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lktiaat Vekfııfetlnin tz b'i§}I 
Aıı!kars :! (A.A.) - İktisat Ve kaletindtıı t~bliğ €drlrnistiı: 
Milli korunmJ kanunuruıı 34 üncü maddesine istinaden. kurul.cak 

ıııınayi birliklerhıden i>ki, merkezi İst~nbul olmak ve İstaı bul, Edir 
ne, Kırklareli, Te<kirdağ v., K >ePel i viliiyetlerint !ihtiva .rt.m"k üzer' 
lrurulmuş ve çalışmalann .. b~l.ıın ıştır • 

.NURU OSMANİYE 
CA DDESt No. 5' Bara, 

) Yılbih 12, 6 2Jlık s. 8 aylık ı. ııradu-. ,ti GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi 

Bu vilayetler hudutları ;cinde b ulun•n ve çalıştırdıklaıı i.ş<;ilerln 

gündelilk vasatisi 10 dan aşağı olmayan bütün sınai müessese s,h;p 
!erinin en geç 13 şub"t 1943 tarihin c kadar birliğe kaydtıdilmdni ıu. 
zuımu tebliğ olunur. 

na mülakatı ngiıterede hararetle karşı a 
Bütün Türk milleti 

kuvvetlenmesini 
Türk 

mes'ut 
• lngiliz dostluğunun bir kat daha 

ediyor bir hadise olarak telakki 
• • Adana 

moıakatı 
ABiDiN DAVER 

K ...,.blallkodal<I Analo • SaJuıaJI 
konferansından soııra Londraı'• 
avdeli b<l<lenen tnııııa ııaşve· 

kili JIL Cörv-1, Tuı"•Je ciDllhur>~ti 
llcaı.ıe göruşwek '"<em't ve bu mal<· 
~\la Aa"-ll:Aya. ı;~loıiş'k'. Du.nku •a.ıe-
.. ıer.ıe tıkan n ayıli z&111&»da ı\l ... .,. : 
ıa ve Lo-n~a.ôa nctred· l.ınJıt oJa.ıı muıır 
i.rı..a nısml tebllt, J',dan& ı<öı"Ü~~ 
lori ve nelicesl h~klund• kafi tafSJld 
'ftrrniş t•ld.uğu ieın bwıla.rı tekrar ede
"'-k del•Iİ%. 

Ad.a.ua .-öıloıi.şmrleriıı.Iu ilk bedrilt 
Tı.rk . ingıı .. m.raıuııı \"e dostlutunu 
.ıcy.d ve &a.JıLvıycQ.ır. 'ı:urkiye. ~939 ~Ut
ba..Qrıu~a.nı.ıeri ~uafui b~ i~~·faık .::. .. 
L.g.ılei'e)'e ı.u:ıilıuır "ıe bu. ıU_fa.ka 
kı,ye<1e ve inı-her ... de daima ~1~ v~ 
lı:.ğlı l«lını,ıaı·4ır, 1940 d» Fr~ 
J'lkılıp da in&:ıtere M•Over devlellt.t'J 
ke.rıtısında ~ başına &aldığı :ramaD 
tı:a, ja.ponya :Mihverin yanıbaşuıda 
tlarbe ,girıp de ·in.ıılıı .kuvve•ı~ r~ U~k 
t•rkla ım&-lüp ~lduğu >aman da. ıwıı
-.er ordw.11 i..keDM"'yıe UpıJarma da· 
t~diJı•·va.ı<lt da, bit Jıı<'lte>-.ye ver. 
••tii.;ı,, &özli ıutıult. ·· 

M. Çiırçll biz Türk ıaıeteellerlnl ~ 
~l etıiği ıam."n, fU söılrri söylem f" 
il· 

' ... b"t.a.ra:l 
._ Tüı-klyenln &aklp elu.tı 1 

• 

lak. ff."&.'4:1J Tu.ık•J'fDİD ıulLi mcnfaaL 
., • ütlefık· 

lerine llYIUD oldutu ka~ar uı . 
l.r için ıl• faydalıdır •.. Iogillz. bil~~· 
-.eu ve jnpıı~ ricali, Tü,rkıyenın bı·a
l'af kaJnuı,mdalıi -sebeı.ıl•ri ..-e fayd&-
1&., INllı '7i anlıyor T• takıllr edl-

1•rtar; Miitlef•kler lçlıı fayda!! oldıt
h katlar sı..ıa ınilli ı;Jy.se"a~e ve 
atilılefotı.ler•nlze de uuuıı ol&n blla

ıa.11ı11, sıJmı.eUndc devam edin•z.• 
·M. Çör~•l•n Adaıla &ö~'ıer•nd•; 

'l'iirk ılevıet rlullne de ayııl şeyle~ 
lliiYkılill r.....ı teblijln •BafVollil 

!J<lrı:ıı. M&Je* Kral bıi.kÜID•Un~ 
Jıolillkayı .,.,.pao ve tam bir 
'''"' lıaklı.ı ettıtlni temin eyl<DIİf· *'• cöaaesin,lea prk iyi anla~ıımak· 
tadır. . .. 

Jll. Çörçllln AtlaJlaYll celıll"."' BU· 
rı~ orada cer•Y"ıı <tletı sam•ml ko
•-aı.r nlD•• 'liirk • ing.ıiz d90t
lııhııw u ıtıır.&ını leyid etlllt'kl• ._.ı. 
lmanaq, unı samanda Türkiye ~(' 
Alııerıb ar...._..ıtakl tloslluiu da b•r 
••t ıl&lıa kılvvetıendlnnişlir. f'llvald, 
k, ()örç.ı Kıı.zablankacla giirii.,tiiiü 
Alı>erıı.a ~ünılıur~lsl lf. Ruzv•l•in &e· 

li.m ve .. mpııtlleriııl Büy iik Mihi lje· 
rı1111z bıne~ inünii1e b•ld.rdlli gibi, 
Cömıurrrelsimi~ de, M .. ıtuzveltf' tele· 
l'lıfla f<>ıı•kkürlcrinl ve bllmuka.bcle 
RınpaUlerini blldlrmhdcrdir .. Bu suret· 
~ Jılla•danberl gaye• iyi münasebet. 
~r lıl&me <bn"kle olan iki memleket 
lııhsındakı do.';lluk bir kat dahıt. kuv
'tetl~iştir. Birleşik Amerika, ile Tü~· 
liye ara:ıuıda bir iUifa.k muahcdes1 

Jnevcut dei ise ek. müttefikimizin ınüt. 
'teliğt olan bu bUyük devleUP de a,;nı.. 
lnız:da ittifak dcr~ccsinde samlıni ınü
ll<:eehf11.z.r mevcuttur. Aralannd•. be· , 
••nı de bolwıduf11m Türk gaı.etecıterl, ı 
Aınerlkada k.a.ldıkfat'ı iki ay tçiudf' res
ini- Ve gn~rl resmi Amcrik~n ,aıısı. 
>·~o<'rind .Jı ve- halk kütlelerinden bu 
tlo:.tıuğun samimi: ttızabürle:rlne 1)3.hit 
9litııışl:ı.rclır. 

Resmi tebliğden anlaşddıiı tiıere. 
'l'ıil'lı;iye ile M. Çör~Hlıı ı.c-ıı ,ıuği 
.ln;ıo-Sllk.son dcvı~tıerl arasındaki 
4dana mün.kerelerı. tam bir ,.;;,a, 
lııirligı ile neticelenmiştir v.e bu 1rörüS 
lıaırtifJn+1 varan devlet •danıla.tı lao> 
'1r nıenınuniyet duyduklarını resmi 
leblitde açıkça illn eyl,mi•lcrdlr. İlı· 
liJtere ile Amerikanın, Türklyentn fıe
da.Ci.ii emniyetini kuvvetıendimı.k lein 
bize veı-iJec.t:k malıcnıe ü.zerinde de 
lnutablk kalınnuştır. T bJlğln bu ciiın· 
lc"'indeki «Türklyenln tedaJiii emni. 
ttli» ~özü, Ti.ırk İngiliz ve Amerjkaıı 
llıla~u1asından Jıiç bir tecavüıi m;ina 
t>hnadğuu \.'C 1 ilrkiyen1n, dünyanın bit 
loş-esinde, şimdiye kadar olduğu •• 
bı bir barı, it.mi.il Jr.al:ıcafını sosterw 

lll 1'.tedir. 
ı\dan:ı cotttfMeJeri, in.ı::ıtterede of-

b . ilk bır t!tığu gıbi, TUrklyedr- de uy .. .. 
... _ trr Çuııku --.:mnuniretle 1;.arşıranrnı • 
dedifimiz, &ibi ıkl bilyllk AnrJo.Sak; 
fwln t;'.t'1:Jetl ile TurJ;..fyc ar&!.wdak 
ıh do tJuk b:ıt;;ı:rıııı bilSbult.uı tok· 

'IJe etııı•ıl r, 

. 

Çörçil Kıbrısta dedi ki: 
'' ı. lnönü ve Türk hükumeti 

Milli Şej;~ ·,ı Tunus harekah 
Erbaalı/ara ---------

srvas~~!~fa~!sicimhu• Savaşlar 3 kesim-
Mill! Şet İsmet İnönü Erba• kay- d ı • • J 

bir 
erkanile çok şerefli 
mülakatta bulundum ,, 

makamına aşağıdaki telgrafı ç•k· e ge ışıyor . 
mlş'erdir: 

Erbaa kaymakıımhğına; 
Sivastan bıı geçiş!mde Erbaayı 

gözümle görmeyi şiddetle arzu 
~diyordum. Tahmm edebileceği· 
niz sebeplerle Ot-aya gelmeyi ge
lecek sefere bıralkmaya mecbur 
oldum. Bu.n<lan çok mütoessirim. 
Va tanı&'!lanm a se'Himlamm teb
Uğ ederken bu defa lç!n beni ma
zur göımelerini de rica ettWmi 
söyleyiniz. lSMET İNÔNÜ 

ilk taarruzları püskürtülen 
Mihver tekrar hücuma 

~. 

geçtı ~~~~~~~~ .... ~~~--~~~~~-
" Türkiyeye, umumi müdafi-ta emn:yetleri için 
bü~ün vasıtalarla yardım etmek niyetindey~z ,. 

Lon11ra 2 (A.A.) - Tunus c-ep. 
hesi merkezin<lo ş!rodi ayrı ayn 
mali~yette ili; savaş gelişmektedir. 
Bunlardan birôııclsi Faid geçidi ya
ktnındaki çarpışmadır. Almanlar 
burad, kendiler;ne b'r y<ıl ıı:çahil
mişlerdir. Alman tan.ltlan ve piya
desi Sidi Bouzid k'<abasın• eriş. 
meğe çal.ı.şmaktad•r. Kasaba, geçi
din takriben 15 kilameıre mesa
fes'n<lerl:r. Bazı Almnn müfreze
leri geçidin Heriısinde 11 kilometre 
kadar ilerlemlf.erse de, hafif Fran. 

sız ve A~rikau kuvvetleri son 2ı4 
s•at wrfında düşmanın her türlü 
ileri hareket'nin önüne geçm4tir. 
Almanla1· geçidin batı çıkışını ka· 
patmışlard1r. 

sa-ada Almanlar b'Ur•ya takviyeler 
göndermişlerdir. 

Uçüncü savaş, ekseriya, Tunu• 
sun belkel"iği diye amlan dağla • 
nn batı y•.maçlaıına doğru g·dcn 
vadide yapMna!ttadır. Bu i.st:ka· 
mette yapılan ilk Alman taarruz. 
!arı püskürtülmüsso de, Mihver 
tekrar taarruza gecm!ştir. ı 

Londra 2 (A.A.) - Bugün neş· • 
,edilen bir tebliğe göre, M ÇöI'Çil, 
Türk\yeden dönüşünde Kıbrısı zi. 
yaret etmiştir. M. Çörçile bu ziya.. 
ret'nde impa-rat.orlınk genelkur· 
anay ba,,<!kanı gener•l siı· Alan Bro
oke, orta şark başkomutanı gene
ral Aleksıı:ndcı", İngiliz hariciyesi 
daimi miiısteşan Ca.dogan ve İn.. 
gili.z bahri.yes1ndcn Komodor Tho
mpon refakat etmiştir. 

M. Çörçil, Kıbrıs adası zimam· ı 
darlar>nın bul'Uııduğu bir· toplan-
tıda kısa bir nutuk söylemiş ve 
adadaki garnizonu teftiş eylemiş. 
tir. 

Kıbrıata neşr • 
olunan tebliğ: 

Lemtoşe 2 (A\A.) · rl Kıbrısta 
bu>gün neşredilen tebJ;ğ: Tüı'kiye 
Reisicürnhut'Unu ziyaret.ten dön~n 

(Devamı 2. nei sa~ada} • 
~~~~~~ .... ~ 

r Miif akatın. akisleri. 
1 . ' 
• LJ A • t • Berı ·n, Sofya ne diyor? 
fl artç e • Dail Mail gazetesi: '•Bu 
mülakat habPrİ Kazal:lanka bu!u~masın·· . 
dan lile daha hevecan ver!c'dir,, diyor. 
Diger lng:liz gazete!erinin mühim yazılan. 

D h •td •Ankara radyo gazete
Q l e. si neıriyatandan: "rlü· 

tün ah~t:erine sadık kalan Türkiye bu gö
rüşmeden çok memnundur.,, 

Berfin ve Solya ne diyor? 
Berllo 2 (Ra.dyo) - Bugünkü 

.Aim•n gazeteleri, biç bir mütalaa 
dermeyaın ~eksizi.n, _tngili~ baş
vekili çörçilin k~ndi g~sterdi~ı ~-

üzerine Türkiye huikümetmın 
:safi•ıi olduğunu yazm•kıadırlar. 

Sofya 2 (Radı.Yo) .. - A~ana kon. 

f r nsı günün en on•mb olaY1nı 
e • 1 ·1· teşkil etmektedir. Bazı ngr >Z ga-

t !erince buna Kazablanka .kon
::~ıısının mabadı gibi bakılmak· 
tadır. 

J)e}ıli .Meyil gaz~si ·~aş:ve
kilinıizin Türkiyeyı zıyardı ha-

k ndisinin K•z~blankada Ruz. ber c . . 
it i bulundllğtı hlberınden bı· 

ve e .. d. H 
d h h""ccan vcrıcı ır, arp le a. a -.1 , 

da biı- Başv<1kıilir. tarafsız 
esasın . . 
. memldlw!i zıyareıı ıl-k defa 

bır .. b .... k 
g-Oriilen lbir hiıdis('(ıı:· ve ~~'Y~' 
. . eıheınmiYtıti ö:ldıı?u. aş a~ ır. 
bır Tfrrkiyenın durumu 
Bıı harpıtc '· d ,_. . 1 .. "'·frl durum,..,. an ,,ırı o • en n1Uş.r. 

muştur. 

Fakat 'Iliiıı1kiye tar..tsızlğını ör
ı:odk 'Olacak ~ir dil>Mistlü kie mu
hafaza ve devam ettirmiştir, 

Taynıiain yaaan: 
T..ymis gazel.esi de •bu buiq

ma halberi, TU;ııkiö'eninı azimli 
ta.vır ve hareketini samimi iJir 
surette anllaınl'J <>lan İngiltere 
ve AeınrilkGıda ıoomnur.iyetle 
ik<arşıi-aımnı.ştıır •• demekıt..'<lir. 

Deyli T elgralın 
mühim bir ya%ıaı: 

Daily Telegraph gazeıesi, §"ÖY le 
yazııyor: 

Her şeyden evvel Adana kon
feransı., aıikeıi vaziyette basıl olan 
değişikJ'.ği aksettirmektedir. Tür· 
kiye şim<li nerdc olursa ve ne ta
raftan. geliı-se gelsin htl" taarruza 
karşı kendisin; müdafaa için çok 
daha ıyi vasıt.dara maliktir. 'flr. 
kiye her hücu>ma karşı ıkeııdisini 
müdafaa edeb'aecek biı· kudrette 
olduğuna daha fazla epıin olalbi· 
liı-• (Devamı 2 nci sayfa-da) 

Varlık Vergisi 

Dün de 4 borçlu 
kampa gö e ildi 

-------------
Haciz muameleleri devam ediyor 

V ~ !ık vcrg ctı:medık erın. l ., t r 
den do' yı dun 4 m kdlef daJ ıe•te t ~ 
yakalanarak cDe. p.1>d&ki mı un t~c rı T 
saf, eye gor-dcr n şlcrdır. Diğ< tar fi 

J3ı<rı•9.l'i orap tııcc Menki d n 

C..ın k V 
M r 

1 1 

• • 
Londrada 

sevinç 
Londra, 2 (Raıdy<>) - Bu ı;a

•ballı Adar.a ,miilak.atma dair An· 

, . . .. .... ... . . 

Fon Papen 
Dün Hı>rrciye 

VekHl,I 
z•yaret etti 

,,, .. 

karada neşredilen resmi tebliğin Ankara 2 (İkdam mu-
metn.i Londrada mışredilmiştir. habirindeıı) - Almanya 

lngili:z gareteleri lbuı tebliği nın Ankara Büyük Elçisi 
baş 'sııılıl.feleriı1de büıyük har.fler Fon Papen bugün aaat on 
le r.etfret!OOYıtedir'ler. Adana.da birde Hariciye Vekaleti-
wku ıtıuılo.n: müıakat !ngi1rtere- ne gelerek Haricive· Veki-
llin her tıınıfında haı-aretle kar- !imiz B. Numan Rifat Me-
§I1a.ımıış ve <bizyiilt bir memnııır.i- nemencioğlunu ziyaret et
yet w itminan lhisleriylı: karşJ· mil ve kendiaile bir müd: 
la'mruştrr. B : Çörçilio, Türkiye- ' det görütmiiftür. 
ıiln ~;,z Milli Şefi, güzidl> ve ıı-ı-----------·• 
ıhümıt.az Başvekili ve Hark:iye 

Thincı savaş, Bouzfd <:enuıbunda 
yapılmaktadır. Bura.dl, bu şehir
den harE'ket eden Amerı"lkan kıta
lar. Makn.ısi •sthlı:ırmetiode yolu 
~uptan kesmişlerd!r. Birkaç gün 
evvel Amerıkalılar Maknasiye ba. 
prıh bir akın. yapmışlarsa da, bu 

Jıfiitıelik tebliğ,i: 
K'hire 2 (A.,<\.) - Ort8lj:irk 

müşterek.):ıarp tebl.iğı: Dü;, dev• 
riyelerimiz bütiin kesimlerde f.a· 
al.iyet gösterm!şlerdir. Zuara batı· 
sında şimal kesinıindc topçu ı:IC' ·!. 
losu olmuştuı:. 

Müttelil>ler Sedeni altlı: 
Ra.bat 2 (A.A.) - Şimal /> fri. 

ka müttefikler umumi karargahı
mn ıeblıği: 

Cenup Tunusta, doguya do~ru 
'bit b&Skın yaptn kıtalanmız Se· 
deni işgal etmişlerdir. T•nk v~ 

• topçu. ile destU!eııen lotalarımıı 
Faid'de tlüşm•na hücum etmiŞler• 
dir. ' 

:::::=:!~:~~ Ruslar Stalingradda yeni, 

R:~=-derinlbtir:vinç son bir taarruza başladılar 
uzve ın - . 
beyanatı Rostofa 3 ko!dan ilerleyen Ras kuvvetleri ·bu 
Vaş>ngıon 2 (A.A.) - M. Ruz

velt bugün basİn konferansında 
slia söyleyerek demiştir !ti: 

•Kazablanka konferansı.n.da ce· 
ttyan eden her §eyden Stalin ile 
Şankayşelk tamaımiyle haberdar 
edilmişlerdir .• Ruzvelt işlerin yo· 
!unda gittiğini söylemiş ve gene
•T<I Giraud ıle de Gaulie'iin vazi
yetlerinin birbirlerine uymakta 1>1-
duğunu da ;Jave etmşitir. 

~··~ 
Cazite kanunu 1 
Şimali Alrikadaki İtaJ~an im

paratorlu/;'llnun 30n parçaM &lan 
Trablm.ıgarp ta kaybedildikten 
sonra, Roma iınparatoı·l'uğu pro
jesi de bittabi artık giinün ve 

-ve bu harbin movruu olmaktan 
~ıJı.nuştır. 

·ltaiyan halkı, had.iselcriıı bu
pnkii" inkişafı karşısında ne diı
fÜı>Üyor? Bunıı bibn"k ve anla. 
mak kıolay değildir. İtalyanın iç 
kaynaşmasına dair müttefik ırum
balardan hangi haber s12arsa, er· 
tesi gün, Rruna, hemen tekzip e
diy-0r. 

Bu arada hakikat nedit"?. 

Sinyor l\ftl'olini, !'-011 rJutkun· 
da nılllcll.,,.in cazibe kıı.-ntin

den bdc.elti "' Afrikanın bir 
gün İbl; nlara do:ıeceğiııi soy· 
Jcdı. Fizikt b r cazibe lrnvrnti 
ye kanunu ard r Aınııı mıl
letler arası mıınaseb tJ rinde 
hO 1 o ca be unundan bn· 
gc e kadar heb rda d ıd k. 

R ~\BiT 

şehre 40 kilometre yak1aştı. Almanlar ne diyor? 
Londraı 2 (Radyo) - Rııslar 1 

Stalingradın şimal lııısmır.~ ÇCV• 
r:ilmiş olan Al,ıruın kuvvetlerine 
karşı dün büyük bir hücuma baş
lamış! ar ve en son Alman tabye
ı;tııe biı!ka-ç noktadan girmişlerdir, 
Kızılyıldız gazetesi Staling<a.d ta. 

arrl!"unuın planlarının M. Staain ta 
rafından hazırlandtğmı ifşa etmek 
tedir. 

' 'Harp bu yıl en 
yüksek hadde 

varacak!,, 

Yer altındalıi Alman 
lıaıtahaneai / 

Londra 2 (A.A.) - Moskov•
d'an gelen ve gueteler!n neşrett:k. 
!eri bir haberde .Staliungradda yer 
altında üç bin Alma.n askerinin 
bu1U'llduğu bir hastane keşfedil· 
miştir. Buıradaki Alman askerleri 

BOğu!k, açl:ıık ve yarailıarınır. ıesı. 
rtyle ölmek üzeredirler 

Alman tebliği r 
llerlin .2 (A.A.) - Ahnaıı or. 

dııılaı•ı başkumadanlığııım tebliğıı 
Stqlingrad'<la, çdk kuvvetli bir 
topçu bazırhğından soııı·a düşm .. 

(De-vamı 2 nci sayfada) 

Diğer cephelerd 
Hav;ı 

Harbi 
Uzak l 

Şarkta: f 

Arman ~kbehar.t Japonlar doiu Lor' yan den· 
taarruzu Mart • Nı• u , lı .. .. .. d h 1 

Z 
sanda başlıyacakl nonan a u- ussune e şeflı 

ettiler/ hasar yapıldı / Berlin, 2 (AA.) - D.NJ3. a· 
jansının askeri yaı;an, aşağida:ki 
dikıkate değer amilleri asit:cri du
ruma hakim oJdıığıırı.u işaret edi
melct«iir. 

ı _ Mihver meınlukeıJerir.de 
askeri gayretlerin teksif edilmiş 
o!ınıısı, <liJ.?mauın tasaMTvur ettiği 
silM!I anına proğra.mzy :e hiç o.ı. 
azs.a br müv.azene temin erl~k 
·bir keyfiyettir. Dii§man bu ba· 
kımdan h<>-ur.a ::;itmiyecek sürp
riz erle ar>ıla~calktır. 

2 - Do , cephe .n" 
ölçude h k ı ~ rb 
~k\C n ke 
ftmekte B k 
müd fa ıı b 
:ıi.enne } erk 

C1i 

alt 

cum 
EUyük deniz har

binin net·cesi 
Çunltir.,g, 2 (A.A.) - Çin teıb

liği: 

Japonlar, Bırmanyıada ikilin 
Yunnan hududunda 3 gür. cere. 
yan eden şiddetli ibir çarpışma 
esnasmda 1000 5lii ve yaralı ver
mişlerrlir. Çir..liler Japon taarru
runu durdurmaık için <ıddetle
çarp 'l1ıılktadı<r !ar. 

Bı kırç bin japon asken sli.· 
v flE·ıyle detıteıdenere'.t <lı<>gu 
Hoııan a taaı:ruz etmişlerdir ç· 
lı . ın. 

ted le a mu tııwmet dmek· 

1 -ngiUz:er Mesina· 
yıda bombaladı 
~o.n~ra 2 (Ra.dyc) - Atlantık 

sahılı uzetiodQki önemli Nazi de
niz·· ·· L' )" us.su "'yana yapılan şô·dde~ 

·I akınlar neticesinde dehşetli ha-
sar olmuştu. Yalnız tersane mıo 
takasında 5 hektarlık biı· arazi h .• 

rap olmuştur. Bahriyeye ait k • 
lalar, subay!ar kulübu Alman ko

mutan ık binası tam il' ~ tJ.hı ı:ı 
edi)nıiştu·. 

ffit\ aını a il ·i ı;ayfııdaJ . 

Ortaşat1k Amerikan umu i kıı· 
rargahı 2 (A.A.) - Mesina e
rinde dün yapılac ak r. €Sna n 

yangınlar çıkm •ıı:c 
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( <S§l~J 31 :11~3j).IJ :+ ~ ' ~OçOK 
Tunusta büyük muharebeler ne ll'.3§HABERLER 

vak t başlıyacak ? 
TUN'VS CEJ'. r "\ .tııttup halde 
Ht.'SİNDE: y Em-'- ....... -- ı:erbiııde Geniz 

8 l . --'·· azan 1 ... 1ı A&UUW07 r 
D~• "''"" J. SACJT vımlu, müdafaa 

ccıı .up .,pnu>ta edeceği a..m 
Marot nıa.1a1ı1r.eın ımııtı>bsma ı dO derinlJti 109 kUoruetre tutan 
doğru J&V8f JBV&f l.lerlellli:'kte uru.ıı bir koridor fÜ:lindedir. Bu 
dir. Rruııel ordusunun bu mlis· ı sebeple yanlmağa ve iki :Mihver 
.truı.keııı r:ıntakad:uı Wifade et· ordu.sunun tecrid edilme.iıı-e da· 
mek lslclil&jne dııir bazı nlaınet- ima müsah:ldir. , Iütldildu bu 
ler vvdır. BI! a!imetle:rin ~lı- maksatla Orta Tunustan ıslüado 
U'il Orta Tunnsta yapWın lllih edebil.ider. Mareşal .Romel ordu· 
'er ~uzudur: sunu ayırmak ve iki taraftan sı-

Sfaks limanının ~imal batısın. kıştırma ŞÜı>hesi:ı daha doj-ru • 
da taııldaıfa desteklaen Milıver dur. Mihver talaf da bu lhtima· 

\"\etleri taarruz umiJ, Fayt lo ehemıniy~t verdiği için Orta 
köyü 'e ı:eçıılini ijgal el iş, Tunusta . \"aziyet.ini takviyeye 
Fraıısu kıtaLmııı 10 kilumelre eayret ediyor. 
kadar ı;eriy-e atmış!ardır. Bu IJ-O(;u CEPHESİNDE: 
lllihver t arruzwıun hedefi ili Slallııgradda Ru•lar 11 inci 
tilrlu izah e1iilebllir : Aıl.man orıl.u.suna men.>~p mah• 

1) Maret müshııh\crın nıınta.ka· sur kun·etkri Uımiıleınekle mcı 
5lnın ve R=el e>rdusunun geri· 
sini temin etmek; 

2) Mareşal Romdl ordu>iyle 
C"c•eral Arnins lwnıanda:ınüaki 
111.Jtvçr ordusu ara ·ında .. ilam 
ve bitişik bi.r ttphe kurmak. 

.Ronıelin gerisi emniyette olun· 
ca, Mttet müshW...m meme
riw.len mümkün old11.ğu kadar isü 
fade etmesi, yani muharebeyi bu 
me\-z.ilcrde kabul e'Jc.rtı'.< İngiliz 
ordusırnu Orta Tunustau uzak 
tutması mımıkiin olabiUr. l'tlaa. 

ih 0:-tı TunUEta.ki bu Mih· 
ver truı:rıızu Fransızların yar
dımına gelen Amerikalılar tara· 
fınıİan <lu.rdurulıuuşlur. 

M. Çiitı;il son beyanatında, 
-Tunu.si önlimii2dek.1 •> lıır ve 
hatta lıa!tnlar uırfuıda çclın sa· 
'8şlar e-lacı:ğuıı. s<i>{cm,tir. Biz 
do )aı:ılanır.lZda daha c~vcl böy 
le tahıni:ı1e bıahın<iw . Görüuii· 
§e glire, ~I ve ~nup Tunm
ıa mı1tt fildcr kuvvetü ,;;aiyet-

tedlrler, fakat 0:-ta Tunusta 
henüz kMi kuvvet fop'.ay:ımam.:r 
lardır. J.>u03 mukabil Mihverin 
vazişetJ daima tehlikelidir. C<p
he genışliği yüz'.eree kilometre 

ııuldüder. 

Fakat bence klf harbınln eu 
miilıiın mıJıare001eri Rc.;l<>ıf ilo 
Voronej - Kurr,!ı; denıiryolu 

hattı arasında kalıan Doııeç hav· 
zasıııda cereyım el.meJwt«i.ir. Hu 
giuılNde mWıarebcleı:in ağı:lıfı 
Harkıofun 100 kitometre doğu. 
sunda Kupjaruk \"e d.Jıa cenupta 
Voroşilofgrad el var !arına inlilı&I 
elmi~tir. Ruslar Kupjaruk'ın 55 
aciLometre cenup dotu.>uııda Sre
a~uvo şehrini zapıetm.ş.er, Do· 
neç nehrinin orta mecrasına bir 
u daha .90kuhnuşlardır. 

Bu kesim.de Rıısla.r Doneç neb
rinJ aşauk olurlar.a Alınanla • 
rın Bc»tıof ve Vo:oşil<>ıflgrad ci
varlarında tutunmaları çok güç
lcşereJ..lir. Bu yeni Rus tazyr~i 
de gösteriyw ki, Ruslraın m.ak· 
sa<lı Alman orıl.ula.rmı parça par· 
ça mağlup etmu\ Ro.•tO:f, Har· 
kof, Kıusk l~nat noktalarını 
eeri almak ve Alman kuvvetJe
rini Dinyepere ıkğl u • ürme'.<.1lr. 
Acaba Ruslar iki ay zarfında bu 
hedefi elde edebilo~"kle; mi? iş. 
te doğu cephe.ilı>~el;i kış ha.ı
blnin yeni mu•,: .ı ı..ıından hl· 
risi de budur. 

_c__K_l_S_A_D_I ~-H-A_l:_E_R_L_E_R-~ 
p '- ______ .. ________ -=..1==::. 

* Lont!n ! (A.A.) - Fru.aanııa 
'l'ürltl7e e.:.ı bbiil< elçisi M. Bene 
l!Lıs;;lcU dun nr lanovaya ..,.i"ııbJ<I 
dcmeoı yapııw ıhr: 

m t:Jz F aı:.c;ıya cesarı:• ver'cj n 
:r:ı.rdım edlcl ilk tbmet. 19'0 71) n.ı,.. 
ki A.man a.'1<«-l> 191% yliında.lı.ı Al· 
inan askerJ ara ında 7&pt1ğı umw.ı.J. 

ese ve ı o rwı İlıf o lı::u.qLQ.I'. 

l'ı'~. ı..ek;,z.IJJ:cl ordunun ve SOT .. 
retlt-r4.n cl .... e ett.(.;Jerl ba4arı.l:..-dan e_ek 
P.Jı.le-ımı tlı.r. } an ızlan:n mui.af'(L e. 
lltn beri her um:uulao s-7.:ıde bu 8011 
bir a7 iç n.i.e daha e.ık iLm-tU. olauk
laıı W yetJe &-uyl ... ..ıtbı.Jir. 

* ~•l••J2(A.A)-Dffi.Geçm 
cuma cece.>I b•r İn&'·llı IJ ri karn.koJ 

.. ntn ,--e.detU bir i.:.fi~ı:uı & .. D

r~ Ce!;f'lii.t...:..rık. >·aıuru.ııJa t:at.hfı ._i,m.. 

clJ ohcn lm..1 lr. Grm•. kalellen &a,krt. 
b~ b1r k lometre m 'iı&fede bu.hmur .. 

l:eo bi'-. 'nclsl a i ve ştddetıı, erit r* 
rl "2Jıa lu!lf lvf hklar havayı oars. 
mıştır. Gcm.in'n h r ma.rıaa veya bir 
tarpı.., \'il tı lahm:n o(ıuımaktadlr. 

* C.n<vre ı (A.A.) - Soa cel·a 
lhııberlen~ cöre. Alru.&ll makam.lan LJ .. 
eıuta örfi d•~ llia ...., büLıin ııehhle 
-t • deli ilibarea ... IÖıuliirme ,.. 

------------· 

• ...,.. ırasatı mttbo.ri7eU l&ll>lk * 
m-tlcnl.Jr. Bıilôia sinemal&r. "1•
l&r n kahveler kapalıdır. 

Uzak Şarkta 
(Baş tarafı 1 ıı:d s.tyfada) 

Amerikan tebliği: 
Va~ır.,gtnn, :ı (Jl ... A.) • Eaır.nye 

naz:.rlrğı:ıın re~rr.i te'.:tlf i: 
Cenup Pasifikte Guad~ lranal

da Amerikan lutaları duşmı;.na 

taarrıız ederE.K b'2 ~ •• i öl ·.iiı m~· 
!er ve 22 esir ıı.lmLŞl·:dır. 
Diğer tuaftan B.-rrr.aı:yooa 

.Alkya.? liır:anırıa ilerleyen Hin
tli ve Bıitanys kuvvetle,,i mad"ı 
mı.J.<.avameJ;..e kar•J .aşmaktadır. 

Batırılan Amerikan 
harp grmileri: 

Ankara, 2 \rta.y'O gazele i) -
Salomoıı adal:r.ı ch<;:.rın.cU; vu
kn.Dbulan deniz oırvaşı.rııda Ameri
kalıların 2 mı.ılı3robe gemisi il" 
3 kruvaııörür.ün batı.."Tıldığı, ıbir 
gemi ile bir kruva21Örutı de ha 
aara uğı"a~ıldığı 'llil-1>'0 tarafın

dan bl.lıdirilmekte:lir. Uıııara bu 
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SEVGİLiM ELA GÖZLÜ 
Türkçeye Çeviren: Muammer Alatı.r 

ViLiv-ı ~__JJJ.Jiyeı 

* Vilayet dünden itibaren dar 
gelirlilere dağıtılmak üzere ucuz 
<kmsk karneler ni K;ymaiumlılt
lara göndermiştir. Yetmiş b:n iki· 
ııyi bul&11 dar gelirlilere ucuz ek. 
mek karneleri vcıJUrkeıı eskileri a-ı 
lınacakltır. 

Ekonomi: 

* Alınan ted'b'.rler et fiyatleri· 
nin 2 lira etrafında durması neti. 
cesinl verm.'ştir. Ka911plar Cemiye
tinden salahiyetli bir'.sl, et fiyatla· 
rının daha fazla yükselmesine im. 
kan olmadığını, fiyatların yıl<ınd• 

eski ha.elde düşeceğ\ııi dün söyle
mişllr. 

Adli,.. ıoe Poliu 
* Göı-elen)n Tekgöz !köyünden 

KarJ Ali oğlu Salih isminde b:r 
genç dün KöprUden geçeren dü~ 
müş ve kalb ekteOOıden ölmüştür. * Kı.ııklı.da Bulguriu cadc.· •• r. 
de Vecd.nin evin.de h"r) 1ngm c• 
ınış ve- hemen söndürü''Il"'fÜ.~tu .. 
Yangmın erosı açık l;ouluna.n k-OT11 
şusu Yunus o~lu İsmıil tarafından 
kasdcn çık.rı:d>ğı sanılma.ctadir. 

İsmail yakalanmıştır, 
* Huc:eyin oğl.u Hüseyin ts

miııie lbir .lursız tl'sloü.d.ır ceız• e
vin:leki 3 aylık meıWtufiyetini 
ikrr.a! ctti.kıten oon.ra evve'.Ui 
gün çıkmış ve dıı>ğru::a ceza e
vin&ki ar>kıı::!a.ıbr•~dan ISaı> 
rir.in Kanlıeada.1<i evine gidc·rek 
ı;oymuıştur Hapis.'lane aşıkıı hır -
Gız ik.açaruen ya:talannuştır. 

Mütele"ik: 

* für müdde~ hııısla 
bulunan İstar..Ou:l me:>usu ve Kı· 
zılay A'/l"'leri kıomit«i r~ı.si Sa· 
de:ldin Uraz dün öhn.üşt.üT. Ce
r.azeı;ı bµgiiın Be'.Jelateki evinden 
lkaldırılocak ve Ar.ıa.tt:ı-:ı.ilıisarı 
lll<"Z:ırlığına göınüloooktir. Ça'.< 
kıymetli ve değedi 'bk zı>1 olan 
&:deddin Ura:ın ötüm:üniı tees· 
siirle lk.arşılar ve ailesine derin 
taziyeti.erimizi .ıu:carız. 

* Sivas md.>usu Bay Afxlur
ra.lırean Naci Demirağ ista.n;;)ul 
K:z;hy Fı;ikara Aşcıcaklar:nın üç 
güdük masrafı.na td.<a':.iil et-• m<:f< W:ı~e va-det.tikleri ı:ı.ooo li-
rayı Kız:lay me-rkezine yatır · 
ır.ışt:r. ------
Ankarad"' bir 

aile ,. -
tac:ası 

Ar.ikanı, 2 (ikdam m:ılu:·birir.
d.n) - Marr:akta otu.ran Kaır.il 
iw.inrle tir sıdam karısı Fikriye
yi ar· .dan ılcıs' arak b.ı

çı.ıı<:a 6 .) crindcr. yaral.ıra:j ve 
ölc.urnc _ tt:T K.~:uuıç kr..<.a 'bun
dan ~-a çok sev~iğı kan.,ı~.ı.n 
ce~edir.ı bir )"'O!"gar:a s.ırm .. j ve 
i:ı:\ Uıü brtup ya~~ğa yetıımş ve 
p<>lıse gidero'.< teslim ·llmuştı."T. 

Bir çc~u.k baıb"ı olan Karrı.ı. 

m1.11."1ik~mesine oogıün ağır ceza
da cii.nnürr.e _L'ı.tıt kan.u.nuna göre 
:OO;:lanılm:şt:r. 

swa.ş ruJ'.<kında henü: bir haber 
gı lır:edi.ğini bildirmcı::ıte \"'El ja. 
por. idıdi~mı •güya. kaydiyle 
te!uarlarr.aktad>r. 

Yeni kostüm'ü, sarı suratlı bir 
ad.l!Jl'dı. Haline baktıkça, hapis. 
haneden yıeıİi çıkmış olduğuna 
bükmcd:leb:lirdi. 

_ Affeders:niz, diye kekel.edi, 
87 nwnara burası mıdır? 

Tarling adamı ceketinden tuta· 
Bu sözü öyle samim.yetie SÖ7· ,. 

1 di k~ Tarling:n kalbı sa.ıki o-
r".dl. ! 

Tarlmg durdu, kulakları çok 
hassastı. Yavaşça sordu: 

- Birisir.i mi 'bekliyordunuz? 
Genç kız şaş:.rdı. 

I 
rt.k kaçmasın• mani oldu. 

- Sen burada ne arıyorsun? 
diye soNlu. Elinde ne var? 

TarEnğ ıcam•n elindeki şeyi 
kap~ı. B.ı bir anahtar değil, aca-

- Eğer tı<>rhangi bır avu .. tatla 
ı:orü mek i,temezsenız banı gu. 
veı: bl'."rs:n z. Eğer baş:nıza bir 
i gelirse. ben s:zc elimdeo gel
CiJi kod r ya:-dlJn e'.mek ıster•m. 

- Çok çok minnetta · ızim. 
S·zi iyr kal'jı· ;nad.ğım<!an do
l v• şimdı çok rnaocup buiunu· 
yorum. 

Genç kld:n ikı elini uıaıtı. 

Tarlıng avucunun içme aldı. Ka 
dnın gözleri ya~lanmı~tı. Bu
nun la berı;btr kcnd · slne h2 'm 

'oldu ve mısa!lrlni kendi kü;ı..k 

ııalorıun• gö\ü,dü. 

ı 

- İş.mi bıraktım, dedi, fakat 1 
)~i b•r çok iş tckt.fleri oldu. 
Birini kabul c'ti.m. Fakat hafta 
ı nunda birı.ıı dinlewnck i.:;tıyo
rum. 

- Hayır! dedi. 

- Bu apartımarxla s'.zinle be. 
rabcr başka k.mse oturm•yor mu? 

- Evet. bir kadın burada yatt 
yor. F•kat akşamları dışarıda ça
lişıycr. 

- Onun da anahtarı var mı? 
Ger.ı; ~"" -başını SSJ'.iladı. 
T Jrling ayağa kalkıı. Odet .. 

j\ır cüsse~i b:r adamın nas:! bu 
kad1r ç1liık ve cevval olabilece. 
ğine hayret etmişti. Tarling gü· 
ı ültüsüzce sofayı geçti. 

Methal kapısının önüne geldi 
ve kapının topuzunu tutarak 
birdenbi~e kendine doğru çekti. 

Dışarıda Oulwı'3.11 'bir adam, ka· 
pmın böyle birdeılbire ;ıçılma.sı 

üzerine hemen ııcciı..dl. 

yip şeki:de b:r aletti. 
Tnrling adamı şiddetle içeriye 

doğru çekti: 
- Gir b1k1ltm, gir içeriye) 

- Hemen kollarını kavradı ve 
üzer: nı aramağa ba§ladı. İki ce
binde:ı bir düzüne kadar yüzük 
çıka. Taş'arı kıymetli ve h!tla 
üzerinde Layn rn.ı~nzalarının e
tikoetir.i taşıyan yüzü1ı.ler .•. 

- Vay, v•y! dedi, yoksa Ri. 
de.re hed:yeler mı gönderiyor? 

Adam ne ırapacağ:nı şaşırmışt. 
Parçlayacakmış gibi T•rlin'e ba· 
k•yordu. 

F Akat Tarling sükiınetle dıe· 
w ki.; 
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Mülakatın 
akisleri 

- Bııttanfı Birincide -
Dün aft<ışamlti Ankara ra.:iyo ga

zete.· i Acı.ana ~ dair' 
neşroluıı.a.'l rasıni te<bliğin met·' 
cini ola.J±ı.L<taıı soora e~ 
demiştir ki: 

•- Mül.1kaotıta açik lblr yürelcle 
kx>n~tur. Bu aç.iL lron.uş· 
ma Tibıkiye ile İnıgiltere o:r asm· , 
da.<i <bııı!.Uk w kı.rş:..ldı anlayq 
bağ:.rmın bir kat da.1-.ı lwvvet • 
ıL=esi?t" vocile verdiği içın 
'I" •ı. milleti bwıu me.'ut tıir . . 
~.~olSC daraılıı 1uııqalam;ş-IJ:r. 1 
'l'ürkıyenin kurld.uJıt gür.den- I 
bt:ri g:.itt.ı..'ğü politika cyu.rdda 
s '\ <liıa.nda su.Ilı. esasma.. da· 
yanmıştır. 1939 da haıp ı;atladığı 
zamar.ıdan.bei degl;miyen \)u si· 
Y""e't ılıb iht.iro.:ı..e 'kıa.rşı hr.ı.u 
bir ta~ w.l..ık siyase~i ile l.ahkim 
olllllmlJli ve Tü:•.uye bü:.i!n ahit 
lerır.e, öut:ü11 ciı:ı;;J.uı'.darrna sa
d·k l;.:ı~m•,1tır. Hamin dorüıı.cu 
yıl.:nda da bütün !b'Uhranlara 
rağrr.en lbu a.çi.<.lfata wam eni
yor. 
1-J"ana mi;.Ialaıtında, bu d.ya
ı;elir.in ooy ri Türk dev!...ı acu.m 
ı..rı taraflnaan izaıh olunmt.:li V.? 

Çörıı;il lıı:giJıtere 1ıi.J...Uma.lııi:l 
bu p:-Alitik.ayı sıempl!t.i ve tam ti: 
anlay:ş.a taıkip etlı!:ı.rJ k.eı.diltTi 
ne tunın ·etmiştir. Dw:'un. ger.e 
sçL< ıbir y<.ı:re!<.le in.celeı.m.ş 

ve tar.aıflar t<>aslı nıcJ.•tat&r iJ!te
rinde görilij bırliğır.e varını.şlar 
dır. 

Ma"ümılur ki taı-a!s:ıı Türkiye 
uımumi •ba.kınıdan k.er.di w.ıa.ı:ur 
e:nniyc1:ini •kuvveılendicmet.< az· 
min.aedir. Aı<l;ına 1.ıorltrar.s:.r.da, 

ıbu ıe-:ıarüi emniyeti !wwetıen· 
dırır.e<c için lı1.5i4ere ve Amerı
kaının yı;.paca!Jarı malzeme yar· 

1 
dıırur~11 miktarı ve şekli ha.liun • 
da da mut6liıi>< Ka..uım~ıt•r. Gö· 
rüşmc'.er~.;.n her iki taraf dev· 
let adamları da memru.mduTlar. 
Meır.le!kctimizin kıııa bir misa· 
firi olan Çör;il dıü.rrya tr.riıiıi~e. 

u:.ımli, iı:ıı<leli ve \-ata.ruever bir 
devlet ada= olarak geç<-cek bir 
şııır...,iyetlir. Framan.m V{iktüığü 
ve lngUt.erenin sı.!tıldloğı günler• ; 
d., ~iliz milletir.in sit"Jmedeıı 1 
ve yıhn1>oa.n harbe devam azmin. 
o temsil vtınişti. Buı:ıJada ker.. 
di Wzlerine, imzdlarına Tia.ye· 
tinden hıçbir zarr.ııo ayrılmryan' 
TÜl'kıye ce onun bu azinı ve ira 
desini taı:ı~iııden Qıi\lhir uımail 
geri ~ır. 

M. Ç&·çi! >ki meml.ekıet ara· 
smdı:lü ci:oınluğ:u:n. .u:ı:wıyecine 

imk.an luı:a. I .yan m..ı.akereler· 
le i:kıtifa e'"._miş maj ~ tP lr .;:il.te 
re J<ral.:r.rlan Milli Şeıimize bir 
mesaj ve Ru:ııveltlen se:am ve 
scmpı.ti getirera.<. iki devlet şe
finıı:. k-:ymetli nezaketlerini iz· 
hara vesıle vernıi~tir. 

Jlu miiü.1<at~a "'' milleı arasır.' 
da:i dosUuık bir kat daha k.uv• 
vEt ıbulrr.uş ve her iki ıaraı da 
birltr.ni giıLüm:;eyere.< aynlmış
lardac. 

Bu s::lbaıh gaze'.eleri okuyan 
Turlcıer A<ıaııa. a ka:ı:la.şa."1 

Tü:'.; ve İr.giliz uevlet a~amlan 
ı:..n gözl.cırir.ideki gülıilin1>e) i,Le 

güKm.,ediler. Bir gür., b<itı.in 

aıu.nya ıçın öz.le:iiğirr.iı bariş 
yeni"-en lku·ruılıu:r.caya ka'.lar bu 
a~ü yoiiıreıldi kıor~ma sulh ta
rihinin sayfalannd:iki üstün 
yerini daha genış ö19üd~ a.lııca.ı.. 
tır.,. 

Ru!'lar Sta 'ingra :l :l t 
(Baş tarafı 1 inci 1&yiada) 

çok büyük üstünlükte kuv-vetler
le Alman müdafi'.erinin traktör 
f1br>kas1ııdaki son kalesine hücu 
m• yeniden başlamışur. Düşman 
ııece, ş:md:ye kadar sıkı surette 
tutunmuş olan on birinci lkol-or. 
dı..-nun müdafaa çenberini bil'Çok 
<:oktada yaı;maya ve kı:maya mu
vaffık olmuştur. 

Kaikasya<lan orta Dona ka.dar 
olan cephede ve ayni zamanda La 
dog• gölü üzennde, ordu:arımız, 
çok çetin müdafaa sıva~ları ver. 
mektedirler. Bu savaş"'.arm şidde
ti, muhte!lf kes:mlerde daha zi· 
yadc fazlalaşmıştır. 

Moskova 2 (A.A.) - Reuterin 
hususi muhabiri Harole K•ng ya. 
zıyor: 

Çörçll Kıbrıs'da 
dedi kı: 

(B8' tarafı 1 inci sayfada) 
Başveki! M. Çörçll Kıbrısı ziyaret 
etm:fİr., 
HükUınet erk!nm• hitaben ı;öy

led;ği nutukta M. Çörçil M. Ruz· 
vC:hn cMü1tef'klerin gayesi düş
manın kayıtsız ve şa.rts~ teslim 
olmasıdır• sözünü tok:rıırlarnıştır. 

B:!ivekil Türkiyeyc yaprığı zi. 
yarel halkk:uıda da şunları söyle
ın-!şt!r: 

cCumhu:rrel.si İsmet İnönü ve 
Türk:ye hü.kı'.ımeti erkAnile çok 
~eref'i bir mülakatta bulundum. 
Türkiye ile münasebetlerim!zin 
son derece dosone o1duğunu söy 
inmekle kend:qrJ lıahtiyor adde
der' m. Türklerin pörüşleri b'zim 
görü~leriJnizin aynıdir. Türkiyeye 
umumi müdafaa emniyetleri ;çin 
lktidarıınız d•hil'nde olan bütün 
va.;ıta!arla yardım etmek niyetin 
deyiz.• 

Çörçilin Kahi ·ede· 
i beyanatı 

Londra 2 (A.A.) - BOC. Ad•rıa 
dan uçakla bu:-ayn gc'.m:Ş olan İng 

!iz B•<ŞVt:i<l!.i M. Çö-çil gazetecile
re şu beyanatt1 bu:unıml{!Ur: 

- Konu~alar umumi dünya 
vazöyetine a:'t'. Müh'm v~ ~m
nt'n!j•et verici neticelere vardık. 
Tüı''.dye ile İngiltere arısın.da ye. 
niden canlanan mütekabil emn:
yet, hüsrür.'yet, snıırat' ve kar· 
şılıkh ınlavı~a.n ııe•ek Büyük Bri· 
tanya ve gerek Tü··k"ve halkının 
istifade edccd<>:rlnc.hı ~phem 
yoktur. 

B. Çörçil beyanatında. emsals>ı j 
Rus muzafferiyetlerinıden bahset. ı 
mış ve bu muz1f~er:Yetlerln, Al
manların Q,\a.!"a·~<I jsı'Ja elmelerİ 
tehl'kesin· uıak'..aştırmış olduğu · 
mı kaydetm'ştir. 

İng:liz Baıvekili, Ş:.:OO·lı Afrl
kadaki harekata da trınas ederek 
S<•ki:.inc! o:dunun Tnıusa peln;.e. 1 
si, m'hver kuvvetlerinon ş·.mali 

Afr'r.ıadın atılmas:·nda mühim yar
dırr.ı dokur.acağ•nı 'öylrmiş ve 
sözlerine şöyle dev·'lll etmiştir: 

cTunusta önümüzd·eki •Y':aor ve 
hatta hafta1ar z,rfındn çet'n mü· 
cade'eler o1acak~ır. Fakat net'ce
de gerek ltalyanlan ve gerek Al. 
ma:ıları Ş'mali Afrikadan toma· 
men atacağımıza emınim.• 

Harp bu yıl 
(Baş tarafı 1 inci savfadai 

old.ı;ığu manasındadır. Bu mevzi
lt.- Ciphc hat!.:nı k!saltt.ığı iryin 
c!Mıa ıecdedir. 

3 - Harp bu yıl en yüı1osek 
ha.ddir.e vara.::aktır. Bu keyfiyet.' 
üç.Ü pakt devlıetle.ir.in bu.gün el· 
Jerin<k bulunan· hareket !'levzile
rinın daha mü.k.emmel olmasın·· 
dan ilEri gclıneı::tec.ir. 

An.kara, 2 (Ra.:i)'O gazct~i) -
Alma.n.ar 943 ilk;,aıhar taarruzu 
içın şırr.ıdiden doju cephe.i~e 
yığ:ııak ve na;;.liyat yıı.prr.ağ• 

haşJamışlarci.lT. IıklOO.'ıar t.aarru
zunu"t geçen yıl ol:lu.ğu gibi ha.zi 
rar.. ayır:da değil martın <,ıJnJ.arın 
da veya rıisan içinde yaıula.cağ 
sanı!maıld;.c.dır. .ıbtırı&oatla cılı. 

üç ordu şimdi.den cepheye gön 
der il rr. iştir. 

is•aubol A!lllye Birinci Ticaret 1D2h 
keınes4ıden: 9t3/597 

İııebolu limanın ballt A!ı=I, Flk 
rt ve Sabri Karaka7aıuıı sahip ye Al 
met AkJ"vl kapta.Dm aüver oldulı.: 

(108.10) ıra:vrı •afi ve (tt.19) oafl ı 

nıı11oıu1r (Karo.kay&) molöril bursa 
rınanı~dl!n 189 ton :rtıııUnü ahıra~ 

İstanbul& ırelmekt. iken ıI/1/H3 ta 
rlhluıl, ı-eı.ılrdlll kazasına atı r&Poru 
alınması me*Or molör bpl;ııu avu- ı 
l<alı Lizarakl Kllrkçllotıa tarafın

dan ıst!da ile lslenm'4 olmalıla mo
lör Ye 7tlkle aük:ılı ve bu işlen sa· 
~arı. horkesin raporıın •lınacaiı 11/2 
/ff3 PtŞtmb< cliııil aaat 15 de mah
kenıedt hazır bulunabllecefl itan olu-
nur. (8710) 
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Sultan Reşad, yalnız b r me
selede İttihatçilsra da7anrnak ia
tedi. 
Mebwıan meclisi reisi Ahmet 

Roza bey, Ayasofy• meydanında· 
kı kasvetli bir manzara arzeden 
Adliye clalres:nin b"r köşesine sı
k•şttrıimiş olan (mebur;an daire
s:m) beğenmiyordu. M.ıclisin, 

büyük, ve müstakil b:ıt binaya 
nak:in' ist:yordu. 

Ah:nct Riıa be-yin ar-ıusu, ni·" : 
hnyet (Çırağan saray>) üıı:erinde 
tev1kkui etti Ve bu saTayın, me
busan m<>Cli,;ne tııJıs'si ;çin Sul
tan Reşada h•ber göndeT<l'. 

Padişah fena halde yüzUnü 
ekş"lti· 

- Nas•l olur?. O sanıyı mebus 
lar• tahlis r:dcrsek, 2ivaretlmize 
gelecek olan buyiik hükümd>rla
•ı nf"TC<k! misafir edeceğiz . Me· 
huslnra, başka L .. saray ıalııs's 

eıl'lsin MaamaC:h, i:Po edeııler 
le istişare edcl·m.. diye cevap 
verdi, 

Bu cevap, Ahmet Riza beyin 
!!Ü<:Üne gitti. Armsunu tekTar ve 
hatta bu husus:a isror etti. 

Sulan Rc·ıad. rnukavl'.met e
dem 'yeceğ:ni anladı: 

- Ben 1 aTzuınlR ve!'rr.1yorum, 
Fakat mademkl öyle htmiliyor, 
istedikleri g'bi o!sun. 

Demeye m~cbur kaldı. 
Asıl dtkkata şayan ohn cihet 

şurasıd•r ki, Ah~t Rlı..a bey 
pad'şahın bu hususta1<1 muvab
kat:ni beklem•ye biıe lüzum 
bile görmemişti. Pad'şahın, icap 
eden ferle · slşare e:rnesine mey
dan kalmadan gaztelero havadis 
şek:Jrde birer mektup gönder
miş; (zatı şahanenin, Çıragan sa· 
r.ayını mebusla:a ihsan buyur
duğu) nu, derhal ilan etm!ştı. 

Sultan Reşad, Ahmet Riu. be
yin yaptığı bu emr:valde, 80ll 

derece müteessir o'du. Fa.kat bil 
toessüıi.inü, ge>ıe kendi husd 
adamlarından b:ışkıısına izhar .
demedi. 

Aradan çok geçmeden, koca u 
r3y cayır cayır yandı. Ve Yangın, 
Ahm€t Riza beyin ikamet ertiğl 
da'red<n ~ıktığı •ç•n, bu zat aley
hinde uwn zaman devam edeıı 
b:r de<l:kodu mevzuu halini al
dı. 

* İtlihatçıl.;.r, (Bobıa!i baskı· 
nı) r,.dan sonrı, artık hükiımet 
idarc:;inı filen ell-eıine alm.ış'.ar 

dı . Ve işte o ztn.an. Sultan Re· 
şodda hlsscdil r dcreccd.e b!ı' 
tela1 başlamıştı. 

Padl~hırı bu telaşı, ~ps'z 
değildi. Çünkü bu htiküındar, 
eıı büyiik ı!<i yüz;ülüğünü (Hür
riy.et ve iti'iıf fırkası) iktidar me.
k'.:ne geldiği zıman gösterm ştı. 

Bu fırkanın balşlıca b!ınisl ol
makla şöhret kazı.nan meşhur 
(miral.,y Sod>k bey), İttihatt( 
!arda• ayrılarak (Hızib) t~ltill 
ne kalkıştıffı zaman, Sultan R.,.. 
şad 1tthatçıl•ra bir cemi~ göı 
tcrmck isl<m'ş. Sadık beyin İı 
knDuldan çıkarıl!Jl"JSı lçir, Mıh 
mu, 9evket P'Ş'>' haber :ı· .. ı.• 
misti. (atkası var) 

%Avf - 19!5 - 19?8 :rıl•nda Mill· 
p Jtlmun~u =~:: .. ~r •:"".....:I; •at& 

l llm meıı.teblnco ıldıaım ııelıa ~ 
m.emı .\a•t-f' .. um. l' ·n11Jhu C•ı.'ırta.cıı

fım'an e"tclsfnin hiık':nü 71J1ctur, 
181 No. Muitafa oflu Ali "l\·t>O<t-1 .. 

Sahibi: E. 1 Z Z il: T. N~rir•t 
ll ·rı•ktnrd: t•f',•d.-t M.1tt•hll~•n 

J!isıld:ğ: yer: Son Telı;ır1f matbaası 

E.T.T. 
Umum Müdürlüğünden 

1 - 810 aıl d ı ...., J m/m kt.luılı!ınıia ııw.l&teı:r ~liaf.ıla cam paaarttlı4 

oatın &1111to.kh. 
ı - Muvakkat t..mlnal mo.k.tuan 60t ııracı.,.. 

S - Pa•ar:ık 15/2/1843 pınarte-<1 rilnll aaaı 15 de Rfı lro han bin.......,. 
~1tncl kafırda tortana.r.alc: olan komlt: 1on. muvaoehf'Jlı:.de JJpılacakttt. 

t - istekllkr:u ı .... a•mıda pzras • leni ed•tın kM> olan ••rtname\erl al· 
ma.lftl'ı ve muv~kkat temln.a.tlpıırtte mua J'U l"ÜD Ye aa.atte k-omJıqronda bUIC' 
bııJımmaları. (1019) 

lstanbu1 Meb'us Seçimi Tertip 
Heyet:nden: 

t329 QŞdı mebıu 50Çlml kı.nanu ııa tevf:kan ha.ırbn:ıı" olan esu def. 
Wr'~ bug:ün ş.~hir kazal•rile millhaka i ka.z:tJ.arıDda nahiye merke:ı:l:rl ~ 
la.nna '\'e köy vdala:-ına talik olunmut tut'. Deftf.rler 3/ı/1943 a,.ı .. hinden UA .. 
baren '1/2/19-t3 nkşamı sa.r.t 18 e k"adar ~ılı ka'.acaktır. 

Vatanda'fları..n cfffLerJ•f:'bl asılı k:ı lacatı bu ~ &ün ıı::ırtında. tıkam~a .. 
Lan.nıttn kf'ı bu.lunduto nahTTe mer keılerinde k-endi m.ahalltlerlnJn dtfleı 

k:re 1anh:t v~y.\ mükerrer ya:ıılmış ve ya blç ya:rıt.mam·" v~ya ı dı yazılma· 

malt tazım I' lrken yuı1mış olduiuna dair JJerl rür,.ceklerl uı,.azbr i ·tıanb'lıl 
Belediy .. ;nde h' r pn lopla.nlt batındo bolıuıan mebus "'ç ml ldt:, henU ıa. 
:atındau dini tılletdııtr. 

Kanan hükümlerine ı:öre dtfl<'l"ler askıdan kaldırıldıktan ..,nra IUrac l&o 
dltlannın dlntenme~J mümkilD olaDl.17 aca,tm.dan va~ların h'•n.:t &'Ött ha• 
rckcl t)"l<melerl lilxumıı lUD otımar. UO'llı 
....................................................... -. ... ...._"' 

ı~tanl ul Levazım Amır •• f.~11den / 
Vertr~n Aıı;lterf Kı'PA• İlitnf""'-..J .. 

BllQmum mabtme Ye amele ile lt9llıtı müleahhlılloe aıı olmsk öse.-e ııt 
ad"* &Dbar n bir ıı.ıeı p•VJ•n ıu_. Jıaıı&lı .. rna ekslllmeye lmnmuıtllll'. 
!Mıesı S/2/943 ça11an1>a cllnll oaat 1' de GeUıolo. ı.ı.e<t 5alın alma t<omı. 
J'ODDDda ,-apılacakhr. K"'lf b!'detı H, TIO lira 6$ kuru, lrall teminatı 11.tı"f 
llradtr. Tal;ple•ln kanuni veslkalarllo t<kllt nıekluplarını lhrle oaallnclen blw 
1a~ evvel komls7ona \"ermeleri. (!%1! - 6111 

sııamum -lumt, amele ve ltçlll tı muıeaı.ı.ı.ııne aU olma]( ıı.ere Ilı. 
adet an.bar ,.e b;ı- adet paVJOR ln,ı:a.sa ka pah ıa.rtla ek•!llrueye konmU4tU'f'. iha,. 
lesi 4/2/90 peflembe cunii oaal n d • Getlbolu ul<erl salm alma komi•, .. 
nundt. yapdacaklır. Keşif bd•ll H.77 O 11ra 65 kul"Q killi teminatı 11,917 ıı. 
radır. Tatıpterln kanuni ve 1kalartte 1 ekl•f -luplannı lluole S>aUnden lılt 
sa.at evveı komh:yona vennel-rl.. Ct!13 - 618) 
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ve 
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SÜMER BANK 
YERLi MALLAR PAZARLARI 

MUESSESESI MÜDÜRLÜ~DNDEN 

Kızılordu Rostof etrafında ş>m
diden büyuk bir çenber çevırmiş 
bulunmaktadır. Rostoftan Kuban 
ve Salsk doğrusund, ka!hn ce· 
nup demiryolu kesilmişt'r. Şimal. 
den Moskovaya doğru giden baş· 
lıca hat K•mensk'de kesilmiştir. 1 
Rusla-r üç !koldan Rostofa doğru Erkek "• ka~ın ll•llkterlle ipekti bdm ç...._pt•n llerotıu ile Bahç.,kapı m&11'2alarımuda ehvta flaıtarla 
ilerlemektedirler. Bu ~ehre ı ; 1 ki. j oeı-l>t't ••lı•• çtkarılmqltr. 
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