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Memurlara kumaş tevziah 
AıWw·~ l ttkdaın mııhabınrıd~u ) - Muhtelif ınır.lakalard • 

~n ay içinde m•murlıwıı l}biscılt& Jnmıaş tevzidı başlam!ftır. 
Şimdi de Nnllli, İzmir, AnJuı, • viliyel!lerinde e*'81ııl~re elbl&elilr 

lruaş, 1!:."!ZIJl'Um, Antep, MıtleWa ve E!Azıkta da ayakkabı tevziatm. 
başlan ı lııc ııılolııır • •. ,., 

1943 
CA :DDESİ. N<. U 

l. liradır. lılbtı H, & a~bk 1, a .,ı.ı. •. ..1 
GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi f:Starı:b!Malıi mem\uları;. kuınaıı tewiatııa mart ~ içinde bejla· 

nıl&calrur. .. 

MillA Şef danada M. Çörçili kabul etti 
Kraliyet Başvekili ve B. Britanya heyetile Hükı1metimiz 
mümessilleri arasında iki gün süren müzakereler yapıldı 

--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
incelenen esaslı noktalar ve harp sonu meselelerinde görüş birliğine varıldı 
Konuşmalarda Başt1ekil Ş. Saracoğlu, Mareşal Fevzi Çakmak, Hariciye Vekil: N MP"1emencioğlu 
Gl. Şefik Çakmak, Sir Kadogan, Sir Alanbrook, Gl. Vitson ve Aleksandr ile vesair zavat bulundular 

Alman şefleri. 

nin son nutuk
ları karşısjnda 

Resmi Tebliğ: lnoiliz Kralının Trab!us muharebeleri bitti/ 

Avrupada;; bilhassa Türkiyenin doğrudan doğ- lnönüne dostane Tunus cephesi • 

rily~menfaati mevcut bu~unduğu mıntakalarda- mesajı de harekat lt:ızış 1 
ki vaz·yet birlikte ince~enm:ş ve essaslı noktalar ABiDiN DAVER 

• T lL$l'onal So<ıyaU.mln n Ber Bit
l~rin Alman millec.iııin mukad

Ut.ı.allAI ek au,uıın onuncu r~
d.ônu.mia muna. ~betUe AJ.man '"ilt:rı· 

yıl lıln &u)'Ledı.k.lerl nutuı..laJ', St'O-n • 
lu bo> leJı.klcriuden bir noktada 
eok faıklıdır~ AJmaııyoı, arlık, zafel'· 
d,, n Y~U.CY\1.1: emın ,..., bütwı duııyayı 
ldıı..:ı\ N.ı.eı> b·t d•1Jır baiıraııyor. 

Üzer:nde görüş birliğine varı'mıştır. 
~~~~~~~~-.. ı~~~~~~~~-

Ttrklyenln nn:umı lıakımdan tcdalfll emnlyeUul lruvvet
le~t.lrmek fçln yapılacak malzeme yarcrımıtın şeklinde 
m.utaıak kabnmış ve iki tar'f alkerl ml.teb ssısları fll'.lSID• 

d.a ln mt.vzunda gör'llşmeıer vukulu muıtur 
Nuı.ukıarı?a ttFrau.sa ve inl"•Jtere, 

•r-ta.ııa hıc: b-'r 1ıebf"P 1okken AJına.O.· 
)'aya ki&rşı harbe sirııtıekle en bab'ük 
~tay1 Y•vmışlard><.• utn•l•yor. B11 Ankara, 1 (A.A.) - Tebliğ: 
idd••, 19;ıg dm yanı Aıunılı ııonter..,.. izhar ettiği arzu üzeri ne, birlC4ik 

teaddit görütmeler vuku bul muıtur. 

"""""""' ceç:a yılların b•rbirln• lr.o- Krallık hiik\ımetini temail ed en Baıve-
:;'.•Yan hadltlfle<inl ıuıu•ına.k d•mtS· kil Mr. Vinaton Churchill, Cil mhuriyet hü 

Türk beyetb 
Bay Şükrü Saracoğlu Bat vekil. 
Mare4al Fevzi Çakmak, Genel Kur-

kfunetinin misafiri olarak Tü rkiyeye gel-
.<\lınann, o ıı:ıman 1r.ovvellıMı ırüv"" V .. ak' B k 1, ,..,.k ıawam.ıe ıecavıW bir ,;1....,ı ı.- mittir. armasını mute ıp a§ve j A-

may Batkanı. 
B. Numan Menemencioğl u, Hariciye 

Vekili. k ıı ul.,cnıu sudel aravsınden _..,. danada bulunan Reiıicümhur tarafından 
teko.ıovaı.y:.ııın ı.ıııa ve ilbalu, ar- kabul edilmiıtir. Bundan sonra isimleri a- B. Feridun Erkin, Orta el çİ, Harici 
1 
.. ••dao Poloııyaya kart• lalı•P edileo 1 tağıda yazılı Türk ve Britan yalı ı•?vlet ye Vekaleti katibi umumi muavini gene-

'-~•Y••ki&r siya;et, A!mılnJ"1WI bııııw adamlıırile müteba1111lar ııra aında mü- (Devann ı inci sayfada ) 1"-<uııan Iıaim olmalr. ı.ıed•ilnl 1°"" ı 
~"Yordu. Alma»ya, ır.ar,ısındakl dev· ~.-----------------------------------" le~ıerio z.aaı ını an]amışu; artık hi9 

Su:~~::-:::::~~::E=: ·Kafkasyadakı· 20 Alman 1 ::.:~· .~";!e :::::-.::~=.:a-:; • 
kaıuııar. Nu<ui<Jarua soyleııulll ı•bl, •• e e e k 1 
=~~:·:~9·~~r ::p ı:::d.~.~ tumenı muş u·· 
c., bliik•a Pok bü.yül< .,,IJepl<r var• ... durumda 

.\oıı Abnanya ı..nıli siyaseti ııaıı .. 
llııııdaıı bqun de blraıı clolaşılr. bir 
1•ld"D itiraf eıt•tı ı•bl, büyük bir b,.. 
'•. 11lemıpır ki, 0 da, kencliıtl için eD 

h•yialı, tehlike leşkit ..ıeo S•vY•I RUS
!a ite ba.rtJıe, rın•cek y{ rde onunı. 
•ne · üt-e anJatm11 'fe Jnl'lltere ve JD 
&et.klerj lle harbe ı•rışUkten tı0Dr&. 
So'Vl'eUerLto el& kavıaya tut~~ut otma 
.. d.ar, Buıun, ,\vrvpa mr ı.lenı:yetloı 
80'7etlere karfı müd.faa etUliııf Uerl 
IU.ruyor. Bu Nazi Almanyasınm 1939 
'i~to .. auun !3 ünc&i g-tinunt kadar 

"' bü_yu_k dü..şm&nı komünls( sov1et 
ltu . .Ya ldı, O halde. fİmlli, komunıznıe 
Ut- . .. 

1Jit Avtupayt miıd::ı.Caa etUilnl sot· ")· . . en .-\lm:ı n:ra.ıun Polonya ve onun 
lttı.ılttfiklt ri İnr·lf~rc l'e Fran"a ne 
atıı<l.!':ı.rak da.ha o z:ıınan So'\·yet Rus-
~ 11~ harb etmeı;.l ıazım ,.etıner. ınlY· 
4,. 1 . ı · falbukl AJnı:ınya, bunun aksın 
)'~hlı, h('m df" İnfiıter<nln, yıllarca, 
... d . 1 is.ne '·ardınırı f>lr slya!'~t tak•P ti . . 

ttıı, utma~ına raimtn. 

1 
30 SOııkinun 1933 den %3 atustoo 

839 a kadar So\•yet Ruıya aleyblnde, 
~ •iır sOz.&trl söyleyen ye en tlddeUi 
•rop;!ganclayı yapan Naıi Alm&nY•• 
~ ... :?3 •h•lfl 1939 ılaıı n lı•alrall 
~il • kadar koınllalsl llnsya ile aa-

•att Ve onun büyük do"Uuiundan en 
•ıcak bir dille ı-•ee ırUnıtü baı....ıea 
l'lne :Sa:ıl Alnıanya!tıdır. 22 lla:ııraa 
1941 . a.bahı Sovyrt Rusyaya wrraa 
~en ve o ıiind·nbcrl de. SoVYetlere 
il~ı tayyarler v~ tanklardan dıhA 

tiddrtn bir su.rette propaganda ıfli-
b.tıe hücum etlen yine !\'11ıl AbDaD· 
ta"•dır. 
~ııt polltlkasrnın f"D büyük Jc;urura, 

• Ul,;r•~ı:ılıfı \e :ımlmfyetslzli!i·lir, 
~ı11111n da Sf"tıehl, y lnız ve s&decıf 
ll~te dayanmakta obna ulll', 

altoda 3240 ncı 
alarm! 

~dra, 1 (A.A.) _ Malta.•~ 
~nıda :l,240 rr.cı hava tcıılike 

l veı:iliniştir. 

Stalingraddaki Alman kayıpları 
1-1,5 milyona baliğ oldu 

Moskova, 1 (A.A.) - 8."vyet d•tine göre 23 soııteşrin 1942 tari- ı 
baberier bürOSunun hususı telı- hind• Stalingradda çember altına 
!iği· alınan düşman ordularının mev. 

ı:) 0 cephesi ordulan 27/31 Soıı cudu evvelce bı'dirildi~i g:bi 
·o~n zarfrnda St.ılingrad mer. 220,0CO değ :, 330.000 kişiye bJliğ 

ka kısın• batıs·~da kusatılmış bulunmakta idi. kez, . , 
,A.Jııian ordularının ~lmıdzı,eııme- Bugün lutruarımız Sta:ingrad-
&i işini sona erd<rm•ş er ır, . daki Alman orduı,,.. grupu bai1ku-

Çırpısınalar sırasın11d•. ve •:ır man.c1"ıı1 gcnerırl Feld-Mareşal 
eid1en Alman gen.-ra erı.11 ı: §3.ila· (Devamı 2 nci sayfada) 

Musolinin nutku: 
Elimiz silah tutdukca 
d6ğDşeceğiz, asla 

teslim olmıyacağız ! 
~~~~~-•ı~~~~~-

" /(.azablankatlaki 
dileme üçlü Paktın 

• 
canıgane 

evabı bu.,, 
R ı (A.A.) - Stefani: Fa• rr raf nd.ı" •şg, Ji habcr'ni Ro-

. 1 °~~isiniu teş• k nün 20 in. rna.ılaı .1 has erkekçe bôr •Ükün ,ı 
§'.5 mldı nwnrı müna, beıiıe Dü<;e, kal'şı dı. Zi a k o ,de a . m ız 
cı yı o ı. ld . b" '· 

k • ltalynda bir rna1» e mı- ır ~ naat ~ miştir 
ıneT ezı · ı· orı V k ld . k" r·~ı ıeflis etını ır . lı e t~i o mu 
lıs teş !l ~ak hita e ı söylem;ş. yere olü '< rı · b zleı ı bekle 
çe, aşa 1 mP~te old u Afr 'aya medt:'-
tir· 

Subaylar, 9Ub>y vık'l'i~ıi, lej· niyetim' in kLcvveıli ve i'. mez 
nişane erini bırakmş o'd • muz 

yoncrl< ; 
tıaıyan milleti, Libyan:n dü~ (Dev ıı 2 n 1 a~ ada) 

Paraşütle indi. 
rilcn casuslar! 

KudU:s, l (Radyo) - Cezayir 
radyosunun bildirdiğine göre 
Tunusta mütk>fik :hatlarını!ll ge· 
risiııe Alınan tayyareleri taraiın
dan sivil elıbise ile 9 parıı.şfrtçi.i. 
indirilm~tir. Yakaılanan bu ca· 
suslar bugün Cezayi.rde kurşu
na dizflmİilir. 

~ .. -:-,, 
Fal mevsimi l 

Papatya falı vardır. 

Baharda, yemyeşil çayırlar or· 
tasına bağdaş kurulnp oturulur. 
Etralınızda küçük sarı göbekli, 
ince beyaz yapraklı binbir pa
patyadan en irilerini seçip kopa-
rırsınız. Sonra fol başlar: • 

- Ev<'t .• 
- Hayır • 

iındı bahar yakla~lıen, 
l\Jihu>rcıler de hoyle bir fal ha· ı 
Jeti rı hı esi ~md" bulıınsnlar 
gerek 

lllutt f'lıl.,,. baharda, Anupa· 
nın lıan ı kı ısıuda ihraç apa· 
caklar? 

- Ncr de?. 
- .Ne zanıaıı 1 

Milli Şefimiz, M. Çörçil ta
re.fından tevdi edilen mesa
sajın cevabını Krala takdi-' 
me Londra büyük elçimizi 

memur buyurdular 

Ankara 1 (A.A.) - Ana<lo.lu 
ajan5ının öğrendiğine göre, lng: 
JC Başvokıli M. Clıun:yi:l, Rcisi
cümhm İmıet ln.önu taıorı~dan 
lkabul edildiği vakit ReisJrümluı-

(Devamı 2 ncl sa~·fada) . ·• 
Çörçi in Adanada 

isti le: ,,al ve teşyii: 

-----·--------1 

1Mihverc1lerin agır tank'arla y p-
ltığı hücurnlar kısmen tard :di di 

Londra, l (A.A) - 8 inci İn· rn:şlerd:r. Şım<l, 1: lyanların .,. 
giliz ordusu Trııblusgarptan lir>do yalnız Tunu"ı vak•n Piz da 
250 kilomclr< ·ırridı o'3n ve köyü kalmıştı·. Bu suretle ftaı -
;\fihveriıı el:n<ie ka'm ~ bulunan \ yanlar Afrika ımp ·r.ı•urluj!uııda 
son önemli liman Zuanyı işgal et- (Devacıı 2 nci "') fa<laı 

Uzak ı 
Şarkta: -

H~va 

Harbi 

Adana l (lıkdam muhabirin· Salamonlarda 
den )- Çörçil ve m.aıydinde · i 

b- ""kb. d . 
ün Almanya 

ve Mesinaga 
akınlar yapıldı 

zevat A?ana tayyare ist<ısyo~U· uyu ,. enız 
ua ku:şunı renk b•r uç•kla gelmış V< • 

uça•Jctan mü-leh< sim bir sima ile lı h . lugor 
inmiştir. tng;Liz Başvelk.ili ~eri ar l 0 
bi>r müfreze tarafından karşılan
mış \'e ham kı!alarlJJUzı tefi ; 
etmıştir. Tayyarenin üzerinde 
gittiği yerlerin ışawtlerı ve "" 
meyanda ıbir yıldız ile bir orak 
çeki<; ve bir Türk ba}"l'ağı bu<lun
makta idi. 
İnönü - Çörçll mıilakatı Reisi 

cümılıurumuzun hususi trenlerin-
de vuku bulmuştur 

M. Çörçil hare:rntinde ae a$kE1 i 
·bir müfr<>ze tarafından te~ı·i olun· 
rnu~tur. 

General J~ro 

Diyor ki: 

Her şeyden 
önce Alman
ya mağlup 

edilmelidir I -·-Dögol kuvvetleri 
kurr.andam altına 
girmesi lazımdır 
Lor.ıdra 1 (AA) - Gener&I 

Giraud, Daı:ly Mail'lıı husıW 
muhabirine demişti!' iti: 

·Takip edil~k gayel .. r hak 
kında De Gaull'e ayni fikiı"de. 
y iz. A:omızdakı ilıtiL'if, bu ga
j cle.rı elde etme! .. için n1Uıraca· 
at edilecek usullerden i!eri geJ. 
mektediı·. Benim noktli naza
rım, şuudur: 

General de Gaulle'ir. lkurnan· 
dası altında bulırııan ,,e mık· 
tan pek a, olan ve ancak 15 
\"eya 20 bm kiiıye çıkan lkı.rv
vetl&in benım kumandam al 
t a bul• •. d ha b , üik or-
d.zya ı!lı. 1 ka ıl 
bi.rşe) olamaz Her den evvel 
m.ağ!üp edı.mıe ı zarurf o.lan 
ku:vvet, Alınan') adıır.• 

l 
i 

Vaşiıııgtıon, 1 (A.A.) - Salo
mon adaılarmda ıbüyük ölçü.de 
bir der.iz mı:iıarebesi başJamı, 
bulunmaıktadır. 

Roma, 1 (Radyo) - Japonlar, 
(Devamı 2 ncl sayfada) 

Londra 1 (Radyo) -Ing ,z to . 
yaıreleri diin gece A!m~nyac. 1 

mı.>htl'lif yerlere hUcu.ın etıni, 
!erdir. Bu meyar.da Rur bö:gesıı •• 
de ve ~imali Fr=ıt:la iaurilta lar 
bombalaımuşt.ır. 

Memleketimizin en büyük Sigc•ta 
Şirketlerinden biri olarak b usıün i inci 
yafına basıyor. 

DO G ·A N 

L ncrticeyl lrı)'mefli mii ıteril . . 
111Hnl«İM 6orçlaJur, «rının 

ikinci Yatı ti 
P'vllllr )leni _, .~ a rnüşterile ı inin haza· 
cic:oktır. ozı el.,. 04! •iir11 rWerI. , •. 



llıUl'A-1 

G1 :; bi :j~C'1lD ! #t ~ f KÜÇÜK 
HABERLER 
ViU,..ı H BJ.Jj~ı 

Stalingrad muharebesi, müthit 
bir facia ha:inde kapanıyor 
~ CF.P- r " Fııkat klf lıar
~ ı 1 Yazaa· Fmelrli Karma,. , w..m siklet mer-
••ııc18c1 llK'J' • J. SACIT kat ~lıadl t.ım .. 

• muharebesi, - ıaüyt. Doacf 
j rr·ı. bir fada auuruble' ba- hıti1ıal etmttlr ... 
ıapı11111oak ü.....4ir, SoYyel leb- sebeple pıbal q1llÜ 1111 ceplu•ı 

Ahuan ıayiatı balı:kın· çok mühim maluırebtoler cerey,... 
~ büyük rakamları etmesi lıekleaebUir, 

8 hıııürsalı. wı., kalar mili· Tlll't'VS C'El"BEStımlıı 
ile ifade edilebi· 

•• ... ordusWUlll ha\lkl kıyme · 
... IDCe Sbljagrad ıolida[aaslyie 
1ıelir-'I. daha ı.omıı sıaı.ngra.f 
tııııırua ile biblıiKüıı lıakibl 
e1ıınqtur. 
Aiuıa~. SlalillC"lddakl za. 

pta çabuk telifi edemi~· ecek· 
1-, lHt yüzden Doncç ha•"Zasın

;:fa aıu orılula.rııu durdurmak, 
~ ıie '"'1ay uhnıya("a.ktır. 

lüAa Y•da ,Doııec; havzaı.mda 
buınııdarı devam etmekte

:,&. &usw bU ıarallan Kıusk • 
kof hattına, diğer waftan 

wotlkfıµacl dvanmdan ceııu· 
doğru ilerkmiye ç•lılıyorlar. 

DoMç-te Ru• laar.ruzunun 
ar şicldellendiğl •·e }tni ı~
. ar Juı,ycİettiii aı>l~dnı&k· 

Almanlar, şubat \'C mart ayla· 
tmııla Donoç lu,...zumda 11.o(to(, 

er~i~ :grad . lbılool. Kutsık gl· 
mlihlııı ist.ina~ noktalarını mil· 

fııfaa \e ıauhal.-ıa edebilecukkr 
! Bu beoce tüpheJ görllıımdı

Wlr. 

a hlCl .... -r- tepnklarm
ıla iki koldan Marel mllstafklıem 
hatlanna

0 

doiru ilerlemeye bat· 
laınqhr, 8-el ordusunun ne 
yapacalı hU kaç sfl• -nı bt't 
olarai: anla~calı1ıır. 

Maamalih l\lih\'er taraf, Ua· 
be• limanının batıstoda :;ınl .El· 
eerit ,elll flıılallae dillen 50ha 
da ••nıMJdara temr hUcum et· 
m 19 ve 12 kllometıre daha llıerte
mf şiir. Bu aurode Boımel ordu· 
sunun ri'cat hattı ve doıay..ayle 
Maret Juıttuwı prlsl ılalaa iJi 
emniyete aluuııJflır. 

Romel ordtiu -...se mıthare
lteyl kabul edecek. MUttefo..ıer 
..., zaman umumi taarruza slrip
cek, Tımus harbini hangi taraf 
kuaıı&ealı7 Bu mllhlm Muamma· 
lar yakında çözülecekti r Ben 

umu.mi \'aziyt'ti MiJıvcıı .. ea zıyace 
Müttefikler !ellinde mlhald cil
•rüyorum. Her luılıle şubat •>in. 
da Mötlefiklerin rJddi ve bli)'ilk 
harelıetlere ırtrlpaeoi çok mnll· 
temeWlr. BeUd de bıogDo yarin 
miihim lıabeı1er ı:effbi!ir. 

afkasyada ki 20 Alman tüm~r i 
(Baı tarafı l iııci sa ) fadai 

~aulLwı. ile 6 ııııcı ordu ile 4 wıcu 
ııı!t oırdıı;u ka:msıy ıtıa.'.ll<arı ge

lleral :sotı ı ı.ı<lt'ı &ir e!.ır.•.şoeroıc. 

Geenral Pwius, oııWıç guıı evvel 
fı'c!Mereşal ruJueını ı'ıfil• et· 

aı.iı} bı.slwı.ayıordu. Run o...n baş· 
ita aşagı:ta "'ım!crı 1.il<ıreauen ge
.mera.Ier de e.,;.r ai.ınmışıarcLor: 

14 ün_-ü tank kıtası ~omutaru 
tlim,genera.l &ıhlcmmer, 51 i r.s. i 
lıarwum ı.ı . ao ı ı.,pçu twnge.neraii 
t'feeffur 5 inci ıı.afil piyade tü· 
lneiıi IJ..llllu:anı t.iimge!l<'r~ ; San· 
m, 29 ur.ı.::..ı rr..o:iil'lü tumeı k»
llllK&nı tı.;ım,grna:al Leızer, Z95 in 
i:l pi).ıue t.ii.rr..en i hxımuta»ı tüm-

Jelıe."ı:li Kcr.~ 297 n.cı pııa~ t·i· 
lllenl kıomulan tuğgeneral Morti. 
~ Br ' • , 3·;5 1..41 ı:i.) aUe tü· 

Jleni ı...., n, ı..ı anı tumgcncro.I wı: 1 
Daniel, 44 ur.ı;;u pıya.cte tU..nc.ni Jaı. 
ınutanı IOr.,;enerai Dı.i>ois, 4 un· 
el1 mr ıo~., , ; "-lmuoı..n: tut.-ıeı:c-

-nı Valf, f>1 n.ci l<lOr tıopç'J ~Efı tuğ
r~ ~ ... t .J • .,. ~ u....: ı pıy,-:rlc ti.wn 

lııomuta.r.ı Lu .,geıı .:ral 3ıata;cu, 
J inci R=~!l di.IVari ti.ıı:n k. ıını;• 
ilanı ti.'.crı;ıu:e:al J3 . aıc-,cu, 6 ıncı 
ordu ~iJj!ıiye 8el'Vi.I ııefi l.i:ımge
ııeral Ott.o Rirı.>kli. 

lfınan fehirler: 
Mo9kova, 1 (A.A.) - Sovyeı 

~ yarl1il teb'.iği: 

31 Sonkanu:ıda K•fkas ötesi cep 
Jlıes1 4ı:uvvcı:erimiz, Be'o~ns· 
bya idare merkezi ve dr.:nıryol 

pbe hattıyle Goriaçi, Klotçı, R.a-

zaııskaya iJ.are merlı.ez:erıni işgal 
etmişicıdi~. 

Loııdra 1 (Radyo) - Slaltng. 
radda 330 ıbine baoliğ o~ılutuıııu 
esır edııen Alınan ger.era:!erınir. 

l.tacieleıindQı ~rhnış uan Al· 
man kıJtıı.atından 250 bin kişının 
nıııılıa~ öld.üırü:ldüğ ü veya 
hastahktan. ·kıştan hew.< olduğu 
tı>btyyüu etmitıtir. Son 3 haftada 
.btmlann nü:.ehakisi de heme.ı 
lamamile yok edilirı-lir, 
StaJuısralda 5 ay sW-er. çarp~

maJ.arda AlınAn ~)"lp.larının 1·1,5 
mil:yona baliğ olduğu da b..:ıJiin 
öğnm Um.iştir. 

KraanoJar Almanlar için 
ikinci bir Stalinguul mı 
olacalı? 

Di.ğer taTait<.n Rı.ıı.1-r 81.alir-G
raiıd.:ıki tarihi ıarer: er ınu "11 ce 
cı:f'<'t ala'l"ll< Harl;nf ve !t~a 
doğnı mıilte.'Tl.ıdiyeıı Uerlemec.te. 
ou-.ıer. Acmavirden w diğer biT 
ke.imdeıı ilerley~n Rır:ıı•r şımdi 
Krasıııodoarda ;vüz birkr~-e tab n ı r.. 
olunan Alırmı <>rGUf:U 400 kili>
metrellk bir kavis şeklinde yak 
la~n Sovye!lerin il<ırlemelerıie 
Stafingraddal'i a1ci:ıete dügru SÜ· 
rükler.mektedir!er. 

Mo:ılrova 1 (A.A.) - K•f~sya 

daki 20 Almaı: tl>mer:ın. n vazi
yeti, gittikçe tcılılikoli bir hal ıı:l

rr.akladır. Von Listin yakında 
çember içiı.e alııunaI:vlan kurtul· 
rr.ak için siirat!P. 'O\IO!'OSSiski bo
şaltması ihtiml daılıilinaedir. 

- -- ··----------
T.·ı blus 

muhırebEsl 
<Bııt tarah 1 lnd .. yfada) 

~ fdıirlerinl de kaybetmiş'.er • 

• Aruk. Trablus muharebeleri 

U a ~ Şaıkra 
(Baş larah 1 inci l8l fada) 

Pasifikte dün • başlayan deniz 
haııi:ıirule şimdiye kıııdar, :ı Ame
rikan safft harp ı;.enıisiyle 3 loru· 

• vaızör bat.rdıkiı&rını bi~irmişler· 
lerdiı- .• 

* Şehir llli>Clisln.in şııl>at dev. 
resi toplantısı dün valloltı telslı
ğinıclc yapılan bil' celse Lle başla
mıştır. Şehir meclisi pual'tesi ve 
per.şenıt>e ıünleri ooplanaı:aktır • 
* Mebua seÇimi teftiş heyeti 

bu alrpm defterler ilzerloddkl ç•
ll§malaru11 bitirecektir. İkinci seç
menlerin listesi H fL .. atta lli.n 
edilecektir. * Elektrik, tramvay umum 
müdürü ile N af'a ltomlseri dün 
a.14am Ankar•ya gl:l.m:.Şlerd'r. 
Um~m mü.dıür eiekıtrik ıicretl ile 
tramvay ve tünel bcletl~ril\e ya. 
pıloeak 'zam i~in Nafıa Vw:c:.:i 
ile ~ıs ed-kt•r. 

Ekonomi: 

* Dün zahıre b<>rsastııa bı.ığ 
day getirı1miş, sat>eıs• 75 lruruş 
fiyat iStem•şU. Fakat 70 k.urı.ıq!ar 
fu'a veren bulur.m>dığı için iş 
olmamıştır. * Dün bir Repdlye ıltınwn fi. 
yatı 33.ll lira idi. 

* T"ıcaret Vekalet! ithalat ve 
lhrac&l b'f'liltlerlne g!lnderdiği biı 
tamimde Hir>Ci'standan manifatu· 
ra eşyası geıiri'.'eceğini , bu husus. 
ta konteıjan veril~ğini ve ba· 
dema İngilte""d•n m.rnifıtura eı-
1as1 get:ıri!m'yeceğinl bildirm'.ı

tir. 

Adliye ve Polisı 

* Beşil<-ta~ Tü.rk Ali maıhal· 
lesinde kıoml.3yoncu N ecaıedıdi • 
nin evinde kwn,.r oynıı:t:Mığı 

h;fıer alın.-nış ve yapıla n ba~kın 
neticesiı~ Kamil, M:ı2affer, 

Hü,,r.ii ve Raşid isimlerir.cie dıöı:-t 
J...-umaıba:tı suç ü.stiir.de y&kalan· 
mtı;lard.ır. * Şi{ıh1ınede Kegam l.'m!lnde 
bir tütiiocü Sig•rll6tz kibrit ı;at· 
mad.ığlrdan yakalar.anıştır. * Galaıtada bir otoır.obil mel- • 
ume deµısu scilibi Ömer Llrtii 
eski bir otıondıile ait · plMı.ayl 
bir ka~<ö."te taiıııp huwsi oto
mobil gibi ku.llar.d~ır.ıdan moh
kuneye verilmiştir. 

* Köçilqıazarda bir ku!übe
de oturan Cemil ismir.de yaşlı ve 
kimsesiz bir adam .ıw.Iı.;i,e;i.nde 

ölü ola.ı'6k bulıınmıştur. Ya.pı · 
lan muayene netıcesinde Cemi· 
lın ®"ar&k öklü.ğü anlıışı:mış ve 
gömUlır.esine izin verilmışti1'. 

* Sirkecide loomtsyonculuk 
yapao Ziya ıle ortağı A'.i F.kbcr, 
bı.:- & tın:)'C>ll. ii~tiğir i 3.350 lira} a 
6atlıı~ Janr.dar~ yilkaılı:ın.'l1if~ardir. 

füi UJ~enr. yaııhe ne.;iıı.<le ya· 
pıılan arama neotıcesı .. le ınut.ead· 
dit bis.t:ıkt ve kamyoon lıl.sti.'kleri 
lbı.n1 uın muştur. 

* KUırU<,<';mede Çınarııçeşır.e· 
med.e 28 mımaraa evde e>turan 
Alet k.:1"'1 adına akbgı kok kö
mürüniı Cem .• I ismi no t· bir .ne 
sattı~ '111an ve Arn:wu.U.:iiy ünd~ 

LidlooG ismi!!de b:rı de bı ı 1.i,n 
l<JOx <ö,nuııunü :10 Ura.va sau •• 
ili..ıı.dan m.;.hkemaye vert:mı~tir. 

Miitelerı-ilı: 

* Muhtelif hayir cemiyetleri· 
nin her yıl ayrı ayTı yapU:Wrı 
ıbclo.laı'IJOı bu yı.I tiıılej:ı:ilmesi 
ve bi.ıt.iın hayır müm-es~ıı içır. 

2 balo verihnesi kararlas18ıt • 
mıft:r. İ..k ba!o 20 şkalta, 2 
ııci bMo 20 martta yap..lııcıı!<tır. 

llMurollni:in n:. ticL 
(Bat taralı 1 lnd ayfada) 

,;tıitmlş bulunmıktadır. Diğer ta· 
raftan 180 . 200 bin kişll:k Mihver 
bvvctinio mühim kı<:mlaTı Ma· 
nt ha'1ııa yaklaşırken Tunusta 
lıi Mihverc.ler;n Amerlkaliların 

blr .<İ gı. 'l evvel ıaarrı.ız etti ti 
'l(aret hattına taarruz ettıği h•· 
lıer verilmektedir. Bu taarruz iı•· ' 
ııa1ı:eti Mıreı hattına b r!eşm'ş o

Müttefik tebliği: yere Yine dön<0ceğ:Z. 
Vasignton, 1 (A.A.) - Ce

r.up batı Pasifik müttefik umu· 
mi karargy hınm teıı.ıi ~i; 

'Mihver kuvvetlerinin emni· 
Jetinl aai!''amak için ıapılmıştır. 

Mihverih taanazdaki 
11ayeaı: 

Londra, 1 (R.ıdyr) -Orta Tu
..ıtı ta dü•m>ıı piyade ve tan·kla
rıyle kJrs•la~m lnr olmuştor. Mih. 
ttrio Pon dü Fasda yaptığı hü· 
cum pü•küı-ıü ' mü•tür . Alman · 
lar bu taarruula 60 ton'uk ağır 
tankıar v•· p.,adeler kullanmış
lardır. Daha cenupta taarruza 
pçnıtı bulunao 1\l ~hverciler 20 

ıf.cııı tahribinc'•n oorı Ameri· 
lar w Frans11lar tara[ından 

im tur. imdiye kad•r 

Ycr:i Gınede J\.ıeu.b.l Way 
nuııı:.akasır.c ; şid :let!i ~ar p:şma· 
lar cereyan dme"ıte:fir. Mü.ttefik 
uçakıla.rı da düş.mana geı:iş mm· 
takalar üzericıde taarrw: etmek-
tedir • 

M:hverin bu taarruzda-n maksa 
dı Romel ordularının sahilden 
geçış:nc yaı·dım etmel<tir . 

Lon<l ı a. 1 (Rcdyo) - .Müufik 
k•taatı da Tunusta harekete geç· 
nıiş olup Moknaz;ye hem ş'.:mal ve 
hem cenuptan hücum etmekte · 
diıler. 

Röyter ajansının Kahire rnu
h.tıirl arhlı otomobillerd, n, 
t.ank:atdan müıeş~!;ki1 müttef:k 
koll:ırının Tr,blusıın i~eris:ndc bu 
lunan Mihver top m~viz:l.erıoe 

k 

Mil~:ertn siyasi cazibe kanur.· 
ı.,._ fzi.ğ.n cazibe kanunu gıbi. 
dir, eğilmez 50.000.000 m:lyon hal. 
yanın b•r cazioe kuvvO:i varılır. 
Bu kuvvet Alr;kaya doğru o:,ın 
edecektir. Zirı İtalyan'.ar, d;ğer 

millet'.er kadar ve be:ki d'ha f:!Z· 
la rouk ·d:Jes yaşamak hakkına 
:ınafiktirler. 

Lejyonerler! 

Bu J)k 2() inci yıldönÜ'T'iiııd• ve 
Kazab" &11k•d• yapılan wkı '.sızcası. 
nı can::vaıı• Vi! gösteris mahiye
tin.deki di·!em karşısında biz ve 
m h\C r ve ü~Uz'ü p1k.t aıkadaş. 
larırr1ı , şu cevabı verjyoruz: 

Sıvaş y•pmak iç>n elimiz ı:llıh 
tuttuk.;a dovam"«lan vaz geçmi-
1eceğiz. S'zler, ön hatlarda yürü· 
meğ• devam "deccksiniz ve daİ· 
ma ve her yerde h"rke.se ml•al ol>
c•lts•nız. B1~ka b;! !mt yaz iste. 

ioizı arıma.d ıjınızt tlliyo-

, ·IK&A• 

Varlık V '!!_gisini ödemigenler 

12 kişi daha dün 
gece toplands! 

Varlık verg~I borçlularının em
valinin tııııczine dtilı de devam edil 
mlş ve haciz edilen t:JYa satışına 
ıra verilmeınifllr. DO.a sabah Sın. 
dal bedestenlode milhlm miktar. 

da~ Auta Nılmıotı.r. 
Bugün de apartıman, imo.ifıthane, 

OOı: Emniyet müdürlülün• 
eti> olunıır.ıc 24,15 vapurile Ka· 
dJlııöy\l.ne ııeçirileıı .lıorçwlac fUıD• 
lardl.r: • DOGAN 

dükkiu ve depo! arda ıeııiş mik· 
yasta ev l!§Yatı ve yıy-ecelt mad
desi ile ÇIWııl ve odwı, kömür sa
Wncaktır. 

Diğer tarafton ıehrlmlzde tah· 
sil-At 1()1,218,491 lira 23 kuruşu 
bulmuştur. 

Defterdarlrk bof'cunu verme. 
yaıı miJkellcfler;n ikinci listesini 

dün Emniyet ıuü.dürlilğllne ver
miştir. 

ttheütçı vıcro. NIJııclaldb, cam· 
cı !sak Nlyago, loomisyoocu lı
ya Penan, h:ak Levi, Yıida IA· 
valom, deri twıc.ır Salolc Çikrot, 
manifaturacı Kicy8'ıo Pamınt • 
oı;lu. tıl-ıa.fb'eci AActor Kidıik· 
yan, manifaturacı 1tya Menda, 
m~ Yaşova Mende, Avu· 
at Y6§0V& F&ın..u, oalbo.ır Ed· 
vanl lwnta-. 

Erzu•um 1 (halam muhabirin
den) - İstanbu.:.dım Aı!lıaleye gön 
derilen 32 borçlu Varlık verg's: 
mükellef! bu sabah ııaat yedı.P.:ıı 
ltibaren iş başı yapmışlardır. 

Milli Şef Adanada M. 
Çörçili kabul etti 
(Boş tuafı ı ır.ci sa~·bda) lnöuünün Ruzvelte telırr•fı 

J.ıı.ka'a ı (A.A.) - Anaoolu 

• 
çocMlarla tanıtmak .,. el'ke4ar 

ıbık a.t.nr 

Baltalanma llBm nlfua lı-aydtm " 
\:C>Cuklarının nüfua hüviyet cü 7-danlanntll 
noterce taıdikli suretlerini, • ··1erile 

birlikte ıönderilineaini 1 ekli1or. 

............ t ... 
ral Şefık Çakmak, genel lrunnay aj-ın öireııdltir>e gör~ Ada· 
h•va müşaviri. na m.4 oiık..W e<mıaS11nda ~telsi- ı 

Alobay Fasih Kayaba.".ı, geı:JCI ciimıhu.r ismet ln<imi., A:nerika -. ----------. ------------------• 
-kuta.: nt 

ııurmay harekat şubes i m~uru. Birleşik devleUle•• r.eıs1~. Roo&~- Inh·sarlar Is Başmüdürlilg., ünden 
Büyük Brııanya heyet•. velte bıT {elgraf gondererek M. • • 

kil~·- Vinst.on ChurchJl, Başve-1 ;~r:;:iş ~~~;.arnde~:ı:ı:~ı~ Sayın halkın di'kkaf nazarına 
Sir. H. Ka:chbuM • H~gl!5sen: patiden oolaıy.ı telgr~a :birl~ik 

M•1· es:e İng ; lız kralnın ·buyuk el devlellle<" relsıne te·-"""U'l"lerını 
~ ~~ Muhtelif oevllerinln harmanlanması sareti)·le iılaremlıin Uı.-

çisi, ve bihnı.1kıı.be'e sempatilerini bil d i k 1 aJr. 11 •--L l/Z/9U tarihi.ıaılf'tl itllı .. 
Sir A. Cadogan, haric''1e nczare· 1 dirmişlerdir. ettir iği ça) ar avaıım u ve p <el o....a 

rea piyasaya ~nlauktır. 
ti daimi mü9leştr~ Ank d t Kawaumlara lııonulan ~aylar blrlntl har-adan Vl paketlef9 ı s r Alan Brod.ta lmpa· araya av e , 
Genera · . ' koaulan çaylar ikibCi hartDllndaa dır. 400, 200, iN ve 58 craıalık ola 
ı ator;uk geoe1 kurmay başkanı. Ankara 1 (A.A.) - Başvekil rak satılacak oeln bu çayların fia tları kava- v~ pal..elıler il•1'1• 

General Sır Maitland Wııson, Şüllorü Saraı::oğlu ile Gene!kur. de yazılıdır. Bu aurelC' apı lrapılı ,ışe ..,e pal-etler lçlade .,. 
lran ve lr&kd• b3*komutan, mıry başker.ı m~re·ai Fevzi Çak· tılan çavfarı yabancı madde 1ra r1fbrılm1f olmak endl,esi de lıff 

General Sir Harold Aleksandr, 1 mak, Haridye Vekili Numan Me- hıraf ~dilmlttlr. Saym hı1lkıa bı. yikrden satın alacakdarı bu çayla. 
orta prk kll'Vveıleri boş komuta· n.emencloğlt.ı blJ€iı.n raat 19,30 da rın iittrlerindekl fiatlara dikkat e· derek fazla fiat talep edea c;lduj• 

şehcimize dönmüşlerdir. takdirde derhal luhlsarlar idaresi ne haberdar eylemeleri ilin ola· nı, . . Li d. 
Tıimgeneral Sir Wılfr:.d n 

sel . orta şankta levazım iŞ:erine 
Selim Sarperin gazetecileri nur. (993) 

«ab~~ b: !::li~: :'!~~iri- lSk' n_t_u_l_E_e_k_t_r_ik-,-T-ra-rr-.-v-a~· y-v-e-Tüneı memur, 
Hava mare~ll R. M. Drum· 

ınoııd, nota.şark 11.va bışlrom ,;.,. Ankara, 1 (İkam muhabôr:n-
nı muavıni. deniz llJ.kbnyı J. G. en) - B•ş.-ekil ıle Genel Kurmay 
Dundas, Akdeniz donanma~• baş Başkanı M•"'Şal;n ve Hariciye 
komutanı, genel kurmay başkanı, Vekilimiz;n dönUşleri akebınde 

Tln'kiye ile Bırle.;ik krallık_ ara mal.buat u-mum mUdürü SeLm 
sınıiaki dootiı.Lı. ve O<arşıu.ldı arı· Sarper, birb:rini müıe1kip Mütte-
lay~ bağları, 'bu •oplar.tı,u ~- f.·k cl2 v~t:er basın mümessilleriyle 
tında ceryen eder.. a,ı.k yuırcıA· Tüı•'.< basın mümess;;ıerini ve bun. 
li konu.şıralarla teeyy\.ld tlmiş ve &r• tak •ben de Mıh ver devfol'lerine 
daı'.ıa ziyede kıuıvvet lbw..ınuştwc. mensuıp basm rr.ümessillerı:,: mat 

Turk de•'let adamları >tın buh- bua: umum müdürlüğUnde ka 
ranlı seneler _,_Je güdülen bul <derek tebLğ'n mctiolerini 
Tü-:•:t ı;:oliıtlk.:>sır..n cereyan •ey, kendrcrio< tıevdı ey1emiştır. 
rini iz.ıh et.m.ışler ve .baışvd<.ı Selim Sarper yabarcı gazete· 
Ohu· t'ıill majeste kTal h •. .:ı urr.e - c!l:rin sua-!lcrine oevap ,. rmiş 
tinin <bu politikayı teııo~ati Vl v• bu meyan.da Taymis muha· 
tam bir anlayışla tıidp -ıttiğini b'. ron•n sorduğu suali' karşı: 
kendilerire t emin eylemıştir . •- Bu görü~mede nr Britan• 

'füPk ve Britanyalı <levlet ya hüklımetı, Türk hil'.<uın.trne 
.,Camları Avrupa:!a ve •;ılhassa taıyık ihtiv1 eden b:r teklifte 
TÜ'I'keyerjn O:>ğrud&n cicğr~ya bu: unmuş, ne de Tuı kiye hükü. 
ır.enfaati maYCu.d bu-lunao mın· meli böyle bır t.Pklife muhatap ol 
tıııkalarda vaziyeti t · '.ikte incele- m~tur .• demiştir. 
mi.şler ve esash ndkıtı:ıla.r üırerin· - -----
de görüş birliğine varmı~ardı·r. Falib U....eı Sulh Bukıak IWdm-

Biiyük Britanya ile Birleşik ııt.,ıdrn: 1943/51 
Amerika devlatlerir.in, Türkiye· 'l'e~ı t •--uı.:.:1< kıDl>e: Fatma IJui· 
nin umuırJ bakıımdan todıCüi em· 1 ye: S&ıı;a'1a. Ali Fakih ııokoiuıda (81 

• • · B&J'th e\·deı 
niyeı!ini lou.vvetlerdrnne« ıçın o,lWıııa..a aalıerde lıal111U11Mdl4aa 
ma~ itibarile yapdbilecek-leri d•ı..• _.._.,..,. l'&Pılan ,.arı11111 4'· 
yardınun şakli üzerir..<le ıııutaıbl'lt vam elaıekle iken &erbıo ... _ aw-
1'alınmış V<e bu meveu ü1eriode deUııdea _,..ti• aıı. a:r •- aldJt•· 
ii<ı tanf aıt.cerl müıElhasııısları an- nu lıef r t-r..ıaa ıa.ı lira:rı ...._ 
ıwıda görüşırıaiec vulruLmuştur. .., ........ Be.ed•u taraı.a.uıa ıılcıbl· 

Ruzvelt mülikat vrojeaini •·zo atdu alııcak davasuııa rıı·,eıı 
1 d IO•a çıkArılan dav8'1yeye -"leıı --

• hararetle karı P ı ru1ıa ... ve ..ııuıı.ııa. 1aıa1aa mibı;lılle-
Amerlka Birlecik Dwletled re- .,.,. relen cevap"' röo.&erilflı ~re.ıe 

is! ile ~n zamanda görü~:l'ÜŞ ol· 91mad•tın11 ve r••• ..,.._..ihıDdUl 
m:ıık itilı&rile Barvokll Churehlli, aıeohııbc•lae lılııaea mah ı - uıııı 
bu müılakaıt proje>inl ha•aretle tnı cum• on' ı~ a bırııkı1nuttar. Mtı .. 
kıtrşılamış olan :eis R;:ıoseveltir. lıllr cüııdc muhalıemen ı~ımenı. lo'n 
ftki~leri haiokında tıım !lir vu· .ıa. .... ,, aetı.t aıalı:amına luıl111 olmalı 
~ ••fla kıon~ak imkanını 1'ulmuş· lııere ilan alıaa•r. CIGll) 
tur. Harp 90nu n.clı zuhı..r edebi· ı · 
]Prek o!an mescı.,:e.r de ir.celen· . Falih lthıoı lıdlı Baıkalı. ........_ 

mi~ ve ~~ nol..~"!~t üzC'ı:inde de ' ı·:~~'/!:ı~!!ıı klmae: Narla: Koea 
ay_nı. ıöı-uş birUğı milşalı.,de edil· aıusıar-. racı.aeaı ıtl/lıt ..,aıa 
mı .tır. 

Türk ve P.ritan:vı.h det·let a . 
c!•..,• !arı, Adan.ıda 30 ve 31 son 
Jd.n:ır. 1943 de cecr\·o•ı e•·ı:ılş ola:ı 
r<>•'i.pıeicı i h;.k<:rclı. ,, m bir 1 
ır.err.nıınlyet ifade etm~lcıdir. 

lngHiz kr ı·nın 
cfr•ta e me'lP-jı 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

rum:.:za kral maje;te Ge:.rge'un 
dostane bir m~~jını tevdı eyle
ırı,ııı. Relslcümhur İsmet İnö:ıü, 
tııı rne>aja ceva.bını majeste kra
la takdimine I.cmdra l>'lyilık el· 
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