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Alman Mimari sergisi 
AıılııiıTe 30 (İkdam muhıobhinıl..,n) - Y nn sergi •vintl• yeu 

.,i.n• ı -ıı•' aç•laeak11 ·. B · gua .1:18t 18 d<' basın aiieslM 
hususi ol.ır•lı gllstMılo!n S4' gi Alman Buyilk E\çkıi Fon Papea, 
~im Sarper, Ajans, Türk \ Mihver gazetecil•ri Laıtr bulun 
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GONLOK S iY AS i HA LK G A Z E T E S i 

mU1tur. $eı1gide yeni Altl'an bin atarı !el yeni yapıl-11 binalana 
l'E!Sim w mııık.etlrri göf.terılınekt~ dır. Davetliler ~r. büfede 
•wrlanmışlardır . .. 

Hitlerin Beyannamesi: ıl 
Almanya ya Avrupa ile beraber 1 

har i kazanacak, ya ut olşe
vik dal_Dası il! ezilecektir 

1 
Sulh yalnız silahla kazanılabilir "----------ıNastional Sosgalizmin 10 uncu 

Afr:kada , yıl Berlinde nasıl ku.tlandı i 
tu:unacak. , -
lar mı? Göring ve 

svKRv AH• w Göbelsin 
Ş:• ::=:.:-·~..:,::· l1itabcleri 

... ıemı... ra•- _.,_ 
• ....... mıtY• ----- --... ........... 11< ....... ~. 

l\ ...-ıor.. L ? ıu•~·kler ~1Dıaıi AtrilL•nuı Jll:ı.- ondra ne d iyor 
,,.,. ku,,,,eıı..rı-.. '-aD>ik ~ 
=.,ııme.1ııe karar aı.ıı, VUJJe<le .,.. 

•Y•rlar -'-r.ftan in 
•ı. bırUk~ı Tuna. .. '11n.. ııtla • Fraa-
...., - Dltijg'Ol -b •nele her )""tt&D ..... _.. 

.....:':"' haı....ı.ıı r. Aunan ve iıal-
rllh rı ~lllts.· i baW .;.;..ı.-• 

9.a4n·laz l m--aa· 
• ' llht"I de. 1'unu.!l ıt·aıd.e 

't'uı.tJ sa 
( I t ·•'-4.IU .. \.&,e ceklJ:mekte 

Vunaeı.ı., ikt·ı. tcliyor ....... -
rıı..ıı .ıı .... ~. 

Bertin, 30 (Radyo) - Sporpr.
lutaki toplantıda bir nutuk irad 
eden m.reşal Göring Hit!erin fel 
aefesini izah ey leıniş, Rusların; 
Almanlann yegane d~nı ol-
duklannı tebarüz etı..rmış ve · 
HIUerin AvropaYı kurtarmak 
için çalıpğın ııö;'!eyerek ekmiş
tir ki: 

\' :&.1n l • t Ot' Vt- &rdea muhaft'tJı( lıeri 1 
un~Y..ri lltımmel'den daha 

ev,, 1 G·~- Şimdi iki llll•n, iki dıi§'Une• çar-
ı.. .. · , ı..~·· tutam,zıınıa, IW',.,,.ı 
~ -11aı ... pışryor, Blı'ial yilımak, biıisi yap-
.-.._ 

1 
... bir 'avakkllf ve - 1 

lıaı ıaenıiıı Olınal<1'ıa '1btm1I AJmaa ı>nı.tleri Reisi mda mak lstiy~; bm9i öldürmek, bi-
l& uıı.,..ı. tl>tu lll•hver blrııto- , • ris! yarMmak lati1en ikl kuvvet. 
.. 111aı,. olacaktır, 11a ıauınıe o. Berlln, 30 (R~o) - Fübr~ Fakat halı: yıkılmaktan zi'.\ı'•de 

'"""' ııı.,,...y. kad... eaııa ..,.. •· 11ıtıııara geliŞinln onuncu yıl yapmak, öldürmekten ziy att, ya 
::, ~a dar ııır ..ı.. ~ Jllllır dönüıııi münaseebtlyle bugün ratmak tarafındı olduğu için biz 

Rus orduları yeni 
Zaferıer kazan ı ! 

Titoresek ve Maikop şehirlerile 
240 meskun yer daha işgal edileli -3er:in Ladog~ gölü cıvarında Büyük bir Rus taar. 

Ruzvelt 1 ruzunun başladığını bildiriyor-Ölen Ge, eral 

a 1tm1 ş b i r vad1:n11~~;n;~ ~~~~!;r - ~~:a~: 
yeni zaferkl' kazaoıdığrnı bildir. 

Ya Ş 1 n d a ~ktedir. Bu ıı eyanda Kastorno
y:i civarındaki Almanlaı· muna
aara altın• alınmışt.rdır. Bur•sı 
Kursk . Voroncj dcmiryolıı hatL<xndra, 30 (lladyo) - A· 

merikıa Reiıllcliınıhuru M. 'Rw:-

velıt. buıgii.n 61 nci yaı;ma !bas
mıştır. Bu ınünaseı!ıellc bu 
Aıltş:oın lıoa':drada 'büyif'ıt ibir 

toplantı yapılmL' ve nutlA<lar 
ııöylenmiştir. Bu meyanda 
İıogi.11.erodeki Amerikan kuv

vetleri başkuınanı:l~kili ge
neral bir hitcı3:ıe inı.<l c trnL5-
tir. Bmadaki. .AmCrıkan as
kerler! bu yıldönwnüııu teza

hüratla tesit etme-k~d,rl~ı. 

tı arasında bir kavuşaktır ve mu • 
hasaranın Stalingrıd ç•mbcri ka
dar mühim olduğu bild'ri!m,•kt<· 
dlr. D i ğ er taraftar Ha.r: 
kof ve Kw-Sku tch<lıt t?den Rus· 
lar son U saıttc bumda d• 4(} şe
hir ve k<iyü isti 'dat ctınişlerd'f. 

Cenubi Rusyada Rostof ıst•k• 
metinde ilerlemekte olan Ru 1 r 
kafyasyad•kl A!manlan tehdit et. 
!Jl"kted!.r'cr. Krohltkin ~ehrini 
alan Ruslır Alınan lıattını 70 ki
lometrelik bir cephe uzcı rııdc U<' 
koldan yarmışlar ve 200 şehır k•· 
sabayı daha geT; almışlardır. 

-.eı •vvelkrı '°'"- ve _. SporplluU 7apılan muazzam yeneceğiz. 
eı,., ı:,: ı.ı.vı, ... ....,. _._..., t ıantıda QıSbela nutkuııu oku- Berlin 30 (Radyo) - Pr.opaııan- Af d .. 
-·--•- Dıle 81ci'7a ,...._ •llAI . ...a...ı '" 'lllMI -.lietjae }:(ldirm;,, ·~~ --r -

En son 

Doki~oda 

Hitleriu kuarg"h nd.m buguıı 
oğlcckn sonra n'şıolunan hn' ı<b
liğde kuV\'etl Rus t uk vt top· 
çu teşekkülk?rinın Lcningrad <.'eP
h.es!nd J.;adoıp c:v:ır.ııd y~ııı bir 

Df ğer ce,phelerd! 
en son ·vaziyet -•-ııaıe. ..... .._ ... ,....-.... d:U,. _,,... Hıtlerin beyaıına. daN~nG<Jlx>1ııı....-"n1ıaıı..... l ıgımız 

-- 'anla -.... ""-•H ı ııa m_... "" . . - • ... 1ar ar.smıta tam saat. 16 da Spor l f ff :.":a*- lire Mılıwll' - 'l'w-

1

\lw, Almu c1ff\et ~bu ~.na pelewta ltümüye çt'lım>ş ve Hltie- e grO Or 1 
1ı -- b4ar •• lele ....., Jiı:ILl'lııiit'e: rin şark ~n<J4i nmharEl>e-1 ararıa, alalıblr, -• ... - Clhaıl'hııri>fnıclen soıırııki sene- R • • 
::ıı lDJ, almı7.- .. 1. ..... lei'in bft •uıdaki i«:aatir.1 w- leri bİZ7.4it Mlare elıt,iği için aqn- Berezilya cısı-
~ 'llWI ııa..,. •••-w lıliti ıı.ı.-' f, . (l)e>Van>ı l inci sayfada ) (Denmı 2 •i sayfadiı) • 

~E:::i:•i::~:ldırıl;v;: ) 

haıbeler büroeınun hususı tfıb!l· 
ği: }S:ıtalarımız Tilooı.ııtıi t Mal
loop ~lrlerini almışlar<hr. 30 
eonılıinunda şimal KatkaS} a cep-

Şimali 

Afrika: 
Uzak 

Şarkta: 

•• rıııı. 1•ılM<irbia •• ~ ' • • • • cumhurunu:" 
Jarak -\lıııan Y• ilaJaJn lıirlllıJeıi . o& 

!':1:~1· teıtt..., ~e .-,ı at· Bt>rlinde m•ra!llİm . b " ş'ark~n b 
iat ... 6aln4e llıahulclıuıuıal< ve,.. cyanatı 
en-~••adar ta,,... -

~~::..::.::· lngiliz tayyareleri 
!::A:;: .::::·~:: şehri bombalads·! 
~ a ınbdafa.a harbi yapmak ve 

r tiiırJU knvellttinl ta: aırrwt ~mif • 

;:, Av...,.,. «'pbeler1ne -~ <&m1' 
B 

0-lı -lıııri1.ti"ıkclır. 
• '~1 · bep tahtında n ı,aJ1ı: Cf'Phesiıı
~ ıı..,. baol<1s111m lelıllk ıı darumlaİ' 
;raı&eiı Avrapanın b r noktaYltdaİI 

"'1 r it tılıarm .. ı •btımatlerin.lıı 

Bu yüzden halk sığınaklara çe
kildi - meras:m bir saat geçikdi 

:;ıı •1nde uUıtı •vroı.r ~. I.mı<lra 30 (R&d}o) - Hitlerin 
llı-.rın Tıuıu• miidafaa>ına <&pta. : Alman Ba~-ekili. <Jluşıın~n omu;·, 

::, ı.aım.., beklcnemu. FllJıalılb, · ı;ldörWmü dun. BC>rlıl'.de tC's ı. 
•• nıöd•f3a•ı: ~~-ı~ ,__ ba:!I davet iz mısııfirler 

1 - Akd .. nir bi.khnlye-th>in eul Jl'A"t:ll k · l 
""'lt""'valara CPl'.....,.ll• mini . : ·de bu merasime :tim ctmış ., .. 
ııı •d«N<Ur •dir" Burılar ~ilizkrin Moskito 
ı · . · • : . k) tipindeki hafit bom-

- ( CJıubi .\\rupad•n Avrupa (Sıvrısıne 
1 

b d 
•ıı ı a ~·-· k'- d ' lrı;ıı ız aom ar :-n u,.- ttk•rma Yapılması;al\ mfr . ba uçn ıcu.1 11 ••· . • 
•• ı. il ..ı.-. l<llr •..uı.·aı <-l<'l I TUTkıyc aatı-

Fa t ~ DN!ll _,, l • 1 
üral .ı f>u 1k.4 ı htl' .a .. k.-r ... ı .. uıda le saat 13 dt• Ber ın uzt.::~ n~ ge-
.. =ıdır.ım.:.z ·"IPlıhtr~ ı ~1 r • ·r dr \ . .,1 11 jı'U,k b nıbaları 
n. b :-t "' ın1 er ve ar-

f' Afrika 1lı1 .... ınd:ıın oı;kla . . g~ ı dı0 m' lcrdır 
""'~ nı huri 11 ati' :1aıı b .. , 
but y 11f' kant kaf'Şıva . . . "'] .. n.'\.: dl bu a~ U\'U.< 

ttrıdunn4k.ta·hr Dun .'"\. m4U•: ı · 
- SÜKRO AHMED bir ehe nnny~tı h::ı ır; .. 
--- ~ - - - Zira tanı saat 13 de G > ıng ıl" 

r.utkunıı ira<I edecekti. Saati ev· 
veklen t.,ııbit ve ilan o! ınan bu 

r. ~uk o muayyen zıımand, söylene 
n_ıemi~ir. Çünkü bu akı~ diolayı
sıle Berlinıde sığırıaklaroarı bir 
saat ııra ç->kıl'Tlıştrr. ·---
Bulgar Krahnın 

d oaum yllc'önümü 
Sofyn 30 (A.A.) Buirr .. r kralı 

Be>risin doğ.um ınun yıldo~ ımü mu 
nawbeıile Hit.!cı brr ·telgraf gör.· 
'lererc'" •rh•ik ~tmiştir 

· Varlık 
Vergisi 

Yeni, mühim bir 
.. 

muessese: 

-G 1yri mer.kulün ıa
tışına. badand ı 

Vııı :ık vcrgısini ödeme) nler· 
den ınci pa.r!ir.ın A <ale} e sev
ti ıçın An!uırad;ın ooıır beklen-
llıe r. Yarı lbu b J ta vi- • 
ı- t ma üınat \ rı ıısı .sa
llı aktadır. 

Dertcroarl 'k dun ele r~rlkul 
oc n h. czıne d ' etmışt r 

G~yrı mC' • b .zı de ba~· 
1 llJ ıT 
Ya~ 

bıt ço1c ı 
Yaz .ne " 
s~lbe<Lostrl' 

Türkiye Zirai 
Donatım kurumu 
Hükumet 1 O milyon lira serma
yeli büyük bir teşekkül kuruyor 

muh bırın
deıı) _ Paı:a es. g · ü Resmi 
gazete ıle n •k o a bir k 

rara gore hükmi şahs 1 hara. 
yenı, muh"m bir mu •kuru
laca~tr, .Türkiye :Qonatım Kuru. 
mu• adını taşıyacak v• 10 mib'oiı 
liri. 1ermeyel.i otac:ıık· b kıt uın 

ku um b umu 
da<• idare tdiltcek mem 

be e 

Rio de Janeiı o 30 (A.A.) 
Brezilaya Reis:cıimhuru M. Var. 
gas, M. Roosevelt ıle görü "ktrıı 
sonra beyanatl~ bulwıar>k M. 
Roosevelt, islıkbal hakkında son 
derece nikbıııdir iki mi'l•tm mu~ • 
terek m•nfaatlcrı h•kkııo<b uzun 
uzadlyo gonişıük. Esasen Brezil
ya, harbe ı;'rm•ş olduğundan Bir· 
leştk Ameıika ile tam ııir ı•bırliui 

.y.rpmas kadar tabii b·" ··~ ul•
mıız .. demiştir. - ·-
Bükreş E'çimiz 

geliyor 
Bükreş SO (A.A.) - TurKıyı

bilyük elçisi B. Hamdullah Sup
hi T•nrıöver memleketine gıtmek 
üzeı·e buradın avrılımsda"O önce 
hükumet reısı mar..şal Antencskc 
tarafından kabul olunmııştu . 

~--71 
lllenzlli me ksude ---- -··-·- -

eritmek lçrn.. 
Dai ........ ,, .......... İWD 

bıalla kaw111ur, •eder. Siz Ü , 

"• arkaılaşıDtJ.a, bir ıl.ıstanna 
bvnşmak lht!yac ve iftlyalnn• 
•ayıluğunmı zaman e•·iaizden 
kalkar yola revan ohır yürür, 
yürür, eo ııonımda menıili nıak· 
wılanuza va ıl olursunuı. 

Maksut olan menzil, klah bir 
dost zıyareti. kah bir v•zile ba
şıdır Do tımuı kırk Hlfık halt 
nnıı için sizi belde ebilir; fa· 
kat \BZifc aat n ı k 1, la
bammu 11, hatırı gonul oktur. 

Siıı mutlaka 'ôad aııuıda brkle· ı 
yecektır: 

Bu viad anına y ti~ek ıçin 
İstanbul svkalt:lar>nıla en iyi, en 
tınla n11ta banva dır. 

.. A8tr 

hesiııd<lki Sovy t ı.r<lular ıkati bir 8 • • l •ı • Çı l 
hücum ııetieeslıı<lc Ti'loorets mü- ıncı ngı iZ in il er geni 
him demiryolu ka,"{ağı iı..- şe!ni 7 
işgal et.rııi:jler<lir. ordusu unus .. 'ano.n lıücum-

B<ıliı 30 (A.A ) - Bır ıırtılı J t I" 

ıcşekülu :ıuır-ntl ... 
01 ~n gent- sınırını geırti I larını tartettı· 

ral Ayd<· 1 ~ag. Dondakı muh~- Y 
reb<:<rde ağır ~•ral nmı~ v bi \ • . 

ı:ıııa•• olmuştur. J c cezelba11ta M h· 
Mo•kov• 30 (A.A.J - Vu oııcı 1 ( i i • 
h~ınde Novvaskal hı '··. !Vere. er .er meV cep •.. . 

gal ed ·n kuvve\itrın.ıız ıtalvan- z ile r e' en çıkarllch 
!ardan on bir bin k:>• ve .bu m~ - l Landı .. 30 (Radyo) _ 8 ınci İn· 
yandl üç ItalY'n gcıırralın· ('Sır gılız orduau öncüler' dtiıı devriye 
almışlardır. Voroncı t•a;ruzı: es· barekan esnasında Trablustan 
nasıad1 7 Alman tumenı d< bozul. Tunus ııududunu geçmiflerdir. 
muştuı. Madrid 30 (A.A.) - Alınan ha. 

K plan 
tankları 1 
Londra 30 (A.A ) A ma.nlar 

Tuııusa Kaplan •ank ... sm ıc Y<'
n· tip ı.ml;:to,. gonderıl'• lrdır. 62 
tonlu,.;, .oıan bu ıeJ.nk ' mıl:-
~trt• ik t p!ar .J mu ı.: ' • 

Yeni tip ts:nkl . eski M.ırp 4 ıpın. 

dek' tanklardan dah kuçu" ·ur. 
Bu ıaııkın ;.uçükliığünt' rağmen 
ağırlığı bır rnıs'ı !a~ladır Tııtıl'a 
r.i h~•usiy•~• hr.zdıı Almanb.r 
bunlun göod•rmeklc Şima!ı Afrl
kadaki askerlerinın m•acv'yatın: 
yüksel rn•k ısliycırlar. 

Yolcu tren~eri 
azaltılıyor 

Ankara 30 (İkdam muhabırio. 
den) _ ı şub•\ puart"" günilo
den itib.ıren yo'.cu ırenleriınin se· 
ferleri azaltılacaktır. Bu miıııas•· 
bet< Jıa. ket •at t ınd, de de
ğ'ş:k' ik 'er yapı!mı.ş•ır 

f"n hUkOmetlnln 
tek z.i il 

berlt>re göre lngil•ı lı ıtaları, Md~ 
jezd, vad: ·:nd< biiyük bir faal•· 
ye~ göstt-rmrkted!r·tt. . 

M.tdı<z El Bab k•sımmde mut· 
tefikler, mihver kıtalarını bırçolı:. 
ileri mevzılerdm çıkarrna.ğa mu· 
vaff•k o!muşla ve Souk d Arba 
il Tabarka al'l!sınd• uzanmakta 
olan bünık dağları geçm· erdır 

AmerikaltlGTın iıbcı 
akınları bcqlculı 

C•ıayfr ;ıo (A.A.) - Şimalı Af
rikadakı Ame ·ikan umurnı kArU· 
gfıhlllın sözcus Amerikan uçak· 
lır1 tırafınd n c: , ks'a karşı yapı· 

lan alımların .işba akın deni
len turruzlı.r mahiyetinde oldu. 
ğunu, bunun da ufak bir toprak 
ııalıaınna yüzlerce bomba .tllmlf 

· ~uğUft\I ~rınelıt• bulundu
ğunu b•v•n ermiştir. 

ICırmısı l..U _ _,.,., 
Dak•r 3D (A.A.) - S<n~alli 

askerlerden mürekkep ·ık kafile, 
talım devrtsiııi ıkmal r tikten son
ra Tur.u•taki müttefik KUvvttle. 
re iltihak etmek üzern yola çık· 
mıştır. Başlarına kırm12i fesler giy 
miı olan v• bcıylari 6 kademi bu
lan Sen•g • er. vapur. b"1meden 
evve pek munlazam bi• rtsm g~. 

d ap lard 
Pa 3 (Rad o) - 8 lnd ln-

gi iz o bu k kuvvetler ku '-

-Avuatralyada tO• 
tük Japcn taarru• 
zunun batl•maaı 

LK klenlyor 1 
Tehuııking 30 (A.A) - Çin oı. 

ıfuiUDun JJÖ7.CÜSÜ, cenup-batı Çiıı
de Sbae hududu yakınında kAhı 
Tate dolaJI larmda Yunnan eyaleti 
ne' glrınif olan bütün d'\işmao 
kuvveılerlni temizlenm ş okluğu
nu beyaa etıniştir. 

Çunklng-30 (A.A.) - Ç n teb. 
liği: Şimali Kiangsu eyak>tlndP, 
Fenghsien, Taı:ı&Shen bölgtlerin· 
den, Lunghai demir yolu boyunca 
ve Hsucbow'un batısından har.,. 
!ret eden birk"<' bin jap u Fengh· 
si•n doğu bölgesinde .ı. -doğu 
istikametinde y~ taı ıu~ara 
gec;mişlerd·r. Japonlar •fı•r za~ 
atla . ilskürtiılmü tü 

Berne 30 (A.A.) - Caıı'l>orrı
da ılıean bir haber, Avustralyalı.
lann, küt!~ kalinde bır Japon le· 
al'l'U.Zunu bekledlklerlıli sezdir. 
ınelrtedir. 

Bu habe~ göre, Yem Giıoe eda.. 
nnıa şimal doğu bölgHiııde mil. 
lılm mıktarda Japon kııvvetlet:i 
yığılmış bulunmaktadır 

B •• k "" ' ugun u m "ç·ar 
yFp ı~m,yor l 

Havaların yeniden lafla-
ına ı \:t11 .,;aha1arın karı. .ör 
tiilü bulunması ıloln~ ısiyle 

He kı 3 (A A ) - Fin 4ndı
yantn K ab anx lu:>nf ransına 
lşt ak •t~ ı1 v• Amtrı"kadaki ı 
fi nin top ntıd hRzır bulundu. 
Ru hakkındak haberltr l'tSIMJI 

&eküıı nmakt dır. 

lar.a ak Juara bölgeslnd~ klJŞat.- \ 

akı k el' insan<:> 

bugünkii lik ma~!arı fatbot a 
janlı!':ıncn tehir edilnıl tir O... 
gıin maçların o'nanma
dola, ı h·le por nfamızt ya-
pamadık. Oku ueulaTımız 

rn•~ bu re ebbüs- \ 

.,. ma ~ kıı uılara uj-

mı pard • ---------· 
dan özür dileriz. 



D ğu c phe inde harp vaziyeti 
• es- e3t ve ihtiyat uvvet 

Dol ,eln- 1 le lır.J>. :ı 
tlo&rusu &ua 
oNlı.-tarınrn k~ 

Yazan: mekli Kurmay 
1. SACIT 

taarru rı büı.lla şld.ıetlyle ele- melı; lltly-.r. 
' . Strateji saruwndaı' Baslarua daha Uç r yon 

lıcr:Nderl şııolardı tlyat kuvvele "m..uı. duldarını 
ld.• Alınan 1 e< bilnıJyon111. Bunu fbmiilik 5 - 1 

• m e~•ek Dsma noiırine ~ tabır.i11 dealer de var. 
laMlar mell; Bea yalna fUM ihllm.al wwiJ"O· 

Z) t<:r do Statla t hldıut yorum: !?uslar, yulıanda &aydı • 
eantıı.U ele geı;lrınc';:: tını hedefkre va.ınak gaynile 

3) C pla Doneç ba :7.& ınd ç<ik ~l haurla1U111>•ar vr lr.ıifi 
Di ) • h<>yı•na varmak H Kar iMıyat kuvveü "-"kjl etıni~ter-
kasyayı temizlemek. ·ler4ir. 

Rııı;lann bu ~efe!\? er\me- ı\!m.ano'a ve hal)-., k3dınlar-
ai 1'eya Al ani r bur.a tt.ini dan çok i•t liı 1 e, 16 -
olması bliyOO. lhliyatların bu· 115 yaşvıc!akılerdt'a çok mlktar-
Garunum:ı 'Ve iealıınd muhare 4a lilı altına l•al l'<I İngil· 
lte)e ~lrnB•tna b ;:-ı.rlır. •.ere -ve Amuika fın~i l'levc•ıt-

Bw.lar, lhtıyat tedarl' 1 mt 1 dırı mll;rm:l a ;}oelifr olan ordu-
.m!MH! AJaıJ1nlara nis lk do· lara sahip ol.mtışlardır, Ne Al· 

ha bli_ylik imıi•ra m:ııık1irler. manya ve ne de ltal ·a, S<>v)·ot· 
Ruslar imı.i ııen lik nıual ile ler birUğine kar, ~~~ J941 
mev u ııı.il) ' n aı an bir yazındaki kıH!ar serbest -0laınıya· 
.işçi ord.ıı.u meyı!Jtııa getitmlşler Dklardır, 

Ye katbıl rı dıı ağır sana) " Yamhtuyorsaııı. A!ınanyanın 
(alıft::rnalt yeti!ttirın41~rdir Al· yerti ha:t:rlıJdarı taa:-Tuz harbi 
manlar •~ lu~aalar bu US1lle ne de.Pi, müdafaa h~ıbine da 
ıimıll boq 'ırruyorlar. Bundan y nınal..bdır, 
ba b S V) t ka<!ınluı, kuılor- .ıUmanlar ve it:tlyanlar, y&o 
4'll'llun gc ı i,I• · e hatta mu ' ııi bazırbldariyle belki o.Jı "n· 
lıarrp va~l~e!erlnde de çr" mil· nın iman uyialJıw lıap1 bilir· 
tarda kulbu lmaJ<tac!ır. Har en ler. Fakat yenid•.,, bliyük o ou-
evwel, 1111! !arın kaclın!ara bil h· Jıır tctJı;ll etmeleri, bir harp crp-

•.ıar agu rşltr "ermeleri, dUnyL- he inde büyük tr.ırnı:ılara ı:triş-
nın f!av !a ına sığın:) rdıL meler! benee artık ~k mii.nüüu 
Şimdi Almmlu ve İlllrr.ııtar, görünmemelı:.te-~ir. 

"=c K 1 s A n I ' hAl: l:.RLl:.R .. 
'-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--' * '••1ork 30 (JLA.) Elelıl<D 

tn.ıd4w miiht.-cli !eri en."JtılınunllD 

wmu.mJ topı~" &Dda vta.k moturıerl 

labr·a..a.l~ınıu lıelitmesl -... n caruri 
9lau elc..kr• :tı cer ,.aı;ın.ın 7a11 m.
dan faıla.:mın men.ur m t.Orlcr o ye .. 
8J bir lt.."Criıbe IM.lıiteıw aa.1 ııde t.,. 
aafTllf -.Jott/i• IH-7a.n td•Jmlt.lr. 

* V"t•ll&'toa ıo <A.A.> - M-1 
Nii .. •• I M l"etk ns Js..:ıı ıl.f-ok Alileri.a
da IUl)' .. t ~ fwa,a .. .., IOD ~ .... 

rbı-v,. ıü -...ouu:ı k.&4&1' 7 LEI .11' ı ..=. tm 

tu l nıJib Uude &nJUt "'ı~ı.lu..uu ff 
bu SJUrll m<.mlcl....., h-lrt.e ır.r iti 
'"' b._ bu au Mlar hayal p. hali· 

Ww....ıtı oe.&1'"""" 1ıude t n 1>ıJ-
4laiwıu 5&71f"IQ ,.,,. Bundan f'Vvt-ıkl 
oll.ı.~ ı.ar~ .1#. l+k ll'W"rik.da 
lıaşat pal.alJıiı 1""4o ıs e çıkJltlf 
icll. 

* Kahin !G (A.il-) - Binc-ul 
~t...t-~ll IORJ"a. &u..ı1.a pek ça".ı.& 

laarruz u..;a ba:.ae kon- ve btıra
)'a m.hv r~ ..,ı.t:.&Q'...U blilwıa.ıı w.J.,. 
r.o.ııe hucum ei.lllek w-eı e b.rç.lk b...rn-1 
b.ıc .uman uça .. aa_, ı pnde rilmıl ıkte ... r. 
to l'\lJ1 *t·DM.t, JlıfaJıa u·J,.r.n..ı.e'' 
açU.ıar, U ı~.omoUfle ~f"'1 lı.am-

7on bf·teier4n• L.&nr•p t:WJ.'1 ı-e.ır. 

sı,,~,.- ,..ııar ve tlenu7olla6ı ı.. 
SU.il berbaı bır haldedir. * b<&ııolm l• ,...._,.., - Bult ...... 
l n b&lcl•rüd..t ne lef. e f>6 B .. m... ıı.,, a.ı 1 
i..c-•llere ..... ..., lw'eke•'4 buıı.nd..ıı.
laruMba ID&hlı.Om edı.m it> t -r. 
'* Kahire 3• ıA.A.J - M ... r, ıa-

1.a17aya kart'Şl J"apacajı muC..i.dıı le .. e 
ucakli..r kwlab.ılca.a.:h·. Bu u('..Akıar. 

vri &Jne.klerlD hdtal..iı buliu,Lr.UJ.k· 

lan me1daııa plr.arm.4&.a l;ıJ..uıu.ı
~hr. * No\7011< 30 (.A.A.) - Ga .. ı.. ıhlı•n Nazın, babkl.k a<ıulnin 

1er. lj.ma.I Afr...k ... <b ~ .. ıh ver ba-1.&.'t· t.e.mlL)...am-'ade» ba •· :ııı aab p~rı. 
lllD &er"51od.e d~4v.Jmw.t el. n b.r n • m '11 L\l.LUıiacakl.ınnı beyan t~ 
Anıer'4ıı b;;mb;o a~uwı •ıireU. mit~. 1 
'balından AID1311l:> ı.araımdan eolr 1 
edll"11 1 k , LÇUÜ'U"11 dq ruJ;ne-1 Pi 8 at ya [ 1 ar g • C e !_ i 
_.den 1 CllD IOIU'a kaçm:Jj,ı muvaffak . 
•im 1 v• üsıtrlll<! donmüşlerıür, Şthnm.ıde bU•Ln-n Ma atya. 

lılar ciun g~e Faı k oıe sa c.n .ı- 1 

r:nda b r cM• ıı.tya ur ı;.eccs .• ter 
t.p elmış erdir. Par.ı . .ı i Su d 
H•yri Ürg'Up u 'e şeh reız -k 

EHİ == .. J L A9NKAR"ADA~ J [H~~e!~1~~~ 
----ı 33 butçesı lirtti.l<:ten ~nra ıbeynelmi.let yahu-

=---=---· HABERLERi dilıjje hüıcwn etmış ve yahı.adile 

I& • ul Levazım AmfrlicHndett 
eriten Askeri Kıtaat ltAnlan 

120,000 lı:llo Sıbr otı ıc...,.ı. zartla ~ lmcıım.:fM'. tı.aı.l 112 
tı(lııQ -..ı U 4> A~ .-ı oatm alma loomlay...._.. 1'IP'laca 
T.nmı:n ~ 108,000 U... lllt -il 6659 14adır. Taliplerin 11ranuD1 ,....ı 
loalarile '<C( ~l'lıll ibaıo -.attnd<ll bil- •ut evvel kalı ...... Ank..,-a 30 (İkdam muhablrln· rin baş eayeıdnin Alman devle:i· 

- d ) - Baı\·ckilet Vekaletlere ni ıflasa w Alman ınilliıtini Gcla-
b!ı • m ·m 5u:lnmiş 943 büt.,e?e. Jete sür.uleyer.ık bu sure'tle ya-

101. (2331 - .. , 

dana vapuru 
faciası 

IU.radeı:ıım- geliUcın lcaybo. 
1aa Adana vap\ltU dün de anın· 

ıuı~,L1. iakat bulunan.am..ştt!'. Bu 
geminin battığını iöstemıe'kled!r. 
n:ğer tar&ftııo lın•zede ırıti,,etıe

bat>n ı:lcsine tazminat veoilmesı 
karar· :'ırı:mı~tır. E,ae vapcru .. 
nwı ~ taPis'.ydcr:n Aciananı<1 im 

d•t te ziı:ıe ka.ç saat ııcıtrı gıttik· 
leti t• kik -olunmakı.dır. 

Vilavet rıe Belediye: 

* Dar ;-lirli1erin listelen "''.~
vette hususi bir bürod• tasnıf 
edi!mektedn-. Şubatıın ılk hafta· 
sında bunlara ucuz ekmek karne • 
si ile uc~ geker veıilııu;lne çalı
şılac kt•r. * Yen• şek ~e kanıe basıldık· 
tan sonra giınlUk un s•rl:ytı 3100 
den 2700 e düşm(i.ştür. * Baz• iaşe bürolarında karne 
yolsU'Zluğu o'.dultu an?e .. ı_mışt'.r. 
Bel~d':;• 1tftiş heyt-tl t.,tkıkLer:nı 
d<Tinleştl:"tıı'~tir. Suçlu çıkacak 
lf'!'murlar vazifeden uzak1aştırıla
caktır. * Beled:ye müfettişler! Sirke. 
c'd<k ş.,n Cum.hur;yeı lok.anta
si:c Ahmet oğlu tsmailin köfteci 
dükkiın'1ld1 ka!ll<'s'z ek~k V4'· 

rl'd'.~ini tesb't .,trr.i•lerdır. Su.;
lul r müddciumurnil:ğe veri'miş.. 
tir. * E:ektrik. tramvay idıres' kö
ıru r fyat11!Mna yapılan zam do
la} ısile bi:''.ncl rn<Vlti r.aımoa1-

h•d ı bilet ücreti 12, ik'nei mev. 
kı 9, b linci mevki tünel 7, ilcınci 
il"' ki ~ b'r ki'ovat .,•~k·ı-ik de 
24 kırrı:~a C'lk-mcıktrr. Bu hu"1S
ta N f.1 VekSl~ı'm~ bı· o-oje rö•· 
der• 11l'1 ::r. Uır-um "l"iidür B. Hul
ki Erem'd• yarın Ank8'raya gide. 
c<ktir. 

Ekonomi:_ 

-fr T·ca:et odaları mümesilleri
n n T·caret oda~• salcr:!aıı~da Y'P' 
rr.akta o'.duğu kar hadlarını tesbit 
iç·n ıoplantı 1an yakında bit'rile
cektlr. Kom•syoııun, kar hadlan. 
nı tesoit husu>~ 1d1 her ithnliıt eş
\'a<ımın memleket., olan lüzumu 
de:eresini ıröz iınül>de tuttuğu 
ani ş:lırak:a1•r. * lhnral>-•~•nn T'cıı-rot oda
sı!lcan ıı'dık'.arı ihrocat yapma 
r lıs ... tn JT'leler ri ~ni't"'me1eri 

ıcao e'm kted·r. * Dıin b'- R~3d,ye alı•nın fi· 
yatı 33 lira idi. 

A1liye ve Polis: 

r n''' S ~ub>ta k i•r Mol1:7e Vekil.- huıdi Bo~vikliğini yaymak ol-
1 tine vvilmesioJ blldirmişti.r. WıguDıı ı;;arct etmiştir. Hitler 

td ~ n ~'.le 1000 len mevad ~tctıkt!r. NaldArat mı>~ll 
ve "*Dlı v..-ııe Jıw>ılabUll'. lboııeol ttı/945 alı sQna illet il da Oelbolu -
kert • tr> alma bıcr.~ 1"'9ılaeaktır, Ttıl...ıoı beôell lt,800 lılr't. 
tomnııu 1740 1.!t'adır T&llpioırin belli _.... 1ıııı nil1'on...,. ~ Selinik konsolotu ebir llelle da.ha idareyi eli.m.ue al-

A nkara ~O {İkd•m rıoulıa '"in. maa:r:yıhk Almanya Bol.,evfk o-
d•I'-) - Sc 'an komıolosu İdris ı.ıuı::hı .. deıruşıir. Bilahare: 

(!!2U - 6") 

me•keze naldedilmişt.Tr. Bu iı.ıtl>e ..ı=me ve Avru-

payı ve bütün dünyarı kapit..1 
ta ıst y- •ıdi entrikalarını önle
mek !çin çal~tığ1nı fakat tıütün 

teşebbüslerinin neticesiz kaldı • ı 

kapalı ,..rf U6ulll.e Yıldı:z.da rroıltak nca w tıma lao..ırt ,..,ılacallW. 

!'_.il ve lKaıc.t ı;ıırtnameler'!e keşli ~ ellrQleblllr. - ~ 
tı IO:Jl liradır. İhü.\;I l/2.{K3 -rteoi ~ -t 11 do :rapıJaeatından ... 
t•ttllleno l!ıaJe a•onden bir ...aı -.el ıeınlnat ... tekl-t u 16.ı' .,...Ue 11..nı&. 

)'Cdc Ye<Ut Stıba;y clkuluııdakl aı.1oor1 ~ tlll> - &luıa -
1

4 .,. mıa. Göring ve ıöbel 
sin hitabeleri 
(Ba• taralı t lnd Nylada~ 

lamadığı ı ~ aonra de· 
ıniş'tir ki: 
•- Ruslar 25 )"IJ.da~ri Av· 

rupa:ırı ateşe venr.eil, dw:ııyaya 

\>o.ı;t'Vnk fe.!.lk'l'tinı yaymak içın 
.Pıızırl nmı.şl-ırciı. l"llkat -hız şıın· 
diye •kadar o.kiu.ğ'u gıht ;rugün ve 
i.3lildlıalde ci'l' daima muzaffer ola· 
cağız ve bütün 2101•1.uık!.erı yene
ceğiz Nasywıal Soı.-yalist tırkaı;ı 

l~iJ sene.sır.ed:BDeri aaima zafer- , 
den zais;e ~tu ve bı.giin de 
!uWımırıın parolası mücı.ueledlr 
ve r.uıeadele devam edeı.ektir, 

Göbeb Alrnar; nrill(tinc..en tıek· ı 
lerı iler> yenı {ed akıfıor !ık.Um leba
rJ.z ettiııdikteıı 90"411 HiU.rin mU. 
tıne itıır.adı o~:b.ğu, mılleıin de 1 
onun V(:receği emri beklediğini 

ıbeyan edip nı.>Uı<.1mu •yaşasın Hil
lcc• allaşları arasır..ı:U bıtiı ır.işfü. 

Londra 30 (Radyo) - A.mıı.~ 

yadı Na.,oaal Soı.yaliunın o
nun ·u yı.doııliır.ıi dün ku't1an -
mıştır. ~'•kat Sporpala..takl 
t0pbntıdan b•iİ<• hiç bor merasim 
yapı"mamış vıe bayrak çekiline
m>ştir. 

Go:--r.g rutkurıda as~~rlere 

Hitlerin felsefesınl be7hude iz" 
ha ç•lıtmış ve RUöların iyı elbi· 
9e'eı-i, lech.z.a!ı o'.rnad•ğını bey.tn 
etm es de bu crdunun Almanlar 
nasıl geri sürdüğünü izah ede- j 
me-ı :,ıı. ı 

( • • 1 1 . 1 r.g .mar.yanın var ığı ıçin 1 
yap_~ıgı çarpışınan:n zir-ves'ne eri-
ş ld:ğ'nl ve müd1faa talimnna
mell'Tjn<n bi~i.•t.sna herkese §i· 
mil o'.duğunu beyan etm:ştir. 

V -r ık ve rgl~i 
(83ş tarafı J inci n;ı-fada) 

Def'lerdarWt FmdıJdıda mü
him mi'latarda odun ve mangal 
kömünir.<' de haciz 'koynı1.1Ştur. 
Bazı kıömürcüler de borçlacı

nı ödeır.cık !çir.. Bulgar kömürü
DÜ 12 kuruştan sa1ımağa baııla • 
ml{lardır. 

ihtikar 942/723 
Karar Hülıisa<ı~ır. 

~t lll korunma kanununun uhab. 
fcUon I. •nbul Kiıçü'< Mastı-fa ""'a 
He!'\'acı Ahmet sokak 13 nmnara<fa 
~f'reıbll t.iearrt·ıe mfwıal All ctha 

d•ğmı görünce yeni orduya ha
zır:ık emnini verd'.ğin.l söyleyen 
Hitler: cB;r sel gibi akarak b'r 
silir.d:T gıJ,; yü.rüy~llc1ı: bütün 
Avruparın lciiltii:ilnü öldürnw.k 1 
ve lnsanhrını mahvetmek J.st',~ < 

Rus dcviD n karşıstnA Almıı.nya· 
dan başka ha:ııg· d.ev1et ~,tordı• 
sualini sordu'.ı.tan sonra ortadl 
bahis mevzuu .,lan meselenin 
ya Bolşev.kli/; n düny•ya 1ayıl
ması, yan' dunya cs>rcti yahut 
Nosyona! s0>-yatzmin pfcrl ol 
duğunu soy'cmiştir. 

Bltıhate Hitl~r şöyle demiş. 
tir. ,_ Bugüıı iç:n-Ocn birmi ıh· 
tiyar etmek mecburiv<tinde bu
lun:luğ•ımuz ikı ~ık vudır: Ya 
Alırony• ununla beraber mült.e
fikl.eri v bu~ün AHupa ga1ebe 
çal'l<:ak, yahut İç AS71Mi•n yürü 
yen B0lş<:vık daii:•S• Avrupayt 
Avru;ı• mll.etierinı vıe Avrupa 
kü:tG.rünu ezerek Avrupayı Rus 
yad.k• sefil dumm• sok~aktır .• , 

H'tlcr demokr1tlorın Alman. 
yaya harp ilan eıtikl ri sırada 1 ki vıziyett..en bah:ı;~e dcınişt.r 
ki: cFrırn•• ve İııgıller~ ortaJa 
hiç bir sebep yokken Atmanya· 
ya karşı harbe gırmek'e en bü
yük hıt•yı yapmış-ltrdır. Çünkü 
onionn bu ~ebbiı ü Almann
nın askeri kuvv•t. ml11i birtk ve 
mill'yet azmi en yüksek zirveye 
\•ardğt b·r smda vukua ge!miş
tİr.• 

rııcaatıuı. (%211 - aıı ------J!.ll(mıını ~ amele ve ı,çıııı ~ a.ıt olrnolı: .-.. ....,. 
lrı:ıa t'-*'11~. Kapolı :ııartla dbillrnt.ı 5/%/943 cuma f(nl -ı 17 de C.. 
lil>olOOa a.kerl sa•m alma lwml 7a~r, Keı;if tsleU ll0,761 U.. 
ra 22 ~ k .-ı 1eınimıı. 1615 il<• 2J ırur-.....-. ·raı.1pıer1rı lı:llDlml V11JbJaıi. 
I • lek.'.:t rrJ Jlı. ı·m.ı "'1le ıwıt ""'"1 bir 11..ı evvel 1ooo"'1ona ... ımeıer J 

(Z232 - 658) -----
E•lmeıutt• ~'r Dltii=ft ~ 11ıp ı 1"P4n~r. Kapalı ...rtıa dı:tllt

ın et 9/2/C43 selı iü:>ü wat 15 de Anko""'1a 111_ M. V, 4 No, lu -.tın 
l<ı::cn";ıva-"":ıl :r<>l"l ır, Keş>t bedeli ~4 U4 lira 47 kı.rıııı ilk 1--
.ra:!.tr. 'l\ıl"pl •m k:nuıot w.ıııaı..rtıe lll'klll ındl;Aıplarını tha<t aaat!rulon. bir 
.....ı ""-vcl la>'nl~ wrmeı.:ı< ı:ın -1155) ------M<lteahhU um ve h....ıtına 18/1/94;1 lar h · m<lruıkıosasJ lUın olalWl 
:!o')O .,_., k u.-u lr.c ~ ~ ç ıdc.T. '1da ı tekrar pazar lakla elci! .,,.,._ ıooo..ınn.ı.

tur, Ev&ıt ve hwu 1 ııertları lwmloyonC.: gö -oc.:b!llr, Blr lı.11""""'1n mutıaın

men l J elJ. OS k xı. ... ~r 2.00 ton kuru !nr. nn .-ı - ~Q tonuna lal p t•~J.f· tak:· 
dfro& !Jıal""' Y•ı-ilo.b!ıor. İhııle., 3/2/912 ça11:ım1:ı& ı:ünü saal 11 de ,aptlao&. 
,!r.><bı .:>lekh!er-n k•t't lem'<ıa:ıar<ı._. Hr 'ye<h Ye~clc ::;_.,,.,. 0!'1Jlıındııid Af, 

kert pooto 920 uıı ııalmıı Jromlqonun> rno'.ıracaallsrı (1%25 - ~I ı 

i-~--------... W'All--
1 f F vlef Uemiryolları ilanları .--1----------------blaabul aawrla'l'IJDwla tatbik edil-le olen D. D/511! ınumrala ant
"'PO tar r-•a 1/8/9tJ _......_ it ibaren \ılbllı. edllıa:>ecoil lllıı ol• 
Dtlt', (llltJ) 

Yole11 llırl&rJarınm itimle &iimler !nde bir .. bal ıs laribladen ııııı.. 
ren d• f!ş>kJlk J•Pılııwı ve bıw kalar .arın UiTtna nıecbartJC4 bud .,.._ 
tur, 

r 
fzaııat ılımlı ı....,eıııoıin '""""'o nlarııaua nıii:a .... Uan illa oı ..... 

SOMER BANK 

Yerli Mallar Pazarları 
11ıtlı:;ssE ·esi JllUD\;Rt,tJôtJNDtN: 

~Üe!sesemizden merr.uriyet isti} en 'ere: 
Ca:ıı: lelt'!rde 7a1ıdan Ulu tbrrtne mieuı·emlı muraeaat ettrn il ~ 

mcaanlarınd.tn aaer: ı·nı J'Apmq olu,p iata.abuJ b riıelndekt mafual:ın
muıda vuıfe kabul •:lebilecekl r:a 8/Z '943 ca!Da1'~i rdnu at 14.30 dl. 
Kalırcıotıu ltaoındalıl mlie- ınerl<e•i.ade J•P~ mtı.aıılluı lmtlha-
ına slrfftf'leti rica ol1111ar. 

H:tltr, Almanyanın kat'i zaferi 
t'd• <>tmek yoloodaki a«minl kuv. 
v~tli b'ı fad.e ile belirttikt•·n 
sonr. bı. gayeve ulaşmak için 
yü~Ü\ .'t'jtl vo·d· u~a,•rc~1!• [e 
1-.JkeUer V<' da,.,.,IM" ne kadar a
frır o'ursa olsun ra•-rnln bü:v;ik
ınırn Vo zıferin 7aru"l't k..-.ı~ın
da bun1erın h>; kı•'JTil'tİ ~ı..,_,,,~c•
~ın, !"Öv1ef"'k VE' .t--u Nlvük sı. 
vııst t ölen h"T' r .. rt <'el~'<: ne<i1-

. -
lnh:sar!ar Is. Başmüdürli:ğündca 

Sayın halkın dikkat nazarına 
ler'n hav•t•nı ,.......,ıv.o.t aJJı.,a al- Muhttolif nevilerinin harmanlanma ı surrtiyle idaremizin lhz~f 
""•'r u.ğrım<!a bir kurbandır .• de ettirdiği çayiar ı:,.va!l()<llu \'e paketli olarak 1/2/94.3 1.lll'İhlndt>n ltiba. 
m'~!ir. ten piyasaya ç-ıkart!acaktır. 

H:tier kuv\'etll bir ifrde ta~ı- Knaıı<>zlara loıınu!an çaylar birinci barınan1'an ve pal<etle1:9 
yan mesaj•ı>m son kı•ımlar·nda konulan çaylar ikinci harmandan dır. 400, 200, 100 ve 50 gramlık o:a 
ı;u'hun bir milleıe Jı<odiy<> edil- rak sa!ıla<ak ooln bu çayların fia tları ı.a,. • ...,, \e pakttle: Uzerin-
znÖyeceğinı bunun sıliıh ktrV\'•- de yazılıdır. Bu ureır ağzı kapalı şi<e ve poket!er içinde s.ı 
tivle ı a• rıl.-ıca~ını v• maruz illan >) la•a yaba~ı madde ka rıştırılmı o!mLk endişe- de ber 

• ln'!ı( edilmiştir. Sa)·ın lı•lıkın b.. yilerdcn satın olualclırı i>u çayla. kal '\lln her d•rben>n Alman 
m·ı~t'n n kuvv<>lmi hımrıla • r n Üzerlerindeki fütlora dıklwt e-derek fazla fial talep eden Llduğ.ı 

* Berne SO IA.A.) - Atn(nkaa 
Sair l7e • tı!ı YOlll hır k.ubtlan
lar .li8&HI llefr 'l şllr. B l~e, 
6400 6Ju. 9 O >aralı ve ll.90U l.&Jıp ' 
bml vardır, Mılalya tikcar arı • ) ·ksrk hh- * Kac:lık~y lk'r.d <"'lao:Culu 

s ! uleb crın n hozır bı1 u~dutu ~··,.r-~r!rn t·meil f>kir tal~ 

. ·un1an hak.kında J1tanLul :bunci M•J~ 
takdirde c!erbal İnhisarlar i1are - ne hab rdar e~I meler! ı:an <>lu· 

ya.ca~ını ve bir S'l ~"~vr1 zafere 

-u-laş-tır_•~_·!!-•n•_•_öy_'"~--ı nur. E(9L93) E K T R Q N '* v.,ı .... n so IA.A.1 - v ....... 
ton rı iç 1, 19...ı & .., ndon· 
ben inl<lıa.. ""'&m'f ola Rm1a • 
1JMl'J?7 d P " t l. muıw oed · ·ııüa • 
J'en·dea tıfeısu:s e cejıai b·I lnnit
Ur 

* Vr4 ncton it (A. .ı - Doblw 
ltomlQona. ı nUDundan~tt "'-· 
rtkan d n;2 l.eZC".lhlan taı-a.tınd•n f.ıı .. 
• ed.llerrl. 11en·ıu çıkarılan ı-emller 
•11 IDlD H • b&llf oldıılunu bil..__ 

bu lcp'llfıt• çok ~n. s m'ır.i bi bqe sıcak ye~k yapm1k :n bır 
hava ıçinde gcçrnış v? M•'a!)' ı havır ırücs~osesi raraf•nd n g/' n. 
tıiccarlar İshnbuldak Mala! d-"r: en erzak arasından bır tcn<-
yıiksek f•hsıl talebe"prı iç~ bı· ke zevt•nyagı ile 14 kilo pıı nci 
yurd inşa edı:eekler'ni mu,ı:elcırJ ç !2'rken yakalanm'<t•r. 
lerdlr. * !'e"'et adn><la biri lc'•Z teoe-

T P •nııda bulıMtnlar Ma'atya ke'cr n" su doldınarak Orhıngaz' 

rlf"n ma!ılu~mr!ll ııoe• ce.'i•nd~ ~uı;ıu. 

nun tl•li: rab t oldutundan Milli ko. 
n1nma kanununun 31/'1, 58/B. 68 
unt"il madd lt-rl muc-lbi11,. .. ylrmJ bl"f ı 

Hra alır ,pa:ra f!tzag öd-m ine ve , 
J.ü...,.tim 1ı fit ıt'f·n 't ücreU suchıya t 

a•t ohnalc ü:rr(' l""l.ra .. hüli s~'"lh fk- ı 
daım 8'1lTtt Nrdc· n "'ne f'/l!/t4.3 
terlb'"d! t.arv nr:ldl. (87t) 

nın en büyük evladı o'tıı sayın 1<~v·uıer ndrn S·•br ı,winde b,r;. 
• fnö,üne taz;m !.t>la'"fı rek ·~ n'! gaz d'y• satttğıooa.n va kalan- !; Sa!ıib . E 

1 
z 7. 5: , • 

sini a!kışlar arasınd> k . arlaştıro m"l, yazıhanesinde 18 teneke gazlı '· · · • T. :S~nu• ı 

hrrfRA JIERATJ DEVltt 

TÜRK Al\ONİl\f İRKE"rt:NDEN: , 

mışlırdır. su bulunmuştur. ıt .... •M"n: '~ ... ,. .. , t(........ J 
------------------___ • ~.sıld!ğ; yer: Son Teltıf'1f matbaa'll 

•Banvn FlliSt>Jf>rl• hr.kkınffakl lh 
Ura iç'rı hı:t 11t \'f'lrıl1 .. Unden ahnm~ 
ola.n Sft .°'r1 ki\nt1Jt 1941 tarih Te !'001 

No. Ju ihH a beratn ın llıtiva ettlil h:.1· 
kuk. bu J.•'"r h:ı$'tıı:&"•"'• d..-.ytr Y!:Jahut 
ıe~dı Tu"ti ""d~ mtrtll t ıl• koJmA\ 
ıc·n -ı.•Pıh••tt r'ahl vrr11ehl•rcfi1 tek· 
llt ...ı=ım~kte olma"'I~ hlt b"qı.c• faz. 
la natir"t"t ,.d.nft',..'r t-te1· "'•r'ıı Ga· 
l11tf"'"a. A~1'"n ht.11 1 "'"'kat t.J nmna... 
rala.Ta mU:ra .. aat eylemeleri lib:amu 
,, ....... ""'· 

19!3 yılı §Ubat ayının 22 inci pazertc.s. gı:r.u s ::.l 14 de Gal ... 
da., Vo}"·oda caddesi 58, 60, 62 numaralı Şirket rr.erkczinde senc,ilt 
adi surette tt1Jlanacak olan heyeti umumiye iç:ımaına ş rket hisse. 
darları davet olunurlır. İşbu içtim aa .. itıik etmek ıçin gerek esa'e
ten "" gerek veıratler ş:rkeli t cu az on h'ssesine sah p hıssedır'.a· 
rın mezlcür soned.atı veya !>unu müsbit evrak• yevmi içtimadan 
bir hafta e\'\'Ol Ş'rl.ot ITH!rkezinc tevdi ile mukabilinde duhul ye v .. 
ı·akası almıları rica olunur. 

R 'ZNAMEt MÜZA Er.AT: 

•iKDAM. ., Tefrikası: 11 ----

SEVGİLiM ELA COZLO t=====--=-:-Türkçeye Çeviren: Muammer Ala1117 

- Smg. dedi, burasJ hakika· ı 
teu can sıktı b'r yer! Ben bura- ı 
d dah• uıun müdd•ı oturabiie.. 
ceğ:ırJ zını>etmıyorum. 

Ç ıı'ı g•1et tabi b·r t•virla sor· 
du 

- P troı Şangh•ya dönmek 
t.st yor mu~ 

Tarlin: 
- o .. ·}.eı 2anre- ivorum. dMfi, 

fl"'S' da ~ık:cı b'r halele• Bır tı. 
k lırrsızl k er'nden ve 
t a.k hii<Ayc!erıııdon başka bir 
fCY yok. 

· ,, birız dah• filozofiça&ına 

ded kl: 
- oı..ıı.:ır. Bunlar o ka.dar 

l' emınlvetlı şe\'ler drğı"d,r. Fa.. 
'<>n' ·c vus buyü'< şeylerin 

kuçiık şeylerocn ileri ge'diğ.ni 
'emiş: ı• Yani bu şu demektir 

, ufak tarofları i!ım>I etme. A
l ne çıkarsa o taraflnrd•n çı
a H&ttA arlı sanı belli olıruyaa 

c'•ı ~lik bir adw ipe 

çek<b;lir. Bunlar gene mühim 
hidise:er değlldir. F•kat bugün
kü v.ız:yetre asıl muhim hadise 
kotıli bulmaktır. 

Tarl:ng gU:meğe başladt: 

- St'll her tarafı gül gül atan 
görüyorsun, dedi, bir cinayet ol
muş, beni ne d'ye çağırsınlar. 

Ling başını S>lladi: 
- Fakat btiller bulu.,,malı, 

Yoi<sa Lih Cen insan avcıst do
~i'd"r. 

Tar!ing İng'l'zce d•di ki: 
- S<n de a!llma kanlı insan· 

,ıa ha' Ben ~imdi çikiyorum. Be. 
yaz E.damın istcdıği kadını göre· 
ceğim. 

- Ben d• swınle beraber gele
bil r miyim? 

Tarling tereddi.it etti: 
- Evet, gelebairsin. Fak:ıt 

ben kiımeJe belli etı:n<'den takip 
etmek şartiyle ... 
Jtarimur çok liika bir mahallede 

1 
loulunan bir b:n.adır. Alt katı mı.. 1 _ 1942 iş yılı muamelat ve hcsabıtına alt idare m~lisi vt 

ğazaiarla doludur. Acaba bu k1- ,. hi.~a ·'ar uru Ti. M'u'dll·ı·u•aw•u• ı·ıanıarr 1 mti.ıakip raporlarınl.I ok•mmısı vetasvibi: ., u n 2 - 1942 ~ yılı bilanço kiır ve zarar hesapları,.ın okunmasi, ka-
üires'nd• yalntz m< oturuyor, ••• bul ve taı!!di.klerile idare mecli!'i ilzalar'nm ve miır•k"bia ibrası, 
yoksa ailesi ile b'rt:lı:le mi? Kap&lı urna yapttrılacatı llln e<'ll<-ı Sl!mSun (R) Wtdı ~ ıı.aıı- muhtelif senelere a'.t teme.tüıt hakkında karar Ht haz•; 

Tır'ing iik ıahk:k.atnda. alt kat- r.a lall> r her emedilin<le.n paıarUta onmııştur, 3 _ 1942 yı .. >çın mıi .~kip ıntıhabı ve tayin idare rr.rc!isl 
~ - Mt twın<nen b•ce'l 125095.4 ı •· !<kat teminatı 9082.16 llrııd•ır, azalarından k:dcm sıras· le çıkacak zatın yerine rn43 ylii idal'<' mec. 

ta, hem dl' ııctız• kiralık aparı- 3 - Pamrl:lt 25/2/913 ro-ııa g ' '• Kab•tel'(fa Levazım rJbe- ı ı t sb · 
mantar buıu--'u,.unu 0·-~-•. ndı·. 1 -~t lis. Aza'arının hakkı huzur ariy e ır.ürakip tah.s'sıtının e ltı; 

uu 6 .... '"'' s-nd. kJ. mf'•ke:: alam kon1l:ıycınunda 7r,..u~ ır, ı 
4 _ İdare meclisi azalarının bizz•I v•Y• o vasıta şirketi • 

. _. k · )-' 4 - ş,rtname, keşif ve k< ileı 28 l<A.""" m\AablJl:ıd• llClı ı~ eube. 
Bır •P•• .-manm ap·s•nı çı .,;, · ın'-zle her nevi m•·amrlei ı•~ar.'ye vapmalarına aynı n-evi muamelatı Oorı "' Anlcar·. Jzm'.r BRf!t\~!lllcl• Gdeo &lrıab!flr. ~ " 
Gecen:n hu geç zamanındı • 5 _ fre<ı''••'~ ,,,ı~ oı '"'°. ı, ııfivenme P'I""" "" l<a. 

1 
tıcariy• ile mtşgul diğer b·r şirk ete şahsan mes'ul aza sıfat le da-

böyle b'r ziyareti mazur g- le ııu.t vt's:>lkle b'1"1~ adı leçe!\ lcıomist '1& ııelnde"' l'.An olunur. (652) r.il olmalartna izin verilmesi. 

~~ek bir sebep icat •lıtH!k lazım ı-----.-h-tı·.-k-a_r_ll_t~-,-7-02----:--------------s-o M-E R---B--A--N--K------------
Bir gnç kiz kıpıvı &çtı, Şüph•li Karar llülisasıdır. 

şüph·~,:~d;~~~:::,t·~lder .be- '•~11 ~:::::~: ~:~::::,;b~=: Yerıı· Mallar 0 aza rları 
alm dedL mukeıı aokak 65 numıı'l'&da oııırur r 1 

9e71a.r tabcıhk tlcaret!Je m~l'al Ati 
- Si2ınlc bir san'ye görüşebi. ottu Or1t>n lıııkkında İstonbul tı.ın-
Ur · mıyim? el l'ıti:li Korunma mahkmıeslndf> ce-
Kadın ba~ını s1lladı: renn ed n mubaktmesl neticesinde 
_ Maale~ef, dedi, ben btt aptr- ndanun fiili sabit olduillDılan mıııt 

korunma m.ah\ı.tm 1nde c~yan 
ııma.nda ya 1 nı• oturnyonım. Bi- eden muha'.lımı 1 nrtl<eıılnde 18~ıu-
nıenaltyh ta.nımaf!ı~ m b'r erke- nun filli abli oldulundan mllll ko-
li içeriye k>bııl eı!em<m rıınma bnununun 31/7, 53/B ve 8S 

Başlangıç fenL.. tıncii ~• T, c. K. 55 inci mıdd•lerl 

flüessesesi Müdüriyetinden: 
Şlmdh·e kadar kupon weya kart ile ve nllftı§ ciizdanma lşare t edilmek ~"·etlvte dai(ıtılmakta 

olan pamuklu meru;ucattan a~ağıda nevileri gö•terilen kısmın serbest brralnl<lı~ vr her isteyene arzu 
edile11 miktarda mağazalaıımtt.dan salJlmıya başlandığı sayın haW.ımııa ilin olunur. 

Ereğli Fabr"kası Mamu atından: 
Reps pN-delik, g3badin, kılı(lık, perdelik, elhi<elik, J<ırjet, ma • ortuluklerl, renkli pıtlst, Top 

ralko, Skoç kadın kumaşı, krep, kadın kumatları, saten, ipekli, krep. - O baldo b r k.ıç dak ka için m, bine, 16 Ura 60 kuru P>ra re-
dış.1rıya çıkamaz mısiniz? ıa ı öclrmrc:lne vr hüküm kattı~•- M F b M l A d 

fMo iır<ttl •oelu1a all olm•\ iıı-re alatya Q rı•kası amu afı't Q9J : o zaman genç kadin gülüm - tarar hul1 .. '1hlD tı..ıam ıra ···•inde ! 
seai; r .. red''"' ine H/lll&43 tn hındo .._'llllBI•••••• Yollu ve çıç.kli kulil (>atak 1 uııi), Fasone (Lı:Ln dLi.eliı.i). ••••••wl 

(0.•&1111 ver) karar nrltd~ (111) 


