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Mdımet Ali Ayniııhı 75 inci dotıı m yıhlön.mü mltn•sefıetlyie hir 
tüblle ya~tır. Jübilede bir çok pr~fesörler ve üni•eı>sltebı... 
·bımr iudullüiaştur. EYftlA l'tlust ııfa Şeiı;fp Tıl.llç blr AÇ1f nallb 
1lilylemi.ş, ll!lmi Ziya tl'lken bir kvırnşma yapn.uş u 1nmu >le!mıM 
Ali Ayninin. hayatı ve eserleri ha ktandakJ hltabeler tUJp etnılfllr, 

~~~~;1ı;; t:; Bazı Alman tümenleri teslim. oluyor 
~had.ı taarruza tr • • 00 b. k. l~k Al d d ;;-O b. . . d• ıl&- geçtiler .v oroneıdekı 2 ın ışı ı man or usu· mevcu u ı ı ıne ın ı 

, .. ~ ~::'=:~~:1': ,;:. - . En son Rusl;'r sık 
~::::::~~=e~!= Başvekilimizin Dak·ı'-.oda sık hususi 
" .rrn balmd«llr ve bn ta&nıızlal'' I", t b İ • " • 

bverc>lerln lddla!Bll la•!Mma ))ÜS- b t e ıg verıyor 
rlulnkl< f(lyle duroıın, ınuvattakl· son eya na 1n1 n Aldıgv ımız Loo<ira, ıv (Ra.dyıo)- Varorı1:-

Ke- le< elde eım<11.'<e<Ur. Lenııı;r.uı .... 
liJ>an.d T-I fJ jir. cenııibwı.da ilerleyen ve ....... 

... :::.~k:~:::·..:ver <ır· tam metnı· 1 e gro ar radaki Alınanları geriden kuşat· 
su ı.am:ııwle ~wıınıişl.ir. ~ - muş olan Ruıslar çeı · b. ~em'berle-

ve Dotu cepheıolnl11 cııta bil- Çörç[ lin n erı de rini 'biraz daılıa darabt.ınışlw:lı1". 
- ıerlnd• ıı.os laalTUı.lan giU!kııe (lB "k' • 'nıl k Buradaki birkaç Alman tüme -
.aı.. .aıı bir tlddelle mı la ve• ordularııu 1 ıncıkanun tarihli Tay mia guctuı e çı an ICl)llft o 1 d u ğ u m e ç hu J 1 ıı)ındP.n baaJ!arı teslim olmu~. 

• -palanlolltaıı.r. M•hvercllerin Kwı BO§ııekilimizin beyanatı, ayni gün Lonılra raılyo~ !ara- Bir 2amanJ.ıır 200 bin '.ltişiden 
ill.l'u neN'de, nasıl ..., na vakii clıır lından hiilıisa olarak nqreclilmiıti. Biz, 11 ikincıkanrın B<>m, 20 (A.A.) - Çörçilin ibar<'t olan burarte M '\lmanJann 
r.w.ıJ;Jarmı t;cy•ıı ellnek, buıiiu tarihli nüshamızda, Londra raclyosandan nakle?., brı be· şimdi r.erede oldııığu bilinme - lillyıın §imdi 70 ıblne tnmıştir. 

11 u, ıüc bir ıııeseıa olmuşt.ıır. yanatr okuyııculaTımıza vermittik. Aşağıda, $ukrii Sa- meı«.edir, Kendisi sah günü ne Harkola doira 
ıoo- sım..ıi Afrik.ada, 8 lnei JJııiilı or- racoilunun çok §Oyanı clikk at ·olan ba beyan.atının ta!" Avam Kamarasında, ne :le Loyirl 

H, bir lıam.lede Mı.snıtayı alarala me!n.ini rıe T avmis, Deyli Telgraf gcu.eteluı m~hab!r: Corc şerefine verilen zıyafotte 
abluscarııe dd..,. pek hnlı bir yjl. lennuı, Türkiyeye dair mühim intiba oe tahassusürını lbulunmamrştır. Bazı müıhlm gö-
ıüşıe ı1er•IC111'1kledir, Burada harı>. '- k ...,-"""'clerde 'bulunmak üzere Lon o .. ayaca sınız.) - ..,. ... 
ar~ Roımııcl 'le ıcneraı Moıaı.. dradı.ı1 ayrıldığı t.dımin olunmak 
mery arasında bir ırovaı-ea ha· Londı-a 20 (A.A..) _ 16 00~ 1 yııeoğmı kal'dederken, 6teki ~e 
ıı almıştır, Alma.nlann çöl kalıra,. kan 'hli Varlık vergisinden sıyrılmak ıs- tadı.r. 
anı lılc bir ciddi muharebe Vet'me· un tal'ı . Tlrnes gazetesieden, • ed ıik Balkanların müd'a· 
ces:ı,,.ı etmeden mıitemadlJtn ı•· Sal'acoğlunun bu gazete mırh~bi· tiyeıı.ierden bahs e ~', 

""" çekilmekted'r. Bn hal, Rommeı .,,. rine yaptığı beyanat çık!mştır. Başvekil, şöyle demışttor: f&851 İÇİ l1 tahkimat 
ıSUDUll Elolemeynde atır suretle Muhabir, y02ısında şöyle deıneık· Tilrkiyenln tatbik ettiği sİYi!5et gt 20 (A.A) Al an 

pi. attüp okluiıı ıründenbcri lakvı79 te~r: en iyi şu iki kelime ;le vasıtlan· Vaşin on · - m -

lilmed iinl r;üsleı-iyor. Elal<me:vn Saracoğlu, Büyük Mlllet Meoc- dırılab'1!r. Açık ve dürüst terak- ya, dooıı, iki tümen asker çıka!'-
• ' l\IJ.Srata ara.ıııdakl uzun mesafe- lisind'*' bürosunda hususi olarak kilerine engel olan m<>nevi ağın ması için Hı;rvatisl..1nı ~1kış~r-

• ı• r ve bıı ytlııılen Mo11•~•"""7 ordu,. . • ı'lmiklerı"nd~ son "" yıl tmnde maktadır. Alm-;ınbr Selanık'i l.Z· , ~ ve nazık bir surette ka·bul etmiş ... ,,.., ..,. · 
İlli un ııtrr.dıtı i1rnW l'llçlüklerl ve ve uzun bir görüşme esnasında Jı:endile<'inİ kurtardıktan sonra la tahkim eımektcdir. Kış mevSL-

ı r;llçlılJJerln cloiıırdıığıı mecburi Tü k d . 1 1 Tıı:r-kler, memlekeı:ler'ni madde- min'o şiddeti ve yağan karların 
a.t, muvaıkık.a.t ı.evakknfla.r da.ld.. r ış ve •ç sıy.aseı mese e eri- ~k J d h 

· ·· d · 'şti B t·n du"ze'tmek ı'şine koyuhmı•· fazlalığı, Ba an ar a ve usu-ıllı ver ordusunu kurtaramamış, lıal- nı goz en geçı rm' r. tı: göriiş· ' ' • . d f tah 
, ona raıı:ı.ı neks· d:ı.hl aldJra.ına- medcn edind'ğim iJJtibaı aşağula lardır. Bu i1 t,.1mam lanmırk ~in siyle, Rom:ınyada mıi • aa -
oşt,ıı-. Bll Jrovala.macaıım Tunw.a ·bildiriyorum: en az 00 yıl devamh çalı.şrna i&- kimleri işlerine devamdan •la.koy. 

. •d•r echa.m •ti«ıeiinl IQ.bmln eı.. I Başvekil, mutad! ymnuşaJdığı ter. maktadır, r 
san) ıanlış oıma.a ı:erdı:Ur. iılc konuştu, Başvekil bu yumuşak Bund'•n dolayı Türk m;Jleti<ıin Sıli Mihver e 

Mü.ttefikler, haıvada da tııarnw.a ı nd l ill 'a 
> oçmişlerdir. inı•ı•z hııva kuvveııorı, • -avr1 an yanız iki deia ayrıldı. bir tek arzusu vardır: Mı i g€'1'!~ 111 ünasebeti kesf İ 

rllne, Alman loprıd<lanııa ve AJ. Biri, her türlü taarruza Jtarşı k~ (Devıtmı 2 nci sayfada) 

wı 'w•li aıtuıdak.i balı A•"nlııa kı· il • • • Sa.ntiyago 20 (A.A.) - Parla-
ılanııa kartı Jıiiyiik ölt':!!!e hava ta,. mento mihver d<>vletleriyle mü-

rrıl11&rı :vaıımata başla.ınışl.rdır. ı Deyiz· rı'9e/gr f gazetesı· nasebetle:in k•silmesine aid lı:a-
•lman boınbacıJ;ı:rı da. incıııu. ü- ,1 1 Q nun Jfıyibasım lta:bul emıJşt'r. 
•rinde uçıu1111larsa da bn ınul<abele JI A' h h h Hulk sokaklardı> gösteriler y.ı.p-
ayrtır ve Anglo • Sal<sonlarıııki ıı... lt'.lll ahirinin mü im inti Ql mış. cYaşasın Şllh, .Yaşasın de-
ar kırvvetll olmasın.ıı da fnıkan yodı;. moitrasi. diye b•ğırmıştır. Alman 
ar. Çiillkll batıda, hava listünliiğii tıüy<rk elçinin gidiş hazml.ikUa· 
ıai'i oııretle müttefiklerdedir ve AJ. Londra, 2<> (A.A.) Daily Türkiye için garaz:.tı1er;:- teoves - rı :raptlğı söyleniyor. 
"'1n hava ordusu, Doğ-ııda Ruslar d& Telgraprı. gazetesi, Sara.ooğluııııun stil etmiş olan Büyük Britıon:ıra 1 
""" etınekledir. Batıdaki ka,,..ılıkla vasıt""""' - geliyordu. HaJen mihverle münasebet er-verdiiii. ıı:ııUIW<atı ı:.eşretmc'ktedir. u •• ,.... d Llıt' Am ·k 
ıombalama mulıartbesi, lnadlı ve de Yl•ecek dunmıunıı. lll'llnce Til01<1· de devam e en rn er •nıo 

Mufrıatir, tegrafında .bu millalkat • !-'' 1 k ın Ar ra.ınlı bir şekil alırsa. AJmanlann çolı; ,.eıı1n l9J3 nıaıısuİli ..ıımncaya kadar yegane dev .. ,,.. o ara ya ız • 
,_ L- halı!kmda intiıbaını şöYle nclat ... 

,..,. ....,.. alır -..rlara n~nyacağı mu. u ölçüde obııakla bttaber, Jln• yar· jantin Jt.almaktau•r. 
klııı.ktır maktadır: 

ıeoı ıa . strateJ''·'- dıma lhtıyacı oıa.cakıır. »eııtz ıeıcr- lsv,.,çteki frans~z 
ını.. &lül.lel•kler, yalnu: harp me~daııla- Halen 'I'fu<kiyenin ""' ıeırı, zor bir ımm:ıra al"ıctmelıledir. "" 

erw - değil, siyaset sahasında d& tar. vaziy,,ti.nin dJüzcldiği söylenebi- Hükwncl, tarafsız mtmlekelerden va Efçisi ist fa etf i 
,.,.. r;eomişlerdir, İki yıl önce Lıtrıı.. J lir. Bı; saLallıır.. temini içın' ordu, pur loeminlııe ealıfllllı ise de ıııuvaf· ı 

' 

lere:re ka-rşı slliihlı bir harel<eıte bu- pek çak paihalıya mal olnıa!lı'la fak ol:ımamışttr. Falı'at Bir. lqlk Am& Londra, ıo (A.A.) - isvcçtelıl 
lunaıı Irak. timdi m hV<rc harp ilan beraber, sefeııber edilmiştir. rik""'ın tlmd•kl ıı:oreken vapur temin Fransız sefiri M. Rogers JlliiT&raS. 
t lmefe lüzum görmti>jtür. ede1Jile'1'il ıöıÔI\ olUJllllakt.<I,.... Bir ıı:eneral Gir:rııd hizmetine girmek li-

Cenubi Amerika devlel!erln.ıeıı IJL Meml<!lt<et maliyesinin intiza-- taı-;ftan Bii:vttk Br1~a 'Ve Bll'lqllı ııere lsllfasını vermiştir. 
il de mihver dc'\ı'letlQl'lle &lyaQ mü.nar ~ ·kıcnulması için hükfunetin .. h · • f 1 

l ·'- Amerika ile olan müııa<ı<betler, ~ .... •• ım ın. ıca ar betler<nl loesınek kararına vermiş- var"" Ü7.erine konulan riğı·r ver· H ,.. "t 
• şııı, Amerika devletleri arıutında, gile' gibi şiddetli tedibirler tat- samimi olmakioa devam ederken &le k 1 -tarallaıı da Rns:va ile olan mllııase- b l enıyOr 

t1ındi1e kadar nılhwrıe diplomatik lblki :i:'.ll"Unda 1~-·ldıgı" aç"·~ • ""' "'-•lr. beller da'lıa aa tamln edici d::ğlldlr, 
.,ilnasebetler idame edeu iki d<vleL 

Bii.yıllı: Britanyadan iıııızırlan Ayni· zamanda Türlıiyc, Orta Şark ten biri leli, ö"'ki de Arjaotındlr. 
Dlfer tanıtan, flmdiye kadal' ı.. mış olan muaıhedelerin çerçeve- menıktıeııerı Ue de iş birllil sl;vase- l 

ııanıran """" pek ytmnJş&k dura. si içinde önemli ·bır yardım gö- tine devam an:usımcladar ve bıı sl:va-
a an İııgiıı...,, TlUl<lanm tsııaııra to. rülmüştür. Tü'11kiye, Büyük Bri- ••tin Büyük Brıtanya ile olan iş bir· 
ıoa!mdan ilhakını tanımadığını bildiT· tanyadan arasız bir sure~te m..ı. ıııı ""'-tı 11• miiva:ıl ola.nlı rlttı. 
mı. ve bu İsııanyoJ el ~bulıluğwıu zeme almı:ştır, Teslimat, hilhas- fi kanaatindedir, Harp, devam ettıil 
protesto •lmşUr, sa 90C i.ki ay içinde artaraik mun· müddetçe bir şey ııöylemefs. dofrn of.. 

Müttefikler, 1943 :vılı ile ber•ber, taza !b, d 1 h l" , 1 mruna.kla beraber Türkiye, Balkan 
~ m ır a ga a mı a rneytı:r. devletleri arasında iş birll"'ntn tek· 

ba..,, ceph.eleıinda ve •i:vas:ıet sa.hala. So - • kada B' 1 "'· A •• n zzma.ruıara r ır eşm. • rar ba•lanıası ıoın •apıl>cıık teıııın.

1 nnda ta.arrırıa re~ı•, ~e teşe·bbti&il k d ·· d 1 •-- ., ' 
_, 1 ı merı a an gon eri en ma=me teri eıverl•U bir •··-ııe ııa~ııayacalı. ~e a mış bulunuyorlar. M'hver ve ... -..."" ~,. 
ortakl~n ~·e her tarnrıa ,,,,..neme ve \. Amerika harbe girmeden önce tll', 

en az tevakkuf hall'ld•dlrler. -·------------•' 
ABiDiN DAVER 

. 
YENi 

IK.albe bir hırsız gibi giren 
a§k. •• Bu heyecanlı mll>C•rayı 
yeni tefrikamızda okuyunuz. 

-•-' 
Yeni t.ırhı•mwn adı Kalbe GI. 
•en Hırsızdı. .., oll•J'ıı•amua ..,_ 
ltloa eıu, 
- Aeabr. bu !Omaıın l!m1 

Sevgilim Eli 
Gözlü 

<?iması mı? dedi, Diişılndiik· 
Bo:vle olmuında hl~ bir mahzur 
7oktu. Okuyucumu"& Hlve ıe'tJ.. 
Çiiııkü, beııı,,. 

Sevg lim 
Gözlü 

Eli 

Okn:vuounıuzun bu teklifini m"m· 
nuniyetıe kabnl ettik~ ~Benim 
Seı:c rm Eli. Gozlila romu ımw 

~z dOÔtl•ka ı;;;:;:~ı .I l 

Varlık vergisi 
~~~~~~ımıt-~~~~~ 

·ık sevked· ecek 
kafile 60 kişi 

--------
Bugün borç~ular toplanıyor ------ . 

Vati hazırı klar hakkında ne diyor? 
ŞebrJmlıdo varlık vercislnl ödeme ı 

müddeU dün akşam bitmiştir. Vrr
cilrrint vermeyenlerin hac~ mua 
melelerine bu;ünden itibar n ba I&nı 
lacaktır, 

Nafia. Vektli General Ali Fuad Ce
besoy'un İnl2:asile diin • vlliyete cöu
derUen te1g-1·nfla l1'~rilen emir muci· 
birce ilk Wile Aşkaleye sevkofuııa. 
e:ılı.tır. 

Valinin İzahatı 
Diln o.1ı:ıta!.ıı vllisetLe, \.a ııln riya. 

setiuıU mühım bir ~ıuıntı Yaıul· 

m~lır. Vall, gaıctl'C'llere bu busu.tla j 
beyanatla. bulunaralC' demiştir k': 

- Yarın (Bı ;un) ilk ularalı eıııı-

diye h.dar hiç 'edlyede buJunm2mıt 
ve t.cıi,ıre ~n hüsnü nbel rösttrme
m1ş olan yüksek vercl:ı·e tabi mükel· 
lefler hn.kkında. haciz muamelesi J'&· 

pıfa{'a·ktır. Bu bcsusta lüzmnlu. lor· 
1nallf.eler hazırlannnşt.ır. Bu •ibileıln 
ma,faza, dUkk!n, ıev, mal fibl nesi 
varsa hepsı.ne haciz konulacaktır. Bir 
taraftan da bunlar evkedilmek 1ize· 
rf', KadJ.kôy ve 1la7darpaş.ada. hnz1r

larunq olan iki h lkevl blna•lyle iki 
ıh en:a. blna.-'Utl& topl ttırıl eak rdır. 

\'a.sıta temin cdıl r edıJnıez s,e,k iti 
derltat )'ap Iacaklır. Yarın (Buıtin) 

H\·k lç;n toplan klar 1.r.ısında 50-

IDO\'anıı 2 nci sa~iada} 

Lmı•:ka 20 (A.A.) - Sal'.anan
danın işgali üzerine Papua'run 
oon japon ıkuıvvetlerin<len temiz
lenmesi işi süratle ilerlemekte
dir. Ytp:ılmıikta olan bu sefer,. 
daima önemli iıareiketler !~in yol 
hazırlamaıkıtadır. Cenup batı pa· 
slfikte durum, lbüyiilk Raboul li
ınan•na bağlıdır. Bu limanda !bir· 
çok taşııtlar toplanmışlardır. Bu 
taş1tlar, müttefilklerin !:ava llmv· 
vetlerinin ardı arası kesilmeyen 
taarrırJlarıından mütce<-...sir olm~k
tadı.r. Amerika Reisicihnhuru M. 
Ruzveltin japonyaya karşı pek 
yakında bir hücum yap>lacağına 
dair sö}"lemiş olduğu son n'UJtu.lk 
dolayısile her an hadiselerde mü
llıim ;rı!kişaflar lbeklenilmektedir. 

~ .. -:-~ 
GUnün 
Ansiklcpedisi 

Vorllk vergisini ödemeyenr 
1erdc;1 Hk kafile bugoün Aşka· 

leye br..rd<et ediyor. Ba'lı gaze
telerde •Giiniin AnsiJdopedisı. 
isimli küçiilc siitıınlar var. Bi· 
zinı ~a2etenin lıacfni böyle SÜ• 
tunlar açınağa müsaid değil~ 

Ben, b•ıgün, Aşkale hakkın· 
da ~u ktsl\, ın.ılumatı vermcği 
fayduh buldum 

Aşöuıle, Erzurum vilayetine 
hağlı ve bu ~birden 20 kilo
metro mesafede ve Erzurum • 
Tralııon tçıınsit şoscsı lizeriıı

.ı bir lt'll'.a me11kezidir. 
Duyduk, duymadık demeyin! 

R. SABİT 

ilerle)>en taarruz 

Diğer taraftan Ru.slar ciü.n, La· 
doga göliind= Kafkaı.1arın şi
maline doğru uzanan harp cep· 
hesi<ıildki 6 büyü.k taarr.r.la.rın
da ye.Ü başan1ır . kaıanmışla.r 
ve böylece Rus kuvv~t hm Har
kıoh.1 120 ki!O!ııctr~ yakrnı.ııa 

varroı'.'!Ja.rdır. 

Kamensk uısu 
-işgal edildi-

RusJar RıOl51ıo! civarında da 
mıi.ilhi m bir demiryolu iltisak 
noktasını alm~ardır. Voronejin 
cenuıbunrla esir edilen 52 bin ki· 
şfük m i1wer ku vvetir.den 5_0 
bi kişisinin yalnız Macar ve 1-
ta1yanlardan mürekkep dlduğu 
anla511ınııştır. - Doneç üızerindeki 
'belli başlı bava üslerinder. lbiri 
olan i{ameıı:sk Rus kıuvveteri ta· 
rafından dün L~al olunmuştur. 

Şimali Kafkasyada Ruslar 
Voro.ıi1ofgr11d'a 35 kilometre 
yak.Ja§mışlardır. 

.l::!!!!J.!'gradın kartal
maaınJ an •onra .• 

Lemngradın mll'hasaradan .J<ur
tarılın2c.si)'le Dfiticelencn h.amJe
nin .i:ııkişafı olarak Ladugıı gölü 
civarında karlı -bir çarpışma ce
reyan etmektedir. Almanlar, Rus 
lann ıoçmıış aldulkları 15 kilomet· 
relLlt koridorun genişlemesine 

mani olmağa çalışmaktadırlar . 
Leningı adda, halik muılıasaraılar. 
kur:.tıınaıkı "Şerefine şenVikller 
yapm;ıktadır. 

Almanlar soğuklaT· 

dan bahsediyor . -- __. 

A:lır.anlar, cephede şiddetli so
ğıııldaı:dan ·balısediyar ve soğulk.
ların ııarekıatı sekteye uğra1ıtığı· 
nı bikiir>yorlar. Stalingradda 
manswr Alınan krtalarl!I'.ın eı:ı 
ıkıüıç,ııiık su,'bayılaııının bile, uçak· 
!arla gerilere nakıledildiği de 
haber veril~. RuSIM, 
.Staliııeradda yenideı:. 'bir çdk 
ganaım ele geçirmişlerdir. Sov • 
yetle: son günlerde hıır gün lhu· 
susi te.bJiğ-Jer neşrederek elde 
ettLlclP.ri m'UJvaffatlnyetieri bl4'a
lamakıadırlar. Veluilki, Tcherlkes, 
Belaya Kalitva, Ura?JOVo, Hat-. 
rovs!wl şe<hirlerinin zaptı da hu
susi tebliğde bildirilmuktcdir. 

..Jiusyrıdan Ame-
rikaya tren - ·-

Ankara, 20 (Radyo gazetESi) -
Amerikayı SovyeUer Birliğine 
'b~layacak llıir demiry·Jlu inşa
sı içln Vaşlngtonda ci>d.di Jronıış· 
mahr yaprlmaJ,.-ota.du. Bu demir
y>Olu Kanada ve AlaSkadan son· 
ra Bt!hreng Boğazındaki kii· 
9ücek adaların üstünden '.lıöp
rulerle geçecek ve Ruızyaya ge
çecehlir. 

Bu yclu<n iı:ışası her ha.ide Ja
poıı.y:ı için milhim lbir Whdi~ 
Uışkil edectılctir. ---·-----londra bombalan· 
dı, 24 kişi öldü 

Londra 2-0 (A.A.) - Bugün 
öğleden sonra 25-30 Alman tay
yaresi İngil ~e hududunu aşmış
tır. Bunl:ırdau yalnız 6 sı Londra
ya varmıştır Avcılarmız, 11 Al· 
man uç· ğı duru ~- t r. Alman 
tayyarelerinin ·ttığı bo....,balardan 
24 kişi ölmüştür Bun ardan 2C si, 
bir mektebin !küçük tale-brleı:Udir, 

Cephelerde en son 
• _vazıyet 

Uzak 
Doğuda 

Birmanyada 'üt· 
lt;f.klLr durma• 

c'.an Herliyor 
---·---

Japonlar bir 
da yeniden 
verdüer. 

'aTplfma· 
laz:la ölü 

1 
Şimali 

Afrika 
Pl.lhver kıtaları 

Trabrustan 
gemi.ere b~niyoı ---··---(Şimali Afrika hareka. 

tına dair aıkeri muhar
ririmizin mütalaaıını .2 
inci ıaylada okuyanın. Yeni De.l!lıi, 20 (A..A.) - Yeni 

Gine ve Birmanyada müttefkille
rin ı'tri hareketi devam ediyor. 
Ameri'kan. ve Awstralya k:ııtala· 
rıı, tıdrlak bir manewa .le Sana· 
nanı.laya. almışlardır. Japonllar 
dört hiçülk cep içine ~tırııl
mıştı~. Bıı suretle lııcıLzy-ca imıha 
ed~!.:ıföilec~cıtiir. HaTe'oıata. 
cumartesi başlaı:ııınrştı.r. Bir A
vustralıya 'kıo'lıı. Sananaııdanın 

şimal ıbatı lm>yısına bu gece iler· 
lemi~, buıradı<ki Japonlan te
miııledi~ten sonra Killerton bw-
nunu ~mııştı:r. 

Ayni güın Tarekera ve Gııını.
vadaki müstaılılkem mevziler de 
alının •ştJl'. Amerikan !kıta lan da, 
Kill~rnn burnunu dolaşmışlar, 

Avıı:sıtralyahlarla i:r<tibat tesis 
etmişlerdir. 

LondTa 2il (Radyo) - Yüz ki
lornetrellk cephe boyunda ilerle
yen 8 ~i İngiliz ordusum.ın sağ 
kanadııia mensup lrollar Homs ve 
P>-rhuma'yı i<şgal ettikten sonrv 
ilerlemeye devam etmiştir. Yol 
boyundaki köyler kaçan Almuıla· 
nn çıka·rdıkla>rı yangınlarlıı tah
r'p olunmuştur. Fas radyosunun 
vel'd:ği bir habere göre mihver 
kıtaları T-rablustan gemilere bin• 
dirilmektedirler. Müttefik tankla. 
~n şimdi T~ablusgarp şehrın. 

50 kilometre ınesa!ede bulunmak· 
tadırlar. 

AJ<,yaoba doğru ileri harekıat
lerinde İngfüzJer Japon mevzi
lerine 'luı.I"Şı lba!lkıları:nı IU'ttır· 
ınıışlard.r. 

]!eniz ve hava 
cephelerinde 

Amerika deniza:füları beş Ja
pon gemisi ·bat>rm~lardır. Bun
lardan biri mub.riptir. Bir petrol, 
•bir 1apt, bir iaşe gemisi de ba· 
tırıla.'1 vıııpırrların srasmdadır Bir 
uçan •kale teşkili de BIV'Clların re
fakatir.de Slıoplan adası civa
rında demirli ll:nılımıın hır Japon 
nak!iye gemisini bomıbala~tıır. 
Gemi 'batmııştrr. İki Japon uça· 
ğı düşürülmüştür. Bir l.ngiliz 
aıvcıııı üssüne dKinmemi~-tir. 

Hindiçini'nin 
0

müdalaa;;-
Fransıızlar, Fransn Hlııdi Çi· 

nisiffin şimal hudud bölgesinde 
Majiıııo llıırttl gibi huısı.ısi bir mü
dafaa tıaıttı inşa etmelotedir. Bu 
hat, Vişi hoülkiimetinin b.ilen 1oont 
rollihü ve idaresi altında 'bulunan 
Fransız imparaoorıuığuınun son a
raziibi' müda!a;ı, etmek: için ya
pılmı 1~ır. 

T unrııta mihııer ara• 
%İ kazandı mı? - -Almanların bild'Tdiğine gÖN, 

Tunusta Mecezel·b1b mıntakasm 
da İngiliz kuvvM.leri geri çe!P1-
mişlerdir. Bu bölgede m)hver ıtuv. 
vetleri vakit kaybetrniyerek bat 
!arını ileri götfrrmüşler<fü. 

Siddetli mahtrre• 
bela ba§ladı 

Lond'raya göre, Tun-ıısfa rn.,... 
kez ceplıes·nde şiddet:ı1 bir muha
rebe başlamıştır. Pont dü Fazın 
cenubunda ve cenup ba1ısında bil. 
cumd geçen Almanlarla mu.!ıare
be elan devam etmektedir. Fas 
radyosu hicinsüvar IF'<ansı:z;l.ınn 
Çat gölü çevrcs'nden gelen ıı,a. 

vaşan Fransızlarla birleşt:ğiıı.i bil· 
dirnıektedir. Diğer ta.raftan dün 
Tr•bh.ısta ve Tun usta müttefik ha 
va faaliyeti ş'ddetle devam etmi~
tir. 

On gün içinde Rom-

mel ne yapacak? 
Bir ~azere göre de, Mareşal Rom. 
melin azamı 10 gün içinde Tı-a.il>-
1.us şehrini ve I:man tesislerini talı. 
rlp ettikten sonra çeldeceği iddia 
edilmektedir. 

Demek hala kös dinleyenler var! , 

D .... ,,ı,._ ltlHen iWY .._.. 
111 olayı ıınlatia: 

- Bir b§ riD llııee Cahlıın
llan laındıJınm b>r llı'manln ..ıııbl 

llddl, Bir kao 1üa teııelıe ze,yUıa :rafı 
ve bir miktar llztim almalı ~ cıeıa. 
ı.etımı istedi. Bana malını satıwı11 

lı:ln müracaat etmlt olan bir Edre
mltıl :vaicıya kendisini dttirdüm, t). 
'"'Ömcüye de rltlik. Aılaıncaftı ıa.,. 

biT lf.!madla Yatları ve üzümü aldı 
,.ıtti. Ben bu işe sırf bir dostluk ve 
bilik için delile' ettim. Hiç bir tar-at 
ta.n. beş para komlcyon almadım Dün 
'J'ankırıdan bi'r mektup alı._v~rum ı 
Ze-hlr! Zavalh adamcaiıza yağlardan 

1ii> kfuıur, üzümden alt.mı, küsur kt. ı 
lo eksik tartı sokmanuşla·r mı? .. ş·m~ 
di buna ne buyurursunm? TJcarette 
bu ne demek?., 

Buna ne buyuru~unuı.? Şnnu bu 
YUrurum: Evet, y:ıfc1 ""' üzüıncü bi 
Jl:vor \1 eğcır bu Çankifılı İ tanhut pj 
;yasasına bir ııanl3·e lliın•ıl ederse 1 

r-ı HAYRI MUHIDD!!J. 

ptlel!r.t H;rte •ltr wı,.eeeır.~. ç;m.. 
lıii Jaftll 'l'O liziiıneii b!lı;vor iti leMq 
ve le&e111im olduktan tıoııra eksik t,.... 

" lla.nuna hlo lılr mııaıneleyl -le .. 
te cqılremea_ 

IJımıı. bn1ırrııruın. klı DemeJr. lıili 
bir lw;ım ply~ adaml:ı.rı her .. ,,ı 
lıöo dinlemtikledlrler, Bıitün elap bl. 
lenteri ııdeo tülr.etmeler den<ler .;. 
iütler pren..ırlplf'rf, tica;et oh ~~m. 
lıalkmması için :ırapıl~nla.r eski ha
Dıaınıh ıc.skl tasla. r.ıkannuk n kim. 
&eyi a.hkoymamıştır. H;'.113. pi~&..~ tit1a 
kimin elinl toka. et.,ek parma -J.ı?·ıın 
ını ~ayacaksın?' Piyasa açık gö l M 
efendll0ır! Türk tira~et bava~ın bir 
devrim ba-.lilmtş olduğunu h5.l:'.ı f rk 
bıtYa...nıı1·al'akroı~·nıı? '!'Ur· i l' .. 

CllJ"eıfe hırsl2:lığııı b~anma. ~ .. ,ası 
cörülmilştür. 

Biltüu J;al .. ının:ı h::.ml terim ı ı a,. 
il 'kös diııJ"ye l r za a h n .. :\· •en 
dllcrint lı.cymuş olduklarını cr~cç an~· 
Jtyaeak l ardıt 



t e~ j;j@ri)~C!Jff3j] ! :o ~·r·~oÇöKe' @. 

, . d } ~ HABERLER 

Varlık Vergisi 

t f U tehd.t e e US a_r_ Vilayet o. Belediyeı 
na ıl bir hareket yapabirrler? *vilayete dı.r getir~ıerin -;.:-1 
ŞiMALi r , ~1 eden ttje- sıf!arını b: !ciirecı blr :aıımatıuın.~ 

Memurlara 
· elbise 
veriliyor 

Alliı:.ara 20 (İkdam muhaıbf.rin,. 
den) - Memurlara vo ailelerine 
ayal<k.a.bı ve elbiselik bınuış ve
rilmesi tı~ak.i doa.rarın on 
a1tı m.r,>tak:ıı.da tatbiki O'luc.ına.."1-
na ba,ılaı:ı.;,lrnı;,-.ı:ır. Ankarada tev· 
ziata ~t ba;ıında geçilU:ekUr. 
1staoouida lbasti.rılan 300 bin 
karo~ vi1'tyeUere ıtewi olıınınuş
tur • 

<Bat lal'afl 1 md ..,.n.da) 
il kaılar ,_ - -- .... 

ilellel de --. ile& H • IO lllflala 
,.._ miJJ'MIUia ktkıl "-1er• 
dea tlııe YU'd.al". 

Kadıl<ör ve Bardarpepıdıı lc>J>l&'o 
laa.!aııM olaa •ıı l>urP- ııevlu fR 

ec>1< Ud üç ........ l'~~ıı.r. Lt. 
laı.We;rt ••lı.•p <>decek ol.la ı.al<leler 

.. vıı...ıu ..... - cunll ıııwi!Ae een<e. 
d•lebUectıklerdor. 

ı . . · ~ r Bu t+ma•n•meye go-Afi'R Klll>.l.: ı y Em ki' v .. _ 1 ~eve Vıazm& gc;rı.•ıı• • • · . • u&nı e ı ı:uuwôkJ' .,_,_ 1 • .L. re <-oksu! asker aılelerı, .Kı.zıuy 
8"'.lti'ifc('l'i,;1o.r- J SAC/T p.uuq;rttınıuus .. ) " ,· · ı ı 

' .-. bütü' ·ı ' t ra'ından hınıave etl••en er, te-d.u.'u 'Ir hl us M n çevrı ıne- • • • , ()! 
ıı rp "' ııuin 56. JO ki1oaıet- ıil lhUnı.ııli aı1mJştu. Vit.eb i kiııüd•Yelcrin:I toptan alrrı.ııı . "'."' 
ıe ~u ve « banda bırlaıuı· dii,.<,ecek olursa, Alman wnwnl , l~r. Yaidımsveoler ~ıyetını.ıı 
yor. ilu \.ızlyette l "'du· ~:turgiJu belld Smı>knsk ~ yard 0m c \.iği kimseler o.ar gelır' 
"'"""n t" hi. tevre-indo kıtı l biı bırleo:lnılen daha g;ı;İi<>l'e git· ııddcdi:nıckt<!Jir. 

mll.bar b~i · bvl ed.e<oe~,:t. e ı rrsjic mtı< uz kalocıık!Jr. Bu de- * Lok>n o ~r.:h ~rılPn yem~k 
.tiaı•l rfleme<L lbnıel eli e rece bı,.·ü.k Lir Rus m ;llrtaıkı· milttır.nın az:ıkltğı hak:k1"da §1 

"-1-u S1111 k...-veıi mtilıtfa:u d· ı ~..tıl, A ı nlaM.n Len.lngnııl kayetler yopılmaktadır. Beledi~• 
mom ıi' ı ~:~fo hıill;i de Tu" çevt<e n~ c"uup bııuya iloğ· mü~ıerlye vıc•'lrotk YMr"kkrrn 
d·•"r" ı ~ e- <Hovam edee.,lrtlr. ru l>ilsbilLWı atılmılamıa lı:ıbU. mu•Vl'cn bır ölçii veya la[ 1 ile 

,. ,ı. ı Jw .. el o;rdı.;şu Tunu'a r, ver ·;,es<ıı.l t«tki.~ etm.,kt~. 
ç•· i' mi? Gdea h Ceruıpta yani D~e- bııwa· ı * Kahveiı ıeler uç ı:d~. ny: 
em balulırsa, P.o ıel or.km:nua sındı. ~ .. ııı 1!$ir bı':llkan l'rillncr ı •ılacak, blr fincan k iıve ~ uncu 

'lu•ıu 11 rbbat ,,. ıııı>vaı aıa.ı :...ıta'a.rı ~tık b:r mı i:;iuhi;t:U sınıt'.""ıilrı 10, ikinci sınıflarda 15. 
da ı 1 tit~rNıir. Oct;ı \;e t•~anu~ \C ~1 ı ... ~hri ha· iiçüncU sın1.fl.ırtla 2Q1 !{Ll.c; !ıerlr.r-
ttn ,, •r111 •t iliiiU" il: ı. , ve.t· h .ıulhı., atılmışlarılır. Hıuıla- de 25 kurup s•t•lacak\ı•. 
\Mır. ı . u l ıfö ilırUı> ~uı.alln· rı tawt eJeu ..,us mı u Va· * Sağır, Dilsiz v" Körk:-r ksa-
ı' nJa sawı., vımnış. hıl.IJ ı! rulryo-1 dü;:üm n.ıkl-J•mı nüt crnıiycti en çift >ağ1> ~isiz er 

•l ı.e ·w<·::C ~ .. ha· , ı: plctmlş ve Hat.:oof i.s.tlJ;;ım... k•k ve kıı vc:ra k:ı.dını e\·kndir-
~r. Loııdra, ,.,. tini llJtın~ur. Dıılu e<otıpla A· ıneilo .kMar vcrıni~t "· Ev!~nroe: 

ı 1.1 ~uu ' la i'eUeral'Lecı.,.c "1lk der.;,ın doğru 3·ürü)en tli· riiiğlin nı c'lıJı ıaısrtilanın c 
._ [:er ıtu~ ardusu da °"'" çe neh- kt' Jm."I' ı..,~u in ',;er Frıur.ıı; UV• ·miyet \'Ct'C-C• ır. . . 

veteti:,'lc bi mıJcrlnı ve sahile tini o:euuba geçml'! ve Aııık de- * Cenaze kaluıı ın_a ,~., do "..e 
6of.'"' ~rinl bilılirmi,- njzi ~imdiodcn gC°{"D 5JOD Alman müracaatları kaı ,,ı o~kasızlk gos 

tr. ih, ltoııı.ri slk'ııtlo mu.-ıı;nlasını ve Rt>iMU geriden t~rdikkrinden dolayı Vııli ve Be 

t<'kili<•c, "'"' ı• Tunus!ııkl Fran- %hdi.Je ~. ledlye reisi 3 aıemuta i>ı-ten el 
.ır& '""'\O. ruııku fu!a ırıırar Kafkasyııda da Rus i!Nle;ııişi· çcktirm'ştior. . . . 

1 
. 

ginucG.i:Il .u:ı:ıa Tu11115a ı;ıeo,;cC>i- .Ah.un ~lmınaudaıı1ı/;'lnın * Mcbu.oan scçıtnı ı.çın ı,~.edı-
li •. Eir k.'l ~ ;:ilıı oonı-a belki b4I Kaikıı&.Yll\l'l ve Ro6tol bölcesiw ye hudutları harlcindek.i .ıcıı.~ala<'-
l rıı..ı r!a •. mu. slir'all<i boşaltmak ve Ru• ordu- da m:ıhalli ı;.,çim heyetleri teşck-

D(}(;lJ Ct:PHt:.~lNDE: lannı ılurdunnalr. ii.mldl~le Ma- kül ctm'iştı.. 
rlap<>I - Hıu&ul • Kursk umt•mi Ekonomi: &us •ı· ı..,ningrıLd d.ı>jiımında lıdtma çek.ilruok karM"ını ver· 

aç-t lıJıı. ıs IJloaıeeı:.e ı:eııffn· nıe..ı ,.9 ı!erhal tatlMk" geçmesl 
c'.cl<l kori )nt cenuba dogru bü- laz.rmJır. Mihver ku vvetieri ~ 
t ütıulye koynlnııey.ıuılır. &1lı.I rulmaık, n yıpnuunakla kalma· 
Neı.·c> f...brlni ıtl.a<:aldar vo • mş, hııaJann manerviyalt Iİa 
Le;ıi a;:rad ttnubıı da da Uıauu· r.ıı~~-· Zira, iki Rus ordu. 
za .,"CÇcco!derdU-. ı;mıun Voıro,ll<ııf;:rad ve Har3rof 
M!>rlwı cephe;lnde V<'!l.ki Lu· l>tiknır.etinde tlğuya ve cenuba 1 

J;i cenub başmda BU!. t.IOITUU. !Mlıotmesi ihtimali gün ı:eçtil;çe l 
t<>krv t~ıılewnlştir, Çıkınıı kuvvl't bulmaktad·r. 

_C. KISA D.Ş HAhERLER 
'--------* Mıru id, 21 (A.A.) - FalaDJ p

.,.. -eri M. .ı- Luts Arıu;e'la 
U~~.r v., K~trup ıa.raf&a:andaa 

l;..:b<J e<l·l<Lli rosmrn b..ı...z veni· 
lllek.orolr. * ıw • ..-ldtıo, U <A.A.I - ltııt 
Pu'ıı ı,,,,ruı.ı.. Graf Bııe<' AJl!Wl ceb 

'""°"'"'' çıkatmai& ~- ı·uzer 
•'in9 ...... -. .... - 11 lı:tti 61· .......... * VIJ'au, :e (A.A.) - E*I A· 
v•,.ltJl')'a 1>a9•ek'U JIL Freic.lıV'.'I Von 
D d<, U ı·""1cia olcluiıu halde velal 
e!mJoıllr. 

İ * Bernb, t9 (A.A.) - Amavul. 
l•kta ~""' hWıilmelln kııruidutu !>il· 
cı tııı-t< tecllr. * Oılawa. 20 (A.A.) - Uot:.1.ıııla 
pr~ Jı·l'ana dün bir eıtc:rf[ cecv..k 
dol'ıum~. * J.ond:a ıo (A.A.) - M. M...,_ 
...,'"Mı, balı Afrika. incili~ am.um.l valtsi 
M. ıswent<>n ile eonııımeır. llRl'e Cole 
d'i,..ı....ıe Abi,ınoa l'elmiJl!r. * Pado, 20 <A.A.) - u .... B. mı .. 
kiımrl reloıi Lval, bu ..,balı Parlse 
ırelm \yti r. 
~ Bet11n, !O (A.A.l - Biıtlin ,... 

f:.ud!'tlffo f"of'vah.at etmetmnl m.eae
df'tl bir kana• 1&11:ıa.cLı nıead cue• 
d• v•-ı.r, 

Slolıho:m, 2t (A.A,) - Berllnla 
AIUW1yada ealıflD&I< ilu•e u.oot 
l);ııı<mııdalı ltçl b!<dlil Üi'r•nllın<k· 

w.rır-. 

,___ --

* Loruin, ıo (.ıl.A,) - M. Pr7· 
rvuı.a. c..ır -...ı va!il•t•~ ı..

:rln edllın~. * o ... _ lf (A.A.) - !la•da 
F-.. balır,.eszıe ı -Ilı awm 
vcnlifl bildd'i~. 

w V........... it (A.A.) - lHS 
s--......_ ııı. ~ .. """ h• 
-"> ·~ aom.Urr - 111 .,. ..-....... * N'e'l'1e>d:, ltıl (A.A.) - Vatiq
t.oodal<i K••da ona eıııuı, il. P,ar
son şuıılara Nylemışlılr: 

«Xanada ile Brt""k Aınozllaı ka
dı;!!'. blrb.riKlne ook ••. ın bai'Jı b .. 
llıi mi.ile• olamaa, * Yeli( Delhi, 28 (A.A.) - '11il'k 
basm heyeU umumi nli ve b::ş ku
mandan ı..:c! ndan ~..tt·le cı..ve&U 

otdı:ta ribl habrrler ve rtdyo pyma 
la. ı cl&ires& de heyet .,rref ne ak,;am 
z:yatoU ver....ı. ve D !hl b&stu lnınl
mu da bir kablll ~ ı.ruıı e.ı-k· 
lir. * Vaıı•rıl'l<>n. Z8 (A.A.l - Ameori· 
kalılar So..,.t'tlere 3%51 deıa f:tıla t6Dk 
y0Uıı111utard.ır. 

inclder t.endl lanllannd.n Sot'
yetlere 26ot t nl< ve iti binden fatla 
uça.lı: ıri~rınişlerd•r. 

* Şanı, 20 <A.A.> - vera• ilden 
Suriye C'umhurrebt Taceddintn oma
ze m-....ımı kalabohk bir ı.ıtıenln lt
tiraldle ~ &iloil yapıtmzılt•. 

•İKDA1'tf. ID Tefrikası 1 

* lstıı..bul ı:snııf cemi!'ctlcr 
umumi heyet toplantısı, dun ya 

pıldı. Esna! l\Ostahmesin~ g~~şle
tilmesine. ve bir ı:-czano ' .a ve,uıe 
karar vcrilm:ştir. Ayrıca , müşte-
rek bir esn:ı.! cemiyetle, .. binıs: 

yapılEcc~ıctır. • . . * Altın fiyat! rt Jün ~ı 1'.ra 
kadat' yü:ko;clmişt.r. Evvelki gun 
29.25 lira olan lıi RcŞ"<l•re altı
n.ın fi'1•t. oürı 31 li.ra ''11. 

Polia ııe Adliye: 
ı * .Bir ~idciete~;..ı-:--Fat'h 
Sulh cc:'..ıı rrıahkcır.esi başklitbl 
BCT"att Akol. hakimin bir aylık 
lzn.1z.ımanınöa11t.':.hiy'C't.i har,dr •. 
de b'.rçok kıra.rle;r ~rrn~ ve 
ilamlar tert p etmişti. Bu suıçuıı 
aı..-uşması daa b/ırn~ maznun 3 
sene e ay ağır b<tpX mahkiıın 1. 
muştur. * Halıcıoğluııd.ı SCrrahi ooka· 
ğında 22 nu;maralt evde qturan 17 
ra~la.:ında Mahmure mangalı ya· 
ka~ken cltk'.eri tutuşmuş vocu· 
dünü.ıı muhtelif yerleri y•nw•ş

ttr. * Bcşiklaştı:. ti.\tüncü Mehmet 
Güler 70 kuruştan k•rn~iz ekmek 
sat rken yakalnımıştır. * Sü! .. yman -0ğlu Osman, Ba· 
lıkp•z>rında A1 iııin 2 torik balığı
nı çalarak kaç•rkcn yakılanmı~
tıt. * Gaiotada Mumhane cadde
s;nJe nebati yağ f>brika~ında R•· 
s im Duran yağ kazanınoın t•ro'cra· 
tile meşgul iken c:iü.şcr ek ~l ko· 
lu kırılmış-t1r. * 13 yaşında Ncc~t Orta.köy· 
de Amca·bcy sokağmd• 4 numa
rolı A-hmed;n evinden öteberi ç•· 
!arak s:ıvuşı•rken ttıtuhnuştur. 

SEVGiLiM ·ELA GÖZLÜ 
: -----

BiRiNCi KISIM 
REDDEDİLEN B1R TEKlJF 

Tür'kı;eyo Çeviren: 1'1uammer Alatıa 
' 

ümid'le bütilıı bu kı.zlar ıın yap ... 
caklanru bilmezlerdi. 

Odet Rider bun11 biliyol'du, ·bir· 
den canı sıkıldı ve gitmek istctli. 
Fakat delikanlı mani oldw: 

irlcrimi ·mcmlekC'lin tanınmış b'r· 
çok miln1'k!kitleri beğendiler. Şi· 
irlcrimde eı.ki Yunan edobiyatı· 
ııun ibi.ttüD güzelliğin.! bu)uyı><'" 
la.. 

Genç kız cevap vez:t,ctk g'bi 

Türk paraaınm mulıabilleri 
Aıh;Qra 20 (tkdam m:.alıab>rın. 

detı.ı - Barlkııtlarır., sig.:>rta şir· 
kctie~irJn ecnebi pıırabr üzerine 
yaptıHırı mwıme\oleı.Je Tü<rk 
pPrasma mu~_,.!>ill&I · tcmmın 
1943 s.muna ;:.dar muteber oi· 
mak ():;ere - Maliye VM.\letince 
tes':>it cdiJn,i.şlir. Bir :.-tcrlin 
522,23 lı::u.ruş, bir İsviçre frangı 

1-r:l.'!4 kııJ.rıııı. yüz p~at• 1200 ku· 
ruş~ur: * Anko.ra 21) (tı:rlsrn ,,. ;ham.. 
r·octen) - fş e<ı•'n Ü7erine kuru
"'an caza e\.~lerindcr iy·· net , ·er 
.ıhndığından nÜ[' 'SU fa•ı3 o'an 

yerlC!'Cr 'ıu 1 bil cez• c •l<"Ti ço• 
l;altıl,cakt~. * Ankn<'a 2\ı (!kd'!Tn nıırlı~ .. ;. 
r 'crıden) - Pet;-ol ofisi mü<İilr mu• 
aviııl B. Nc·J•t i<tifa ctm'ş ve ye· 
riuc 4W ka ü "et!• mübay•a mü
dürü !>.. Hamit bıyin ol ur11hış
tu'I'. * Anka.ı:a 21) (İkdo.m mtılıJbi-

Başvek' limizin 

Jlılwd.jl iP... .. ...... Afkaler• 
l'o.u.ıenteooıı.ıır. Nafıa V-1<41 -
, ... 1"'1 ~ le<WJal ıı.lau,ut. &.. 
dlluino ıapacaKJ;ırı itler d"'1ıal ıriio

lertleceklir. &S 1-.ını l'oçm'' olanlar 
dan, Jall•H lıu:,.eU &ıblalp f'~poru Ue .., .... il'- dunımıla .... .,. -
"'' M.leillft .......... ...._ -ebl
IC<>Oktlr. A&.ı haloie bualar ela -ıı.e. ,_ ..... 

l>!ier ı.ran.a ~ .
lerıleJı aluıaıı malUmata• bUna~a. 
borplu .D1W.ellollerin lı.&eıerial lıaur 

lamıştır. T; ırtıedllcıı J'- "''*dar· 
dakl verı-tyl ıııç ött. m<·r•nl•rle bu••• 
Tİİ.ıde 7frm.J..-..inc)cn Ge aa bir m•Jula· 
rını ~•-lortn ls>11>kırl lllı listeJ'o l'e
olrilmlftir. lllal k-kçılııorı anı..,. 
ı.a..:aır. aormaı 'fl.nnde ı;i>lillmlj<ea 

ve 9&kla.ııdlıtı ,.amlanlaf' U iML lts. 
teı~re ki-.auhnuılanhr. 

,\n4ra. %0 <ikd- Muhabltfa. 
deu.) - V.rhlı Ve'l'&ıaiı>IA bUioııtolar. 
c:a mırar ~.,,.bına luı7dolmı:ıoıunca. 
it h;ı.klımdalıl kamuı liy•lıa" 111a11,.., 
·.,<aı.ıı laratoıdlo !Hasim lebıil ri· 

lbetue ı..ı.ı·ı 01lll-ltı•. 

rind ) -- p-,rb;te b'r ti)··t<\~ Slll'

gisi aç•!acaklır llükllmetiıniz da· 
vtt olunnl'u~tur. = 
son beyanatı 

(SAf l:arah 1 lt>ei ,;.,yf;ıda) di)'1r, Rli.s'f&r.ı.ıı tıaıiıe guı:neı.l. 
lL"Sm e ~' ' dev .. m iç ' n. ha rı , için· Türl.-ıymin ıbu :ncınle1<et hak-
cic· kalnıı;lr, !>unu yapabi1nıdt için kındı.ki har~et Ulr.!mı değiştir· 
Türk hUkUtneı!I. TU.rk la:t.afsnJı... memı;tir. 
ğ'nt lrorır.vı.blim,.l!l.llr. Bu. i!IO an- Tür.ı< hm:fun tı 1.anıfuıd~u acil 
cak mlıha..ıp ttrefl.ara karşı ttıma· mali ve ikt~di ihtiyaçları l<ar,•· 
mHe açııt ve c1Urüst bir l'iyaset laına:k <Uzere 1<on:ulan varlık ver· 
fakibi ile g..rçekle>,ebi:S.r. gisi iı<:l<'.kında bir çok yJer söy· 

Türkivc, BilYük ~:'lt,,nya de lenmıştir. Bu lkar,uıı yalnız ınop-
o4ın itf.ifokına 8'1.dıkttr ve bu•mcm- ru ve yerinde o.lmakla kalmıyor, 
lekete kıır;ı olan vazifelerin• fiili • taşka ınemle'),etlerın de bunu 
uı ;ıft~rlıgı ile ı.ı.ıı ed'lebilir bir llıarp bitmeden örıoe tatbik ede-

cakl~ri mıılınll'J..;.ktı-r. ciiirfu;fülde yapın•kn&mr. 
Tüı•;;. köy!U..<ii , ezici yüı!cleıi a· 

'l.'iı..-kiyenin Almanya ;~·muna· 
sd><>tlcıl. Tuıfl< Alman d'l~lluk s.rlarca yn.lıırz tıaşma çekmiştir. 

Bütün Türk r:lillı;ti, harp şattları-
muah~'<iesilc ~ bı:nun netlces· ı:ıır. do:ıguıihl{;u istisnai ah'1'all 
olarak ~apı!mış olan il<tisadt an· karş.lamak içil). lıilkümet tara· 
l~aı.arı .ı t•ı:ız.im c<ii!m!ş ı..u!!J.o' fında.ı yapılan fedakitrlık yüikse-
nuyor. 1 yine mert.;e ve arzu ile mU!-.aibe-

Krom m~elcsi hakkında birçok r Iı> e!nıiştir. Yalııı.: 1ıir takım kim
dedikodula~ ,:.pı!nı•ştır. Bunun· sol~, tilcca!'l"r, lıiikfunctln mü-
la ohec'ah"1' TÜ't'kiye, ~cçen yıl tr·•ri- racantlJırrll6 k<Jla.k tıikamaş ve 
dcti biten krom anlaşmasını bir tePSine olarak geçen yd yeni hil· 
yıl cla.lıa uza-lm•k suret le İngil- lk:iımet ieşeHılrul ettiği zaman 
tereye ~arşı bülü.n t•:mlıüt'.erlııi 'kendilerine gCSstertlen .'ierlıestliğl 
yapmıştır. Anlaşn.ılarııı önceden ve ~veni suibtimal e!miş:tir. 

dı:>h.a uzun b'r devre için aktedil- Buiıun iiızerine bu kanuw.ın 
mcmiş olm•sından dn11'Yt Türki· ta1ıbii<i lüızu:mu hr.sıl olmuştur. 
ye, muuhezc edilmemeli<fü. Şim- Bu ıuwunım ılıa.zı ~~erinin a-
dı dah' Tilrk'Ye, arıda Alz:::_My• ğı.r oldııığuınu twliın etn1<!k ge-
ile i:.:7.W""" taalıhütlett r1ayet rekıtir. Bur.unla beraber iyi 
ed~mc,k şartile '3üyük Britanya· niyederini, iyi ~-rrtta,'i oldukta. 
yı takv'.yc i-;.iıı elinden geleni yap· nnı l~at edcl1lcre lrolaY'l&ıır 
ırı.aga lıazı.rdır. göst~rifocek ve maddt yanlışlıık 

lar diizeltilec<>l"tir. Bu meınclc« Türkiye ·yi niyetıne ve barış 
emellerine !.ani olan mulı.ariple- tarafından gösterilt?ll misafir · 
rın kcnd'is!ni barış iıçiııde brra- ' perverlikıteın. fayilalanar. zengin 

olduıtdarı halde ona 'ka""ı bu kacakl•rı ve tarafsızlığına riayet • • 
n:ı.z.ik anda vazı!elcrini yapmakedcceklcri ümldıııdc·ci r. Bur.unla 
tan kıtçac;,k kimS<'ler haklkında 

beraber bi.r k;nı~ Türk toprağı bu kan<Ull, ıbüt'~n şiddP.tiyle tattı;, 
te<:avüze u.ğ,.arsa Türk milleri'~ edilecektir, 
rcfini ve milli bütünlü;:ünü mü· 
d>fa& için btr tek ınsan gb' ayak
la.n•caktır. 

Türlclyenin Rusya ne otan mü· 
nasobetleri daima dostça olmw;ıtur 

Ve ;1.ortltık ve istişare muahede-
5ine <layanm&lot.adır. Bu Gcarşı!Jk: I 
!ı g-.ıven mü.nascıbetieri d~vam e· 

itizar 
Milndetecatımıııa çokluğtın· 

dan bugün •Snitan R~ıl ve lt
tih:ır.;ılar. himli tefrikumıu loo
yam~ı'1k. Okuyucularımızdan ö· 
zür t!.ilerlz. 

r 

Sığır eU. 
Keçi el>. 
Kun\ oı. 

Odun. 
Sıtır e4&. 
Sığır C!tt, 
Sıjır eti, 

- Mister Lıyn, d-Oğru.sıı SÖZ· 
lt>r:nlzd«ı birşey anlıy.madım. 

04at Rider yaz<hanesinin üze-
ıfo" abanmış olan delik>ııhya bak- - Odet dedi, siz haık.ikatcn 

~anlış düşüııüycrsunuz. &n·m 
şimdô şai.r2iğim de wt1.u. Bilmem, 
~o" ILtabııru okoountl'll mu.? 

oldu. Fakat kendini tuttu, dtıd•k· ... ----.-·-...., .. -.. -., .... --,. ..... -.,..--l'ii• 
tı. • 

Genç kııııı beyaz çclıresi pe'!ll· 
beieşmlı)ti. ir: ela gözlerinde acı
yıp parıltılar hasıl olmu~u. 

Fakat de ikanlı, k•zıl\ yüzüne 
h•kmıyordu. F hakika OJet çeh
rc~llc tl<, viic.ıd· le de miistesna 
ı;.ızc.!lndeudi. 

Uciikaıı:ı parrn:ıklaııio siyah 
saçluın• tarayarak geııye attı ve 
gü.lü~di. 

S«nra gemş per:ccreden, Layn 
moğaı.aların ın içi . m üşte.ri dol11 
ı;eııl:, holüne göz attı, 

Oturduğu büronuı p<n.;:~r••'"" 
den rnagazanııı i.çıııcleki alış ve· 
riş faaliYctıni scyrct>ıneık ne zevk· 
li şoydı. 

Arıısı«"a satıcı kı?.ların b"Şlan 

bu p<l')Cereye çtvrilir, genç pat
fl\OO PÖrmck \'Cya on.ı ,i()rünmck 

- B~zı yerlerini n.1<uduın. 
Genç kızın yüzü <lana ziy<de 

peobeleşti. 
Hafifce de gülıdu. 
- Evet. benim voziyetimdo h'r 

&damın şiir yazmağa ka lkmMı 
hıkikaten tııha:f görünür. Fok:Jt 
ben bu, şiirlerin biiyilk !:ısmını 
b11 kötü m•ğ:ızıyı açmadan, yani 
tüccar olmadan evvel yazmıştım. 

Genç k~ cevap vernil.'di 
- ~ki, ne düşündünüz! 

Delikanlının gözleri penbe ma· 
ğazmın iç ne daldı. Ocfet dedi ki: 

- Okuduğum bütün şiirleriniz.. 
den hiç birşey anl•m•d•m. 

Delikanlı kaşlarını k~ırclı: 

- Vay, vayl dedi, balbu.ki 5i- . 

tu-ını ısırdı. • 

Tornto;, Layn omuzlarını si.Y<
ti ve ayağa kalkarak mll'ht<~em 
surette dö;enmiş olnn y:ızılıane
sin•n için-de bir aşağı, bir )"ll'karı 
dobiffi•ğ:ı Ve anlatmağa başladı: 

- Şiir zevki ·scnr~dan ikt'sap 
edilir. Edcb!yann bazı çeşi1leri 

1 va• dır ki, hususi bôr kültür ister. 
Bir gün gdir, siz de ş'irla.,imin 

z~vk:n" erersilıiz. 

(lll'bsı var) 

Emiauırıııi. Da.lke91Jı4"!: 

Gtiıel San'at!u A&adenılsl Müdll.· 
rü Prof. BW"h:an Toprak b.raf'llldan, 
Emır.önıl Dall<evind• 21/l/9U per. 
t1·o>lıe ırtinil hal lB dt, cYDD•s Em· 

ırc» mcvot:uunda. müblm bir konterau 
T"erit~ce\tir. 

aırış ıını.e.ttır. 

Sahibi: E. 1 z z E T, Neşriyat 
D:t•kti\rıl: ~~vcld lbrabll~ia. 

~asıldığı ,er: Son Telgra,! ,matbaası 

-;;;;~A~CE~LE·~SA~lı~Ll~K~AP~AR~Tl~MA~N--1; 
Tııl<lllm T~.hane rney<lon• Şe~4 Muıhtar caddesi lnılarlterll vo usn

aö<lü Koray -rt.mıanı acele astılıılttır. Satııı al.mai< ı.t!Tenloorln laı.ıo.. 
buıl Yeni P<ıo.tı:ıiıaoe ~ Mimoır V~;ı.at Cl><kiesl 26 .mımıırııcla Rad.. 
yoliu ınılle9'eseslne rrüracııat etmtt zi. Te!e!oo: 2261-5 

Sığır eli. 

kilo 

• S1{1ır eti. 9859 
Sığır lllli. 9859 

Yuı>:arlı>k meae uzıiı. 
Ad. 20,000 

Stl!ı< eU. 50,000 

Kutı> üı:Urıı 100,000 

Kuıra et. 2.400,000 

Kuru ot. \.393,411 
:M e'I" <ıdurıu 250 000 

'6ıiıır etı.. J0.000 

Dıflet DemiryoHan llln1arı 
~ bedeli 21080 lira olan :ıoo MJ oam di1- 3(2/tlHt rı:r'1tf'I 

günü mt 1'5.111 da lc8pa[ı 3&l'f lJ9U(j! ile A.tıiııarada t.ciıııro blınrında 

Med<e& 9 """° kuıııi<Oonca - alm2f kılı'. 
Bııı tıe P'1Dd< taııı:rcoJariııı ım liral-* -t temlnıit ile '""" 

:rlıı dll!ql v-.wt ve utı:ll!letW ~ lilD - 14.30 • l:ıadu ııdl ll"1Q8I' 
mlaıYtın rei&lltina ... ~ \kc.mdlr, 

Sartnaınelel' PfW99Z ol&rWk ~ Maıwoe dal~ 
da TeııellQm "" S•vk S<ıf!i~ tem4rı ohıntr. (5GIS) 

r lstanlJut Levazım Am r.ağinden 
1 y,.,., ... " ~.. ·,~"'""' 
~------------------------·-----Kapalı zıı.rf ~le Yıl<nz.dlıı mutta1< ~ " b . " 1:1.:l rl 1'81PtL-ıc 
~ , ... .bus\.ıOt ~ .... .ırıraııııawr • ..,.._ 
lı 1!11111 lirııdır. ~ l/ZfMi ~ 1\11>!.1 - ı 11 de 7apılaeajil.Ddau 
~ llıale ~ bor eaaı """" ıeını<ı•l ve ııııuır a-.ıpoını.. 8"' 
y- Yedk Sabıcy oGrulımı:lıikl .,,_. pta 92111 sa"'1 alma ""IAıo"'...,. ıııl 
""'3Athırı.. (221$ - 631} ------

Blltm.um ~ aıncle '"' ı.ıuıt m"~e alt olmıok faıC:'e 
ın.. ~. Kaµa.11 z..-fla ""'" ıe.ıl 11/21~ ooma ıoı1u aa:.t 17 d~ 
l.iOok.ıllo Mbrt rallll alma ~ıda ~'. ~ b:lfeli 50.T 
ra l!ı2 ilaırw; l<:K'I temimtı 76L5 lira 23 ~- Tall;>l&r'.n kanuni •r..ılbl-...; 
le l<lltl>! rr.ı.f.;~ !>:ile aa,a,,ıncien bir IWI evvel ~ vemıelet 

(2232 - 668) -----
150 C<m loımı qilll ilrapa!ı .arrı.. ksi1lmeye -~. ftı:ııeot Bf!ll 

~lhü. ..,., 1() dG Ankaradııı M, M. V. sır ~ b.1; .....:.ın alma b>ıı"""'ıuııdıı 
ııılac:tıctır. Talılndn bedeli ll!),000 Um ilk 'onı!n;ııtı 2350 11d!.ı'Tal~ bl~·~ 

~ tdı:llt mok'-wlal'ıllA :ı..ıe Uırlen bJc- s:mt "'"'cı 
~rıı. (2319 - 623) 

&ıı>e.-~ ltso lııısuş t.ıanlıı ckI«ııı 3000 ~ t<ılin! ~· 
ve b<ıst>b:na,ıçJc \1ııll!meye -.,.>".İlıaleııi 5/2f9U oı:ına lll'JnQ M'lt 16 
Ankarııda f·L M. •:. 3 , ·u. lu ao.1-o tl!ma kXıcr<Sytırnıl·.1a ~~,. trı< 
rıil:ı ZSl2 l'ra M crır.ırwıtUC', 'l:s;!'{>ioNı belli Vllloi ~ ~ gelıırl~ 

(2::11 - 057 ı . 

~ iıı :mevcut ,.·.-f ve şar!Ja d:a.lı.Uirulo 10 1>Jn aııiıl nttrCı:: 

L*la •atın ll'l.nııc8ktır. iıaiaoı :Wflf9'3 ""''"' ırOnO f8<tt ıs de Arl!ı.araJtı 
M V. 5 Ik lu sı.tın alma ~ :ıçlaıcaklır. 'T8hn;!n bedeli 00,000 
raclı.r. K.oııl ·4 11,.000 ~ Tal~lerlıı. l>eW ~ ~ ....trrJOI"' 

<ı?.20 - mı 

~n be:Jlıll 23.000 Ura olan 200 W C'!h:l::n lııııL:u :;xııı>rl4tl• Mim 
nacaktır. İhat<lli ~ftf!M3 pazartesi C(ln'ı ıaa ıs de AnlU!l'8dıı r.ı . M. V. 4 

iu satın cıJma kv" ·oı-.,,ıda ""''""Mtr. Tallplerln l>C'ili wılltllte t;n;;,r --·ı 
cıemete<ll. (2UI - 624) ------

A.$.ed po:o;t& :11 r~ r rva:ı::ıo:>n .ııt tsrıırm tar;;. ve w1ow ıwm<ı 
lQl!l°'Ym tesdlı>!n •n<ıl>buı:u ,,.yı cdildJl'nilen tr:llr.ml'.I ~- uııo - 61.k 

Kcımivurıda mevcut ~-ı öı'e 3 adet s!nenı& ı:Mkı4<ı 
satın alırıoe&lttır . .ı:ııaı..ıı 2:1/ 1191.3 pa;;;ar ıe.ı ııll:ı!i !lla.l 15 de ~ M. 
V 2 No, hı 8'ltm alma kom~yorıundıı y ıı.pdac:Jlt'lır. ·raUı>lerln kl<:!ı! eueceltl 
fiyat !il!:e<i:n<ieoı Irat'! tem'nllUWlo ı,'4J.1 vıııkJ.t+c l;;<>.'nıls>'l>fi> ı:elm"'1er1. P 

(2i3l ~ 477) .. 

nnam .. m m:.lzcm...ı verilmtt; şıar'1 le. el 'tr<ı< S'ln~ı bln:ısı l~.lif ı;o:>S'I 
l*b fi<.qjltır.cye k~r. iı~ıe.ı 2811{1>43 cu.-na C\lnü o:ıat 17 do G<!1-0ı>l 
da "'*eri aatı:ı o l!ıw ıromı..,..,.lUllllıı yap ılacol<lır. Keıs.I! Le..dll 2412 ıı ... ı:at1 
mlılatı 361 Ura sı ltU!"<lf!ur, Tal{>le.rfn bell>...-ıe lro:n4yoc-"' cclme!erl. 

(2168 - 4211) 

Bebe• ~ ı ıo lwruf ~ııln w ııer. :ı& ton• ır k;.ı:ı:ıiı zart!• <1<>"""•4 
- ~. !'htıteııi :llZfl/!>43 cuma llOni! -1 11 ~ IL.\'I 
Qitlll alma ı.amıo,,.onurda ,...pı!ııc'11<tır. Talıplcı-ln bııl:.l1 VO'~tl:ııc:ilc 

ındotuplnrtnı ~w saatl:ıdeıı bir .- c vv6L bım1&ıYaoıı. vermeıer ... C 1 b • . 
50 1ıon eıın'I vrı7.elio ıı:..,,..ıı ıar!lıı. o!mlltmrye ~"tul'. ! 'esi 22{1 

cuma 11\aw saat 15 de A:U .. raoa M. M. i/, 6 No. I:> sı. n a!n kon -yon•. 
rapılacaktır. Ta\Jınm OOdcll 140.000 lıra ilk lamloo.~ B::iO 1'.r dır T•lipıc 

k•nUllC ve.ilıftla1'1& Mıllf mel<~Lanru .'bit .. soal!ııd<n bir saat ew~I ;.,.,,.ll'JU 
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