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Çörçilln Madagaskar komuta• 
nına gönderdiği mesaj 

Lond-ra, 8 (A.A.) - l\f. Çör~il, Mad•gaskar sclcrinin nı.,,,'ut 
ncti~esi üze.rjnc buradaki Britanya k falarl koınutan1 Gtneral 
Platt'a mesaj göndeım:ş ve acünıle demiştir ki: 

Madagaskar'daki \'a:ııifenizin muvaffakiyetk başanltnış ol-

'\ 

1942 
1 ABONJ: S oy ) ılı: 410 e iT.iik 760 yıl!lk UOO G O N L O K S 1 Y A S f H A L K G A Z E T E S 1 \. ması.ndoın dolalı size en samimi teitrikkrm>i suna<1m. 
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Amerikan Kıtaları Şimali 
Afrikaya ihraç Yaptılar 
Karaya çıkarılan kuvvetlerle 
şiddetli çarpışmalar başladı 

Cezayirin büyük bir kısmı işgal edildi 
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Amerikan kıt'alannuı ihr.ıç cdildikler<i Şi.maü Afri<ka deniz üslerini göstet'en bama 

Milli BirliğimiZIFransızfilosu Tulondandenize r lng·lizler Marsa Matruhu 
tam ve kuvvetlidir açıldı ve muha~~~8~~A.)~t~ü~t~1~ 
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İŞga ederek ilerlediler 
Türk milli birliğini bozmak, kundaklamak hevesine 
kapılanlara ıunu söylem ek yerinde olur ki, bütün ta
rih boyunca §erel ve .istik lal için ya§amış bulunan bü
yük Türk milleti, bu imt ihandan da alın akile çıkma
sını bilecektir. 

• Yazan: ŞÜKRÜ AHMET 

D
ünya kavgasının dör

düncü yılı başında bulu
nan in•anlık, daha kaç 

yıl, bu facianın de\•am edebile
ceğini keetiTm .. kle nıe~guldü.r. 
Çünk.ü, harp .seneleri, insanların 
maddi olduğu kadar mııııevi kay
ııakJarını da tahrip eden bir uı.
man fı!cti oluyor. 

Bll' ha11b.in s:ınunda di.ınilik 
ayakta kalacak milletler, maddi 
giiıeü kadar, manevi gücü de çe· 
lik g'Li sağlam olanlardır. Mmi 
birlik, milli irailc ve bugiinün 
icap ettirdiği tahammiil ve so
ğukkanlılık, asrın silahları için
de en kuvv<'tli ''e kıymetli olan
larıdır. 

F'.l.kat, yine, şıı nokıta kzt'l ''e 
muhakkaktır ki, harhin di>rdiin
cii yılı j.çine girilmiş olmakla 
beraber, asıl mücadele, asıl bo
ğ~, asıl öH.iJn dirim kavgası 
başlamamıştır. Muharip taraflar, 
kat'i zaferi elde tutmak için ha
rıl harıl bazulanıyorlar. Bu ha
"rlan ışların hedefi gelecek yıl
llanla )apılacak mütıbiş boğuş· 
malardıc. Ameril<an ordusu he
nüz teşekkül etmekıted.ir ve ha
zırlığını bitirdikten sonra ne 
müthiş bir kuvvet olacağı aşi
kardır. İngiliz ordusu, J:ıenüz 
büyük meydan mubare.belerine 
girmemi§tir. Hala, bazırlıklannı 
tamamlamakla meşguldür. 

Bu ıhazırlıkların elbette bir 
hedefi, gayesi olacak.lır. Bu ha
zırlıklar boşa değildir. Sariedi
len milyal'lar boşa değildir. 
Tahnıfn e<ille-biliT ki, dünya 

kavg<lst 1943 içinde karşılıklı 

muvazene ve nıiisavi hamlelerle 
kendini gösterecektir. Yani, de
nwkras)·alar tarafı, kuvvetleri
nin iml'hanını 1943 de ,·erecek
lerdİT. Önümüzdeki yıl içinde 
demokrasyaların, hem kara, hem 
hava, hem den'z cephelerinde 
kuvvetli mütea.rrız vaziyetine 
geçe<:eğini talımin etmek yanlış 
«>lnıaı. 

Diğer b;.r ifade ile, 1939 dünya 
harıbi, en kri1tik devresine girmiş 
buluıımaktad r. 1942 yi 1913 e 
bağlı,ran nylar, bir dönüm n<>'k
ta'1 olacaktır. 

Aziz Milli Şcf'n irat buyur
dukları •on tarihi nııtuklarında 
SÖJ !edikleri gibi, vaziyet, bizi.m 
iç'ıı de, en dikkate ~eğer saflın· 
3-::ı ginniş bulnnınaktadır. Bugün, 
hal"lıe en yakn oldu~ıımuz bir 
de\ redir. Muharip tarallar ,;.,ir
lidir. Ç'ünkiı. ııç lıldır devam C· 

den hnı p i~i tarafa maddi ınane
~i birçok kaJ·ıplar \·erdirmiştir. 

Öııi.iınilldeki ~ ılların i~e, nasıl 
tı r harp talihi giı,tcreceği şhn
di<len kestrilemez. Uzwı sıire
cek bir harp n bö} le bir harıbe 
mukanmet edilmesi lazım gel
<fiği, muharip iki tarafça da ka
bul ve le Fm eılilmiştir. Ve bu
ıün J apılaıt şey, çetin ve de-
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vaınlı bir luı~be da)·anmak im
kanlarının araştmlmasıdır. 

T•ürkiye, bııgün her zamankin
den daha kuv,etlidi.r. Ordıunu-

zun sil;jh ve malzeme üstünlüğü 
hergün bi~ p~a daha ar(ınalota, 
Türkiye, Yakn ve Orta ~arkıta 
çelik b:r ka.Je halinde dimd& 
ayakta durmaktadır. Politika ve 
askerlik, Türkiyenin hergün da
ha ehemmiyetli bfr mevzu hali
ne geldiğ'ııi idrak etmektetlir. 

Türkiyenin haı:ıbe girmek is
temediğini bilmiJ·~n, duymıyan 

kalmam:şhr. Harbi anmuyoruz, 
'hal'be nsile yaratmıyoruz. Fa
.kat, bir giln, Tiirk topraklarına 

(Devamı 3 üncü sahifede) 

ı Şimali Fransadaki Fransız ınüs-
temlekele:rıiııe muhtelif nokfal!M'-
dnn çrknrı1an Amerikan askıerleri 
Ba~ırtanı General Eiısenhover 

Puzveltin Fransız' -··--- - "I 
Milletine Nesajı \ VişideKİ 1 

1 

Müste.vlileri \ Siyasi ! 
koğmak \temaslar 1 l 

için geliyoruz 
-------

Mareşal Peten "biz 
kendimizi müda• 
faa edeceğfz,, dedi 

Mareşal Peten 

{Yazısı iiçüncü snhi!ede) 

... 
Amerika ile siyasi 
mü u ase batın kc· 
si mesi kararlaştı 

Vişi, 8 (A.A.) - Ofi: 
Fransız Şimal Airikası:na k.aı'

şı İngüiz - Amerikan har<!ket.lı 
ha•kkındaki ilik haberler, Vişiye 
gece yarısından sonrn saat 2 de 
gelmiye başlamıştır. İlıgin haber, 
Oran'a çıkarma harekatını bil
di.rmek:te illi. Bunun üzerine Ma
reşal Peten hemen vaıziye1ıten ha
berdar celil~ ve Mareşal, der
hal bu sabah saat 8 de Fransız 
radyoları ile neşredil~n mesajım 
)'azmıştır. 

Sabah, Amerikan maslahaf€ü-
2arının ıkahulünü müteakip, va-
2iyeti tedkik için nazırlar hey'etiı 
fevkaUıde ·bir roplantı yapmıştır. 
Nazırlar hey'etnin kararları he
nüz malüm değildir. Mulhakkak 
olan bir şey varsa o da Fransa-

(De,•amı 3 üncii sahifede) 

1HükQmetin 
ltedbirleri b 

a acağı 
klerkenı --Fa '.h Rıfkı Atay'ın Uıus'da çıkan bir' 

baş; L.Lı ·n·ı önemli bulduğumuz için ay
nen L ugün !Ülunlarımızda neşrediyoruz 

14 ' ·1 '.aı ' ı T b d,e I v ;K. 9 a bı p;: e adi ara ::25 
Gen "'(' ,g \es c bi Pa -~ ındk- kU1ı..ış~ur • Bı....nunla beıQ.ber hıükU
tubu vaı. Bıırka, n-tı:·~ 2:ikredıclim: llkl:.lt:n lsı..""ı.(.:1 e a .. ı ;dov.z alp bl.-
<Kış gıel•y<>I' Uı;üyect'lfl<, at; k çcıkıe- <>u Pax ı kara boro tıtda bczd nık 
o..·~. Hcy-at patı.aiılığı c :'tııiık:çe a,rt.ı- Parisıte hay&tın ucı.ız o Jutu-
yor, Kara borrs.ada b~r kılo terr-ya.ğL nu söy, yıPt)\er yQk d tt. (fir A an-

1 

7.~ l>·a, bor it lo ça:y 36 lb-a b'r k;· Y n :>. \""'*81am • ve U.yınlJfloa 1 
o lkatwe 42 lira erlot'k p:ıb\ cu H5 ~ 'n yı to.tb'K ~ten başka j 
ıra. oalr.ın ı Jlm. ı 8 l•r• t>;r tar (De\·amı 2 n~ı sahıfC'<le) 

1 Jnıvvetlcr umumi k<rarg51hı, a
şağıdaki tobHğı neşretml§tir: ·Alınan • 

esır 

-- ---------·-----

sayısı 40000 i buldu Amer:tı.~an ka1·a, deni~ ve ha
va kuv-..·ellrı, bu pazar saıbahı 
karanlık sıı..tlerd Fransız şi

mali .l\!.Or'kası s:ı:h · li üzerinde 
mutıtelif noktalara ihraç hare
ketierine başlamı~'ıardır. Bu ilı
r.ıç amel;yc.;i mıhverin 'bu top
raklara karşı gittikçe artan teılı

d di yüzünden füzumlu görül

---~~·-----.. 
6 italyan Tümeni tam techizatla 
Müttefiklere teslim oldular 

müştür 
Fransız ilıa]kının bu ilhraç key 

fiyetinden en süratli b'r şekil

de radyo ve !beyannamelerle .l:ııöı 
'bcrdar ed'lmesi için tcdbir:er a
lınmıştır. Amerika kıtalarının 

bu mü.]!erek hareketi. İng"liz 
hava ve deniz kuvvetleri hra
flfldan deste.1<1 enmlıjtir. Ameri
kan ordusu kumandanlal'mdan 
general Dwight Eisenhower, 
muttct .:- kuvvetlerin başkun·an 
danıdır. 

Vi§inin ne1rettiği tehliğ ı 
Vişi. 8 (A.A.) - !stiıhıbarat 

(Devamı 3 iincü sayfada) 

Şiman Afrikada 
bafhyan harekat ----
ikinci cephe 

vazifesini 
Görecektir 

---Q---
Avrupaya ihraç 
yapacak ordunuR 
B aşk omu tan lığı 

ıt-eis R urvelı 

(Yazısı üçüncü sahlfede) 

K.:-Wı rl\ 8 ( • .\..A.) - 0 -rla ş IA. ~

g:liz :kıu:vvı t.Ct'l u:ı1urri kül\<t'"e:"~i'h .mı 

b...ıgün.<i.i mıU e:"'L'ic harp t.t.~bltğf: 
Se-k:zınci o:du 6 ,., 7 son tı:'Ş"i.n 

ge~esı \'C b~ün bı.:duC"3. doğru t.::ım 

ıbc'at haLOOL' bu,u:4m z.ırh'.1 düş.. 

man orducunu A·bı devam ~t.n1 ş

ti.r, MaJ'sa ~trl?h :ıstl\.aınct.irıde 
aı«lcı ıh:;.!"<:-k~t.ı•Tı yapan düşrr~ın kuv
vctl.T ku.,i.ill.lnı-1 ı!". Elaı!t:•rnry:n ~:ev
c-csıı"ciC 1Tl'UL.cl k·,·r. A ınznlllr t; "a

f nıdan terk•-c!.ien İta~yan 'k' "ala:rı
Clın t.r.11lZle-nre~-nc devam cdilrr.ıck
ted:r Alm...."ılla-rı:ı, l ':f3.n p·yadf' 
<efl<il"'r.ni ar ..sa te bbil6 ct-
!f:lı~ ·5:ı <;(. dJ'.-..lt j ıı:n.:i.• 68f'Qha-

ı.en anıl~ılr~ ·~ dıı·. 
ita:yan ı ... mııen·run 1ctJm.ıl \.Sl'.lumr 

kar&..i.lf<ih hcyctı'l"'! • OOha. şll'Tld.cien 

e:;t .. alııım.ışllrd:ı·. 

Hal&ya g'Çidi •:e hudullıdlıld bo~
lko hedef.er ağır ''e orta i>üşüklü.<
df'.'ki bomba UQaklarımız tarafından 

t>oo-.balarum ı.ş~ a ro ır. 
İTALYAN HARP TX:BLiGi 

Romo, 8 (A.A) - it.:yon t.•bl.ğı: 
Dün kiilll)"fti<i düşman urhlı kuv

vetleı•i, r.ta!"Sa' - A.1.:ıtruh bölgl'snde 
kuvvE.-t!.i. b:r t~·tk yapınışlard.ı.-r. Mu-
1.oa.r\!bt• uzun :sU1Tr..üş \.'e çetı.n olmuı
tur. ~l'h.vc~· u(iik..'.:ı.-ı, ~del-eye 4ti
ra:< ,"'dot:rck dll~nın ~e yoll.aı~le 
m- t.ör!ü ko:lanııı d\J.rm~ bıombe.
J..:.rrı ış ".aıt-d ır. 

MARSA MATl:t'll ALINDI 
Londra, 8 (A.A.J - K:>hircde bu

lun:n harp mutıab:ı'i, rad)-0 ile yap.. 
tı:ı yaıyımdfl Marsa Mat:;-uhun şim
dı i.ııgilizJ~·rin rlinde btıll.Blduğµnu 
bi·ıd:[m;ştir_ 

40,000 ESİR ALTh'MlŞ BULUNUYOR 
L<Aı<!ra, 8 (A.A.) - Bu ya~ Af

rit.aya. ıgelm 6 italyan '1l.merııi rsir 
edilı~lir şiırrul;ye Irada!' 500 t<ıoıl<, 
1000 top a)mmı,,ıı.r. Sayıları ..,Jr sa
yı.s,ı 30,000 le 40,000 a;a'1ııcladır. 

Kahire, 8 (A.A.) - ru;yt,,r!n se
kizinci ordu n«Aindıeki tıır.>u:>t mıCla 

biri yazıyor: 
Muıııafier "'Jc12;n<i ordu ta.rnf;ndQn' 

Dünkü Lik 
Maçları 
-------

Fener lstanbulspo· 
ru 3 ·O yendi 

-------
Dünkü L:g maçları 

sönük geçti 

Feoerıhabçe • lsıtaııbulspor maçından bir enstantane 
(YaZJ61 4 üıı<iı •ahifede) 

a~!Z btr sırette nwr·p !f n A an 
or<l'us~ıın. h ..-.ırm-·tI cenupta beş a

m1~, n1a;ğ,lup Al.'1T.aııh. bı.ırada İtal
yan eıt1kıad6 ~ım tfl, ... .<eLın.ışlıe-.rdir, 

Esıir ııd!llrn Lu; g?nt'-!"A 'le.r ~ birllk:ı::c 

1'in1•t"" ita ::l'<IP )/ti rıı eı;--.ıl<. ekıt •k
"'' çöl.dt t>.,.~ ı:.oı cıo :ı.şmoı;t•:.<i 

$ırf\. ı ı..i.nc&1 o rd uın "'"" onc .ıeı • M.ar -
.. J\131.~ O>ldu'kı.-a ""'1k Ill\nllJ 

Hitler Bir Nutuk Söyledi 
''Alman As e i d n 
Alman Milletinden 
çok şey istiyorum,, 

-...------
Hitler, Milletini son zafer uğruna 
bütün azmini toplamafa davet etti 

'Münitı, 8 (A.A.) -· 9/11/1928 
tarif.indeki Do-ı>yonal sosyalist 
ayaklıanmasının yıldönümü mü
nasebetüe bugün saat 16 da Lö
wenıbrau birahanesinin taıritıi 
salonunda merasim yapılmı~ 

tır. Führer saat 18.()5 de salona 
girdiği zaman uzun uzun :;ilk~ 
lanm~~tır. 

'M. Htiler saat 18.o.a de nutku
nu söylemeğe başlamı'itır. 

!Hitle- söylediği ınutukta ev
vela 9 Slonteşrin 1923 hadisesini 
anl'1tıruş ve 'bıı ilı:id•s.,nin nas
yonal - Sosyalist h•~o~etinın ' 
Almanyanın tariılündeki :ın.a'lla· 

sını 'beli.rtmişt>r. 

Bugıiı>kü durumla o zamanl<i 
durum arasınd;:., lı:r mukayese 
yapan !fitler, Alınan-yanın Jbu
gün de o zamanki ayni düşman 
Jarla katşıd•şn.:ş olduğunu, tıu 
düşmanların aııkaısında yine ayru 
beynelmil.el farmıı..on ve yahu
didiliğin m~"1ed kuvveti ıbulun 
duğunu ve re:slerm de hep on
lar, Amerikada Ruzvelt, Rusya. 
da Stalin olduğunu söylcnı.;~tir, 

Hitler 'fÖyle devam tm'ş'lir: 
Fakat bugün durum öyle de

ğiLdır. O zaman aynlıklı olan Al 
(De.vamı 3 üncü sahifede) 

Atatürkün Ölüm Yıldönümü 
-

Yarın Halkevlerinde 
ihtifal yapılacak 

--------1111: 
Bu acı gun 
ibic!eferine 

münasebetile Atatür'< 
çelenkler konu <. 

Ebedi Şef .r.tatiirkün ölüm
lerinin 6 ntı l·ıldönıimii mü
nasebetile yann bütün yurtta 
olduğu cibi şehrimiz Halk<'J\·· 
!erinde de büyük ihtifaller ter
ti'P edilecektiT. İhtifal t.oplan
bları büyiik insan, dMıi Ku
mandan .Elbedi Şef Atafürl<iin 
dünyaya gözlennı yumduğu 
saate roştlıyan 9,0.; de başlı

l acaktıır. 
Halkevlerill'İn ihtifal y11p•la

cak s.alooları Ebedi Şefin bü·t
leri, fotognıfları, ebedi sözleri 
,.e ölm& hatıralarını canlan
dua<ak resim çe yazılarla 

süslenuelı:. duvarlar Tünle ve 
Parti boıyraklarile donatı.la

etıkbr. 

En1inönli 116.llk<:\ n.;e ~ ap -
lacak ihıifnl top.an!ı< .nJa 
\

4 ah, Parti Rei .. i, Örfi İ~are 
Komutanı, mülki H • kcri 
erkiin hazır- bulunacnk1ır. 

Diğer Halkevlerlndr rlc :na
hallin en bü~ ük mülk~ c a• 
n1İ:ri hazır bulunarakt r 

Tam saat 9.05 de biT zo1 ı:
hedi Şefin o gliıı o sar.:•.,, öl
düğünü kr<a bir tfaıl<- ile an· 
latacak, haıır lıuhınnııla·ı a
yakta 5 dakiılo.a 'Sil gı ~ ~ta

sına da,·e-1 edcrektir. Buı.~:tn 
sonra bir hatip Atntiiı~Cin ha. 
)·atmı, memleket H millet 
için yaptıi;ı bü~·ük hizmet• 
]er• \e kahranıanlıklarını an-

(Devamı :ı üncü ,ahıfcde) 
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ı ı ~d"kı -on ~~ güı~ • b·r, 
m<>ctnua t.ır.ı da çık:..c- g~:ı·
t c bu (U:t;-a) nın altım ~·
l h,. mu*« .. ~ da \C cu:lnıiş-

- Ayı.en -
;\H\ ,ı,.ı za 

akıa A;bdıilJ, .. mid.n her zi-
ı te nıl.\>\ nılne ham r kr;.m 

etn1e..::te oldug -nu or"i la iı.Z r 
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c· •.,, rı ol K yup Y ki • '<ı 

t ııa unda un arl. bcr~ r o
t rn. O <l• ryred r Erte i 

alı erlerken, her !bir.ne 
) n. l'ra at.)'$ e ver r. llıa

\ e bi tes tt · •U 
! · e mesi, l•!e bu 

\ Kit\ r. 
-y. ge nce .. Ne hal

' u rııa.(I,. Be ana ha-
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"cı1ar, Jl<.'k ip•· ~!r 
c. uııu ıe hareket € ~or ara .. 
ll r {f trn) nın Şh

0

aı1 mer ı o
! !ı rrc ı \·in, o fet·vanı~ res
l'"C!' • h'; t.; l~'z nt tnr:ıdl.n-

ı \"erilm · elzcmö• H u
i;:, ıl ti:hadcılarl ın ilan ettikleri 
hu f \acta. s m le mun.-\~nç 
a~ ı 

ul1an Hamldi korku~br1-

m :\: ı-:-.n ancak onun korKtugu 
\ e ce'<iııa, · madJclerı o .mek, 
ogrenmck, \'e tc~r etmek g· 
r<-kt'. it~ ld,rın l\:ii.l-ıassa 
bu r ktaya cherr...., . •tt \·erme le 
r' lfı.:.um ge!iirken, hu c""et 1-

'""·' <>1mc;lcr ... (Fü•;:ı) ya, ha-
' .. matıııı bir takıım mad-

r acrcey«tm!Ş!erdi. 
'tan H m'dıı ıçki metli
• gere.: y rli.ler \'e g'<!rck 
1~. p~k malüm o'an b'r 

ı) • i. Sarayda ancak ee
n<C' kre verf!en ·_vı:rretlerde, 

u.;ı: en şarap builundurmak il· 
ad . Bu re ırıı :a.yafetlc r<1en 
rnEa , yerhlercien -yan,, \'U~e

ı.a 'e vuz rad ~ bı:n.seye 
z.ynlet verilmek usu\den değil-

'. Alelade yemeklerde ise ne 
Su1taıı Ham't kimseye içki .ik
ram eder, ve ı:ıe c:e Yı:<l·z Ea,a
J'lntn duvar'.arı içinclt> bir k'm'e 
ağ?<ıtıa ro'r damh :çki kayma)'I!. 
C "!ltCt ~~1bı :Td 

\'tık<:;lıi ve kurena re\'C·eleı~

n' n saraya davet ediimesi me-
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sc • .esine gcl.ınca.. Bu ı.a sene
lerden beri Q.,m.in , : a ~· ·ann
da cfıTt olan •bcr fıdN!ı. Ba~ ram 
ve kond.llerd~. de\ld H s.r.) 
c:rk5.n rın a1ııt<!'.erı !:tı a.; J. 0 f•lir· 
lcr .. K.,dın ekı.d:) leı-e ı<b« k-

dni arzeckr.er .. Sorra Sulton 
Hamit tawf'ırdan huzura kathul 
ed:lir lerd . 

Sı:11Qn !lkdd dcvrinoc •oa~la
yan bu meru.md~ hükün Od.il 

.. ı..;.zurt:~a girerken ö ... Lırırek, 
d.}et e<:.& .• une 11. tı Ar.c Og ... ü 

ynur. , ve k.v an el.t.: · ı ı u-::r 
UOti .tı.: ü.c.r .ıS.il''3:'k ~üpalı 

l!arı iıı\mı. "k .,er cc 
u.11 {ntGr;!er W. n~ . 

) a~ vpmeK ıt ~c (_ ~ .. 

C"e •• ı şruli) ı" 1 '' 
r·nda 1~"lav·~ c·Jkr"1.) ,.., "'' 
aat~mlı !'llğnn 

.ıL o .n bir hak ıtt v r 
h:<; b r mera ·~<!<>. bu 
taz·m-. fa,ı ~det dqj ld 
hu u; 'u.tan H.m t 

r~ ~ 

:ıy<UC 

u-

gc. 
·ıı la
lb~i'l 

ır.a

r ki 
ide 
Ba-

<lı e: \Gk1u.s ırn ay& rı \afa-
at etr -'llMr. 

Gorulti;>or k_ (İll • 
Sulta Ham.'d , hu r r. 

e ith • ~r g~t ı; 

<sas'lo. r '<t. ara ı ~-n d 
orl~rdı . Donanın~' ı 

me-:· 'e halka ,-c mat'lt.a 
rıy t \ rmcme . glli· 10 !" 

r·n QC, kai' dCt'C'C<'U U\Ye!.I. 
iıeı.; ı da >b lun mı\ t'ıardı. 

Sult1n Ha"' t 1 vrt•rave Mı
rdski ~ıürT'i...-pf'}.1cn1er'• n 

zete:e n', risal,,~et"n, \' I:' ap
Jnrın· ILti~;ik tbı: d'<k le tak'p 
c · ı ~. Ve bu \'8 t m:lca-

e esi''" 1ann."' k!L'.r" n a pek 
&L t ·• • göster:) u B'has
sa bu g'!bi -sa1"h°) ellar k"n Jcr 
taratndan yazılmış o~·ll (fet
va) iara. en küç-uk bir elıem
mtyet ·~e Yerm'.Y'O!'dtı. 

Fa.Kat (İtEhadcılar), nt-;ret-
!der bu fetv-alark Sul!ar: Ila

rr .de '< ta hal'€a. m : lb.r Ü· 
J..ıiıra r nıı..ıar ıc ba ·ı.ı rlar ... 
Yeliaht Reşad Efer:d ıl a< it 
ve Sd p...~ıl11{'1 :1ra !{,. ~\"Or-
lard-. (Dalı.ı 'ar} 

Kadıköy P .rti 
kaza kongresi 
Parti kaza ·kongreleriı.e de

vam edilmektedir. Dün de Ka
oıkoy k:ızasında kongre ) apıl
mrştır Kongreye ılokt.or Fa.hret
t.n Kor-m GVkay r·yasct elt:"~ 
t:r. 
biınhul Partı Barkanı Su~d 

Hayri Ürgüplıil'Un de haz r ibu
lundi.iğ'" koııgrcd, mulh•e f d'
'&'.<lcr aras:nda ıb lh:ıs.., I ılı 
Şef.n Kadıköy ve çeıre ,i!ldc 
olıenüz b:r lıe) keller n.n '1'<'\'C t 
o1nıay ;ıı üzer:nde dun; .ı~,ıt~r. 

Kr.d 1:cö· 1ü!c .. , ).ıl!ii So" Ret~·· 
cümhur İsmet İr.iiı:ünıir. bir 
he\ykcl!erinin sUr '.n ı:c K d köye 
dık lı e .... ni isten1i lerd.ı· Bu dl 
!Pğın sf.r'atle verine get rilme
s:r.e ~al ,-.1acaktr. 
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Doğrıı • 
ıse ... 

Hif :- de l:urunan 
bir ot, klnfn t~s ri 
yapıyormuş .. 

S Hfkc (lkrl•m) - Burada 
d tarda yel'~en ve ~kı zaman 

dcrJbcrl sıtmaya k ''"' iyi ncti<!cler 
verdiği }ı3Jk • ra mda oayi -Olan 
Hayır otu · ·iml bir neıbat var

dır, Ya.ın ü..crind p.ınıuk ~·çe 
~ine bt n1eyen lrr çı<'.' :< açan 
'c bt dan sa C'o g:bı ha mad
de elde ec:-;en Hanr otuı:u bu 
hu.sl!s; et n icn k' IGl.er fa)d .. -
ianm8'ktadırlar. 

B • doktor n •övlcdll? ı e gVi
re btı nebat! P b'r t•lbll • tasfi
ye e tabı !ııtıı"rak o~rt;ı,, klni
l'C beml'r ~"" s malik b'r ilaç 
elde etmek mu kündlir, A'.:ika 
ir1art lb'l m<'\-Zll ilzer'nde ı.cğ
ra;maları tmcrr.:ye d~r. 

Ereili'de i~çi mahal• 
leleri yt1pılacak 

Ere:, (Lkdam) - Ko ya E
reyl 'ir'n be 1 a.-lı hu"1.ıs'yet

leri. '<n lı r si. dokuma falhrika
sır.ı · k Fı:!brika-

d ·ha çok 
gLı ~!.~m· ir. 

Üç sene öı1c.·<\ rı n' r:ar h;in 
bazı e er ya~ılmı tı. Ş md ·~,.. 
kar ·iler ç n ele <ıpartımanlar 

~ apılm sı <1u~ur~·mektecilr. A
~artı.man\arda '1\Ü terek yatak
l•anC: en ba <a lE ker k' 'tik 
dalar oa !bulun ıc '.dır. 

Menı"n kadınlarının 

bir kararı 
:11e"'I n (İKda.' l - Aral rm

dtl bayan o;ırct:nrnler de bulu
n<1.n ta, r?r. bayantaTınt ... ara
sında b r . rcket b~ gi>st nncş 
fü. Be b,) an! r, hükuınetiml

ze p '! 1 k n1L\.cadelesirde el-

1e:rind n elen vard:mı va:pmaya 
karar YC't~i.;ilf:ra.r. Bl.A. k~ara 
gi:ore bayaı.lar ipek çorap, lüks 
\'e p~haL pab:ıç, ~apka vesaıie 

g'bi ı;edn• mkanlarmı dJ.Talıan 
ü« erdeP kafi ven vaz geçecek 

ler, rr.ümkün olduğu katla~ sa
de t·l 'r.c·cek1er ,.e uı-ale!~rine 

para b<ırcamıvaca~lardır Bunlar 

ünümütdkı günler ·~inde halk 
f'\~nde topla.nara~ bu husustaki 
~rzul rır.ı kat'i bir karar l:ıalinı 
ko acak1 ardır 

Ant" yada E edl 
Şef için 

yapılacak 1htlf al 
Ant..kya. (ikdam) - Atatür

kün öl~munun 4 üocü yıloonü
mtl müna :betile rnh günu (ya
rm) Hal · 11 ır.ıdc büıymc: bir ihti
fal yapı.acaktır. Vali Şafik Re
fik S•rer haz.ır bulunacmır 
Askeri erkfın da .;abahleyin ya
pılacak ihtıfd toplantısında bu
lunacaktır. Ha!kcvi salonu Ebe
di Şefin resimleri ve bh· büstü 
.le si.i.:;lenecekıtir. 

Bu kadarı az 

bufunur 

Adli~ ede. ağ...-ceza mahkeme-
lcrinill bulundıığu koridordaki 
Jıell\I'" edan mriııd.., bir kaduıla, 
bir erkl'k çi ·"' bir vuiyMte 
~ k.~tanmı .lar ,·c Müddelıununıi
likçc Snltaııabm<ıt Üçündi Cet 
u1aheknıc-~ine \'erilıntıiı:ler. 

falılrnnıelik n puli&Hk ol»calı: 
bir suç işleıi1i>e karar v nti.ltteıı 
sonra bu i~ içiıı ad!'.)«' lwrldonı
nu s~crck zabııta nıen111rlar11n1 
~·ormamak gibi bir nezaket gös
term1şl~r. hem de kendil-eri y<>l-

kente .. al-onuna. giıruti !erdir. 

Suçlunun im kadı.r kola~· !ık 
gi;o<neni aı btrlunll't doğl'l1'U . ., 

Kontrol 
'f"rnurvaylaniaı, otunna.ıun, a.

yakta durıuıının delil, neıfes al• 

ınaıun zor <>ldugu bir tl'll4a bir 
se yük~ 

•-Kontrol! .. 

B9e ın... l!ilı. h ıMd.a uy
gun <tarafı, bu dtttumda <>lltll 
tramvay m•rile.rinc ıbiiet 

k<W>lr<>lörü dej«l, nereler.iaia ezİ• 
!ip nekadar zay>fia<lıklnrının tes-
biti için bk s 
derilmoıridir. 

hat Jn~mtıru gön· 

Çuvaldıs 

I luda lı lkoı, nıü.14.c '• gözlcriıı-
1 den kıtrtulup widonlan ıııah· 

H · kQmetin alacağı 
te irleri beklerken 

(B tarafı 1 inci oayfada;- büyOk ~ '"• bu fıı ,..t n '"· 1 
ra oaı )o en ac,:ı t.'67& wt10n nıE!n le.· ll ye d•·g 1, b ,,r:,; , intkO.rı~ t ı <l- · 

f..CI 0.<1 gt."!18. ş'.,J a\e )"Ok . .f'afkaıt bL. blrıcr ~ıı-""u:f1.il.k k r:ıt l çarJ.ŞHl<..~>:-
ll',! ov l ~, .e kari ~ or.1r.c \·c kul.. 1'ııdll.·lat", Bu.nw1n Vf.: -;.ı l.Jöl v'*l<.ıouaıs-
laı%ı'::t l' _ ;..,: ·- edlt•b ne 1..a d.1rha:. \e zorlt ;;;u ~ b.ı ouLı 
de it :ra bo~ olı. n:ı-k m ıc- ta.d,r iiı·. Et Jl.•1l'-:1 t.aftınrı: k cktS-

B .. ı e ragbl Lt ga.ııat 110c ç:- ·turııı.rz \ kat; , hıa.rp.<t.:n öı.C"C:d-.1 
kan l»l" Br~ i.n ır.ôttı..:i:ıı !C"'3.ll bazı ~ h<;:ot<.rt t.:.rz.,nt E !...JSU ~ l:.ıo l t e
tıt Jar: ll . .;;; 9t,r,ıtx.ı.ı,a~- İkı:Jl. I~n- .ılı razı o rtıır B't Al ar:-)'aLak· 

tal:ır& Z'\.2 ! '\'3.t kıalır..ın.dı.. zerzt'\·a:L 32..tı.-c \i.""t .~nı JA.""J.•r.yoruz: br.: bol 
çı d~ı:u~1ı1,,larhlW. Onü.ıldıc b r do.ır..a- ve uam 1·.}vruz., bollukta (~;wk 
tc,, ıg-.nı Kt\\~ ıkr,roı.;r.oı: loopt.ı,.vur. Pa- i -~o.u.t. l al~I(} bir yllr. Ltu, 
ta')'.1. ~"!.not '·"--rı.L ~ ö~et:;l Ji üıu ·•r:-r•J.n ık: la.t.rıa;;; ı ~ o:ı 
traın!J)a s· tıcıınıi kl A!:f kaı t.Pl d ıc ~r "ilubı.:ı 14dir Hu-
ver tc p ... ..ı ;-eı ._ k 11\'C, <:3.Y, tc- l>fyatau111ı-e vermek Jfı-

t't.")'Qg, l:ok kariı kı.:. tannl:\k lA- zlnı gıe d atnrle ıh~.Jo~'Ja ttnızı a a-
zan! KSEIQ.-o diü ,... parce l..ııldg;.ıı .. ı ı k IÇ.ı. l,'Jtı.. ~ .a "--
et \"k "· n , nzE"\-atçı ılçin. Zıt·~.. Y"Orut.. Yan, ş br-yanr. ııe altı~ L n-
ı.:·a~ı na cıı gıü:zıcl ckıma~-ICz'iiıll ka- za n.n nl.' karnı !, ı~ ntıli.1kt 
sap koo urur.cı IWklnr. ;cı.ıkr' ... dır. Şa~ap 111ee1.1ı yflkrtni h!l.tır:qıı ttaık ç.tı, 
çıı, kcnı:l'ne ya.t-.ık . \'13.t:on d vıoj\;n- OO!ır~r c ~Yoruz. 
t·r-.:: duun.a .yıı, ş l'cp \."C. ly"Or. I li\Unı t \'UZ... a:c.ı hli k dı-

Deoultıdl<' A lgome ne Zelı • lig Wtm ğı il~ tEW 'lcı' •· • •ı.r. ııu t~ri-
b.r k<!ra lıorsa şobol."<S!J'4n " c;ndU- t;l.ıie., ı. lı ba.lal:mıa .har<1o<et. ho• 
ğumı lıe.bcr \Cı~.t<.-d.ir. A.-'11 suçlu l!'ilnu- tatt k c k!o celi:' · 
.d < d n • . IJCTl.1.ue J:ıı:r ha!'l:ı Gene t<lrıbc yot<. k. , r~ ' cc=ı ,:; 
u.rşurıa o. En 'eJoa id:aın o~- kanun 1..--orktl!:.U ol.mt)a r, bu t d-

}'arın ~f s - ~ elr.ri - görO..lmdttıedlr . .> ıbn· ' < , '11.!lı ;ge!'lndc ıc n 11c-
Il>r İ"'iç.re g.,..,ıı nde o!. ·ndutrJ· ıruıncn ııtk"' ~ar.cık!<: . d:>hn kii-
!la gÖl-c c.Z' ... ich't.e b;'l.'"1.ç n.-mw.~. tıüsil, ııt..-irı alta <mla.rı tt D".ıtidc<d~ ~k 
kc•ın1 r t '8.fınıdau yoL.~fm<'ic ıa- yahut aıayn Nlit., bız :-onoı ta 
zıım gci.t.:n i kartl;.ı.rının büıyJk bir - r na surüi ... ~l"k tıSt.i.yec('k!e.. r. 

nı llSiJ111 ısla.ı-dır. Ş:.m.d:y.e !ta- ne Y ~<!\.."'t.:l l? .. tesf'1c bu-
daır bu i~t t .... , ,a ~ret <:dCjl 3'0 ·" r.1ü! •• H 3aytLi4nB beim kııt·y-
c'•'n K';ı ad!ın ~--.t o.ttrn.~tur,• fın1 z zrlui \: ,.,. onu ıoa'l'&!i ve 
İ virre, "' ı..; 1tuh..alı....""r·n ~ahltk ya- bomr& kr "'Crı.rıi. duidurnl&k yen .. 
~aı« kaor:;;. lkoyıınıak iÇ"tn, sıe-r~ et ler, b:n.n~ zcı,'\klnl'llZ.e g:Ot:'CE'tt bir l·-
P\Y.a636lt.ı .-. d..ı.nuL;itr. Hcı· ıify t:n.. dobiywt yar.ı.t.ııl<l.'ktu .güçlük cc!urı-
:,\rrı '3..~n \:~ 31...vo.. ~~e- Yt:cdclerd:·r. Ş•.tnıs1 doğrud-u.r k. Vt..tr-

kcltc ckı'ı ~ Ye- ~tıe tkıay:ı,.\ kor~ı.Ja.. &U!r.C'.J bi.1· cısn ·n i~ uç ~ ı. 
n~ı h..~ hcs"'!>:.ı \."'O:tl.11J'!em~t! . .&f'kıl mü~i.' .. !'j ın.~ · :n t k<>~Icuru 

gıüa m;:uiı1clrr ı> J1'\l tığı 9İl1, da oıi.ır. 
elt.'llt'l< Jg,'1(ll"(C'' baıı OO)l".ııııet: .i:n lJ..;ı Hlliümelt( Zll!I:G:ıt 
madtit:< OL-rn -:tll. T.ay1ıu11ema. i~ 19~9 .a doğı'1 .gerı atıp, hfpi.n.iz.ı .tc
,-1.,,, v~l'l'n K•Z<".cler Q;.yurlw 19: ış;.. r:.+.ı götQ, f'O<lt troıur+cr cloo!', b;ı.h-
k,.~ ·tc m•- ~ınuz ~. Bazı m(ınll!e- r.uwn cihar.! ~:i..DlJ Sjl'\'W'CilJG'J. Ct'\·-
kt"UC't"dc nDJ ~2'mk'İn n yar t ka... !'in 't~bh·!e .. r!. b<kl..yı·ceğ:.z. 'I'ılt.Jlı 
eı.ar de;l:ldir vr.- su '"dın?i'll hl~ ~J et"Ç<l.ı ;:&tt nrrnt, unrun·i tıa: hf-
bı·~ ı.-m.41•' ~ .. :!:.- g:·~m 1 e'.ı:: f"n ro:ı drı.hı bu!fb·nc ı C"ğı.maı 

<;,~ lıaıp·c- Ül;J' nız • .t.IJ'.... i~ düsu ece •z. B ıe··(ık ve i~tjyı r'C.'k. fe:-
ı.: 9 t;ıf'!' oıı.:a:ıla o.:ı.1 i~l~J. g dattiir :ıııa rt..ı.ı u ':l'Ctığu;, .Sın..m-ı. .-a u 

'3rldeıi: ' e g • ~ı • ~ gn 2'25 .çar'\.• OAll tk bı.ı tı . l!rl k Q.ğaı.a; 
:.ı rre gt.)':rc «-- C(Lrum, .mın!e rot i1nre.be 1.:tlt -

B z 300 g n- C<-"g:z. E ı k.:ı.aaı· mi ı ıniJdal.oo 

fI > ıt 'u .. ırıun. vP bu wrlın.:
ftin C....b"- J ı~uc.:. -... \"C 1;;ıar.ı :borsa tL
caset 'n, hrr brfta, ma~. laı:ı kn-
c'. r '1Z'.ı:m~I n A t-

a "' l..-3dar aksa.
'~ be 
r.c ~o:

' g :ro .. z 1 r..,_v t z.<:1· ıığu 
an mgaın yo~uzltjk V( kara 

lı.~ t l'.ı.et.l ile n~c.a<l,•, cıı l Cer 
gün d ha a.rtrrmı,r.an \·e ~f<ic!\lt.ttı
d.' rnı yı·n h'.,bir hU.k<irnE't .YUktur. 
. .\ncak ş f~ v:Lr· ~ara bo.ra,3 tıüc

carl •! \'f y .->uz>~~· r, 0!.i U>.tr4ltlı
&...tci V'3i. ~""S. c~tk'c-r ,-e hıc:t.tlı!-:lar 
g:"hi, ~ ~ ti. z.ün:.ı·ı•!er:n mftll~t·df ... 
SJ.t,.,ı ,. ya ;;lıoı vıı.taodaşlac ın aı 

ra!~r.::ı r.-e lUı " \' " A: ıl ~l' tls:
bu. d"'"..ı~ ooğı.:,or'.> t!!ii... ~ ıb \:.. ıı
.a:;L .rla; oltr.L!l'tur. 1 g,uca,n doğ

ya b.: ııe.:·lillı~ boyuın eeı:ııı ıJm4 
ınc:ı et." . <:.'<!c'l b ··.r.t· l..ııCrL?t.·t.. e:i.: 

arı; uc<Uı l t;ı..-lt.·~ 'bt. te' nı bu n cm 
16'.ct.:.c ın-:: na. .ar c r ~J.r_ lt Y.· 
n" t tedu. ı J- -on b4 ,.., ( t. .. c.."l, m .h m\i-
dllfufi hruı.ırl r .. r:ııı.a ..-slu ~'C\ ''· 

grt.n::r<><eğ.:ı T1Mı t'n !UZ k ·e 
v.mra!:f..ı at!\a<ın ı·"""'1 ole! ır. 
clc\.1.rde v bt:tklöln son~•. Wftki..s, 
mli müd.<ı.o.. 1ıaz;.rJı1d'1.:ımım l>L•
büt.iliı hıa. \"~tı.r..e« zonında o'.ıduğun1u

Z!.J d~Cııc·eı·~z. B'ı.lJe kl \'Vet veren 
b'r nmt.t:ı t;:..;!3.<'"a1tot•r: 'keon.di ~e"!:&:

m illi f!T.!U'lla!ca ~ ı: vıt~l ı r. ida t"t• e<ie
F alib Rıikı ATAY 

- fü; Ştanhıop, bu kediyi ne 
<iıye MV'l'lt\ jUl'SllllUZ? 

• Doğrusu bu kedi •bana da 
b.raz kıorku venyor. 
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rlne d<...~ru eğilince, k~ı hen:en 
omıızuna atladı, ıwun beyaz kur· 
ru,,&unu sahibinin boğazına 00-
laciı. 

':ı tıyen yine güldü ve ge
lip. ık elleri c«o'nde geniş ka
ra.pe~c oturdu. 

- Halbuki ben slzin bu ka
rlar ufak şeylerden korJ<m:<dı
g.nızı zannederd·m. Fakat de· 
min yaz hanen·ıe g:rd'ğ:niz va
'" «ze karşı gal'ba mır az ha§:n 
daı-r~cd m. Çunkü bıraz endi-
1::. m \" .... tdı. Lfı!'>.f• o kadar eiıcm 
"' \et!i hır erd <e değıl .. Akadc 
~.m ( "lı• k ı :..ık bir mC'sele' 
Bıraz su«! k an sonra ilave 

?t.ti: 
- Ha btıkı scnalV(l:ıun kopye· 

ı su·"a ıe bıt rdiğiniıwen do-
l• .rkk-ilr E'ITefüdi . 

, ~ r · ·affak!yellc ve yan~ ~
ı kt "~ a almışsmrz. Yarıda 
ı aKJP d vamrr• \ arır sabah da 

t lt t::o luc nız. 
- Bdki bu ,.kşam ihtiyacıruz 

o "r d) l' düı;ı.ındüm. 
- Yok, benim sizi öyle geç 

'ak tle c kadar çalıstır,,,ıya !h:ç 
niyetıııı yuktu. B.Iaki.s , ·zin ge
ni'.; ı,;tiralııı.t Z&manıa.ı ''"" oLma-

smı arzu e<lenm. 
Yatağın yanılıa ında u,tuste 

konmuş romanları gösterc:ek: 

- Bu kitapları yaki geçirme
niz için size gönde ·d:rr, dedi bu
gün dl{artya ça) i,;m ;e 0·k~ımz 
mı? 

- Siz saat altıaan e\'\'~1 bana 
ihti) ac.:ı z olmıyacnğ:nı Wıyle

mişt: "· 
- Ah, ben yalnız bı, adres a

ratın tun. Oı.ı.t aa bı.Jdu.rd rr .. 
Yoksa eski ahOOpla~ı zl~·arete 

mı gittiniz? 

Eleal'oiraz kızardı: 
- Dogrusunu is.~e~ııiz, pek o 

kadar e;ki ahbap ciegil: 

Ge~ ktz Latimer'in tralaruı
da dostluk münaseobeti o!d llğun u 
Sebasliyen'ln kat' ,yen biln,emC<ii 1 
arzusunu i.zflaı· <·tır. kıt..i. 

_ Belı<i de 'eni arkadaşlar o
lacak. 

D,stane bir !(·hditte buluna
rai\:} gülumsedi; 

- l!aaa' deci, \'Pnı arı.;:a, ;;:,..şl -
ra peık giiYen oln,az, onlardan 
sakınır.al.. Hele VJndrada ... Ça
yın17.1 nNC'de oçır ~ iniz~ 

-B.skra kah\·csinde ... C .~kü 
bı..ra,·a pe•k yakın bir yer ... 

- E'l·et, orasını bil:yonım. BLr 
kaç rr.erd•veıı'e inilıyor Arap 
t.slılıbu tez;ı inalı \ar. Bo•n 6i!İn 
yerinizde olsam, b.r daha oraya 
hiç u.yag mı basn1om. 

Elen c \ap ,·ern:edi. Fakat Se
ha•tiyen oik d k kendısinc bakı· 
yordu. 

- Orası. .. dedi. alcl:id" hıı· bar, 
b!r gece eğlenti.si yeridir. Mo~l}te· 
r:lcr; de aca}p acaip insaalardtr. 

Bunlar konı.ışmıya, tan~ımya 

t:i<; gelmez. 
GülE:r k ayağa ka~ktı: 
- Fakat bu nasiıhatımı dinlı

ycceğıntz de ummuyorum, dedi, 
öyle degi mJ? 

Kapı')'a hafifçe \'Urulm!Jt'tu. 
s~ba•ti~ en gidtıp açtı. Kar;to 
E-ş.k~.c goründü. 

- Bıı zat a.>.ığLya geldi, sızi 
görmeK 1'Stİ'}'Or. 

Sc<ba,tıyen saatine baktı: 
- Vakit epey geçmi.;, dedi, ne 

i!)ti;yorrr ll'Ş~ 
- İsmini de söylen:edı, gal:.l:ıa 

yar.n görülecek bir .şe mü<teal
hk ... 

- O 1-ıalde kabul etmeli. Pe
kıaia! Ben şimdi aşağıya irdr..'0-
ru.m. 

Keciı kanapenin bir uıec:ill<ia 
ron ronltıyorciu, Seoboo~'l)·eı. ü.ze-

- Yarm benimle dansa git
mek arzu ediyor mll5unııtı:? s:zi 
-biraz eğlendirmek isterdim. 

- Teşekkür ederim. Memnu-
rJyclle gelirim. 

- Marl>i!Z ateli gayet ;~.; .. •her
halde sizin Arap !>arından daha 
iyi ... 
Bakışlan muammalaştı. Kapı

dan çıkıttğı zaman, genç kız B' k
ra kahvesini z,yarı;ti hakkında 

patrunl.Ulun daha çok şeyler bil
d · ıni anlamıştı. 

-9-
Karito ~ağıda, merdi~·onm 

başınd& efendıis:ni beklirordu. 
Yavaş se..1<>: 

- Ziyaretçi salada ... de.::i., yu
karıdaki genç kad;nın yanında 
kendisinden bahsetmek İo1cıre
din:. İşte kartı! 

St'bastryen karta giiz atınca 
hav retle gözler.ni aç ı Çuni<u 
karttn ü~erin<le. S~'>tlandyard 
c;na) .. ŞL ba.~:t:c rn n~u .ani 
miiiettişlerinden Coı. Dı u.s' ın 
ismin! okunu.:çıtu. (Daha ,-ar) 

H a 1 k u c u z 1 ....._D-ZI __.;;.P....:;,.0.::..:....;tff..;..;..:i'~KA""""""::....:.I 
odun ve kömür 
satışları 
-------

Ofis mahalle bir· 
tiklerine fiş 

tevzi etti 
ıt.rahrııkat Ofisi elindeki odun 

ve kömürlere ait tevz•at defter
lerini tanzim etmiş ve karneler 
de taıl:ıcdildiğinden dağ>tılnıs.ık 

iizere kaymakamlıklara gönde
rnmiştir. 

Kaymakambktar lıemcn bu 
defterleri halk !birlik]erine vere
ceklerdir Ha k b:rlikleri bu def 
terlere kendi bölgelerinin ewe
ta en f~1k 1 rJ<·r~ni, sv·nra cn1ek1i 
dtı! ve ydm maaş saıhlplerini 

kavtlcdtcck ve ikarnt'lerini \~re
ceklerdir. 

Mahrukat Ofisi her aileye ilk 
part olarak dört çekı odun ve 
200 kilo ı>Öın,ır vcreb'lE'<'ekt r 

\'rril~ck komür ve odunun 
fiy~tt tüecar.n sz·tış fiyatından 

~k a~agı olacaktır. 

T\fahal'c fu! rlik1erindrn karne 
alamamış olan L•kir ve ma:hdut 
ge irli htar.lıul halkının müra
caat mcrc'i kaymakamhklar ve 
n:lhıye müdürlükleri <ı!acaktır. 1 
Di~r t<1raftan ofis hald<ın man 

gal kö,,ıürünü daha kolaylkla 
alabilmesı i ·in •'l' rin mı::>ı l"f 
yerlerinde ıkömürcü' .le anlonşa
rak ba)-'11ik\ r tcsmr.e ka •• \er 
rn ;.:Ur. Bay J re satış üzıcr nden 
k:r ver'll'rekt r 

OD 'N FİYATLARI ARTII 
Ma.lırukat Ofisi Umum Mü

dür:uğünc tayin ed'ldiğ'ni ya.Y-r 
dığımı1: Karrbrık ıl>"'k 13!'1 es 
ki umum mUdiirü ~m kU gene
ral Seyft 'ımi vazifesine lbıı.şla
ml§!ır Malı•ukal Of'si amele 
yeı'!llt)'t'İ"'rııı; n artması u_,b ~
sile odunun c;ek;sine ıbir l.ra 
uım kara" ,·eni ordinolarda tat
ııı·ı.- edilmeğc ba~lanmıstır. 

FATURASIZ 
alış veriş 

yapı 1 mı yaca k 
Mürakipler, bugün· 
den itiLaren kont
rola l:aşlıyacaklar 
Bded,yc murakrpları 'bu gün

den it" arcn fatura ~'Okl:ınıa<ıııa 
çıkacaklardır. &ı<kallarda, ma
ğaza ve odiıkkanlarda tes.d:.lf 
ed1len mddelcr'n s" t ş 'yatları 
etiketler iınrmden tetkik ollm
duktan sonra f<:!luralara da bo
·kı:arak Kiı.r gösterern ·ye 1er ce
zalandırılacaktır. 

Diğer taraftan yüksek fıya\la 
mı.:ıl sataıı~ar, müşteriye ucuz 
fı'yat uzerinden ~tura veımek
teciır. Piyasada mal hulamıyan 
alıcılar. boyun eğmeğe medbur
dur Aliı.kadar1sr, bu yoldaki a· 
lış verC,e de müsam..ha etmiye
eeklerdir. 

c::GÜNON-) 
1Ansiklopedisi 1 · 

Ritter Von T oma 
Afrika haı"binde, sekizirıc; İn-

giliz crdııısuna e&~ . düşen ve bu 
ordunı.ırı komıttanı K=t Monıt
gomeri ile yemek yiyen Alır.an 
Generali Ritter Von Toma; Lilb
ya:daki Alman kara kuıvıvetleri
nin kumandanı ;d i. 

Rıtter Von Torna yeni dünya 
harbinde general olmuştuı:. Ken
disi, bithassa Fransız harıbi:nde 

iyi bcr strateji W.1.adı olmakla ta
nınmıştı. Sedan'da ya.rma hare· 
'ketini yapan altıncı Alınan or
d.11\SUT\un bir tümen·ne kumanda 
ediyordu. Bıı.1Jiiımrn, Fransvz hat
tını evyeJa yarmıya mUNaffak 
olduğu içi:ı komutan olan R tteT , 
V on Torna Gcnera 1 • e terfi et· 
tiril tı. 

Kend · h'<' seneden faz! a
m;,ınd&ıı'berı Mısır c ·;;ıl>r 'nde 
buiıu.nmalota i<:!'. Mareşal R m
rne 'ın Nil kıydaıllia kadar ..nen 
ha ıkt-ti clvlayısile. Alman rad
yolarında ı-e gazeteh>rin<ie <hl< 
s>k adına ve reısıi.mlerine re.>adüf 
edlJ:~·ordıL • 

İngilterenin 
kanaati 

Ali Kemal Sıııııııa" 

A k.denrode vaziyet Mih\C>· 
ri ıı l eJıind e d i r. .\ lı<ır 
ınuh•rt.>beleı->ndc l\lnre

şal Rouınıel .kenıl.i.ıiıl<! ~ardımcı 

kuvvet geti:rtebilıııh;, bu da Ak· 
denizde vaziyetin !ili.hı er tnah-

olu uıüsaadcs.i sa) ""'1ıde ka· 
bil oLmu,tu,r. Girit ııJ.bi ıniihiın 
bk ik geçen seDe.ıtfo i!kıbli!ha
rıı>dan'beııi Ma.vcrin eünnedir. 
Rodıos gibi diğer eb;;nımi)l'lb 
bir üs de yin-e l\Iih.eri.l eün<le 
bulwmyor. Jtal)alllu Simali ,\[. 
rika sahillerlne • • ın olan ,tı.. 
ğer adalarını, ü.1-e ni i e hatır· 
lı>tnuya liizum yok. :\I' hrnr ta
raft bur.alarda ist" ıği gihi ha.z:r ... 
lanmış, daha da h ıı~l nma! ıa
tadır, Akdeııi-.cde Alman \"l' irat
tan tarafın böyle nıüHa~t bir ,-a
zj.}clte olnta"ıl ev'\· eli\ coğrnf~ a
nın onlara bi.r vcrgi~dir. Akde
nizde italyanm elıııdc bulıın,ııı 
ilslerden, adalardan, girin(ılcrlc 
cıkuıtıI.ıı"<ian Alnıaııhu azami i..;... 

!ifadenin çal'CSÔnc b kalııii'rler. 

(.'u!Jkü İt ly»nııı miltldiki oldu-
u jçin l\I'bverıin mü~tcrd,; deni· 

len da\aSH\da da ltat)anın cuğ
rafi vaııiyetônden a rlrk~~ bir 
çok faydalar t..miıılni dü üne
ceklerdir. Akdennde bir hıH'P 
çık.ııosa neler olmak :htinıallcr'ni 
,. ulmundan evvel k~folm ye 

çalışmış olanların de<li.kleriuin 
ııerçi hi"Ç<>ğu çıkmadan kaldı. 
Aııeıok unutııuamak lamn ki bu 
harp pek kend.Rte •nalısus şartla,. 
altın.da •cereyan etmelot.edir. ı., .. 
\elce di.işüniilmü'i birçok amil
ler ya ortaAlan kalkını~. ~alıııl 

' hiç hatıra gemlmeıniş run Un 
ba.~"'nni. tir.Ayni •u~l~ Ak· 
deniz için de ılüşünülıııd<t'Cdir. 

Avrupadaki lrama daha ilk 
den-ede hattbin hari<:indc kalı
verdi, Fransız dmıanmasrnın 
A'.!tdenizde oyruyacnğı ıııühi·m 
rolü de bu !llll'etle artık hesaplar 
dışında Oeınilii.r, O halde ralna 
İngili2 dmınnmasını.n l\liıl>\ er ile 
brşa kaT'Şlya yalnız kalma" mu
kadder ;miş. Jhlbuki bunda da 
iki taraf arasında büy liic mıhla 
ba.,qg~tir. SabiY,,,, V4' ada· 
lar itibar~ Mihverin el.lnde bu
hınan sahanın genişt:ği, 'biitün 
Yunaııi9tan ,.e İtalyan sah'llen 
~·e adaları itibarile Milnerin e
linde lnılıınruı yerlerin Akd.eııiz.. 
de 1\Hı ver i!;İn bir üstünliik te
min ettiği söy!oeniyı>rdu. Daha 
9 Hl senesi sonbaharından lıa~· 
lıyarak İngiliz a.ınioı-alle:ri \'aki~ 
,.e f=at buldukça İtalyan do
nanrua.>ıru aramaktan \'e hnpa
lam:rktan goe~i kalrnam·şlardır., 
Bu suretle İtal)·an d<>nan.ma•ıııa 
büyük zayiat \'eı'lliramiştir. Ba
tan genWl~rin yerine Jen:tcr!nin 
ya.ptln1a«ı senelıcr~ \.'e 1ni1,·o.nJa .. 
ra ihtiy.aç gösteriyor. Yarııı'ann11ş 
olan ve tamire çekilm~ olan gc· 
mileriıı de tekrııT faaliyelc ge •· 
bi\mcsi uzun zaman istiyor. İtal
yan ve İngiliz denh: ve hava ini\· 
vetlerinin böyle val<iıt va'l;::t bu
luştukları zaman İ1nlJan doıı811· 
ımasmın ağır zayiata uğratıl ınış 
o.lması İngilizlerce bu lı-arl>'n ta
rminde biivilk murnffakintler 
sayılmaktadrr, Bnnu~la b~raıhcr 
Akdenitıde kat'i netil'il a:lınmıı< 
olmadı. Şimali Afr1k.adaki Miıı:'. 
''er ordulanııa yıırd>m için AJc
~nöz !hala mfuıait bir abadır, 
açık bir yoldur. 

İııciliz tarafam bn hal karşı· 
sıada ne düşiiııdüğü ek mochul 
d1'ğildir. Ak.eııiz.ı.. lusp geı;,ile
rirun sayısı ve evsafı iti·ha~ile ln
giliz do.ııanması Akdenizde üs
tünlüğü muhafa:ıa edebilir. Fa
kat böyle üstün btr donan.ıııanın 
:islıedi~ işi gör<ıbilrnes! için nmh
taç olduğu bnva kuvı-etinin kcn
disiı>e temin edilmC$l IDz.ım geli
yor. H-ıl\·a ku~-veti dotıanmanın 
göreceği işi. hazırlıyaca.k, ü~Ieri 
tahrip, te""9.neleri altüst edc.,.,k 
ondan """.ra il-Onanma da faali~c
te mücssôr surette geçebilecek· 
t'T. Akdcnizde o zamanın gelme
sine daha vakit var. 

Bir varguncalU' 
listesi a neşri 

ba lenlyor 
'fk>fta;ye !kot.' 1ld m 

ilini< -de P~a< \'8Z ~1 
d v~pt·rd te~"k:.crı b·r 

rvdc ,-;ılıye bt ~(it$ir 

vaun.;rı bt.Jg'Ün \-urgurıcu.ec fı:-;!iC• 

.k l.da bir l :ı;te n<'-t' .eu..ıe..: bıc.«-
ıer.rrt: ·.\€Q.ır, 



Birmanya Hindistan rcenov~' 
hududunda çarpı,ma l 
Hin t aske rle ri Japon askerlerine ateş açtı 

Londra, 6 A.A.) - Röytıer aj arısının Bi.rman!fa hududunda lbu
dt.ıı<.ı:n nıuG1dl..utf bildiı·~)'Oc. 

Bı.:gün 'b:l.ıl'irild:ğ:ne göre, Hiın cl'stan.iro Biımanya hududı.ınoo 
mu.<ıas:m •hatla.- nra•mda H.nt ve Japon devl'fyelıe..t arasında çar
p.şınol..- olmu.;tuı·. Bir gem'.deıi k a·raya çıı.l<ınal<ta olan Jjııpon.lar 
0....-rerinc l:;ir Hiınt ıUaıyına m.-,nsu.p d evriıye !kolları e.~ açmış ve Ja
ponlar kayı-pı:.ırr vernıişt'<. 

Milid 'kıtJ'l'Vet?ere mc-r:ısup diğer ıbiır devıı ıyoe 1.'tılıınun ileri hatlar
da faalty!!tte bulunduğu sıra<la Japon kunetleri tar:fırufan :rtföa.tı 
kasillrriştir. 

Ruzveltin Fran-
sız mıl!etinc 

•• mesa11 
(B~ tarafı 1 inti sayfada) 

\ r.gkıa, 8 {-·L'\.) - He o R.:z-
\t' .ın Fralb-uı rr..ı ,;_tın· h1tıap edıen 

UV'~~ Jt: 
ı'-•.• :ı. .. ü., sal-en büı"!tCZ:ı'I_ t b-Mtkını 

ribEdi oi;.ntl:t &Ln~.ı.:, s·z Al.ı.:ha Q.I1... 

;;uı .. ~ g.>:c ~1_.ıı.Hlk .halk'..:. .cin m~ 
11.;: •• et.n ı. :. \·~ barış .., r ı. .ret iç2:a. 
QiC ,; .. .,.;.,ı:.nM!k h.<..b.:kını <'fİ 1"'iı:lidf':n aim;;k 
·~ .:;m ı..:ı1 ı ın ~r. !.iL!tır. tr; kot-n.a..k 
~~n ,g,ı l~·opu~. 

Aı aııı~·. ;,YiRLııı.ı. d~1-ııaırı.1.Cı1·1.ilu.z.ı ~
nı:..ı..{ \'il.' yuk c-1.ıın~k ·çın gejjyo.ruz. 
Bıi ıı...111ı.ıı ıı:ı., ~ ıhvı iıa" ,j W fe.. 
:ı.ı!l J;. yJ.f)ıııll~ istf'·n:y'<J"uz. Almaın 

'\""'C La~"'\ tP':ı ık ı..i orı"ı i.\ıi1 'kt)G.~
gı \ uı:.c.t tı~lH c.J<l:.u·u";ıdoo de--l"llıfll ç;.._ 

!t"~-ıı~~ :,.!~ ":.ı•a.~ 00-f'riz. Ra:ı,.. I 
Iız tn ~ . yıa.tıı.ıım.,. ·it\~.,fctU({.'11'\n.iZ"!!' 
\ ı a- ~ 1 ·11 u'kocet-iot..,eo h..1. 1 Yt> .\111~ 

liu t. lY ,~.: t.iıtll~n tx~._..ı, .mld.~ır:a en. 
t:.1 çı?.caı m.3rn'Ulıl.Zt rW:& e:ıı~r.iı:ıı in,._ 
1.~ •.• r.ız o \;:.n bı....T Yt.'ta l>!re ya .. dıın 
cc.l"rvz. D>stJwrı.nı \~e h~rr Jeti.o ve 
baı ~).;.:ı:ı cı-untyaUG, Yt-niOtt'n h-tıitiim 
~ .Jı .• .,;.L pnhı goolli1 dörltlı.i;;J.nU gö
ı-e<.'t."S~. Y~~""Jtts.ın -ezP

1r Fır.na:.a. 
M,\REŞAL PETENİN CEVABI 

'\'~ 8 (A .. A.) - üf• biid·ı'.YM: 
l\'lt~:~l Pt·~ rveı:diğı cevap ~ 

dı.ıır; 

< K .ı vvf'tl-eı..:..ni?..itı b;.ı g.L'cg :iıJ.mııll 
At -<<aga ioarşı blr to.a,rruı yaptıik. 

luı ııu· tı.::ı&.wü.r·lıe VP h..'\v.reıt:c ögreodi.m. 
M.oo jrn:ıı,ı <>kurlum. S,z, l:ı:ç lbic §<>

Y~ !ıl~Ltul .gfu~f?ıs'l!r . .ed.gı haızı vC5i
!e~'l1 ileri ~ili'üyur;:;unuz. Düş!lıani.a.
r~~ıza öy!P n~cUer a"llf'ed:yorsunrız 

ki burı.'m.r 1~ v~!k:t ta"'.ıb'.b.'""'rı.t sa-
4:nt':.'iL'l IC"l'Qmfm.i~r, bıf'n, impa·raıtor

J.uğooıuz ıo.ir t-aıarruz.a ıuğrat'SB. onu ll'..Ü 
~:\k·a \)ci...'.OC'1:'uniı.t hıaı· y,jk_lct 3()7lc

d .11. Bu ·n~aıa.,:ı, ıni..--ı.c. ITl.Z bar 
k:1ıı oluroa ti.sun, bıe":hMnebıel Yt!.pa
C' "·· rı..:.1 . .::;iz dıe b1liyot·6Lı. :.ız. Ayni 
:ij' • .lnıd.a ~ôıı.üonü tuıtar bir adam oJ . ..l 
au,;;wt:JJ. du: vaılc.ıiitııruz. Biz, bctbatıt 

_,uııl·rr:ıtn.io:.dı· -bir n1ü.taıı1..:::ke istcrkoo 
:iımıt:•:ıı· :at.oeı lL•Çı,ıınru.zu ımtııha!a?JU ~ 
b1 11'~.ıli.k, s.z :f;::ıp ~n:m1rN.lr.ı ikd mll
letı b'.trb"b~ıı.e baıg[&JY'S'D o k."""aC!a·r kuv
w'li ~hır '"'ıi<Pn b;'ll'?=ı ool<!mı
,.arı:ıık. bu kild81" aoı \»!' teşıebbllse 

ge~t!ı'niz. Bur<>dıa Fra.nt-lan:n ı:;eı-t!t 

t..ı!11ls n e\'ZU"ı.1ıJuır. Biz ~1ücuına ITliiıl"l.lZ 
"'-< .. dic, ·eniim-i.z.i müd:ı.{lao. rıdıece-

ı:. " I""J"""i-im entir bud:ı:.r,P 

v· şideki siyasi 
temaslar 

(Baş tarafı 1 indde) 
nın elinıde bulunan ibütün vası
taların Afrilka arazi'sinin ıniida
iaası ;çi·n !harekete geçirilmiş ol
masıdır. 

Fraıı.sa - Amerika miina.se
lbetieri kesildi 

V ı,i, 8 (AA) - cD.N.B:• Na· 
zıırlar meclisintn toplantısı öğle 
vakti tatti! oofüniş ve öğleden 

sonra tekrar başlamışt!r. Fran
su.: - Anıeriıkan münr.sE!betleri' 
mevzuu etrafında buırada iyi ma
liımat alan malı.fillerde, Şlmal 
Airikaya /karşı yapılan tecaV'Ü
lÜn ibir tıaııp hare-keti olduğu ve 
her iki memleket mü.nasehetle
rinin bu .bakımdan /b:Jfii! kesil
miş bulunduığu öğrenilmiştir. 

Veygand Vişiye gitti 

Londra. 8 (AA) - Vi•i rad
rosu, general \Veigandın dünkü 
cı.n11ar+ı=-:-.i ~ünü öğ1eden sonra 
saat ı:ı,45 de Viş'o·e geldi,ğ' ibil
diril';·or 

İspanya Harici~·e Suuınuı 
temuları 

:!\lr.dı d, 8 (A.A.) - D. N. B. 
İ;, ha,'her a!ctn '\Jir k<; na.'.Aan 

;;ğr. n d 'ğıre göre har'c'ye na-
7.ıı !~ nt Yordana, bu sabh 
Fren büy•k el ' M Pirtr;y 
kaiOlll ?ln ve kc•nd 'si·le ll2Un 

rr n~t gö!~ıı: ı.i~ ü . 
llıı cl'ün beyaoatı 

\ııı{ngı..,11, 8 (A.\.) Hari-
cı0 e z,rı "1 Hull ga~tcdler 

toplıantısı'1da, \'-:ın.n münase
ıbr e Ke-sil;ıp kesilmem-ei"Snin 
Aınerı.kamn hll'.' umurunda ol
ır ' •n bir roe;e1e o.dugunu söy 
k-m ~tir. 

ı Stalingradda 
' rRuslar bir 
çok binayı 
geri al ı 

---•ı---

Tuapse'de de bir 
t ,e istirdat edildi 

' 
i\Iosk<l'V'a, 8 ( A.A.) - Sovyet 

ögle c'k tebhgl: 
Stalingrad çevresinde Su\"yet 

kuıvvetlerine mensup kıt'alar Al
man taarruzlarını püskıu. tmuı;
ler.:fo·. F:rbrlkalar malıailc>in<le, 
Sovyet muhaf,zları Alrr.anları 

biço!o binlardan almışlardır. Sov
yet topçu.su32 dütmu!l tankı tah
rip ehniş ve 17 Alman tt;p batar
yasını sootıı.rmu~tlLI·. Takril:><>_n: 
700 Alman öldü,rülm~-tür. 

Tuap.sc şimal d"ğ'usunda, S:>v
yeıt kuıvvetleri fbir teyeyi hücum
la ele geç>rnışllerdir. 

A.bnan tebliği 
Bertin, 8 (AA.) - Alman teb

liği: 

K<>flkasyanuı batısında ve Te
;rek k.esimiınde, dlişmanın müıt.e

'1ddit >..-arşı lıilcuomu püskürtül
mÜl:j'liir. Düşman, ağır kayıplara 
uğramıştır. Hücuma haz>r düş
man l<ıt'aları topçu ıoteşi ile ve 
hücumlarla 'imha olunmuştur. 

Moocklk'u.n şim~l aOğuısuında 

hii.cunıa kalkan düşman kıt'aları, 
bir :karşı !hücumla Gıarekl!t mE"v
zileri.ııe pfulküırtülmüşl:Ül'. Birçok 
esir aluıııruştır , 

Don cephesinde, Alman ve 
müttefik kıt'aları, düşmanın lbi:r 
çok hii<ıumunu püskiir:tr:liiçıtür. 

Şark ceıfuesiııı n merke-z ve 
şimal kesimlerinde, hi<;'b;r mii
ihmi harc!ket olmamıştır. Gece, 
Kalinin şclı:rine ve gorına hü
cuırn.lar yap:lmıştır. Ordu toıp
çu.su, Kronştal'd&ki askeri he
defleri lbamıbalaınıştır Birçolk 
yangın müışahedc olunmuştw-. 

·---<>----

Atatürkün ölüm 
y!lc:tönümü 

(Da§ tua{ı 1 incide) 
latan bör hi.tabcde bulımacak· 
tir, Btmdaıı wnra l\>fllli Şeıf 
İnönü'niin 21. 11. &38 de Ata· 
.türkün ölümü dolayısile Türk 
:ınilk>twoe oe§l'eEtiği bcyaruu
mo okunacaktır 

T0<plaırtı 'bu suretle bittik
ten son~a Eroi11üııii Halkevin
de bulruıanlar Saraybumu il
.bidesi~, Beyoğl usemtıiııde 
bııhınanlar Cumhuri'Vet iillıi
desine gıid.,.,ek tc;ro,tl., b.iroo 
çelenk .k-oya<!akla:rdır. 

Üniversitede 
Üni=n.İt.e m erkL-z bilUlsı 

lıolüıwle toplnnauk t'niver.i
telifor Rel<ıtörün veciz biır hi· 
tabesile saat 9,05 de acı ha
lberi 'bir dt>lıa dinledikten ....,_ 
ca beş dak&a saygı sükütun
W. lıulunaceklnrdır. So~·leoo
cek söylevl<!rden ve Milli Ş<!• 
fin ibeyannalll<'sinin okıuıma
sından S<>llra dt>ğNıca 'e t<>ı>
lu olarak Gülhan;, pa~kına 
gidecekler, orada'ki Atatürkı 
heykeline bi.r çelenk btnduı
eaklardtr. 

Okullarda 
Okullarda <alel>e b.inanın en 

büyük salonunda t<>plaııacıık 

ve Atatürkıin ölümünün yıl-. 
d'ônünıü miinasebetile aym 
şekilde bir ihtifal )apac-dkl.;ı.r
clır. 

( Yeni bir 
taazruru 

hava 

oldu 
......... '"' •'V'••·' 

Hasar çok 
büyük 

Lo.1kl;-:t. 8 (A.A.) - HeMa lllltl<'
lı·ğı tEbJ-i.eı; 

Dü.-0>1.u CUUl.tTiıı'~ - paız&T g-eceQ 
lJo.:T.!.11 t.<ç< W ....... ını 17. t&k:r'Qr Cf.IX>v~ 

ya t.ı:.ı.;~t· ı.!17: t ıın ;jlıı'"'dt··. T&alf'rı.ız çok. 
l:Jlquk ~c •J' ıchı. uçd.1;;. tc'tlaiti }le yapıl
ınış ve b: gece C\vt•JJuııd.cn çok 
bi.0-W~ ö;ı·W:iıc cln~-tur, lia'\'i.!.ııi.ın Ct•-
1'0'\"1l.Ôa iyi ,'"e ro* olınas1 ç:Xe.ı.rl'1wı 
bilyi.it;: \}el ~g.ı:n.lra rııı görıi.t!mftliı1' ıkD
Jaoı-l~ı;;lı n ·,,t.:.ı-. ş;;n:..:i E'r~·ı:ısa üzıe

rıiud.e •kP~~of haıt-cl..-otlDt i,ştir.a.._ re.en 

döl.'t bc.-.:1.00. "'"'~ ~r o..v uça~ı üsl-er•-
1;..c o.ör.nH'ıt~eı~r. 

R<ıı;;a 8, (A.\.) - İto.Jy.n tei>liği: 
Dün g-roe ingt'·:-: h<ı:va te"'-.;;itfMi. 

<Jenm-Gıya yp.nj b.i .. &tkın ,-...pm~ 
ve. birb:Jıi ~;.ndan d.a.i3'~&r hıalin.. 
dı~ ~ı~ vı• 1~1:1 bO:.cl><)rdunan 
c-~n.işicı-d.r. Has:ır bJyijk,.i.ır. Ölcn
leı'Iİll saylı6ı da•hı tr::;b·t \; :lın<emii

t' r İn..ı; v ııç \ 1 rı ayı.... ztı mf•:::..d.a 
l\f\lqnu, S;ıyo,....ıe v..o K~(·an hz-c-ri:ıe 
net..cM;_z bot-r1ba.:ar abm:lŞ :M·ı'dı.r 

Hitler bir nutuk 
söyledi 

(Bılş tarafı 1 inci<le) 
maınya :bugün lbi<ıl;k :~:,,dedir 

ve pal'linin sa!~lam teşkilıl:tı per 
çlneL;nw.-P.r 

Fü<lı.ı-er. alaylı bir lisanla An
glo - Sakson <iemokrasi rej'mle 
rine, onların ııeflerine ve dünya 
nın m&d.ii zenginli<1der'ni sö
mür'ıı ek \'e manevi kıymetıe
ıtni.r benbsıt elr1ıe~ olön siyaset
lerine hıicı.:m etm>ş ve demi;jtiT 
ki: . 

Anglo - Sa ks1ın deınokra.•'lcri 
Almanya'Y"' kar,ı daima düşman 
hk ll•Ya.6<'1h .giitmü.şlerdir. Evve
la ianparato.-lwk Ahnaınyflya kar 
şı son"8 ö.a nasyonal - sosya..Y.st 
Almanyaya karşı. 
Fakr~ Kaiser .goe:reken muka

vemet kudretinden mıılhrum idi
se de .ben teshm olmak ke!;mesiııi 

l:ılilınfıyen lbiT adamım. 8ugün 
Almaııyanın başmdA bu!wıan a. 

aan1 ıbuJh:ranlı cie"\. rede asla mem
J.eke1:ini tbı!"31~Jp ka"<;m'l:·acak flT...r 
adamıdr. Onun bildlği tek l:ıi.r ke
·l'me vardır: Dü~man !arını yen
mek ve e-1.ınek . 

Hitler, lbu lh arp.ten evvel yap
bğı mü•kerrer sulh tE!kliflerini ve 
bunlarm reddedilıd'klcrini hatır
latmış ve domis-tir ki: 

Artrk kararını;:,, kat'idir. Bu 
savaşta karşı !kaqıya lbu lunan ilti 
iılemd-en biri yık:ılmıştır. Bu a
lerıı<len hırı yık.ıl.ımyacak olan 
biziz. Karşunıroakiler yık>la

cmı.r, 

Hltler. vaziıfelerirı> yap.maktaı 

olan p..ırti Uı;.•e1t. rini. övıni.lş ve 
s&zlerine şöyle devam e'tmtiqtir: 

Alman Dewlel Reisi karşı tara
fı.n banp propaga·ndası 'le alaıY 
etmiş v~ Alman OL'dularının z.aP
teLtiklerl muaı,;;am tpprakları sa
yıp dökmüş ve demi;;til· ki: 

Alman kudret;nin il>u aı'lışına 
mukabil ayıni derecede diiışman 
zayl'flamrştır. Volga üzer.'ll'de 
nakliyat kesilm~ir ve ibu yaz 
haooinin kat'i nffiicesi de if<e 'bll'
<lııır. 

H>tler lbuıırlan oo.ııra, endüstri 
sahalarında elde edilen netlce
leri belirtıtiicten ınnra demiştir 
ki: 

İsti\kibale sooswz itimadım var
da', Geı,en kış müllıh<ş ıstmqılar 
ve teıhlike1er geçirdik. Fa.kaıt lbııı 
kış bunu tatm>yacağlll. 

Führer, partinin ıruıhunı.ı taş<• 
yan Alman <>rducsunu övmüş ve 
Hitler devamla dem[şıtir k i: 

Sa\ a§ın eıhemmiyetir.l t&ınami
le müdrikim. Alman asıkeriııden, 
Alman mıUetind<>n çok şey i&ti
yarı.: Fakat b<izzat kendi nef-

de çok şey ıStenıekt;,yim. 
B r..M lıiilyük •kaygım Almanya
nm mukadderatıdır, iı<ıtil<ıbalidir, 
genç! ğidir. Gıx.e gündüz .şie bu
nu dı.i.şünüyorıım. Bu yü.zden de 
rahat n°dir bilm yoınım. 

Hiiler vlerine .\'ÖYl deı:am 
et~ir: 

Bıze iııdir.Jen bütün darbelere 
mukabele edeceğiz. H'içb; ini u
nutmu:,'Ol'Um, Dil manlarırr.ız ce
vapları.nı alacaklardır. Bu ce\·ap 
öyle müblıi'!ı olacaktır ki akı Ja. 
ı .nı ka~1bed<?C<-klerd;,r. 

Hiiler, sözlerini bitir ken Al-

fk.DAM 

Amerikan 
Afrik.aya 

Kı taları Şimali 
İhraç Yaptılar 

(Da§ taralı 1 incide) 
natıırlığınm te'bl~: 

Pazar sabahı saat 3,30 da şid
deUi bir lıombı.rdırnandan sonra 
Cezayiır mınıı.J<asına lbir ilhraç 
hareketi yapılmıştı... Saat >i le 
düşman1<1 htzlı hücwrlbotları. 
püskürtiHmüşliir. Tam bir sü
kı'.ınei hüküm sürınekiedir. Di
ğ<ı-ı- '!ıraç teşellJbüsleri şimal Af
ri.k&&nın bir çok /başka noktııı~ 

larına yapıJmll]tı<. !Bu ar&d.a O
ran civannda ilira.ç ~ı.-. 
Bütün 'bu teşebbüsler, aktr ka
yıplarla püskürti.ilımüştür. Ami
ral Darlan ve general Juin, ma.
hullinde ha.rekatı idare e~k
tedixloer. Ma~al Peten'n ver<H 
ği emre tevıfikan icap eden bli
lün tec'obirle:r alcrmı.ı~tır. 

Vişi. 8 (A.A.) - lWsmen lbil
di.r;.J,iyor: 
Saıbah gl'lerı hıaJberlere g&e, 

A.meriknn kıt.ak.ıri!e İngilz harp 
gemileri saat 7,30 da Cozayir ve 
ci'Varlarına asker çıkarm•~lar
dı.r. Bil:lıass.a, Ceuıyir limanı ile 
amLra.Bıik dairesi ciıvar1nda ibir 
çok taarruzla.r püskürtülmüştür. 
!Başka noktalard4<ı mütearrızlarm 
karaya ayak basm,ığa mıw:ıcfüak 
oldıul<ı!.arı söylenmek\cedi<\ Va?! 
yet ciddidir. Tupyekün büyük 
ihraç hareketlerinin hazır:.cındı
ğı sanılıyor. Patıar.c veren D(;gıı!, 
ha·reketinın akim kaldı'i(ı sövle

n>~r. 
Oran çevre.9ınde, Oran lima

nına t.aıarrı~ edil ın.i§ ve iki İn
li:z veya Amerikan lool'\·et lbatı
rılınıştır. Oranm ~mda ve SO· 

1unda esir)er aiınm~tr Cezayhin 
büyük kısm.nın 'şg•d edild'gi ve 
bu arada <lurumu.n karı~ık ol
duğu söy l~nnıeı-\tedır. Orandaki 
Fransırz kU'\'Vet rrf doğ-u "·e ba
tıdan kar.şl'hk taanuz.ı.ar y rp

ı ıak İÇ'.'1 ,()11 çıkn,ıc<:~ ... a.r 
Simdilik Tunusa kam hio; .bi.r 

ta;r:-uz yaptn~ımı·~sa da hr,va 
alanına ıbl)nıfoa•.ar alılmştır. 

Fasda Safi've <;ok onemli bir 
asker .çı,bırtnıa lharekeil :vapıl· 

mıştır. Bundan ll>a<jka Feclı!ıala

ya ehemmiyetli 'bir taarn:z ya
pı1dı&ı. ve Meh<lJye'ye b:c~ka bir 
Komandos k:t•~ı iJ-ıra.ç Edi!digi 
de bildir'lmrkte-J·r. 

Londn1 8 (A.A.) - Amedkan 
!kıtal.arı ayni zamand4· hem At
>fmtik lh<.>m Akdeniz sahiller"n
de karaya ~ıkarılmışJarıdır. iBun 
ların hed'"fk>r' ş;ma.J ."..frdo<<la 
!bulunan m~l'V<>r kuv·vel:erini 
i:m.'ıa etmektir. 

Cezayir ıtnııtrr.i valis:intn 
beyanatı 

Vişi, 6 A.A.) - Cezayiı· ı;m,·
mi ~·a','si Clhatel, 'lı«lka h;t<lben 
ne-.rettiği bir beyannamı'?de Fran 
sız~ şimal Afr'ıkasına İr~~iz v-e 
Amer'ı'.rnn kıtala.rının lyaq>l lda
rı hücu:r.<l>ın !halkı tc-essürle ha 
'berdar r"iğ:"• ibildirn.'s ve 'bu 
ara~n,n her ıhang· b r taarruza 
kamı mıid:ılaa edik'()('>ği lıak1:..-ın 

dak~ "'··din )·er'!ne getiTi1eec·ğir• 
il&ve ettikte-n sonra Cc2::.y:r p ... 1 
kının sadakatine 'tin•ad. olu..:· 
ğunu Ye hrrkesteıı va~an~ sada
lk· 'f' 1·e lbtr~'.k ir-:'j n:ı1e<:>eğ.J.t'i "~ 
şimal .Afrika ordtı.•unun vazife 
s·ın.i yaıpacağını kayıktmektedır 

Cew:ıf.'rde Dögol harek>eti 
Visi. ıİ (AA) - C<-zay;,, ci

wın~da 1nuıh<tehl no.kta~:ıra yn
pı.Jan müttefiık. >hra<; harelret'nin 
muva~dak;yetle netke1end1ğı.n; 

ırad)'<l bildirm'ştir. Avni radyo, 
Fa5la Dögol tat~of'tarlarınm <ha
rekete geç~lerini ve durumun 
ciddi rl1 du,ğunu iol'..ve etınıe-kte-

dir. 
Cezayir lıiikiımet kcma.ğı sarıldı 

CezaviT, 8 (AA. )- Ha~·as: 
Saat· 18 de Amerikan tkll\V\-et 

lri Cezav:, ş<lhr 'il<! 2 k!c1ome!;-• . 
re uzc kta bulunan hükUınet iko 
naıJıı~t geı:irmiıslcrdir. 

Darlan Afrikada 
Yıs!, 8 (AA) - DünctePberi 

simal Afr'katia bıılunan amiral 
Dar~an, hükfımeıle tenı<:ısı ~min 
eyi.en-ektedir. 
t~, ;i, ·r Amerikalıların ha

rele:~." l:''vük iku \'\·etler ta.'hs's 
etın o auğu saııı!maktadoır. 
Bu ~ etler, ilk talhmiıılere 
gore ı W b· n kişi kadardır. 

C<W;blankaad örfi idare 
Ct.sc ~İR ca. 8 (A.A.) - Gene 

rah Nog•·<S Fasla Örfi idare ilan 

man milletırıi -elinden gelen her 
gayret yapmaya w hü~ü.n aı:mi

ni son zafer uğruna tııplamıya 
davet etmi.'<tır. 

1 

1 

Füt>rer'in nu~k. saat 18.06 de 
b~lamJŞ ve 19.25 de n'.haye't bul- I 
muştur. 

et.n.iş vıe kıtalıann l>llf lkumMı
doı.ııiğını el İlle aılm ıştı ... 

V;şi, 8 A.A) - Hılbe<'ler na
zulığı saat 12,4Q da mşağıdiıki 

teıbl>ği neşrelımiıjtir 
Casalıla.ncada ilh tiliıl hare keti 

il>a~<mmıı;Jh-r.• MtıOı.a:ltc&-te geç
miş ola'11 general Beı-tılııouard e
si :ııedJ.l~tir. BiT talbut b&t'iç 
bütün kıtalar, ma.reia'li:ıı em.ir
~rine sadıkt.r. 

Casıılblıınca p~ c!>ombe ııçallo 
1-ı tarafından ~dd!l surettıe 

l:ıomiıalamnıştr. 
lJondra, 8 (A.A.) - Almall 

radı).-usu, Touk>ndaki Fransız fi. 
J05unun İngilia; deniz ku.v\Oe't.le
dyle çarpışına.k. iç'n bugünkü 
ıpazar günü öğ.led0ıı oonra de
nize oıı;ıldığını lb~dmıektedr. 

•·ASTA CAllPIŞi>IALAR 
'Ti~i 1 8 (Aı\.) ll;~tfllı·lcı:· noııı r-

J:vj"ın.ın tr•lı'~ği: 

Şt-!r.ıal Afı U!~~ın1l'Pın ge~un ~n ha ... 
ber'.-e-.. ı' .güre, F-a::.'ta çc·tiu ınuh:.ııebc
lcr o!ı.n.:::!ktnd..i.r. Cll65b · !")O& <·t;lki~a
rında dcto ·7. ındl&rebe!' 1"• o~~ıyor. 

K~iıa!J,J l.I. S\::.f \L' Ftuc-.l..t'~"S ÇllA3.n 

.. ~rıJ.-Utt 'kı-td"a.raı.ı. v.L&i!.rl. ıegc 
çe.h .. '"'"!.'*~:·· ... O 'Z'ry''.ı QoğLıdan ve Oa
tıôJ.n gf' 1 ·n ku.V\'l.'1-:~rlc çrvl ı~.ş
tir. Arze\··ıe Oı-a:ı ~rJ'.s nda nı-uha
ıx.b c:ı:c,> .. t~ .. ''-~r-d' .• 

Londra, 8 (lLA.) - Şimali 
Fransa Afrikasına bu sabah şa
fakla beraber ba.~lıy an aliker çı
karma harekeLindcn cvYel Ame
rika ordı•Jarı Başl: mcı;fanı Gene
ral Eiscn'lıower, Şimal! Afrika
d,.ki Fra"'5ı:z ordularına ve Fran
sız milletine lı:tabrn aşag.ı:lak' 
mesajı ıbu sabah Ttl'rklyc saati 
ile 4 de raclyo u~ ilen C'lmj,+ir. 
Ayni ır.esaj '·' ne bu .. ;ü'bab Ş. n.ali 
Fraruu Afnkası Ü.7.t;ı"ir.dc L. .• an 
uçaklar tarafıııci•n rnat:bu olarak 
ahaliye attlnııştır. M~aıda '·"-· 
cümle deniliY'or ki. 

Bız, s ızlerın d•-s .. lü.1kların . .:.a .::!Ü
\•en yor ve ..,;blrJ:ğ:n:z.i tal p cci
yuruz. 

Size karşı Jı,;çb:r \aam.:'2: ha
reketir.de .bulun:uln:ur.ası i<;:n 
kat'i enıi.rler verdim, Bu emirler 
bcttı?.>lıi sizlerin <!·o fıyni vaziJoti 
takmmanııza bai;Ldır. Il.>ı ;ıan.gi 
bir anlaşmamazlıga mc)·dan oı
rakmamak içi.r. bize aşasıdab 
işaretleri veriniz: 
G<iıxf.&Je~ biıib'ri üzcrlile ce

kilıniş bir Amerlkan, lfr Fran~ııı; 
bay ağını veya iki Frars:z '- ı.Jı·
rağıw gtisteriniz. 

G<>ee!eri projd<;.örlerin;zi mnı.:ıt 
bir vaziyeotte havaya tevcih edi
niz. 

Bı.mdan lbaş.ka askeri emı.iyek 
bakıımından sizlere 6\oğ ıdaki ta
l~atı verm.tye n .. e..:.0ı;ı, !b+rlunu
yon.uı. Bunlara itaat etn: ·mek 
ıbİ!Zc kanıı hasmar•e bir lıareket 
ola·rak tefsir edile<ekt.r Talima
tımlll şvnlardır: 

Bütün !harp geır.il<>r-n<- ve ti
cal'e't genl ler''Ile: Bı:lundu~nuz 
yerde kalır.tz. Gemilm~"'dcn 
'hiçbirini ibatırmo~·a veya sak;.t
lamıya kakkqmavmız. 

Bütün sahil rrüda!aa k:1'ala
rma: Bataryalar.ıH'ı ve'\·a diğer 
lharp vasıtalarınw.ı ~oldı.:rnmyı
nız. 

Büıtını hava km'\·etleri O:>'trllk
lerine: Yerden !ıavalaıım<ıyınız. 
Bütün uçaklar normal şek:ilde 
bul:unmıya mecıbur oldu-klan yer. 
!erde kalacaklardır. ( 

SiZleri sil.alı arkad~ı "laralıı 
Fransayı i.<.'lilıi etmlş olanlara 
karşı mÜ!Şk'<'ck bir Sa'('aşa davet 
edyaruz. 

----<~- . 

Pirinç fi atı ____ , __ _ 
Bir kilo pırıncin 
110 kuruşa satll• 
ması muhtemel 

T-0syadarı şehrimizdeki alaka
dar:arc ge!en habcr!ıerdt'n a.nla
şıldığ.na gör(' pir;nc:n azami 
satış fh·at orada 85 kuruştur. 
1'fal1a1li idare, t{''15:! ç-ık::.r~a.rak 

sokak sokak W ı~ rbp pl:.rincin 
85 kuruştan fazkıya savılamav'
cagını ilan etm~tir Şu hale na .. 
zaran şelırimi7de piriıccin 110 -
120 kuruşa satılması lazım gele
cektir Esasen ""'ır mizd.Pk ta
cirler, hu fiıyatlan yuksege pı

rinç satı'lmasını ·cap ettir1ecek 
yüksek fiyatlı anla.,malara g.r
memekted'rler. Toptan 155 ku
ru~ üzerinden ilerı surü•en Di
be;, pir.nçleri isteksiz ka~lan
mıştı,, Vil;iyelimizın de pirince 
azami fiyat koy~ 1.abınin e
di'lmektedir. 

Şlmalt Afrikada 
bafhyan harekif 
V~ 8 (A.A.) - Amedl<& 

Blrl•şC: Dev:...ı.ıen ...... Ru:;welt, A
mcı.,Jtan rıl<.arun& lwrolao1.lori _,,,_ 
da llU dıeı:n<>ci n~r: 
~ ordusunun ç*>o ha~ 

ıo.ıı~. i~ hılva "e <ieoiıı lruv
vm.leri ta.Ta:f"lllde-.n- yardım e-d.ibnıek,.. 

te oldutu eit>l, kıuvvet.<'riıniz, pelı: 
~. İlllf' !• orcN.uı.ıa mensup 
milhim ,,_'!'da ....,. 'Uın!!rıleı·iyi. · 
<tot~~. 

&r m>{Şadc müttefik.lec _....,._ 
ti, Amor_, lı:umllJ!lılBl ai>tı.ı>d.a "'° 
MJEıor®. ,.~,.. olan Jmcillz .,,._ 
t~J.1o .,... ... bilimde, Mih\'Cr lnıv
ve<,cı11Mt pıınl>[ veya bıııtl Mri<WllL 
hcd""1Ci ıı.r nd<>lliy< işg~l eııme!er>. 
n-e ı1J)ıı1i'lııİ. ~ ve anut.aarc~ 'vvcl
J.eı\ Amer'.ıl<an<o AUlınt'l< ~e 
lk&rııı lı.cr!ı...-.0 bir hüeuım !çiı:ı bir 
~ r~ imünden mat..ruım eıtıne1c 
gayei.ylc yll()ıtrnak'1ad..-.. .9u. hıU'e

kct, bundan bata• io;hı•ı"rmı rnüt.. 
tııti.lı:l"'"°'"' Ruıol~ ~ <le müıssir 
br tkıinci l•epbc vıaz.iftış.ııni, .rı.örocdt

tfr. 
&.ı h.ai~et, ~-6:: mil~t·ıJ, .. M 

\'t•A goli.ş ru:aty:lsta b;r han'lıt.·~ o-l-a .. 
~ .,_ . ., çok ntuhWmcldi.r ·.k.i, A nıwı 
ve italy ı:n1a ı 1'ı:ı•::!ırıdıın A.!rlk<ırı"" 
ı 1:ı.'!"s1 llfil: Ti.ar ' n ıtaaırııı.ıccu taro edıe
ı·& .. li'r~s~:nın kuırtl·:-.lıın.:.sı Yi' ye.. 
ı~ gııp-trr~ıırr.cr-4 hususunda tarihi bil' 
~ .J'XP-e-t ~ta t•-de<:ak.tir. 

Londra., 8 (A.A.) - Mütıtefil<ı 

kuYvetleti umu.mi k.ııral'g!ıtlı a
şa,gıdaki tefolği neşretrr.'ştir: 

Müt1e.fiık ktwveilcrı uomuımi 
kar.,rı;.'ı!ıınm ib.irkaç aı-'Claııiberi 

Londrada tesis edilm:~ bu!un
m~ktadır. 'Dünıgeneral E'senlho

wpr mü•ldik kıuıvvetleri Başku
manıdanhgına tayın olunmu.~ ve 

İngiliz ve Amer;kan ı,'-'baylarm
dan miı rokk<>p cbir kur m.&y hey

eti ;')eç !-..n .ıtır. Şimal Afrikanrn 
Mibve.r tarafından ·tı:<l6ı l 1di

rli valunlaı;ınca Goe .. ernl Ei,,sen
lhower ilP kurmay h<:>y'cti halen 

,·:ınılmakıta olan lıarl''"itm tatbi
kat.na a;it planJarı tanz'm.' baş

ım ,ıaroır. Bu tek kumanda bü
iilıı kara, Jıava ve den.z İngiL~ 

ve AmerH,an kuıvvetlerini çev
resi içl'ri.1-ine alınış 'butwur.ak

t•dır Bu kuvvdler halen yapı
lan harekata •Şti.raık e!mektedir. 

GeıJ.Pral E.isseılhower ayn.i za
manda Anupa ılıarekiıl sahas.n

'faki bütün Ameıik.an kuıvvetle
rinin lrumandanJ.ıogı vazi:fffiı.n; de 

ifa ,.tmektedir. Mütteiilk lruwet
leri umumi kı>ra!'giılh >ıı ın ~uru-

1 u:şu, börl""ik mill-etlcr tarafın
dan haılbin taarruz sadlha.sırun 

'b:ış.langııc nı tt»kil etmiştir. Bu 
haı:'{l sahı:sıııda1ci ~n:a.n }a te<V'

hi,; en-.eldcrıberi ln.giliz ve A
merilkaıı liderleri tarafından il

tizam ed' l noiş !bulun u·;ıordu. Rr 
ka<:: zama-ndatı!beri tek kumanda 

~eklinin lahakıkuk etl!ri.lm ş ol
duğu halen tatıbiDrnt safhasına 

~i.ren harekatın ba.şlaması.ndan 
evvel halka bildir:lmeıniştiır. 

r-Doktor - 1 
\. Diyor ki _J 

Yağmur su arı 
İ:,'ia.nlJı.ıı., n her t"i ıı.le leıtros 

ydk: ... O'~ bi~e mk Gık kes. ~Jw. 

Ya.Şm.ır ITW'\""imıi de ge!di, Yağ)irıuc 
Bl!'.'l.."ıın:ian ~ edıebil.i.rf.q_ 

P_bt. ıJ.>; ı• çotdanmıızı\1\1 s.~~.c'!!k-
laı:rı.ıu:ırı ~ o!W""Gic YaiırnUT suyu; 

haı\.·.as.ırz, a.g.ır. h.auru. gü9~u1·. Yı11ıtmuı:. 
EJU.YL.i. ~a Lt'Jn'.z bir su iae dıe, alt 

oıçlarda i<ıpla.uaıı yağmur SlliYlı.odti 
haı...."3rllaın, e'"ıler:n ~ 'lro.rat>

mıı; b;. çd:: toz ~ i>'..ıun•o~L·r 
& lıtıkımd.ec Y'liiımur su,,...,, ~l· 
m(f.c ;çJıı, lıir """" t.eır.,.. e~ 
~ - liiızıımOOr. 

F<ıbıt, bi<r ı,Uc ev~~ iodı "'4jnıu.r· 
dac dl>lmuş .. rnıçlurdı:ıo Jlaty<l:;ıJ..,_ 

msl< :ııı.n:n!ti ,-arrur. Bll w1'ın le
omizlerı;e,a;_,n ku ll&'>mcık z:ı.nıorJ ı.chr. 

Bu Ot>Y'U ~ıı..l<mek iç;n l'"'"'n m!l
yo<Ma bor ~ llÖ7. ~ kullo.
m!"lıf', Yarıi, 500 - 1000 :r.ıetre ~· 
b'1r ~"" göz taşı aıtıl<ı:ııaık ""· ;st.ijıa. 
de eau;, bir lıA!'e gelinilcbi!ir. 
Yağmur ~ı~nu b;'.lb58a sa.ç yı.m

rr.cı::it.l. irulla.:00ıbilin;Uı:iz. SaçI.a.n yu-... 
ımJŞllik tutar. 
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Beyin paketini 
getirin r 

M~ söıııdilr: 
Bir Sııçraı:sı.n çek.inge, i1ti SJÇ

rarsm, fakat ~de tıııpı yu
tarsın! Oıı un gilJi biılm aşçı ve 
lıoltantııcılat da lbic sıçraıhlar: 
Dükk!nlarındA herkese istediğıi 
kadar ~ ekmek verdger. 
Şimdi de yine bazı o\olı:arıtacılar 
<kinci sıç.ray1Ş1 tecriii:>e ediyor, 
bunu da: 

- iBeyin p.Jl:eUni ııetirin! 
Şe.kıi nde Y'"JNYOıbrın!f.. Cfı, 

ne .al&: 
- Ahmet, bey;n paketini ge

tir! 
Der doemez hatırlı m~terinin 

önüne garete kağıdına sarılmış 
oluak yine karnesiz ekmek ge
liyıormu.ş .. Ya.saklan b""r türlü 
kulp uyduranlar, bakalım, l:ıu 
yeni usul.ün de !ayası lböy<ece 
mey-dana çıktıktan sonra neye 
baş vuracaklar? iHem bej'n pa
ketini getir! de ne demek? Bu 
müba.."C.k şe~. ütüden gelen el 
b'se veya çamaşır, çoluk çocuk 
~n çarşıdan yeni alınml'j 'biz 
ka,; ç>tt fulin, lastik v~ya h;.,r.am 
t.:Jrııru değil ki, insan bunları 
yanında taşımaya üşcns<n de 
ögie vakti vera al"jaın üzeri al
ma·k üzere b>r Yeıe bır2ksın. Bu 
n·lıayet yüz elli, grnn',ık 'b'r ek
me1{tir. Eunu saı'ba1.ılc~·in ge-çt:r
ken aşçıya hırakn ay& ne ha
cet? İnsan onu ,emek zamanı 

g-elinceye kadar Pekiikl. cclılııde 
taşır. Bazı lokan.t.cılar yeni lb<.:1-
duklan -bu usul.ün de fuyast<;ık
tıktan s.:ınra bGkalı.rr. nasıl lbir 
ihl'lıc-ye bas vurac,~aı-., Fakat 
de<l ğim ğ;b; b.r s~rarsın çekr
ke ikincL sıçrarsin, üçuncüde 
apısı~ kalır~ın! 

. 0$man Cemal Kaygılı 
----= 

Mliii birtiğimiz 
tam ve 

kuvvetlidir 
(1'af tarafı 1 i.ııcide) 

saldırmak muvıızenesi.zliğini gös
terecek ı!ıerlıangi bir yaJı.ancıy:ı, 
bu galletinin ceuısıoı )'ıldınm 
haile ve o miitearrna boğmak 
sıınetile verecei:'v:. Yine bü.tün 
dün~·n, bu aı.imli kararımızı bil
....,1<1edi.r. 

Dünya kavp&1nın dördüll<:Ü 
yılı içinde dııhi, önümüzde daha 
kaç harp yılı ccçeceğilli kestiır
rock güftiit. Her türlü maddi ve 
manevi tahammül !rırdret'mizle, 
bu dünya feliı.ketiııiıı sonuna ka
dar eli sili>lılı bekh ec~ğü. 

Harbin, nı>r.mnl iktıo:ıdi ıııiiııa
sebetleci •e düaya tk:autiui 
ne hale getirdiği meyd~ndadı.r. 
Dörtbir hırafı.mu kan ve alc~ 
içindedi.r. Bu şartlar i-;inde iıH
gün lıüyüyen ve l.."UV\ etlenen 
Tii:rk ordu...unu ayakla tut.ııı;;k, 

valaııda~lara eMıetıe biı l.ıık..m 
n:abrunıjyet ve fedakarlıklar 

Wımi! ed~celııtir. bu Ic<lak~rlık 
\'C ınalıiuruiyetle.re katlaıınıak 
en başta gelen vatan n memle
ket borcudur. Tfrrk isliklali ve 
Türk pay!darlıığl için icap eden 
cJıer tii:rlü şahıs ve nefs feragat 
ve fedakarlığını yaııacağ12. Her
g<ln daha arlınli ve kuvvetli. ta
hammiilü.nıüz daha artın~ ola
rak ayakta dıınıcağız. Çünkü, ö
niimWdffai yıllar karanlıktır. 
Bidiselerin nelor dıoğuracağinl 
kims.c hstireınez. Am l\lilli Şef 
İnönü'nün krymet!i direktifleri, 
vatanı selilıınete ulaştıracaktu. 

Hepim ibu.na inanıyoruz. Türk 
milli: bi.rliği.ıı.i lıoznıak, kundak
lamak h<!vesine kapılaıılan ~u
nu söylt'mek yerinde olur ki, bü
tün tarih boyunca şeref ve is~k-
131 rçin yaşamış bulunan büyük 
Türk milleti, bu imtihandan da 
alın aluyle çıkmasını bilecektir. 

Ş0KR0 AHMED 

------------------------~ BU ÇARŞA.'\<IBA MATlNELEKDEN ITIBA.REN 

SÜMER SiNEMASI 
Unutulmaz lhatınılar bırakaca:k, Fooi bir Dram .... 

Adli bir hatanın müthiş tarillııçesi .. . 

~DRAKDN 
VAŞDVAlbDM 

EınsaWz filmi talidim edecektir. Baş Rollerde: 
HE!l.'RY FONDA - MAUREEN O' SULLİV AN 
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DÜNKÜ LiK MAÇLARI 
ÇOK SÖNÜK GEÇTİ 

Fener bahçeliler İstanbulsporu 3 - O yendiler 
G. Saray, Beşiktaş, Vefa rakiplerini mağlup etti 

Ll.g nı<ıçlarma son Bulgar maç
lar111ın vcrdd€i hızdan sonra dün 
yenider Şeref ve Fener stadla
nnda devama başlanmış-lır. 
Maçların tafsilatına gelince: 

Beykoz l - Süleynuu:ıiyc 1 

Fcneri>abçe stadında günün 
i'.lk ka~ılaşmasını Siileymaniye 
ile Beyk<>zhrlar en kuvvetli kad
rolarile lıakem Ahmedin idare
sinde yaptılar. Maçın birinci 
dcvrooi Suleymaniyenin üstün 
çahşmacile geçti • ve her ı;]cj ta
kım birer sayı yapabildiler. İ
kinci d.-vTede ikıi taraf da çdk 
favuıllü ve htrçın bir oyun tut
turdular. Bu arada Süicymanı
yeliler bir penaltı kazandılarsa 
da bundan istffade edemediler 
ve oyım l - 1 beraberJ.ikle nJha. 
yctlendi. 

Gal;.ta.:aray 5 - K"sımı>aşa O 

!K'ncJ oy·unu Gala~asaray - Ka_ 
$ımpa~a takımları hakem Adna
nm idaresinde yaptılar. Galata
saray !.Jar bu maça bugün şıOy le 
bir k:ıdro ile çıkmış bulunuyoc
lardı: Osman - Salim, Faruk -
Orhan, Arif, Kemal - Gazan
fer, Muzaffer, Cemil, Baıtıaros, 
H>kmet-

Oyun başlar ıba§lamaz Galata
saray Jı.akımiyetı ele aldı ve i!k 
dakika Cemilin onu müteakilben 
Gazanierin ve Hıkmetin aya.ğile 
yapt:ğı goller sayı aded.ni doroe 
;ık.ardı. Ba.ıııdan sonra Kasımpa
)'alılar çek canlı hamlderle ra
kcplerine muıkaveme'le başladı

J;,r ve devre 4 - il Galatasaray 
leh.ne b.tti. tkinci devrede Gala-
12.ôaraylılar yine hücumda hakim 
va::lyette .'diler. Bu esnada Hik
met takımının beşinci golünü 
yaptı, fakat bu gol Kasımpaşa
lıları enerjiye dav"t etti ve cıyı.>
nun sonuna kadar Galatasaray 
hücumlarını mu<vaffak.iyetle dur
durmıya mııvaffak olan Kasım
pa•alılar bir ilti gol fırastını da 
kaçırdılar. Ve oyun da bu suret
le 5 - O Galatasarayın galeıbesi'le 
n L~ayetlendi. 

Feneriıalı~ 3 - İstanbulspor O 

Günüın ve haftanın en miilh.im 
1carşıl3şmasını teşkil eden Fe
nlrbahçe - İstanbulsp<>r mı.çı ha
kem Şçz.nin idaresinde oynan
dı. Bu maça San-tacivertltler 
şuy le bir takımla çıkmış bulu
nuyoflard>: 

C;n"t - Muammer, Murat -
Ömer. AL Rıza, Aydın - Fikret, 
Naci, .MWıdat, Rebii, Halit -

kalecisinin hırtası yüzünden i:kin- ı sayı dıılı.a yaptı ve devre 3 - () 
c'. Fener golünü yaptı. Artıık va- bıtti. İkinci devrede Beşi.ktaşlı-
z.ıoyet teıbellur etm~ bir halde Jar y .aıe ayni hakimiyeti tesise 
i<li. lstaııbullular ootün ku'l!Vet-1 muıvaifak olarak iki gool da!lıa 
!erile mağlubiyetten kurtuJ.mak; yaptılar ve oyun 5 • O Beşiıat.ı-
için uğraşınıya koyudular lbu a- şın gaD-biyetile ilW\ti. 
rada ve oyunun 32 nci dakika- · ' 
sında yine Ömer bir ikanşıiklık- . -- ' ; 
tan istifade ederek gıizel lbir şüt
Je takımının sayılarını üçe çılkar
dı ve Fenerlilerin Ömerin akıllı 
ve iradel.i oyunu ile sahadan 3 _O 
galip a)Tıldılar. 

Vda 7 -Taksim 1 

Şerci stadında ilk karşılaşma-
yı Vefa ile Taksim yaptılar. Ha
kem Tarıgın idare eıttiği uyun 
baştan nlhayete kadar Ve<fanın 
baıi:z hiik:tmiyeti altında oynan-
dı ve Vefalılar günden güne dü
zelen takımları sayesinde yc..ük
leıi tek gole yedi sayı ile muka
'bele ederek sahadan 7 - 1 galip ' 
ayrıldılar. 

Ankara at 
yarışları 

Ankara, 8 (Telefonla) - Son
balıar at yarışlarına i>ugiin ipod
romda biiyük •bir kalabP!ık ö
nünde devam edddi. Yarış neti
celeri şunlardır: 

Birirn:i ·koşu: l - Kader. Gan
yan 235. 

İkincı koşu: 1- Vido. Ganyan 
150. 

Üçüııcü koşu: 1 - Gonca, 2 -
Davalaciro. Ganyan 190, plaseler 
IJO, 160. 

Dördünoü k u: 1 - Ta. '.an, 
2 - Bora, 3 - C~ylfıntek. Gan
yan 315, plaseler 15-0, 150; 120. 

Beşiktaş 5 - Da\Uİp'4'1 o 
Şeref stadının son oyunıınu 

hakem Feridun un idares:ınde Be-
şiktaşla Davutpaşalılar yaptılar. 
Oyım lbaşlar başlamaz hiıJcimi
yeti ele alan Beşiktaşlılar ilk 
gollerini Şeref vasıtasJe 'kazan
dılar. Bunu müteakip Şükrü lki 

Beşinci koşu: l - Sekban. Gan.. 

'rf]ır.:· ' ' ;:l~'· i.,tanhul Bo·le<Eyes! 
1,;ı ŞEUİR TİYATROSU 
il Saat 20.30 da 
KOMEDİ KlSl\D 

Asrileşaıı Baba 

Her 

Yeeıan: Spiron, .1aıs 
T~sı: A. Hacopu.J.,. 

Çarşamba ""at 14 de Çocuk 
'I\yott'(MU 

Peı~ıbı• günü Sli'.!n.t ı~.30 da tari
hi ınGtine. 
Pazıart('si günü Dranı, salı günil 
Ko~di tiy .... tro:on kapalıdır. 

sat•şları 
Şehrim ·ule lbalık satışları ço

ğalmıştır. Balıo~. Boğaza sk!ştı
ğından y •• kafanma'.arı kolay aş
mıştır. Balıkçılar C!<'miıyetinın 
koyduğu esasa göre tutıılan ba
lıklar öğleye kadar iılıracatçı1ar. 
sahldıktan sonra artan balık'a< 
had:ka satılımaıktadır. Her gün 
daima ihalkın iJıtıyacından faz
la balık saLşa çıkarılmakta, d;;-
hıldekı fı:.;at, :hraç f.yatından 

dört beş mislı =uz o1maktadır. 
P ·'amut ç•ki'nıi<tir. Kılıç ye 

yan 255 ıkuruş verd.. J 
Gonca - Tarzan çift.i de bahsi 

müşterekte (620) kuruş kazan
dırdı. 

• T AKVil\1 • ı 2.Teşrta: Pazartesi 

1361 
Hicrt 

Cim; 313 

Vaklt~r 

ı942 

9 
Ay: 11 

1358 
Rurnl 

27 

Kasım: 2 

D S. D, 
' 

· ı, E
1 

z a n

44
ı Vasa~ 

b~~e°' 17 Ol ~I 4~ il 
lk;ndi 9 400311146 40 

·~~m 1 ~ 34 18 3
5
1
7 

•'•.m•'•' •"----.:..•1•2 .. ...:0•2..:..m5._...;()()-. ... 

bir k~ç ·güııden'bE"i u.;kumru a
kını başlam~-tır. Kı',cın kilosu 
80, uskumrunun 60 1 kuruştur. 

Her gün tor k y:~·en halk, us
kumrunun 'oollanmas üzerine 
bu cins balığa rağ1bet etmcğe 
başlamıştır. A~am üzıeri saı
da!lara doldurulan baJ..:.ılar lk• 

1 
ı;c;.n her iki sallı;'ine ,gö:Urü~e
r<k ucu?JCa sı;1ılmaktadır. 

Oyuna her iol:ıi takırr. sür'atle ,i 1 
ba~lauı. llk dak.kalarda iki ta- • 
ra!t.. da bir hakmiy•t hisscdil
mıyor'.!;;. Fenerin hücumlarına 

bcaıı'>t·isporlt>lar da pd«i liı mu
kaiıele edo/Ol"lardı. Bu arada Fe
nerli Mü-zdat bir çupışma esna
sında sakatlanarak oyundan çık

Kadıköy Vakıflar ~4üdürlüğü ilanlarll 

ll<iküdo< 

Boğa~ 

Ü<t<:iıdaT 

M<ıh.11: r-si N~. 

M,urat Rı·is &i!ıo.hdar bahçe 50 

Baş.1bahçe Ş.>Mllok 58 

Altool zade Ks>;u yolu 36 

:Peş .... hahçe T<'pt' camii 6 

C'nsl 

Ev 

Ayı ık !k.ira61 
L. K. 

4 w 
Ev 14 00 

Ev 2 W 

Ev 3 00 
tı V? Fenerliler on kışi ile oyna
mıy'< mec<bur oldulac. Bu mec
bur ~·et Feneri lıılç şaşırtmadı ve 
İsta,ıbıJJ.sporun hü:umuna mu-
1cab·ı onlar da seri halinde akın
lar yapıyordu. Fakat hücum hat
tJnın be<:.:riksirtligi sayı yapma· 
!arına imkiın bırakmı~ordu. ; ... 
h1yel devrenin 4~ ne' dakıka
sını!a s2ğ haf Ömer ıw.ak!an b'r 
~ülle takımının birır.ci g:ı!ümi 
yaptı ve dt·vre de bu s~re1le 
1 - Of rn.•r lehine b:ttı. 

İkinci d~\ rede ıki takım da 
daha canlı idi, !a:<at Jo"enerlıler 
b:ı t::nmda niısbi biı hakimiyet 
tesis ~t>n ~ bir v•ziyetıte idiler. 
Bu ü~tünfük sayı fırcaılarını kul
lanmalar.,,a imkan nrmcı.ken 
24 :.inci; dakikada Fikret hix 
seriıt>st vuruştan İ ~t anbu lspor 

A:.r:neı.~~I 

Bı:>~~!çi 

Ca1c·::a'3 Tavu3' 12 

A <:mdagı Doğ Delen 

Hü mı:y e Jl 

Dl ldctın 9 0-0 

G'1zıno 31JO 00 sı•neJığ• 

Ev e oo 

Yıjrarda cirıııi ..e mevldJerl yazı: yerlr-r 31/5/9H yılı aonuna 
n" .. diet:r k:<tr3.ya V'i'rihı.,c'fk ti.zere llfııınl '\."Cı·ıJm4ir. ihıaı:clcı l 20/11/942 

~ ........................................ ~ 1 f11hiserlar Umum Müdürlü_ ünden 1 
Ket.en horllAtıı 

Keten hortum 
!!5<> ıı1ıt: l: e 
300 • 

1 _ Yulkaıoda c:ru v.e mikdnrı yazı~ı k~n hortll'JTiloı .. r rrumuneısJ. vt:Çht
le P"Z"ı··:iıla satın aJ,~r. 

2 _ P•«arl"-10/tt/9-12 1arihme rast.ayan s.th gurıu ·<ı.t 10,50 dıc Ka-Oa-
t.c:.ş'".a le\'QZım ş·.bestr-<.•e!ki. a :11n koıme:-)'cmu:ıda y;;;pılacnkt.f" 

3 - N • ~·.,,. h<r gün öğ)C<l<:n son.."1. ·-Ozu ll'tçen şı.ıbec>o goru• bol r. 
4 - bttk cr:..'1 pae:a.rl~ tçi.n talin ohaıJn gün ve- sııuıtıe °O 15 i'J,1\'('n

rr~ para!a.rilr birl~kte alım !kom~}·onuna gc-'.rnelcri 6hln olw1t;1'. (885) 

iKDAM 

lstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askeri Kıtaat ilanları 
9/ll/194t PAZARTESİ 

7.30 Proılr&m ve rnewı ""'' ayeorı.. 
7 .32 VıJcouxl\- c;.Jcclf>...,illn. 
7 -ıo AJar..cs n...ıbeı-1-e-ı:ı. 
8.30 Mıüz'.lk: 

l2,30 ~m vr n..em oaat ayan. 
12,33 M.Ul.ik: 

Sıtıı· e<t 
i~aıc 
Pra.ıa 

L~hcrıa 

12,-15 Ajan• tı<ıb.•rı..ri. 

13,30 M.lıı:k 

18,00 Proğ~ ve nlfm. saat Q)'8rl. 
18,03 Müz'k: Foı<;,J ıhey8". 

Mlıhtı"i! n.afç-Jiyıı.t 

Sıgor ti< 18,f.5 M~: 
19,30 MMıl<!ret saı;< 3(7arı ve A-

2'.ey1>.n Yliİ'l 

\"nkett• 
KU!"U \)t 

jooııs haıbc·rle,-;. 
19,45 Serbest 10 clo4<4;a. 
l9,55 MOt!k: Sı>1'kı w '°ıi<iiler. 
20,15 R•dYo oızt-cer.ı 

Samgn 
Sığır eti. 
KııyruAC'!'l.:. taıramGll 20,45 M>ii..ıt: 

2 J '00 .KorM.ışma_ 
21.15 ~= 
21,30 K<>nll$ma: 
31,45 Milzıılc: 

:?tı.30 Mern.':~t Eaat ay.arı, Aja.ns 
bai>erlr-ri \~e Boı .a'.ar. 

Dr. Bah: Cemal 
WKlltAN ID~KİM 

OAUİLiYE ll1ÜTEHASSISI 
Divanyolu 104 

22.50 Yar~ pr-..>g··;ıom \,t" knpanış. 

Kuru Üzüm 
satışları 

Şclırimiııden şark vilayetleri
ne 10 lbin sandok kuru üzüm sat
mıştır. F:yatlar 70 ile 72 kuru§ 

arasındadır. İzmirdcn de son 
gıin!erde <ehrimize 60 !lı>n san

dk kuru üzüm ge~!n1stir. 

M c:.ıene 1Uıtlwf: 2..5·1. T~l ttlll 

Züh:-eV:.yc ve C:!-liye rrrutPbaooısı 

Dr. Hayri Ömer 
()gleden ronra Br·yoj"u Ağa Camii 
k;:ıı~;~ın.Ca Hasan Apart. No. 133 

TeJ; (3586 

DEVLET DENİZ YOLLARI 
9-11 942 -· 15-11-942 tarihlerine kadar 
muhie:if hat:arımız.a kalkacak vapurların 
isimleri ve ka:kış g Ün ve saatl~ri ve 

kaikacakları rıhtımlar 

Karadeniz ha.tt, - Saiı 4.100 dr (CUınhur:~t) cunıa 4,00 
c!ı· (.1\C{,.,,u) G .. ı ıııhit:ım_-ıd.an 

Bartın hatıtı - c urrJ:t•,. 18,0 de (KOO<:ş) Siı'ltr·ci 
)'ıhtL'lll!1tl<.Jı . 

llfudıınya hattı - Rl.za!°!t•~, ÇJ!"~qy;(,J, Cutl~a 9,00 da 
CM- ·r.:k .. ") ru.."":.t.rtr·~ 14,00 ~ 
(Trt;.;ı, Pav:r 9.t)(J d:ı (M .... <:kaz) 
GalalJ t'.iılı1ıtllıl•ı<lıan. 

BarıdlZUla ııav - Rı11Aı.11.t't>., ça,,~n~oo ve- curna 8,15 
dlr. {Tı·ak) G:::dıata. rın~:rn.G'Kk\n aırrıca 

ç::ır~ .. :1b"l \"e <:tın ıa..rtP .. : 20,00 de 
(Anota,.t.1) Topjhaaıe rılıtnıı:ndaın. 

Karaboga ha.ttı Salı W' cuma 1900 da (Barbı) 
Tuphur~ ı ıh . ..wn ı edan, 

- Paz.a::' 9,00 <la. (Anta.y\'·~) ToplMı.nc 
rıhtmııMnıı. 

~· Jı]ı; IUlftı - Çarşr<ni:ı<l 12,00 d<o (Bı>rsa) cumo~

tcsJ 12,00 d~ (Ülfl<'n) S r:- ci rıhtı
ınınd~n 

İzmir Sür'at - Pazar 13,00 dıe Cİ:.:trJr) P~,r~-eım.be 

13,0 de (Tırlırn) G:ı.:•ı:ı nMımırulmı. 

- Cu:ma 18,00 <'• (Çanc!i;ka!eı Sir-
kııeol r!lht:nımdan. 

NOT; 

Va.pur 9C"ferle-ri hakklJl(la hfl'l' türlü ma.lü-nat a.!;.,._;ıda telefon 
numara Jarı )"azılı accıal": +•rir:ı 'zclen t" grt·" !lı bdinir. 

Baş Act'nte Galata - Galata rıhtım: L.nı:ınl::.r umum ınü-

1 Şube occnt,.J;ğl 

Şu.b"' acentpiiği 

Gal.a.ıa 
cH:ı·lügü binası all:nda 42362 

- Galtı.L~ rıht~nıı rr.ınt.ıka liman reisliği 

binası <>lt.J...,ca 40133 

- Siıılr.ıt•ci Yoicu Sah.r.:' 22740 

y·· rkiye iş Bankası 
1==KÜÇÜK CARİ 1 ESAPLAR==I 

1943 iKRAMiYE PLANI 

-~ 

Keş1 deler: l Şubat, 3 Mayıs, 2 Ağustos, 1 İkin.:iteşıin 
tarilıfori.ıl de yapılır. 

1943 ikramlyei erı __ 
r-======~=..:...::; "' 

1 adet 
1 • 
1 • 
1 
1 
1 
1 
2 

• 
• 
• 
• 
• 

1999 
999 
888 
777 
666 
555 
444 
333 

Liralık _ 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
> 

1999.- Lira 
999 .-
888.-
777.-
666.-
555.-
444.-
666.-

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

10 • 222 • - 22;!0.- • 
30 • 99 • - 2970.- • 
60 • 44 • - 2640.- • 

250 • 22 • - 550-J.- • l 331 • 11 • - 3674.- • ) 

Türidye İş Bankasına para yatırmakla yalnız para b'rikHrmiş 7e\ 
faiz almış olmaz, ayni zaman da taliinizi de denemiş olursunı::. 1 
-..-... ııımıımm ......... ~ ........ ...__,· 

100.00-0 
ıo,ooo 

:ıs.ooo 
ıo,ooo 

1,000,0011 

50,000 
132,0-00 
ıo.ooo 

i33,000 
422,000 

4f,808 
33,333 

90.000 
2500) 

5000) 
1700 ) 

J 9,!XI() 

40.00-0 
184 800) 
68.000) 
63,300 332<ı) 

44,310 221~) 

11,500 ı9tll/94! 16 Geı.tıolu 

l080 10/ll/9~ 16 Gr·Hıo!u 
292'5 12/11/~2 16 Gel-Ooitı 

3375 16/11/11-12 17 G<oliboiu 12()0 

21,P99,76 1649,98) 
21,999,78 1649 ~) 

lS/11/11-12 H ,30 İanir Lv. amir!'i:'. 

l~ııııı-ı2 ıo KaoQınooi, 

18/ll/&42 J5,30 ıu.m; Tupcwior. 
(1612 - 1155) 

• • • 
5 ton patates 4 ton kuru soğan 2 ton pırasa, 2 ton lahana ve 

2 ton ıspanak pazarltkia sahn alınacaktır. Evsaf ve hususi şartları 
kcm.syonda _görülebilir. İJıalsi 12 /11/942 per.şemıbe günü saat l ı 
de Y•pılaca~ın<lan talipleıin kat 'i teminatlarile birlikte Harbive
<le Yedek Suıbay okulunda satın alma komisyonuna mürzcaa:İeri. 

(1634 - 1216) 

••• 
Mütealıı!:ıit nam ve hesabına 4,250,000 adet yena canurdan ma

mul boş ampul pazarlıkla satın alınacaktır. Ta'lmıin bedeli 3.910 
lfra 50 kuruştur. Taliplerin 13/11/942 cuma günü saat 15.30 da 
Ankarada M. l\J. V. 5 No. lu satın alma koıni.s(yonuna gelmeleri. 

(1600 - 1079) 

• • • 
Süzgeçlerile komple vant.ilasy on santralı pazarLıkla satın alına

caktır. Keşif bedeli 6400 lira, kat'i teminatı 1125 ilradır Ta 
liplerin 12/11/942 perşembe günü saat 11 dA! Ankarada M. M. V. 
4 No. lu satın alma komisyonuna gelmeleri. (1008 _ 1001) 

• • • 
Komisyonda mevcut kataloğ ve şartlar mahallinde il kalem 

ccrroıhi alet pazarlı.ki.a .atın alınacaktır İhalesi 13/11/942 c ·ma 
güniı saat 15 de Ani-arada M. M. V. No. lu satın alına kom .,._ 
nur.da yr0pılacak:ır. H,.psinin tah :m:.n lı.:deli 21,443 lira, ka:·i te;,;. 
natı 3216 lira 45 ku:-uştur. Taliplerin belli yakitte kom:S)·o~• gel-
meleri. (1592 - 1048) 

••• 
Kapalı zari U'1Uli1" 400 lorı ~dei<>'z lrnru o.ıüm sat1ın a _.,.k<ır 

}N.s~t \ıf' hli6ut1 ş..:ıa1 1 3!"1 k~-.,crda görül! b~ "'100 ıon.:...uı1l\.l.GU n. ~ta 1 bıi..;6-· 
tcic!;yıe ·tı:ı~e ('d·h·b:lt.ttğıi gbl aı 02 yrarw-.11a t::ı. ıp ÇJıidağı t.ıktirdı .ııhl,(51 ya.. 
pıJab\leccatt.r. l\1uvaı:~at 1,.e,ıuootı 13650 ]lrıad~ .. İhıaL1.~si 27/11/942 cı.;; a gLı_:.ıü 
S<ı.Ut 11 de yap:-';,,ıoe:ı•gı.ndı.-ıın "9'tekl!Jf:r-n f'fkJ.:f m- ~ 1upları ,ce tenıi-r..at.!:ı. lı· ha e 
oo.nti."ld4·n -0.r e-:•-at c-vv<'ı H.:.ınh•yıede Yexicık Sub y Okıu!un-dakl ~Jl.;.:,l-i.:. ·ra r".O-

ll!Asyununa rr.ıü.rac:aQ't.J~rı. ( 1598 _ ıı 7 ı) 

+ 
397,124 ı;.ı·a 85 kuruş keşi! bedel:i Ki.t;;,i!Gt x~~zgatıtıa. ve Kmldkalı"'<ie 21 çi!t 

<v iıç pavyon ~.ısı OC;ı.p:~.ı ım1''.a t.ı J.ıv~Yt· ilr.A~ur. iha.; · 26/11/942 
J*n:tı: rJn.' ~ı.l ~ıaat. 16 dJ A.nkanı.dcı. ::\.I. l\ıI. V. 4 No, lu sa11ın alma ko:n.syo
r:ıunda yap:~L~h:-. Ilk tl·minaıbı 19,634 lıı>a 99 ıkuruşl.u,ı\ T~lip'.c-rin ka:mınJ 
ves:ım!aı* teı<::ı meiı.tupl;mıu lıolc ~ bir saat e-vvel 'koo>i ·Y'O'la 
venn<>len. (1624 _ 1206) 

* 4000 M3 ı;am vt'ya ıroknar 1460 M3 dişbu<iat< veys K<>raa!laç loert·sle-
Ji l<ıp!an veya p.ırı;a parça p<!'Zi!.ıilkla satın a:ı.rı<?caktır. İhaleleri 13/111942 

• ~lm'"O günü 008t 15 dE Anka'flada. n.t. M. V. 4 No, ILl . tın clrr:.a Cmn.iı;yoınon
da yanıl~·k:trr. Cam 'e:>·a k&narl41 beıtıcır M3 125 lira, Dişbudcat Vf ya ka
·aapcm bıe'her M3 150 liradtr. Talip_tf'" .. ın vı:rcb·J.ecck1~er; nxıK•r il~ ndcn 
c.aıt:i 1-~aT•;e belli vaJdt~ kom·S)'lJOa ge meler\. {1616 - 1208) 

+ 
İet~ic·lileri.rı get;recddori llf.mlUilC':-r ve C\'B0ıf ıü.zcrinaıcn on bt.n'tr ltrıa ık 

~rnez ve ~u!-<ın.a bt:ğe:r»lcrak sa;tın ahrı.ıteaKtır. HU6uE;i ~"'rt 1 arl ko:r.~0>:ıda 
ırörü!<b•lr. JbaJı,. ı ll/ll/942 Qll.IŞamba günü ,..aı ıı de ~ap•laczgı?Jda" ·.,.,.,.,.. 

iıer.in nümU11e v·e Jaaıt'i tıoın'3.utl'arilc \:tr~ Htı.~ce Yclek Subôy c~ulun 
dl;o s:ı<IJ'IQ!m<ı koml!l)'C)rlıına mı:iroa<ıaalla:rı. 1632 - 1214 

... 
Tabmm bedel• 70.000 lira olan 700 M3 ırurııen v~a kayırı kalası Anka

ra meı"4ıez olmalk tioıeı'e 760 hl<ımetrc tlıihil>rııct<' l~on!a1'da v.ıgcmda tes:Om 
Wpt.:an V(:ya parLtlt'r 00.11nıde pıav.aırlıkJa s..'ld:ı.n cılır:acaklır. ihaı:.-esı 16 ·ı ı /z42 
paıı:a:-tt'sı gi.lnıu saa.ı 16 da Ankara.da M. M \.'. No, l .ı.r.1Lı1 a,nıJ. 1'.on·ı ya

mında yepılaoa1 :...tı.r. Tahplerlo vef'C'cei:İ'er m!kt.l.r ü:zerinee l""o 15 t• n1-ir.a.~aır _ 
ıe bı•J:, v•luıt.e Jrom!,,-yona g<"!mıelcn (1631 -1213) ... 

İ9tıeklı'~r..n gct:r( ceklcrl nünnmıP~r ve t~!ır edıec· klcri fiyatrar Oz-ı 
dr'n 20.000 a~t tımar !.rç~le 10,000 ~ zincir yular t:.pı s..~ alnı l l ~. 
Hu. JSi şart'.:laıt Jc.omıisyonıda 1Örülı·b ~r. Ttrr.ar Cıı-çasr.u~.ı bt'iıc. nin :rnwı.an1 -
m('n fıyatı 13..s fabr'lkıa mJ.•iı zincir y.J::ı·r stpm.;.nki 200 kunu-tu-. in J~ 18/ 
11/942 çacrşınmba &'ÜDii saat 14 de yap cağından iıEteklıle·rı.n kat'i terr ru::t~a
rlJe Harb·ytıdıc yedek subay ok:uılundi;~~ ~t n ma. kon1it:.yunu ın:: · .:· 1. 1an ... 

(163~ - l2J5) 

Sahibi: E. 1 Z Z .E T, Neşriy~t Direktöı ii: Cevdet Kara bilgin 

~:ısıldıiı yer: .Son Telı:raf• Matbaası 

HASAN ViTAMiN K E • 
1 LER 

Vücut için vitaminin ne kadar li:ıun olduğunu herkes bilir. Cilt iç.Uı de vitamin ayni hayattır. Son 211manlarda Avrupa ve Anwrikanın ıtriyat ve güzellik enstitüreri vitaminli kremi istimal etmeğe başlamı lar ve güzel neticeler dde 
etmişlerdir. Ciltlcrrni bcslemeJı: ~e gayritabiil:io!derini ve cufeksyonlanın giderm .. k yolundaki gaye-lerinin tahal..kulnı üzerine bilhassa kadınlar arasında müthiş bir ooyecan 1e,·lit wen bu kremler bütün müsta.hzaratı ruemşünıul bir mahhet 
alan ""zacı Haeanı~ enerjik mesai sile istihzar •dilebilmiş ve Hasan vitamin kreınleri o~mile piyasaya çılamLnıştır. Yüzdeki sivikelu le ergenlik ve buruşııkluıkları izale eden, ihtiyarler1 gençleştiren, ı:eııd.eııi ~lıe,titrn bu kr<'mleri 
derhal ve bHateT-cddüt iı;timal etli ıılı. HaS'1n dep(lf;U ve şubelerinde küçük tüp 2.5, ltiiyük 40, küçük vazo 80. bü •·ük 150 kuT11ştur. 


