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Moskova, 3 (A.A.) - Haber almdığ>.na göre, Alman I!' 

t~hassısları Fransar.m iktEadi gelşı:nesini tem;n maJ.--.sa
dıyle 10 senelik bir plan hazırla malctad;rlar, 

'"'----------------------------~' "" , . : " 
! Varlık vergisini zamsız i 
i ödeme müddeti 
l bu akşam sona eriyor 

----------------------- -
1 Yarın sabahtan itibaren tahsili 
I emval kanunu ·!atblk edilecek 

Bugün müracaat numarası alacak olanlar kendilerine sıra 
gelmezse vergilerini yarın da cezasız yatırabilecekler 

Varlln veı'gisi mükellefleri- !erini yatırmağa vakit bula- lak Bankası taraf ndun satın 
nin lı<>r~larıru zamSlll olarak nııyıuılar ayni ı.uınaruyı ya- aiımnasına başlanacaktın 
ödeyecekleri ilk on lıeş gün- ruı göstemıek sıırctile vergileri Bankalar•ı> mükdleflere 
lük müddetin sonu bugündür . ni zamsız olarak \'erebilecek- kredi açması da devanı etmek· 
Sabahtan nkşama kadar bü· !erdir. t.edir. Bankalaruı göstermekte 
tün tahsil şubelc->i tesbit e- Bugiin yntınlacak vergi oldukları kolaylıklar haı.ı 
di len miktarlara göre mü· milı.tar.nm çok ol acaJ;'ı ve yüz kimseleri boş ü mitlere düşür· 
kelleflel'in yaıtuac:ıkfan ver· .'lli lyonu bulacağı bekienmek- İnüştür. Bunlar \'ergi tahsil 
;ıiyi almağa devom edecekler- tedfr. Zira 344 milyoa v~ müddetin ınat::acağun sanr 
dir. Miiracaat edeceklerin çok- torJı.,dildiği halde mükellefler ma!<tadırlar. Halbuki kan una- 1 
luğu göz önünde tutularak '!imdiye kadar 50 milyon ka- çık ve kat'i hükümleri haiz.dir. ( 
bu,riin vergi öde)·eceklere dar vergi yatırnıı~lardır. Ya· Ne vergi miktar nda, ne de ( 
b>rer müracaat numarası ve· rınolan itibaren yüzde bir zam. tahsil milddetinde bir değişik-
rilcccki'r. Müracaat numaTası la ·ıeTgi al ruuasına v<ı vergi- lik olmıy:ıcaktır. Vczgi tahsi-
.ılanlar s:ra ile lıorçlannı öd"' terini ödcmiycnlerin malları - line yarından itibaren yüZ1le 1 
receklerdir . nın tahsili emval kJnununa l , ll Kanunusaııiden itibaren 

NumaTa aldık!an halde nor - göre ve miizayeıle ile s atılma· yüzde 2 uı.ınla ®'·anı edile • 
mal çalışma saati içinde vergi- sma, gayrimenkullerini,. Em· cek•ir. 

,......,....,.___,......,___. ........ __...--.. ........ --............. .---iiiiiiii ....... _._ ....... _.____.~ 

Anglosaksonları l 
aydınlatmak icin 

lngiltere ve Amerikaya 
konleranscılaT gönder
mek, Londra ve V ating
ton BüyÜk Elçiliklerinde 
birer basın ataıeliği ih· 
da. etmek, memleketi
miz İçin pek faydalı ola
c:akhr. 

Yazan: ABiDi N DAVER 

n==\\ ünkii yazımızda İnglt&
U:J/ rede ve bilhassa Aıneri-

kada kendimizi tarut. 
nıak lüzumundan bahsetmiş ve 
b u bahse tekrar geleceğimizi 
söylemişi k. 

Amerika v<ı lngiltcre gibi de
mokrasi memleketler ind<. efkarı 
umum.ye hakimdir. İş başındaki 
hükunıotleri, battil 111. Ruzvelt 
ve Çörçi l gibi er. büyük devlet 
adamlarını bile efkarı umumi~·e 
idare ede•. Efkarı umuır.iyeuiıı 
yani ın''llet ekseriyetinin ist~ 
mcdiği bir şeyi hü kumeilcr ya
pamazlar, bilakis, halkın istedi· 
&-ini ~·\;eç yap.ınak mecburiye
t nde luıhrla>'. Buna, en yakın ve 
en kuvvetli bir misa l iste rseniz 
harbin başıııdanberi, M. Ru~ 
,·eltin biitün arzu ve gayrctleriı
ne rağmen, Amerikayı İngilte
renin yanında harbe sokamadı· 
ğ nı göstc.eb:Jiriz. 

Filvaki Amerikn hük\ımet~ 
l~giltercye yardım etmek için 
~'.1 çok tedbirlere mürn~aat etti· 
gı. halde bı'ır tür lü doğrudan doğ· 
rnyn ? •rbe ıriremc.m i§lll. Çünkü 
Amerıka elkii.rı umum!yesi, 
h~rbe. müdahale tar.afları değil
dı. Nıhayet Japonya bu davayı 
b3llett. ve Amerikayı harbe sok
-.. Amerika harbe &ird.ikten 
sonra, Rumauyaya, harp ilan et
fği naide F inlandiyaya ayni te· 
yi yapmadı, hili dıılıi yapamadı. 
Çünkü Aıneilkalılar Fin mHle
tine karşı büyük bir sevgi bes
lcınektedirler ve bu sevgi, Sov
yet Rusyanın 1940 da Finland!
yaya •~tığı haksız ve sebepsiz 
t~cavüz harbi milnascbetiyle 
b .. r ııat dah · . a artmıştı. Bu sevgı 
Amerıltanın Finlô,ıdiyaya harp 
ilan ctmeınes'.nde en büyük A· 
mil olınu~turı. 

Bivm de bugüııkil havadan 
istifade ederek İngiliz ve bil
hassa Amerikaıt milletlerine 
it ndlınizi daha iyi taıııttırnıa
mız \'e $evıh·meıniz lıizımdır 
Bi-z, Türk gazetecileri reyahati: 

(J)twaım 3 ıineü sayfada'· 

• Almanyada 
ölcüae 

genış 

• 
yenı 

' tevkif at yapıldı 
---- ----

Keitel azledilmiş 
-~--~---~ 

Bir 2a2ete Alman milletinin manevivatının 
bozuk o lduğunu yazıyor, bir yüzbaşı Alman
yayı ha va dan ezeceklerini bildiriyor 
Lor.dra, 3 (A.A.) - Timesin 

Fransız hududundan ha'Jer aldı.-
ğına ı,öre Şimali Afrika ve Rus
yada uğramış oldukları n.ağlıi -
biyet üzerine Almanya dıillıilin· 
de yeni bir temizlik yapılmakta
dır. llktt-şrindcnberi binlerce 
kişi te,·kif edilmi'.llir. 

Tc-.nerküz kamplarında buı. 
lunan yüzlerce insa,, daha m~ 
Jıafazalı yerlere nalQ!edilıniştir, 

Amerikalıların Almanya için 
düşündiikleri 

Azledildiği bildirilen Manışal 
KE1TEL 

.~h:york, 3 (A.A.) - Nevyock 
Tim~s gazetesi; bundan ıki sene 
f'VWl zaferin kazarulmış olduğu 
hakiunda ker.ıdishıe teminat 
verilmiş olan ve şiımdi daha ya
pılacJk bir çok ağll' işler kal • ı mış .,;duğunu öğrenen Alman burulan sonra şurJarı ilave edi-

mille•inin ruhi hiileti ne ola.bile- yor: 
ceği sualini irad ediyor. Gazete, (Devamı 3 üncü sayfada) 

Dünkü Lik Maçları 
Vefa~ Beşiktaş, Süleymaniye ve 
Kasımpaşa takımları galip geldi 

DüıWi B~~ktaı - Beykoz ma çmdan b>r ırörilnilş. 
(Yazı ı 3 iilrcü sayfamızda) 

GI. Jiro ile GI. Dögol 
arasında ilk temas 
Ruzveltin mümessili Fransız 
şeflerinin arasını bulacak 

Totml 

o 
!lieloool 

-GI. Dögol _, __ ...;_. 

Jiroya gönderdiği 
davete müsait 

bir cevap aldı 

Jiro me':kufları 1 
tahliye ett i 

Lon<lra 3 (A.A.) - Muharip 
Fram;ız umumi kıt:rargahı Şimal 
Afrika umumi durumu hakkın<la 
general de Gaulle'ün beyanatınD 
neşretmiştir: 

nınenkan bomba uçaktan 
hücnrna giderkPıt 

Tun usta -Geniş ölçüde hava 
fc. aliy et i oluyor .. -

cFransız şimal ve batı Afrikala
rında iç anlaşmazlık devam edip 
duruyor. Bunun sebeb' Vichy oto.. 
ritcsi kalktıktan sonra oradaki 
Fransız otoritsinde bir tmıcl mcv- Rom melin 
cu.t olmamasıdır. Çünkü harbe I yollarının 
imparatorluğun büyük bir kısmı- 1 
ıu sokmuş olan muhaTip Fı·ansa- devam 

münakale 
tahribi 

e dıyor 
nm teşkil ettiği büyük şevk, insi
cam ve tecrübe kuvveti bu Fran
sız topraklarında temı.il edihnc
mektedir. Bunun neticesi iS• ~IJ 
oluyor: 

-·-Girit v e Palermo 
bombala ne ı 

Veliki Lukinin zaptı ile 

Birincisi, müttefik ordulınn. 

harekatı için gerek bugün, gerek· \ 
se galece te zarar veren bir du
rum, ik.incisi Fransanın harpte 
birlikten mahrum kalması, üçün- ı 

(Devamı 3 üncil uyfada) 

Madrid 3 (A.A.) - Cezayırden 
alınan ~on tclgra!Jar=ı gör~, Tunus
taki askeri hareketler dEvaınlı 
yllb'murl>r yüzünden durmuştUT. 
Bu yüzden ovalar bıt.aklık küçük 
sular da geçilın<!si lmkiınSJz bü
yük seller haline gelıniştır. 

Smolensk müdafaa 
Bununla beraber, hava kuvvet

leri Sfaks - Gabes · Trab:us yolu 
iizerinde Rommelin müna.·a!e hat 

(Devamı 3 üne'i ~·~ foda) 

sisteminde 
Mareşalin 
Teşekkürü İngiliz fi:osu 

• I ilk gedik acıldı 
1 ~-~-~~----.. ' 

·---Fevzi Çakma~ yıl 

başı tebr kitına 
te el!'k r edisor 

Cebel ü t tar ıktan 
Akdeni e eçti 

Sovyetler yeni şeh rler işgal et ti. B ir 
ha .ere göre Letonya ya 100 k m. kat 'ı Ankara 3 (A.A.) - Gene!Jrur

may Başkanı Mareşal Fevzıi Çak
mak yen; yıl münasebetile aldığı 
tebrik telgraflarına ve bu vesile 
ile ordu ve şahsı hakkında göste
rilen iyi temennilere karşı t~şek· 
kürlerin'n i!:>lağına Anadolu ajan
sını memur etmiştir. 

Londra 3 (A.A.) - Alman kon
trolü attında bulunan Paris rad· 
yosunun verdiği mnlıin::a\a g"re, 
büyük b;r İngiHz filosu dıln Ce
belütıarıktan Akdcnizc hıre.kct 
etmiştir. Bu filoda Formidable, 
Firious, Nelson, Rodner gcmı'cri 
le jki kruvazör ve sekiz dtStroyer 
bulunmaktadır. Fi.oya kuvvetli 
bir hava teşkili refakat etmekte

dir. 

Moskova, 3 (A.A.) - Sovyet 
haberler büıroounun tcbJiğj: 

Ke~if müıfrezelerimizden biri 
biT Alman piyade alayuıın kur-

\ 

may Jıeyctir.i alay komu·ıanı da 
dehi! olmak üzere yok etmiştir. 

1 Alay kurmayının bütün vesiıka· 
lan ~.c geçiriimiştir. 

Merkez cephesinde kıtaları -
mız taarrırılarına de<\1101 etmiş

lerdir. 

"' V. Vilki 
-------

Müttefiklerin 

1 

müşterek tıir 
konsey kurma· 
larını istedi 

0 "'\lj'ark, 3 (A.A.) - M. Will· 
k ie :ıarp ve sulh hakkında söy· 
lediJi bir r.utı.'kla mütıdik ınil
iletle-r'..n muralı.ha&Ja.nndan \ıniir 
rekkep büyük bir konsey ku
ruım.ı.;;nı teklif etmişth'. Bu 
kons.?yde bütün milletler tem· 
sil edileoek ve orada herkesin 
mü! :'.aası diulenilecekıir. M. 
Willl<ie gayet az malzomr. ile bu 
kadır iyi ve bu kadar uzun za
mandaı>lıeri dövüşen Çinlilerin 
ye muharebe sanatını biıdilderi
n. lSbat eden Rusların ne d.üşün
düklerini anıak :faydalı ola· 
cağı ll kaydettıkten so.ıra mu~ 

!-ınr.be sonrası m selelerinin halli 

1 
ile adicn Ul;'l"aŞl!m • 
g•ldi:ğını lliıvc etmişti•'. 

N1:~ıkm ceııub batısında bir 
Sovyet kıtası Elhotovo idare 
merkezine girmiştir. Dı[;er bir 
kesimde Sm,-,·et kıtaları cliişna

na h Ci~um ederek 'büyük önemi 
haiz at.işmar.. müdafaa mEvzileri
ni i,ı;ıal co!mi:şlerdir. 

Btngıına uğrat lan Alman 
taburları 

M'.lSkova, 3 (A.A.) - Soıvyet 
ı;ece yarı.sı tebliğine ektir: r~-- Büyük Röportaj : -----·--- "\ 

s~,,linı;radın ~ıı.uıp ve cer..up 
batı»ooa kıtalanır.ız ileri hare - T A R 8=,. A O A N 
ketleıiııe devam ederek birçok 

mes'kiin mahalleri ve bu arada Dıı G E lLI v O> R n n M 
bavskaya idare merkezi ile Pe- \l=ll 

Yazan: A. Ş e kfp-.J 

Küçük Fatma: "Bilmem, diyordu, 

mont!'laya demiryolu istasyor"uııu 
~al etmişlerdir. 

(Devaını 3 üncü aayfada) 

\,. ___ , _________ _ 
• 

S icilgada 
tahkimat 

ben girer çıkar ekmek • 
yerırr ,, 

-·-
mıı~~~-~~~ 

Bir köy' Ü günde ne kadar ekmek yer?· 
Köy nıiihürü lstanbulda neye 

lazımdır? • Pırnalların pişi rd i ği Eorrun Almanya fstill 
korkusu ile bü• 
yük hazırllk• 
lar yapıyor 

A rtık Jroyden aYTılıyorum. Ha-
reketimden birkaç gün evveldi. 

Muhtarın çektığô araba yanı
ma gelinıce, durmuştu. Mandala
rın ipini elinden bırakarak: 

Londra 3 (A.A.) - A:lmanların 
bir Müttefik isU ası korkusiyle 
Sici yada alclace!e tahkımat yap· 
tıkları h her ver,bn•ktedir. Ada
nın etrdın• binlerce mayin dokül
müştür. A"Jmanlar aynı zaman
da Fransanın cenubunda da t:ık· 
riben 90 k· :ıme<rc dennlğinde bir 1 
müdaf!a bölgesi vtlcude .ııetirmck
ledir er. 

K urban bayramının ilçüncü gü
nü ... Pırnal dalları yüklü bir man· 
da arabasını çekip götüren muıh· 
tara, köyün kenarındaki taş ocak
larının yaıunda rasladım, Dahaı 
ıuzaktan: 

- Meth•ba, diye . .seslendi, gidi-
yor musun, artık .. . 

- Niyetim ÖY'le .. . 
- Pek ahşmı§tı.k birbirimize, 

sen de köye al:şmıştın ... 
- Öyle ... dedim ... 

- Yalnız senden biı isteğim 
var, dedi ... Yarın köyümilzdı· bir 
düğün var. Eğer bu düğünde bu
l'llnursan, köylü çok memr.un er 
lur ... 
B~ımı salladım: 
- Hay, hay, dwim, bulunu· 

rum, zat~n, bayram eı tesı y~l• çı 
kacağım ... 

Muhtar sevirmıişti: 

t<;onu 4 ii rıdi <ayfada) 



SULTAN REŞAT 
v ·======--

iT iHATCILAR 
,,---.:1:...:a:.::ı-=a=n-=-: -.:~::::...:::...i Y...:....:...A_Ş_,,_A_K_l_B_N_o._ıo_ı__,j 
Saltan Rc,;-d, bi.lsbtr.Jn he)C- 1 

cana hpıl.dı._ R~ Oir al çuha 1 
gibı; kızaniı. Dudakları, kıpırtl& 1 
dı. • 

.ra, ( ü:zziy a Tevfilı: De)) iıı bu 
teklili koıbu1 cdildl. 

Saat, tun (Alatuıb) 8 ı 40 
dakil<a ~ Artık yeni 
'hükiıınc!arm be)·ıx:ar, da biTaı 
sükun bulın;.ı,ştu. 

-- :~alla.'ı.. eümletetı.. elhirli 
ğıyle -
Diıe aunldand•. Faltıt be 

yeea.'tun, bu ım•k•be\eyi ta· 
mamlayama4l. Dudaklan müte· 
madi;en Jupudam#• devam 
ettiği . nalde, bııfk.a bir şey du -
yutamadı. 

Bu ıııEada. başta s:;d=m 
Tevfık · Pmfa olduğu halde, hü
kiunet eıtiru da µdışahın etra· 
fuıı amuşlardı. Kem•<' ilden u
ınulm::1an bir .w'at ve çevilı:
l ro t"nlerden ç 'ı::on yeni 
lmk.ımıl•n bıkibe öaj ... m.,ıar
d. 

Da.ttemn avlusu, ma '§er gibi 
.kay.:.ıyordu. Hareket CY'dusu ef· 
raduıın wffihlan eiıt>ir ne çar· 
;>ıyor, .aı-tılr. mlizam ve inziba -
tmı tai.wni)'Je uyöotm'§ o1an 
asker liUUeieri, iki tara:!• nıe.t'di
'I; cn~re atıl;yorl;ın:h. 

Merdiıronlerir. birleji'ği yer· 
de, 0-.RMaım ~ erltin.ı 
·lill> umbı şıs1 Remzi ıx,,. dikil-

d Bu Z31, ~t.iyet L~cketi• 
Din ·l.k saf nda büyıi < gayf'<'t 
goo • r. mı dlim şa!ısh eı !erden· 
d:. 4 -..cu -ı t.a ilW"U iJe İslan
bulı {.PJmi 0 ll>ıın. aor j Jı.rka 
erltd ıı harbi,.e tiyuetıııe tayfa 
edılm·:ıt~ 31 mart "''k'"s.nda da, 

· i bi e> um tehlike-·; at- ı 
!att.ıctan soonı, blc Juı:1 li m~ 

"' . . ıe \Ay staranoo Ye,;~ I 
:kc 1 e go;:m~, hareket ordusu, 
le ı .anbııla gırmlşti. ·'" ;tlbar- ı 

la, .skCTler arasında b .n.ük bir ' 
n 0.f · oa malikti. • 

R~.'tlZI bty, meroive-ı..ere hü
cum eden karmakarışık @kerlc. 
rin o!lüne anlrlı. Seı't bI" sesle: 

- Arkadaşlu! .. Siz nereye ge
l y •: .ıı:ır_ V&Zifenizin, bu dai
reyi muhafaz• etme<k oldağunu 
un · ~ u.t: ınu? 

Dıy e !>ağırda.. 
Re;nzl Oeyiıı. bu eöd=, asker

leri :lurdurtm~a ve hepı;ini va· 
z e b na ~rya kafi gel
di. 

Bo SITW y<elli lıii«ümdar, 
Ta!ı E•lo::ıunun yanır.daki te -

tı:Js o.ı- girm~ Çünkü o 
ita •r l:!eyeean içinde idı ki. o va· 
"'" ·~ mi.unltiı..'I cleğif, biaat 
IDl'rasımi ~ ed(leatlyecekti. 

O dakikaya kadar, bu merasim 
açın bir probJkol yzpılırnı.ınıştı. 
Şımdi, yeııi hülıiiıı:ıdar heyeca
ntr.• te:;1c.;ı:c ça!ış;.ı:kcn, 'bilyük 
sa "'"· da 11at mens ım:nin 
r.e sureUe J'&pıla:caJ!ma dair bir 
iT. • ,} • b~anı~ ı. 

Koaya uıelıu.aı (Ebü:zııya Tev
Jık ,- y), Şı.t SJIOli teki f et.ti:, 

- Bial', eı;=mda el ve .sa -
ç 1'. öpınek, yerlere kadar eğile
r . t mcnna ı-~mcık do~ değil. 
Hatta, bir N!Vi zilktı T. Zatı §8· 
ha~ ı,e, sa~ nıusa.fal:a ede
lim, dedi. 

E..olti an' ar.eye sadık katmak is
teyenierin kısa ıitinıızlarmdan son 

- Teşrif> §llbane vı.ıkn bubı
J'O!'. 

Söz!eri işitildi. 'Bir ka~ şatfye 
sonra da Sultan Reşad, Taılıt s•
Iom"-a gird .. Pederi Sultan Me
cide nıa:hsus olaı, geıış \'e aUın 
ya1d zlı koltuğa do~ ilerlell. 
Ne yapacağını birdenbirt> karar
liJtıramıımış gibi bir ~n durala· 
dıktaıı ııcıma, saloıxla l>ulunaııla
ra &in•ip k:sa bir selfun >>erdik
ter. S.'mra, kol~'lm saf: .krnarmıa 
j!işti (aı<k.ası var) 

Gazi bulvarı 
-------

Yekınaa biiyük 
törenle açdacak 

Unka;ıanı ile SaroÇhan<başt •r>
aı.nd.itu ,azi oolvarmın inş.ası bir 
aya kadar tamamen bitıriJm:~ ola
caktır. Bu itlbırla bu oy ıronu-;.aa 
)Olun aÇilma töreni yapılacaktır. 

Gazi buavarı, Unkapanındaıı Şep 
Safa camime kad•r çirt, bundan 
sonn t.ek yol olarak uzama.le ta. 
dır. Bozdoğd kemerinin yol üze
rine teAclüf eden giriş yeri de son
radan Unıir .eıHlecekt;,.. BIIDUn 
:çın Dcfedi)e yeni l>ir rlı·ıımeyi 
mu :ıka..<ııya ·oyacaktır Tamir, 
k•m•rrn tarihi kıyıııetıni V<' m'ma
ri tarzını b<>..."lnı~ak şekilde. ya. 
p lacaktır Ken~r. e•-v~e hır de
fa Kanun4 Sult•n Sille}1nan za· 
manı!lila başlan başa tamir edil
mişti. istanbulun en eski eserle
rind<o o1an kemerin tamirine Jü.. ı 
zumlu tahsisat, Belediye ile Ma
ar:t Veületi arasında taksim edile 
cektir. 

I KÜ"Ül( HAQ'i'R' t::R 1 
----=--* Yı.lbaşı milna.sebetile kapalı 

bµlunaa Univeraite, yilbek okal
larlı lıse, i:lk ve orta öğretim 
.ınüesse.;eler:ndc bu sabah d~
re b.l§lanocak.tır. 
• Ya'Mn biitün &m ınhk -Oloulla

n yortu m1lnasebetlle tattı yııpm
cıktır. Tatil perşeırl>e akşamına 
kadar devam edecektir. * Vehbi Ate.§ isimli bir amele
Beycg lunun muhtelif meyhanele. 
rinde bir hayli içerek zilıı.a-na 
sarh<ış olduktan sonra Fındıklıda 
hamama gitmış. rezalet çıkarma
!!• başlamıştır. 

V .nbiyi hamuncılar dışarı çı
karnm>ya.:aklarL11ı enl:ıyırııca pD· 
lise mu.racaat etmişl.!r, fakat azılı 
sarhoş bu sc'er pol!tt <le karşı 
gelmisfir. * 1st<ınbul cild w zührevi h•s. 
tthklır c•miyeti. evvelki <ııin Etıb
ba odasında frp::>g> h.,stahf.'1 ve si
ra~t ~kli hakkındı iki filim 
gös1an-.iştir. Filiukrin gösteril- f 
m..s'.ndf'n e\"vel frr.,gı lı&kkınıda 

1. lnönO -Abidesi ____ , __ _ 
. GD nün içinden •• 

• 
Şahsi aliniz mi Önce gelir? 

v o k s u ı ıoıs POLrrıKAl 

Abide lnönU gez• 
gisine 2 3 

Nisanda dikilece k 

Ycucın: HAYRI MUHIDDI!' 

Talebeye Avrupa.da ikinci 
B u gü n de n i t ibaren cepheye hazırlık 

Şah llll'tnı 1<endi kenduıin pa- ı 
J'şahı görmeyen ve ö.vl'ece 

kendi gursak ve pa<'a kaswna 
tıkıı.~tırdığı Osmanlı salt>ıı·ıtıru 

yaşamaya alışmış olaolar şimdi, 
birdenbıre, pek hJyr<t ~ıyorhr. 
Onlar sanki hala keneli lı:cyfi tıü· 
mayunb:ırmın şat(llannı harıl ha-

dinı ılfm etmiştir. istedi.ğiniz ka
dar bilgiç, isted'ı'!inôz kadar kur· 
naz, istediğiniz kadar mim vic
don bağllinnda.a çözıiilmüş olıuıW!; 

sıcak yemek verilecek . .; 
.ıuo Kemal Sunr.ıan 

Milli Scfin cİnönü Gnzgk;ine. 
dilı:ilecek beyke'inın mütehassıs· 
lar tarafıudan haw-lanan !taidekrt, 
jüri heyeti tarafından toıkJt cdif
mi ·tir. Jüri dıe)~<=ti kararını v<:r· 
miştir. Evveb açılan müsabaka 
neticesinlle mimar Ali Handan 
ifo mimar Feridun Ahıtur'un yap 
hklan kaıde b'rinc.!iğl kazanmır 
tı . Miıruır Kemal El.'ıg.özün kaide
si de ikinoi gc:miştir. iBu suretle 
birinci gelen ka!<knin makC'tine. 
göre am kaide Güzel aı !ar aka
d-cmhınde mi!~abakayı k.ız:ınan 
mimoıla r taraf.ııdan dökturtıle

ce1t1.:r. 
Miıli Ş<fın, İnönü gez,gı.sin~ ko· 

nulacuk heykeli :?3 nc.mda mu
azzam tonnle d -,ı ::ek 

BARBAROSUN HEYKELi 

rıl iıısa ile ve istikballerinin pek 
ciddi ve önemlı pliinhırlylc pek 
mq.gulk.,.. zaman şartlarında b ı r 
deprem olduğunun asla farkında 
bıl• olrr.•rr.<ş1nt>dı. Arkad;ış, vata•
d31 ,. canda hakları .. ın, aneuk 
.ımık Kemal edelı'yatında mek· 

~p 'Ce>cuk\a..,na o !turulacak 
güıel şiirler oldı.ğun ividen i) i· 
)e iııanır:.ş gör: oüvoılaıili. Ar· 
kadıış! B ıgün sorarım ~ana mcın
lckct her an öljm d;riın t.rhHke
ler'}le çevrili mi? Dünyanın nıu 
'1at;ıra1ı Ve ö!ümtü bir anıncia ınl
yız? B11n11 lutf<.n kabul buyuruµ 
da hiıla nimetler sofrasına şahsı 
iı!inizin Cince ~rif buyurmaları
nı tçin pek maıı.' klı ve hakfı lıu
laıcak kJra kaplı k;!abı td~la •ra.ş
tınyor~un? 

Şahsi f:kirlerı d gil, ıııilli !ıkir-

Baı•barosuu B<1ikt~ tüibi>si 
"mınc d.kilt<eek c/ an he.~.ı<eli top- • 
raktı:ıu tam o!arak dökülmiıı;tıir. 
Hevkol, heykelır.ı'< Hadi Bor> ile 
hcykelır'-i B. Zühtü Mür:doelu~ 
ıı.un rn~tcrek escrldir. Heykel ya· 
!tında alçı iizerinclen d'öküı€cek· 
tir. 

1 

tU niçin p<k mantıklı ve haklı bu· 
mrnfaatları, şahsi ~ aşapş , e hak- 1 
lan değil, m:ı1;) a~ay~ \'e ~ıalthrı 
müdnfaa saltinıleyiz. 

Saffet Arıkan -- -----
B er line h are k e t 
et ti • Tarat Pa,a· 
nın f{ emiKleri ya· 
kında getiri i or 

Millet hayat \'e en ... jis!ni şahst 
pfin.zin emir ve meufaatına göre 
değil, şahsi .lliniz;n hayat \~e ener
ji takatlarını mill«tin emir ve men· 
faatbrın.ı göıc ayarlamak s1:1ti 
çalm:ştır. ll{illl tehlike, kcııJi ken. 

hiç bir zeka ve hile str,.!ej;si mem. 
l<!ketin elini, y•p>ş!Lğı milli ira
ilc direksiyonu metinde hır an 
ş>şalatmayacııktır. Kendiniz; ve 
bütün varlığınızı milli menfaata 
göre ayld·yacaltsınız, veya ayar
latılacaksınız. Caıllnda bir v•· 
ı. nın mesuLyetial taşıyan Türk ru 
hunu kayı.tsız ,.e şartsız hakim 
kılm:.lıyiz. 19 milyonluk bir milı
lctin bil' motörlü tüıncn gibi ma· 
nevra kabıliyet:ne g .!DİŞ lmllSl 
liızım gıldig;ni :ınlamak gerektir. 
Evd, •h! malı vardır ki, wı·hklı 
vataı:da§l::.nmıza son Jcdakiirlık 

ötlevi taksiminde birkaç vatancı.. 
4f1m17• en a~tı isabet eun· ob
bilır. Fakat nı!lli bir tehlike knr
şısınd • mi1 li hır p • p tatbik o 1 u-
11 u rkt..· n, koca n1;i.hkemcYt·~·in. tt"m
yizkı in aJ.ıct taksimind•!d hata 
sık <lıır-.dalct fi ·esi vcrılmes. Ça· 

re>izdır. Tayya." hC t mlnrı toh
hkelerı<ı.de ölilm bazı mesulı usiZ 
vatanduş1ara is .. b<t etmiyor mu? 

Her milli fedal:fu.'ığııı gi;nul~ü 
ve <.<iintilsiız iedayilt-l'i .o4ıcaktır. 

Siz ne diJ orsunuz, arkadaş? s;z 
geı.çcltten hiı liı. şaka mı zanne<f:
yonnmuz? Bir m!llet baştan başa 
canını vermek: saatleı-ı içinde baı· 
lunuyor. Millr~e tarih huzur..trı
dayız. Emir vf: hükmeden ira<k, 
deded<n t-Oı uıııı ,·arırıca ·a canını 
vermeye lıaarltnm.ış 19 milyon 
bir ml!leı'n ıra.de&. 

- r_ E s n a f ı d a d in 1 i y e 1 i m ::'.)= --c.._ ____ _ _ _____ ..) 

Dün Bakırköyde 
bir aşoca§ı açıldı 

OrtaoJııul ve liselftolleki fakir ta
lebeye heı<1'iin sıc&k ~ teır
zii ha;.ırlıkları da tamamen bitiri). 
mifıir Okullara aid erzak Kızıl
aydaa islanbul, Haydarpllfl, Ka
bataş, Galatasar:•y ':iselerlııe veriı
miş, d'iğer okull.u-da talebe mikta
ı·ına göre istihkaklarını bu okul· 
!ardan almışlardlr. J3ütii<ı e>rta
olı:ııl ve liselerde bugünden ıti

b•ren fam çocuklara y<'mck te\'· 
ziine l>a:-fan~caktır. ŞimdiHk giin 
de 3468 çocuğa ~€'ltlck ~rilecek· 
-tir. 

Diger taraftan Kızılayın 'Oni
"ers' e talebelerinden de kimsesiz 
olenlara sıcak y•emek -itmesi 
husıısuıı<hki hAzırlı'klnrın• dev•m 
cclilınekt<'d'it. 

'K.ıuı.y ~ak•aıı koınııe~i dü.r 
saat 12 de B·kırköy P"r'İ b•nasın 
da yooi b r 8"rıcağı ıcmı>lır 

Bu a,;ocoğı her gün 400 fakir v ı. 
tandllşa bir kap sıcak yemek ve
recektir. Dün 400 .kışiye bulgur 
pi!avı dağıtılmıştır. 

Kıs.1 bir zamandanberi fa>liyete 
başlayan Kızılay ~n bu 
yardımı ile 21.000 kişiyi doyur
mak~. 

Zinci r li kuyu 
cinayetinin 

failleri ki m? 
Aıık radan sehıimize geldigı

ru haber verdigmı.iı; Berlir, ba. 
yük ru imiz &ı ffot Anlwn, tren
~ ne.·line iı~.ıckt•t etıı:i:ıtir. Sı.i
fct Attknn Siı·keci iııtasyonuaıda 
Almanyanı.n Ankara büyük el· 
çis.i Von Papen ve mezru sefa
rethane e~katıı tara.fından uğlll'-

1.anm~tır. 
Saffet Arıkan gitmeden evvel 

gazetedl<ıre ~ beyanatta bullltll
tnuşLUır: , 

Kömürcüler yakacak 
ofisinde n şi kayetçi 

Zal:ı ı1a suçlu zannı 
ire maktulün karı· 
ısı nı sorguya çekti 

- Türkiye ile Alınınya ara· 
ııında mü:r.asebeUer ııaur m1 ve 
dostanedir. Hfrkfunetimle temas 
ettikten ve ı:umi iş.lerlmi blm
dtkten so.n;a gelirken olduğu gi
bi, dönerken de !Jımamiyle mem
nun olarak va.:: tem başwda bu
lurunak ÜEel'e Berline hareket e
diyonau. 

Tal.it paşa memuınun kemik· 
lerffiin 'r.ürkiyeye naftli ne va
kil kabil olacağını. soruyorsunuız. 
Almınya hü'<i>meti, hu hususta
ki talebimize memnuniyetle ır.u· 
vafaııat cevabı vcııııişlôr. Bazı 
fornıab't~ıerin balir.ıi nıiiteakip 
keır.iklcr rr.emlekrtimi~ getiri
lerek <ıM vatan topraklarına ~ 
müle:cl<tir. Bu f3rına!itel<>r •nak 
1 kubur. a dnir ~lan Alman ka
nunları hükümlerinin yerine ge 
tirllmesindeın iban-t bulunmak· 
tadır .• 

cemi.}et reisi d<ık.!or Aii RıZ1 
Atasoy tarafından bir konfo•·an~ 
veıfaniştir. Bu g:bi teı-bô)'C?\"i i:· 
lôtnlerin göstuilıncsinc dev.mı 
edilecektir. 

---- ----• --'-------· 
Gelecek sene Ofis mahallelerde 
şube açarsa perakendeciler çok 
zarar edecekmiş - G eçe n yılın 
~ôrını bu sen e yiyorlarmış! ı 
Buıgün mmüırciilerin mü taıc

alan nı bildireceğiz. Bizde kö· 
müa-c:i dcyir.ce yaln!Z kömür sa· 
tan hetfüangi bir adam Uda gel
mez. Bfz de t.kömtircii·• yok, co
dun~u • kömüıt:Ü• vardıc. 
Esmırı kıOmurcülm- de bu l>"h· 

Si' hnas ederek ~yle demekte· 
<lirler. , 

- llizt:e bir kömür,üniın <>
clmı ve ltömik satması adet lıa
linre ~eldi. Halbuki bu usu:1, iyi 
bir .ısul değildir. Çünkü, kö
mÜ.."Ull :ır.atiyet fiyatı tıl'!, odıınoc, 
II'.ali):ct fi)a~ı se çc;ktur. Bucdan 
OO:a~ı ela b!r kömürcü. mü· 
te\·azi sermayesiyle U:ep €ttigi 
kadar o·lun, könıiır istif ctır.t''.< 

oktnını bulaman-wktadır. Bu 
h.ıl, ılo1a:. ı:siyle m~lıal'erir a
ley'<ıiııe olır.a!:tadır. Bu iki ışi 

1 
1 
1 

1 

ayırmak lazımdır, serınayesi n:Ü· 
s.:ıit olanlar, yaln;z odıı«., isteyen 
ler ve sermayesi az olanlar yal
nr.ı: "öıniiır satsalar iyi netice ve
rece:Jin.e şüph<ı )'Oh.tur. Böyle • 
Jik!e kon'lrol de k<olaylaşmiş O· 

lur . 

Yılbaşt gecesi sabaha .karşı 

Zincirlôkuyıa.la iş!,:,nen cinayetin j 
-esrar. hali çözillememiştir. 

Haber •khğımız• göre; ölen Sa
dık paralı ve yanında fa211a para 
tııfıyıın b:r gençtir. Panaııın ve
riyle m1k ~rını da arasının açık 

bul t.'1l~ karısı. Ay'Ş<:den baş
ka kimse l>ilıt'.emt"ktedir. 

Ölünün üıeriı>..de hiç para hu
lunaır.acbğı için bu cinayetin ka· 
rısı Ayşenin tt'<\>iki ile akrabası 
Osmaa t>rafından yapıldığı zannı 
uyanmaktadır. Mamafih yaka•a
narıtit &Ol'f!U9U yapılaa AfF ve 
03. 1ıır, bu ~.inay1:Uc i'g·fı·t• .ıınL~· 
a~ {101 1.ı::rarla ;:,,i)y1('rtlekreclir1cr. 

'l'lhkikatla m~ul olan müddei
umumi Ziya Ynzgan Vl' jındnma 
kumardan Bü•h o.ettin Anılan 

mnnunlarıın n<'z.,rct altına nlıın

masına kar.r verı:ıi§lerd'r. 

Tahldk·ta devam cc1Hmekledir. 

O ümle t ehdit 
eden sarhoş 

Eier ıAlmuıler· Stalint;Ta-

dı •lm.lf 6halar.tı 'bile 21 
4,iıısl4ıs 94% de b.i§laıauş oİ.n 
•r<:kiatanber: Kylmrca ,aman 
.PÇDleSİ doJayısiyle Alınan ta
rafı PfeSİAe istediği gibi sür. 
atle t:arDllJ olmıyacaktı. 1!112 
-esiıule görüldü kl Alman fa
nlbwı llusya)·a kar~ be,ledi
ii eınelleria tnhakkuk cdebilme
s"nc karşı büyük biı• •nd· e 
b&tcüstcrmişt'r: Garpta ) eni bir 
c..,ıı., açılaca~ı cııdişcsi. 

Ga~ böyle 'lıim:i •ir ttp
henin açılması Aimaıı ordulatı ... 
ıııo müJıhn b'° k sn1J?t1 u l 1 .. 

dan ceknek şarkt~n gllrio.\ ı>
tirmegi ic:ıp eltireeektı Alnını> 
tara~ lbuırl~• il h .. p dii.şünı . ~· 
etr81ı Aırette tedl> alwak ·
te.itt'ır. 

Kuv\o·ctinin ınulıjın bj ,b.ı .. mı· 
ııı ,.arbıı getirnıl"u•u '" ,~ı şa:O:. 
Ca<afı:u miimlı.iin olduhıı kadnr 
cıwıQet altu.a ahuU ı.lıını geli 
)ordu. Bunun ic'on dt' Rus ..,._ 
1'ulannı taamız t'demiy.,tek ha. 
le geürınff: ehemdi. İ,te Ru. yıı 
üzerine t4Z yaz aylar .,da bı~
layarak -baharda da devam 
eılen laal'l>tlz hareketinin mü
h'm bir ~efi bn ise ehemmi -
yetçe bundan daha aşağı nhat· 
yan ıliğer bir hedefi de ~n ol
muştur: Rus ıırdularuım .. UnıJ. 
bulunan lalll'ı'llz üsleriıU zapt • 
etmek. Bir kere bu üsler ele ge
çirlirs.: işin, ileri r itin bu~ iik 
mi~asta kolaylaşmcağı Almz.n.. 
lerca ltt!sap ecruı.i~lir. 

Bundan başka bilhassa btlb'lll> 
kü harbin ham mıuldooye ve \I· 

kacağa -verıfirıl'ği ehcmm 'ıyel 
gliz önöiııe getirilince ilçiln"ö hlr 
nokta daha belirmekt~ı:r: Rus
laruı bn rlllllllf oldukları ham 
madde depolan ile Rus tmlula • 
J'mu& her aürlii dtib.ıuu keSr 

nek. Saııayl ırıefteııleri ve li
manlar ile wdıalar., aııtihatı ke
siU.ikte.n sonra Kus tarafının fa· 
._ bWliFeıı lmdıaıt olacak, 
....ıu - mldııfaa kuvvetiı 
de ,.. ecliiecekti. 

llwı - A1- aıÜU'ebeleı·ioııe 
Gir =--ı ~ ııelea haber
ler • detild r. Fakat mohfelil 
mem~larılan ffrilea malfuna
tm zamanla lnr dereceye kadar 
Jıibiilmeııi wo ııaıiaa -ra hun
lar n et.nıfıuıla daha e&aslı l>ir 
lildr eıUnilmesj Jiam ~te
dir. 

BuıünJ:ii vakayü milmkü11 
oldtıiıı bdar tarila p.iyle gö
cer91ı:, lıillıasııa diişm1111 tarafının 
kuvv~tlni kliçült.ndyerek müta. 
lea ~iirüten blr kısım tn~lh , e 
AmeL"kan askeri münekkidle ; 
nin miııaka§a eltiğ: bir mf'.-.:11 
da ştıdar: 

- N ôç in -1».nıbaşka olsun ca
nım. Seı:ı ~ebinl doldurmağa 

bak. Bl"d""a ~-~pmıyo= ya! 
"~ T E F R 1 K S 1 N o . 7& ı 

1 AÇHL KAPBMu AÇHL! / 

Bu sene h .. valar maş<ıllah iyi 
gidiyo>t'. Hunun için kazanç ü
midkrimiz suya düştü. Artık i
tanbulda ~ çok <,<>k 2 • 2.5 ay· 
lı.k bir z.:nr.an i-in hüküm sü. e
bik'Cektir. Zararım z çoktur. 
Ge\en sere kazan ·ıkla!' .-nıızı bu 
rene y'yoruz. Gelecek ene mah· 
rukat <Jfisi mahnllclcrde birer 
~ube aç p halka SC'r'beslçe 'kö -
rı:frr, Dd:uı!. :Mıtabilir.:ı.--e 1ıalimiz o 
zatn!CT \")k. fena o!a.-:a tır. Bu se
ne Ofisin, 100 bin çekılilt bir 
müşt'O'rı •ka;aba~.ın koodine 
çekmesi. f'yatlan d~remedi 
amma islı>ri adam akıllı ııı:alttı. 

tstanbulwı ~er rene 200 bin 
çeki oduna · tiy= \"ard:r. Ofis, 
bu sen<> bu."lun ;·ansını temin C't· ı 
ti. Gele-cek sene tamamuu teırin 
edebtlirse odun fi\·at!ar·ll'ln 10 
liradan, köır.ür fiyatlarının 12,:>-
13 k:ur~an yukarı çıkmasına 
~l<ôn olmıyııc:rlrtır.• 

Kapaaç•!'pda oukkaaı olan Yu· 
suf isminde bir kolıukçu oumarte
si günü b:r },ayli rakı içmil ve 
ıfü.kkin komşularnıdaıı Nedime 
ve Ali ıle lı:avga ederek onları 
ôünle tebılit mnlştir. 

llı(el'CBll b:l!Und• trı:likçilik eden 
eem.ı da sarho bir halde ban kııı1ı 
veeisi 'MW!ayı ölümle t.ehdit et
tiği, tlükl<Bnının camlaruu kır
dığı için müdd~iumumiflğe veril· 
mişt.r. 

19t! ~zımla Alman tara
fı haqi heftfe varmak için lıu 
kadar 'isi lıir harekete giri~ 
m 'tfir! ltas onlu'-aın SllDa• 
Ji merknleri, ilam ınaUe d.,. 
polan ve tiıaalLlttrla olu irtiba· 
bnı ke1111ek I~ mi! ~ sler 
buna malt prüyor':ır. Çü'.lkii 
ortada kaç aeaedir kenıh•i lıelli 
.,.eu hil)iik b:r IDİaml de vardır: R:ıben dilne iri dudaklannı ya· 

!adı: 

- Evet.11<ı41, )-elnız biraz dik
katli <ılm>Jt tazun. 

Kazimir kaptnıa rmoa yak· 
la,tı: 

- Amm. ço.k Ciizel -bôr kızdır, 
dedi 

- Ya.ıaı 01tlı da göliiriiz.. P'• 
k:ı.t d ~ ste<'tindea ıışağl olmaz. 

- Pek iil!! İ>tadjğin parayı bu 
alqam vu!mı. Siz hım aaı'i&ct 
ed ccğıniı: arw Juu \•apıuıa alır
sııuz. 

Kaz • "r 1011on.a gırdig; zaman, 
.. üd t pcnc«edecı lııaluyordu; 

- Ne o'.du? ciiye sordu. 
- Bu a.kşam gönderıyoruz. Fa· 

kat bana dıa sel<aen ste e mal 
olU)OT 

K22it ılr k~nnı ~atmı,.<tı. 
- H•· e bu akşam da çal>uk 

~-n. Ne .cı\ıır, m olıınıız, biliıı
Iİıer: lrL. 

- Polısteo mi loorkııyorsun? 
- Daha ziyade Sebastiyeo'deu. 
Ka:lın müstehz·yane güldü: 
- Arıık 91lUn ·kıırkıilacak ta· 

:rı fı kalmadı, -dedi. 

Acaba? 
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onwı ijini bitizme~ kiti gcimez 
mi? 

- Y.mı .ıı1z.., d• iiıaaındU bu· 
&nduğırnuz kulüp! Haber verirse
•İZ, sa de ~liğe mi gideceksi
niz? 

Jüdit dudaklarını ısırdı. 

- Eğer polis, &'b>stı,m'ın ter. 
tip ettiği cinayeti de ıha.her alır
sa! 
Kazımir omuzlırını silkt': 

- Sebııst~en buna da ehem
miyet vermez, ıkdi, ~r.lr.u, cina· 
yetin ?ş:endii:i sırada aiz de köşkte 
bulunuyorsumıl. Hakikatı saklı
phm. On un da bize karşı lrıull a
na.bilecii' çok aiJibl..- var. 

Kazlm r balkona çıktı. Kıuvvet· 
li bir dürbünle Mooeta vapuru
nvn dmıit'Ii bulunduğu yel'e b .. k. 
tı. 

!Bu vapur Uza.le doğudan Uüun 
:ıyludan ~a Londraya gelir, 

ı · . . 

,..~. '"---
_llDammer ALI.TUR 

mış bir p•ket getinneği unu:.nıaz
dı. 

ihtiyar Jroı san bu a'.kş>im üste
Jôk yeni bir V:tl'ife daha ppacak· 
tı. 

Kr.a:imir bircienb!re elindeki 
dürbiinii nehrin karp sahlli·ne çe
virdi. B(iyü.k bir motör (!a'gaları 
yararak ilerliyorciu. 

kaba tarassutu mu arttırmış

lardı? Eğer öyl-cysc bir t.ehlike 
daha beiiım'ş cie~ti. 

Ka:zi:nir ~vin!n civarında Eabah. 
ıan beri "koyu mantolu, kısa boy· 
lıı bit adamın do'.l141p durmakl• 
olduğuoo bilseydi, h<!r halde asıl 
tehlikenin nerede olduğunu daha 
iyi an tırdı. 

iBu adam kaptau Raı.en'i takip 
etmiş, her hareketioi not etmişti. 

K.,narlan geaİ4 şapkasını g<i
zİill!Üll üstün• eğmiş olan bu adam 
kimdi? 

Karito'nun •l kendisi! 

pek erk~n karıntı. Kaziınir için
de bol ateş yanan c:cağın karşısı
na geçmiş, sigarn'1n l :,,-ıyoıdu . 

Evin içi hay~t ..dilecek derece
de s~i~. Çüd.ü Kuimir ihti
yar h '2'nletçi katl>nı da ba~ka bir 
yere gör.d..rıniııti. 

Evde Matyuz ism;nde hapishl· 
nclc,de çoe< ynıp ka:kncış, mah· 
küm"yetıni bHi•:p çıktığı z~mln· 
larcb dB K zi?T"ir'e çGk hi l'er 
göcmü~ bir· ad.m \"ardı. 

Ka<imit a.ı;ağı kalktı. Ayaklan· ı 
nın ucuna basırak sofaya çı.ktı. 

Acaba Mi>lyıus, bfr tar.ata mı g;t. 
mişl•? Ha:bı>ki ona Elen ~apura 
birıdiri:an den evvel bir taı<ıb aY· 
rılmamasıuı tenbih etm~ti . 

Fakat Mıtyıus'un cıcığıu karşı · 

sındaki koltukta istiralllte d~lmış 1 
iri vücuduoü görünce içi fc hl;
dı. Herif Kazômiri göraııce he
men yerinden fırladı: 

- 'F.aıredin, bi~y mi var? de

di'" 

Türk Musikisi 
kon3er:eri ---·-·---Bu ektc:m üçüncü 

konser ve rilıyor 
Tarilil mus;kı konserlerinin 

üçürtl(.'Ü>İı. bu akşam .şeıw· tiyat
rosunun dram kısmında verilecek
tir. Bu konserde tenınm:ş Tiirl< 
bestt.<fı.• arından Dcrie efendi ile 
Zeka; d"denic '*'rleri çalın ·ak
tır. Konser 8,3ıl da başlayıp 2l!,30 
da tau:ı:mlanacaktır. 

'D:ğer taraftan İsmail dedenin 
eserkrinl mublevi ilk kol!ISCr fil. 
me alınmıştır. Yakmda gösteril
meğe hışlanac•ktır, 

Bundan başk• konserler de çalı
nan eserlerin güfte ve oota!armı, 
bes.tdı:arların teııcümei iıaHerini 
gösteern bir ıroşür de bazır'an
mıktadır. Broşiir kon9eT\'all'or le.. 
ra heye~i ıaafınd.on vücııde.cetiril- 1 

Anstklopecıt·ı. 

Rus ni,anlat"ı 
Sovyrt hükümeH Alman· RJ!s 

mrbiııda yuV!ılı: gösı-n gene· 
ral!ar için 20 tcmrr.ı;z 1942 de ye· 
nl üç nişan k'l>ul clmiş.1.ı. 

Geçeft ıl ihdas elilea Mı 111· 

pnlar şunlardı: Novski, Savarof 
ve Ku~. Bu nışa.taıdan Su· 
vat'Of diğer erinden cWıa kıy
metlidir. 

Suvarof rıoşıını 8 inci asırda 
birçok yara lık lar g6stettn Eta-
1 iniski prensi Suvarofa izafe edil·• 
mişfr. Plitin altın ve *
mak üzere ç cıns olan bu llİŞ&n 
alay kumlllldanma .ktdar otan ltu· 
mandanlara tahsis edilmış&ir. 
Noviıki nişanı be alay kuman

danından • alı olan, yararlıklar 
göst~ subıyt.rıı vetilmelttedir. 
Kutuzof niş nı da geri eekHmck-

ev il~ h.ıreketlerinden kıı~ 

Dilpnı laam -ıkledea ve sai. 
retlea uudırum lu:r•km•'k, OllUll 

dövüşmek kalıiu,.ıuıi ltic'denbr.. 
re sıfıra iıamr-ie kili plme
mekleti r. EiW .böfle elaydı 

1

939 M.J.eri A!m•ııyaJ• brş& 
bıtlt-lt Hilta lqiliz ablubsmın 
pn4i:re hm Alnıaabır>ı lıarp
mı vn gıeç ıılmeje ~ni 

kabul etmek Uımn ıelfr ki key • 
fqd bö7le obaıımıştır. Abluka 
-ı. OZ1lJl zamanla teııir uıi 

8;;.wmektedir. 

Btıııdan aıılafdı701' lıi Alman 
tarafı dalaa aeAİ1 wıııne.rle clü
şüıuiş, ıruıa- prpıa l\lıitıe· 

f;kterm uphe ~kalkacak
larını hesap e4erek şaı~ tara 
fonla aııshn arar ı-eremiyee<>k 
hale ı;et'lrmeğe ~laşnuşt..r. 

A'l'l1lP= lutaıwıda ikinci cep

• 1ıaUi bu -• içiııd<" tekrar 
*-'eaıeııek. 

tuimakta uı 1 ar t go: •er n ku· 
mandanlara yn':n r. 

Son So•'Y<>t taarruzla· ndan enn 
ra bit-çok subay a J;u n i nlar
ihn Vfl'ildıii bıldirılm k.lcdır. 
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erika bir beyaz 
kitap neşretti 

~~~~~~~ .. 
Bu kitapta 

ile • A 

Sl}aS.l 

Amerikanın 

vesikalar 
sulh gayeleri 

gösteriliyor 

, . j~\on, ı (A..-\..) - a.öyter ,... 

jaıw l>ll41<'7or: 
&:ıı!c.iye lııfaurlıiı :ı.rıt ve Jları>• 

ba~U;::ı .1ıtm4.a ~~ be~•• kia» DLşret 
mi•fLr, Bıı kil .ıa.rıta Ameril & clış Jtlyue· 
linin ıtll ..,, 1911 • kadar berJŞ için 
pptıC't cıı1r,J:u~•n k~ ı.ır ta:.·.ilıi 
vapılm:ıkt~dar .. 

li.·lahn t>.,ı.nrmn<la, 

orıe ö..,..,.., 
Birlc:;ll< 

r. Hull 

Aml'rlkanın 

h'aı '.:- v • tru.n)·a 1\ •,mını L.:oı..-ıyta'}tıt'· 

ınak. j;;apon. 2\lnı.an '\"t: ilal.v.\n ta tr
ı·ıı:ı.ı...n • et ioesiııde Llitwı diıuy... ıi7e

rl nr u:ı ıua t.t-h\r,eı ri ö.il1f'ınclc !çln 

,aptıj,. &:" rcileTI gfftertıı ·r vcsl
kal;ır li; ,~leJls!J-oon-d'nr. Ba 'esillJar 
büfun bu. Wvr.• i(:ia~dr, luil.ütt"ctiıuL 

2 11 nun'\'a ıa.iUl~U rlu ~ı t·t.lUJ.ly~t. iU.-
1ııat \'c •~k"'~l h·mlıı etme, ·tine te
m 1 1tskil edt'C tıeyıL: lınllet hare
ket ı att uı Pl"'\.utM:Jl.lcr'ni nawı ctt-r
phı, tatbık ı-e .tıa:,ka nıJU .. tlt>tt' de 
ıa,·ıt }l'" r-:rr;, ol~11i"n1~u tennektc. 
dir. Bu \f''lkal&nn letk:kl nel.il'L~n

d~ Yurtd~ın11nn ka~l:ı: t flmu 
'"" ouUınuıd(o'k:I lia\1 g-önlf'r,•r kt~1a
ac:t}ırw'J ~·!o \•e vP1:feltri d.~hı 

Irl nnhl ıcıklamu ümit edlyorm. 
.Mi.lll'.limiı ve başka ınlJleUer hak ve 
a:latettn ezeli premiple1"iıııe riayet et. 
ü!Jcrl ı-,ıkdlrıi8 gel· k lçôa ıımlt ve 
ftl~i mevcut olo;..bıllr. Bi:ı. bo pren~ 
5i11leri dı~\·amh swı.tte- tJ•n e-fUk Ye 
bunhrın tat.bikinp ç:ıh tık. Saib l~ln
de bpy~lmll .. l ~b-:liilnln lıtr turlil 
am'°ll pt'~r&mının ('a ·ını ba. JlTen. .. p!cı 
tt-'jkfl ptJntUdir.. l\l•lt•·hmiz Tt dosi 
rııill<"tleıin t1al'lt.1, ı.aierio kminl ,.e 
de\'Alllh lılr ba.tq.tn kurulnuıc.t \"6 uıU· 

1 Udi ic·ln e!~m olan )'anl:ma ab 
ır.tlıulş bu1unma1dır. R:.ib.in tlu11ya.ılJıı 

f' ,ıelk.bw'lrn c:!ah: bbyuk bir tt'fah ve 
tenk'li:I temin edef':tk olan bu b;ırı':'ı 

&mal' birliii. v~ m,tf" .. l'k sayrt-~lt ba.· 

:ıt.anla1>il!T .-
Be;y:u k:lta~ta. ~(ızt ('1TP~n JiOld 

dnr: '2C 1:) tU! !940 da, Tokyo bii1 uk 
el<·llt-1 G,..r,,· 11uıı•a bir teı~r3f çt>Jo.f'.., 
r('k, japurıy:uun n'.' 1tm1 huJy:ılaTJnı 

tatbik lclu t!iin,·a durıamuoda mil· 
J.;enun<"l bir fıt"Sat .rürdUciluii bildir
miş o1ma.."ı ve bp.ı.1ya o .ıım"1ıa ka
dar Büyük Bru--... n~ ııntn rua.ilüıt ola~ 

tağrna inaH·•,,11 tı:ı•cı.. 1J mdl Alman 
y Jn Mn:-ıc am"'"'ı f'hlitu.111'1 dtrpi' 
rtmcktf" bulunm•c:ıdır. 

-~---- ----- • 

General Jiro ile General Dögol 
arasında 

(Uq h.ralı l inci 118J fada) 

cu<ıu ve belki de en ön<:mlısı en 
'on kuı.ıul•n imparatorluk k;.,mı
n.n bu akıbetinin, Fran z miile
tıui ıı;irrde bulundtığu bu s takt
i• bü.sbü.lün •it il.st etmesidir. 

Bu dunımun çar.,si FranSJ>( Şi
m. ve B >tı Afr:kalarrnd> ve ba~
ka batüıı den'zrujırı Frao.;:ız t.op
ra arınd:ı muvakkat ve gcnışle-
tilmiş bir mel'kcz.i tdaı., kuı-ulma
sıdır. Bu idareclıı tem.,loni milli 
b'rLk. kanıınlarıru da mii'~t arzu 
vo lf 0desıni bildirinceye kad.ır 

cüınh.uriyet kınun1arı toşkıil ede
cektir. FransLZ dem9kra.s:siııin 

an'aneııi de·'budur. 1870 de, iınpa
ratorluk d.~ti1J1ü zaman, milli mü· 
dafu admıları itl:ı.reyi cümhuri
YE' a<l.ı:n' muvakkaten elf' alarak 
nıi'lctin haıp gayrcthıö idJırc ct
m' -'1:rc'. r 25 illokfuıunda, m ili ko
mite v imparı>lorLuk nıüdaf•a 
ın ;,:ol si i·c mu!-abık ola.rak gene· 
r• Gô aud'v mı •rmıca ııla~mak 
çaıclrriııı tetkik etmıA< ÜZ<'l"e bir 

Fra<ısız t9prağında benim1e dcr
h•l bulu ·ınasını teklif ttlim. Fii
h.ık"ka ö ·le >anıyorum ki, harbin 
umumi du~u:ınu bu hu3ust• h;ç bir 
gecıkmeyc imkSn vcrmemekte
dır,. ... 

GENERAL JlRONUN CEVABI 

Lnndra 3 (AA) - Öğı cm'.di
ğö -c • öre general do Gaulle, dün 
ak;.ım sav~an Fransa umumi 
karargahı tar.ıfından nc<redilen • 
demcc:n ruh \•e z:hniyı;ti da'hilin-
d kaleme .a'ımmış olan m~sajma 
hc-nuz kati bir cevap nhnamıştır. 
Bununla beraber g<'nenıl Giraud, 
geııtul de G ıul1o'e bir cevap gön· 
der:nlştir, Z:uınolunduğuna göre 
gcnel'al G'""1-d cevabında savo· 
~an Fransaıun Ş<"fi He görü;menin 
k• nc!:si için b'r bahtiyarlık ola
cağını beyan etmiş, ancak general 
de Gaulle Uırufından ileri sürül
mü~ olan bazı t.clolifkr:n derin bir 
telköke tiıbl tutulması muktezi ol· 
d<Jğunu ila .. e eylcınl~lir. 

Halihazırda vaziyet naziktir ve 
umurnı iutlb». ... u ınerkcz icd:ı" 

cGtnc.m! Ciraud, Almany•~a 
se) ahatı ve gcııcra! Giraud ile 
n ulı>katı, müı:akcreıe .. ;n s<:yri 

11c h·'l r.ıle tza vyün edecek obn 
bir t r ho bu.ıkılmıştır 

ANLAŞJfAK ARZUSU 

Cezayir 3 (JLA.) - Öa\'asan 
F· nn-s.:z1J.tl.ı bir z,nlaşnıa~:a \'lrllıp 
varılam•yacağı b;ıkkıııd• s rulan 
bır suale «vsbcn }ıausız soı:cü-
ü ôy c demi lir· 

&GE--eurc..ı Gıra .... d, A •...,, ;,yaya 
k· ;şı mütadele <-dm butün Fr&n· 
s.~ .lrl• ' ık niyctindcd'r .• 

GENERAL .TUiN HAKKlNDA 

' cvyork 3 (A.A.) - General 
Gıra;..ı un .keııd. y<:rine cephe· 
dr Fr.ınsıı. kıtahrına kumand&a 
o rak tayin eltö[:i l:<'nrral Juin, 
~ l<lı '1 gore, De Gaullc'cüle 
r <ı tiuı•l A da knnseı ıı>tleıı ~ 

ilk temas 
karıL-rıa.~ıııu istedikleri ~<ki Vişi 
taraf.~ ları list<sine dalıiMir, 

Amerikan mahf:.Jlcri, Fransız• 
lar arısın.da muhtemel b•r anla~~ 
maya varııacağma emın bu.lu!!l• 
makla beraber, bu anlaşm.nın pek 
yaknıdıı vukı.:• gef.uceğinı tahm'n 
etmekı:e ve genual ,fo G<ı:ür. 
Vıtiiııgt>:>n sey•hatinön bu yü.zd<n 
tsiı.ahuıra >UGrad~'.lııı sanmıı:k.ta
dır!ar. 

Pek. mulıteın~l olarak &is Ro
o;-cve~tio Şi.r.al Afr'kad.ıkı husu· 
si miimcoodı ort:ı c\i M. Murplıy, 
grnc:.;ıl cie G~ulle ile ~imal Af· 
rlka Fraıı>.tz yüksek komiserliği 
arasında mulavııssıt vaziJe.;;i gö
rccı.:ktir. 

1\1EVKUFLAR SERBEST 
BII'..AKILDl 

Cezayir 3 (A.A.) -Fransız yük· 
sek koın:scrliği :ışağıdnki ~~bliği 
ncşretmıştir: 

C'rt?neral Giratrl, yeni ser.e ve 
kcndısi1Jln Frans:z Afriknsı yük
sek komiseri iğ:ne \'iyini münase
bct.ıyle ye Fransız b'rliğin ıı tcmL 

ni m•ks,.di:le ge<;cnleı'<ie siy•>i te
ın yüt.cri cJ,olayısile te,·k:r edilen 
bnzı kimse:erin serbest bır~kıl
ll\1asına kara.- vern:iş ve hu kimse
ler giyasi gayekri ve m€nfaat!e
rl gÖ! \.>. "nde tırlulmak.sızr.ı talı· 
liye cdilmişlerdır. 

Bu \arar \"Crilirker.. ·bun . 
lamı muJıtelıf !ıı~atlaı1a göslcr
d:kleri v:ı.tatL">e'\'Cr!ik v;, harpte 
yap'.ııol..rı hiz:m;:; lero~ ilham 
a lınm ı.ş.'ır 

Almaı.rada geniş 
öCçiic.e t~vkifat 

(Ba~ tarafı l inci sayfada) 

Plaı:ıJ.rıın:ıı:ı, Aibnan milktir.in 
ku-.r<rei maneviyesir.in düşmesi 
cııa:nııa istinat ett:iremeyız, fakat 
milyoniıM"Ca Al'llan aile ocağın
da Rusyada uğrıuulan müthiş 
kayıplanr.ı ve Roıruı:clın duçar 
old•1ğc1 mtrvaffakıyets:ızliklerin 
zihinl~d garip ·bir surctt~ şaşırt· 

mş oldı.ııj;u mwıakkaklıt, Al· 
mnn :11i!let.i, Amerikanın ve ye
ni tliinyanııı. tük.,r.mez ve daima 
taze kay nak!B rı ve vasıtaları ile 
karşıla'?JntŞ olduğunu da biliyor. 
•Almanya havadan cnbrcktir!• 

Lo:.ıd a, 3 (A.A.) - Sunday 
Cbro:ı~C:'e'de yüzbaşı N<>rnı.an 
M • Millan, şu sualı soruyor: 

Müt:t>t-fıklerin hava k:.ın·etl rf 
1943 senl-sir.dc r.astl imllaıwa
cak? Dünya, !heni.iz hakJıJ om· 
bardırnanlar göım ınişt , fakat 
Alm, a, bu •ene bu bombardı
man;ara maruz kalacaktır. A! 
ıra ·a, havad:ın nılec ktır. Ve 
.Müttefiklerin , mdı bunu ~ apa· 
cnk ııalde bulunmalar z.mdıır. 

Mat Wilm.i ! 

Sloldıolm, 3 (A.A.) - Ati. &· 

jan;ı '!diriyor. Henfu: tc lt e
dilıni:ı: cn bır habere göre Mıı_c
şa.l K ıtel azledilmislir. 

~ lngiltere v~ Amerika intıbaları ~ 
Ordek tayyarelerle Kanada 
seyahati pek zev li geçti 

~~~~~~~~~ .. ~~~~~~~~~ 
Kanada zengin bir memleket, adeta İngilterenin muazzam bir 

tayyareci ve pilot fabrikası halindedir - Tayyareye 
binmedtn alınan tathhüt senedi varisleri bağlar mı, bağlamaz nıı? 

P 
,.,,,.._.. sire. Soh<t>r<ıa.ly'yl 

L•yaret eı.tıkt.en sonra 1;ımale Çl• 

karı\k Jt.uadat:va setecek ve 
burada bi< ırtın l<alddıilan 80D1'& ad<· 
rar Bırl ·k Aınel'J.ka.ya clonectkltk.. G1 

dişle ve reı;,,te ııarfedllecdl ,...._ da 
hesaba katılmak tar&.i1'e Kan1 1·a. zi
"Jare ine ann& iki gUa ayıra.lıil.diği. 

mlrıı,,n Jolllll SOlıoneclad1' ·~ OHa· 
,,._ arasını &ayyaı'it .ile l'i8ol:k lisım 

grldl, Sc-hen,..elady'den bir Ame.rıka.D 
ta11are ,.ine bln rt:k Mce\reafe ••de-
c• "ilk, Orı.darı ıb ıtanaJ& hiikume
Unin 7olhyae.a'ı a.yrı b1r tayyare ile 
Otb.w:\'f& va.rar.aktık., BlrleşJ.k Ame ı 
r·kiUUll l"l1 mti1Wn ~ebrlnl Kauadaııın 
en mühim ebttJr:rlnden bl.rlne bailı· 
yan hu hava ha.s.tınJ.ı .>nfuriu 
Douı1a.s •oltt 1-aJYa'f'tltTi .kulhuhnak 
tadıT, Bütün l>u vzun seyahathnb.do 
8thehN tad1''~e tam. dmk,ikuınd:ı Ct

Jen la)-,rl'f' rahtt hlr '•Tl•re cletil· 
ci~ D.- tfı İİI> boyalı, ıçt oiislü 
cıl~n bu t:ınsre,.e binip de nha1 kot. 
tııl<lara yeri lr ,.eri_.:, lwıulo!ı:· 

töru ol•n reno kız, 'b.lze iar.e kall .. e, 
SQftl"a khv1.!t1 1 Çikolata, ldgara cellr- t 

di. Btt ıı!l"etle Amerikan lla\"'a yona.. 
nnda nomıal •amanlara mab.- kon 
for h•kk1nda bir,fiklr edinmek ....am 
lı:llD oldu, 

A
m•ritı.alılarm ea kihaor ı;aıfi· 
ı·eteri olan d&t ve göl mwla· 
kaı;;ınd n crçe!-'""e'k Kua4ada 

Montn-al şelırintn tan·a.re &f'J'da.nı4 

na. indik. 
Borada Kac~<~h cıo.u~rınııs bl· 

rl lw'kl\"llletı.te liiler. 811.Ta ı 'l:\ TOD11-
nun l4>kantt.ı:.,nrla Otte e '" _.,,. yedik· 
~n 11nura tlerhıı:l lay;rnre ile l\1ontre-
aldf'.n Kanadaum merkezi oltn OUa
" •'Ya h.arekel edtC'e.(imiz hildidldl. 
Kaı,a:la..:ı:n ia•,' va.7Jyeti hakkında U· 
nın 9iiz FÖ)'l. mcte lü:zum yeıktur. Ba. 
m"rutc-krıl.. ekmt•k., et ~~ tcTeyatı ile 
yalnız kl·ndislni değil, Bu;rük Brltan
ya adrtlarıu-da.ki h l.a da beJeırekte

dlr. Yem<k yedikten sonr3, Kuıadab 
hava f:Ul\ılJ'larmdan b l'ı ya.:u.:"ıta &e· 
lerdl:. hare~ırt ... tmezden evvel~ kii.eülr. I 
bir muamelen.in tamat?J.1r..nma!llı li.
nın ı:-eldl~:ıl f'Ö:rledl. Ba maameleyl 1 

tamamlamak iqia i3yrare l! la.s>onuun 
1 

bkmln• girdı~lmlt uman. lmzoı ... 
mıık ı-re her b'rlm'2e birer ı..sı1. 
ın11t J,lfıt. •erdJJer. Ben o eliııv.:- til· 

ıa.,tını.. ll<i\fıd.ı -.- saman. 
m:ınaını Jrav-a'!ft&'cta ' r,,1-. 

tam. Askeri tayy- ile ııaldeılllo

eeğimbdeıı, dil$üp iletti< oıuruk, 

varialtrlmiıJıı h•ç bir la.ımin•t tslf>o 

blnd~ bulunmıyara.klarınt chtr bir 
taıı.lıhüt mektubu idi. İmıll olviı ve-

yı.ht t da herl1a-ıtl ~t l1•,--..r~ ilt- 11ıalr. 

ledlldfğ'lmiz zam3n da 'lüş ~ek otur
s;.k, bir taz:mlııat ala.b!Jtct-fimbl e· 

• 

r yazan: kdL Blınunla beraber, baPOll lUYa-

\ 

hill uotıı !arına lıay~t e\liilol. •ÜY· 

1 
ııa. bıı.zan 4a ark& arl<aT" uraa bu 

1 A. ~ ükrü Esmer curd.ı.tcn b .. ı ...-..., ..... t ırah•\ 
Otta\\'aYa röLurdü. Monttt&ldea hava I 

f>ISen o dak:k:ıya kadar di.j•iomemlr 

tik.. \'e biuınek iizcre buJunduiumUJ 
t.ı.yy~re de bJr kazayı. dn.tlıit tak· 
dirde ki..ımf' tazminat tem ftf'll.li. 
Faka& b•ı: f'n bn hosıısla btr taa.hhüt 
me tuba nlmıya kalkışınala.rı her 
eyden zl.yadf':, başl d.ak öıere bulu· 

nan ı otrutn;-nn tetıJ..k1·lls•nt K"oı.ltri
m'71n öniuııl'e mllrlll, Ae&b8 bu YO• 
hın hu"' 1 bir lehr· .,.ı mi vardı? na 
Ya subayı t~redd t .,.ttiiiml l'ÖT'i:İ'llee: 

- Bu bir ,ekil me .. llesldh·, dı:-dl. 

AskKi ta ~a.re,.e bıaen her yolcuya 
bwıu lmzalatJrtar. 

Ba aradıı yanımıu. ceten dl&'« bır 
ıblı1' da itôlh t.W: 
- Bıı toatıhud· ,..,..,. iım t-l\lr. 

dikJerihi ben de anta.mı7onım.. (;lin

kü hlo bir k17meti olmadı'' lıa'kkuııla 
mahkeme klU'art vanlır. Bu lıua 
ancak ıiri bıtilar. Balbulı:.1 bir kas 
ndic""1ade si• de ölmU. bulunacai• 
ıur.& pr~, müddei y;u:iyetiDde OTlaya 

flkacak: Viıt.r&W.er~ asta b.1i'lam.u.. 
Bu. "6&ler var· leJ"im n.aınına taL 

ıııln edlti oJ:oalrJa berıı1. .. -. şe7alıatln 
tehlike»! hakkwda 1:ih.nllude uyanan 
\IÖhtetlerı ı·dermelı;ll, llunıınla wra
ber. mbayın da iıb1ltdi&l ribi, mu.,. 
meleyl cbir Şekil m~lesla teü.k.ki 
edforek &.a~hhu& mektubunun f'lt . .nıa 
1nnanu a.fbm. Artlk VJür rm, bu (ilu
müm mı.ktuba &öre. cBJr UımaJ, tay. 
yarede sakatlık, pilotun bet.'(.ı:--i'k.o.iı:U .. 

ti» nefir.esi olsa. bile vartı;lerlm on 
para tazmin_. Qkmlyeceklenli. 

M 
1:'ktubn lmr.3.ladaktan eonra. 
bi?.i oua,\r&'7a naltl,.tznek ü-
2:t'l'e Kanadı'- h\lkiımt4i 13ra-

fmdan bir dei•I. Ud layyere talı."i:\ 

...ı•ldlğinl ve ona &iı•e ıı.ı kısma &J'· 

nlmamr:ı. l.izlm J"e) ?i!lni öı-i'f'n i'k~ 

Bet kL,lyl taşımak ıçln bir ı.,.,. r•· 
n•n bile fazla r•lnlf'>i !WınUo, Ka
narlahlann emrlmhe iki lanart ialı 

sis elmt-tf'..ri~ftkl m"1&l ı ince anlı • 
:rıuna<lılr, Falıat lıir llı:I !akik& ..,nra 
tay7are mf';v•anına f'lktıi;mıs uman 
nıt'7e& anlaşıldı. Jltml>r tlmdıy ka
dar bllld1jianlı tanarttlere ben:.emL 
>·•a nrek ka:-~ n Tt # .. l'tk . ndan 
Utan ve ancalr üper yelca bfiY•D 
kanatları lkl uhhJı kiltU'k b.yyare· 
l<':rdi. Ka.na"'ahlar 'karad:ın ve adan 
uçabilılil.t•:Ji ıotn ba layy:ı.t"ler• 
sörd-it• -1ını we-:\Ji'"=". B"rlf';.~ A .. 
meT"il<a.ıun Pa3ifık sa.bllltrine '\"ardı~ 

jınn2 z· .man, bu 1Ö:-d~..-lf'r11 İll$11, e

den Dovg1as fMrlku~l mt.i.t"'ür1crine 
bunu anla.ttığı!11ıx nman on bir sene 
t.ıvveı J•pılan blr bp 11tduklarlDl ve 

bndd:tan -.ne•· t.a.J'T&J'enln hem ka.- J 
....... beDl "11Y• .inobilmesi 1>:ına bu· 
yük ili.mat verdi. Çü.ııkil 70Jumu:zun 
ü.t.ıündf' ~ık lk btiyük ıöllrr nrdı. 
Koadahl;t.tu:ı bu rot uz.erinde cbrdNat 
byyarelt!'"i k.ullanmaktakt hlk~tini 
o zamo.o. da.ha i11ı anladık.. 

O
tb\1.'M'da <"~ fuk. sualnn 
br\lWıdık. h•&adaııın hükiı· 
met. meı·.keı.t. cea:ı ea4delf'rl 

"' urir parklıırl;rle ~I ı.ır ~ır. 

dir. ŞehrJo rn .biiyuk ote-U otan Şa.&o 
Lorirr'e .) erlcş'fklea. •ınra, hl" vaki~ 
kt ytrml) t":"r;'k yakıncla b1ilımau bir 

ta11are k<t(b ne ıit.Lik, Ka 1ı ... d bo 
rnuharıetted.e, {Dk büyU b•r rol O'Ylltı 
m.akla4ı\", ı.u ~•aifcnin en 11\lihUnle
rlnden b1ri de ınen:Jt.;;ehn m•l.ıt: lif 
sem.Uerindu tayyarı:rt me\\~ph·rl :ı~ıl 

DUL.qllır. BUtün Br~ıa.ny" unparator. 
l•ğ.mun ta~' reci 7eti . ..tinnc 

0

'-1f'· 
rinlo Kar.:a1.'"da p11.ndıtırn ö(rel'd k. 
7.Jy.rct ctl~ğlaıiz: tıy7art• mrkt bi, bil
~Utıi.k bir kaa.->fla v;ufyt-4\nd,. 14i. 1 cu 
011caf1 ,.t~rwızuiyuı ate:n!t bir ıneTd:!n 
~e r - nm bir 1'ttu.nda 4ia ~ ba
rak:ıra ı ı \.'lh.:ude rttlrdliı bnllk .ı..a~ 

Mb .. Bu 1ueı,tcı:ı~n Knn.ada1a bir 
eo'klarıııın b\<lıınduitm11 öi<Tndil<. 1112 
ıneydan:.. •~rd:~ıınız w:aman. elli ka.
<lar by:rare ı..ttübe tallmlf'rl • pı· 
,·orda, ~lf'Ydanın bir ncanda'ki kute
nın iu.trinc rıkamk ba. t31İlr!ler' &eY· 

n;ııltik. Ta) yar.eler ndi.lfıma.diyvı re 
ln('rek h:ın1;uuyor1aT nı ltal·ada ak .. 
ro-b:ı,.ı,-" bm7'lyf"n barf'kf'lt"f" r.t!'O"Or 

tardı. Brnı!sıı ).onr" harMa.ları ~ 

dt • ıı... ı rar ltml" her l!<Y int 
lı fdi 

Grec .Kanada huk1111'1etl n'U':\Jna 
şerrfimlıtr bir ,lya!•t verildi, F.r 
elin de hariciye ~ milll mllrt•fa& Dtı· 
vı'"l .. rt .~a1ın clrnak üuıe baEJ na7ırlar 
la luk.. na tem lar netiee::Jnde 

no ta dllı;katınıl•I tıt-'şllr. 

Kanadabtarın iıırlltere ile olan sıkı 
1-.ihı.n, Ka:na"a.hJar Bu·ı .. t'k Amerl· 

• b.:ra Çuk yakuı elmakla bforabıPr, Brl 
tanya impa-:-_..orh:Ja cam.ia'iDUD bir 
ü1·r.J G1rnalda öviiımu.:ktedlr1er. 

Kal\3.ıtahbr memleketlerinin sıya-

11 duruma haklnnd ki 11 •ki noktıı 
ür:f"Tllide ilnrai"J..en ia:iefa h~Ytt' nJ~nı
y;ırJ:ardt. J;trl hti li,ll('ri. 2 intln de 
Br• uya f:"\~rlttlu camla.~ınA 

ka 1 "lnııua. aiLinılıi:ı. Hü!!l 3: 

Jhn ı!a11 "'"" ~•1•T?limk, 111... ı,.. 
tlkhali parlak obn b:;ı memlekf'tl arılP· 
nı: k ve Brllanya lmparatortnjuun 
t'•\rtm.J.81 t~)Jay olnu1an ııt r:rnıa 

blraı 6alı" nııfm rtmok lmkia ff 

fı hm nrmi.ür. 

İK MAÇL 
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RINDA 
Velı istanbultp rn, B&~llF.t ş 
•ı s ı, K;;: ı a,a , Vlll 

koz• Sil'eymau ye 
ı m ğ. ·p elti.er 

istanbul liır m;•~l:ııroıa dün hı varun 
fe\·k:;.ü.de ('ÜZCU fi ka:t15ıtıda ~erel 

ve Fener 5tadJarınd:ı kalabalık bir fie 

ylrcl önımık devom ecblmlt'1r. 

(BEŞiK'fAl) - BEYKOZ) 
z ~ ı 

Şeref sloaılmıl• cwıiın Uk 'k:u-şııa,. 
ID&.:)lllt BaJ•k4af ve Bc7k0s takuı.ı.a.tt 
ha.kem Saminııı •dare!-uıd& Y~Jlhl'.lr. 

OyunlUl ilk inl3rı U.-şılılı.lı lıllCUJDlal' 
la ıeçerken 11 ıncl dak•ko.d.ı BetiJto.. 
taş.hlaT korn.er~ B~.kklAUl bir kar 
fa V111'11fle ilk ı:oll rlııl raııt.ıu. Bun 
dan sonra oywıa ha.kim oJan B i)ı;. 
taşlılar 16 mcı dakikada ereflJl bir 
volesile ikinci rollerini kolayca yap· 
tııar. Bu iki sayıdan sunra. oyun Be· 
.. ı..,ın tam bir lıikiml;retl aıtıAOo 
cirdl. F•kat Betiltlq muhac,ıaleri 
eo1' ı~-··ft'k hareket cthldertndflll ve 
Bt,Jko:ılular da DHldataya ehem.nıl-
7eı yerdıJderi.c.deu aayılaT yiikse:e
medt ye birtncl devre t ~ 1 Beşiktq 
Jelliae ltitü. 

İ'ldnci ütl·reyo Beykozl1.ııar ~k 

canlı b:ıtıladılat. Bu canlılık 6 ınrı 
dakikada .K-mereslni \.~erdi ve bir karı
şıklıktan lşUfad~ ed,·n Beykoz muJıa 
cinılo:>rl takımlaruııa bir sayı ı..azan· 

dırdılar. :Bu UJ"• Bttlkta.t1 Iurekf'te 
C<'çlrdl. l'akat Bfıoyko7lulartn ('Ok ka
p.ıh oruuıarı Siyah • Beymzhlırra bir 
tıirlu . :ıyı 1emlu et11rrmıyordu. 

Beyko?lutar bu mudaf2•dtı htr sa· 
m~nkl albi muvııı.frfllr otdııJar. R ik.

ta~lı'ar da bütün oyunu b:t. tan nlha· 
yete ka.d:ır h3\lım oyn2d·la.r Fa.kat 
r..la n.n ,-ape.madtla.r ve mae da bu. 
urell• 2 • 1 Bqlk ııı gal•bMlı.. 

.... enıı. 
VEFA - iST.\. •nt 1 ·poa 

1-1 

~l"l'ef t:>dının iklııel m euıı li«d•\t 
dordu.nciıliijü kamn:\.büme!ıi. tcıo "e-

la ile istnbulsl'QrJular b.Uenı ':\fUSl~· 
terJ-, ld:ırejsıı I• yaptıW. Bu oyun 
blri~iye ıı:.:ı.r&n ('Ok mWılm ~dl. ·ra
k:..nıbır t.;ıiuı..r~ (ıkt.ıkları aa.man '" 
ttkllde rfir;lt!:rıın 1 dl: 

VEFA: J\Itivuhlüd · Envl'r, J13ktr.1 • 
SüJeTJll&D, 'ü.klii, GaJlp • M11slal•, 
llaydar, Hakkı, l\luh~em. BIİ3r'l"fn .. 

İSTANBliLSPOR: Fikret • !Sd r. 
11.ıttr • f'a'rı*, Kiışlu, Toros . J\Ieıhb, 

"uJC)IIUIJl, • Jüker1eaı. KaJlr-, rVaa.ill'· 

Oyuna \re~ın bü('"wntıe ba landı. 
Ve i.k tiaicik-rda Vefalllar İstouı.Jul 
EP'-"" ıka.e:; r• ~üıemadlyeıı telı~t" 

u;rrş;yorJ:ırdı ... 5 inci dakikad:1111 lti

lnrcu nC'ılan İs'. SporJulat' Vefa k.a.
ı~,ine ayııl .......... ~ır muli.;ıoe.lr edi:\or

larW. Du ara"'-4. Kad.ir'n bir g-ıJI fır· 
ı;utı k:-.çınn::ı 1 ver .. ya göı 3(!t•rJ.ı v~ 

onlar yı·nl.en taıyıke koyul~ular, B:.ı 
hal 48 ınrı dahjkaya ka:.ıar ı:oü.rdu ve 

bu dakikada h.:ıkcmin '\·erdiil rtt·nal· 
tıd•n Ve!ahlar blrlnei ,rolu yapHlar 

\·t devrl' bu ıı;ekllde bitti. İkinf'l dcv
IJ"f'ye İ•:taı· tıulspurtular çok hı ·lı ba."',;I~· 
dılar ve Vefıt. ka1.-slnl '•hı .tr·dıUr. 

Ru. e~ nad:.. ve 1( unf.ı.i. da.kl1':a.:ı;a '\'a 

kur4'- yapılan penalhyt is.tanbul~rlu 
hır V la kale'.'tine atatnatlıl11.ı. O:rvu 
7:.ı.manı ilt'rledikçe Vrfaü~ırd yeni 
1.ılr a('ılma S(ıil ycrdu. ="ih,ay .. t 30 
wıcu d .. 1ı.il\rlda Vtfah llü.es n C'>k 

ııizcl bir şlıtıe t:kıı.r.uıın iKincl ıotlı· 

nu dt• y;.ıpmaiı muvaJfa'ı: oldu, Bu 
ayı oyunn bıi-,lJi.ıttin htyr<'anh btr 

hal soktu. j (anhulc.pnrlular 31 lint'.u 

d:ıtukad ,.t'!"!ı ll:ı;vd r ft!'l·k, lade btr 1 
tte t:a.kıft" .. unn ı ncu ıo1unü yaptı 

,. matı- da bu ~ ld(.• \ er;ınıo l 1 

sal le nlh~yetl•nıil. 

K.A nu•\ · - DA\'l'TP 

3-! 
111 dmıla &'Ut( lD ilk 

kar ıla ma ırıı. bak m ~4111lhin 

Wnile Ka..qıupa a Ilı• Darutp:ı ta.. 
liu rı 7apmı.,U:.rwır. 0)un ('Ol> çettn 
bu.§1.unış. ilk i-"<'Yl.YI Ka.-,,DIJl~•a"ı12ır 

Yap;mı.)lardır. Duna. muk.1bel:-de geç 
kab!" ... 'l'.\' au D;,vutpa. . htar )l.f'.men be-

ra.bt. rl!fi W" ctmt lt-r ve bund:ın 

ROD'Tı. ,-tni b•r fırsatta Kbmıpaşa'ı· 
lar Wr :'-&yı daha y pa.r::tk dc~:re7i 

2 .. 1 bii.irm.!;ltrdlr, İ.kh:.ci devrec!e 
her iki taı.1m da bJr ·r &a.>·ı T&PID1' \"e 
m!I(' da bu '-urr!le 3 • : )(a ... ~ 

nm ptebtı.,ile niha)·ell~~ur. 

SİİI.Jı:ntANİYE - TAKSİlll 

2 - 3 
1 

ikirci maç Süte.> manlyt il• TK· ı 
s·m aT"at::~nda. vt takrn1 ııaııt Gali.hin 
lea~i.nde c'·n:ıLm tır. Bu ın~t da 

c.rnl,ı. ba!'ila çah~arak dt;\."TC' i S • ı 

galip bllinn le 'dir. İkinci drvttde mü 

t.•\'a7in :ıyna.ım!.!f? iki l:ılnm. da COl fır 

a;.ıB:\ıtndan h,tif~de e-dcl't'k. lk:._Pr sa~·ı 

> nµmı lar \' oyun da bu . etle Z.-3 
S~lr~m,;ıniyrnin lt!h•ne bitm 

Sokak koşulan 
Fminörü Ilalke-vi t ratnutan tertip 

td h. n tut.Hl k<t')USU clün balı t:ruiıahr.ü 

Jfalk~' i .. :ı:ara.Jbll'l'J1u aruı.1da. ya
pı:~tır, 1!?5 a!ltUn g-ırdiil bu ioşu
ıla J - J' <"f (İ.!ıh~ uJ lloo, 1) 9.5T 

z - Lulollf'I (Lar.p""°r) !O.Si, 3-
Ahmd Jtataylı (G .. l•ta.~?1'J) almış.. 

lardıl'. Kazananlara ınatla1ya1:.ırı 

h ıllı:rv1•rlnin ıldinibnU ıünuıule \e 
rik..:ektir. 

İkinci küme maçları 
Fatıll .,nıh • n ! lıt<I lrii-

me m.'lfliil'ı•ıda Bı~ol(luspoır • i tıkta
ll ! l. ltamt RaUel S .. S, ADad htbo-

E:rutı ~ - % lt-r, ~ aa 
"ılııuslı-r 

1 

Amerika gizli 
silahlar yapb 

----
Piyadeye verilen 
bu sUihlac-ın çok 
tehlikeli olduğu 

söyleniyor 
Va~u~gton, 3 (A.A.) - Ameri

kan piyadesi, mi.iıhim miktarda 
gizli siliıhlara malik bulunnıak· 
tadır. Bu silfıhlar sayesinde A
mc-rikan ;;skeri, yer yüzündeki 
mu.'ıariplerin en Wblikdisi ol · 
m~~uır. Birleş?k Ameıi.k& ordu
su ;cfleri:ı:len gencral Lc-vin 
Campbell, bu yeni silahları gazete 
cilere göstcmıiştir. Bunlar hak
kmda malumat ,-e iza'hat \'ermek 

Yasaktır fakat !aTih b-.ı silahla· ' . 
rı.r. mümloiin kıldığı zaferlerden 
bahsedccclrtlr, 

Velikil Lukinin 
zaptı 

(&~ tarafı l nci ~•>fada) 
EWta mir.in Z&ptı ıçin ya· 

po.1.-uı muıharcbcicrde Sov~et kı 
tala::ı m<>!ö lü al tmı · .11cı Alman 
~Layı .ıe bır isti!h.1<.fun tabunır.u 
ve motörlü 156 ıncı ta"bal'U ~"U 
na .ı.gratmışlardır. 

Venkoi Lukinin batıs.r.da Al-
manlar bazı • · mli mevziler • 
de'."I ,.ııka rıl ını:ı lardıır. 
Nalçıkm cerıup do&uslmda. Sav· 

. ı·<. :ataları Milı\'crin ku~etle 
mU.daiaa ottiğı Eihotow bölge 
m ri<eziııi arkadac. çe\'i:uek zap
tettni,l<-rdir. 

Letoııya lınduclnna doğru 
M»iwvt, 3 (AA.) - 1 esmen 

teyit ~ılm!'ycn b&bcr;ı:re gö· 
re, Kızılordu Veliki Lu~ünin zap
tw ... aıı sonra bu şclınıı 5G ki!Dmct 
re ba~u.:na l<~d:>. ılerlcmiş \'C Le
tvr."'a Iıu<l .. cGuıı<lan 100 kilomct 
re .ızaklık.ta bulunan NO\· :ıoo
ko!!' ki böJtesır.e \'armış! r. 

nur J. ransızlara ~üre 
Stokılıolır, 3 (AA.) - Afl lbi1· 

dirly>r: 
Almd!l. ıı:. ·eri nuııltlıllcriyle 

mun'lSCbeti olaıı müşahlUer 
Sr .. eı:sk ctr'.dmda kurulan mü· 
dafaa .'li,ıkır. inin aya ti önem.iıı· 
de ısrarla duruyorlar. Bugün s>k 
sık :Culiawlan bir ifade şudur: 

•Ai."tı.anlar Smoleıı.,;ki ka3 belt· 
tikl,•:i takdirde, bütün cephe yı
kılab•lir.• i i. 

V ~iikı LJ.ıkinin kaybı, H Uer 
durum.a düzeltmiye muvaffak 
olaonadl.itl takdirde, Smolensk 
müdaiaa sisteminde açılan ilk ge
o.iktir. 

VELİKi-LUKi ALMAN ME· 
ZARLIÔI OLDU 

~oslrn\'a 3 (AA.) - Cephet!<n 
gelen bir telgrafa göre Vel:.kö Lu;cı 
muazzam bir Almlll meı.arltğı ha· 
lio.d~dir. Her evde düzüne i e Al
man cesedi b~unmuş~ur. Bun••· 
rın sayısı bm leri aşrnak.ıodır. 

Aiman tebli>ği 
&rlin, 3 (A-tı..) - Kesıni te'.>

liğ : 
Don çevresinde ~tin IDÜ<la· 

faa sa\ ..:ıiarı devam etmektedir. 
Bütün cephe Ü7.<rinde düşman 
p::-;.- r!ülmc..:tilr 

K :ı>gar.ın batııs·r..:la taro!L-nV.· 
don ınuvaff, kryetli bir surette 
yapı;a.n twırruti bir te;;ebbus es· 
nasııda l dü ·man taburu yOk e
di ln:ı-; ve 95 istina~ nıokt.ısiyle 
belA>n sığ.r.ak ta'1<rip edilınif \"e 

düs:ı:ıandan esirler alınmıştır. 
Veliki Luki istinaıt nokt::.sıııa 

fkar ı dÜ-=anır. yenic!en yaptığı 
hüc=lnr inat1ı mukavemetimiz 
ka11j · da akamete uğramı trr, 

'l'uı:usta 
(Baş tarafı 1 bıci sayfada) 

lo.rma hüe'.ım etmektcditier. Alı· 
nan :r.alı'.ımaıa göre, Tı"ablusdaki 
iihver ıaşc tesis•tı gayet müessir 

b<r şc kik!.e bombalanmış ve bu yüz 
de Alman!arl> İtalyanların mu· 
harebc kudretleri 7.afa uğramış
tır. Bu sabah 'frablusta yar..gın
br hiıla dewun etmek'tcydi. 

Eerlin 3 ( >\.A.) - Alman teb;İ
ği.: Tur. usta gir:~ıiğimiz ta1rnızi 
tciebbüslcrde y.ıtlden arazi ka· 
zandı.le. 

Alman savaş ve pike uçaktan 
Bone liman tesis1erınin tahribi 
işine gece Ye gündlüz devam et
mi 1.rd·r. Limanda bulunan 10.000 
ton•".lıtoluk bır ticaret vapuru ba· 
hrılmıştır. 

Kahire 3 (A.A) - İki gün için· 
de ikincô defa olmlk üzere Mütte
fik hava kuvvetleri Girııte Lerak· 
lion hyyaı e meydanına ve diğer 
hedeflere Jıüeum •tm'sler ve İtal
y:ıda Palermo'yu bombalauıı:;lar

dır. 

. -

Dönüp dolaşıp 
kürkcü dükkanına 1 

B tı:irn eski dQSt!:ırdan mual· 
lin do:ct.or Hafız Cemal, ötekı a· 
dı ile asri Lokman Hekim, oon 
zamanda işi, büslıü'l.ün e>ki t b
ba, eski ihekiml:ğe, eski ilaçlara 
dökmağe b~lad • 
Şimdi gün geçmiyor ki bu pek 

usta, pek ~rl, pek deryadil 
doktor, sağlığa, lıcıkbnlığe dair 
y;;;-; iarında, muhtelif hastalıkla
ra l~ tertip ve tM-slyelenndc 
limondan, portak.aldan, marula· 
liı:adan, nardan, ayvadan, ar
muttan, üzünıden, kar~a;;, 
k&vuı.dan, maydanm·.dazı laba· . ' 
dadan, sağar.dan, sar mı:raktan, 
pırasadan, turptan, ha ... ~ıçtın, 
şalgamdan b:ıh.set:r.csiıı! 
Gı!Çen gün r n, s~::-rec.iıığ', ô.un 

de muşm.ul yı, gone göklere çı· 

karıy~r. bun:ann eski Tiiıi:, A· 
rap, fran, Yunan hekimliklerin
de n:ı.stal.klara k a r ş ı oy
namış o ı d u k l a r ı o
ncmü ve pek şilah r"Ilen ı.-
1lWI uzun sayıp dökü) orJu. k:iv. 
dolctx:>ra göre bugiUıfuı hekurli· 

inde miihim rolleu ol&n ' · 
minhri, tıas:alar eczah.ıne > 
mekar.larınd:ı dctil, tıdı:t.ıı 1r..a. 
n2V dükkanlarında, Bayram~a 
O)staıılarında, L•.k a'h;rla-rınd 

lmyun mandıra!arıı:d:ı, ta -u.lt 
;l;.iimeı;;erinde, balıkl>nne sokak· 
larında Mamalıdrrlar . 

Bizim asıi Lokman Hekim, Ü· 
bett.eı<i bu fikrinde yalnız d "1l
dir. Dimya urzeıiı:<ic şl"lldi J) ,f 
fikri besleyen kimbilir ı:iatıa nı
ce nice mcşb.ur d kto.rl.\!- v;ırd r. 
Şu halde bu tun dü ·n l"C2a;; .a
nel~rini iıirer manav, zer-.ct"\.ıt ·, 
yumıırtaeı, hal!l-ç>, - cü diz ' 
ı!llla çm"ir.scl: nıısLI olur• !' n. 
küçük blr f al'CI bile d~ıJ 'll 
doorı>or, hatta hastaba; -::ı, ı a 
amma, bana l:alırsa, nicirı olma· 
sm, bal cı"bı 9lur. • 

O•man Cemal Koveı?ı 

Anglosaksonları 
aydınlatmak icin 
(Baş tarafı 1 nci .a)foda) 

mlı: eslltiında bu fnsatı ka ı<>
madık; beliti ele hiç bir Türkiın 
uğramadığı Scattle Porllııud 

San Fraru.isko gibi P a s i fi k 
kıyılar ııdaki ve Fa3e!vill J\Jj. 

' yaılli g.bi c"nuptaki şehıri~rJc 
dahi, bi.ı.i :ııiyarete gel<'n gıı1ele· 
oilerle ve diğer kim !erle g "riı. 
şerek aziz v~lanıınrıa elim z;dcn 
geld ~ kadar faydalı olm i;n ~a 
lı.ştık. Yeni Orlean \e AUanta 
gibi şehirlerde )ap laıı kalııbalık 
i~ 'analarda bulunarak saıieı'<' 
varlığınnzla Tür!.i~e lehinde 
büyü;. tczahiırat yapılmasına ,. & 

. ile ı.. kil ettik. 
İngilto.ıo \'e Amt>J; bda ken • 

dim zi tanıtmak için ne yapma· 
l!yl'ı? tik akla gelen l{':lb:r, bu· 
rakra mükemmel İngilizce b'. 
len, ıyi ve tatlı konusan, se-,; n· 
li b"ır kaç -konfe.raıı. ı:ı gön~er 
me\.1ir, Bunlar, İnı:'f z •·e A· 
ınerikan ~hirlcrindc, memleke 
timiz, ' lBburuz, iya!"tl m·z, 
içtimai hayatım " hakknda ef. 
Un umumiyeyi alililandıra. 
c:alı: .ca~1t lronferıım.lar verır."li 
elliler, 
Ameııbcla bu lwnfenuı<lar 

iyi tertip edilirse büyük mu· 
nffaiu)·et elde eclirr. Hde kon. 
feranscılar Amerika },alkın n 
zihn:' yeline ve ~cvklne u 11•n 

tekilde konu~mağı bilirİer-c, 
çır'k iyi net·.-., alınacağı .-e mak· 
saıl ·n temin edil .. ccği muhak
kaktır. Yalnı%, A~rikada A· 
merikahların istcd;iii g bi konfe· 
rans \•eımeği bilmek ş:ırtıır. 

İkin;:i bir te b"r olarak da, 
Lcndra ve Vaş'nglcn bıiy;Jk d· 
çiliklı.rine bi ba<ın ala l'Si 

ı:önd~ımek ço!. yi \e fayda! o
lur, Bunlar, ef'kirı ınuumiye ti~ 
2eıinde kunetle müe sir ohn 
matbuatı aydınlatırlar; )anlış 

haberle~i dilzcltirler. 
Bu bahiste en ruiibim nokta, 

göı•derilecek koııfcransrılor n 
şahıslarını seçmek!<!' biı)Uk bir 
İtina ,ı;-tennekb'T, Bu cihet le· 
miıı edildiği lakd"ııde Anglo Sak. 
"6n :lUoyasında ken:limiz" tanıt· 
makt •n ve Anglo Sakson la ra 
Türkiyeyi . e\dirmeklen memlt~ 
ketimizin elde edeee 1 ·~ıöfadc 
pek !ıü ·ük olacak! r. ;\Juhtcrt'ın 

Ba, vcl..ilim "z Şiikı ü S3rncoj,lu· 
nun ve Parti Genel Sek: terin' ı 
bu teklifi nıı>va{ılı. gurcc~ derini 
ku, ,etle ÜJn "t edivorum 

ABIDiN DAVER 



SAYFA - .f. 

r Büyük Röporta; =----,Sirkeci- Kü. Çekmece 
TAR iL.ADAN 

GE!b.DVORUM 1 
'------- Yazan: A. Şeklp--J 

Banliyö seferlerin· 
de bazı tadilat 

yapıldı 

(Ba tarafı 1 incide) 

Seni yaball'C> tutmuyoruz, 
aı:ok, sanki, bizden oldun ... Her 
dc:ndlınızi dinliyorsun ... ()turup 
bızimJe konı.~uyor.sun ..• Büyük· 
lii'lt t>sllmı}orsun, gönül, kibır, 
nedir b;Jmiyol'9Un ... Düğünde bu
hmursa.n eğlenirsin de ... Yarın 
sabah erkenden Süleyman ağlnın 
evine gel... Süleyman oğa ogluoo 
evlendiriyor. 

Köyü, köyün muhtarı kadar 
tanıyorum. 68 hane ... 375 nW:u· 
su ... Süleyman ağanın oğru evle
necek, deyince, bir•n duraklamış
tnn: 

- Sü!cym•n ağanın oğlu var 

mı? 

-Var ya .•• 
- Peki, ben ~imd'ye kadar nc-

d•n görmedim. .• 
- Askerdi ..• İzinle gelıdi. Evle

necek, bayram ertesi gidecek ... 
}f.oc."htar; :nıanda'Lann yularına 

yapk'itı. İri, siyah hayvanlar, ağır 
•ğır k1m1ldadılar. Yanımdm ay
nlırken: 

- Bana k:Bığıt yaz-caktın, de· 
dim, unuhna ... Sonra, İstanbuia 
varım:ı, elorn"k kamesi alamayız. 

Muhtar gülerek yüzüme bak
tı: 

- Sen, dedi, istediğin gibi yaz, 
ben de al tına ihtiyar heyeti mü
iııü rü ile kendi mühürümü ba,;ıve-
reyim... 1 

!Muhtara, uzun zamandır bu 
köyıde iıkamet ettiğime dair bir vc
sika.nın yazılmasında kolaylık gös 
w·meğe mı:~burdum. O söylemi
yor, ve ben yüzlemiyorduım. Fa
kat, muhtar Hasanın, okıuması 

yazması pek sağlam dt.ğildi. 

J3eş on adım gittikten sonra, Ha
san çavuş arkasına. dönüp sesle
niverdi: 

- Benrm miihürü taşıyan ka
pıt c'mazsa lstanbulda €.kmek 
karnesi verme21le.., ha ... 

- Biliyorum, diye cevap ver
dim. 

O, bunu söylerken, hahnde ha
kiki bir guror var.dı. ... 

Köyde bitişik komŞum Meh· 
mod. .. Mehmedin 7-8 yaş! arı.nda 
bir kızı var. San sa.çlı, mavi göz
lü, beyaı tenli, zeki ba.k ~lı bir kız. 
O, bütün yaz, harman yerin<le ça
hşıı. Bütün sonbahar, kasabaya 
•buğday, a.rpa ta~ıd'ı. Sonra, tvin 
arkasında, yattıkları oday• bilişik 
ahırin yanin.da.ki anbar!ara &.ıırnan, 
yuhf i<sUf etti. Şimdi, bütün kış 
gün'E=Ti de, köyün aN<asındaki v•· 
d;n'n kal'Şl sırtlarında, öküz ara
basile Pırnal ağaçları taşıyor ... 

On• sordum: 
- Peki ne kadar ekmek yiyor

sun sen? 
B•şını kaldırdı: , 
- Bilmem .. Girer, çıkar, ye

rim ... 

••• 
Köylüııiın ba~ gıdası ekmek ... 

Buğday onun Mjin en mühim ser~ 
vet... Köylünün yemeği, bizim 
anlad!ğtmız manada değildir. Muh 
telif yurd köşelerine göre, yemek 
çeşidi ve çeşnisi değ:-şiyor. Şe

hird• yemek hemen hemen kla
siktır. Muayytn yemekler vardır 
ve herkes, kesesine göre, bu ye-
meklerden biı' kısmını Y•P•r. 

Hububatı bol, südü, yağı, kay
mağı, yoğurdu, pey.n.iri bol, seb· 
zesi, meyvası bol, zeytini, zeytiııya 

ğı bol köyler var. Bu hususiyet
lere gört, köylünün yemeği deği
şiyor. Ne türlü yemt>k olursa ol
sun, sofranın baş m•ddesi ekmek
tir. 

Bir köyhlniin, günde ne kadar 
ekmek yediğin;, Mehmedin kızı 
Fatmadan değil de, bizim komşu 
Mt'hmedin blzz.ıt kendi ağzından 
dinleyin. 

Son misa;fir kaldığım köyde, buğ 
day ölçüsü teneke idi. Bildiğiniz 
gaz tenek<-si ... M met anlatıyor;: 

- Evin zahiresini hesap e<ler
ken şöyle yaparız. Hiç olmazsa 
nü1oo b~ın~ a.yda i.<' teneke ayır
malıyız. l-!Jımandan sonra, zahire 

kalkınca, evvc!3., kendi yiyeceği
mizi aymrız. Ta, gelecek harma
na kadar yetecek buğday 
!azını. ... Benim başımda dört nü

fus. Bir de beıı beş ... Bir tanem;z 
ayda iki teneke yeriz. İki teneke 
biraz fazla gelir ... Amma., misa

fir gelir, şu gelir, bu gelir, kış ser 
nuna doğru fakir fukaranın buğ
dayı biter. Onlara vardım etmek 
Uızım ... Köyün öksüz, yetim kal
mış çocuklan olur; bütün köy halı 

kı bu çocuklara sıra ile bakarız. 

Sirkeci - Küçıikçekmecc banliyö 
trenlerinde bu sabahtan >!ibaren 
şu tadiıa t yapılacaktır: 

11 n<Umaralb katar sa~hleyin 
saat 5,55 de Çekmeceden, 5,58 de 
Floryadan, 6,56 da Yeşilköyden, 

6.14 de Bakırköy.den ve sırasile 
diğer istasyocılardan hareket ede
rek saat 6,48 de Sirkeciye vara· 
caktır. 

35 numaralı J<:at•r O. a~m 
üstleri saat 17,26 da Çekmeceden, 
17,29 da Floryadan, 17,37 de Ye
şillr.öyden, 17,46 de B•kırköyden 
ve ı;ırasile diğer istJsyonlardan 
kalkarak saat 18,17 de Siııkeviye 
muvasalat edecektir. 

l:DJ!~t;,i!MJ. 
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SOLDAN SAGA: 

1 - ....... düşmanı, ........ ıı mah
lillı., 2 - Ndtr, lıtrsl isim, duıl.al<, 

3 - Şa7la, fı - Yuna, isim, 5 -
Ram, karJ>n>, 6 - Şa.ri ..ıa.tı, tatlı 
defil, 7 - Şüphe, ajyma bdar, 8 -
İçinde para konur, Jıa,yvan, 9 - FiEı
Uk, v~itı ve zman. 

YUKARIDAN AŞAGIYA: 
1 - Sebz•, Z - Mcyva, ipi ıetı

ren (E&lı.I tabir), 3 - K.ı7ı, 4 - Kul 
bnmak, 5 - Senenin bir &l!IDlı, tenıl 
uydo.rmA hJltiye, & - Batma T ib\. 
vesile fa.izci, 1 - Üst def;ll, kalın 
tüy, 8 - Nota, od11D, 9 - Son~ı:-

lulr, 

1 
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4 
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6 
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Dünkü buJmaeamız·n "·ili) 
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Bugünkü Program 

B>r teneke buğday decll{:in 16 
kilo gelir, İki teneke 32-33 kilo 
eder. Yani, günde bir kilo buğ
day ... Kasabada söylüyor'1ardı. 

Fmnda 600 gramlrk ekmek içİ.n 
420 gramlık un lazım imiş. .. 420 
grmı un için 420 gr.ım buğday 

yeı:şmez. Bihncm amma, ya.rım 
kilodan belki ancak 420 gram un 
çıkar, Yani, senin anla.yacağ:ın, 
biz, günde bir kilo buğday yeriz. 

Biı' kllo buğdayın unu ne kadar
cık ekmek yapır? Var, sen, hesap-

7 .30 Pro1Tam 
la oT"sını ... Bizim hesapla pek 1.32 jimnastik 

19.45 Serbesl 10 
dakika 

19.55 Şarkı ve 
Tiiıı<k ül er 

20.15 Radyo Yatuklari odanin içindeki top
rak fırın Pırnal dallarile yao~ak. 
Pırnıllarin pişirdiği somunun ta
dına doyum olm•z. Bll1güıı , hala. 
ay.ni lezzetin damağını<la tadım 
duyuyorum. 

işimiz yo'ktur. Ka<mmız açıktik- uo Ba~rler 
ça ekmek koparır, yeriz. Amma, us Müzik 

yemek dit laıım ... Gün <J<!ur, b~· 8.30 Kapanış 
ka yiyecek bir şeyimiz. bulun- ıuo Prop-am 
m.ız evde-... Yalnız ekm<?kle k.r- l!.33 llliWlc 

nımızı doyururuz. Eh, çalişıyoruz.. 12.45 Haberler 
• Yaptığımız lş ağırdır. Yemeyin- lnno ~arkılar 

ce kuvı."<?t olur mu? Kuvvet olma- 18.00 Procram 

Guetesı 

t0.45 Jltüzik 
21.00 KonW!ftla 

ıı.15 111ü.ık 

21.30 Konııııma 

21 .45 l\Iüzlk 

l2.30 lfa.brrler 
IM5 Kaır.uıııı 

Bir gün, köyde iyi ahbıp ol
duğum Osmanın, verdiği UDU, 

M•hmedin evine tkmek yapm'1k 
lıçin göndermiştim.. Arkasın
dan ben de gifüm. Mehmcdin kı
zı Fıtm>, !ırıni tuLuşmruyordu. 

Anası, hamur yoğuruyordu, Fıt
ma ne şuradan buradan kon~
yoru.z. 

·-Ben yJlonda gidıyorunı, Fat
ma, dedim ... 

-Duydum, dedi ... 
- İstonbula gidiyorum ar--

tık ... 
- Biliyorum, dedi ... 
- Sımi d• götüreceğim ..• 
Omuz 51"1.ldi: 
- Benim iiim ne İsfanbulda?. 
- İstanbuJıı görmek i<ıtemez 

misin? 
- Ne yapacağ"1Tl oraıl•? 
- Seni mektebe veririm. 
- Köyde de açılacok mektep. •• 

Taşlarını taşıdilar, yna yapacak
lar •. 

Durdu, gözlerinin içinde bir dü
şür.ce vardı. Sonl'l ağır ağır söy· 
ledi: 

- Hem lstanbulda ekmek yok
muş ki ..• 

- Nasıl yok, dedim, oradaki in
sanlar aç mı duruyorlar? 

-Aıç durmuyorlar amma, gün
de bir parça ekmek yerlermi~··· 

Küıçük yumruğunu işaret edi- , 
yordu; 
- Bu kadırcı.k ekmekle doyu

lur mu?. 

yınca, çalı<µlır nn? '11.03 Müzik 
j 18.45 Fasıl heyeti 

(Deı>.nn• ı·ay) .' 19.30 Uab.,·ler 

,,,. ........................ .._ ......... ıımm•c 
T. C. 

llRAAT 
6.ANK.A.51 

._....pAOA• 
6'RiKTiOEN 
'2AHAT-,O~tı 

SENEDE 28,000 LİRA İKRAMiYE 
Ziraat Bankasır..da kumbaralı ve ihbarsız tasBlTllf hesap· 

larında, en az 50 lirası bulunan lara sened<! 4 defa çekile
cek kur'a ile ıışağıdak plana göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 A. 1,000 liralık 4,000 L. 100 Adet 50 liralık 5,000 L. 

4,800 > 
' > 500 > %,000 • 

120 • 40 • 
250 ' . • 1,000 • 

40 • 100 • 4,000 • 160 • 20 • 3,200 • 

Kur'lLlar sened 4 defı>, 11 Bı:iran, 11 Eylül ve 11 Blrinellranun 
tarllılerlnde Ç<>klitt<>ktlr. 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar lbir ı;en., içinde 50 lira 1 
dan &§ağı d~'yenlere ikramiye çıktığı t.a.lııd.irde % 2() fazla-

~•s•i•le .. vc•r•il•ece .. kt .. ir ..................................... ı 

İKDAM 

_$.::r GÜNÜN MESELELER 1 -=''==-
~~~~~~~~~~~~~J 

Avrupa karasına bir 
ihraç yapılabilir mi? 

~~~~~~ .. ~~~~~~ 
Akdeniz meydan muharebesi çok 
zorlu ve şiddetli olacaktır 

Almanya remıi &J&l1ıı!i'1 D. N. B. nln 
askeri m.uha.rrlri, 19·tı 1·ıh sonunda 
dii.tt·a h ... bl umumj durumuuu ince· 
lem!ftir. 

6 es:a:sda lıüJisa edilen 6 meydan 
nmharebcslnin, 194:3 senesinin mu
kadderatını tayin cdecetı anla.tıJmak. 

tadLr, Bu meydan muıhare-Mleri şun

Joo'd1r: İnailtere meyda.n muharebes.t, 
Afrika. ~ -..rebe'<I, Akdenl• 
1™'ydan muıbarebelJi, Avrupa havası 
J('Jn milcldele, bolteViklere k:ırşı rnu
<'adele-, 0}cyan\1.'3olar meydan muha
rebesi, 

YAZAN: Bimid Nuri IRMAK 

la.rı 'Va:ı.ifc1er, oyn.yacakJan roller lU
barUe çok· Unen11idirler, Baleat" adala
n İspan1•ay•• aittrr, Bu adalar l\la.,iori.:, 
l\.[inork gibi buyukleri, Gabrera, For

mentera, Koıt.c"era, İ-vJça «ibl kllçük-
1tti Uibarie adalar sllsJICfiinden ıbaret 
tir. Kartaca.hlar, Romahlar, yln.e toskl 
Yunanlı.lar, Araı>lar zaınanında.ki is

tJJi!:ı.nnd• da.hl sevkulcf'y~i Onemle
rindco istlfad.e <dllmişll. 

Ceıaylre 2'0 tıilometre mt&lfesi o
lan bu adAla.ra, W'af~ızhiuu mudalaa 
karara vennnl itibarile iki muh•riP 
tarafın istifade teşebbü.Mıne glr\şeml 

yecııkleri söylenebJ,.·r. 

(j:{J§ın &'t71l~ 
~~~@)~ 

PARAMIZIN 
MEYV.ASINI 

Şuphe edilemes ki bu 6 meydan 
muharoE.br&lnin, bir taraftan ayrı, •Y· 
rı, dlfer cJh<'ttQ de bh'i veya bir ka
çı bir arada olarak 1943 yılında har
bin mukadderatını belli etmekte tsa&o 

lı rolü olacalılı•. 

Avrupa havtSI ie,iıı m.öcadelc lif 
İngiltiere meydan muJıa.rebesinin 943 
yılıoda ln'klşafınınAlmtılllyıu:a. temtn e-1 
dilebilmr.sl, şark cephe&1le finnli Af
rika, Akdenlzdcki meydan muharebe 
lt-rlnin aıacab vaı,1yet b2ihdır. t)k· 
yanular meydan DUJ.hare~lnln va
:dyetı ne iaki<fafı. Blrletik Anıtrıka 

ile İıtcillere-rıin Avrupa hava.sı l(ln 
)'aptıkla.rı mtk:adclede aleyh1erne e
saslı tn.dnlatar husule geUr,rncmiş, 

Alrdrniz .te Jimali Afrika, ş:ı.rk mey
dan muharebeleri Almanyayı, Avru
pa havU5ı mücadele -Uc inı:-ilfeTe mey 
dan muh.reb!'61nde ~ayıl biilf(; ı-elirml 

tır. 

Akdenlzde en bii:s'lik ıwa olilll Si
c'1yadan sonra ikinci l'Clf'n KUl"Sika 
adQ51 Fransa sahitlcriıu1cn 240 k.ilo
metre ~<'dedir. 24 bin nii.fusu var 
d1.r. 1'1t-şlıor NapoJyon Bo11apartın 

doğduiu Aja.h.siu bu adanın m.e.r'k.ed· 
cl.Jr. Bu ada, .seçen yılın son aylann
da it.Jyıwlarca işırıd edllmiş idi. 

1
,--------lstanL ul Levazım AmirııJlinden J' 
\.._v_e_r_i'...,e_n..__A_s_k_E_r_t_K_•-:.a:;..1_t_i_ıa_· ,n __ ıa_,_, __ _ 

}'ine Okyanuslar meydan muhare· 
besi cenubi pasifikte ve Salomon ada. 
larlc Yeni Gine joJ>Onyaya isledi(! 
üstün d'unıma temin edrnıemJ1. onu 
yıprabnı.ş, Avu tralyanm J:walile Jsıi
lisı lıUSUBUDc!a.ki hareketlerinde, plin· 
Jannda menli neticeler~ karşJlaştır

D11$tır. 

itayanlann Sard<'nya. adası, 24 bin 
k.itometrırdiT. 880 bin nüfusu vardır . 
Kors.ka. adas.wdaıı Bonifaçlo boiaı.ilt' 
Ayrılır, 

Siollya. a.da&1, 25,'140 kik>mt-t.re-dlr. 
4,200.000 niıfu..-u vardır. l\lalerya 
ha.tahğıntn vatanı ılbidır. Topraia 
mah.suJJardır. ııaı,·aılJll r.~ ldn.laas1 
JtJbarJe hayati ehemmiyeti m.veuı. 

tur. Pa.1ıtallerya adaları 83 kilometre 
kara yü~ Olfll .. une malik mü~taJlkem 
kü('ük ;ulal:ırdır. Anea.k stvkulce)IŞİ 

önemi \tardır. 

Matta, İ:nl'llizler idareslndtdir_ 275 
kilometre karedir. 250 bin nüf'w·u 
va.rdr. l:'unanlılara ait İoııiln adaları
nı mlhvtt dc,·Jr-llrri i~zal etmi~Jerdl, 

Korfu ,maide Zante a.d3!l da cenupta. 
Ywıan, Arna.vutluk, AdriyaUk sahil
Jerlul müda.Caa ltıbarile Ön.t!mlldirJer. 
8.580 JdJoınetc-e k:ıre yüz ölçüsü ile 
136 bin nüfusu olan Girit ada-n, mJh-

Ok.yanuslaır meydan ınubarebcslnln ! 
Alm"nlara a.it dvılultı sitihtan İn- ver devletleri iııgaUnde sev'kulcey,;i 

gillerede balkı ~ bır.kama.mış, df'nl:ı 

ntkUyatını kesememl~. in,.llterenln 
fabl"lkalannı iptidai ma~z bıTab .. 
m.ıruıtilf'. Aynl meydan muhattbdi. 
uln denirallı s1Jı1b1an flmali Afrika· 
:ra blrleı;ik Amulko ve İng'illere lh-
ratat103 mini olamamıştır. 

Donunla. benl>er 6 meydan muJıa· 
relıe6lnln 1943 yılında en ön<m!I ve 
hayati k1smı Almanya ile İtalya i(ln 

lfl"lr, AkdenizJe ,ımaıi Afrika ltahala
rmdalıidlr. 

• •• 
Afrika meydan muJıareıbeslnin f.ııa5. 

flyesfyle demokrat ve mJbvt<ıo arupu 
ı:ıUJhr.rtp delıJetJtrtn Akdeniz meydan 
nwharebe>"lnde daha "'1detU, ııümul

lü "aY~lara Cirlqne\~ri hususunda 
ku''VetJ:J ihtimaller belirm)fUr, 

Akdeniz m".ydan muhnre~tnde bu 
del\lzdoeki ad':ılar, ta.biye ve ~vlc:tılceyı:; 

den'".!. hava ıkuVTetı··t"lnin yapacak-

önemi lUbarile t.anınm.Jf bir ada.dır. 

12 ndayı te:;kl edt·n, 1912 de sabık 
Osma.nh lm-paratorluiunda iken ital
yaıUa.rca 4i1"al v~ isUll edlltıı Adalar 
&"ruuundan Rados, 1400 kilometre ka
re yüz iilcüsiine maliktir. 37 bin nü. 
fusu vardı'I'. Anadolu sahilt~rimiz.c 

pıesafesl 18 kltometredlr. 
Spc>rad ad.1tan Yunan ve Türkiye 

sabitlerine serpilmiş bir dtiıtne k.&da.r 
ufak adalardır. Sklad ad:ı1arında 135 
bin nülus V•rdır. 

İnriltere elindeki Kıbrıs adac:ın1n 
pı1ü Ak.denizdtkl ehemmiyeU büyük 
tiir. 

Krrkeh. Cerba., Kapri, Elbr, Lipari 
ufak a.d.AJardır •• 

Görü1üyor kl Akdeniz ~an mu 
harebesl çok ~or, rı~ddf'tll ol"c'l1· v~ 

uzun sürecektir. Drmokro.si kuvvetle 
rinln cenubi Avrupa)'a bir ihraç te... 
... bbüsünü h"r halde bugünün mev· 
%"'°.ı cıc..ru.k müfalca etmek çok erken
dir. 

# . 
DEVLET DENiZ YOLLARI 
İŞLETME U. MÜDÜRL(1CÜN DEN: 

4- 943-10-1-943 tarıhle ine kadar 
mt.h e if hat.anınıza ı alkacak vapu. !arın 
isimleri ve I< a kış g Ün ve saatl.:ri ve 

kalkacakları rıhtımlar 

Karadeniz ht.\t> 

Mudanya halt> 

Bandırma h&IQ 

Ayvalık haltı 

- Salı 4,00 de (Ege) cuma 4.00 de 
(Karadeniz) Gala!<> rıh.tmmıdlın. 

- Cuımarte>L 18.0() de (K~d..,) S'r
kffi rıhtımınd.Jn. 

- P:.,~ .:rtcsl, ÇatJ;ll~a ve {'um 

9.00 da (Trok) CumaM<>ı. 14.00 de 
(~farr. az) Pazar 9.00 dıı (Tral<) 
G a.; a t'1 rıhtırn1 odan. 

- Pı.artesl, Çaı"Ş<ımba "" Cuma 
815 de (l\Lırr.imz) Galatı rılıtı
mıır.ciın, Ayrıca Çıa:rşı11rr~a ve CU 
marteo! 20.00 de (~e) Top· 
hall>.· rılhtıımlll'llmı. 

- Salı ve CUma lQ.00 da (B&rtııı) 
Tuptıone rıııtınunıdıın, 

- Pazar 9.00 da (Ant;ılJa) Tophane 
rıht1mınd>a.'1, 

- Çnr.,un:ba. 12.00 de (BUl'$) Cuı. 

marlesl 12.()0 de (Ülgen) Sir1<cci 
rıhtımından. 

Vapur aeterıeri hald<ında her tUrlü ma.IUınat qağı.da le)eıfoo 
numaralan yazılı acentelerım;,,ıen öğrcnile1"linlr. 

Bili Acente Galata - Galata rıhtımı L!ma.nJar wnwn mü-
diıı·lüğü binası attmda 4238~ 

Şube acentelii! Gal&ta - Galata rıhtımı mıottıka liman ~slii! 
bln361 altında 40133 

Sube acentellli - Sirkeci Yolcu Salonu 

~ .... 1111 ......................... (.27.58.) ..... ~ 

15/12/942 t.ıril~e müoalos<m iJ.:i.'l olUJlllll 63 bin t.,., en.">'.< vo ,. !re-:: n 
Hnydıa'1J>O,~odwı s:r<ec'ye noltll t:.lınUI <C tıhliyesine \<>kil! e<lılen f yat ma
kıarnca gali gör\.Udi.!k'ii:Tıden pnDirlı:<ln nf.in.aik.a6:ışo kolıu~ıır.uştur. H11,ur·1 ş rtklrı 
kim~ göıiil<b lir. M;valdkal temn it 4'1090 llradtr. İh•le-l 6/1/!Hl ~ar
şamtıa gtirlO- Eant t.5 d"° y~ıla<:e.~""rı<kırı isteklilerin\ teminat ve te:<.li1 mektuıp. 
Jarlc Harbiye<'<> Yede'.<· Sılb-.y <i<ulundek.I """"ri pc&ta 920 ,..t,,ı alına komı... 

l'"'""'" mu1'Ca,.ııarı. (2063 - 2761) 

... 
~tüteahhıiıt nam ye hesabına 5 1ıon ptrinç pazarl.ikla sa.tın alıooc ktır. İh.a· 

lcsı 11/1/<>43 günü sa~t 15 de An'<.arda M. M. ·v, Bir No, lu talın el ıa k"l.:rı ~· 
yorn rci·, yepı.laca~<t.r. Tahmi.n b~deli 7000 lirn kat'i tem natı 106() ı:rac •. T&· 
llplerın bElll va.ktte kmnit;yooo gelme! rl (1961 - 2373) 

... 
Mütlabhıt ı:ıam ve h~aıbıta 4,250000 o.det y(rıa oomından mamul h<'') 

ampul paza!.1'kla satın alınacal'.<t.;r. İhaJe,J 7 /l/~H perşembE giinıü s::ıt 1.5 de 
Arlkarada l\ıl. M. V. O No, lu sat:n al.na lloomi..vcnunda ynıpılncak.tır. Tnl"m1n 
b~Ji 33.910 Jı:ra kt'i teminatı 5087 liradır. Taliplerıin belli va.ktte kom~:.-.yonı:ı 
gelmeler>. (2027) <.2629) 

... 
Kom ·ısyonda mevcut Jistes.n e göre 32 kalem muhteli.f eaG p:ı· 

zarlıkla satın alınacaktır. Hepsmi n ta:hmiı: bedeli 2810 1 ra kat'i te
n:inatı 422 1 ıradır .. Taliplerin 6/1 /943 çal"§amba günü saat 15 de An.
karada M. M. V. 5 No. Ju satın alma Jııomieyonıunda bulunmaJarı. 

(2006 - 2575) 

... 
Aşağıda yazılı eb:alar;r. pazarlıka eks~ltmesi 5/1/943 sah gunu 

saat 15 de Ankara-da M. M. V. 5 No. lu satın alma komisyonun la 
yapılacakıtıT. Taıl plerin belli veki tte komlsyna gelmeleri. Tahr;vı 
bedeli 16,355 lira kat'i temiıııatı 2456 lira 25 kuruştur .. 

Cır.S! M ktarı 

Rivanyol. 7 k.lo 
Ampul. 200 kut 
Keten tohumu 100 kilo 
Soda. adi. 100 .kilo ' 
Aksonj. 50 > 

Ekstra do belladoıc.. 200 • 
(2007 - 2fı76) 

* Beher kİ!M'.Jlla 65-0 !ourıış tahmin c dilm 750-0 kilo snn va4<eta pazarlrkla 
el."6lt:n<7e ·Jronmuşkr. ibal..,i 13/1/gtJ çarşamba gfu>ü s:ıat 15 ce A•ikor -da 
M. l\t. V. 3 No, lu tatJ11 alma komılsycmund.a yupıl~ca'<l;r. Talpler1n b:lli vcM.t. 
te komisyona gelm lerj ka't.'t tcrninatı 7~12 llr.ı 50 kuruştu;r, (2031 - ~ı379) 

+ 
Beher mP.lrosine 56-0 kuruş tahmin edilen 20.630 metre kVP\ttlUk l<ııır.~ 

8/1/943 cuma gücıü sıı t 16 da Artmra»e ~f. lif. V. 3 No, ı • .at.n aL-ra k<mı'<>
Y<.:J'~llll~a pazrl.G<.la. c,atır. n.lı..".l.::ıraktır. Ka\'l teminatı 14052 l ra 90 u:ru:st:.ır. Ta-
Jlpler:n b<'lli ,"k;ıte komisyona ıelm<leri. (2052) 

ff--
Bcher ki!c..., : a 300 ~oo.rı.ış tahmi11 edUC'!ı nümu~"C'Si ~· :ı.fınd3 15 Wn 

tut::.u•l pazarlıkla. satın alınaıc~tır. İhl'esi 11/1/943 J}'.~zarte ı g .ı sa t 15 
de Anı~<ara<la rı.r. 1\.1. V. 2 N-o, lu sat;n :ı':r.a. konli.~y0Dun a yaı:-~t~t.ır. Ayrı 
ayn talipJcre de ih:ıle <dilebilir. Kat'i emJ.nat.ı. 6750 1 radıı·. 'l'aliplerın belli 
vakiıtte r."O:ı~'syor;a g~!ın..,elcr. (2030 (2636) 

... 
Komi...~yonda mevcut .eıvsa! v~ şartııı:ne:jne göre hepslrıe b·rdcu 39,000 

liro r:yr.l t"'hmm edilen 1 a<kt eı.ııı.tr "'otör, 3 adet miıte"O\'ip elektr''- ırow 
rlt, 6 adet Dizlll veya benzi:ı Altc~atör grupu pnzarhkl:ı satln ul'TI .. t . 
i~.'°'i 9/1/943 cc oıarle..1 günü s:.at 1 de Ankarado t.L M. V. 2 No lu s<1ı 
al.m:ı k . J>')"Onund.ı yap1lamktır Kal' teminatı 5850 liradır Tal .p'.erln b lli 
w..kitl<> loom·•ıyonn gE"lmeıeıt. (2049 - 271 l) 

+ 
Beher kil0<;una 725 lrul'\ış tahmin e:iilen 1(),000 kilo san sa.lııml.1 k&ele 

6/1/9<3 çaT"""'°a günü !Bal 16 da AnAnmrada JI!. M. V. 5 No, lu "'ın •Lna 
J kx>mİ9;)'1Dnuru.b yapı1ackılır. Tutarı 72J5CO lira 'kat'i tıccnıımlı 9750 liradır. Ta-

liplerin b'lli valııitte lwmlqooa gelnıeier.. (2020) (26U) 

• Beher aded"1e 4~ lira U>rnln edilen 1000 adet bir ~lik den-.ir karyola p;ı .. 
zarı&ıa aetın almacıalk.t.r. İihal<'Sl 6/1/943 perşembe &'ÜJ!il .satt ı5 de Anl<aroda 
~ı. M. V. s No, 111 •tın alma iromisyanund'a yapılncal<tır. Kat'I lenıi.ıatı 6750 
llradJT. Talipleriıı belli vak;tte torıımısyona ıremelcrl. (2017) _ (2634) 

+ 
Müteah'lıit nam ve -·nn ip veyo tel balyalı 1.393.418 kilo kımı ot EQ!k 

ı.4osiltmeye konmuş1ur. thaleşi !5/l/943C\ll?la &ün-O saat 14 de Erı:nrum -e
ri salın aım.ı. lt.oınıioıyoounda yapılacak r. 'rahor.in bedell 139.341 U. iı;. to
mlnatı 82!8 ıırodı.r. Ttıllipleıdn belli vai<ltte lromiyon.ı gelmeler<. 2016 (2635) 

• 4-0 ten k<ltl'uın ~ ağır eti ııaz••ıl<lıı satm al.,..,...aktır. f.holesl 18/1/1>43 ll'>-
n.ii saat 15 de Kii.totıoyad.a a.1'"'<'11 •atın alma hırnlsyo<>Ulxla Y>1PılnorJc11>r. Ta~p. 
!erin belll wkiJ'<> ~a e<meJerl. (~l (2628) 

+ 
Beher ç;;ct ll!Hl lrurıoş f"Yıttln taı.m!n edilen 10,000 ç.ft er foti-J; pa· 

ıo>rl ı.a sabn alın.:ıce«tır. İhalesi 11/1/943 po=rı.s! trünü oaat 16 dıl Ankara
tla Jll M. V, 3 No, lu artın alm:t lııoml,..ınmdl> 1"'P caktırı. Kllt"t temin ı 
H,()Ot) füadır. Talı.plerin bolli v.ıtıtıc ~mi na i c202b (26.17) 

25 tun eıiJ,r et! paurlıkla a=ı.tın alın:ıcr 1r. İr.al 
10 da Safra-nbol da a.korl .... un al,,... ko nisyom.%lda 

ı.llaMle bellı wlütte lromlsyona ~eltmlerı_ 

'I 1 9~3 ı:ımu szat 
yapılaclllı:tır Tnllplenn 

(2-0-17 - 2709) 
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