
Dar gelirlilere ayda 300 gram 
ucuz şeker verilecek 

SAL 1 
SAYI: 125). - SENE: t 

TELEFON: 13300 FIATI 

26 TELGRAF: Ltanlıul her yem. 

ADRES: ÇAGALOOLU 3 tı \ nci Kanun NUBUOSMANİYE 
~ CA l>DESİ. No. U Karnı 

19 4 3 

Aiıl<&r•. ıs (Te?ebıla) - Vekifler Beydi, mütekait ve ~
timlerle memurla .. ollduilı ıribl d ... plirlilere M her &y. ucuııı p
b:r verilınes.iııi ~tır. Bu V9tand~ra Mr ~ 3418 er 
gnm - tebr tevzi oluaaı:ak t.r. Bu dar celirIDeri - --

G o N L o K s 1 y A s 1 H A L K G A z E T E s 1 ıııe1ıı •laD!wr tqkı"I etmektedir. Di il:• ıırlıit celirlil11:re verilen ant• 
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YJ!blı lt, 1 ~lık I,_ S a~blı ı. llı'aclır. 

k.~ ~-- """"""""""""""""""""""'""""""""""'"""""'~""""'"""'"""""""""""'""""'""""'""""''"""'!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!!!""""'!!!!!!!!!!!!!!!;;i!IJ!!!.., 

,.r a b] us garp ,.-------------'"'\ 
~.ştükten sqnra Milli Şefimizin 

ABIDIND~VER tetkı .. klerı· 
nblııoıı..., ~füklen. iOU'I'•, ı 

l!iJnali Atrlb.Akdesıfa c.-
1 

tJIQ 
3ıtpl besindeki hal'ı> ıuwı •lr ee· 

En son 

Dakikada 
Aldığımız 
f;fgroflar 

!Ruslar Voronej şeh~'~ 
rini de geri-aldılar 

----...------- -·-l!36l ala<ok? 
cephede balrbin 11.and-a Tunun 

'P" al edeeeiiD; sö; ıcmekle biiyulı.. 
ra<lll ı....,ıı ~- slbl lıöbiirlomnek 
ilO,Oıl ıı. olur. Çunkü, daha 24-25 &OD· 

Şarkce!'~esin- Bu cephede 9 günde 17 Alman· 
de tarıhın en • ' 2 ce..,,ı saal us de Londr4 nd· 

ıu tU Jıaberl wrmlı•iT: 
i»incl ordu, Wh.Ue Tvınııa 

!fırt,.. ııerliyoY Bu ordunun öooli
\ı'!l llfl"ı ıe,ıı.ıı ..kn ıa >1J'fıh arabalar 
2B .,ııt-arp . Tunım bod- ....... 

kanlı savaşları Macar, Rumen tümenı yokedildı 
'fe hududu aıecmitlerdiJ'.» 

""'t 1111 vcı&;le ilt ıanu da k~dim ı 
b-ı !ılr ı.,...ııil oı.ı> Jııcfl:ııı 

lh• ı 

cerg'!!!_ • ..:_digor Alman. resmi l Diğer cephelerde 
Berliftdeki Anado· tebliği tedafüi 
le Ajansı muhabi en son vaz·ıyet •lın• ~ x._ömlelı.lllfllj. ~ 

twp!tlouou isteyip ial'Ul'o•IArdı; nihayet ı 
o - i'elkTinıo lıavuftııla<", Tunll!I& ılr
-,m.-.... takat ana kapıdo.n ye Trabhılo- 1 

rlnin intibaları çarpışmalardan 
lil'O bırakıp kapa möl~cıı..,. Glan.k• 

4625 .... 
462f !yan hAl>'cısumla bir a6zoü de, 
4625 ıblusun ka1bı111 1tal7nn milletine 1 

, "' 'Verlrkea~ 
tı:>-..;ı.;. 

M. 
25 

Tra.b!-&l'bl lı.»bef.Uk anıma 
arul kauu4*, Tun"" ııı..ıe

Korııi'ka, Nice ..., Savola ellmloe 
n J>'' ttr. K•ıenoJa 'k:Qlp mukayese 

~- lı-m ~ fU)a olduiv 
-~ t~.> diyor. 

)ltı · an ı&6zeii6ü, ba bllineo;vu 7a,. 
• lu en alacalı Vll vereeelı hesaplann-
! 111 buı IOJ'ler anu1mut. Biliııgcmwı 

tııiılıiuııı hanesind1', Yunanistan w Yu-
1 ""1alarl, YuıoolaVYadan koparılaıı 

;,tala•, -ar lıanetiinde ise Erıee, 
:oba ve Jlobqlsbn vardır. İlalya-
alit' · ki.rh mı, saraTJı mı oduiıınu be-

1 
Millt Şefimiz, Cümhur reisimiz faır.et fnönünün Türk 

Vet~_rinerliğ!nin 100 üncü yılı na basması dolayısil~ Ankara· 
d!l ". ukaek Zıraat Enstitiisünd e tertip olunan törem tereflen
dırdiklerini ve gençliğe mühim direktifler verdiklerini yaz
mı§tık. Milli Şefimiz bu törenden ş0nra Ankara Halkevin· 
d~ .açılan amatör resim ve fotoğraf müsabakalarına ait aer· 
gıyı ~e ,fereflendirınitlerdir. Yukarıdaki resmimiz aziz Milli' 
~efım1z ismet lnönüyij bu ser giye gönderilen eserleri tet-

~ik ederken göstermektedir. .J 
l I< ~ek, daha ıı.lyade İlalyan mil-

diifeCfil için blr ziliürt. teseıu. 
ılım bu harp hlinçosan• bil' t:>ra
hıralı~, Şimal Afrilla • Akde
oepheslniıı bımdan sonraki muhto--

1 selişmelerlne ba'l<almt.' 
lihvu, Tmmsta, bi11. cenupta, ö&ıb 
ı.atıda, olmalı tizcre l!ıi ceırlıe Jıar. 

3 oııfa ~alışaeaktlJ'. Ceııuptakl eephe, 
ı 5 de lıunellerl laraluıdan on ııJ. 
•rt ;eı Ceıid •ölü Ue Gabeş lıörfeııl 
~da.ki 25-30 kilomelrolik dar re

e tululacaklır, 

ıdAlıi ee111ıe ıse Blıen ..., Tunos f 

Varlık Vergisi 

Meclise 20,000 
istida verildi ! 

ııkl& ?"Jeri J>alo.sından cenuba dofru uza,. ---'"--------------

M. J ve l bıcl İn&lllz Ol'd-· ıı. Ame· ,,, k a T 
e d• il blrlilıle'llne ve Generaı Graud ~ Q sım ve ~ on hanede de mah• 

bandL"Sındakl Fra1161Z. kuvvctıerine I' 
"' 11.kkanundanbert tutuıın04 olan CUZ -~g f · / • / C k 

O sa edlr, Mihverin bu iki cephesi ar. Ç)" a sa ış ger erı açı Q Q 
da Blıı<Tle, Tunus, Sus, Sfaluı, Şft"""'-

••'kal cibl Ilınanlar· v..-dtr. Bizerte """;,,,;roe varlııkı vergisi 
leQ ~em blır liman oldutu· fibi bwçlarıııu ödemeyenler halııkında 

ılıhll . Tnnns hududu ;ı. Cer'cl fi>- celıb ve haciz muameleleriı"' dün 
.. ......ıaı.ı Dwra• dağları bölgesin.. de devam olunmıııştu.-. Malhıcuız 
valı:Uıe i'raıısızlann İlalyımJara eşyalar dün sabah saat ondar. iti-

tı ~ mtidalaa lcin ha"11'Ja. baren Sandal!bedeııteninde sa-
' oldulılıU'ı Maret hatlı <len~ taJı.. tılınaştır. Beledil)'e reisliği Mah· 

bulmımalliadır. Tun-.ı MIİı- mu'bpaşa, Tophane ve Tıbtsimde 
~. Sfcilyaya ı>elı. Yaltuı olan birer satış mahalli fudasır.a ka-

70 - • ~ l'-1anna da:rıuıaraıı: rar V&miştir. Mahmuıtıp~a ha-
• . ;ti ıı<1ıe; Tmnuı llırıanbnna da:ranaraıı. mamm.ın satış yeri alması mil> 

ıış!W· ll ... .-. 

nasip görüılmiiş v,.e bu hamamda 
lüzumlu tesisat yapılmasına 'baş
lan:m.ışt.ır. Taksimdeki cBüyülk 
Garaj• ın da satış yeri yapılması 
)Çin ~&naslara geçilmiştir. 

Haziranda 40 bin 
lira temin edildi 

Sandaıllbedesteninde ;lür.e ka· 
dar yapıilan mahcuız eşya sa-

(Devamı 2 ırıd sayfada ) 
liıı: ..,_da GabM • Blterte tlo-1 

k ıliitteflkler ..,_ Tıınwıa ıidı_,. A d b it 1 
nMı l~::::::~k::::~f vrupa a a a a~ 
0zereıla, doluda Mal'4 Ye Tro.bhııı Jl. m a k 1 tt ' 

. ~$~,:;a~~ ~.:. ~aı:': va a arı ar 1 • 
nalı 1 0kY~1ISll "111lıu•mdalıl cı..sab- • 
t:ıruı... ·.ıan ııa,1ı7 ..... k bliiün 11ma1 E ;::' =~=~:m~ı: ransa, Belçika ve Yugoslav-
12ıg4l ilde edeee§lltl'dlr. Selriır:incl ol'd,._. d ld 
yııpııla ikmıı11 ôç•n de, iııc•ıl%ler. ~..... ya a geni hadiseler o u 

! ~eden Trab1-arı> ve Zuvara ıı. 
3 - ,.ıanna, tlellizden donanma ve Jıa. 

.. ı kııvvetı..I blma7eıılnde nakllro 
.. ı 31".ı.ııırlel'. 

ndP r--
ıe ·n kısa ı.aıı~t. Tıııwata; Mtlrver 

•P ı. netıerlıılıı Dlttte1l va:d7etle ı.... 

- ı, batlardan lslltado -
mbc 4.etıııı Ye ılen.s m1m•••lıo ı.atı.r.-

~ 'Cot ıı- eldıı&ımu rösteriP. 
tte k-OI ilülldikleriıı glltilıııc artan Jıava lb

.. ili ve İlalJaD don:uımasıııın Ji. 
i;ill•ııf•ııarından eılc&lll&ma91 yiisllııclen 

elleıtnde bulunan ilenlıı ııa. 

J •il ve 7lne Mölidik denıaı4ı
jıııııaıııır~~- ballyell, Mihverin o JJ<1ı: klD 

~ıJlya, hofazmdan ralıat rabal lsllla.-
43 çır. et~lne ın.lisaade etmiyt.cekUr 
d• lı•l.-runu. D>el"don muhanlıesi• dly~

oJ' tımı.ı mnho>ebeıer, bımdan sonra 
anun ,• b11 tartlar altında ••renn eaeeck
geçro. • 

rı!J>ff'======== - l_K_A~M-"\ 
Yarın 

Londira, 25 ('Rad!YD) - i§"gal 
altıu!a!ki Avııupa 1l!Emleketıle
riıııde -baltalama, saıbotaj hare. 
k~ri artmaktadır . Ez.ciinı:1e 
V~<ih!Y'deı gelen 'bir h a be r e 
W>re Fransada nakil vasrtalanna 
karşı ~taj~r, · çoğal'dığından, 
sailııotaJÇılar ö.lume sıelıep olur • 
laraa idam edilwelıiLerdir . . 

Belçikrıda mo. ~ 
keli bir bıukın 

Londra, 2ll (A.A.)- Londradan 
mimalkil Belçi'k& ajaınsır.a gelen 
hıibet.lerden öğrenildiğin., göre 
20 rnaSkeli Bel-çikıilı Char~roi 
yakınmıda Lettre deıniryolu aıtel-

Çorçil 
nerede? 

yel&ine an= 'girmişler, A!lman 
TIÖbeiçilerini ba,ğladııktan roma 
sekiz lbüyiiık; kık.omoıtifle iki 
ikxımprooörü llıavezya uıçurmuşlar

d.ır. 

Aıılkara, 25 (Radyoo ga.zete6i) -
~aristandao gelen Jıa'Jedere 
göre Y IJ€00lavyada bir çak kıı· 
mfu:ıist tevkif edilmiştir. Marsil
yads:ki !bazı JııAıdisaler Ü!Zerine de 
iç liman rnmtıı.kasının sivil aha· 
liden tahl'iyesi emrolunmuştur. 
Buırada ge~iş bir araştırma ya· 
p>l.ını§ ve yirmi bin frang~ sabote 
pasaport veren museviler yaka
lanmııştır 

ltalyada 
tevkifler 

Berli.n, 25 (A.A..) - AnadDlu 
ajansmı:ıı l!nısıısi mu!hai>iri bildi· 
riyor; 

Alman hasmının son gün!lerde
ki açık ifadelerinden tk aliliışı· 
lııyor ki doğuda iiıç bin kikı:met
reye yıılk'laşan !ıir <ephe ürzeriıı· 

de iıkind dimya ,Jııaı<bini ve bat-

i 
tA tarihin kanlı mııilıare'belerinı 
brle göl.gede bırakan savaşlar ce
reyan e!:ınekıtedir. Bugünilerde 

(J>evtını 2 nci sayfada) 

r " Suriye ve 
Lübnan -·-Esas bir rejim te· 

sisi kararlaştırıldı 
Loııdra, 25 (Radyo) - Ka· . 

hiretlelıi Aırap ı:jans.ımn b)l 
dirdiğine göre, Savaşan Fran· 
sıtlnr mı111i komitesi Sutiye ve 

ı • Llibınııııda esasi .lı.i.r rejim '.ku
rulma.smı ka:rarlaştınınştır 

1941 yıhnda İngiliz hükQ
metiyhı müşaveretlen son:ra 
Gııerıııl Katiu'nuın be~·an etti
ği V'l>Çhile; bu hilkUmell<e'lin 
i~tikliılini talııviyeye kar..- v<ll'· 
miş man lromite askeri vnziyı>
tin şimdi esas rejimin tcl<r--r 
ithaline müsaade ettigine ka· 
rar vennl!ftir. General Kalru 
Suriye ' 'e Lübnan Cüm'lıuri
yolıleri~~tı müzaikcre~en son- ı 
ra avdet ede~ı. ve bu karar 
iki hükfunelin siyasi hayatla
nnda blr dönüm llliOktası teş
kil ed«ektir. 

IBu rebliğ İn·gilteude ve 
tekmil Orta Şarkta memnuni· 
yet!le ka<IŞlanıruştır. 

Zaferi çabuk 
• a • 

temın ıç.n 

müşterek p~an __ __. ____ _ 
Vaşilıgtonı 25 (A.A.) - Va· 

şmgtonda zaferi tesri et.meğe ma
tuf müıştercl< bir plarun ar.a hat. 
lan hak!lıımda Büıyüik Brı1anya, 
Birıleşik Amerika, Rusya ve Çin 

arasında aktedilmiş iıir itiJfı:f. 
name alhlkrumnı.r.ı neşrer!i'lınesi 
dakikadan dakikaya beklenil
me:ktedir. 

Amerikan gazeteleri, bir Müt
tefikler y-iilkısek meclisi ihdas e
dileceğini tahmin etmektedirler. 

~··· 
Gaydanın 

Te'ikkisi 1 
Meşhur İtalyan muharriri Sin· 

yor Gayda, Trablus elden gittik
ten sonr-. ytl.'ıdığı bir nıa!kalede 
şöyle diyor: 

·Mihverin Şimali Afrikada va· 
ziyeli tnm ve sağlam olarak .kal· 
maktadıx.• 

Gaydanın telakkisine göre, 
demek ki faşizma, şimdi sağla
ma iİdiyor, işi sağlama bağlıyor. 

olan (l 

cihDzı 1 

r bift.' 

t'aktır. - Stokholm 25 !AA.) - İniıöliz baş
vekili .M. ('hurchill'ln bir k•9 aün~ 
den.beri Y• Vatinıtooda veya Mosko-
vada oJdu,tu Mlhve-r kaynakları taı; 

ralıntt:ın. blldirilmt":ktedir. · Fa"kai in.'. 
ıiJLered•n· bunu teyit eder ııı~ halt<' 
alıttamaıtut!tr• 

Ankara 25 (ra.dyo &aselesl) - t- 0 halde, Gaydanın buldnğu tetalyan milletinin manevi7atınıu bo-
&uldufıı muhakkaJ<t.,, Londra bıınıı l selliye biz de bir P""l:a ilave ede
eon &ünlerde faşistler arasında yapı- Ilın: Ü~"' k IJhr•' 4 Sahife 

~ktadır. ~------~---.J 
lan ievkilatlı> ~lr ktre dalıa ileri sü- Ilımdan daha •ağlamı .an 
rüyor_ Mülleflklere Köre Pal•nnod• u&lıil:ı .• 
ı.ır e to,iıı ıevı.ıı eıııımq. R. _S.ı\BİT 

Şimali ------- Uzak bahsediyor 

(Aakeri muharriri Afrı"ka: Şarkta.· muin Şark cephe 
sindeki son harekii 
tadairtedkikyazıaı Çek •1 Al 
nı2inc:iaahilemi:z ııen man T f k 
de bulacakarm:z.) • d l . Japon ara ço 

M-ova 25 (A.A,) - SOVY•t bı>- Gpbıga. e ertı • ı şiddetli darbe 
OllSI leb!IJI; 

Vorenel cephe6inde lruvvellerimls Q esı geç l ı"ndı"rı"ldıa 
25 ııonkanunda Vo<onej böl~esin.de • __ _ 
taarrma. &'eçerek dü.şmun ıerl a.1.~ J 
lar ve Vol'GneJ ft)triDI tamamen lffal un usta Fr .. ns zlar ---·---

Yeni Gine adası etmıwımlir. Useltiye vadisindeki 
Alınan esirler: · · Japon kuv" etle• 

rinden tamamen 
temizl€ncıi 

Bu ceI)heddki kurvvetlerimiz M.hver ilcrıcyjşini 
didkuz günlük haremat esr.asında durdurdu 

9 u Macar olmalk Ü!Zere 17 düş-
m.an piyade tümenini hezimete 
~ratmışlardır. Bozguna o.ıt ' • 
fıJ!an Macar tümenleri şunla.
dır: 6 m:ı, 20 r..ci, 7 nei, 13 ü;ncü, 
10 u.ncu, 12 inci, 19 un~u, 23 -
üıroü ve 9 wıcu piyade tümenle
ri. 

Bundan başka bir müstwol 
tar.ık tüımElti de hezimete uğratıl 
mıştır. 

Vomtıej oe'plhesinde aLnan e· 
sirlerin saysı 64000 i bulmuştur. 

Alman tebliği 
Berlin, 25 (A•A.) - AJman 

oroulan u;ınumi karargahının 

telbliği: 
Doğıudaki tedafüi savaş cle,·am 

etmelkıtedir. Ar.ıcak cenup !<esim 
de düşman 'baSkısı 'bir dereceye 

kadar azalmıışt>r. Şimal Kafkas• 
) ada w Kurban lıOigeslııde ya· 
ğan şidldetli ya,ğmurlar, savaş 
faaliyetini azalt.m;ştır. 

Oldukça •ayıl Sovyd taarruzları r.I 
maıı ve Slovak ha.tla.rı önünde lurıl· 
mış~ar. M.anltsb ve Don ar~maa yap.. 
tıionız kartı 1.aaTniz. evvelce &ayin 
edilen beWfie.re varmıştır, 

Sovyetıer Don ve Donetz arasın4a 
ctııub cenahta ancak zayıf kuvveı

Jeırte hücum etmişlerdir.Bu büeumJar 
pÜ5küriübniiş ve kndl ballarımıl 

tashih ••lllmiplr. 
lıgal edilen 
ıehirler 

Moolı.O'Va Z5 (A.A.) SoVYel leblitl: 
!4 90nk:inunda cenub batı cephesi 

Ol'dulan 11.al't bir hücum sonUDda 
Slı.rıobelsk ~riyJe demiryolu dura~ 
tını, Po\'Jovlra, KoJ&ehinka Nakliu· 
tovlra mühim ye'l'lerilt' Kransn~ 
rovka demlnolu durafını :ııaptelmlş
lerdlr. 

Hariciye Vekili 
İ:zınir, 25 (Telefur..ila) - Me· 

zunen şElhrimizde bulunmakta 
olan Hariciye VEikiJimız Nu
man Rifat Menemenıcioğlu bu 
giin Viliı<yeti, Partiyi, :&!OOiyeyi 
ve Tayoy&Te Tıııgay lıX>mutanlığ, • 
nı ziyal'et etmiştir. Hariciye Ve
tm.limiz çarşarriba sa'bahı Afyon 
yıoliyle .lstamu1a hareket .deı:eıı-
~ir. ---------
Beylerbeyi 27 
inci İlkokul bi~ 
nası gece yandı. 

Bu &'et"e 1 arısından 60n1'a saat biri 
ZO ce~ Beylerbeyindeki 21 inci ilk 
mtklebln oobasındıt0 bir ymnn ~ık· 
IDJf ve mel \ep tamamtıe yanmıştır. 

GaıetEmi:ı.i tiıaklneye verirten 
1a.nıın devam f'lmekLe idi. 

Mekteple BeyleTbeyl sarayı aruın
aa bir duvar vardır. itt&iye saraya 
sirayet etnu)metıl itin ~r••bat AJmıı· ... 

Londra 25 (A,A.) - Dün aktam 
flel<;ziDci ordunun lıeşll olomoblUerı Vaşbıg1xm. 25 (A.A.) - G..ı.a· 
Twıııs hududunu cel'Jllişlerdl ve da1canal'a 1200 kilometre ~· 
Tra.blus fclırinln 160 1ı;ıometre batı- fede bııl:iınar.. Yeni Gine, çolı. 

ıımda bulunU1'lrlard.ı. Bıı - •· şiddetli darl>elerle Japon. ıı*eı:· 
dunlDI lriilli kuvveti hudııda 1akla- !erinden hemen hem.en teııı.W.en· 
'1l'•rdu. zuara liroan!nm düıılıiliü- mişlir ve yakında !bu temWemc 
nöu ııin ..ııımesı ııaatten saale beli· tamam olacakhr. 
Jeamekt.<tlir. Salomıan tıdalan grupumm 
~l'•n kavWleri o - lıiO-

:ııiik hi• sür'r.tJe ııeldlmelı.tedir :ııı Al- e.ı:. mühim adaları:ndan <llan 144 
.,.... plyadeslııln bir 1usnu d&ba .- ki:lıometre uzıınluğıuıdaki Guıı--
dldeıı Tunus dahWnde ı 10 lillome'- dalıcanal; iki çe,·reye aynlm.sş· 
re& r.;;ın O..b<o'I •--11 bulunuyor. tır. Birisinde büyüik uçak alanı 

Kahireye göre vardtt. Bu a!anın inşasına Jnpm. 
Kahire u CA.A.) - &ür'aUe ller- İ lar tarafından baş'lanıılmışıı. Bu 

ıenwtte olan Sekizinci u...ı.. öneül"- ·• çevre, şimdi Amerikalııar tc. «· 
Jinln Tun-us hududunu ı<•et.iklerıuo :fıİıdar.. ele geçiL'ilmiştir. Öh:ıki 
da.lr relen bb<rl« tek~lb . edilmek· çevre, ise Ml.ıl J apon:lann lttınl-
fedlr, BunnnJa berıılber lı>&'-llz onbı- rolü altındadır, 

swnıu Heri barcket>.nln eJverilJi .arı- Bir Amerikan nuıha. 
lar d&lıilinde devam ett.ıfine ıüpbe 

birinin gördükleri 
:roktııT. Maret müıtah • Ne'll)'Oiik, 25 (A.A.) - Üniled 

Pres muıhabirlerinden M. Fr:;;nk 
kem hattında Asamanda'd.a Japoıı:dar:ın yok 

Londra ıs (radyo) - Sek•"1ııel or- edilmek üzere olduğunu vcı sa- . 
ılu Tıınus'un yüz lilomelre üteolnde Vlll}l ilk kaıaı:ıgôh.Uln seyret'"''ii-
ııuruımwı olan Ma.rel müstahkem hat- ııi hildiiel'Elk: •- Bir gece e~l 
lına dotru 7ürümekfedir, Bu •ıcten 
l'ran•ızlar taralındaıı it~anlan 25 san<timetre yaığmıır yağrrnştı, 
li<al'f• Y•Pllmr.ı bir Jı;üçük maJlnodur. . . ~er ~r~ 'bir çamur de:t"Yaııı 

Kasld Benllo t.yya:re mqdıuıı ıçinıde ıdı. Buna rağmen ~etli 
mlitlef"klerln eliıııkdlr, Mihver bava iıavan tıaplari:yle ateş açıldı. Ve 
faaliyeti birdenbire >a>ıfla.u""1r. J)1. llıir çdk Japonlar illliha edildi.• 
ier taraftan Trablus ıımaıımı :veni demektedlr, 
bir ilıı haline ••tiımek için pi- =============:: 
lar devam etmekt.e:dlr . 

Mihver gazeteleri 
ne diyor? 

Ankara 25 (radyo ıaz,te..ı) • Tralı
JUSJun İşC"ali münasebetlle Mihver p.

zeleleri y:wlıldan yazılarda bunıın 

bir muvattaki10ı otma.ıığuıı beJlrii. 
7o:rlar. Bu ıuetelerıe söre: Monig:ome 
rl Romınıfll, ~viT"ememlş ve Mihver 
kuvvellt:ri T'N'nusa l'eçmlştlr. Bu m .. 
ıreııe mün•kale yollarını kaaıt~ 

Beyoğlunda 

ıanıır .. Buna muliabll müttef'k 11>•
D&kalesl UPklır, 

Lond:ra, 25 (Radyo) -
Fra.rQı şimali Afri:kası kararga
hının tebliğine göre, Tunusta U
ooltiye vadisindeki Alman iler~. 

yişi durdurı:ılm:uştur..Amerikan k 
talannm Maknesiye yapblclaı.; 
·bir hücumda 80 Mihver esiri a~ 
1ınııuştıx. Montageııhou'da taar
ruz eden düşman geri alı:lımşhr: 

bir cinav'"t ! 

_Zengin bir ·köinürcü
başı ezilip öldürüldü 

Dün sabahı karşı işlerine giden 
bazı khn.seler Beyoghrcd a Galibde 
de sokağındaki köşelerd"ll birin
de bir adamın yatmakta ve inle
mekte olduğunu görınii§ler ve der 
hal poHse h•ber vermişlerdir. 

· Hadise yerine gelen m~urlar 
başına taş veya demir parçaS"ı·vu 
rıılmak suretile yaralandığı zan· 
™'dilen ve ifade vereıniyecek bir 
halde bulu-can bu adamı cankur
taran o1ıonrolıiJi ile Be-yoğlu has· 
tah•nesine k•khııp•şlard~. Yaralı' 
hastahaned<! bi~az sonı·a~ ölmüştür. 

Yapılan tahkik1t netrcesind" b; 
;ıdamın Kuledibind<> Tımarcı şoka· 

~ında Pasaj &partımanında ~ 
rao ve ayni semtt< kömii.rcü)ij!t 
«den Mehmet oğlu Halit cıldıığu 
ve iki çocuk babası olduğu anl:l§ll-· 
m~ır. Tahkikata devam ohmmak- : 
tadır. 

2 Ceset buru1tdu 
Galata köprüsü altında fin or'. 

tanşlı bir et1ı.~i• alt bir ._ı .•ıı.111.; 
mmıtur. Blivlyetl benli~ ~· ~lıo,. 
memlştır. Cesot mora• ~~~f. 

Baye:cltte Yanık .an:rı..:.ı, ·~ı..: 
ran Zehra ismhıde bir Jı:adı• l:olu~ 
alrıde ölü o.ıurak b3lu.nmıi•••r. ôıü'. 
ınü •iiphf'li l'Örüıerell ıeCı;e.tll 11u:ll'Iı. 

'lia ldmlııılf!•ı~. 
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[ ~~ :; ~;jlltiit13jl ! §t~ 
Don havzasında Alman yarma. 

.sına mukabil Rus n'1ziresi 
Alm.aa tebli- "\ 
iiııe ,ı;~e, bil· 1 Yaun: Emeldi K.uım..1 1 
yi.lk Rus taıır· l. SAclT 
ıru:dan pma.t, 

ha ndbııittt; çilli 
iki1 Doll n.cbrl· 

- ~tan 
- cenup 

~~ ve CCDllP cepbeleriade .1 
".....,. ve üstiintiiiü eksilmedea 
devam elıı:ek t;:.dir. B.ııslann asıl 
fı.,.f~i ~ ·;ylc hülisa edilebilir. 

1) Lenin;,>rad çovresi.oe JeDİJ 
aıJkyaııta hiJtim .-.ı. Yf' F°ın
laodiya)ı m•inferid bir • •:ta,.... 
ll"ltırmmk; 

2) lHerkn cephesinde Staliıı 
mü.stabk-e.uı ıpıo.tak•SID.J ele ce-
siımek; 

3) Ceııırp cephe•inde Dinyeper 
nehri boyuna kadar ilerlemek 
(K.afka..ya \'e l>eGeç havzasını 
.isdl'llat e-tmok) 

4) Alınan ordular.- • netice 
itibuiy le • bir daha taarnu e· 
dtmiyecek b.dar mağlüp "'e pe
rişan etmek. 

1'~ iki aylık kıt harbi g®" 
den ~eçirilirı;e, Rus.lamı bu dört 
hedef yohınıla epeyce ~ralliler 
bydettiklorio.i ı...mN etmek Ji.. 
ıum pllr. Mareşal Timoçenko or ı 
dut.rı gt'ÇCD yıu: o biiyülı; ric
'at! ımıulmn bir ustahlda yapa· 
nuı.•abtrdı, Almanlar bu kışı var
clıldııırı biil,, el erde r.aha~a geçi· 
recelderdi. Stalingrad ve Kıtfluıs
;ı;:>da k1'j başma kadar devam 
eden parls:t Rus muk:ıvemeti

nin ve luşla beraber bü ük bir 
tehlike halini alan ltus nmkabil 
taarrırdarınuı sebeplerini, geçen 
yaz seferiııde ar:unak lazımdır. 

Doneç havzasında başl:.yan ve 
dıvanı eden büyük RU> t:ıarru
zu, ııeten yu Alıruuıların Bar· 
kof - Kursk hattından :y:;ptıkJa. · 
n yarma taarn•nınun ıış. gı yu-1 
karı bir benzeridir. YanL:;; ma
rcpl Von Bock için vniyet da· 

doiıı1• dliarmllt n cenahını Doa • 
MDrlıııüı Mi' aahlline dayayarak 
em11i,..ı:le 1ıi.r ihata. laate'ketiAe 
glrlşınitli 

M~ Tiaıorcolııo lııı !ha· 
tadaıı. lı:u.rtto&alı. ÔÇİll fi aşağı 
Dan nehri lıoylarma kadar ric:atı 
gö:ııe aJmışb. A=ak bıt . sayede 
Alman ihatası boşa giUI. 

Şlındl mareşal 'l'im<>çcnko Vo· 
ronej • Mi ıı.er..,,..,. arasında Al· 
maa miidafusıııı yar4Wttıın eoa
ra cenup baiı istikaınetinı!e, ya
ni A28k denizine doğru büyük 
bir ~ hareketlıae girişmiş bu· 
hınuyor. Yaıl= ktt$111ına ceııa· 
hın& <'11Ul!yede scvbtmek için 
bir ne'hir boyuaıl:ın lı.tilade ot· 
me61 lmkiıu yok. Çüııkü Done.ç 
hawaınııdalti hüliin nehrri"-? Rus 
ordulannın hareut istikametle
rine amud bir •·ırz.iyettedirltt. 
laanıafih, Ruslar Harkof ve 
Kım.k Wikametlerinde de ta
arruz eıtik:lo:inden, Azak <leniz.i. 
ae 4oğnı :yürüyen Rus "rdusu 
..ağ ce-ııın.ı.ıı ve gerisinden 
eııüıı lıulunmaktadu-. 

Almııalar ~ln Kupj3nsk v& 

V<>NışilDVgrad ch·arlarınıio bir 
Rus tehlikesi beUrmlştir. Kafkas· 
ya ve Don~ U\':ıasmda cercye.n 
eden kış kıtrblnln blitUıı a~ırhğı 
netice itibe.rile Hark<>f. Vonışil1'v 
stat • &o~te>{ hallı üzerinde gö
rünnıd;ledir. 

Bunıhın latka Leııbıgad ~vre
slnde Rw.ların yeniden bü• ük bir 
taa.rrın:ıt ı:irişıneleri ilıllmali 
vardır. Bunu Alman tebliği!Hlen 
sezmek de ka.bildir. Kışın b!tme· 
ıine daha 2·2,5 rtY var. Bu müd· 
det zaı:fmda birçok mühim ·lıi
diseler olabilir. 

r-K-l_S_A_D_l_'-_H __ A_l:._E_R_L_E_R_='~ 
\... ~ J 

* Toklo n <.!LA.> - Baflf bir 
erip yi4 wıd .11 b>r ""'ç ırüııdealıeri 
J'atmakta olan Batvek•l nne.ral Toja 
lrl"""'1tUr. Gen.ral Tojo mecıı,.ıa zı 
"6Jlkılruwda açılan içtima devru..ııe 
ııCiraı. edebi <>tlı.l•r. * <knevr<> %$ <A.A.l - Jearııa1 
ele GeDf'\' D CMl!ta D'll verdi il bir hZl· 
1>.vo rire Fr.ıısa!a c\•JerJ \"f".U."'I' yer. 
lcrt eleklJ:.Jüe w<m..ı. µsok edllmlf· 
~. 

* Londra ı:ı (A.Aol - Vleliy rad· 
705UJIUD b J.dJrd fine cörr RfmaJi Al~ 1 
rik.a.da hulunau 5 Frammn Fruısn 

~i7etlndcn iüat edl~Ur Bunla· 
nn. al'lb!ı.&.n4:ı M.Pryronton. 

0

Ge.aewal 

Nı..cum ve crneraı Jııa nıırdır. * 0.aOTre %5 (A.A;) - JM. Lava
!'o pello müdıari ile •-yetti ııö
rıqmetcnle bulwıh bild.il'llmd<ı..cıır. * LoıWra ıs (A.A.) - M.Cbar
t'hiU. T .... uıu.s'un. n.vtı üz.erine ~ 
r<:;al Sllla 'daa bir ltbr-lr. tc~alı 

al1'1J1'tr. ı 
* w!Mlra u (A.J\.) - Poloııya s~ . 

l~ıy._ uıtb. n rohma.n bir br.1.ra.a
ıne .....ııı·n.,. ba bQ!gede.lıJ tekmil 119 
lonyalıb.r badema Alman zddedlJ.e.
tt~Ur, Bu IU.•e:Je yU:z bin PolDnyalı 
&1 1.ilı altın• atın&b·ltcrittir, 

of< Monl<"<al U (ı\.ı\.) - Harpten 
lıOnra Al~rup.adan Kana.daya 731nh· 
c:ık .rmı.bacert>Un Ita.ııa.ôa biikümel.l 
tar&lı.ndan tlmdlden a-öı: önüne alına 
tıu ı Kauda b&iliuaetind~11 talep o
l ımıııllflar. 

* Çııng1ı.bıc' U (iLA.I - Blr Çla 

ıraz <eclol j· p.nıbJ'uı el - IPlı&'· 
ha7üll ""- ft 15 riıılllı br -
1..ıu.ııt. 90nra CaııPinc"o aelmlştır 
111ıuna;1e,.1a JaJIOlllAr..n semi ı.akmuıı: 
dan OOk' sıku:lı o km.ekt~ oldakltrmt 
•• 1ru l'Ü8ıllt-a •ıt* dl'nialttJe nellir 
.-mnileri lcalhııulık.laırmı 9lfı7Jtomltftr~ * Lffdra ıs (J\.A.1 • Hind hvkil 
IYM"ll bk t<-tllf ne..-oderek İıt~'.l'z bil. 

kGmtliniııln: Ulndioblll!akl ı.ıtııtı 
önlemek' makladJJe gelec<":k t>r. 11·1 av 
~inde Hind.iN.na mulılm m'kdarda 
bujda7 vereo i ol blldlrm!tllr. 

a ca r Dev.et Na· 
zırının beyanatı 
Bınl•P~• ~$ (J\.AJ - JIW<ibnrl 

reisi ve devtM Na. .7ırı l\l. Lakae&. S:ı J 
mok'da ibyled il bir nutukla ezcilm
le şöyle demı,tir: 

l\fararlstan yabancı menfıı:l.tl - r uf· 
tun -1 harbebni7or Mac:ır (Jl'['dulaı1 

uakı...r~Ja ha~tm kı"' l&ht'fpkir bol 
ff.Yik 1ruYvetterlııJ A\.TPJıa.dan tanleı.. f 
me.lı &'&J'Minl l&kibec17oJ', 

GEBZE NÜFUS llff::\IDRLl.'ÔUNDA;' 

Vebzcn:ıı Tuzla koyii 138 sayılı ha 
ne 17 cilt 61 sah!fe hıde .kayı~h Rira 
otlu Mehdi Ş ' mte.t:n 1=1 Fe•hl ola 
ra.k: GelYze A.' t.ye llukuk m::hkemesi . 
nln 101619•2 sün ı·e 94Z/96 e<as ve 
94-Z/59 kar~r numaralı karar;yle tas 
hila t<lilme•lııe hiiltüm nr<inılş oldu· 
fu IJ1n olunur. 

~~s E~V~ G-~~İM~· ııı~E ieh~Aih~sG ô~· z~ LO~, 
-1 Türkçeye Çeviren: Muammer Alatırr 

l\taylbruh bu söze ne cevap ve· 
rcccğmı şaşırdı. T:orling gözünü 
a.,mı~, dikkatle mııhalabiwn her 
h·ı't>ketine bakıyordu. 

- Evet, böyle b:r v:ıziyet o
lııTSa ••. 

Layn soğuk bir tavırLı.r devam 
etti; 

- Belki de böyle bir vaz;yet 
yo'.<tur. Benim söylemek istedi
ğ'!Tl . bütün d!.kkatitt:zi vaz 'fe. 
nızin Ü111ulü dahiliadeki işler ü
zerin:le, boplamaktır. Bi" aydan 
b<;r , kasa di.ires"'de kücük kü
çük m;ktarda paralırın kayboldu. 
ğuodan ıliyct ediyordunuz. 

B'l cesaretlice bir sözdü. Acele 
hazırladığı projesinin muvaffakı
yetı Maylbrun'un suçlu olmasına 

ba,ılı idi. Sonra bunu da it:raf 
etır.eso icap oderd'. Eğer direk • 
tor bu yalana ıştırak ederse, hn

rli •hlilaslanw da lubul e<Lyoı 
dcrtW!klt 

Başta bu konuşmanın nereye 
varacağını kestiremeyen Tarling 
şimdi bir şeyler anlamağa baş· 
lamıştı. Maylbruh şaşkın bir hal· 
de sordu: 

- B r aydanber! parasız kal
mış diye b:r ş:!ciyet var mı? 

Gözlerini muhatabından hiç a· 
:tırmıyan Layn dedi ki; 

- Fakat benim söylediğ'm de 
bir hakJkat değ'! mid:r? 

B:r sükut fJsılası oldu. Sonra 
Maylbruh başını salladı 

- Evet, dedi, doğruyu söyledi· 
niz. 

- Hatta ihtilisın matmazel 
Rider tarafından yapılmış olmasıı 
ihtimalinden de bahsetmiştn;z. 

Adam gene tereddüt etti. Son
ra bu söze de cevet!. der gibi b•· 
şını salladı. 

Layn muzafferane bir 
la: 

- Gördü.ııü.~ ınu.? dedi. 

tavır· 

1
/ ( ANKARAD~N ") Varlık vergisi 
L .J (Bq t.ra1ı ı 1ııı:ı sasfada> 

t!§'ııd&n 40 bin liraya yakı.tl 

Y .. hasrlaıt elde edllmişUr. 
VWi~ oc Bel.diye: agmura Ve Aıfl!;alı>ye gönderilece.l:lcr içit: 

KÜÇÜK 
I~§ HABERLER 

d 1 k 
orada yapılmakta olan barıodır· * Tramvay, vapu• ve ıre-n bi· 0 uya a fŞl ma Y'7.°lerinin .ve ha:ııırlaıımakta 

let iicrelılenne ikiş• lwrıış zam olan luızumlu ış yapma aletleri-

yapılmııs• hakklOOAkl karar ?u· zirai sigorta ~ tamandar"."ası ~dmı sev· 
gün ŞOlıir mocUsiaın fevltaliı.de itiyat gecik.tlrilmlştır. 
toplıntwnda ıniizakere olu.nacak· Arlkara, 25 (Ckıdaın muhabi· Dün celbedU.n 
tır. riııder.ı) - •Doluy• ve yaktnııra lerin lüteai * Vali, bu sabah An~ karşı sigorta. ha.'<hnda TicareL Defteıdaıilatın, Emniyet >Mli • 

Şehrırnizc gelecckt.ir. Vali! Anka.· VekAlet.inin hazırladığ> kanwı .dıüı1lü.ğüne verdiği l:i$te .ü.zerine 

h 
projesi, mitlalealıırı alınmak. Ü.· celboltmal"Slk gece saıd 24.IS va· 

rada sular, eleklY•k ve avagaz, 

ida
rele.i ·.eın linumlu kömii.rü te :ıere ~kadar Vekı&letlerc .sevk puriyıle Kach1<6yüne -geçirilen 

• t>sanUf olu.nmı.ş;.ur. 'Memlekelimizı:le .boırç.lı..lıar arasında saibun fı6Jri. 
min emüş ve kömürden ilk defa tatbik edi!ece'.< olan bu .katıörü Aris İnciciyan, Ha yık Ka· 
tedb;rlcıini nah eylemiştir. sigort3 , ınU9het r.etice vcnneei Z&llCJ;Y'&ll, NEhabeıt Mü.':lardcyan. * Ucuz şeker tevzii ;çin lü- için evvel'.i ziraa:tin oldukça iler- Davld Aı:eris de buiıınma'lııtadır 
zumlu hazırlıklar tamamlanmış- !emiş tıll!lwı~u ve nakli vası· -Ankara. -25 (TelefDnla) -
tır .. Şekercilik Şirnti dair<: mu.· taları.n ıruM:ILt olduğu muııta • V8.1')6: ~iı!f ,.-ermeyen mij,. 

temetlerine 500 kilodan az olma- kal.arda ta4ıbik edilecek ve bili· ık:Eillemerin ça1ıştıı:ma yerlerine 
m•k üz~re ~eker verilebJecektir. hare tekmil memlekete ·teşmil .c ııeW<lerine bazı mır.takalarda 
isı'.hkaklsrı bu ;nik'.ardan az tu· lur.acaktır. bıı.şli!nılm.J1!.ır. Şimdiy~ kadar 
tanlar şekerlerin. memurin koope. Hangi ma1-ller vergilerini Jidemeyenlerder. ~ .ir 
ratifiıı.ckn alacak'.ardır. Müııekait aigorta edilecek ~ iıu v.a:ziyet Wıerine tıe-
dul ve yetimle" ise kooperatitn Hangi nl~alaroa ve hangi dtyeye §itap <Mikleri görülmcik-

mahsW!erir.. doıl.11 ve b"ağmur A· tedir. Diğer taraftan miikerrer 
tesb't edece"ği bakkalbrdan t~ıa- !etlerine ka,-,,. stgvrla edilecek · ı taha'kl.-tik ve .tara.ta bü.yü·k hata. 
r:k edeceklerdır . Bazı mütemet er ,_ . h lar old••""· ._,..,.~;...ı_ B'"'""ı.. 1erinın \,eyini ilkiunele .bırakıl- .... ~ ...,J_,~ u1-

n•kliye ve tevzi ma.,·2f• h~ ıruştır. Millet Mec1isine i:.ti::la ile miira· 
ederek bôr kilo şekeri 159 kuruş- malaullere ıras edecXler.i _za. caatlar fa11lala,ınakitad;r. Şim 
tan vermeğe ·başlamışlardır. rar tazmin eluınaea:ktır. :razıntnı diye kadar nıecllse verfu.n iııt!· 

E 
• mWnki.in !a:mak ;..ın müddet ' daların sayısı ;rirıni bini tet8V'ÜIZ 

konom11_ ..,. ı ._...,.. B tekmil yıla t~'I edilnıeyıp aı>- ewu..,.ır. unlann .tetkiki için 

* İst.-nbul Manifaturacılar it
halat B.rliğl senelik Umumi 
heylet toplantısını dün Tıcıret o
dası salonlanr..da yapmışbır. Top 
IAntı.O.a İstanbul Part; Başkanı 
Suat H•yri firgüplli de hazır bu
lunmuştur. * Mcmurlan vcr:leeek p1'ısız 
elbiselik lrumıı.ş ve ankkabıla
nn ilk partisi Yer!! Mallar tara· 
fından teslim alınınış lll". Bu mıl· 
IA-r Erzincan v!liyetıle prk viJa.. 
yetlcrine gönderilm · ştir 

* Altın f;yıtl.uı yük.9clmeğe 
başlamıştır. Dün bir rcşadiye al
tı.nı.nın fi1•h 33 bu~uk lira, kül
çe •ltının b:r gramının fiyatı ise 
410 kımışrur. * İstanbul T'<:aret Odıst u
mum! kat:bi Anka:adın döt\-nÜŞ • 
tür. Odanın bu se™>ki but:çtsi 
Ankarada t>sdik edilrniştiı-. 

Adliye 11e Polu: 

Bir müf ttişin 
ent ö ümü 1 

tı.ıısaı Velıaktı mı.teıııı,1-r•nden A 
ıriilı dün a:."'m Slrkecl Liman h:ının. 
dalJ l~J C'r Jc nıeşıuJ iken üz ?rine fe· 
na~ık ceJmfş b•ra ... 90nı 'J. ölmüştür. 

YaPlla"l m!layene n .t.lce.ı;lnde ecktel 
ltaJb:frıı oJdlilü anla.1ılntMJ~•r. * E~veThi gece htinyede bir 
bakkal dü:kficlnıııo. kırarak para 
ve kaşar peyniri çalan 12 yaşın
daki Recep ile ayr i yaştaki Or
han adliyeye verilmiştir. * Sariy€rde bir bakkal düı'k.
kanı soyan 11 ya-ş:ndaki Ahmet 
kaçarken ya.ka!a~r. Küçük 
hırsız suçunu i:i:af etn iştir. * Ba!ab'.a o turan Yako, be
"·p n.,...ameye tabi rakıları sakJ.a . 
dığından 3 ay hapse m•hkılm 
edilıniştir. 

* Tarlab"i-ınd:ı seyyar sütgi.i 
furalhim su ile kan~ık >~t sattı· 
r~·ı:lan bir ay hapse mahı<um e. 
dilmiştir . 

* Süleymaniyede o>uran Fet· 
niye esrar oatarken yabian~ 
ttr. Evinde de yarım kiloya ya· 
km esrar bıılunmuştur. 

-:- . Evet, gördüm. Şimdi söy· 
leyın z. Ne yapmaklığımı istıyur
s~nuz? Ortada polisin karışacağı 
bir mesele var. 

Layn kGşlarıııı çattı: 

- E.....,la işi hazırlamak la· 
zım. Ben $ize genç kızın adresi 
ve itiyatları hakkında geniş ma

lumat verebilır m. On.dan sonra 
deUlleri toplamak size düşer. An
cak bu sureıledir ki, Skotland 

Yardı haberdar edebiliriz. 
T•rling gülümsedi: 

- Anlıyorum, dedi, fakat gali
ba ben bu iş' Yapamıyacağım. 

Layn şaşırdı: 

- Neden? 

- Çünkü ben bu çeş:t işlerde 
hiç çalışmadım. Siı.i ilk defa gör· 
di?ğüm zaman, beni mühim b;r 
işin içine atacağınızı zaten sez· 
miştim .. 

Şapkasını aklı: 

- B•n bu l§i yapamam, gidiyo
rum, dedi. 

- Ne demek istiyorsunuz! y •. 
ni kıymeti' bir müşteruıizi mi fe· 
da edeceksiniz? 

cak zer'yatın başlamasından mAh- · iıerhangi bir kıamisyon kurulmuş 
suliln toplanmasını kadar geçen değildir. İstidalar Maliye Vek.i-
zanuna inhosar ettirilmiştir. Jetir>ee aLMcadar ınemurıvetlere 

ha-vale alurunakıtsdır ve bilhassa 
Beyanname tek.ernür gibi hat:ı.ların m.lve~ bu 
mecburiyeti kınup 'bıılu.ıı:ınaıhğı araŞtın1-

Zlrai sıgıorta;ya talı.i olaruar ~in .maktadır. · 
bir defaya mahsus olmak üzere 
cbeyannome mecburiy,,t1• konul
muştur. 

Ayni yılda h.ısarlar t.<t.ıddüt 

«terse edeme .ae tekerrürle mü
ıenas'p olııeıktır. 

Zira\ s;gorta Avrupa memle
ketlerinde ve bilhassa komşu ül
kelerde tatbik ol unm•kta ve 171 
neticeler alınmaktadır. Bu saye
~ çiftçiler emn:yctle ekim ve d '· 
kim yapabileceklordlr. 

En son dak· ka 
{B1ş tarafı 1 inci sayf..dn) 

bu boğt<,ınanuı ağırlık noktasını 
cephenL>ı. cenubu ve !ıususiyle 
Stalir.,grad savaşı teşkil etmelc • 
te:iir. TafsiI:atı henüz bılinmeyen 
bu mwtıuım mücadele hak.kında 
anıcak aıık.erl muha;btrlerin g.:in
derdikleri ceı:Jhe .mektupların · 
d8l1 bir fikir edir.mak mümıkii:n
dür, 

943 F 
Bu anıda ·Angriff, garete-

Ua rı ·sır.de çıfkan bir mı.ıhal:ıir rnekıtu· 

• 1 bunda deniliyor ki: 
Stalirııgra<kla ~avaşan .ırler, 

ta'ya hü ~Om eti de bir cehenr.em:len geçtiler. Bura

iştfrak edecek 1 dan geçenler i~tt;n gele~ bir ki
nin kr.ızıgın ateşını hıssetller. Bu 

Ankara 25 {ikdam ııwbabı· 1 sava'.fn bu.,"İin<> kadar yaptıla'an 
rindeni - 11>43 İzmir Fuırına savaşl.'.ıra benzemediğini anladı

iman boyunda lııır 
ve soğuJ..lar 

iştirak için şimd :den hariçten !ar •• 
müracaıtlar b:ışl amıştır, İtalya 
hükiııoot i fuara iştirak edeceğ:ııi 

Albay Preu de • Volkischer bild rerek ağusuısta açılıp aç•l
mıyac1ğmı sormuştur. Fua<" bey· 
nelmilel maılıiy~ti~i muhafaza "' 
mek şırt'lc muhakkak 1943 ağus
tosunda açılacaktır. 

bann Lalo u 
6 .-uJ>.ı,t cumartesi S"ünü •k!J8llll 'h.'k'

sim Belediye ı-uin09U.Dda yerlJrcek 
otan Ba."1.n bafoqınun haurlıklııra ııer
lem'stır. Bu yılki balo ayni ~amanda 
o ~ cün~··~ y.;ıpıluak mu.ha.rr!rler 
Jllhll·al ..-retlne vertlmlı b!r b:lo ola· 
cak.lır. 

hl'l'İltA BERATI DEVB.i 

cB:naıa.r ie-n tr-mel tesisi aıncllye. 
s·. laal<lıuııWd lhl'ra için bı.ti al Ve· 
kı&leUuden ahımuş olao 30 sonklnun 
19U tı.ıilı w 3031 No. lo ilıtıra ber:ı. 
"mın Uıtlva etüii hukuk, ba kere baŞ· 
ka ·ma. ıltvJr veya.but. icadı Türk.iye. 
ele ınevkU fi'le koymalr ioiJı ııelilaiyet 
d:ılıl "erliebli~oetı • :klif e~llınd<t~ 
olmakla bu bu..'""USI. .~ı fazla malflmat 
eJlımıek ~t!7enlrrin Çatat.ada, A la:l 
ht.n 5 l"'CI btı 1.3 nmnara'ara müra. 
ca~t eyl~melerl lüzum.o Uh ehmur. 

DI:l'RD>İLECEK iırrtıtA BERATI 

•Yiblltthı muamel.alne alt ula.bal• 
Jıalıl<mdıı,kl lb il ra Jııl n İk il at V eki
letfr.den aluımış olan !:O bODkinun 

BeOOaclıter. gazetesinde doğu· 

daki harbin ne gcbi şartlar altın· 
da cereyan e~tiğini şöyl1> ar.ılı:.!ı

yor: 
SıJ'ınn artın.da ~O derece. ı;ıcığuCc 

ve i=n boyunca kar, dıOğcı cep
tıefrnin kışında piyade savaşıntc 
Wli ba ~lı vas!mı teşktl Hliyor. 
Ora:!a alelade bi~ çizme ile yü
rüyenin ayaklzrı don.ar Savas 
e:;nasmda elrii\·ım.1 er. tek parm~· 
ğını ç'1<aran, bu parmagın bir 
kaç d"kik.a sonra donmak teı.1 li· 
kesiyle karşılaŞ'ır. Rliz,qarlı ha· 
vad:ı s:tZ!ayBll gözlerir.. kapa:kıları 
güç açılır. iki .gün .aç•kh savaşa
nın hayatından eser '!<almaz. 

Soğuk o derece uyuştııı;U'C11 -
dur '.;i insanın kıer..di ,·arlığmı 

'kurtarmak azmini öldürür. işlek 
kıS'.ır.Janndaki yağ donduğun • 
dan silahlar felce uğramakta . 
dır .• -----·---------
ZA.Yİ - Sanycr Tapu sicil 

muhafızlığına 23/10/942 tarih 
ve 8117 No. lu nw'<>buzla yatırılan 
163 ı :n harea ait makbuz ka1b
oldui;'Ur•dan h.likmü olmadığı 
ilan ı.lunnr. 

Avukat Vedat Ard1han 

ra1ının fbılva ıtltlJl hukuk, bu kere ZAYİ - 939 senesiode İstik-
1941 &arıh ve S056 No. lu ibU:·a be. t ---·----------

baıkasına devir ve 7ah11.' icadı Tür· 1 lal Lisesinden almış olduğum 
k'l1"1.e mentı fille koTM&k h:ln nli· Uısdilknameml zayi ettim. Ye-
b'yel d~ verlıebll<"Ctf! teklif ...ıı1me1<-. [ nisir.i çJkaracağlmdBll esıctsirJn 
te olmakb bu hımısa daf.r fasla nıalft. 
""'I eılinm<k ı.t<.yenlerln Gabta~a.. ı h.Ukmü yoı:tur. 

Asl•n ban 5 hıel l<ai 1.3 No. laa mii- Aziz oğlu Abdullah Ergül 
raca.atları tuzu.mu llin olu.nur. 333 r~rıu 

==;ı 

1 DEVIRf Demiryolları ilanları 
!O/!/Jtl3 t..rllaln.den itibartn: Dtvıet Demlryol!arıııda. nakil esnasmda ta· 

)"I olan vrya. ha·\ara. vfrayan mallara kıırşı 4341 NoJu. kanun mucibince drft"rl 
kadar ta1.mtnat verilecektir. Bunnn i.(ıin S"Öni'f"l'llf"n m:tlların demiryoUarı 

1 na &esim f'derlr.en ba.kıki deferinl beyan etmeleri ve bu def-4'ia on binde birini 
n;ıunzn.m. ücret ola.Tak ödemcterJ prthr. ista.syootardan fazla blJtl ahn&blllr 

1~ '""'91 1 • (778l . 

n. 0Dniz Yollan iŞIPfmı u. M. ilanıarı 
Şehtr hatl&n cu•. ~lr:ıte ve p:?)emar ilcretlt"Ue araba vapurt&.n tıicret ta.. 

rlfelerl, J'Sı.pdan zamlar dolaytsllc, &ad;l ed1ml.tUr. 
Y.enl tar!felerla 1/Şıı.bal/HS taflhlııdea lllharea ta11>llı; olunınala ba•l&aa· 

aafı ılın ol~ur, · (UU 

-

lstanbul Levazım AmirliAinden 
Verilen ARkert Kıteat ltanıa .. , 

. # 
Bebtır ıwo.- UO bJı:Qf ~ ~ lı"§ blQn ceman 1AIO ıc... rdll 

lc;ln ,..it. ~lk poıızarlıkla - alıııac'*lı.r. iııalıııa 1/2/943 paza.._ -
<an.t 15 <le Aııllııarada M. M. V. 2 No. lıı .atm ıımıa :1;p,rilı)'ı>WDda yap~ 
tıır. Parçalara bölQne<rek de lhale aıU!d>llir. Tal:ip!<r .n ~ lS teminaı1ari1e lıl 
li vakitte loomioı;ı .. ,. ıı<lmelfıri. (ıtff - 637) 

~ lıı>n. Sliır eti k.ap3lı za.rtla tıbilt....,,.. ~. 11~ 1/%/IJC jl 
oııı&l. lll .da kıkarada M. M. V. Bit No, lıı aatın • ._ komioy.ıo..ooa 7:.ııl 
oaktır. Tahmin bedeU 42,500 Ura ilk ı.e m.inatı S !87 Ura 50 kuıuFur T~ 
loenuoD ..-aınrıte teklif meid<ıpları.'U lbaıı. "1.tlnden bir u.a.t ....;..ı 
na vermeleri. (2l'tl - -Ut) -----Er pa.\~ ;raptınlac..ırur. Xaııelı arı!& -1- 1/2/W3 p_.ııf 
&(lıııü ... t ~ de D~.r U<.erl •'tuı alma~ ,_ı.tcaktır 
iıt bedeiJ 48,815 ı.r.,. 86 lwru:ı llic lera.ilıa'< 3662 lladır. Tıd~-.l'!n 1a1mm1. 
kalarlle tclcllt melı:l.upU-- ihllle .. atlndaıı. bir - evwl ~ ve 

(!087 - '~ 
- ~ 12'!0 kartı, . -.ımrlD ·~ 3000 pltt totlnl ınl)lt!"bblt ~ 

ve _,. llÇ1k ~ ~.İhalm! 11/2~ cama C!lnn - 1' 
~ M. l!. V. 3 No. lu D1'ıı. .ıma ~ :i<lllllıc~ f:ıit ti' 
wııı.ı 2312 lira lill ıı:uru,lır. ~ belli vWlııilile koo'"'100I ıeı-let'I 

'.(2ZS1 - •7>. 

WI tıcrı lııuru qc bjıalı urtııı loo'.ııme,., lı:lllır:ıııır; llınıesı s12ıf 
ı:ııı.o. mat 10 dil ~rada M, 14. V. eıı No. 111 _, alın& kom;;,y;,,,.ın ı 
ptladktır. Tııbınıln bedıeU 30,000 'lira ilk \Jıırb:.U mo l'md!ır;Tal>plerfn 
wsblaırlle ı.G<1lt maı.tuplorılll ilı.ala aaaUaöea t.;,. - evvcı tııo"""'fl 
8:trrıeleft. lW9 - '&2:tj ----SllCım:.ım malmm:ı, amele ıre ifçil!I ' oGtı:a!ı>dine aı< olmei): ~ 
lnıa ~.Kapalı #1!1a -1~ 11/2/943 "°""' ıeıoo sat 17 def 
llbolıxia Ml<er! satın oJmıa ~ 7ap- KeFf b:dell 5(),7GI 
ra 2lZ ~ lı:a«'l lemlnotı 7815 llTll ~3 ~. T.ıipleı·.., luııaunl , 
le ldtlJt n:tklul>larını bile aaaıtirıdolL -bir rııa& evvel ~ V1'rmeııırJ 

---~<_22_aı_- ossı 
Kapah zarf usullle Ylldu* llf.#ak ocağı ..., biıoa ti 7'l1lı 

F"""1l ..e hllll'JDI prtııameler'le 1<ı!ffl kıımıiooodıa ııörü]ebtllr. &~t:>
Oı lOlll Lirodır. İhal.111 '8/2/M3 ı»•- ıtın!i. """t il de yap:!aroJtmdan 
lıtclllerln llıoıle s:ıatoden bir ..at .,.,,,eı teınl!!at v• tekl r n:6:ctuı>:"'ile gJ 
:tl>dA> Y eet~ Salııı;y oku1ımdolkl a.;1ııer1 poota 920 saım ıWr.a ~~ -
~ (2218 - 621) • 

120.000 kilo ·~" etı kapalı •rfla M;;;;,.., iıxınm•'""'· lhaıe,. aı:J 
g(JnQ tı11at ıs ıl:ı ~ ukdt ı:otın İılma ıromı•;yoır."'1<!> Y,.P::ıa 
Totımin ~ 108,000 Ura ilk -• tl6liO lndı• .. T•l"Plerfıı ıu.ııuııı ti 
"'11aı<le t.ı!t:i!t mdl<ı'upor:N 5hal» ıwıtbıl!eo bile <aM evvel lwr.ı~ v.ı' 
) ri, (2338 - 694) 

İki nU># lif maiıalle 1000 ıoo m"".e oıılcl~t!r'.1..-:T. Nokl!yat 
"e canı!ı ""51lttle yaııılabilir. oİhclecol 11/t '94S Elı Ci)nil saat 1 O da Gelbol• 
kert s:ıtm alına llom~ ;rapılacaktır TIUmı'1l b ...... n u 800 ııı.,. Si 
1-ioatı 17411 W':>d:lr. Tal\ptıoıin belli ~ knınlar.ınıma plm~'.crl 

(2241 - 695) 

D.tıer k'llosuna 170 ~ tahmin , ; 'len 20 No. lu ç!nlw leVh:mm t 
pıız:,rlı;da •im ahm<:akt1r. İhale.I 'I 2ı'43 pertemf>e günil ... ~ 15 d, JJ 
radıa l'ıL M. V. 2 No. hı &atın alma lro o> Y""""°" 7a:p:iDCOi1ollr. ııtat l 1eııltıl 
1275 Uradır. Tal>plerl:ı. belli vaıımtte ıaıı.ı lqoııa celmeierl. (:.ı:nll - 59'1 

Mikahhld nom ve ıı-bına ~ rne<.'C\ld niknu11e<ne göre 
adet U'J'Jl;l'.lÇ llııl:lı paızarll!ı:la salı11 alııncak'.ır. İhalesi 1/2194~ p;!Z3l"O;ııl 
oü ı;aat 15 dJ An."<arAda M.M. V 5 No, lu 't'.'tın alına \roır.ioy<>nunda y~pd 
lu. BelıerW.. tahmin .ıt"1>1 150 liaı.'l'Ut lkıll'l tem'm.tı 225 liradır. Tollp!el'ill 
ll v.ı:.ıttıe lıı=~· ..,ınoeıert. (2239 -

50.000 l ral:ıc "1ğır eLi p~lıı ..,'ut aL..,..cal<tır. l:ııalesl ~9/1/ırı: ~ 
günü &o:aJ. 15 el ı Ha.lıC'Iıc ·u.nı. a.4a.C'i '! attın alma ~& 
Kat't ....,;...ıı. 7500 liradır. Tıllip!e1'tı .ı,,ıu val<ılt1e ııw~uua ı• 

(2235 - 883) 

lnhisa ·ıar U llU 11 MüdU lüğü ilanlar~ 
Kapalı :w:!ia yaptınlaeaiiı ilfuı ed len Samsun (R) lüıl<On ~ 

n• taı:p zı: h ur emcdie.'inden pa6.ıdrtıta kotll?luoıtur~ 
2 - Mt.b'.?!l'llr.en betle!i 125095,49 1 -a m<IJV'3kkat teminatı 93112,16 ~ 
3 - Pazar!* 25/2/1143 cuma s'.illil "'"t il de Kab•tatda Levazım 

aindLkl meıke:: ohm ko~ Y3rt1acaktır. 
4 _ Ş•rtn•-. k~I ve krct<iler ı;26 lrnnııı mulrabllinde adı =n t 

dıeo "" Ankara, İım'r Baş:ni.idürlüldcrindeo alnabllir. 
5 - İstekl·ie!'i<n toyin olııNn gih e SBatlıe 'f, 7 5 lilve~me pora.sı 

no.d vesm:e b:rllkte ıııdı geçe.~ kıomt!Jo.>ıı& C•lrr'-'e"' tı.ın olanur. ( 

ciNsl Mikdarı Pazartıim 

--------------------------------='~il__! ~ 
Elek'lrik malzeme>' 18 iı:31"m 2/2/943 

Perç'n çlvist 2oxıo ve 20XOB mim dboı!.1nd• !OO klo 2/2/943 
1 - y,aanda c 115 vot- aıi.~rt yaııh ınclzcme p~2arlıkJ3 s~ t!n aJınacl 
ı - PazarllJ< ~/2/fl43 u h gilnü ho:u larındalcl ıa Uer<te K~bataş ı~ 
~ alım ıromicyooooda yac>ılacal<lır 

3 - Elektrik malze.metl eei ve P•""'1 çl ll'isl nlimııntler· ber ~ .~ 
çuı :ub<de -anııebil r. 

4 - W.Zl~rln tlQ'cı ol- eün ve saatlerde ~ 15 g!iv..r.m p•r•/I 
tikte adı geçen komisyona l'lınelen ;14 n olum«. (521) 

Sahibi: E . 1 Z Z ET. N~iyat Direktörü: Cevdet Karabi1' 
Basıldıit 1er: SON TELGRAF• Matbaa!!l 


