
... .. -...., 
u. 

' 
. 

Perıembe ' 
28 

~ .K ... ncı lnun 

\. 
1843 
. 

SATI: 1253 ;_ S."Q ' 

TELEFON: 23300 FIATI 
TELGRAF: İstaıılnll !Wanı lleryne 

ADRES: ÇAGALO<'iW 3 
NURU OSMANİYE Bant CA 1DD~t. No. M 

l'ılbh l!, 1 &Jhk •• s &Jbk a. liradır. 

""' 
~ Ruzvelt - Çörçil Mülakatı 

HALK GAZE·TESI 

~ kazablankada tarihi 1 

kararıar veri di 
-------------------

Harp ümit edilmeyecek ve şimdi-
tye kadar hic görülmemiş bir 

şiddette devam edecek 
frablustan ~itan .Rom.el kuvvell erin!Jı .geçtiği Tunu&u ve Akdenj zia d.urumunu ıösterir harita 

••• Ruzveltin -------
Resmi 
Tebliğ 

- • •• Çörçil ........ ., 

Bütün cephelerde' 
en son vaziyet 

En son 
Doki~.oda 

Aldığımız 
f;İgroflar 

Varlık vergisi bo"rçlaNm verme... 
diklerinden dolayı ilk p~tide şeh
rimiz.de ya.kalanmış olan 36 :rıııil 
ten~ dün akşamki Erzurum tre
nile Aşkaleye gönder:lmi§lcrcilr. 
Diğer taraft.ın hacizlere dun de 
devam obı~~r. Dünden 'itibjj. 
nn yüz bin liradan itibBl'Qı boti• 
lu olanla.ra htw:iz tatbik.ine hafi .. 
nil.nil§tır. 

Beyanatı~ Dediki: 
"Almanya, Ja• • kon· "Bu konferans1n po On gün ıüren 

nya ve ltarya feransta ne kararlar neticeleri MUt• 
kayıtsız, tarfsı~ verildi ? tef ik kıtalarını 
tesli~ olmadan Vaşington 21 <A.A.) - Aşağı- kati zafere doğ· 
E U[h ya 1 Mi tehi ğ, 'J:I sonkanun çarşam-

Şimali 

Afrika: 
1 

-
Rus - . 
Harbi Müttefikler 12 

. adaya hücumu Ankara, e7 (trkdam muhabi. 

R l T R l 28 h riulen) - Varllk verıgisini vtr· 
Omme U- US Qr şe l1 Lon~ 27 (A.A.) -:.Alman rad. meyenlerin çah~akları yerler· 

yosu, dun akşam müıt1e~erio de tetıkilıaer yapan ~z h ı· nustaki kuvvet ve kasaba daha ö~ümüzdeki.ilkbaharda _12 adaya §Ehrimize ~Jisıa:I..i~~ 
hucum edebilecekleri 1J)(ltalbsını dan ~lecek olan on bi;ıf. 

/erle hı•r/ıe-~tı• istirdat etti/et iler~ sikdükten 610ma Ortaşa:kta fİ için Afkalede tapalı yerıet-
r . 60 ıle 00.000 arasında Amerıkan he.zmla.nrnıştu. DiğET mii'kellef-

- A t • .ğ.. ,1 •• askeri bulunduğunu ve bunl&?liD ler içir.. de yollar da bannacak 

pı 8tnaz,, ba günü .G~nvich soatlle. saat rU kOŞfUf&C&ktır,, 
- . I 2 de, Fransız Fasında K aza-blan· \.- -.1 

~~ 27 (A kada müttefik umumi karargahı 1 
Zuaranın batııın• __ man eb.ı ~ Bu• a~~ında birçok paraşütçü teşki~le- mahallr ayn.1.mıştııt İstm:>t,f. 

) U4 kış harbi baş• JllJlıln mevcut olduğunu t8Jımin daki altmış bin müıkell-e.fıten &:. 
da da 8 inci ordu .. . . e~ekte idi. ca'k yirımi bininin ·borçlarını öde· 

R, ....... ı~ .A.) - Reis ' · K abazlank a. 27 (A.A.) - Gaze-..... ve.n ga7ıetıec:·ı · .ı.. tarafından neşredilmıştirı: 
ıasmaa ' 1 erı ~endi ViJ- teciler topl'!°tısında M. Çörçil 
~il reisin lut>uı etmiştir. M. Çör- Bitl~k Amerika Cürnhumisi Ruzvelt gilbi Mihverin tamamile 

00!unda o tu- · ne İngiltere Başvekil: 14 sonka· 
Gaızıetecilıer -.1•8 

R 4muştu. , teslim olmasından başka bir gaye 
t • .,. UZVeltle P.:. nundanberi Kazablankada m~ 

~ilin işlerini b,•tırnuş· . ')-'Jr · takifı etmek azminden katiyen vaz 
~ ol<iulk ke:.-ede bulunmuşlardır. Bu müza· 

nı w lkurm an- geçi eııtlyeceğine işaret etmi.o ve --~1. atv ~eflennir. bütü· keerlerde Amerika Birl-ik hükfı- -..,, 

ile temasa geçildi ""a ~erlere ..'ntıkal Haric·y ~ Veki'I diklen ve gen kalan 40 tinkifl· 

edıyor,, dı)or l:zmir, 21 (Telefıila) -Harici- ~~ ~· w· 
Kahire 27 (A.A.) - Ortışark 

1ngiliı müşterek tebliği: Dün kı· 
talanıııız düşman ardçları Jle Zua
ra:mn bat)Sında tl"l'na.s hal'nde idİ>
~. Dün ve 25-~ son kanun jer 
eesinde hava faafJyeti büyük mlk-

Moskıova, 27 (AA) - Sovyet ye _Vekilimiz Afyon -~ lıaninleki :ırilr.elleflerden 
hus~i tebliği: , tTenı~ kanbula lıaıUet etmı§ 1700 Ü, Aıiberad'afkilerdeıı ,,.. 

17 ila 26 Soıikanun zarfında tir. pJ etmit olaeattıır. N~ 

~eri prni.oJ.e · • .. n · -'.i J:Unla.n söylemi...:tir: 
le · -~J" I"i nıü.!a!ltere ""tta.; metleri .adına: Amerikan orduları ,, :ıı-

rıni öğren.Tnidl"'rdir .,.; .,. c- K<mf erans muvaffakıyetle 
R ·-·~ · §eli ge~eral George C. Marshall, 

uııveıt bu 1oplanı!Jıı n~ticeleımıiştir. Harp ümit «t.ile--as,.,- ın yap~- :Amerikan deniz kuvvetleri ba-
~· .._.. .. ~çen '.kfu...unu '.i ' miyecek ve şimdiye fadaT hiç gö· 1 

ıı..-1• .,,._ '- evvelden kumandanı amiral Ernest J. King, 
·~c IDID'".&ıwt:re ~ riilmemiş bir Jiddetıe devam ede- • 

cereyan eden savaşlarda, kuv .. - -
wtlerimiz Pestcıhanka, Kupo • 
rosnova. Gor.r.aıya Po&'"-' &>Yo9ÖYJedikıten ;m.a ea:il~eğunuFran. Arner'kan ordusu h ava kuvvet· cektir. Konferansıaneti~Jerj M\tt-

leri ~umandanı 'tuğgeneral Amel 

<Devaau ı Dcl .aa1faa) (Devamı 2 inei sayfada ) , :!i!~;~1(~n-Z:: z~~.!,~~) ... , . . 
Ka~~~lanka ıı · •• A . • 
mu.akatı Murakatın a·kisleri 

ABiDiN DAVER 
Dlftika Ye incıı~nhı . 
..... , '""er.ııı.c lbldı.addera. 
.ıumr • . LU.an ve lllü'&eftklel' 

esın.ın e ite b 
v~nt•nde bal aşkWDandaıu 
CörçlJ, Fasın A7:an M. Ruı.veı~ •le M. 
'muaıu ~&ab Ok1'anusu kıyıJa.. 
ııuı Dı.iddeu ~ buıUf&J'ak ıt 

e '-on11ı1m Jaiın kararı uşıar Ye .... 
laa.be.rı oın.:"-~t'hnltlv de lli•eıaia 
Kaaabı~tır. 

~:z.___ • a kuııJ:ranaı, JO .. ~ 
~ ... - ıöre Ilı l'Wl . .... 
al& biitüa si ~ nd dıu-ya barblne 
~Ufuldu~ ve lllikuJ meseleler in 
lhııJıakk ve ••r •aran. l»atlAJldıiı 

• &kbp 

lllönee,~ . 
.ba.rbi aaterJe . fQ • 11 fiİplıeals, 
ıııeseıea1 ım;.;'ran eneJ blUımeır 
•in son .;laTında • Alliıtttlkler, llU 
dl; 1943 Yılı ile ' &aarrua l'ef:llllfler• 
l'eJ.şnı.işıir D • beraber, bu taarru..ıar 
•u.ıar. lle;i) ogu cepıhesJr.de, nas oıo. 
hh CC'l'i e_nıflktıe ve Mihver ordq.. 
ll<letı... :_e1ıılmek&edlr, Buradaki ha-

~. '"'US)al"Jn M'b b•Je()(kf . . • vercllerl Jene-
ll'ı ümidini UYand 

lhaJj Arr·k ırııu_.tar. şı. 
l't~al Jl • • Akdeniz cephrslnde, mıı. 
l.a ı ı l>bUnel, Trabluqarpten Tuııu-

a ı.,mıfjar• rım .. ta.k· 
vetıcri b. ' 1 MLhver kuv-
:reesia •.::.::yet mrvzH ve Chunmı. 
b akıyetler k as&nmak;•ft -
• a.eta bl.l'fe7 J"a~ ..., 

·-~ a..rdır. ......_, lllher18 1Dlhual 

Ye'rict bir ~:sin, tol lblalt 
TerofJeri• Maclll llUık~tr. lllbo .. ..... " ... ~ 
h.rl ııamlmıt Priin._lıWJr: 
Müttertklertn •ihnJıtin .ıu; ~ lı&Jde, 
l'&fta tldılet~ laarraa eıltttla 11:.::; 
4h'ıluJaruun kodiJerlnl &oplamaJan na 
lneyı!an vermemek- esuı iiurl6de aı. 
7'ÜŞJnii.t olmaları pek lablJdfr, 
Al Dofu ~phesin•, Şimal AfrfJ&a • 

denla et"J>heslnde, ba,ıanmıı '••r
l'ut!:ırı e'ddetıendtrme'k, batta batı eep. 
hes•nde &aarru l ıa ceomek hususunda 

ata"tlar verilmı, oJablJlr Biz ııah- ı 
&'n M ·ıt f"'- ' ' Av u " .,.ferin 1Efedık)r1'1 ıaman 

rup~ bahsma aslıer r•kaırblJeceklerl 
'ltanaatındeyı .. 

Herhalde, MüttertkJP.r nar •ii •· 
ınrıı. b • • s..,r. 

ge aşlıımı, ve miidafaaya ı:eklJml 
(1Ja11 MihV"C!I" devıetıerlne J'Cftf .a ' 
lJeı f ı ... r • 

. er ncl nne1r .nJ cUrldcdlrler B 
Yeni lıamlel•rin DC'tede Y•ı>ıla~afınllı. 
Kaıablankada verilen kararlar, latblt 
s:ıhasma lıonuldufu um.an ôl'rcneee
ils. 

(Devama 2 ınci sayfada ) 

• 1 

.Berlin 27 (Rady()) ..:..... 
Kazablanka beyannamesi Al· 

miIJetini kat' yycn ilgilendimıe
mektedir .. Çünkü Alman milleti, 
bu harbi zaferle bitirmediği tak· . 
dtı-de ka.rşıla{acağı tehlikeyi 
Baltık devletılerinde kendf şark 
hudutlannda ve 940 senesinde Ro
manyadan ve Finlandiyadan gas
pedilen topraklarda tanınmış bu
lunmaktadır,, 

Roma 2!l (Radyo) - Kazablan· 
ka beyannamesi Bcrl'inde olduğu 

gibi İtalya.da da sükunetle karşı
lanmıştır. Beyannam€de Rusyaya 

malzeme vermek ve başka cephe
lerde askeri hareketlerle yardım 
etmek yoluııda verilen yeni vaid· 

ler, gem! azlığı karşısında sadece 

birer vaid olarak kalacakbr. 

lstanbulda kara kış 

Fırtına ve tipi 
zararlar· yaptı! 

Evvelki gece sa!l>aha karşı sa· 
at üçte 'başilayan karaytı J saat 
dörde doğru şiddetlenmiş ve: 
kar tipi halini .almıştır. Dün sa· 
t>ah şebir tamam~ karlttrla ör· 
tıüılmiiŞ, lstaılbul taıiı bir kara 

. ~ 8imıiştir. Fu'lına ve §iddet
li br<ian şehirde hatfa.t tmizıimı
nı lka.Yt>etmişti. Bir ·Çok düWr..
lar açılmadığı g\bl sokaklar 
P tedhalaşmış ve tranıvayJar 
teık. ar..o:ıa iı)l~d>ilmişlerdir. 
~ırketı Hayriye l'apurlan bir 

n:u-ddet bazı Boğaziçi iskelele· 
2"ıne uğrayamamışlardır. Yalova, 
Muı:la~a, Bandırma, Ayvalık 
vapuır. ~ferli.eri y.apılamamışıtır. 
Beledı e Reisliği 898 amelesini 
k:ırh yolların a-çılması i.r- n sef . 
be t 

. . ·lı er 
• r e mı~tır. Tramvaıy idaresi de 
200 aıooresiyle 'bırlilate kar aç
ma ve yol temizleme arabalarını 
çal ı:ştı rnuştır. 

Evlerinin, dulkı'kanlannın ~n· 
Jerini temizlerne-1en 28 kışiye dün 
Belediye Reis muavıni B. Liitfi 
~kısoy rafııntdan lbeşer lira bele
dıY.e teZa'Sl verilmiştir. 

(Dovamı Z •1 sayfa4a) 
Yenicami ~anımn \ttlnkü 

fladetli tipid~ki hali .. 

y..ıa.,.olm~ır. 
Londr-a 27 (A.A.) - l'a.ris rad· 

yosunun habe:v yerdiğine göre, 
Rom.mel k uvvetleri Tunustaki 
von Annim k.uvvetlerfe tıe:mes et,.-

' mi§lerdir. 
(Devamı 2 nci sayfada) -Generaljirau ve

1 ı Dögol anlaştı 
Lor.dra, 27 (A.A.) - Günler

denlberi ibeltlenHen Jiro ve De 
Gol göı:ıü.~mesi Ruıııvelt - Çörçil 
konferansı münasebetiyle Ka· 
zablankada vuku bulmuştur. 
Tam ~ir görüş birliği ile olan bu 
Jronuş:mayı müteakip bir tebliğ 
~dilmiştir. 

·~··· 
ıTarihl mü ilfatın 
Bab ih ceride le• 

~~a, Geokibara, Pod
~ne, ArJovtJıt41, Gorodisdıe, 
Kuız.mitıı;:ıhi, ApytµQe Pole, .Borod
iljne, Chiohliankin, Novoya, Na· 
dıedpda, UvarS()\.&a, Ale.kulld· 

revka, Kamenr.ıy, Buyerak, Sta
lin, Grad.sk, Apytooya, Stan°tsla, 
Sturleenaya, Yablonovka, Nu • 
maya, Olıhanka, Staro • Dı.rbqv
ka, Zelenaya PolHana, Polliaık.o
ka, Lise - !Ua.i::>tayr.aya, Kult • 
stan rnüıhim ve :nüstaıh·k~m böl
geleriyle Voroponovıo, j.;Jchani
Jta, Drevnyval, Kon.ny, Raı..gu • 
beYka, Sadovaya ve Tchumrak 
dem.iryolu duraklari~e makasla· 
ruıı işgal etmişlerdir, 

Yeni bir Ru• ta
arnızu bOflatlı: 

St.dlııbohn, 27 (A.A.) - A.ftA>n 
B!.ated gazetesimn Berlindeki 
muıhalbiri, Rusların merkez cep
hesinde Rjev ve VelikilUıki ke
simlerinde yeni şiddetlı bir taar
ruza ,geçtikl!Erini bildlrmckieôr. 

StalingraJJa imha 
edilen AlmanltıT: 

rinde 
St:.ılinıgrad önür.de imha edil

diği bildlnilen 6 ıncı Alınan ordu
ma r zarası sunu teşkil eden 200 bin 'ki§iden 

Fasın Knablankası, ta, yeni 
dünyadan kalkııp gelen Rurzvelte 
misafirperMrlik ettikten sonra 
daha ç~k m•ur oldu. ' 

Gü.nl-er var ki, ajansl'ar, rad
yolar ,gazeteler Çörçili anyorlar, l 
Ruzyeltin peşinde Jooşuyorlar .... 

·~aba hu zevat nereded.ar? .. 

~kil Tan refikim.iz, Çirç'ilt 
Vqı~tonda, Beyaz Sarayda 
Ruzve!tle haşba~ buakta. Vakit 
refikimiz, bu muazzam haberi al
dığı halde, e.lıemmiyet vermiye
rek bir kenara attı. Sonra, arka· 
sıırdan, Haber dostumuz Kasab-

' lan.ka mülakatına ıiitunlanncLa 
geçit resmi yaptırdı. Fakat bu 
arada birinci sayfasında, Son 
Tlagrafa küçük bir yer ayırmağı 
ihmal etmedi. Çünkü, bu beriki 
hıidiı;e, •Haber, gözüyJe ayni 
kıratta idi. 

llülasa, ceridelerimizde göz
Jer ayrı, gönüller ayrı olduğıın
dan naşi, Rmvehle Çörçit müla· 
katı böyle bir garip hal ile efkarı 
ammeye arzedildi. 
Babıitl hu .•• içi bisl, «1111 mi 

yakar. 
Basın Birliii .k&lfUDu sayesin

de, hamdobUD, meslek teraf(kl· 
4e- B. SABİT 

ancak on iki bin kişi ~almıştır. 
Ruslar !bunları yarara:k 1Jir loori-
dor aLnnşlardır. , 

Stalir..grad bölgesinde bir Al
man alayı imha edilmiş, diğer bir 
tanesi de esir ed.il'l'liştir . 

Alman tebliği: 
Berlin 27 (AA) - A:man or· 

.dülart llDlmni ~mJn teb· 
liğı : 
Şark cephesinin lbüıyiik kış har· 

b i bü'tiin 'şiddetiyle devam edip · 
başka )Wlere intikal etmek1Ledir. 
Altancı ordunun çarpı.şabilecek 
ıunsuırları Stalingrad şehrinin 
harabelerinde tutunmaktadır. 

Trandlıeim Üs· 
sü yedi saat 
bombalandı 
Stokholm 27 (A.A.) - Norveç 

hududund,ın alınan son haberlere 
göre R A.F. dün Trandhoim Al· 
marı denız üssünü günduzun şun
diye kadar görülmem ş biT şiddet· 
le bombardıman etrniştır. İngılız 
bombı uçaklarının bu üssü sabah
leyin 10 dan akşam 5 e kadar döğ
mü~ oldukları bildirilmektedir. 

Musol ini jGaz harbi 
hasta mı? başladll 

Londra 27 (A.A.) - Reuter: 
Diplomatik kaynaklardan sızan 
haberlere göre, Mussol'ni bundan 
birkaç gün evvel hastalanmış ve 
yatağa düşmüştür. Bu haber hak
kında hiçbiT tafsilat verilmemek
tedir. 

Çunking 27 ~AlA.) - Çin yür1i4 

sek kumandanlığı, J aponlanın i 
&onkAnunda pmalt Çin<le yaptık .. · 
ları bir taarruz e80W{l(ia zehirli 
gaz kullari<hk:larını bu a.kpm b(t

d'nııi§tir 

l~!t.i!ı;ıca ı ;ut;JIB 
Harbin gediği rüya 

--. o • E
_.. 'Mr.t' bıılnn ........ ' 
......... Up&b" fflbl! ..... 
rtferlerlle bliüill _..,.,. ~ 

..- ••ıbmf elm&ll7d1. Telmill ·we 

..... f,.totlıı 'ba - ~ mtkliİY• 
nUat bili pramd lfl leta lllllanlıll 
ser-t.en a&ano du:rmahdll', Nedir, 
hala, vahşiler ıibi, &ablatan kış, ur. 
ı•fnnrr, bora gibi en llaba uaplarma 
lıu koca medenlnUn sln~lerl ba ka- ı 
dar dll71JCU)aDflllış insaDJan ka&lsn· 
maıa llW.11'lôm bırak.ılmll}lardır! Dün· 
ya mecluıyetl ve bu kadar pebpele
dlfimlz lılblrll t.ebik lem t>a 1avallı· 
lak değil midir? 

Şdılrl6e su nuıl umumi olarak ve
riliyorsa, elelltrlk nasıl aınaml olarak 
Yerlliyona 7aJna n mnma ener Jlsl 1 
ıJalıı o~ le verilmf• ,erelımea mi? Yok. 1 
ııa ıısınma, aydınlatma '\'eJ& telefon. 
.tan daha ma qaiı blmır ilıti)'aetır? 

Halbuki hentlz iiin1aıi'ın ble bir ~ 
rattnd&a lıiıle tablaUa el ltkeaetll ft 

r~ı HAYRI llUHIDDlll -..,, .... ~ .... ,..,... . 
...... lııQrat 'ft ...... fır1.mala1':ı lleı. 
lııa feblr llQa&larun ınaekara ele• 

brlara, JattlaJ'a Drtl &etmifln llOD -
ferleri)e techta ~••ım1t kil •tr teJıiı' 
iPie Jok; 1'aP'lmUD1ftu'. 

Yaba, tis&ü batta• .... ea...ıaa 
bir Bemo ııe &U"hlanlll1': Jo•nde dıe4I 
'bir llkb&Jıu- lıaTası P1"ılda:ran, ebedi 
e~lı:lere simülü, dektrikiıen ıune.ıtl 
ve Yeram kaloriferlıc ri lırr an arar
lanabllen, f.enıl:ıı, rahat, loı;su:z toprıJ;: 
IU, PD'll Pll'll medeniyet. ft'hlrlcırinl 
kim rüya etnıezT 

Dlyecekııinıs ki, bu Parlak rüya ıeın 
mıı,.arınr Jimm. İşte ~ acm bu ıa: 
Eier i~anlık bu h:ırp &'ibi beyhude 
kavgalar ufrana d5ktüıt§ tisl!YoaJarua 
~'"""'"'i1ni medcniyeUu llerllemeı!Iİn:e 
4öbeydl, çoktan dÜlJya üzerln'9& luı 
lnSUıca ~in blnlert'eıri ]Jll'IWadı 

Bllf'ıı, ...,etin bu ribasını ,. .. 
J1tr. . 



-·-
8AWA-1 tC DA• 

-
A.lmanların cephe kısaltmak sis- HABERLER Muamele vergisi (Baş tarafı l ind sarb4a) 

. R l b"" ""k k ,. . Vilayet O• Bcıl.Ji~_!_ ---tem1 e US arJD uyu JC SCfCrı *DivanımWı.aııebatmürak!p- veBil}'ilkBritannna~ıınadcniz: 
'lf Tenzi it ,edve!ine birinci lordu ve tngııiz rıtosu ami-

.t1m·0ıar. yeni r ' mıştık. lflıe Al- leriııden N_~. D~~ın Belod•ft~ lli\le(er yaplldJ ralı sir Dudley Pound, 1ng!liz kur-
lıi.r upbe f.ı. 1 Y • Em ki' K 1 m.anı.r Bıu Ol'• levazım mudurlugune tayuı ed may reis' general sir Aland Brook, 

u.kmak .ahı. nan. J. S~ClT unna.y _ tlularhoın harp diğ. meaınımiyetle hıbcır alıım't" Ankara, 27 (Elldam mulıa.bi· miıtttfiklcrin V:ışingtoudaki kur-
miDdeıı balı· tı.lıt.tyetial a- tll". tinden) _ H~tl Vekile mua· may heyeti ~isi mareşal sir John 
sedi~orlar. Bundan. Kafkaı.yıı " j mımsadıklın içhı.. ·~ınlıK. blrteJ *Bir ha~• içinde B~ye za- mele veııgisi k.aı:ııunuıııa &öre h>- Dili,~ kurm•y şefleri bulunmuş-

_ lıcılkı &<>~t.ıi böfırelerin.i tamami· 1'Pa.ı:n:ız• sabit fikrcyle bu adan . bııası dlleneıl ğl san.at ıtıııhaz eden Zll"latıml@ olan iptidai madıcieler lardır. 
le boşaıtarak bil.vitir. lstlııat ııok· ' lıile a:eri çeki1melr. trtemccUıer. 54 kişiyi ,yakalam,ştır. nu.~la-rdan teıızi.i!it cetveline lb<l";nr.maın.>ş 
taları olan Kurıı Ua.rk.uf - Ta· Fakat, bu Tiizden umumi vazl· · bir 'kısmı meınlekalorone gönde- ~ lta.!arlarunamış lblr şekilde sa• 
pııroe vey:a !\bırl~pol battı.na çe- 7et o hnlo geldi ki bugün l>Gııeç rilmiştir. tın alındıkıtaıı sonra bu aıneliye-
l.ileoekled anlaşılmaktadır. Ce- lıavzasuııdıı da :Uus ordıdamıı * Vii;lyet Memurlar Koopera- !ere Ubi tutıılan 11ıezler ile sa-
lltlp cenabı, Kınm yanmadası.aa ıl:urdur~rorlar, Alm!lrılar be-' "tifi Az:ısına kupon dağıtmıştir. ~~ tnı. alııUkt..n ıı:>nra bu ameliye • 
..ı.cA1d4rdır. . . _ sabına lş.ın en fena taralı da lıu- . kupoolarlı. memurlar kooper:ıtıfın !ere t.ilii tutulan b<ıızier ile satın 
C~phe ı.. ~tıuak ~mde, ııınaf dur. yanı Rusların Kunk • Har- 20 tevzi yer:nden U'CUZ f:yatla yağ. alındlkıtan sıonıra yıılmz kaısarla-

n merk ...... hol;:e:lerı de hatıra kof • Rostnf müdafaa batımı ·r· bulgur nohut ve fasıılya narak satılan b&!eri de ilave eıt· 
celelıa'ir. Loninı;-rad mu.h~ara. parçalayıp ytkınak içiA lıaıek.ete p; maçk,la dt ' miştir. Bunı.ardarı. bıriııisincie 
_,_ ..... ~ im . •---f a.ac r r. 
-n AünU . 14tur. Alman şimal pçmış ouıuı arıdır, * M bwı seç'ml tefti~ heyeti tenzilat nisboti yüzde 65, dığe· 
eeııalı 'l!ID Hmen gü~i~ ~uga ~U· Bundan başka Almanlar Kaf- dün ~im defterler!ru kontrola riı>de )'ÜJde 67 olacakıltl\ 
r.'.li hat~ alınması ihtimal da· ka!yayı boşaltonğa me<hur ol- başlanuştır Koatrol işi 5 ı;ünde Maarif V.ekilınin profesör 
~edır. lnc""'' «p,:t>ınuc, dukları ı:ibi büyük kayıplara bitecekıir. F•tch v• Beyoğlu ka- l_JalUsi Behcete teşekkür 
lı 1 t~7uztar~- çok marua diı uğradılar. Bilhassa Slalinı:,ad zalar>nda geçen s6'j.m devresine mektubu 
.::.~nmı>l J:~~e \ııuwa ÇJ.~· dA, R~lara aşağı yırkarı bir lih- n:sbetle bir m'kbt uüfus artması Aı:ıkııra, 27 (ikdam muha:bi· 
ı~ pılı ~ L-~ 1d<ıtru ger~. a· ver ordusunu taruamlyle lnıha go"z,4 ,,..rpmaktadtr, rinden) - İstaıiliul Tıp Fakül-
..., ce eyı ...,a lmaları mum- • k'ınk" ,__ 1 d' ~ y- te · d ı kii.n.dür o.me ı an ve .... sa ını ver ı- M- I ilu sı eri ve fre~i hasta ık.ları 

bl · fi ler. Ruslar burada serbest ka· ute CTT ordinaryos prol"'i:ürü Ddfotor 
3 ama h, Ruslar, kıf taanu- lan kuvvetlerini eıı yakın ol.o- Hultl>i Bdıçet, raitıımadl mesai 

m başındanberi 200 bin esir al- rak Doneç havZ&SUıa 111vbde - * 6n'veı:sitc-.de sömestr t~til!- r.eti.,.,,.;nde ken:ll ismine izafe-
tblıları ve 102 l\libVtt tumeninl ceklerdir • ne bu )il on şı..batt• ·baş\am:acak- ten ıbir Sym1ıon k~şfettlğinden 
lııoanıuıı "" esmlt oldıı.klaruu . . tır. Maarif Vekili kendisioo tıir te· 
siiylü)vrlar. E}er bu d.onu ise Şınıdı lıaı'lıla blltila afırlığı * Şehri:nlzd• yuır urta fiptlı-

,.. • Do L- da .L •• 1 kt - şek.kür mektı:lbu göndenniştir. 
Almanl:ırm cephe kısaltmak lr.a- aeç .... vzasuı ..... uıınıa •· rı yı.i1o:seimckttdir. ':l•z• semtler-
rannı geç wrdikleriııe hüJuneı. dır. Alınanlar, Ta:-nrog - Har- de biryumurta8lı:uruşa kada.rçılt- Zongu.da ~ bir ay• 
ıneı< lazım gelir • kof · Kur* hatt!na doğru ric'at d • k ld 1 

Baslar g"Ç<!n yaz seferin.ı. us • e~iyorlar,_ ve bu hatta tutuua- ır.şlır. m lr 8. SIZ 8 I 
talüda ric'at ettiler; ne k-u~ bıleceklenııi umuyorlar. Alman. Zowuidak, 27 (Hususi) _ Bir 
c!Jju, ıı-e ele çok esir verdiler. lar bu hatta ::eçen kıştan kalına K bl k aydır ~rirnlııde et l>ulwıma· 
Talih ters ~ı).lığı uman arad 1 milsaid mevıilıe=e. maliktirler. az:ı an a mııık.ta ""•bu yıilııden haık kavur· 
hırk.ioi güze almak liiamdır- 1 Fakat bu meniler ..., ytpramnı' mll'ya rağ'bet etmektedü-. 
elverir ki om elden çıkmasın°. Alman lııoloırııları. B.us silindiri m ülakatl E~iz~iğe sebep, "' diye re• 
Da.ha Jr.>nba·bar sonlarında Al· lr.uş~ında ylkılınu bl~ •ed ha· isinin et fiyatlarına is.ıru,al mın· 
mania mı h• ruo~lerini' Sta· linde durabilecek mi! işte zihin- (Baş tarab 1 inci 1ayfada) tak.alarmdan daha dun iıir fiyat 
lliııcra~ı!an ırı:"• l . ..,rıi.e t Jına:ıı !eri bugünlerde en çok kurcala- Anr!o-SakSvn _.nerl, oon yaptıkları. vermiş olması dolayısiyle kasap · 
liizwnım'1ıuı lili(ülr. aklmıma yan ıual budur. k<wt.....,..ı.>, milli•• bir it tla.lıa ror· !arın et getirmemesidir Kömür 
balısetmi , abi tak.d.irJe Rasia- Benoce Atm.anlann bu batta 11WGle-dlı ki. o da, t1m<ü1e kadar ocaklarmıdaki işçilerin etsiz kal-
rın talingrad ve Eafkasyada tutunabilınelerl şüpbeLdir. Rus aııtaiamamıt olan Fransu c"'1eralle- mlllS'.nın ranchmana tesir edeceği-
muhaklı:ak taarruza ı:lriş•cekle. orduları durmadan taarruza de- 1 r.nı birbl<ler•lo röruoıurera anlat- de aşi:loardır. Bu n:esele haokkın· 
rinl Ye 1nrgun Alnııın tümenlıe- vam edeceklerdir ve belki de aıam.ış otmaıarı.ı.... uoıı- reneral da alakadarlanc hala harelrete 

ü Gol'ün emtlncie dü.,.._n Fr>onsa ile 
ri.aln cf'phu>in çok geni~ olması çekilen Mihver kıtalari.vle bera- c· oıeraı .;;.·o'nıaa ida.ı<lolıkl•lı.• ş.....ı geçmedikleri teessütle görülmek 
yUzündeıı muanniJanc müdafaa be-r bu hatta varacaklardır, Bu Afrika rr......ıarı. eıeıe nıuek MM'- tedir, 
:rapaıwyacaklarını cıera.ıte yaz- ihtimal mevcuttur. teıJlder•ıı yauınua harbe devam ede- Ruz.veıti 11 be yanaf ı 

C ool<lerdlr. l!'ran-1u arııeıııdakl an• 

- K 1 s A D ı ' H A 1:. E R L E R ) l11m•mı'Z!li111 or•adaıı blkm&lt, Ti>-
'- "ı/ DWJ il• ,ıa- lgall allıııdalı:I Bıııd1-

0lnJ .Omur&'esl m~a. bilUin Fraa
au somurıe •rnpara&orıutunu &:ek bit 
l'u.Uo balın<!r., M-hveriıt karşısına dL 
le-kür. Bu imparlorlctan. Millleflk· 
lerlıı emrine yor "'i' her ~I kn· 
ve il er, a la lhm 1 etlUemes. im.,.ra
""''utun 60 m'IJDll 19\an nUfımmıba 
takriben 35 mll7onu, ftmdl elele YOl'!'DI 
lkı C'>tıctal n emri alhnd&dar. Frava.. 
iÖmii':"(ecl devletler arasında. lmpara
&orlufWI muhtelif kuımlan.udA en fa.& 
la a.Jke. 1 .,.k lil J&~ memlolıetUr. 
Sonra. muhtel 1 kıtalara ve den'71.,.. 
ı-ardm" olrn bu Franıstı Jômiı"I'• • 
ıert. sevkülct.Jt. denlıallt h3rbl. htm 
madde bakuntırrından çok öııemı:dlr

* Toho Z7 IA.A,) - ikllal Na- • 
•ırııtuıın ı.»il&il liaeır>Ut biltilD i 
demir 1.0kl:; rı hti:.ümet...n konlroıu 
aıı.a konLlmuştlll". * B.rhn Z7 lllıw!Jol - iııırll'• ı ... , 
IW!lnllln Vtl'dill malbıala .... hı. 
,........ Tosika Uo vı • lJeo:1 e' miJu.a11:1 

1%&1'ılu. olıl"'. V ter laraflaa JlılıWıla 
tcll<v movcGdıı azabıutlır. * Lol>dra Z7 IA.A.1 - Loııdra 
fdUo.m•llA Lord ile ..,v-1 baclİD tela· 
JUaoA' kvnajıuMa de W6vlle wet-ııe 
bar •47alel \'eı wJtlc.nlir. Z-7alel•.t 
Gcauaı ele Gaullc'den bati<• S<JUtr:l 
Valbı, anı•ral Alll>Jyııe:MJ, ır<nera1 

lloael&J ve seneral Mao Naqll&oa 
lıuar blllaamıa.tla'tcı.ır f 
* Vaı,~ll">D 27 IA.A.) - Mllletler 1 

1\-lecliai ttırıc.ye EncWneni r J.:.I M. • 

S.:>I Bl:>9m. bq-wı bir llanun liJ'ib.Jllıl ı 
tevdi ec.m-.tır, Uu l:i.y4ıa, bll' _.. da
ha odun9 ve'f'me ve k.rat:unıı Ununa 
.a.hk;imınm ta.a.bik edilme-ı:i.tni derpif ' 
•tnıeıı. .. uır. 

* IUlkUta !7 (A.A.) - Hndlolaa
da Türk ıa-ıetteileri heyeti, dun pı. 

şa.verde İslimb ünlvrt'si~ını zl7are& 
elmlşltrdir, A.qam üalii Sir ~ce 
ve LadJ Cıuııı•ııctuı•. heJet ~refıae 
ı.ı. siJ'det Ytrmltlwtllr. 

Zi7rtcıten toora btye'· BawaJpladt.. 
ıe hareke& ~ıır. De,el, BeU<Mdo 
lalı ıtınılan n il••- bir 1ıaıı. •a • 
kil I' ~:rdffincle• KamıfilaJa ı tuba'
ı. dön-kUr. * Londra 11 IK"4Jo) ·- Na&llerla 
.. batına l'elmrltr·D•a ODllDCD 7üd0-
atım11 ol.ı.n so kLıunıaaaııl 1'1İDÜ eıı. 
lerin b•r ou•Dk aö7t•7eoeil anlaf;l· _.,....,._ ler. 

/ 

Riill-.. K.a-za.~l .. ~"-s 1toftf«"Tan9mtla. * LGadra n lı\.A.) - iqıııere M"utl<f klerln, h·r ... """'I bir .... 
M:ılln Naaırı İ.nı'IUerenJn pntüll hurp r;tl8 \'r daha şJddrtte ıwrt Ye idare 
1n&9"afını on m'lyon ıte~linl buldu· ~t!T\.t'k ha.,rtmı"'d"n cnk mtıhhn karar. 
tunu eörlcm'•l-.,, A\•am kam:-r»ı r•· 1a-r vf'1"Tl'l1- olduklarına ,Uphe yr>ktur. 
bnda lc;ttnllen bir milyar 909 ml17on Mttt.t~fl\."lt>r, ründf"n l"ihw aTtan ma· 
ln.cTJlz li"'•hk bM"p m&ıtrafı la.hsiaak • an'"m knvveUrrtnl, artık l-PMzinin 
b.bul <hniş:Ur. ıö2ünc at.malı k-.rwrhı~t1 rmL•l1rchr. 

ARIDIN DAVER + NeV7M'l< 17 1.A,A.) - Dıllha
aırda k11Jl.lnıJ!l13.kta olanların hePttlııe 

it.tim .ruıı !Dır pike ıı-ı.aıılımaA 

11oatmm 111""""' Ameriluwla ı,,.. 
ed1J.mek:i(" olduju haber ver1lmf'kL> 

dir, İlk aoak, Aıner.kan hava kuvvet. 
l<rlııe leslim ed·bnlıı buluıımalı:llldır. 

Mcskova Büyük 
Elçim:z 

Şim~ li Afrikeca 
Trabluımn idare•İ: 

Londra 27 (Radyo) - Harp ni
haytine kad:ır T ı ablusgarb BO in 
gil z subayı tarafından lda.re olu
l"caktır. Yalnız şüpheli eşh>s tev
kif cdil..cekt:T. Şehirde 70 bin 
İtalyan bloınıştır. 

* Londra Z'l (A,A.) - Parls nd
>'oa. Lavalin dilnkü ah l"ıinii m&• 

repl P t2in ile ll&Wl btr l"Öriifme 7ap· 
JU11 Dldafuna bildirmektedir. 

Kahire 27 (A.A.) - Tiirkiyenir 
Sovyetler birliğindeki büyük e:çi
s Cevat Açıkalın. Ka.hireden ge
çerken dün Mısı.r Başvekili Nahas 
paşayı ziyaret etmiştir. 

m Telrl!<ası: 8 --

SEVGİLİM ELA GÖZLU 
- Vay Sam! diye bağırdL Be-

Anlaşı:an Sam mahkilroiyetini 

(Baş tarafı l inci 1ayfada) 

ısıaı kı.rvvetleıiııin miiıttefi1derle 
ıbi.r;ikte rollerini yapacaklanru 
ve Fransanın kıurtu~na işti
rılık edeceklerini beyan etmif • 
tir. Bu kX>nferansı ckay~z ve 
şartsız l<!slim kırmleraıışı. diye 
tavsif eden Rt121Vek büyük Ame
rikan aSkıeıi general Gra'ltın bu 
• ll.N'le t3mndığını lhanırl&".rn~;. 
Almanya Ue ttalya ve japonya· 
nın kaoy&lsrz, şartsız teslim olma
larının sulhu emniyet altır.a o
lacak teminatı teşkil ettiğini 

söyleYerek: 
• Konferanl>ta ek!e olunan ne

tİoN>lerde miiost&kıbel dünya sul· 
hunu garanti altına al.ıinleceık 

kadar t:<nıindir.• dPmi.ştir, 

Çörçi[in tey2nah 
(Baş tarafı 1 inci !layfada) 

M. Çörçi~ ilave ederek demiştir 
ki: 

-• Şimdiye kad1r bu konferans 
ıı:bi müsaid b r anla~ma havası 
iç'r.de yapılmış hiçbir konferans 
görmMJ'm. Möhver millet?erHe, 
M'hv~rin işgali altında bulunın 

mcm'eket halkına karşı fena mua
mele etmek fikrinde değ'.liz, b
klt başkasına tahakküm etmeğe 
sevkcden kin ve korku felsefesini 
kald>rmak istiyoruz. Müttefik mil 
!etlere mer.sup bütün insanlıı.rın 
gayesi budur .• 

M. Çörçil, buna iman ettiğini 
söylemiştir, 

Birleş!k Amer!ka Cumhurreisi 
ile İnglltere Başvekili, Fransız Şi
mali Afrikası Amerikan nazırı M. 
Robert Murphy, Şimali Afrika 
Fransız uniumi karargahı nezdin 
de İngil z müıncs;;ili M_ Harold 
M1c M;llan, Ş'mali Afrika mütte
fikler seferi kuvvetler; bışkumon 
dan• tuğgeneral Dwight Eisenha
wer ve diğer zevat lı:..lunuyordu. 

Kurmay şefleri on gün zarfın
da gil de iki vevahut ü.ç defa 
top?an111ak sureti!• müt~aJ'yen 
müzakerelerde bulunmuşl>r ve 
he!' müzake-rdcn sonr:ı R~is!e B"Ş· 
vekile göıilşme1 er!n i1rrl•msi il~ 
ayrı ayrl her cephede yapılm•k:a 
bulunan harekat ve bütün l't'U

h ebe sahneleri h91<lı;ında malQ
mat vcrmişlerdiT. Verilen k•ı .. r 
lor: 

Şimdiye k•d•r müttefikler ara
s,nda bu kadar urun süren b!, !:
kir teatisi y.ıpı'mış olmadığı d;k· 
kati caliptlr. Her 'ki rnrmlekeı şef· 
!eri tam bir anlasmava varmışlar
dıT. Gen'ş kara cephell':'inde har
bin bütün ağır'ı~na muvafflkı
yelle dayanan Rusvay• karşi şük
ran duyı;uları b'ldirilmis ve esas 
yavenin en mühim nokta1ara müm 
kün olduğu ka-i"r ş'ddetle hii<-um 
eden Rus ordulınnın yükünü ha 
fiflctmek o'duıtu beyan edilmiş
ti:. Askeri projeler hakkında Sıo
line tam hab.rler v•rilm!•tir. Di· 
ğer t:ı.reftan Relsicürnhur ile Baş
vek!l hiçbir zaman g•v~~yen 
mücadeles'nde Çine yardım e:
mek için alının tedbi'rleri Çin baş 
kumandrnı Sanghai Sek'e b'1d':
mişlerdir. 1943 taırruz seferleri 
için planları b,111 o1ara1c hazırlan
dıkt.1n 90nra Cöre'I ve Ruzve't bu 
planlar• tatbik etmek üzere ş'mdl 
yerler!ndcn aynlmış buhı.n.ınak

tadırlar, 

Ru:zvelt o. r.örçil naıd 
geldiler? Miildkatrn tal· 
ıilaıı: 

Londra 27 (Roclvo) - Ruzvıılt 
bir Clipper ta1yaresile 8000 k!lo
metre yol icatr<lere'k ş:mall Afri
kan•n bir ooktasına varmı~ ve 
oradan hususi bir bomb.rdıman 
uÇ ·~ına bine~k Kazablank•ya gel. 
mi•ıir. Ruzvelt derhal kend:Si 'çin 
hazırlanan v!llaya gitmiştir. Az 
evvl"I de Çörçil gelm:ş bulunuyor
du. İki ~ef o gece sabahın ü.çüne 
kadar konuşmı:ş1ırdır. On gün . 
zarfında her ikisi ayrı villalarda 1 

kalmışalr ve hemen hemen da mı 
ber•ber bulunmuslardır. Diğer mi
saf!rler şehre haköın bör t!'pedeki 
b'nada tolpartmışlardır. Hafta so· 
nunda Ruzve' Port L'jantava g t
miş ve oradaki Amerikan kıta'a
rını ziyaret etmiştir Ruzvelt Fas 
sultanı '\e oğlu şerefine bir zıya
fet vermiştir. 

l nim burad, bek:edlğimi bilmi
yordun değil mi? 

o sabah bitirmiş b'rısiyodi. 

TürkçeYl! Çeviren: ~luammer Alatıa 1 Adam ağhyo, g'bi1dl: 
ı,;;====:...:..::.~::;.:;..:!:,:,:,::;,..::===:..:==:------.1.. - Layn, sen m!!Iİn? 

M. Çörçil Londl'adan 12 kanu
nusan'de otomobille ayrılmış ve 
yanında hususi Personel'nden üç 
ki;ş o"duğu halde İngilterenin ce
nubunda bir hava istasyonundan 
tayyareve binmim11t'r. Bu tayYa· 
re kendisini evvelce K•hire ve 
Moskovav• götürmüş olan t:ır!h! 
uçaktır. D:l!er İngiliz murahhas
ları ayrı tayyare ~ gelmişlerdir 

'!ttar bu, l'.-inci lcre -·--------
tırriılA BERA TJ DETili 

LAYN"IN ARKADAŞ! bik ettiği iç n, mağazalal' iyi iş
leyordu. 

Heyecınmd 'tı bir şeyler ko
nuşam,yordu. 

Memurfvğund"'n 
942·2873 

cBanJB Elbiseleri• h~lundalı;i llı

tln lolo ikt.!eat Vek&letlnt'en almnu:ş 
olan so Son lıimııı 1941 loırlh Ye -1 

İsnanbulda kara kış 
{Baf ·bırafl 1 inci ~fada) sabah !karlardan tke.pa , 

Esasen gayri muntaz.m o 
yol açıl1ıw:aya k.ıiar Basa 
Müdürü Profesör B. Fatin 
l<arıy a çıkamamiş, Rasa 
müıstahdimleri de Kıınd.illiy 
me.ru~rcUr. Kec.dis.iyıle g 
tüğwnüz B. Fatin Kanu 
nin son on günüı:ıün yılın 
ğuk giiııııü old.uığunu tecrübe 
gösterdiğin! ooyıleıni, ve h 
:tın bu va1Jiyette devamının 
temel 'bulundUğunu !!&ve 
lir. 

Yeııişebi.roıe oturan Oiıaııes il
minde 60 yaşmı:IA bir iht;yar dün 
sabah Yenişelıirde Papas köprü
sü civarındıın geçer.Jcen 60ğuKtan 
donmuş, ölmilştiir. Beykll'1ldcı da 
Dıırmu.1 ismir.de bir köylü soğıı:k· 

tan domn14tuır. t 
Vatman Alinin idaresindeki 

Topkapı tramvayı da saiba'ııle
yin Fınd:kzade mevkiind-e yol
W. çjl;:"'.!Ş, bu yü.xi n bir müd· 
det 'bu hal.ta derier J.ur::y7tııır. 

H'liçte demirli hulc:.n.an Ada
na · puru da demiriı,i taraya • 
rak Clbali önlerine d.ayann:ış, :rı>
mıorkörler tarafınd~n çokıı.mlf" 
tir. 17 ~ur.ıaralı lb.-.ııJiy; treni 
makinist Ifü.<ıeyin Ça.g: taym ida
resinde ola,al:: :iün s:ıbalı Büyilık 
çcl<ır~eden manevra yapıp dö
""~ken tipi<lcr. yrrılı-; bir hdta 
girmiş V" ii<i boş vago;nla çar
mıstır. N'dlce.'.le 5 yo ~'-' ve 1 
ko:ıdoH!ıör yaralamnııjtlt'. 

Kandilli Rasalhanesi ycJ!u, dün 

Dii(j Boğaziçi aB1ıilleri'1e 
b:r ·erce torik b.ılığ. i<araya 
mu.ıtur. Hııık bunları kam 
sop.larla ve bazı sandalcıla 
ağ'l.ı.rla to;&mıştır. Bu sur 
tutulan l.orikler şehir ookakla 
da otuza. kuruşa kacbr satı 
tır. 

SabibL E. 1 Z Z E T. Seşri 
Dir~ktiirü: C'f'vd .. t K•r•h1Jıı11 

BaStlfuğı yer: Son Telgrof mat 

r~--~------------------·---·--! lstanllul levazım AmirııCii"den 
V riren A~keri Kıt,.at ilanlat-\ 

Kapalı :wıi ....W.:e :S0 ton sığır eti saı.ı alnıacalctJr FvwaJ ve hu:;u.t s 
ıa.rı kuınıi.J'(ln:;a ,ıö:vlet~.>r, MuvL<ıkat tun.inalı ~138 l r•dlr, İbale.ıl 8/2/ 
pozartesi giifiü •••t 16 da yavılacaltnd&tt lotd.dllerın ihale -.atıııden lıU' 
evvel temı<ıat vs teldi! ruW:tuf)lar.tc H• ~iyede Ye<!o.I< Suba:v ci<uluııdal<i 

kerl poola 920 satlnalm& ımm:-;ronun& müracaallarc (2194 - 541) 

30,000 kilo koyun eli alınaeaQc\LT. 0<suı.nesı 5/2/943 p<ıflerr\be ırünü 
si 15 de Den'2li askeri •tın alına k.o0> ~a J"9:1ac'*l!T. Tahmin 
42,000 lira ilk ı..mlnatı 3150 l!raciır. Tallpt""'1 belli vakitle ~ ı 
melerl (216S - US) 

15 tocı lro7un eti lıılıpalı arfla -U '"-• tconmlJ!lflır. hıaıe.ı 80/1/943 
marteol f(!nü oaaı 12 de K:ı.rııeri - aat>n alma kom• l)'<lll<ındo. J'111)&1a 

tır. Tabmın bedei.1 18,750 lira llk lem'<tatı 1407 l«•dır. Ta;ipler>n lcan<ri 
kal.alile leklif maktuıılar ıu ihalo saalıa dıen b<r -• evvel ~ ve 
leri. (21~2 - 396) 

Aşııgıdıı rzı!ı etterlıı k:ıpalı zarOa -tWneleri 29/1/943 lünııl saat 
de Ato:ıpazarındu ..ıo •I ..un alme 1"'m ~ ,aııılacıı•<lll', Tal!pl
D.\mi vesJ<a.arı.le 1-li m.L<t.uvı..r.u 1 bale ,..ı..wıen b..- a..ı evvel lııxnlıo"I 
na ve~Jer.1. 

ciNst Utfdarı. 

kilo 
40.oot 

80,oot 

Taları Tuntaala 
Ura Ura 

'4.000 3300 
(8,000 3600 

12151 _mı 

Koıui<lfooda mevcut nıümuneılne ld<e 11635 ad:t -lAJ ı5alldıl< 7"11tıtll 
L>cakttr. Paz:arl>kla ruıslltzr..esl 2/2/943 88h gUıııü t<llal 15 dıc Anltaı<a.:la M. 
V. 4 No lu atın &ima loom~da 111Pılacak:l.lr. Tahmin bedeli 199.994 1 
60 ı.~ bt'I -tı 22,500 l..rııdır, h.lpı....... belli ,._. ~ Ilı 
ıneleri, (2230 - 658) 

-it ...,., ve ~-- 18/1/943 lıarihindıe - llAn ol 
200 ton kU'l'U r.cıre ıa.>p çiloınadltı'lden lel<rar ı-zart.:cla elı:sl.._ ıaı....ııntll:J 
luı'. Evaot ve hı.Dı.wsl 18"\lal'I l<ot....,..,.,dıı ~L>r. Bir tı:iloı,,__, 
mM1 t.yaıı 115 ~. ıoo ton kı>1'11 tnc.rı,, <a az 50 ıonuna Lal'P ç>k<tf 
dl-rdıe ihal""' 7aptlabılir. İhalesi 3/2!94l çıı..,,.,,_ ııııno -• il de yapd 
ğın<lan isteldller•n k&l'I temlnallari\« Hari>-'7ede Ye<ıek SıA>aJ .. ......_ 

kerl polla ~20 saıı .. ıma ~a mı'.Jrııeaaıtarı. (2225 - astı 

Beher k<losuna 90 lınnq lalınılo etil ten 15 - ~ pen.rtıkla sa••• 
aaeaktrr. l!ıaıesı 8/Z/943 pezaı1eııl eti nil -t 15 d• Ankaracla M.M.V. 
No, lu •tın alma komisyonunda yıpı laca.khr. Paf'C1'1ant biltinrretı: de- aJ 
bl:r. Tallp!erln leklif edıeeeklerL miklar lberlndeıo lıall temta•llulle belli 
ı.ıııe ııomı.,ona c<lmelerl. ımı - 8t7 > 

IM1erirıe 15B lrul\Jf tahmin eı!llen 5000 adet bos benzin ı......ke:ıl ltaplll 
:ııarfla salıiacal<ıır. thalesı 3/2/943 çanamba e\m(l saaı 10 da ıvtkaradB ıı 
M. V. 2 No. lu salın a.Lma lromisyon"""3 ıebıl•C-.r. Kaı•ı ıemmatı il 
lndır. Tal:ıplerln ktm.tnl vesi:kalarile l'"k..lit mektuplannı ihale aaatinden 
saat """'1 trom' lYOIJ• vermeleri. (2199 - 5ö2) 

Cem'an 6288 M3 1ıomrutım Bolu h &valisi oımııırı Md. depolarıruhı. o ...:: 
valJGı..k: Cabr.ka,va nakli ve kereste balıi ne lfrag. 11111 fl:apelt zarfla dtsillm<1"'ol 
konrnw;t-:r. İhal ... 5/2/943""""' ~ - il de Ani<.r•oo M. M. V. 4 No. 
satın alma kıorni ıroourıda ya;:ıılac:ı«tır Tallplenn bcıdıelı !U.il4 ~ra ilk tem ....... ı 
ı. 8528 U:ıı 55 k.ı;.ruştur, Tal;plerin k:ınuııt vesi'<alarite uı·r meıc:tuıılannı 
ı.:- saalitı<ien bir ,..at evvel kıorııieyona v.ımelerı. (219l - 5"5) 

l ı. 0°n z Yolı~rı ı şıPtm~ il, M, iı~·ıı~rı 
Şeblr halları 8'Ya. lftde ve palemar -- aJ'aba -tan iicret 

rlfelerl. yapılan u.ırılar dolay1'11e, ladll e.ı1ını.ur. 

Yeııl ıu;lelerla l/9ıaba•/94J -ladma llll>area taQılk ol•-•ta baııt.ı"""•• 
catı ilin olunur. (6711 

DEViet Demir ollan il8nlan 
Jll•ımmea -eli 14115) diri tıla _.. rio n .... lira elan (Si 

ııde& ,_,. kil- lı.arpl• alablleeek bö61ikliikle &OJ'1ar -uıe. elha11 14. 
bal 1143, Perttmlıe r:tlnll .al ( l41 OD clôrtte Bu..._... Gar blnaa 
hllincleki bl1'11Q'oD taralından aı:ık .... ..._ -ile aaıu. almarıı.ktı<. 

na it• ctnııet -,,en1erta CJIO li~ .-iz allmıt tılr ıır. ıısı • ile ıı ..... ıl'JI 
__, -'nal ye kaDllDUD !Qln eltlfl "eatkle lolrllkte ebll-
-"ııe kadar -1syeııa mQraeaallan -r. l>·eu 

Ba ..., ali ...-meıer lıomı.,.oadaıt - elarıık dalı--·- <~'" İki gün soıı.ra Layn muhteşem 
otomobi,inın >çıode Vaodsvcrt 
}.ap sharı<>Sinin karşısında bckli-
1·ordu. Hem ~~ir, hem tüccar, 
hem 511n'atkiir hem de bir şiir 
k!t1bı basmış ad'm ... 

Herkes kendine itibar ediyor, 
huzurundo el bığlıyordu, Dallta
vukl ifa alışmıştı. 

_ Sen ne zannediyordun 
Sam? ben seni hiç bırakır mı
yım! 

DotJa No. 9-12/ısn bir bo•elan ılolo 
yı mahcıı.ı ve p.ı~a cevrilmesJne k:J. 

nr cerllen ilci r4ct. ÖN'rl eamh büyük 

7azıbaıı"' üç adet l\faroftn kollctk ve 

k&n•Pt bh' adet do~ya do1a.bı ve sair 

ıımhane ._,,.,. S/2/!143 tarihine mU

aadtl çutanba cilnli aaaı 10 dan u 

7e ka4aJ" Grlalıda Borkart hanında 

VP üo adtt divan koltuk. bir adet 1 

No. ıu llıllra beraluım lhllT& etllfl h• ---------------------------""' 

Gerçi bu k:taptaki ş:irlerin bir 
f<-v~aliideliği yoktu. Fakat ne de 
olsa şir dtye oku}a~lar vardı. 

Layn ayni zamanda tüccardı. 

Cü~kü tic1ret ona. hıvy1rını, pi
posunu, içkisini. otomob!bn!, şe
hirde bir apart•m•nın ve s1yfi
yede bır köşkünün · dal'<'slni te· 
min ediyo:-du. Yalnır. apartıma

nu>dak! mobilyası b:le bir servet 
ifade ediyordu. 

Gerçi ticarethaneyi !kuran 
L1yn değildi. Babası i.d'. Fakat 
babası bir hazımsızlık yik:ünde11 
öldükten &oflr&, Layn işin başna 
geçmişti. Müşterilere kolaylık 

zö.ıitereo bir list-. de bulup u~ 

Flkat ıki k4i vardı ki, işte 
bunlara söz geçiremed ği ıçin 

kendi kendıni yiyol'Clu. 

Bu kimseler Layn'ı.n milyon
lar• karşısında boyun eğmiYor· 
!ardı. 

Oıomob!lde elektrik sobası var 
dı. Dışırıda S'Oğuk bir nism sa
bahı ... Bir taraftan da k•r yağ· 
mağa başlamıştı. 

Hapishanenin saati. sek:zı çal
dı. Küçti'k kapı açıldı. Kambul'
ca, ceketinin bütün düğmeleri 
ilikli bir adam çıktL 

Layn bu adımı görünce, oku
duğu gazeteyi bir ta.rafa attı, ar. -
badatı dışarıya fırladi. Bu eda
ma dolt-• 1t:ojlll. İki kollırıııı. .. 
çal'&lıı 

Nihoy•t S>m konu••bildi: 
- Olur ya! ded'. belki beni u

!'tlt~ .. rri~P-d·niz. Fakat ~:mdi 
s!ze oe kadar minnettar olduğu
mu tarif edemem. 

- M!nnete falan lüzll'l'!l yok. 
Havdi otomobi'e atla! 

Adam otomobi!e girip oturdu, 
derin b'r ndes aldı. 

- Demek ki yer yüzüııde 

siz!n g:bi insanlar hAll Y•ŞlJ'()r. 
Arbk meleklere inanacağ•m ge
liyor. 

- Haydi bakalım Sam, ş;m
di doğru bizim eve gider z. Gü· 
zel bir yemek yeriz. Biraz kendi· 
ne gelirs:n. Ondan soı>ra da 
sağlam sJğ'am yürürsün. 

- Yürürüm, yürürüm. 
(l>enmı YU) 

lluk. bu kere bqka..-.na dt-Vlr veyahut 
lolclı Türlı:bea.. mct't<ll tııı. lıoıınak 

lt•n t1al~hf,.et dahi verUeblleeetl tek

ııı edilmekle ohnalıla bu hosU51 '""' 

la mallma. t <4'-k 1 teıttılerln G•· ı 
lalada. A.•lcn haıı S ne! kat 1-S nama
ratsra mliruaa& eılemelert liiamııı 

ııın olunur. 

lsta nt ul Mıntaka LimE n Rf is iğindell 
istenhnl Mmtıı.ka Liman Bty-U mtllıayaa "-leJ'onnndaD mevcut 

neye kolullmall: .iil:ere salan alınacak 1>ff' aedJ müstamel mazol ve7a benzl~le 
-ik ıo ıu SD beJClr kuvvetln6e -'6r ınaklııesı lolip ınıhar .-..ıeı..e 
-.. mtınaka.,. on etin nı!Wdelk '- ııı edilnılşhr. 

Tallplerin ihale P.,11 olan 8/%/H~ .,_,,.lesi l'liı>lindcn evvel '8rtnaz1J'f 
c-..k ii&ere <IJ- idal'e p-fliflne nJ.rııea&tı..rı llii.n Ol111'11r. 1831) 

~~~:;;:~~~:·~~·I~:~ e~ l ___ e_ey ... og-ıu_v_ak_ıt_ıa_r _d_i re_k_t ö_rı u .. · O u_i ı_an_ıa_n __ .,~ 
mil ct\•arında ş,'n Buna apartmıanı 

önünde aelk af'thrnıa IJe aaWacak&ır. 

Arllırma btt'..etl muhammen komello 

% 15 ini bnlmıdılt takdirde ikinci 

Muhammen lı11mell Temlnalo Mabıllrw( Cinai E*I No. Yeni No, 
Llrı K""" Lira Kr. 

!3ts ıı ın .. waa~ taııaı. iııtın,. -'- • un ı 111 ~••ı 
113 4ı 1 M vı.n-cı. Ati.ar Alıfap e• Si Si 14/IH uı· 

arıtırmosı 9/Z/941 la'rlblne ıntiııad!f a .. it Bütbül Elıuda,l Ana 1 il U/180 1 ı\ 
tıalı cünü •1nl .. a\lerde aını ;yerıer. sı u t 11 Blllbill ~"al Ana 11.1 l~/I ııı "Jtı. 
ae 1era edlleeetlndcn tallı!> olanlınıı '61 M U, U Jlio4llrta• ıcaıı.U .... M-lt A.... t 4Z /1. U/l Tam ı~ı,, 
J"evml metk-0.rda haı:ır bu.lwna.cak ... Yakard. F••dı ıırrl ımeakwllerla mülklJ'rtlıeri ~la P81'a ile •tdma.k- iir.te (15) l'"ÜB miiddrtle a(lk ari!rma,ra ' "Ilı._ ı 
mura 11ıllncaat oı-1er1 lüaı ı.arı1ıru,1ır. tı.aıeııl UJ/HJ ~- cillıll -• U .. T....ıaoatıodaıı aleldilerfa Vıılııl üar Ye Malılıiül uıe.1" ':"' l 

..... mllr-'ları. (IU> • )t -


