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GOZ VASLARI 
' 

Büyük edib ve güı;ade raınanctmız 
ETHEM iZZET BEN1CE'n1n 

Bu layemut eserinin 
0Ç0NC0 BASKISI ÇIKTI 

Tanesi 125 kuruı. tNKILAB KİTABEVİ 1 
=-- Yuı itleri telefonu: 20203 PAZAR 13 BIRINCIKANUN 1942 
Sene 13 - No. 4436 

idare iflerl tel~u: 20203 Flatı 5 kurut 

:-- • 
AHK BE 

Sekizinci İngiliz ordusu 
tekrar taarruza geçti 

Ameri.{a harbiye nazırının 
Tunus hakkında beyanatı 

On Üçüncü Tasarruf Haftası Dün Başladı 

Basvekilin nutku 
t 

''Her Türk çocuğundan günde bir kuruşluk 
fazla mal istihsal ve bir kuruşluk noksan 

mal istihlak etmesini istiyorum,, 
"Tuttuğumuz yol Türk iktisad yolu, varacağımız hedef de 

iktisadi istiklal ve Türkün refahıdır,, 

ı··············································, . 
Kahire, 13 (A.A.) - Alınan nu tebarüz .. ett~~m.i.ş ve Darlanan 

l>lr habere göre sek.Wnci İneill.z yardımını ovmu~tur. . 
2 - Trablusta Alman kuvvet .. 

lerini Dnha etmek. Milli l 
«Birlik ue berc.berlik halinde 
yeni hamleler ha:zarlıyuruz, 

bu hamlelerin orduları dana 
tozla ılltı•ad alc.lnında ve bıl. 
uaa~a teknık bıtguer Utt teRUIR 

ıfler sahaaında ıo,,lanacokıır» 

ordusu Meraa Diriga•da tlddetle hü Nalzır «D~d~anb .. muhkave1~etı ...-.:..ı durdurnıasa ı ı, ızım are talı. 
cuma g...,...-r r. 1 . k. l rd d . t • 

3 - Şimali Akdeniz yollarını 
açmak ve bu husu~ta İngiltere 
ile sıkı bir ifbirligi yap•ak. Load 13 (A.A ) - Coluınbla mı:& ım ansız o u uı> emıf ır. 

_ _. ra, ., - .L. n. ıuhabiranin bil- Bütün harekat bir sürpriz şek Stimaon, şimdiye kadar vuku. 
bulan hadisatın beklendiği gibi 
cereyan ettiğini, bunun bir baı
langıç olduğunu; şimali Afrlka
dan tam ve tafr.ilatlı malumat al
mak güç olduğunu. bunun mü -
nakalatın güçlüğünden, sun'i 
manialardan ileri geldiğini bildir 
miıtir. 

r.uyosunun .....-uD'e • • , 
dlrdiğine göre Elageyla'da teati edi imde. yapılmıt.ı~ .. tt f'k k 
len top atefl &ltt:Y:çc ıiddetleomek. St~eoTn faye ldmu e : l _ud~· 
tedir Bu top at1!9I devamlıdır. vetlerı unu•a sa ırma_s~ ar • ı-
. Londra, 13 (A.A.) - Şim.~ ler Alma~l8:r'~. Tun1!sa. ıy.ce yer-

Fra "'L..••---ında bulunan mut. leıeceklerını soylemı~tır. 
nsız 1-UT11&&& b" y f'kl . 

tefik umumi karargahı tebliği: Har ıye na:ı:1ırı mh:.ıtkt~ ı. e~·~ 
Ş~-• M "urda kesimlerinde pek yakında ıava a ımıyetını 

11•111ll ve eJ ed ki · · F l · ıınllı • ..... 1;;1 iki kal"§I taarruz elde ece erını, ransız arın ıf 
:Venn ,. ...... • b• I!•' • k d 1...1 • 

ın ff k~ ede püs.kürtülmüftür. ırngının pe can an o ongunu, 
uva • Y L.. • b' ı· -· · · k. f tt" 'l Almanlara göre 
Royte- ajac1aının muhabiri 1ru bu IJ ır ıgmın ın ııa e ırı ece-

taamıxlarenın küç:"k .mkyasta taar- ğini söylem;ttir. Berll~ 13 (Radyo) - Londra-
ruuar oldujundan bahsctmeL..-tc:lir. Sti.-nson Amerikan tayyarele - dan haber :verildiğine gÖre dün 

Am ıır·ıka b1rb·1y 08Zlrlill0 rinin. hiç olm.~zs8: Alman tayya. çıkan Times gazetesi Tunusta müt. 
11 .J relerıne mu&avı olduklnrını teflk ordularının vaziyetlerini ince-

bgya ntı bild inniı ve S?n günler içinde 42 lemektedlr. Bu gazeteye göre ge. 
Londra 13 (A.A.) - Birleşik Mihver tayyaresinin kat'i, 10 rek İno..j}lz ger~ Amerikan kuvvet. 

Amerikan harbiye nazırı Stim - adedinin muhtemel surette imha !erinin vaziyetleri tııhmin edildlğhı
&On Tunus harekatı hakkında be. edildiğin;, müttefiklerin bu ftrada den çdc daha berbaddır. Royterln 
yanatta bulunmuş ve iyi mahi. 17 tayyare kaybettiklerini bildir- muhabirine söre mihver ~ 
mat almıyanlar tıuafımlftn yanlıı mi.3tİr. . . • Tunus içerllerine doiru ilet-kanekte-

••t lealar aerdedildifini söyle - Amerikalıl&r hava hakım•yetı. dirller. Tumdtalri mukabil Atman 
m!' t~ 'lİ temin edt.r etmez baılıca üç cl&'l'be9~ Mıç azalmamı.tır. Büyük 
mış ır. ·· h d f '"d'"J kt• bl --'---..aıe ·d d"l mih Stimıon simali Afn1cada mut- e e gu u ece ır: . r n.ena~ r are e ı en ver 
t fik harekatmın tasarlandığın - 1 - Tunushn Mıhver kuv - on:lwarı müttef& orduların cenahı. 
dea:ı bir ay evvel başlamıı ~~sokulmaktadır. 

Amerikan ucaklan 
' 

Fransada Rouen 
şehrine hücum 

ettiler 
Bu bomba uçaklarını 
300 İngiliz av uçağı 

himaye etti 

Sovyetler Alman zayiatı 
hakk nda hususi bir 
tebliğ neşrettiler 

Alnıanlar yeni muvaffakiyetlerden ve yeni 
taarruzlara giriştiklerinden bahsediyorlar 

Bedin, ı3 (Ratlyo) - Stalln.J ele geçirilmiı veya tahrib edil
ıradda birçok Sovyet muharebe mi§tir. 

- Al ri- ırupları imha edibni}tir. Baılıca sa.. Ruslar Stalingrad önlerinde 4 
Londra, 13 (A.A.) - n~ • V&f meydanı tamaın!le Almanların milyondan fazla mermi ve 20 

can ağır bc:mıbardıma_'!__!AYY:.~:= ı eline geçmİftir. milyondan fazia fiıek almıJlar. 
dün Fransa.da Rouen ıaume .u ~Jln, 13 (Radyo) - Sekiz Al dır. 
et::mİflenlir. DüfllUU' avcıları ile çe. man tümeıl Torspez'de ~olşevik Orta cephede Ruslar Alman -
tin maharebeler yapılmııtır. c~nhahına kartı hücuma geçrniıler- la.rdan 200 uçak, 600 tank, 1000 

H·..\ııff«e tanı isabetler kayd~ c:lir. top İğtinam etmiılerdir. Aynca 
dlkmiftir. 18 diifnıan tayyaresı du- Sovyet ere göre 3,ooo,ooo mermi ve 7,ooo,ooo 
iirıUlmiiftiir ,Amen"kalıların iki bom fitek almıılardır. 

1 · 
4 

tayyaresi ka- Londra 13 (A.A.) - Gerek Savyetler her iki cephede Al-
barchm• ve d a.:: 1 pilotu kur Stalingrad ve gerek merkez cep- manların ileri ~ili-dükleri taze 
Jlptır. Bunlar an n n helerinde Sovyet kuvı.-etleri ta - kuvvetleri yıpratmaktadırlar. Şid 
tarıhnıflır. . rafından yapılan büyük taaıruz- deti gitgide artan Alman hücum· 

Adedleri 300 olan İngiliz avcı lar neticesinde Almftnların uğra. lan defedilmektedir. 
~rı Aaneftkan tayyarelerine yar mıt oldukları müthiş zayiat hak- Velikilukide Almanlar bey. 
dım:la bulunmuşlardır. ı kında Sovyetler hususi bİT tebliğ hude hücumlar neticeslnde 1200 

Bu 300 avcı taya resi dört. bu~.uk neşretmişlerdir. Bu ·tebliğe ~~e: ölü ~ermiılerdir. 
aut mütemadiyen Manı denı.~I uze ·ı 25/11/42 den 11/12/42 tarı~~~~ • ~Jev~e .Al~n. müdafaasının 
rlnd gidi gelm~er ve dı: ::rıaf.l kadllr Almanlar 169,000 olu, ta ıçerılerıne gı.rıterek dütmanla 
larv~Pt~cmıiflerdlr. ~ 75,000 esir vermiflerdir. 1000 tay şiddetle çarpışılmaktadır. Alman 
lifç bir kayrba ~aınamıılardır. yare, 4000 top, 2600 tank, 5000 lar ağır zayi.ata uğramışlardır. 

makinelitüfek, 3000 havan topu Bu mıntakada büyük Rus grup 
tahrib edilmiı veya ele geçiril • ları Almanlara müessir surette 

Japonlar bir Çin 
ordusunu tamamen 

imha etmişler 
Cenevre, 13 (Radyo) - Nankin 

den hild lrU:IŞne ı~re Çinlile ile 
Japonlar arasında uıkubulmakta o-
1.n ınuharebe Japonlar için müsaid 
bir ıelritde l~lıaf ed:yor. 4 üncü 
Çin <M"duau tamanıile ~mba ediL 
in\~· 
---:r•ır. 

Bir Türk basın heyeti 
Hindistana gidiyor 
Ankara 12 (Telefonla) - Ya .. 

IEıı.da Hincr111tana bir Türk matbuat ...,eti &Weceldir. 

mitti hücum etmektedirler. 
liu zayi.atın dörtle üçü Alman- Stalingrad ;ıarbinde tuzağa 

fara aiddir. düsürülen kıt'alarına Almanlar 
Merkez cepheainde ayrıca Al- botuna tqıt tayyare1erile takvi. 

manlara aubay ve et olarak ye göndermeğe uğra~maklftdır • 
75 000 zayiat verdirihniştir. lar. 38 nakliye uçağı düıürülmüı 

Harb malzemesi bakımından tür. 
Almanlar ağır z:ıyi.ata uğramıt- Son Dakika 
lardır. 

3 hafta süren St.alingrad mu - Londra lJ(A.A.) - Dün ge.. 
harebelerinde 350 si nakliye ol- ce Alman radyosunun haber ver. 
mak üzere 632 tayyare kaybet - diğine göre sayıca çok üstün 
m.işlerdir. Ayrıca 105 tnyyare e - Sovyet kuvvetleri Kalininde Al

man hatlarına hücum etmiıler
le geçirilm:ftir. 

2000 tank, 3000 den fazla top ~i_r_. ___ ________ _ 

Tunusta dünkü vaziyet 
Vaıington, 12 (A.A.} - Har-ı Şimal Afrika: Dün öğleden 

biye nazırlığı tarafından d.ün aa- aonra piyade taraf~ndan deatek.. 
b&h netredilen r&loolDİ teblıi: (On.mı 3 dncu -.ıylıula) 

. 
Sef . 
• 

Çorum, 12 (A.A.) - Milli 
Şef ta.met inönü seçenlerde 
yer aanıntısı scçirmiı olan : 
vilayetimiz bölgelerine git- E 
mek üzere bıı aabah 9 da şeh· : 
riınizden ~yrılmış ve coşkun E 
tezahüratla uğurlanmıttır. : 

\ ............................................... / 

Türk -Bulgar 

Ankara 12 (A.A.) - Bqvekil 
Şükrü Saraçoğ-lu on üçüncü tasamal 
ve yerli mallar baftaaını ~ 
Halkevinde aöylediği a.2aiıdakl nu. 
tulkla açnwftır: 

v atandaflar, 
Milletimizi ve vatanımızı en de

rJn sevgiler ve aay&ılarla aelimlıy• 
rak on üçüncü tasarruf ve yerli mal 
lar haftasını açıyorum. 

Memleketimizde çok hayırlı bir 
gelenek olarak yerletmi~ olan bu 
hafta bize, ferd olarak, aile olarak, 
millet olarak her sene iktisadi alan.. 

11 b t da yaptığımız lperin neler olduğu. 
nu ve yapacağımız planlı iflerln munase a 1 neler olacağını t~pluca gözden ge-
çirmek fırsatını vermekte ve içleri· 

SOf:,a 12 (T.P. ) Türkiye mlzıddö hızı artırarak evlerimizde, 
Cüınlnrlyeti orta elçisi Vufi Men - vatanımızda yeni ve iktisadi layı. Şükrü Saracoklu 
teı, busiin öğleden ıonra ilk defa leler yaratmaktadır. lerl bu Nd!.adi yolda da muvaffak 
olarak BUigar basını meJ\$ublarını A.Jkadaılar l im n · d tut • o anm ıırrını e et"ın e uyor • 
kabul ederek, beyarıatta bulunmut- Cümhuri..-timizln her.ke.,.e bilı" 1 ç·· k .. b ı L::a!! b' d"" 

Et-• -ı:. kral B · b ekil ;,~ ~ • ar. un a u a r UUU1ft ar uf111an-
tur. ~I oevv~- O~IS, ~F nen büyük davul her manasile Türk lık dünyuına k-...ı bize l.tikW 
D:-. Filof ve-dıger r4=flmı p.luiydlet' olan dlpdh-1 bir Türkiye yaratmak- muhareltelerini kawdıran biTlik ve 
tarafından kendisine gö.t.~ilen sem tır. Bugün bu büyük davanın biz • berabel'lMı aırrıdır. Onun için bir 
pati ve hayırbahitk te-zaburlerlnl be den en çok gayret ve faaliyet iate • tek yoldan ve bir tek hedefe doiru 
lirtm~. El~ Vasfi Mente,, Türki- yen k<i§eleri daha ziyade iktiaadi hep beraber yürüyeceğiz. Hatta bu 
ye ile Bulgaristan arasında rnevcud cephemizde toplanmıt bulunuyor. yüriiyiq, bu yol, bu hedef, bize, var• 
olan dostane münasehetlerl ve bun- Topraklarımızı aüsleyen Türk genç.. (Devamı 3 iıncü •aylaJo.J 
ların karıılıklı tam blr anlayıf ve 
doğruluk netkesi olduğunu ve du • 
nıımm taha'ldruku için her iki mem. 
leket buınının büyük ya!'arlıklar 
gösterdiğini tebarüz ettlnnlftir. El
çi aözlerine fU l!Ufttle hitam ver • 
miftir. 

« - Kıymetli Bulgar kavminin 
milli çalıfJtla tarzını ve inkipfını 
daima takdir edenlerdenim. Bu gü. 
.zel lkomıu memılelcette vazife gört
ceğimden çok m~rnnunum.u 

Amerika Rusyaya 
ittifak teklif etmiş 
Berlin, 12 \Radyo) - Birle

tik Amerikanın Moskova sefiri 
amiral Sandley Sovyetlerle Bir
leşik Amerika arasında bir itti. 
fak akdi teklifinde bulunmuıtur. 

Napoli ve Torino 
tekrar bombalandı 

Kahire, 12 ( A.A.) - Orta· 
tark İngiliz karargahının tebliği: 

Dün, Napoli, uçaklarımız ta· 
rafından bombı:ı.lanmııtar. Rıh
tımlarda ve lımanlardaki ticaret 
gemilerine isabetler kaydedilmit 
ve denize kartı olan bütün kıaım 
boyunca yangmL.r ve infil&klar 
husule aelmiıftir. 

ltalyan tebliği 

Roma, 12 (A.A.) - İtalyan 
orduları umumi kararsahının 
931 mıma.ralı tebliii: 

Dütman dün öğleden aonra, 
alqama doğru, tekrar Napoliye 
bir akın yapını,, l;man bölge.in
de ve ıe}ırin merkezinde ağır ka. 
yıblar ve ha•arlar vukuuna ae. 
beb olmuttur. Sivil halk arasında 
tesbit edilen kayıblar 57 üHi ve 
138 yaralıya yükselmittir. Av U· 

çaklarımız havalanmış ve dört 
motörlü ÜÇ düpnan uçağı düıür
müşlerdir. Av uçaklarımızdan 
biri geri dönmemittir. 

Dün gece Toriııo civarlarında 
Preainone böleesine ve Aıoata 
vadiaiae birkaç bomba atıbmıbr. 

Ecnebi kadınlarla 
evli olanlar 

Teşkilatı esasiye encümeni ecnebi kadınlarla 
evli olanların meb'us · olamamalarına 

dair teklifi kabul etmedi 
Ankara, 12 (Telefonla) - Mecliain Cuma EÜnkü toplantıaında 

meb'ua seçimi hakk•ndaki kanunun müzakereei aıraaında ecnebi 
kadınlarla evli olanlann meb•ua olamamalanna dair verilen tak.. 
rir üzerine yapılan teklif teıkilatı eaaaiye encümeninin bucünkü 
toplantısınd" gôrütülmüttür. Encümen teklifi tetkilab eaaaiJC 
kanunu hükümleri ile kabili telif görmeyerek kabul etmemi, ve 
m_!!'bataaını laazırlıyarak Meclia umumi heyetine yollama,tır. --

Varllk vergisi 
Mersinde yirmi beş bin liradan 

fazla vergiye tabi tutulan 
mükellefler kimlerdir? 

Edirne vilayetinde vergi 8061830 lira tuttu, 
Ankarada listeler Salı günü asılacak 
Merain, (Husus!) - Mer. 

sinde :varhk verıisi komis. 
yonunun teabit ettiii Iİ•te 
ilan edihniıtir. Bu listede 25 
bin lira.dan fazla olan vergi
ler ve mükellefler ıunlardır: 

Şaıo kardwtler ve Şatol 
Kohen 600.000, Nazım Gan
dur kaTdeıler 600.000, Meh
med ve Şefik Hariri 370.000, 
Nazım Miakavi 200.000, Ah
med Ramazan 150.000, Ze.. 
ki Bilmen ve Mehmed Akil 
lS'J.000 Anadolu İnkifi,f 
Şirketi 120.000, Hancıoğlu 
Mehmed Necati 115.000, 
Mustafa ve Salah Gandur 
110.000, Mehmed Akil ve 
ortaklan ıo0.000, Mustafa 

Erditli 95.000, Fahri Cüra
ni ve otulları 80.000, Mer
ain Akdeniz Limit~ Şirketi 
80.000, Jozef Katoni ve Şü
rekiaı 74.000, Mahmud Ru. 
mani 60.000, Müteahhid 
Hazık Ziya ve ortaiı S0.000, 
F~~ Barbur 58.000, Toroa 
Lımited Şwketi 50.000, Da. 
haettin Közberi ve Şürekaaı 
50.000, İbrahim Derviı ve 
Fazıl Sıddık 50.000, Abdül
hamid Nasır 45.000, Cemal 
Alp ve Abdülhamid Demirel 
40.000, Mülhem Şelfun 
30.000, Mehmed Canlı ve 
ortakları 30.000, Mehmed 
ve Ali Safa 30.000, Meh-
(Devamı 3 üncü •rı'Jllıulo) 

( 
{ 



2 Sayfa 

r Her gün ' 
Amerika ile Rusyayı 
İsiisna edelim. 
Muharebenin muhtemel 
Gal.bi zaferden 
Ne kazanabilir? 

'----Ekrem Uıaklıgil _J 

.30N POSTA 

RESiMLi MAKALE Cemiyetsiz insan, insanlıktan çıkar -
f 

Birincikinun 13 

Sabahtan Sabaha: 

Ağustos böceği 
Karıncanın yeni 
Hıkôyesi 

.. 
ııe 

'--- Burha'fl Cahid 

E ski Avrupanın bazı ki.ıçük 
devtetlerı vardır. Bunlar i; 

lerini bilir mi.ra.;yedilere ben:.ı.e;. 
Büyük devleiler gibi ağır harb 
masrafları yoktur. Hesalılarına 

'a!i1' arb bahsinde Amerika ile çok dikkat ederler. Fazla para • 
.&& Rusyarun durumları bir. larile ham arazi sahibi memle • 
dir. ketlerde iş yaparlar. Bu suretle 

Bu ilci devletin dövüşe sürük. kazançlarııu bi.r kat daha artırır. 
lenmelerinde biziın eaki tabiri- lar. Tıpkı babadan kalma mali-
mizle «Sun'u taksirleriı> olsun ki.nelerini iyi idare etmiş insan· 
veya olma5ın muharebeyi açma- lar gibi dış hayatta hiç bir şeyin 
dıkları, fa.kat birdenbire baskn1 değiştiğini istemezler. Dünyanın 
karşısında kaldıklan tarihin mut Fran•---'a bı"r .J ~;; ba•mın ku"çu'"k L.!r w •• .J h J ç· k 1. . .. ll nizaımı bozulmasın, onların da ı k ı k •""' u .. ., r uı magaraaı ıçınue ayvan man ince, na%ik bir çeçeğe benzer. ıçe ge ıp.p guze e,. 
a o ara kaydedeceği bir haki- po-"l--- ..... rıı, bı"r adam bulmuıla:r. k . . ıl h h . d l"k rahatı kaçmasın kayğısındadır • kattir. - ... ..,._ ... me ıçm na• avaya~ auya, günefe mu taçşa ınsan a ı ren lar. 

Bu adam genç Ytqındanberi, ıöyle böyle 30 ıent?dir mağara· aerpilebilmek için cemiyet hayatına muhtaçtır. Cemiyet içinde 
Harb bahsinde Amerika ile d y Mesela Belçika, küçük bir mil-

." Y~Y0?"mUf. cıVaf yava1 insanlığını unatmUf, konuşma kabi· .)'OCJ§mak mecburiyetindedir. Bununla beraber ara .ura cemiyct-
Rusyanın durumları bir olduğu lıyetını bıle kaybetmi•., c"nsandan uzakla.rrnış, ha..,..•ana yaLla~· l ak • k b k k d' k d" d"" let. Ba~ başa sanayi memleke. 
gibi aulh bahsinJ~ de durumları " ,..... ,,_ R ~ ten uzak afQr cemıyete cua tan a mıya, en ı en ıne u. ti. Öyle bir memleket ki artık 
yekdiğer:ne yine eşittir 1 •• ~~~=···-·--··- sünmiye de muhtaçtır. toprağında buğdt'.y ekecek bir 

:~i~~~J~~:;~~~;; r ş-·; .. 11-ı .. ;·-·-·-.. -; .. ı;-;··;--· ..... ; ............. i ....................... 1~i· ~E~;·r~~~;~:~;.~ 
yol açma.aını ihtimal içinde gö.. - _ bebi de malum. Küçük Belçika· 

~e;l~ ~~~~kli:u;::ıe~ Ele.kt.rik ve et Cemberıı·ıa' sı·nemasındakı· lsvicre ticaret ~ft!':ı~ı:~~:~ t~n~:~;: ceğini hesa.b edenler ölçüyÜ J'e• 'J ı ~mürgesi var. Maden, kauçuk, 

nn~ze=~~t=-::~erikada tyaahkdınıddıakcaırkaarclaarkı cı·nayet davası neıı·celend·ı, heyeti şehrimizden Çi~~· ~~~ty::. T:::is~ı~:: harb endüstriıainin ~ulh endüstri- da. İfleT yolundadır. Belçikahlar 
sine çevrilınesi, hacnü ve kudre- ay r.ı I d 1 etek etek artan paralarile dün-
ti alabiKliğine ~eniılemiş olan 1 k •ı 7 k yaınm başka taraflannda i~ yapı. 
sulh endü.-trisiniıı ise aulhle bir. Dün sabah Aı*a.radan ıehrimlze atı se· ne 7 ay yataca . Ankarada Türkiye • bvlçre ara. yor, bankalar işliyor. Sermaye 
likte geleceği aınulan «açık kapı dönen Vali ve Belediye Reisi Dr. sındaki ticaret muahedesinin imza- ~lerıi pipolarını yakıp dünya 
politlkurn sa.yesinde bütün dün. I LlıtfiA Kırdar öğleden ~vv~ Vilayet. aından acara lıMçre t.1caret heyeti seyahatlerinde gönül eğlendiri. 
yada yeni yeni pazarlar elde te alakadarların yaptJgı bu toplan- azaları evvelki gün ,ehrlmize gel. yorlar. Bu vaziyette bir millet 
etmesi nihayet bit- hafta veya tıya riyaset etmİt ve Ankara te • Geçen sene Çemberlltaı ainema. dolayı bu ce:za 7 aene 7 ay 16 gün mlf!er ve dün memleketlerine dön. hiç dünyanın kan!bğını İster 
ay meaelesidiT. Ayni. suretle bir masla:rı etraf&na meı.aİ arkada.Parı • sında feci bir cinayet işlenımlı, Ce .. ağır hapse indlrilmişlir. Mahkeme. mek üzere tehrimizden ayrılmıtlar· mi? 
yenilgi halinde Rusyanırı temin na izahat verırniftir. ını1 adında biri karısı Güzinl, MU- nin hu kararının tefhimini müteakıb dır. Yam başındaki, Felemenk, da-
edebilıeceği ka:zançl'U"ln b;r kıs- Öğrend1ğimize ııöre belediye büt- zaffer adında bir gençle locada bat dışarıda kıoridorıda bekleyen kati_ Alakadarlardan aldığımız ınalu- ha zengin, ordu ve donanma 
mı şimdiden hesab edilebilir: çesa1an"n:deki açılğı ~~~~ üzere ha. b~allegö':1~üod~ ~ldu~ff~rl ta~~- lin karı-sı Güzin kim.dini tutamıya • mata göre 20 milyon Türle lirası mfahan-.a!ndı yok L ~ilbki. M~lekç<:~ rkt;: 

939 da lngiltereyi Rusya ile zır an yen var~ &anDDU pro • ca Y•nuıyarAK o urcnuş ve .a. ak ~lam v ba§I kar kıymetindeki b takaslı anlaımaya ıçı e, lNL mes \Ki. un u 
anlafllla teşebbü.s\erinde ya.va~ jesi Meclisin ki! tatilinden evvel çı. rısını da bıçakla ağır surette yara· ~u h~ine ~:ıil de a.ınıı~kild~s:~ g&e İsviçre bl~den bakır. pamuk, Hind yot;ı~da ~keri, petrolu, 
davrandıran zahiri seheh İng"liz kacaktır. laımıştı. . • fU 1 . it' fı idtk .. ··nı lacak ve ma.denlerı ıle mılyonlar ,·eren 
cephesinde bilha.&sa Baltık dev- Kömüır sarfiyatından tasarruf için 2 nci ağıroezada ha.kılan bu dava kahele e4ıın&Jlır: ~ bl~ ;;:.ıı:-u \uma e kend:~inin elli altmış misli bü-
letleri mes~lesıy· di. 942 de İngil- elelctrik taıbdidatını ve el kesiminin dün netlceleımŞ ve Cemli Muzaf. I <ı- Baıımıza bir haldir geldi. m -'~- ye, . 

1~~~ ve d b ~ dv • yu'"klüğünde dünyanın en güzel 
· k , .. . A ::.L- bak 1 · receauu-. enı an"°'i'ına a un an . 

tP.Te Balhk devletlerinin adını azaltılmasına aıd koordinasyon a- ferı kasden oldUmııeıkten 18 sene ı ""l>ıaı:ııa, cezamın ıenesı lf'Ç- tk" ahed d kıl biit'" .. ih:l"" en bereketli miistemlekesı var. 
bile unutmuştur. Biii.kis ş!mali rarlarının da yakında çıkacağı an. hapse mahkum ~~~!~i§, ~~rıdsını öl- ı' tdi. ldtnıailah L~ayırdlısile musk·d~~lımıih·I r.;;:a~~ldırı~~ buhn~u~~da: Böylde ~eml~et dünya 

1 
nizn~ı· 

ve orta Avrupada Rusyaya yen; laıılını§iır, dürmeğe de teteuı.>WJ ettiğin en Ace. o urur çhı;.ıu"".?1 a gene e ısı g alakadarlar piyasada iyi işler yapı. nın eğı~esme razı o ur mu. 
vazifeler vermek zaruretini düşü zaaı 22 seneye çJkarılını,, ha - Y&f&l'IZ. Bu m!iddoet urfında sen lahil~eğinl söyleımektedirler Uzun muharebeler yapm!f, 
nüyor. Bu, Rusya için daha za- M" t f • ti dlsed.-edel ağır tahrik s-eheblerlDden de, ben d~ bu hadiseleri unutalım.» " dünyaya hüriryet hocalığı etmış, 
f .. re varılma.dan temin edilmis ensuca ıa an Du"nkıi me"teb mır'arı r.nka.t zaferlerinin neş'esi içinde 
:ık 'kazançtn-. ı Fek'rik kit o ~atma 3 kruş zam 1 Baronun yeni idare heyeti u ' uyi kah.l'ama.0ıı~, te_dakartık duygu. 

939 da Anglo • Sakson basını •• d 15 d•• t•• 1 <:- sah d l k la:rını erıtmış hır Fransa vardır. Yuz e Uş U Köm·· fiatlarını artırılnıa.sı ü Baro umumi h...,.eti dün saat 15 Dün -,r=ref asın a yapı an me h k ' d k d" ·· 
25 yıldanberi alıştığı ç1tırda de.. 1 • ur . .. n . . - -~ teb maçları ıu ıekilde neticelenmiş Arzm er ıt asan . a .e~ ıne go.. 
vam ederek Rusyaya ate, püskü Alakadarlardan aldığımız maJU.. zerıne elektrliiı;ı ucreıt}erıne yenıden de biriınc'i ağırceza. salonunda top - tir: re mal'kaneler edınmıı?tir. Raha. 
rüyordu, bugiin baştan ha~ Rus . . 1 nd za ınyapılııcağını yazmıştık. lanarak miiıddetl dolan reis vıe ida.. ta alışmış, yağlanmı,tır. Kendi. 

Yanın dostudur. Bu da Ru5yanın mata nazaran lfdırialmız p yasası fi a Öğrendiğiml-ze göre Nafıa Veka. re heyetinin yerine y~ilerinl Si'!<' • Şl,li Terakki Vefayı 2-l, Işık ni o kadar rahata vermiıtir ki 
Avrupa ve yeri m 1 mensucat - l . eı~L.o._!11_, L-L ki~ t '"'S n--=:.~~~ı........ı 1-0. Hayriye Galata- . . ı· h ile 

daha zafere varmadan lemin et- 1 d L-. . L" d"" ··1-1··k .. öl" etı eılium n oa:ıer ıova ıtıa ye - mi,tir. CU'"flCL"GiaA.7 yaz mevsımı ge ınce ma a 
at arın a uaırız ll'll' 1.tfUtuu gor - 'd k 1ı saırayı 2.1 yenmişlerdir. ı b"l d'"kk& k tig-i ikinci kazançtır. Su!h gaye· _1-1.ed' B·•L- A lı •- nı en 3 W"tıı zam yapı nuını Reisliğe geçen sene kıymetııı me bakkal an ı e "' nını apar, 
meıu ır. l.lWlSta vrupa ma aa- i lha ·ı •--L--ı I · y 1 • bil" ti ı- · f 

]eri hakkında henüz hiçbil' taf- dın kumatlarının fiatı yüzde 10 ile eaa.s il rı :k -.uuı etm JUr. . en saiai taıkdlr edilen eski reis Mekkl otomo nıe _a ar, ya P •J ~a a• 
silat vermenıiş olan Rusyanın lS d d" .. tür zammın Bayra.mdan sonra tatbikına Hikmet Gelenbeğ asli azal klar M E V L Ü D sına, ya dag havasına gıder. 
zaferden daha ne g:bi kazanç· arasın a upnuş • ha.ılanaçaiı an'la§ılmaktadır. FarUki "--~ı, Züh" 'tu"' Yenice Hı asaan Böyle .• m.illetk rahla1ının bozu?nta-.u-e...... • Pazar ...;; .. ü öğ]e namazında Be· ın ıs er lar belZledig· ini bilemeyiz. F . .~ sını, ışının urca anm.as ı 

1 O .. k 1 ,. 1 ehmı, Asım Sorgon ve Nusret Erg, yazıdda (Mercan) camisinde mer- '? 
F n·ka.t bütün Avrupa kısmı ha.. As .. erlı"k ı· .4i!ferı" un .,. a tın ıat arı •- bum . Al" be • __ L 1 mı. 

- ''- Y yedeK azalıklara da Baki Tan, Sah- giimöşçi.J ı yın rununa t - 'Birinci Munih mülakatından 
rab olan Rusyanın kendi yara- . So haf edil ek ·· haf Bür" h • Bir altın dün 30, 75 ve külçe 4,20 ri merg ekseriyetle seçilmişler • m uzere ız an ta. Parise dönen Fransız Başvekilı 
larmı sa.rmaık için yarım asırdan 340 dog"um.Ofaflff yoklamaları .r lm d' rafından Mev1ôd okunacaktır. p . h l-fazla bir zaman ile Anglo • Sak l.lrauan satı ıştır. ır. Daladiyeyi karıılayan an$ a 

lstiyenlerln teırifleri rica olunur. kı tam Fl"anaız Bourqeois'ı olan son yardınıına muhtaç olac~ğım F&tih Askerll'k: Şul>ı:slnden: r 
d iisünenler Rusyanın eserleri şinı r • • • • avukaıtın: 

• 34.t ckıi"umluhrJJl ilk ve son Jolı:lama.. 1STER iNAN lSTER iNANMA f • H h" ... l ttık' di görülen çalışma mdod!arını ı 1 • - ar 1 a-.. a · 
unutanlardır. Aınerikanan harb l.aaıt lblr a.Ta.da yapı.boo&t.Jır. ı· l Basın arkadaşlarına Diye verdiği müjdeyi Parisli. 

1 _ "oklama.va. ""/1" .. / 94" Sa.it •ti:n'il Bir dodı.ımu:z:, kömür ordi- ıyor ar, İçlerinden biri, değ- l 1 lkı .. lamıslardı 
endüstrisinden sulh endüstrisine ~ J "' ·"' "' • k · er ne çı gınca a ,. · • 

k 
ba.şl~ (Cuma.rtı:sı ve Puar l:'iinleri na.sunun günü geldiği için ev- ne çı, kırbacını .sallıyarak: Tfüılt Basın Birlitt İ~tan.bul m.mıtıaka.st Harb i.steımiyorlard,. Çünkü ra· 

geçmesi ne ka.dar Çdbul... olaca velki gün kömürünü almak Ü· - Sen bUJ"aya araba .aka· Reıisl!'.iinden: • d"l 1 

l
·se muhtemel hU. zafer halinde baı;rıJçJ hı-rgiin ötl~~n evvel s.'\311. 9 dan ' d hattılar, zengın ı eT. 

12 ye kaıla.r d'eıvlılll etnıtfr ürer 943 st>- zere Yedikale)le gidiyor. Fa. ma.z:.sm. iyo-r. İsıaınlmı Basın Kunımunwı eski üye. Fakat bu is karınca ile Ağus-
Ruşyanın kendi yaralarım sar- t ·· .. bl'--kıf.f kat deh-"etle öğreniyor ki bir Doatumu:z; yeniden hayret e. ı-erinden mu.h.aırrir ıtay·"·- "''t~t ,,.01'111 •• ,... boc'' e<.ı" hı'ka'yc•=nc benzedi. anası da onunk:ne yakın bir hız ı:liE5i Şu.baı mıın sonm~u gımu ·~ r. 1ı·· ":. - k 'L' ıı:. J" 

0 
..-...ı- ..... M ... , " ... 

1 2 _ 3l9 doğuıntuıarıa. berv.ber eri.esi ton omuru anca lRI ara~a ıy r: ma:ı'ın aaa.mıa:hn ebedi olarak ~TJld1gı Ağur.tos böcekleri nihayet k.:>rk· 
gösterecektir. Zemin, vasıta, e e ta.,vor ve bunan için de 15 li- - Sebeb? "-----~~~ .. 1a o"ıw....nıım'"til'. _ -3 1 B t 'k H 1 

,~L h d l seneye t.lerkedl.teıı la.lobeler 3H dotum.. "'"" - ~ .... ~ 6'" , ~u'lclarınfl uğr11JUI ar. e çı a, o 
man, aervet, tecrü.ue az1r ır, e · ra vermek lazım geliyor. Doa- - Sebeb, mebı:b 'L·ok u.te/ 11 k · "d • ·· ı··•--ı ~,,.ı~-ay• •=bı o'-··a.kların.dıan " Tı·-..... lrt:ın•n~ - 1 11· yıldır 1-ıemile - •--.:ı .. . Fr"l'l"" uzun vı P.r sa ır de <ımükteaeh» ve «tptı arn surat ......,,. "iL 1 .,_ ........ ' ~ - """ b k f ı b Sokamazaın B .-1 b k .,.... .. ... cı. """' ·~ -·· • 

dd bu C'"blter 340 doğ'umtuıa.rın yolıbm.a.sı- tumuz u parayı pe az a u- k · uracıon Qf a a. elli tıaıb'dıaııı i'azl.ı eser vererek hi~ sa.kır ötmelerinin neticesi ü:ı:erın· 
de mevcu ur. luyor·. ayag~ına Ü-•enmiyor, ci- raba ömür götüremf!ZI 

. f · Ame_;- na. gelm~terdlr. "' U eden menbamuıı ccna.zısl yannki (bu. ,.ı.,.";...1 .. r. 
Muhtemel hır za erm • • varı Jolafıyor, iki araba bu. zun münaka,alardan ve .,..;;-'-·u-·) ..,.,, __ ,,·u·nu·· ı>wıAvin .... ;..,.'Il'·~",''"' .................................................. .. 

ka ile Rusyaya yalnız kazanç 3 - 338 ve bu cloiumleıarl.1. muamele lap aetiriyor. Fakat arabalar çekif711elerden sonra, baehet ,._,,,,. &~ ..... • ..... ~, ·~-... -....... • Takvim ;-ı 
getireceğini dü~ünür en, • görününce 15 liraya bir ton venin ı tevz;at müdürü İ•e k ... arez.ıık sıhhi arma.ıa.nn!Nı~ dola.yı ertesi .. k' clı İna.yd a.p.ı.rt•m~nınd11I1 k:ı.ldırıJa.ea.Qc 1 

• J yıla. t~er dahi 340 doğumlrularla. · ''e Teşv~ C'lLınisinde n:ı.ma.m kılındık. 1 incikftcnnn 13 Pazıır l!lH 
Muhtemel bir zafer•n, apon. kömür aöfürmeh U:tiyen o ci. müdahale ediyor, do8tumuz da · 

1 
Zı'lhi'cne ." • Ka~. ı ıu 86 1 • ıeodderil 0 1ı:ın som-a Beşiktaş fs"keol.esind.-n va.purla ~ " ,, ~ yayı bir kenara. bırakarak söylı· yokllım2(Y'a ı-e ' r. var arabacıları har~ıama diki- zorbalıktan kurluluyor. t 

ı& - Ys~a.npya ~eıtmler nüfus cm- • Rıımelihisaırınu':lki a.i're ma.lrberesine :n;:ı... S. İm. Gli. Öjt. iti. Alt. Yat. 

yeV::iyaya, Almanyllya, lnı;r11te- claım, dört a.dled rot<0graf le polisten tıas. iSTER İNAN, iSTER iNANMA ~ lııil w dellnotuına.cak.tır. "!\!eslek a:rkada&. ~2. 9 ~.36 7,27 9,~7 12,00Ol, g1 

1 k k :l"'·~ı lkamıe'ı.rab ~neillerlni de berıa.berll _;· ta.nmızın cenaze törenind:e l>uhmmalar.ı 6,HO S,17 18,"8 15,28 17,U tcı.ıo reye yalnız kazanc, mut a a- ......, .. "-
fD,.vf'1111ı 4 üncü •avlada) l'~l«di-r. .,.ı.-:ı ~-

Tarihi tefrikamız: 37 

AKiLE HANIM 
ve 

••• 
SULTAN 

"GENÇ,, OSMAN 
Paşa nküt» k::ıUarmı ardına 

kavuşturarak oda iç:nı:Je aşağı 
yukan gezinmeie başlamı!!tı. Va
kit ilerliyor, iki yc?n;çeı·iden hala 
bir eser görünmüyordu. Az daha, 
sabahleyin bostancıbaşının da 
dediği gibi aaray kayağ. ile Eyli. 
be gittiklerini haber ald;ğı ka
dınların Akile Hanımla dadısı 
Cülçiçek olma.<iıklarına hükme. 
desi geliyordu ki, oda kapısı ö
nünde yük.sek r.esle kouu~malar 

duydu, dayanaınıyarak kapıya 
koftu, birdenbire a.çmca Kelen· 
der Uğruaı ile burun buruna. gel· 
d:. Azıh yeniçerinin gözlerinin 
((elifleri» gülüyordu: 

- Hay benim sultanım. 
Altuncuoğlu az geride du

ruyordu. Davud Pafa. çabuk ça
buk ,.ordu: 

- Nasıl, ge1d:ler mi? 
lkiai birden bağırdılar: 
- Beli aultanım. Bu dide1erL 

mizle gördük. 
- Ya, efend:nin konağına gir

düklmni dahi gördiiniz mi? 
- Beli, anı dahi gördük. [Sı. 

rıtıp ellerile işaret ettller] Biri 
gayetle d:şlenk ~di. 

Davud Paşa elini kaldırdı: 
- Varın a~ğıd& bize intizar 

eylen. [Seğirdirlerken ardların
dan seslendi] Bre durun [Yeni· 
çeriler durup dönünce emir ver· 
di] Esblerinizi ahura çekmen ve 
eğerlel'ini alman. 
C.mıb beklemeden odaya dö-

nerek cckaıftan oğlanınrn [ 1 J ça• 
ğı.rttı. Padiıfahh. Cuına namazla. 
rına gittikleri zamanll'.rda giydi
ği maşlah ve «İç entarisini» iate· 
di. Bunlar geçen yıl Acem §&hı
nın hediye gönderdiği ((Zer~ 

beft» [2] kum.attan biçilrn4ti. 
Hu:nedarıru bir kabze- •mÜfki• 
tatariıı [3] getirterek «atını ha. 
zırlam.alaTml» ıiiyledi. 

Konak önünc!e Hırsa.n Beçe, 
Kelendeır ve Altuncuoğlunu ala
rak Eyübe yolla.ndı. 

Hasan Beçe az geride, iki ye. 
niçeri dört be, adım daha arka
dan ta.kıih ediyorlardı. Eyüb •:kol
luğun önüne gelmişlerdi ki, Ke
lender Uğrusı atını arkadaşının 
hayvanına yan.aştırdı: 

[l] Bir kısmı okuyuı•ula:r için: Ve:ılr. 

•l'tlin elbisel.eııl.ım memur kaftan a.ğ'aJ.arı 

w oğln.l'.U"ı 'Valiılı. l\Iodenı lisanda pır_ 
drop meınunu. 

[2] Sınna.lı knnna,. 

[3] Ga.yet m.akhuJ te.tii.ri ml.·ki. na. 
fe.I ~ 4e '1eınirdl. Jlor,ala.r ba.yıJırdL 

- Bre, bugün C\lma değil mi. 
dir? 

- Beli Cumadır. 
Kelender az daha yüksek sea

Je gülecekti, önde giden paıayı 
habrlayaraık toparlandı: 

- Ya, bugün Hamza Beye 
gitmiyecek mi idük? 

- !. .. 
- Ya., evvefüi gün Fatih ca. 

miiferifi avlusunda kahve ıçup 
görüş.m.emi~ mi, ardmdaıı uCu· 
maya mut1ak sana gelürizıı de
memiş mi idük yoldaıım? 

Kafile ağır ağ•r ilerliyordu. 
Evet S1ipahi Hamza Beye Cuma 
için aöz verdiklerini Altuncu da 
iyiden iyiye hatırlıyordu. Başını 
salladı: 

- Öyle yoldaşım. Ylğ;t adem
dir. [Gözlerini açtı] Akçesi dahi 
vardır. Bir dahi yüzümüz olmaz l 

- Olmaz ya. ra,a efendimiz. 
den izin istesek mi deniz? 

- Şu anda izin istemek olur 
mu, hilmeyüz. 

- ı. .. 

Dar sokağı geçüp Müftü Esad 
Efendinin konağı önüne götüren 
yılmaya gelmitlerdi. Yeşil ka
nadh kapısı karşıdan gorunen 
ah.-b kötk saçakları ağaçlar a 
rasına gömülüydü. Kapı öniinde 
atlaırdan indiler. Kelender Uğru
!.l ;ıerleyüp paşanın eteğini Öptü: 

- Bugün Cumadır devletlu e• 
fendim. 

Pata ıaşırdı: 
- Ya, ne demek İstersiz? 
- Şunda, Topçularda bir a, 

yakdaşımız var idi, ana sözlu i 
dük. 

( Arha11 var) ........................................... .-............................ -.......... ~·················--·· 

Bunlar meşhur kaşifler cidd. ·ı· 
• 1 ı ım adamları 

terakki hadim/eridir. Üflla k il • 
rın u anısa çıkar· 

dıkları her ilaç en ü . . 
• g ç ımtıhanlardan mu. 

vaffakıyerle geçmiş demekc· tZt • 
ır •Qauct• s.alıbı 

bun un kefilidir. 



' 
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ulh ıstiyen mille ler ~~~:(A.~~phA:~~ or· Arnavud çeteleri Tirandaki tele
Nevyorko göre Finlandiya, Amerika ve lngiltere tora- ~~~~;~:~E~,!f on merkezini havaya uçurdular 
f d ld 

• kd. d ıh k b ı d k ları dün b~ düşrıııan hücwnları. l.ondr 1 

lndan garant·ı e i ig"' 1 ta ır e suı a u e ece miş nı düımaına kayıblat verdirerek pi.is vud ta, 
2 

(A.Al :> - Anıa- ları mÜ5adere eylemektedir. hal 
kür·-~;-~enlir . va. anperver ermin faaliyeti '-- f --==---------. --. -. '-'~ ' .. . , I talyanları Arnavudlukta bü ""k yan&&r tara ından ta1'in edilen 

Nevyork, 
12 

(A.A.) _ Skan-ı buluoması yüzünden Fın mılletı-ı Londra, ~2 (A.A.) _ 1937 de Sovy er, dun . t~vıye kıt aları kuvvetler kullanmak zorunda~ı- ınemurlara karş1 devamla sui-
dinavvzıı ka--"lanndan gelen niıı bu arzu•unun tahakkuku No- Londra pıyuasında aktedilen geldilten sonra RJev in cenubunda rakmaktadır Son h b l .. ka .. dler vardır. Arnavud vatan-

• .1- 7.-.- . •. • • .. k"" lam Alnı.an -a.....ın k 1 'd bü • a er ere gore 

h
-b l .. .. f 'd b;r •.. 1L el gunu ıçın mum un o asa Belçi'ka istikrazı bugün Bru··k*el . . ce~ e arf yenr en - Arnavud çeteciler d .. __ ..ı __ İ- perverleri ....... .. l d T" • 
... er ere •ore mun erı · .,uuı l k h ı ) k 't"b 4 k . 0

• yi* bır h ..... wııda bulunmuır.lar ve tal kaf"I l . .... ....,_04UJ ...,n gun er ~ ırana. 
- L..ı.: • • .. ' l a ılınak bile pe mu teme o ara pas- borsasında ı ı - " y ta daki l f ~uı ıçaı mu:aakere e'r y p k ],ya yortuları sırasında meyda. .. d 92 . . ar_ı ıymetının mühim mık.tarda piyade ve tank : • ı e ermle ~rrl ~ .. et.. te e on merke:ı:ini havaya 
Üzeredir. F"mlandiya, Birleıı"k A.. n: gelnıit olabilecektir. yl uz ~'- dsı nısbet~nde kabul o- kuvvetleri kullanarak Alıınan cephe. me e, ~eve ma :z.eme ı e silih- uçurdukları da öğrenilmi!ltir. 
~'- I ta f cJ l b bab unmAAta ır. Belçıkada bütün · · - __ 1 1 d ~a ve ngiltere ra ıa an V aıin1ıtona ge en azı er· SJnı yarmaga ~lftll.Jf ar ır. 
garanti edildiği takdirde &Whu ler, Mos)Qowanın, hatta ayn bir duvarlar ve asılı levhalarda 1918 Bu bücum diifmana ağır kayıblar On üçüncü tasarruf 

haftası dün başladı 
kabul edecektir. Alman kuvvet- &ulh müza.kerMine razı olacağmı tarihi yazılı bulunmaktadır. Bu vermriılerek püskÜrt:ölmü§lür. 
1-erinin halen memleket içinde d.a. bildirmektedir. ta.rih zaferin yeni bir işaretidir. Ahnan hava kuvvetleri 127 si 

''Hava üstünlüğü 
zaferin anahtarı,, 
Kap, 12 (A.A.) - MareşaJ 

Sınuta, Stan.dertonda'da verilen 
bir ziyafetin sonuada şu demeç~ 
te bulunmu,tur: 

Tun usta Almanlar taarruzlarma 
dü_n de devam ettiler, 

Hava üa.tiialüğü zaferin ana~
tarıdır ve biz bu anahtara malak 
bulunuyoruz. t942 senHi harbin 

'kat'i dönümiinii gösteren bir ~
ne olacaktır. 

[Baf tarafı 1 inci 3aylada] 
lenen iki düJDlan tank kolu Mec.. 
zelbab ıi.&tikametinde taarruzlar• 
da bulunmutl<Ardır. Kuvvetleri· 
ıniz hemen karşı taarruza geç
mişler ve düşmanın b:r miktar 
tankını tahrib etmişlerdir. Av u-

A m asya da Milli çakLarımız ve b>pçumu.ı taarru.. 
•• za geçmişlerdir. Diil}man geri 

Şef g Ün u dönmek mecburiyetinde kalmış-
. • hr. Topçumuz ve av uçaklarımız 

ln·~~~a 12 (A.A.) -. Mılh Ş~ birçok dü.man tanklarını tahrib 
onll'llUn Aıma.sraya geliılerlnln Y etmislerd:r. Fransız kuvvetleri 

rlönümü olan bugiiakü ~ ba~l - piyade ve tpçu dahil olmak üz~ 
nıı:z içten sevgi tezahürlerıle kutsa- re bu ha.rekita iştirak etmişler
lllljtır. dir. Biz birkaç tank kaybettik. 

Varlık ver isi 
(Baf t ,.. 1 inci sayfada) 

tned ve İamaa Saydam 30.000, 
Vital Strıomza 20.000, Şükrü Di
yap 30.000, Said Çiftçi Karde§ler 
27.000, Mehıned Sabahattin ve 
ortakları 25.000, Enis ve Ceınil 
Ta.riıan 25.000. 
Edirne vilayetin.de varllk vergiai 

806.830 lira tuttu 
Edirne, 12 (Hususi) - Varlık 

vergisi listeleri uılmı~tır. Tahak
kuk ettirilen ve.rgi miktan Edir
nede 648.000, İps~lada 18.800, 
Meriçte 10.3~, Uzunköprüde 
34.380, Ketanda 95.300 Fradır. 
Umumi yekUn 806.830 lirayı buL 
maktadr. 

A.nkarucla 
Ankara, 12 \Telefonla) - Bu 

rada varlık vergisi ı:ste}ey[ Salı 
sabahı asılacaktır. Listeler ta.hsil 
şubelerine göre tanı:İm edilmit
tir. ŞehTde vergi verecek mükel
lefler 7000 radd~inded1r. 

Dü~anın kayıbları çok ağırdır. 
Diğer ileri kesimlerde kuvvet

lenmb taarruzi kesif kareketle • 
rinde bulunmuşlardıT. 

Alman tebliği 

Bertin, 12 (A.A.) - Resmi 
tebliğ: 

Tunusta Alman, lta!yan krt'a
Jar1 hücu.mlanna devam etıni§
lerd=r. Meraerda kE>siminin cenu
bunda dü,man tarafından şid
detle müdafaa edilen bir köprü. 
başı hücumla zaptedilmiş ve bu
radaki garnizon tamamen imha 
olünmuştur. 

Düşmanın Çezayirdeki iaşe li
manları gece ve gündüz bomba
lanmı~br. Vman tesislerine ve li. 
manlardaki gemilere birçok İsa.. 
betler kaydedilmiştir. 

Bir Alman deniza tısı Oran a
çlkt.nnda bir Amerikan torpid-o 
muh.ri-lrini batırmıştır. 

MaJride göre 
Madrid, 12 (A.A.) - Ceza

,.Wden öirenildiğine göre, Mih
Vm" 1ınt' aları müttefikleTİD Bizert 
müdafaalarına karşı ya.kında 
yapmalan beklen=len taarruza 

tnini ohnak maksadile Teburba _ 
MateW" kesiminin babsında ve 
cen~bundaki hatlarım genişlet. 
mege çalışmaktadırlar. Mihver 
hücumları başlıca Alman kıt'a
ları tarafında.n yapılmaktadır. 
Almanlar bu hücumları tanklal'ı
nı demiryo)u cihetinden ileri aür
r_'lek şuretile yapmaktadırlar. 
Mecerda tepelerinden dün ak
şam ilerliyen üçüncü Mihver ko. 
lu da durduru,muştur. Teburba
nm batısında Mecez El Bab'a 
yakıla,mak i.stiyen ha.fif Alman 
tanklarmd.an b:r miktarı İngiliz
lerin 25 libre ::ığırhğındaki obüs
lerile tahrib edilmi,ti-r. Mihver 
nh.1arı T~urba istikametinde 

.geri atıldıkları esnada bu ba'raj 
"ie~i devam etmekte idi. 

Oran - Rabat demiryolu tahrib 
edilmif 

BeTlln 12 (Radyo) - Oran'dan 
Rabat'a giden demiryolu Fas rn~ -
cahidleri tarafından tahrlb edilrnif
tir. 

Bir lauiçre gazete3İne göre 

Züriclı 12 (T.P.) - c(Neue Zii. 
rieher Zeilung» gazetesinin Berlin 
muhabiri bildiriyor: Afrikada harb 
miliver devlJet:leri için bugün iyi bir 
durumda bulunma.1<taqır. Berlin as. 
keri mahfelleri bundan az zaıınan 
evvel böyle bir iyi vaziyetin inkl~f 
~xeğine ihtimal vermeıml?lerdlr. 
Tdbu:rba'nıın ~gali ile. milıver kuv
vetleri Tunuada kuvvetli bir köprü 
b~ı ellerine geçinniflerdir. Bu köp
rüba§ından mibvercil~:- ancak ç.:k 
iisıti.in kuvveı!lerle hücum eden bir 
ıulkP.ıi teşekkül ta.rafın.Can çıkarıla. 
bi11ı'ler. General Eleıenb.ower çok :r.or 
bir vazife ile karşıla11nıaktadır. Mih. 
ver, Afrikada da, iç hattından isti
fade eıtrnİflİr. 

yalnız bir piyade tümeninin tuttu • 
ğ1ı kesimde olmak üzere 1 70 Sov -
yet tankı tahrib ~lerdlr. Düş -
man bundan başka r oropeız'in ce. 
r,ı.ub d'oğmunda 36 tank kaybeıtnıi§. (Baş tarafı 1 inci 9ayfaJa) ı derhal hayalimizde salt t d · 
tir. Burada hücumlarımız meımnunl lı'k vergisinde olduğu gibi, aiır fe. lerinin mazllım ıuu:ı.':~b ~~~. k 
yet verici bir fekiide devam etmek- dakirlıklar yüklese dahi tu.tluğumuz boyunlu yetim Tu"rı. nlı'IJ· .. ·n'. ~- u 
ted'iır. Düşmanın giriştiği bütün kur- 1 Türk Ad"-- ..1 ı 6 ~r 1 

gor -yo .ı~ ~o. u,. varacağımız meğe ba§.larız ve bu&ün ınes'ud ol-
tulut teşebbüslerine rağmen çevril· hedef de iktuada ıstiklal ve Türkün mak için pek çok iş .. ·· l 
mq olan Sovyet tümenleri daha dar relahıdlt". d - . ....~ gor~nuı 0 

-
L·ı __ ı.ad ,,_ hn J rd uguınuza manırız. l:wnhurıyet re 
o r aaa a Sa&lftırı I~ a ır. Bu birlik. v-e beraberlik u.yesinde jiım.imizin Türk nıilleH T""rk-

Sovyet teblim İstiklal ub b · · k and k.ta ne ve u •· b"m alarıke beeımih' li~ ı n vatanına hediye ettiği bu varlıklar 
Mos.kova 12 (A.A.) - Bugiinkii sonr~ .ır ar . u s ır sırrı unu. bi:zi sultanlar devrile her türlıi kı 

Sı>vyet tebfiiine ekttr: ~ g-ıbı olduk. B1r milleti ölüme sü_ yaslamayı lüzunısı.ız kılacak kad~ 
Sta.lingradın f.İlnal dıt maballe. rükleyen f&§ı\ınlıklar, ızt~rablar, es- çoktur ve biiyüktür. Bu böyle. ol • 

!erinde kıt'alarııroız Almanları nıüs- ki lıutalıkl:U-, _!Jlret", biret" fUTa~a rna.kla beraber biz yapılan ve yapıl
tahkern m-ev:derıden çtkarıp almıı- burada belumı.e~e baıladı. Bu bu· makta olan qıleri yapıhuıı ve bit 
]ardır. Fabrikalar çevresinde yedi yük ve öldürücü tehlikeyi sezenTür:k mi1 işler ad<letımlyoruz. Blz bu y;_ 
rnüstıahkem. nokta zapted11mlıtlr. ~~art hem~-ve ) erıi ba~tan ~-lr. pıJan ve yapılmakta olan ı,Jeri ya

Stalingradıo ıimal batısında kıL lige ve beıraherlıge Mırıldı. O gun. ptlınıı ve bİtunİ§ i§ler ad.d tın · 
alarımız mevzilerini kuvvetlendir - ~i okulları.mızın sayısı ve kıy- ruz. Bl-z bu yapıı_n e uyo-

1·1 ba k 1 J d ta • - - 1 ..ı --'l d ıa ve ya-m ~er ve zı e~ m er e lllTll1 rneh çogıuaı, y-..n arrınız uza ı ve prl_?ıakta olan iıleri •adece yapa. 
hareketlerinde bulunmUJlardır. genişledi. Ytkıcı :sularımız yapıcı d-L- L·' k cagımız AU& uüyü , daha canlı 

Rjev'ln ıimal çevresinde kıt'ala- olmak --1.-u tuttu. Yabancı c.irket- :~ı--· b. L •• ı Y"" .. ~ T ~ın in!!" IHli"'angıcı sayıyoruz. 

rımız bir di.ifman mevziini ele ge - lerin imtiyazlı malları milletin eli. Çünkü Atatürk mes'od bir millet 
çinmişler ve düşmanın 15 müstah. ne geçti. Şehmu-imlz ve evlerimiz ve mamur bir at .... -
•- . .. il 18 - - hr"b 1 - ll - b l d T"" .. .. v an yara .... ual'a 
.. em. me~ e sıgınagını ta ı ~~ epn~e a~ aı ı. ~ı< ~oylu • çalış'tı. Çün'kü İsmet İnönü mes'ud 
emııJlerdır. , • • sunun cebı ~q oo para g?.~.u. Yer bir ıııillet, mamwr hir vatan yarat· 

Batı Kafkasyada Tuapse nm şı - yer falr.ika ar kuruldu. Buyuk ve mağa çalışıyor. Bu iki hü ... ' 
mal do~sunda düşman_ mevziler~. - kudTetll b~kelar . ve mali tesis.ler mın işareti ve a.rzuS\ö o~!i:r~c;~ 
mlzde bir çıkmtt yapmaga teıebbiis yaratıldı. Turk sesı her yerde saygı cukları iç.in mukadıdes bir i adedlr. 
etmişse .de püı&ili-tülmü~ür. . . ile d~lenlr bir se~İy~dc yükseld!· Onun için, onların istediklerini yap-

200 bın Souyc' '"lıerı çer.:raldı Hafta hM" y~de bet"•·nılen dış po'ı· mak için birlik ve beraberlik ha 
Stokholm, 12 ( A.A.) - Toro. tika Tür.klyenin sağlam kanaatlere lin:le y~n'i hami fnr hnzır1ıyoruz.Bt: 

pez ile K,ı,!inin arasındaki cephe dayanan tarafsızlık po'Hi"(asl bl1e ba.mleJcrin orduları daha fa J lkti 
kesiminde bulunan bir ha.rb mu- gene bu birlik ve beraberlik saycsin-ı sad a'a"ltnda ve bPhoss t kz ak b"l : 
h b . · · b'ld" d·-· ·· Al d •-"'kl t" • a e n 'gı a ırının · ır ıg•ne gore, - e >KO e§ ı. ler ve teknik lş.kr sahası d t ı 
mantar 200 bin askerin çevrilmi§ Şu b"ritac; kelime içinde hülasaya nacak ve ön:imü:ı:deı. 1:: _a 

0

1P. a-

h l d 
- b' b' · 1 l t - ,_"t"" b 1 kl b" ı-.ı Y nruın P aın· u un ugu ır cc ın temız enme- çıtı~ ıgmn uu un u varı arı ıran ları ve çarpt~ıaları h b h d f 

.. i harPkatına devam ediyorlar. ~çin ydk clınu1 farzedecek olurrak yüriitülec~ktir. Çünkü fürk uç~~ ~ 
•EiiCl':!::=mmsm••••••ınıaaı•mıı•••••ll!l•B' ları Atafüricü dalma yaşatmak, İnö. 

S U
•• M ER s ı•NE M A s [ 1 nüyü d~lma bahtivar etmek, çok ma 

Önümüzdeki Salı akşamından itibaren mevsimin en güzel komedisi 

Kİ ACIK GÖZ 

"BAHRiYELi,, 
(İn The Navy) 

zengin mizatlMllıli filmi takdim edectktir. Bal ,ar'kılı ve 
Ba, rollerde : 

BUD ABBOTT - LE\V COSTELLO - DİK 

tr.t~ btr va'an ve çok rnes'ud bir 
millet yaratmak kararındadır. 

Arkadaşlar, 

Tasarruı ve yerli nıallar haftası -
na yaraft.&ğtnı $ar.dıgım aade bir 
düJünceyi siz:lere söylemekten vaz
g ... ~yec:eğim. 

Ankara, 12 (A.A.) - Bugün 
aldığımız telgraflar bir kısım vi.. 
layetlerde tarhedilen varlık ver. 
gisi mikdarları ile mükelleflerini 
bildiren cetvellerin asıldığını bil
dinnektedH-. 

Buna nazaran Aydın merkez 
kazasında tarhed'len versi mik· 
dan 632.362 liradır. Bozdoğan 
kazasının 79.000, Karasu kaza
sının 84.450, Nazilli kazasının 
271.205, Söke kazasının 205.~52, 
Çine kazasmın ise 108.900 lıra-

TAKSİM s~~MASIND A -, L PQWELL ve ANDRESS HEMŞİRELE'!_,, 

3 altın sesli yıldız bir filmde ... 

Der.er ki, istihlak istihsali, istih.. 
sal de istihlaılu tahrik eder. Bu doğ. 
rudur. Fakat buna rağmen ben her 
Tür.k ~m:uğum.dan htr gün ortalama 
bir kuruşluk fazla mal istihsal et -
meslni ve 1 kuruşluk noksan mal 
istihlak etınesm1 istiyeceginı. Bu dü 
şüncenln dogru veya mümkün olup 
olmad ğı ını.ünıı.'katasını bir tarafa 
bırakalun. Bunu, yalnız tatbik etme. 
ie çalışalım. Şayed muvaffak olur. 
sak yı .ia 140 milyon nralık bir 
varlık yığını 1-le ınenıleketimizi kuv 

dır. 
Bu suretle bütün Aydm vila. 

yeti için tahakkuk ettirilm"ş olan 
varlık vergiS'İ rnikdarı 1.~81.~0~ 
lirayı bulmaktadır. \ erg\ye tabı 
tutulmuş oh.n n1ükellef ftytaı 
950 dir. 

Bütiin Muğla v:Jiyelinde 5~~ 
mükelleften alınırn Vl'rlık vergısı 
r-:1··'--.. ; • .,. 722.000 liradır. 
= 

Edebi romanımız:35 

Ya.zan: Ce114d F•hmı 
Başını uğulduyor ... Bu kaı·an

lık iç'nde konuşnn in~an çehrefe· 
ri ınotörleşiyoı-lar ve ayni keli· 
~;Ieri cehennemi bir gürültü 
lçınde tekrarlamnya baJlıyorlar: 

- Nilufer. Ahlaksız karı. .. 
Nilufer ... Ahlıiksı:ı karı ... 

Yal"aıbbi, ben bu i~i nasıl yap
tım? Ya hakikaten masumsa ... 
Ya beni hakikaten seviyorsa ... 

Avuclanmı J''O'ftnıkJıyarak ko
ı-idorda bir a•aaı bir yukarı gidip 

1
• "< o 

ge ıyorum. Dizler!md\? deYınan 
kalmadı. Fakat ne yapayım ki o
turııınıyoru:n. 

Biı-den yazı cJ'amdaki telefo. 
nun zili çalmaya bı.ıısladı. Ta
?nlUJl, ~,te bir bu eksikti. Yere 
batsın bu makine ... Benim şimdi 

Şöhreti biitün dünyaya yayılan, beste ve nağmeleri herkes.in 
ağzında dolatan 

Büyük romanslar. . . Serena.dlar ~ 

KARMEN 
Türkçe Sözlü - İspanyolca Orijinal Şarkılı 

Sa§ rokle: Bil.tün dünya sinema severleriaıin biricik mabudesi 
ATEŞLİ YILDIZ 

IMPERİO ARJANT:NA 
Ayr&c:a: Ma.tıbuat jumalı No. 5 MemlSet haberleri 

baıtkuile konufacak, derd, me· 
r.a.m anlatacak halim mi var? 
Bapcala:rile kaJ"'!ılaşacak yüı:üm 

mü var? 
Zil mütemadiyen ötüyor.. . Sa. 

kın b~ haber oimasın ... Nilüfer· 
den bir ha.her... Bir felaket ha-

beri... 
Deli gibi lıir süratle telefonun 

üstüne koşuyorum. Makineyi tu. 
tan ellerıim litriyor. 

Tanımadığım bir ses: 
- Cemil Beyle l<onuşmak is· 

tiyorwn, diyor. 
_ Cemil benim, buyurun .. · 
- Ben avukat Hayri ... Necla 

Hanımın arkadaşıyım. Belki gı
yaben tanırsınız ... 
-Tanıyorum, tanıyorum, ıöy. 

leyin! diyorum. 
- Sizmle görü~melc istiyo-

rum ... Çok mühim ve müstacel 
bir i~ .. . 

- Faka.t çok hastayım, be-
yiın... Bu mülakatı iki üç gün 
~onrayıt tehir edı-lim. 

- fmkant ,·ok... Derhal ~Ö
rütmelivim. Si~di evinize gele· 

ceğim. Nilufer Hanım hakkında 
konUflllak istiyorum. Meselenin 
tehire tahammülü yok. 

- N~lufer hakkında mı? .•. 
- Evet. 
- O halde aeHniz. Sizi bekli-

yon.ıuı. Adresi biliyor musunuz? 
- Biliycı«'um, Nedi.dan öğren. 

diın. On dakikaya ka.daır orada· 
yım. 

Bitkin, hara.b biT halde tele
fonun yamndaki iskemleye çöke. 
rek başımı ~llerimin içine ahyo
nım ve beklemcğe başlıyorum. 
Yazıma ba~latken her şey 6lup 
bitti demiştim. Hayır belki her 
~y yeni ba~lıyor. 

(Birinci kınnın aonu) 
(iKiNCİ KISIM) 

-1-
Beyoğlu 2 Temmuz 940 

Avukat Ha)'l'i ile karşı karsıya
yız. Necli.nın (Bizim efondi) de
diği aıdam ... İkimi:ı de söze baş
lamak için l&kn~h erıyoruz; Kısa 
~üren, sıoğuk, sıkıntıh bir sessiz
H'k ... Crırara v~dim, alm!:\dt. 
«Cok içtim. t.ira:ı SM'lra alırım» 

VEDA BUSESİ 1 
vetlend rmiı oJuruz. Onun için siz -
lerden l:>ilhasaa rica ediyorum. Bu 

Mary Martin - Conn:e Roswel 
Don Amech'in 

yarattıkları Lüks. . . İhtqam. . . Ve zevk filmi 

ı harb yıl~r'.™:a .ls~limizi çoğalt -
nıa-k ve ıstıhliktmı:ıı azahnla!< için i ço.k dikkatli oWım. 
Ark~ar, 

Bugün LA LE 'nin göstereceği 
Hep:miae rahat çalışmak lımkan. 

larını yaratan Türık ordusunu :ıelam 
lıyank sö~lerime ru1ıa.yet verayo -
ruın. 

Neı'e ve müzik fırtınaşıdır ... 

* ____ , Dün Batvekilln açlf natku ile 

dedi. &basını, anasını, ailes'nin diier memleketi" her tarafında 13 üncü 
Genç denemez, fakat yaşına efradını sorup soru~turdum. va yerli ınaUu ve milli tasarruf haf

göre çok çevik bir .adam... Şa- sıl olduğum netice hiç de mem- tası batl•mtflw. Memleketin her 
kaklarına hafif kır dü,mü~, uzun nwıiyeti mucib değil. .. Bu kadın tarafınd&IU kiikür mü~lerinde 
boylu, esmer, yelİ). gözlü ... Göz- delidir. Çok aert ve hayret -..erici J-l,al(evlerinde ve okullarda bu mü: 
leri mütemadiyen hareket halin- bir hüküm değil ıni? Maalesef naaebetle lıopla.ntılar yapıl.nııtır. 
de... Serbeat lavurlu, tatlı Lir b.akik.at 'bu... Babası tımarhane. Olrnlla1tda ilk dersı olan öğretmen 
gülü,ü va!". de öhnüt- Bir erkek karde4i var. ler talebeye yerli malı kulla.nrnanın 

Otu.rduğwn koltukta sinirli ai.. o da daıha yirmi yaşınd!l iken ~··lii iktısad üzerlndelu ehem mi.ye-
nirli kımıldanıyorum. çıldwarak bir adam öldürmüş, ti ve hayaıt pahalılığını önleenek 

Nihayet söze ba~ladı; hmarb.aneye abluıış. Bugün sağ hususun.da dev'letçe ve milletçe al _ 
- Bilmem benim bn meseleye fakat ~ifa ümidi yok. Doktorla; m~ m~bur olduiumuz tasaırruf 

kara~mam doğru mu? Belki cüret la gWl:p görüştüm. Hepsi avm .tedbulerl hakkında maliimat ver _ 
diyeceksiniz. Falı..at ben iyi bir hükmü veriyorlaı. - mişlerdir. Bu ha~ta içerisinde iktisad 
iş yaptığıma ka:ıim. Susamaz· . Neclinın nesi var, diyeceksi- F~esiode ve Yüksek İktisad ve 
dım. Bundan sonra da artık hiç nız, ben de evvela sizin gibi dü- Tıcar"t o.kulunda da toplantılar ya
susmıyacağım. Çünki Ne<:la had- sünürdüm. Bugün vaz)yeti fama- pılacaktır. Okullarda ise talebelere 
d:ni asıyor. Hastalık süratle iler- men başka türlü görüyorum. v 0 ta'ebe verneri11° konferanslar ve 
lemeğe başladı. Yaptığı fenalık- ş:mdi bahsi burada keserek 1 müsamereler verilmesine devam e-
lna mani olmak lazım. size tıb kitabların<lan topladığım dilecektir. 

Evve-Ja size onu .anlatmalıyım. notları okuyacağım. Korkmayın, General Kazım Özalpın l itabes · 
TanıyOY"um demeyiniz. Tanımaz. canınız sıkılmaz. Bilakis her ke. Ankara 12 (H A) Ul 

1 

H 
• ht ı· d ı._ . • ususı - usal 

smız. er teyın ana arı onun ıme ~ 1UtYl"etmız ve ati.kanız ar. Ekon<>enl ve Al"Ulrllla K 
•a:rif:nde-diı-. t k. ıı · 1 • h urumu ge -1lca mı eser et"ın u kuı-u nel başkanı Balık ç. b' 

Necli.vı ben senelerce tetkik cümleleri arasından Neclanın ral K" 1 Öz e.ır me usu gene. 
ettim. M"~iaini ar<"ıh,.dım. Co- çok mükemmel b;,. po t • • Mallaazhmft alp Tasanuf ve Yerli 

klu
y ..ı b r resının :r a uı m" b t'l b k cuı gunoa•n u vaıa kadar ha· vükseldiğini ıörecekııini . unase e ı e u a • 

yatını takib P.denle.-le aörüttürn. (A k 'Z. ) f8l1l radvoda hD" hitabede buhna • 
' ası var muştut. 
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( Bu.m3 a ız : 26 (17)) 1 
IJan ardan 30 taneırini h'llledcıe'k 
bir arada yollryan oJuıyacalan. 

mı:ulan 80 kişiye hoparına 
tlİdecek h•diyelcr oenceğ(~ 

1 · 2 3 4 5 6 7 8 g 

Solu" " U«a Jo&nı: 
1 - (9). 

2 - Enb; (3), !)eı.-aiz, rahat (Ş). 
3 - Ulıitrik m. 
4 - n~ -C. getirse &.ta oıw 

(4), ruz. cmJr (2). 

5 - I<ıh:ınaoıın ıu1.aıl"9J (7). 
cı - hıgifillce •evet.> m. Biı' u.1c1a 

(2). 

7 - l."cındt (2), Bl,r Frenk adı (4). 

8 - Abu ~ısı (3), T~ 
(5). 

9 - D'3ı;met ol11nar;ı.yan şey ,,). 
Yuk:u'Jıh.n aşı•ıya clo,tru. 
1 - ~ mcz'b:ıhıuıı (9) 
2 - Beıtlb~ce (5). Şekeri ile w. 

mmeseJt .. ,.rt cittn Mr ~h~ (3). 

3 - Şen (5), No' ':l (Z). 
4 - (Jo'l yf ıf~I (5). 

5 - ~ kon.an '14S (3), •'''flrinoıt 
(S). 

6 - $'.ım" lf~e edı-.r (8), BlT l!tm 15). 

3 - :r emtr tıı . ~tn'd m. 
8 - Tersi b!r haırf 121, !ll•fa (1) 
9 - Bl-r nevi yn.~ (8}. 

···················································· 
Vilayetin tebl'öi 
iş mükellefiyetine 

tabi kamyonlar Salı 
günü sevk edilecek 

İ:f.&:rb:zı vııayeUııcfen t.ebl'ik ediım'(.!r. 
1 - tdncı devre Is mü.-eııeftyetlne 

..abt b lümıon kamyoulıı.rm 6 mcı katL 
~ 15 / l 2 / 94-2 5'ılı g u ni.ı sc \'kıediı.eoek,:ir. 

2 - Sevke tabi k.a.myonııınn pllilta 
ııum!ll'lll:arı pd.ıı gW.ıerL'mlş!Jr. Bu 
lcmn7onm o cilıı blila.! 10 da. Sı&ttanah. 

med meydb:ıııııu geU:ı!.roektır. 
ı - Bu:ıümı kadar yap.ıran ila!ı -.e 

lıebı~ ratıncn C'O!Jrllmtıyen bmyon. 
lara.n sı!Mb veya ı,oförleriı ml:.ü ~~ 
m2h'::ıem • YO'iıoıekle beraber bm. 
z!n ~ is!ılrdad eiHcoek, her Jı.-uı
gi li~ ~ oaJı.şm&lıumıı me,yıLl.n 

~~tr. 

4 - ~~ ta.rLhl C"ösfertltm ıün. 

ek J"l[te m hı\.lli.nde bıaUıuna.van 

t::ımyontar cb~ .ı-"rnem~ ad:k>hma
OIA;tır. 

5 - Krunyonl!l!'\Jl möt:ı!ı ıar ta. 

( Ba§ taralı 2 nci Nyf adtı) 
&anç setireceti dü.füı:ıwebi.lü- mi? 

İtalya muharebeye sirerken 
Niai, ~. Tu.nuau almayı 
dilfüniiyordu. Fransanın Avrupa 
~'a.amcla buri.i:n dahi i~ral et
mı~ devanı ettiği vaziyet dola. 
yuıle muhtemei bir zafer bile 
İtalyayı bu üç ülküye ulattıra
maz. 

ltaty. bu üç ülküye knuıama
dıktan fN.tk.a muhtemel zafer 
hiçbir zaman mihnri denizlere 
hakim kdamıyacağı için, deniz 
&f&n simürgele.rini ebedi olaHk 
k~ olmak tehlil:eai kartı· 
aındadn-. 

Alına.nyaya muhtemel bir za. 
fer brr AYnlpa bTliği ile Rus 
topraklarında geniı imkanlarla 
dolu bir sömüra-e gefuecektir. 
Bu, bir kaızançtır, fa.kat kim bi
lir kaç Alman neslinin kanı ve 
lcaç Alman tehr:11in va.rlığı mu. 
kabilinde satın alınmıı olan bu 
kazanç ölçülü bir kazançtır. Av_ 
rupada tesis ~dilecek bi.t·lik,Rus 
fıı)praklannda kurulacak bir sö
mürge Abnanya ile birlikte bü
tün Avrupayı niiıayet ya i:le kav 
rubna teklinde yaşatabilir. Al
manyanın ve bütün Avrupanın 

Avrupa dııında az çok istifade 
edegeldikleri serbest piyasa el 
ve yol deiiıtirmittT. Almanya 
ile Avrupa için bu, büyük bir ka 
yıptır. 

fngiltereye celince, daha iki 
ÜÇ yıl evveline gel:nceye k3.dar 
orta AVTUpa ile uzakten uzaia 
al&kadar olmayı b:le reddeden 
Büyük Britanya bu muharebeye 
Dançig'in Lehist.ında kalmasını 
temin etmek için değil, ufukta 
~liren büyü.k ı akibi ebedi bir 
tekilde devirmek için girdi. 

İneilterenin muhtemel bir za. 
fer halinde, Başvekili tarafından 
kat'i.yetlc söylendiği gibi bütün 
sömürgelerini hemen hemen ay. 
nen mubafuza edebileceğinden 
fÜphe etmek için ortada makul 
hiç.bir scbeb yoktur. Fakat lut;il
terenin evvelce olduğu f'İbi Fran. 
5aya dayanaırak tehlikeden uzak 
yaııya:bil-eceği, Avı:upa dı!lında 
da ticaret re-kahetinden kurtu
lab;leeeği, sömürgelerini tesir
den ebediyen uzak tutabileceği 
iddia olunabilir m}? 

Bu suallerin varid o1up olma.. 
dıklannı bize ancak )"l!lktn ist=k. 
bal gÖ3lerece1ttiır. BuRÜn için ve
Mlebtle~e-k, ve.-ilmesi ınfünk\in { 
görülebilecek tek hiik .. m rnuhte
mel 1tir zaferin yih:d,. yiiz ka
Z&TMll ancak Amer:ka ile Rusya
" ll ,,~i~bi!~eğid:,.. 

~ kl!Pm Z/\ra l!t.Qt'l .................................................... 
Çiç k aşısı 

Jtad*öy JbJkfıvln.ıtr-.o~ Evimiz disı>an. 

lleriııııle bfqürı ııaat l '7 cbt 19 a k:lıılnr 

.DAo~· 
' BiRiKTiQEN 

QA~·~O(;Q 

SENEDE 28,BDO LİRA İKRAMİYE 
~ BatıkııBr doı. kıımba.ratı Ye ihbarsız t8iııarruf hes&blannda en 

,. 5t ın.ı buJana.nıara bir sene l,ÇJ.nde ~. pli.Da ı~ iırami')'e ... ~. 
4 Aded 1,000 liralık 4,000 Lira 
4 ,. 500 » 2,000 » 
4 ,. 250 ,. . 1,000 » 

40 » 100 )) 4,000 ,. 
100 ,. 50 » 5,000 )) 
120 » 40 » 4,800 )) 
160 )) 20 )) 3,200 )) 

IMr'M..-a seot.d~ 4 ıli!fa, 11 l\fa.rl, 11 llıamlraa, 11 t:rııil n ıı Birinci 
kanan tarihlerinde ~ileecld.ir. -

DİKKAT: Jl~Y.LblarınırdaJd ,,. rııbır b'tr 8l'l1le lçlncle se l.i:cadaın ş2.j1 
diişm.!y,nleMn iıltm.m.lyeJeri % %t r~zıaıaştmıacaktır. aı ~ - ...... ~ ..... ~ ........ ~~~ 

Kadıköy Vakıflar DirektörHtğU ilanları 

Scmtı Mahnllesi Soknğı 
-~------- ~ .,,-----
952 91. 371 '7 

No. ıro Cinsi 

4.86 93 

Caf'erata Y«mi tilı:ir '!l 1132 ada 5 ı>anıel Te 

(l\Ioda cad. Takm 
2'7/1 (mutena. bir mevk.1.

(de taln 4.85,50 ~ı. 

(mtL s:ıhasmcb ~
(n'4 oenheıt ana. 

Ut 1'7 Üskü~- ... ... ..,. Ktttkuncuk Dere~I IS.17 (Bir çatı altmda 7a 

Cla.J 145 ı rım karrb- ı.tı e. 
vln IN (iamamı 

a:tdııa:nıb.. c~ Ye nıevtllcri 731:111 gayrl monkullfti.o mülkl7ct.f peşin Para.ile 
Lm:aıS; ii2ıer.e on bfoş gün mli~ açık ~ ç.ık.3.n,nıştır. 
İhıaleleııi 16.12.942 Çnrş-.ımb"° ıünU t 14 dearr. İstfttllle.rfıı müdürlük 

ll:Jıı:uoaıt lca.kmıine mün.ouna.rı. 1189'7) 
mtınch!l nnr.ı~lnc ı;aM 15,30 c1ı. of. 
~~~~len b:nyonlann 'bu 
S3r.ll!bn eovveı tQll l:ııııt. :maJu.11 loe ce!Jrt ı. 

çlQdl • y8')ıl~ır. Jlerke:s mü. -===-------------------------
~ ec1~· . 

meıol ıaumdır. İ " 
6 - i u lUn tcbll(111t. mabiyetin.c!alir. L A N 
8405, 340'7, 3409, HS 1, 3433. ::.t36, 

sın. 345'7. 34'78, sns. 3480, 3(87, 350'7, OSMANLI BANKASINDAN: 
3514, 3568, 3600, 3601, 31302, 3609. 3620, Iuı1ba.n fbrnmıı f!\Ü.Miıd>etıile, 0s.. 
36%1, 3635, 364'7, ~56, 3681, 3'799, 3':1'7, manıı Banlı:su;;mm Ga~ııta. 1.'enlcıami w 
3134, 3741, 3'744, 315?. 3755, 376%, 3'7'71. BQ'oğtıı Şubeleri: 
3'794, 3810. 3819, 3824. ıs21, 3833, 3847. ti, 19 'R 21 ltklcinmı 19(2 
3881, 3883. $18'7, 3B93, 3908, 3923, 3933 ~ t.a.p.ılı bulun~lr. 
3935, 3939, 39''7, !)':163, 39'7t. 4016. 4819. ... 
4e5!, ~59, 4068, 1091, 4115. 411'7, 41%4. fMl, '343, 4345, 4351. 43.53, 4356. 4357, 
ı12t1. u31, 4136, .u5s, 416'1, 4169, 417%. ~. 4359, t36o, 430?, 4.363 • .ı36s. 4366. 
ua, n:a. 41'79, nu. 4193. 4196, un. 4!6'7, 4369, 43'70, 43'71, 43'72. 4374, 4375. 
4214. 4~18, 4225. "240, 4:?43. 4253, 4!6!, 43'76. 4378, wo. 1383, 438'. 4385, 431J6, 
4269. 4.284, '305, 4398, 4309, UH. 4315, (38'7, 4388, 4389, 4391, 4394, 4395, 4396. 

ım. nıı; 4~'7. 43:;2. 43":1'7. 4339, 43H, 4~9'7, 4398 44&&. 4ıOJ , U04. U05, 4406. 

A.ŞI ve SERUM SATIŞI 
KIZILAY CEMİYETi 

UMUMi MERKEZİNDEN: 
REFİK Saydam Merkez Hıfzıssıhha müeaaeseainde yapı

lan Atı ve Serumların Cemiyetimizin lstanbul' da Yeni 
P06ta.ne civannda Kızılay hanmd&ki Depomuzda sahlmak
ta olduğımu ve lüzumunda mezkUr Depo Müdürlüğüne mü
racaatlan ilin olunur. 

Devlet Demiryolları lşletma U. M. den: 

MUhaııımen bedeli 13675) üç bin aıtı yib J'ctaiş beş tin. ouı.ıı (35000) otu 
beş biu tilki~ oclweu kömürü (30. blrinclkiımm. 194.2) c;ar,aınt>a ıünu aaaı 
(15) on beşte 8"yclaı'Paşada. Ga.r bhı!Llı ctıhilindekJ bmls.ron t&TGlmda.ıı açık 
f!:i;o'Dllme UNlll~ .satın &macakhr. 

Bu • rlıımek lsle1enıerln (275) lkj ırii2 yetnıJ., beş lb <Gı> a:tmıe ilo ku.. 
11UŞIU'k llllfVlllldıM teminat Ye ıumunun tayin eWtı vesaİlrle bll'Jldıe dmi.ıtme 
rünü -.atine k:adu lı:omla1oıu. miİ.Ncaa.!br& lizlmdır. 

Bu ite aid. p.rtnamefe.r komisyondan pa.msı:ı ol~ cbtıtllmatf.adw. 

(2320) 

Mub:ımmım bedctl (17500) OD 7edl bin beş yüz Ura ubo (175\ J'İi2 :retmiş 
beş aded Lokomotif lıazuılannı 7Jkam&P. mahsus beheri 10 metN bo71D1da,.., 
5l x ss Dl/m eb'aduııL&. bezli ıastık hort:um (%5..Birinolklıuuı.ıtu) Cuma ciJ.. 
nü IWLt (15,30) on beş buçukta ta::ı:hhilcliinü l.b edmıt,.en mti~ nam Te 

hesabma Ha1darı>atMlrııi G&r blnuı dahJliııddıi kom.t.J'on lııır.&faoılıın ao• ek. 
eil~ muıU!ıe .tın Ml.1*2Ma. 

Bu ite atrmek la~.erin (1312) bin 'iiiP ,.m on a.i lira. (iOı em lnnııtluk 
mavakbıt -.nı.nM ft Janunua ta)'Jn eUll1 -nıs:allı.ie blrflılde eblltme l'iinü ._ 
tJrıe lıactal- kom!Qona mün&eaa11aJ'ı llzımdlr. 

Da işe ald ~er komls7ond'ıuıp:ı.mmz oiUııı1I c1alıillmaWadv, (2058) 

lstanbul Belediyesi Merkez Hal Müdürlüğünden: 
Hiılclıa 133 N•. lu karpwı ~iinio mmteciri Hebmed Medet Ya.ymt.ı teztı.t 

ticaM eWttncran mumaHe1bt. atacatı ol• müıdıalı.slllerfn bir q aarlmda 
müraeaatıan, (2229\ 

Galatasaray lisesi alım satım komisyonu reisliğinden: 
tik teminata 

( TİYATROLAR ) 
Ciasl Fl~ Miktarı 

Kr. Kilo I.Ar~ İstanbul Belediyesi 

Tab:ı:ı 135 1500 Şehir Ti~ı 
Pdcmtt ışo 3500 545.ftS Bu akşam saat 20,ao cJa 

Elm.ı (Amufa) 65 7000 D&\l\I KISMI 

Elma (imıboıa) ıs 2500 BtnrttJt İHTİLAL 
Elm:ı <Güm~h:ınol 51 2500 

AJ"'1L 32 3500 nı.a: Boma.in Rolla.ııııl 

-K. ÇdrlnleiPı uam No. u 95 2500 
K. ibiim rcıZlki 90 1000 
Fm!Mr lo.vrulm.un~ fcl • 132 10'10 

ıto~uot KISMI 

YE KORKUM YE 

ikrunl7e tkra.mJ7e ikramiye 
Adedl AIUulıırı Tutarı 

Lira Lira 

1 100.000 lOJ.Gtl ·> 

1 {;l}.000 f.0.000 

1 50.000 SG.000 

2 -IQ.OUO 80.000 

2 30.000 G'.1.000 

5 :::o.ooo 100.000 

20 10.000 200.009 

50 s.ooo 250.000 

100 2.000 200.000 

500 ı.ooo 500.000 

1.000 500 500.000 

4.00G ton 40:).()00 

5.000 50 250.000 

50.000 s 250.000 

60.682 Yekun s.000.000 

Tam bllei 10 tlra, yarım 

bil<.ıt 5 Ilı-adlı', 

, SÜMER BANK ' 

• YERLİ MALLAR PAZARLARI 
MÜESSESESİNDEN: 

Mütekaidln, dul ve yetimlere verilen tevzi kartları ile mağazaları
mı:zıca yapılan pamuklu mensucat dağıtımında azami verilecek 
mıktarın 20 metre olmayıp 20 roelTe murabba olacağı tashihen 

' - ilin olunur. _____ .. ___ ,, 

TORKİYE iS BANKASJ 
Küçük Cari Hesaplar 

1943 İKRAMiYE PLA 1 
"' 

KEŞIDELER: 1 Şubat, 3 Mayıs, 2 Ağustos, 
1 İkinciteşrin tarihlerinde yapılır. 

1943 iKRAMİYELER) 
t adet 1999 Llrahk = 1999.- Lira 
1 )) 999 )) - 999.- )) 

1 )) 888 )) - 888.- » 
1 )) 777 » - 777.- » 
1 )) 666 ,, - 666.- » 
1 )) 555 • - 555.- ». 
1 )) 444 » - 444.- )) -
2 )) 333 • - 666.- » -

10 » 222 » - 2220.- • -
30 )) 99 » - 2640.- ,, 

·60 )) 44 )) - 2640.- )) -
250 » 22 » - 5500.- » -
334 )) 11 )) - 3674.- » -

Türkiy• lı Banka .. na para yatırmakla yalnız para biriktirmiı 
o. laa almlf olmmı, ayni ;samanda talihinizi de denemiı olw • 
aunas. 

ı•ıık.ıtn.t.• yazılı yl)cceiklerin 15.12.HI Sah günü flS&ı Cl5) de Llaeler Sa.im alma. lııomte10nu bina.smda t.opta.ns.n 
«*ol koın""1onanc.a kP.p:llı sarf UAıJle emııtmesı 731111a.eaJı;tl'l'. istwlller ka.nanl 't"Mltaıannı b&v:l hııa•• aıfl&rınt 
llkii C'f!ÇCn ııaa.Ue:n b!r SA.il .. ,.e;• bclar ma.ldna m1*ablllo.0Aı bmla700 rmıl,llae -.ehd, fiM\uaaue Oal&iuan.:r 

YUID: Rot.en Nemıer .................... ·--····· .. ·-·--··-·····--·----- ---···· ... --........... 
Cuma.tıtesl , .• l'uv ıünleri 

J~. U'7t.a) 15..31 da JU1lm 

Son Poata Matbaa.sı: Ne~at Müdürü: M. Sami Karayel 

SAHİBİ: A. Ekrom USAKLiciL 

., 



ı Tenkll, 6 hM'lta, '1 dev1eıllıı b:ı.ndlraları 

328 allife en lii.amnla 7u11&r Ye mii'ıaılmd 1'k' 
mahtıra clerttıriıe Daıilıat.ıt IU~htu'alı 

Bayat Takvimi 
9llııtı.. Talı.lidlırinl almaı9k iç.hı B&Jıı.&. Tak9iml 

a:!ID.& .,,. ~Jaarit KHa.pJlantSI a4rcS1ne ~ et
msl.clir. - y ... ,...., tıelefona: 20203 

Sene 13 - No. 4437 
PAZARTF.SI 14BlR1NCIKANUN1942 fd.... ifl-1 telefo.: 20203 Flatı 5 inini -

u AHKi ERLER 
1Çorumda zelzele bir 

Sekizinci ordu, mihver 1 f elik et halini aldı 
kuvvetlerini Elageyla Bazı köyler harab oldu, 25 

mevzilerinden attı yurddaş öldü, yüzlerce ev 
I Kahl.e, 14 (AAJ, ~ 5:'1zl"'! Londr;•;:•:~.~~yet Bidnci ~::t,:-!~:'~;:1~~,oı::::: tamamen yıkıldı. 11 yaralı var 
nglliz ordusunun ya a aarruz ordu Mihver kuvvetlerinin Mece-

g ..ıt_ ih·-r kuvetlerini Elagey. lb bd . ··r k et w yandınnıJtır. Gazeteler hep bmıun- r k • 
eçer0&, m "~ ze a a nu uzunu a am e ug- ı J o 1 d b 1 tı 

la mevzllerinden attığı haberi, Ka· ratmı.1tır. la menuldürler. Fakat bu babda l ş k Cephesi• tr er e a•van zay a 
blreden .-esmen bildirilmektedir. /ngilterede Libyadan hiçbir haber ahoamamı.. ar - J J 

m U h arebele r raüy~~:ı~:·i~:~e; ~::~;;:ınt~:s:~ Milli Ref 
ka.yıbına ve yüzlerce evin yıkıl- "I 

"İlk vazifem Fransanm ve imperatorluğun devam ediyor 2~.~~?~~~;~~~~~; A~karara 
muhal azasma muktedir yeni bir ordu kurmaktır,, ~i-~::\!:k~~~~-nhğon~~n::: y;a:rya~1'11~v;a.r:od:ı:r=.:k.~~=·F~:~::=i ~~~~~~~r 

"Fransız 

yen:den 
hükumeti kendi cihetinden tam bir dürüstlükle 

edilmiş bir Avrupada istikbalini temin 
bir siyaset takib edecektir,, 

tanzim 
eyliyecek 

Tuapae kesiminde bir Alman Cumhurreiıi Milli Şef ismet 
tümeni, göğüı göğüse cereyan e. Kavaklı çiftlik köyünün 69 e- lnönü, Çcmım bölgesine yap
den ıiddetli çarpışmalardan aon- vinden 15 i tamamen çökmüş, tıkları aeyahatten bu gece 
ra Sovyet taarruzlarını geri at· dördü de hasar görmüıtür. Bu saat 23.45 de hususi trenle
mı~tır. Bu taarruzlar bütün gün 'IQ;)yde de iki olü vardır. Hayvan rile Ankara'ya avdet buyur. 
devaıl\ etmiştir. zayiatı da oldukça büyilktür. muşlardır. 

Terek kesiminde dütman kuv· DiğeT birköyde evler tamamen 

Vifı 1 ı - 26/11 4 e uzun zaman ısıp ın ı ve ıtaat 1 na vatan topraklarını terket "· " hayvan kayıptır. 

' 1 

• 4 (Of") / 2 d ı d' · ı· ı· · l" I A vetli zırhh tetkillerin yardımile '"kılmı .. tır. BUTada da hayvan 
Hitler Petaine bir mesaj gönder. bir ordudan mahrum halde ya - meırn~ ve bir müt.reke taleb -.le,. ta.aruz ebnittir. Şimdiye kadar kayıbı çoktur. Çamlıca köyünde 

ki F 
. . • _,, 14 tank tahrib edilmittir. k 1 Osmancık kazasının Doburga 

mitti. şıyarnıyacağı fikrinde bulunu • rne e :ranaız mılletım daha V 1 D k . . d h 1 80 ev tamamen yı ı mı,tır. Kıtra k .... d 180 k 1 d'ğ l 
Mareıal Petain 5/12/42 tari· yoraunuz. Bunun için ilk vazifem büyük feliketten korumak iste • I" Soo I'~ - t on ~aımın t~ '['a a pınar ve diğer iki köyde 59 ev oyun e ev yı ı mı~ e.r e· 

hinde buna şu cevabı vermiıtir: Fransanın ve imparatorluğunun dim ı vye aarruz arı, a yan - yıkıhnııtır. 98 evli kuyumcu kö. ri zarar görmüştür. 100 evli di-
«Fransa, felaketi içinde, or • muhafazasını temine muktedir tki. mlUet arMında ef d 1 inci Alman _kuvvetleri tarafından aka yünün 3 evi müsteıma diğnleri ier bir köy de tamamen harab 

b. I . ~ • res .. e mele ugratılmıttır. 
duau, donanvıaSJ ve hava kuvve- yeni bir ordu kurmaktır.. ır ,..n a;ımantn imkcrısız obnacl&ıı R!--1' b d d" tamamen yıkılmıftır. Bu köyde olmu,tur. Bu köyde de .ı ölü 
ti için tarihinin a.skeri an'anele • Marep.l von Rundatedt Alman fikrinde butundum Gerek Frama. k t )" an cenu un a ubtb"?.a1nı~ 15 ölü ve 9 yaralı varaır. 142 vardi(. 
rine aadakatten mülhem b:r sev. harekatı bakımından tarafınız - nın ve renk Awu~a rnı1letlerinin ~ a arımız~ yann

1 
a tqe u~ erı 

gi ve bağlılık hiasi muhafaza et- dan Lütün karulan almağa ve menfaatine uygun olan böyte blr si ~5~met~ ~gratı mııtır. ~ en~d~n 
mifti. lüzumlu bütün anlafmaları yap yaset ise ancak bütün hardi:et hür- . ~:. ııe ya!'~~baz d'~r . a. e 

Mütareke mukavelenamesile mağa memur edildiği için bu • etin allık bk bükU • tebrı •f veya tanrı e 1 mııtır. 
bu ordunun baz• unsurlarını mu· muhtelif me.eleler hakkında be- ny • e m metin oto.. Moakova, 15 (A.A.) - Pazar, 

"Yaşasın Türkiye,, 
ritesı ah~a ~ını verebilir. öğleyin neşredilmit olan Sovyet 

bafaza ebnesİne müsaade eyle - nimle ıörüsmek Üzet"e buraya Bunu. da bizzat sa, tt/11/1942 tebJiö-inin eki: N k d d rı · · k • 
mekle Alman milletinin asaleti. gelmek lütfüncle bulunmasını bu. t IL!-.:L F ili • L~-L- • ra yosun a ur .. k d' • d • ar DnMIC _ ......... iZ m. eline ~. Stalinorad .. ehrinin sanayi ma- evgor i-
ni takdir ettiği bu hialerin kıy. gun en .. ın en rıca ediyorwn. L..ıı- jd • " 

Ek 1• nep-eyaea gınız mesa a ıarenti et- halleainde kuvvetlerimiz 13 blok 
metini anlamakta o?duğunuzu ae ana, m-•- ı·tfund L...1._.:ı h b d Ch l B 

F , . , ex U a lllllUftmKIUDUZ. haus ve 5 mitralyöz yuvaaını •t ar e ıırösterdmiz, Fransız Afrilkas .. ın.a. .. ran&a ıle ıt.b.ırliii.yapmak ve Hük" ~ ~ı R. al --'" yeye l Q e en S 0ger .. lek k umet 'r=" , eu Lav 'tn --iı tahrib ederek bunların içindeki 
yapılan Anglo-Saluon. t~~vuzu nıuatem . ': rını gerı almak Ü· biyetlerinl lll'ttınnak auretile bir an. dÜfman tetkillerani de imha et- Tı •• k k 
ve bazı ıeflerin ihanetı stzı hu • zere kendıı•ne yardım etmek hah lapna • • · • iki enılek •k • k ı · f 
dudlann ve Akdenizkıyısının i,- ainde mektubunuzun sonunda ııyasetı IÇUl m et a- mitlerdir. l l e zme Ur çe OnUŞ U 

h' · b b"ld' k l rasında kaırtılrklı lthnad münaaebet Stalingradın timal baltsında 
gali ve Franaa ordusunun ter ısı ana ı ırme ütfünde bulun • lerinln kuruhnaaı amnini g&t«- ( N. Birliği) Alnıanle.rı 16 blok-
gibi tedbirler a1mıya mecbur ~t. rtuğunuz tahsi kararlar beni mü- dlm. Ve bunun baJarılmasını ko.. haustan çıkarmıştır. 
ti. tehauia etmiştir. Fı·annz. hükıi. 

Bütün memlekette ıztırabb "neti de kendi cihetinden tam bir laylattırmak içln fİmdİcHm sialn an· Rjevin batııında, rnerkez cep-
Nevyork 13 (A.A.) - Radyo. ! les Boyer fÖyle demlttir: 

da Tiftlyeye hitab ederek yaptığı Okyanus ve harb bizl~l birbiri.. 
k d d .. .. l 'ki 'd · d'l la _.,_ • etlın' iti ad -..1!.. besinde bir Sovyet birliği düı-

hı· ··-dı'len bu kararlar arşı.sın a uruat iı e yenı en tanzım e ı Ylf ;;ı;mruy ıze nı ..,_,,or. b' k k t n-iyatında franaızca olarak •öylL mizden ayırıyor. Fakat harb, sona .. ~ • b' Yülc.aek ıları kabu manın ır aç aJ'lı aarruzunu ··-r· • 
eğilmekten buk" bir ,ey ya • m•ş ır Avrupada İstikbalini te- 1~: 1 

d ~yg ~•--~~!nc:.~::J • geri atmıf ve Alman mevzilerine yen Charlea Boyer, bu aiizel mem .. erdiği vakit öyle ümid ediyorum 

P 
rnı>m. • min ey.liyecek bir siyaaet takib e- unu rıca e enm. LILllellllQ -r-...., ye • • t• 
Pe-k doğTu olarak bir devletın decektır. P~tain g• ırmış rr. leikete aid birçok hatıraları bulun. ki güzel memleketinizi tekrar gör. 

duğunu, 1930 senesinde Türkiyeyi 1 mek saadetine nail olacağım. 

Kalinindeki Rus 
hücumu zayiatla 

ıA l l '7' t lngiliz harb kabinesi ziyaret etmlt olduğunu, Boğaziçi ıu Nevyori< radyoau spikeri kendi. m an arın 1. un us a larının koyu mavi rengini, Kağıd • sl~e tü~kçe birkaç söz söyliyebllip 

b
• Lo~ra, 13 A.A.) - Harb ka- hane ve Göksuyu kat'iyen unutama. söy!iyemiyeceğini somıası ü.t.erine •t h k l • ıneaı, son inkitaftar dolayısile 

püskürtüldü er e a e et e yakın ve orta~rktaki vaziyeti yacaiını söylemlıtir. Charles Boyer ıu cevabı venniıtir: l l r r l gözden geçirmektedir. Unutuhnası mümkün · olmıyan bu Türkçe olarak iki kelime biliyo~ 
Kabinef Kahiredeki devlet na. memleketi tekrar gönnek arzusun· rum. O da fU: d d l d zırı M. R. G. Casey'in Türkiye d~ bulunduğundan bahseden Chıtr. <ıYa•asın Tiirkiye n. 

!e~lyi:ti c::::l1:t~~~ · ur uru u ;~k~~~;~~:~~~~!~:·~~:~ ~~~ ··r·Tasarr·af b81t;·sı·==ı·· 
.. Alman teblig" i : "Kaybettig" ı· mevzı·ıerı gerı Sir Arcibald Clar Kerr'in rapor· ,_ -1 göruyor larını incelemektedir. Bu zatla-

Berlin 14 (Radyo) - Völklsc- almak İçin düşmanın yaptığı bütün rın üçü de halihazırda Londrada 
be.. Beobabter gazetesinin yazdığı~ bulunmaktadır. A:manlarla haL 
ıöre Kalinln'de aav~r Alman 11. teşebbüs:er semeresiz kaldı,, yanların timali Atrikadan tardın 

-L- .. etti dan sonra Akdcnizin miittefikle. 
lahlarının kudretini lW<ıru% r. 

yük. k t- ..ı lya rin denizyolu olarak kullanılma-
rndktedlr. Ruslar bü 1 11.Ua p Londra, 13 (A.A.} - Bütün,mevziler İfgal ~tmi .. lerd:r~ 
d 1 'l Alman ır sı ve Avrupa aahillerine kar•ı 
~ ve tan'k kuvvet crı e O'&yretlerine rağmen Almanlar, Müttefiklerin teblig~i "' 

h t1ar 1 b. bal • müttefiklerin bi.r taarruz yapma-
a ını ..-rnak için top u ır • T ----...o.-4-i 1tö--=~ı. ... 1arını geniflet • Şimal Afrikada.k.i müuef:t. umu. 

1 -M d uııu- 1""~ - ları imkanı da tetkik olunınakta-
de hücınna geçm1per ise e tama. meğe muvaffak olamamışlardır. mi karargi.bı 13 (A.A.) - Te-b _ 
nılle imlıa edilmişlerdir. Muharebe Bu da iaşe lıarb:nin müttefikle. ligde fÖyle denilmektedir: dır. 
meydanında 170 Sovyet tankı ya. rin lehine dönmekte olduğunu İleri kuvvetlerimiz, dünkü Cu • j 
ınara.k kahnıftlr. gösterir. Almanların 'funustaki maı-tesl günü, ileri çevr~lerd.e kefil talyoda Palermo şehri 

Berline göre hücumları, geçen Perıern.be gün· faallyetlerlnde bulunmuşlardır.Diif.. şiddetle bombalandı 
Bet-lin 14 (Radyo) - D. N. B. kü taarruzlara nazaran çok da- manın, Medjez el Bab'ın fİmali ve 

n"n aakeri muharriri vaziyeti har h yıftır. Fas radyoauna göre cenubu arasından ilerlemek için yap Kahire 14 .<~·A.) - ltalyada 
hiyeyi mütalea ederken durumu do. Fa za kuvvetleri, Cezayir • mıı olduğu bütün gayretler durdu _ Palermo ıehrı fiddetle bomba.lan 
~J • ld 1 et ranaız ''h' (D 3 .. .. I d ) t 61.Mla elveritli. pma e memnun y or bl b hududunda mu ım euamı uncu •aya a mıt ır. , 

. . . .k '"k ı,: ':'ra=:::u::::s::g~a~r------------:-----:-----:----vencı ve Atlantı te mu emme 

div"' vııısıfhındırmıdır. ş • 1 A Af • k d ......... ~=:~~·~~~~··~~~;:;;··~:::~······· ı m a ı r ı a a 
SARAL~~K~~TASI dünkü vaziyet 

Betenlıen t'~ kap YC'Jllelı: 

Fener - Galatasaray 
macı yanda kaldı 

' Üç ldüb arasındaki «dostluk ku • 
pası maçı» dün hazin bir ft-.kilde 
yarıda kaldı. Takımlar ne hakemi, 

150 Kuruıa fevkalade Tabldot 
l Aynca, ııdakari B.lllk, AY etleri \'e 

iıarf ancla 9ebfleltır 

Kab1re 13 (A.A.) - Ortaprklöakırlnde düfman mevzilerini ,.ok- ne de idarecileri dinlemediler, bu 
nıiiflerek um teb!iii: ı..n.&'• devam etmiflerdlr. Libya maç için 250, 100 ve 50 k>Jruş dii. 

DiiD.. ileri umurlM-~ı-, ~la [Deuanu 3 üncü •l<l.)llacla] (Devamı 2 nci •a)llada) 

Ba,uekil Saracoğlu Y.erli r'1allar ve 1:a•arruf Haftasını açrı'htan 
•onra Ankara Halkeuı aalnnunda Vekıl ue mebuslarla g" - •· k 

OTU.fUr en 

13 üncü Yerli Mallar ve Ta- verilmit ve hafta ile alakalı pi .. 
sarruf Haftasının ikinci günü mü yesler temsil olunmu~tur. 
nasebetile dün ıehrimizdeki bir Bu hafta içind"' u·· • •t .k .... nıveraı e 1 • 

çok okullar ve hal~evlerinde tıaad fakültesile, yükse~ ticaret 
toplantılar yapılmış, ıktıaad ve ve iktıaad okulunda da toplanı. 
taıarruf etrafında konteranılu lar )'apllacııld1e 
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ıı RESiMLİ 

1 

Frcnsanı-n-~~çirdiği il 
MAKALE İhma(den siz mes'ulsunuz .. Hergün 

s L?::$ ~•z »L 

r----~--~ 
Sabahtan Sabaha: 

İstanbulun kömür 

Büyü~ buhranın 1 

İçyJzüne kısa bir bakış 
'- Eltrcm Utaklıgil .. .J 

- Ben hürriyetin Atlkıyı.m, 
fakat devleti parl.Amento usulü 
ile idare etmenin aleyhtarıyım. 

Bu c:ünıleyi iki yıl kadar önce, 
ayi.n az-..mıdan olmastna ve bü
tün naydıru parl&nıento muhi • 
tinde geçinniş bulunmasına rağ. 
men Fraııauı ba~velrili Möeyö La. 
val söylemiıtir. 

O zaman Franaa yeaag:nin ilk 
devrini yafıyordu. 

Franın.a: parlament<Nu ana ya
saya taımamile u.ypn bir tek.ilde 
toplanarak ltütiin sal&hiyetlerini 
Mareşal Petaine devrettikten 
sonra dağılmı,tı, Mareıal Petain 
ise ötedenberi otoriter idare ta
raftarı bir askerdi. Fransız p•r-
18.mentosunun &aJihjyetlerini. Ma 
re~al Peta.ine devretmek içia. 
yapmış olduiu toplantı MDUDCU 

toplanhsı oldu. ÜHelik Fransa.da 
mevcud siyasi fırkalar da tama
men l.Ağvedildi. 

Mareşal Petam tıpkı 'b&tvekiti 
Mösyö Laval gibi parlanıento a. 
leyhtarı olmakla beraber hakU
met He millet arasında tema• Ye 

İ~ti&a1i temin etnıenln liizununu 
anlıyordu. ParllmeatıD ile eiyaııi 
ftrkal:arm lı&tTinı mfiteakib bir 
iı nizamı, bir ger;ıçlt'lc tefkil1tı 
kurmaya çahtl•· Blr taraftan da 
Almanya ile anlatmaya teıebbüs 
etti, Hitlerle konuıtu, konufDl& -
sandan memnun kaldı. Radyoda 
Fransız m1lletine hitab ederken: 

- Almanya zaferini hazmet · 
mes:.Oi bilecektir, biz de yenil -
ğimi.ıd gözönünd.e t~acaiız, dün. 
kü düşmanla fCTefimizi ve hay
&iyetiı:nizi muhafaza ederek İf· 
b·rliii yapacagız, diyordu. 

Ba~vekil Mösyö Lava\ öfeden
beri müdafaa ve muhafaza ettiği 
siyasi kanaatler ıbakımmdan iki 
tarafın da istediği barışı kolay. 
laftıra.cak bir devlet ndamıydı. 
Fakat günün b:riod~ h~}'Tetle i!i. 
t!ldi ki, bapekil!ikten çekilmİ§· 
lir. 

Ne olmu,tu? Bunu hakikate 
çok yakın bir rivayet halinde o
larak az sonra aaladık. lht:lafın 
kaynağmda bir zihniyet farkı 
vardır, bu fark Mösyö Laralin 
Mareşali umumi politikanm ana 
hatlarını tesbit ile iktifa eder 
ıörmeytİ iateme&iuden, mareıalin 
ise bilakis teferrüattan da haber
dar olmayı tercih etmesinden dçğ 
muşıtur, fakat nihayet bir hal 
sekline bağl&nabllecek olan bu 
görüş farkını parli.ınento haya -
tından kalma bir kulis portikası 
had şekline get\nni.ftir, denil -
mittir ki: 

- Mösyö Laval bir d:ktatör· 
lük meclisi kurmak arzusunda
dır. Bu diktatörlük mecli•inde 
mareaalden ba,ka kendisi ve A· 
miral. Darlan bulunacaktır. 

Bu rivayet belki d:"ğruydu, 
hclki değildi, fakat bunu ikinci 
bir ri.,ayet takib etti. 

Alman devlet reisi Fransaya 
bir cemile ôlmak üzere İmpara -
tor birine; Napolyonun tabut~ -
mm Sent-Elen adaıılndan Parıse 
getirildiği ıünün yüzüncü yıldö: 
nümünde birinci Napolyonun, VJ 
yanaC.:~ medfun bulunan oğlu 
Ray·ı>"': ad dükünün tabutunu. d!" 
Pari• ~·ollamıya karar vermıştı. 
Bu münasebetle Pariste bir mera 
s8n yaptlacaktı. MM"aaimde Al-

deT°kt reisi de bulunacaktı. man , b 1 Fran9ıZ de"Vlet reisin•n u unma. 
ın da istem1iyonlu. 

Ym't6n 1>unlan vaktinde ajans 

TariU Wrilmmra: 38 

iKiLE HlllM 
ve 

••• 
SULTll 

"GEIC_,, OSMAI 
[Gözlerini onune indirerek 

mırıldandı] Paıa efendimiz bun
da iken kllf gibi uçar ve dönel' 
idük. 

- !. .. 
Şeyh-islim komığının kapıst a

çılmıı, bir ayvazla. bir ak ağa 
Davud Pa,ayı «buyur etıneğe» 
çıbnttlar<lı. Pa~ itkin bir şey 
söylem~i, kilpıdan girerken kim 
bTlir akhna ne gelmiş olac11ktı ki 
döaüp Kelendet" Uiruına bak.h: 

İşine vali mi, Etib.ank mı 
Çare bulacak? 

~ Burhart Cahid _ 

-
Emriniz altmda çalqan bin ltlfiye talimat Hrını.s, emri oer. Bef parmak müaavi değildir, tabiat dünyaya gelen herkue 

dikten aotVa da bir baı~a İje gidini~. Ve meınurl.arınızda ver· çallfkanlıkla vazife hia.ini ayni nişbette takaim etmez. Bazı~n-
Jiğiniz; emrin n«iceainin aranmıyacafı :zannını uyandırınız. tla bu hisse çok, baztnnda azdır. Tabiatin yaptığı haksızlığı ım-
Sonrtt da ansızın lHT lıontrol yapınız, .mriniz altında balunan· kan dairesinde düzeltmek emri altmda çok inısan çaltffıranların 
lardan birçokları i9:n hayal ıırkulaıttt" ıığramaklıfınu:: ihtimali üzerine yiiklenen bir vazifedir. Verilen emrin matlaha takib e-
cektur. Jileceğini kanaat haline getiriniz. _. .... r ....... -.. --.. ş·-; .. ıt-ı·-;···-----··-·-;-·ı.-~-rı··;-;· .. ı-· .............. J 

Kızılayın fakir 
f alebeye yemek 

tevziatı hazırllklan 
Kızılayın fakil' halka olduiu 

gibi lise ve orta okullard•ki yok 
aul tal.ebeye de sıcak yemek vee
mek üzere faaliyete geçtiğini ev 
velce yaunıtbk. 

Talebeye yemek tevzie.tana aid 
hazırlıklar yakında bitirilecek 
ve ay baıandan ili.haren her okul. 
da talebeye yemu verilmesine 
baılanacaktn·. Şimdilik okullar
da 3500 talebeye yemek verile
cektir. Bu İf .çın 100 bin lira 
tahais olunmu,tur. Her okul ye
mek vesaitini hazırlayacak ve 
Kızılaydan alacağı erzakı okul
da piıirerek ta!·ebeye vel'E<!e-ktir. 

Okullara erzak tevziatını yap. 
mak üzere lise ve ortaokul rnü
diirlerinden bir heyet s!"çilmistir. 

Fener · Galatasaray 
maçı yarıda kaldı 

Nuri Demirağ hava 
okulunda dün 
yapıl~n uçuşlar 

. . Geçen hafta Y eşilköydeki Nu-
(lfflf taralı 1 ı.ncı •a~ladu). el golünü yaphlı:t.an a<Jm"a takımlar ri Demirağa Hava alanında bir 

huliye ?ereD bİnlel'IC'e seylrctırı.fo gene berabere oldular, Fenerbahçe tören yapılmı§ ve bu mi.inasebet. 
hakkı da çlin.~~ olcfo. kalesinde evveıla go~, sonra penaltı le yübek mühendia mektebi tale 

Oyı.m ~suratlı baıladı. Galata- ad~edllen harek• itiraz eden Fe. heleri kendi havacı arkadaıları 
saraya iitfiinH~ veren bu sürat bet nediler" karıısında hakem denlini tar. fmdan uçurulmuftu 
dakb zarfında Fener kalesini çok dinletemedi. On id dakika süren Da·· ·· -1 d ·d b ....b!-"'w 0 · · __ ı.L'. B nd b un og e en sonra a u u. 
• .....,... ır vazıyete ~. u an lf' münakqadan sonra da «dost. çu§lara devam edilmif ve gök 
dolayı da oyun alahlldiğine bir sert..I luk ma.çl» yirmi bet da:k.ikıı evvel okulwıun öğretmen tayyarecileri 
~ı.~lod~ :;an,:~af~~ş~~dı~-::~;r- yarıda. kalmıt oldu, Galiba bu spor yüksek mühendi.:s mektebi talebe 
~e aı ı muu acu;w.n .~unu ur değıl1dU' ! lerinden arzu edenleri uçurmuı-

kurb.ılmaz. Galatasaray mudafaası Ômer Besim lardır. 

=~~~e~:rn~~ :ı::~ ~:: lstanbul takımı Ankarah Bundan sonra Mühendis Mek-
teb:nin havacılık kısmına ayrılan 

likeler atlatırken kaleci Osman .. • boks·· !e · 6 2 yend· Drl rl • J gençler uçu• t.ecrübeleri ve ak-
katlandı ve bir müddet S<llU'a oyu- .. 

Y nl C 1 ırohasi hünerleri yapmışlardır. 
na tekrar g'irdl Galat.asarayın 201 ardımseve · er enı yeti rıaını- ö- d·-· • .. N . 0 · · · · ·b edil Ank t b 1 gren ıgırnıze gore urı e. 
net dakikada Fener kalesmde top • na terli en ara. stan u . w G""k k l y··k k M'. 

• 1.._1_ d"' T b Şebi T. mıt"agıa o o u una u se u lanan bir hikuımun.da Cemil enfes ı:ıu.= maçı un epe aşı r ı. 1 nd. Mekteh. d k d 1 1 
bir sol vunışile mevsimin en güzel yatrosunda yapıldı. İstanbul ekibi ıe 1~ed' . .; en ay ~ a~ a. 
golünü yaparak dakikalarca al.kıt • bu maçlarda Ankara t.akımını 6-2 18·~~ a 1 gıttıı lçOe art?"ıı t~. ~: .. 

telgrafı olarak yaz1p anlatmıştrk. lanch. 30 uru:u düikada Galataaa- mağlab etmeğe muvaffak oldu. A. .'lrd.~be evve d g~cıd~ ye20ış ı: 
Fakat merasimde İntizar hilafına w w H'- . ..th. b. 1 ..:.... l __ 1 d rı ıgı u yuva a ııım ı yı 

Alman d F d 1 ray şag açıgı mmctın nw ır inan neLn-e er g ....... ar ır: .. • .
1

_._ h · 
1 

kt 
ne , ne e ransız ev et .. .. .. Cihad . kal , ÜJt R d (Ank ) C mutecavız pı ..,.. azır anm'l'!. a-
reialer:nin bulunmaınış oldukta. - ~t~u in yerme enın 1 van , . ara ·on dır. Gelecek sene ise bu rakamın 
nnı da yaznu~lık. dir~I lrurterdı. (İstımbı.d). Bırillcl ravundda (;on ıoo ü a•acağı tahmin olunmak-

G~enl-erde Fı·ansada çıkan Bu sayıdan ~onra Fe.ııerbahçenln rakibini nakavut etti. tadır. 
bir kitab bu hadisenin sebebini tektük yaptığı hüc~Aa .mukabil Aınkaırad.an Keımal gehnediği i - Dün saat 2 den 5 e kadar 3 
- doj'ru ~nh• - fÖyle anlattı: Galatasaray çolt dana bi.kim oyna. çİn Halfd hiilcmen gaI;b sayıldı. saat devam eden bu heyecanlı 

La.valin bir diktatörlük kur _ dı. Möcad.elede iki taraf da oyunu Oktay (Ankara) - Adnan (İ&tan- uçul!'larda ~yre gelen halktan 
mak isted.ğini söylemiş olanlar lüzumsuz sertliğe dökt~ğü~en, her bul). Adnan ikinci ravunda devam 11r7 11 edPnl~r de u<;muıılındır. 
bu defa da bu merasimin rnare. an katt.lı hareketler hiç eks~lmede~ edeım~eceğini söyl!Ciiğ-:n.den Ok • 
~ali Parise cel'belmek jçin ku;uı- ~evre 1.0 Galatasanyın lthinde bıt tay bi&men gaiib sayıldı. Son maçta Anka:rad.aın Kamil İstan. 
mus bir tuzak olduğunu iddia et· tı • .,

1 
, l d _ bl . . Ziya (Ankara) - Necib (Is.tan.. buklan Şerifi sayı ile mağlUb etti. 

-· ki · ıK nc1 devre.um ba-t a ıgı rmcı _LJ! • 
m~lerd·-r. Lavalın çe ·ımesınin dakikada Gal t JIWdafaa.sının bul). Nedb Ayı ile gallb geJU1. Fener ve Şeref sahasındakı 
sebebi de budur. hatasından .s:ı/::~en Fikret Fe- Hilmnet (Ambra) _Ali (İ.sıt~ maçlar 

Ne olursa olsun Möıyö L.vali neriın bera'berll< sayıs.ını yaptı. Be. bul). Hikmet ikinci ravunda çık • Şeref sahasınd·a yapılan 1.Sp::>r, 
Amiral Darlan İ.ıstihlaf elti. Ve o raber)ik F.enere üstünlük vermişti. madı. Ali hükmen galib sa.yıldı. Kasım.paşa kupa maçını 2-1 İstan.. 
da halefi gibi Aimanya ile i,.bir~ Bocalama d~ arasın.da sağ a. Nihad (Ankara) _ Hüseyin (İs. bu~ kazanınıpır. 
liği politikasına devam e•mek is. ık Hilanetin sürdugu .. w .. ve crtaJadı- tanıbul). Müsabaka çok aıkı ve he- ~iktaıla Beykoz arasında !apı 
tedi. Hatta gidel'ek Alman dev- ç ı h - ..-. d 4 O B ı.. 

c;.1 topa mükemmel bir J..afa vuran yecar.ılf aldu. Hüseyin sayı ile galib analib uselmiştusı • m. aıt.a a • ClL'i-.. af let re:O.i ile korıu~u, fakat ne de • 
Cemil ikinci glOlü de şa.besel' bir su. geldi. g g ır. 

olsa Viıide bir bekleme &İyaseti- rette yaptı. Ayni gii:zeı'ik tç.ind.e 1. Kenan (Ankara) - Cevdet <k Kadıköyde yapılan Vefa - Hilal 
nin galebe ettiği meydandaydı. ki dakika sonra Halid fenerin ikin· tanbıı1). Cev-det sayı ile galı'b ~idi. kupa maçı~a 3.0 Vefa takımı ga 
Bu siyaset bir yı1dan fazla sürdü. m. lnıl tı 

-- - - -- ın1 ge f r. 
Fakat bu bir yıl LavaUn tasav • ,, "I Haliç takımı ge1medlğioden Sü. 
vurları hakkında ortaya atı1rnı~ . l•STER [NAN, 'iSTER İNANMAl leymaniye bükmen 1:eal:b sayı!rnl§ • 
ol•n bütün rivayetlerin esassız lir. 
olduklarını a.nlatmıya kifayet ~ Bir arkada§ımız yazıyor: ket çıkıyor, 3 - Yiin yelek Meklteblerin ilk kır kofUSU 
mı·...;. Mar .. •al, LavaU.n tekrar S ·· l J.. Orta Anado k 4 y·· k k 5 

<t'" -Y on gun er .. , • çı ıyor, - un uşa ' - Mekleıbleraraııı kır ko•ularının 
k •binede yer almasını İstedi, ve l d b' ·ı A t erke·ı·nde / ı k k ,.. ... u a ır vı aye m .. kincı aşa , 6 - Yelek, 1 - biri •cisi dün Meddiyeköyüııde 
bizzat Am:ıral Darlan bu husus. bir doktorun muayene odaaın-
ta Lavali iknaa çalıı~h, fakat I.a- daydım. Bazı yurtta~lar nıua- Mintan, 8 - Kalın yün fani- 2000 metrelik bir mesafe dahilinde 
val taı'kib ebnek istediği politika- yeneye gelmi.ş. Soyunuyorlar lci, 9 - Bir daha, 10, Bir da- 150 talebenin ~tlraıkile yapıldı. En. 
mn basit bir devlet nazırlığı ile ha, 11 - ince yün fanila, der görülür bir zevk İçiu<le cereyan 

ue Bayıyorum: eden bu koşuda 8.05 dakikada İs-
yiirütüleıbileceğine inanmadıği 1 _ Palto çıkıyor, 2 - c~. 12 - Ten ~ömlcği. tanbul Lisesinden E.§ref birinci, Hay 

İçİ'iJ~~!e~;ktığı zaman söyle • 1 STER İNAN, iSTER iNANMA ~ dar~an Nuri 8.20 dakikada i-

mittik. B''li.hare bazı lsv:çre ga- '""'·---------------------------"' .. kinci, Haydarpa§adan Halil 8.23 
(Devam• 3 ünch sayfada) dakika ile ~cü ol.du. 

B aşlanğıqta yanlı, yol tutuldu. 
Kömür ihtiyacı olanlar b eyan

nUDe vero:ekler. Mahalleden lasdi.k 
ettirecekler, sıraya girecekler! denil
di. Böyle açık bir teklif kar~ısında 
maden kömürü yaka!llar da, yakını 
yanlar da beyanname verdiler, s ıra. 

ya ıirdller ve ıaribi ıu ki ömroode 
maden kömürü yakmamı~ olanlar 
kömül'lerinl aldıkları halde asıl kö. 
müre ihtiyacı olanlar bala sıra bek
lemektedirler. 

Kömür vececek idarenin el:nde 
sıraya konll'W! ne kadar beyanname 
olduğunu bilmiyoruz. Fakat henüz 
hiç kömür almamlf olan vatandaş. 
ların büyük bir yeıkı'.in tuttuğunu gö
riiyor ve işitiyoruz. 

Kı§ gelip çatmıştır. Sıra bekliyen 
beyanne.me sahlblerine hiç olmazsa 
lhtiy&~arının yarısını oleun vermek 
zarureti vardır. Evinde maden kö. 
mürü yakarılar sıra bekliye dursun 
kara borsada kömür fiatı durma
dan artmaktadır. Bu pi)·asan•n lı.ö. 
müre ihtiyaçları olmadığı ha'de vak 
tinde açıkgözlük edip beyanname 
vererek kömür alanlar tarafından 
ı,ıett1diğine ,üphe edilemez. Cünkü 
kömür resmi teıkilatln elindedir. 

Vaziyet böyle olduğuna göre ını:v 
aim nakliye gijçlüklerini son kerteye 
getirmeden 1§1 yoluna koymak İcab 
eder. Beyannameleri sıra bekliyen 
vatandaşlara hiç olmazsa ihtiyaçla-
rının yarısını vermek ve onları kara 
borsanın k:tr:kunç olmıya başlıyan 
ağzından kurtamıak l3zımdır. 

Kendi hesabıma söylüyorum. Ge 
çen yıldan tasarruf ettiğim.iz kömür 
le idare ediyoruz. Bugün yarın kara 
borsanın eline d~ek üzereyiz. 
Başka ne yapabilrriz. Fakat düşün
meli ki beniın gı"bi bir(,.ok vatandaş
lar elleri böğoründe ,ıra beki rken 
ihtiyaçları olmadıkları halde kö -
mür alanlar şimdi kömürlükten el• 
kıp mücevher haline gelen kara el
mas1arını adetii müzayedeye çıka
rıyorJar. 

Bu işle Eti Bank mı vilayet Jnl. 
ha .. gl dalr 0 m esgul oluyorsa halk ın 

vaııiyetini düşünerek acele etmesi 
ger~di olur sanırım. 

c 2) ıu /, a 11' Ca h icl .................................................... 
Haydar Rıfat düa gömüld i 
Vefatını teessürle hı.ber ver. 

diiimiz muharrir ve avukat Hay
dar Rifatın cenazesi dün Ni~anla 
şındaki evinden kaldırılarak '!. ~ 
vikiye camisinde namazı kılın
dıktan sonra Rumelihisarına nak 
lo)unmuş ve orada.ki aile mezar
lığına gömül.m.üştür. 

Cenazede Vali ve Belediye 
Reiıi Doktor L~tfi Kırdar, Mat
buat mensubları, avukatlar ve 
merhumun dostları hazır bulun.. 
muşlardıl'. 

Avukat İrfan Emin, mezar ba
ş•nı:la bir hitabede bulun7!ra k 
meT'humun mezayasından bahset 
..,istir. 

MEVLÜD 
Koca.eli l\Ieh'usa Suphi Artcl'in ı;e

ç,.nl erdıe ttra.t ooen ret1k.~sınm ruhuna 
ıııııar ed!l lmek Uz.ere ya:ıokl Sah günü 
öt~ nam:ı.zını ıniitea.kıb Te,<;\'İklve c~

m r nıte mrvrtD nevebi ı>kuı' tı a c~r thr. 

Al"T-u edenlerin tıeşrltleri ric:ı olunur. 

···················································· 
Kayıb Aranıyor 

· ~iz çıkasıyadek bir mahal
le ... ;rrılman, olabHür hizmetimi% 
olur. 

Dedi, sustu. Müftü ses çıkar· 
mamıştı. Paı~nın Sultan Osman 
veya hocaşı Omer efendi tarafın
dan aiız aramak için &Önderildi
iini Hnıyonlu. Şeyhislamın tm. 
ınayı§mdan Davud Paıa da baş
ka manalar çıkarmıştı: O da, 
müftünün genç padişaha karıı 
büyük bir kin beslemeğe başla
dı ğmı sanıyordu. 

derLi bir seğirme oldu: 
- Heyhat ve heyhat pa§a 

hazretleri karmdaıım ! 
Davud Paf& bir ıey bilmiyor· 

muı gibi tam bir bayret gösterdi: 

dökmek içfo la~ ve odundan a- Ara.m.ı.r.da hiç bir 
dam arayan her derdli İnsan gibi ıca.vn "' ıec;imsr.. 
içini boşaltıverdi: tik dahi oıma.dı(l 

Yeniçeriler blr dizlerini hafif
çe büküp oldukları yerde bat 
ke.tiler. 

Şeyhialamın aeli.mhiında kim. 
aeler yoktu. Davud Pap. bocayla 
bqbata rahat rahat konufUP 
derdlesebıileceii. iç!n memnun o
luyord~. Müftü Esar.l Efendi bir 
iki dakika sonu g~ld\. H oc.anm 
renginde göz tırmalayan açık bir 
rerık&iük va.rdı. Göz kapakları 
ailamıı gibi tlŞ ,i~ti. Halinde bü_ 
yük bir durcunluk görülüyoYdu. 
Hal, hatıl' soruıtuktan sonra bah
çedeki yef.i1 a.ğ'lç.lar arasından 
Halice ıbakan sedirin iki baş kö
ıesinde b~larmı eğüo düşünce
ye dalddar. Davud Paşa J-,ediye 
getirdiği tatar mi!llkini koynun• 
dan Çlkanp ve,.lnce hoca saf ço
cuk sev!nci alam~tl,,.l"i gösterdi. 

KahvP çubuk içtilel", nih' yet 
Davud Pa.ş.a d!lyanamadı: 

- 'Ru 11abak •arayı bUmayun. 
da idök. 

Birer k_a.hve dahi\ içlller, paıa 
bu seft-1' Üsküdari Aziz Mahmud 
Efendiyi _ileri aÜreTek maksada 
yÜrüdü: 

- Geçen gün sarayı hüma
yunda A:zriz Mahmud Efendi haz
retlerı=ni görmüş idük. [Müftü
nün yüzüne bakup kızardı] Em. 
ri hayra dahi va:uta olacaklarım 
söylerler idi. Vııllah eyü edildi 
efendim. Bu vesile ile cenabı şe · 
rifiniz daıhi htıncdam ali OsmaJ 
na müsaheret buyurdunız. 

- ı. .. 
- Hüda alim dulıteY1 pak ve 

naaifinirden gay:rUsi .SE-Tketlu 
Osman Hana layık detil idü. 

Şeyhı.tlmın dudaklarında ke· 

- E&eHenür mi•1z efendi ha:ı:. 
retleri? [Mwlü batını eğüp ce. 
v.a.b vermeyince yerinden kalkıp 
hocanm yanına l">turdu] Yallah 
bir mana vermel'e muktedir de
iiHiz ve nesne bilmcyüz. Yoğ ise 
memmın değil misiz~ 

Müftü aklan kızarlll' ak gözle
rini kaldırıp içini çeke çeke ba· 
tını salladı : 

- Ke11imem Akile bundadır 
pa~a hazretleri karındaşım. 
P~a gözlerini büyülttü: 
- Nasıl, bwıda mı dersiz? 
- Beli benim sultanım. 
- Ya, s.~.rayr hümayundan ge. 

rü mi gelmi~tir? 
- !... 
- Bunda kasd yok mıdır bu-

yururaız. 

Esad Efendi şimdi pa,adan 
yok yere §Üphe etti•ğine inanma
ia baılıyordu. içindeki zehirleri 

- Beli, isabet buyurdmız. hllde ben ld.ı'Cla. 
Bunda hoca Ömer Efend>nin ça.l.ış1111kta lkeııı ka 

kasdi vaırdıT ve bizce 
sultanım. 

ayandır rıım Büteytn lııızı 
yaa.cıd:a. foıtotra rı 

- Hoca f"fendinin mi buyur. 
mıq idüniz? 

- Anın. [Boynunu i1eri uza· 
tup bir gözünü kıstı] Müretteb 
bir izdivaç idil 

Davud Paşa §Aşıyormuı gibi 
başına iki yanına salladı: 

- Allah Allah ... Ya, Ömer E
fendinin maksudu ne olabilir idi 
deniz? 

Esad Efendi gülümsedi: 
- Şu zarbıelim ile kenduliği

mizden ifta mesnedinden çe
kileceğimizi ummuş idi ve halen 
ummakta bulunur 1 

- Emin misiz? 
Şeyhlsl.Am bir daha gülümse-ı 

di~ 
( Arkoıı ocır) 

bulunan Nigar Er_ 
yılmaz 7 .12.9-t2 t-:ı
.,;,hindle Ç.1.tl'J.lc:ıill'lJri evimi gö'ürt'hi tdiği 

kad•ar a.ldl!\'1 eşyıa. iJıe birll.kıt.e hı tnbnl:-. 
~çım•ştı.r. Bugüne k:r.i:ır a.r.ıdım b.e de 
1 u'amaıılııtımd':lın ı:ut-!ooh:lc W\ııı edil<'. 
reıı: kerıııf"ısini ve ad~-.lnl bilenlerin ad. 
ııesiııd blld'.nnel<>rini vr k:ıttmın da 

hMllCYC a.vd'e' etmesini dilerim. 

Çaıt.a.ıcad::ı Ml'J1med ı:ryıımaz 

i<rtanbul Aks:ıray llortıor c!rldesl 
l\Tehmed Li'IU'ı sı*ak No 21 M 

···················································• 
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SON POSTA 

Akd 1 de muhtehf mıhver gemılerı torpıllendı, bır Darlan muamması İngilte~e amiral Darlan. a iti -eniz 1 ı· , d' (Baı ... ıc..rı 1 ınc:i .tJa.>taJa) • . . m.ad etmiyor. Bunun mucıb .ebe· 

il .,. d nı"zalt1sı da T rab us ımanına gır 1 ru~=drte olan bir düc.tnan ko. .A. mıral Darlnn mesele&ı bırl bi, bilhassa, umiral Darlanın ngl iZ e 1 
r muamma oldu. Franaız Franaada iıbaşında iken lngihe-

lunun geri atılma~ile neticelenen donanmasının ' "t d b ' ·· 
• · d ._ / · t sb't tın k .. l " 1 ° e en erJ mum - reye kar°'ı kullaııdıg" ı l\Cı kel me-. j pt .. _, __ 1 blr akın netıcea111 e al • nı e e e mwn 'un oma- 11 ı • • .'-:..,unc1-ı-j rarnıun••a aı'd ce ta ı..• k A • I k 

Londr 13 (A.A) - fnciliı; •· ya ..._ • Lt ı · ı t ı&a..... - -s-r r---. - z ~ır aa erı sımuı 0 ara ta • ler ve yaptığı °'iddetli tenkidler. 
. • . . •teblll'· mddamaz bir .rnue ~e mıf 0 

an v~ mış ır. len yeni raporlar 100 ciiıtmanın öL . mmakla bcrabcı bu zatın dün- dir Bu arada ed harbi An lo 
ltıirailık clair9111İn ~· .. makineleri iıkınez bır halde bir bu İngiliz denin\ı.ılan, ayni za- dürülnıüt olduğunu bildlrme?itcdir. den ıbugüne devletleri metıul Sakaoıiia ~ Y k 

1 
g 

Şimali Afilca iltibitrtet~:_!llf- yük petrol gemisi denizaltıdan atı. manda, Trablu11garb liman ve ya Alman tebliği edecek mühim b:r phaiyet hali- F r Azanac~ '?rurs; 
nıanın İafe yotı.rına karfl, ~ed- lan bir torpille tahrib edilınip.ir. kınında demirlemiş bulunan tica. Berlin, 13 (A.A.) - Bu aon ne gelmesi bugünkiı harbin bir ~~':ı'!' Y~•n.: 1mumessı 1 0 

nlzde, harekatta bulunan İngiliz le Trablusgarb sahili açıklarında ret gemilerine taarruz etmiıler. günlerde Tunuıta kaybettiği mev cilvea.idir. Amiral Darlanın ha • l>m - Go1 1,.:-S~ ad' uh unabn genherkal 
• · -~f k'yetler e - • • • • • •· lenmit ve bun- ~ . 1 _ ,_ • • • o un aen ı eaa ına a ı niza.ltılartn yenı muv111 • 

1 ıkı l&fe gemısı on dir. Burat'ta bir denizaltıJ bir zırıcri gen a mD.A ıçut dü§menın yata !bırçok defa bahıs mevzuu 1 d' • . . 
.ı _ ~-ı . b'"-'lrı·Jınıektedlr. Ba mm ) ra Jıücum oJilnüştir. Bunlar- ·ı· d b 1 k yapbg-ı bu··tu··n te...-bbu".•ler •eme- d'ld'•. . . . ti L. • o an en qesı de bu Teaksıyona ır. 
ue eu.a ttı uu • .. a . . i- eri top menzı •n e u unaca su-ret- r- .. e ı ıgı ııçın umumıye e cnzun ziınenı -etti. Fakat bütiıin bunlar, vaffaklyeıtler,Cumarlesı l'üni ~ dan bırı b.vaya uçm~-ttur:1D .g. te deniz u.thınl\ çıkmı• ve bir res;z kalmıştır. okuyucutarımızCA da maliımdur. ,. __ ih. D ·•-- l . d' 

ti · . ..upr.l'L d t • 'le tahrıb edı mı,.tır. " B' • h . . .. • . ~ ın ar~ ınese caı •ye va-dika mütteiik kuvve erın ~ &- e top a eıı 1 
•• " iate gemisine karşı ateş açmıt· ır savat grupu ını a edılmış F,.ansa mutareke uteımye mec _ . . 

de bHdln1mit c'~n uıuvaffaklyeder İki düpnan iaşe gemıamden tır. Ras Ali'de Salapuryalara ve i3 tank ele geçirilmiş veya bur olduktan sonra Fransız silah ~~la.nd;a~gı muammayı f mdı -
den ba~dır. Bn çarpısnrn'ar es • miirekıkeb bir ge~İ kaCilesin~ .3 torpil atan bir denizaltı, iki İaşe tahrib edilmi~tir. Geccley'n Bone h kuvvetlerinin başına getirilen ı ? lı~ atmı~ huiunmayl or: . A-
nas n.d la azör haline ı-etirtlmit torpil isabet ebnıf ve Napohnın limanı yeniden bombardunan e- bu zat Mösyö Lavat ıile Maretal :ner~ a ~ar ~ t~~~~r, ng~lız 
O.__ı ba.-· _:ıua.vhlı ticaret gemili tor· takriben 30 •• mil açtklarıkndla 3 gemisini hasara uğratmıştır. Bu- dilmİ§tİr. Ayni hava akını e6na- Petainio al'alan cçıldığı zaman er ost ar;ı en a ı rtrın atırı 

"Ml .., d h ma maruz a mı• nu, •iddetli infilaklar tak;b et- ü-ı"n fa·' - •es r•karmıyorlar am plfünmlıtir eatroyer ucu . 1 '.!- " sında 8000 tonilatoluk b•r tilcp devlet reisine halef a<>çildi ve bü.. -,. .. ıı& .. r -
· mensub ,uçaılı.ların tır. Bu taarruzun tam netıce erı- miştir. ateşe verİlm.İJtir. Bir Alman de. kunıet ~isliiini de eline a1mrth· ma ortalıkta da oldukça derin 

Donanmaya nizaltısı, iki torpil isabetile b'r Bu defa, ıimali ve garbi Afr'ka bir buzurauxluk lıiasedıl }or. Bu 

8 l·nc"ı ordunun fi Fransız ftf r·ıkası umumAı vaı·ıs·ı İngiliz deatroy<!ı.-~nı Oı·an açıkla- Fr.anaız müstemlckelttinin muh. huzursuzluk bug~den yarına rında batırmıtiır. temel bir Anglo.Sakson teuvü- izale edilecege be ızo:mez. \:-ı.. kü 
Fransız. tebliği züne kartı müdafaa hazırlıklan- Amerikalılar, kendisile aıkı an -

t f 
1 

.. ,·nı' 11 11 kk b• d 11 d Londra 13 (A.A.) - Fas rad. nı gözden geçirmek üz~e Afri. lapna yapmıı ııürimdükleri fran aarruza ~ec, ıu. boyu ır or u vucu e yosu, Pazar gü .. ü yayımın.da, ti· kaya gittiği zamandır ki bu te • sız. amiralini ıkendi muk.ıddcra-
nı.aJ A.Ir&.adaiö Franaız umwni ika. cavüz vukUbuLdu. Bu, b"r te&adüf tına terketmektcn uz.ak kaldık • 

Londra teyld etmlyorl • •ı v11 • •ıA d• rargihı tarafından neıredllen ıu yahud he.ahlı b'r har(.ketin mah ları gibi İngiltere hükumeti de, 

t e tebliği okumuştw: s.ulii mü idi? bu huau.ta duyduklarından ken-

harb(Babö···ı~"C:·a/üzerinde: 1.ı·ncı' ha•a:aladfaaa)li oe ırı ecen nı 1 an ıyor DüJOıan, Mediez el Bab keslnıtn İkinci faraziye dat.a ziyade diıini tecrid edeceğe benzemez. 
.. de, enoelkJ ciinJcü taatTuzlarının a. kuvvetli olmakla beraber bu nok Umumi kanaat şudur ki amiral 

,. kamete uğraımasından sonra, dün ta henüz aydınlanmadı. f'.akat Darlanan göreceCi muamele ve 
J"eıtl kuçük mıkyasta olmuftur. U • Londra, 13 (A.A.) _ Raa rad 

1 
rafın tahfüi İç8l bu 1..al>ll uzlafnla- aabalt taanvzlarına yeniden hafla. ~mira) Darlan, istilaya uğrayan ihraz edeceği mevki, bundan böy 

çak savar bataryaları bir dütman yoau bucün batı Fransa Afrika- lar yaptilmtılır. mıtlardır. Franaada tıpkı Almanlarla yap- le müttefikler davası uğrunda ya 
b:mıba uçağını tahrib etmıiflerdlr. sının umumi valisi Boiason'un bir Boi.son'un deıl\ecl fU suretle de. Londra l 3 (A.A.) - Tumu'da bğı aibi timAI Afrikasma çıkan pabileceği şeylere bağlıdır. O • 

Tun·-ta bulunan Gabeı'te gar --...-1 .... _..ııı ilk rnnıpnıalar yapdrnakta oldugu- Am-ı'Lan 1--vvetlerile hemen nun bir İşaretile Anglo-Saluonlar ...., hu_ k.. demecini n~retmiıtir. va.nı 'lc:wut:K'-~ r: ~.- ...- a au 
ve baflca hedefler, 11 wmiınun a B d t .. l denilmekte- Batı Fransaya gelecek olan mal bu sıralarda, iki muhacim tarafın ani.aftı. Bu sayede Fran~aoın Af- safına geçen garbi Afrika f'ran. 
tanıında .taarruza uiramıfttı'. Ayni d' u emeç e fC>Y t: zeme ile ~ modern ve önü- menzil teıŞkilithrı, kac'i çarpışma i.. n°kada lafzi hakimiyetinin bnka sız müstemlekesinin bu hareketi 
gece, Napoll yeniden bombardıman ır: • • müzıddü savatıara mü~ulr bir su. çİo rereldi yedek kuvvetlerl topla. bulmasına mukabil Amttikalılar Darlandan daha birçok 'eyler 
edilmi§ ve ıehirde yangınlar çıka· Müttefik makamat ile vaki o. rdt müdahale edebilecek bir ordu makia meıguldür. General Andeı- • da şiddetli bir mukavemet cör • temin olunacağını eöateriyor. A-
rılmıftır. lan temaslann ınütekab;I bir hür 'Viic:da getirilmesi mevıwubahstir. sonun kat'i zaferden emin <Olmadık mekten ve iki taraflı bir hıtrbe merikalıların ka.nııati de ağlebi 

Palct"nıo'd.a doklar da hava akı. met ve itibar, karşılıklı bir an- Bütün hudtrdlarımızda vclyet, ça" geniş ölçüde bir taarruı. yap-mı. tutuşmaktan kurtulmuş oldular. ihtimal bu noktada toplanıyor ve 
nına uframııtır. Liman çevr~inde İafnıa ve samimiyet içinde cereyan tanuanile aydınlapnıftlr. Göreceği. yacağı muh ır. Bu hal (nglltuede ve l:ngiltere- onu bu sebeble ihmal elmelt İ5· 
bir çok yangınlar ve infilaklar vu • etmiJ olduğu görülmüıtür. mlz q güçtür. Herk~ için bir tek Berlin radyaauna göre nin tu uğu Dö Go1cu mahfeller. temiyorlar. Bu meselede bir baı 
kua gehnlftir. Batı Fransız A.frikasındaki Fran.. ıvaz1fe vardır: Ça1ı,mak, ha7ıria11- Berlin 13 (Radyo) - Madridde de şiddetli bir akstılanıel uyandır ka ihtimale yer verip vermemek 

Alman tebliği sız hükünıTanlığının mulıafazur ~ - IDllk ve zamanı gelince dövüf)ndc. çıkan Alva is~rnll gazete Tunustakl rıakt.an hali kalanı..z.dı. Netek'm 18.zımgeldiğini zanıan ~östere • 
Berlin, 13 \A.A.) Resmi çln uz.lAfltlalaT ,._.,,ım.1 olduiu 4fİ- tir. Tdc bir pryemla vardır: Müf. nıafıabirinden aldığı bir haberi neı. öyle oldu. Çünllü: cektir. - ** 

tebliğ: Sirenaika cephesinde 1n. l>I, fimali Afrilkaıda da milli top • tere&t ufeı-. rediyor. Bu luıbet-e göre müttefi' Ie-
giliz taarruzları Alman :zırhlı rln Tunus cephe.inde kifi mıktar'lfa 

kuvvetlerinin hep bir arada yap- H , d • t d k 1 k 1 Mkeri kuvvet bulunmamaaı birçok 
tıkları karfı taarruzlar net=ceain ... n 1 s an a ar g a 'a ' ar r.ııCJ'küll«ln hU$ulüne &ebeb ohnılk.. 
de püskiirtülmü~tür. Tobruk li- • ,P j tadır. 
manı, düıman motorize kolları 

ve bir hava alanı uçaklarımız ta- yen·ıden ha uollsterdı· r fından bombardıman edilmit-
tir. 

Berlin 13 (A.A.) - Royter: 
GenCT~I Mont,omery'nin dün 

Mergalbrega'da kıyı bölıesinde 
ve biraz do.ha cenubda sahil çev-

·- · • A1 resinde taarruza geçtıgın•, -
man :resmi ajanıı Cuma'Ttesi ak
şamı bildirmi~tir. General Modt
gomery hüyük miktarda. tank ve 
rnühim t~:tlleır kul1anmışhr. 

Lontlraıla lt..ıll•r y•k 

3 ( .-. A ) - Hiçbir Londra, 1 ,... • 
İngiliz mahfili, Elagey)a Cf!phe
sinde Alman mevzİ)t"rine kartı 

'ld'i. dair Alman taarruz edı • ıne . • 
haberini teyid etınemıft r. 

Nevyorlc• ~öre 
Nevyork, 13 (A.A.) - Şima.~i 

Afrikadan gelen telg.raflara ıo-
re T t k -1 müttefık kıtalıµ-ı , unus a .

1 
• 

rn .. t hk mihver mevzı erıne us a em . . 
1 

.. 
karşı kat'i taarruza gırııme ~ u
:ıere yeni kara ve bava takv1ye· 
lerinin gelmesini bekleyerek, ken 
d . .1 • . uha"aı:a nıaksa-

ı mevz.ı et-ını rn \ 
1 dile çetin çarpıfn'lalar yapar.cen, 

kumanda-General Montgo111ery d 
sındakl sekizinci İngiliz or ~su 
da ı•. ııa ıimdiden Elageyl~ >:• 
aiddetli bir baskı yapma~ • ıç~ 
başlnnııç hareketlerine gırı,mı§ 
hı•lunm1tktadır. 
= 

Ya.san: Ce.,ad Fehrnı. 
Avukat Hayn susarak cebın

den küçük bİI' not defteri çıkar
dı. Bir müddet sayfalarını kant
hrdı, aonr.a okumaia batladı: 

- He:ıeyan ci.nnetin en eaaalı 
Vasıflarından biridir. Hezeyan 
nev"leri arasında zulüm ve ıq,,. 
kanç1ık hezeyanları aynı sınıfa 
sokulınuşlardır. ltiaafi hezeyan
da hutalat- etraflnnm casualarm 
düşınanlarm kapladığını, . a~ım 
adım takib olunduklarını, ıftıra· 
!a uğradıklarını, sıhhat, servet, 
1"';"'~t ve mevcud:yetlerin1n teh
fİıdP. TTınruz ka lJığını zanneder
ler. Kıskandık cinneti de bu aı
nıftatldır. Bunda jt:aaf fiıkirl~İ 
"~k cihetine teveccüh etmekte
dır. 

8C8"lin, 13 (Radyo) - Hindis
tandaki kargaşalıl.lar yeniden 
arlmı" bulunmaktadır. Son b:r 
kaç pn içinde muhtelif şehirler
de Hindliler büyük nümayitJer 
yapma,lar, lngil:z po1iai ite bir 
çok yerlerde silahlı Ç4rpıpnalar 

liman esirleriniı ziıcire 
vnrılması n sın verildi 

Ottava, 13 (A.A.) - Alman 
barb esirlerinin z;ncire vurulma. 
sına, bua-ün re.wnen son verilmiı 
tir. 

Almanyada elektrikle 
ısınan bir tren yapıldı 

Nev,-oıi< 13 (A.A.) - Führerln 
Avrupaca ve b lhassa Rm cephesin
deki kara yolculukları içlu elektrik. 
le ısınan yeni bir tren yaptırttığı 
öğt-milmİftİr. Bu trende donanla • 
rın önüne g"9R1ek üzere yeai bir 
•istem ~ik edildiği ~'bl, ayrıca 
6 uçak aavar topu da yerleıtiıilmif· 
th- Hususi bir vagon Führerin ara. 
ba~ını t&ttnıaıktıwlır. 

Bu hallere dejcnerelerde, ba
zı Paranoiaque' larda mLibalağa 
ile raılanır. t'aı anoia'da en mü
him sebeb verasettir. Bu hasta. 
lık daha ziyade zeki insanlarda 

oluyor. .. .• .. .. 
Bir Paranioque ıorunuşte, yu-

"yüw.te aöyleyitte tabii bir insan 
rU T , "ld' z5• dan hiç farklı deiı ır. ası, 

b :nin çalıflllaaı tamamen ku
eynı dur Çok tahsil ve terbiye 

sursuz · . . k" d .. bile üm•dın fev ın e gormese _ 
bilgili ve hali. da Öğreftmege me-

raklıdır. lın 
P • ..klın bozu aaı. 
aranoıa . B 

Mantığın değişmesi demektır. u 
hezeyanlar yavat yavaf batla_r, 
yavat yavaş artar. Asıl P~ranloıa 
d b• tahlil devn o ur. a uzun ır . d 
Herkesten ıüphe'len'r, aleyhı.~ .~ 
bulunduklarını zanneder. G~:u
nüşü emniyetsizdir. Ona ~ore 
d<>&l ve emniyet edilecek adam 
yoktur. Müstehzi, imalı konufUl"· 
İlk zamanlar hese,-anlarını tah
lil ile metcul ye rabıtahdır •. F ... 
kat hutabim müteraktcıi ,ekıll«: 
rinde vavaf yavao zeki. harabı-

olmuşıtur. Bomha)·da numayİ§çİ
ler bir resmi daireye hücum ede
rek buraaını ateşe vermişlerdir. 
Şenano şimendifer istasyonu da 
yakılmıştır. Ahnıedabaddaki nü
mayişlenle İngiliz polisi nüma. 
vişçiler Ü:ı:ft"me alet açmı,llr. 

lktısad vekm 
hitabedeı 

radyl!da bir 
bıfundı 

Ankara, 13 - Tasarruf ve 
Y «-li Mallar Haftası münaselteti
le 1kt11ad Vek'li Sırrı Day bu 
akşam saat 7.30 da Ankara rad
yosunda bir nutuk aöylemiıtir. 

( TIY ATROLAR ) 
l..tanhul Belediyesi n Şehir Tiyatroiarı 

' 11 Bu ııkş:ı.ın saal 20,ao dl& 

Komedi kıunı 

YE KÜRKÜM YE 
Y-.: R•,bert Neııntt 

C1llnlıriest Te h:ı.u ıünlttt 

yete uirar. Hezeyanlar eeniıler. 
Hasta hırçınlaıır, bu hırçınlık 
tehevvür derec•İne •anr. Bazen 
de uyutuk bir haldedir. Parnno
ia'da his plab yoktur. Haata.. 
bk daha ziyade illuun •e leva. 
rüt kabilinden hislerden gelir. 
Bu illet bazen bütün hayat mücL 
detince ikinci ve üçüncü de-.rede 
kahr. Bazan da daha ilerltt. 
Paranoiaque'Jar itiaaf, Juskanç· 
lık, ıehvet yü.zündeıa mücrim, ka· 
t11 olurlar. Bu hastalık büsbütün 
iyi olmaz. 

AvUkat Hayri defterini kapa• 
dı, bir müdaet yüzüme baktıktan 
gonaıa devam etti: 

- Ben doktor değilim. Fakat 
ilmine en güvenilir bİl' mütahas. 
sıs kadar kuvvetle iddia edebili
rim ki Necla bir Paranoiaque'dir. 
Okuduğum notları siı: de dinle. 
diniz. Doğru söylemiyor mu
yum? 

Ne oevab vereceğimi bilmiyor 
dum. Donup klllmıştım. Fazla 
beklemeci• yeniden baılad•: 

Hergün 
( Baı taralı 2 nci &a>lada) 

zetelerinin de bizim gibi düşün. 
düklerini gördük: Amiral Darla· 
nın Lavale gücen'k!iğ; evvelden 
başlamıştır, bila'h.sre Lavalin tek 
rar ba.şvekilliğe d>ı.vet diJIT'PAİ 
üzerine artınıştır. Bu güceniklik 
de Amerika JcuyyetJerin'n fimali 
Afrik.ya çıkmalarını temin et -
m~r. iki sencdenberi yekd~ğe -
rini tak:b etmekte olan hu hadi. 
seleTin verdikleri Dleticelcri .gö • 
rüyoruz: 

Franaa kuvvet halnmından bi· 
ri ana'Ylatan, diğeri Afr:kl\ olmak 
üzere ıikiye, his balmnındnn, m ... n 
(aat, görtiı, ,ahai bakımlndan 
da dörıt ibe, parçava ayrılmı~t·r. 

Fr..ansanın tarihinde lcayıdlı 
buhranlıann en tidd~tltsini P'"'Çir
mekte olduPuncleıo ftÜDhe l'!d:l .. • 
mez. EKREM VSAKLT,..tl. 

ELlEBlıdZI ve 
Y'OZ'ONOzt) 
Soğuktan muhafaza için 

DERMOJEN 

-İnce, derin, hkat maalesef 
mea.fi olan bir zeki ile ıeniı bir 
muhayyeleye Mlaih bir kadın ... 
He"Sta.lığı miitenıadtyen seri :ha
linde ı\iplae imal ediyor. Bir de
!& ıüpbe vücud buldu ınu zeki 
ile muha:nele derital !a&liyete 
seçiyor, bunun ett'afıada yalan
lar, u7dunnalar, iltiralar aavur
mıya bqbyorlar ve itte timdi 
ifin en mütru. kısmına a-eliyo. 
rum: Necla bu uyd11rduiu yalan
larla attıiı iftirala~a e.vela ke.n· 
dİ$; inanıyor. Bir yabancı buna 
ihtimal veremez. Fak.t anlattı· 
itm bir hakikattir. Bir rleğil, beş 
değiıl, belki yüz vak'a ile ubit 
bir halUka.t. Bunlardan bir çoğu 
da benim batıma geldi. Ncclinın 
bu tarafı korkunçtur. 

Söz gelifi diyelim ki Be)·azıtt.a 
falan mahallede fa tan soknkta 
oturan güzel bir kadın var. Nec.. 
la bu kadını tanıyor. Günün hi
r;nde aklına fÖyle bir ihtimal ge. 
lebilir: 

( Arkaıı var) 

-

Nafia Vekaletinden: 
K.aawtenlz EN>f;llsi limanıııın inşa olunnca.t mend«dı: me~'kilııde ya.pıloınsı 

~ sonıcbJ lşl kapalı r.a.rr usulile eksiltmeye konulmuştur. 

ı _ EıusEr.me Z9/12/!112 twihine tesadur d:fım S:ı.h gıirı.u saat 16 dl\ 'e. 
kii.letlmlz demiı,-oııar inşaat d:ıln.'51ndekl eksiltme komlsyolluııda YilJ>ılac:ık_ 

br. 
ı _ Bu lştn khmln ed•len be<kıt on bin Ura ve mtn~:ıt temln.-ıtı )ein 

JiİZ elit rmı4rr. 
3 - M.d .ele projdl. dcbillcne ~rtm.ımesı. 900daJ r~nı ş:uoln3.ınes1, b:ı. 

ymdlrllk işbi geueı şart.nam ı \C sıoı l.faj pliınmd:ın rRÜl'ekkeb il:ın ~ itme 
o;r~ı dıemb"yoll:mı. l~t dalreSlndelı p.ı.."".\.·.,n ~ olııoıı.b lir. 

4 _ Bu ite gtnneı\ i~nlcr m:Uı •e remi ~e:iıı ~o 'erir 
1"8n bİ'TICI' ııst.lda;ya b:ı.ğiıyank "e bu lrlld hnnı ~enın )'atn gll'ft_ 

A- •• ~--' VdtlleUmlze &evdi eıleftf• bu iş le n f'ihtfyeot '~lkoeıı -.,, ~as U\' cun ..,..~, 

lstıe)ecekler ft 1m mllyet yestlı; mı te ili ad'bnaa keyac.tk'!ıırdır. fE~ltme 
tılırihbİJrlı en u l.ıç rüıı ~,rıııeı 7,a.ıutına.~ ot-an aılil'aoa34.I r uamn dılı.kat< 

alıllıırnu.) 

5 _ Etcslitmeyt' gırmt.k 'htlıy~n\ırin tekti! sartımııu U911 mım~ıutı b~ı'Unuııı 

4Mıiltme ----r: fnln farifatı mltt e h" I•• ek&l 'm•nhı vapıl:ı 
ft -·-- ı • c:ıtı ~ bir s;ın.t en· llnt' !kadar demlryollao inş:ıat a.r!'ırnı , el\ 1 mr ve 
ıw..ı .. 'komlın-onu !>ao&'k'".ını.ıtına lUllJY.\IUlı makbtrı muka2ılrinde tc!dlm elmi ol • 
malan lbundrr. (2307) 

~lköy h.ke1e nıe3d;ı.nı Tılı unına ;rmWleıı )"llC>•l:w-.a.k bdon l."'9-)'Y 1 Ae.. 

resı 1"e adi ~ı liıŞ".1311 açık ekslllflleye lı.."OO'Ulmllttur. Ke., f b~drıı C la06) 
ı-r..1 (2) kıunış ve ılk tcmln:.l-1 (1121 Ura (95) kuıruflur. Ke if ve şart.na.nıe 

Z&bS: ve Muamcıa.t l\Jıidurlıuğu U&Jeını.ndıe ıonılebiltr. 

ihale 25/IZ/942 Cuın:ı gUn4l saat 14 dıe D:ıinü Eneuınc-rıde >aııııa ktır. 
TaUblerin Hk temln311, mal'.._ TCY~ me ublxı. ihale tar1hintlcn (8) gun enel 
Beıt'd}ye F.en İşleri Mııd.iirtüliine mı.İ?'l.l"'ı la ahc:ı.kl~rı :fcnıu eh ıye \c k&. 
1W1Jnen lbruı lazım gr!en eler ftllllıatarlle ihale gUDÜ muayyt•n aa.tıtf' J)al .. i 
Encümende bulunmııl:ın. (!191} 

Bm satış rı.ıtı ve h'lr.a tetın nıh•~ lmıca v-e s gorb $lrkl"lletfndea 
a'hruın it.fa.iye blsscs.1 c.tkıeri tltftınnt Mfdlısln U/11/H% t t•h V'" 37 • •ııvı1t 

llaırarile ~ ~t~ t..ldlt eillm~ Ye ,,. ~ D.ablliy«' \'dcü~tin~ 

iuıl'k edtım~r. 
lbhk'ç•hlıra sa:t.ılan bu7.lln wı--. 15 lnınqa, 'htafta turı ruhı.:ıtiyt" hllr(.':1,. 

1Dn l'llrichtı p.yrl uı:l.J-eal• "'~ ZO s'A", 
S~IJlll& şlmtıerinln Ufftiyt" J1111..,..ns·"™' W"nıılk hlaııulnin clıe ~ 10 a lblil 

9'llmlş oıctutu illa oıund. (!!50) 

Devlet 
----

Denizyolları 

Mtıdurıuaü 

lşletma Umu n 
lh\'11arı 

J4.t2.M2..20.12.942 tarihlerine kadar mUhteilf hatlarırn ıza kalkacalı 
•..-Urtn laimlerl "e kaMıtı, gün ve l&&tleri ve kalkacakları rıhtnnlar 
Karadeniz lııLtlıı - :ııı 4 de ,f.gc), Ouma 4 de lK rMteaiz) G.ıl.ı,ta 

Bartın lla.ttı 

ldud:ınya ııa.ttı 

Bandırınıı battı 

rıht U111n4aa. 

- Cwn:uial ıs de !Ka.des) Sirke<'! rıhtıınınttın. 

- r~ı. C.ır.,µmba ve Cuma 9 d:ı C'l'rak), Cu. 
nııu:csi H de (l\lıı.rakaz), Pa.zar J d.ı ll'rak) Galat& 
rıhhmınibn. 

- l'~urtesl, Çarşamba ve Cuma S 15 ele (l\1.ırlku) 
C'..:ı.lıı.ta rıhtımınd:ı.n, aynca Carşa.mlı \e Cuın 11 lesı 
2e de ((' rukka~) Tophane rılı.t.ıruından. 

- S:ılı n Cuma 19 da (Jl:artaı) I'oı•b .~ r" tlmıntl:ıa. 
- is'an a:hlre ka"!.:ı.r pınlDU)'acaktır. 
- Ç~mln 12 i:ı (Ilına), ~i 1! de (Antaıya), 

Slr1tttl nn ta r.ımd.ın. 
- ıC•n:ıa Ji 4e (Anahri&l RirbıcJ r&hturundan. 

(:!316) 



4 Sayfa SON POSTA 

KAŞELERi 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
Ve bütün ağrılan derhal keser 

Sdlhl,.. Vekiletfala ruluıttaı ı..iadir. tCABINDA GONDE 3 KAŞE AUNABlıJR. 

Tarihin . ı'll <'hl'n<mi,vetli '\·ak'alar;m, gitıııin en ·· Jüz"tinılu 
hadi~l"lcrirıi, hir · aile~i mesut t•dNf'k. en kı\'m\'tli veciz~leri, 
inkılap . tarihirr.izin 1:.ütun ı.unuılarmı her · ~in . h~u değişme:- . 
ı .. rini , . fırtınaları, hi~ vakit !>a~tkri, bayram · ~f. kandilleri/ 
tahimt> d~ir her tiirlii bilgileri doğrıı ·olarak bil.diren, her· yap~ 
rağında İ,:'iİl:cl ıııanilı-r, tatlı Jatifo H hiİdyeleti ile· okuj,.ucı;-

}a~mı .f~ydal~ndıran ~'c egl~~ıdircn : . •· j .'.:->,:f-' .. \~;:·;~ ... .-; : 

:-:;': . .;, . SAA .TLİ · M_AA.Fiif:> 
·... . ·- . . ·· . ·• . ,., '. ... " . . . 

:1~~.:~r .. /~;ciLı~a.·r;lakv.i ,,;·ıeri ·ç, k:t;·~7/e.::-,: ,~ 
·~t>., _··.· .:··~-·~;...·;~_~:"-~·-· ~·. :' -;>. .·~: .. - _ . .;. ;:-,._ . __ .. -.. - .' ·.: f{,~~.·- .: . ':~· .... . . 

ll~:" essiı >'.::*e enısalsii taj<yimlerin · taklitlerl i~ardır. Aldan·_
.b-.a~ıak .· lc;in;, gerek· kartonuii' üzer ind~ . ·v~ ge~ek''bloklarının .· i?S::° 
~ı;:-.•.- . .-' ._ ·. . ' ' ·- • . ... *'' '·. • ' •• _.. :.. . - . · .·•. . . .. ·_i .... ·_ • '!· :<· '~ ..... -.' ~ . i 

fjii)d;, ~:)· azılı ~, bııliııt;tn (N(aarif '.Talh•lmif;'.aduia', dikkıif' 'c"tn1e~ 
"·ıf<'ıl'r. · · .. ~: _. :; ~ ~rk~~i}·Jt~r_ .. ·; -·.·.!'d'~(JMY f _. ... ·.~~· i~.-~·'.<'.. 

''": ..:.. ~ ~··--~.:.:. -~ . . . "" .... _ .. _ -. ""':.,,,.. -- -· - . 

inhisarlar lstanbul Başmüdürlüğünden: 

ICKi BAYILERIHIH 
NAZARI DİKKATLERiNE 

~ık ve kapalı ispirtolu içki sataııı bütün bayilerin 15 BirinclkL. 
PUn 942 Salı sabahı ellerinde mevcud 70, 200. 340 santillıtre1ik 
İnhisatlara aid dolu ve bot §Clrap Aelerıile gene dolu ve bot bira 
tifeleri m11'ıdarlarını bUdlrlr birer beyanname tamim ederek 15/ 
Birindkinmı 942 Salı günü sabahından ayni gün alq.a:mı aaat 17 ye 
kadırr mensup oldukları İnhisarlar depo'farına tevdi eylemeleri l.iizu.. I l mu tlan obmur (18758) . , 
Devıet Damiryolları işletme U. M. den: 

' 

M•ıhMQ!Den bede-il 3'150& (Oı.uz yedi bin beş y.iiıl) lira ola.n. 500 aded deri 
Olllııe.t 28/12/1942 ~ giiDü. saai JıS,30 illa ~ zarf usulü IJe A.Dbl'ada 
ı,iılu-e b"pıpemıJa tooıa.na.ıı Meı1ıııec 9 1tnou ~ 9llrilD. aımaoaarıtır. 

aa toe cılrm* l.Mye.ııılerlıı 2812,5il (İki bılın ıırelııiıl Jü:& • ~ ın em tullue) 

il!IM* uw...uıt t.embıaıt .ile baımua ...,_ ~ ~ ve t.ekllflerint M". 

.ı ciBı _. ıuo -. k.1daır a.a1 &"eıııeın Kom.la:Yon BıeU1t1ae ... enncıen 11sımı1W. 
~la" 188 kur1111 wı*"ıbiUnde Mbn. w ~ 'MSIMı.mıbimı tıe. 

miD oıı... (2221) 

( Bulmacamız : 27 (17) ) 

Bunlardan 30 tane.ini h~Hederek 
bir orada yollıyan okszyucuları. 

mudan 80 kifiye ho,larına 
gidecek hediyeler vereceğiz. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 

2 ===-·-= 
3 --- • --4 __ • __ • __ _ 

~---- -•--
7 .- ·---•--
8 . - -.-- •• 
9 - lii 
Soldan sa.ıra J.ogru: 
1 - Renk deiişfıi..ren bir ha.yvan (9). 
Z-.. Oevlk (4), Erk.ek dacb (4). 
3 - Ra.lıafeız ( 5), Bi:r sıcak di;,a.r 

yıemlş.i ( 3) • 

4 - Kısa zıııru.n. '21, Bir emit (2), 
B.aıtlaıJda. bl.r nıeohlır ( 3) • • 

5 - Gel.lir (4), S:ın'a.t 12). 
8 - Arık& (3), Bir harf (2), Ten;i 

biır ımmmı.ırz; (2). 

'1 - Meomuu ma.hliı.ka.tıı (5). 
8 - Bl.r emtır lZ >. Ama:nıiftııkt:a. b~ 

1tt (5). 

9 - Bir nevi iıa.tbur m, Jta.nıl.ien.tm.e 
b.lır 18.' (4). • 

Yı:k:a.r· .ian a$a.ğıoya doiru; 
1 - Yemei'l.n 1adı.n, a.rıfua.n madde • 

.,.. ('7), 

2 - Sıkıl! ( 4), Ya.ba.ncı (Z), 
: - Eksilt (3) , Devam et.tJrmek (5). 
f - Biır nerl esnaf (fi). 

5 - SiJyu fıemh:Uk (6). 
6 - Btr aızıamn (2), DiT tnaden. (5), , 
'1 - OıKl'Uk yemeği (C) • BIQ'ilık ( S) • 
8 - Mtl'li (6)' Çak tkiit (2). 

9 - Estııl eıd'.eblyaU:a numın Wrı 
nerl (6). Soıu cd'.Mıııı (2) • 
.................................... __ Ntl•••· .. --1 

Dr. NiHAD TOZGE ' 
Cild-Saç Frengi 

ve diğer ZOhrevl hastahklar 
c ıııııtKa mnr tınrrAHASSll t 

t 

Birincikinun 14 

Mg.bıaımnvwı, beıtell. ('871) dört bin sek.Is Jiiım 1fJlıııüf bir Ura <Hı 7.lr.mJ ku. 
11111 otan maht"1t tak.dlta (201 yfrıml aM FJfıkCırt mot.ötti. (ff Blrincikinun 
~) ~ ftinıi aaı (15) on beftııı ~ Gaf' blaas1 tlahlllıı .. 
ıWd bımJlıiı.Ton. tara.fmdaa açık eks.htme ımuıö tıe saAım aı~. 

Pııaı " Pnfı•lldu •Uı •ttııı . . .. . 
JKRAM eoırtı% 

Bu l$e rtrmek ~ (365) ÜC} ,m alfmllt bet Ura (Sl) e>tus ılört im. 
ruşıult mnv.ddt&t teminat 'f'e ka.n.wmn ~ eblitl -.enllde blrlilde e'k.'lllfme 
&1ioö saat.loe Jı:ıaibr komisyona müra.caaıtıan lhmlııfır, 

Bu işe aJd ,f&l'f.oa.meinr Komlsyondiuı pıı.raaz o'fa.m« ~'ma.k.t.adır. '2059) 

T. C. 

ZiRAAT 
BAN KAS~ 

( 

.DAc~· . 
BlRiK' Tiı:Jf ~ 
~-1;0~12 

SENEDE 28,BDO LiRA iKRAMiYE 
~ BanJaısr da Jııımıbaniı 'f'e ihbaJ'5u tasarruf hesaıbtann.ıla en 

aız 50 rtmsı bulananla.m bir &em lelndrı ~ Plb C'ÖllO k11m+Je 
"""leclelı:dılr. 

4 Aded 1,000· Liralık 4,000 Lira 
4 » 500 » 2,000 » 
4 • 250 » 1,000 l) 

40 » 100 » 4,000 n 
100 ,. 50 » 5,000 • 
120 » 40 ,, 4,800 Jt 

160 ,, 20 » 3,200 )) 
Kur"&lıaı'& 9ellıflllıl 4 cıeta, ıı MIUI&, ıı Badıanı. ıı ETi ıu w n Blırbı.o\. 

kinmı t~ oedtll~. 
DİKIKAT: ~ıannmlalıS p&r:ııh.r 1iir ~ ~ 50 limdan qait 
~yenlerin~ 9' !t luJıa.la$fmlaeaktr. 

--- ... -· ...... .......__,.._.,.....,H_._...,...tl 
(Y ....... _., 

Pazarlık ilanı 
Kastamonu Nafia Müdürlüğünden: 

~ni ııaesı ya.t.aı'•hl!dJle bl1llllSlllllD i1ııma1 lnsaaWıe be'l'abeır sıhhi ve el*. 
1-11 ~ aJııl taııdm edlleın 38555 Bra 1' Jııu!'ıışl'Uk lııefl!na.mesi e'VV6kııe 
1ııaoaı1J art umlile eılı:sı.ı tmeye çUTıllllllf ye :n /ll/9U Ocmııa. Pnii saaıt on beş. 
4e yapı:ltlOak tbaleslne ta.111.> çılcmaııbğmrbııı ~ ~ lt.ibaınm lılr att 
içinde ~ııiıt JM>llma.st ı>ua:tlı.ğa bımklıl~. h!M 28/12/942 Pa.urtlısl 
l'ÜllÜ ll:ld 15 ıe lııada.r Kastamonl nana ~ ~ komigyonu tam.. 
!ılıdluı, yapılıa.oaı1dıılr. 

Bu hususa. ald m\lk&wl~, eıısrttınre, barllds'I* lbleri ceoeı pııf.nıunesı bu • 
E111Si ve tennl: ~er, keşif hiı.ıAsasa. ıpııq,te, sihbJ w elelııtrik tıe.slsaıtına a.fd 
mmmıi '"' fenni eaırtııamesi ve buna mü.~ dlPr ıevndı: lateyenlere 9 Dm M 
~ nwluılJ&'lrıde Kastamom nalla ~ lftiıec~ '"'TA posta ile sön
cıeıtıecdııtlr. 

Mızv,dı!ka,t 1ıemJımıt 2991 ı ıra. 64 ~· 

Ta.lipTıe!fn tıu işe benzer en 1111 Jhıml bin ftl91• it 7&Jıtzi;mıa cfa!r lbıu: ı:de. 
a. veda Qe ~~ nıüm.caaıt edıerek ~ a.ta.caklan ehlı.,-et 
~ 942 'ltcal:'d odası ~lkıası Te kımirıd ndllıoba ~ ta.t4l rinleri nı 
Mwıtk1 Jıadç ~D edlle.n bir a.y içbJde ho' l'ÖD ll&Üa cl&lr.r.slllıde Dl~ 
~ ~ lli.D olllDDI'. (!128) 

Nafia Vekaletinden: 
DQ!l~ lııoınıolan q: 
ı - ~ın m JŞırl 1 inci Ş1Sbe müfir~ill'I blli'f191 ~ bulUJıaıı Alnalv'• 
~ 6UIUD88t totn ya)Kla.cak ka:nıal ive fılmliılıl ~ ~ Tahmin 
ecllteıı ~ bed8'lll flart .ahidt esasa ii.zeriDııled U04'6a8) im 81 kuııuşfıur, 

2 - Ekıtttınwı U.94.l fıaribJne mstlayau ~ l'ÜDÜ sa.aıt 15 de Anka.. 
ı'ada su işlıeri nl91itl binası itılncle toptaınıaıa • eW!lbıne bımi$.rona oclasmda. 
lııa(paolt mrt asııttıe J&Pala.ca&tll'. 

! - İsldıı!Jtıır dmltfım'3 ıı,arina.mest, mlilcrrwd9 ııımjeıf., baJ'IDl]:ıri.ık lşl«l ~ 
~. umumı sııı işleri t.enni ~ De hmm&i ye fenni prtname • 
led ft f,ll'Ojeled 58 l.İI'& (i)0) ~ lı:ıd'fJllJlımda. filD lıGımt nlslltl~ aı'Dıbf.. 

lirlel!. 
4 - Eksf!Nımrqe &irei>lJmek lçbı iısı'eklltertn t45090 Dralıılt mmakkat tf.mhıat 

verıne&i ve elıısdlmeoln Jla.pılacalı l'Undcın en • üç ı1in enet bir dilelr.çre ile 
N~ v~ müraea.aı& ederek bı& R:ı8 mıab5ıaı9 cılmak thıeır• nsfb dnı&tan 
..e bo ~ r&ıııermeleri 1Ja.1'ttlr. 

Bu miidıW ~ vesika ls.teilinde bul111lDJ111G'9111 ~ııtımeye pemezler. 
5 - İs!Sl9ıerirı· tıekllf me.J<t.11.blıı.rmı lkıllııtt maawıme 1Ullı -.a.ıtan bir saM 

önoeslne lııadar sa tıfled relstltlne ma.kbıız lıaırşıılıtııda ~eıt lbımilır. PO!l-
tada. olan l'f)Cikme!?er 1ııabul f'dllmes. (2082) . ..................... .-_ ..... -.. ·-·--·-·· ... --------·------------··--

Son Posta Matbaam: Ne§rİıyat Müdüriiı M. S-.ıni Karayel 

SAHJB1ı A. Eıkrem UŞAKLIGtL 

I TORKİYE iS BINKISJ .. 
Küçük Cari Hesaplar 

1943 iKRAMİYE PLA 
KEŞIDELER: 1 Şubat, 3 Mayıs, 2 Ağustos~ 

1 ikinciteşrin tarihlerinde yapılır. 

1943 iKRAMİYELER) .... 

l adet 1999 Liralık = 1999.- Lira 
ı )) 999 )) - 999.- » -
1 )) 888 )) - 888.- » 
1 )) 777 » - 777.- » - I 

ı )) 666 » - 666.- 1) 

1 » 555 )) - 555.- )) -
1 )) 444 )) - 444.- ,, -
2 >1 333 » - 666.- )) -

)10 )) 222 » - 2220.- )) -
,30 )) 99 )) - 2640.- D - . 
60 )) 44 )) - 2640.- )) 

t50 » 22 » - 5500.- » -
334 )) 11 )) - 3674.- » -

7'üTkiye lı Bankasına para yatırmakla yalnız para birılıtirrniı 
11• fcıU almq olm4Z, ayni :amanda talihinizi de denemiı olur .. 

ı •unas. • 

Kara çivi ahnacak 
Devlet Llmıı.n.ııı.n İşletme Umum Müılur'l'iiğünden: 

~ı veya. ıaJ"VQDtı.slz muhtelif eb'ıuld.a. (30) l'ln k.a.d:a.1' kat'& cıvı a.u. 
mt'a.ktır. 

Ellındıa mevcud maJı olan veya. bımfan ya;ııa.billlecek vaziyette bulunan ta.llb. 
leriıı Levaam Müdıirlüi!iioe mür.ıca.a.t ederek müı1.e.ınmım lnha.t a.unata.n " 
~ "*1illeria6 11/12/ılt2 akµmma Jı.adtKo ttmQ etmeleri. t.ı26Zt 


