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Sovyetler Kalininde de Tu us't t'i . Muharebe Yaklaştı 
Büyük Taarruza Geçtiler 1_Müttefikler 

--- -·- ------------------

S tali ng ra dd a bir milyonluk . 
bir kuvvetle hücum eden 

Kızılordu 4 şehri geri aldı 
- 1 

Almanlar Don dirseğinde · 
cenuba dOğru püskürtüldü 
--~~-~~-~~-,,___~ 

Almanya bu kış Alman 
diyen 

~~~--~-... ~~~--~-
siperleri üstünde mütema• 

teslim bayrakları sallanıyor 

r~- , 

' .. 
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Şimali Afrika~ n göndeııilen «Yii rüyen kale» denilen dn• tanklar
birisi tan ruz esnasuula 

r 
t 

-------
8 i n c i 1 n o 11 i z. 

Ordusu · 
El Ao~yla önlerinde 

• 
Colu Vahası da 
dün zapted i fd i 
Vaş'ngton 24 (A.A.) - Hatfuiye 

N{'zaretiniıı ·tebliğ;: 

Amerikan ye İngiliz kıtıaforı Af.
rikanın şark bölgeler'nde plan mu
cibince toplanmaııtaclı.rlar-. Düş

manla yapılan karşı çarpışmaları 
dün pe:k küçük ölçüde olmuş, bu 
çarpışmaların ·birinde riı..iıhverden 
40 esir aJınmıştır. Tunusta taarru
:t'Ja. geçen müttef'k tayyareleri ka
ra ordularımızı himaye etmeğe 
devam etmektedirler. 

Rusya'da 
ne yapabilir?. 

Üç gün içinde 24000 esir, 
2826 kamyon, 1200 vagon 
557 top, 2625 mitralyöz ahndı 

!D v n 
r n 

katılıyor 

Katı muharebe baştmak üzere 
Lonclı·a 24 (A.A.) - Fas radyo

sunun bildirdiğine göre, Tunus ve 
Bizert':n zaıbtı için kıati !bir muha
rebe lbaşlamak üzeredir. Söylendi
ğine göre, rnüttfiklcr şimdiden m~h 
verin ibütün müdafaa mevzilerine 
karşı tnarruza geçm"şlerd.ir. Bu
nunla beEıber ll>u haıber henüz t.e
yid• edilmemiştir. 

Herhalde, önümüzdeki kış ay 
larında Doğu cephe•inde ta 

tunmak ve barınmak mii.şkü 
lôtsız ve ıstırapsız mümkün 
değildiu Ônümiizdeki günler, 
Stalingradın şimal ve cenubun 
da hızla gelişen Rus taarruzu 
ki§ aylaru_ıa ait daha isabetli 
tahminler yapmak imkanını 

Stalingradın Şimal batısında bütün 
it: A 1 m an müdafaası bozu 1 d u 

verecektir. 

Yazan: ŞUKRV AHMED 

Ş
imaJi AfXika hnrekuh gii· 
nün en mühim meselesi ha· 
ii.nde bahis mevzuu ().}ur

keıı Stalingradd.a başlayan Rus 

' ı, 
1 

ı~ 

4boiın~r'ôvö 

' -

taarruzu, bütün dü.nya efkan ll· 
ınumiyesin'n dikkatini üz.erine 
topladı. Bugün artık, 'ftmus , .e 
Libyada sür'atle geiişeu harekat · 
tan ziyade, Şaık cephesindeki kış 

taarntzu günün mevzuu olmuş· 
tur. Sovyetie.rin Stalingrndda yaptıkları taar.ruz istikamctleriıı:, alınan 
Lôndranın sallllıiyetli mahfille

rmde.ıı b:Jdirilcliğ'ne göre, Stalin, 
geniş bir kış taaı·ruzuııa başlamış
tır. Büyük miktarda Alman kuv
vetleri, Stal'..ngradın şimalin.den 
ve ceınubU!lldan yapılan ta.ar.ruz 
kollarının arasında mahsur bir 
halde kalmaktadır. Rus taanuzu 
sür'atle inkişaf etmekte ve Al
manla.rın müşkül durumda ol

Kalaç şehdni ve Don dirseğini gösterir harita 

dukları b~dirıJ.mktediı·. 

']\1oskı0va 24 (A.A.) - Sovyet 
tel:>liğine yapılan ek şöyle demek
tedir: 

ıstalinıgrad'ın şimal batısınd'a kuv 
vetlerimiz ıneskfm !bircoik mahal
leri işgal etmişler<h·. Stalingradın 
cenup mahallelerinde muvaffakı
y·etli taarruz lha•reketi devam et -
mektedir. Rus kuvvetleri düşma
nı takıp etmektedirler. 

Tuapse'nin şimal doğusund'a 

Ruslar bir düşman karşı m·arru
zunu püskürtın~l.er ve 45 ınevz'i 
işgal etmişlerdir. 

Almanların müdaaf a 1ıa.tllırı 
altüst oI'1,ıı 

11\fo:fırnva 24 (A.A.) - Sovyetler, 
Stalingrad yakınında Alınanların 
sol cenah mevzilerine 6 ila 12 m:ı 
derinliğinde nüfuz etm.iş!er ve Al
manlaııdan 23,-000 den fazta :nsanı 

(Devamı 4 ü.ocU sahifede) 
----------

Son günlCl'do alınan Alman e
sirlcr.i. mi.ktarı, Alınan zayııatı, iğ
tİnnm edilen ~·ıah ve malzeme ye.' .. 
kunu, Rusların büyük kuvvetler
le bu taarruzu yaptıklarını gös
teriyor. 
Şimdi bütün mesele şurada& 

Ruslar, bu taarruzlarını ne kadar 
devam ettiırebilecckle·rdir? Al
manlar mukavemette ne derıeceye 
kadar israr edeceklrdir? Bazı iddi
alara göre, Almanlar, halen bu
lundukları hatta fazla duramzlar. 
Stalingrad Rusların eline geçtiği 
takdirde, Almanlar, cepheyi 300 
kilonıetre kadar geri almak mec
bu:r.:yetlııdc kalacaklardır. Bu 
takdiırde, büfün Ka:fluıslardaın çe
kilmek icap edecektir. Ve kışın, 

Belediye 
kömOr 

Fakirlere 
verecek 

----------------·---------------
Şt hir Meclisi 15 bin lirahk bir 
tahsisat kabul etti ve hemen 
faaliyete geçilmesi kararlaftı 

-~~~~-----~ 

BiR AMERiKAN 
AIV.,IRALI DIYORKI 

---·----
bir mütemadi Rus taarruzlan karşı- '' 

smda, sğlam ve müdafaaya elve- A 1 m a n y a 
•l'ıişli bh· yeni cephe hattı tesis ei-

m~ızn br~o::::,okt:~ taar- senede m a gv 1 u" b 
i~zla·r::J:ı::ııs~;:.n d~:~e;::;: ' 
«Ruslar muazzam kun

1

ctlerden e d ı' I e b 'ı I ece k ve nıenabidoo. ist!fade ederek ~ir 
kaç noktada ha~b yer kazanmaga 9 ' 
muvffak olmuşlardır. San Frar..sisko, 24 (AA.) - Pa- 1 

Şehir Meclisinin dünki.i fevkala
de topl.antısında riyaset makamı 
tarafından gönderilen ve şehı·imiz
de yardıma muhtaç Q}anlara Par
ti ve Kızılay gilbi ·belediyenin de 
yardııınıdaı bulunmasını ıbildiren 

tezkere harareili tezahürata vesile 
vermiştir. Belıediye reisHği m.ecli
se yaptığı t.e:ktfte; yard1ma muh
taç olaı a•rın hergün ibiraz daha 

(Devamı 4: üncü sayfada) 

Bertin .radyosunun bu itirafı, sifik filosu kumandanlığında bu - ı ~ 
Rus taarruzunun şiddetini ölçmek lunmuş olan nmiral Yates St fling 
i~in kuvvetli ve kafi d~Ji.ldir. Al- aşağıdaki ibeyanatta bulur.muş- 1 ~ 
man orduları, geÇi!n k §1 çok bü- tuır: f

1 

yük ı trapla geçirdiler. Ve geçen _Amerikalılar, Almanyayı birse U 
kış, doğn cephesindeki Alınan or- n~ çinde ~ağlCıp edebilec~ler- m 
dufarı için çok nazik ,., tehlikeli dır, fakat Japonları ezrrek :içıu da-
anlar yaşattı. Fakat, bu kış ayni ha fazla değilse <le 4 senelfumndır. ı 
ıztırapların tekerrür etmiyeceğini Almanya, savaşı terkethe de japor.,.ı 
söyleyen, en salihiyetli Alman !arın ar:bc devam edecekleri 

Fransız donanmasının bir kısmı da Darlanın 
emı ine geçt:•Mareşal Peten Afrikadaki Fran• 
sızları hala nıüdafaaya ç ı I ırıyor 

I .. ondra 24 (A.A.) - Cezayir 
radyosuna göre, baş şclıri C butı 
limanı olan Fransız Som li sahil
lerinin müttefik daıvas1na istiraki 
pek uzun sürnıiyecektir. 

Spiker sunlaı ı ilave <:>Lın · Ur: 
«Batı Fransız Afrikasının müttefik 
m lletlerc ıltilmk etmesile, elde 
C'clilen skeri kazanclar büyük ol
mu.<;tur. Bat:ı. Fransız Afrikasının, 

100 b:n ki.ş deıı miiıt!kkep ıııükem
mel bu· orclustı vardu-. Bunlardan 
50 ıb:ni. son zamanlarda Daka~ 
gönderil miştl." 

Ifoll'nıı iz<t1ıah 

Vnşingtxm 24 (A.A.) -Hariciye 
Nazııı Cordell Huli matbuata 'be
y•::.natta bnlunarnl{ kanaatince Bir
leş k Amerikanın gaı'P yarım küı~ 
resindeki Fransız müstemlekeleri
nin i~galine lüzum görmediğini 

söylmıştir. Nazır, Martin 'kteki Fı.·an 

1 
sız yüksek .komiseri arasında cere
yan eden müıı kereler ncticesın

de memnuniyet:. mucip lbir anlaş
maya varıldığını ilave etmiştir. 

Hull sözlerine <ievamla Fransız 
Guyan 'ı g~bi bölgelerle Fransızlar•a 
a·t adaların yukardaki anlaşmaya• 
dahil olduklarını ve bu anl:sşma
dan maksat bu bÖlgelerdeki Ame
rikan vatand~lanna ~it emüı:kin 
emniyetini yerli halkın iktisadi ha-j 
yatlarının islahını temin etmekten 

(Deva·mı 4 iincü sayfada) ı 

Sahte Karne 
basan iki 

şebeke 1 tutuldu 
---·---

_1200 SEh e karne 

&t~---3'.'~ 

muts'un~ 
eyanatı 

''Yakında Düşmanın 
Afrikadan atılacağı• 
nı sanıyorum,, 

Kahire 24 (A.A.) - Mareşal 
Sınuts di.ın yaptığı hava teftış1 es
nasnda cenup hava kuvvetleri ka
rargahını 2.yaret eylemiştir. Bi-

ı-inci cenup Afrika tümeni mareşa
lin önnüde bir gcçııt resmi yaprnl§'" 
tır. 

Mareşal teftişten soma demiştir 
(Devamı duzdtincü sahifede) 

Fas radyasu, Ga!bes'e 160 kilo
metrelik mesaıf'e<le bulunan Gafsa. 
bölgesine nüfuz eden m:ılwer kuv

(Devamı 4 üncü sayfada) 
.~... ~ ---==== ........... 
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Falanf-Ma'c :isini l 
Oağıff r, yeniden 1 

bir meclis kurdu ı 
"İspanya Mihvere ~ 

1 yardım etmiyor" \ 
ıMadrid 24 (A.A.) - G€neral 

Franko Falanj medis=ru dağıtmış 
ve Serrano Sunner'in !ştirak etti
ği yeni bir meclis kurmuştur. Bu, 
iktidarı ele aldıktan sonra Fran
konun kurduğu üçüncü mectstir. 
Bu üçüncü meclisin kurulması hak 
kında ç~kardığı kararnamede ge
neral Franko ezcümle ş.Oyle de
mektedir: 
Yapılan ıbu değişiiklik son üç se

ne ·iç nde elde edilen ıtecrüibenin 
neticesidir. 

İspanyanın durumu. 
ıBern 24 (A.A.) - Die WelrvÔC

he ismindeki İsviçre gazetesi İtal· 
yanın kendini korumak için değil, 
Akden=zi örten kaıpıları zorlamak 
iÇ.in !harbe gi.rdıiği.DJ liti:raf et.. 
tiğ"ni yazı•yor. Fa.kat İspanya Ak· 
d<mizin garp ıkapısın<:lan İngiliz
leri kıovmaık için mihvere yardım 
etmek istemediğinden bu proje su
ya düşmüştür. Mihverciler ne der
lerse desinler Avrupa kend"lerine 

(IJevamı 4 Uucü sayfada) 

~de efe geçirildi 
Diin zab:ta biri Cağaloğlunda, 

diğeri Ü.sküduda sahte karne 
basan iki şebekeyi ele geç.irm'ştir. 
R e.sim bu sahlckfırları bir orada 
göstcrnıckledli". Tl\fsilat ikinci say
famızdadır. 

HARP BiTECEK MI? 
Yazan: SELAMI iZZET SEDES 

H arıı uzadıkça hızını kaybet
me,ğe başlıyor. Sözünıiiz 

yanlı~ anlnşılmas n: Amerikanın 

Afrika~ a nskcr ç.ı,karmnsı, Sovyct 
Rusyanm kış taarruzuna gcç.ıne

s, Almanyanın Şark cephesinden 
YWlanı tan \'e Bulgari..;tnna kuv
' et göndermesi harp h.nnm kayb
olmadiğınn delildir. Ancak buna 
raameıı, yıldır.m adı \M"İlen har
h ıı de durdugu muhakkaktır. 
lısır cephesinden sonra Kafkas 

ccplıesindeıı ve l.cıı ngrad önl~ 

riııdc ve iç.lcrinde klasik siper 
harbi simip gitti, hatta >üz yıl 
onccki dahili is~ an ve ki ta\ hare-

kat harbi bi!e başladı. 
Km ne d.erse desin Stalingrad 

müdafaası 1914 ün Verdun mil· 
dafaasına pek benzedi ve bu&Un 
Amcr kanın bilfiil Avrupaya yak
laşması 1914 deki müdahalesini 
~ eniden canland:nyor. 

1914 harb!ıni Amerika bitinn!ş-
1i. Eğer yarın Amcrka; İtalya, Fransa ve Yunanistan kıyıların.
da birer cephe aç.mağa muvaffak 
olursa: 

- Harp bu yıl bitece). mi? 
Sorusuna, 1914 il hutırlayarak: 
- Bitebilir, hem de answn, hiç 

beklenmedik bir anda bitmesi im
verileb • • 
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ısıam fil nunce hiç lı kıymet Halbuki bunlar, '\ ~iyetin e-

ve ehe.m.mıyetı oımıyu.n Meraıteşh hemmiyetini bir türlü takdir ede-
Haklr ve fakir şey:h Mehmet c- my rlardı. Daha :haltı ds. !beyhude 

l il 

neyı as h 
soya ırs z 
dün yakalandı 
Hirsız ifadesinde 

.fe.ncunuı fetvas .ı.c, ne Su.lt:m !'in- ı:.cşriyatt:ın fayda umarak, gazc- 1 S 
mıd tahtın.dan ııxurıliı: ve ne e teler ndc mevhum padişaha karşı 

u r etti 
·c.uaht H~ad eıendi ~uıtan Ş"..l nçık mektubu takdım eyL)or-

.M.e.hmct hanı lıamıs) ünva.n..yıc kırdı: 

0 ta.b.t.a. bindırile.oıııraı... tcklm, cEm.irilmü.minin ve halüei müs-
lbu.yuk buyuk. b~,.U$.la.r•<ı .ı.s.ıam a- l min Mehmet hanı hfı.mis hazret-
lem.ı:.e t ıı· eo.uen u nad: se, for.ne açık mektup» 
isllim alemı üzerınde en ku.çu.ı:. Cenabı hiı.lı.kı levhi vcl kalem, 
bır tesır .husule gctırmecug gı:o , ey~ runı ahdi hJ.1.a:fetlerici karini 
her.ke!;ten evvel ::ıı.:.ıtan .tı.am.a.ı rızayı nebil muhterem ve z ynet 
güldürmıy.e kafi gelmıştı. bhşayı tevar..hl ü.menı buyursun, 

Sultan Ham din hususı tabiple- amın. 
rindıen daktx>r lbrah:irn paşa.c.ın Hil!fetpenaha!. · 

1 nczctimd~ .maıuuz oıruı hat.Lralınn Bugün dör.t yuz m lyon isiam.ın 
nazaran, bu gazete}• oıtUyaı::. ~uı.. bütiın mekasid ve amalını raptcı-
tan Hamı el, aynen şu sozıer soy le- led ği mçsnedi ı.wnayl b .. lil..fete sil-

miştir: ud ett.n.ız.. Böyk, milyonlrca 
c.ı:sırader.ın hal ne acıyorum. E- .halkın kfil>e.i iımali olan bir maka.-

ğer gw:.u.n .birn<ıe bana lbır emri ma iula, az bir şere.f de.ğıld ır. 
hak vakı al.ur cta, egçr saltanat Eslaf ve ecdcdıı:.ız meyanında 
makamına ,geçerse ve bu ıbasıt ı Ab 

MeJvanlıır, Halife Nasır nr, .-
duşwıceli ncıam.tarı da elr.aıına dülhamıdı saniler bulunduğu gibi, 
toplayarak. devı.etın idares ru on- Ömer bni Abdülazziler, Fntı.hler, 
lerın ae, ondan peı· farklı oıma- , 
iha.li ~ feci olacak ... B ru<ler, sa! ı Selimler dA:! vardır- Fcltat evvel-
v-e cah.ıldir. Fakat, onu elin e \:ilerin tarJ.h.ıı hilB.fette l>ıraktık-
bayraK g b.. kulıanınek l.'iteyen- ları ımustekrclı, menfur şöhretle, 
lerın de, <ında npek farklı oıma- iklnc letin kazndıkları mukaddes, 
dıklarır.ı göruyorum .. Baı.im nley- mübeccel şanü şerefin nauı.n de. 
himde fetva aldıkları Merakıe.şl kavıkhiru hilafetpcna:hileriıı.den 
fobmet, Fas'ın (.ı.foyadoı) ismln.- dur kalmıyacağı muhakkaktır. 

deki bu· köyünde, ancnk bir kaç Hilafe~ap!. 
yuz muride .mal k olan alelade bu· (Bu.gÜin s z, seocadeı falın -
tekke şe).hidJ". Ve, !et'\a vermek lemde otuı·uyorsunuı. 

B!r hırsız :birkaç .gece evvel, 
Kandillı rasatıhanesın.n aı1ka tara
fındaki cam kırmak suret.U.C ıçe

r ye ,girmiş, ve nusaiir o<fasındaki 
mariıKcn koltuklardan i.kı- tanesi
nın ~ üzünü JileUc kesip almış, ıpen
ccre1e!ICl.eki 9 tane Amcrıkan ıhe
zındcn yapılmış pcrdeler.i söh""muş
tür H.n>ız gece \'aklı soğukta giı
.mc.ktense sobayı ) akıp uyumağı 
tercih etmiş, uyurken de cüzdanı
n.. duşürmU§tür. 

Cuzd.an.nciak' hüviye varaka
rnnaı göre Muharrem. adındu olan 
bu adam yakalanmış, ıkaraloolda 

kendismin .hl.J.'Sıı. .olmadığını, zira, 
meçhul ıbır hırsızın birkaç gece 
evvel ceketinin oebınden cüzdanını 
.ç l-cbğını söylc~tiı' 

Nıhnyet Tahsin adında oiri nin 

evin. soyan Reşat Çetin nd.ında 

lb r hırSız ') akaknmıştır 

\Bu hırsız, sorguya çekilmce, ra

s:ıtılıaney1 soyan !hırsızın kendis 
<lldugunu itiraf etmişt r 

.. Etlisi iD 
tı.. 1 

Şehır meclı · ıclün bu devrcrun 
son çttmaım (birbirini takip eden salfilıiyet ni J1aiz olan: blı {mu:htı) Evet, .U.oü Bekir.. Sıddıkm, 0-

d.eğıldıı-... Böyle adı bir tekke .merulfarukun, hazreti aliyyei 
şe):hır..in hiç ibır sıfat ve salah yeti Mu:rteziır.ın y.erınde bulunuyor -

sunu:z. olmadığı .halde v.erdiğı fetvanın, 
koskoca islB.m alemin<ie ne tesır. 

ı 'ki celse ha;..ndt:> y pnuş ve mü
him arnrlar ittihaz ederek şubat 
lbir nde toplanmak üzere dağılmı.ş
tır. (Bu makamın vazfo ve mes'u

liyeti büyüktür. Bunun için ef al J 
ve hare.katınızda ad 1 ve haktan 

olabilir? .• ,. 
Sultan Ha.midin sözkr, çok 

doğr.ı id. İttJ:hatçılnr bu mesele: 
de çok büyük blr cehr.let eserı 
göstermişlerdi. !ng.ltf:re:ı:.in her
hangi bir Oleldes nele, ismi anca · 1 
bir kaç yüz Jtiş tarafından bili.nen 1 
bir gnzeter.in alB.kadar.Jarı tarafın
dan ortaya atılan bir fetvanın, 
dort yüz m ly<ın islam tarafından 
muin' olmasına ımkfin ı.-e iiht.imrıl 

oiamıyacağmı üşür..nıEk üizım I 
geLrdi. Bahusu ıbu zatlann, (biz; 

ayrılmayın~. Ve her karınızı,. hü• \ 
lef.ayı Rnşidın ha.zratınuı eserı ce
lil.ne mehmaemken tr.tbik ve 
tr..krlbe çalışınız 

(Elyevm, dört yüz mılyon mu
vr..hhid, s ze rabtı kalp etmiş, sruı
adetini, siyanetinı, diyanetin, 
hüı-riyetinı, desti hilfı.fet.nize tev
di eylemşitir. Eyyamı hilafotin?-z 
alemi slamn mübarek olsun. 

bi.ıtUn ilııvanırnızla, icmaı iımmetı n' .. . ... ... ... . . ..... .. .. ....... 

mdin ayni mesele uzHınde fik: r ............... .. 

b 1' kısmını teşkil) etmt-kteyiz de (Bugün ıhalifci müslımın oldu
meleri de .gülü~ bir Jlareketti. 1 nuz. Yarın da , hakanı C~maniyan 
Çünkü (.cmaı ümme.~>, Y.a bir ~m-

1 
olacaks.-nıız. 

ittihadı ve yahut bir n.illet tem- (Şu lfil1znd.a hılruetiifl tebrik e-
sil eden bıır meclis demektir ki: 1 den muvahhldinin saltanatınızı ' 
bu da. olsa olsa, Meclis mebusan) 1 da tebrik eylemi:y~ m~affak ola- 1 
olabilirdi.! 

1 
cakhm şuphesizd r.) 1 

1 

Nitekm Sultan Hamidi, ancak- (Daha vnr) 
(Osmanlı mebusan meclis) dev·- ı 
rebildiği gibi, hilafet denilen .<> Zeytinyağı satın aJmak 
beyhude yükü de '!'ürk m llet r . .m ı · · •• d • 

1 
sırtından kaldırıp atmıy<. da - yi - ıçın gon erı.en 
ne ancak, (Tüırlty.e Büyük Millet 1 bıdonlar 
Meclisi) rnurvaffak olııbildi. 1 

Görülüyr ki o tnıih tc Avrupa 
ttıhatçıların mümessilleri, siyasi 
hasımları olan Sultan Hs.mide çok 
basit ve iptidai sila:hl&rla hücum 
ettikled g 1:1 , bütün ümtilerir..i 
bağladık.lan velia:ht Re~d 6endi
yi de saltanat mukamın.l getir-ecek 
kudret ve kuvvete malik değiller- 1 
d'. 

Zeytin()•ağı mubayaa. etmek uz~ l 
re T.cnret Ofis" İz.mıre 15 lbin k ~ 
dar b"don gönderrocıktir. Bu ı.ey 
tınyağları muamele \'er.gisı karşı-
11iı(ı olarak yüzde 15 nisool"nde ay· 
nen alınaca-k yaglardır. Mübayaa 
fiyatları bütun mük'el cfler·n ta
mamen 'beyanname vcnmeler n<i~:m 
sonra t~it edilecektir 

----~-

" • ,, ı n TEF 

.Mecllsın dimku toplantı.mncla 

Sular İdaresi idare heyeti reisi ve 

uzasına \"erilecek ücretler.in art
tırılması ve reise 350, azaya 300 

l.'I"a tahsis edilmesi, Belediye ·im· 

yahanesine gönderlkm gaııoz, li
monata ve :Oenzeri meşrubatın 
tahlil nctlcesinde \bozul;. çıkan1arı 
çin muay;yc.n bir ücret nlınm'aSl, 

zu-aati teşvik için dağıtılan tıdhum. .. 
tardan mütevellit. olan al-.cağın te-

.cıl ed lmes karariaştırılmıştu-. 

bir kaoın ha vagazın-
dan ÖJ1ı.üş 

Beyı0ğlunda Aty.on ookağında 1bn 

evde oturan Elcni adında genç 

bır ·adın, dün sd'baıh odasmdn 

öıü olarak bulunmuştur. 

Ynpılan ılk tahkikatta kıı<lmın 

ııwag .. zm<lan zehirlen~rel· öldü

ğü zann<'ci lmişse de bil3ıharc ölü

mü ı;üpheli görüldüğünden ıccseL 
morga kaldırılmıştır. 

Ta si Histi ler" 
Ticaret Ofi i, bu tcv'tialıt İstan

bul , layetinc 1100 üsur otvmo

i v~r.cegını aük.:ıdaılara 

b. dı m rt 1 Bu .istık er·n Y-00\1 

.ık ı la.:.lıg:dıı·. T \ t..iata pek ya
kında lbaşlanabilecegı .,ıı}ylenm k

tedir. 
-· - ---------
o.43 

IAÇBL IKArPDM,, AÇUlbJ 

K.azmir nrusı!l ba.~ın ~~nda 
geldıy.,se, yine ayni- sür'atle çıktı, 
g"tU. 

Selbastiyen J alnız kıal n:ca du
.şiınmege ıbaşladı. 

Fılıhakika Kaı mırın w didı hem 
4çıt, .1em d ynpı.ması mümkün 
·birşey-dı. 

İhtiyar, kınllbıL'r ne sw·etfo tunç 
kapın n arkasında neler olup ibit
tiğini öğrenmişt' Yalnız !bunu öğ
rennı si onun vaziyet nı kuvv€tl
ni kuıvv tı ndıımeğC> 'iifi ıd 

P.ol"se ibir telefon etse, :kade
mı binasına Ç("t<ırge gıbi memur 
~ ağabilird . 

Selbnstiyen ıodanın içınde !bir 
iler~ e, bir geriye dol.şamağa baş
tadı. Bu kur11 ~~ Miyar :nrısd ol
muştu ıda "y.az kulubün faalı

J etinı haber almıştı? Jtldıt'ın :'bu 
bususta lbitŞ€y öylem eliğini 'd
dia etmşt. Belk de yalan ooylc
m · tı. 
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Türkçeye çe i?eo: 

hazırlandı. 

- Ben saat beşe dogru gelece
g'm, dedi. 

Ekn µr.tronun ) uzuı d k.ı deg! 
k ğin far. m::ı varmı1'lı. Adamm 

yu~i.ı her zamankinden ziyade a
rar:ıru~tı. Perı.;?Sn lbir ali v rdı 
Acaba ;;bu gelen hti ar ..ıdam m , 
ona bazı fena lı::Jberlt>r get"rm'şti? 

Büroya g'rdiğı zaman htıyar 

Kend.sin<' v)le d k.katle bakını tı 

ki. E ~n iç bır ~n:san ~ehresınaen 
bu adar tıkslm· duyduğunu ha
t.rlanuyıordu. 

ı ~tiı)1en 5ıdetk<m: 
- Bugün öğleden sonru i'Zden 

o·r hizmet steycx:egim, dedi, Pı
kadillıdc musıkı filetlcrı \'C nota
lar sat n Miller'in dükkanı vardır. 
Oraya g dersiniı Size l~eni nota 
lar <lstere-cekter. Bunların iç'n -
<len, on, ~n ikı dans parçaları in-

h r" edersinız. 
Ele;.güldü: 
- Pekala, dedı, fakat ~nım se

nolaları ha d' ~z beğen-

- Bordoni ba yere grdemez. 
Ber de ını· abıl\LZI teııcFh <?de. 
ı·.m H::ır to sizi otıomdbılle ıgotü
ı üp getirir. kış m üstü de nota
lırırı 'b'r tecrübe ederiz 

Şımdi Eleıı'in e:ihni başka bir ıs
t kan C'tc kuym~1:ı. Dışarııa çık
mak cin ge) ındi. tİpek ~aııpını 
geçiı ı. Fakat c.;ık ıcagı sır, da çek
me ele>ı<den \O rınin İ) i kapanma
mı~ lau~unu gordü. Belki de ar
ka tar f.ı birşcyler dlişmu~ oı~.cak
tı. 

Go ç 1 ız geciktlgme cam sıkı
larak, çekmı..>c<.>) ı büSbütün çeke -
rek çıknr<lı ve yere kovdu. Haki
katen düştlnctuğu g bi çıktı. Di,pte 
ıkışıp kalrn1s ol n e ~mdi yere 
iış n lbirşey çekmeceııin iryic • ka

panın s.na m<1nı olmu:;_.tu. 
fıeu eg lerı:k bu h.iiçük paketı 

aldı. Bakıtı fo.ç kendisine ait ol
ma) ar; hır pu · .. kutusu ... 

Fakat pt.<lr.ı kutusu nltındandı. 
Kapc m tm \ lt'nmişti. Bu ku
tu h ç • üpheı:.iz bu dsda otur-

iKDAM 

ikinci cihan harbinin 
ispat ettiği hakikatleree 

Ycuan: HA1.R1 MUEJİDDlA' 

Birinci cihhan harbı hiç bir 
hnkiht lıbat etnıedi rnıi? 4: 

yıl süren harp zavallı hı.san.lığın 
avucunda 10 milyon insanın ka
nuıda.n başka hiç bir tccı:übe izi 
bırakmadı mı? 

Hakikatten .k.orknuycrsanız iti· 
raf etmekten asla çeldnmeui.ui= 
ki, cn:t, bi'rinci cihnn harbi ger~ 
çcteL'. garip \'C kanlı bir .acele_s 
gelmiştir. Koca insnnlığa belli 
başlı hiç bir ders \'.Crmeıniitir. 
• •ıtekim o n.etam~li ft.eadan SGll· 

ra insanlar ıtekr&: dil.nyayı tutuş· 
uuma~a kalkmakta ta ed.düt et
mediler. 

"Faka: ikinci cihan harbi birin
cisine taş ç.ık&r.mştır. Bu hnrpg 
klünı tay.fuıılaryle bcr:ıbcr ima.n
lığın başwa miithiş, §İmdiye ka
dnr tım.ılnıaınış, gözleıi faltışı 
gibi a~acak hakikatler yağchrıyor. 

Yeni harp henüz üçü.neli yılı~ 
nı yenı ıdoldmuıuş oJtluiu halJcle 
hiç bl' zaman anlaşılanıadığ'ı ka
dar heybetli ve mun:ı:2am tecrli.
beleri insanlı~n §Uurıınıı kan. ku
sar gıbi kusmaktadı.r. Denilebilix 
ki yeni harp, geçen rihan harbi 
yunında, Adeta zamnn mal:zcmesi-

.ni de duble olarak harcıyor: San
ki üç l ıl iç.inde diin~n 30 yıl harp 
etmiş gibicfu. 

Bu hu, bize pek geç anfaşılabi
iecck hakikatleri '\'aktinden evvel 
old uruvermektcdir. 

Bu harbin en büyiıJ~ hnkikatı 
şu: Hangi menrlckette ve hangi 
millethn oll1I'snnız olanuz, bu· 
oün, j•a.rı aç yarı toksunuz. Beli· .. . 
nizi ,en sert °'raç gövdesini bil· 
ken bir fntına kınla~ıık kadar 
bükmektedir. 

Amma isterseniz göklerinde gü
neş batmıyan imparatorluldsrın
"eya toprağı yıldn yedi def:a buğ
day f ışkımn \•erimli. illerin el ço· 
cuğu olunuz. :Mahrumluk kade
rinde birbirini:m pek ayrı gay:ri
lığtnız yoktur. 

Bu durwnuıı isbnt cttiğı haıd· 
kat ise şudur : 

Bugilnkü dUnyada hiç bir mcm· 
icke-t \'cyn millet kcm1i kendine 
n la yetemc.z hale glmiştir. 

Ynlııı:ı bu bUyi.ik acılar bahası· 
mı edlniıın?.§. tecriıbc bile, refahlı 
vo Tahnt bir dünya içiıı, m:ııetlo
rin elele vermesi çnrc iz olduğu· 
nu i bat etmez mi? 

1 Belediye yeni gehr 
ay akları a •Yor 

--------~----~-.. ----------------
Dün Şehir Meclisinde bazı resimJere zam 
yapıldı .. Aza, gelir kaynağının arttırıl 
ması için teşebbüsJere geçilmesini istedi 

~------~--.. ~~--~~~ 
Vali bu baıuıta izabat verdi 
Be-ledıye 1-Iesap .iş.crı M'ilıdurltığil, ı 

Bded.yc nıcsrnf!arının artnuı.s.ııu ileri l 
Ut ere~ bl!2l vevgl \ ç: rcıim.lcı-c bir 

n•iktı:ı..r zam y:ı.pıhnsını lckl.lf ctmış, 1 
,bil~e ve u-ıisad: encümenleri bu tckli-
fı ınccl..,,}·eı•ı:k Şehir Meclhinin di.mkıü 
toplanı.t:;ınn b r ıruı.zbattı nk'dlm et- 1 
mlştir. ı 

B~l ~ n ttlnn Uw. :fıyatuu.n, 

hnftı: ta Hı ru:hı::::ıt duırcı 'c ıl.faiye mes
ı-Arı ı k: ı ı :ığı igort.; ucı•etkr.!nin 
artıır.ılnı: ı tuzum.unu 11.>ı d<ren bu maz
bata dUn 41ıCcla.sdc kabuıl c:d\lıniştıt'. 

Kabul .diıeıı knrııı n 'iörc :bnlıkçılıırn 
1ıt.:. l'n buz .Cıyatları 5Cı paradan 5 w
ruşa, h-a!tn t:ıtı.li ruhsat haTcl yüzd~ 

onıdnn yilzdf y rmi.ye, lınl.iye, s gortn 
pı ıml< l'ı yil:ırle be Un )'1ı:lıdc ona 
ıJ> fıg ed .miş et nakUye l ere len· de bı?' 
n ıkuır at'ttırllınııı-tır 

BLı aımlaı· kabul cai dil ten sonra 
butçc encu.mcııJ. reisi Halli Hılmi Uy· 
guner, .zanı tc cllfll'rı let.klk cdilıııken 

bu znml:ı.rm 'UZ\Jn -:nUddt futiy:ıcı knr. 
şı •• y, ~o-mı, ıbımun ~n nlinin h'üıkil

m<:t nç:zıdindc tC'S 'ıbbi.ls!eııde !bulunarak 
ge · knyn klart tamım dımesin.i ,te
m.,,tır. Söz alan Mehmet Sipadı.ioğ1u 
bu tt·klifin ıferir.ıde o duğuııuı, yeni va
r'dat kanu.numm bir ün v:vcl çıkarıl· 

ıımsı znTı.Lreuı:i hcllrtmiş, .ren.i zam.la· 
ı·m butçe tıt"I} ncına göre hıç bir e;r 
ifadı.· c t.myeeeğmt ·lavg etmiştir. 

B:ı teJd.f cı- il2eıfoc GÖZ ru:ı.n Vali ve 
Bd~d<j·e II't!Gl dc.mı:şlir ki: 

V:n"ioat h:ızıptcn e-.•vfU:ı varıdatt.ır. ı 
,fo51•a-rlarımu da her ıgilıl bir !hayli 
:ı.rtınaktadlT Bu: yüzden ~ınar iş'!er:imi-

Bu kutuyu ş"muıye kadar gô
remem:ş olmsında şaşılacak hişey 
yoktu Çünkü çekınec<'nin arka 
tnrnfında ve go-rünm yen bir ser
deydi ve k.im'bWr ne kadar zamarı
dnnberı ornda duruyordu. 

Elen kutuyu evirir ç.:vir'ı-ken, 
!J!ı· t:-Tafı dikkatirıl cckli ve !bir
den titTedi. 

Çünkü kapagın ortasında ı~i 
ısmin baş harflerj gaziin ılişmiş· l 

t:: O. L. 1 
Şüphes:z, [J)nclrrıda 'binlerce ka-

dının i!::imlcrinin 'ba;? hacllcri O ı 
L. 'ol..lbilir. Fakat burada, bu b:· 
nanın içinde i:ııç .şüpheye mahnı 
y<>ktu: Oliv Latimcr ... 

Kutu Elen1·n parmaklarının ara
sından düştü. 

- Dem k ki Latimer'in kız kat"· 
k>:<.i bu odada ~rntımş . .Ru ev<le 
oturmuş. 

Genç kızın nefsı heyecanaan 

:ı.ı y:ı.p!l'l'ltWonız. Ho.tt.ı Yol 1.antl'I11tıru 
.bile bırı:ıkın k znrurt tuıdc kaldık. Tt'
miı.ll.l~ i§.l~ı·.iın:izin d~ ~ncak :;ıtl:zde elli
sini y:ı,p..~nız.. Ması'a!larırıuzı k:ı.r
şı:1aynb imek Jçin bir buçuk sene e\•vel 
haztrladığı:ınız varidat kanunu bazı 
ıormaJıteleı· yilı.iln:lt:: ı mecllsden çı
luınuub. Tı;menn ıer ni:z. bnım kı \ vct 
vcılyor. ümit cdlyoruuı ki hilldluc.t 
nmiinde ::,-apab lec_çı&im.iı. t.e~lis!er 
yi netice '.'CT('ce-k \"e rumı.m mcclisltı 
bu de\'reSinde çı,'kabilı;cektlr ~ 

Meclis bu iz.ahalı lmfi görm~ ve 
d<wre lctimakrınıı son vcrm.lşlır. 

MccJis ıçt.ımrundnn sonra. bir muhar· 
ı·iri nrı. vali ile konuşmuş v~ \-crılen ı..--a 
ı adıır ctrnCınıda k.endlleTinden iıa.hat 
ıste·n~'1tir. Vrui derni:ştir ki; 

.. vokSullara ynpa.cnğun.12 yardım için 
mec...!sin gö::.tcı'Cliği nlft:kn bizi m'iıtf!. 

rucsis cttl. 

Belediye vnrida.mı 11.Tlıtırmak için YB-J 
pul:ın zamlaT ancıık LSO.()()() lira tut:ı- 1 
c:ı:ktır. Pek tabıi olara.k bu miktar ih
tıy:rçlnı•ımı21 knr<şılıcymnllfnca:ttl'l', A· 
ızanın yelli gr lir kaynaklan .istemesi 
bl'nJan çnlış:maJnrıma .kı:w.vet verdi. 

Hiikumet ne:ııd nele haıncn teşcll!jüs 
1 ı'l'dc bulmuıcağım 

li &:t=iöFM+ 

Ekmek karnesi 
kaçakçılığı 

Karne basıp s· tan 
iki şebeke adliyeye 

verildi 
Dlm C~oğlımda cvvc.ke randevu 

evi olarak kullıını1dtğı içi11 ıka,patılıın 
12 numaralı evin :ırkn t.'l.rafında sah· 
te .kı:ı.rne basıldığı hıı.bcı• nlınmış ve buı 
('\' b:ısıJmıştıT. 

Burada 1260 sahte karne ele gecm.ış
tir, KıımclcrI h:ıa.ırlayn.ıı Afımct. At
man s tılmn ı ı.çin çalışan \'C ikfığld.ı 

b ıyaya.n Saı::11 Jal ş_eyı Y3ı?rul H:ın dL '\"t 

!basan Hiisnu hakıkında ypılan tahki
lcal ıkmaı ~id.lcrı k ı aiddC'Tl.ımumıliğe 
'\"<!'rum'l$lerdl r. ..... 

D gr nrnfbn Üskudarda p, ~ Lıın:ı 
nında 8 m.ımnralı enle ota-1"'.m:.AU Bl. 
ner de mnthrul huı'Ufntıle 12-0 ekmC'k 
t."llmc!si lb:ısm.ış, bunları 12 ı~r~-:ı Ku-
ruıçr~l'.'<i\! <.-Y,Ynr kcifkci F<"ı.'Zf.Y~ • 
n ltr, Bunılnr db. ya'.k:ıl:ınnı·ak :ıdliy 
ye ı ... lıın rclıhlfşlcrdır. 

,.kın t.ı. Şimdi ne yapacaktı? Xu- Üniversiteliler sinema 
tuyu yerden al .. Tak tekı-ar ev rdi. . 
~c\•rcıi.. ve tiyatrolarda ucuz 

Acaba kanaatinde yanılıyor- bilet a)a ca k 
mııydu? Kulunun kapağının aç-
tı. temde az mikt..:l'da beyaz bir 

.tc.z \'ardı. Fal:ıt bu tozu pudl'nya 
":enzetcmedi. 

Kutuyu tekrar kapattı ve ken
d"s":rıi kanapcnin üzerine lbıraktı. 

H&lbuki Sebastiyen Oliv Latı • 
mer'i şöyle böyle lı:ınıdığını s::>y
lememfş n1i')di? Demek ki bu söz 

foliy<> Vekaleti un v~rsıt t..ı 
bes ne sinem~ \ tiyatrolarda ten
z hit yapılma n karorla tırm 
,.e Dcft ıtar'.ıga <'llliı.· \ nniştır. 

Yaptıgım tahk"kata ore 15 lb · 
rinc ~ nund n ıt aren unı\ııers -
teliler bır nci nıf · <>malardn 
25 •k nci sımf .,ınemalaıda 20 ku· 1 

Ali KE'Tıal Sunman 

T anus muharebeleı-in~ dair 

~cl'llen malihnnt.ı. k"n1k~ 
ıstcr · te.uıez Tcn1 ve eski 

vck:lyi arasında benzeyiş noktn· 
Jarı aranı) or. Tarihin askc.ıi '\4 

iyl.l51 büyük \•ak~alnrı devir dc
vlr dolaşarak hemen hep ayni çi2.
gilcr üze.rinde yi.uiimektc. Twıus 
her zanınn coğrafi \'aziyeti icabı 
birinci derecede chcm.miyc talını 
bir ülkedir. .Fakat Knttaealılarfo 
Romalılar :uasındaki uzun ve çe
tin muharcbclel' göz önüne getiri
lirse İtalya l arınıadasındruı Kar· 
taca) a yani A vrupndan Şiınalı , . 
AfrıkaYa 'c sonra bunuıı mu.kabı· 
li olnn~ harekctlcr.i.n bugün de :na· 
sıl a2 çok :furklnrla, fakat büyiik 
müırıbcbctlcrle nılruagcldiği gö
rülecetir. 

&ki K.m·tacanın harabeleri bu
gün '.luuusta ibretle zi~aret cdıl
nıe1i.tcdir. latıt.ıı.ca Afr.ataw:nı · • 
malinde 'e şimdi Tunus \'C o va 
kıt Kar.tnca kör.fcı denilen kör 
fe.z..n içind bir mamur imş. 

Romn ile Kar~ca arasuıdakı 
Pwı muhıı.rebelerinin s~bebini de 
~yle hikaye ederi-er: ltonuı Aı-

ıık ltalya11 ) runadıısııuı hWtlm 
olmuş, ynhut. dn o yarımada üzc.
rııdc ui.ifuz \'C hinıa) esini büsbü
tün tc · ederek hariçten oraya 
bir taarruz olnıruuası için bütün 
Ital3 uya kııracağını iddıaya baş
lamış. O halde yarıınadanm biti· 
:ı;iğıudeki Sicilyn.ıım bıaşkn bir ta-

fın clQıe geç.uıcsme rS7.1 olnuyn
cakt.ıı·. Hilhassn Sıcilya adnsı.n.ı.n 
Karıtaca ehi kun·eth bir komşu 
tarafından zaptedilmesı ilıthıuıli 
Romayı pek kuşkulandmyordu • 
KTtaca hem kuvvetli, hem de zen· 
gindt, ilinden güne de her tarafa 
nliftl2uuu yayabiliyordu. R-Omn 
artık, l\.a.rtncayı k.ıskarayor, Kar
taca da Sicilyaya bit an ev\'cl ına· 
lik olmğı tliişünüyordu. 

Şüphe yok ki coğr:ı.ü vaziyetiııı 
icabettixdiği askeri zaruretler Kar 
L:ıcanuı devlet adamlarının gö
zünden uulk kalmamıştır. Eğer 

Sicilya adası ele geçirıfüse Akde
nizin gıırbındalti irili ufaklı diğer 
adalarla b('!l"nber büyük bi:r zincir 
alınımı, olacnk, şimdiki tabir ile 
deniz ü leri Krtacanıu olacııh-ıtı. 

İtnlyn ynr.ı.nuıdası ile Sicılya n· 
dası arasındnld 1esinr. boğzı:nm 
ehemmiyeti çok geçmeden kendi .. 
ui gösterdi. lfor halde böyle iki 
rakiıl taraf ıırasmdıı giz.H 'e aşi
kar brr husumet baslamış, devam 
ederken l\lesina da en hassa nok· 
tn demekti. Onun için km•\ etine 
gÜ\'enen \'c knvga çıknrmnk iste
yen tara{ oradn eıı ufak bir hfı.
disedcn büyük bhanclc.ı bulacak
tı. Sicilyn<lııki devlet jsc Kartacn 
:ile Roına arasında bitaraf imic, 
Fakat Ronıalılıtr onun bitaraflığı. 
na ;riayet etmeğe Jüzum görme· 
nıişlcr ve fırsnt bulur bulnınz 
K.artaca ile orada ka'\'gn çıka1'
makta gecikınemişle.rdir. ~ine as· 
keı'lildc dipl<>Jllntlıt'l beraberlc
ırinde götüren 11-0malılıır, Sicilyo
daki hUküındar.ı pek kolay nnln
şılaca.ğı üzere çm-çabuk nınğlup 

etmişlerdir. 

O da onlnl'la bir muahede nkt
ettiktcn sonra RomnWar artık Si
cilya.da kcndiled 'çin snğlam bil' 
üs bulmuşlar demekti. Ondan 
onra Knrtucnldarln muharebe~ i 

göze almışlnrdır. Romnlılann a -
keri çok iyi yetşmişti, dövüştük
çe dövüşebilirdi. Romah piyndc· 
nin karşısında K:u,tacanın pnra ile 
tutulmuş askeri vnrdı. RoınhlD.r 
böylelikJe nskerlilc noktasından 
kendi üstünlükl<-. ini göstcmıi lcı• 
\'C bıına pek mağrur olnıu 1ardır. 
Bununla bcr.nbcr Knrtne3 muha
rebe ctnıcldcn yılnınmıstır. li'nzln 

lnrak Bnmabl11n düşündüren baş 
ka bir amil \•ardı: Deniz ku\•\di, 
Jlomnlmuı deniz kuvveti yok

ttı . Karbıca'linınııı kU\·vctli .donan
ın:ısı vardı. Roma ondan sonra 
deniz J...-ıı\ elinin lüzum \'C ı.nrn· 
retiııi dnymustur. Bugiiııkü har
bin de on neticesi deniz kuvveti 
ile elde edileceği at ıdcıı hiç 
fil rılmnnıış oluul.ır miit1efiklerin 
simdi imali Afırikadaki muvaffıı~ 
kıyetlerinin dönüp d-Olnşnrnk d<'
niz ktıv' etine clnymum ğmı ö.siu 
l orJtll'. 

Bir fırın kapatlldı 

Mahmutpnşada KQÇOnun 11rının 
d~ !bakla unu bulunmu;t, fırıncı 

m 11i kıOrunma mahkemesınc \ 
rılen unl rıı 
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.Meselel!!f i =~= 

Şimali Af rikanın 
•• 

r·- . 
=:=::Günün 

7.30 Program ,.c l\temJıeckE't Saat 

Aunrı. 
7.82 Vü...-.ıdü:müzü çnlıştıralıımı. 

( latanbul Levazım Amirliğinden J 
Verilen Askeri Kıtaat İlanları 
\.-~---~ 

40.000 kilo koyun ve sığır eti k apaLı azrfl.a. eksiltmeye konmuştur. 
İ!hacsi 28/11/942 cumartesi günü saat 10,30 daKütahya askeri satın 
ıaa:na ko~nunda yçlıcl:tır. Sığır etinin tahmm lbedeli 32.000 lira 
ilk temin.atı 24-0() liradır. Koyun etin.in tahmin bedeli· 44,000 lira ilk 
temlııatı 3300 liradır. Taliplerin kanuni vesikalarilıe teklif metkupla
nru· ±hale saatinden blr saat evv~l komisyona vermeleri 

'
ım~·:· ! , pfffif1>t

9 -~ 

fDJ~q~l 
-~l 

t\ahıtğane~ .. Büyük.., 
__ L aere kanaıı _ 

Ekonomik' Onemi 7.40 Ajıuıs Haber}erl 
7,55 ·- 8.30 MUzik: Sf?ni'on.lk parça,. 

lar (Pl.) 

Ne d:!l""....iıw:, lichrın. .:.nın.rı işle
rinde ıb. de il:ıemen hemen .Bay 
Pro.st .kadar ihtisasım. Varınl§l .B. 
Prostun yeni tcklıfıni tabil gaızete
lerde görm~ü.zdür. Say.m. mü.
teııassıs ıliaJ..icin. temi:ı1'>nmes.i, 

§clırın bir kat daha güzelle~esi 
ıçın Kiığıtılıaned.en Buyükae.reye 
lbır kanaı açuma&lll tek1.i;f ecliyo.r. 
.Bu Kağıtıtıaııe - Büyü.kdere .kana
lıw, ıbuncıan on~ yıl once ben 
ga.zeteıer.n bınnde bır nısan ba.... 
uğı hav&disi ol.arak ortaya atmış, 
sonra da ga.ı.iba yıne ıbır, iki deıa 
gazete.ı.er<ıe aynı l§ten ciddi ol.arak 
ıbansetmıştun. O zamawar da yaz.. 
m~ oldugum g1bi Halicin adam
akıili tem.ızlenmesı, pirüplk oJı. 

ması içın ıhemen hemen \bundan 
lba§ka çare yok gibidir. 

=-1111ı:::===============.-.---------- 12.30 Program vC' l\farnJeket sa.at (1657 - l;l70) 

eıae .. . . . ~ 
lmall .ı.. Afrikayı ı,gaı i ııti" ı 

e:ıa.ı, konömik--- Uançıar 

Ayan. 
12.~ .Müz:k: Kar$ ıırogrrun (Pl) 
12.45 Ajans ihnlberler.\ 
13.00 - 13.30 Müzik.: Prşre\· ve şax- 30/11/942 pazartesi günQ. saat 15,3 O da Kars askeri satın alma komis-

,,. 
20.000 kim koyun eti kapalı za fla e:ksiLtımeye konmuştur. thalesi 

ıkılıır 1 ıyonunda yapı}acaktır. İlk temina ı-ı. 1800 liradır. Taliplerin kanuni 
Şi;.nalı ikanın müttcf.ikler 

tM.afı.ndan .işgali \ c Twıusta cere
ya ıı;eden .harc.kilt bütün dünyanın. 
nli.kasu çekmekte devanı ed.i.)or. 

Bu bö.lgcnrn. tr.atejk ö.ııe.m.indcn 
başka ekonomik önemi ek halı ol
ı.ıı.ası tabiidir. Bu hususta İngiliz 
rad.) osu.o.da bir koıı~....ma yapan 
Ja.mes }"erguson şunları söylem.ij-
tir: 

c- Şımal .Afr.i.kas.uıın l'unusa 
.kadarki sahil iboyw1un t.ar.afııru;z
dan .işgali, bu bölgen•.n stratejik 
önem nden başka ayrıca ekonomik 
önemi de haız olduğW!u bir k-ere 
da.ha ıisbat etmiştir. BU:raların e
konomik imkaciarmdaıı ş mdiye 
'kadar bJ.has.sa .Mıh.ver me.mleket
lerı ıstifade etmekte ic!.. Bunu is
bat etmek için evvelce saydığımız 
rakamlar arasında b.lhassa ik. ta
nesı.n.i de ele albıliriz: Bir kere, 
M.hverc. lerin fosfat mcmbaları 
kesilmiş tbulunuyor, ve şimal .Af. 
rıkasJıctan aldıkları kıBm. çıkınca 
ı:;un'i gübrelerin imalinde kullauı
lc:ın bu mühim maddeden Mihve
lı n eL.ne geçeb~ek olaı~ miktar 
eskisınm ciortte !birine :ruyoı·. Sa
niyen, demir ce' heri meselesi var
dır: Alm&cy"a ~ nal Airi.ka.sından 
evvelce senede 53.000 ton kadar 

demir C\ hen çekmekte ıken ıbu mile 
tarı son lbır sene ızarfında senede 
yarım milyon tor..a iblağ etıneğc 
muvaffak olmuştu. 

.rımızı telili: etmenın kMı ôlnıadı- 1 
ğı, ıbatırılandEıc. fazla inşa etmek 
mecbw-iyetı nis mevcut bulundu
gu het'kesce malUm.dur. Yeni ge
mi demek, yeni gc.nıi kafileler1 de
mektiı'; Şu halde, Mi ıhver Afrika
dan tardedilip de Akd<'.nizde ser
bestçe seyWsef er başlaya:bllince
ye kadaı·, vaziyeti .daıe etmek 
mdburly etiı::.deylz. 

B.liy le bir zamanoa elımize ge
çen şöyle • böyle 250.0llO ton lito
luk kadar geminin kıymet.iı kolay
ca t..ıl:OOiı' edilebilir. 

18.00 Program v.e Moml~~et Saat Yeslkalari:le teklif mektuplarını iliale saatinden bir saat evveL k.omis-

.Ayarı. • yona vermeleri. (1705 - 1431) 
18.03 Murz:~: Rıı~ salon orkestra- 11-

- (şet: N C!i:> Aşkın). ,_,,_ .~.. . ı.~ lı --~ ks ,_ 1 • ..t, .... T-'1.-:-
18 45 Muzjk:Fasıl (Me!hap) şaırkkı- 240,000 .1\:U.U S1.5...r etı 11\Qpa -......ık, e iltmeye Al.lnm~........ wuu;u~ 

r:ı. ''<' l\ esire 'OOrl..-ülcrJ). bedeli 24-0,000 ltra ilk ?tcmir..a.tı 13,250 liradır. İhalesi 7/12/9'-.2. pa-
19 a Memleket sw t A:ynrı '\"C Ajan::: za:rtesi günü saat 16 da Gebz.e aske r:i satın alana koımsyoın.mdsı. yapı-

Habcrle-ri, Iacaktır. Talipler.in kanuni vesikalarile tekl:tf mcktuplarır.ı ihale sa-
19.45 Müzn~: Halkm·Icrı Folhlor cao- at evvel komisyona v~eleri. • 175.1 - 1602) 

'ti. Berga~ HrllccvJ. 
20.15 Rndyo Gazetes· 
20A3 M'üzik:Vlolonscl Sololan 

cııı.an.- F<>yro Talızy. 'P\anoda: 
G. Mıı!'ko\·~ 

21.00 l(onusmn( Sv•n sa.ali) . 
21.15 Miızlk: Büo11 - 11.alynn Ko~er 

tosu (Pl.) 
2ıl.® Konuşma (Evın ~ti). 
21 45 a rnzfü: Klllsik Türk Mü.ziğı 

pı !!'t'ailll. (Şcl: M~ Cell111). 
22~ M ml "C! S ııt Ay.nn ,.e Ajans 

1ın.bel'k.rl 

* Beher :kıi.losu 88 ku~""1.anı 50, 000 liralık sığ"4.' eti kapalı zarfla ek-
siltmeye lronmuştu:r. lhaıa· 10/12/ 942 perşemhe günü saat 15 de Mi- J 

mars nan askeri satır. alına -omisyo nwıda ~·apdacaktır. Taliplerin 7500· 
li:ra ilk temi.natlarile kanu~ vesik !arını ihale .saatir.den bir saat evvel 
komisyona vermeleıt. (1755 - 1604) 

.Beher metresine 560 kuıruş ta'hanin edilen 20,000 metre kaputlu!k 
ınunaş pnzarlıklın sann alınacaktır. İhc-lesi 27/11/942 cuma günü saat 
16 da Ank.ııradn M. !M:. V. 3 Ne. lu. s a1ın alma ·omisyununda ~-ıpaılacak

:lt'. Kat'i tcmiıır..tı 13,700 liradır. T ~ı.Hpler;n belli '·akitte kımdsyıona 

Cenup Fransasınıı! Almanlar 
tanı.fından işgal , Fransaru.n yiye
cek durumuna şiddet.lı ve mer..fi 
surette wsir ed~eK"tir. Bunu ga
y.etle iyi ıbHen Alman makamları, 
Pai." s ve Vişinin halen ellerinde 
bulu:-...:uı matbuat. \'C ıadyo istas- 22.45 • 22.50 Yaruıkl progr.ım ve- ka-
yonlsr"le ge~ bir :pr-ı:~µgandaya ___ pan __ ~_...,...; ______ _ 

gelımeleı·i (1698 - 1410) 

• 
başlrur::şlar; ve baş göstermeğe 247,544 lıira 84 ruru.ş keşi:[ !bedelli Gölcilkte iki pavyon inşası ıkapa-
başhnuş olan yiy-cce!c kıtlığının maddelerden mühim mfktarda şi- h .z:ırlla el.'"S.iltmcye konmU§'tur. Ilı aiesi 9/12/942 çarşamba günü sa-
günf.thını Milttefikl.• _ yükleme- mal Afrik.asında.n füraç ed lirdi, nt 16 da .Ankanada • ı . .ı. l . Y. 4 No. lu satın a•lına ıkomısyonun.da ;>'a.pı-
ğc yelter..mişlerdiır. l e bu fürncat şimdi durmuştur. lncaktıı·. hk tıemiua.ı.ı 13,627 .l:ira 2 4 kurll§'tur. Taliplerin ikaııu.n.i ve-

.. Pars dSlJ'.osu, g~n pazar gü- Fakat Alınanhırın Fransaya !hatır- sikalal'ile ie.klü mektupiarııı.ı ilıaJe saatinden lbiı- saat eV\•el k0-
11u yapt1ğı lbır neşrıyatta, cMade~- . latmaf.ı W!uttuklnrı nokta şudur miızy-ona •vermelerı. (174&-1581) 
~i Fansızlar haysı~·et \'e şer~ dı- ki, bu mllardan Fransa değil, sa- * 
Unden ~.nla~yorl~ı., onlara ıbır_az dece Almanya mah.ru.m kalacak- Ynrdımc.ı yen satın alınacaktır. Her nevi .küSbeler, keçi boynU2U, 
da bakkal dıl le hitap edeceğiz• t .. k"' b lar F b- darı, kuş ~:cmi \'e saire g.ib1 ellerinde yardımcı yem !bulunanların tek-
oiyerek şimal Afrikasır.ın tarafı- ' ır, çwı u wı 1 

ransaya 
1 

lü edı..>cekleri evs!llf 'e fiat üzerin den satın -a.l!ınacağınd.an isteklile-
mız.dan işgali neticesinde :Fransa- rakmıyarak lhemen tamamıni9ker..- rin Harhiyede Y-edek Subay okul undakı As. Posta 920 satın alma• 
nın bundan sonra hangi )'i~·ece.lt d; memleketine gönderen eskiden komisyonuna müracaatları. (1749 _ 1584) 
maddeleriden sıkıntı çekecekler.i- beri Almanlar idi. Şimdi !bunları 77-0,-000 ki 0 odun kapalı zruoflıı c.ksil~yc kunnnı~.tur. İhalesı 2/12/942 ç.-tr· 
ni sa) mış; ve lbu meyanda lhubu- şimal Afııikasırilan ala.mayınca Ş!'.ntb:ı ıgilnü sn:ı.ı 10 dn sm:wn ~skeri s:ıtın nlm::ı. ko.ntishonı.ıno.a ys.ptlacaktır. 
bat, sebzeler, koyur:. eti, bllharat, doğrudan doğruya Fraıısadan te Ta'hmin ~~li 26,960 llrn ıilk ~mlns:tı. 2021 lira .25 Jruru.ştUT. TaUPlerın knnuni 
.meyva ve çikolata gibi maddeleri darı .kı edecek olan Almanlar. 'eütala.rilt tekli! ını:kıtU,Plamu lb:ııl~ ssatindtn bir saa.t e\':\"o:- tıomi:l;rona \"er. 
sıralamıştır. F.ransanın ra.pmağa mecbur .kala ıne eri. (1742 - 1-577) 

.. Alınanların Pars radyosu ağ- cağı ver.i fedakB.rlı.kJardan b.imi 1 * . 
1 "yledikleri dogr~ udur: Bu mes•ti'ı rtutmak isti~-orlar ,, 2-0 ~&c t.ılıtn. ~a. :ııçJk emılmcye- .ko~tur. ıhalt-Si :l/12/942 cızn:ıarte. 

z.y e SO J • s1 Cilnü SA~t ıı de G~ll.bolud::ı ask-erl satın almtı k.o.mis.>"MUnd3. yapllacs.ktı.r. 

lialic.n temizlenmesi ile ıbirlik
te böyle bır kanal.uı lstıanbula ne 
ıkadar başkalaştıracağını, onun gü
zellğıne 'böy}elıkle daha ne güzel
lilcle.r katıacağını dsı o yazılarımda 
uzun uzun anlatmıştım. 
İstanbulun Büyük.de.reden Kara

.köye ve .Karaköyden .Kaaıthane
ye kadar olan .k:ısnunı bilyilk !bir 
ada şekline koyacak olan böyle bir 
kanal o ;güzeli, eşsiz Boğaziçlııin 
arkasına kendisinden ds.ıha güzel, 
daha çok cana yakın .ikinci .bir Bo
ğaziçi daha kur&eak ve ileride 
bu ikinci Boğziçl !birinciye ıkat 
kat taş çıkaracaktır. Kağıtıhane -
den Ayazğa. vadisilc meşhur cen
dere Boğazını, Kcmezıhurgaz etek
ler.ni takip edeıek ya Belgrad Ol'

manırun kıyısından yahut bu or
manın "ç.inden geçip .Bendie.rin 
biraz 'berisindeki Sultansuyundan 
Büyü.kıdereye ulıı§aca.k olan bu ka
nal, hzi ·yepyeni ve olagan üstü gü
zellikler karşısında 'b.ırakacıağı gi
lbi (başka diyarl.ardan ıbura\•a ~ 
çok seyy.ah akınına da sebep ola
caktır. 

Şimdi Almanya kendi ~anayün
de lazım olan demir cevher.ini an
cak Dooetz havzasındw, ve İs
panya ile 1sveç gibi tarafsız mem
leketlerden tedarik etmek :oorun· 
dadır, 21 ra Norvıcçten çekebileceği 
dem:r cevheri deniz ;>-oliyle ve 
Müttefik ablukasından geçmek 
mecburiyeti.nded r. Bitaraf mem
leketler ise verecekleri :mal muka
bilır.de para veya başka mallar 
verilmesi nıususunda ısrex etmek 
nezaketsizliğini göstermektedir-

, Taıhminı bed~li 1960 Ura ilk tfminıı.tı 147 llradr. Tnllplerin belli '\•ıı.kitt~ ~-1 p En heyecanli film !erin ;\'&ra1tC1Sl nn gemden. (1760 - l~) * • 
A U L M U N 1 l· ı e 4000 9ift er tot.in:i ıpazarbkla satın alınnca.kit.ı.r. İ:hnl~l 4/12/942 OU!DlA g(lnü 

• sant 16 da .Ankıarada. M. M. V, 3 ~o. lu s:ıt.ın ıı.1m:ı ık~"OilU'lllda yçılnca!ctır, 

- Hem iş, !bunlarla da kalmaya.cak 
!böyle bir ıltanal, asıl Boğazın şid
detli akınılll ve ana!orlarını da 
hayli hafifletecek, İstanbulun aıa
ıva ve ikl!minı ya.zın lbellti birkaç 
:misil tadından yenmez aıaıe geti-

(KAN VERGıst) filmi ııin ytiksek artisti 

ler. J 
şmı::ıl Afrıkasındakl muvnffa-

TIERNEY'in GENE 
Beraber oynn dıklan 

mize geçmiş bulunan 200 ile 300 

'l\ıhmi:n bedeli 446,000 lira :ı..at'i Wıılnatı 6900 liradır. TallıPle...fn !belli vakiı.te ilıx>-
1 mi~·ona gelmderi (1739 - 1544) ... 

Küt..ı:m"nda gö.9ernCC'('k mahalde ibir pD.\'YOn .iıışn:ı.tı 'e el.~trlk leslsatı kapalı 
.T.3r.tL'I. clc.siltmqyıe kıonım~. Kcışlf bedel; 43,872 llıra 00 ıkıu.ruş Jlk teıninAtı 3290 
Hm 45 kw"lllflU". ihalesi 3-0/11/942 paz.artesi eüııü :ıtil.t ıs de Ankarad:ı M .M. v. 
4 No. lu satın ama kamlsjmıunda yapılacaktır. Tnliple.rin kmw:ıl'.i ,•esikal:ı.ı.jle 
te-:tl~ meloıuplarını. ihnle sa.ntinden ~ s:ıat C'\'\"cl ikorr~on:ı veımcleri. 

Bay Prostun altı milyon liraya 

k1yetli lbaşnrılarımız arasında elı- coş K u N K A H RAM AN . 
bin ton Hitoluk arasında gemi me- * 
selcsı de vard1r. Bunlar lb:zim ~i- ı• p E K 1500 kilo vazdin pnınrhkl.a. satın alın:ıac'11ktır. Ibalesi 2/12/942 ~t:Wa 

(1691 - 1403) 

çıkacağım tahmin ettiği lböyle lbir 
"'.kaııelı, elibettc .ki bugünün .işi değil
dir. Bu iş genlş 1.amanların varlık 
ve ibolluk işidir. Onun iç.in !bu mu
aZ?.am kanalın yerine şimdilik Ha
li~ muvaklwten bir temizlense bu 
lbize yeterde artar lbileJ mize yarayacaktııT, çünkü .gemi ı B u a k ş a m s i n e m a s 1 n d a günü sa.ot 15 de Atlkır:ıda M. M. v. 5 ~o. lu satn alma koı~·\ımtnda ya.pı 

kayıplarımız yeni gem:. inşaatı- ıncnlttır. Tllhmfo bcdclı GOüO lir.ı kat'i ıteınbıatı 900 liıııdtr T:°'JlpL-erin belli vakit .. 

mızı geçmektedir. Gemi kayıpla- '-'••••••••••••••••••••••••"' tc ko.mlı;yona gelmclrr. (1779 - 1(176) OSMAN CEMAL KAYGD..l 

----------
,. Gedgz icra Memurluğundan : 943-563 

Gayri 
S tllacak 

No. Tar• hı 

22 A__gustos 309 
15 Teş. Sa. 926 Cnmi yaıkasmda 

23/lG Cami yakadında 
24/17 D ., Cami yakasmda 

25/18 • Cami yakasında 
26/19 > > Cami yakasında 
27 /20 n Köy karşbırıda 
2-6/21 Köy karş.ısında-

29/22 > " Köy karşısında 
30/23 Köy karşısnda 
31/24 .. ., 'l'uzladaı 
32/25 > • Mu~luk gediğinde 

33/26 ~ Musluk gediğinde 
34/27 .. Musluk gediğinde 
35/28 ıı Yıkık damında 
36/29 Tepe ardında 
37 /30 Köy karşısında 
38/31 • Dt:veli tar1ad.ı 

3z/32 s Develide 
40/33 > :t 

41/34 IO D 

42/35 • ., 
48/36 
44/37 " > 
4 /4f' • 'D 

48 Ağustos 308) Kantaırcı tar!.ada 
41 Teş Sa 926) 

49/42 • Üyiikie çeşme 

50/4 
51/44 

52/46 

53/46 
54/47 
55/48 
56/49 

• 

.. 

üsti.ınde 

,, Dcvelı üstünde 
• Kaş nltmda yar 

üstünde 
Haı m n yeri üs

tünde 

" Koy aitında 

Mezar altında 
Mezar yakınında 

menkul açık artırma 
menkulün: 

2,7570 M.M. 
1,8380 • 
1,8380 ll ll 

2.2975 :t :t 

4,5950 :t :t 

2,7570 ,. • 
9190 • 

4.5950 
4,5950 :t • 

1,8380 
6,8925 " • 
4,5950 .. 

7250 >. 

4,'5950 :t 

2,1570 • • 
2,2975 ll 

4,5950 :t ll 

4,2163 • > 

4,595Q • • 
2,7570 ll 

2,7570 > • 

22975 " 
3,6760 • 
8,7305 • 

2.297ô> ll 

2 2975 
1 3785 ... . 
2 7570 » 

1,8380 "' 

0>514 
4595 • • 

Q,5576 " 
595 
ll4 

100 Lira 
80 :t 

40 > 

'75 > 

250 • 
30 :t 

50 J) 

150 :t 

150 • 
15 D 

225 "' 
250 't 

25 D 

t30 .. 
90 l> 

125 :t 

2ü0 » 

175 .. 
250 # 

150 :t 

150 \) 
125 .. 
200 
150 

200 ,, 

30 .. 

60 > 

60 • 

80 D 

10 .. 

15 > 

00 't 

25 D 

No. 

57/50 
58/51 
59/52 

60/53 
61/54 
62/55 

65/58 

67/60 
68/61 
~9/62 
71/64 
72/65 
73/66 
74/67 
75/68 
76/69 
77/70 
78/71 
?9/72 

80/73 
82 74 
82 4 

83/76 
85/87 
86/79 
87/121 
88/112 
89/80 

89/98 
90/81 
91/82 
92/83 

93/84 

Tarlıhi Mcvlkii 

• .. 

.. 
n 

" 

• 
.. 
• .. 
:t 

> 

:t 

• .. 
:t 

ll 

• 

" Meznr üst.ünde 
., Mezar ciYarında 

.Sııur del'esi ~ 
tünde 

• Mıdı.k. çeşmede 
• dmam tarlası 
> Ayvaz ()ğlu tar-

lası 
A'}vaz oğlu iHa

san tarlası 
" Yar kaşında 

D 

• 
lll :t :t 

" Üyük tarla 

• SümterlJ. kaşda 
Süınterllde 

• Sümterli ı'kaşcla 
• Plıracıkda 

• Koca tarlada 
" Ceza yerinde 
:t • 
" Kır Lepede 
• 
.. Pıtı.rcıkro 

> • 
• Kurt çamında 
:t • 

» Kıran enüsiü sı-

dında 
n Kontarc..ıda 

> Kıran enüstüde 
:t • • 

• • 
> Enüstü yakının

da nam 

ilinı 

Döniim Kıyımeti 

9190 • " 
1,2866 > • 

1,3785 > ll 

1,2866 it > 

7252 :t > 

~190 

5514 •• 
4,5950 
4,5950 > • 

3,6760 
2,2975 :t "' 

3,2165 ~ it 

it > 

> " 

2,3894 • it 

3,ô760 
2,7570 :t . 

» > 2,2975 
1,8380 .. ll 

2,'7570 > ,, 

2,2975 • ,, 

4,5950 > 

3,6760 :t ll 

1,8380 :t ,, 

1,3785 > .. 

1,4704 > > 

2,3894 • • 

4,füYJO 
56,5185 ll 

1,8380 • 
20,5700 > . 

2,0218 

2,7570 ll ll 

1,4704 

30 • 
70 :t 

30 .. 

75 > 

18 • 

10 > 

10 • 
60 ) 
80 1t 

80 > 
60 D 

100 :t 

30 • 
80 > 

46 • 

75 > 

40 • 
60 > 

750 • 

150 > 

20 • 
10 > 

45 • 
50 > 

75 • 
150 :t 

300 • 

ı40 > 
300 • 

90 > 

30 • 
25 • 

(Sonuyann) 

...ıt • - Jf-.fiaı:f.ı... ... ı, -. l.. • • • 1.-
Ka.pQ!ı ız.arl lllS?ill 500 on pat~ .s:ıtııı lıooktlT }.'VlX!ı! ' hu."USi şarUarı ko 

ımsyon<Uı gQrufebllir. 500 ton p:ıtneeı:: toptan bır te.ltliye "luıle cdl.lebilc>ceği gibi 
en nz 200 ve l50 şer t.onlld· miktarlnnı:ı. tahp çıktı,g1 :.,kdtn:ie ili:ıle · cdilcblllr 
M~'ll.k:ka.t ~ ·n tı (10!50) lra~ liınll• 9/12 942 ç:ıı~ gunu s:ınt 15 de ya
piliıoağl.nda ntn 1P~<: "tll ıllale &:ı.atiude.n t;.· :ıat e vı 1 teldf me'kup:.a.rlle Harbiye-
de c.'Slt.ı. Yed~ SUbay okulunda.ki sa1.ın ajruı at,omis:yonuna müı~tan. 

(1740 - 15(3) 

'* _Beher l:ıilosı.uıa 130 kuruş fiya tabmln edıcn 16,129 kilo -e c.r unu mJ.'te. 
ahh~t ruım v~ hesabına nçık e.kcll4neye konmuŞ't<ı.i'. Ikıl ı 14112/94.: ~ 
ııUnü s:ıa~ 11 de. Ankarada M. M. V. 2 No lu ısatın almo ıkom1sJoound3. yapı.. 

: la.cıak.tı.ı·. Ilk lcm.ınau l5i2 irro. 58 kuruştur Tnl~in .bmını \"e3İklllaril,e bellı 
\•akitte komısyon:ı &e!meleJ'i, (l 77S _ 1675) 

lit,Uı;u,_ • 

. ~ Y3ZIL ~cuı.LıT ~.ilklıı. satJn ınactı.l{t·r. İblcısı 30/11/942 paz:ırte • 
sı günü sant 15 de Ank.an:ıd.n • 1. M. V, 5 ~o. lu tı,n rum:ı. konıd!vonunda ~a· 
pılaca.ktır. He.r kalcınr :ıy.n talibe ve.?Wbilir. Tahmin bedeli 8085 lira Jtnt·ı tem,ı. 
ımt.ı 1312 ~ 75 k'l11'uştU1°. T;alıplerin beellı : awmlsyoncı gelmeleri. 

Pedur do po~ısyom 70 tao 
Kafein, 25 > 
Pudr do llcin.kitıa 320 > 

• K.loral. 100 > 
Kükürt, 200 > 
Nidı:ıd dlırj&ı .Ccndu 20 > 
N cvakain klor hidrat. 2 > 
Per:ınanaıanat, de potas, 50 > 
Sul:fa.t de zıenk. 20 > 
Subl\me pasUl brut. 50 > 
Tanno!onn. 100 > 
Solosion gimza. 1 > 

(1756 - 1607) 

. * ~ ~ 
ıstc_k.lilcr\h getlrcccltlerı nilmunıe ve msaf uzcırl.ru:icn bcğcnılmek ve istkl.i· 

!erin teklif edecok.lcı ı ,tjıyai ıilz1,_'l'indcn pazarlıkla 10.000 11ııal.ık ::nıW 10.000 Jim 
l.ık pamuk kUspsi satın !IJla<."aktır. Huıaıst ş:ırtlan J..."Oınisıyonda görülcbı1ir İhal 
2i/ll/942 cı.ım:ıı günü saat 14 de yapılacağmdan lnliplc:rin kat'i teınlııa.tıarile 
H:ı~c Yedek Sub<ıy olrulı.md:ı. As. Posta 92-0 tın nbnn Jroml<ıyonı.wa. anfu'a-
caatı:ıın. (li74 - 1671) 

İstek.l:ilerın gctlr~cck~ri numune, evsaf ve teklif cd\;cdderi r(Yat üzerinden 
beğenl!e-rck 50 bin 1 ralık ob<'nzl;n ~ağa et\•erlşlı g. tvaıı i bidon satın aJı. 
na.cakhT. Hu.sıU>i rtları kombyonda görüli:billr. huılesl 30/11/9112 p:ı.za.rtesi gU 
nü saat 11 de yapılııcsğındıın lstekh1e.rin :kt'1 teninatlo.rüe Harl>iy!.'deki Yedt>k 
Subay olruluntlakı s:ıtm -0Jm:ı komisyonuna ırnürac:ırua.rı. (1773 - 1670) 

. , * 
Komisyondn mevcut evsafına göre altihW.at-Ord-e kullanllm:ık ~re ~da 

yazılı şrUar dahil1nde 500 kilo potas ikost.ik pazaı-lıkUı. tuı ::ılınncnktır. İsetkli 
lerin 23/tl/942 tarihinden itıba.ren ıo gün ıçinck> An.knradn M. M. v. 5 No. Ju 
sat.ıruılmıı. kom"syonr..m.a teklfilerlni vernı !eri. 

ŞERAİT: 
Hemwt.!k şekilde kap:ıh beser ki oluk mndehi k-utular içer· inde bulunncak 

1r. Bunlardan 10 kutusu muhkem kerıarıaırı Qemb le bıığlamnış .çerisinde· su 
n\l:fuz etmeye~ d reoed<: mtaza.m yapılmış tahta ndllclard bulunacaktır. 

(1769 - 1608) 

* PazaTlık rruıretilc 10 ton r .et m ınıık:ıs:ıyo. kpmnuştur. Evsaf ve h'USl.Md 
prt: an ikomis;yonda g<>rOlebi Beh ı osunun mutuımmen bedeli 122 kuruştur. 
Ih:tles 30/11/942 p::zar ı gün saat 15 de- yapıl cağındn t lıpl r n ka'I ~. 
natıar.i1e Ha.rbistdc Yea~ &j) y ok da A; Posta 920 ın nlma koımlsyonu-
na m\iracaatlan (1765 1661) 
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Gurupunda !ANKARA-=== 
Münak-al_a_t _v_e_M_i_ll;--Müdafaa· Vekilleri Haber 1eri1 
Parti 
iki sual takririne cevap verdiler • 

!'!~"~:.,~. :·-:::::ı.:: : .. ~ 1 ANKARA-ISlANEUL 
0 tı ub.:ıylnrmdan kazaya u ıcyanl; - 'Yen ı· hattının et u" ti er, ı· kanun! tazır. n ta Uüvet n bi taz-
nwıat vcri!m~i d rpiş edil p dılm -

Ankara, 24 (A.A \ - C. R P, Mec
fo Gt'U,Pu umumt heyeti bugCın saat 
J!i d{: reis vekili Seylınn mebusu H.hni 
Uranın re liğ.nde toplandı. celse açı
larak geçe.n toplantzô'il a·t z.ı.bıt hüliı-

sası okunchik~ oonrn ruznam('ye ge
çildi. Ruznamede Diyn.rl>akır mebusu 

ırne ct ol ;ıa Milli Mudnloo Vekilı· f a m a m 1 a n d 1 n n cevnp vermesi fstcn.ıncktp di. Vc-
k'.llerl.m" z kC'nd !erine t ılük eden su
o.11~ ve bu mcvz ı üze ndc suz. alan 
bir çok h iplerin bı y n ·a cevap 
vem 'erd r. Sa :t 19,20 y kn.dıır de
':ım cd n uzak"E' • 'ltrnda toplantı 

general KLz.un ~viikttkin tarafından 
v.eril~ iti takrir vardı. B tııkrlrlcr

den bir · de raıın 90ğultl ra 'c şid
de~u ya~lara k:ırsı dcmn- yonar~ 
z.ın muhafazasını tem n ·çin n(' gıbi ya nih~ t ve ·Ud . 

Tunusta Kafi Taarruz· Başladı 
(Baş tarafı 1 incide) j 

vctlcrinin müttefik kıtalarrnın yar
<lnnilc Frans~ kıt.. lan tarafından 
vahadan at ld~klarını bild'ırmekte
dir. İn.gillz ve Amerikan kuV\•ctle
ri, Mihver ordusu üzer ndeki ıbas
kılarını arturm~ardır. Kati t.:~ 
ruza geçmek için düşmanın zayıf 
noktalar.ı aranmakt dır. 
Müttefik kıtalar 30 bin kişi arttı 

Cczair 24 (A.A.) - Şimal Afri
kada gömlh roilenlerin kurtarıl
masile müttefk ordulara 30.000 ki
şi k\ntılmı.ş lbulunacaknr. 

Troblusgarp bombalandı 

B:r Alman dcnizaltı~ı Oran açık
larında ınuJıripleıin refakatind 
bulun.;.n bir d~m!U' krm azörünc 
.kit ıph :sabct C'ttirm.'..:t . Kru
vazörün hat 1g taıhm 'l edilı"y_or. 

Akden bo1g ı.i ı "ndc ııçak-
srv~r opları 5 düşm n roba uca
ğ.m dü.-:..urmüşleı-dir. 

ıKahire 24 (A.A.) - Orta ~ark 
harp tcl>lıgi: ı 

Kuvvctler!m"z dün erkenden Jc
dabyay'a girm~er \'<' Aghcilaya 
co'{ru çekilmekte olan dü~man ile 
teması muhafaza ctmişl<:rd r. Kuv 
vctler:miz düşmanın tahliye ettigi 
Gıalo vahasını · gal emuşlerd;r 

Fas radyoStmun bir haberi 
Londra 24 (A.A.) - Fas ı·adyo

sunun bugünkü salı yayımında 'bıl
dirildiğ:ne göre Libyada Elageyla
nın 45 kilometre batısında çar - 1 
pı'91llalar devam ctmeketdir. 

Arutarn 24 {İkc!a n MuB'ı::rb"rinden) -
N Vckiı!.ct Ankara • İ .Uınbul nra-
ında · b" · ş-mendif r hn.ttının c-

tıııdl rini b t;rm ti... B11 yen hat Ari· 
ıyc • Akyazı • ::vıudt nu - Bolu ve İ -
net p dnn g~cktecU · 
Ayrıca v '·alet, Bozöyük - İncgo .. -

Buma - Mt d rııyn ve d ğc · taraftan 
Somuc - To~n - Osmancık kısım· 
l~rınm do. ctüdlı>Tinı ıamamlamı:;tır. 
<X ncı:· - Erb A:_rra.sy kısır nın 
1 dl<- i de 1Y' ctmel.:::t< dir. 

layihası 

dl 

Suikast davasına bu
gün devanı edilecek 

İki e hidi ictihat 
kararı 

Almanya bu 
kış Rusyada 
ne yaı)abilir? 

(Baş tMah l incide) 

devlet ndanı1nrı idi. Kış için, bü
tün tedbirlerin alınmış olduğu te
m=n ediliyordu. Kışın henUz baş 
Jangıcında bulunduğumuz şu gün 
lerdc, Rusların bu der~c~ atu" bas
maları, bUtün dünya için cidden 
hir sürpriz teşkil ctmişfü. 

Rus harekct:nin baskın şeklin -
de, olması, hu hareketi siir'atle 
gcli.ştircn bir 'sebep olmuştur. Ve 
Ruslar, bu ha'1"ekcte l~aşlama m· 
manını iyi intihap ctm=s.ıerdir. 
Mihver brr taraftan şimali Afrka
da çok nazik Mr halde iken, doğu 
ccıılıesindc bşlayan Ru.; tnarruzu, 
Alman genel kurmayını olduksa 
düşündürmüş o.Jsa ge.r<:ktir. ÇUn· 
kü, muhtelif njns telgrfları, Al
manlarm Şimali Afriknya doğu 
cephesinden miitemadiycn takvi
ye kuvvetleri getirdiklermi bil
diriyordu. Bu kuvvetler arasında 

' hm·n teskillcri miihiın bi:r yckfuı :,; 

t u tuyod u. 
Bugün iç' ı en dikkate dcğeı· 

merak mevzuu. Almanların doğu 
cephesinde ınsıl bir kr.rur alacak· 
~arıdır. • 

Rusluı-, Don dirseginc ;kadar 
Almanları geri atmışlardır. Al
naıılaı btırnda çet n miic!ııfaa n1u
lıarebclerl ypınaktndır1ar. Şiıncli 
Alınru• lnr, bu kış ne ~ apacaklatı 
daha doğrusu ne yapabileceklcrd

0

r? 
Stalingrndı, Kafkasları, Don neh
ri sahllc1·iııi bırakacaklar ınıd.r'! 
Bu suallerin cevabını vermek iç"n, 
bugiin doğu cephesinde çarpışan 
Alnııuı ordularının durumunu bil
mek lazımdır. Bu kuvvetler m u
harebe .kabiliyetle.r-ini kaybetnıe-

Kdhire 24 (A.A.) - Matbuat, 
'bir Amerikan -tebliğin; ncşretmck
t-e ve dokuzuncu Amerikan hava 
koluna mensup subayların ıdare
,, "nck :bulunan İngiliz ibo~a ıta;)
yarclerinin dün Trablusa taarruz 
ettiklerini haber veımektedir. V
manı ve se.'ıri 'bl.r duman bulutu 
kaplatnls ~e göz.gözü görmeyecek 
bir hale gelmiştir. Tayyareciler 
bundan sonra limanda d İspanyol 
rıhtımının harap -olduğunu .gör
müşlerdir. Çıkarılan dört yangın 
devam etmektedir. Mütl1Şi infilak
lar olmuştur, 

ROYTER VAZİYETİ İZAH 
EDİYOR 

Ank '.>\Iuhab"ri n) -

nıiş, taze birlikler nıidir? Yeni mu 
kabil taarruzlarla, Rus ordularını 
oyalayabfür ve kış için tulun· 
mağn knrnr verdikleri hatta kadar 
bütün kıt'alarını muntanım bir 

Alnıan ıebligi 
IBerlın 24 (A.A.) - A1İmın te:bl"

ği: Sirenaika'da ve Cezair -Tunus 
.hududunda keşif lrollarının faali
' et; görülmüştür. 

22-23 Sontcşrin gecesinde Ceziir 
önlerinde !bulunan düşman gemi
lerine karşı :yıapılan taarruzlarda 
savaş U"Çaklarımız ağLr çapta 'bom
lba1arla 5 ıaş:t gemisine isa:betlcr 
lkaıydetmişlerdir. Bu gemilerden 
rbiri •büyük lbir tasıt diğeri de 'bir 
muhriptir. 

Londra, 24 (A.A.) - Libyada, 
Elageylanın 45 kilometre batısın
da çarpışmaların devam ettiğin 
dair olarak Fas radyo.:ıunun bugün 
verdiğ malumat hakkısdn. Royter 
ajansı, bu haberin spiker tnrafın
dar.. yapılan bir hatadan ileri gel
diğine işaret etmekte ve sp kem, 
bugünkü Kahire tebliginde zapte
dildiği b ldirilen Agcdabya civa -
rmda yani ,Elaglyanır. 45 .Kilomet
re doğusunda savaşlar yapıldığını 

• bldirmek :istemesinin muhtemel 1 
bulunduğunu ıave eylemektedir 

Londra, 24 (A.A.) - Teyit edil
miyen fakat hakikate uyar görü
ne ve ortada dolaşan ibazı şayia
lara göre Rommel öncü kuvvetle -
rinin bazı kıtaları Trnblusgarptnr. 
Tunusa girmişlerd r. 

o. Or niz Yollan isletme u. M. ilanian 
Deni:cyollan umumi yük tarif i, yapılnn uı...Tfllar dolnyısile tad 
1/Ilkıkfınun/942 tarıhindcn itilin.ren İstanbuld;;n h<:reket dccek 

arın yaptlacak nakhyatta yeni zamlı tarrı!c liltbik olunooaktır. 
Acentalnrdnn izahat almabll r-. (1708) 

cdi'rr liı 

o an vap 

---- ---------------- -------
AYAKKABICILAR CE 'iİYET[NOEN: 
Qe.myetimiz.in senelıJt ale'Me umtmıı bey ti 1/12/942 sa ı gunü nat 10 da 

toplanacaktır ve S<tat 12 ye kador reylcnn kabul'Uil dPVam <>lun:ıcaktır. Görüle· 
cek işler aşağıda g&crr.!Lmiştlr. A.'511 azalanmıztn tııyin olunan gtın ,. o saatte 
toplanacak umunn h!'yetc ve yapıfocak 6CÇhnc .irıık!cı i iç n ce-ıniyet.e gelmc
!Pri ırica olunur. 

RUZNAME: 1 - İdare heycei çalısına raporu. 2 - Hesap mu!ettişleri rapo
ru. 3 - 943 yıllık bütçe ve kadrosunun k-buıu. 4 - Aziıun tekl Ceri. 5 - İda
ırl! heyeU aznlnxının mıiddellerjni biUrcn msfı iç :'l seçım yıı.pıhrıası. 

lstanbul Levazım Amirliği den veri· ı · 
len askeri kıtaat ilanları 

.Aşağıda yaz.ılı 6 kalem ecza pazarlıkla salın alınacakt.r İ1ı'cs.i 30/11/9~:;: 
pazartesi günü taat 11 de Ankararuı M. M. V. 5 No. lu satın alma kom ~onun· 
da yai)ı:lııcaktır. Tahmin bedeli 13,625 lira k l'i t minatı 2044 Jı.radır. Ayrı ayrı 
ta 0 p!ere de ıhalc eqjlcb:Ur TaliplPrln b( Ul vakttc komi'V'.on ge mclı>ri 

Cinsi Ji Mı.klan 
Asit pikril;:. 150 kilo 
Formol 50 > 
Lizol. 500 > 
Pudre der<.1glis. GOO > 
Onganmcr kurycl daUblc, 500 > 
Ongnn vı>1.inga:taıur. 500 > 

(1760 - 1609) 

* 27/10/942 taıihir.ıde pazarlıkla ihales: ilan olunan müteanh·d 

ı te\h cU "çtilıad 

n'i ııun un 

S~ U 'SUN 
BEYANATI 

(Bas tarnf ı 1 incid('-) 

ki: Son bes Qıu:ft.nnın tı:ıtih", b;r pe
ri hıkay . c benzemC'>~ted"r. a·
dc.) ette .karsımızda kcnd ne tam 
it.matlı olan b'r ıh.asımla kar.şılıış

mış bulunuyorduk. Şimdi !bu düş
man e~ki ni olan E!ageylada bir 
m lcc aramaktadır. Tobruk'un in
t:kamı alınmıştır ve bu iman har
b~ sonuna :k-0dar elimizde kal:a-
caktır Yakında diismanın Afıika 
topral ... ıarınckn tamarnile atılaca

ğını sanıyorum. Bu da müttefik
ler nihai zafo.re dogru yüriimezden 
evve1 hru1b n birinci safhasının so
nunu teşkil edecektir. 

Cenup Afrika Başv€klli Kı:ıhire
den ayrılmaz.dan evvel: geneı·al 
Mm tgomcry'ye ir me~aj o-ördu
m · s ve demiştir d: 

Romme'ı şiddetle takiıb etmekte 
oulunmanız dolayısile sizinle ve 
Coninghamb.ı görüşemed · ğimden 
dolayı müteesslfim. Tra:blusa doğ
ru l inci ordu komutanı Anderson
la yaptığınız yarıs ve avda size iyi 
tal"lcr dilerim.» 

Pretori ~ 24 (A.A.) - Gcn<:'ral 
Sreut ·, İng ltere,>e yaptı~ ziyarc~ 
ten bugün öğl den sorra burap 
dönmii ;tüı-. 

ZAYİ 
Sult n hmct Nufus id 1'(' dC'n nl

tlıg m nufus hüvjyı.t ciızd:ını ını kay
bctt m. Y<.11. inı çıkaracağımdan eski· 
inh ıhilkmü yoktu 

O\ n 'on o 1 Ha "\ Ap:ım:yan 
na mve hesabına 50 ton piline sah unur.a talip çıkmadığından fiyatı 
yükseltilmek Slll"etiyle tekrar pazarlıkla mükanasaya konulmuştur. 
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Harbiyede Yedek Subay okulunda k. Satınalmn komisyonuna mura-
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O rd torü: Cc,·c!.:t Knrııl.ııl~in. 

Saıııbl: E. l Z Z E 1'. Neşrı:pır 
B:ısı!dığı yer: Mnarifet Matbaası 

Aşağıda yıızılı mcvadtn .kapalı ~ar n eks!lt.m len 'h!zalnrında yazlı giın, aeııt \e m~hnl C'rdıcık• n satın almn 
PV\'t:1 :ı"t lromlşyonlıırındn ynpı.lııcakıtıT. Tn iplerin km nl w•s la -llr cıkltt mektuplarını "h e at c~ dr n b 

~u ukore· ."<>na \"CmlPlerl. 
Miktarı Tlt.arı Tem atı 

Cinsi KG o Lirn Lir, ~alı. 

İsp.-ıruık 60,000 15,000) 
P.ras.ı. 150,000 30,000) 
Lııhana G0,000 10 200) 4010 9/12/942 lG Ge bolu 
MUh1ıe!if ınnkllyn; 300,000 4158 7/12/942 16 Dy m 'tı 

Yoğuırt 9500) 
Süt 3000) 
Koyun ('ti 3000) 

~ekildc geri çckebilirlcı· mi? Ve 
hu Jı..1tada hiitiin k.ş mevsimi de
vamınca, Rus Kazaklarının taar· 
ruz ve hiicumlnrına göğüs gere· 
cek \•aziyettc olurlar mı? 

Üç yıldan faila bir 1..aınaııian
bcri ayrı ayn cephelerde ınulıare
beler vermekte olan Alınan or· 
dularının iaarrl12. ve enerj i .insi
yatifiniıı 11e halde old11ğwıu kes
tiıi)l ntınak miiınkiin d<:ğ"ldfr . 

Faknt, şunu söylemek fazla ol
maz ki, her lıalde, öııümüz.deki kış 
nyl:ırmda doğu cephesinde tutun
mak ve barınmak müşkülatsız ve 
ısürnpsız mümkiiıı değildir. Ö nü
mii~lleki giinler. Stnlingradın şi
mal ve cenubunda hızla gelişen 
Rus taarruzu, kış aylnuna ait da
ha İ<;nbetli tahminler ynpmnk .im
knıımı ,·erecektir. 

SVKRO AHMED 
---o-

Belediye f akirlere 
k ö mür v erecek 

(Baş tarafı 1 incide) 
artmakta olduğunu bildirmiş ıve 

yapılmakta olan yardımların kafi 
gelmediğini itave etmiş, yoksulfa .. 
ıa 'bu kış mevs"minde parasız ola
rak verilmek üzere alınacak kö
mür !karşılığı için 10 'b"n lira ay
ı·ılması lüzumunu Heri sürmüştür. 
Bu tekl f üzerine söz alan Bican 
Bağcıoğlu bu tekliften dolayı Vali 
ye teşekkürlerini !bildirmiş, ancak 
bu miktarın b; raz d::ha arttınlına
sının doğru o_Jacağı mütalaasında 
bulunmuştur. 

Söz alan bütçe encümeni reisi 
imkan olup olmad1ğını hemen söy
Hyeceğ"ni kz•y<letmiş, maknm na
mına izahat veren reis muavini 
Rifat Yenal beş bin lira daha bir 
(Para tahsisinin müm.<ün olacağını 
söylemiştir. Bu suretle 15 b"n U
raya çıkarılan yardım tcltlifi, (büt
çe encümeni azasının (hemen ver
a.iğ" bir kararla k!~ul olunmuş, 

ıneclis de rey birliği He lbu tahs:
satm yoksullara kömür alınıp ve
rilmes:ni kabul etmiştir. 

IBcled"ye 'hemen .r aliyete ıge

çecek ve Mahrukat Ofisinden 15 
bin J."ralLk kcimür alarak vilayet
çe te51bit edilen mahdut glirlileı·le 
Part"cc teSbit edilen yıoksullaro 
muayyen, miktarlarda tevzic başla
yacc..ktu·. 

Yemek alacak fakir
lere kupon dağıtılıyor 

Kızılay aş ocaklarınm tebliğidir: 

Kızlay aş ıocaklarnclan yemek 
alm :t için hükt1met ve !Partice 
tcs'.b"t edılcn fukaranın yemek ku
ponlnrı muayyen ~cfuaneleıxle tev
zi edilmektıedir. 

:Bu tevziin üç gün devam ed~ 

Sovyetle r Kal~nin· 
d e de büyük 

taarruza geçtiler 
(Baş tanfı 1 incide) 

öldiirmüslcr veya esiı almışlardır. 
4 günlük Sovyct taaı·ruzu esnasın
da Almanla, 50,000 kişi kaj'1>ctmiş-
1eroir. Şu halde Stal:!:ngr.:d:ı :hü
cum etmekte olan Alman ordusu
nun alelacele muhasarayı kaldu'
ması muhtemel olduğu gmi narıil.e
rin Kafkasyayı terketmelcri iıhti
mpli vardır. 

Scwyetler, Stalingradın ş:mal ba
ttsınd-a Oherny-shevskaya, Pcrc
.iazaviS:>t •ve Pogoclinsky şclıirlerini 
geri almıştardır. Staı:ngradın ce
nubunda Sovyct kıtaları, lbu şeh
re 50 mil mesafede ıbulunan Aks::~ 
~hı·ini ve mıüteakiben Aksai'ye 30 
m:ı mesafede kain Tunclut:ovo şclı
rini .geri alrnLılardır. Nazler, lboş
) ere harbe yen~ piyade tümenleri 
ve tanklar sokmuşJ.ar ve fakıaıt Ü

zerlerine akın eden ve m;tralyöz 
ateşine tutan Sovyet kütlelerinden 
kendilerini koruyamamışlardır. 

Sovyet tankl~rı, dfuımana yan
dan hücum etmektedir. 
Almanların Staliı~dın siıual 

batısındaki :bütiin düdafön qwt
' arı lbozulm~tuı-. Sovyet oiıyade

leı•i. h.nklaı·ın ardı sıra gitınektc
'\'e kılıçlarını Almanlarin lböğür
lf'rine saplamı~ ıoldukları ıhalde 

onl.ru·ı ~icltlaJle ta:kiıp etmektedir
ler. Birçok meskun mahaller, Al
manlardan geri alımuştır. 

Kalinin ccpJıesincle l>~layan 
ağır ilr.arr-uz 

Kalinin cephesinde Sovyet kıta
lru1, ani ibir taarru7ıa geçerek Al
manları ıbozguna uğratml§la,. ve 
onların et"ndc bulunan bir kasaba
yı zaptetmişlerdir. 

25 tıdN~RlN - lMZ 

Eransız Somalisi de 
Müttefikler davasına 

katılıyor 
(Ba§ tarafı 1 inci sahlfede) 

i.baTet 'bulunduğunu söylmiştir. 
Dakarın miittfiklere geçnıesi 

Cezair 24 (A.A) - Dakar ile bü
tün gaıfui Frr.n.:;ız Afrikasının şim
di müttefikler tarafına· geçtiğine 
dair vc>rilen lhaıbcr resmen ne te
yit ne de 1~k?..ip edilmelktedir. A
mer·kan mahfillerinde söylendiği
ne göre, Dekarın elde bulunması 
Afrika ile cenubi Amerika arasın
<l:ıiki muvasalayı son derece kolay
laştırmaktadır. BWldan !başka pıüt
tefik filosu Daı'karda bulunan b;r 
çok gemilerle ıtakıviye edilmiş ola
caıktır. 

Ankara 24 (Radıyo gazetes;) -
Darlana iltihak eden Fransız lbatı 
Aıfu-ikasmdaki Fransıe donanması 

da Darl:ana iltihak elmiştir. Bu ge
miler arasında meşhur Riş.liyö 
znihlısı da vardır. Rişliyğ 35 ibin 
tondur ve sürati 31 m:ıdir. 

l\farcşaı Petenin hitabı 
Visi 24 (A.A.) - Mareşal Peıain. 

Fransız !batı Afrikasına ve Fran
sız Soma1"sinc hitaben, şu mesajı 
ı adyodn ıoKumuştur; 

cF1·aıısız b: tı Afı·ikası ,.e Fran
sız Somalisi Fransızları '\'C yerlile
ri; 

Asker, 'bahriyeli, tayy.areci; '\'a
zif enizi ya.ptmız. Size eğer taarruz 
ederlerse, kendiu:ızi müdafıa-a ede
ceksiniz. Fransızlar '\'e ·yerliler 
emirlerime sadık kalacaksınız. 

Yine cGöııiillih Ctopl&mııyOT 
Zür"ih 24 (A.A.) - Doat ve Do

riot, AfrL1myı müttcliklerin elin
den almak maksadil-0 ;bir Afr.ka 
(Falanjı) kurmak üzere gönüllü 
toplamaktadırlar. 

Alman tebliği müdaf <ta cephelerine ı ============== 
gerilediğini kabul ediyor 

Bcrlin 24 (A.A.) - Alman lbaş
kumandanlığının tab1iği: 

Kafkaslarda hava şariları, geniş , 
ölçüde hare'kntn mfıni olmuştur. 

Stalingradın cenup ıdoğı.ısunda ve 
ibüyük Don dirseginde Sovyet kuıv
\•etleri, malzcm<.> ve insan kayıp
larını hesaba katmayarak taarruz 
clmL'j!er. ve Don neıhri üıerindekiı 
müdafaa cephesine gim1işlerd1x. 

Düşman ıharC'ketini (inlemek için 
tedbirler alınmış ve tnl'bik ctmdk
tc lbulunm~tur. 

Son iki günde ccrvan eden \'e 
sıra ile iher iki 1 arafın .arada bir 
lehine dönen şiddetil çarpışmalar 
neticesinde yüzlerce düşman üm
kı fa:l1rfü edilmiştir. 

Sta1ingrad'da ırnevzii faaliyet ol
muştur. 
İlmen gölünün cenup doğusunda 
bulunan istinat noMnlarma karsı 
Sm·yctlerin yaptığı ibirçok yeni 
taarruzlar, akamete uğratlmıştır. 

Taymisin bir nıakalesi 
il.Jondıa 24 (A.A.) - Kızıl ordu 

Jrnv:vetreri, Stalingrad önlerinde 
bulunan Alman müdaafa sistemi 
arasında ileri ıhareketlerine devam 
etmektdirlcr. ,Birçok ba,,,~a şehirler 
bu kuvvetler tarafından işgal edil
ımiştir. 

Times gazetesi baş yazısmda bu 
hare.ketlerin ehemmiyeti !bariz bir 
şekilde göstcrilinektedfr: 

.. Düşmana verdirilen kayıplar 
Alınan mağlubiyetini !bütün haki
kat.le göstermektedir.• 

Mos.lro-.a, 24 (A.A.) - SoV.YCt h.-ı-
be ler bürosunun aşağıdki teb}lği nr~
rctmiştir: 

23 Soncşirin günü kltalarunız taa.r- 1 
nwı devam ederek şimaJ doğuda 20 
kilometre kadar ilerılemiş, Çemiçevs
ka.ya, Pe.reozovskl §ehirleı1 ile Pogo
dcnişki kasabasını işgal etmiştir. 

StnlingradJ.n cenubmıda 15 • 20 kl
lomerc kadnr llt>rl yıen .kıta!ı'lntlZ Tun
du ve Ak.sa :lchirlednl clQ. geçirmiştir. 
23 Sonkşrin gilnüniln sonunda esirle
' iıı sayısı 24 bini ve alınan malzeme
dt· 557 top, 2826 kamyon, 1200 vagon, 
.2!i25 n~tralyöz, iy bir halde 32 uçak 
ve 35 tankı bulmuştur. 157 tank, 186 
top da tnhr.ip edilmiştir. 

23 Sonteşıinde Almanlar mıdlar(!be 
mcıyd:ınında 1200 suıbııy ve asker ölü 
bırakmışlard!r. 

SOVYET KUVVETLERi 
Bcrn, 24 (A.A.) - İy i malOmat nıan 

k.-ıyarudardan bildirildiği.ne göre sta
l":ıgmddn Ruslar ilk dela olaTak süva
ri \'e motôrlü kuvvct!Pni ayni zınanda 
kıul!anınışlardır. Ayni mahfillerin mtl:
t~leasına gör~; stalingrod ve Don ki'· 
simindeki Rus '1ruvvctlerj 'lir milyon 
l.ki yüz. bın k i idiı• v.c bu ku'VVelrr ax. -
sınd:ı orta Asya.dan getiri!mlş 12 sil'Wl
T.i tümtcni de vardır. Motörlu Hu;; ı 

Oru\'VCtlt'ıi hafir ank'arl:ı ve rnotOs"k-

FRANK O 
(Baş tarafı 1 incide) 

yardım etmemektedir. İspanyanın 
hareket tarzı bunun bir misalidir. 

Woltvodhe, :bu nnlaşınamazlığın, 
müttef"kler Avrupanın muhasara
sına başladıkları zaman, mihveri 
ibüyük güçlükler kruş.5ında bıraka
cağını ilave etımcktedir. 

Bir Amerikan ami· 
rali diyor ki 

(Baş tarafı 1 incide) 
muhakkaktır. ,. 

Amiral, Salamon adalarının 
&-tratejik Chemmyetinden bahse -
derck ~yle dem ştir: 

«Jponlar, adeta ir.tihara ımuadil 
olacak gayretler sarfedcceklerdir, 
meğer ki takımadaları tekrar 
zaptedeblsinler. Zirıı bu <takıma
daları kat'i surette kaybettikleri 
takd rde yeni Guinee'yi, Yeni Br.i
tanyayı ve hatta Hindistanı terk
etmeleri k ap edecektir .• 

Amerikadaki Ga· 
zeteci ler geliyor 
V.nşington, 24 (A.A.) Ulus gaze-

t<!SI. muharri.rlerlndcn Şükrü Esmcı·, 
Beynı sar..şda ıreis Rurzveltin matbuat 
topl:.ıntl!Slllda hazır bulunnn stur. Mu
harri:r ibugllnkü 24 Tcşı".inıde Hııriciye 
Nezaretini ziyaret edecektir, 
İkdam gazcıte.ilin B~Uhartlri A· 

bldin Davc.r ile Tan gazetesin.in Baş
muha11riı-i Zkeriya Scrrtl Vaşingona 
gitmek liz.cı c 'bug{!n N~onktan OIYl'l· 
b.coklardı.r. Gazetccilet• Vaşingtondan 
Şükrii Bsmerle •bfrlıktc Avrupaşa git
mek üzere bir Transatlantik ta.yyart'
Sllc yo1a çılwc:ıklardır. 

Yeni E çimiz 
Sofyaya vardı 
Soeya, 24 (A.A.) - Ha.rcly e vekA

!eli kMibi ıınnum2iğine ta,yin edJ.lm 
ŞMr'd Beııkcr~ yerine Sofya: orta el
çillğlnc Ulşin edilen Vııs!i M~ 

dün nkşam buraya ~!!lın,.<rtir. 

letleı·le te9lbz edilmiş bulun1J1Yor. 600 
b1n ıklşil5:k diğer bl;r Rus ordu.su da §i.. 
maide Tikvin ve Stı'Oya Russada op
l:ınmıştrr. Bu ordunun da vozifesi Sltı
li:ıgrru J..."Uı'lrumak: olacaktır. 

Moskova, 24 (A.A.) _._ Röyterfo 
husurl mUhabiri bildiriyor: 

Gene.ral Kristiakof kıtaları, Alınan
ları taın 6'il1·nUc kovmaktadır. Don 
.kıı:vslnin içlooc büyük muhar belcr
dcn soıu·n Almn!.."'lT, ıkav:sın cenup ~w 

.. ik<lmetind{' cenuba doğru. piiskfirtill
mUştUı·, 

A'man siprrlcrı üzerlllide müem:ıd·
~ n bey lbaô"rakl r c:ı.llruurnıllıbadır. 
V-0 'e Don boz.!nrl. n, memnuniyet 
'lierıc 1 ı· lf!'lX' sa.ime ol.mnkıadtr. 

11. lı emir Y ot ı a r1 i ~ 1 et m a U. M. i ı a n ı ~ r ı 
MUhnmmen bedeli 1875-0 lil\ı. okın 15 ton nmbnlfı.j ı:emberi 8/12/942 salı gu· 

niı saat 15 de k palı zarf usulll Ankamd idare ibirwsındrı toplann l\'Icrk<-z 9 un· 
cu k<m'.:isyonca atın alın.ocaktır. 

Bu işe g rmclt ıSteycnlcrm (1406.25) lirnlı'k muva.kh.-nt teminat ile kanunun 
tayin ~ttlği vesikaları \O tekli!lerini au"ni giln saat 14 de kadar adı geçen Jro. 
misyon ırc 'iğine vermclc.rı Jliz.ımdır. 

Ş!ı.rt.name1cı-r p m: olrak Ankaıraclıı Malzem dairesind'!'n 
temln ohıml'l' (1620) 


