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Vişiye göre · müttefikler 
Tun usta bütün cephe 

• 

boyunca geri atıldılar 

Harb sonrası 
Avrupa 

Tecavüze kC!_rşı 
devamh bir müdafaa 
sistemi kurulacak 

r Eden diyor ki °" 
Britanya, Amerıkn ve Ru&ya 

Şark cephesinde 
inadh savaşlar 
devam ediyor 

-
Alman tebliği: "Kalmuk boz kırlarında birçok Sovyet 

kollan tecrid edildikten sonra yok ediıdi,, 

Ruslar Rjevin 
garbında Alman 
hatlar1nı yardiler 

1 
«Harb bittiği vakit Büyük 1 

. ·~· .. silah~! kuvvet inhisarına bi' 
Berlin, 4 (T. P.) - Beynelmi.. fillerden büdl11lldıgıne gore M -'tal "- ful malik olacaklar» J 

Sovyet tebliği: "Stalingradın şirnol batısında bir 
tepe zaptedıldi, birçok meskun mahal eJe geçirildi 

lel haberler servisme askeri mah- Ronmıel Trablustan ~ Avru .adan ._ -' Berlin 3 (A.A.) - Alman te~-ı rı, Ahna.nları oi.ı-çok blokhavz ,. 
,.&ınde kayo.eaıJ.aiğine &öre, te- ilan atmışlardır. ..ıcaıingra~ın şi. 
na hava JBl1'1:.ııaırına raıımen Kaf - maJ bam.ınaa Ku.ııu. a.ı tur te • 
kaada. ma<ll.ı munacebeler yapıl- pe)'i itga1 etmiş ve 2/ bloknav.ı:ı 
m.akta. ve dı.iş.ınan ağır kayıbııara tanrU> euıuştır • .:,ta.ıngradın ce
u~bhna:ktıadtr. Te\ek keşimin. nuo batıunua. Sovy~t kuvvetleri 
de yapılan bir Alman mukabil mevzilerıni ı;aglanıla.ştırmıi>l.aır 1 

taaın-uzu netı.ces1ııde bir m.ıktar dır. Meskun bır mal'ıal yc.Jcın!a • 
esir ve birçok gauimetler alın • rında ~uo Almall ot..ıürulDluştür. 
mıştır. 70 düşman uçagı tahrib edılmi~-

f.iııier aşıaığlıdaki malumatı ver- mühim yeni takviyeler al nı§lır. 
melkted:i.riler: Bu takv'lyeleır ağır tanklar, zırhlı 

Cezayir - Tunus hududunda tümenler vesair levazımdan mürek· 
faaliyette bulunan Anelo.Sa.kson kebdlr. Mihver kuv-.retleri &ııhilden 
kıt'aılıaın socn ~ünlerde mühim ltılbaren basamak halinde bir kavis 
taıkviye kuvvetleri almışlar 

Londra, 4 (A.A.) - Dün gece ve dün Mihver öncii müft.ezelıeri tefkil eden bir müdafaa batlı kur. 
n-redilen Sovyd: resmi tebliğine ·ı uh ._ _ m•-lardır. 
-r ı e m areoeye tutu~muşlardır. -Y 

göre Sovyet kuvvetleri dÜflllanln General Anderson'un kumanda~• Londraya göre 
mukavemetini kırarak taarruzlarına 
devam etml,Ierdir. Stalingraıdın fİ- altında bulunan. Anglo.Sa'kson 

k 
i l krt'a'ları Ma.tıteuı- kasabasının 

d
mali gubi.ıi:adbe bir nboldta 'tga e. cenubunda büyük bir hezimete 
Ihni§ıtir. Cearu u gar e mütead· - ı- __ .:ı B k d k"k • . 'la ah "b ed"hnl ... I ugraımr~ aırutrr. ır 'lÇ a ı a ı-

did blokhaus r t rı IJ .r· r, cinde 14 tank tahrib edilmiş ve 
Şehil"de fabııllkalar mahallesınbd~ 5 tank hiç hasara uğramadan e· 
nıuhtelif binalar alınmıt ve 1' ı· · d'" ·· l.. A'- ··fr 

edılml ·ı ırntze usmuş. ur. ınnan mu e-
müstahkem nokta işgal ,t r. r . . k h .. ı d .. . . b' d Al- h tları ze ernnn ı ar~ı ucum arın a mu. 

R,ev'ın gaT ın e :ııuıan a dd'd' . d l k 
hn B

. d ' 1 ·-· ~onu tea 1 p·ya ~ top arı ve taın _ 
yarı ı,tır ır ~ı> u .ı .... as., ı • · d"l · 
İ.§gal ed~l.ftl savar top a-T"ı ıgtiınam e ı mı~ ve 

Vellkllnkl',i; düfmanın mukabil 24 Ü aübay olmak üzne 204 esir 
_.:ıecı·ı-; • .ı· ahnmı~br. 

taarruzu tanı ı··-rılr. v· . .. "tt f "kl b "t .. 
ıfıye gore mu e ı er u ura 

cephelerden atıldı 

Londra, 4 (A.A.) - Royterin 
muhabininin bildird'iğfoe göre Tu. 
nusla timal ve merkez kesimlerin· 
de müttefik kuvvetler ağır ağır ve 
fakat kat'i bir $UJ'ette funus ve Bl-
zerte üzerine yürüınea.tedirler. Ma. 
tör üzerine bir kıskaç hareketi ya. 
pı~adır. Gedelda'da mihver ve 
müttefik kuvvetleri çarpıtmaktadır 
lar. 

Bu sabahki sis Finlôndiyada 20 bin 
Rus esiri oçlaktan öldü 
Zürih, 4 (A.A.) - Haber veriL 

diğine göre Mare,al Mannerhaym 
Finlandiyada 20,000 Sovyet esiri
nin aç1ı~an öldüğünü Kızılbaça 

V4-i, 4 (A.A.) - Şimali Fran
sız Afriıkasmdan almı:m en son Bu sabah tehrimi.zde görülme
ha.berlere göre, müttefik kuvvet. miş kesafette hır si" etrafı kap
leri bütün cepheierde geri atıl~ lamı~ır. Bu yüzden vesaiti nak
mışlardır. 

34 müttefik tankı tahrib edil- liye çok ihtiyatlı seyrüsefer yap-

bildirmiştir. ---o----
lsv 1çie soğuk da'g1sı 

Stoldıohn, 4 ( A.A.) - İsveçto 
fldıclet'i bir soğuk da1gası hükiim 
sürmektedir. Stokholınde hararet 
11fıl'dan apğı 10 derec~ye düt
rnüştür. Bazı kesimlerde hararet 
sıfıl'<lan •ğı 20 ve 25 e lnmit
tir. 

miııtt,r. ' rnak mecburiyetinde kalm\{I, va-
R,.,mmel takviye almıs purlar İ•lk seferlerini yapama-

Berlin, 4 (A.A.) - Askeri malı· mrşlardır. 

C Tunus muharebesi =1 

Almanlar tekrar 
taarruza geçtiler 

Amerik·an - Japon 
k Londra bu taarruzun da püskürtüldüğünü 

filolan te rar ve mihvere kayıplar verdirildiğini bildinyor 

çarpıştılar Londra 3 (A.A.) - Şimali Af Nevyork 3 (A.A.) - Ayrı ay-
Vaşing~e>n 3 (Radyo) - Bahr·l - rikada Mi.hver kuvvetleri dün rı kaynaklardan alman raporlar, 

ye nezaretinin netretliği bir tebliğ. Tobubada müttefı.klere karşı ye- Tunusta müttefiık kuvvet!erinin 
de geçen pazart~i 30 Sonl.Cfrin ni bir hü~ınna kalkmışlardır. Sa- Mihver mevzilerUıi., dü~mıo.nın 
g~ü Guadalkanal'ın ıiınalinde A- lı günkü hücumdan çok daha inadlı bir mukavenıel:ıne rağmen 
menb ve Japon karb gernile~i ar~- şi.~d~tli .?18:"? bu .~a.arru:ıı: da püs- hafifçe yardıkla:rım ve Tunus ile 
&lnda bir Ç&ll>lfltla vukubuldugu bıl kurtulmuştur. Mıcıver kuvvetle • Bizerte, Sfaks ile Gabes, Tununs 
dlrihnektedir. Japonlar = büyük des rine kayıblar verdiı-ilm~tiır . eyalet1 ile Trablu.sgat'b eyaleti a
troyer 4 muhrib 2 nakliye gemisi Müttefik kıtalclrı Cedidenin rasında münakalib keşmiye mu. 
v~ bi; t:lep olntıtlc üzere cem'an 9 .gaırb vaıroşlıannda t.'Fhvercilerle vaffak olduklıa.rını bildirmekte -
geın' k ybetmlılerdir. çarpıtmaktadırlar. d?r. Almaınların, Tunustaki hava 
~e~an kayıbları batan bir Müttefik hava kuvvetleri Tu - kuvvetler:ni de gen çektikleri 

kruvazörle hasara uirayan muht~. mu, Bizert ve G&besi yeniden söyl~nınektedi.r. Müttefik kuvvet 
1 bombardıman ebni$lerdir. Bura- ler, dü~a.n uslerrine o kadar yak 

lif gemilerden ibarett r. larda mühiım tahribat yRpıldığ• ta~mışlardır ki, bu hl\va al<ınlatı 
Japon tebliği tesbit edilmiştir. En a:r. 6 düşiuan şimd= toplarının att:~i altında bu-

Tokyo, 3 (N.P.D.) - Japon im tayyaresi düşünilmüştür. lunmaktadır. 
para.torluğu umısni karargabın~an -----------------------------

verilen tebliğe göre, Japon torpıdo. ''Faı·K hoca,, nın cenazesı· bioıtları 30 Sont~rlıı gecesi Guadal-
kanal aduı üzerinde Lunga lima • 

nında bazı Amerikan donanma par. d 11 
• 1 k ld ld 

:ı1:1~m:':f;;:;1ı:.= 1t~~~İa~u,u:: un merasını e a ırı 1 

Londra 3 (A.A.) - Dün nı. • 

va.nı Kamarasında, harb sonrası 
ne yapılacağı nakkıncicl.ki müza
kerat una.sında sö.z alan harici
ye nazırı Eden, hclrbden sonra 
Avrupada yapılması gereken ilk 
ıüzumiu feyin yenı bir Alman te· 
cavüzü ihtimaline karşı devamlı 
bir müdafaa si.stemı kurulması o. 
la.cağını ve İngilte-renin bu siste
me kendi payını g!!tl. meye hazır 
bulunduğunu söylemi~ ve sözleri
ne şöyle devam etmiştin 

Harb bittiği vakit Büyük Bri. 
tanya, Birletik Amerika ve Ru3-
ya silahlı kuvvet inh;sanna bil -
fiil malik olıacakiardır. Bu kuv
vet, Birleşik mmetler namına te. 
cavuzun tekerrür ~tanesine maru 
o~mak İç.in kullanılacaktır. 

Bütün C:,hana şamil h~r hangi 
hlr sistem dahilinde bütün dev
letkr roUerini ifaya mecburdur. 
lar. 

Avrupanın ve Brii:anya mil ~ 
Jetleri büyük cami.asınm bir kıs
mı olmak bak•nundan r.oğrafı va 

• ... t; 8üyük Brih.nyanın ha-r'ci 
işler hususunda vaziyetini tayin 
eıtmP kted ir. 

/ngili% • Rus müna.ı.ebatı 
Bundan sonra sö:ı:ü, İngiliz • Rus 

blrugıne getiren İngiltere hariciye 
nazırı şunları söylemiştir: 

.K.aılmuk bozkırlarında Alman t"r. Bu uçaklarciau 4 dü, 3 mo
motörlü birlikleri birçok Sovyet törlü taşıd uçaklarıdır. 
koUa.nru tecrid ett•lden sonra Moskova cep .. esinde Kızılor .' 
yok etmİflerdir. Dün Sovyetle - du, taaırruza devam etmiştir. 
":ın taınk ve piya.d~ kuvvetlerile Rhzevin batısında iki gün süren 
yapbklaın yeni taa.:auz.lar akim çarpışmalar esnasında 800 AI • 
kalmıt ve düşman ağır ve kanlı man öıdurül.mu~tür. Ve Likiluki
ka.yıblara uğ'ratı~mısi:ır. n.in doğusunda birçok meskua 

Volga ile Don arasındaki. ke- maha.l, işga! edil.nıi~ ve 600 Al. 
simde 60 Sovyet t:anhı tahrib e- man öldürülmu~tür. 
dilmiştir. • Moskova 3 ( .'\.A..) - Şehre 

Ka.linin kesimindt:. ve İ\ınen hakim iki mühim tepenin Srwyet 
gölü böl1ge&mde düsuıanm ka • ler tarafından i~gali üzerine Al· 
yıbları 106 tankı bulmuştur. rnan kuvvetleriu iın Sto.,ingraddan 

Sovyet tebligi ahlacakları zannediEyor. 
Moskova 3 \ A.A.) - Sovyet Merkez cephesinden Sovyet ta. 

tebliğine yapılan ekte şöyle de. l'lrruzu bi.lhassa Rhzev A lman 
nilmekted!ır: Staliııgradın şima - garnizonunun ıases;ni tf>m"n e • 
linde geceleyİ'll yapılan bir ba&- den Viazma - Riı z:ev demiryolu. 
kın esnaşmda Kus devl'İye kolla- ~a do{!-ru ink.isaf etmf'ktedir. 

Bulgar ordusu için 3 ily r 
levallk kredi açıhyor 

3 ·sene içinde Yeni kredi ile 
harb malzemesi alınacak 

Ben uzun zamandanberi Sovyel 
hükf:ımetile bizim aramıza herhangi 
bir menfaat ihtilafı için hiçbir se -
beb mevcud olmadığı fikrinde bu. 
lunuyorum. İngiltere So7}'et mua -
bedesine bu kadar ehemmiyet veri
ıim bundandır. Bu muahede harb. 
d.en SODJ'a bizleri 20 sene müddetle 
iş birliğine davet etmektedir Ba • 
zıları - ki bU'lllar pek çok değildir • 
Rusyadaki komünist rejiminin ne _ Sofya 3 (A.A.) ---· Bulgar ma1i- j bir kı~ını vaziyetin icahlarına gÖ· 
ticede bütün IJhirliğlni imkansız bir ye nazırı bugün Sobranyaya iki ka- ı re .kullanma.ğa serbest o!acaktır. 
hale getireceği müta~easındadırlar. nun layihası vermiştir. Birinci layi- ikinci layiha ise, fevkalade blr 
Ben bu fiklrde değilim. Mi.letler a. haya göre harbiye nazırlığına 3 yıl verginin ihdasına mütealliktir. Bu 
rası yeni ve daha iyi bir cemiyet .. d 2 .1 l k d' l k vergi bütün ithalat ve ihracat tacir. 
kurabilmemizin sırrı, bizim itbirli- ıçm e mı ~ar eva re ı açı aca • leriaden alınacaktır. Vergi, sulhte 
ğllmizCle mürıdeıniçtlr. tır. Bu ~redı, harb nıalzemesi al • binde 2.5, harbde ise binde 5 nis.' 

Bizim gayemiz ~udur: mak lçın kullanılacaktır, Harbiye betinde alınacak ve bunun tutarı 
Almayanın tecavüz kudretini e - nazırlığı bu kredinin hepsini veya Bulgar kızılhaçına aiddlr. 

bedi surette kesretm.ek tartile mil -
Jetlerin sulh içinde Jnkifaflarını te -
mln edecek bir diinya sistemi kur. 
mak. Bu hususta İtalyayı bahis mev 
zuu etmedim. Çünkü orı.ı büyük 
bir mesele olarak telakki etıniyo -
rum. 

Tunus ac,klannda 
' bir deniz harbi oldu 

Londra 3 (A.A.) - Bugiinkü 
Perşembe günü ne~ı·edilen ami· 
rallik makaımnın tebliği: 

2-3 Kanunuevvel gecesi kontr. 
a.mi.ral Harkourt kumandasında 
bulunan küçük bir teşkil Tunus 
istikametinde giden bi: düşman 
kafilesine taarruz E-derek kafile-

Bir insan kaç para eder 1 
Bir Frannz fen adamı işini güc ·;nü bırakarak 
bunu hesabiaaı ve cevab verdı: "160 k'-rJC! 

'"" 

lardır: 1 ııaffı harb gemisi, 1 kru. 
vazör Augll$tes tipinde ve 2 muh • 
rlb. Bundan bqka üzet"lerlnde yan· 
gın çıkarılan Amerikan gemileri 
fUDlardır: 2 muhrib. Japon kayıb -1 
ları: 1 muhrlb batımlftlr. 

! ye mensub gemi~et"den dördünü 
j batırmıştır. Bundan ba~ka iki 
refakat deştroyeri de batırılmış
tır. Bizim bir muhrlbimiz baltnlftır. 

f Roma 3 (A.A.) - Reşmİ teb. 
liğ: 

f 
1 

lngiltere Amiral 
Darlanı tanımıyor 
londra 3 (Radyo) - Avam Ka 

ma.rasının. bugünkü toplantısında, 
amllral Darlanın tlmali Afrlkada 
kurduğu hükWrıetin mahiyeti hak -
kında harİ.ci:ye nazırı Edenden lza· 
hat lstenmittlr. .. , ~ · l 

Eden, bu hususta Britanya hüku. 1 metine danıtııhnatnıt olduğu ve hü- Ounkü cenaze mr~ .. -r::~ 'Pn bır ·ııtrb~ 
kiametin Darlan tarafından kurulan~ «İd.mancılar teYhİll namile anı • hazin bir merasimden sonra ebedi 
hükUınetıf kabule veya tanıınağa, lan jimnasdk muallimi Faik dün ta-ı istirahat yerine bırak.dmı,tır. Mer -
mecbur olmadığını söylemiıtir, bel.inin göeyaşlart arasınd.ıa çok [Deuamı 3 üncü •o.A>ladQ] 

1-2 İlkkanun gecesi üç muh -
rible iki torpı<lodan mürekkeb 
hafif teşkillerimızdcn biri ile iki 
kruvazör ve dört m14hribden mü
rekkeb bir düşman gropu arasın· 
da kısa ve tiddetli bir çarpışma 
olmuştur. Bir muhrf,bim;z batmış 
tır. Diğer bir muhribimiz dü~ -
manın bir kruvazörünü infilak 
ettirmiştir. Sağ kalan birkaç Ic:~i 
kurta.rılmıştır. 

Berlin 3 ( A.A.) - Resmi teb~ 
liğ: 

Akdenizde Li>1\doa sınıfından 
biır İn.gil~z knıva ı.örüne iki tor
pil i,_a.bet ettiril.mitti•. 

Sbakespeare msantian babsecier. ielnt!aki teıi.Jdcl•I büsbütün başka • 
ken: ı dır. Çünkü ten ıı.ıud.rında kıymet de 

- Bu, ne pheserdlr! der. nHen teY görunen ve el ile tut ı 
M b İn ·1· uh , . b u an ef ur gı iz m arrırı, unu l maddedir. · 

söylerken elbette insanı hilkatin bir Mesela bir in ·· d"' .. · • 
enmüzeoi olarak vasıtland ırmak ve 

1 

fade kabil olansan vulcu unun •hsti.
1
. 

· l · d" ~ unsur arını ta ıl 
onun mezıyet erme ve rmag ve a- eden bir kimyak · ı b k'. l . .. er lÇ n u ut e nt-
~ı arasındaki müke;mmel abeng~ hayet, nihayet bir birka~ liralık bir 
*8ret etm~k lsteml~tır. ~ena ~ır kıymet ifade eder. Şöy~ ki: 
maksa~ ugnında kullandıgı takdır. 40 litre su, 7 çivıl\k demir 20 
de dahi onun tefekkür ve mantık küç' ük kuık tuz 20 met ' bb 
kud · ı -'-·'-- . . ....,. • re mura a 

retnı n ?'f:/6.l.A o.lan mahiyetinde badanaya elverlıli kireç ı so ak 
mevcudat ıçlnde hiçbir fey eıit s&• kömür, 2400 kibrite yet;cek ka~ar 
yılamaz. • , fosfor, 20 gram magnezyum; 7 sa• 

Buna mukabil fennın nw.n hak. (Devamı 3 Ül'lcÜ sayfada) 



2 Sayfa 

r 
Hergün 

Müttefikler İtalyaya, 
İtalyan milletini 
Düşündürecek bir sulh 
T eklif:nde bulunamazfa 

'- Ekrcırı U ıaklıgil _J 
A ~ çen-ileD proparaada 

sallıcbnsı ~e Almanyaya 
.r ~ olan propr..ganda aıaldı
nsınıa. beo.zedi: 

Her m ..idR'l da. milletler ü
zerinde en kuvveıtli tesiri Y•s>&
biliecek oLa.n ailah bıiıt- kenara bı
r&kı'hrııftlt'. 

Kayıc:lsız f&l"bı'I, hatti ka.yıdlı 
§U'l'lı teıalıim olan mtlletleı-in ne 

z SON POSTA 

RESiMLi MAKALE 

c 

= Sulh fedakôrfık ister == = 

giıbi akıbetlerle kartııla!tıldannı J 
yakın tarih düzüneıle.rce miaal ile ı"san sulh~ aevdiğini söyler, iJdtc.uaJa haklı~ır. iını, hcırab hir duvarını, üç Lef hurufunU fedaya razı olan ferdi 
göşterd:i. ~!' BUlhii ae11er, la/cet. hayalJ-e hınılntuf bir lspanyol ıato· güç baılunr~ 

. H~Uın~e ~~ uyana le§- •a 8''6~ ~ktaıı sever, üifını eder, heY_lıtelin!. ",iker, kon!eran11ı- Millet hayatında i:re kuvvetli olmak fartile, mühimce bir 
v~ _edtlen b.ir. nullet .u-aıunda hiç n; "7" ~:t ya7r, f~hat :lh Y'Jle.,~egını fedakarlıktan menfaatinden, bir parlama, bir görünme· heve•inden kendi11ini a-
dego ls.e zayıf mıanlıları düşünme_ " 'Şn h .'" f:-" ahftJ urİr nacın ':, n~ • aya .geunce derhal dura.r. labilmiı olana pek e.ıder rcıstgeli.riz. Sulhü ve geçinmeyi isteriz, 
ye ~kedebilmek iç~, tutulup -··-!-~_.':!, _ _.!_.!..~'! .. _';.~!.!.!.'J:.'!'!~k için bir avuç topra. onu beslemeyi itt bcr1lraaına bırakırız. 

:~~en y::::: fft:ı7ı::c~ [ ş e h --r ............. ·----.----.-·---·e-• un .. ·--···-.-·-•-eHH•••H•r•UH--•·.·:·•-•H••••••••••O•o•oU•ooo 
föli hareketlere kizum vudır. 

MiUetler W:erin.d.e en kuvvetli 
tesiri yıa.p.;bile.cek olan silah bu- J 

~~~:;;; i~~~!~in~~'r:~- izmirden gelen ihracat eşyası r Elektrik sebekesi-l 
=~-:;.ms.!:~~ zinlerini satarken vapurlar vaktinde bosaltılma- nin ıslahına yakındaj 
~ ~~~~ k ı d ı d " d · "d" r başlanacak ~-:Wl'ı,.-:.tan,m~= !n~ ~;:,~ ı!~r""' . ıgın an gen gı ıyormus • Elekı.ik, Tramvay ve Tli. 
baluettiler. url ~ _ nel idare.inin muhtelif yerle. 

B L _ __ı._ı , ilk m arı~ miiblm bir benzin suifsti.. t ___ . • . • 
u IWlll'IHle L&e mevzu ola~ malini meydana Çlkannıtlardır.Tah ıızm.~~ Ddqolları vapurla- in:emleketlerl~ yaptıkları mukavele- re Blpanf ettıği elektrik mul-

raık Alef.e a6aıMt .~~.reb~en ?~-~- kik mevzuu olan hiıdlse iddiaya na- rf~~ yüklenerek limaaunıza arelıen imin bu yüzden •'l'ı*ıta1'. uğradığını zemennden mühim bir kısmı 
lllZ matı Ve ....,.,.an zımamUAT. zara.n -...1•-• W'acaıt emtlMI t&hliye itlerinin,.,..• fi • •• ·--•- J -a. d"" ı..•bn pek yakında memleketimize 
lıannm d~"1. b""t"" Alm f ~~-. b-..2- ı____ .. .. -r- en 9Ul"~ vas y.... uzeıu ezse ti" "l • l L 

'C1'~ u \111 an ve - leıt--L--ı p.-.- T •- af 1-'---1 &m; yapıl.ölllıiLUla.sl yuzundeıı zama. ihr tın d.. .. ld 1 ~. . ge rı mıf o acaHlll". 
talyMI 'matlet:lerin,in meg'ul o}.. 'bar~ u. ... ve e,.r .~ ' nında bo§altılamaımakta ve malı .. aca . ~ lf em yecegmı Bu malzeme geldikten son. 
du1dan iddiıa.eı oldı.ı, bu iddiayı an ııı~. ve .mulemedı yev · ~en vapur hareket günü ~i~I ~ · ra elektrik -rebekeşinin, ha • 
da Mmanyaınn orta çağlara aö- fllk, vasttuile bir müd.deıttenben Or- iÇln botaJtılmayan llarlı ~ ı! ~ TICAl'et Odası da mezkiar len elektrik bulunmıyan yer• 
türülerek düzünelez-ce küçük hü- takO~~I Şel Şirk.etinden her ay 8 tekrar İzmlre g-lmı::edir. a r işin halli için Ticaret Oduı azastn.. lere de tevsiine baılanacak • 
kumetlere aynhnaSl lüzumunun ton beırzm almaktadır, İ~are lhtlya Bu vaziyet karııaında ihra~t em- dan Hakkı Veralı Jehdmlze gön - tır. 
müd.al&a&ı takib &ti cına sarfohman _bu henzınlerln be· tiaatndan bir kı.nı bo:ıulmakta ve deıttnİ§tlr. Ayrıca İzmir iktlsad mü- Şebeke idarenin evve1ce ha-

Dün biır Giyomdu. Buııün bir her t!onu _433 \iradan ve gene bu yahu:d üzerlerlne diğer malJar ko. dürü Haldk Bilson da temaslarda zırlamıf olduğu bH aenelik 
H~lerd.ir, be§ on yıl ıonra bil' m~ elıle alınmaktadır. Fakat nulıd.uğu için harab olmaktadır. İz.. bulunmak üzere fehrinıl.:1.e gelmiş. plana göre genı.letileceklir. 
ba~a general .;.ı.kabiılir, cezayı son ~lerde an.bar ~cm~unun ba- m~r tüccarları İzmir Ticaret Odası- tir. Her iki ımüınes!ll burada D. D. Elektrik ve Tramvay ve 
bütün m.Wlete vermelidir, nazari- zı ~~e ~u benzınler, satmakta na müracaat ederek bu halin dü:ıel- Y., Deriizyolları, Liman ifletmelerl Tünel idare11inin yeni bütçeai 
yesi hem radyoda, hem de gaze- oldu~ sezilınlf, keyfiyet zabıtaya mesi için alakadar daireler nezdin. ve Ticaret Odası ile vaziyelln hal- 10 m ilyon 360 bın lira, yalnız 
tede yer ~ulmu~ur. .. bll:linmılftir. • de teıebbüste bulunuhnasını iste • ledilmesl için temaslarda bulunacak tram vay kısmının haaılatı ise 

. Bu vazıyette ~ropa2anda mus- Yapılan ltrsa bır taraswd ve ta.h- mfılerdir. Tüccarlar bitbassa hariç ! lardır. 266 bin lira lazPaailc 3 mil • 
mır olıamazd1, nıtek'm de olmadı. kik sonunda postahane mutemedi • yon küsur lira olarak tesbit 

İngiltere bAfveklHnin son nut- nin belediye ta.hakkuk kAtiblerin - Gaz tevziatı nasıl 1 Şeker tevziatı l olunmu~tur. 
kunda. bile, bükiime~ aleyhinde den Muht.r adında blr memurla it- '-------------,_} 
.isyana teşvik edilen tta1yaaı mil- tırak ederek idare nam ve hesabına yapılacak? Pazartesiye başlıyor 
Ieıtine &arıih hiç.bir tekHfte, hiçbir tonu 433 llradaııı ,ırketten alınan v·•a~y-"ı"n t•blia.:.. M 1 Kürtaj yapan doktoru 

Add bul '-- t bu ı_.__ 'nl---' u : • •- n ""' ... -..- e.tnur ar ve diğer s.ablt gelirlile-. va e u11u--m1t ır. ın:n:ı:ı cuen m5uım bil' 11dsml· Elektriksiz senıtJerdıeki halka tev ·· 1 d' .... d 
r.ıuter Çörçil 914 harbinin nı beher tonunu 1450 liradan sat. re şeker tevziatına önümüzdeki Pa. soy eme ıgın en 

zi e&ilen İkincı'teırln ayJua ald eaz zart~i günü ~lanacaktır. Şeker 
müh.im bir kısmında. m~him _bir tıkları anlqıbnıttır. flı:err bazı ıemtle.rc:leıki bayilere pet tev:ı:iatının bu aya mahsus olmak tevkif ed:ldi 
rol oynadı. Muharebenın t.lı·ta. Suçlular bu benzinlerden ıon bir rol verilememesi yiD:ünden KlllDleD üzere memur eMıtek kartlarının t. B .1 

mında.n. &orır. a. .da faciayı bütün partiyi ,oför .İbraİhim adtnda biri- lst;hkak sahihlerinin ellerinde '-al. eyoğu.-da, CA.bdülhakhamld 
h leiriılıe l k • kincite§rln ve Blrincikilnun yuılı caddesinde 18 numaralı apartımıı.n 
uStnıyet mee eyen ıymet- ne satarlark<en suçüstü tutulmuılar- dıjı aıılatıhntflı'r' par.-ası mukahı"llnde bakkallar ta • d r b · a.zd tk d d y ı ı ı d · ~ a oturan ve zengin bir aileye men-ı ıır eşer Y r, ~!1. un !1 ~ pro- ır. apl ~ araştıı:na ~t ces n e Bu fitler Birlnclkanun ayı için rafından yapılması etrafında tetkik 5Ub bul 

Birincikanun 4 
... 

Sabahtan Sabaha: 

Her tarafta manevi 
Kuvvet şırmgaları 
Başladı 

\. Burhan Cahid _ 

il arb dört yılı dolıdurdu. Res. 
mi atızlarda bir ywnupm.a 

var. 
İngilterede harb sonrası için re

fah, saadet projeleri hazırlanıyor 
Ahnan propaganda nazırı art;k 

kandan ate§ten, vurmaktan .imha 
~ekten bahsetmedi. Alman m ille 
tıne sabır tavsiye etti. 

Mll360lini İtalyan milletinin hava 
baskınlarına dayanamıyacağını id
d{a edenlere ka111 hiç klrnsenin sa. 
bahtan ak§&ma kadar neı'eli ka!a
mıyacağını söyledi. 

Aınıerlkanın me§hur Evliya Çele
bisi sevimli diploımat Vandel ViL 
ki harb sonrası için milletlere saa. 
det ve emniyet muskaları hazırla
Y40r. 

Bütün bu sözlerden anla~ılan şu. 
dur: 

Sinirler eski gerginliğini kaybet· 
mişir. Takat aı:alınıştır Halka ya
rrn için tatlı vadler sunınak zamanı 
gebiftir. 

Bu da pek tabiidir. 
Et, kemik ve sinirden ibaret i:lsa. 

nın bir dayanma kudreti vardır ki 
onu ~tnca ta:kat kesilir. Gıdasız, ra
hatsız, bakımsız insanı oyalayacak 
ve enerjisini kamçllayacak nihayet 
bir ümid vardır. O da zayıflayınca 
desıtelulz kalır. • 

Görülüyor ki artık insan kiirnele
rlnll sevk ve idare edenler aon ham 
lelerini başarmak için bazı manevi 
tedbirlere baı vurmak :ıamanı gel 
diğinl hiaemılı'erdir. 

Geçen harbden alınan dersler de 
bu haJ<:ikatl orlaya çıkaımıştı. Ferdi 
mücadelelerde olduğu gibi milli da 
valarda da enerjiyi israf etmemek, 
ihtiyatlı olmak, galebeyi sağlııya.. 
caıt< kuvvet ve cür'eti son darbeye 
saklamak gerektir. 

Dava çetindi!'. Bu iıde tedbirli 
olan, yani eli ahındakl kuvvetleri 
idareli kııllanan tarafın daha emni 
yetıte olacağı fÜpbesizdir. Sahib ol
duğu kayakları, silMları. enerf yl 
$On \:ertede ortaya döküp bir mad 
de ve kudret da:mnlmd yapan taraf 
vaziyete hakim olabilir. Bakatım 
hadiseler neler gösterecek? 

c23u.t!/,an Ca.hi.cL .................................................... 
Kabataş lisesi mezunlanmn 

top ıa ıtısı 
Binlfı:-l.mJWı senel:.o< top a.ntı.-ıı 6/ l2ı 

942 1ıa.rilıinıe müs:ıdlf Pazar ııinü saat 
15 die Ber:~kıtaş llaC!r.evmde ya.p1JacaldD' 

-----c:ı----

Mülkiıerleri ı top'anllsı ~apn.d~~~ ~ murıtm • ~~Ja~ı.nı Tevfiğfo evmde 4 bıdon ıçlnde bin de ımmeber olac.aiıodan ellerinde lel'de bulunulmaktadır. unan AnUf adJnd.-. 22 yaşla. 
ı~ma:lbettiJ'ı: h1er!1~:;~en ıyı b!lır, kilo benzin butun

1
arak ~ll:·~~dere ıo- İklncitCfrln ayına aid gaz kuponu _ rında genç bir kadın hamile kal - 4 Birincikanun Cllllla günü Mül, 

eger u ı 3:D ranmam11 iae lunrmqıtm. Suçlu ar mr ı aonmma bulunan ldmselerln Birinclki.nun - mı,, meçhul bi.r ebeye veya dokto- ~iye mektebinin kuruluşunun yıl • 
ku~~ d_~ekt\r. . mahkemesine teAıım Miııeceklerdır. ayı zarfında hayı ı:a1ckalıar. mür•- Dünkü a'ttn fiafan ra müracaat ederek ~ürta; yaptı.r - dönümü dolayısiıe ,ehrınıızdekı 

Mı.t.ter Çorçiliı en kuvveth t ed ek az} , • lmal 
1 

lüzu Dü b" alt .. 1__ mı§-lır. Anı,q bu ameliyeyi miitealıb Mülkiyeliler ve do-s.tları aktam saat 
pl"Opaoga.n.dıa üli.hından iht:yari A h J caa .. _L 1~ 1 

K ermı a ar - n ır in 33 v.e ku-se 4,34 blrdıerrbire bastala.runı§, bu itten 20 de Taksim gazinosunda toplana· 
obıraılc .maıbrum btrtkan aebeb ş ane açı amıyan mu RU ıg o unur. lira kli. haberi olmıyan kocası tarafından caklardır. Biitün MüJ.kiyelilt":fo bu 
acaıb. ne olahi:Jir? semferde seyyar (. .,, hastaneye kaldırılmıptır. Fakat A- toplantıda bulwnmaları rica edl1 • 

Bu ıualıin ce,vab\Dı İngiltere IS · IS · nuıuıı kıocası diğer taraftan Müd • mektedlr. Ayrıca dav~lye gönde • 
hariıciye naZJ.rl Mister Edenin kazanlar kaynıyacak TER iNAN. TER INANM Ar deiumumiliğe müracaat etmİJ, ka - rllmiyecekıtir. 
sulh ba.hsiıne tema.a eden eski nu~ rısının hastalığına sebebiyet veren ----<>----
luklaırı.ndaın birind~ kıamen bu- Kızrlay merkez komitesıl dün şa• Mealekda,lmunızdan biri rız, makarna ile peyniri esasen ebe veya ddktorun meydana çıka-
laıhili'ıriz. hah İstanbul meıb'us.u Sadeddin U.' boı günlerinden birinde otur • bulamıyoruz ki piiirip yiyelim, rılmasını ve hakkında kanuni taki-

Mister Eden o vakit hülasa. razın reisliiinde tıoplanmıı ve ~- muf, takvim yapraklaruıı ka • dedim. bala glrip!meslni )stemlttir. Müd -
ten: evlerinde çalııan memur ve müs • n•tırıyormUf. Y apraklann ar • Rosto bezelyalr, 11İgcua bö - deiumumilik hastanede iade! afiyet Ticaret ve Sanayi Odası idf're he-

- Bu muharebenin sulhu, tahdemlere teıekkür edilmesini ka.. ka•ıtMlaki yemek li•telerine reği, tel kadayili. eden Anuşu celbeU!lrmli, kendisin- yeti rellsl Nuri Kazıkoğlu istifa et• 

Tit~'0t ve s~nayi odası 
reisi istifa etti 

muharebenin kaıaİşi kadar çetin rarlaıtırımıflır. gö: gezdirmeğe baıltımı~. Şöy- llôhi takvimci! Roatoycı di- den bu met!ıul ebe veya .doktorun mi, ve yerine Suad Kara.omıan 
ola.c.aktır. Kızılay Kartal Maltepesindekl le diyor: yecek yok amma, sigara böre. kim olduğunu sormUJtur.Fakat genç oğlu tayin edıilmi~r. 

Bu harbin sonunda evvelki 200 fakir vatandaıa da yemek ve • «Mercimek çorbası, sahan ği.ni hangi mübarek unla ya- kadın bu ameliyeyi yapanları aöy • --------------
L",..bl•_;,.. ..... -1 .... 1nda oldu«u gihi r::(-r..eıı.ini kara.rlaştırnıı,tır. Koca • külbaatın, makarna peynirli. lememekte ısrar etmf,.tir. Bunun ü. • Takvim -
ın.... .... .. "'" "''" .... 0 J · d · - · b l palım ve tel kadayilini na11ıl ~ ;:-.-- ----~ 
ı,:r sulh konferansının toolanaralk mustafapap., Rami, Beylerbeyi ve çım en, mercunegt u UT • zerine çocuk itlafı suçundan hak -
v..,:zıifes"m kı!la bir zamP.n içinde Feriköyiind.e de qevlt:ri açılmuı et &ak çorbayı İçeriz, ııcu-z: el te- bir aihir ve kerametle elde e. kında takibata başlanan Anuş 3 ün-
bit1nn.Ni beıklepmemelitlir. rafında tetkiklere baflanmı,tır. Bu.. darik edersek külbastı)ll yuta. delim?» cü sorgu hakimliğine sevkedllın1,, 

ATTUpa isıral e<lilecek, iı<gal ralarda .,evleri açılamadığı takdir- iSTER İNAN. İSTER İNANMA~ isticvabı sırasında meçhul ebe ve 
editen yerlerde yewı\ hiikUmetler de seyyar ~..anlarla fakirlere ye • • dc:ıadoru ele vermekte taannüd et • 

r n~.,,.,..., 4 ÜJICÜ iJ«Vfada 1 mek dağılacalrtır. "- -' Uğİnden tevkif tolunmuşlur. 

Tarihi tefrikamız: 78 

AKiLE. HANIM 
ve 

••• 
SUlJAN 

"GENÇ,, OSMAN 
- Ne olmaz kardan dem u

runız ! Şimdengerü anı hatır ve 
hayale getirmen civanun. Nikah
lusız. 

- Biılüri:.r.: henım val:dem, bi
lüriz. [Hıçkırdı] Anı dünya gö
zile göremiyeceğimizi. dah.i bilü. 
riz. 

- Ya, öyledt. de?, gene ne 
isterıiı:z? 

Akile baJmı eğdi: 
karnı.clq tutmasını 

bildirmek i-ateır idim. 
Gülç..içeğin gözlerinde bir ıe· 

vinç §İmfeğ:İ çaktı: 
- Ana imk&n va'" mıdıl' sul

tanım? 
- İki satır ya.zıaf'dık, götüre-

mez mi idün;.z? • 
- Biz mi? 
- Beti. 
- !. .. 
- Ya, Hubyar dahi götüre· 

mez mi İıdi.. 
Gülçiçek tered.düd ediyordu. 

t' Hub)'9.r» ya.zılıacak ınektubu 
peki.la götüriip Hamza Beye te3-
1im edehtlirdi. N1tek:m, evvelce 
de bir defa bu 4i yapmıf, Hamza 
Beyi bulamadığı . için mektubu 
dadtsı Eunaya veırm.İftİ. Sonra, 
da.ıha evvelki gece kendisi de Es
manın el=ıne bir namecik tutu§• 
tunnamış mıydı? 

Evet. «Hubyar)) ın kendilerin
den sonra Akilenin çamaıır san
dığı ile geleceğine göre bu son 
posta.cılı.k ~'ini görememesine bir 
sebeb yoktu. Gülçiçek daha ziya
de meselenin t.athhkla kapanıp 

gidivereceğine sevini.yordu. Etra. 
fına ha.kmdııktan sonra oda kapı
sını sürgüledi: 

- Şimdi yaza.bihiT misiz sul
tanım? [Tel'aflı teliıh mırıJdan
dı] Durman, ıunda.ki rahle üze
r:nde tastir eylen. 

Akile, elıindekı ipek mendile 
gözLe<rini siliyordu, hıçklrdı: 

- Hubyara verecek misiz? 
[Dadısı şeş çıkarmadan başını 
saılla,,nca koynundan küçük bir 
kağıd çıkarup uzattıj Anı sabah. 
tan yazup hazırLamJS idi.ik. 

- Ya, ne deyü yazmış idüniz? 
Güzel lkız saırard1, başını egüp 

için çekti: 
- Karındaş olduğumuzu yaz· 

mış idük. [Başmı Gül~içeğin göğ. 
süne daıyayaraık omuzlarını oy
na.d.a oyu.ada hıçkıl'mağa baş1ıı· 
dı] Hamza içlüdir. Yufka yüre• 
ti vardır. Tath canına kıyacak. 
dır! 

- Ya, hadezin anı düşünme. 
yecek idüniz? 

- ! ... 
Gülçiçek parmakları arasında 

titreyen mektubu koynuna aokup 
odadan dııarıya fırladı. Akile
nin oda hi.z.metç.İ5i t< Hubyar» gü~ 
müı bir tepsi içinde ıerbet götü· 
rüyordu. Divanhane batından 
yav~a se$}endi: 

- Hubyar, lcız ... 
Hubyar duralamıth. Gülçiçek 

kadmın !kendini çağırdığını ııö
riince elindeki tepsiyi merdiven 
basamağına bırakıt> ıkoftu. İhti
yar kadın genç cuiyeyi bilefcİn· 
den kaV1'1yarak Akilenin bulun
duğu odanın yanındaki küçük 
sandık odasına çekti: 

- Canmızdaıı dahi gizlü tu
tacalaız. [Mektubu uzath] Dur. 
mayup Topçulara gideeeksiz. 

Cariye aarardı; 
- Ya, Hamza Bey anda «yoğ)) 

ise? 
- Dayesi sndad1r. 
- Ya, ol dahi bulunmaz ise? 
- Validesi yedine teslim ey-

lersiz. 
Hubyar mektubu acele acele 

koynuna soktu. Kımsenin kendi
lerini dinJeyÜp dN.ılemediğini an-

lamak için Oda kaoısmı açup 
baktıktan sonra Gülçiçeğin ya
nına d<iodü: 

- Ya, bize bir ıey sorarlar 
ise? 

- Ne5ne söyicmezaiz ve ah. 
sen olanı name-yi bırağup lahza 
fevtetmeden dönmekti.- benim 
kızım. 

- 1. .. 
Hubyar feracelenip yaşmak

lanmak için kendi odasına koş~ 
muştu. Beı da.kika geçmeden, 
harem 'kısmının arka tarafındaki 
küçük kapıdan dıfarıya uğradı. 

Hamza Bey l'ot>çulardaki e
vinde yoktu. Mektubu "Esma ı · 
bacıya verip uzakh,,tı. «Hubyar» 
ayrıldıktan on dakika sonra «Şa· 
hin» le gezintiden geleon sipahi 
beyi ev önünde durmuştu. «Es. 
man kadın seyi~ llvH.ıı1tan evvel 
kapı önüne ko~tu. İhtiyar kadı
nın büyük bir müjde verecekmiş 
~ibi kendine doğı u geldiğini gö
rünce Hamza Bey « .~kileı> Ha
nımdan bir haber ıolduiunu an
}ayıve.-mekte gecilmıemi~ti. Hay. 

1 iııc ikAnun 4 Cuma HH2 
Zilkade 5 - Kasım 27 

S. lın. aıı.. ÔJ. İki. Ak. Yat. 
E. 12,.ı2 2.21 1,2a fl,.ı1 ı2,o;:) oı. ,.ıs 
Vn. 6;~g S,08 JR,f).t 15,28 17.U HU9 

vandan innıeden ~öğsü çarpa 
çarpa r.ordu: 

- Name mi bacı? 
Esma baCJ mektubu azath: 
- BeJi aslamın. 
Genç adam mektubu elleri lİt· 

reye titreye açtı. Bugün içinde 
sebebini bilmedıği derin ve kök. 
lü biT sıkınta vardı. Mektub «Ka· 
rındaşım Hamza Bey» diye baıh
yor, topu iki buçuk satırcıkta bi
tiyordu. <ıKarındattm Hamza 
Bey! ıı bu ne demde? Delikanlı
nın a.lmnda iri 'e buz gibi ter 
damlaları belirm~ğe ba~lanustı. 
Acaba yanlış mı görüyordu? 
Gözlerini ovuş.turdu. Evet, yan. 
lı, görmemişti: Mektub <• karın. 
daşım)} d;ye başhyoı-du. Alt ya• 
nım bir s.o1ukia ()kulu: 

«Kanndaffm Hamza Bey, 
Bundan böyle berıi düşünmen. 

Hüda bilür bir tcıksirim yoktur. 
Suçum oba idi anı bana lıağışlan 
dir idük. Sebeh olanlar elbet Al· 
lahütaal& ha.zrcelerinden bulur• 
la.r. 811.'dez)n dünya ve ahire1 
kartndaflllUınh ( Arl>n•r var) 
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İtalgada huzursuzluk 
Nevyork, ltalyada iase bakımından olduğu kadar nakliyat ba
kımından da büyük bir kanşıkltk hüküm sürdüğünü bildiriyor 

1 Şimali Afrikada 
İngiliz donanma
sının kayıbları 

Amerika tezgahlan bir ay 
içinde 84 nemi teslim etliler 

/ngill.z 'bahriye na.zırt b(lfartlan 
İfe nazaran kayıbların cü.z'i 

olduğunu. söylüyor 

Nevyork 3 (A.A.) _ Bl~af salette halle hicret elmektedi~. İtal- lak. bir d~l~ll olduğuna. k~ydebnek- Londra 3 (A.A. J _ Bahriye 

Yolcuların anlattıklarına gö~ Ital- yanlar nlç1n çarpl.Jtıklarını bıbne • tedır. İngiliz tayyarelermın bundan Al '----d A K 
w eldedirl 1 ld w İ 1 .• nazırı elLMLll er vanı aına-

yada IAfe bakrmcndan oldugu l'~:ı: tn Lond er. (A.A) B. ~ I ugud::1Ç!.a >~fY' goze.tml- ra.amda. yaptığı beyanatta, tinıa-
dar nakliyat baknnından da b~~~ • ra d3'-'---~- - __ L ~~oadva ~- ,. br ne İt-'-- orçb_u_ tare.ftndndan li Ahikayı İlfgal için gönderilen 
l>lr karıtıkiık hükUın s.ürn_ıekt~ır. ajansının 't"JIQm- muu~ı r -t 1 ey~~ "':.a .• ~~. •.~sı a ktnvet1ıerin üç kafite halinde yo. 
Bo ....... b--.ııman edilen bölgelerde yoda Mussollnl tar&frndan soylenen endl,e hütôim sürduıunu goster - la , ___ ld ki ··yı • tir. Bı" .... arQ . İtaıy-.ı-ı.! t____.: ____ 1 w edir ÇtlUUl"I ı arını so emış • -
ıhııdlye kadar görülınauif bar a nıAun ~ DUZUnUMugtın par mekt · rinoi kafile Amerikadan Kasab-

İngiltere ve Al
manyaya hava 

akınlar1 

Moskovaga göre 
Alman pilot ve 

• 
200 Ü lsveçe 

Norveçteki 
erlerinden 
kaçmış 

lankaya, iık:i kafi.le de İngiltere -
den Cezayir ve Orana gitmiıler• 
dir. 

İngiliz fİI06U tıe.n.fmdan yapı. 
lan koruma işini Kanada filosu 
"il'e Holanda. ve N orv~ gemileri 
des.~let"drr. 

Nazw, bu müna.sebetle lngiliz 
' Londnt. 3 (A.A.) _ Hava na- donaınmuının kayıblarmı da if!!<' 
zırhiaoın Çarıa.nıhe aJqam tebliği: Mo&kova 3 (A.A.) - Sovyet kaıyna•ktuı gelen haberlere göre, etmiştir. Bu ~blar, başarılan 

V.a;§ıington 3 (A.A.) - Deni'I! 
komisyonu, 82 s.i ticaret ve 2 s.i 
ha.rb gemisi ol?1ak Üze~ Birleıik 
~ tezgahla.rının Ikinciteş
rm ayında 84 gemi teslim etmiş 
o!duklarım biJıdmnektedir. Bu 
senenin ilk 11 a.ıyına aPd istihsa
lat yekunu ceman 6,809,000 ton· 

dan ibaret ol.an 625 gemiye baliğ 
olmuıtur. Komis.yCMı, reisicümhur 
Rurvekin programmda 1942 se
nesi iç:a. derp~ edilmiş olan 
8,000,000 tonluk Birincikanun 
nihayetinde tahakkuk ettirilece. 
ğinıi teyid etmektedir. 

Rumen, Macar ve Bulgar ordulannın 
başkumandan lan Peştede top!anıyo(ar 

Londra 3 (A.A.) - Balkan -
laırm cenubu 4aırki üzerine çöken 
teblliıkeye k~ı Alman genel kur 
mayı yeni biır plan hazırJamakta
drr. Rmnen, Macat" ve Bulgu or
dubaırunn kumanJaıılan gelecek 

Cum.aırtesi günü Budape~tt!de top 
laın.a.cakJaırdır. Nazi hükumeti • 
niın şefi müstakbel bir m1idafaa 
içiın bu meml~ede:-deki mahal _ 
li kuvvetleri teşk.İİiı.tlendırmak is 
temeıktedir. 

Bu sabah iki düpnan uçağı ıı:n'it. haberlıeı< ·bürosunun bugün bi~ • Norveç Alman aarni:ıonunda &'Ö.. muazzam İfe nazaran çok cüzi-

raılyöz ve topla cenuıb doğu İngil - dird"ğioe göre, Nl)t"Veç.te garnı - rülen 'kargatalıklar ve hoınud - dir: 2 muhrıib, 2 korvet, 1 avizo, ''Fa'ık haca., nın M"u"ttefı·k başkuman-
tere kıy&ısl üzeırl'nde 2yere taarruı zonda bulunan takriben 200 ka- &uzluk .ad&metJeıri Almanlar tan. 1 mayıİn tarayıcı, 1 ana gemi, 1 , 

ebnılf1ir. Aı. sayıda ölü ve yaratı daır Almaın pilot ve ert kllçmışlaır fmd.an mıerhamet..Ozce tenkil e ~ uçakN.v...- gemiai ve ] küçük U- canazesı· du"' n danının Afrı'ka 
··a ... dır H·--- haf~r~:-. ve küçük gruplıaır halinde fsv~ çaık gemisi. Norveç ve Holanda 
.. , • • --- u.... d:ı!mi~tir. 100 ka.<lar Alman as • d k bl 

Berlln 3 (A.A.) _ Resmi teb- hududunu g-eçınrşlel·dir. Kiırke ,.. h~b genn1.erinden e ayı ar 

lii: nes'deki bütün .bir ~iman al~yı. ı,nrm:n son günle:.""de Norveçte v.aırdır. merası'mle kaldırıldı halkına mesaj'ı 
2..3 İlldcBnun geoes.i. Almanyanın nın Rus cephesıne gttmekten ım: kur~una dizildikleri ildirilmekte. 

garb lı:ımıı üzerinde uçan İngiliz t:in.a ettiği söyleınmt-ktedir. Aynı J."ır. icra Vekilleri ( Ba~ tarata I inci llaylada) Londra 3 (A.A.) - Fas radyo-
tayyareleri. az tahribat husule getir· ----------------L-,-b--d---d------ bumun talebeleri olan birçok tanın.. 111, fimali Afrikadaki miiltefik kuv. 

mitlerd:lr 5 tayyare diifürühniiftür. General Frankonun 1 ya a evrı·ye H t• t 1 d mıı phsiyetler dün büyük jlmnas- Yetleri ba,kumand'anı g~neral El-eye 1 Op On 1 tik iOtadının evinde toplanarak de- ~:>werin timali Afrtka halkına 
Şimali Afrika harekôh yenı· nutku faaıı·yetı• oluyor Ankara, 3 (A.A.) - İcra Ve. ğeri ölçülmez hocalarına kar§I son hitaben yazdığı fil mesajı okumuı 

ki.Deri Heyeti bugün BaJVekalette tiikran borçlarını ödemişlerdir. Os.. tur: 

esnasmda 5 Amerikan Aokıara 3 (Raıdyo gazete - Kahire 3 (AA.) - Perıembe saat 15,30 da, Bafvekil Şükrü Sa - manağa camisinde kılınan namazı- Şimali Afrih halkını, yüksek ko 

b tt 
raçoğlunun reisliğinde toplanmıı - nı miiteakıb cetıaze e-bedi istira • miser amiral Darlanın kara ve ba· 

gemisi a 1 ai) - General Fra:nko bugün Sa- ~~_li ~~.· Ortaşark miifterek tır. hatgihı olan Karacaabmeddekl ai.. va kuvvetleriniz.in kumandanı gene. 
. N.i'tuaıda, ha.rb ua<lemisinde ya u.ıuv ·~· ı kah ı ·· · üln. •• •• ı Q Vatıngton 3 (A.A.) - Reslnen p·1an L-..,,......k v .............. meıra--ım· i mü Dü" El-- 1_ d ı_,.1__ d d . e t .stanına goliır tu~ur. ra lraud'yu ve Fransız kuvvetle-

L~~· r1c1· . •• ' _, .. A.L.jk u UICI. ... -- ............. ., n ._ey- 014J'~ln a evn- T bl bd A . Merh11mun mezarı ha .. ında tale- rini, Fransayı kurtarmak ı .. in müt -
uuotr ağıne gorıe, • mau nar a -~...ıb-...!ll _ L.!.... nıutuk •o'"ylem·ı .. tı·... ko11--ımı 1 f 11 et•· d ,J ara usgar a merı " ~ L-----"~ ... ..ı_ 5 A ik ak ~ emıe go.u- • :r • ye uaır ' ı. 'il aa Y 1 evam -· - beler:nden Ragıb '"Dk hazin ve at-. teflk milletlere ı·Ltihak etmelerin • 
~• esnuruua mer an n Goııeral Fn.nko, hpanywn m.İltir. Streoalka ii-ıı:erindc düşman k ki f f d · Yl aıı7'" )İye gemh.İ batmıııtır. bugünkü durumuna tema~ ede - bava faaliyeti ı..:~-ük m~kya..t. faz. arı uça arı ara ın an li bir bı.tabede hu unarak mu ım den dolayı tebrik ederim. 

......_.. • Fd<ln meziyetlerinden, memleket Memlekedmizirı büyük mazlsile 
Fransada terhis edilen reık, milletin .her zaman için bü- lal8ı!'Jllfttr. Av uça:klarmıız blf' Al· yapılan tahnbat sporuna yaptığı büyük Jmmetler - iftıbar etmekte olan bütün Fraosız-

tün iht:im.a:Here ka.rşı hazır bu - nııan bomba uçağını düıürmü§ler ..,._Lire 3 (A.A.) _ O..t•••rk A- den bahsederek onun unutulmaz lar aralarındaki ufak tefek ibtllaf-

b 1 • ıı.ur-Rnlll .İcab etttğini, bu ha - ve uçak savar baıbuyalarımız da bir n&11 ·........- b 
SU ay ara iŞ aranıyor zırhim haırbcu br akide kabul Meseeraclımitt 109 u tahrib eınıı, _ merikan uımmıi karargahı tebliği: eserlerlal anlatmııtır. Mer umun ları ve diiJüniit ayrılıklarını yana 

Londra 
3 

(A.A.) _ Viti rad • ectildıiiinden dolayı değ;f, sırf lerdlr. l-2 Blrincikinwı eec:eainde 1-2 İlkıkinun gecesinde Llbera • cenazesine Maarif V elçıli Hasan Ali btrakmıı bulunuyorlar. 
-.~ _J

1 
· F •ulhu·· muhafazıa rin elzem oldu- c--L- ..1~. ~--ı·te olan b'uy· ük" tor uçakları Trahlusgarb limanını Yücel, İstanbul Cümhuriyet Halk "'o-sunun bualnı ğııne göre. .1."anSIZ a -.,- .::ı•- uıug• ............ cao. p •. K--1 .._.. Halk Part . ı ~ " - ·· ı · tir olan ı.::....ük hl · bir ve tesislerini hava hücumuna uğrat. a:rttis:i, aulilLOY ısı, s.'ı.an. Bir insan kaç 

para eder? 

ordusunun terhis edilmesinden çı - gunu soy eım•4 • ~..... r sarnıç gem.ısı, mı§lardır. Yakıız 3 taarruz esna • bul Belediyesi, Galatasaray ve Uü-
kan meseleler mareyal Petain Ue Franko, suJdıü.ıı hor zaman de. uçaık tarafından torpillenmiş ve a - sında A.'merikan hava kuvvetler1 - bü, İstanbul bölgesi Fenerbahçe ve 
&lll.İral Plato~ ve harbiye nıüste. v~ etm~iğiru!, zaferla-in -:re te,e veribnişt:ir. Bu vak'a Sicilya kı nin 6 ticaret gemisini tahrlb ettik- Be~iktaş klüblerl birer çelmk gön -
şarları araslnda yapılan bir toplan- bezımetlerm hep suHı devresm- yısı açıklarında cereyan etml!lir. 
tıda müzakere edihnlştlr. Terhis e- de hazırlandıklarına ~a'l"et ede. leri veya ağınurette hasa~a uğrat - derıru.1erdir. • 
dlJ-.- -..ı..-•-- bulunacak iıler irin reık, milli bi.rlılğin ehemmiyetini y B k•ı• tıkları büyük bir antrepoyu tahrlb Ölüye rahmet diler, kedetli al-...,., __,,_.-... ,.. Unan aşve 1 ı eıtıtikle~I Pmdl teyl'd edilmi§llir. lesine tuiyet beyan ederiz. 
tedbirler alınması lncelenrniJlir. A- be~. • •f • 

(Baş tarafı 1 in .. i •aylada) 
bun kalıbına yetecek kadar yağ, 2 
litre gliserin, 20 yumurta akı kadaı 
albümin, 5 kare kadar ıeker, 1 ki. ~;:::.I~ Mal yün;rlüğe Alman, İtalyan esir- ~· •:t:Rı:;~~ ...... ı) -rş~RK' 

ı ı d l b• • Yunanilıt.anın lfl&'Ündeo sonra ba.t. d 
Toulondan kaçan bir eri e 0 u ır gemı vekiletıe geçrrıiıf 0 1an ç01a1coğ'lu ts. a 

. . torpillendi tifa emı•ır: Yent ba.tV'dri:I btr pro-

gemı Cezayıre vardı Loremıo Marqueg 3 (A.A) _ !~~~: ........................... ::.:.~: .. ;.::: .. 

Bu Akşam 
Tam 9 da 

1 
logram jeli.tin, 100 gram kükürt 
ve beı on kuruıluk nıad-aı. 

Bu da göslerİy<N' ki dür.yanın en 
güzel kadınının kıymeti slrtında ta. 
,ıdığı entariden de aşağıdır. Ve 

ı düayanrn en zengin adanıı, yazı • 
ı hanesindeki ya.zı makinesind n kıy
mebizdir. 

Londra 3 <A.A.> _ Cezayir İtalyan ve Alman ~ıerıni tat•mak Sene rtas da t , b · -----------------~., 
radyoau bu ıabahkl yayrmındc, 1s2 ta oMıı bir 1emı, lnıbaca açıkla • 1 1 81e e resmi Yüksek heyecanlar, sonsuz ızbrahlar şaheseri aşkı 
tonilatoluk Elleon°"1 gemialnin Tu. rında yabancı bir denizaltı tarafın- m1kteb:erden ~USHSİ iç.in her 'eyini feda eden sevgisine sadık kalan bir 
londan bçtıldan SQnra Cezaylre dan tıorplllemnlt ve batırılmıttır. 1 Okullara geçemı·yeceL kalbin romanı 

Şehriınizds lise ve ortaokullar_ 
da llJk üç aylık ya.zıh imtihanlar 
11t1na ermiştir. İmtihanların netlc:de
ri bu ayın 15 ine kadar mekteb i -
dareleri tarafından talebeye bildi. 
rlleoeıktlr. Birinci imtihan devrele -
rinl müteakıb her sene resmi okul
larda kırık not a1an talebelerin hu
iRISİ okullara naldeıtmcleri nazarı 
dikkati celbedecek bir mıktarı bul
duğundan Maarif Müdürlüğü alaka
darlara gönderdiği ölr emirle tas. 
dflmame almak için yapılan müra
caatJarın nazarı itibara aluvnaması
nı bildirmi~tir. 

geldiğini bl)dftmektedlr. Po..tekiz yelken tisi, 200 den fazla 1 
kimseıyıt kuıtannıt ve bunları kara

Bu teşbihleri ilanihaye uulmak 
mümkündür. Vaziyetin kom:k olan 
bu fecaati, insanın tapraktan b8§ka 
bir tey olmadığı hakikatini teyld 
etım4 oknuyor mu? Fakat buna 
rağımen insan vucudu, insan yapısı 
o'an h:ç bir maklner- nasib ol.mı
yan bir rni.ikemmellyetle 70-80 sene 
ltliyebilmektedlr. Burada teessüre 
tayan olan nokta, ,ıvicdanıı deni· 
1 n çok kı:rme.tll bir manometreye 

Çin sularında iki Ja
pon vapuru batırıldı 
Çunkıing 3 (A.A.) - Çindeki 

Amerikan hava kuvvetlerı umu· 
mi ka.raırga.hı taıraiuı.dan neşre -

dile.ı ~· tehliğ: 
P. 40 ve B. 25 tııpindek! uça~ 

lar, Kanton ve dolaylarında hır 
tahrib hareketlerinde bulunmu§-. 
krdaır. 8000 toniolatoluk biY .•~lep
lıe 6000 tonilatoiuk diğer bır ge
tni ve yüz kadar mavna bahrıl -
mısbr. S.cmba uçaklarına refa -
kat -etmekte ol.a.n av uçakları ~O 
düsma:n uçagtru düşürmüşlerdır. 
Yıahnz iki Amerikan u~aiı üsle. 
.-;,... cfr...nıem~dir. 

Edebi rolDNUIDIZ: 26 

Ya.zan: Cevad Fehmi · 
B~ka şoyl~rden konuıa

lım, fakat bir tartlal dedim. 
- Nasıl bir şart bu! 
- Yann bir Boğaziçi tenezzÜ-

hü yapmak şartile. 
Hiç diifünmeclen ccvab verdi ~ 
- Yarın ola.ma.z, fakat öbür 

gün hay hay ... 
Acaba yarın niçin olamaz? Ha 

malum malum, öttıkine sözü var. 
Bunun anla§ılması öyle pek müş
kül bir şey değil .. . Derhal ni~in 
düşünemedim. Alı kurnaz t:}ki ! 

- Öbür gün mü? razıyım! de 
dim. 

Biraz daha ciddileterek ilave 
etti: 

- Hem böyle beraberce va· 

ya çtkamıı,tır. 

Bükreşte bir infilak, 
16 kişi öldü DAG KIZI 

HEIDE MARİE HATHEYER Cenevre 3 (Radyo) - Bükttt
te patlaylcl maddeler imal eden 
bir fabl"lkada bfr infilik olmUfbır. 
Hasar hayli bijyüktür.. 16 kifinln 
öldüğü bildiriln>ektedlr. 

ve WİN N i E MARKUS 
Şırıldayan ırmakların, cıvıldıyan kutların, meleyen 
koyun ve kuzularm, uçsuz bucaksız ovalardan dik-

1 malik olmasına rağmen, insan sık 
sık yolunu faflrtnakta ve buna bir 

Çorumda şiddetli bir 
yer sarsıntısı oldu 

ı çare bulunamamaktadır. 

1 Bir Fransız f: adamı son gün • 
~erde her işi bırakarak insan VÜ • 

ili cudünii terlöb eden bu maddeiıe!-1 
1 kıvflandınnıt ve yekiınun 39 

Çorum, 3 (Hususi) - Gece sa.. Talebeler, aile varly-etlerl dola. 
at 22,5 t. fiddetli bir yer sarsın - ytslle, ancak Maarif M"'udürlüğünün 
tısı ohn.Uflur. Merkeme basar az- müsaadeslle Anadolu llselet>İne nak-

leşerek bulutlan ~ao sisli ve karlı dağlar arasında 
geçen orijinal bir 8.fk ve bayat romanı 

Biletlerinizi evvelden aldırınız. Telefon: 40380 
fTan&: 42 santim ettiğini gön11ii4 • dır. ledebileceklerıdir. 

- tür. Yani bir frank wmmıi olarak 
pacağımız tene.z:ıühleri, aizin bi. başlılığın- da eıtleıu bırakarak' ğımız karar~tınidı. Elimi sıkıtı ri.ni aıkaırak faıreıntn daüa fazla 4 kurut itibar edildiğine ıı<lre bizim 
ze Kelmenizi öyle ıınt olarak ile- bir çocuğun hoşlan.dıiı yeni o- her zamaınkıiın.d'ell d.ahaı samimi yaıkıntaşmasını bekıiyor. Hundan para.mı:ııla a .. ğı yukarı 160 kun19. 
ri aürecek fevkaladelikler lelak- yuncaklar karıı.amda.ki sevinçli 9di. Benden uzaldatırken bana .tüphe bıl.:.ıe etm.iıyor$Ull dej-Ji mi Harb, cephelerd·e hergün bl\l'ller. 
ki ebnemelisinU:. Sıze ne demiı- aLakaaıru göateriyot"du. yaklıaıpnaık iııı.tıeıdiğin.i anlatıyordu. zav.aılilı? cesi ölen insane metelik ve"l'Jledlği-
tim: Bende daiına sizın için çar• Bu a:l-ka o kadar saf;yane bu Trarnv.aıy gözdeu ka·-'--hınca- - 11 - ne anre fen ooden daha insaflı rık· 
pan bir kardeı, bır aLla kalbi b~ sevinç o ka<lar temizdi ki g~yri yıa ık.adar arkıaaından baktım "Ye Beyoğlu 26 Şubat tı de~ek 1 .,. 
lacaksınız... ihtiyari ruhunun yapılışındaki sonra g.aıyri iht:İıyal'i gülmei'e haf. Dün Yetilköyden Beyoğlunda ------

Ben ne diyorum, bu kadın ne te.z_adları tekrar düşüumğee ba~- la.dun. Ya'Wllf ya..._. itiyad hatine tuttuiUJD .aparlımana taşındık. 
cevab veriyordu. Neye beni an· ladım ve tekrar .,asaladım. geleın a.kaümmeilerden biri bat- Evin riçi aıltüs.t. Fakat hiıçbiı· §eye 
lamak i.temtyor, anllimt~ken an- Bizim farzetıtiiimiz kadar lııyordu. el ırii:nnek canwn istemiyor. Her Adana (Hususi) - Haymana • 
lamamaz:hğa geliyo. du? .. Bakın mel'un bir zeki, başkalarının fe. Hani Fitnat, onun asla ölmi. İfİ dıa:yıya bıraktım Be~ günden- nın Kömüainl köyünden Ve • 
bakın ne budalay•m ben, bun·u li.ketlerinden hotlanan kapkara yecıe!k obm haıbrası?... Nerede beri. N~luferi görm~diım. fzmire 11 oğlu Zl.,.a Kayanın Seyld Ka 
bilmiyecek ne va\< . Kurnazlık, bir ruli ve taştan bir kalb hu ka· kaldı mezarhk zİyat-eti? •. gıitti. He&apça yarın gelecek. Çok ya bir gün evinden çık•m,, bir 
bu aa bir kurnazlık!... Erkeği dar masum b:r gorünü~e sahih Yine kend~ kendimi- dinleme- &evdiği bir arık.adaşı evlen;yor- daha görünmernl~lir. Henüz 25 ya .. 
tahrik etmek. . . Neclanın mahud olabilirler mi idi? ğe başlulım. lhtb-aalı bir yakla§· m~. Onun düğününde buluna. ıında olan dellkanh aranmı\ktadır 
Iavantalan cinsindeıı bir hareket Ona söylediğim gibi hakikatt-n ma arzu.su, onun yalanında bu- oaıkın1ş. Bu bana bil"'az bahane ................................................... . 

romanımın 1&0n forması basılı- lunmaktan duyulan derin bir gibi ge:ldi. Boğaziçi tenezzühü 
tarzı bu... B ~ t J Ağır ağır yürüyerek Babıali~e yordu. ütün ıorma an top ata- memnuniyet, sont'I& şüphe, aonra günündenberi, bana kar'ı biraz 
gelmiştik. Kitabımın basıldıgı rak hemen mücellidhaneye gön- korku, nihayet nedamet ve kinin çekİıngen davranıyor. GaJ.iba f a z 
matbaa bir sokak iç:nde küçük, dermek, kırdırıp tdletmek ve ki. tekraır tezahürü... Nilufer ile la acele ediyorunı. Bundan da 
fa'kat temiz bir müessese idi. Ni- tab haline gelirınek yanın saat münasebetiınde hu hisl~r bir a. haıreketılıerfünde $amimi olmadı· 
luferi oraya götürerek baştan a· içine sığan bir İş oldu. Buna pek - .. ı,.a t ek,_., .. ıeii hal:nrl"' ka.fal""ın ihm manası çıkıyor. Eğer muva?
şağı ıgezdirdim. Mürettibhane, ~ eıvindi. İçinde dönüp dw·acaklar mı idi? fak olma'k istiyorsam ben de 
makine dairesi, mücellidhane... Matbaıa<dan çık~·ktan sonra O· Bu ne id;? hira"Z ağlrıdan almalıytm. 'Y ahud 
Bilhıus.a dizme mak:nelerile ala. 11'1 ıtdcrwır Emmönüne kadar ~Ö- Gözlerrmle onun bindiği tram- ne bileyim beın, kadın kasden 
kad'ar oldu. Yirminci asır fenni- türıerek tramvaya b:ndirdim. Av- vay ara.basını tekrar arayarak lıeni daha fazla t.a.hr1k etmek i. 
nin bir mucizesi olan bu makine- nlmaıdıaın evwA BDğ!\·ri.çi tenezzü- kendi kendime söylendim: çm bövlıe '*re'ket ediyor. 
lere bakarken hatta ma1Unı aiır hünün .-; v• nm-P.d,. huhu.aea. - r.w. bakallm 1 Kedi oencele. (Arkası var) 

Erkeği yarahy1n kadın 
Küçiikpazarda, Hacılıdın mahal 

lesinde 88 numaralı evde oturan E
mine adında bir kadın dün bh a 
lacak meselesinden ayni yer sakin 
lerinden Ali ile kavpya tutuşmuı 
eline geçirdiği büyük bir t&§I Ali 
nln batına fırlatarak ağır surette 
yaralan11,tır. Yaralı tedavi edllmeh 
üzere hastaneye kaMırı\nut. aaçh:ı 
kadin nkalanmlflır. 



Bergin 
(Baı taralı 2 nci 3ayfada) 

kurulacaık, sulJı hukuk sahasın
dan önce fiil sa.hastnda tesi~ olu
nacak, tecrü.beden geçirilecektir. 

Bu defa. 919 da olduğu gibi 
acele etmiyeceğiz, demişti. 

Bu cümlelerin 'btr anlamı • -
91ktan açığa kıasded.ilen ise keli
melerin altında saklı kalıı.n ikin. 
Gı bir anlamı da müUefikler a 
rasında müstaıkbel ..ulh ~artları
nm şimdiden konusulmumın çok 
güç, çok tehtikeli olduğudur. 

Fllhaki.ka Atla:ntik beyanna
mesinde s.ldh pt"enSi'Pl'eri tesbit ve 
bu prensjp'Lere Sovyt'lt Rusyanın 
bazı kaywl ve ~·rtl,.rla istirııJr 
etmeM temfo edilr,.,jstir. fakat 
çok geıç.m.eıden göıülmfütür ki 
preıns.İ'plerden çıkaı-ıl·an m~na A
merika ile İngiitere için bile ç<ık 
farklıdır, hir hııra.f biitün dünya
yı dütünür görünürken öbür ta
raf yalnız AV'l'Upayı kasdetmek
tir, Amerikanın Miat.er Ruzvelt. 
ten sonN. eın gözde şahsiyeti sa
yılan M ·ster W~lki daha geçen
lerde bu noktıaıyı açıktan açığa 
ka.ydebniştir. 

Şu halde müstakbel sulh şart· 
lan tanzim edil.irken prens;pten 
w!ham ~l'm.acak? 

UnutmayıaJ.ım, kt, coğ'rafi va
ziyet dı :ılayuile Rusyıuun pek iL 
güi olmamu.ı net.İcl"!ainde ltalya 
için ıulh ııutwının tesbiti i,in 
en kolay safhasıdır. 

Fıaıkıa.t bu şa.fhada bile bir Ha
'be§ meselesi, b..ir Somalı meselesi, 
hlr TraJblus, Biıng'azt meıı.e?esi, bir 
Akdeniz meseıle&i vardır. 

Atli.nt'k beyannam~i yabancı 
ı~ldaırla meskun aLa.n bu toprak~ 
la:ra istıikli.1 verilmeaini emreder. 
Beyannameıniın bu kısmını İtal
ya içıiın tatbik etmek bahsinde 
Am:erika ile lngil~enin kolay -
lıkla mutabık kaıhnaları da çok 
miin1kündür. 

Fakat AfrikMla müı.lemleke 

saiW~"bl olan yalnız İtalya değil • 
dir. 

Fran$&1UD da bir Tunusu, bir 
Ce7J81yiri, bir F as1, bir merkezi 
ve şıaırki Afrika. imparatorluğu 
vaırd1l' ~' bugün filen Amerika ~ 
nni işgn. i alhndadır. 

Ameri.ka., Atlantı' k prens.ipleri 
nanuna İtalyan sömürgelerine is
tiklA.l verirken, Jİ.mdı kendi işga
li attmda bulun.an Fransız müs -
temlekelerin.i hürr~yet ve is.tikli.. 
le kavuşturmadan Fransaya nasıl 
!a.de edecek, bi.r davada iki ölçü· 
yü kulLarursa. bu hareket tar .. 
zını nasıl bir i:zwa tabi tatacak? 

Ve nihayet uzağa gitmeden ya 
kın davaya bakalım: Bir taraf
tan Atlantik beyannamesini ~u 
kolay saha.da. ol~un batbik etmek 
mecburiyeti karşısında. İtalyan 
milletine ho~ gelen bir sulh tek
ı:fi nasıl bulunacak? 

Avam Kıam.arasında başvekil • 
den İtalya.ya nasıl bh· sulh tek
lifi yamla.ca.ğı sorulacakmış? 

Biır Amerika gazete,i de ha J _ 
yam mitletİne memnuniyet verici 
hiır sı"' ih teklifin:n yapılması lü
zumunu ileri sürmü~. 

Bu d '!$,ilnce propagandanın en 

( Bulmacam1Z : 17 (t 7) ) 

Bunlardan 30 taneaini h'llleJere!t 
bir arada yollıyan okuyucuları. 

mr.zdan 80 kifiye lıoflarına 
gidecek hediyeler vereceğiz. 
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Solda.n sa.ğa. .ıotru: 

1 - Yru:ı.ileıne (7). 

2 - t)yeJ.ere ('l') . 

3 - Bi.r ~ yorı..ıı~ (8) , 
4 - Kör (3), Sıeıı.en.in bır lffinı~ (2). 
5 - B~ harf (2), A2ıgın (5). 
6 - Ba.yııa.m (2), S11n'i nehir CS), 

'I - Yaiblıııncmm {4J, Notıı 12). 
8 - ttBana saılaı'JJ fü'.tnin ı(asrifiııde 

üoünoil şahıs (8). 

YuJaıırıdıuı aşağıya. doı(ru: 

1 - ErdişeıB (6). 

2 - Kalt'i;voeılıte k,a.ra.r ver~ {8). 
3 - M~fbum (-l). :Sot;ı. 12). 

4 - Bım1aıber (3), Çl&d'l)lp ae-ıi ıebne 

(.l). 

5 - mı- a.ya (8). 

6 - T:>Mrırl eııtln (6L 

'1 - At y&Tl"Uf'lU (.J) , Et1tek chdı l 4) • 
8 - Bir lr!lY'\"llll' 1 ı· ..,•!) t(I). .................................................... 
SPOR: 

Bayramda Ankarada 
büyük bir futbol 

turnovası yapılacak 
KUl"ban Bayramında Ankarada 

Fenerbahçe, Beşiktaf, Harbiye ve 
Ankaragücü takımlarının iştirakl!e 
«İnönü kupası» na.mile bir turnuva 
yapı lacakıt ı r. 

Bir lngiliz taktmı geliyor 
Mısırda bulunan kuv:Yetlt bir fn. 

giliz tak~mı bir ik1 maç yapmak ü
ze.re yakında memleketimize gele • 
cekt.ir. 

istıı.nbul Belediyesi 

Şehir Tiy.ı.trola.rı 

Komedi kıSmı 

Bu akşam sa.a.t 20,30 da 

ASRİLEŞEN B A B A 

ZA.l:'İ - 4.186 plüa numazalı ve 185 
Sll'a.lı bmıafııı kıaımcmi ıı.a.ybettinı. Yenjs1. 
ni a.~ esk.i.s.inı.n hiikmu yok.tur. 

<lmı:ııa.nbey Tavuk;mfelıltl sok.ak 31 
Fuad Tııu>ma.n.. 

kuvvetli sl!lihının nıühnıel bıra
kllmıış <Oilıd.uğunuın fazlaea göze 
çarpmıya ba~la.-dığını gösterir. 

Fakat hiz, sa.ydığı:rrııA": !ebeb _ 
lerden dolayı müHefiklerin bu 
meseleyi halledebtiecekleriıni san 
mıyoirl.lz. 

CkcPın Zlşa.klu;;il 

TORKİYE İS BANKASJ 
Küçük Cari Hesaplar 

1943 İKRAMİYE PLANI 
KEŞİDELER: 1 Şubat, 3 Mayıs, 2 Ağustos, 

1 İkinciteşrin tarihlerinde yapılır. 

... 1943 iKRAMİYELERİ .... 

1 adet 1999 Liralık - 1999.- Lira 
t )) 999 )) - 999.- )) -
1 )) 888 )) - 888.- )) -
1 )) 777 >t - 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.- J 

... 

Türkiye lı Banka•ına para yahrmakla yalnız para biriktirmif 
ue faiz alm(f olmaz, ayni zamaıtda talihinizi de denemiı olur • 
•unuz. ·····················-·········· .. ·-··-········---... -...... -- ......... -.... .... _......... 

SON POSTA 

}(AD YO 
CUMA, l/ 12/ 1!14! 

7,3-0: Saıaıt. ~ 7,3:!: \'ücuduımnu 
oaırşt.ına.ımı, 7,45: Aja.ns habeıı-ıcri, 7.&5: 

SıeınfOtltlt ~ U"l.i, 12,30: Sa.at 
~ 12,33: K.ıiıa'ı.ıpkı progı:un tl'l.l, 
12,45: AJaGl8 ~. U: Kl\.rtşrk m.a... 
lmımla.rdan şaıriQılaır, 18. Saat. ay.u-ı, 
18,03: Paısı.ı ~ 18,40: Mli:ılk, 19: 
(İlııtziad sııııaılıi), 19,15: SJ.ıı; eserleri, 19,311: 

~ ~ ~ a.iaııııS ha.berleri, 19,45: 
K'liSİk '.fllidı: müııjfi Pt'O&'l"iJUI. 21J,15; 
~ ~. 20.45: rJbu m.üziii 
(Pil , ~; K'lllllUfjllma lEv\n su.ti), 21,1!,: 
Temıs'l1, 22: Müz:ik,; R.ıdYO nlon oricıM
lbsı. 22,30: Slaıaı* .ı;yuı, aja.us ~Tlerf 
ve bıoıı'8a.lar. 

NEZLE - GRİP - BAŞ - DİŞ 
ve bütün ağrıları derhal keser. Her eczaneden arayınız 

Denizcilere ilan 
Karadeniz Ereğliai limanı vaziyeti hakkında 

İslıa.nlbu·ı mınıtıa.ıııa. liıuaa reisliğ'Jlnıdıeo.: 

1 - Ere;ıti B;ı.baıbu.nı,r ile Bozha.ıııe dök:iiır~ü m~ mıı olunan ha'\.tm 
(ııimaJ lııl!!i:mmdıa. ve "ört kulaç eı:ı.a.nmı baJ&;ua. lıBdlar olaıD b~lt cemi.lıere nıa.Iı. 
f!111S ~ ·bM.Jk ~ı:ım.ııerin ka.ffesi çıkamlmış olBup yıa.lmt; Ba\>'l.burııunıın ıı;ııı 

clerece hıı&lilai el.bıelıbı.d:e .- ü9 b~Oık cominıe mesafede (~"~rclva.nı\) ııe 

~ ıBallııabumıımm 108 l /:t clıereoe h3klki OOı-etliniCle vıe !,l g'()mtne mesai ede 
(AKİYO ıSiPİRJDON) gemilerinin ta'\-ala.ı:u ve y.;ıLımlaırıuu cWk.ülü,p sa cı.l.aın s.ıç 

paıı\'alaım .kıa.lnuş'.ır. Du ikı ıeminln şlmcllki ~iti ooyrÜSl-'te-re manı olmayrp 
bu mA?;vJdüıom:ıe d'8JD~mt.ğe- mil..-.ald ofmadıtm4aon ıbunlaınn üzorleriııe birer yu._ 

ıvarrth.k şaıma.ndırra. ı..onmtL-;tur. 

2 - Llmamı:.ın kiıçü.k gemilerıe mahsus dem:t'ı:1 ~ ywı.t dört kulaç Nkandil 
haıtltı ~ıııdle, (Mwri.y~ı, IAyaıncık) l'e (Ml.11-eı!) gemill/<•riıe sahile yakın 
~ {K2irtuıi), (Lliıtiye) gemDeıi kaohn.ı.,t.ır. Bunlarda.n 
.(~113il'lwıa) .kr.sımm çblarıımış bir kısmı suyun üzerindie !l'Ön1mnı*tedi.r. (Ayan. 
cık) ldllnaım:lıme pa.!'Çala.nmlŞ ise ele p:ı;rçlll,ı.'.ln hem.üz 1Joplaınm:a.m.15tır. Üzerine 
blr şa:maınıf!!:ım. k.ıcıııunu.şuu r. ı l\Iil ıet) v.ıpUrun.un ~ tn.ııa.ft su.yu 11 ü.zerl.nde ı:-ö

l'İİ.Iİlnoklliedl~r. (Lüt>fiye). rKartr.ıJJ sa.hllıle oldıWtl:a.nnıkm ~rilirefer ile cıJa -
lı;a.tan yo1ııtnlll. 

s - Lbmını'rn ta.ma.mııe terr.ızıen.m.G.<Jl işi, kış hululi dhla,yısile ilkbaJı.am 

&it ~lmlştıi.r, 
4 - Maha:n: Eretli 11.man r:fy:ıseıt.Jnin 19-'lll/94.2 CİİnÜ V'e 953 s&yll'ı yazısL 
5 - Mi.i:raıoaat olunaca.ıt h.a.tfilfıa.: 1233 mımamh Eııeğıli porb&lonııı.. (2030) 

Birincik&nun 4 

• • • 
ADEMi iKTiDAR 

VE BEL GEVŞEKLİGİNE 
KARŞI 

HER ECZANEDE BULUNUR POSTA 1(. 228 
UÇETE iLE SA lllllf 

MEMUR 
A.LIN.&C4K 

HALK BANKASINDAN: 
1 -Halk ~ .. ımı. ve !Rş,o.lia.m.'I, B..ınkıahr diC'~ ma.'.i muessese-!erde mu. 

hasebe VJlerinıle ~lışmış ve ye 3eıflş .:ılş beş ımıııhasebe m"'1uu.u imlih:uıla 

~. 

2 - Aynca. yine ll>Yni mti~sseselerin a.yn.i ı;ıı,rvisıeırinde ç:ı".ilP yeıişmiş 
ve mfd;ezde mııhasebe şt·f,ıkıcrinJ'!', Şube Ajıırıfilardıa t'e!ııl'v~ mub:ısebıı.'riilk 

~l.ecek eib.liye~ ve liya.lııa.tte 1ic: mem~ lh~.\Y'l\"1 -.at'da. intibah t't.mek is
tiyeınlıerin ~ıti himıct ve ı~aJt.a.tleritn.i rtıevsiıkıa. yaıu,y.l.()d.l.. b&:.;eleri An. 
kıa.ra.cb Jla.fk l:M.nka.sm~ cöndermeleıd lazımdır. 

3 - Bnm ve le!itı:•latına d'\ ıı.ıdiunwn ~1'.hk ve me,,;~ki küçük kre. 
eli fşlerinde yetdştıl'l•lp ça!oıştırıln1ak Ü7J8tt yü~ ta.bsll m~scselerın.im E. 
'lronomi Fiına.n.s şıuo-'}.eri nıPTtmıannıhn beş kfşi y.iıııe ımhlıanl:ı almaraklır. 

4 - 'İmtihaAla.r IO.K.nvel.942 Perşembe KÜDÜ sa.a.t 13 e0 ~' a.nb11lda b. 
ta.ıibuf HaJık S..nJ ıJ-ınclıı., Anka.raıla. Halk Bıa.tıılaısmcb ypıl a.ca.ktır. 

5 - İsfıeyeırıılerin 9 K .evvel.942 Çarşamba l'ÜJ1ıÜ ak.şa.mına ~aııl:ır İstanbul. 
dakileır :ist:mbııl Ha.1< Sıuıdıtmda, ~iller de Anı1ta.ra Ha.ık llank3.. 

sına bonsm'vislec-iJe "" dlğıer evnı.kıı müsbiteler11e nı.iine.&alt eıt.melıerl. 

6 - Muıhıasebe memurıa.rmm tabi tuıuı.aır.aban isrı '.iha.u mevıuu mu. 
hasebe mıı;:ui.yesi '~ tatbikatıdır. 

7 - Diker mem.urlal' iyin imtihan mevzUbrı şmı.lanhr: 

1 - Ticaıri senetıeır, ticari ııirke11.er, (ieda.vüı vasM.4ls.rı. kredi ve kretli 
• m~Cll!rl (hukuki ve 11..tıisad'i baklmdl.ı.n). 

:ı - Türkiye Eıiuaomık coğraf,ası, lllİl"JU 1$1tjhsaJin n• v•ı ve mikiıa.ı'lan 

m.illi ı;a.ıııı.vi miicsseseleTi ve yı11* ıma.ıat rcv'i ve nıik<aı'4rı, kü
çük •n•a-tı:vm :-öıövc faaUyetJeri başlıca ıhr.ı.c.ı.t madi'cıl)l'!mlzln 

nıev l ve J.!11kl'arla.l'I. 
2 - Rlya:ı.ıy~. 

NOT: Halk .Ba.DlıiaBı. kdçıik Ul"JlZ'et ve &arı'aı'Jbııın mesıelti ~ıiyetıeriı,.

lfr.ıımnlıu IJılrıedilcırJ :a.n7.im, tevzi ve tedvir m~ı e'.raiı.nı4 devle~e lııu
ııulmuş b;r müessesedir. Ve bit' memldcıet davası olan mesleki köc;-ük lcredt 
tneVLuımı!a f~aı e cicl<li'y~e ça.h$mllk ve tstik'l>a.lleıini uıü~sesede ara_ 

m:ık emek ve ıca.ı>armd:ı ohın g-ençler amamaı'ııt.ıadıı:r. 

'-----------------------·---ı Türk Hava Kurumu İnegöl Şubesinden: 
Bıı sene kıuriıan Jııaıra.ıruıııda. wplanaeak kıııdlıaıı cleıri~eıriıe ba:ı-sakla.rınm 9.12. 

942 Çaırş:ımbıaı günıü lba.le:il yaptlma.k Ü7J81'e ~· artıtır~a çılı:ıınlmıştır. is • 
~ıilereın ıne:zkfır sün ~e saaıtı~ T. iL lL İnegöl ş~ ve ~i rör. 
knek İiZelle Cağa.lotlımdı T. D. K. isıtwıbul ~ şılbcsi.oo mdracaa.tıaırı ilan 
otumır. 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 28 İkinciteşrin 1942 '!aziyeti 
AKTİF PASİF · 

Kasa.: 
Aıtın: Sıı.fi kilocr4'ı!J1 

Banknot 

'74,616,4.83 . . . 
Ufakllk . . . .. . 

Dahildeki nmha.blrltt: 

Türk 1 ira.sı • , • • • • 

Haricteki muhabirler: 
AÜIO: Safi k.ilc>gra.ın 28,91'&,450 

Altıına. tahvili hbü seııbest dö

*1ıer 
Dlter dövıiızler Te borçlu Ki.irine 

bakif eleTt • • • • • . . . 
HMine taıhv'lle.ri: 

J)enlbte edilen evraltl na.lcdb'e . . . . . 
Kanumı.n 6.8 inci ınilddel.ednıe 

tevtiU.n Hadne ~tmdıuı viJııl. 
~at ......... . 

. Senedat Cüzıd'am: 
Ticari Senetler . . . 

Esham ve ta.hvtıi.t ciizd.uı1: 
( Deroh~ edilen evrakı na.kdL 

A. ( yenln lııarşl.llğı esham ve 
( t.ahwat (Ltiba.ıi kıymellel 

B ( Serbest Esham v" Tahvilat • 

A va.nslll'l': 
Aıtm ve döviz üzerine a.vans • • 
TahvU:a.t üzeri.ne a.vaııı!I • • • 
Ha.zlneye kırsa vlMleli avans 
Hll.7.bıeı:rl 3850 No. m Jtanuna röre 
~ııa.n altm brş'lhktl av..ııs • • 

Blssıeclar la:r • • • • • • 
Muhtellif • • • • • • • • 

Lira 

Llr<1. llM,954,052,36 

• 9,678,3t.ı5,-

it 172,805,95 114,805,223,31 

11 1.160,051,07 1,16(1,051 07 

LQ-A 4.0,61 O,i86,G9 , 
1 

• 51,030,34 7 ,30 91,100,833,!19 

Lb'-A 15R,H8,56.J,-

il 24.305.462,- 13Ut:ı.ıoı.-

1 . 
IJr:ı. 4.U,677 .459,22 Ul,6'77 ,459,23 

Lira. (5,268,479,93 
'l 10.500.GS9.3o 55,169,169,23 

Lw Ul68.9;; 

• 8.693,307 ,95 

• 8G1,000,-

• 250,000.000,- 259,502,271).9(} 

t.500,0GO.-
11,513,329.36 

Yekun 1.115,071.444.&8 

Serma.ye 
İhf.tya.t akçesi: 

Adi ve fevkalade • • • • . . 
Hus1& • • •• 

Ttda.viilddti banluıoLbr: 

Derıudıte edilen evrd.kıı nakdiye 
Kaınunmı 6 _ 8 inci maddelerine 
tevfikan Ila.ziııe tara.r•oda. '1 vaki 

ted!l™ 

Deruhte 
ba.lıiyesi 

evraJu 
. . . 
naJul1ye 

Ka~lılı tama.meıo altın olarak 
ilaveten tecıa.vüle va.zedll.tn 
R.et'3koııt mu.k.a.btlı t 1 a ve~eıı 
vüle vaıııedilen 

teda. 

BatLineye ya.ptla.n aıtı.n b.rşılıık.h 

avaıns muka.bill 3902 No, 111 ka.nun 
mucıl1ılihoe ili.veten teda.viile va.ıe • 

dilen • • • • 

MEVDUAT: 
Türk l.iras1 

Al 'ıın: Safi lıllılogmm 877,422 

3850 No. lu kamına. ı:-öre hazineye 
açılan ava.ns mukabili tev:m oıu.. 

nan altmıa.r: 
sa.n kilogm.m 55,541,930 

Döviz Ta:aıhhüdıııtı: 

Altına tahvili ka.bil dövizler 
Diğer dövizler ve a.la.c"ıklı IOhing 

bQ.k!yeleri • • • • • • . . . . . . . . 

LLra 9,41;U35.73 
ıı 6.000.000,-

Ura. l3t$,H8,S(;;:,-

» 24.30j,4il2.-

Llm. 134,413,lOl,-

• (5,000,001),-

• 301),400,000,-

l) 2511,000.000,-

Llr:ı. 97.467.177.61 
» 1.234,164,05 

I> 78.121.lll'J,9" 

Lir.& -.-
" 24.881.259.91 

Y4!ktin 

t Temmuz 1938 tarihinden itibaren: İakonto haddi % 4 Altın üzerine avanı o/o J 

Lira 
ı:;.000.000.-

15,U~,IJS.7l 

7:!9,8J3.101,-

98,701,:Ul,G6 

78,124,161,90 

24.881,259.91 
153.109,437 .R8 

' 11;; 071.4ıU Ol 


