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• 
Birinci lnönü Zafe-

• • 
rını Kutlarken 

--------~----.. --~--~--~~ 
Harbin hakiki galipleri, evlidlarının 
kanını dökmeden bu yang nın sön· 
düğünU gören milletler olacaktır 

Büyük Milli Sel lımet in önünün bayraiı altında çcülı 
6ir lıiitle ı:ibi duran Tür h milletinin de ba muvt ı:a· 
liplerden biri olmcuı ~ kadderdir. 

Yazan: ABİDiN DAVEB 

B lr millet için, en lıilylllı: j 
kuvvet ve lnm layna.. 
Cı kendi tarihi ve ~u la• 

rihin itüharta kaydettılii safer. 
&erdir. Bil zaferlerin .louılan, en 
&ıiç ,.e en limilı5i.z prtı.r ~ 

Uıauıl.mqtıır. Her 191in kaybe
dilmiş, her ömiclia t;ıntınıı oldu·' 
tu lanlian cünleıde Juızamlen 
ııaferleri habdamak, yalınız lfti-' 
har • ııelr. için Ujil, wııu.tan 
4erı ve bvwıt alımlı. lçiıı de 

• faydabcı.. Yıld<iıriimılerlnııle -
1d zakrleri bilanıanm, ~ 
tin. km:Jdine olan inanını ve P· 
vennıl ıırth.nıulk, tuıeleınek iİ' 
1ıi bir fazileti vıırdır. 

Türlıiin -lar boyunca zafer. 
>erle ciohı olan tıarihinde, biı' bi
rinci lnonü zafur.i vardır ki onu 
d~ıitıdilğilınııüz ve kutladJiımıs 
ıaınan muılaka imanımızı tıı:ı&
ıem., olurıa.. 

Fakirler .. 
Ucuz Ekmek 

verilmes:na hemen 
başlanıyor 

An'.kara, 9 (A.A) - Fakir 
ve muhtaç vatandaşlara devlot 
memur v~ müstalıdimleri gibi 
u.uız ekmek veya ekmeklik hUr 
bubat dağıtıhnası haı<bndaki 
İcra Vekilleri Heyeti karlll'
namesi bırgünıkü resmi gıtzet~ 
de ınt!şar etmiştir. 

• 

GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi 

Varlık Vergisini 
ödeme.yenler 
------------------~~~ .. --------------------------~ 

Yol inşaatı için. taş kıracak ekip
lere Komutanlar tayin ,edildi 

-------------------.. ---------------~ 
Kadınlar da Belediye işlerinde çalıştırılacak 
Anlura 9 (İkdam muhabirin· ı 

~) - VaMk ver~ ödeme
yen mükelleflerin nasıl çall§tınla.. 
caklan hakkmda Vekilltt Heyeti 
tarafında tasdik edilen taliımatna
me b~IE'td.ı neşredilecekiir, 

:Su ıal!nıetnomede borcuw 
ödeme-yen müJmllcflerin ha'Zötrı.ı--

nacak listelerinin Mal•ye Vekille. 
tinden Dahiliye Vekaletine tvd:ii 
esası ~bul edilmektedir, Dahiliye 
V..ıraleti listelerini alacağı bu mü· 
kelefleri Naiıa V<kliletiııcc tesblt 
edilmiş ola" ç.ıhfma :nmtakı'.an· 
na sevbd~ktir • 

Çahfm& mıntakalan fllllla:rdır: 

( 
\,. ·-!!!!!l!l!i Alman - Rus Harbi ııı;e;;=..--· ) 

Ruslar Zimovniki 
ve Garını aldElar .. 
Sovyet tel:.liği bir çok meskün mahal ve 
kasaba n ı n g e r i a J ı n d ı ğ ı n ı bil di ri yor 

--------------
.Armanlar çenb• re c.lınmış olan bir 
Sovyet gurup en .1 imha ettiler 

yı tarafından yapılan k.ırşı taar-

1 - Trabzon • İran ta-ansit yo· 
!unun bir kısın= teşkil eden Ha
aanlule - Erzurum . Aşkale yolu. 

2 - Tercan • Erzincan • Ke· 
m•h • Refahiye yolları. 

"Bu mevs'ın<le bu yoll.ıınn ta· 
miratına yarayacak kırına taşlar 
ha21rbnacakt121. jBuralal'd'a pm
di<len mükeildlı.rin iaşe ve iba
teleıi için rertibat alımnıştn-. Mü-
kelleflor yalnız yolkırda çal.ıştır.ı
lacak, bunlann yemeklerini ha
zırlama, bastal~Tlna bokma gibi 
diğer hiınıt~r devlet emrindeki 
diğer işçilere gördürülecektir. Ça
lışt:ı.rılacak ekiplerin komutanlan 
ve fen memurlaTJ tayin edilm'ş 
'buh;mna~t:ıdır. 

Kadın mükeL~rer Dahiliye Ve
kaleti emTine ,..,.ilrcek ve beledi
ye hizmetlerinde ç• ıştınl ac:ıklar
dır, 

Yi:ıe talimatname esas1-l!nııa gö
re, 55 yaşın.dan yukırı ve 18 ya
şından aşnğı mtikellcfler hakkın
da Vrkiller heytti aynca bir ka
rar v"er.e<:ektir. 

.Fransa' da tevkifler 
Madrid, 9 (A.A.) Fran'.;adan bildi.tildigiııe göre 50 den 

faz.la De Gol taraftarı, bir takım hAdiseıer çı.kmcsına mfuıi ol
mak mabadiyle ve rehine daralt Li}"Onda tev4df edilmişler. 
dir. 

.._ ________________ .._________J 

r Karadenizdeki facia l 
Dün gelen ikinci kaptan 
hödiseyi 8nlatıyor 

~~~~~~~ .. ~--~~------
,, Bir mayin veya bir torpi) . 
gördük;üzerimize geliyordu. 
Alabanda yaptık fakat ••• ,, 

•• Karanllkta ne olduğunu anllyama· 
dağımız bir cisim de bizimle beral:>er 
karaya vurdu. Fakat patlamadı." 

dıuıaıı> molörliııtia .....ıe.w. 
Poollma olvarında Jtanlnırua inle
rinde lt-1• otarmak 111reUle ..... 
lll1d ......ıljl feci kasa talakllıalnıa •ön do •nm edllml!ılir. 

Geminin k'aptanı • Zeltl -·-ı
huıdan Dablıovlt waınır aeeıı-.ıe 
endlt1 ıılı- relen bir ıeıvaııa 
reminin yüsdürüJmesl için lılr ınoUir 

Y<>:JI nımörkör ıönderlmflli Jıll41ril· 
ıliilııden a<enle dUn vak'a mahalline 
( Güul imılrı molôıünll 161Mlemılt
tır, (İhsan) motörü •ıf :renle ltara:J• 
oturdojw için Alemdar Te o ion&Jda
li talılia~ semllerlnln kıuaze.ı. -
'örün yanıns ;raklaf)p lılr .. ırilrıne · 
lı<rine maddeten lmltin rörlllmemdı: 
tedlr, Bunun için dlirr vasıtalara lıa 
VUJ'Ulma..rına kara-r veriJm~tır. 

iKİNci KAPTAN ANLATIYOll 

ihsan moförünihı kinci kaptam 
M:dımel Yazıcı, dlln a~amkl Edirne 

• (Devamı 3 üncü sayfada) 

r 
r 

10 ""'1ıkinırn 1921 ele lıaz;ın.. 
dığım12 bu zaler ," bin'bir zorluk 
binbir ilınitsi•lik içinde mım:: 
ıkiin olm~tur. 21 yıl önce bu
ıtün, ırarp cephesi kmruındaıu 
nıirdby ismet beyin yü.ksek 
.eV'k ve iıd"-"eCi &llt.ında, İnönü 
m uh3r<<be mey'llanında._ karşısın
dnki kıwvetıi düşmanı yenen 
kalir:ı.mau Türk o.rdusu, bu za
feri 'J.ıU!barak kaııjyfe taıihe yaır 
dığı ;;:-umen, nl ~et, CD. buh·
ranlı devrini ~ ·~ıJorıdu. O gün
leri .ınlatım.alk için şairiı;ı şu muı
raııı d • n daha kuvvetli bir söz 
bulmak kabil değildir. 

Haber aıldığmn:ı.a göre bu 1 
h1l'SU!Sta vaktiyle isteıı<n malu
mat tıoplanmış ve uıcuz ekmek 
da[,rıtımından kimlerin istifa
de edeceği tesbit edilımiş oldu
ğundan kararnam<>nin derhal 
tatbiltınc geçilecek ve bu gibi· 
J~ra l1!CUZ ekmek verilme:<ine 
hemen b~laı~aktır. 

Moskova 9 (A.A.) - R•SIQi teb
llğ: 8 ronkanuııda f.ddctli muh~- ' 
rcbclcrden sonra kuvveılccımız 
z:mbovnik! g3nm kgal et~i.ler
dır. Bu ,eh·r Kot lnikctvo'nun 80 
kHoınctr< cenup batısin<la ve 
Tiktovetsk - St.Al!ngrnd demiryolu 

ŞEHRİMİZDEKİ T AHSlLAT 
ruW.rın hepsi Sovyet kuvvetleri Evvelki gün yü~de bir zamla ş • 1... A 1 "k d 
tarafından ddt•cJ.ilrniş ve erlerimiz öd•neıı Varlık vergisi miktarı [ m Q l r l Q Q 

~! E~;;:::,:~; ;~:~m:_~:~t.'.:~~~-·~-
1

~~n 1ı F ,· z a. n 'da k. ·ı 1 t.. 1 y-

l>erd çok, ht'llıcıcrd yok, d~ 
kavı, talih zebun 

Haldka~ o ııüı>Jerde deni 
pek çolııtu; mllıletin, lı.emlintlen, · 
kendi kuvvetindea başka güve· 
ne~e:k, ya.dun ııörecek, hemderdi 
olu.ık ~ yoktu; düşman
lar çok k11vV'etli, talih tie pek 
maküstu.. Fakat, •milletin ma
küş talihini yenen• böyiik 1ıılr 
ı-o ~ı.lııtı; o sırada isyan ede
rek diipnana iltihak etmiş olan 
Çeıil<cs Etem ve avenesini de o • zam.ana kadar mağto.p olma. 
ll1JŞ bulunan düşmanı da yendi. 
Jlu büyiik Türk, şimt!i Tüı'k dev
letinin başı olan Aziz Môlli Şefi
·miz lsın.ct ln>iinüdür. 

O günleri yaşamış olanlar, iri· 
rincl lnönü z:ıferinin upwıl>n ve 
i<apkaranhk bir geceden soora, 
doğmuş ol8n. bu gün.e~in nasıl· 
ruhlarırnm a.rdmlattığmı ve ima 
nmnu tazelediğini pek iyi hatlr-
larlar. • . 

oı <inci İnönü, Dumlupınar ıri· 
.bi bizi sıon .z.a!cre ve bıarl§ll uıaş-: 
tıran kat'i bir zafer olıuaınıştır; 
ondan sonra, daha bir çok çetin 
a:ıv~'lar ve sık.ın.t.ılı ı:ünler ge
çırdlk, fakat arhk ümit ı:ün"§i 
doğmuştur; zafere inarunış.tık, 
kenJimize ı:üvt!niın.iz artmıştı. 
lhinci lnönü, üıuill-erimhi büs
biitüıı k.ın·etlc.ı>dirdi, bir nıille-. 
ti yeııilmeı. bir hale ~!<an inıa
nıın!Lı çdikleştircli. Birinci in
öıııi zaferinin nıiimeyyiz ,·asfı 

b UP l•ı r. H '· "aten J O Soııı:caı:ıın ı 
1921 Jenıben de, milli hayatımız. 
da bir ba~.ıırılar devri açılmış, 
tarilılıniz çeşitli zafrrlerle dol· 
ınıL1tuır. İ"1iklal harbinde ve in
kılap s:.vaşında Birinci lniinii 
bir tcmcltaşı obtıuştur. 
Şimdi, o mes'ut günü kutlar· 

kcn, biri1>ehlndcn çok daha bil· 
fÜk v<ı d:ıiıa felaketli ikinci bir 

- dünya harbi etrahıruzı sarmış 
buhınu~"Or, Birill('i İnönü mey 1 

dan mulıarob6;inin muzaffer 
kalırıunanı, bizi bu badircckn u· 
ıı: k tutmuş, Loı,.oda kendi clile 
imıal.ıdığı Türk barışını dört 
yıldır muhafaza etmek imkanım 
•ulınuftut'. yurdum ırz.un et:. 

Wttuu ı llacii ~ 

... .,...,, 

Yedek .bir 
ordu! 

Devli TP1$!rafa göre 

Almanlar muhtelif 
Avrupa milletlerin
len 2,5 milyonluk 
bir o du ku~acaklar 

Lotıdra, t (A.A.) - Da!Jy Tcloırraf 
.. a%rtesl7 Almanların hrzimct saatini 
azakla.-,tırmak l(tn asker mevcutları .. 
ili arthtma.fa büyük bir teıa.1ıa ea· 
lqlıklarıDJ belirten lıir Yansında ıi!Y 
le diyor; 

cGenf'Tal From, bütün Alman;rada 
d"ühterln yedek ordUJu> a.<hylr anıl 
mata ba hyan yaba.ncıla.rtlaJJ mü.rek .. 
kep bir ordu teşklt eimrk hususunda 
B.ltJerln en zlyade ciivendiXi adam. 

· dır. Önümindekl IJklıahardan evvel 

CDevanİı 3 üncü sayfada) 

üzerindedir. 
Aşağı. Don çevresinde, ileri ha

reket ;ı;rjnc devam eden Sovyet 
pıvvetlıeri şu meskiin mahalleri 
işgal etmişlerdir: Hovymir, Alek· 
sov, Mcdvcjka, Nijny·Vyawvy, 
Fedorovka, Vladimirov, Bolaycv, 
tohumakov, Kuchak ve Verhuy
Viyazovy . 

Şimali Ka!kaslarda. kuvvetre-
rimiz Novo . Pavlovskay• idare 

· merkezini, Ni:kolskoye, Gorkaya 
Balka, Pravakumsky, Sizov, No
vosredny, Matı - Gorinsky, Or· 
lovs.ky, Star • MerilJ'Sky, Penhu· 
re', Mariuskaya ve Kuba kasaba
larını ve Zolsky demiryolu istas· 
yonu i.şgal etm~lerdir. . 

Merkez cephesinde, lruvvetlel'l
miz evevlki istika:rnetlerde taar• 
ruzi çarpışmalara devam etmiş· 
!erdir. 

Moskova 9 (A.A.) - Sovyet 
tebliği: Stal'ngradm şimal batısın. 
da kuvvetlerimiz çarpışmalarına 
devam etmi er ve bir kesimde 40 
siperi işgal etmişlerdir. Yirmi tan
kın desteklediği ve bir piYnde ala. 

Erbaa ve Niksarda 
ilmi tetkikler •. 

Ze'zer den zarar gören memurlara 
iki~er maaş even \ eı hc:..cek 

• 
Dün de yeni zelzeleler olcu 

Ankara 9 (İkdam muhabir 
den) - Erbaa ve Nı sar hava
llsindek; zelzelede z.ırar gôrenlere 
yapılacak yardım hakknı~ N•fıa 
Vekiıletı b r proje hazırlamıştır. 
Bu projeye göre, zarar gÖren dev. 
let memurlarına lkişet• aylığa ka· 
dar ewns verilecek, hal:k her tür
lü vergideıı muaf tutulacaktır. 
y1kılan bınaıann en kısa znmnn
& y pıhn.ısını temin maksadı le 
halka parasız inşaat malzemesi te
mini için 1 milyon lira sarfoluna
caktır. 
Dığer taraftan Maarif Vekaleti, 

je o H~ N.ıliı, tiz.iki coğrat-

a profesörü İbrhim Hakkt ve 
maden tedkik ve aırama enstitüsü 
jeologlarJnd•n Lomental'i Erbaa 
ve N'ksara gönderıııi 0 tir. Bu he· 
yet orada ilmi tedkfkat yapacak
tır. Zıraat enstitüsü jeoloji pro
fesörü şevket de Bigadıç ve Sın· 
dı:rgıd• tctkıkler yapmaktadır. Bu 
ttetkikler netices'nde sarsıntıya ma 
ruz yerlerde yapılacak zelzeleye 
d•y•nıklı ev ,ckilleri U:ib.t olu
nacaktır. Nafıa VeUleri en basit 
malzemeden en muk•v~ malze
me i'e yapilışına ve bir odahdın 
birçok odabya kadar zelze:eye da-

W.vaııu 3 iiJıcq H)fada) 

resindııe ia.ırruz hareketi devam 
etmektedir. , oldu~u g•bi dü de vergı ödeme-

_<D_ev_am_ı -3 _ün_cü_sa_yf-ada_) _ · _c_ne_v3llll_3 _ün-c'l_rıa_yfa-da __ ) , garnizonu te s 1 im q ld 
Fransız 
de yeni 

sahillerin
bir cephe r _____________ .. ___________ _ 

Ber1ine göre ~imali Afrikadaki Amerikan 
başkumandanı Ruzvelt'e l unu tav.siye 

için Amerikaya dönmüş _________ .. _____ _ 
Amerikan 

941 e 
çeli.< p.i t s istihsa'itı 

gtiıre iki m·sıi artu 
Lomlra. 9 (A.A.) - Berıtn n<lyo-

sunun lddlaSına cöre-1 l'ene"raı };tsen .. 
bower, Amerikan reisicümhUl'a 6L 
ıtuzvelte Fransız sahlUe'l'lnde ve lh· 
&imal Dtppede 7eni bir ot'J)he acılma
ımu tavsi>-e etmek üzere pma.ll Ame 
rfka•a dönm~tür. 

Amerikan istih~alatı 
Vaşinıgton, 9(AA.) - Bir~k 

Am•rikan>n harp istiıhsali çelik 
şull>esi direk.töru M. Batclıeıller, 
plaka halin.deki çelik istihsalatı· 
nın 1942 senesinde U,809,935 
tona baliğ -0lduğu:ııu ve 1941 se
nesi istilı.saliıtının iki misline çı
kar .ın senelik rekoru ıkmlığıını 
beym etmiştir. 

1942 sen~i istihsıtlalmın en 
büyük kısmı, gemi inşaatında ve 
diğer mü1 aoel !harp ihtiyaçla· 
rı,.nn tatnıin ı~ rle k-Jllı:.tııJır.·ştır. 
Ayda 150.000 ton istihsal e1mek 
kabiliyetinde olan yeni yü'k~c·k 
fırın!ar insa edilmiş olduğundan 
bu mkbrın 1943 Haziranından 
evvel elde edilmesi b<ıklenilmekr 
tedir. 

ugün -·-
İKDAM 

SPOR -·-
Bugünkll maçlara ve mnht.e

lif •por ;me\'2.Ularına dair yazı.. 
lar dördüncü ııayfamıııdadır.. 

"'---------------~ 

Emniyet 
Müdürü -Mes e t t~tı<ikatta 

buCun-nak uzere 
bugün A"ru~aya 

gidi) ör . 
· Şehrimiz Emniyet Müdürü Ha

luk Nihat Pepeyi mesleki tetki· 
katta bııluınmak ve bir ay kadar 
kalmaK üzere bugün Avrupaya 
harcı'<et edecektir. Değerli Em· 
nıyet Müdürmüzün ga)~e'ti 
esna:;ında Vil.iyet Emniyet Mü· 
dürLiğıiııü vekaleten eski Ernni· 
ye!\ Müdürlerin.den ve Çorum 
valisi .Muzaifer Akalın yapacak 
tır. 

Muzaffer Akalın dün Vali ve 
Bel<?diye Reisi Dolltor Uıtfi Kır· 
darı z,yarct etmiş ve Haluk Ni
hada ye.kıilete başlamışbr. 

Haluk Nihada faydalı bir se
yahat 1emenni ederiz. 

Gazet<:ciler Adanada 
Adana 9 (A.A.) - HindlsUına 

gLtmek.te o!an basın hey •iınız bu· 
gün 6.30 d• Adanaya gelmiştir. İs
tasyonda vali, parti müfettişi, be
led;ye ı:-eisL polis müdürü ve Ada
na gazctecllerj ta<afından samimJ 
tezahüratla 'brşılanan heyet Ada
nayı ı;aat 7 de terkctroi&tir. 

---------... ~------------~ 
Trablus ve Tunus cepheler~nde hava 
f aE 1 yeti ve keşif hart. k e. ti eri oldu 

Kahire 9 (A.A.) - Orta Şark 
İngiliz harp tebJiği: Dün kara 
lruvvetlerim'zin kay& değer biı
faaliyeti kaydolunıruı.mı~r. 

Hareket bölgesi üızerirde bava
larda daha büyük faaliyet kayde
dilmiştir. 
FlZANDAKl ITALYAN GAR

NiZONU TESLiM OLDU 
Londra g (A.A.) - Muharip 

Fransızlar umumi kararıgahı, ge
neral Leclero umumi karargahı
run aşağıda·kl tebliğini aeşretmiş· 
tir: 

MUl'znk'un cenup doğusunda 

Gatrumd.ti)c dil~man garnizonu, 
6/1/943 tarihind<! tesl:m o•mu~ur. 
177 er ve '>ilbay •sir ahıımış ve 
henüz sayl'lrr.amış müh'rn malze· 
~ ele gc:-çiri lmi~ir. 

Bretag™' hava kuvvetleri gru
pu, Mun:ukun 1800 kikımetre şô· 
mal doğusunda Sebha hava ~y
danı hang:ırların1 tamam·le tah
rip edilmiştir. Bu civa·rda bir cep
banelıJ< de berhava edimıiştİr . 

Amiral Stark -Harbin uzun ve 
çetin olac ğı ıı 

söylüyor 
V•tlnston, 9 (A.A.) - A'\l"lll~ ;l ilk' 

AmeTlkan deniz kuvı.•ctleri.tıiıı ku 

mandaıu amlral Ha.rold R. S rat.. bu 
nya ı-elmlştır. Gaıtıeelhrlc g o. <;ıt•D 

amiral, harbin uzun ve çe in \'e ııu .. 
non harJclndckl h1.:r t.Lirlu l· h:ıı'nJn 

7anhş oLtcaiırtı H7leıni~hr. 

Am·raı, .;.v~a.n inıllltlr•le .\mtrl 

blılar araaııtdak! i~b!r lftln fe\·ka .. 

IAde müke:mmel oldutu"l:u b ~illll c-L 
111.rı ve JUDları söy1em.~t:ir: 

A.mtf'lkahlar, Avrupada .. ki n1una - J, 
7ollannı muha[aza t'tmckle muk:e 
!ettirler. 

• 
r İ KD-AM 

16 ikinci kanun Cumartesi 
gününden itibaren 3 kuruşa 

•İhsan. motörii faclası tkda m için de bir felaket hi esi 
ayırdı. Alnıanya<lan Buırgaz 1< liyle gelen ve bu haftalar i(İD 

ümidimizi ~kil eden bir kiığıt p..-timiz •Ih•an• m~löründe 
battı. Bu münasebetle yeni bir kağıt partisir.in gelmesin<.> 
intizaten gazetemizi hacnıen ktiç ültmeye karar verdik. 

· 16 iİcincikanun cum arteıi gününden itibaren lk
\ dam 2 sayfa ve fakaı 3 k uruı fiyatla intiıara başla-
yacaktır. • 

Bu münasebetle mnh1erem ?lrnyucularmnza şıınu Qrzde· 
tim ki, gazdemiz hacmen kiiçül mekle benıber yepyeni bir 
tertiple çıkaeağı için mündere.:atmdan biçbiT şey cksiltmiyc 
ceJı sadece resim ve ilanlanndan fedakarlık etmiş olacaktU". 
fkiam, yeni teklinde eksiksiz, bilakis takviye Nilmiş, kolay 

.-Unan ve ucnz bir pzete olacaktır. 



SULTAN REŞAT 
VE 

ITTiHATCILAR 
j Qzall : Z_l 'I A Ş A l R No. 107 1 
Sultan R şad, tam otw; ü~ 

buçuk ı;;eG.t."(.ıer.beri Wır,c-t etti
ğı lJ'>lrU<ıioı>hıçe sarayı:ııdan bık
mış >e uoa....'Illş oııduğdu halde, 
de-J·kndtry" meydan vermemek 
i~ın Yııclız dray.ır.a çıkmaya ce
saret eoe."lleo.i. Ancak, Yıldız 
s;-;.r.;ıymuı en Juymettar ep-ala -
rı" dan hir Ço Kfortru getirtti, ~ 
ıınf>h'P.çc sa,aymın Hunkilr dai
resmi onlarJ.a c:ınşettirerelk şlın
dı, .k C'raaa ikamete karar ver
dj, 

! ;ıt.e yeni J:ı JNiimdarn::. salay
d.ı < ı -."<w.>y<'ti de l;uınctan ibarcıtti, 

• .. 
su.tor. f{lşad, padi~ltğını:u ilk 

g~ı1ıt:ı.1:ıal:ı ıLwaren smi vaz.i
it:_,,ır.\!" ıb )lndı. 

S !>il·t;ır er ~cıııclen kalkıyor

du Ve ~n mı :e ıakdim cdiıen 
e .,.,,,. u; bı.r dilo;katle gö'l> 
de"' t/'Çirij'W, <'erhal ıroza ede
x k Bı;; ıalıyc goooenyoitlti. An
c a !ı. şu .ır kı, Aeılriisini her h.an
gl uir mcs'lltıyett:en uzak tut;.. 
mak ıçi n, iıTlUl!5ı:r.ıın üstime; 

(M,clısi has yükelıa karan 
vc.çı c) • 

Kayd tl:ivc etme} i de iıhmaJ. 
ürrı i} ordtı. , 

İıt•hll:çı.J...'lıl', k.ıJl>ine mesı:lesi
ni iı> lıak ttnek istediler, ilJ:ı;ı;Jfil 
z>ır.a unda saoarct mm"kiine ~1-
ı:ruş olan T zy,tık Pa~yı istıfa et
tirerek yc-rır.e, - kendı mmaUa
r ın• 1.<ıZallırış olan - Hils<-yin 
Hilmi paşayı getırdiler. 

lttınaı.çııac, bu.kumetiu Wtün 
id ... ,,.,ını filen elle.rine alıına.k

t · ' cl<inıy orlartlı. Çü.nlıii h~ 
rı z, c.ev !et idaresine haz.u'lanr 
n.a.n:}lar<lı.. Buna 'binen, J;Ly 
lan lt~ • devrinin ilk hükü
n:ct erkii.r. •, eski ve tecrüt>eli 
zatlardan t"' ekkül etmişit. Fa
k~t lttihatr,u'ar, bu zevatın kcllt
<iı pı·ogramıarı:rıa ıcyıgun bir şe
kilkde hareket edeceklerine 
kana't beslemektelerdi, 

Şimdi &ra, yeni 'hükiimrlara 
yapılacak ·Kılıç alayı. ne geJı. 
mişti. F.saseı:. Osmımla sal:ta.na
tın n es,k, UoSUl ve temayalenü 
n.:.zaran, ancak bu me.rasıır.den 
ronra Saltan Rcşadın padi~ 
ğı kat'iyet kesbedecek, hüküm
dar Srlatiyle mebusa.r. ıı:ıeoclisine 
gel'?rok . ilk defa olarak millet 
vekilleriyle resmen tema.sa gelc
ce.1<ti. 

itttirntçılar, ille selam1ığında 
pek f;.zla' ihmal €dilmiş olan 
Su'.tan Rcşoda parlak bir kılıç aı
layı yapım:p karar verdıler. Ve 
do ıal tertibata gixiştiler. 

(27 Nisan 325 • pazartesi) giiı
nli S<tbJhı, Kılıçalaymın geç~ 
ce.~i ca.clc!eler ve sokaklar, kııi
milen taklar ve bayraklaı'la do
nar. mış bultm'.r ordu. Ve Wtıün 
yol boyu, kalabalık insan kütllc
le•i ·:e .!olml."itu. Ayni zaman. 
ela, Deşikt~ sahillerinden itiba
ren· Eyiipsu 1 taın isl«ilesine ka
dar -la der.ıiz ii!zerine binlerce 
kavıklar, sandallar birikmişti. 
Bıımlar, otuz üç buıçtik sene son-

, ra tekerrü redeeek olan pııı'lak 
bir mc•xı:i.mi görebilmek ıçin 
biıyük bu sabırsızlık göstermekr 
telerdi. 
l>uHım Reşad, tam (AlatU!!"ka) 

saat 4 <ıe ~bahçe rıhl.ılll!lllıo 
dan, Sögikliı yatına bi.r.ıdi., 

Oğu-iları ve diğer- b:ıı.ıı şehza
delerle saray eı:lk.inı, müşir 
Ahmet Mu.tıtar paşa, hareket or
dusu kumandanı Mahmut Şe-.'
ket pa~. sadrazam Hü<.eyin 
Hilmi pa;«, şeyhi•J:am Sihip 
M\llla, meclisi ml'll>uı;an reisi Ah.
met Riza bey, ikinci reis Tabiit 
bey n sair !bir takım mÜmltaz 
zcva,t jpari,~a ırclak;J,t, etmek· 
telerd.i. · 
Stu!~n Reşıı.d yata gı.rer gir

mez, hu k:i.çük ve tarihi vapıırun 
grar.di dırl"gine, '!ooy<ıı v;şrıe çü
rüğü rengindelti tutralı •pauişah 
san;:agı çekild .. Ve yat, Haliç 
istikamMinc doğru l!ıarek t C't'ti. 

Bir giın l?lr·vel füııliçkn çLk.an 
Mes'ı.diye Asantevfik, Pe~-Jti,. , 
şevktot; FetlıibüJ.end zııihhlan 

' 

Bo{iitı.a., ve Salıpıa:a.rı imlerin
de jcmiı1lemişlerdi., Biitıi.ı:, bu 
zıorhlılar akl1 sancaldariyle do. 
nanmı.ş, efradıı da gi.iverte1ere 
dizıl:nıi~len:ii. 

Yat harök.et eder etmez z:ır'h
Iikrdan roplar ırul:rııııya ·başladı. 
Salıpazan önünde dcınrrli bu
lunın ecnebi sı:far~e mensup 
ı;emılede limanda obuılıman .m;.. 
tün vapurlar da alay sancakla
riyle ıhtiraım vazifesini ifa edi
yorlardı. Ve fasılasız bir SUl"et 
te dtidükler. çalaraık yava."j ya· 
vaş ııhprüye dıoğru i.lel'leyen ya-
tı sel§mlıyor!ardı. , 

Sultan Reşad, Söğü!tilıünİia} bi»
yüc~k salonunda 'bulunuyordu. 
Bir,fe'tbire o kada.r •heycca.na 
kaptlm,ştı ki, rengi kıplnrm= 
kesil'D.iş, gözlerinden yaşlar. a,kı,.. 
ya..Uu. • 

(Arkası vaT\} 

' KOCOK HABERLER 1 
* (Başan) gaz şilebinin geçen 

ay içinde Mcrsln lımanında ·ıken 

büyük bir yangın tehlikesi geçir
d;ğl. gem.inın bazı aksamı yan
mışsa- da gazlara birşe.r olmadığı 
m•Lfııruiur. Başan, Saroz tahlisı· 
ye gemısinın refııkutmda lima.ııı
mwa getirilmiştir. 

* İsviçre ile yeni tica.ret im· 
kıanfan bulunmustur. Bu husus
ta Tcaret Vekiıletiİıdcn bi.rlikler 
umumi katiplığine emir gelmiş
tir Bugünlerde birliklerde bir 
toplantı yapılarak iş iınkiinları 

görii§ülecektır. 

* Dün bir Reşadiye altırumn 
fyaıı 31 lira idi. * Ticaret Vekiil'eti dış ticaret 
dairesi reis mu~tv~ni Fikr-i Diker 
şehrimize gelm'ştir. Tetkikle? ya
pacaktı.r, * Geçenlerde Ankaraya git
miş olan Ticaret ofis umum mü
dürü Ahmed C"mil Conk, bugiin 
şehrimize gelecektir. 

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

SEHiR~ 
iDavaları 

~-,,,·--

Yine Havagazı 
sancılanması ! 
Bir kaç gür. once 48 saat 

kadar normal \aı;yilcle ve
rilen ve yemek pişirilnıege ı;alih 
bulunan havaga.:i gene sancılan.. 
dı, ,ıene yanmaını>ğ~ işe. yara
mam&ga ;evler içır. bir derd h.
line gelmeğe başladı, Ocak de
Jilo!erınden •fış, 1ış• diye çlikaıı 
gazinet, daha O.Qğrusı.ı bo.rudall 
geçirilımş hava aıle büıtçelerine. 
her ay en az beş aAı lina;:ıa mal 
old>.ı&'tl ib.ıılde ibır türlü lşe yarar 
hale gelmemekted.'r, 

Söyıcneıtlere i:><ıkJıt·oa ~inc.,ıı

le. bek ' iyed~ı! ı:m htiy=uş., 
Zam vcrilmeızıse >bu deı:dw süııup 
gideceğini bilrJırıyonn ... j, Gene 
ooy lenı:>rJere bakıJırsa belediye 
bu mıiracaı,ti tetkik edıyormu-ş, 

İyi, güre!, mükemmel amma 
şehir halloınııı: bu müra.:b.St ve 
tetkik !omıahta'liy<le alB.kası 
nedır? Ha<l.k işe y11ı:ar gaz iste
mektedir, Şirket bu biteği yerioo 
getirıneğe mecburdur, .Helediye
de ba mecbuT'i~eti şıI'kew hatır
latın.ok ve mukavele lhihltiimıleri 
ni • •· bik etmcicle miiıkcUeI'tir_ , 

B•ınları.n 1ı.allinden soı:ıxadır ki 
zam meselesi bahis mevwu ola
bilir O vakit şirket heoaplarını 
belediyeye bildirir ve gıu bir Uıı
raCtan aıormaıt şekilde v<>rilirkeıı 
bir b!'aitan da belediyeruıı teıtı
ltikat ve tahkikatı devam edip 
gidec.:K evrak teatisi, kıomisyon 

teşkili, rapor in~elenmc.>i, encü> 
mene havalesi ve ~aırar teNiği 
formalitesiyle ~alk:ın aliilkası 

yoktur ve olmaz cia. 
Şirlcet za,m istiy()r, belediye 

tetltiK. ediyor diye "1aUa .bava pa
rası ödeıneğe mecbur bırakmalı: 
asla yeriın<le olmıyan bir ha.re
kettir • 
Ortada bir vfua vardır: 

Halit hava,gazı.nı:lıın istifade e
demiyor, yemek pişiremiyor ve 
boş yere para ödiyor. 

Ön;.enımesi razım olan bir fi"'Y 
vardır, o da ya şirketi yola ge
tirmek, yahut bu işi şirket eline 
bırak.mı.yarak bel€diyelC']tirmek, 
daha ciQğrlJSU devle'tlt>ştirme'k, 
Yat.:sa ıhavagazında:n şikayetler 
sürüp gideooktir. 

Şeııire taeyiki yerinde, !hara
ret derecesi r.oı mal •havagezi is· 
tiyoruz. Bunu tamin için ne yap
mak lazımsa ıbir en evvl~ yapı1-
maltdır 

EHiRLİ 
_..,__ 

Dün lstanbulda bir zelzele 
dahıı oldu 

Ras.ıthaneden alınan malumata 
göre evvelki gece şehrimizde vu
ku bulan zelzelenin merkez üstü 
İstanbula 120 kilomtre mesaıf.ede· 
dir. Bu zel:r;eleıı·n hiç bir yerde 
hasar yapmadığı .anlaşdrnaktadır 

Şehrimizde dün de saat 13 sıra
laiınd~ haf(f bir zelzele kayde~l
miştir. 
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j AÇDIL KA~DM,, AÇUlb! 
l'-. 

Aı 'ostoı MUı 

- Siz merak etımeyin. 
Leyla böyle cevap vermişti am· 

nıJ, yüzünden kork<tuğunu anla
yan Sebastiyen bir kahkaha . salı

verdı: 

- Kızım, korka"ak b' rşey yok! 
Sana belki de manasız manasız 
birkaç sual sorırlar. Hiç korkma! 
Ikydı sen b>n• ıı>rap getir de, son. 
~a yat! 

Şa,.p gelch. Spbasıiyc'1 ilk ka· 
deh' ağzım götüreceği sırada te
le.on çaldı. Telefoı>daki ses: t 

- M ster 82'bostiycn yalnıı; mı
sınız! 

Bu sı • işitince, Sebas\iyenin 
ıhızeyı tutan .,ileri tıtrEm.,ğe baş
ladı. Sc•· tanımıştı. Kokain satan 
ad.1111 ı O Mkika bu adawın ken
d ,iııi arayacağı 'hiç aklına gel 
memişti, 

- Eve1, evet yalnızım! 

- Bu gece polis siz:n cras-;nı 
ziyaret c.tti herhaldP! Ben lıepsini 
öğrerdlm. 

Seba.stıyen keodieıni toplama-

_ Muammer ALATU.11 __ 

ğ!\ ç.ılıştı: 

- Davetliı~rim vaktinde gitti
ler, dedi, bereket versil\, bir ark• 
kapımız vaı. Tehlikeyi atla tftk zan 
nedıyoruın. 

- S'z hata yaptınız. Bu gece 
kimseyi çağırmaya,caktınız. Hal
buki ben size ihtiyatlı ve tedbirli 
haoreket etmenizi ihtar etmiştim. 

- Evet övl" amma. .. Pol's gel
di, gitti 

- Gıttiğiıı; ncrden biliyorsu
nuz? 

- Canım, buraya müıfettiş 
Drus g .... li Adamlarına emir ver· 
di. Hepsı l.op rlaP•p g'ttiler. 

- İnaıımoyıniz, gösteriştir. Me
mur!~, ı.fıliJ. ora<;nı kolluyorlar. 
Halta siz do bir kolayını bulup 
tüy,eniz iyi olu• 

••• 
'Memurların hakik1 eıı oıasını 

kolladıklan sonradan nlasıldL 

Anlaşılan ağzından bir seyler öğ
tcneb' ecek biris'nıin a.kadt:miye 

girmesin; bekliyorlardı. Filvaki 
çok g"Çmeden Jüdit Aş akademi
ye girdi. 

Tam zamanı idi. 
Sivil mEmınlar da atkasıından 

girdiler. Çok geçmeden telefonla 
haberdar edilen Drus'da koşup gel
di. 

Seba<t•yen evde yoktu. Sofada 
genç kadın nazikane bir sorguya 
çekildi. 

Epeyce şeyler s<nuldu, Kaça
maklı cevaplar alındı. 

- 1fü Ştanhop hakkında hiç 
malumatınız yok mu? S€bası'

yen'in buradaki i~ini bıraktığını 

söylüyorl•r Doğru mu? 
Jüdit Aş nihayet hislerine ha· 

kim olamamı~tı. Dedi ki: 

- Bu kızı tanımam. Nerede 
olduğunu da bilmcın. Fakat bil
d'ğim birşey \•ar, Sebastiyen bu 
kız> aşıktı. A~ık adam, sevdiği 
k-ızı kolay kolay ir tarafa bıta-
kır m•• (Devıı.mı varJ 

• 
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TARLADAN 
.GEILDVORUM 

Yazan: A. Şeklp-J 

Milli sa na vi 
Teş ki lat:anıyor 

Bölge Sanayi 
Birliği • 

-·-Dünya harbi karşısında. Türk 
köylüsü ne düşünüyor? 

-------ı--""·---
Türk köylüsünün /.. zlz Mil~i Şefe 

bağhlığı hayranlık 

Beş vilayet sanayi 
müesseselerini ih• 
tiva Etmek üzera 

ve gururla görülecek · derecededir 
Kö;de, tö;r kah'fesi yoldu. Fakat, 

çOlr &Z Tü'1< köyli vardır ki, ttiçük 
bir kaJıvesl o.tmaeın .. Kahveh.ne, da-o 
ha kü~ köylerde, ayni ıanıa.nda. blr 
bak..k'U.l d'i. ki\rudır. 8 .. JtlU fC erler· 
den tutun ~a.. petroı•ıambası fitiline, 
toprak t661iye kn.dar .her ıcy sn:ttlır. 

YaEI blr aevt bin bir ıqıt maı~ 
rası,.. 

T&h!a •andıkl:ıır içinde, köy l"'1< 
kalının miL.,Lerl>.e Wr'!te10i1 yem.iş~ 

lec. bilhl\..._liCS!l.. fındık~ fıslık, kı·ç l>oY· 
nan, le.b1ebl cevltdiı'. 

Keçi 1';fllıuunun, bllhIL"'.> kuylil. 
pocl!klu lar&fından, n~ !tadar O<>k 
,.,..ild•t•nı Juı.yreU~ 'ö"<lwn. Kö> 
çocuklarının l)o4< ..,niiği bir :r~ 
UDlllm"nıal.orım. ~ıı da: i&dt:dir, Ne 
hikmettir bili:mne~ a.;u,..h •. ~r ljde 
içİh bayıh.yorla;r. Eline yüz pn.ra, 
beş kuruş l'Cçen köylü oocutu, 
bakkal!\ kOŞara.k, ıbir avur i;,te aa-. 
tın atıyor. 

Köyde, bir kahve<lıaneuln llİ"""1"" 
~ köylliler de kanhlir. Bir &liıı, Su
le'71Jlan bana: 

- K11 gün.ieıJ aranıyor, dedi. Oün 
kü <Ok .oğuk ve bllha""" J>aiıı,I. ba
nlarıla dışanda çalıştlmK .. Fvıi<> ne 
uı>t>cabınT K.adınıa işi .. arruır. Y• 
ekmek piş.lrir, ,...._ r.a.maşır yllar. Kil 
-\lüll ~oeu.klar •irlar, b&iırır, oda bir 
la.ne. Htplmla n her şey o bir tek 
'C'ÖZÜU lçlnd.e •• ı D.albukl. bir kahve o
l~•, in._,ç;an ara. sıra kahveye t\ıktr. 

En ral~a.n köylünün bilt-, kallve
hanele gidip oturmak tlıUyn.cı var. 
IIMabayr. lndklerl a-ün, l:jler bittik· 
teiı osnra, bir ka.bveye c-idip otur· 
mail:, onlar J~ln en bti-yitk zevk 

Kasabalarda, iki Tiil'k kahvehane 
va.r: R.adyt>Ju kahve. radyQ..')uz kah· 
ve ... KöyliıJer. radyolu kalıve:y~ bayı
byorla.T, Radyolu kaltvdıan~dn ,._ 
bibi daha aklı başmda, l"ÜD göım:iq 

bir va&ııruıqtır. Dükliııını, t.ı.nı.uı 
usulü ,. • ....,..... isıaİıbul usulü bir 
,.ere cirdi ın.. anh.yot"lunuır:, kahyenn, 
oayı,n pa.l'U#I bir P&r'Ç& pa.lıalnlır. 

şım.cıı. k&S&balarda, kahve ve oa11 
on kuruııa veriyorlar. llad,yolu kah· 
Whanelerde fiyat on ili buçuk ka
ruştor, 

Köylü, polftikaya çolt düşkündür. 

Harp ha.va.di&tll!l"rinl, diln!9'• vukuatım 
takip etmek, öğrenmek lsteT, Fakat, 
elinde hunla.n ötre-tecek tek vasıta 

yoktur. Kasabaya ltıdlkleı1 zamıuı. 

biraz radyoyu dinler. Ka.'ia.1*.da. oku
ması yazması olanlar, kahveıhauEde 

yÜ~selr seste gazete okurlat', eit'-.ıfına 
toplaIUWJt bir kao köylu onu dinler .• 
Köy"ünün billı~a h~Jandıh ıti.nlü.k 
pıet.lcrden ziyadt", bazı halk ""azete .. 
!eridir. 

Köylünün mubt.eJit ml!letleır ve o 
milletlerin harp ve- a.•erıtk t:ıb'tlye\ 
letinc da 1r bfl~hl \•a.rdtr. BJr kurmay 
subay r.-ibi, 1ıüküınler verir, teşhbler 
koyar-, Bu büktim~I' elı:ser: a. doğ u. 
dur. Onun btı bitı'Lcrı. e·kl "Yıllardan 
be'r.4 dev:-m .ı(!(legelen an'a11eicri11 l'!eıJ 
cıesicU.ı.·. Kövlünün bHr~i daha. zi;ı.:acle 
aiıxdan kapınadır. \'eni olan ve bil 
mrdiğl her ş~yl ~a.n kulağl'e d;nler 
Eslcl lıar?alere dair ve bir çolt htki.ye.· 
•t2'. tru't'eratar onların hafızah..n.da 
ılı:ıhna ta.e kalır, 

93 Rus seferine '-Ura'k etmit ibUy~r 
k:OyJ•fler, hili, TÜr1c köylerinde mev. 

cıııt.ur. Kea, iıatran h~•nJ, Balkan 
lıarbhıi; «-n bliyil.k harbi, İstika! 
harbini h'lenler ve o lıarpltzt ,...,. 
,.anı ... pek ı>oklıır. 

Mewıı harpten, •lrosetlen açıldl 

ma, her birJ blr hatıra anlatır. Geno 
köylüler de, bu anı~ıııanıa.rı dikkatte 
dinler. 

sugünkii ci'han harbi karşısında 
Türk köyliiılünü11 dü.ıiincesl ned>r? O. 
şa.yıun dikkat dıeteerde soğ·uk 'hanh ve 
imal!lıdtr, Kiminle konuşurmnız k'O
nu.şun, ,r.en('!, orta. ya.,c.,tı, ilıt!yar, daima 
şöyle söylcdlkterinl duyar.ıınız: 

- Emir geJir..,e, biı: döğüşürüE ve 
evıel Aıta.h, hangi dü.,,rn:ı.n olursa ol
sun Jıtklund•n ıelirlz. 

Türk k.öyliisll, bugünkü TUrk ordu
sunun mo:lern sJJih ve vas1ta.ları kar 
~ısında ba,yrandır, orduya, ~ıl göz 
bebeği gibi bakıldığını biliyor. Bun
la.1'11, a.sıkere gidip ıe1ea kö.r delikan
lılarLDdan ôğrenmek(ed~ Ronra, <'S
kl harplerrdeld sil;lb ve maJıeınf' yok· 
uJs'Jıığıınp., b:ı.kunsı:ılıfı batırhyo1', 

Dlyoılar ki: 

- Eter, filin mull>\\reb--de, bizim 
eJlm zde bn kadar silih ve c:P·Jlhane. 
bu kadar yiyecek ve içecek olsaydı, 
bi-ı, ikl günde düşm:ının sır!ını yere 
getirirdik Ne çal"l" ki, düşmanda 

her şey var ve bizde bir şey )-oktu.. 

Türkiye harbe gtrecelt tnl'! ya.but, 
diğer bl< ifade ile Türltlyo harbe g"lr
sin mi? Bu su;Ui Türk köylüsüne so-
r.arsanız şu cevabı alırsınıı: • 

- Onu gayri biı bilmeyiz, başım.ıs 
da.k:l i.c:met ra.,,qa bilir, Paşa..mıs 7ürü-

J"Ü.Il d~~e, yürür giderb. 
Tıirk köyl1"'unün, azl4 Jllllll Şef 

İııiiıullle olan l>.ğlllık .e lllml\dını 
hayra. ılık ve gnr .. ıTla gördüm. 

Deva;ıı ed.m dü·;ya tı:ırbl kmrt!Slll· 
ds lruylüye ne dii4~1udUiünö rordum. 
Şöyle t-ev01.P v"riyorı:-.r: 

- BlrblrJt'J:ir.._i çok kırıp geı;ılrlyor· 
Jar .. Ne yııpalıın, bır:ı.1 d.'\ onlar bir
blrlrri.ri kl"ıp •eı;i~inlt>r. ım.diYe. 
kadar lıayuna. \\ıs kırıJ1rdı.k, onlar 
se;rr .. Uenl.l. 

Tutk kô:rl....U-·iln lmaa V6 nıan.evl
J'atı o kMiaı' yü~ktır kJ, ta1yare, 
tank. 11:i>i mvUern ua.hlar, ona, çocuk 
oyurıca_nı 4ibi geliyoır. Gülerek ouı.u:ı 

silki3 or. 
- '.fıl-y)'6:.l'e ilöan'a He ya.par k.i, dt

YOT, gelic, dota.ştr doln.')otr, C'ldrr, ken 
dini !\lper etlf!'8in, olur, bitcıır. 

Tıı.nk mı, d•dln! Uepoi o ıleınir ta
lenin lo!Jlde dura.,.k efil Y•- Sl1J'l1 
bltect"lt, f>en&lni bik'Cek. 7tyecefl, içe
ceği. bitecek, elbette bir a..u gelOO<'.k 
durae.ıı k Yey a dc:an f\k1le&k, O -.man 
çullaDır&w atlalnuı tep~ln.e ~le't 

kuvveli oldu. mu, elde bir tiitel< bu
lundu mu korkma ~ ıuda da bol 
cephane var.sa, 1bak keyfine .• Tayyare 
ıant. filin yiıie, ııettcede sen boi:ı,z.. 

bşınaia bak. Karşı kal'fl)· a eM>etıe 

Keleceğts ya.. İşte o zaman bi.&usu 
kuvvelU ola.o lrarşısın,la:klni serecek 
yere_ 

Yaıil, Tiirt. köyJU.r.ü, tfıbiy~ -n ~ 
kerljk flminln, es;ıs pr~n..Jh\nl bi
liyor .. 

Zafer nihayet piyn.rlenln sin~ iisü 
ucundadır, Ve bugiinün gözü pek, 
imaru kuvvetll '.rüı1< köylü'lii, yann, 
Türk ordusu saOa.rı içinde kdıbra.man 
Mehmelolkdlr. 

Onua gözü hio bfr te)'dıPn y1ln1ayor 
v; bİ.lhllsSa, ondaki iman kudreıt 
sonsuzdur. Tül1t Qltisünün, zoıra. me 
şııkicate tah:ı.mmüJ kudreti ise, her 
türlü lmkinm fevtindedtr. o. kan-aa.t 
"*"'. azimli, iradeli, mütııtı soğuk 

kanlıdır, 

Hiç bir lf"Yd•n haberi yokmıJoı clbl 
ilımır. HPI' şeyi diL5ünür. Onda. şa
yanı dikkat biı;- mllhakellt8 ve düşü. 
nüş kablllyetl vardır. 

Tii'r1< lrö"lilsi.inll maneviye& itlhart. 
le çe11:k gi.bl sağlam, lmanı kuvvr:tll, 
bıı.ğl'lı~ müeilanmel, iradesi harlkıı· 

!Aile ı:önlüm. 
Tül'k 'köylüsli bir cevherdlr. Ba 

ma~ nl Allalı. Türlt yurduna Ihsan 
e~ 1c;ıtlr. Onun kadi'I' v-e kıymetini 
bllf'Iim, 

18 av dhl""!i••fım e1nı1e va~l'dıi"rn 

'J'iJT"l( köylerine Tül"k köylüsi.i.ne se-
li.nı~ 

BİTTi 

Bir çrpnç tren 
alt nda ezildi 

hasta• 
ö.C"ü 

Baı.lı:ı rköy<>e İstanbul caddesin
de oturan,.Hayriye lisesi talebe
sinden Hilmi oğlu Altay 'stn<nde 
bir g•T>Ç evvelki akşam :Bakırköy
de Yeni Mahalle istasyonıında 
trenden •tlamak isterken tekerlek.. 
lerin alhn• düşerek kollan. VE ba· 
caklan kesilmiş ye kald'ırıldığı 

Cerrahpaşı hastanesinde derhal 
ölmüştür. Hadi.3e y.erinde dün b·r 
keşi~ yap1l,mış ve bu müessif ka· 
vııın cereyan tarzı tcsbit olun
muştur, 

Eyüpte bir kız kaçırma 
teşebbüsü 

EyÜ>pte oturan Nuri isminde bir 
genç evvelki akşam ayni semtte 
Remzinin evine g·tmiş ve Remzi
nin kızı Haticeyi kaçırmak iste
mi tir. Nuri yakalanmış ve adliye
ye verilmiştir, 

Çalıştıkları fırından ekmek 
çalıyorlarmı§! 

Yen':ı.öyde Köybaşı caddesinde 
Ardaş Ormanyanın fırınında ça
lışan ~fınm Şan, Sw;ehirli Kerim 
Çınar, Rüstem ve pişirici Araşi
yer oğlu Tatyo fırından 29 ekmek 
çalmışlardır. Çaldıkları rkmekler 
fı;rıncınn ş'.kıaycıi üzerine mcvda· 
na çkarılmış, evvelce de fı•ından 
ekmek çalarak yü.ksek fiyatla sat· 
tkları anlaşılan dört işçı de M fü 
Korunma mahk"'11\esia.o verilmiş
lerdir. 

• 

kuruldu -·-Resmi ve hususi bü-
tün sanayi müeıse• 
seleri bu birliğe 

girmeğe ·mecbur 
İktısa.i V c>k'Aleti, ker:disine ve

rilen saliıhiye\e ı:Uıyıı.ll<U'ak il'k 
defa olmak üızere şehrimizde hır 
Bölge Sanayi Birliği w-,,kil et • 
miştir. Bırlik dünoen ia:fıaren 
faaliyete b~lanıl'ltır, 

Veild.leı, biıiiğin um .mi ka
tipliğine Halıcı. Giilecy.ücii. tar 
ym etmiştir .B.irligm adı, (İst.ı.c.o 
buıl Bölge Sanayi Birliği) dir. 

Birlige, Edirne, Kı •klarel~ Ko
caeJi, Tekirdag BQ · e Ranayı mü· 
esseseleri girec olir, Resmi ve 
hu.susi hlitün s~uııayt müessestılc
rinin, fa:brik.Jlar l hi.rliğe yazıl
malaı·• tn'f"C burl tu tu,lınuıjlur, 

Birliğe yazıla k mü<!ı.seseler 
d6rt sır~fa Hyrıfaca•ktJ.f. 

İstanbuıl .sanayi Birliğınin 
gaye"i Miıh"'3Jh birleş'!.irmek, iş
lemcyl'n müe.>SeSeleri işler ha.le 
getirmek, 'kredi ve ilk madde te
min etmek, azami raııdımaın aJı. 
mak ve ı:nas."uatı tipı!eştirın€k-
tir, • 
Birlik, mua nelfrt, tedkikat ~-e 

mı>h<ı.sebe olmak •~ere başl1Ca 

üç müdürlüge ayrılmıştır. 
tık heyoli unıllıniye 1x>plaıntı -

sı, ör.ütnüızdc:kı salı,![,'ÜlllÜ Ti
ret Odası salonJarmda yapılacak 
ve yeni i<la re heyeti ooçiJecclo
tir. 
Böyleli'kı!e, 17 seo.odımb..rl mu• 
vaf:fak,yetlc çalı~an İstanbul Sa
nayi Birliği, yerini BöJ;ge Sana
yi Rirli,ğine bırakmış .olmakta
dır. 

Basın 

acı 

ailesin"n 
k (\ y bı 

Mahmut Uras 
-gözyaşları arasında 

de:Jnec. i di 
Türk basın aik$i değerli bia- uz

vunu daha kaybetm'ştir: Cumhu· 
riyet refilt:rniz: n idare müdürü 1 
Mahmut Uras evvelki akşam ve
fat etm~tir. Tirk matbuatının 35 J 
sene!ık maruf sim<sJ Mahrnı.ıt 

Uras evvelce uzun y>llar gılzete
mızin de idare müdürlüğıinü yq>· 
mış, Ahmet Cevdet merhumun 
kurdugu .! «la'll• mticsseses nin 
gel:şıne ve ) ü'm•lmesinde başlı· 
cii. amil olıllLı~tur. 

Türk mntbu<>ı aleminin nzdir 
yetişt;ı-diği idare ve teşkilat adam. 
!arından c>lan merhumun cenazesi 
dün Kadıköyilnde Süreyya p~• 
sineması k•rşısındak' evinden kal
dınlarak bütün rneslcktaşların ve 
kenWBini sevenlerin göz yaşları 
arasıııdı KarJ~aahmet ,mezarlığın

daki şehitiiğe defnedilm~itir. Aziz 
ölüye Aliahtan rahmet dıler aile 
ve a:krabas· ıe meslektaşlarımıza 

tazi·y-etlerınıizi sunarız. 

'.ı\ .... ,,_,, . '? ';~::: ~ ,, ' - t 

Artslklopectl · 
J. i,.:.0:--ff._ı-~ .' #ı(~ ., ~ • t ,. ' 

Fransız s err ileri 
Gele-n 'haberler Fransız filo -

sunu.n da Mihvere karşı harp & 

deceğini bildirmektedir 
Mihvere karşı harekıli~a hID

lUillloak gemiler arasında iUJl11lar 
varılır; 2Q.OOO 1x>nluk Larroine 
zırhlısı bur.dan 29 yıl e'!Vel inşa 

. edilmiştir. Şimal İSkenderiyede 
hareketsiz bırakılan ıgeıniler a
raınııadır. 35.000 toniLiıroluk 
RJıchclieu zırhlısı 1939 da inş.ı e-• dilmi~ir, Bu gemi Dakarda ha-
sara uğratıl~rr. Jean Bart 
zırhlı;;ı iki)' ltk bir gemidir. 
Ağır kruvazörlerin hep~ İs

kendcıiyecte 1ıareıketsiz ·bir hal· 
de bulurnı akıtadır Diğer harp 
gcmıleri rnı.ıhteli.f yer'ler~ dağıl. 
mışlardır, Bir kısmı 1 kernleri
yede, bır kısmı Dakarda. l>ir kıs
mı da Kazablan.kadadır. 

Darlan ölmeden evv~ bütün 
Fransız fiJ.osı;ınun lıe.şte •birisine 
muadil kısmı müttefiıkler cephe· 
ııine iltihak i! mişti • 

DIS PoLifiKA 
Fransızlar 

arasında .• 
ıt.11 Kem& Sunman 

fF'rans:ızlaz ara,.,ndoki ihtilaf 
bir anlaşmayn doğru gi

derken türlü safhalnnlan geç 
me!;:.ted.ir. Her giin gelen htthez· 
!erin öğrettiğine göre General 
Jiro ile General de C'"°l 1U11ı,ın
dn ınelotırpia.,"111a oluyor. Birıb.r
leri;vle göriişmek kin her iki fn· 
raf da bir zemin ~ırlamailda 
meşgul görünmel."ledir 

Teferrüata ait .-e zahirde .,... 
he:ıtL-niyetsiz gibi göriincn, fakat 
pek manalı hOOiseleı- de bu aı:a 
dl\ keıı.dil1'rini belli ctnııc'ktn'.ir. 
Eğer Fr1ııısızlnr hra ntla c. kl
·dculıeri ·hiiküm sürnriiş oJaıı sa~· 
ve wl cenah fı~kalaı-ının ihLilaC. 
göz ooünden ll'L1lk llıtu!arak o 
!ur"" diiıııkii Dadan • D:) ('1>1 ve 
bugtinkü Jiro - De C'ri>I anlasımaz
hğının asıl aınlll:eri h •aba kar 
\tılı.ııamı~ u]a.,~ktn. ll•l'.i on.un 
için bugıi.n lbu iki değerli Fran
sız aske.rinin al'a-'1nda neler ol
dııı:;1l>la dair giinden ı:ıı ~elen 
telgraf hal t'rlul k . a da görii rı· 
se bunların bildirdi le · bitles· 
tirihligi vı;kit orta)a "'' ııhen;. 
miyetli olmcyıın bir ıaalUınat 
yekiınn çilcmış oluyor. Fak~t a 
sıl amillerin ne derete;v<• k.'\.<lar 
:rol oyruı.dığını •bıılabôlnıek hu·"" 
sunda geçmtş zama~arda olan.
'ları hatırlamok belki de fayda
sız kahınıyııcaktır. Yuvarlak bir 
hesa11la Eki ay evvel Amıral Daı'l 
lanın ma!iım sıızette Şimali A:f. 
rikaya geçerek Amerika 1 ı ?ara 
misafir olduğu güı l rdo \·erilen 
malfımat henüz ıınırtulmaıruştır 
Amerikan tarafı ameli bir )ı.,.. 
sapla Fransız amiralin.den isti• 
iade elmiş oluyordıL Çok geç· 
meılcn, amiralin şimali Af•ikad.a 
faaliyeti tahakkuk edine, lendi· 
sine bir çoık Fransızların iltdııık 
cttikccı ha·her verimi. Uu Fraıı• 
sıo:lar sağ cenah fırkalarına men· 
sup •>lanl:ırdır. 

A.ra<la.ıı haftalar geçti. Aı 
vukuat da ohnadL Hatta Ami
ral Dal'lan ölılürüldü, General 
Jiro şınıdi onun yc:ine gte\'.JDİŞ 
bıılnnuyor. Bu safhalar da hep 
malum. Kısa, fakat vaJuıyii ay· 
dınla tnm.k itibariy)e şim<ii şıı 
ıru..ııau haber de geliyor: E.~ki 
Fraıısm: başvııkillerinu.en :ıu. Şo. 

tan'ın Afrikada btılıınması Gen.,.. 
ral J1ro ile beraber olan t'ran
sızları endişeye düşürüyormuş~ 
Keyiiy~t şi.mdıi da.ha a•4""aş<llı~ 
gibi oluyor: Çünkü ooki başye
kil Kamil Şotıın çırbtik unutula.
caık siya<;et adamlarmdan deği~ 
dir. Bu haJ!bio arif~indcıl.i . 'rıİ
larda loeııdisi kaç dcf.a başveıkil 
olwuş, düşmüş, kaç defa kabin<>o 
ye ı.irmiş, çıkmıştır. l\lalıinıdur 
ki sol cenah fırkalarma mensup
tur. 
Fransız nwhll!ian nwclisinde 

kuy•·ctli ekseriyetle bir i.kı fır
kanın vakit .-akil hakim oldugu 
dcğiİ"bir hükfı:nttıt vii-cude ;!; tire 
bilmek için sayısn zümreı r a
ramıda türlü an!~malar akdi 
!atım geldiği görtilüyoııdu. iş
te ay!e ihtilaflı zamanbrda Şo
tanı·n ismi, reı<;mi gtız1'telere ge
çerdi. 

Hemen ılıemen hiç bir hük(t. 
met teııtihi olmazdı ki sol cenah
tan, l\L Şotanıian bamedfünesin. 
Şimdi, M. Şotan etrafında ar

tık Fransada değil, Şimali Mri· 
kadaki Fraum:tar 8'1'aSomda bir 
dedik-.>du başlamış, devam eder 
göriinüyor, 

Sözü bugüne getirmek lazım: 
Sn! cenah Fransrılannın Gene
ral De Gol için besledikleri bağ. 
lılık duyguları malumdur, Gene 
sol c"nıdı Fransızlarmın loWliz
Fransız ittifakına na•ıl s.,dd• 
kaldıklarım her vesile ı1e gö'>leT• 

dikleri bellidir. Bu~iin Frnn,;ızlaT1 
ayıran sebeplerin kökleri her ne 
kadar geçmi senelere kadar gidi 
yorsa da lı<ır iki tarafın bu ,a 
manda elzem olan alnaşnuı a ,.a 
racaklarına gi'ne eskidrn görü~ 
miiş misallere bakarak h ıilmıcdi 
lebilmektedir. 

Sü ten yapıla ·t 
tatırıar 

!Haber vcrild ğine göre Belediy 
lktısat "l erı rnlidürlüğiı tavuk• 
goğsti, Keşku.., siıtlaç ve aşure 
gibi tatııların p r y<n hesabı sa• 
tılıııası usulun" k dıracaktır Bu 
gibi tathLar gram!• art> mak su 
;retile s•tılacaktır 

!Her tat. ınıu fiyatı l s· ıt < i
miştir. 200 gram \•\ l<göğı;u 45 
kuruşa verilecektir, 
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.SON. HABERLER . . 
·,> .... :. • : . 

l Karadenizdeki \ 
facia 

· ustanbul Levazım Amirliğinden verilen Askeri Kıtaat ilanları 
Cenub batı 
Pa~ ifik'de 

Büyük bir· hava, 
deniz muhare

besi bekleniyor 
Va~irıgton 9 {A.A.) - En bü- ı 

yük ha'la ve deniz muhaıı:cüesin!n 
yakmda cenup bat; pasifikte vu
kua gelmesi Jı<:>kkniyor. Rabaul'
d• top:anan Japon harp ge<mileri, 
}'!Jpoıılann yakında. hsf'eketc ge
çeceklerini göstıeınl<'kte<i<r. Japon
ların Salomonlard• v< Yeni Gin&; 
do vaz;,yetler çok fcna,dır. Bu. ikt 
lll>ktad<ı.n bi.rıue vıc yohut her i.ki-
1>.ir.e kaı-şı biı·aen taan·u:za geçrr.e· 
leci pmcncbilir, 

•Erbaa ve Niksardt 
(Baş tanfı l inci sayfada) 

yan:J<l biıı.alor o ne şckild :;·npıl
ması 1.aı.tıngeld_g;ni b'r taiim~*
tıtıme ile tı-sbite ç>.l~çm' khdır. 

DÜNKtr ZELZELELER 
Ank'1ra 9 (AA.\ - ~ldğ:.mız 

habe"1er. bugün s:IM 2,30- ile 3 ai:a
s:nda İstanbul, «;:anakkale Teklr
ckığ, Kulnhya ve Gönmrle olduk
ça şid<l<'tli hissedi.len ve hasarsız 
geçen yer ııarsıntıt.rı oiduğwıu 
'bild.r'yor. 

Varlık vargısı 

(Bat tı..dı ı inci •yfada) 

yenlerin tahsil şubelerini doldUır
d11(fıt görülmüştür. 

B:K'ok k:mııelerin bazıı a~tı..1<.a~ 

ve muamEl•ci1erin s~hsi menfaat 
end şe.>U• yapılan telkiıı.lerine a!
dan:trak vilayete itiraz istrdalan 
verdi{:: görübmektedir. Alrutadn
larm resmen tıildirdiklerine gl\re 
mü.k<:'rrer tarWy.attan başka h'ç 
bir suretle tahakkuk cl.t1rilen 
vergi için itiraz kabul edilmemek
tedir. Bunun için Varlık sah'ploe
rinin boş yere vilayete itiraz isti
daıları ve!lnemeleri lüzumu bir lre
re daha \lat•rlatılmaktadır·. 

B:ı ayf'n 17 sinden 1 tibareİI ha
C'Z muanıeloelerine başlanırken vi
lavete yapılmış herhangi bir itira
zın dmlenmiyerck muaıne!eye de
vam edileceği defterdarlık tara· 
fındaon bild.ir'lmektedir. 1 

. 

Japony,.nıa kurduğu 

Nankin Çin 
hükumeti 

{Bq ı.arw.fı 1 inci uyfada) 

treııile caıaı.....ıaa teJııim!ıe geııııq
~- İklDcl kaptan, &09l'dlii feci l<a.za 
ııe.._.uoıle pek yorc- ııörilnÜiJOT
da. iki a;roiı da kal111 satıııtar için· 

de idi. Kaza gününden beol'1 aıafd<.<tbl 
l'i'sllllf<:dı"lnl M>ylü.yordu.. Fillıaiktkl., 
IS&rpl.:ılort eli.nııe olarıllı &rendcıı 

çıkmıştt. 

Beher 'loiıoouna IW ırurııış tıı:t..on.ın ediletn 30 txın oığı.r eti !kap•J.ı zarfla 
eksiltm.ey ~tur. lııalesl 112/1/943 cııruıı ı:ünü eııat .ıı de J!Wldptılrde 
lu&erl ::;, lnı alına .kıaırı~syoor,ım:ls ;\ aQ>l l oaktıı· Taıliiıpleı:l'll "k.abunl vesik.ala· 

1 
r1le tdt!lf melr.tuplal'mı ihale aaıtlı>dıe n bir reot evv« lııom~ vermeıttl. 

(Z115 - :1152) . * ____ , __ _ 
%, üt tef iki ere flarp 

i.in etJi 
N.11ıkin 9 (A.A.) - Naıık.iırm.i!.' 

li Çin hükumet;, Birleşik devlet• 
J,,-re ve İngiliz imparatorluğu:ıııı 
hıtı'p ilan etmi.ştir. 

Bu h.arp ilanı üzıerine, N.ankin 
ve Tokyo hükumetleri araaında 
işbirlıği yapıl mas., imtiyazlı· böl

gelerin iadesi ve meml .. .ket dışı 
h:Jd.ı.r >nın kak!ır,lması haklı:ıoda 
\:ı.i.r müşterek dc·mcç rıeşrdmi§tir. 
h,ta,._ t. t miısaı,iıka.:ıı 

nt:t:celendi 
tl"SJ>.üdar Hallkwinin tertip et

tiği hitabet müsabakası dün ne
ticf:l,.;ımiş ve jüri heyeti hu1<u• 
runda kOıllıllŞ&n hatiı:ılerrl<!n tıp 
faküL"-sind'en Hı.üı Teksal bı
ri.r.ci, hu:k"'U!ktı:n Safa Ergin i.JdL. 
ci, Tıp fa.kültesinde Ziya Saık.a.r 
üçüncli olmı.r.şlardır. Biriruciyıe 
bir saat, ikinciye· çanta, üçiiın>Cü• 
ye de lbir dalına kalem ve~ 
tir. · ........ 

Yr d k bir ordu 
(Bllf tarafı 1 nci sayfada) 

kll.rula.cak olan bu ordunwı mevoud11 
iki itu~ak lbll.roo ..ıa .. k 'C• fwal al· 
JmdRkl '°Pnlılardall fo~tır. 
Bu """'7a .,...ı1- vnlfe Poloan 
ile Busyada IKııt edll•u toprakfarır 
korumalı ve bu &utt tle ora.Lırtl&kj Al 
man katrvetlerinin. cepheye sevkini te 
mln etmektl.r. Hltter ilkıb&har .sonun .. 
~ .YeY• Yum. Rusya.._l1'o kan;ı son ve 
ümit<i• bir l'A7rette buluna.aktır. 

Bu yardıma otdu., bir Vela bir bu 
O:U: mllyıın Rutenya ve llkra1nalı
d&n dön Yti• bu Belçikalıılan üç !'ÜS 
elli bin Dola,.ndahdnn Vt" Yiiz bin Nor 
v~li.ı,,n letlıil edlccektır. Ba ordıı, 
ııolt sıkı bir tanda Alınanı..r taratın. 
dan ~rçrıvelenecek ve önünıüzdıekJ 
ayın baıımda k.u•ulacaktır. 

Birinci İnönü za 
ferini kutlarken 

Kendbtlnl, iıs\aayonda kerşalaya.n 
bil' DMlhaft'lrim,j.ze, M.dıımE'l Ya.ııeı, 

ıı.tınılan ,_ feci lıi4oseyl şöJ!e 

·n••tm•ıtu:-

- O ıı<ee. ııotan &ut.catımın 1-
mil ..ı:,ordulr.. Korkunç bir fırtwa 
tıa.l'dJ. DaJ~·a.laiJ', 1.ak.nemizt fena Ul
de hırpalıyordu. Kaptan 7.cl<i, her 
şey8 rağmen rotayı l)i idare edl7ar
du. Laklı .. Kar•ı..rım inlerne ptdi
iım.iz ve.kit mayn mıdır. vıorpll midir 
bu anlayan':ılWiığmın b'1' •t'Y :rörclük. 
BiBe ~ru geUyordu. hıı» a.u alabaD 
da yµ.ptı amnıa ht-r hald-t' tutt.u;ra... 
ma.dı. Sahl~ 50 ınetre kadar meS&

fede idik·. Blrdeıı ça.rlı;cı baııı sesıen

d.I: • - Mn.l<lııeler ııtop eül, başnıwn 
ça,....ı,.. bakmu! 

Biı:, saten pen·aııenln arada lllJ'a· 

da botlukl& d6ndüfönll aııla..,..._ 

Çara•lı, snıarm cereyanına ..---. 
Deııl&cW, 5 mil ..,...un v.....U. Kaya· 
lıklaıa b'ndlrdlk, Jiddelll bir r;;mınıh 
olu. Yolcnı..r baf:L1mah br.ı;büı. Bu 
sırada eı;y& da dilklllmetı·, denlıe ıra
yıp ırttmete ba<ılamıytı. Gemld~ yan. 
IUl cd<lıiı dGiı:ıı deiildlr. Kezzap va 
rlUerı b~almah boıı!&yınea dökülen 
kez:ı.aplardau. dUJDAn çıkıDoı.ia ııa.a

dı. Etrafıarı bıı ıtumanlsrı yanguı •· 
li.moll zannetliler. 

Caıt.çı bqt Halil ile o geceyi ıre

mıııe - -- -1 oalıab 
aıtı:t"'I kadar :raıumda idi. Selılsde 

kendhılııl ~-- Ta7faıyı bir ie
ce evvel aJ<tam ,,.ı.ı..ı., tıa:rl>eımı. . 
tim. Bunları. Ual'(al.mn slip .. üp gö
tiinlüiün!i ~l;;-orwıı, ı.: .. ,en dlie.r 
botuı:ııılarm da bn ır.rretle bayalJa.. 
rmı kaybettllı.lerinl :aımıecliyorus. 

Şurasını d:ı &OyUyefün lı:I ~l mi 
dir, mayn mldJr ne oldutunu anlaya
madıjw.ıs nesne de blıılmle beraber 
lı:arao-• vurdu. Fakat patlama olmada. 
lliU ......... J&lty0r. aı ~ blır 
1e1 bls!. lalıllslyeler turt&rdı 

Diler ııoil&dae!M'Dl ve kartaıııal&
nn buırüıı raruı .-eı-tını ~ı. 
mlyorum. c-ıı tablıltat heııilıı lıU. 
-'I. Ben n.lıa- olllai1un lt1n 111114 . 
deiwnaml ~ala ..,_., -· 
ede elti. uq..ıerı K_i,. ... lrler. 
Dıfer Ooi"BJaalarm CfJCi dlerl heris 
~ . .......,...r. ııea. g.....,.. 
...,... '(liıtiiliiiili - .. ....... 
Kmluıa .-öneclrdltl J'al'dım -
lıer h•l6ıo bu araba Ue ıtaraeaklb>e 

.-aıtuüleeektlr. • 

(0.. Carıı6 1 .... , 
fında dola.şıp duran, hazan ela 
ale1rleri saÇaklanımzı yalamış o
lan hu dilDJa Yaııcuıı yiminılea 
'bir hayli sıkıntılar ç<!lkt>J., çelıi-
Y.ruz vıe daha da çekeceğiz. Bir Gemide kaç yolcu bnlmıdutunıı bir 
t k de kat'lyetı.. bllmJyorus. Yolcu adedi 9 

•m feda'karlıklara kntlo11d11<, evveli 40 dı, sonra 45 oldu. 60 oldu 
lırat!aru)'O!'UZ ve daha da katla-

60 oldu, kat'l bir hesap yapamadan 

.Aşağıdla yanlı mıııytftb<ıye\eır kapa lı zartb tllc>tltmey~ l<\m-:r.~. :ihale-
si 21/1/943 ~ lı(lıııü saat 11 de EBqeh>roe a."1<orı sıttm alma !<o.ın.!& 
3"Q<>Ullda !1'8PılılDıılolır. Tali:plerib kan wı! ve6'kalarile t.ıklif mckhı'l!lal'tlll 
ihale ..... t.nıJıen bir eaat evvel """'1rıyona vennPler'. 

Fiyata MU.tarı CiN!li 

"""" ..ıet . ";SQ. • 1000 soo • .,_ 
13ti0 1000 

IH} 12,250 
55 7000 
~ 12,000 
80 160ll 

Keçe belleme • 
Y<m iori>ao&. 
Kıı çul 
Gebre. 
İp yu·1.:u sapı 
Kıl kol<.tı. 

(2125 - 251) 

.l\Ş<lğJd& yazılı ~ p3'1.'1rlıkla oksillarclerl 13'1/9-l3 salı gilnQ """t 
ı$ -de Omizllde ıı*erl satm alma kom,".YUnun:la yıar,ıılaco!ktır. Tal\pler!n 

bellı "'•·tte Jıxıınlı;ıroıııa eeımeıeri. 
ciNsi Mllı:tuı 

kilo 
24,000 
24,000 
J',000 

8000 

. *• 

Tutarı 

lii'a 

19:0 
1200 
.1920 

&00 

Teınlnalı 

lira 
H7 
90 

14T 
80 

(2133 - 2891 

llOO Jılll ~ ~l ve K amlcC1ı!ik depolarından bey:Jk ahın 
ı.AıB. ve lbql .. ırllwda b\;1tlın•tıi "" istasyooa nolıi-1 ve vagıxıa t.aiımll ve ıs.. 
r:t l;i ıropa!ı zorno el'ls'ıimı.c:ye \ooıını u.4J-.ır. lıııale..'1 26/1 9~3 salı gil'rfü Mat 
11 de E<l'.tlşe'lrl!!cie "'*erl mtın n.1.-n .. koıııı\s:ı<m~ Y"l!lılaca.ktır. Beher 
met.-e :rıı!it;Mııına 38 ı<ra !Ki 'lrurıııı fiyat tohıtılıı edlimlıJtii". T~n kıınuınt 

f \·Ef'd:!.ôwlarM.e tek!Jf meltıtupla!'"ınJ ihale ko mi.~'Ur.IU!D.a verınıeı ri. (2182 .. 200) 

* Beher küonıına 7:!0 ı.uwJj t:o!ııırM <><Hen 3000 11.ııo ea.ılı. G.oösole · pocıac-
lılola &•tın alınaca•<ttr. tlıelesi 20/1/IK 3 ~aı:şamba g!ln(! ooat 15 de A.-ra. 
Gla M. M. v. 3 Nb, ıu oatın ııı!ma lromi "l)"OO•u;ı:da 7a;ıı!abi!lr. Kat"l tem1mıtı 
3MO llnı•ltr." Talll'leı~. belll vcldtı!e ko ~ gdmcleı'.I, (21LO - 22&) 

+ 
Muhtelit m!külyat yaptırJl.aıcalotır. Kapalı zeına elısltt:nıeııl :15/1/943 

pıımrlcıJI ~il Aat 11 ele Tralıoıon aslkı9rl satın ün& ~ yapı· 
-tr. Tebm.ll\ bedeli 75,000 lira tcmimtı 11,250 Jlrad•r. Taliplerin ka. 
nı>n: va.-ikalıj<ile teklif mektupla1'ım J balo &aadlıd>:oı bir aat evvel komiı;,yı>-
na v•mı""en.. (2i.!G - :145) 

•• 
MuhPif oo!c!lyat ya(>lıl"!lacaktır. Kııpalı zarn.a dı:l llbn.eıol 25/1/943 pa-

zıırles! l!llnG aaaı ıı de T1'32ı2JOn aaırerı eatm alma lı:omlsylııunad yap11e
cakıtır. Taıhmıin bCd>ilt 75,000 ıı,ı,a temi tı<ı\ı 1 l,250 liradır. Ta!'nlcr;p k<.r.ual 
""6ikı!Jaril.e te!ı:lif mekt>.;gıanııı lalı!• s uüııden bir .sa.at ""'"cl • kom~ 
\oenru>leri. (2116 - 2-15) 

* 108, '173 Ura '17 turııt keti! bedelli E~ta 2 depo ._ !ol.palı zarf. 
la ~ıeye ~. İlheet 25/l /943 pozaresi g(lrı\i s.-uı.t 15 de· Anka· 
r- M. M. V. ı No, lu satm alma im~ ;ya,pılacaltur. ilk fQxıına· 
tı 6888 )ta 89 ~tor. 'Dailplerlcı ltı ale saatinden bir saat evvel l<alllll 
voıılblatile WdJt cııdı:lJ4>1arım ı.oamı..,..,.. vemıe1ııı'. (2:133 - 248) 

* 3'1,943 lira 75 INruf 1r;<Şif lf:ı<delll beııaıin ""-' lıavalaıı.ıhıına ve -
bôn -tı ualzemeırl......., lı:-11 zarrıa e!dllımeye ~. İhalesi 
25/1/1143 pırmrtesı ııımo ... ı 11 cio A '*aradır. M. M. v. 4 No. ıu ııatın alma 
~ ~- ~lerltı loalıuıı( welkalarll• 1ıelı1ir mo'lı;liupla· 
... ihale ... ,,. ... lıılt oriı&ıit evvel ... ~ •"'"ı ıorı.. (l!M - lK7) 

+ 
15/12/942 ıriin!lndıe luııP•lı ııar>t us u.J.ile moOtıalmsası üJn ciltman 30 ton 

sığır etine tıallp ç®ı:ruırdığı.t>darı tr..ltrıır .-e pazarlılıı:la edosllt.meye kmıulmuş

tuır. Evsaf ve tıusııst 0artı~11 komlsyo onı:la gôrillebllir. MAJ\>ıı!loloat lıı:mi<ıatı 

2ı:ıa. liradır. İlhaJeol 14/1/943 perşembe günti sasaıı 11 ele y.ı:,ııılacıııkıt~. io
tek!ilerin Hartııyede- Yedek Subıı.y ok uluıı:ııdoakn as!tert posla 92-0 sa11,ı alma 
~"116 ~ (!103 - 22e) 

1 

Unutu'muş vıırlık sahiplerinin 
i.-imleriıni-tesbit etmek ve yeıı.i ver
g• tarhetmek >çin teşkili kıar~rla.ş
tırılan Varlık vergisi ıraJi kcımis
ycnuruın yımn. çahşmalara b~Iıt
yacığı bildrrilınektedir. 

Ahllan • Raı llarltl 
nacağız. Fakırt bütün bunlar bu kaza başımıza ıretdl, lşbı uıını 
muharip milletlerin çektiklut ötreıı.emedlk.• , 
ıztıt. .ıpliır, m.atland~ları f·..1-. Mevcııt evsaf ve lste!dllerln getlrece'ldert ııümuneler !booindeıı Pfl1'&r· 

+ 
k ı kLır """ lı!tla ııoooo adet tımar llroası oııtııı el '"""*tır. EVNlf "" 1ıllSUSI şarıtarı ım-

,.. .. tarah l nel aaJfada) ar 
1 yanında • dalma söyle- iırriBA Bl!RATI DEVRi -•--'- 1ör11CSJl!ır. Bir taneıiııln m uhaaımıııın ~.atı 13ö Jııurus'ılr. İhale-'~ d;ğirniz gibi - hi..+"ır. - u...,_ 

'' sı 14t1ieu ~ lilDil .- 1~ de yap1 lec<ığıman -- 1tat·ı -. 
'\"et kiJuk'nin cenup batısında Türk mil~ine çok daılıa i;ri · cİdnıkal'bonl•rm l&hlillne ınaıı- 1 -!Briie Ha11ııyede *-- Sub1111 W.:alı.mdalki ~ posıa 920 oatııı aı-

Alrr..anlar karşı taa'!"ruzlarda bu· günler, parlak ban, zaferleri usul ve Wl>lkat> ~ı.ı.ıı icat ma ~ ı:ı:ıürrııcaatlarn. (2104 - 223) 
lunrr.akt· dır'ar. 1 mev'ıııtur. Geçen gün • i>ir ec- için &ti.sat VekAletinoıı..ı abr.aıış oları + 
Şimal Kafkaslarda Almanla<' ri-J nebi gazetesi, Tütlkiyenin, ta- 11 Soıı!ciınııaı l!WI tarlb '"' 3062 No. 6000 m el1Z8lt "9 ~ 1l>3!kla, t alııınll ,.., tahlııym' kaıpW zarı lllOUIUe 

kıte ğı kav,. kıra ug" r f 1 " --'--• hl ihD"'1 b<Tn•tm"1 ihtiva ettiği mı,. <lk:lti"'1<ıye. '1<ıin\Jlırnuıııl>ul'. ffıın . ..-i şartlan korn!symıd.a görilı.bılir. Mıwa'Akat cat ctıne ve •. r •. ı,> • · n sız. ıgını mwuuaza ederek lba- •-•- • '·ere .~• ..... a•ıııa '•vlr ·~h-• -,-
ı , '· r · r. 1?.ır kes•mde bır 1 m; ıçınd., vaşayacağını ve bu "'""' ""~ """" ~ ·~~ - tem>Mlt 3300 Urıı.clır. ibaı ... 27/!/9'ın4perı;cmbe giır-'! saat 16 da Y'ltpıla. 

bo ı 1 h b • leOO>ı Türi&ıyede m<'\ kli t:ııe lroy:nok cağındıın i<ll.ek&ilerln ~le aııatlnden b lr sa<.t C'VVel ten-mat ve te;.!lr n· .[<.-düşman taburu zguua uğratı · • ar ııı galipleri arasında bulu- '-lıı saı··~'yet verebilec.-" ~'kl'f edi'l- 1 
• · ı • .,. ""' "' tııpl&r•I.e Harbiyede Yedek Sdı>a;y oi< uluudakl askN1 posta 9~0 satı.., alma rfli· "' bir ı"1e koıu esır aıınmış- nacagını yazıy&rıdu. 0...ğrudur. mel<te oL-nolkla bu hıuswa fazla malıl 

tır. Leıı1n.grad Ç.evrcsinde üç gün Bu lıaııbiıı hııkiki galipleri, eov- mat od!iıımek ı,.tlycn.ıer•n Galatado., 1®ıtı'?""'una mürasıuıtıarı. cıı-ı 3 - 259) 
devam edcıı muharebeler csna•n. ıaıı,.rııım !kanını d<rkmedeıı, ma- Aslan H""' s lrıoci okat ı . 3 m;ma:ra. 1 . 10000 fon uıuı Ha!lçlekl değlımo nle1'!en Siı1keciye D<>ld.!, 1ahmil ve 
da 400 dü~man.ı. öldürmüşl-erdir, tnW'eferl harap olmadım bu yan- !ara m<l"8mat eylemeleri lldıı Qll!l'-lr. tabliyesi kapalı zarf U9<!llle mıüı>altıisa Y• 1-.=u!.nı<ıııtı><'. Hwusl ..,tıan kıı>-

gının söndüğünü gören milletlıer mrııy<ın<!a göröleblir. Muva!ldkıııt teminatı 3834 llradlr. bıa:sı 28/1/943 per. 
Alman tebliği 6lacakıtır. ZAYİ _ HaSkıl;y ailf\19 l1l><lnUrlu- Ş<J<We g~..U saat 1>11 da yaprlıaNıjptıdırın l·~llerirı iQıale saa\inden bir •aat 

Bedin, 9 (AA) _Alman ba•- Büyük MUll "Şefi ~--·et İnö. J.dıu evveı.1.-nıiııat ve tektll melktuıplarile H"•ıb-~ecle Y«<IE4< Sıl>a:v drulımdmd. 
• • 1'1111 tundan a'lmlıt 0 ılıwn nUfU8 cilıı- aaker! poSlll 9llO satın alma ~na mfu-acaatıarı. (31199 - 226) kuın;uıdern·Lğımn !tebliği: .nünün hayra~ altın.da te4ı: bir d:ıınırmı :ı.aıy4 ettim. y,..;.ırı; çılkara- * . 

Kııikıasya ile Don arasında, çelik lııütle gibi dunın Tilflt mil- cağund'an esl<ıiısinin lrill<1mü ,oktur. lsıddll~ cet~rı ııOınUM ve ewaf ütre<iıııd<tı ııa<zaırhkla ıu bbı 
Staliııgrad civanııda ve Don !etinin de bu mes'ut raliplenl.eıı Adres: Kaısınıpaşa Ya!ı;ya ~· liral* bulama oatın eJınacBtır. ~ st şartları laımd&yonda ıörüleblllr. 
bölıgdsinde, çetm savaşlar devam biri olını- mUkaddenllr. malhallesi Yııı!oup&Ja aoıkak No ~t2/l/IK3 fllilı liinO -ı ıo dil y-1aaq?mdım o.t.eıdllerin !kal'! te-
e~n:ektedir İnatçı bir tarzda bil- ABiDiN DAVER 9 da Nmıet kızı Remz.lre mlnatlaNe Haı1>1yeı!e Yedek &ıbq okuilllldald 'Aııket'f !>06ta 92111 ııo.tın aı-
cum e.den Sovyetler, her yerde ••••••••••••••1!111••••• ., ma ~una mürraoE•IJarı. * (~101 - 224) geri piAs:kıürtü1müştür. Bir çak , ~ 
nı:;.~<taıla karşı hücumlar yapan En gllzel Aşk Rftyasını. •. 
Aılman luta:J.an, di.i:şmana ağır ve En fırda keyifli saatıeıini~, 
kauılı. kayı.plar verdirmiş ve bir En bıiyük ve !eşin ihtiran. 

~;~arp rn.alzeroesı imha etmi~- Bt!UHD SOMER SlnP.ması nda 
Çember altına alınıınış bir dii.ş- İREJ\'E DUNNE - GRAY GRANT . 

man gnıpu inııha <ı1ım.muştlM'. 18 
zırhlı tank inıJıa edilmiştir. 

tarafıından çok giiılel bir tarııda yaratılaıı 

Bir Serenad Hatırası 
İdeal ~lann romanımda yaşayacılksını:z. , 

Li vninin ~imal batısında sa -
vaş =ı.trlarııımzın büyük şll
m ·lb ı.ıır teşebbüsü ile, geniş bir 
cephe üzerinde diışman me-vkil 
e k!<'<;irilm'şiir. Bir çok düş -
ma.n savaş mev kil tahrip edimiiş 
ve bu mevzilerde bulunanlar 
iın.'ıa ciurı.muştur. . " 

Varlık Vergisi Mükelleflerine Vel!ki LUki. iııtirıat aı>kıtası, 
d · sınanıın inatçı ıı e şiddetli bü· 
c um! nna karşı kendiSiııi mü
d afaa etmı,tır. 

İ'lmım göt.ilrniın '1e!liİp cıııtımm-
da :;;ovyetler, mwharebeye sayı- varı11t ""rJlal kllflWllm ın nevrıııı taınJ>e.Jıen teıoih!M .ltlbnren vergi mif. 
s a msaııJarııu ve harp mili&- !o>ll<lfiyetiıı.I ödiyeO!lınıık maOasadlle l»mka>nwJd\ın bor a a ioteılı:.>d'e btılu 

Emlik ve Eytam bankasından 

mesınf atarak 'hıüıcumlann.a de- ~ muıameleleri &/l/943 ırünü ve clalıa ııııra intaç ed3ı erte lıeıtOE 
V m ctmiştır. Düş: anın 21 int.:ı, c 1meyeınıerin .,.1"ıza rnil.raoa:.t l&rlh_..,. lahsl! ~ine teo-

kı taıhrip (>(} lıniş ve buoıı bit ett nneğe ımeda• ol ak şcııdlile nW>alTlel.eye t b( ~ uzere ·el•· 
eakip d1i man öldürücü mü· meY<:1Jt ekepdl'tiz :ıı.kll>urzC.riıe hemen ba:ak1WTI&Za :tıe<ıntı rı <'hem 

dafaı aU.Ştmı.ı; altırııda mağliıp miye le i!>lrb olurıın. (261) 

ıstır. "il. -----------------

Pıızarbldla 10 bin lılrelık sabun sa tm ıılırıacal.-tır. Ewat ..., hvotal put. 
lan 1oamı ()"Onda görOl<lbi,ılr. İhalesi 12 /1/9'3 ııa1ı tı:lhı.O -t UI de ya>ptlaca
pıdaıı lstı!kll!İerln kııt'l teıninat!ar'le H~ Yed<!lı; Sulbatv <llwiundlıı.!d 
.Mkerl poo;ta 82.0 sırtın aima lılomfo:ron ııır>a müı-aoııeuarı.. (Z102 - 225 ı 

• + 
Beheı-iue 42 lit-& 1ımlunin &dl.len 2 50 00.,>ıt ka.cydla satın abııacaıdır. Pa 

zarlığı 28 2. kônUll 94.1 pıwort .. i günü seet 14 O.. Saltpazarında. M. M. v. 
4 No. Lu satın alma lromb~ yapılartılkııır. S•ı-t:ıameı ve ı>Omur.aıl 
koır.~A'.da göııü:lür. İsteıı:illeıin 1575 lira tl<t't l.emmaıt!axi!e iı:omiayona 
gelmeleri. (477 - 257) 

* Bch r t kırmna 150 ra tahımiiı. c d'kııı 650 çift ıro.,..ıan taıı:mn aatuı 

8~aktır. p..,.rlığı :ı:ııt/!14~ cuma g üı:ııU saat 14 d'e İstanbulda Salıpa ... -
zarmı:ia M. lir!. V. 4 N, lu .. tı0 airna ~Ut1d• ,-apıWıcak>tı.r Şartna. 
ı:nl! 9rom;.ycnr.la her giJn görülebil r. i..ı. k.lileti;o beılll gün ve •oıtte 61215 l.'cıı 
ilk tomma'lnrile iro."11>">"'na gelıtıeleri. ( 478 - ll58) 

* Beh r glylmıı.ıe 115 kurl.IŞ tahmin edilen 40,000 wimmn!ıte),lf N ·de ö'<filo: 
'\e reaınıda nat~ı alını::ıcaktır, Pa?flrlağı 2S /1/943 pazsl"tefJi gün saa.t 15 <i-e Ista.n 
bulda Salıpazarır.ıdi M M. V. 4 No, lu satın ~ •koın youuı.oıd'A yapılat ktır. 
ş --.,., ve niiıwuııı>;al ııer gi1 görülebilir. Itekl ocr 11' li gm ve saatte 
a:oo iro •il< tem'ln tiaıı!Je 1<ı:ıırılızy-ona ge !rnalerl. ( 479 259) 

...,. 
30 12 942 tarihinde kap:ılı zart usune ~ ll!n oluııarı 300 tıon ku 

ru fncre taılp çllmıldıillldan pazrı.Iüla satın al nacaktır. Evsaf "" luıNsl 
..,.tıatı ~nda ı,ıöriilebli r. 300 tıon k:ıı>ru incir lq)t&n b r istek! ye lbal<ı 

eıflebl gibi d&ha ımıc.tarına da ı"r p çratı tak.d rde de ı ales! Jillpl· 

l 
lab ı. 1clca.t tem\na.tı 15030 liradır. hıaı .. ı 12/1/943 1ı gün al 11 de 
yapılaca an ı,,ı,oıcn r n '• · ,de Yrrlek Subay ol<ulutıdokl A3 er! ~ 
920 s t n olma ~ a mıuracaatlları. (2091 - lP" 

M!iteclılı't nam ve heo.aıbıııa ip veya tel balyalı I,31l3.418 il< l<> i<'-"U ot..,. 
~~· ~- İhal.,P 16/l/943cuua pü ""8t 14 de Er7.ur-..w adi& 
rl satın alma ~ ;raıpılacakl:r. Talırr.m bedeli 139,3U liN. !lt ~ 
minatı 8218 llra<l>r. TııJıipleı"sı belli vai<itte ~ ıelmt1'rt.. 3016 (UJ.5 

• 80/12/llff ~kapalı tart usulfte lh&lesl 11*ıı olı.nın 400 to. ~..,ıcır. 
delaıie lıuru Oılllıue teklif edilen flyaılar loıroôsıYoruım"""8. ııaıı ~~ 
telcrar pazrırlıkla ekıılltııneye loonııılmuştuır. Fıvsat ve lınıı•ı:o\ şnrtları l:ıı•m· ~n· 
da göı'111ebiJJr. 100 tarı ;üızüm toı:ıtan bir lıklcliye ihale edil•b!leceği gibi d&lıa 
.. ın;lkotarına istekli ç~ talodlrde clolhalesl ,-.ıpclabUlr. f.1uvaldcıa teminat 
1687~ liradır. İhalesi 13/1/9+3 çarşanılba güın;; saat 16 de y-a:pılaeııığı:ıdan ı.. 
IEkl.ller'n Hoıtı~·ede Yed<-k Sılb"J' <W.>.lıır~ A*erl pası.. 9:lO satı.., alına 

ooılsyoou:ııa n:ürıwaaıtla:r., (0096 - 158) 

• 
Gölciikte 50 çl!t lflll ..ı ,.~_.. "-1ı zarfla ekslllır.eye !ııırım~.# 

)haıesı 211/J/943 cumartesi 1Unö -t 11 de Admrada M. M. V. 4 No, 1u .,.. 
tm alma kı:ım.!oyonunclJl yapılcak1'r. Hepılnln loeşlf -11 1>78,583 !Jra 5-0 kıı

l'U!i ilk t.em~ 42,893 lira 3-ı ku-~- Hepoi blrdm veya par\'alura .bölıın& 
telk ayn ayrı talıplere <lı! ihale ~lelıillr. Taliplerin karnın! \'e*al&rile ieltlil 
nıdciıuPiaı;:ıru lh<ıi< OO'lelıilir. Tal-plorln kalır.ıı:ıl voollıalr.rilc teıcıır ın<*ttıpl""'1 

i!ıal• .-tind.eıı. b;, zat eweı loom~oııa vermeleri. (20'11 - 80) 

* . F~lf bc<lell 16,DOO lır• 53 bırue olalı 8*erı hastlume tıwı•r işi kaı>* 
zarı:la elı!siltaııe>ye kmL'mııı,-tur. iıhaıt"11 2/0/l/941 ça•·şamba &ünU ı•ı.al 1G da Klll" 
seci - .-n - lı.>oı~da 11Çıııauııkdı.r. İlk taıııonalı 1261 llraıd•. Ta 
!iplerin. kamın! Wl'l'lcclıtrlle tc: lif n1<1<tıapmım i!ıale .,...lınd.."!1 bir ""°t evvel 
kıornıi<.'{;'1'.lOa '"~ (2066. - 92) . * • 

BilUınum ıruUiemesl ciheti a.k<!tl.YC<ien verllmdı: ı;artile y:ıp>-laca!t k ..,. 

"" ~ kemail. Wıka !Jçitiii ~ - ela;ii.1-e ~- İh<tlct'I 
20/1/943 çarşamba güııü..J>&&I 17 de GeJ!bglırıJe Mert sat.ılı Uır.:ı ;ııırnisy~ 

cia yapılnCilk.tır. K~ tc<lr..J.i 27,912 lln 70 lııııı'ui ilk ieat-'tllltı 20ll3 lira ti3 lw>
<C'Ştur. Taliplerin kmutıi vesblarile le!diıf m~larım ilha.!e oaati:ai!eo blr 
'6Rt .,:,,vcl komısym-.s ve.-meıert. (2070 - 93) ... 

Aııağıda 7ıwh küspeleııin prırııarlıl< la ekıılltmeled 1)/1/943 ıOnü Hal 
14,:11> da iıırn<ı- iN. llım~ satm alm& a ~ yap~.ır Tali{ıo 
ltll'iD ,_ 16 temtnatJariı.e, be1!i vllbtte lısıuıiıı(rona gelmeleri. 

CİNSİ - llıliltlan l'lr•lt 

_!'amal< ~~~·iıııpe!ıl""".~·~~~~~~-=te=n::.....~~~ıaı,,..::;:.:~~~~~-
ParntA: lııilll!PIA 126 12,5 

295 12.5 
(Zl18 - 256) 

* A.şağııla ırıııl.kı!A<ları yanlr çeldıroe'k sız kuru iDı!mı pamr!Jlda 81l\ın alıTııa• 
cakıtır. İtıalelerl 1211/9~ salı güııü ""at 14 ııa 16,30 da lmmt- Lv. fmı>tlijl 
satın alıma to:orrJisyonur.da yapı.Iaoa!<tı r. 'nliiplıet:Oa 'Jo 1.'I kat'l lenı,laetıarik 
belli valr.itıe loomlıJyona ııemeıen. 

ıırıı.ıan Finli 

- l<•Mlf 
260 61 • 
250 67 
15-0 67 
150 67 • .. ,.(ıt19 - 258) 

Aşağ>da yaulı etlerin !co~alı r.arfla eksll1ımeler! :1611/!l-13 glln>ü sa:.ı 

15 de Adapaurında os'lcert <ıatın alına lromti911•01nıııdla ~. Ta~ 
rlı> ka.nrJnl veoolkÔlarile lı<tilf melttuplarını lbale sutın.ı...ı bir 81lat evvel 
bımll>y<'rl" vermeleri. 

ciNst · 

Sı!ır eti. 
X<v\lll eti 

!llllıtarı 
lı:U. 

ti0,000 
>W>.000 

ııra 

3800 
8000 

(2U2 - Z4t) 

"' 'l'.ızlllria bet<>n.....,. ~ yaptu-ı lıtcolttır ~ı &al'fla *'rifmesf 
2511/943 pazuteai gilr..U oaat 11 de E*~ -et'f •tı:ı rdtrıl' lwı:n<s· 
yooınıdB yııpılacakıtı>r. Ke{it bedeli 71,Jll lira J ~. Tallpler!n 1rıpı<m1 
vee11<aıarıı.e t<lklit mek'tııparuu lbale ı~w# ıle«ı bir saat "'"""1 kuı~ooa w.r 
meler!. (21 H - 342) 

50.000 'lıın tolıqıll v~ tahliye 1f1 ita paılı zarfla. et..sil1ııne;,e .1ııummA>tııı'. 
İhalesi 25/1/943 pıı:zarle.ı ırllnü saat 15 de AJ&arada M". 1(; V, 2 No, 111 
salırı ııllmıı troın~ yapılacaktır. Tıhrıin ~atı b<tıcr tonu b;. lira 
ll!lı: terıılnalt ,3750 Uradır. Tı>llplerln kanını .........,.r{le >lEAc1lf ~ıarı-
... ıtıaıe .... tllıdep bit- srıat•e>-vel l<ıımt>"""" vermeleri. c~.-09 - ıı:rı> 

Acele Satılık Aparteman 
Taksim, Tal'mhane mcydamn da kalörUerll Konıy apartı

manı acele saklılıktır. Satın almak isteyenler'n lst.nbul Y• 
ni Postane karşısında l\l ına.r Vedat ı:adde!inde 26 numarada 
Rad;-olin !Uüessesesine müracaat etm~leri. Telefon 226lli 

lstanbul Emn·yet tiLüdür~üğün den: 

100 • • 
60 ıı*"' İnce parıait l<Atıl 
2 kjlo. Bröm<ll' 

10 • Slül:lt de 1111 
10 • K-t de ou& 
6 • H.........,.. 

wıtred&tı :ıı*afda yazılı 11ı:ıaı.a tlk;l;ljraf u ' ,,...li6 tmınin edilen 
1500 lira ~ ekııiltme,,e -.ım.,....... ııı-ı Ul/l/943 salı günQ ..at 
ili d'e ~tlı:nltı b/nSlnllla lıcı. ec' .....,_ .......-..ı .lembıaq 112 1li'a 

60 bllU;ıtur. Ttıll>\erin ayni p ve - tae ~ binırıl- mflle. 
.,ı.t<tı tııım~a ~ l!An olmıur. (4) 

Devlet Denizyoff arı f şletme Umum 
M .. dliriüğündt: n 

Fen tıeyetmt.ıe fstlıııye f<ıi'r>N<a v<; dc<kla~ız için ın:retli birer irşı'ye .... 
ııarer -tıcıırı'ırt ve grat;ıreııl ""-lıltır. -Udin Fen heyeUııe .,,..... 
caatbn. (H) 

SARAY SİNEMASINDA 
Parlak; güzel renkli, -cl1l lııo&tti:n ft mizansenli 

CAMBAZHANE PERiSi 
Bitaadlrlci v- fhtiralı flbıMle 

DOROTHY LAtt.OUR 
LINOA DARNETL • HENRY FONDA 
ile benılber bütün seyireilerintn görleriıı.i kamaştınnak!t:ı. \ e 
takdir tıot>Jama.latadlriar. 

&·h•Wı B. J Z Z ıı: T. Neşn,aı f)ir<'l<tiiıil' ('p•·olp• Karabilfıa 
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KUPA MAÇLARININ Bu Ne Hikmet ! 

-u 1 
Li Aynı V ekti/ete bağlı iki 

teşkilat arasındaki calış-
' 

Karşılaşmaların en mühimmi 
ma ve 
Spor hayatımmııı her günkü 

bll..9.nçolarını. çalı§ına tıı.rzlarmı 

ve bu meyanda randımanlarını 

tetkik ve mütaH.a ederken ayni. 
ıaye ve ıııpı.ksat u0ğruın-da kurul
muş iki teşkil5.t arasındaki mu-

randıman farkı 
1 

pimize gösterru, muvaffak old u 
ve oluyor da ... 

Futbol maçlarında bir sürü de di
Jrodulardan sonra spor kanıkterle
rimizle kabili telifi olma.yan hare
ket!Pr görüyo~uz. Voleybol, bas

ketbol d'ye bi!r ~poru a rtık unut
mu~ bulunuyoruz. Su sporlarımız. 
da bir iki kulüp veya şahsın him
metile, daha doğrusu desıcğile 
topal!ayarak sürü.klcnip gidiyor, 

Galatasaray 
Vefa maçı teşkil etmektedir lı:ayese k.a.bul etmez çalışma. farkı 

ıı.cılaırunız~ tazelemekten bizi kur 
tarama<h. Birkaç yıl önıce memle

ket sporunım tam bi~ dlsiplin aJ. 
cmda aızaıııi randıman vermesi dü
Jfuıcesile ve i'Yi niyetlerle kurul
muş olan ve o zaman 'Başve.kıfll<te 

İstanbul futbol ajanhğı t>.rafııı.
dan tertip edilen tiJ<stfrre naza
ran h .. ayın ilk Jmarında yapıl
ma.kta olan İııtanbu! kupası maç· 
lan Mç hissedilmeden daha doğ
rusu heyecansız teınasJ!arla bu
gü'le kadar ulaştı. Bugün bu lm
pa kaııplaşmalarınıın (Gardöfinali) 
için sekiz t•lımumı:ı: bitbirile boy 
ö1çüşerek kuvvet ve talihleıini 
ıkneyt!teklerdir. 

Şret ve Fımer stadlarında oy
nanacak olan bugünkü kupa maç· 
lan bir bayii heyecanlı go~eğ>! 
benzemektedir. Kuvvetler arasın
d.akı qağı yukaı1 berabt!rlil< ta
kımların oyun tarzlarının birbi
rine uyması wya taban taban• 
zıd o iması billiassa iki karşılapna-. . 

'-"le ligteki mevkilerini tal'Sin için 
uğraşnuşlar ve blr hayli de form· 
la11nı. temin' etmişlerdir. Bilhassa 
ııon Fener karşıb.§ınasıııda d" ıö· 
rilııdüğü veoçlıile eksik ve en kuv
vtli elen:ıanlarıdnan rıwıhııım. bu
lwımaların• rağmen ra.lcipleri.nden 
aşağı. bir oyun göstermen o'ş olduk· 
1.anna n.ızıaran Galatasaray tak•· 
mıııdmı. bııgü.n için çekinmek pek 
dil ha-talı değ' ldiT. Cemilin. takım
da yer ahnamak istememesine, ve· 
ya yer verilmemesine rsğmen 

bunu gündüzün Ranp~e etmesi 
Galatasaray muhacim hattında 
büyük boşluk tevlid etmemekte
dir. Hikmet, Muzaffe, Gündüz. 
Orh•n, Gazaıııferden teşkil edll· 
~k sarı kı.rıınzı forları ı:eriJ.e.. 
rmde genç V« azımlı bir müda-
faanın desteği!e pek ali randıman 
verebi.lecek durumdad;r. Mu•viıı 
hattına yniden Jtibak 'eden Mu-s· 
tafanın da idman vaziyeti yerinde 
ise Gol.t3$11rayın en sa:ğlaım olan 
Osıno ·Sal.im, Faruk müsellesi iile 

• . ı hu zaman r•kibiJıe cevafuk etme
si gayet .tabliıltr. 

Galatasaraylılar kar· 
ıısın da Vefalılar 

• 

• 
Vefalı MvM ı c m 

mn çok · çetin 1991!Cııllni ıöster-. 
m•ktediır. 

Müsabaka yapacak 
takımlarımızın kuv

yet dereceleri 
Maçlal'IJI çok çetin geçeceğini 

yukarıda i9a~ ettiklıen sonr> bu
gün bırbiri önünde boy ölçüşecek 
sekiz takımımızı gö.zden geçir- . 
ınek ıcabetmıektedir, 

GALATASARAY - VEFA 
Günün en heyecanlı ve çetin 

müsabakası olmaya namzet kar· 
şılaşına hiç şü.phe yok k;, Şeref 
stadında yapılacak olan Galat•· 
saray • Vefa maçıdır . 

Bu müsabakanın lig karşılaş
masındaki neticesi Gala tasarayın 

lehine 
1bitmişti. O ,vakit Vefa ta· 

ıoımı b~nüz'. kendini topla yama· 
mış ve Galatasaraylılarda ma
!iım ihtilaf yüzünden pek de 'd· 
manlı ·vazi)-.ete girememi.şl.erdi., 

Netice itibarile her iki takım da 
(Anafom) değildi. Halbuk' bu
gün vaziyet tamamen aksinedir. 
Galatas..-ayl'J,lar, bütün gayreµe-

Galatasaray l1ıı vaziyette 
bir lı.uvvet abidesi arzederken 
VefaJılar da gimrlen efrne düze.. 
len tal<mılariyle tn.• rakibi ~ 
mı.da mukabele edebile>::ek kud
reti göstermektedirler. Geçen 
haftaki lstanbulspor maçıırıda 
~il beyazh!ar vakııa üstün bir 
kuvvet farkı gootermeınlş ve 
ıansla maçı kaızanml§ ıEeler de 
bırgti.:.ı her halde çdk ı~üzıel ve 
2'alldımanilı bir oyun oynanıağa 
çalışıı~aklardll'. Efkan ıımumiy~ 
de Veıfallılardan bunu !ıtJtlemek 
otedir. • 

Vefa tımımn bugünJtü kad
llİiıs-J-:ıa göre, orta m.u:hadm eski 
Hi!Alli Ha.kıkıır.ın fevka!Jde §Oi.t
çii -•~'m8'Sına rağmen henüz for· 
mU'nu bul\llllaınıştar. 

Bu ta•knmın mühacim 'hattıına 

mukabil en aksak yeri geri mü
dafaasıdır, Lik maıçlamım ll>a-
wını:la iki ger.ıce. teslim o.!umn 
Vefa kalesinin bugün iyi tecııii · 

'beli, takat ihtiyar futooleu ta· 
rafından müdafaa edildiğini gö. 
rüyo~'" Her talkım esa~lı tadl- , 
Ut ve yerinde kararla gen-ç ele· 
manlara doğru giderk~ Vd.~
nm yeniden eskiye rüıcu edişinfo. 
mam,sını anlayamamış buılı.ır.mak 
1ayız. Ellerinde Cihad, kıüçü:r. 
Süleyman, . Mustafa, ve Şehap 
gibi genç ve istidatlı elemanı!ar 

, meovcuıt bu1unmasına rağmen 
bunlardan igfüade etmemesi 
biZ.i:e hatardıı.r. Buıgünkti karşı· 
!aşma.da V efamn nasıl bir kadro 
muhafıııza edeceğini bilmeme~ 

beraber '!'er iki takımın kuvvet-

ktanbul! Lise si takına 

im mukayese ediliııse bu nııiiııh 
bakanm Galııtasar.ay lehine \bir 
faik!yet anıettlji meudana çıkat'. 

Buı:.unla beraber w ka11ılaşma
nm çok çetin a!ııcaPıda fllphe
miZ ydııtur. 

Beıten ter.ıriywııd kıııınmu m• 
nff•!Qrıtle lıi1iren ÖMıl'eııpııı 

bnlqlw 
~ . 

Yukaftya rmmleri:ıı) koy
duğumuz ilk genç sporcu ba
:rm; cuma aiJni1 bir aylık kurıı
Wı sonra muvilffaloyctli bir 
ıpor gösterisi YaplllJf olıııı be

den terbiyesi yardımcı öiret· 
menlerden Melek ve MeJıülu.. 

1 

y1t. aittir. Bu !ki müstesna ka· 1 :ııın 1ıe§i de ı;porcudur. Bunlar
biliyet, memleket sporunda dai- dll:I son ikisinin ı;por lxıya-
ma takdir top~, temiz not .___ k.a • 1 .....,.... l'l§lllaslm sevıoç e 
kaza.omlf arkadapımz hakem ... 

1 

doktoır Tarık özerenginin !az karşılarken bu genç ogretmen-

brd"fleoridir. Beş kardeşten lere yeni vazifelerinde muvıı!· 
mütqek:kil (Özerengiu) &ilesi- fakıyetler temenni edel'!z, ~ 

Diğer JaaplpşmıJJarn gelince: 1 
Feneııbahçe • Beykoz J 

Şeref stachrıııdakine rıazire o
larait Fener stadında da Beyloaz· 
lu!ar Fene~bı.'lııçe I~ kup.'l ~· 
laşmalanm yapacakhırdır. Bü
yük takımlıırıımzıın kendilain • ı 
den sonıra gelen talmnlar önüID- ' 
de SP

0

:>epsiz bir asabiyet ile mu-
vaffakı;xet dereceleri çok ııızal- " 

..,..,.,.,,,,.,,,,-~~~~ ... ,..,,,...,~ . ' 

' 

m,a,k.ta ve hazan da sııfıra imnelıı-

1 
tedir. Bu haleti ru:hiye her za.·· , "'.·•· 
man 'bu manzarayı arzetmekte- J" , 
<lir. !lounım sebepleriı::den biri 1 ' 
kendilerinden daha zayıf lnw· 1 
vette o~lunaaı taJomlann daha 1 
fazla müdafaıeya ıJhenuniyeot ver
melerinden doğınakıtadır. 

Fecerdiler son Galatasaray ma 
çında lik kar~alaruıda p. 
t~dij;i muvaffakıyetısizliğe raıg. 
men iyi bir oyun oynamış ve 
randunan verici bir mah'yet a= 
etm\.itiT, ' 

Bu durumda alan Fenerlillerin 
bugün karşılll§a~ak:ları ra<kiple
ri çoıt enerjik ve gayytır bir e
kiptir, 'Binaernııleyt1ı Beyk<ıız ö
nünde muvaffak olabilmek için. 
evvela her fırsattan istifade et
mesııü bilmek ve sinirlilik ge;s. 

1 
termemek lazımdır, Fenerliler 
ilk devrede Beylooza sayı; çıkara
bilirlerse maçta:n mwva!C.fwyet 
ve galibiyeUle aynla.bilirl!'l'. Yok 
ilk devrede şahsi oyı.ınla fırsat
lardan istifade edemezlerse bu 
maçın ikinci devresinden galip 
çrk mak için çok gü,·<lük Ç<Yke • 
ceklerdir. Beykozlular da bu tar 
lkırrı önünde Beşiktaş karşısındaki 
muvaffak OJ"llır..U iutturu.nlarsa 
pekala mwvaffakıyılt elde ede-

t 
Galatasaraylı Gündüz 

BugU n ~ u maclar 
ŞEREF STADINDA: 

Beşiktaş - Taksim saat 12 
Hakem: Tank 

G;ılatasaray- Vefa saat 14 
Hak~m: Şazi 

FErTERBAHÇE STADINDA: 

İsb. Spor - Beyoğ!uspor saat 12 
Hakem: Feridun ' bilirler. 0yıırı'II?l uınımıi vaziye. 

, ti çok eoiiız'i bir farkla Fener le-

f 
h Fener - Beykoz 5'Lat 14 

ine mliıtailea olUillabilir, Hakem: Samih 

1 Beşiktaş • Tabim I ~--·--------'J 
Şeref, stadında oynanaook Be-

şiktaş · Taksim maçının, İsta.ı>bUJ-
lun en ıkuvvetli ekibi olan Be· 
şilctaş tarafından fazla farkla 
lkazarulması mutlaktır. 

istaıııbulspor • Beyi>ğtuspor 
Fenerbahçe stadında yapılacak 

ist.anbı.ıılsı>Or · Beyoğlu.spor mııı-

çının de her iki takımın teknik 
kabiliyeti hasebiyle heyecanlı o
lacağını sanmaktayız Maamafih 
bu müsaıba~M1r.. lstanbullsopr 
taraiından O<azandması da ru>r· 
mald;r, 

Adnan AO<m 

bağl!ı bulunan Beden Terbiy<ısi 

umum milodürlüğü !Le yine bugfuı 
olduğu gibi o zaıınan d'a Maarif 
Vekaletlııiın bir fUbesi hallnd.e ça
hşan Maarif bede11 t.ırbiyesi mü
düırlüğünüııı memleket içindeli
çalışma tarzları ve spor orgaoiı:as

yonlannı gö:ııden geçirerek ~n 

terbiyesi umum ıınü<lürlüğünün 
devlet hazinesinden hesapsız tah· 
aiast ile ve muazzam ıeşk.ilatla 

müdür umwniler, katib; umumi· 

:ıeır, bölge müdürleri v• muh~lif 
servisler ve elemanlarla çok işler 

yapacığmı düŞ'iimnüş ve bek.le· 

miştik. Ne y.azık ki o mu~zzam 
teşki.lat bir hiç old'uğuou meyda
na koymakta h'~ de gecikmedi. 
Ve eskiden mevcut hayratı, yani 
T. İ. C, t, ve spor kurumunu arat· 
a. Bol masraflar, kon!odü daire

ler ve güyıa ihtisas sahibi eleman

lar bulmak kadar memleket spo
runda ne disiplin ne de beklenen 

randmnanı temin edemediler. Bu 
verimsizl'lk haklı bir müdahale 

iıle millet kürsüsünde tmkid edil
di.. Ve ni!hayet yaranın tedavisi 

lçiın bu teşkilat Maarif Vekfiletöıne 
bağ Landı. 

'Bu karardan bir hayli zaman 
geçti, fakat yine ne yazık ki iş 
düzelemedi. Alakadarlar işin ted
ki.Mni komisyonl•ra havale ettiler. 

Komisyonlara avuç dolusu har· 
c)rah, bol tahsisat ve ikramiye 
tevzi edildi. Amma i ş yine henüz 
kurtarı.lamadıı, 

Memleketin ana sportı bw şekil

de iken diğer taraıfhn mütev~· 

zi.ane uğraşan Maarif Ve!Mletinin 

Beden Terbiyesi şubesi kendi çer

çevesi içinde pek alj\ randımanla 

ve şuurla çalıştı. Ve h"r gün tak· 
diTe J.ayık faaliyet cserler>ni he-

-

İ§te ;'ki idare aras.ıodaki randı· 
man farkı bu11un sebebi de şu 
idi. Bir tarafta işin usulü, müdür
ler, memurlaor organizatörler, di· 
ğer tarafta sporla hayatında uğ
raşm,;mış spor meycLml8l'Illa ve· 
ya salonlaırına pek •z belki de hiç 
uğramamış birçok ehliyetsiz ele
manlır ... O halde memleket spo

runun diiune giıınesl için yilmz 
paxa, yalnız teşkilat veyalnız sa
yısı yüzleri geçen talimat kafi 
değil; bunun için bir tek yol va.r. 
O da iyi; ehil eleman ... 

••• 
Evvelki gün Eminönü Halk
~de Maari!f Vekaletinin hi.m
metile şehrimizde 81Çl'lmış ve bir 
aydan beri hümmalı faalioy etle 
çalışılmış ve JlJhayet muvaj'.fak 
olunmuş bir eseri gördük. Ve hak

lı bir gururla göğsümüz kabar
a., gözlerimiz yaşardı, Toa.hbisat· 

11:ı: tek fakat ehli b'r adamın eli
ne tevdi edilmiş 36 lise mezaou 

genç kızım•z beden torblyesi öğ· 
retmeni olabihnek gayesile uğraş
tıııtıarı kursun sonunu ı;nüj deledıi
ler ve spor salonun<la bu gaye 
lıçin bir gösoerl yaptılar. Ve bir 
ilse talebesinin yapabileceğ ı spor 
hareketlerinden çok fazlasıı a, çak 
muhataralısmı muvaffakıyetle ba
şardılar ve haklı olarak all. ış1an· 

ıiıl ar ve takdir topladılar. Yine 

gözlerim'zi biraz daha geri; e çevi
riyoıruz. Ayni mütevazi tc5kilatm 
hiç durmad1n çalıştığına ,;örme· 
mek ilÇiııı. gözlerimizin k.ap,.lı bır
:unın•s• gerektir. Mektepler ara
sııııdaki futbol, voleybol müsaba
kaları atleti7Jlllin her tü-rlü çal~
ma!arı, disilplinli mesai kız v.e ..,._ 
kek talebelerin spora olan bağlılık 

' 
ve foMgatları hep maaıif n,ektep-
lerirnizdelti teşkıl'atımn eserleri. 

Buna mukab'I o muazzam be
den terbiyesi ıeşkl)atının ne yap· 
tığını sormak veya semeresini gö
rebilmek de mümkün olaıımyur. 

Beden terbiyesi mükellefiyeti 
lfmde muv•H•k olunmuş tarab 
bir ~ürlü göremı>dik ve göremiyo

ruz da .. . Bütün bunlara rağmen 
disiplinden, otoriteden de eser 
glirüomtiyoı. Bunlara tek sebep 
anyoruz. Vardığımız ni!tice şu

dur: 

Ehil eleman olmayan yerde 
randıman 2ranamoz . 

İşte i.k.i t!'§kiliitıo kısa bir 
0

mu· 
byeses; .. , Fakat ıu noktayı da 
bir türlü halledemiyoruz: Şimdi 
iki teşkilAt da Maarif Vekaletine 
bağlı oltluğu halde nlçiın biri se 

Galıı.taHraylı :Mustafa 

lllf!'e vermiyor. Bu muammayı 
çözemedğimiz isin: 

Bu ne hikmet? deyip g«;iyoruz. 

Cinv-Kaf ... ------
G. S. gelecek 

Cumaya A n
karaya gidi yor 

Bşiktaşrn Anka<aya yaptığı sqp 
seyahat S}Tasında İstanbul takun· 
lannın Ankarada bırakt>ğı >y\ te· 
sir dolayısile Ankaralılar Galata
sarayı da iki maç için davet et
mişlerdi. 

Yapılan müzakereler müsbet bir 
ne~ye va..dığından Galatasaray 
ekibi getecek cumaya· Ankıaraya 
hareket edecek ve ilk maçı cu• 
marıesi günü Yedek ~ubayJa, pa· 
zaır günü de Harbi:ye ile yaıps<:ak· 
tır. 

Cemil Galata
saraydan 

çıkıyor mu? 
Galatasa~ay birinci futbol takı-. . 

mının en müthişmuhacımı Cemi: 

lin ku lübünden aynlmak üzere 
olduğunu duyduk. Cemile göre bu 
iş lı-eriüz kuvveden fiile çıkmış de
ğildır. Fakat Galatasauylıla ra n,a,. 

:ııaran kulübe b'.r emri vaki yap
mış olan Cemile yerwrilmemek 
istenmektedir. 

Bu vaziyıe göre, Cemilin bu
gün takımda yer almamalı. ihti
malı mevcuttur. 

ş 

y 


