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Şili Mihverle olan 
Münasebetlerini kesiyor 

2nci Kinun 
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Nevyork, 1 (A.A.) - Santiag oda çıkan La Th>fance ra
zetesine göre, Şili Mihnrle dip lomatik mÜlıa~rini 
kesmek Ü'Leredr. Dahil'ye nazırı M. Bltrani Birl~k Ame
rikad;m döndükten sorıra bir bildiri6 neşredilmd mu:Jı. 

temeldir. 

Bankalar ve 
Müesseseleri 

Devlet 
Baremi 

iktisat Vekaleti, kanunu tadi1 
eden bir proje .hazırladı 

Hitlerin Alman Milletine Beyanatı 
''Kıştan sonra kuvvetlerimizi 

toplayarak kati neticeli 
muharebelere girişeceğiz,, 

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

Hitler, kat'i muharebelerden sonra yıkılacak 
devletin herhalde Alamnya olmıyacağını bildirdj 

Propaganda 
meydan 

muharebesi 
MahaTiplerin ne!P'etiği 
her radyo havadiaini 
dinlerken, her haberi 
okurken a.zami dikkatli 
olmanızı acizane tavai
ye ederim, Hele aklını
ıan kabul etmediği hiç 
bir habere asla İnanma
ymu. Bu emniyetsizlik
ten zaTaTlı değil, karlı 
çıkaraınu. 

Memurlara ~kramiye, 
tazminat verilecek -ihtisas yerlerinde çalışanlarla bu mües

seselere gtçenlerin ii crctleri 

r 
1 Türk - Alman., ı K ~ ı i n i .n 

Dıyor kı: 

--------
Yazan: ABiDiN DAVER 

ILJ1 arbin ald ğı şekil yiizün
u--ıJ den iki muharip tarafın 

yaptıjµ propaganda, es
kisinden çok kuvvetli ve mö
baliiğab nlmağa başladı. O ka
dar ki insan birbirinin boğazına 
sar.lınış olan zümrelerlıı ~adyo, 
telsiz, gazet.., harp tebliği gibi 
haber ve propaganda kaynakla
nnın, son sistem bir makineli 
tilfek ya.;1ımları &ibi yaptıklan 
neşriyatı okudukça adeta sel'sem 
oluy<>r. llakikate en fazla yakın 
olm.1sı icap eden harp tebliği&. 
rindcn bile artılı. wşu veya bu cep
hede neler olduğıınu anlamak 
kabil ıieğildir. Bu şiddetli pn>

paganda harbi, iiô ııaye tak'p 
etmektedir: 

ı - Dünya yüzünde artık pek 
az lrnlm ış ve bu itibarla kıymet
leri artmış olan tarafsız millet
ler ü ,.,...:nde tes>ı• icra etmek; 

2 - Harpten bıkmış ve yorgun 
fok gösternıcğe başlamış olan 
muhlrip milletlcıüı maneviyatı 
tizcrinde müsbet" veya menfi te
sirler yap.uak, 

l\-le'<>la doğu ceııhcsindeki harp 
hareketleri bahlunda karşıbklı 

neşı>edilen resmi tebli;ıleri, di· 
ğer haberleri sözde vaziyeti ay
dınlaımak için askeri sözcüler 
taraf ndan yapılan tefsir ve lıah· 
lan okuyunuz; hakiki bal'p du
rumunu kat'iyyen aulayamazsı
mz. Eğeır dikkatli bir adamsaniz 
ve lıarp tebliğlerinde sahrlann 
8'l'asmı okuınağı biliyorsanız ve 
bu :afkala\ıalığı i_:ndc tek anla· 
yab leceğiıı(z şe3·, ~ııdur: Umu
miyetle Kızılordu taarruz edO
l'OCI'; Mihver orduları da müda. 
faa halinde bulıuıuyor, 

Fakat bir Sovyet tebliğine ba
karsanız şu garip cümleyi bulıır
auııuı: 

•Orta Don'un bir keslımıi.nde 
~an şiddetli bir taarn.ırzJa 
lbirlikJ..,.im.zden b.irinı' biraz ge
:ril<rtmeğe muvaffak olmuşsa da 
yandan yaptığımı2 bir taarru11:
la düşman boı2ıguna uğratılnuş
tır. M:ı.harebe salınsın da 20 (Eevt 
yrmi) düşman ölüsü kalmıştır .• 

Bu kesim nerededir-? Gerile
yen l>irl'k bölük müdür, tabur 
mudur, alay nudll', tümen ntidir 
kolordu mudur, ncd 'r? Döpn,..'. 
nın uğradığı söyienileıı. •bozcııno 
ne derece ebeınıniyetlidir. Mu
harebe sahasında 20 ölünün kal
..,,, o}mll!lı, mJ)yonlarm çarpıştığı 
h ':r cephede resmi harp tebliğine 
glrnıeıte değer bir şey midir? 

Tebliğin bu •20 ölü• kaydı 
insana şu lııissi verlyor: Bu şid
detli taarruzu yapan önce mu
vaffak olan, sonra da Rusların 
yan taarruz\le bozguna. uğra . 
yau Alman birliği bir bölükten 
ibarcıtir. 

Mily~nh',ııı b"iiuştuğu bilmem 
kaç b111 k lonıetr~lik bir cephe 
:üzerinde 20 ölünün buakıl sı 
Uc neticelenen b 'r h:ıreketten 
b:ıhseııııck ac~yip bir nuina>.zlık 
de~il mid'r? Öyledir amma mak. 
lılt propagandadır • 

(Devauı.ı I iUıcii IAJ'fMa) 

Ankara 1 (İkdam muhabirin- de blr istikrar w muvazene un· 
den) - İktis:ıt Vekaleti bankalar fi'Ul"U ola-rak birçok foydaları gö-
ve devkt müess~scleri memurla- rüldüğii §ü;phesiııdir. Bununla be-
rın• aıt Barem kanununda deği- raber üç yıldan fazla devam eden 
şiklik yapılması hakkında bir ka· tatbikat kanunun baz> hüküm-
ııwı projesi hazı,rlamıştır. Proje- Jetinde ela•tiJriyet teminini ie•p 
nin mucip sebepleri şöyle i.aılı ettirdiği gibi !beliren bir talnm ye· 
edilmektedir: ni ihtiyaçları karşılamak ii7.ero 

cBnkalar ve devlet müessesele- yeni bazı hükümlerin. tcdlvinin za-
ri Barem kanununun mer!yete ruri kılmıştır. Gerçekten henüz 
igridği eylU? 939 tarihinden beri kısa bir mazisi bulunan e.ııdüscri-
ban.k.!arla devlet müesseselerin- (Devamı 3 üncü sayfada) 

Sovyetler yeniden 
şehirler zaptetti 

i 

kredi 
anlaşması 
Almanya bize 
100 milyon 
marklık harp 
malzemesi 

satacak -·-
Nihai anlaşma 31 
Kanunu evvelde -------
s~rlinde imzalandı 

Obliviskaya alandı - Kalmuk Cum- Ankara, 1 (A.A.) ~ Hazinn 

h ' t• .L ' 1 d 1942 de tebliğ ed imiş oıdup veç 
urıye 1 mer1(ezı 5Qr1 it bile Türk v& Alman hükumet-

s 1 dd klc le d .J l I :.J i !eri ,harp malzemesi satınahnası 
ta ingra o tera i oy e a a ~"~u., ~D hükiimetm.:a 
McıAova, ı IA.A.) - Sov:r•t ba- . nnda _,.n elm•kle olan CUl>lt- !fukıye emnne .ıoo mı.iyon Re

lıerl#r büroınuıun busıısl tebllfl: ı m:ılar hakkında lafs.ilat vulım..kt.e- ıch lUlll'klık b>r kredı açması 
31 İlk'ki.nunda kuvvetlerimiz, Ol>- dlr, hıısusunda mutab k kı\luıışlar-

Uvlsk&ya şebrlle demir 101 dura!ım, 19 İl<lııclleşrlnden beri Almanlar ı dır. Arada geçen müddet zar1ııı.
NIJnfaya • Tchlke<'kaya idare mer- ns.ooo ölü ve 135,000 esir vermişler da kr~dimin 111\tbik ~kitleriyle 
.lr<zlerini ele ıeçlrmlşlerdir, Prlyut • dlr, Alman kayıbı böyltllkle SU,000 l tes\'\m ed~Jecek malzemenin ciııs-
noye idare merke>l de lşıal edilen bulmaktadır. !eri ik;t 1 t b•t ed'I · 
:rerler arasınd&drr, Anlıırında büşiik· Ayni zanwıda dilfmandan 1539 ~e m ar. ar~ es 1

, 
1 mış 

n.yıda uçak molzemtsi bulunan pek fC)ılr ve köy ıerl ı.lınmıştu. oldugurıdan, nıhaı kıı'cdı anlaş -
cok mlklarıb ıanimeııu alınmı•tır. 1800 nı;ak, 3250 tank, 37.000 top ve man 31 Kanunuevvel 1942 tar?-
Bunl•r ısayılınktadır. 5000 kamyon da tahrip edilmiştir hinde B<Tliııde Türkiye adına 

llloslrova, ı (A.A.) - Hususi teb- ALMAN TEBLİGİNE GÖRE Hariciye Vcl<nletinden umum 
llt: Berin, l (A.A.J -"Alınan t~bliil: müdür Faik H<r•ar, Rc'ch adına 

8 halt.dan beri Stallnn:ıd dolavl•· Terek bölKesinde, Slalngrad ve da orta elçi doktor Clodius tara-:============= büyük Don kavsinde yer hücumları· -- na devam eden düşman yeniden alır f.nd:ın imzalanmıştır, 

R.r mm el ... ~erde J<ayıplara ufralılmı~tır. 
u a~ Ruslar bu htioumlarda 33 iank G ceral ögol 

Va ıf r g ton dan 
sonra Ottava
ya da gldt cek 

kayb~tnıl~Jerdfr, t U t U D a C a k ? Merkez kesimlde Alman kıtalan 
yapttktarı ka:"f:I hUr11mJarda düşm-. 

nı bir ook m~ktin yerterdPTI ,.e mev
zilerden ('ıkurmı.şlar, 13 tan'k bhrlp 
etmi!'tler, ve dUc;nıan karşı hücumları 

---•ı---

Londra, n,ar:eşa!in 
Tun usa gideceği 
mütalaasında 

LonJra, 1 (A.A) - _q.,ınmelin 

Mı sn ';a doğusundaki en :yi mü
mafaa batımı çarp~dan terk
ettığ hakkındaki haber? Mütte
fik ıtuvvetlerir., Rommel kuıv · 
vetle.-ini Nehrinğ kuvvetlerine 
bağlayan kıyı yolunu kesmek 
maksad'iyle Tunus cenup doğu
sunda sür'atle ilerl.ed '!Geı-ilıi bil 
diren haberde ir.zimam etmekte
dir. Son raporlara göre, Ameri
kalılar şimdi Gabese 61) lt.'lomet
re mesafede bulunmaktadıT. 

Rommele müdafaası mümkün 
g 'bi göriiınen yalnız i.ki hat kal

(Devaını 3 üncü sayfııda) 

r ikdam-Spor"' 
Bugün 4 üncü -
sahifemiz 
~~~~~~~~,.;: 

Spora tahsis 
edi lmi ştir 

------
.Bugünkü Galatasaray · Fener 

ma~ına ait yazı ile dizer spor 
mevzularını 4 üııcii sayfamız
da bulatakswız. 

nı nüslı:Urtrnücıl<'rdlr, 

iımen cölünün cenubund~ d&man 
mühim ~ayı'fa tank kuvvf"tlerfni mu· 
harebfye sokarak hücum.Jarın.ı tH; .. 

(Devamı 3 üncü sayfada) 

Ottawa, 1 (A.A.) - Resmen 
bildirıldiğine göre, general de 
Gol, Va§ington ziyaretnrlen sonra 
buraya gele<.-eMir. Zi,nret ta
rihi 'lelli değildir. 

General Jiro gUnlUk 
emrinde diyor ki: 

---~-----.~~---~~~ 

"Eu muharebede lütün F ransanın gözleri 
bi:ı.e çevrilmiştir. Almanya ve Fransadahi mi!. 
yonlarca esir kurtulu§unu bizdenl:eklıyor" 
Amerika harf>iye nazll'nın iızahatı ı 
Vaşmgton, 1 (A.A.) - Gaı:ete

ciler '.oplantısında Amiral Darla
nm ölümü hakkında mütalea
lar yürüter.ı harbıye nazırı M. 
Stimson ş(iy le demiştir: Darla
nın yegane gayesinin Mihverin 
hezimeli ve Fransanın halası ol
du;iu suretinde bir çok defalar 
tekrar elmiş olduğu iddiasır.dan 
şüpheye dü memize hiçbır sebep 
yOO:tur. 
Harbıye nazırı, Fransıı:ları.n 

Şimali Afrikada l\füt<ufiklerl" 
)apmakta cıJdukl:ırı 4!birliği ha.it· 
kında tafclat vermiş ve bu ha
lin Amfra\ Darlanııı lehnıe yd 
edilmesi icabett n.i soyleyerek 
şöyle dcmış<ır: 
Başka bir entrikan " çe•:rıl -

mekt~ cıJduı;tına daır zil-inlere 
bulanıklık verecek haberlere 
r41imeıı. bu parlu 4bır liği Gene-

ral Jironun zamruunda da de
vam edecektir. 

General Jil'onun gürı,Iük emri 
Rabat, 1 (A.A.) - Fas radyo

su General Jironun günlük em
rini neşretmiştir. 

~eraı Jiro bu günlük em
rinde şöyle diyor: 

•Bu muhare'bede bütıin Fran
sanın ı;özkri bize çevrilmi~tir. 
Alıııanyada ve bizzat ~·ransada 
bul ~an milyonlarca esirin dü
şüncesi bizden bir s:ınıye ayrıl
tr.ama:ct~. o, !ar kurtuluşlarını 
bizd?:ı beki.ı) lar. 

General Katru .1 sırda 

Beyn."t, l (A.A.) - Sutiy de
ki savaşan Fransrz kuv~etleri ku 
mandanı Gene 1 Kd"tl lnııilız 
askeri efle 15 le o u 'nelerde 
bulunıuık üzere :Mısıra gitmııı • 
tir. 

• 
"1943 Yılının baş-

langıcı zaf ~r 
müjdeliyor!,, 
Berlin 1 (A.A.) - Yeni yıl do

layı.sile Führer Alman milletine 
bir beyann~e neşretmöştir. Fü· 
rer demiştir ki: 

Sovyet ttdbadı Reisi KaliıılD 
Yoldaı 

<Kader beni dördüncü defadır 
ki, Alman milletine harp içinde 
yeni yıl beyannamesi neşretmek 
zorunda bırakıyor. Bu dört yıl 
içinde Alman mJl!eti ölüm ve di
rimin b•bis mevzuu olduğunu 

a<;ıkça anl•mıştır. Bu saıvaş, Al- I 
man ıaihinde çoJc defalar görüldü- -------------------------
ğü ü zert! gözü roymaıı düşınaıv 
lar tarafından yiiıkletı imiştir .• 

Hitler bu başlangıclan sonra 
geçen asırlardan beri oluıp gelen 
harplerin malıi~ini bellrtıniş, 

Abnanyanm girdiği lıarplerden 
bahsetmiş, İng>lterooin illı:. ön
celeri meşrutiyet ve parlcmento 
rej:mine, ~di de Alman devle
tine karşı savaşdığuıı B!lylem!J, 
ve 1917 de Arnerıkanm Villıelm 
Almanyasın• karşı harbe gi~i-

Varlık Vergisi 
-------~-~----~--

Salı gününden itibaren vergiyi 
ödemiyenlerin her nevi mal~arı

na haciz konulacak 
(Devamı 3 ü11<>:i. aayfatla) -------

HARFi 
H_aciz edllen menkul ve gayri mE" nkul 
bütün mallar müzayede ile satllacc k 

lngiliz ve 
Alman 

Gemi eri 
Büyük 
re beye 

Lir n·. uha .. 
tutu~tu 

Londr.t, 1 (A.A.) - Am.tralllk dat. 
resinin tcbliil: 

Bugün inıliz harp ıemilcrl tlmJa 
ıula.rmda düşman kuvvellerlle temas 
tesis .eLrplşlerdir. Cercyıı eden denls 
mubarebes-nde bir dü.":inıan lı:ruva· 
zörü hasara uğramış ve mu ha re be 
&ahasrnı tcrııetmlşfir. Bir chifman 
torptdOStına alır isabet olmıqtur. Bo. 
tahrip son dtfa l'Örüldüiü uman ~at 
mak ta.metleri rösteriyordu. Harekit 
devam etmektı·dir. 
AKDL'\İZDE BİR DESTROYER 

BATIRILDI 
Londro, l ( A.A.) - Reııml: 

Bir İngiliz denizaltısı Akdenhde 
bir dü.,man clestroyertni torıdllemif 

ve muhtrmeı olarak batırmuııtll'. in. 
rtliz kuvvetleri ayni u.manra ikl 
bijyül< 1,qe cemlshıl de ı.atırlll.lo;llJ'o 

dil', -------
Ar~kan ve 
V. Papen 

Eugün şehrimize 
gelmiş olacak 

• 
Aynı treı: de in glllz 
mebus,arı da var 

Ankara, 1 (İkdam muhabirin,. 
den) - Bcr!in bü~ :.k elçl:rlz 
Saffet Arıkan b:ı a ki cKs
pr le İstanbula h:ı•ekrt ı:tm · • 
tir. 

Ayni trenle Almar.yanın An· 
kara '>iiyük çeli Fc.n Papen ve l 
şt"hrimizde rnlsafır bu . na,.. in
ııiliz mebuslarından üçıı de lstan 
bu.la gitınıslcrdir. 

Ankara, 1 (İkdam muhabiriı1' 
den) - Varlık vergisu:in ka• 
zanı; beyannameleri!ldc zarar o
larak kabul edHmemesi llar&l'~ 
tmlrnış ve Maliye Voek.1le1iııce 
alfilı:adarara Wbliğat yaoılmıştır. 

Pa.z.ırtesi sabahına kadar bü
tün resmi daireler kapalı oldu
ğundan maliye tahsil şubek;r:o
de pazartesi gününe kadar varlık 
vergisi tahsil edilemiyecektir, 

(Devamı 3 üncü sa5·faaa) 

r'---------------------------------
Tarladan 

Geliyorum 
Büyük Röportaj 

Yazan: A. Şeltip 

Türk köylerinde geçen 18 ıaylık 
hayatın meraklı tafıilitı 

Bu röportaj serisi Tilrk matbua tında intişar etmiş en re· 
allııt yazı olacaktır. Güzel lbir üslup, meraklı l>i:r mevm ve 
orijin.al tablolar" 

Köqün Muhtarı söylüyor: 
"Ben, kendimi bildim bileli, bu kadar 
toprak sürdüğümüzü hahrlamıyorum. 
Allah da verirse önümüzdeki harman 

çok mahsul ala cağız.;, 

Arkadaşımız A. Şekip, 18 ay köy köy dola,tı 
köylüler arasında ya,adı, onf arın hayatlarını düşünce 
ve görü§lerini yakından tanıdı. Türk köyünü, Türk köy
lüsünü birçoğumuz tanımayız. Türk köyü hakkında bil
diğimiz ıeyler efsane gib i, hikaye gibi hayal· 
lerdir. Hakiki Türk köyii ne dir, bugün ne vaziyette
dir, nasıl çalı.maktadır, hakikaten zengin olmus mu
dur, içki içmeğe mi, bara git meğe mi başlamıştır? .. 

- Pek yakında İKDAM'da--' 



SUIL TAN REŞAT 
VE 

ITTiHATCILAR 
1 l~za n: ~ 1 ŞA AKRI No. 99 1 

SEHiR 
iDavaları 

Bu harp niçin durdurulamaz? 
Yasanı HAYRI MUHIDDlr. 

Zincirli kuyuda 

Feci bir 
cinayet 

Hareket ordll6U kol kuman - lA!e<t!yle, merasim salonuna 4 '"" 

Tatil günleri 
ve sinemalar 

1943 ün kapısı ÔllÜlllde kıwban j 
.keser gibi bugünkıi dün.yorun eı:. 
büyıık na-zari mesclesine besme
leyle bir bıçaık: atarsak, yeni yıla 
daha realisııç& glrm~ o1uruız. 

O halde, bu iknei dür.ya har· 
bl bir daha harp :ibtımalinin 
bittiği an ve şart içinde bitmeye 
mecourdur. 

---ı•ı---

Bir genç gırtlağı 
kesilert:k ve otuz 
bıçak vuruşu ile 

dan!arından erkAııı harp blllr se\·ıcedi.liyorlardı. 
ba,ısl Hafıız Hakkı beyi.o mai- Ayan ve mebusan lzalanı:ı • 
yetindeki bir müfreze Do1ına· dan bazıları, N>yazi beyı sadece 
bahçe saray.nın etrafını kuı;ı:.11>· seliınlama.kla de ikıt.ifa etmiyor-
:ror, saray.n rlhtimı "le kapı.lan- yorla.""dı. Baztları onun ellerine 
na .nuhaiıııar yerlqştiriyordı, sarılı.)orlar, bu. ır:ütevaii kahi"a· 
Yıne e:ı<an harp lbmbaş:ann- maıun muhalafetine ratmeo, 0 eL 

<hr.ı Aziz Samih beyin kııırrar.da leri ömpek ıslı~rlardı. 
etti(: bir müfreze de Sırkeci i& 

Bıitün hu kalabalı:k &rasında 
kelesinden itibaren Ik1Ya.z.ıt · ey. 
danına kadar diziliyor, ·yeni hii en çok ııaz:ın dlkkatt celbeden, 
kıimdarııı gcçecegi bu Y'O•i.I mu- (Saıd paşa) idi .. Kuçük Said pa· 
ha.faza alt.na alıywdu. §a denilen bu z:ıt, otuz üç bu-

Hava, sıcaktı, se-nada beıTak çuk sene cvveı ismi ve cısmi pek 
b ır n~ar. güneşi vard: 'Her Lı- silik bir adam ıılduğu halde, 

Sul~ Iıa.~ir tahta ci'ılıis eder 
raf!J, tüfek.leı e takJm~ olan .6wJl 
güler v k;ısat<.Talar parlıyıorr!u ctm'!Z onu k..t pliğe kabu;J et-
Vakiıt v.ık.it duyulan kumanda miş, 0 gi..n en bug ne kadar tam 
oorulan, cıar caddeler n binala· doki.z defa sadaret mevkiine ge

çirm~ti. 
rına çarparak azametli ak.imC1' 
husule getiriyordu. Küçük S id paşa bu müddet 

Halk ookaklara dolmuştu. O- :zarfıııda büyük bir servet iktisap 
tuz üç bu.çok scnedenber: gö.. etmt,jti. Ve şu anda ela, Ayan 
nılınem ş oıan tarihi ibir hadise, meclisi reis 6Ifatuıı haizdi 
bu (14 Nisan 13'ı5 günü), bir Sultac l!dnıldin bııınc:ı lübrwıa 
cia1ıa tekerrür edıyordu. maiiıar olan bu kıüçıik Said pa· ı 

Yaşlılar. Sultan Azizin ve Sul· şa idi ki, Manastır ve Selan:kte 
tan MUTadın haredıldlk!eri guıı· ilk 'nktl.ap hareketi başlar baş· 
!eri .. ve aynı günlerde ya.pılan Ismaz Slilltan Hamidi iğfal et .. 
cüius şenl!lkleriaı hatırlıyarak o- mek istemiş, yapılan hreketin 
tıız buıçuık sene som-a tekerrii:r e- bır bülo1'tan ibaret olduğwıu id-
den tadhl bir vakay. bir daha dia etmiş, Meşrutiyetin ilanını 
gömı .. k için der dizi erinın ar- .kabul etmemesi için Sultan Ha· 
kısında bektliyorlardı. Gençler midi ıknaa gayret göstermişti. 
lse, hıç görmedikleri bu müı!: ·rı Habuki bu zat, irtica harekE.ki 
hooıseyi gönı'Jilmek için biıyük olur olmaz, güye kenc:isi içm 
bır sabırsızlık gösteri~r!ard,, bir tchl~k mevcuim~ gibi (A-

Saat (alaturk>) 6 ya geldiğı za· yastafo~ • Yeşilköy) e firar et-
man, ay•n ve mılbusan Azaları miş, orada toplanan muvakkat 
meel•sı to.rkotm·slerdi. Ba:Zı n, mechste. S.Jt~n Hııınid'ıı bcdıe-

•a'bal3'rlk ve bazıları da grwp mehal hal'edilmesini talep ve 
gr:ı'P olduıkları haı.de yikiiyerek israr eyleıniştı~ :Mahmut Şevket 
Divanyolundan Beyuz.da doğru pa-~yı da bu hususta &na ettik· 
ilerüoyorcardı ..• Hepsin n simalır ten sonra, Ayasoıfyadaki meclis 
rın:ta memnun 'birto•Desı;üm var- saloouna gelerek, toplan.an uır.u-

-------
esine Bilet ver·ı 

rağmen seyirciler 
yer bulamıyor 

Şooıin tıellı oaşlı eğlence yerle
ri arasında slllemLann müstesna 
bir mevkii v..rdır. Küçük, !bııyük, 
gercÇ,.ihtiyar. kadıaı, erkek herkeıı 
sınnnaya ı::tdğı çn bu yerler 
bn<;, sıb'ı:i '<e belect kaide ve tali· 
mata uymak rnocbuıiyetindctlir
ler. I<reıa gırış ve çık~ ke.pılau
nın ay""l olması, makine da1rcsini0 

yangı~ tehli.kesmden um hulu. 
n'c•k §•kılde yııpı'ma.~ perde ile 
otu·ııeak y<'rler nrasındakl mesafe 
miktarının değlştiri mesi gibi •.. 

Fakat belediyenin bunlat>dan 
başka hususata da dıkkat etm~ 
ve şin€rnalarm bu hususatı naza. 
rı ltibare al.p alma-dığını gözden 
geç!rmesi de zaruridir; Sinemalar
da seans arası havaland>rma işi
nin yapılıp yapılmadığ.i ve seyir
ciler'n ayakta durup d'urmadık
lan gibi. 

Hemen kaydodeHm kl, bilhassa 
talı! günlerinde bazı sinemalar bu 
gibi hususlara riayet elll'tmekte, 
halkm rahatı ile s;hhatini düşün
memekte ve bilet sıbp para ka
zanrr~ğı baş hedef tu•m&ktadır. 

Mes, leyi j!ıtimaller.mlhverinin 
üurinı:!e birdenhire son hadd:ine 
sür~li n; 

lngiltb·e, Almeıı.yaya, yallnız 
Avrupayı değil, Asya ve Afri -
~ krtalanru da yıılbaşi,hediyesi 
o'ıırait sunuyor, faı"7.edelim, Ge
ne harp durmaz, durama~. Çün
kü düM>a nizamında hiç-bir .şey 
halledilme.'lliş olur. Çılnkü, ölçü
lü oir' z~ınaıı sonra gene harp o
lur. H:ılbuki, kmkuııç ilerleme· 
!er ve •!Çam. lıı:r k~dfocen pu
gün«ü teknik, buaıdar. yirmi 
beş yı:l sonra üçür.cü bıı cihan 
hal"bi •htimal.ini idam etmekk'<iir. 
Yarın iu teknik, şclıirleri ve in
sarJarı yeniclen ve toptan yalayıp 
yıutacak tayfunlu 1:ıir kudret a· 
lıyor. Onun iı;in lbir daha harp 
olamaz, yaılııJt yarın bir Jıarp i'h· 
ti raline nazari bir i.mlcln hıra· 
kacak bir adam bi~ diri diri 
yalclaw kadar cii.ni olmak ge
rekir. 

Aksine döıııelim: 
Almaııya bı.ıgü.n İntı il tere ve 

ya Amerikaya keiıdisirJ bir pro
tekt~ra devi ti olarak ıihak e
deceğini ilfın etse, yme bu 
harp duramaz. Çünkü, gene dün
yann hiçbi;r meı;elesi tasfi}·e e
dlimiş olmaz. Şu halde lwrJrnnç 
prensibi karşımızda çatıllmış 

goömıekten. ürkmiyeliın : 
Bu harp &Ela arazi, haıyat sa· 

hası ;·eya kıta meselesi olarak 
hiç ,>Np"€anda safdilliğine sigor· 
ta ~ttirilernez. Bu tıarp, zarurl 
olarak, dünya rneselelerınin baş 
tar. başa ve topt~ıı tasfiyesi ve 
bir :lünya meselesi olmak gibı 
me;efolerinıın toptan tasfiyesi vp 
tarihi bir taillie malıkürnd ur. 

Onun içindir İÜ bütÜ•t dünıya 
harp '.Il"kiınuııI> ann.üle edilmesi 
şartla meydana gelinceye ka· 
dar bu harp durdı.mılamaz. 

Nazari şuıır, lıöyle Jı,ı, komp· 
leks'in ağlama duva:rı d.ibinde 
buılunuyor. 

MEVZUL~ RI J...-=C== GUNUN 

Mem:ekete hizinet ve fedakar
ve şeh~rli lık bahsinde köyıÜ 

YAZA..'11: Bilmid Nu:ı lRMAK 

U..rbtn 4 ü.nrü yılında adUi seta... kOylü;.;ünüü, !'lttlyeslne ha!I olan :.ilki· 
meı \'.fl euuıtye\am. 'I itibarile .t·oJlşııe. f neı, \•a 11', az.nı, çalı~uılı.k ve f ~da-
_.~ buhmma.ktayıı.. Bu hususi.akl fe- Urukl:ı M lli Şetınln. hukiımetıntn 

rahlıjı \'C hıuuru husu.le g~tn-eıı a,.. t"traJında bulduk. HuuuUanmız.ın em 
millerın ba~ıadıı biüiımeUmizJn ve nlyet•nl garanti edrn kahraman er. 
milJetimlztn, 1\lilli Şel vo Ciunharret- d nuı.u. be-temek vaz.ifesınl 7ine 
ıımlz.n ı..11mefli direktiflerine .. TiP"k koyl~ başarmaktadır. 

• •• 

öldürüldü 
Evvelki gece sal>a.ha karşı Zin

cirlıkuyuda Dervjşbey çiftliğinde 

Domuz mandırasıtıidı bir cinayet 
lşknmıştir. 

Bu. mandırada çalışan Rızeü 

Rauf oğ;u SıılI!ı Uysıl mnndıra· 
da uyurkeu sabaha karşı meç ul 
.oir ~alısın tecırvu.zi.;ne uğranuştır. 
Keskin bir bıçak:~ Salıh Uysalın 
ü:zerınt hı...cum l'd ... n mütoea:viz 
Saliliın gırtlağını ke9Illtş ve sonra 
bıçağını rastgele saplıyaral. vüe~
dünde tam otı.ıız yara açıt?::şt•r Ka
n bu cinayeti ışlrdikten sonra ge.. 
cenin karanlığı içinde kaçmıştır. 

H•criscy; haber alan Zıl](!ıd1-
kuyu jandarma karakolu kuman
danı Sefer onbaşı ve arkadaşları 
hemen vak'a yerıne g'tm'iler, ha· 
diseyi alakadar makamlara bildir. 
m.işlerdir. 

T.ııhkikata jandarma komutanı 
önyüzbaşı Bürhanetlin Anılan ile 
nöbetçi müddeiumumi muav'ni 
Ziya Yazgan elkoymuştur 

Cinayet yerinde yapılan tahkİ· 
kat ve ilk eınarE:ler bu cinayetin 
bir intikam yüzündrn işlendiği 
şüphesini doğurmu~tur. Kdilin 
yakalanmasına çalışılmaktadır. 

Yeni karrieler
le ekmek satışı 
pün başladı 

• ---·-·---dı. Muıv.d'faki:,dkl·inden, pek mi mecliste h.al' kararlvle neti-
mes::ur göı\ıııuy<>rbrdı. celenen meşhur nu•tkunu söyle-

Birçok sinemalarda oturacak 
yer ka1madrğ: ba1de kışcde ayni 
yerler ıçın bilet vel"!ımeğe devam 
..?lunmasıo ve s<'Yirc:Jerin ~yakta 

durm:ığa mecbur tutııJmalan ar
tılı: colagan işler, •rasına Karışa· 
eak kad•r çoğalmıştı'r. Hele ha· 
valımdırma işi billlıassa tatil gıinle
rinde hiç yapılmamakta ve s-t\o
na gir.ildiği \'akit h•vanın ağırlığı 
derhal h;ssedilmektedir. Bu iti· 
barla belediyenin kontrollarmı bu 
sahada teksif etmesi ve bu gibi 
hareketlerde buhma.n s;nemalara 
~za vemıesi lazımdır ve z•rtııi
.fir. Belediye bu gibi yasakları 
tatb'k hususunda daha hassas dav
rarnıalı ve halkın istirahat ve 
sıhhatini korumalıdır. ŞEHiRLi 

tload edt'rek Cihan baruinden evvel 
o'.dujıı clbl sonra da.hl lam. &r-VS"i ve 

1 
tesanüdlc hanl" , V-\1.ışması, huır-

Wı rolir. 1 
Nillusummun llçı.ı bırıaıoı ıeşkıı .,. Herkes iste lll yer-

den şe?urtermi:ıdeAI Türk halkı dzJı.l, I 
Beyazıt meydanı, bir' mahşer miş, ;,öylece, dnkuz defa sadra· 

gibi kaıabalııttı. Her tarafta ,.ıd- z":';'lık şıerefini ilırn eylediği 
detlı inzıbat tedbirlen al~ı. huı<u,ı.darının pek şerefsiı. lbir 
H b . aıret:te sukutuna ri!lhberlik et-

ar ıye ıı.ezareti.n.in Beyaz,t . r 
nıye<l.ar.ın<laki (Taht kapu;ı) n- mış ı . • . 
den itibaren dain! kapı.sına ka· lş_te şımdl bu Said Paşa, çarpuk 
dar, hllirıyet kahramanı Niyazi ı . .. '-ıdly le .bag:Oo'u.'11~n üstü:ıe 
lıeyın k~andasındıdti (Resne) I yuklencrek adeta surukler.e SÜ· 
taburu dlzilmi§ti. Meşrutiyet m,. ruklene merdıvenlerı tırmam _ 
·ı!iıbı.nın ilk ilıareketır.:i vili.ıuda j Y?r• °.muzlarını çökert.:!n manevi 

getren bu ta'bur, hareket ordusb- bır ~u:~ alt nda ez.iüvornıuş gibı 
le bcnıber gel.ıniş- İrticaın te- gorunuyordu. 
pelenınesinde de ıtemayüe et-
mışti. 

Hürny~in cidden hakiki bir 
fi:ahramanı olan Niyazi Eye, ha· 
reket esnasw:daki yan milli ve 
yarı askeri kıyafetiyk büyük ka
pının Onünde duruyor, neş'eli te
b imlerle gillerek arkadaşla
ri'y!e k.onuşuyordu. 

Ayan ve mebusan azaları. a
rabalarla ve yaya oLrak Taht 
kap sındao giriyorlar. O geniş 
meydana dizilmiş olan a»kcr saf 
!arının ars.lan'ldan ağır ağır ge
ç yorlnr, kapıda duran Niyazi 
beye derin lbir hürmetle se!Wn 
veriyorlar, sonra daire kap1.>ıo· 

dan gırerolc toojrifatçıhk vazife .. 
ıiııl ifa eden genç zabitlerin de-

' (arkası var) 

1 KÜf'ÜK HAPJ.Pl ER ' 

* Taksimde Finıı>ğada bt.r ev· 
de oturan Fliza adınoo ıhtiyar 
bir kadın Beşikt>< Akaretler yır 
k'1şunc:Ltn çı.kaı\<,u üzerine fe
n.ılık gelip yere düşmuş, başın· 

1' dan ağır surette yaralanmıştır. 

* Aksarayd.ı Gazı 6< k~gında o
turan Ahmet adında b'risi yolda 
b:rdenbire sıncı laıurak yere yu
varlıınmış ka!dırıldığı ihastaha· 
nede zeh;rlendıği anla~·~.ştr. 
' Atunedin neden .z.ı'ı ı eıı.ı:tği 

yolunda tahkikata b'ş1aıımştır. 

Çı lı an ekmek 
karneleri lçJn 
Ark raya m ıa. 

mat verlldl 
B:r k;ııç gün fVVel memur kar

ııeorrinden 500 lük bir paketin 
Be·ediye Iktisat ll"Üdürlüğü bi· 
nas ndn ç1lıud 'iı,ı, fak.at hırs:~in 
ibulcrtlrı:' ~ını 'Y•7i'.""•<t,k. Qğ· 
renrliğoirr.;ze gÖ7€. Bei<d'ye vazi
yeti Atı.karaya bildirmiş ve kar
n~lcriıı giinderilırken ncksan 
gönderilip gilderilmcdi~ni sor· 
muştur. Belediyede hasıl olan 
kanaata göre karneler Ankarada.ıı 
noksan gönderilm>ş.ti~. 

Türk nüfusunıın iı(le ikisini letıl<ll 

edrn TL:.rk köyh.l!lllı, birinci Cllıan 

harbınden soo.nı1.I J'ılhtTda SaJISU n
luaplıu: içinde kalmşıtı. hraı ve ıs. 

Ull ordol&1'1n:ı 1<&"1 Ebedi Şefln et. 
rafa.nda v~ lnımanda...,ında fed.ak rhk:. 
feracat, Onıelı: kahra.mantık eeıerlert 

rö<ttermifı n5llJf79 devroJona.cak ıncn 

kibtlPrJ ya.:ratm11 ve lstiklil mücade- 1 
lesini kazaıu~tır. 

İslikfil nıüeadelesl içinde ~ / 
löyrl!ııü. kendısinl \.~e mu.stehlik şe· 

hlrllleri be!lt'dl. Cephelerde ç.rplljm 
kahr.::.man Tiirt. ordm.unu besledi.. 

Ayni zamanda kadını, eocutu, ren.el, 
Uıtiyarı ile cephelere eradl. Jevaum., 
mUJtimmat taşı:lı. 

Çundnrrlyet 11.urulitu. Tür:, köylil-
8Ü.nüı.ı ı~tH •. :Jal \'e imar feda.ki.T'hfl 
devrr ı ba~bdı. Köylıi, 1930 yılından 1 
it 'haren ihrao l'ıli!t>rtk kadnr f; ı:la 

bu~d:ıy ist;Jı..~l et'-l, İhr:ıcaı malları
nnzın h.tth<ıal.nI de Ti.."'k Jo:VJltitt'Üne 
but\•lu;t" uz. Türk kôvJü-.ü, mı;n fiana-
;,. l 1ri:1 ... h. m :macı e kmin•P.ie dahi 
y• ~c tedakirl:kla.. ('ah· tı. 

• •• 
Tiirk köy hisU. şhnendlfer ve imar 

5iya~timtz·n. pro;-ramımızın gerçek
lrfTTlesln,~e de tr.c.'akirlıkJa. ('·Iı ... h. 

Türk milletlnin a!ri ve llertemlş 
m'lleter at"asınd:ı. Yf'r almsınt t.:-mln 
eden lnkiJii.:p hanıle-lerimlz.e derhal 
lntJ"hak etli. 

İkncl Cihan 1 &rbi ba.şladL Türk 

- N<: >budalaca sözk-r! dedi, bu 
, ün ibaşardı.ğınız ciaı:yeti unutu
)'orsı.ınu:ı: galiba! Size iM etmek 
d,ğ:ı, suısmak ~Jü~er. 
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l;ebastiyen müthiş b;r küıfür sa· 
vuı du. Fakat Jüilit soğuk bir ta· 
vırlı devam ett;: 

-Sakın arkamdange~kaL 
kL roayı.nu. Bütün ıııdıbirlerim 
a ı mıştır. Ot.omobi!ini?. kulla
nılmaz bir hıle getirilm;şt!r. Elen 
Ştanhop ile arlık yalnız ben ıme')· 
gn 1 ol ıı<:ağım. Şimdilik Ailaıba ıs
marladık. 

l AÇOlL K A POM,, AÇOlL! 1 

Aı f t r fos 

clönınek için yolu bulabi;leıcek mi 
bıimem. 

'J'tiTtt...,. .. c ... .._ 

=Muammer ALA ·u~ --
N;hayet kendini tQPbyabiıdi. 

Etrafına ll:ıakıoarak b:r pencere 
ar;ıdı. En nihayet {,'Özleri tavan
dan ancak hafif bcr ışık bırakan 
kirlı bir cama ilişti. 

gctiN'n Jü<fit Aş idi. 

Bu kadının SebJStiyeni taban· 
cası ıle teiıdit edişi gözlerinıo 
önüne geldi, Sonra bir takun 
adamlar gelmişler, keooisini ya· 
ka!amı~'a.r, köşkten dı~anya çı
karmı~lardı. 

Turk köylıı.u rlb. l\li•li Şeıiııtn, bu· den elrmek aJ1y1Jr 
kQme~nm e.rarında dalma te_anu.. Dünden itibaren yeni kameler-
ıe topiarum), m•lli b>r!Rtte bet'lbtt· 
11'.k'lc •illa •Yl'Jlınnuştar. Anok ,.,. le ekmek alınmasını bltilanm~ 
dakarlık c'boıın<ien köylü ııc ~hir!l tır. Evvelce de bildirdiğimiz gibi 
ar .... ın.S.. farklar vardı. Ş•hırıı ko7hi,. herkes yine ~"1ndiye k•dar elduğu 
)'e n"sbctle daha mlisait şeraıtıe ça. gtbi dilediği fırından ekmek al-
lışralı <ndan d•ba müreffehdl. maktadır. 

Turk şehirllsir.ln rdalııııu luskaııaıı 

b 1ç b-r Türk ferdi yoktur. Akı ine • 
!arak Turk t•hirllsll• köyltisiinün &7· 
11J rerah ıç·nde bulunma 1 herke fn 
\-.ırmak lste<lltl bodefUr. 

Varlık verc:al bJr bakımdan d.a fe
ddr::\"!'lıkta Türk H11ü'!lü ile şf'hirlisl 
arJ'"ınl'akl nlsbe~'.z'lfl lıal& etm('te. 
trürnkün oldotu kadar mtiavi h le 
l'~.tnnefe matuf aayıtablllr. Türk va· 
tanında. ça.h an, ya aya.,, lı:3za'lan 

her vata.rdum dün oldo:t'ı ı-lbf bu. 
l'"tin ve Y•nn dahi hf"r türlü feiakir
lıkla te....ı.ial ıtö,ı..rm ,.ı bahis mev· 
rau ol .. l"'az. 

V"t.aı " se-li.mrl şimdi Türk tehir. 
li<ılnden de vazifesini y&pmL'llnt l.'iff· 
yor. 

Klzı 1ay Aşev't>r· 
Kızılay ~evlerinin yoksullara 

vermclctc o:d1Jğu sıcak yemek, 
rn ·1\:ı.ar11 '" arttı~masına karar 
verilmiştir. Milli Şefin ~aret et
tiği ka!i!e yüksklöği <!e temrn e
di:miş bulunmaktadır. 

---
Yemeğinizi getirdim, 

Sındalyanı.n ii;ze~ine obir tepsi 
koydu ve seklm vererek dışarıya 
çıktı. Fı.ltat kapıyı yine kilitledi. 

Elen getirilen çaydan bir iki 
yudum içti ve ,sındı. Fakat şimdi 
dışrndan bazı gürültüler işitiyor, 
kulak vererek ne olduğunu anla· 
m•ğ~ çalışıyordu. 

!Bir taloım zincir şakırtıları ve 
madeni sesler işitiyordu. Lakin 
biraz uzaktan düdük sesi işit:nıce, 
o zam>n rıhtıma yakın bir yerde 
olduğu.nu anladı, 

- Bonjur mis Ştanhop! 

Verilen malıiı:n·ata göre vilayet 
tasavvur edilen karneleri fırınlara 
bağlama usulünden sarfınazar et· 
miş ve karne dağıtımı ile karne 
tıt'bının mükemmeliyeti yüzünden 
bu usulün tabH<ine lüzum b.isse- 1 
d;Iımemişıır. 

' . . . 
•. • .~ • - -.. -ı. • •• 

~An~lklope~.li 

1( ızıl ~üvari'er 

Alman - Sovyetler harbin n mo
törlil nakil vasıtalan kadar mü
lı. m roller oynayan süvari bö
lü.klerj, Sovyet ordusunun belli 
ba~lı tanruz cüzlerinden birid'T. 
1914-18 haf'binden S('nra ist>llılaf 

edilen ve charp vasıt:ısh olmak· 
tın çıkarılan siİvari bö~ükleri Al
man - Sovy .. ılpr harbinde ehem
miyetini lbır hre dalıa isbat et· 
m)jtir. Geçen sene Moskova, bu 
seııe StaHnıgrad müd1fa.asında mÜ· 
him rolleri olan cKızıl süıvari,ler 
Rus ordusu teşkilatında tA XIII 
ııcu asırda .Süvari alayları. adı 

altında t .. şkil edilmişti. İlk defa 
o1a"8k d• yinP Alman • Rus har
bi'l'lde kullanılmıştı. 1242 ytlınc!a 
Alman Fiivolyele:-i Rusyaya hü 
cum ebmişler ve A1eksandr Levs· 
ki'nin orduları ger:lerken süvaı·i 
alayları ormandan fırlayarak Al
manhrı !bozguna uğratmıştı. 

oı.s FPOLiriKA 
Vakayi ve 

Şahsiyetler 

V akayi ile aralarında hiç 
ayrılnuyan bir müna>ebd 

görülen şrJıs y~tl den biri de 
l\e• · Henderson ol.sa ı;crek. 

• mevki \'e \"ll1'ifh" icabı güııü.ıı 
birinde tarihı bir rol OJnayan 
böyle şah iyctlerio öldükten 
sonra da kend leruw.;r·n çok batı .. 
aettir -feri maliı.nulıır. İngilı.,,_ 
reııin eski Beılin ~cfiri , e•il 
H<od;,r6()n'ıın olııüı::iine dair 
eclen haberıer kar~ısında az çok 
düşüaceyo Vlll' iması da hından· 
dır. llathin arifcsınde Bcrlinde 
cl(i •lduğıı •çm şımıli' ı t.>rıilıiı> 
pek mulıim güı forini gordii, ge
çirdi deme t:r. Harp ç ktık.lau 
sonr3 yazdığı kitabında 0 gün· 
!eri nnl,.tır. Avrupa buhrnnı na· 
sıl ba_şlad ve nasıl harbe kadar 
..ardı?. Elçiııin kitabı o •mılar· 
da ı><>k merakla okunmuştu. 
Soııf'.a Lu meırak <ta ;:cçti. GC'lt;n 
günler daha heyecanlı men ular 
gcljrtiiği ıçin artık harbin nas 1 
çıktıgı dt:?;il. na Jl dc,·am ed~· 
rek uc)·e \'Aracağı dii ... iincl'si 
:ıılh nleıi me~ul etmi!ktedir. 

Aocak • ·e\il Uinder,:111un ki
tabı ID39 harbinin ön •ırada ge
len \CSikalarından .a)ılmakta 
devam edecektir. İkinc' diinya 
lıarbi malum olduğu üzere 1939 
Eyliılünün ilk gÜnü Alman or
duların n Lehistan üz rine ,.Ü .. 

rümcs· ile başlamış oldu. Fakat 
~arbin önüne geçmek i~ n İugi· 
lı• ve F"3usız elçileri Brrlinde 
teşeb!>üs!erd<n çeri kaımaınış
lar, Lehislanııı taarnı:za uğra .. 
ııutsı ;Jo Jngillel'<Onin, sonra da 
Fraıı'a!' ·n mutlaka harbe gi· 
.receğ daha .-akit g~nıedcn bil
dirilm~·:r. 

Avrupada bir lıarp çıkarsa 
İngilt?rcn ·n hakikaten Alman
yanın alyehioe vaz.iyet alıp al
mıyacağı daha evvcıl uzun za
man nıünaka>ıa edilen meseleler
den olmuştur. Evvelce ortalık
ta büküm sllren tahminlere gö. 
re, 937 denberi İngilterede Çeın· 
berlayn hükumetiır"n iyaseti 
Orta Avrupa işleır<ine karşı daha 
ziyade seyirci kalmak ve Alman 
ya ile iyi geçınmek olacaktı. AJ .. 
ıııanyaıun o zamanki L<>ndra el· 
çisi Je İngilterenin herhangi b.., 
harbe karışmak islemiyeceği yo
lunda Ber!ine malumat gön~c-ı'' 
yordu. Fakat evvela A' ıısturva· 
nın olhak.ına, sonra Çekoslov~k
yan.n parçalanmasına seyırcı 
kalan İngiltere, bir •ene sonra 
Let.sitan üzerine taı>."1l"uz edil • 
mes'ne raı olmamıştır. tııw:ıe
renin Avrupa işlerine lıi~ayd ka
lacağı yolundaki tahminlerin 
yanlış! i;ı o zaman anlaşıldıği 
gibi Alınanyaya karşı harp haH .. 
ilan eden de Çemberloyn hü· 
kiımeti ulmuştı•r. 

Ilarbln bundan sonra gireceği 
safh~larda vakit vakit başlan • 
gıç ııünleı;ni hatırlatacak ,.6 

Ne,·il Hendersonun b rakmı' ol
duğu e!ere zan1an ztn1an müra
caat edile.:ektir • 

Nevi! . H~nderson daha al1nu~ 
yaşın~a ıınış. De?nek ki ihtiyar 
sayılmıyacak bir yaıta 1'ulunu • 
yordu. Vücudce de pek •ıtğlan 
olduğuna göre daha çal şacak 
halde idi. Bu harb"n sonwıu 
!:'Örmeden öldü. 

Gene hatırlardadır k i Nevi! 
HendC'l'Son miltareke ..,nle:in • 
de İstanbul• gelmiy, Londra ko,.. 
feratlSUUn müzakerelert s rala· 
nnda fstanbulda Ingilteren 'n 
mümes~ili olarak kalmıst'. On· 
dan sonra Merkezi Avrupa mem 
lrketlerine sefir olarak vönderil
miş. en son memuriyet!> Berlin· 
de hüylik elçilik olm..,,tur. 

--~----

Çocuk Es"rgeme 
Kurumu 

Sı>bastiyen dl.ha kendisini top
J.:ımağı vakit bulm!tdan, bahıçenın 
çim nleri üze•iode, Efeni kucakla· 
Y•P götiıren1erin gitt'ği istika· 
rne!t.e k(}Şuy0rdu. Bahçooin öbür 
UCünda ha.rokete hazır bir oto
rnob•I bekliyordu. 

Amo3 Kan.. arabJnrn kapısı 
ön .ode duruyordu, Genç kadına 
d >fru bir i!a od m yürüdü ve et· 
ra!ııı.a bakındı. 

- Bizim delikanh Rand'aJıura.. 
da bek 1<.In"3i!!İ tcnbih etmiştim. 
lL bı.>d:ı.la da ,.,e'"C'fcer g:tıi? 

Kazimir direksiyonda otur•n 
adama birşe !er söyledi ve ken· 
disi de Jüdit'in yanına. girip oıur
du. İk.isinin arası'.'l<iaki yastıkların 
Elen Ştar.tıop hucketsiz yatıyor· 
du. 

Jüdıt gülerek: 
- İste~eııiz biraz bekliyeLm. 

Daha. vık timiz var. 
Acaba daha vakit var mıydı? 

İşte orasını b•lmiyordu. 
-31-

Elen Ştınhop gözlerin• açtığı za .. 
m•n, ortalLlt karan!ıktı, 

Keııdısini kaybetmiş bir halde 
ne k3dar mü.Met ·böyle uzanıp 
kaim~ olduğunun farkında d<ğil· 
di. z;?ınini ıoparlamağa çalışıyor, 
muvaffak olamıyordu. 

Dakikalar g~çtikçe, şınıdı zih
ninde bazı şcyl('r canlanıyor'Clu, 

Bütü etb·.eleri ile bir yat.ağa 
uzanmış bulun1Jyordu. Üzerine de 
bir yorgan çeknırşlerdi. 

Odada soba, m>rı ,al yanmadı.ğı 
için soğuktan titr:ywdu 

Yataktan kalkmak j.çin bir gay. 
ret gösterd<. Fakat ayağını yere 
koyar koymaz, soğuktan tekrar 
yorganın altına g•rdi. 

Nihayet doğruldu. Yataktan 
çıktı. Kapıya doğru yürüdü. Ka
pı dış,ından kilitliydi. Genç kız bu 
kadar hadiselerden sonra kapıınh 
kil;tiı oluşuna hiç hayret etmedi. 

Biraz açılmak fattidile lavaboya 
gıderek yüzünü yıkach. Oradaki 
sürahiden bir yudum su içti. Isın
mak için tekrar yatağa girtrek, 
yorganı üzerine çekti. 

Eien birdenbire yerinden fırla
dı. Kapı o kadar yavaş açılmıştı 
ki, Elen içeriye birisinin girdıiği. 
nin !arkına varmamıştı. 

Yatağın birkaç adım yakınına 
gelen adam, kısa boylu, zay•f bi
risiydi. 

Yüzü san ve buruşukluklarla 
k~plı kli. Kalın kaşlarının altın· 
dan iki küçük göz genç kıza ba
karak gülümsüyordu. 

Asıl daimi süvari ordusu Büyük 
PPtr-0 zamanında (;:}eli Petro dev
,;ndeı İsveç· Rus harbinde t°"k'l 
edilmiştir. 1711 de Rus süvarileri 
3 alay kadardı ve Volga ile Don 
havalisl Kazaklarından mürek
kepti. 7 yıl dev•m eden Prusya
Rus marbİnde süwrjfer lkinC' 
Frederik ordularını yenmişler v• 
28 eyliıl 1760 da Prucy 'lln bas 

_ş_:hri (Berlin)e girmişlerdi. Napoi_ 

yon Bon:ıpartın l.!c>Sk<>va ricatm· 
da < a Kut~z f'un sı.ivari! ,; en 
mühim rolü oynamıştı Napolyon 
ma up edildıikte-:ı sorra R...:ı SÜ· 

verileri 1813 de 'Del defa ola
rak (Beri in) e gint'işlrrdir 

ÇOCl.ik Esirgeme Kurumu şeh
rimiz merkez heyeti Beyazıtta 
Hasanpaşa medresesinde s~nete,.. 
denberi faıliyette bU·Undt.ığu cÇcı. 
cuk dispanseri, ve •Siit damlas1> 
müesse•elerire 1 ;'iv<\en yeniden 
tesis ettiği cG~ndüz bakmıevi• 

bu ayın 6 ıneı C•~.amba günü bğ~ 
Je<:l•n so"'' a.çı'aca'<Lr. 

- !strdlğini;i yapmağa vakit 
ıu'du mu ac ha? 

- Yapa.cağı iş garaja gidip, ora
d. iki otomobili hareket edemi
yec<k hale sok.onası idi. (Kuimir 
s>bırsııJ.ı.kla konuşuyordu) Çok 
usta m•lclttJ.Stti:r •ırıma, Loodıaya 

Havada tatlınısı bir koku var· 
dı. Kloroform kokusu mu. yoksa 
başk:ı bir ızyuşturueu maddelerdi? 

B•şı çok ağrıyordu, Viicudü 
sanki felce uğramı, ,2İbiydi, 

Yatağın yanıbasıııda bir san· 
dalya, bıraz daha Öt<'de 0,r lava
bo bu!undl.lğunu gördü. Bru;ka hiç 
bir mob;.lya yoktu. 

Artık geceki hadiseler şimdı ya
vaş yavaş ve birer b;rer zihninde 
wnlıruyordu. 

Muhakkak olıh111!una İnandığı 
bir.ey vardı; Kendisıni bıı hale 

Çok geçmeden, kapının dl.'lın· 
dan ayak sesleri duyuldu. Anah
tar kilidin içmde gıcırdadı. Kapı 
ııçılarak ·bir adam içeriye girdi. 

Tra~ı uıamış, saçları kıvırcık 

bir adam ... 
Bıı gelen ırıfam dedi ki: 
- Şimdi iyisiniz ya ir>Jall.h! 

Elen ·bu adamı hir yerde gör
müş olduğunu. h•tırladı. Acaba 
nerede? Düşündü, düşündü. Bir 
hafta evvel Sebastiyrnl ziyarete 
~len adam olduğunu anladı. 

Gelen adam benç kıızın kendi• 
sİı>i tıı.nıdı.ğını anlaynca: 

(dası var) 

Birinci dıinva harhinden ı;onra 
Sl)vyetlerde slivı'1.1ere ehffl1ltli· 
yet verdiler. 1918 de eski (Çari· 
ç;n) ş!mi'.liki S•.alirrgrıd şdırinde 
bir süva-ı l:ıirl &l vücude getirildi 
Takvıye edilen bu birlik o vnkiı 

- --
r,enoral ol ·n !" ecal Budvenni'nın 
em-ine veri'Id. GpÇrn yı' Belofun 
kll'lll•ndasındak, cK ul süvariler. 
yıl'ııız Staliııogo.sıt bö "Sinde 
Almanlann 17 inci tsnk, 29 U'1CU 

mo•br•n, 167 ,.,... piyade tümen· 
le•ini muva1fakıvet .zliğe ı;~ 'llt• 
mıstı. 

• 
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Hitlerin Alman 
milletine beyanatı 

Ruzvelt'le bir mülakat 
~~~~~~~~~-.. -~~~~--~~~ 

• illt Bizi kabul eden Reis· Rozvelt, Türk siyasetine ve 
Şef:miz hayranbk duydusunu söyledi ve harpten son
ra Türkiyenin sükun ve istikrar unsuru vazifesini ıyi 
gtilrebilmesi için sanayileşmesi [azım geldiğıni i.ive etti 

(Ba~ tarafı 1 ind sayfada) 
ni hatırlatm~ ve bu harbin mü
ooobwlerını söyle-mı1tir. Ha:ro\Do 
mtisc.bbibı olaı>k yahudileri gös· 
t.eı-en adolf Hiıler, Vilsoııa çat
tı.ktao sonra demİ§lİr kiı: 

cAlman ımilletini hın savaşta 
nı~yonal S()SY al ist düşüncelerin· 
den kat.yen uzakla~ınıyacaktır. 
Bı~akıs her gün daha fazla nas
yonal scsy list i l bağlanacak
tır. 

~:ski moda~ı geçmiş içtimai ni
zaoın p~ı-ça pıt!'Ç• ortadan !talkı· 
yor. Bu •avııışın sonunda Avru
p.ıda nnsyonal sosyulbt devle
tin sarsılm~ ve yık;ıJ1ınaz bir 
kale g>bl ortad~ kolacağına kat
iy"n ş\lıphe yoklur. Bu devletin 
vt n1i. :e• :mızin varlığı sava.ş:ııu 
eski Almanyada olıduğu gibi ya· 
p2 C'ağu>ı "mse zannetmes.tl.• 

ıı..,....ımııcı :rahadllltlo ~ok olaca
fuu bildıren UitlCtl' bUt.ün •clh tek~ 
lilletiDin rNldP"dtldlflnl tt .<\lm<tnya. 
ııın ıtifı oıaıv. terslre uilratıldılım 
b.vdelmlş ve 1918 harbinde Alman-
7an1.n(\~ll~on) un ~ı.l rine hwMatı 
)'"f!l'de dt·m r bir aılmJe harp etmlt ot
• ldl dü mantnn1n o tarihte yıkd
uu olac.a;ı• ı ~yl-r-miııti.r. Hıtler bUD
dan SOtt4"a dem ştfr k.i: 

• 1939 .ıa bllh.... Londra ve Prl• 
te Oyfe r.ouıned.iUyordu ki e' veıce oı.. 
dufu cfbi Alman mıUeU 3'İlihları ııem 
de k1sa bir zamanda. kendllitindf"D 
bırakacaktır, Balb11kt Alman mjJle
Uutn ·ve bil.tun dünyanın rı ll· 
mcs1 ıa~ınmı ı.ı bö7le bir Je1 Al
ma. 1 :k Urihl (le htr dt"fa otmu.~lur.» 

Fü.hrer. Amtri.kanın AlmanY"l'• ne 
lt'r Yl.P3-t•afını çok iyi bfltUıt.dltfnl 
dO)'l"'dikt.en sonra t:Ca.k.ıt Alman7a ve 
A\-rupaı:un 90nund n-" y&pat:' .. klaTJm 
da diişma laTımız öğreneet"klerdir.» 
dt'mfştr. 

Cıbıhuriyetleri «ttihaa. reısi 
Kalin.an, yılbaşı münasPbetiyle 
di.ın •4am radyoda sıöyıt>diğ, nu 
tukta ezıcümle demiştir ki: 

cGeçen sene çetin muh;;rebe'ler 
~ılı olmuştur. Almanların piar. 
Jarı pek büyüktü. Almanlar o 
ka'.lar büyük zay ata ugrac."t'ar 
ki n~ticeleri kend.o!eri ıçin pek 
ağır olacaktı'!", 1943 ~enesinoi.ıı 
ba;h,,.gıeı IZafor mtijdcliyor .• 
Albay Noksun yılbaşı mesajı 
Vaş•ng:on 1 (A.A.) - B ı 

ye Nazırı Aloay KnoX, 1943 vı
lı başlanğJcınd• istikba'in 1942 
~inın i:k gıinlerluden daha i· 
yı o!dugunu söyleın:ştı.r. Amer•
kalılar, ciünyanın her tari!Jıoda
ki 01a·ı· meycınlarına koşmaK 
üzere yola çıkmışlardır. Mütte· 
fiklerin muaz.zam harp makinası 
ilerli)'Qr. 

ook A'·rupa ,ehrlne benzly~nJ ( • mi Utip tekrar od.a:s-a ıırip çıkuıca. A
merika şehlrlerl arasında en Yazan• ~el sonra :rava, bir ııll valdı Ve ıuıı11-

Vaşfnırıondur. Amerikanın hü ı Aa ~ ükrü Esmer ı Ruveıtln bizi kabul edeoet•nl bild<r· 
kiimet merk .. lnde, diler büyilk A· 

1 

41' Al. 
nıerlka ,,hirerlnde ol<latu ,ıb•. :rllk- K .. p.dan içer• ırtr•n·· kendimizi 
sek blnalar J'"Oktm. Ba, söylendijiue 

1 
nzisetlnl ve Amerikanın hedeneft. b"7az bir odanın içinde bulduk. 
nl antattL Ba odanın duvarla.nnd• blr Cött, Vatin~ndakl iJ>ldPJert kora· .. 

mak maksadlyle belediye tarafından Bundan eonra Turkl:renln hususi eolt rmtl restmlerl ve ı.vımna da 
k 1m bJ 1~ ,_,,.. ~- ktc va&lyel•ne l'~rek. mem~krUml2 a. cBirleşlk Amr-rıkanın mW.uriı> · 7•· 

onu Uf r şo.ayı .... _,.. ~rıe n 1 edile 1 tik ·· 18 b' 
tehrl ~ü'\Jlyeo bl rrotr i.bidf'ler, yiJk· rafından ta?' P n Po 1 Afi ov; z191 vardı. Rrls Ruz\-elt c-en--v ır ma 

k bl 1 •- ,_ bol bili dü. Bu politıkanın harpten evve•k sa.nın arka«ına ohrnnu$ '\'e etratıı na ar ara"mu. -.ay a 1'. da Am ·k ı 
l"üksek bina yapıtm~ı menedilditln eneler tarfında tt'• a ıra,. dOnen roııoJıı ÜU-Tlnde a~aya doi· 

den teh1r yavılmaktadır. 

H arlclve Xa.aırhtuJda Nanr ve 
yahut da vokııı. h.., ırWı aoaı 

on jk4de caz .. t"f'clleri kabul e.. 
del', 

Gaze!ttllertn bu kabull•rlnde IJd 
defa bulunduk. BlrlnclıJnde ırazetpet. 
Ier r.ır. Sumne-r Wtllea, iltncl inde 
l!ie, oazınn kend.Jsı. Fani 11'. Rull 
kabuı etm1.tt1r. Bari<"fYe Nt:ıırfıtınm 
br-kleme Salonuna rlrdfilmlı sman. 
elli alt.mı, 'k·adar gazetecinin orada 

fıııdau yatınd .. n ta.kip tdi1dltfnl h• ru yaslamnıştL R"I. birer bfrer eli• 
def \."e ıuelerinln takdir ediJdiğlnJ mıaı sıktıktan sonra, Amertll:ya bir 
ve bunun dünyaca hsyra.nhkla karşı. ook T•hancı heye-ııertn &eldğln1. fa.-
lanması rerekJI olduiunu llıtve etil. kat bizim zlr.th-thnls kMtw kend&1nl 
Bunun Uzel'ine naz.ıra teşekkür edo
ttk yanından aYJ'ıldık. 

memnun etmedıtnı •~llyereık lii 1ıt" 1 
başladı. Amertk•n. ın harp ra.'7f'tle
rlnJ g-örmefe r•Wtımızı bizi do.t .,. 
lan kıbul ettıt·nl her ffYI of,...... 
llldltiıl b ted.itnl, bunu yapmak için 
de m€mle"k:t·U dol14ınamıs ıaı:ım l"e1-
dlfinl ~ö,·J,.df. 

Albay KnoX, J&tıkbalden ü
mirvar oimak hakkmıızdır, De
dikten son.ra sözlerin•.§°' su.ıetle 
devam etmiştir: 

Fakat lstıkbalin düı;marıJ:arı
mızın kudr..tini k,ırmasmaaın ev· 
•:el b1zı felaketlere int;zar etme• 
miz k:abeder. Düşmanın e-linde 
hala mü..'l'rn kı.rvı.-ctler ve zaferi 
karonattıvac::1klannı 'bildikleri 
' a\le ö'.meğe hazu- milyanlarca 
insan varoı,.. Taorruza gl'\"!"iş 

bulunuyoruz,. Zaferi kazalllllCa
ğımızdan emin olduğumuz halde 
ileri gideceğiz. 

' toplan ._, bulunduğunu ırördill<. Blı 
nrdıkt.n b.,. on dakika sonra Mr. 
W~llt11. yanında Hariciye Naıırhf1.. 
nın Ba~m ff"fl MM' Drırmot oldutn 
haldt' salona ırfrdl. Uzvn bo1l11. zarif 
vekat1ı tılr Politika ad•mı olan Ha. 
ritlve ~Tü.<delfan. önce. bu df'fa lc:a.
bnl ettlfi l"&?.eft"('Jlt"f' an~'1d TUrtf. 
yeden rten blr he•f"t bulnndulunu. 
bu hevf'lf k•btrt etmekle hu~t bl.r 

C ümhurreı~ı Runelt blKI bir de-
fa bu'llSI olarlk kabul elti, Bit' 
d fa da rzelecilf'TI mnu.mi oıa.a 

rıılı: kabul ettiii bir toplantıda bulun 
clum. Cümhurrelf;.l, &yas Saraydı 

ikamet. etmektedir. İkamet ettiği da.l
~n bü~n• bir t.1.met Ut ~e 

0;11r. Bu hale röre, bür05Ulla rirltl •e 
~ın.t dıcı:ard•n rörUlmet. Kendi lyle 
.-oru,-mezdtn önce &emu ettifimiı 

nıeboslann ve lTNI ualarının. reiS
Jerı hakkında bUytik bir c'"vrl -n &on 
SUT bir itimat hl't be$1rdlklerını yap.. 
tıf1m.ıs ı .. ma~al'"ffan tı!a.mptık. tTıı:un 

uman ltutvf'U l1P eat ... 11 btr mebuı. 
teflnln Vulnrtondt1d t>OllUka a*'am 
lan totn daim• blı' l<uvnt .,.. ilham 

kayruttt ~ldufnnu. dalma "°" otd"iıı· 
nu. hiç bir Hman t.!reddUde düşmedi. 
flnl e-n Da7Pk tıurutn1Prıfı kf'dn ve 
t..,.ı..nı .,...,.,.,.,. verdltlnl o<ivlemt,,U. 

- VP Lnpl'!da OO"k teY ıöremez. 
atn'z dedi. B~ d,. ,ımdl unm bir 
tetldt 'PYahatlnd•n r•ll•oram. 
R~lt harp varlyptjne l(f'(ltl "' 

blı m""eclf' ilı:ertn-l:1" biraz duT'du. Son 
ra Tiirklyeye ıec•rrk:, mrmlekt"tfmf& 
ha1r:ınnı'11. "°'""""'b•"" ya1un a1ltre 
ı,...ı...ııtnı, MllJI Mü'f'c' .... mld '"' 
ln.ldJ.,.ımın t~tfv Ptti-lnl At.t:i 1"lr j 
halr:tr.l'!ff& clt-rin tılf' S••«ı ,,....tf'dfJfnt. 
1rf'nd~lt- "1Tte11"tnntacıt•f1'•• l\fllt1 ~ .. f1. f 

m'ıfn yti~ """"'•"• hakkında dalma 

Alman tebliğine göre 

me'rl\Jt1111J"lr du,-ctufuna ,.f' memte. 
lc"tlmtrtn Yak~n at'kta büyük bir a. 
tırr.-.T un.qıra ntdututm. ll•rfdf' de 
böT1fl' o1ma"ttı Mv--m f'it"'f'f"~nP ,u,,.. 
hf'Sf nlTt"a1'1hnı ~'l""1t•t11. Bont'an Mıınra 
flıı. ruteeflerin snatlrırine- ccva.J) Vr«'~ 
dl. • 

H arlclye NaU1"Jrt kabulü de 
C Ü'n'hOJTPlslntn bü1"0llUTta ırlt'· 

m .. k pf'fl tabii oıarsk blrt kım 
k:ı1ıl1.a.n ve me'f"aslme ti.bldlt. , 

Otoml'b:t lle bah<"'fl 'ka1'rı;.ındaT1 ,-lttt· 
km. hfmlPrimlT w~ hUrvf"flmlz bJrcr 
bir..,- tec:.hft edllıtt. Elr.l!Wn bfılm ı""f'lf> 

ha....,..nh1t duy"nt-•ntt ~ hlf' Pm•n 

1c...-.4'•tfl'"'"',. «itril .. mf"l-1 bit ettlf"'"l 
llÖTlf"fll. Ti..,..lypnfn. l"ft nt,f1ıı: bf1' &a• 

~.,..,.. ror. ha lo;tf1rli11n trıiid:ııfa~at 

ftntffaıt"""da V•~r"1A ttnıhf•f' 1'1'nA"t• 

hrıı ...... t p&tfff..,f. l~lta hırnft-71 IOD· 

l Bankalar ve mıes
ıeıeler baremi 

\ (Baş tarafı 1 *ne! aay-fa da) 
mizin İnlkşaf ve terakki yoluoda 
yeni hamlelerde bulunabllmesi 
için bunun en esaslı unsunmu• re,.. 
kil eden insan enerjisinin yeni 
b zı tedbir!Erlc dioamil< ve ras· 
yonel karakterini sağlamak lazım 
geunektedir. Bu hedeflere var
mak gıryesiledir ki bu kanun prı>- ı 
jesı hazırlanmış bulımmaktadır.• 1 

Projenin ihtiva eWği esaslara 
göre. satış fiyatlarının hü~rn•aç• 
tesbi1i veya hstllısale menfi iı'ir te
sir yapan istisnai ve fevkalade 
Amillerin mevcudiyeti gil:ti zaruri 
sebeplerle bl!Ançoları zararla ka· 
p•nsa dahi bu müesseselerde umu
mi ~eyet kararile memurlara ik-
ramiye verilebilecektir. 
Bulunduğu muhıt şartlarına v.

ya hususi duıımıun• göre Maden 
arama ve • 'etme verleri vasıfla· 
rını haiz ollluğu alAkalı vekaletçe 
tesbit edHeıı i§ y~rlertnde yüzde 
20 r.isbetinde maden zammı veri
lebileeckt!r. 

Pa:•y el koyan meınuriara ve
rilmekte olan kasa tazminatı, Ba
remin 10 ncu derecesine kadar ola.ıı 
memurla1"a 10 lırs olırak, daha 
yukın derecedekilere d• aylıkla· 
nnın onda birini g<ıçmlyecek mik
tarda öd•neçektir. 

lsti!ı.sal ve satış hacimlerin 
filen arttıran meımı:nlara İcra 
Veı<lller. Heyetir..ce tesbit ve 
kabul oluııa<:ak hadler ;çinde ay
lık prim verıleccktrr. 

Baremin aşağı derece aylığı 
ilıe :iaiı.ı yüksek bir vaı.ifede a-

SAYl"A -

Propaganda 
meydan 

muharebesi 
(Ba~ tarafı 1 oci sayfada) ı 

Kaç ı:ündür, Alman harp te'b
li~letiude, Sovyetlerin yaptık • 
lıırı hilC'lunların kanlı kayıpla
ra ujratıldığı, bir çok tank tah· 
rip edilı ği, bir çok meskun ma. 
hallerin hücumla ele geç'ırildiği, 
mukabil hücumlarla birçok lil'a

zi lcaun ldığı, Alman bıicnm kı
taları tarafından bir çok düşmaıı 
müstahkem meniinhı zaptcdil 
die\, bir çok esir al.ndığı ve 
bir çok ı;animet ele geçirilı&ği 
bildirilmektedir. 

Her günkü tebliğlerde bir çolı: 
defolar tekrarlanıp duran bu 
•bir Ç<>k• !ar neyi ifad., ediyor? 
~u •bir Ç<Jk• !arın bir ikt tanesi
ni olsun sayı ile blld · rmek ka-

il değil mld>r? Kab ldir amma 
maksat propaganılad , 

Rus ve Almaıı ltbfitlerindeıı 
;öst"1'11iğ'ni:l:ı bu ikl bariz misa· 
in yüzlerce başka türlüsünü de 
ikretmak kabild>r. Demek isti. 
onız ki muharipler bavsalasın 
ılıruyacağı, aklın kabul etınlve-
ğf ıkırecf'de kesU bit poııa&an 

ı a yapblllktadırlar • 
Azi.z okuyucular mız, her 

adyo havadisin! dinlerken her 
1 aberi olnırken namf dikk 
imanın acizane tavsiyı;. eder"m. 
lele aklın12ın kabul dmediği 

1 1ç bir habere asla l11J1nmay nız. 
u "mn'yetsizlikten zaraı1.ı de • 
il wh cıkar:ırıız. 

ABiDiN DAVER 
t 'hd.amları zaruri görülenlere 
kendi dere<-e aylıklarile filen 
gördüğü vazifenin kadro farla 
nisbetır.de tazıır.ınat verilecek -
~ır. 

nlardan barem ı'>ınde bir me
ı urluğa tayin ed lenlerm gi-

.bilecekleri dereceler geçınış 
< ar. h 1ZmetlC'rı tah ·ııer. ne r.<>
r '. h~ üç veya dört yıl bir ter. 
! esa~ı üzerinden tcsbit oluna
' lecektir • 

Fevkalade durumlar ve tıeı1li 
zaman ve lnQVSlmlerde rıetice

lenmesl zaruri işler doıayıs.y le 
banka, fabrika, !ına!O-t:hane-1-erde 
1! len alım, teslım, nakil, tevzi Tli!.l<"t' ana v.t.uım diı nnduiG te

:r•n ...ıc..rı.,.. olduiwıu kaydetmı.,, 
TUrtdaRlarının sıkmh~ırun blz:zat krn 
di sıkıntısı oldutırnu .--Oylr-mlı;ı, fe-r(l· 
Jer n olect'flnl. mHJetl"rin yaşa.y;ca. 
fını haytrl"rott. Allahtan yardımııu 
e.Prgettı(:mesinl ıstemı, 'Ve demiıftlr 
iti: 

Bir yıl içinde 
B~ 940,000 ton 
tutarında gemi 

a,.111 delı'Or f<"'ndeı vı•ku bul
muo;ıtur. Yıtlnıı ~fic;tf"r Bull 

bbdPn bahSt"df'rken, mü1l1rattan &on. 
ra h"vf't'mJzf kabul f'tmrlrtP m"mnun 
olaratırtı söyleml1tL Guf't-f'rllf'f' S\la1 
Je,.ı ... ı AArup tt"Vaplannı nJdılrtan we 
dPf•1dılt4an .,nn,, B:tır.ın ..,n t•ra. 
tından f'annn "1"1.141 h{irtııtmtta lla.-

.. ,.fi..,..f'f Jtayn<'la)l-1 mPnıurtııra e~JC'ft 

l'ı1'ıflrllmlı;•I. n,. 'kaından rtr'di'k., fc 
frarnd•n •'n-rlrr-n a."'"1 df'~P tn1ı:ı 

n ...,..ta lrf"""4tl""' Jl'T'"9l-.n crtı'rft,, ~ 

tcını...,.." "",..'"' ""?''"'"'' ~ miı1ıı-•wı 
,,,,., ~"· rn,....-...0...,,.,.. irin "*"" ... '· 
Jpeno~f 1.;~ ,.,.,~s11"11 w A'"'~a 

"'"" ..,...,.Jt ,,.,A~,. ... ,, VP l'P'""'°lf t .. ı..-.,J1c" 

ftf''"'"''{'•P yn•-1,.1-.. nmı,,,_ ~rdım.fa 

h...•,"'nuık ka.ra.rındı oldnfnna lıff,.. 
1"'11. 

. ve satış ıışleruıde çalışma saatle-

ihtisas ;ı; erler:.ıde çalışanlar 
iI1 3968 sayılı k&nıım.un ikinci 
laddesınde kor.illan takyitıer 
aldırılaealct r. Devlet memul'" 

batırıldı 
Berlın 1 (A.A.) - Alınan teb

li.gi: 

V"'"f Mfl'tl'lr, ftu,.9(141 lfttrirfyf" Nıt'7.1P1. 

b1tl Ptnfında1d 'ko1~1"l'1' oıu,.,....,.,.. 
d:Pv .. t edf'rtil. h"""ttmf.,f.n A.,..,.rflıra.. 

ya ftıvPt ed"""'"· h~,.tlm'?:'""' A'"'""'· 

b .. ,.,.~,,.,._"w-d"'ft ın-c1i-'k ft nllurı'lff't 

111'111'°"1 kAtlht., bfirtıı•nna ~ne. rtim 
lt'f!t',..tıımln oo._., ... ıt biH-f1t olan bib'o 
ftt1n d11V"R.,.lRT1ndı mnht.11f ham f'f'-,,_ 

h·f~..tnf ,..nt~ 1'•rtt-..1ar v•r-tlı. Xnl 
t .. h•~P& otnr.nk ~ on dalcika 'N>'lr 

'1-•"'ll '"'"""«""''"'N:•ı -'"Pn mtımnttnf~. lM:lr. ltn &1'11."• • nm..nnf 1Mtin h1..,. ,. 
tmın ıta.ı,, eltl. Sonra mnnmJ polltllıı defa relaln odumlla oturdu. Bir müd 

Jtf'I• Jtnn•lt "• mlilA~ıl"'1n yirmi 
ctnl .. 11r-a lf~ct.1' ıtii1"CJH MOT11ıı-tm -.. 

f1tl:..""""'" flnf:oın -'• ~tıir' ..uJ. 
ffmlzl ~ÖJ'l*Y,.,,.rlı: ""'- t#n a)Tl1dlk. 

ri dışında çalışan memurlara 
ımımam bir ücret verilebileock
tir • 

Alakalı vekilin mu'Vafakatiyle 
umum müdürler.uı munzam va
ıife alalbilme1er mümkün ola
caktır, 

Barem dışı vaziıfelerde çalı • 

• "lğundan bu m!lesseselere ge
<enler bulundukları de.-ecede 
ı~rfi mUıddctlerUıi dolurrııuş ol· 
0uklan takdirde iki d..>:ece r~ 
karı ve bu müddeti d1>ldurmall1Jş 
lnrsa bir derece yukaırı alınabi
leceklıerdir. 

«Kııı ert olablllr. Fakaı bhe ~eÇf'D 
.. ,,l'lı:l ko"ar ~dnt. çekllrm....ıne ım.. 
kin J"O'ktur. Kıttan 90nra. bütün ku.v
vctimlııl f<ıııartı;ywrak milletimizin ha 
ptını Ye latlkbaJinl tem.in edeock elan 
ka.t'i sav8' Ra.&11 tteJecrkUr. 

1942 yılı zarfında Alman deniz 
ve hava kırvvetleri ciüşma.ıı ge· 
m!leıinÔ şu kayıplar• verdirm~· 
lerdir; 

r 1 lstanl:ul Levazım Amirliğinden 
O 'l"Aman, ilk yıkıla.cak d~vlet htr 

ha1de Alman7a olma.7at.ca.k:t.ır. Bls bu 
nu biıty~ruz. Alman mJU~tl ba 9"fer 
d • hırn m'"Ydanlarınm b11tlml olarak 
kal,caklır. Ve nlhant 112un bir nlh 
d ... vres ne hav~ac:""lu. Bl2 bu ST'lhü 
millelltnlııl nnioı ölçıide ~llttb.n
clırma'l< i<ln ı.tJ~onu:. Ş•ret meyda. 
nmfla. ölen evJi.tla.rımmuıa ancak bu 
ıureUe tükTaa buwıımımı ôdlyehill
.riz.• 

;Bertın 2 (AA) - Hitler, yeni 
yı.1 miimase~!:llı Alman ordula
ırına hitaben ~t günlük <•mir ueş
retrnişlir: 

Bu gGınlüt emirde Almanı or
dularının 1942 yılında baŞ>rdığı 
rr.uıazzam muva.ffaktyctlerc ışaret 
eden M. Hitler şöyle demektedir; 
Müıcadde ııe kadar çetin olursa 

ol.nm - ki öyle olacakııır - bu 
müı::.ıU.Clerun z>ferle nelicelone
ceğini Alman askerleri bilmekte· 

Deniz kuvvetlerimiz 7,935,000 
.toı:ılla!-0 tutarır.<la 1263 ticaret 
gemisi batırmışlardır. Bunlardan 
topyekun 7.586.500 tonilatoluk 
1208 gemi denizaltılarımız ta'ra
fından batırılmıştır. 

Hava kuvvetl•mlı: ise 985.000 
tonilato tutarıcnda 167 ticaret ge
misi b•tırmışlardır. 

Böy ıcce Alman deniz ve hava 
kuvvetleri geçen yıl zaıi·nda top 
yekıln 8,940,000 toni ~tuluk diıış
rn~n gemisi batırmış olıHaktadır. 

Bundan baş::a deniz kuvvetleri
.,·ız 149 ve hava kuıvvetlet!nılz de 
301 gemiyi has1ra uğralınıştır. 
Bu g m;lerden bir kısmının bat
mış olmasi muht.emel<iir. 

SOVYElLER 
dir.ler. Düşman nerede ve her ne (Baş tarafı 1 inci sa~fada) 
zaman karşımıza çıkarsa, venilc>ne.. ~arı...,,,.tır. Böı.ön hüumlar puskür
cektir. Alman donanmuını.n bu tıilmÜf ve ook•ı tanı. lahr·P ecı•ımiş. 

Ur. 
mücadeledeki başacıları tarihte ıı ııa 31 İlkkanwı urrmda ordu 

emsalsizdir. Düşman, denizyolla- tetklllertmıs dolu eepheoılnde 7•2 ı 
l"lna kaı::şı yaptla.n mücadelede ka· Sovyet tankını tahrip elmı~. ele re-
1:anılan muvaiflkıyetler o kadar tılnıılt, ve7a •v•ı d't• ef.ıuıt\lr, 
büyükUi.r ki, bunlaıın yeni inşa- SOVYET ÖGLE TEBLİGt 1 
atla takribn bile olsa telBfl edil- llfoslıova, 1 (A.A.) - Sov7el teı.. 

· llilııe ektir: 
mesıne U:n<ıi.n yoktur. Alman ha· k Slalnsrad faltr•ta malıalleslnde ııı. I 
va uvvetı.,.-ı çok büyük ~ kıy- talanmız taarru• h,.... t~ cı..n.m 
met İfade ettiklri.ni isb•t etmişler. ederek ilerı.,...., ve müteaddit bina 
d;r. rnaplanna ıaplelmlttlr, 

. Burnunla beraber, ordu ve ordu B.tjevın bat151nda, kıtalrmıu dut-
hızme-tindeki S. S. k•taları bu mu· mana lahklmli mevz;ıerden çıluırmıt 

.. l•rdır. Büyüt ml~arda l'&nlmel ele 
azz~ mucadelenln belkeıniğini r•çirdlk. 
tc;şkil etmekte devam ediyo.rlar. Vellk.tuld çenesinde Sovyrt kıltı-
Onlann k>:hraman~rığı ve şecutı lan çevr'len d~man ırrıılziı"larınıa 
kat'i z.a.fcrın temelıd;r. temı.ıenmeslne leves•ül elmMerd.lr. 

Yeui yıl111 başında Alman ordu- A$afl Don ı>evreslnde kıl&!anm11 
laruııo azmi, şırrtları ne olur- Abllllı>lcaya Jehrlnl np•~tmlıt•rd>r, 

IUL,Jl!K cilMlluıth'ETİNİN 
sa olsun düşman knrşısında çe- ME:RKEZI KUSl\TILDI 

llommeı 

(Baş tarafı 1 inclde) l 
maktadır. Bunlardan biri 45 ve ı 
dii!e~ dün terkebmış bulunduığu 
Vadielkebirde~ 120 killıme-tre - ı 
dir. Ancak bunlardan b!r 'Dde ve 
ya u tewı<le t.u tıwıacağ na dair 
he-nüz hiçbir oşal'l"t yoktUT. Bu 
arada Nehri.ng, yol kesilmeder.. 
evvel Rommel kuvvetler.yle bir
leşm?k ümidıyle kwnandasında
sında:ti kı<talan cenıJba doğru 
&ürme.ktedır. 

i•tanl>ul A.sli:re 1Z lnel fiukuk mah 
kemto~lndrn: 942/1208 

Mildtlci; Ömer (Müe:ıızın) 
ı M]ey . Melına: l~t.-.rJbui Hır· 

ka~rir MlJlı,!e$lp is:<end."' mtıall:'til 
TaM:ııı•Oınre ı;o~ı:k No. 34 ele evde 
>iken hAlcn lbmclıgio!ıı meçhul. 

Miidldcl Ö:ner taral.ından müdileia
k')'lı M i" alryblne a.;ı'an talalcn 
tc&cili davasına Nt arzuhal stııreU n1ld 
dci.al~c tebliğ eGlhndk iizere yaz. 
lı ndre.>ınc gönJerilmlşse de muma. 
il'-""">~ 4ı T.ez!<ür Gcam-etgahını tf:rk ila 
semt! m<"<;hll'!e ıittlğin;n beynjJe la· 
<!e kıl.ınmıısı üzenıe Hı&Uk Usuld 
mu11'1kemeleri kall\llllUll\Uln 141, 1'42, 
134 Ye 183 ımcu m.ıd~·lerine tevfikan 
lacle lkılı<lan da.va a""1Wıll ile moıha· 
keme ıilntimil göterlr dıı.vet\ye vıını· 
kaaınnm mehkmı;ıe divıınıhanosi..-.,e- a .. 
sılınaısırıe ve 942/121)8 Il'lJltl~tadııı ka
yıtlı HM dev.oya rmrHe ... ~ (lö) 
gün ic;in:l<> cevap ~~r!n(-si?)l" karaır ve
ri'•:r.fş ve bermuclb! Mrar arı.uh3t ı~ 
dave~ \'araka3 maı"ıkeme c5vaıııhA· 
nesine <ı•Ml.ıruş <>\.'lrl<!a m,.,,,,;ı~ 
M01'1anın YobT>ıh yazj(ı miJdldet 
zar!:ında davoya cevap ,,....., '< tah
l<lkal ~;,, tısıy'., kılman 2!1/11942 1)3· 

zartcst g(lnü s1nı (10) do mııW'<efY'e
mlzde ha.zır but•:non.ast veya k4T'V!""I 
bir v~l ~öndermesl 1\kzumu teb!!I 
Yt''W g.e("mdc üızere l!An oh.....,.. 

(8019) 
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SOWAN SAGA: 
1 - ııem ıçıhr, hem ıeçllh', ekini 

biçme, 2 - Ekmek :rr.ı>•lıc, nota. 3-
0rt.a. ince kum. t - &tıJJama., ter. 
si &ol, 5 - l \nup rü.zcil.rı, teUtrd,..n 
bin, 8 - !lleomua. 7 - Latife, R -
Soll8U!lluk, D •l&veslle ıeı,,t l\mert.. 
ı.-u pu-.H, başına F llivesUe P&J'•SlL 

YUKARIDAN AŞAGIYA: 
1 - İçine un ve alre konur, Altın, 

Z - Bedava. ile-. S - l\ıleşbur bir mo 
tör ı mı. 4 - Canakl<ale dı•ınd:ıld 
körft-1:, nota. 5 - Kader. 1 - Kamer, 
tersi ~ki tblr zevce. 1 - Tersi nn· 
h (lf<'k. 8 - Sonuna B lliveslle de
ilrınen. t..ııl<bal. 1 - Llan, tç..._ 

{Dünkil bulblllCaııuz·n "•ili) 
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1
• MAYA• • B E 
..R. T EIN A B J~ c 
El.Şii T • L A • f TIA K •lk " L E N 

kılmemek ve k-:ıti zafor elde edl· M..,.ova, ı (A.A.) _ Kalmuır cilm 
lit>c.-ye kadar onunla rnuıcadele har;y'~linln .,,.., .... , ol n EIMa bil- İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 
etrnekti'r. kuVV1t ku atılnustır. Kııılordunvn a11 

kına.t:h Kafk2s demir1ol ınu ...... ~ V8 
Kalinin'in nutku mat.ta ve Rootot ti• ın lı:apa-alı-

Loııdra, 1 (A.A.) - Sovyet lad.r i>.ıtanbuıl ı..,.u küı;iik ınhh<ı.t meırurlart meklobi talebesine alt (42) tık>m 
elblsenln imali işi açı.k t'lı:stltmeye kanuL"DOŞ'lur. 

T knik Okulu Sa ınalma komı"syonu 1 - Eksiltme 13/1/943 çarpa rOnll saat ıs de Catalolluıı:ıda Sıh-
hat ve l(l<n:ıl Muaven11 Mlkllll":i blnasmda toplllll&ll lromL")'Ol!lda ya. 

Sa kanhg .. ından : p~. • 
2 - Betıer tmm ~lb nln lana.ly i ~·n mulıammcın bedel 18 Ilndır. 

(8027) li"a ~n bedeli (349) çltt lııkatp!n G~a Y. :ı.ru. a - Muval<t<ıı.t temi (58) in (70) lrurııştur. 
hcııdis md<t<tıı tnıJ!ı-b·lode t<ıplanaellk tromı..,orıda 13/1/943 ça~a ~ 4 _ !stekl er ey' çıılış:ıbr' _.1 ~~a görebnlrler 

rıil ~.de ihlest To!Pllma.'< !lzen! Kpelı zarf lilü. 11<> e.ıı:. ı - l:slel<lijer UH2 yılı Tlc&ret Od3.Sl v »•ita• le 24il0 1a;rılt lrar>u.-ıdıı :ra· 
clltmeye ..,ı..~. fit tem1n (603) Unıdır. bta:Ulerin prln:ıaneyl ııilmıetı: zıtı vesi!:: ler ile bu ~ yeter muva!dc•t temloı ! mıdrlıu2 v117a banlca m'*'-

"'" ilk tem .', Y•lıl'rna.k ()zere bir ırün W\·eııne kod.ar Yıldı.zıia dlc:uılı.amuza tublle lıclU saat'- k<ıaı~ona m!lracaat.,.,, (2848) 
ceım teri ve u . ..ııme ııiln!l y Mühen41a mektebi "1J.llı.as<b<bıde bulımmelara. I 

2>490 S111Y 11ı hn-.ınıa ıı>rtnarr.e<le yaZlb !ık~ ve bı-lırel rl ihtiva e<lecd< AahiW 
'dtllo! moectuPlıırmm llmeden bir aaat evveline kadar ınıı.Ict>uz ınUkab!lin- ---· E. f 'P 7 F. T "" ,_, nt,..Jrtllrfl: r .. ...ıet Karıabil,ia 
Cc ~ Oartlll'. Poo ıar Ubu1 8'lılmeıL (ZSU•• dıtı J'U: .S0 TELGRAF. bllltba-

eksi°fme komisyonundan: 

Varl·k Verg·si 
(BlıJ taralı ı inci •yfada) 

Şimdiye kadar vergis.in.i vermi
yenl<r, pazartesi ödeyeceklerdir. 

Defterdarlık İlk on beş gün· 
lük müddet bittıkten sonra ylıni 
salı gününden itibaren bir ha!ta 
müddetle yüzde blr fazlasile tah
sile teşebbüs edeceği gibi, biz 
taraftan da tahsiU emval kanu-

' nuna göre tahsilata bnşlıyaeak
tır. Tahsil< emval kanununun 
tnasıl tatbik ed'lvc:eği kıanunda 

tasnb edilmiştir. Bu münıısebet· 
le icabeden tedbirleri almıştır. 

Vergisini ödemeyen mükel!efle
rrn ..gayri menkul•lerine <krhal 
hll(:iz konularak lbunlailiı bera
ber menkul malları da satıJ,,ııa 
çrkarılııcakUr. Vergi borcu olup 
ta malı olan mükelleflerin mal
ları müzayede ile satılacaktır. 

Varlk vergisi kanunu, hiçbir 
itirız kabul etmediğinden salı 
sahaılıından itibaren derıhal icra 
suretıle tahsile başlanacaktır, 

\... __ V_e_r_n_e_n __ .a_!'_k_e.;...rt;....;K,.;,;.;ıt.;.ı...;;a;.;t;....;İ;.;.fa:;.-;".:.~'a::.r:.:•~J 
30000 - ~ ile :ıo bin ton <nakııı talımlı ve tahllylllll ~h rarf 

~ile ekısO!ııneye ~. Husu•! ~n komisyonda gör(I) b ıır 
MVV'l'kk&t teımlna1ı 37SO llırad~ lbelOAi 2111/943 ı>e,,,.,ır.be 11\lnil •a: ı 16 eh 
rııWa<ı;ıığından lstd<ll!er:n t..ıın'cat ve lekl'l 1n<1d:up!:ırı il• lhae oant:nden 
b:r saat evvel Ha.ıt>'Yed• Y..ı.tıı: Sooay :ındaal askeri pastı ır.ıo sa.ıın al-
ına lımıılsycıaune arQracawtlan. <2062 • (2760) 

* 2S ton '1lil;ır eti pazarlıkla aıı!lıı ahııacıa!ctır. İlıaleısl 7 /11943 glb!l 83&t 
1() da Safra~boluda askeri ..Un aliTlll kxımi'O'<lnUDda 7&Pıia""1<tır Talıplerln 
.......,,Uarııe belli vaklt"e G<omi.';YOna gelmeler!. (2047 _ 2709) 

+ 
. 50.000 k lo sığ:r_ m.i kapalı zar.fla eksiltmeye konmuştur. İha· 

le:ı· 8/1/943 cuma gunu saat 15 de Merzifon askeri satın a.n:a ko-
mt:SyQnur.da yapılacakt:r. Taıhmınbedelı 4e,900 lı.ra lk temınatı 
3067 lira 50 lauruştur, Evsaf ve şartnamesi An.kara ve !stanbu< 
Lv, amiri kleıinae goru w-. Tal p !erin kanuni ,. ıkalıınle t<.-klıf 
mektuplarını .:lıaie saatir.de~ b·r saat evvel kom.:syona ver.mcıer .. 

(2013 - 2582) 

K•IOSu SGO kuruştan 5 tc.n vaıkete kılı:ısu 70 ~n 100 ton çekl ıo. 
,:, kuru Uıa:im, 20 IOD:len be, parU ki ıosu 110 ıuauştan 70 t.on iner, 14 
tindan bq pa.l"tl paurlıi<la oatın elıııaroıctır, lhaloaj 4/1/1~3 pa.ıart,... lfl>o 

Dil saat l4 buçuk1'ı Izm<r levllZlm Aml rJ.il' .. ıuı alma ıloomisyooun<1ıa yapı
lo.ca.ktır. Ta'.ip!erıo kat'! temtna JarıJ e belli Vald\te tomı,,yona ıelıru!lerl. 

(ll0t5 - 2707) ..,.. 
Aşal da yazılı mevad:n pazarlıltla elaıil1mel ıt hlzalarmda :r..uJ.ı l'ilrt, 118.&t ve mahale<deıJı:I mert satm ııı 

ma loo•ıi•1ı,~nlanıııda vapılacak.tır. Taliplerin belli valdtlerde o.it old>ıtu klımlsyoıılardıı IUunrneları.. 
•20f.2> (2104) 

cı... l!Illrlıırl Tlltarl Temlnala hıaı. rlln, Mal •• malıalU 
l"llo llra llı'a 

Taı- 12,00t' 15,000 2250 11/l/HJ 15,SO Bal& ... 
Kestane 27,271 15.000 t2SO 11 • • 15 Balık~ı 
KUl\l tl5U!;re 16,000' C250 13 • • 16 Bal~ 
Kavuııma lınalll 180,000 64,000 llOO 11 • • 16 G<>libo4, 
Sıitr eti 1 14,000 14,000 2100 12 • ~ • 16 Gelb>ı .. 
Oı:kın 

,· ::ıoo.ooo 5,200 780 u. • 16 Gel.bola 
Odun 600.000 13.000 - 12 • • 16 Gelibolu 
Pi. 200,000 e • • 14 Yeışllk<>y 
SığıT etı ı&o,000 144.200 10,815 • > • il laeıxı.run 
Er follnl çiti 4.000 48.000 3600 • > • 11 K&yeer1 

. 
hava 

Sıjır eti ~.000 31.500 • 1 •• • ıs CerJıi"I Keçi eti 45,000 33,750 • • 
& yglr ve !katır İ:ııalı 
ci,.ım ·~.870 24,598 3690 11 • • 15 Erzurun, 

* Natıda :ya:zıh mevodlll bpalı zarfla elı:ıitıtmelerl h""'1arın<!.a ya:z;ılı llilh, saat v~ mahailerdelı! tınrt 111tım. almı 
kxıımi:-;roıruncla Tl'IJıla<*ur. Taliplerin Wı<ınJ vesQaılarlle tdcilf nıekt.ıpl.arımJlıele saatleMı>. !cın bir saat l!'VVel ia>-
m\syuna venn.>!Prl. (ZOID - 2688) 

Cin.ol Tlltan 

A:ılıar ve P""'Y<>n lnşaıo 
A,..,_r w pırvyoa. lııışaa 

Rıhtım fnluı 
sııır eti 

lıilo 

Teminatı flıaıe &'in. saat ve mahalli 
lira ::--------94. 770. 65 &988.53 16/11943 11 

94,770 65 5988.53 15/1/943 17 
so.76a.2z 3111110 ıeı11913 n 
li,~00 1312.50 1211/943 11 

Sı4ır ~ 
23,000 

!40,000 24u,MO 
1 

13.2.50 18/1/943 18 

* -

Gelbcl.u 
Gel!?> lu 
G<-Hbnlu 
Tmlr..on 
Gebze 

Aşatıı!lı ym;Uı rn.ovadın kılı> ' zarfa ltm<lerl h\z:ılarmda ezıll tim, oot ve mah:ıUerdett! ., eri tıo alma 
bım1Sy0Dlarınd.> :rnpılaıcaktır. Talipleri< kıın .ır.ı ve:ikalarile taklit mıotdupLJ m iıhal~ saatıerııd"'1 b"r saaıt evvel ali 
o~ laıoınlıo'o vomneıert. 

Clnııl 

Sıtır eıt. 
Odun. 
Bina !amiri. 
Bina. tamırt. 

Mlkt.n 
lılle 

125 
t00,000 

• 

Tutarı 

Jlra 

100,000 
18.000 

17,0ô4, 3' 
18,750 ~ 

T mlnafı bıaıe rlin, Saat w malı•Jll. 
Jfra 

7500 8/11943 10 Samı..un 
13!IO 8 • • 15.30 Adıöna. 

1~,30 
~ • • 14 Yoıu;at .M. Şu 
il > • 16 Er ">cıı-.ı 

(1891 - 2492) 

ooL 
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Yine Dostluk Kupası İçin 

----·-..--• ..,.,,_ .... ,;..... _______ ~ ... - "-.'--~-ft 

• 
Dostluk kupasuıın revan 

Geçen Klll'ban bayramında şeiı
ri.mizin en kuıvvetli iiıç futbol eki
bı aras.m<l• ve tamamen hususi 
maıhiyette olarak te~ olıman 
(Dostluk kupası) maçlarının ne· 
ticeleri <laiha henüz kafalarımızda 
silinmeden bugün bu organizasyo
nun adeta bir revanş tel8kki edi

len yeni bir futbol heyecanile 
kıırşı karşıya bulunuyoruz. 

Bütün meraklıların hatırlarında 
olduğu veçh.ile Beşiktaş, Galata
saray ve Fenerb:ıJıçe kulüplerimiz 
arasındaki anbşmaya ve Galatasa
rayın lig maçlarından istinkaf et

miş olmasını giderebilmek mak
sa<l.ile iyi bir niyetle dllşünül:müş 
bulunan bu temasların birİJllcisi 
Fenerbahçe lle Galatasaray takım• 
tarı yapmışlar ve fın<bk çekirde
ğini dolduTmayan bir sebeple bu 
emsalsız futbol ıvrşıl~aS> ya.. 
rıd• kalmıştı. 

OrganôzaS)"On kcnnitesinin haf
ta içinde verdiği yeni bir karar 
bu iki eski kıymetli, jJd hakikt d'os 
tu tekrar karşılaştınııak mecbu
riyetin; doğurdu. 943 y>lıwn ilk 
enteresan maçını teşkil eden bu 
temas bugün Şeref stad\nd'a yapı· 
lıyor. !Bu sebeple taraftarlar, fut
bol sevenler ve nihayet bütün İs.
hnbulluJ.ar bu karardan memnun 
görünüyorlar. 

lu karara sebep 
olan hadise ve 

nazar 1 maziye bir 

_ ..... -... C' - ... . . .ı.••, ...... 

Fenerbahc;enin kıaptmı Cibald.ın 
her zamanlııl pozisyonu 

• 
• 

Her iki T akınıdan da 

Sportmence 
Oyun Bekliyoruz 

Komitenin kararı 

aın 

Bugünkü maçta Bugünkü ınpç<ta 

ba ımt 1 al t 

Osman, Salim (Kaptan), F;ı,-1 
rad, .Aıydın, Ali Rlza, Ömer, 
Haiid, Esat Melih, Naci, K. 
Fikret. 

B:ı hadiseyı tedkik eden Q11la
niz:ısyon komitesi hEr iki~ kulübü• 
en uıfak bir h•kkının zıyaına mey
dan verilmemE:Si düşüncesile bu 
maçın hükümsiiz telakki edilmesi
ni ve ilı.; eski do~-tun yeniden dost
ca bir karşılaşma yapmal'arını ka
rarlaştırmış bulunmaktadır. 

O hat (Kaptan) - Lebip, Mu· 
ruk, Oıılıan, Arif, Mmıtafa, , 
Gazarıicr, Muzaffer, O?nr41, 
Kemal, Hikmet. _______ ,J \. J 

Biraz da Şaka: 

MEŞHURLARıMIZ: 

ılbası ecesini ne A ec·r i e 
Con Kemal 
Şam Tezcan 
Kel Ziya 
Ömer Besim KoşaJai 
N Ull'I Bosut 
Feridun Dirlmteldn 
Ahmet .ı\dem 
Bölge muhasebeeİ&i Aril 
Kellı> İbralııim 
Haber vunedarı Belı.ram 

Sur barc:inde Nayile'o!n evinde. 
Hakemlikte. 
Cicide • 
Berber Ziyanın kar§lSında koma balinde.ı 

Nur Ziya soknpda 1ahnede. 
Pey&ml Sala ile karşı .karşıya 

- Camide. 
Hamzanml yerinde. 
Dans Fi~ln dizinin dibinde. 
Secdede. 

Geçen sefer yanda kalan dostluk maçından ild ıı;öriinüş 

l 

G•latıı:saroy ve Fenerbabçe ta.. 
kı.nılarının ayni gaye yani dostluk 
kupası için tekrar boy ölçüşme!c
rine sebep olan hadise henüz unu
tubnuş değildir. 

pazar yine Şeref stadında yıap

mışlar ve temiz bir futbol te'lahü
rü altında cereyan eden maç 2-2 

berabere bir vaziyeti mıihafaza 
ederken Gala-tlsarayın tnzyiklübir 

çalışması netôcesinde Feneı'bahçe 
müdafaası tehdit olunmuş ve bu ' 
sırada sarı-Mcivret kalesinin ka
rışıklığı, meşin topun dost veya 
düşmanhğı b'r çıkmazı doğurmuş 
tu. Galatasaray muhacımları Fe
ner halesine yüklendikleri Z"!m•n 
Cmad kalesini bilmecburiye ter
k•tmiş ve bu arada ayaktoo aya
ğa ve hatta elden ele ?"erivermi<· 
ti. Oyunun bu zor •nını yakınd!an --------------------------------------------

Acı Tenkitler: 
H•r.ataka.darn pek kolaylıkla 

hatırlayabildiği veçlıi1e bu iki gü
:tide takım ilk müsabakalarım ge

çen Ku'l'ban b•yramından evvelki 

Fene.rbahçenin seri muhacimi • 
lUeUı 

takip etmesine rağmen hadiseleri 
iyi görememiş olan orta hakem1-
nln fikrine müracaat etmiş ve on
lar da muvafık reyilc Fenerbah
çe ale)1ıine bir penaltıya hükmet

mişti. 

Hangi taraf haklı 1 

İşte bu penaltı cezosı Fenerlile
ri iti1'8!Za sevketmlş ve sarrhic1-
vertliler hakemin evvell avut ka· 
rarı verdlğlni ileri sürerek lbu hak 
srılığı protesto etmişlerdir. Mu
kabil tarafta sarı-kırmızıhlar hak
lanl1J1 ııiyaına nza göstermemi 

!erdi. 

Bu hal oyunun inkıtaına sebep 

olmuş ve yerinde bir tabirle hiç 
b!r y .. rin görülmeyen bir şekil
de bazı müfrit tarad'tarlar bile sa
haya g;rerek hakeme akıl 'hocalığı 
yapm2{1a bile yeltenmişlerdi. F•· 
kat hakem geç olmasına rağmen 
kararında ısrar etmiş ve nihayet 
s.ıhayı terkederek maçı tatil et· 
m:Şti. Bu hadisc<le biz hangi tara
fın haklı veya haksız olduğunu 
WıliJe ~ vurm&Wın bugüulı:ii 

ma~a geçmeği muvafık buluyoru•, 

Uvuyan bir teşkilat: 

Gün geçtikçe artan üzün·tüler-1 
den kend ni alamıyor, hep düşil>-
nüyor, ılıep dertleşiywuz. Niçin 
bilir misin.iz? Şu birzlm binbir 1 
itina ,.e i'htima.ınla binluce !in. 
para sarfiyle vücuda getirilen o 
mırazııam beden tel'biyesi teşki
latı evve:ıce BaşvekA!ete bağlı 

iken uğraştı du.rdu, bir türlü 
muıvatfak olamadı Bu muvailfa
kzyetsizliği haklı bir tenkide uğ· 
radı. Sayın mll1et vekiilerininı 
memleketin en büyük kürsüsii'1>
den söy !edik !eri sözler hala ku
laklanmmla çınlıyor. Bu acı ten· 
kid hep şu nokta üzerinde top
landı. Beder.. terbiyesinin bu
gün.tii eller idaresinde kaldıkçaı 
randıman veremiye<.eği idi. Ni· 
ha.yet tenkidler yeni yeni çare
ler aramağa kadar gitti ve be
den ttrbiyesi teıkilatmır. maari· 
fe lı1'{:anmasına m;ır.<·eı oldu. 

Maaı'if Vekaleti bu çok ~ır 
yükü ıktiham etti \e h~men fa-

aliyı>".e geçti. İlk o.~n.k da sayın 
Maanf Vekilinin lstanbula geli
§inde, sporun eski Mlara:ileri, sa
bık Güneş kliilbüoon şaıaah sa
lonlarında toplandı. Vekil onlar
la haslıihal etti. Derdle.-i elinle· 
di. Bu mi»teaddit içtimalara se
bep ,.Jdu. Komisyonlar seçildi. 
Mıntakalarda tetkikler yapıldı. 
Raporlar yapıldı ve o zaman 
Maarif Vekli şu vaadda bulun
muştu: 

Be:ien terbiyesi , işlerı kökün· 
den hallolunacaktır. 

Yalnız, . her işi kabul ederken, 
üç devreye tefrik etmek zaruri
dir. 

Müşaıhede, teŞhis ve karar. 
Müşahede için yapı.lan tedki

kat 'bitti. Teşhis kondu. Fakat 
ned~.1se karar verilemedi. Mü· 
şah~de neticesi şu idi Klüpler 
halen iş görmekte olaı: beden 
terbiyesi teşkilatından zaraT g~ 
rüyorlar, Çünkü 'buı.ıünkü ..ı..-

• 

man\arı.n elinde fııydatar.nıaları
na imkan yoktur. 

İy niyetlerle vaze<lilmiş be
den terbiyesi kanunu maalesef ~ 
lemanlaxnı bececiksizliğinıien 
müsoet netice veremiyor. 

Teşıh.is de rıu idi: Mevcu·t teş.
kiliı~ki elemanlan A dan Z ye 
kadar dıWştirınek • 

Bunlar tezahür edince iş ka
rara kalmıştı. Fakat ar..dan a<y" 
Iar geçti. Bir türlü karar verile
medi, verilcmfyor da .... 

Bu kararsyzjık yüzünden llıem 
binlerce lira çarçur oluyor, hem 
de klüpler günden güne çökü
yor; kU'VVetten düşüyor ve bin
netice memleket sporu inkişafa 
ka.vuşamıoyor. 

Gönü1 istiyor iti maa!ifiınizde 
büyük bir inkblap yaratmış olan 
Maarif Vekilimiz artık kar.arını 1 
ver'1n, Bu karan bilitü.'1 Türk 
Gporoulu&u dört gözle 'bekilyor. 

Cim Kof 

~bık kııp.Aıım revan tında: Sankırmwlılar 

Galatase:raym kabiliyetli kalecisi 
Osman 

Takımların şimdiki 

durumu 
Dostluk kupası maçlarının oy

nandığı zamandan it>baren günler 
geçmiş her iki ekip de I•glere iş
tirak etmiş, iyi veya !Wtü netice
lerle bugüne kad.r gelmiş bir bal, 
dedirler. Lig maçlarında Galatasa
raylılar, yine dostluk kupasının 

son karşılaşmasını Beşikta~lı y•p· 
tıktın ve büyük birmuva!fakıyet
le beraber biti!'dikten bir gün 
sonra genç p.wutpaşalılarla l:ıg 

maçı oynuyorlar ve bunu tıdeta 
güçlükle ve beraberlik1e bit_ir~i
liyor1ar. Bu da gösteriyor kı, fut· 
bolümüzde sitikrarsızhk ve takım· 
larımıızda devamlı bir sistem yok. 
Vakıa; GalatJSJrayını biT gün fası
l• ne iki· maç yapması sarı-kınını· 
zılrlar için mazeret sayılabilirse de 
biz bu mazeret; pek de makul 
göremiyoruz. Zira Galatasaray gi
bi çok km,-vetllı bir ekThln ligin eıı 
genç takımı önünde muvaffakı
~tsizliği tam randıman verecek 
kudrette olmadığına dellilet •der. 

Fenerlilere gelince: Onlar da 
dostluk kupasından sonra yaptık
ları maçlarda iyi bir tesir ve tat
min edici bir oyun ı&teremedı
ler. Hele geçen hafta T•ksim kar
şısında beceriksiz çalışmaları ve 
Taksimi güçlükle yenmeleri bu
gün için Fenerbam;e lehine iyi bir 
alamet değildir. 

Takımları nasıl teş• 
kil etmeli! 

O halde gerek Galatasaray ve 
gerekse Fenerbahçe tak mla rında. 
i:dmansızlıkh.n başka t~ıipte de 
lmsur görülmektedir. Bu hal maç
lardan sonra bilen bilmeyen, taraf
tar olan olmayan her meraklıının 
söylemekten çckirunediığL bir ten· 
kittir 

İşte bu tenkide yol açmamak vt 
her llt• takımın da neticeyi mut la-

b lehlerine çevirebilll"cleri >ç'~ 
iki dostun hali hazır kadro~'anr. .ı 
şu şekilde tertiplcnmesir. in mu· 
vafık olacağı kanaJtın<layız . 

Galatasaray: Osman. s,ı m, Fa 
ruk - Orhan, Arif, Mustafa • Ga
zanıfeı·, Muzaffer, Cemil. Kemal 
Hikmet. 

Fenerbalıçe: Cih•t - Murat, Le
, bip · Ömer, Ali Rıza, Aydın Fik. 

ret, Naci, Melih, Esat, Halı . 

Hangi taraf kaza
nabilir! 

Her iki dostun bugünkü maçı 
kazanmak gayretile çalışacakları 
muhakkaktır. Bununla beraber 
her zaman iş>rett~n kendim;z.i 
alamruilğımız veÇhile Fenerbaıhçe 
Galatasaray m~larınııı neticesi
nin ek:serya bir beraberlik veya 
cüz'i 'bir farkJıa lehe veya aleyhe 
bittiğ;ni hatırI.yar;ı.k bugünkü 
maçta •galibiyet ibresinin az bir 
farkla Ga.latasaraya meyal oldu
ğunu görüyoruz. 

ADNAN AK,IN 

Aakarada Ziraat 
Enstitüsü kır koşusu 

yapıldı 
Yüksek Ziraat Enstitüsü ııle

besinc mahsus olan ve her sene 
tekrarlanan kır koşusu Akarada 
alakalı talebe önünde yapılmıştır. 
Enstitünün et,:ıfında ve iki bin 
metrehk arız•lı p~r]mrdı yapıl•n 
bu koşuyu veteriner bi ·inci S!nıf 
talebes;nden 1002 numaralı Os
man Sürüsü cns~ ıü rekorunu 15 
saniye farkla kırarak knarnnııştır. 
İkiınd Orman Fakültesi ikinci sı
nıfından ; fohmet Ali'diı'. Takım 
itibariyle veteri..ncı· ılk sıntfı birin· 
cıd~. Osman Sürti<:ü bu pazar ya· 
pılan Atatürk koşusunda yüksek 
okullar arasında 'birin~; gele~ 
gençtir. Çal~ırsa yarı muk:ıHme1 
koşuJarında kendisinden bahrett~ 
recek bir atlet olarak Ankara at
letltti e.rasmda yer alabilir. 

Galatuarayııı kapUını Salinıiıt 
limitli çehresi 

• 


