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Ank•rı 15 (Radrn g:ız .. ıesi) - T:<%et Vclltıletinin nes
rettiği tcbligc göre, Ege tütün pijl &•ast ;J şubilt soaı 8 de aç;-
1.ıcakl'r. Piyasanın iyi şarthr!a açı lmıısı ;<;iıı lüzumlu tedb;rler 
alınmı~tır. Tcb~igdc lüzumsuz tel,a şa k•pılnıadan müstahsille
rhı sll~·~'<mııı ııükı:ı~••le \'llpmala bildirilmektedir 

~--------------------------~ 
Uzak Doğu 
eniz cephele
rindeki harp 

- --
1943 de deniz harbi ba
kımından büyülı deği
ıiklikler olmaaı behle
nemn; ara aıra ıiddet
li çarpqmalar olacak· 
tır, iki tara f da kat'i ne· 
tice alamıyacaktır. 

Yuan: ABiDiN DAVER -·-
1 

g ıısunlııi )&7ımnda, l'ı"Jı. Do· 
ğuda, va.ni BiUü.k. Okyanus. 

Hind Ok aJl'tiU df'ofz ceplte· 

r:nde j~ponbrl• müttefikler a,r,ı.. 

ili harbin 1943 deki ııınh!<ım•l 

reketlcr•nd~11 bahsctrlW'k istiyoruz. 
BUyü11. Ok)·anu~da. dt"niı. harbi, bi-

Yeni Meclis 8 
------------ --------------

Meclisin 
tatil 

dünkü toplaııtısında 
kararı verildi 

- -~------------------· 

Yeni seçim için 300 bin liralık tahsisat kabul edi~di 

Aııkar:ı ,15 (Telefonla) - Büyü ?tlillel nü 7 ind devrenin fevkalade i~ti maı.na 
Mcelisi bugiin ı;aat 14 de A.bdiil halik Re-ndaııın mek ii.ıerc meclisi tatil e>tti. 
:reisliğinde toplandı. Rumam<.-delıi maddelerin ll{e<llisiıı kapanması dol:ı;ı "ile bir ı;<& me· 
müzak<'resinden 6t>nra Ilasan Saka \'C Ali Rina busfar ak,.-.aımıi trenk İrlanbula hareket ettiler. 
Tarhan intihabın yenilenın<"İM karar ·eren 

İNTİHAP HAZIRLIKLARI İLERLİYOR 
Medisin ruzoanıe~inde müzakere edilt~ek mü· 
him bir Jcanım kalmana'? old ğıından lali· Ankara, 13 (Telefonla) - Parti Genel 
!ini ıe1<lif eden bir takrir \erdi!Aır, Bunun kabu- Sekrcte.rliği mebt1' ~e~inıine ait haznhJıları bi
lünü nıiiieakip Abdülhal:Jc Ren da kısa bir hi- tinnek itteredir. Seçim nıM..-afları i~iu ü~ 
labe itad ederek bu devnnin dört iç1imaında da yilz bin liralık bir talısisaı veril ınesi, bııgiiııkü 
kendisini ttjaS<'tC ~eçmelerinden dolayı 8'zaya te- (dünkii) mecliste kabul edilmi.<li r. '><'<İm 38 giiıt
ŞekJıür ettikten sonra 8 ınart 1943 pa2arusi gil. de tamamlanmış olacaktır. 

\ 

on:unu11, ja-ponla.rın. Oır:Tl Uarbul' 
maruna uçal.Ja.r ve iki kifilık deniz 
llılarlle yaptıkları bir baskınla baıı· 
UDlfjh. Bu bül~ü.k. Amtrlkıtn ~Un~ 

ki amiral il~ crneraJJıı gafleti ~·ü· 
ündtn ı\mf'rik~n donanma~ı büyUk 

D ayia.ta, uğramı~h. Baıı z.ırbhlar bat.. 
ıu,, h..&.·ları atır Yiılr&Janmı h. Böy 

~ --------------------------------------------------' 
t~ Amf'rikan dollllma. 1, hayli uıuıı 

.ır ıauıa.n için Ü'.'ttUnlü&unh ka.ybet
al oldu tundan Japan&ar' bü)'uk Ok· 
anu~un batı kısmmda, i:,ltc1:kltrl ci-

a.ı cıynatmıılardı, Singa.purdaki 
iliı; ;tmıl'aJ.inin, haya. kUV'\·etJ<'ri. 

• ıln hlma.yesine k.ı)'Dltt vermt>df'n de. 
· _. ıize a('ılmuı d:a. İ.ng-lliıltrt iki bü-.ü.k 

!JJ'hb:ra. mal olmuttn. 

Fa.kat bı ağır d&Tbelt'r \'e o.nJ~ ı-a. 
ıip tdeu nl bctt>n daha. kU~uıc. fa\..OLt. 
rfnıe mtihim diier n-ıail0.biyet1rr An~ 

10 rlo · Sak.Wa.ruı cOz.wıü a.çnu., akıf
la.'rını ha.-ıann. ıetJrmi,, onlar da 

lf japonlara darbeler indlrmefe ba;la.
"11'1Vdır. ,\rtıı& Japon donanmaıııı- N 

klı.i bibi Uı.., ı:atrrler Aaı.ana.m.ı;or; 
••Jilds mukabil cJar~tf'r )l.)'or, )ler-

n cfcniJ.;nR. M.id\'«'Y 0 d", Salomoa 

ıwlala• .. • wlıua ıeı.n denı, . haya 
~•f'f'belt>rioa~, japoıılar u.. afır 
•a.ı·ıpb.r.t. uira.ııııs:lanhr. BQyl~ce ff• 

aup lıı.tı Pasllifindo, Mel.innn böl· 
r esinde iki ta.raf ardında, deJ1i7 • ha· 
"• İU\'Veil.eri araııqruf,a bir müvaıtne 

"- ttm1'tir. Bu müvaı.enc-, niba 
et. müttefikler lehine bozuaca&sa. da 

1943 de de -b :ıtıkAl'ı dnam ..ı.-
11! -etil ribi görüııii)1or. Çün\.d r\meıilı.a· 

blar da, ja.ponlar ela, bu 71l harptrn 
i nee knai• koyduklan yeni t:JrbJJ .. 
lanın, 3·eni u~k ı:t-m•ltrlnı. yeoi 

Varlık vergisi borcu J 

için hacizler başlıyor ı 
~~~~~~-ı .. ~~~~~~ 

Borçlarını Öd( mekte suiniyet göste• 
renrer Hk s:artrde sevk edilecek 
Şdırimizdc Varlık vergıSJ tc· 

diyatı dün akşama kadar 76 mil· 
yon lirayı bıılmu.~~ur. Bor.çlarını 
henüz ödememi~ ola:ıla·m men
kul ve gJYrı m~·nkui mallarının 
h>c;:ın• bugtill<kn .t:bar.n h:ı§la· 
nılacaktıı•. F•kat, hac;z muamcle
leıi bugün ve yann ihtiyati ma· 
h~<·tte ol:ıeak, p•zartesı gıjırün
dtn i'::iba.renr l-se kar'i Jı.ı.ctztar V 4 ~ 

satışhr yapılacakt~r. 
Defterclarltk; satış muamelele

rine lıaşlamal< İ\•n bo:çluların 
mağaıa, depo, ar<hye vr b<nzerı 
yerlerini 22 mintak<ıy> a-yıcma'
suretile tesbit eımişı:r. T•!rık olı~c 

nan memurla•· kendölerine veri· 
Jecek borçlıı }istclerine göre he· 
men faaliyete ge.çccekl&i d:ığer 
laraftaıı yüzde ıki ceza~, ödeme 
müddeti de ayın l 9 ncu günü 
bıtec<:kt;r. 

Borçlarmı veıw.ır.iş olanla.rın 

ve tediy<de JıU.;nünLyct göste m~
yenlerin Şarkta k~bit vlunın <;a· 
Jıştırmi y~rlerinc sevkıt:"'rine o 
tarihıen ıtibnnn d"rhal başlan» 
lvcaktır. Gönderikc,:ekler sevkle
riu~ k>d>t· KadıkiiY vt' H.ıydarpa· 
şada ayrılan milli ~mlake ait o;
n•lard• zabı1a n<ıal'eti altttı:d<' bu. 
lundu rulacakl;.rdır. 

--·--
f'alkanlerda ne'er o'uvor? 

•ru\'aı.örkl"ini hitmt"tc ,okacaktar· 'R e e 
dır .. Hava.da~ .\merk.a. Jılann dmdidf"n umanyanın vazıyetı 
lcois elm" cöriıııdiıkleri h>kömiyeı 
1&t3 de daha ~'ya~ &rlacalttır, d•yc. 
blliri7, 19 .. 3 sooJar ına dof"ra Ameri
kan donuımasunn da dah a. aiır ba..o;. 
llllli• bmııtJayar:tjıoa k•bul ~•mcll. l'3B 
lıt olmı ... 

Çü:nktl Japon terY.nt..leri ve tc1t<ib 
tarı, ·e.ıı.i l'e:ns.i yapımında \mt:ri.ka~ 

Wa.rmki ile yaruQcak kudret~ de
ildlrler. Fllukl Amerikıhlar, Perl 
llorbu.r'da hasara. utı:ıran ıemiltrini 
-'.amiltn t.anJr ettikleri tibi g-örüı
.,.ml~ 1e ;,ıoııneıni~ b•r bııb Jıer 
ciru1 r-e-Jü harp gemileri )'apma\ı.to\dır. 
lar. B\I bakımdan Ame"ikaıı donan .. 
ınası. bu lı d ~nunda, ıapoularınk.in.
d~ ~ah~ ft'1la ,Ytni &'"t>Jni lJt. tak'\·İJC 
fll lecektır. E\'\:tlce ,\merik d d 

1

1 
çok nazik görülüyor 

• 1 

b"Jd. d--ı • a an il 
ı ır ıg m ı:ıbl B.irincHt:ı;,riıı ayuıda. 

250 te~nf'de nıuhteli[ sınıil·•n 30 _
0 .. ..., 

lıa.rp c-emi~i )"3pılnıJ.kt.., idi· 
, •l rıca 

bücumb<·1Juı kütuk boyda 11 ı.:"'" 
•'"..ı&J &C• 

mi daha kızak'• hulunu'-·ordu· d 
• .1 • onan 

~ hıı.meiiııe- m~h. us harp U('J.kJa.rı 
ı~şaah ı a)'da !!OOO i bultnu5tu. ı\.me
rı.kanıu 1942 de 19D nulhrip lknlz 
ındJrdii'ini hatırlamak da b h e . , u usu.o;.. 
tQ blı f•kir edbımt-ie Yeter. 

Şjmdi.;ia.p<>n adalarına ve JilPOnya~ 
nın t".iki ve 1eni ü!tlcrine 1a.Jı.ın de
Jlizlffdf' ja-po.nlilr hıik. i Qldh·. Avus
trah·a.;y a ve Amerlun · İngi.li~ -W.le
rin-e mü.cavir ~ulardı. da, mütterik Ue-

•'• kuvvcUerl bl.kiındit. G;-rck Dli
~lılı. Olı}<lllusta, rtrekse Hind Okyo. 
tı6sda,. cereksf! Jfiııd Ok:vanusunda, 
n:nuını vaıiyct bbyledir. 

1913 de de J,i~ de ulduitt sıbi •ki 
.._raf arasında za.man 1t1ma!1 şlddrt.Ji 
ha,·a '" deni, muhaıcbelt.•ri beklemek 
l.tzımdır. Bu Dıuharebc-ltrde iki t ra 
tın cb kat·i ntUc:c alamı ac:ılda.nnı 
Ju .. vvrtı~ t.,;hlllin edi) oruı- Bu de 1 ı 
ltrdett m t'ad"!tnin urunc:emcde 
lafmaq, '8.ı>onlaTtn arryhinf' mritlıe~ 
f kltrln ... e\.kulf ty n':ı lu:ı.lef ,, \'" rup;ı 
harbi h ınce)·c kaoa.r ,; kıt llaz;ıum;ık 
ve Jap.ouJ3rı ıorahnaktıı. 

Hut. a. lTz~duluda tıenıı; ustu \e 
den~.ı harbi bu J ıl da ıeçe.n seı1e 
ıaln son a:rlarınd· ı mt.n:.ıarayı ar• ı 
dett:kılr, dlJc dU:t..i.HU.)'OfUZ. 

ABiDiN DAVER . 

Rumenlerin şark cephesinde 
zayiatı 300 hin kişi ! 

Londl'l 15 {A.A.J - ll.B.C: 
Hıtler • Marc-a Anlcıwsı<o gô
ıiişmc» hakkıntio T.•) misiıı dip· 
lomatik muiıabir"ni~ ya;d:ğııtı• 
güre btı. mü1iıkat, Aln~c\nya ı:i.' 
Ron1anya a?:.ls.ndaki anta~mo.maz~ 1 
lığın rnt·\·zuunuı ıe-.kı: tden ve 1 
son J) brda aı t .. u a-sı<cri ve Kt.
Mdi 1r,csc deı· üıe inde olmuş

tur Bu _,:·sadi mtscl,·'erin en DlÜ· 
himmi Almaııl~rıu. Romonyanın 
Almanyay a tekrar ihrac•t• bo -
lamasını is1cn:e f'r~d.ir. 

Diğer taı aftaıı Romanya Ruii· 
ya ccphe.;\n<lc 50(} bin kişi bulı.m,. 
d rnuktadır. Rumen k&yıplan 
ise 200 bin ölö, 100 bmı - haşb 
hiç bıı: hl'ırr.ct~ çalı.ş:ı_mayocak 
d<"Cn_-cctlc - ağir y3.ro1.laıımış ol
mak üzeı·c ~00 bin k:şidir, Mazi-

Ara p mi[letleri 
federasyonu 

k urulacak 
Ktt<fos, 15 lAA.) - Uıııtcd 

Presse'i. muhdlıi., M. Sımon'u 
kalml e<:len Maveraı Şeria E· 
mi ı Abdı.tl'ah i H sey şu 
be, tta balı.mm u 

•Orta Şat!ktail :ıra;> şefleri 
narpt.cn ron ası içın i t deraı>
yon teŞklli 1clıinde projcler yap
maktadırlar ve milletkr cemiyeti 
~1l!11 ş; eminin ortaıdan 
lkıılld iıCU:ı~e::dk l!l'l'lir.• 

de bu kabı! kayıplar yeci~·K•~rle 
tetiıfi olunurdu. Fakat 1942 yılı 
s0nu·ııda m>n·~JI Anten<si<o artık 
ihtiyat göndcı·mekton imtina ct
nu~tir. J. .,.eticedc 'hu '1Ju."justa bir 
an'aşr.' y.pılm.'Jlır. 

Ankara, 15 {Rr.dyo g&>:ete
si) - R manya dev!Ct reısi :!ifa· 
r.·şal Ant<ıncskorlı::ı ll ılcri v 
YaJ'cii "" avdc'!i dilnya bası:.'lı'.ll1 
alakada.r ctm kle<:fiı•, 

RLs radyosu rla ~u:: lo•• 'ö}le
mi~: 

• :Vlc:ınnı.uıiyetsiıJik lıav2.1>1 güu 
geçtikçe !hissc<lilmeıkıt.edir. Rô
ımanya a-sk-eri lktw\•€t olaı·ak ar· 
bk 6".Jın:'<len çcki1miş sayıl<ıbi-
lir.. · 

Yakında . . ,,, . . . - . - • --v-•• 
Harunürre~ idin 
gözdesl Bfsnlye 

..,.,,..,.., 
Yazan: Ziya .Şalıir 
Büyük tarihi romilıı 

" V' 
Kalbe pire 

BiRSiZ -Büyiik a,k ve macera 
romanı ...__. _____ J 

Milli müdafaa 
için 64 

milyon lira -·-Munzam tahsisat dün mec-
liıte kabul edildi 

Aıııkarnı 15 {Te'lt'forıla) - Mılli 
Müdaaaaya 64 rnıL)o.1 liralık 

munzam bir tahsis"t V<'riin:~si 
hakkında bir kroıun l.'ihiyU»ı ml'C· 

Jisi;n buıgi\nıkü 'loplantı~ın<l a ·kn
·bu·l t<lilmiı-tiı· . -Amerikalılar 
Berlini Nisanda 
bomhalıyacak 
Detroit 15 (A.A.) - Bir:le>;ik 

J\rn.c"rika ordusun\14'1 t-E:·s!ihat sı.:·r

visirin şefi general Campbell" 
hısın mümessılle•ir.c lıcyan:~ıta 

bulunarak şwılart <kmi§tir: 
Takriben ni~an ayınd• Alrl(>ı~

it1iılar J3<,ı:Iini bombardıman ~t· 

megı: başlıyacaklard:r. 

Pasifikteki muharcbtd~n b•h· 
sc<k:n gcneı·al, Birle~m!ş rrl'illr.•!1r
rin ada ıda Japony~Ya kadar va
ı·acaklarını ve sonunda j•ponhra
keodileri<n•n anı vaianlar;n<la. çe· 
tin daı•belcr indirele~egöni söy·!e
m1şlir. ---·-·----
Paristen bir 
milyon kişi 
çıkarılıyor --··-Buna sebep iaşe zorluğu 
olduğu bildiriliyor 

Loudrn 15 (AA.) - La tTribu· 
)~c de Gencve gazttc-siniıı yazdı

-~;nı görC', heni\" resmi bir bilı!l
rik yapılmamış olmak a b~rabcr. 
jışı· giiçlük!tr• yüziin c.ı PJris
teo 1,000.000 ki ınöu tah:;ı c <dil 
mcsi ihtinııl. \•ardır. 

• 
Ruzvelt Staline bir 

mesaj gönderdi 
V~lngton.15 (A-.\.) - Mosko

voyı dönmüş olan Amerikanın 

Mosl<.ova b'iiyiık ,.Jçisi amir•~ 
S!An<lley Sıa!ine Rooseveltin şah
:;i ·bir me>sJjını vt;rmi.ştir. 

~-··-·_t 
Rus seferinde 
Romen or d usu 1 

Romenler, Rus seferine )'arım 
m l)onlıık bil' ordu ile i~tirak et
ımişkr .• ln•korn ve Londra ka)" 
naklatwa göre. bu ordudan 300 
bin kişi bıqıün mtılıarcbc hıırid 
edilmiştir. 

Romen gazeteleri, lıfıla, wnu 
na kadar harbe de.om edeceğiz, 
diye azıyorlar, 

İnad u ya, nonıı dar 
h••.P ed rl~. lıim ne lı.ar~r? 

R. SA.BiT 

Toplanacak 
Dögol 

ile Giraud 
anlaştı -Y alııntla bulufarak teler

rüatı konufacaklar 

Ce~)'rr, 15 {AA.) -- Almaır.
larla iŞbiı;Jiği vapm:ı!k lohindc o
Lm Fr;;ru.•,:darı berlarai eLı1ı-.İ< 

üzere ge."H·ral Dö-,:vl ile general 
Jiro bir ~illkı.''D"a yaı.m .. ;1..-rdır 

Her >ki g~:ı.eo-al huıluş.ca.'k:lar· 
dır, Muıvw:.kat biı· niıkunıe~ kıı
rulocıık ve Fı an~a kı."!rtarılır.ca· 
va kodar ikli<lıı.· m'"'1<iiıtd<' ka· 
iac.kt>r. Ha 1ıgı .emurların 1>e1· 

!<>tal t-dil!'Cl>ğı 1'-<'nıl:t malüm de
gildir. F.-Jmt mu."'lı-i wli Yve

h> ;.;;!i!a-51 Jnelltuzrluır. _ ... __ _ 

11oroıJ0•9r;ıa.._ 
~ 

Ru.,Jarın taarr117l:ırıru '!iddetlen dirdiği Don ka\ 'i ,.~ rivnı·ını 
gösterir harita 

Ruslcir her kesimde 
teşebbüsü ele aldı 

·---------- -
Muharebeler şiddetlendi cok , 

Alman denizal· 
tıları amirali 

Hint sularında! 

yorsa da bı.~ taarruzların geçen 
senekı gibi muvaffa~ olamam· 
iılıtimali vardır. 

Mookov• 15 (A.A.) - &ı;·y, 

Aııkaı·• 15 {Radyo guı.d<.>si) -
!';arik cepiıesindc eoğulrlar şiddet
J.,ndik.-e muhar ı!lor e o nis
bot\e ~d~t l~fını(>k dir. Hararet 
d<r""csı ~imdi 51fır allı 25 c ıo- orduları ştmdi resm•·n Rostof·;ıül-
d1Ll' dü~tüğii ha de Ruslaı,n artan gesindcdir. 

d ' Seıi So~'yrt koll:l ı dün ,gı?<:c bir şiddet!~ mu'har~ e w m 
c\t;klcri bJ<l'nlmeıtl<dfr. Laı:lcga ~'m•l Kafkas ceph-esin>n 'büt 

kesimlerinde çekilnı l«e olan cli:ı• 
_gö'ü Cl."flUbt:n<la So\-ye\ifrin yrrıi manı taktb ederek bır m.iktz.1· 
ta•rnı.r;l~ra teŞE-bbü,, etti;?i hab<r 
veriliyor. Bu suretin Rushr cep· hlrve köyü dah.ı grıi almışla•,, · 
henin bütün ktSimlcrinde tcşc·b- Neı.")·O!'k, 15 (A.A.) - Ht· 

.. ku·vve'tleri şinldi, Goorgie!SA."i, 
tüsü ele almışl.ırd.ır. Fakat buıün 70 a,;::conEt.e şim<f.ir.cle lbt.'.ı n 

t:ıarnızlar şmt•l Kafk:ısy:ı müs- ma'ktad.ı·ar. Bu kuv•:etlc.r, P. 

Stok'ho'n 15 (A.A.) ~- A :m.ın 
t1cn -zaltı ku-vvc:l~inin k.On-ıulan:. 
.;ı.mıral Dof.:t:;tz 1-011 z;ır.'lhlarda 
bu· klsn-.). tL'Çak, ı,;.:- k:ısmı d.J. el& 
niz üslü w deniz.ıltı g<milt'rilc"ol 
mak üze•.., ~adagaskar ,.,, Hint 
O'..r.yanusuna 19 gün süı-c" b<>" ~e
yahat yapmı~t.ır. Amiral bu seya
hatindt J•pon b•hr>. c·l<in n ~cfle
riyk görüşmü~tür. Scyahıt'n <:•~S 
amacı Alman cknheiıı:ar:n•n ye· 
nı yüzen üsleiini \IC akar~·,tt1~ de
polarını ~ı~ftis; etm<:kti. 

tesna h:ıç biı· ı:ıeliime gösterıre- 1ıof • H:ıızor de':ıiri Mmir • .; 
\ mıştir. bayuoca ilerlemekte<lir1er. 

Ladoga golü ccnu-bundaki Ru;; Ru11 ceplıcsİn<I'" 56 giır.'~~ 
taarruzla:·ın•n Ltningrıd'da ç<v· taarruz neticesin<).{> :\Jmaı:la• 
rilmis bulunan Rus kıübrını kur. ölü ve esiır olar;,, 493.000 k-·-
tarm;k gayosini giHttiğil görülü-· kaj betmiş!crolr. - ~~~~~~~ ... 

Zelzele geçir~n L.b da kati muhare-
mıntakadakı 1 ya 
Al~~?s1~~a1!~rh~U~İ beler yakın .görülüyor 

muhabirincc-n) - Büyii'.-t Mll:let 
nıt:dki Tukat, Çorum, Baflıtcsir 
vila:,.ı;tl-c"l"indeki z.elzelı;ıkn ·w.'.i· 
tecssir olal"Jara yardı.m için 'bu· 
gün 'bir b~ul< milyon liralık 
bir tı.hsisatla bir kan.un liı.yihası 
müızakac e k;;.cul ı:lillıi>:tir. Bu 
Jiıyfüaya görm m&len ve 'bede
nen zarar görmüş olan mcm~r· 
!ara maaş ve ücretlerinin tıÇ 
misli, mfttekaıt, eytanı \ C" ar:ı
milc dört ıni.;l·ni gcçııoerr.e. iize· 
re H"ycti Vc1dlece ~bil dlu· 
nacak miktarda a\"Rl1S ,.,.riJocek· 
tir. 

Almanlar Fransrz·ı 
1 ara esir muame· 

[esi yapmıyacak 
Ankara, 15 ( !tıdyo ıauı...ıı -

Alman teıcr11t a.J3nll.nll •.Prisc:bn 
blldirildiiine .-üre Htltrfn bir ~r 
n...-i :rar ls ,,.,..,tderi tarafınduı 
nald~dJlmrktedir. Bu tm7e ıö~, 
timal Afnkıd.ı J\]manlara wr dil· 

en Fr•n.ıtııla.i' tıfr mnamf'leşi ıör· 

mlyt<ekJUdlr. 

r 
iKDAM 

Yarın 4 sayfa 

ikdam, en güzel spor sa
hifesini yarınki nüıhaıın
da okuyucularına takı/im 

e4ttektir. 

-SeV>·otkt 15 ~A. A.) - ı\J n:unlar 
Afrllıada uaer,.ı ' alwnnda ııaııa. 
rını hu.nunilı bir sur:-tte tak'viye 
etıni'k\.Nlirler. A1tnan1aL· ?d~ra

ta.ya. c-idf'n yo)uu ~imaJlnde lkinc-1 
bi~ mudod'a.a lıatlı t • i:ı. etmi\-lrrdtr. 
Diı\fr ıarafb\n Li.byada pt-k . akuı· 

da J-a\ i mub.ıttbeleriıı ba. ... la -a<JV 
na (Ürtn. a.1.tm l)t'"r 1:ardır. lla\·a ~ 

\l"a.ı;la.n ı· lddetl.Jnm.i• ~r. .\ iti ~nur 
~\-vcl ll..indtn da.ha t:"f'ıuş bir ~ .. h-' .ı. 
nuı~·n clölrnıu lc-rdır, J .tt.L C"~llt!'..ııf 
l fana:omeri bY. mutla.Lıa ~i k·nü1~t>-

kal)ı lı"Di b;r t;tbi:\ c ıı.:ad etmi""L • 
TrüJu~3ruteı1 sivJJIJ('rin ('1.-:ı;rıl· 

ma.~ı dt-vam etm('kle \"\"' ~ük ek ı .. 
~çt nıcm.urları u(·.akLırfa İtiLh·•' .L 

n:lklolunmaktadıtJa r. 

Fiatlar baş eğiyor mu? 

Ti?«••k •e D••I ftyatıarı thiııttff. J 
..ı. 1 Al.-a.b~ ne niabette -ve acre>e ka· 
dar ıl•~•lı.? Yoksa blr lu&ım ·~ 
tok dW.üp ele lı'1 kuım <trm 90k nı• 
:ruı.seı.,..u 

B UKUn pi,t~ol aA!anunın da. halkın 
~IJıninde de bu .. ruıar vızıldaım.k'-· 
dır, Jlalkta, hf'r ~yde cotiddU.j:u cl
bi, yaJnızta fi)·atbrıu mutlali.a dü e .. 
t li ve uc:utluk olacağı bak.kında ke· 
sin bir feıci, \.'.lr, ı·ak:ıt piyasa nda
ını, heuüı hiç bh' hukUm veremiyir. 

Gt"rc;~ktt- de p! ya.ı..:,-. barometrt~l ne 
ftt'(.ına. nt i)•i havayı '-'adtlmi)·en 
(dt>ii•ik\ banc.sl ustunde c!'l'.iralaını. 

Clbi roriınmektcdir ki. böyle durunı
larda buytik alı' \!trlş olamu, 'Piya .. 
u ada.nu, karaısı:ı bir durum k:ır 1• 
ouııla riziko giwı alamay, 

Fakal l"fclı: yiJet •e l"'•k ole· 
•ı aallıt \berinde flyıUıı.ruı ılüım•· 
,.., ~'htııa oldııiııadan tliplıe eoloR 

y_, HAYRI MUHllH>lh 

kr VU>.> bıınluııı ıbı• <>lçulerl dt· 
• Undu.klırrine !'j'.Ül>h(" &hınmasın ı;rık 

et ve ı~ytln )·afında oJduiu g:•bı 

tne~im icabın• t;;..bi ola.rak b·111 hı... 

tuk hafif artmalar g-Orut tektJr, l'x
kal1 piıa-sa ba.cıniniıı hti.tı.i.nlbğu b:.1-

ımınd•n flralların et-net' (.ll:ır-:.l 
.ıu~ml"ltri (arebiıılir. 

Bunun tn btiyük ~t-b{'bi de:, ,-1..i-! .. ~• 
mahl-·•"'"t ,.t . atın :ılnıa. ~kat ve haf' .. 
minin daralmatnhr. Burôn de. ~ aruı. 

d~ hcrbangi ınal.1 '.\Ulutk fi~<lt ,.et 
cek hiç bir t:lkal ~okll,r ~atın J 1n..a 

kudr,inlı.ı lıal'ffi' dJ.raldıı:ı İ<'in 1ııc 

'bir mal fı):ıt. yilk .. elteme1. o\nı '' ta 
lf'p maui\·<'Ll"ı kı!'>alnu.,hr. 

ı:vet, buı-wı fi\aıı .. nn ne 111-..b~t .. 

tere kadar d~etckleri uı.crind "'"'" 

sin bir şey ıö)·lrnt·ıru-1. Fa.kal ı·'ltt 1 • 
Ja!J.D wlı;. tt.n ııitt>iil. ~ .. 1ia ~tıkl1ft 

liiit>hr:.i ld•r. 

• 
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f--süi.T'A'4-Rii'AY--"1 Millf 
1 İTTiHATçıLAR . f ! pi~ar:ıgo_ 
1 Ter.ika ı_Y~zan: ZİYA ŞAKIR 1 No. 113 [ 1 talı h 1 ı I er 1 
~~~~~~~~~~~~~- -

- Mesut bir tesa1iii ı;,idu, Re- sı rullbesHıde bir zabitin, biri Kazanan numaralGTua 
stnıd, :.urada ımi~. Iler ıberca forik ve <fı.ı,"eri de lıva rfrtbcleri.. tamamını yazıyoruz 

bir resim dld:ra!ı.ın, dedi. ilıraz emilş ulan iki (paşa) ya Ankara, 15 (tkdamın HIM!.ı.i Mu. 
SıJI.~ Rc§J.tlın bu gadp n;ldi· te'kııdrlimı O.:l~:niyeceğini düş\ir habirndcn) _Milli P~Ol>Ull u 

fi, raray e:t<!iinıı:m hoşuna git- nemiyecek derecede bı.ed.ıla bir hü. inci ecri.ip ı lineil ceıuıı:-ı· ılun Aııb· 
rnedi. Qlr.:kü padi.;"1ıın, et.J.İl· 'kuıır.rlar ditjlildi. r•da 8erıievt Linı.•m<4 saal H de 
&1.1"1\l'!l i gür.il~mde böyle ha· Filkat Sı.clt.aızı fuı>,00, bu mesc- çe1dlmi,ı>r. 
(ifın~, .J'k göst-=nesi, iyi rıe- lede de~ ıbir tunıazl!.c göt;- Bo p ıışı.- ikramiye ıı: .... nan llll· 
ticcler vfcl'"lt~yeoilirdi. Jöı:lkat terrıiş ôh.ıyordu. Ewela, Niya. maralan b•kllrlyorum: 
t~biidir C<l lbü..'Wmrl:ınr. arzuısı:na zi o..,...i saray e~. iki """-'· 31l.IK•O LıRA 

-A: ~J ,...,.,- 1121031 
ın~ ;ı.ıctc.t e..ıı.<::""!1<........ a \"C habta artık (Şdhzade) frn.- 10.~I LİRA KA7~'\.'11\J1.'Ll 
S~tar Reşad, sarayın lbıi)'l.i'k van:ıııı taşı~ iki ogfon:ı tekaKI- 031391 oHı>lJ 1913?0 ~~b:ı93 

.ı:>kmu~a .geçti. Bütün şehzııı:tcle- dilin ettwmiş alıoc•;.;la, hürriyet uoıı Li&A KAZANANLAJı: 
riJ.e w . ..:y eıl<OO.'!lt ve tmı;'Vaı.-ıkat !:ıılııraınanına l>i.iıyilk _bir iltiiat M04U 1US76 ll6!Ult 2411.45 
ynver) sıfatiyle he!"'U.z mE;iyetir.e pö.<t<•ııyordu. Ve sı:mTa, [Yir.c , 376979 381852 
vc~ilmiş oıan H~"an Rıza \'e Ali hilrri;j'~·t !ktılıri>.maırli..:ı.rındaın ve %.009 URA KAZANANLAR: 
Rı.ıa f"'itLln da oray:ı ge1irtti. İttıh;ı.t ve T~'T':llk!ld cemiyetinin 006731 014305 ~13806 03:;·,11 819279 

Ortaya bir lvtllll k<Jnı.JJ.lu. en ıı.ü.fı.du .'.ıızalarm::Jar.. olan Ri- 053189 1•7Zl26 tı~31UO 1131175 203015 
L'u!t R~""' '-u •--ı+ .. .><.a c ··-'u 207682 210340 219!!93 255061 285:171 o a"1 ...,..._.," ,.,., • .._ •""u • 7a p~ı,.'1 mü.takwarını <'IE-r· 
Şch::a<iclcr sağında solunda ola· L.:n •·-"-··' ...__._, , __ d ~946'-5 2~Ş899 Z79192 ~951:;0 398591 

........ ......,.... "'""''"''.le, on..... n 1.000 LİRA K,\ZANANLA&. ral<: b:it.ln ~ay erkıanı, derece- m=mm elmlş olııy.,rdu, 
Je:>ne göre sıralandı. Bu arada, 000~01 l•OIZ5t ooı97t 0061G6 ott7H 
Niyazi bey de ı;aı\iı.. Al'(lk, :. o~usz V2?ti54 otsuz 03ıssz o:ıs~ıs 
be?tkcs h· • nili:Jru ve Fdıüs 00 03•885 062648 eczs~z 07!599 onm 

Sıüan Reşad, İı;tih .. t.,:ııarın 0922!1'1 C9568t 0911393 09!1S7ı 099861 
ına.kıooyi ayarLlır.;,, tam re;im. içit.ne, yalnıız (Serym.,•r, biıtıeşı 099909 112c35 111G::s 128263 1%9046 
a!Ulaıcaktı Rom:ı:i flx-;') e c;ın:ım::mııştl. 130740 13079Z 1:17151 UTUR 138556 

Sııı.4.., Re,<ad, Jtin:ıbllir ne gi- U9~!16 H!t22 11&916 ıstıll'I 16176.; 
bı <bır a[işur.ceyc kapıldı Derhal (Dev.ııı" VllT): 169053 172043 1779n nınor. ntsn 
başını çü.:irerôk gözleriyle Ni· 1816r.5 182196 I859S2 UJ768 Zot716 
yazi üxyı nrıl'dı. Eliy' i?ret c- 2so10: :4067t 24928l ZHH9 useiıı 
derek yanı~a ç~ § l ZG9349 27b790 !71413 273976 21aza 

Niy.r.r:ı bey, Hasan Riza p~,~ Okuyucu mektubu..)1 ı 216293 279917 2Sl53' 283057 28:1719 
ile Ali Rıza paşanın arasuoa yer- 2381~!:99 ~9~9:ı8 Jouııoı 3011!97 3028S9 
le"'ni•li Fakat padi ..... "m locı:di· ·•• 3~G961 3~1012 3tons s11101~ 

Y" Y ~u } ~~8~ 88ll6:?9 !:6:8.ıl 3639'11 365218 
siıu çağı.ıım<ısı üzcrmt: lınnen Garip kıvafetli 1 s6P2ss 3701?1 37PH3 38: 79s 39Gs1s 
ı:ım\(<uni te11:C~tbi.. sı::tırr. Reşa- ~ 1 508 LİRA KAZANANLAK: 
<bı y.ı;.n:na gitti.. Her !ıalıde, pa· • ..ı 1° ene il ~r "' bOD d!.r r&k.unı (6~61, li664, 7~3, 
dışoı.lım k..:mchsine bir şey söyle- _1 f b' ,_ 9<J61) te 11 i~ay•ı buJ .. K kı~ ., ~11 ••• 

,,,, •. r •. •~ Adresi ilıizue mah uz ır O..'-U· • -· ·~ v ~ ver•-h.,ini z.an~tmis ~ ,._;, 18·' 1 'RA K • ., 
J """' _ 1 ___ • •• ,.U.,ASANLA.R: 
haf·r ~gru· '"' laı· ,.ucwırtliZ suı.....-ı """"· or: ı çe ona uv ""°" • " • 13 ."\on Uç rak:·,nu (W, 323, 55i> i&e 

F .. tat Sı.:.lta.n RCi:ıJ, s.ığ tara· Ötedenberi İstanbul Brkdiye- ni!uyel bulan ı!ori- .riuer bJet. 

fım gi' rdi: sintn uğraştıgı dHenı:i•erle nıUıC•· 50 Lİ.JlA KAZANANLAR: 
- Siz buroo d.rrı•nuz. dere iş; her nedel>S(" lı•l ('(li!mcycn Sun uQ rakıımı <079, 819. 953> il• 
f>odı.. Pımfr""'m bu ir.:ııdc:sl, bir meseld;r. Nu.roosmım1yc· cami. nihayet bd:ı.n ciön :rü:z b-leı. 

hıi•k o ~;da 'buluna ;;laıı, cı'<l!'m s• avlusu içinde her gün görülen 20 Llı:A KAZANANLAR: 
l'layro:ı..ere gar1.--ettı. dıl.ıı-c• i§İ çok garip şckildı-d:C. M>n üç ıüamz (287, 387, S91, ı;zı, 

Bıı va.:iy<>tte i.'<i resim ı:.l:ııdı. Çöpçüıerin el ara.bas•ııda otursa, 868, 1og, 8%Z, 836, 839, 88'1) He ulba-
ve "'""P ...:ı!'l.o r.dı ye-t hulan cfurt )Ü'"tr bılet. rou.a, b- ~ u.'O., • 'bir dilenci, aj'1lğ• sözde sakat, sar· 

Nic&Zı boy, hı.:c ı.ı.;ı vdwona , 91 ar:a sanlı ,;~enci boyıı'lllJd• fu-
k:>dıır Slı.!tan Reş:rda refak--ıt at- tın bağ satan d'tğer bir dilene• ... 
ti. Ornfa ayr.ılara:.1:, ~:ırayı tcı'kı - Buna göre daha birçok çe;ırtleri 
edip ışm.e gitıti. var. Belediye uıb•tasının bu di· 

Bir kı.ç dı;ı.dka aonra, Hasan ter.el ışi ile çok y;ııkından al.1ka.dar 
ltiza paşa ile Ali Riza paşa, lbaş olup ~u işi kökünden haHetmesl-
mıi>eyir.=irin odasır..a {;<.".Y.ii1e'r. ni bekliyoruz,. 

- Zalt ş.6ııme, dıôğru 'oir §.OY 

y.ap:nı.ılı. .Niyazi ilx>yin şıılı.sı, 
~~ nı.ı :t:ırom olabilir. Fal.taıt ne 
olı.tnsa olsun rü:ıbı:si. ııesir" ıııh
nırlocn d-urduğ'.ı vaziyete ımf.iı:.aid 
deği.ıtli.T. Bu n-sim meyJar ... 
ç•'<:Cğı tr.ıktiirde, a9k6l'lcr aı-a;.111r 
ilada Ç' ı;. fena bir tc;ir ıtıu,uı. · 
.g. tıreoo . ..tir. Bu.r.u, zatı şd1ane

ye arzooiııiz. 
DOOil.er. 
Bai nı::ıbcyiıı.;:i Lütfi G:ıey de, 

ıı•-~ fwroc idi. DePha! sıılı..-c 
Reşıı.<la gitti. P~alırrın sözlcri
le lker.dı ~ mü taleasrııı da 

·zetti. 
S~:an Reşad, redm almci.h11 

esnadaki dü~W>:ıe:,ini bir ıın tbi
le ımı.i.d-oıfıııa c-Oamodi: 

- Paşalann ımi1tale~ peı 
oowıı. .. Acı:!ba ne yı>pSnk?. 

Diye, bu d:.fa da paŞalann ta
r.'.l!ır.a dıönüıvcrol. 

n .. Iı>Uk.i suıt.c.n Re;ad, lrolata-

Bugünkü Program 

7.30 rroır.am 18.45 Mli:ıltı: 

7.32 J!mna.•lilı: 19.38 Ajans 
UO AJans ILıbtrlerl 

Babttl•rı 19.te Se•lıe'>I 5 
1.55 llli4ik 

D~lı.iu 
8.30 K•.panış 

19 50 TUrkuler 
t:~f\ P~ın 

lS.33 ;\tİÜ 20.H Ra!lyo 

13.4S Ajans Gazrte.ı 

IUbrrlnl 2D.45 ~Iazlk 

u.oo 'Iıi•'k 21-00 Temsil 
14.15 M•ı> it 21.45 Mllzlk 
15.00 Kmıqm.a. 21..tO K:-nw,ma 

, 15.15 ı•onıışma 21.45 l\luı:ik 

18.0o rroıram 22.30 AJa.tL'J 

11.0l Çocuk llab~ rlı•rl 

Klübu 22.SP lt.apanlJ 

•İKDMI• ın Tefrikıısı 

10 I.iıtA KAZANANLAll: 

Son ıı.ı rakAınt (~!. :~ı IJ.,.nJ!u.yel 
bulan dürd<'r yuz bilet.. 

Z LİllA KAZANANL!Ul: 

Son ·rakumı (6, ı. 4, 6) il• nilıay•t 
balan 1~.0119 b lot lkruniye alm•'· 
brd>r. 

30.000 ııra ka ıanu 021031 num... 
ralı bilet Ad;uıada, 10.0Gt l'ra tarı.
nan biJcfltl'dtn btrt Aıbnada, diğer 
ücü İ!'iantıulda. 5.0&i> Jlra Jn·zana0 bi· 
le lttden biri Antakya, 2 st İstanbul, 
diftr bir ı.ın~ı Ank.ra, M~'Sin n 
Tireı:W> Baı1mı.,!ır. 

---·---
Bir genç i ız 
tren altında 
can verdi 

DL"llet D iryollan ele.ktrik· 
çi1crindt-n M.ı:;;Jfur.Ll'!' on altı ya. 
şın.lai'.ci ·kızı ort:ı"!llaıkp t.aıleiıc
kricden ,<;,'ra.b tlüın saat 1 de 
Kız!IOOpl'c istasyonwrda:n ha· 
roket edı>n Banliyö tremıne at
lamalk ist.eınis, fakat düşımüış, te
lk~rlt'k'.cr ;rrasm:ı giı.lerok parça 
lanını•" ve ölmü,tilr .., > • 

AÇDL KAIPDMa AÇO iL! 
Yazar.ı: Auğostcs Muir _ 

_ Hayır, bana her §~Yi şimdi 1 
anlatmazsanız, buradan şuraya 

.bir &d.ım •tmam. 
-'Nasıl olur? Kayb<decCk hlç 

vaktio.Iı'z yok. Haydi 'biz derh•I 
ı;elfun~tle yo1a çıkalım. 

_ Kabul etmıyoruın. Eğer siz 
ar•ı:u ediyorsanız, giıdebilirsiruz. 
Ben bur~dan b.r yere ayrıl:na:m. 

Yok tenlııı c boraber gele 

cokshlrz Elen: 
SıJ!ıastiY<" ya.' .rır gôbi b r tl· 

v• :.ı klınuşa kon 'ia ııcrıç kızın 
:vıır:ma doğru gc'd 

- Beruın e lbcrE;.Ucr ge' ,.:ıiz. Sız 
dıe, hen de bu badire')·i .ııtlatm~ 
:mecr,tıri;'Ct.n<lcyiz. Yoksa •beni 
knıvvu~e ·mur.:ı.ıcaaı .etme~" lni n,ec ... 
lbur brrııkac; ksınız? 

- 'fürlıçeye Çevireıı• l\luammer Alatur No. 91--
4'en.disıne d"ğru çc:.kti ve dudak- , 
!arına ya<pı.ştı. 

Elenin gözleri ikorku ve nefret
t<n büyüm~, pnrlı:;-orrlu. 

Bütün kııvve1ile Sebastiyen'in 
kollarının arasır..dan ku.rtulınağa 

çalı~u. Fakat S<•bar.tiyen 'bırakmı
yor, dud3'klarını kızın feryatbr.ı
nın ustUne bastırmış. onu beğırl

mı~ ordu. 
- I!>ıyır, ben:mle b<ra bcr ge· 

leceksinız A•tık şu d2kikadaıı iti· 
baren hiç bır.,.y buna mani ola
maz. 

Genç kız bu .:Jdct kar,ıs,nda 
gevşemişti. N<:rc leyse düşüp 'ba
yı ia<:&ktl. 

Yüzü sapsarı ikesilmiştı. Fakat 
göz('eri kapıdan ayrı!mıyordu. 

O anda ser1. bir ses d1>yuldu~ 
- Geriye çekil herif! 
&>bastıy<:nin dudaklarından bir 

ği Latimer'e s:ınki mezardan kaç
ıımş gibi hışımla bakıyordu. 

Delıkanlı İki ııd>m at.tı. S•bas
tiyerı'in ş.ı.kağ•n& ~idJetli bir yuıın
ruk indirdi. Seb .. sıiıyen saıtandı, 
fakat çabuı:t kendini tophdı. La· 
timer .ı-lev saçaıı gözlerle hasmına 
'bakıyordu, 

D" i.luınlı Sebastiyenin bu sefe.r 
çenesine ik.ııd b;r yumruk ındir
di. Art;ıt boğaz boğaza gelın;şlcr
di. 

Sebastiycn de oldukça kuvvet
li !bir adamdı. F •kat iki da.kike. de· 
vam eden boguşmadan sonra, 

kU'llV«tlerinin kesıldiğini 'hissetti. 
Lal.mer manevıyatını.n da yar
dım eden kuvveti jle Sebasliyene 

mütemadiyen sald•rıyQ'fdu. Niha
yet geriye çcikildi ve son bir ham· 
le ile hücuma .!:ıaıı.ırlanı·rken bir
den durdu. 

IS.DAM !l UU:iCIKA. 
~-------------~-~-~~~~-~~------~-----~~--~--->~- -~~ _., 

AJj Kemııl Suftman 

S ;} &Set alemin.de güuün 
.ıı:ı,..,Jıca m"VlRlut1<I.ın ıbi· 

rinl de R'>maıı,yanın vaziycı.i teş
kil ediyor. &men Başvekilinin 
Alman karargiihına giılcrck A.I· 
man dtıvlet adaııılariyle görüş
mli§ Wına'I, RonıoDJla.Y• taaJ;.Jk 
e<lcn nırut'lele• in o.tada li!~ki.lt e
•rlik ~:k göriilj(in ter a.rasuulJ<Alır. 
l\1iher laraiı arla ha•pie te
daiüi vııziyo\e geçmiı; okluğun. • 
dan bundan 'böyle Mihverin 

mi~erok davasın-da Romanyanın 
«la giistcrcccği gayret ve nrulka· 
\·emeıiinia der6'.~j ne olaıı.:ağı 
nıcrıı-kla snru.}tunıbnoktad.ır. 

Ctonanyadan da•ha ne gibi feda· 
k!ırlrklar htcnecek?. &ınanya -
nın mitli -llerini tatmin Y")

lunıia l<endhioo daha ne gilıİ· 

1 ümrder \O l>il}ı., a imılu'ln.lar gös 
terilcbil..,._"lll;.? 4te R0>man)oıo ile 
l\facarislnn ara•ınadki meşhur 
Trnn$!l.,,aır.ra davıı.,uu tawl<"
yen Sllaller bunlardır ve "1uM 
bem"t olanlardır. Romanya hem 
ha~bin ıkendlI>Cc en ağır yii'kü
n·ii taşınuık, t~nı dl' mıtiı uııcl• ı 
!erinin mahrurnlyeliı><> ik91.lnn· 

nıak g;hi iki türlii v.tırabın aliın.ı!a 
kalntı<k · ı>ınediğit>İ şimdiye ka· 
dar nıİtIUl'•ı lıarnket!erivlP ı:-ös
termcdi değil, 

Hu Sı;>fer de Alınan l.a fllrgil
hıooa:ki ı:ıiri~melet'den ronra 
ne!ıirt dil<·ıılcrden öğreniliyor ki 
Sla\• nü.fu.ı:ıtoa karşı mu kavemct 

t"1lk~'' da Retnanyaya taaf:Ut< e
d~n mühim m~lder ara•ııda 
Alıno.ıı devlet adaml~rile kuuu -
şulrrı klan geri ·kalmaııuştır. Bu 
da ı,.bii gt;.tül-c g~reı. .Çünkü 
Roruanyanın irili ufaklı loJm&U· 

lariyle oaln müıııııeh&tlerİni 
göstercu t:ırihin öğrcUiğiue gö
re o memlekot hiEıassa .şu son 
otıız senl'dir ukit vakit pek u
zun tered·dü~ devreleri geçir
miştir. Slav nüfu:ı:ooa kanıt 

' Abuanya ve AVlr.>tııTya - M:ıCa· 
ri~t'ln in1J1ara1'Jrhaklar1 .Roman 

yaya kııl')ı hep cenıil~er .gös
termi~lerdi. Geı"''l harple r.o
manyanın doo.i.tiluğuuu kuanınak 

için .ı., Avu•:turya - Macaristan 
imp1ııtt1>nt F'ransuva Jozef tara
fından yine Berliııirı giistudiği 
lü:ıruım ii7.criııe ;>ok çok gayret 
snrfedihniştir. 

1' »i:a ı Ka)»er Alnt·Jt.yasırun, 
Avwturya - Macat1'1an inıpata· 
t<>rluğunun,. hiilasa Cermı>n ta
rafırun Sla\•lı.ğa ka.rşı mü-eadele
sinde her vakit takip ettiği ı i· 
3 a!.ot z:ınıan zanıan del;iş:ın&ilt-cn 
ge.ri lu.Jmaruıştır. 

Z ira Ctnnen tarafı Btrlgaris. 
tan:ı 4<ır.ı d\ ayni 9'1r~ııe, bel
t..i d:.l:ıa parlak taı-ıda cemileler 
J:'Ö:..\lerıu. ten Jıenthni alamazdı. 

Jlal•hu.J<i Rımıanya ile Bulı:arl~ 
taıım ııra'1 açık 1>ldıığıımlaıı 

R.11ntnier hundan )W'k 11ıüte.es.;Jr 
gt\riiııü rlerdi, 

Niheyrt Romanya \eı·di.i i~in 
ka!ı o tarafa, kah ~u tarafa di}o. 
mektcn ziyade sağlaın bir umil
lı. siya,.,t tayin etnıbk lü=ıını
nu dn~mu~ ve kararını vermiş.
tir. 

-------
Vilôyet bu hususta bir 

teuliğ ne,,.etti 
Vilayet, çiçek hastalıklarının 

ve ştrphdi vakalann; bu h•stahk
tan ölenlerin ı:'. rhal ih:J:ıar ediılme
sinı halktan ıs:emekttdir. Vila
yet•n neşrettiği bir t<bliğ 24 sa
atten fazla siiren ş'.ddet'.i bRŞ ,,. 

.... , ,ııısı ile •beru'ber vü~•ek ateş. 
IJ".' 'r> .. 

li ha.sta·ıa.rın ır.nbeı \1erilıncsinin 

Sıhh•l V .... 1takıi ı.srafınd&n karı>r
l<ıştınlılığıııı lıı'.diımektcdir. Bu 
karara ı.yg• '1 lum:ket elm~y<on
l<:r iı•kkıııd.• la1'.>bat ) ~· ıeıı,kt,r . 

Sanay; vt.o ııceret ,, · e<:SCSe1e· 
rıncie çitJı~an ~nur ve miL..c:.tah· 
dem ve :ışçil --in de muhakk<ık nşı
lannıalnrı merhu··iyrlı ·ilciy(~lten 

tebliğ ~rliorui~\iı 

Muharrirler jübile•i 

Ba ,ı 1 B:r1ı~-t. İs1.ar,bu.1 ıcltrrl' tıc 
) ı·tı :r<l · •• kl ı Tarık Us tor:ıfın
d~Hı 1.ı?:un ır..üddette'"1beri. iuon ilo 
haz· \.narı rrt.l·a ı 1er JC.b''{. ~" 1 

bu ayı" :ıo uncu tLmr.rtesi giirıü 
ö~ eden sı.Mı soat Hl d• Beyıızıtla 
Ürı:\'t-r$te 1.oııier·ıns snı~'C'lnu.nd ., 

:<ıtpı 1 :ııc• kt '.f. 

•rö ... cni. surt~l~ mabsusr<la .şeh
r ·:ı ize g._·1<-e ,k ol1n "l\'!'aaı-ıf Vekili 
B. Hase~ j\1j Y;:cet b:r nuluk'a 
açacaktır Bu müna.ıb<tle; ji.i;b• 
lesi \c·ıtip e1unm zevatın basclı, 
~rsnıi eserlerinden ıni.Jrekk<p bil 
serg: de o gün nc;r.ı1.ıtt ki Şı.h•r 
ve İnkılap küliil'l "rcs nıle ı.-:;•ln
cakti1', 

1-1 aoag.:ızı yanacak 
Bıı· ikı glin Oı,ce kbır.o\.ir~ii·ıiük 

yiizündtoı hs imek t.t<hl:.~~·;İr.c 
nıaruz kaili\ h3Vagnv. oıçıı uzum
lu künı.fıı· tı.:min ed.\'mişti.r, 

O niversitelilere OfeVİ 
Ye>bul tl'nl;•er~iteli'er için dün 

Bavn:•tla bir ıKızıl~y Aşevi• · ı 
acıhıoştır. 

Ihsan nıolörü yüzdürülüyor 

Bcrkaç gün eı;vel Ka .. adcn.!zde 
'batan ,ihsan• motörün'Ün yakın· 
dn d•niıdcn çıkanlabıleı:cğı onla· 

şılıyor, • 

Dt:\'Rl.TlİLl'.(TK İD'flllA BEK,\'Il 

cK;.b h r. .·, ot~-, 

r·ye5 h t k ı . ·.ı »ı 

tı·c. ı J:.ı.h:ı1 na 
1'.•:ır ı ik4J..<=at 

(Jl )~I 10 Sodko\· VCAi il"' 
11\ln 1'~32 t1,...ıh \' 1'll9 lı i~liTa 
b.11 \_~ nm lh. "ı ci t ~ }\Lk.1•c bu· ~e:r· 
l"p ho-f :"11\! .ır•\.tr ;.(! yabut ı("c::_"" 
'fi -· ~f ıe il H i•ilC J'}"rn-a.A~ -çın 

dahi. ~ ıJalıı,yct \it.ı '.l ~ıe·:eği t•i;Jif 
c1Jilmc' .to <.ıl~ı.'!kla Vt.t ~u t!lsa iarllı.t 
m:ılCıınat f'rllırvne_. id1~·1.·.)~er'.n Gala.· 

t;ırirı \ hm J,.l!l 5 411~ Dm.~ 1 • 3 N·>. 
lrtr nır.. ncnnt r-yleıı•(•lc·ri lillı~.ı.\l J~n 

nt-1rJla. DvrdWıtll Su1h ?luku.1'. 
Hı&kim1•j;•ntlf'o: 9t!/Z35 

Ten.it~!':intı rr:a..'1!;.:emC>CC pl irom:lan 
Olu Rf"L.u•l Ş;_u1:ıına'7a a ıt i:ıı\.ı:nıb 1-!!11 

F.>kat, bu ddıtki harp, Ro- SU·l'nr.iıN1."1T.Onıda HHmd: Bey Ha"ı 
man,va ·ı evvela parçalam"l, za. d<'l'uıuımle (9) nııunarolı yıızıhc.nooe 
'.\'t.f dü"lünnüş, sonra da hu zayıf mevcut eyıı. ır.. açak n~r:na 5ure'ıile 

x.fkaqyada, do· 
tu ve tf'nup ke· 
Blmleriıı.de Alman 

Yazan: Emekli Kurmay 
l. SAClT 

lar dotu 
nin ı ı ı~• 
htm ,-ı·rld l'ic'ali devam reli · 

yar. Bu. oebeı•lea, (~Llikop) Arma.-ır, I 
Salık) şehirleri Rua ordularuun ba., .. 
hca ,.akın hedefleri baJine cehnJ.şL·r
dir. Mumafih 'imali Kafkas7ada dıı· I 
Jmo!aa ~ R• e..W....aımı M.ın~ 
ıı•matuu sür'atle ı-ermea.&. Alm&A 
müdafaa mıo yandan ve &eridf'n ku· 
şalltlma•ı -.·a K••·ç b•ğuna dol•• 
fllk11tırlması b:ıltunand..-n rok mühim 
dir. İJıtimBI. Rus baş J;.umand.ınhia 
bu. h~dtii ıütrr,e~ttdir4 

8t3J:nıcrad ctn:ııfında Çf'mbrr içhıde 
kabn G ıucı .'\lm :ın ordmımDll vazl .. 
yeti bugünlerde daha. ftni\1;.\şnu.~ı U' • 

Cün.kü: J.u la.f', but.üaı ilıtiyatlvuu b• 
Alman <.r~usuııa kartı J, ul'.a.utn:ik irin 
lam uır ı~urekel Mtl;et;.ti!Jqe uıali\;.tir 
lrr. ÇUrli ü o.ın k:tıni içJn:le ,.ıt firıı•· ' 
li JW":t: .. /.ııta ~ 7tn Rus ordallrt 
Al?n&nLlrın Sla!inırıut.l:ıli..ı bt'i ntlL 
teli mu. art"bcJc mud..h tkı ot.nıe.ı;ine 

lnt\J'd~n ,·ermi~·~<'r-k. li•d.ır k·u\-v~tn 

bulunu,..f.r1ar. l'lu itlıa.ria. Eılal:JıKtad 

r.'n.fmda Rrular ir:u folı: sm:eı hl.r 
fı""'I IH.·l•rmlştlt'. 

Don Lavı;I ;çlndr, Alman mublJll ! 
ta.arn:-Jaran."I r:ı m 1l h•9 g-eır;lft.mi~"·"n, 

bil;j.kis nr.uıı a. .Jm rt>l•tklM d4\~ru iler· ı 
l~yen l~u OTr1u.oıu RQ:-.Lo.fu •imd• yakın· 
dal'\ tf'hdlt ctuı tı:tı·lfir f5liph~i-ı" Al~ 

nMlö.l.ı.r, Kati~ 'adan çek •linu) r k• 1 
da.r bu Rw ordusunu O)""ab.m<'la ~Y· ı 
"" cdecelılr•dir. Balı..ılarn B.us ba\ 
klilrdlld• ulıit iıu o.t uı.a aldnnae!Lk 
mt? 

l\fAr al 'I.inı(ı«;c okouun Lenıcl:'ra.ıJ 

cep~esi J,;urean-danhiuıa. 1.,.ln•aden 
sonra mer\<Hı: vrı şir::ı t c.cı•ltf'"leth''n 
ıfummiyf'h ~rı hr ıerke7cdkl 

Rtb Wrnııu, itını.!ı aolu uı-•.,.indt'n 

J.ıvlııga ı;ö·u eı::.1 1uhuııa ka-Lı:r ya,d· 
11111 vt J,e ılni:rad çevresfWJtlü ke im 
tere drı S:r.:ı~t"'t etıu . .kjl.tr. Bıuulau. 

Rus nıerkez ,. ,ımal orJ.11.brının :'f"· 
ni btr h.'.\rt""kt' b'rt ii .Yi.Jhırak d ha 

büyük tHril-t"' ta;ı·!"ru?• C'l"lljtiklr-ri 
a.t:b.dır.l'kl.a·hf'. ftıı t.:ıa.rr1ı1:ı1v,n ht· 
de-fi 'ı&lrJz ku\·l•rL tfflbıtJ o.lama.ı:, B.I 
Jı[; Ru IAın K•Yl" l, m.trkea.de Smı>l ·nır-
kJ :ıapteiııt!'Jt ve lcninc:rMJ.1 
baradau k~·ınahfır. 

mtthD .. 

•!TUZ ballwlr<lirl•r. A!m.Dlol 
bulmak dcrdlne .ıu.mu.ı....ıu 
lll2.ll.Ja ve Bulr....ı.ıana yaıJ 
4ua ı.tdlfl ri başka •tırtll ifl 
le.ıııez. M:ıam•f'b R11>lann d• 
df-olzde bir r.:rı v:ı:r. Bu ı 

n1'.lorn ~ol< do bnılı ...., müdl 
aıolqu olma.11 ac.bcblJtt yol iti' 
rını s:iirillt• toptar.ım.an::ak 
r-Jn müh;m bT yeri r aüJ'ark 
dcnıomektoolir, Fakııl me de 
11i7tt umum;,-e.:lt" Ru Jarın 1 

Bir mana\1 
karısını 

öldürdü 
---·---

Sebep, kadının ke 
beraber oturmamaaııl 
B.:>;ı;<>ğlund B · lf'l · 

{•luraıı Ahmet P< y ::l ğlu 

Çevık bir müddet mb<·ri " 
şadığı karısı Aziınt• ·i eğl 
için evine çıığırm~ı·r 

G<c~. Hası:. · n c\· ıı..ic Y<' 
)çın<şler, bu ar da H <an 1 
na tekpr bir aradı yaşam 
lif elm•ş: faksı Azımc bu 
redde'm~r Bu'luıı ~ tri 

san b (!•'.11 çeke •ek •ski l<' 
muhtelif y,•r\ "'nde'l \"Urırt 

Hasan sonr1 k may•' >şlııf 
llu sır•da k :ına ,ıkı:n ,.e 
d:S:rı,. tutmaıt ;s1.eyc•ı İılıs1• 
yanak isminde 'bir nyakk• 
yacısım aa) a••~~YH"k l 

betnıı~ılır. Azime 111.ıl Jiı yf 
rın l•?si ile ohnıişli"ır. Ka!ı• 
~an Çev;k dün ak<~m sa t 
Kıı.sıırıpaşada k•• k •deşi 1' 
yen.n l>\'inclc >al.alanmıştır 

~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~--.~~' , 
1 
\.. 

lstanlıul Levazım Am rli~inden 
v~rn.,n Ackert Kı•=-at İlilnfArt 

Af'l<"1''1C\ b r fır.,, lJtşası kapal:zal'fla el<ı'1t:n.•ye ~lu•, 
25/1/943 P=:ll'to. .. ! g(mU s:tal 15 de A."llramda hL . L V. 4 No, lu sat111 
komL•yor.•ur1q y:-pılac:ık:cr. K~I[ be<let 659,101 1 nı 44 lrul'tış il.k t.f 
31,104 l:ra 6 i..""Uruştıur *l'a.Jiplerin ~;aJ'İl.Jnl V~lerıle 1ı 1 ıt! IIK'tkt.ıo wrıs: 
1e ~ttndlf:n bil" ııuıt CV\o1:1 Jroı~a \'ermeleri. 

(l!ı08d - 1 ıC) 

5{>,000 j,:::ı ı ·k ıı v .. tahryc Jfl ka pah zarfla <'ksll .ıey~ 
İluıle5i ;ı.,1i/94~ p.ı:uılesl kiııtil saat 15 de Anl:.arııda M. M V, 2 ~ 
bdlm ...:ım k. .• i '7 "°"' yapılacak.tir. Tıı.ltm·n f'1al. b.h•r llmu b 
ir.ıe ~ıı:.ı."l..ıtı ~sc ı rnrl.ıı. 7~ iplPrin k ımu.::ı.i '~~a..· k' t · llf 11\f' 
Dl·~ o.le ut "'11 bir Sl\.nt evvel k'Of?lisyona ı..t:mcıcrl. (2109 

ı~ ton lllA>< eti ~li1ıln "'~1n alıl'IO<.'<lk! - lha'esı 21l/1/94J lı 
saat 10 <l Huyı ~ ;m<!Ce H şdeTe 1'öy.ınde a..<'kerl ""11ll in a kd 
nı...cıı:!a ynpıl!.C l r '!'nhn11ılı. beaell 15,000 ıra teını:nM.! 1125 Urıc'ıf. 

ı, rtn bdll ' • ltl• l. nlsyona gei,nelı>rı. (2127 - 294) 

!C.O tc11 ır el !"'-~ ı•!tkıa :;. tın al cı:ıccl.-tır T· ipfor\n 22/1/94' 
gubil sa&t ı ı c:e .. )a\ ı1.pac:a {-:J.Şb.<.uula ı • .:.:ı"Jt1. satın nl kO isyonun1 

l:..ri't g<•lmel~r (2151 - sooı --20.IXJO fon Y"'1TI ik> :ıo ~:n f.c '· cnnlM \o.hır. 1 '"' lohl y ><J k"!>nlı 
u 11. lıle ~ı:ıııı \JC A<:onulı~w..tu'\", Ht:.ı;Ufİ şart,a. ... ı k ıisycoda glir 
Mm·al'.kat t~-nin. '1 3750 lirad:o·. İhalesi 21/l/913 P"" 'l:b·ı g!lın.(I •• ~ 
ypılai""atındr;ıı i.ı.ttf.~Jl1t:r~n t-.ım!n~t ve te w t ra; ktupla ... ı lle- ihn'e s;ı 
blr Sekli evı.• 11"- i>'.oved~ Yedek S\ııbay dkul.und11.t a "rl po ·ta 020 
ma ka.rJ.~r·on!:.IP'a ;rnü.racaaı1 lan. C:OS2 • (2760) 

n.lıcdclD uıo 40 fo "'1l!I ıct..,,in ea.ı m 50,<ı-OO lkllD ııat1ıl<G p:tt:ır:.ı: 
alı"'1oolJ<(,r. jjı,!os! 26/1/943 sııtı ,,ll!lü saot \5 de Balı:«'Bi• Ofl'<<r1 alil' 
kom:'syo:a~ yapıl::ıc itr, Kat'l teını.itı a'tl 3000 1-ra . Tal pl<·ı'i.1 lx•:ı• " 
k<an',yoo, g•l""'ıeri. (2177 - 478) -------51'.) toc njır et1 r,ar.ar1*1a sa.•.m a.ı·n&\:J.ttır. İlıak't~ 22/J/9'43 gr.mıu. 
17 d~ G<!lib<ılı fa a.!keri po<lla 125<1 s:.lın alma ~~ yapıl 
Teıbmin be«!\, 50,ı>OO ıra kat'! \"'1Ulnail ~750 lirw.r 25 ton <;lmeik i' 
aşrı taı't>:ere de ver:ıwWr. (2179 - 47P) 

haliyle Almanyanın müttefiki 0 • •at:lacağınd>m 2~/1/1943 salt 14 de 
!arak hube girnıl'ğe mecbur et- t~l,.•i~ m aı'.t(or ımIDalrle ı.,..,,ll' bll· 22,672 ıu·a 70 tou..uş lreşi! b•d:Ui A n:urud~ B..• irış:ı.sı l<apıı.lı. wrfl;ı 

. . lur.:nı•ları ilan o"""ur (8292) meye W-.><:::r~ ı,ot.:ır . İlt•1eos• 23/1/943 coıım••'icJn günti &:ıllt 11,30 dn A.r•kar.> 
mı~tır. Romanya, ilm harpte ta- M. V. 4 No. lu ı;:ılın alma laoınl.'.\;'OO<Jn<la ya.pııoca'ktır. 111< tentinatı ı76' 
lihsb •ıhnı•lır. Roman>. ·aıım is- ı ' S•·.Lı'hı". E ı· z z E T N • t ~ kur, ....... r. Tat•:>ler;n kanlllli veı:.l:rnlori • ld<Lıf rnokl<l1>4'rmı iholc P" 
tikh ı· h· '·'·· d · d'd b' "'' ' • ""1ıya ~ ... ~ -a ı .........,n a şım ı en ır 

1 

bir saat <ıv,•·.t .troır.ey"'1c gelryı<?lcr c21;1s - 399) 
Direlatürü: Cevdet Karabilgin. 

şey ~öy'1enernez. Komanyanın 
vazivctini lıftdis~l<:r tayin elle • Ba,;.ıldığı y~r: •SON TELGRAF. Beher 1;. .<stıtıa 7il6 '""""" fiyat talıır."1 c::>.cn Hl,000 ~san ııı:.b•:~ 
cektir, ınatbaası ,;ele paa;arlC-:ta atın nımacalkıbr. th:ıle;i 2()/J/9'13 çarşamba güoo ~oal 

1 
A"l"'raü<ı MJ-1 v 3 Na, ın ..,,ıuıaima koffii3Y .ında yııpılac:ıktır Kat'i ıt 

hıl"h_ı'!.!3!.18J..!'i1U]mıl~u .. ıu·_· r I_!." "-·u· .L' laAıı.rı..I' tı. 9750 ) . ......, •• Ta~lerin bcl.i ,cı:o•ıte k.on,,i.;J1•"'3 ı:el~crl. (2178 - • 
it 11 ~ 5 ınıctrıeı tuıik!ibı ken"!it {>(~rlı'kla ct~ 11.' nac kiır 

(;t •. ıba gı. .. ·ı ısuat f() da Çanoı:::caLO askeri 014 .-ınhnıı ~ 
j 't. ır•~ cuı 5sGt kilo ltıc~i r. Tahmin bedeb 45,000 ı.ra l""lllt'l lıe!r: r.atı 6"SO l r r T 1:ertt'l 
, çuva· 7103 > \:!<itte ıuıtr.f]Yona gdmeleri. (2•81 - <70 

> kan&\.1.çc 14~16 > 
ı - y drL ctTIB ve ır~t.arlnrL yazılı üç kAlem 

t;R.t·ıacaktır. 

:t .... Pa::ztırık 22/1/943 Oll!Y.a gi.İini.ı r...ı.a:t 10 d1.."l K;Lbatı.şta Ievazun §l1b~sı 
alım t:u~mıyonund:ı yaprlacWt.tcr. 

A:iagULı yaz'1ı inşaatların k.il>Zıh znrfkt r!;:: .tm(:' I' 3/2/&42 ç trr

.-""1.t 16 d• K ~ 3 :dtrru:rtın •lo a k~ Y"Pllacıı.1<• r. T 
kml\alt yr !Ctalar le tr.kli( mc!.-tıı111a14IU ihale saa• n<len b .. ""f saat evvel 
na ve"'"llıcıcr 

3 - Nürmmelt!r her gıin Ahırkap~ ba'Grn ve işll'ıTI. evinde görül"'bilir. 
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E 11'n''n bilcıderindcu y:ıılrnladı: 
- Mutı::Jka lber. n'e ber&ber ge 

leceksin;z. dedi, çüıı.~ü 'ben slZi se
v• orıını. Aniadınız m ? Benim 
sı:re i!:-ı' iyeıcım va:r E•·et, size ço:C 
i htiy:ıcım var Elen, 1,. sl.zi ta no 
rz~mandanbed seviyorum. Tıl. •' &: 

2aın nl•"<lon ber· .. ş. ndi sız >be
n~ son da:lcikmlaı mahvetmek ımi 
l tıyorsunuz? 

sayha koptu. ge°" kızı bıraktı. 
G~loı.>n ada-mı gö•ünc~ ölü gibi 

sarardı. Çünkü ölilüğıinu zannet
tiği, ddliıkar.ilcy< dipdiri •karşısmda 
görünce dona lkalmı.ştı: 

Sebastiyen'in ağzın<hn, burnun. 
dan kon gellYordu. 

Te\ lı blnıısı.. 

ACELE SATILIK APARTIMAN :Mut!a on tııımanıa 

38 141 09 2860-,!=iS 
""1: Ilı. O 621 OB 639,15 

(2' ,3 • 469) 

,Sc':, otiycn tcrıç k.zı iddctle 

- V aş Latiına- ! 
Cesedınin taşocağı:nın ikaranl1k 

suların dtbiode vaıtıl!ını z:uıne!ti 

Elen korkusundın masanın ar
kasına diz çökmüş. elleriyle mü· 
temadiyeıı aiti yüzünü sık yordu. 

(Ark.ısı va~J 

'la\s!m Tnl'mb<ıneı ar.c-:rdnnında Btz.lorır,.~ru Koray ve Ateımer ı:p l'tı· 
manlar1 ~cclcı ro.~ıhl:tır. S*'ı1n aln1').k i.sU)·er.ler n İ t..ınbul Yeni Post~ 
ka"ŞJ6ında Mimar Yocbt caıPc<i 2ô r.unınr:ıd' rı ol>n n :e;:!ı:ı~ mil
rar~!!t ı:,tm~Jenl. Tf'Je!m.'. 22615 

rlı!da 10 \:ıb ı .. ıııt bu."'ma &al"' a aec: tır f 
n da goJ'ill~lir hı ! • 18/1/ ~ ;3 p 

rrnıan io:rtel<.' ler .., •. , lerrı41atl•rlle il .... ""° 
k•r1 51'1 91ı ı:;ıtın • na krur.t .şo uuq 


