınaı nazaran 
bu mütealiıJı .tler deıoodan 50 toın 
kiinıürü ınuıhteliıf kimselere sat
mı.,lardır. Fakat, nakil işi ·bınip 
de kömürler tartılınca hakika>t 
meydana çıkmış ve 9 tan kömür 
satıldıkları ~as eli.nde t.o>bit 
edilm.ıştir. Müteah.h1tler hak
kında tak.iıbaıta :baş·lanml§tır. 

t,ir kaaın öıu L u,undu 
Evvelki gün Haseki hasta.nesi 

dvannda 7-0 yaııfarında !:ık ka
dın ölü olarak bulunmı,ış ve ce
set Haseki hastw:ıesine götürül
müştü=. Düın, adl''ye doktoru, ka
rlının ceıscdini ımuayooc elmiş, 

hüıviyetinin tcsbiti içi>n .morga 
kaldıo:tmışıtır. 

Yeşilay kongresi 
Y€Şilay KuTııımu Umumi Ka

t.pliğindcn: 

Yeşilay Kurumu ile Genç-lik 
Şubesinin yıllık kongreleri İkin
ci-teşrinin 29 uncLı pazar günü 
saat 9,30 da Eminönü Halkeıv; sa
lonunda yapılaıcağından azanın 

teşrifleri r:l'.a oluınur. 

Baluı~öy &ullı hı.ı<lrulk hfı,k.im:JiğOl· 

den: 942/4rn 
Bakır~öy Dnıra-zı t>~lt;ye hıastaha

nı'S'·nde tedaıv'.d-c bulu;nıan Hüs~yin 
oğlu Muh;r: ı"em aı~Ll hastalığı sche
i}).i ile v~·~ayf1 a!t1n.::ı a.lınımış ve bu· 
keıır-e vasisi Bulgaı'iı\anın s:·ı:ısıtire 
ık:azrısını!! GC.ııh .. bina köyünt.• gönd•l1 ri-
1.eccg! ·'bya:nı lı'.-e iz:n ilast la·lcıbir.de 

tJ unm\ış f'f-nrrıl vı~ Eı,;-ıaısi bir .rnah
'ZıUr ohnadı·ğı tatır.~katla nı:nıLaşıldı.
ğ1ndan m'rc?eni '\k<tm.ınun 362 vr 405 

Hfılkim ayni suali genç 
1kad:ına 

sordu. 
Nihayet, mahkeme işi ta t.iı ya 

'bağladı; hakim, ı;en.ç karı koca 
nın arasını bı>Ldu. Barıştırdı: 

Genç kadın .sinema >pliliısn 

dan, erkek de h<ır <•lişaım ka
fayı çel~mekten vaz geçecek. 

Mahkemeye dargın giren ka 
r ı koca barışmış olarak çıktılar. 

İKDAM .llIUHABİRİ 
--o---

DIŞ POLİTiKA 
(Baş tarafı 2 nci sahiie<de) 

nıed:ikJeri istiklali, bugünkü ka· 
rış•k ve bulı.raaJı bi.ı: zamanda 
ga-r...tilemek peşindedi:riler. 
Komşu memleketle hu2urfo 

"" durhıklı> bir hayat, -bizi nıemr 
nun eder. Bu bakımdan Suriye
nin sükun içinde olmasını te
ntenui ederjz. 

A. ŞEKİP 

İsıtZ1t.Jtnı!l İ!kımci İcra Moınwrhı'ğ:u.n
d.aın: 942/532 

Bir boırçLauı dolayı ınıruhcurt vıe pa
.ralYa. çevıl'llnıt•si nııuika·m -er mwtcad
d!•t masa, sandalye ve kıa:hvl!haneye 
dacr awa 5/11/942 ta.6lhne miisa
dııf Perşembe günü saat 15 d-e.n 17 y.: 
kaclıır Ga.'.ıa:t.a.da Mum!hanede M'lmı

hane ~...ı. ca.ddı'®n'Clc 1/5 No. lu 
lkahvehıan(! örrüııde ıaçı.k arltırına 

ısn?"e~le ootılacğından, arttırma be
d"Z'li mu.4aınlll1""<:-Jlı kı.yımctin yıüzdc 75 
;.ni buLnlfaldıığı talkdirde filti.n.ci- arttı.r

n:2ı ı 10/11/9'42 tGırlhinc müsatiI.f sa
lı günü aıY.nı saatte tcra cd.ilct."fğirı
d~ talip olanla.rın y-C'\."ll'.ıİ. m-ez'kı'.lr
d'e maiıaU~ndc h.az.ı·r bLılunaca'k sa
t?ş memuruna. ~Ürf!ca~t . etmeleri 

r >lan <>lunur. (62ll5) 

----
· GÜLTAŞ j 

I Güzellik Müstahza ra tı 
T. A. Ş. 

Birinci i13.n 

ci m.:ıddeleı .. ınr 1ıeıvf~k:ı.n izin H.asrna ) 
. kara.ı: vP ı:wmı.$ o:nı~.ın:'a 'h"'C>y'f'j;)"e't 

Hci.'l olu"ıur. (6290) 

Baıkırt<ört Su:h Hul'.iı..fı{ Hlik.mliığtn..

dc n: 942/245 

26/10/!l42 tarilhinden toplantı
ya ç~ır!lan fevkalade hey'eti 
umwmiyede 11isabı ekseriyet te
min ed1lmcd ği cihEtle niızamna
meniın 58 inci madd~i mw:~lbin
ce yeniden ilana,t yapılması ieap 
ett ği.nden 3 Birincikiınuın 1942 
perşembe günü sa.at 10.30 da Ga
lafada Banger sokak 7 ınumara
da kain Şirket merkezinde top
lanacak .feıvkalade hey'eti umu
miyoeye iştirak etmek istiyen 
hissedarların içtima gününden 
biı· hafta evveline kadar hisse
leriıni Şirket veznesine tevdi et
meleri ve mukab.linde dıı!huli
ye vesikası almaları lü:zumu ilan 
olunur. 

An,tiınfn Srtd.tcna ve diğer h',;·~

da,rlar g_JE:yhlno ikıaırnc elı1ı:.ği iza,lıeyi 
şuyu daı\'aısı·r.rla su:tan.ı<;nın .:t..;:~Tıet-

,gf.ıhırnın D1Cıçıhuıl bLlluıım.a.sı hOS('bİ.: I 
ile ilan-en Wbı:;g-Jıl rapJ:>ı:ar.< y,:•\ı.ni 
muayı)"tnd't: ırnı.ti.;:ern<:;yı' gclı.11ıcC.:'.g:aı

d.en gıyabında rnuh::l\;:t'fl.r.ıe :csar1na 
ve gıyah ka~nrın:ın i:..1.n'f'.n tcıb]i.ğ ',rrıe 

kanı .. vl ril"r.:ış olduğın1.dan llfuı ta
r..ih~den Vtb: ren beş f}ün Wır:Cınrla 
itiraz eıtırrıı d · gıı ve m.;.ı:t~k1C:;m~ gel
mediği 1:-i'..;dfıde v.ru.'<.'a·li:r ı lcabul Et
mtş a<tdolur:::ıeağında'!l yf'.wnJ. muhrı
kı'nle 14/11/942 saat 10 el> mahl<e
JO€'d't: bu·:ır:rm'"1!.a.rı H. U. M. ıkanunu
nun 4-05 C'i nı~esine tı:'v.f'lkıan ı.ıan 
~ıunw·. (6286) 

----·-- -------·-

Hey'eti idare 

RUZNAME: 
l - Şirketin müessis hissele

ri hakkında teklif, 
2 - Şirket:n tasfiyesi 'hakkın

da hey'eti idarenhı tekliileri. 
----

1 
2 

K. TASARRUF 
!IE';;APLARI 

2. İkinc'teşrin 
.Keşidesinl aynia.o 

ikram,ycJ.eı· 

aGet 1000 .iiralı.k 

• 
• 
• 
• 
• 

500 
250 
100 
50 
25 

• 
• 
• 
• 
• 
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,-Türk Basın Birliği ve Ortakları -mıı 

!:'1 

Resmi ilanlar 
KOLLEKTİF ŞİRKETİNDEN: 
İstar.bul sicilli ticaret dairesinin 28733 sicil numarasında 

mukayyecl ve İstanbuluın bütün yevn'i gazetelerinin hissed.ar 
olduğu Şirketimiızin mukavele sinin 6 ncı madd.,.-J.nde şixketi
miz.n mevzuu .5tigali: 

Resmi dai're veya o hülciim deki dalre!erin ve müesseseleTin 
ti~arl mahiyette olmıyaıı. ilan !arının gaze•e ve mecmualarda 
veHİr ilan yapılan yerlerde neşri içi,. kabul ve neşir vasıta
ların:ı se\>kedip neşrine tavas suttur, 

Bu iti1baırla RESMİ DAİRELER, bütiiı.ı ı;<ı.zetelerde ve mec
mualarda neşrini istedikleri il anlarını bundan böyle: 

İSTANBUL ANKARA CADDESİ No: 80 de buluııan 

Türk Basın Birliği ve Ortakları 
R~~mô DD<illfilD©lır Şirketi 

ne ;ör1<l1...rilmesini 

1 'fi Pi 

ve ilinla rın günü giinüne rıeşrini temin 
ettiğimizi i!iin eyleriz. 

P·OKER 
TRAS BICAKLlHI 

1 

Cildi tahriş etnu>z, 
dldi yumuşatır, 

Her yerde 

lıııı;;ı;mmıı:E:ı;B!:9iSil1!!1mı.;~llli1Jıımlt~aaşllliil:Jn•~•ahl•a•~•ruıım:ı:•a•:y•~•w• . .. lill 

rm ~r~tt: rt R tv 81\ 

i 
H 1' F · d Ç b ZAYİ - Beı:y.:ızıt nufu'S lllfıtrıuz-lu- ~a 

a ıç rnerın e cır acı 1 ğıından a~d!ğtm nufüs .l<ı\ğtd""' uıy; ef(lf;J"" 
Çeşmesinde 7 ııvlerde 63 ınu- ' ' I J ] 

fl!ttJm. Yenjs'ın.i ~ııkarla~ğuı)!Cl-a;n zıa- -:1' .~ ~ .. l!'-°=Y E c• rllll!IHU"" yer 
maralı ev satılıktır. Ka~giır, ı \Y;in h'likımü ydktur. ı r "'~~ ın. l ~llll " J;. 

3 oda bir mutfak, bodurum, Ha.an Saıb:<i oğlu a23 doğumlu z ı R A A T B A N K A S l 
uiak bir ba:hçe;;i vard1f. Talip- ı Hali! R•ş•t 
!erin Galatada Osma·nlı Ban- ============= 
kası karşısında İnlıısarlacr Baş-

istanbul Belediyesi ; veznedarı Hilmiye müracaat-

ŞEBİR TlYATROSU 111.'l''ılmlelıirıiıı .•• m:ı ... ın:.:mım•!llii 

Snlııbi; t:. l Z Z E T. Nış~•yal 
u:rektörü: Cevd.tt Jtarahıl~in.. 

lf.w11luş ı.ı.rııı!: 1888. - Se rmayesi: lOô.000,000 Türk littSL 
')ube ve ajans a.de<ii.: 265 

'..ı:'.ir4i vt.. ticari her nevi banka muameleleri 
Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor. Saat 20,30 da E< 

Hasıldı!ı "er:. .son 'Ie.h:raf• 

Ziraat Bankasında kırmha ralı ve ihbars,z tasarruf hesap
kur'a ile aş"ğı,.fa!cl plana gö e.nlara senede· 4 defa ~ek 
kur'a ile aaşğıdakl plana gö re ik<amiye dağıtılacal<tı:r. 

D RA.~I KIS~U 

lilŞ MASALI 
Yazan: W. Şake;>peare 
Türkr;-csi: Mt'fharet Ersi.n 
KOMEDİ KIS~ll 

YAıANCI 
Yazan: Carlo Goıldonl 
Türkçesi.: S, lVIoı·ay 

Ctl'IDartesi ve Pazar günleıri 
15,30 da matlne 

Her Çarşamlıa saat 1'I de Çoeuk . 
Tiı,.a tro.'tl 

~c günü saat 16,30 da tar:
ht matine 
Pazartesi gü:nıü Dra.m, salı günü 

' ' 

Komedi tiyotroları. kamo:l'lmıdlıılırİI. n..ıl 

ZAYİ - Eyüp Nufus m-urlu-
ğundan aıld-ığı.m nufue k5ğıtlım]a 
a&reı1 muraımt"1len1e ,ajt ,evrnlkı ka!Y
brıtıtlm. YenilıorinO :>Jacağımd.an es
ik.llerindn hlilktınli yoktUT. 

Hııl<ıuk Falloül~ı>si 11596 
Raıtını i Çeti tııe1 

u. Uaııiz Yolları işlblm~jlJ.iıanıanil 
Muh-amırnen. tredeli &780 &eik!ız bin y("di yi.iz Eıt&.srnı !.ııra olan 8 ton oksı:i- 1 

jen tet::isahnda ve 2 ton ~erro n~kl'ij aikünı.Jii:!a~.Öl' batacy:ıla11n.O.a acuı!!.antlan po
tas iko9tı:lk 12/11/942 Pl'l\%·n~ gLlııü sa.at 15 de k~pa~ı za.rf 1.11.5uLü il.-e Anl<a
ra<lıa ida,re binasuııd3 topla·nın .rr.er~ez 9 uncu kmni.::yıonca satın alınacalk.tir 

Bu iıje g~r.m-ok Jıstr1yıenı;-eri.n 658150' (aıltı yü~ l' li sekı'.z !h·::ı. r.Jl ıktııı..ış) li
ra~ık muvakf.cıt 1s-mln:.ıt .ile 'k:ıınu:ı.un t2ıy;n ettL~ Vt"···ık,a!a.r Ye tdk::·:fle.r~ıni ay
nı gün saat 14. e k .:l:ı:r ~dı geçen 'lro:.i-'•:r"'.n r~·· f..;_inıe veı~n~r~ıeri lf.zı!ırr.dır. 

ş~rinaırneler p:ırasız olarrJc A::-.lka roda Mai~rne cın·. '..s'r.;cicn Jl::ıydar ı;a-
şarlı::ıı Tct;e1·lüm vıe ,s~\'k ~ef.11ğ'cıd~ ıtcmin olunur. 957) 

• •• 

• A. 1,000 lin.lık 4,00IJ L. 11 ıotı Aılel $& liHlık 5,000 L 
' • 509 • Z.000 • l!D • .. • , ..... 
' • 511 • 1,001 • 

(0 • 100 • ..0011 • ]Q • • • 3,Zot • 

DİKKAT: I!es~plarmdaki parai.lr bir sene içinde 50 liıra-
dan aşağı düşmiyeıılere ikra miye çıktığı takdirde % 20 fazla· 
sile veriler.ektir. 

Kt•r'alar senede 4 defa 11 mart 11 Haziran 11 
Eylul ve 11 Ilirfocikanun tarih !erinde çekil,,rektir. 

Öksüzleri Koruma Cemiyeti Muli>arnm~n bı:<I·eU (8500) •.ati.: bln beı; yüz 11ra olan (50) eJi; M3 rnu
lıelit ~·atla diş budalk kıı:las (10/İkOnı:'i tş~in/ W42) salı gür>il saat ( l6) on 
a!Uda Haydarpaşaıd:> Ga~ !);nası dahll.ind'<ıki k<>mis!)'<>n taı...Cından kapalı . ~ nl 1x>plant ~~ hBsıl 0ı,. 
zarf usul·i+c :.ıs.tın aıl:ı.n2calktır. J 18/10/942 ta.r=Jıınde mu:Car.reır o n WlWD Jı 

:Bu :ıe g;1,mrl<: i<;>eyenleı•in (637) :ı:ltı yti• olu• yedi lira (50) lounışlul< rnıadı_ğııdan 15 ııün 5'JWawa la·lik eıdblmişıtir. . . . _ 
muvalkıkıat teminat, ıkıa.nru'Dun taıyi.n ettiği v~.ıkalatım telk:ıl'İ!fl 1erir:i mu.h:bevı ıaırt- l:;Jbu toplantı 2 Jkı.nci 1ıeşt'Jn . 94.2 paz::m1tosa gun'U sa.at 

18
•30 

da ~g-
la.rınt aıyn~ gün 68:ıt (15) beye; ·kada r kıom~n rıeisli:ğınıe v(lıl'n'llel'eri Hizıırı1dır. ln.mdıa Yemenıi-cl· sıokatk 23 sayılı bi:MSında: 1~NW yaplıla~lk.tır. 

1 . ~- - ı • '-t.ad s=ın aoıidru·ın bu t.oplanlıll'a goela»•.rn soıygı ile rıoa <>lww.r. 
Bu ~ ait ~aTtneımıeler k'Omisyond-an paıras12 o araıK uugL ı:.:ımaırı.ı ır. -., , 

(867) MefSuh Ökuzl~ni Kt>I'lm'l.11> COOtiye~ !daire ht'r;eti 

y Si 

GÜNÜN 
İÇİi,DEN 

(Baş Lorofı linci sahifede) 
kovalı~cruz. Yahut olaylar bizi 
günü güniine b;valayıp durın&k
tadır. Pl18.n, işte, bugilniin gev
rek ve hoppa sakarlığını, hadise
lerin rastgele dolambaclıklarını 
birdenbire bh riyaziy; ciddili· 
ğine hağlıyan, işlerin zikzak 
se.rsc.rilikleri üzeri.n.de11 bi-rd-en
bire bir silrn<lir gibi geçen bi
ricik çaredir. Plall, memleket ih
ti~ açlarını, memleket meı.elcle
rjni i)n:ccde.n hesap etnıek ve iş
leri gayrişahsi bir şekilde uzvi· 
lcştinnek demekfü. 

Mılletle-rln geçirdiği bu kadnr 
ağır ve acı tecrübeleri gördük
tım soma işleriıınizi ri~·ezi bir 
kafa ile düzenlemeliyiz. 

Kendi şatlanmıza ve iınkimla
rıını1.a göre hesaplıyacağımııı 
5 yıJlık i~ planları:ınızı tereddiil
sü2 ta.ıızİ'ın etmek hiçbir zaman 
1Hışw1a l>lr zahmet d<>ğ;ıdir. 

Bütfüı tatsız sürprİ21eri aıııcalı: 

bu sayede daima emniyetle ye
nebiJiriz. 

i,3ı0 P;·rg:-aırn ve rr.Lın1. ~~t uya!"l . 
7 .zı \' b.::t~d.dı~ıl{~~ ço.J~-t~1r~; J,nı. 

7 ,40 i\jens 1'.ıaiL'-·~·l1"!"i, 
ı J .:VL~ iC 

12.S.O Pro-ğı-aım v ·rnem. sa;tl a~.-un. 
lQ,5~ İ~ııi.laıt 1\1a.rşı. 
12.,U.0 B-;~ı,·1..ı:~ :;!Jıl;r.ti SJ.raco~u-

r..un Bau"J·aıını ~ hitabı·a. 

lGıro Ulus me.,ı'drı..tıı.nd.ü.r.-;,. töı'lf'ın.l.."'l 

na'.;;..i-e-n r.E::~ _ 

!'t ::ıc Aj-allıS J:ı:rb!--'·rlt:!' ... , 
l ~.15 ?.lüm.1<: 
15,30 Kon'll~J: 

15,45: Ha~k h:ııvcc:ıan. 

16,15 Konı.'*OO: 

18,-0 :Broğl"acıı ve mEırn. saat aıyarı. 

ıa,oo Mtizik: ·ru.r.r.ü!-e.r . 
18,45 KonuşıınJ: (Ma1i.ye V'-'k:Q!-etJ1 

naımınıa. 

19,00 Milzl.k: 
19,3.{) M'f'm.ı't'ket s;ı;;ı.t aşarı ve A-

jans lı<ıbel'kri. 
19.45 Müzik: Yuı'ii.'.ın Sl'l'l~ı'. 
20,15 Rad:y..> gazett'tii: 
ro,.ı.a httizik: 
21,00 Koouş:na· (Evin sa:ıt>) 

21,16 },'lüıı:O<: 

21,50 T""""']: Kın ll;J .AIJ,,,,; 
21,60 ~ri,Wı~: R>~aot"t.lcuırnhur ban

di>s.ı . 
22,3-0 Momleh"'t: t sa.at ceyaırı ve A· 

jans haber1eıt'i. 
22,.50 Ycınıık.4 program ve k'8ıoanı$.. 

itaanhu] İlkicci icra anemurhıgunı... 
dlıın: 942/1800 

Bir borçtan ctoJayı malhcuz \o"e pa""' 
·re.tv'a ç.e.v;r.iıl0111!$rııe lkamT vıerilnıiş olan 
aJ;t:mış adıet saıbib'.nm sesi granı.o.fon 

ı:lkııkı 2/11/942 tarlhJnoe milısadir pıı
za..~'3Si g.ünü sa:aıt lı5--_17 yr kadar 
Mlıtımutpa.,<ada Kefeli han 2/12 nu
maralı m~ önünde ::!!Çık artt:""
ma SU!'fÜJ.e sa.tı1.ıca'.lrtır. Artırrma 
k~ mui:ıGrnlı'ne:lmin yüu.de yrt.. 
mıiş bl>şffii oolmadğı talod:ı'de iı&.ıcf 
aır.frtJ.rması 9/11 /942 pa.zarl1l>Si gJrı~ü' 
a>yılll ooa·!.'l.e na eru~.-ğiıııdlcn taLb 
o1ıaclae-ın yıe.vmi mtm>.Urda maha~ltıı 
de hazır :bulunaca'k mEmuruna mü· 
ra<:<i•tlan iJaı olunur. (6296) 

İıhi;rubu1 Beşinci ~rn meımuTlı.ı· 
ğundan: 942/200ll 

Bj.r bo·n:;tan dıo·]ayı b{lczen pa•rıaya 

çet\'iiilrncs!ne kıaırar vet·.Jcn mii.tenıf'·v·, 

ev ~aılarmon 3/11/942 sa:lı günü 
·sa.3t 14 den itıibaıren Gaılata saray 
Hamamı :utrwı.nda Çapan oğ'.u so
ksğı 22 rrumanaJı f>V önün-Oe açık 

aııttınmıa ılc satılae<iğı c~he11e alıci ... 
1.al'in vakt1ndf' o:"Gda bulunacaık ic. 
ıra sat1ş memuruna müra<:aat c'tını<!· 

J<Jri ilan O]·llll'Ur. (692.:?) 

• TAKVİM 
ı. Teşrin: Çarşamba 

1361 
Hicrl 

17 

Gün: 301 

1942 

28 
k;: 10 

1358 
Rum! 

ıs 

H.zır: 170 

E ~ a n t ~ Vasati 

_!:V:!a](l~·:.:u:.:e.:.r _11 ~;'-. ---'°' S. D. 
Günet 14 6 26 
ö&)e 
ikindi 
Alqıam 

Yatsı 

tın~ak 

6 
9 

12 

1 11 

47 il 
40 14 
00 17 
32 18 
35 

58 
51 
il 

44 ·-
DİIUlAT: Gazı.>teye gönderılen 

evrs.k grri verilmez. 

Ç 1KT1 lbD M ON 
<ÇöÇEKlb~Ro 

· · ı b .. ·ik f d k' ı kl ,,_. · t""-- u .... ~fak olmuşrur HASAN Depoo;u ve şubelerinde cep ş:<e>i 
Avrupa ve Ameriluııda bile emııalin.e tıesadüf ed51miyecek derttede nefis 90 derece llmon Ç'çekle.r ı HASAN ko oııyası uyt e a ar l ' ar ne~=• >S uuarına m ·~ · . _ ' 

50 . 1/lfl RO 

1/8 150 - 1/3 300 • 1/2 475 _ ı kiw 900 lnuuşa satı.lıita çıluır.l11ll~tır. NESRİN L'm<>u çiç.,ıueri dahi çıktı. Fiatları şunlarda: Cep şişesi 35 • 1/16 60 - 1/8 100 - 114 175 - 1/3 225 • 112 275 • 1 kilo 
52

a kunıstur-


