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GONLOK SiY.ASi HALK GAZETESi 

GÖZ YAŞLARI 
Büyük edip ve güz'de romancmıı2 

ETHEM iZZET BENlCE'nin 
Bu 18.yemut eserinin 

UÇÜNCU BASKISI ÇIKTI 
Tanesi 125 Kuruş. iNKILAP KITABEVl , 

Tasarruf Haftası 
Şükrü Saraçoğlunun 
Bir Hitabesile Dün 
Başvekil Dedi ki: 

Bir 1 ek Y of dan Ve Bir 
Hedefe Doğru Hep 

Beraber Yürüyeceğiz 

Mühim 
Açıldı 
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...rt1 a·· ··k DA H M A • ı o· Erzincan sıetuıe fellketi sırasrncJa Milli $ef yurdda:ılıır arasında uyu avamız er anasıy e ıp - Başvekil nntuklanndan birini frad ededten 

in~!~ (!~'~!·ş~ 1~~1~!'~ç~~~~ , ..... ~.~~! ... ~!.~ .. !ürkiye Yar~!!!!~~.!.~~ ....... 1 S_o_v_y_e_t-le-r--R-je_v_' d-e 
'al'Sıntısı l?eçirmiş olan vilayetimiz bölgelerine gitmek üzere bu · ' • B • • • • k B • 
:ı:. 9 da ıchrimlzdcn ayrdDU§ ve coşkun Uzahümtla uğurlan· ı Türk Çocuktan . Atatürkü Dai~a YaşatmAak,A ln~nü'vü Daima ! yen ıden uyu ır 

* İ Bahtıyar Etmek lçın Çok Mamur Bır ı • • . 
AmM!'ll, n <A.A.) :::: Milli Şef lnönil'nfin Amn-.raya ~elişle- H G tı 1 

tinin ylldönümn oıan dnnka ıünü halkımız içten sevgi tezahürleri Vatan ve Çok Mesut Bir Millet Yaratmak Kararmdadır U C U m a e Ç er 
ile kutlamıştır. '· • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • e e e e e •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .:1 --
t-terkes Soruy r! 

AMERIKADAKI HARP FAALiYETi 
HAKKINDA VERiLEN RAKAMLAR 

HAKiKATEN DOGRU MUDUR? 

lngiltere ve Amerikada iaşe Vaziyeti 
Nasıl? Vesika, Kıtlık Falan Var mı? Harp 

Daha Uzun Sürecek mi 1 

Başvekn Sözlerine Hepimh:e Rahat Rahat Çahşmak imkanlannı Alman Tebliği, Ruslann Merkezde Yaınta 
Yaratan Kahraman Türli Ordusunu Sehiiltllyc11 ak Niliayef Yerili Teıilibüsünün""?iisiürtüldüğiinü lllclriyor 

Ankara, 12 (A.A.) - Başvekil 1 vermekte ve içlerimizdeki hızın - Berlin, 12 (A.A.) - Alman or- ,rak Alınan cephesini yarmaya ça. 
Şükrü Saracoğlu On Uçüncü Ta- artırarak evlerirnızde, vatanımıı- ı T A L y A dulan başkumandanlığının teb- lışmışlardır. 
sarru! ve Yerli Mallar Haftasını da yeni ve iktisadi hamleler ya- liği: Bu hücum düşmana alır b 
bugün Halkevinde söylediği aşa- ratmaktadır. F •• n 1 anda Doğu cephesinin cenup kesı- yıplar verdirilerek püskürtül-
ğıdaki nutuk ile açmıştır: Arkadaşlar, minde hava teşkillerı tarafından müştür. 

Vatandaşlar, Cümhuriyetimizin herkesçe bi.. desteklenen Alman, ltalyan, Ru· Alman hava kuvvetleri 127 si 
Milletimizi ve vatanımızı en linen büyük davası her manasile Ve Belt!İkada men kıt'alan dün birçok düşman yalnız bir piyade tümeninlıı tu~ 

derin sevgiler ve saygılarla se- Türk olan dipdi:i bir Tü.~ki!e ya-, 3' ı nücumlarını düşmana kayıplar tuğu kesimde ~ak üzere 1'10 
lamlıyarak On üçüncü Tasarruf ratmaktır. Bugun bu buyuk da- _ verdirerek püskürtmüşlerdir. Sovyet tankı tahrip etmişlerdir. 
ve Yerli Mallar Haftasını açı- vanın bizden en çok gayret ve Sulh Leh"ınde Bazı Sovyetler, dün takviye kıt'ala- Düşman bundan başka Torope-
yorum. faaliyet istiyen köşeleri daha zi. r. geldikten sonra Rjev'in cenu- zin cenup doğusunda 36 tank 

Memleketimizde çok hayırb yade iktisadi cephemizde toplan- H -reketler Belirdi bunda Alman cephesine karşı ye- kaybetmiştir. Burada hücumlar> 
bir gelenek olaraA\: yerleşmiş olan mış bulunuyor. Topraklarımızı niden büyük bir hücumda bulun- mız memnuniyet verici bir fekil-

;y AZAN : M. Z E K E R 1 YA S E R T EL bu Hafta bize. ferd ı>larak. aile süsliyen Türk gençle-Ti bu lR tisa- muşlar ve mühım mıktarda pi· de devam etmektedir. Düşmanm 
ak H . .. b 1 le il olarak. millet olarak her sene ik- di yolda da muva!iak olmanın yade ve tank kuvvetleri kullana- 1:tf!9 Devamı Sa. 2. Sft. S 

Memleket tıopraklanna ay aşmış. er. şeyıl yul z 1

1
n.er •

1 
m · tisadi alanda yaptıgı~ mız işlerin sırnnı ellerinde tutuyorlar. Çün-

L-_..ııı...- gündenberi bir· yon ve milyar ar a o çuıor ar. • - bu b··t·· b. d - lık ---=---~~~ 
~u6...._ . neler olduğunu ve yapacagımız :ku sır u un ır uşman • 

~k 8mBere hrubatap oluyorum. k • · planlı işlerin neler olacağını top- dünyasına karşı bize istiklal mu- A M E R 1 K A V E 
llu\s apiJ. yukarı ayni sualle- Her es s~ru) ~1 : ik luca gözden geçirmek fırsatını e- Devamı Sa. 2. ~ii. l 
l!l m r Te meraklarını verece. - Jngıltere ve Anı<'rı a- _ • • 

lba~ ıatmııı etmek isti- da iaşe vaziyeti r"~•l? Vesika, 1 1 N G 1 L T E R E 
~ kıtlık falan var mı? Tunus' ta Alman arın 
· Betkes Jl'OC Bu sualin cevabını ayrıca ya.. • N T • B A L A R ı 
:..... A..,.:::."' harp faaDyeti zacağılım se:1 makça~_eıke~:e hvermilde- Taarruzu Durduruldu 1 1 

..... lnndp kamlar haki· ğe ça şacagım. un u er 
L.:. we:dea :rL ba üba memlekette de iaşe sıkıntı.sına, 
~ ~~' Je m · ~ Devamı Sa. 2. SU. 6 

'nrk wtarwt&tım bu sual1 sor
._.. ~ .ebebi gayet iyi 
IDbya:w:o. Çünö .c>ylenen ra· 
tamlar o kadar efsanevi ,o kadar 
tıan tıhftığı öJçülerln dışında ki 
bir türlü buna inanamıyor, bu 
ltMıazum nılkamlan havsalasına 
lljdıramıyor. Şimdiye kadar ~ 
1Wıde bir gemi bile inşa edeını.. 
ten bir memleketin çocuğunu A· 
lnerikada günde döırt gemi inşa 
edilmekte olduğu.na nasıl inan
dırabilirsiniz. Şimdiye kadar hiç 
bir tayyare yapmamış bir mem
leketin çocuğu elbette başka ül
kelerde saatte bir tayyare yaptl
lb.akta olduğuna akıl erdiremez. 
lialbuki biz gözümüz önünde ge. 
ltillerin tezgahlara konup denize 
lndirildiğine şahit olduk. Gözü
lb.üz önünde yalnız bir fabrikada 
tiç dakikada bir tank yapıldığım 

Merhum Haydar Rifat lôrdük. Bir fabrika haline soku· 
lan hava, deniz ve kara askeri 
'-1im meydanlarında ömründe si- Aylardanberi rahatsız buluııa_n 
lih tutmamış :insanların birqç tanınmış .avuka~ ve m~ 
'Y içinde asker, zabit, pilot ve Haydar !tüat, dun sabah olmuş-
8emici yetiştiğini öğrendik. Biz tür. 
lteıncıi ölçülerimizle Amerikadaki 1877 de ls~nbulda .~o~uş ~ 
b faliyetini ölçemeyiz ve bu lan Haydar Rifat, mulkıye mu
ö0 il Amerikayı ~ıyamayız. fctti~i Mehmet Rifat Beyin oğlu
() ç~a;a bir ölçü iS~~.., ba~a ur. ~~~afakayı bitirdikten 
bir alem. Orada 1ahi;n ~yası a- 01'5f .ah tı~ret v_e h1;1kuk mek-
bad 1'e •Fil-t ~ · çQ'k.tal' , ~ 4li!Devamı Sa.• Z. SU. 3 

• 

mtn9•mmn 
Şimal Afrika 
Cephelerinde Talebeler Bayramda 

T enzilSıth Seyahatten 

Yalanda Mu"tteflk Taarruzunun istifade Edemiyecek 
Ankara, 12 (TAN> - Kömür 

laclamasım Beklemek Doğru Olur tMamıfu maksadile ~evahatlerin 
3' mübrem ihtiyaçlara hasn haklcn-

G 
Yazan: Emekli Deniz S~bi)'l _:_, da bazı tedbirler alındığı ma-

' lurndur. Yenı verilen bir karara 
NECAT 1 YA$ MUT 1 göre, talebeler bu b~yram tati-

linde tenzilatlı biletle seyahat 
(Yum ' üacü. aahifemiZde) edemiyeceklerdil'. 

75 Bin Kilometre Tutan 106 Günlük 
Bir Tetkik Seyahatinin Röpor+aiı • 

( Yazan: M. Zekeriya Sertel ) 

e ln,plıere harp i~in ve harpten sonraki dfuıya için nasıl 
hazırlanıyor! ikinci cephe niçin açılmadı ve açılamıyor? 
lngilterede iaşe meselesi nasıl halledilmiştir? lngilterede 
devlet adamları, pzetecller, mütefekkirler ne düşünüyor, 
ve ne kon~uyorlar! 

e Amerikada harp sanayii naal ~ah,ıvor" ~mnikada bnrp 
50nraaı için neler hazırlanıyor? Amerika bubı ve •ulhü 
nasıl kasanacatını umuyor? 

e Başmulınrririnıiz lngiltere ve Amerikadaki tetkik seyaha
tine ait intibalannda bütün bu ve bllllla.ra benzer bir~ok 
suallmn cevaplannı pek yakında verecektir. 



2 

Tasarruf Haftası 
TAN 

Yiyecek 
Fiyatları 

T k ., . H A G.b. , .... DIKKAT:--
a Si erın USUSI 1 1 : Sanat Okulfarı : 

Çalış+.rılması Önleniyor ,1 M~a~~~:~~ın ~ ~ <Ba!}taratr l incide) 
'"ıarc-belerini kazandıran birlik ve 
beraber1i!k sırrıdır. Onun içln bir 
tek yoldan ve bir tek hedefe doğ
ı u hep beraber yürüyeceğiz. Hat. 
ta bu yürüyüş. bu yol, bu hedef, 
bize, varlık vergi.'iinde 0ılduğu gi
bi, ağır f cdakarlıklar yüklese da
hi tuttuğumuz yol Türk .iktisat 
yolu, Yaracnğrmız hedef de ikti
sadi istiklal ve Tüıttün refahı
dır. 

Bu birlik ve beraberlik sayesinde 
i~Lklat muharebesini kazandıktan ı;oı;. 
ra bir aralık ba sihirli sırrı unutur 
gibi olduk. Bir milleti öliime sürük· 
Jıyen şaşkmhklar, ıstıraplar, eski 
hastalıklar, birer birer, ıurada bur:ıcla 
bclirmeğe ba1lıd1. Bu büyük: ve öldi!· 
rucü tehlikeyi sezen Türk çocukları 

hemen Vf! yeni baştan blrliğe ve he-o 
l'aberliğe sarddr. O gündenberi okul• 
larımıınn saynr Te kıymeti çoğaldı, 
yollarımız ıuadı ve genişleli. Yıkıcı 

nlanmız yapıcı olm11k yolnnıt tuttu. 
Yabancı (:İrketierin imtiynzlı malları 
mliletin eline geçti. Şehirlerimiz Ye 
evlerimiz gfö:cllesme~e baı;Jadı. Türk 
köylücünün cebi be$ on para gördü. 
Yer l'Cr fabrikalar kuruldu. Bilyiik 
ve kudretli bankalar ve mali tdisler 
Yl!ratıldr. Türk: tıesi her yerde saygı 
ile dinlenir bir seviyeye yükseldi. Hat 
ta her yerde beğenilen dış politika 
Tıirkbenin nğlnm kanaatlere daya • 
r.an tarafsızlrlr: politikası bile yine 
bu birlik Te beraber1J1t uyeainde kök. 
leşti. 

Sa 1ıir bç kelime içincIC' hüla .. ,. 
c;alı:ıtıfım bütün btı Tarhklan bir an 
için yok olmuş farıedecek olursak det 
h ıl hayalimizde s:ıltanat devirlerinin 
mazlum, muztarlp, blikük boyunlu ye. 
t•m Tilrk milletin? görmt'ğe ba!ilarIZ 
"Ç"e bugün mesut olmak jçin pek c:ok 
iı;ler görmiis olduiumuıca inın1ru:. 

Cumhuı.-lyet rejimimiz.in Türk mill"" 
t'ne Te Türk vatanına hediye ettifi 
ba varlılc!ar bizi sultanlar dcm-iyle her 
turlü kıyastamnyı lüzumsuz kı!acak 
kadar çoktur n büyüktür. Bu böyle 
olmakla beraber biz yapılan ve yapıl .. 
makta olan l:slerl yap1lmıı ve bitmiş 
i•ler addctmiyonız. Biz ba. yapılan ve 
:yapılmakta olan işll'ri sa4ece yapa• 
cağımız: daha büyük, daha canlz i~ 
lerln birer başlıınırrcı sayıyoruz. 
Çüııkil AtaUirlc mesut bir millet ve 
!Damıır bir vatan ya.ratm:ığa c;.alırtı. 
Çünkü İsmet İnönü mesut bir millet, 
ruünıır bir v:ıtaıı 7aratmağa ç:ılrsıyor. 
Bu iki büyük adamın işareti ve arzusu 
lıüf.üıı Türle çocukları içle. mıık:ıddes 
bir iradedir. Omı. için. onlArın iste. 
diklerlııi yapmak için. birlik ve bcra• 
berU.k halinde yeni hamleler harırlı• 
yarıır. Ba. hamlelerln orduları daha 
fa:r:]a iktisat alanında Te bnhassa teb 
nik bilgiler ve teknik işler sahaeıuda 
toplanacak •e önümüztleki yılların 

plmUırı "Ve c;arpxşmaları hep mı hedefe 
'ürtitülecektir. Çünkü Türk ı;oc:ukları 
Atatürk'ü daima ya~atnıak, İnönü'yil 
daima bahtiyar etmek, çok mamur bir 
vntan -ve cok mesut 'bir millet yarat.. 
"7nk kararındadır. 

.Arkadaşlar, ~ . ,. 
Tasarruf Ye yerli mallar liaftasuıa 

:rara~f.Jğınt aanıhitm •ııde bir düııı.n. 
ceyi &hlere söy1emekkıı vazg~emiye. 
ccğim: 

Derler lö, istihlSk istihsali, istihsal 
<le Is1ihtıiki tahrik eder. Bu dolrudur. 
Fakat buna rağmen ben bit' Türk 
ı;ocufundan her a:ün ortalama bir ku• 
nııılak fazla mat istihsal etmesini ve 
bir karusluk noksan mal istı1ılak et• 
111cs1ni istiyeceğim Ba dü§Ünccnin doğ 
ra Teya mümkün olup olmadılt ınü• 
nakaicismı bir tara.fa bırakahm. Bunu, 
yalnı:z tatbik etmcğe ~Tr~ahm. Şayet 
muvaifalc olursak yılda 140 milyon li. 
ralık bir varlık yığını lle memleketio 
ıı:ılıl kuvvetlendirmiş oluruz. Onun jçin 
sizlerden 'bilhassa rica ediyorum. Bu 
harp yıllarında istihsalimizl ı;oialt • 
mak ve istihUkimizi azaltmak için çok 
dikkatli olalım. 

Arkadaşlar, 
Hepimize rab'at (ahınıak imkio1arr• 

nr yaratan Tiirk ordasunıt ıclimlrYl• 
talc sözlerime nı1ıayct veriyorum. 

Jtçılış töı·eni 
Ankara 12 (A.A.) - On üçüncü ta. 

sarrur Tc yerli malln haftası ba~ 
eaat ıs de Anltnu Halkevbde Baı,·cıı 
~l Şükrü Saraçoğluoun bir nutku ile 
ve törenle açılmı~tır. , 

Törı:ndc Büyük: Millet Meclisi reisi 
A bdülhalilı:: Renda, vek111er, müstakil 
grup reisi AU Rana Tarhan ile meıa 

bualar, Bayan İnönü ve Sar:ı.c;of1u, çolı:: 
kalabahk bir davetli hazır 'bulunmu:ıo 
tur, 

Tl:Srene Türk koleji talebeleri tar:• 
fından söylenen istiklal mar~t ile ba~· 
Janmı:J •e bunu müteakip Bıt3Tckil 
Şiikrli Sarac;oflu ayrıca bildird'ğimiz 

nutku ııöylemlıtlr. 
Çok alkışlanan bu nutuktan ııonra, 

Türk Maarif koleji orta kısmı tateoı 
beteri tarafından "Karıntrıaararmca,. 
piyesi temsil edilmiş ve bunu Cemil 
Mesud·un idare"indeld radyo korosu• 
ııun çok a1aka uyandıran ve takdirler! 
toplıyan ''Yurttan sesler,, konseri ta. 
ı:·p evlrnı!~tir. 

Gc.nd başkanın nutku 
An2ara ız (A.A,) - lJlusal ekc.ı 

r;o"l'I· ve art~ırma kurumu genel ba~ 
k nr Uııh1{eslr mcbıuu G~nerat Kuım 
~ı.alp tasarruf ve :rcr~ mallar haftası 

münasebetiyle bu ak~am radyoda aşa c:ıldJr. Bunları t:ımamen ;ok t>tıne- Anadoluda Fiyatlar 
ğıdaki nutku söylemiştir: nin caresi, inı-anlıM hlr ay<ılt ön~ 

SaYJn Yurddaşlarım. snlhe :..avusturmıı.ktır. Düşmİye Başladı 
13 iincü tnsartul ve yerli malr haf· Yurtd:ışlarım; Anadolunun muhtelif istihsal böl-

t:.sı, harp yılları içinde kutıadrfımız Karınca kararmea, 1wr Y~tandaş 
gelerinden piya~am!za gelen haberlıı:haftalarm dördüncüsiidüı:-. Dört yıldtr h•r gün. nerelerdep, nnsıl ve ne ka· 
ro ıröre, bu bölgelerd~ Toprak Mah. 

ve cerçek mlinasiyle bir cihan harbi l dıır tascırrut edebileceğin\ düşflnürr.c 
sullerinin bir;:cğun•ın !!yatları düs

lıir kıtalar harbi, bir milletler ba.rbi bu küçiik mal, malzeme, nı'>.lt. i!' 
mekie olduğu bi1dlrllınektcdlr, Pa

bütün ~iddetiyle hiıkiimran olurken ve para tasıırııınamıd:ın millet ö!çü_ 
t:ıtes :Ciy.:ıtlan yeriot- göre toptan 13-

Tüı:-kiyenln bir b:ırı~ adnıtr h31inde .,. sUr.d<'. muaız.::m c:ern~fü!r kurhwm_ş 
'.!3 kuru';' arustnd,. t~km edilmt-kte -

teşler ortasında dimdik durmasını sa~ olur. Mademki, yorganımız klı;almıi· d!r. En ly! ve büyllk tonel! Sel~nik 
layan Yüce Milli $efimiz İsmet tnönü.. tır, :ıyakbnhıl7.1 da ona göre kısmry:ı 

1 f;:ısulyesi ;ıyıırmdHkf {B&lll.velcr altmı!;l 
ye saygr ve minnı-t duygularzmrzı tek 

1 
mccbııl'uz. lrnruşfan. iy nohutl:ıra 55 _ 58 J:u· 

rnrlamafr borç biliyonım. 13 iirıdi fasarru! ve yerli mn1 ı haf- ruş•an satıcı vardır. İri taneli ye n 
Harp dı rda kalmıınm ne büyiik b'rj tasının ba~ladığr bu ıtlinde. sizlerlF- mcrch ei'rhı en fıl~sı SJ kur•ıı<tan te!r_ 

ııimct oldufunu tı:ıkdir etmemi,., hıır• ı nıilşfcN'k dr.-rtlcrimiı. l'tnı fmd:ı konu· lif olunmuştur. İkinci kalilfılerin fl· 
bin ne demek olduii:unu bi!t'l!flmiz<len ~:ıhllcliğinı için bahtiyarım. Gdccck yatları yü?.de 13 _ 20 arostn<la a~
ileri gelir. Harbin ne demek oldu'':.ınul ~en". on d•irdüncn bs'·rnı! \'t' yerli 1ı. no:,snn Qldıı;u J.ld:rilmcktedir. 
bilmek. harbe daim;t hazır oım11f1 em• .,,;ılı 1ı:.ırt~sını hütiin in-anlıklıı bcra- ıllac<trİ«tanla yapılat'nk 
reder. BiT.im. milli haysiyetimize kıır- ber sulh içinde kutlamak temenni_ 
"l en küdik bir 5;ıldırı, karştısındıı, il ~iyl ,. hepinizi saygı ile Ml~mlarxrn. fİCflJ•İ müzakereler 
cerhal ve her ne p~ha~ına olursa ol· '-fHcarlstanfa :V31Jllacak tlc;ıreı nıü-
ı.~n, tariblmizın . de~tanıanna yakı~ır. 1 Muharrir ve Avukat 1 ıilkl'rcıerina~ memkkctinıit. namrna 
bır tarzda kend mizı müd;ıfa:ı. edcc~· !3urhan Zihni. Sanu .. :un refali~indc 
iimiıl dünya. hildii:I içindir ki buılin • • altr kişili'~ b:r heyet ~ehrimizr. g::-1-
zcreI!i b'r barı, hansı ic;inde ya~ı10oı Haydar Rifat Oldü ıni•ti.r. Here-tin bugün Yey:ı yarm 
ruz. 'Peşteye gitmesi muhtemeldir. 'Bu 

Blzlm barışçılıiı:nrz bir zafm deiil. l:!f} Baştarafı 1 incide heyete Ti<:aret Ye HaridyP veı·.-1li1'. 
bir kuvvetin if3deı:ldir. Bıı kuvv•ti dt", lfır!nrlen iklser murııl'ıhaıt dahlldlr. 
ba~ta ~anlı ve kudret.il ordumur. rı'• teplerini ikmal etmiş. sonraları 
mnk Uzere. bütiin mnıctimizin istik• da bu mektepl~rde muallimlik Ta'~+ 
li1 ve bürr.yet da•aıır etralındakl Sllf• ~«tpmıştır. Ki ( Paşa ) nın 
~ılma;ı; birliii tem!İl etmclttcdir. Sulh- İlk: zamanluda öğretmenlik etmek, 
te, harp kadar pıılulıurr. Her i'kislnde sonraları da foli! v" tercümeye ~k 
dt- milletler öder. Yahr harpte fazla eserler vermek ıruretiyle memleket 
olarak can ve lı:an verıtsi Qe Tardtr. krıltrırune hlanet etmia olan Haydar 
Yoksa. sulh nimetiııl. orciuı:mnnn kıı.,. mrat, ayni zaımmcla yrlbrca avukat
vetine borçlcı olan her millet, can ve ltk yap'rnt$ ve ndlly" .tarihimizde ma
l:an -vt'I"ı::si dışında h:ı.rbin bütün kü'.• him ı;a:rılabilccck davala1-ın mi!dafaa
fetlerine katt.nm:ılc Z01'11ndadır. Eier sını da muvafftıkıyetle başarınt~t.ır. 
buıün biitün cihanın ı-ıııtasmr ve tnk- Merhumun tı-lif ve tercüme sur~
dirini çeken şerefli bir sulh hasası tiyle memlelrnt.e Jrnı:andırdı~t kt;r
lı;indc yaşaya'biliyorsak. hudut boyla. metli eserlerin sayısı bııR1ı ba~1nıı bir 
nnda ~it.binlerce sehit vermek 7.C• kütUph;.tne teşkil edt'cck kadar ~ok -
nında değfüelc, hudut ıcrilmndeki tur. Ita:r.rrl:ıdığı ··rrnku~ Kamusu .. 
&ehirlerlmiz, ka11balarırnız, köy1cr1mir. :ıdlı e•C'fi heniiz basilnm:ımı~tır. 
h:ılkt, sığınaklara ttli:tlmak, yakılıp Ilnydar Riint'tn öliımii, rnemlck~t 
yıktlmak, enkaz alttnda can '\'ermek iç-in bir kayıptır. 
~azifesi karşısında değilse. bn bi.iyük, 
amma çok büyük sa;\det!n hrdava ofa~ 
bilecef ini sanmak ırnfletine dlisım.'mc• 

liyiz. 
Yurtda~lnnm, 
Sulh d~ harp k:ır.lor pal101lı<lır. de

dik. Fakııt bir milletin f tik!Ali, şe

refi. hilrriyeU ve haysiyeti her şey
den daha pahalıdır, Biz, bu en pahnh 
şeyf, sulh icinde teınin edebilmekle 
ancak sevinmeli ve Ö\•ünnıeliy·z. Ku• 
nı, kuruya ı:ikayf't etmek. lıalinden 
trıemnun o1mam:ık, mi1Ietler ar:ısın_ 

daki jmtfyaz!t durumumuzun mana~ 
ınnr anlamamak demetir. Bu gibitere 
y:ıp:ıbll~.'?Jmiz lik ta"1:iye, harp iı;!n 
ır.etnleketlf'rden bir!nı!" g1dip ora<Lı 

bir :lkf ay yaşıımak!tr. Hiç süphes!z. 
ki, bazı: m.lı:ıntıl:ırlmız vardır ~e oln· 

RaBı·n arkada.~larzna 
Türk Buın Birliği iıtanbul Mın-

tal<ası reisHğlnden: 

1.stanbul P.:ımı Kurumunun e~k1 ü_ 
yelerinden muharrir Hnyd:ı.r Rifnt 
Yornlm:ız'm ar:untzdnn ebedi ol:ırak 

oyrıldlğr tecssilrle öğrenilmi~tir. 
Tiırk ir!:ının:ı <'lli yıldır kalC'm;yle 

ve elli f:ıbıdım !azla eser yererek h:z. 
met eden mP.rhumun cenazesi. yarın
ki (bugijnkü) Pazar r,iinü iigl-?yin 
Ni.!ı:mtuşında İnayet ap:ı.rtim:ımndan 
kaldırllacak Vl'1 Te.wikiya camisinde 
namazı kılındıktan Mnra Beşnd::ış fa. 
kelesinden vapurfa RumeHhiııanndnki 
&!JC! mnkheresine nakil ve defooluna
caktrr. Meslek arkadaşlnrımfzın cena. 
ze töreninde bulunmalar1 rica olunur. 

Cesedi Almanyada~ 
Getirilecek 

M'utarekc ;rıl!annd:.ı. Derlinde blr 
11\ıi'.;asfa knrbı.n giden e:.ıkl sadraram 
lnrdan ve ittih<>t ve Terııkkt c-en1iye-
li liderlerinden meThınn TaIU paçQ
nm ktmiklerindton Jterı kıılanlarmm 
.·E'hrimi1..c nakledilmt'!;:ıinc kaı·ar n-
rilmMir. 

ırn;.-uııırtin verdiği bu k.aradn fai:_ 
blklnP. bıı~tınlcrde gı:-çilccck 'l"'e bır 

kemikleri rılmrık ür.c:re Alnı:ın:v"ilY<l 
l:ıir hC'yet gönderllecekt!r. 

T:ılf•t paı;:ı.nm kemlktcri Almnnyn
dnn buraya merasimle gellrilcceğl ıi
bi. burad.ı <la büyük Ye askeri me· 
r:ısfüıl• HOrriyetie~diye tcpeı:ine gn
mflleccktir. 

·. k!. -.. ~ A D.Y O 
BUGUNKU PROGRA.'t\t 

1 30 Pro raf"' 
11.32 Müıilı (I'I.) 
ıı:.40 Hab<l'l•t 
8.55 Mar~l•r (Pi.) 

12 30 Pro~r.ını 
l ~.33 MUrik ( Pl.) 
lZ.4.> Ho.ber1~r 
l 3.00 TllrkUlor 
~:ı !O Qrl:~stra 
ı 8. DO Proırr1.m 
18.03 Orke,tr1. 
18 . .U Şartalar 
19,00 Konu,nıa 

• 9. 1 ! 'rflrkültr 
19.30 rhlı~tl'r 
l~. \$ Konıı .ma 
20.00 Furl hc7eti 
!'O. l S Konu,ıııa 
20.JO Mürit.: (Mart) 
~ı.oo V.rin auti 
7 • • ' TUrlriiler 
• : \u At koııııtan 

n.oo Opera fPI.) 
2?.30 Haberler 
:n_~s Kapınıı 

B H t E • + Alt S b f Sanat mektepler! meı:trnlarının j 
U USUS a .mnıye ıncı .> u e t haklr clSrOlen bir dlleklcrl Ylr:: 

MüclürJü;iü Amansız Bir Mücadeleye Bunların lıocahk ettikleri k6y t 
':J t enatlUHtrf meı:unlarf asker ol• ~ 

Başladı 3 Otomobilin Pl6kası Altnd1 ~ duklart ıı:•m•n yedek sub•ylılt : 1 t l\ııkkınt kazanıyorlar da, kencllle. • 
Bazt lı:im~der tıı1ı:si otoınobillcd.ni ı maı-ab ot<ımobilln :vakalanmııs! bir ~ rf hatt~ ustalık llnvanınT bile •· f 

ı,,.:~~•· .. ıı-. k veya Nttm almak suretiy- hayli mücadeleli ve inatçı bir taldpk: • 1 1 _. ......,.....,., ... • .amıyor ıırr.ıt§. • 
le kımdi emirlerine tabl'is etmektt! ve mümkün olabilmiştir. ı• Bundan bıçkı slvtı tıaya~ dı t 
bıt fnırctle bu kahil otomobilleri tak- E . t lt ı... "d'·rı .. ~·n,. .. r r t ı kle J · t , . mnıye 11 ınct ~ıı...,. mu u ııb,ı rı;ırcın yor ar, una ve mes e • .. 
i j<;;ıı·etledni ta~ıd•iı. haldi'! a.,~ı o- ınensup Sİ\'İl menııırlar, bu otomobill, t riyle hiç de ıılAkaeı oTmıyan lıle,.• f. 
l:ırak kuUanılnını>m:ı. ırnkfıu verıııne_ l emı·inde çalı:ıtı~ tncc:ır ~ıır:ıntn n· • de kullımıfryorlıırmı§. l:ı:m!r Nınat : 
mckte<lir. BLı gibi oto:noblllere ne 7.R- pa'rtrmıını önilnde lmlnıuş ve ~:izli bir t me~teblnin 1935 - Sli mttunlıt• • 
mun \·e nerede mürncaot edn~e. dai- t , 

~ckilde tnrıı."sud::ı ba§l:.ım;§lQr<hr. Ta~ 
1 
~ rtndan ve nıel<anlk grupunda" f 

ma takst saatleri arık nldu!,~nd:m, • ,. 
' _ t . . klp t.:dildiğinl anlıyan r;oför, otoma· ı # Sadettin c;onal m:zun olduktan # 

Qfi:i~den "r:'e:~.ld~r. muş <'rınıız ...-ar., bl1dtm çıkarak Sııtanın 11partlınanına 
1

: sonra btr tayyare fabrrl<asındı $ 
cevaoı al1n.n.ı.d.'ı.d 4r. . ıırmf!'I ve e\-v~füi t.iin öğleyin :ıa:ıt t ıııaldne resurnltğı yapbat halde, ,. 

Hususi otomooil kullanabılccekler 112 de beklemiye ba~lıyan ·memurlar $,imdi bir mDesaeeede kltlpllkto ı 
e· • ....-.. ke tı-sbit. edf1n~i~ oldıığ~ı:•dr:n: g('ce de ~klcdikl<'ri halde şoför dı- t !t>tihdam l"rllllyorrnu§. ı 
bıı7.ı zcııg!nlC>rın t."ks.' otoın~bıl.crmı ı şarı ı;ıkmnmıştlr. Bu arada, ııpıırt 1 - ı sen at mektepler! meı:unl.-rt ~ 
bu sun•tlc kc-ndtlenrl' tahs1s ch.ı~- nıandtln ç:ıknn bat! ldm~clet" memur- : haklı olarak bıııu lnklıaf tedbl,._ ~ 
leri, alın:m bu kdb'ı lerc . muı;ayır, tura al:ıylı bir şekilde. şo!drii gün~ ı ıerl arıyorlar fıaklarındakl klıntıl\ : 
bu1undui;'U J?ibi, şehrin nakıl v~sı:a- krct bnkle!elt>r iıpnrtıımındnn çfcmı· : ve nlz'9nıfard

1

a detii~lkllk ~ptt- ı 
l::ırını :ızaltımık bakml!ndan dıı yol~uz ra nj"'eti olnıadığtnı söyleınlslerdir t , b 

11 1 
aUı ~ 

bir hueket ııa:vrlınakwdtr. Bu itibar. [hına· ra_fınt-n memurla• dlln cln bil~ : ~Hb'"u' Uk~lk ıyol:lar. Bıı bhura, " t" 
-d·· y .. ;:.. nıı y er m .. n vo me uı an 

la. e:nnfy,.t alUncı subl! mu ur u.,,u tün «ün beklemişler ve şoför çı1mıa· • ., 1 • bit\ k bl 1-;:ı. ' f aıl .. kn11n1 r ca edlyorlıır, 
hu kahıl otomo ııre. ·ıır:''· r, c. Jmrıı. otomobilin p1;\J·n~tnı ~m~ınirı: •~ • 
ıündenhffi amanı<ız b!r ını\r:adel~ <!Ç· ve cadılr,-ı u"un ıniiddct ı~gnl eden ••-~••••--......... 
:nış bn~uıı~aktadır. Bu ara~:ı tak"i' ,,tomo!..ıııi bir gar:ıja ccker~k yeddi le:. Mükellef iyetine 
C1toml)h11ler:r.den humst stıret.e çalıf- trnin~ te•Ume mecbur olnm51ardır. :S il • 
hrılanıartıı pla.taı1art ahnmokta ve o- Tabı Kamyon ve 
torrıobitlor ı:ererden alikonulma:..tadrr. Bu ı:urctle, bu otomobil de yaka· 
~n iki ı;ırınd.,.nbcri bunıaraan üç o- ı:ınınış ve sahipıe.rı hakkında gerek Kamyonetler 
tomobil ya1'a1anmı~ ,.~ iic;ün'.i~ .~e hu;usl ~lr,tırınaktan, gerck$e cadde. fstanbul Vllll e-tlnclen tebU5 od!l .. 
pUıkası alm!nı.,tır. Bunlarıfon b:rı Zı. yi i~g;ıld"n takibata b ~!annıi ,tLr. . 

1 
Y 

ya_l'ıt ait 27-49, di,eri :!'furettiM :ut Emniyet a\t.mcı tııbe mOdUrlii ii· m 
1
1•kt .r: i d 

1 
,.,_ ıı-•· ., __ ..... 

.. - d . II l't "'" 1 .. b •·ki 1 . . d ·ı bl ınc evre IJ mı.uı.e ..,.ıyew.uı:ı _ .. ::!139. ucunc:u t" oror i' ı Lrı :ı- nun u u'l • r> er net.ıc:rsın c k fa r l:i bil. k 
1 

• ._ 
• , umum amyon arın u ıncı ,..,ıt.. 

ıan'ın kull:mnıgı 2040 plfık:ı nnma- 1;ım11nda husus! C'ah·ıoın biltiln bk· 
1
.
1 

i ır: 
1
-
1
, kA S 

1 
.,_,. k .. , 

• . 1 __. ı c• ·' t unun .. a r Clu_ı ... ııev eQ .... rah (ltomobıldır. f> len fo.:.bit edt"rek plükal;arım ala-
1 

ktl 
Rn otomobillerden 2040 nEıka nu- caih &b lcnmcktedtr. ec: · kr. t"b. J 

1 
,...._, 

L•C\.' ·c "' ı ~amyon arm pw- mt"' 

Çenberlitaş Cinayeti Türk,. Rumen Ticaret 
Muhakemesi Bitti Görüımeleri 
Yedi ay kad:ır evvel Çe:nberllta:; 

sinemasında bir cinayet olrnus. Ce.. 
mil admda bir ıcnç karTsı Güzini 
sinema locasma götiiren :f.fuzaCkri 
üldünntit ve karı3mı ııfrr surette ya
ral;;ırrİ1~1.ı, 
Duruşma dün bitmiıı, mçta talıı-lk 

aöı:Uldilsii için, Cemil :ralnız. bu sur;· 
tan 6 sene hap~e. t::arıtıtnı yaraladığı 
ve bu yaralamada ağır tnhrik görül· 
dilğilndım a)'Tn:a bir sent! 7 sy 16 
cün hapse mahkilm rd:lmlıtir. Neti~ 
ce olarak Cen,il 7 sen~, 7 &j", Hl gü

tı" mahküm olmu3tur. 

Fırıncıların Bir Hilesi 
Bazı rtnncllarm ekmeklerlıı haım.1· 

runa kill kanştırdtklan ''e bu kül 
m~Uınnc:ı unıı sakladıkbn belediy-e
ye ihbııt' edilmiştir. 

.Ankara 12 (TAN} - Schrimiz:e 
r.clen Rumen ticaret heyetiyle yap1l• 
maJ..."ta olan ticaret anlaşma~r görti!'j • 
rıeleri iyi bir hava Jçlnde dcwım et.. 
mektedir. Bu ~öril'.?melerden anla~ıl• 

<!rfına ıöre, iki memleket arasındaki 
ticari: rni.ibadelder ırtt.ırılacaktır. 

Tiirk • Rumerı ticaret münkereler!ne 
memur Türk heyeti reisi, Hariciye 
Vekaleti katibi umumifüH birinci mu• 
avini Feridun Cemal Erkin tarafın• 
doın Rumen heyeti §erdin~ bir akşa.m 
giyafeti verilmiştir. 
Yakmd::ı ftal;radan dıt bir ticaret 

heyetinin buraya gelmesi beklenmek• 
tedir. Bu hususta haı:ırlıklara b:ışlan• 
ınıı.tır. 

Altın Fiyatları 
Dün bir altin 3000 kuruıitan ,.c bir 

fı''am 1.."'iilçe 410 lturııştan s::ıtılınıstrr. 

nı:w thrT tJ~:ıfırin gö•feo:ilmişt!r: 
•40~. Htl7, 3 '?O, a~31, UU, :135, 14ff4 
<~7. !1&70, H7t', .lJ~fO, ~137, l:l07, UH, 

US&. !i6ô0, 601, 3Cı0;?, !11103, !!60!1, H2~ 
tııı. J 35. 3~47. ~~5(., ıı~~ı. !70,, :ı1ı1. 

81J4. J741, 37'•, J75~ 975~ 376~ !771. 
3iH. 3.SJO, ~3t<\ 3& '4, 3827, 3&33, l!SH. 
388!, 111$3, a~a7. 389~ S90L SP:~. ~013, 
893.>. 3J.n, 3'H, 3963, 3972, 40Ui. 40l0• 
40<2, ~o 9, 4060, 40Vl, 4115: 4117; 4124: 
1128. 4131, 4lMi. 4158. 4107, 4169, 4171• 
4t7J, 4174, 417Q, 4114. 4l9~, 41P6• 
~11 ı. <l214, 42l il. 4225, 4:!40, 043. 
4253, 425S, 42f.i!I, 4ıM, uos, 4!08, oo~. 
4. 14, 4Jlf. 4l2l, 432~ 432~ 433~ 43~7; 
43J9, 4J4~ 4=4t, 414~ 43•~ 43~1. 4353, 
4H~. 057, on. 43H. oao, ou. otı~. 
4365, 4;~G. •:6~ 1369. 437~ 4171. 4371; 
4J;'. H?S, 437&, of378, 4311:>, 4383, 4Jll4. 
•;3~. 438~ •ıs~ 43~8. 4389. ~391, .,,~ 
~3?~ 4396. 4J97, ~3S~ 4400, 4401; •404; 
41()~. ~406. 

Alman l\I usiki Heyeti 
Almanyarun Silezyalt me:J}ıur "S'J' 

lcr.i~es Slrtıyh Kııv:ırt"d., heyeli y:t" 
rm salmh Avrup:ıdan el:spresle ~el\.. 
dmize arcfocektir. Heyet 17 ve ıs itk~ 
kanun Perşembe ve Cuma akşamlan 
EminUnü Halkevi Sosyal yardım koltt 
meııfa:ıtine de Şark sinrmasında iki 
müsamere verecektir. 

1 
· j ı Tunus'ta Almanlann Sovyetler Riev'de Herkes Soruyor! İtalya ve Finlandadcı 

G'-C[~G'L'M H•BEALIEA ~ TaarruzuDurduruldu Hücuma Geıf!tiler t1ii'" Baştaı-arı ı incide ıw <naştarafı ı incide> 
l.~:;.ı::;:::.:: • .::.::::.:::.;~~~=====·==.1- 3 . . hayat pahalılığına, inflasyona ve rniş saygı ve takdir duyguları 

tlfJ" Baş tnrafı 1 lncide U" Baş tanıh 1 ıncıdc iktisadi buhrana düsmemck icin olduğuna inandırmağa çalışın~· 
B. Millet Meclisinin 1 Edirne de varlık J1arp muhabirinin bildirdiğine g~ş~i~i bü~ün kurtuluş. teşeb- alınmı§ olan tedbirle~ çok mi.isbet tadırlar. Yabancı muhabirlpr nc1,.. 

göre, Tehurba'nın 20 mil batı· buslcrıne .. ragme~ çevrilnuş olan ı netice vermiştir ve cidden tetkl- dinde, birçok hezimetlerden son
Y arınkİ Ruznamesi Yergisi Mükellefleri sında iki Alman 1..ırhlı lkolu ta- Soyyet tuınenlen dalla dar bir ke layı!ktır. Yalnız şu kadarını ra bozulan ltalyım milletinin 
Anlt:ıra, 12 (TAN) - Meclisin Pa· Edirne <TAN) - Şehrimizde rafından yapılan taarruzu Ame- sahada sıkı:ştırılmışlardı~. söyliycyim ki, lngilteredc ek- nıanc\riyatıru gizlemek için btı 

ı?artesi günkü nıznameı:ıinde mepus wırlık vergisi hazırlıkları tamam_ riknhlann Gr-ant tıınklan ile k.uv. Sovyet ek tebliği m~kten ba!'lrn hcmf:n de her şey seldldc tefsir etmeleri hususun-
ııechnl hakl;Uıdilii kanun layihnsı ,.·e lanmış ve listeler asılnuştr. E- veili topçusu ve piyadenin hücu· \'csikaya tfıbidir. Fakat fo.şc işi da ısrarla müdahaleler yapılmak .. 
adliye, dahiliye ve teşkilatı esasiye dirne merk~zinde varlk vergisine mu durdurmu~tur. Almanlar Mo;;ko\"a.. 12 (A. A.) - Bu;ıi.icıkU öyle organize edilınistir kl, bütün tadır. Bu tezahlir, 18 ay sustuk-
cncümcnlerinin rnnz.b::ıtal:.ırı okunııcnk dikleri b So'v'ycl tebliğine ektir: • 
tır. Zevceleri ecnebi olanların mebus tabi t utlan müke11eilcrin .!iayısı müttefiklerin gö,stcT · ~ u StaHngrad'rn şimal dfş mf!h:ıllele- vatandaşlar muhtaç okluğu gıda- tan ~onra, kralın Ccnovayı ziya .. 
seçilemiycceğine dair olan teklif prcn beş yüzdür. Bu beş yüz mükel- kudret karşısında Jntizameızlıkla r inde k1talanmız Almanlın müstah• yı ucuz fiyatla temin cdc~bilmek- reti SI!'iJ,sında, yıılnız bir kadının 
sip itibariyle meclis tııra!ınclan naı.a. lefeı 642.000, Uzunköprü mi1kel- geri çekilmiş1erdir. Alça!ktnn U• kem meV7ilerc1en çıkırıp atmrılardır, tedir. ııyaşasın sulh" diye bağırmış ol· , 
rı dikkate a.lmm~ ·ve tetkik t-dilrnck. leflerlnc 35 bin, Keşan 90 bin, ~an Spit!1re uçaklan ınuhare~ Fabrikalar çev-reslnde yedi Dlür.Uth· İngilterede zengin fakir hemen duğunu söylfycn Mussolininin 
üzere teşkilatı es:ıslye i!ncümenine i· tpsalnya 19 bin. Merice 10 bin li- ye iştirak etmişlerdir. Bund an kem nokta zap~ilmiitir. hC!fkes ayni §eyi yiyor. Yemek ~on nutkuna en milkemmel ~?' 
ade edllmi"ti. Teşkilatı esasiye encü- ra ki ,bütün vilayette cem'an 800 baska bu çarpışmada. Amerikan, Stallnıro._d'm şimal battsmda kıt.a - ~·eknasaktır ve belki <le bıktın· cevaptır. 
meni bu fokli!in teııkilait .es:ı~iyeml- bin lira varlık vergisi tahakkuk tnğiliz ve Fransız kıt' alan işbir~ larmuz me\•zilerinl kuvvetlendirmiş- cıdır. Fakat herkesin karnı tok- Finlandanın sullı isteği 
z~ ayldn olup _olm:ıd. ı~nı t~bıt ede· I ct"'rilmistir. ,, 11. i1't yapmıs. lardır. Umumi karar· ler ve b:ızt kesimlerde taarl'\lz hare_ h 
ek b - b . k H .,,, k tl ı d b ı nmu.,l•rdır tur ve erkcs muhtaç olduğu gı- Nc,.,,.ork, 12 ( ",A.,) - Skan·1in,,..-c · ve una gore ı.r ;{arar verece _ ~ Ah l ~ lu ta gör Al e er n e u u "., . .. n " " 

tir. Bazı fikirlere gfire, bu teklit tf'.ş· Merkezde en çok varlrk vergisi ga a ge en mta ma •te, .. - Merkez cephesinde kıtalarımız mev tlayı. tamamen. almaldadır. Ingil- ya kaynııkl:ırından gelen baber1e"' 
kil!ltt esasiye kanunumuza muvafık ödeyecekler şunlardır: ınanlar, müt efik mevzt er:nı~ 11.ilerinl ku't'Vetlendinnl~1tt ~e taarruz terede yalnız yiyecclk maddeleri ı,:ön-. münferit bir su1h akdi icin mö-
~ün11düği1 takdirde, zevcel~ ri ecn~bl bat1sına doğru daha 'başka ıle1'ı hareketlerine devam eylemişlerdir. değil giyim e§yası da vesikaya ıakernler yapılm:ık ü;ı;eredir. Finlnn• 
obn mebusların derhal iEtifa etme· Elyezer Kohen 60 bin, Kara· hareketlerde bulunmayı müm- 1ljev'in 1'1rnal çevresinde ı...1talan· tabi tutulmuştur, Oyle ki, bugün da, Bfrlc3ik AmeriJı:a vıı lngiltere ta-
Ieri lazım gel~ektir_ Bı1 tekllt :.\tcc- benli: 15 bin, Sar!ati 30 bin, ö- r~ün kılacak surette takviy,e kuv· mtz bil' dilşmen ınevziinl ele geı;lr- fugilterede paranın hiç bir kıy- rafmrlan garanti edildiği takdirde. 
fü•in dahili nlzamname'li mucibince mer Koman 15 bin Pepo 10 bin vE:'tleri almışlardır. mişler ve düımanm 15 müstahkem JnE::ti kalmamıştır. 5ulhü kabul edecektir, Birçok dlp1o-
tetkik ve tnsdik edil<liği ve mu\•arrk ' ' ·• •• •• k l ,1_ d d ld h'ıev.;ı;il ile 18 f?ğmağ!ıu t.olhrip et· matlnr, fısçl part~I ıeflerf, bankacılar 
olduğu takdirde, bütün zc\•celcri ec- Maft~mlar. ıo_ bin, Rıfat Şekerel U~uTU!ıı o nu ur ~ll .. " mişlerdlr. Zengin fakir bütun vatandaş- ve f!'lldfüı;h1 arbnbı, istenilen bu sulh 
nebi olan mebıı!'lar yeni intihaba kn_ 15 bın, Vıtalı 6500 ,Mustafa Se· Madrit, 12 (A.A.) ..- Ce:ıaud~ ot. VelU<lluki ~e,,re.ünde Jc:ıt.alanmız far senede muayyen giyim eşya- !f'hlnde İsyeç hükümctirıin tavasırot 
&ır mebuslukl:ırını mubnfrza edebi- dat 5000, Nesim Mitrani 7500 li· renildiğ\nc g5re, Mlh..-er kıtslad müt tok km'Vetli mevzil·=rde ;yer almış o- sı alabilirler, bunun haricinde, is. ctmr:sindep. bahtiyıır olacaklardır, Al-
leceklerdir. Ancck yeni ı;.eç;m kanu.. radır, tefll<lerln Bizert mü&ıfaıılanna ltD-?'31 loı11 diifmıma taanuz etm.hılerdir. tediğiniz kadar zengin olunuz, man kuvvrıt1erlnfn halen mwılckeı 
nu kab1ll edildikten sonra bu gibiler yakında :rııpmabın Mk1en1len taar - .Batı Kawft'Yada '.I'l:tapse'nin şimal hiçbir şey alamazsınız. Bu muci- lı;indc bulunması yfüünden Fin m!L 
ıtmdiden sonra mebus seçikmiyecck· nna mflni olmak maks~diyle Tebur- doğusunda düşman. ırıevzilerlmizqe zeyi nasıl yapmışlar, bu netice- !etinin bu arzusunun tannkkulru Noet 
!erdir Napoli ve Torino b:ı - Mateur kesiminin batısmcla ve bir çtl:mtı 1apmtya te~bbüs etm~se ye :na,sıl varmışlar, onu ayrıca glinü f~in mfimktın olmasa bile ,,ek 
Mi~talıdemlere zam layiliası ccnuhund:ıki hatlarınt genişletmiyc de püskO.rtülmü5tür. "İngiltere Ye Amerika. !ntibnla- muTıtemL"'l olarak paska]yn yortuları 

T k B b 1 nd çnhştmıklndtrlar. Mihver bu teşt>b· ~rr:ı~ndn rncyf'tRnR gelmiş ol:ıbilecek• 
Anhra, 1~ (TAN) - Duyiik Mil. e rar Om G G 1 biisünde muvaffak: olduğu takdirde, rı" se~lnde izah edeceğim. tir. Vaı;lngtona ı;elı:..'1 ban lıl\~rler, 

lct Meclisine evvelki gün verilen m" mzert'I nıüda!aa ellen mevziler nls. Tunuııta Alman İtalyan kıtal.art hü- AmerJkaya gelinco1 bıırnsx bol- Moskovıı_nın, hııtt:'ı nyrı bir ımlh mü· 
mur Ve müsUıhdetn~ verilecclt fevka· Roma, 12 (A.A.) - '1tıı.lnn teb- beten daha iyi himaye ed:lmlş olacak- ouınlarm• dıwa.m etmlıılerdir, Mer- luk memleketidir. licr §CY o nia- n::ı.keresine ra;n olaca#ım dcı l:ıil1.rr .. 
lfıde z.ıtn lı:ı.kkındnkt 4171l tayılt kıı· ı:iJ,, Dü~man düıı öileden sonra~ ab tır. J..fihver krtalarmm. geçen harta sonda kesiminin cenubunda düsmaıı clar bol ve o kadar ucuzdur ki, nıe'.ctcdlr. 
nuruı ek kanun 15.yibası y~ b{ltçe en· ~ama dofru, te'krar Naı:ıoliye bir alan k b- tarafından şiddetle ınüdalaa edilen .. .. •. . B l /ı d l l ı'uıl 

. i ~pınıo:, Jlma.. bo-ıa .. •ind.. ve •ehrin topçu, t..nlt ve piy.a~ olara. uyük bı.r· k"p-''ba"t hilcum~- 'zaptedllmfc dorduncu harp ~enesınde bir e çi m a ası arı evıı ar 
cOmeni mazbatası Meclil! n ruzname- ., ~ ~ .. ·- "' " takviye kuvvetleri aldıil 1ml8Şllrnak- .., .-u ~ ıa ,, l k t1 b d bolluk 
sine nlmnnştır. nu ıaylhantn bir-lnct merkeziode aiır };ayıplar v~ h;earlar tadir. Mlh-vtt hücumhn başlfca Al· ve buradaki ıımlı.on taınamen imha meme e il U erece Londra, 12 (A.A.) - 1937 de Lon· 
m"<ld~ne ..nre, bihimum harclrnh vulnıuna se,.,Ap 0ı-~tur. Sivil halk olunmu--t-·-. içinde Dasll yaşıyabildiğine şaşar. <lra ply:ısasmdıı aktedilcn Belcik:ı is· 

" .,~ .uç ..... .,., man kıt:ı.lan tar:ııfından yııp1lmakts- ,..._ 
yevnıiyelcı-in" {y~b::ıncı !r.eınlekefü• · arasında tesbit ed;ıen kf\:rıplar- S7 51ü dır. Almanlar bu hücumları tankla.. t>üşmımm Ceuir'.!ekl 'İa~ lima-n_ kalırsınız. Amerikada dil§Ü!lülen ti!rr:ızt bugün Drül-;scl bo-rsıısında 1-
rt" daimt veya trıuvakktıt mtmuriyet.. ve 138 yaralrv:ı "'Ük!\elmi.,tir. Av 11• 1 . • lan .cıeee v e .cfuıdUz bo~bıllannıııtrr. s.ey ia~ da.rlı»1nm önüne ge"mek tibtıri krymetinjn yüzde 92 sl n~be-·~ ., ~ rnn demiryolu cihetinden i en sür- ~ 5 " t • 
l ft "Öndcrllt"p_lerin yevmiT. e1eri hnriç) h .• Liman tP.~.sislerinP. ve Jim:ı.nlılrdal.•1 ge. - ..ıe"'il bolluktan doğ"'"' l sr"fı 0··nle· tinde knbul olunmal{tad r. Halbuk1 " "' ~ ~aklarımır. :ıvnlanmış •e dört moto~ me:.C ~ttretiyle yapmakt:ıd1r1:ır. Me- ., 5 .u~ .. 19 •0 1 1 · ~ 
1 11-:de elli nfabeUndc zam y:ıpı1mısfı~ d' 1 11 milere bJt"çolc i"lnbetler kayd,.dılıuış- m-"·tır· • Am"' .. ikııda ço-plt''ıf!e .,tı- .. faz r;ır.md:ı bu nısbet Yiluie 3:... ----o , Iü üı; dü9Xl&n Uç.ığı düı:Urmüel~r ır. cercla tepelerinden dün aksam i er - tir ~ .... )Y ~ ... idi. Bdçikada bütiln duvı1rlar ve 9 _ 

Bir düşmnn a~ğm mül'ettebatını te!S" yen üçiincii !Vlihvcr kolu cfo durou~ Ton artık gıdn, ve soka6ıı atılan süı leb\•:ılarda 1918 tarih! yarılı bu-
Charles Boyer Türkiycye kil eden Amerikalı 10 pilot esir edil• ru1muştur. Te'burbanın battzmda Me. ltalyan tebliği eşya ile bütün Avrupa beslcnehi· lunmaktadrr. Bıı tarih z:ı!crin yeni 
Bir Hitabede Ilulunac.ak mişlerdir. Ba~kn iki dlimıln '1çağr da cı-r. F.l Bnb'a y:ıkl:ı~ak Jstıyen hatif Roma. 12 (A.A.} - İtalyan ordu· lir ve giyinebilir. Avrupndaki bir f!ınretıdir. 

Nevyork, l:? (A.A.) - Maruf Fron· 
~Tz - Amcrlk::n sinema :ıırtisti Ch:ır

tıçalaınvar bataryalıırmnı tarafından Alman tankl::ınndım bir miktarı İn. l:ırı umunıt kamrı~hrnln 931 numa- kıtlıkla Amerlkadaki bolluk ba~ '!!-~~~~~~~~~~~~~""!!!!! 
düşilrülmüştiir. gilizlerirı 25 llbr.- a~rlığ!ndnki obtis· rah teblii!i : Slrenaik'cle dü<;man 

5 

tcs Boyer, 13 flkkanun 194'.l günü Dün gece Torh10 civarlarında Pre
Türk _ Amerikan dostluk program\ sinone bölgesine ve Aosta vadisine bit 
yayam sır:ısında öntımüzdeki Pnzar kaç bomba attlmı~tır. 

sabahı r:ıdyo ile bOhattsa Türk dost. 
larına iıitsp edecektir. Bıı program 
aynt gün birinci d~fa olarak :sabah 
sa, t 11,15 dr. 1'Jôs, radyo i.•t::ı~~un

dan 40,':"9 :metre G<tl'mden vr. ikinci 

def,1 olarak ayni ~i\n sıııt l!l ıJa 
Wruw ims:ronun~an ı~.9 metre ii· 
zerinden y.,)' ılact.ktxr. H .. -, a muşait 

olmadtğf ve s.es Türki,,eden iyi dtt
yutmad.Jğı fa1::dtrde, ChRrl~ Boyer 
tekrar 15 11kkanun l 942 Sa 1ı günü 
~;;::ıt ın d:t Wrul isfril';tor.und<ın l!ı.5 

meh:r! !l:ı;erindrrı Ye yil'le 11,.rıı ı>ııa!t· 
ı;ı:ruw i tan-ı)nunı!an Hl.9 mc1.re n,~ 

tünden denıectui tckrarlıyaeaktır. 

. k döndürücü bir tczud te~kil eder. işittilklerim.izden sonra şu ncti4 kriyle tnhrlp edilmiştir_ l'.Iıhver J· zrrhlı vasrtalarmm yaptığı ileri h:ıre. -
~lan Tebtırba isUkımıetlnde :eri a. ket ~arahaten akinı birak!Imıştır. * * ccye vardık: Harp tabii seyrini 
tıldrklan ~sna.da btt baraj &tC'Şi de-- Tunus kesiminde tnevzit mahiyette H erkes soruyor: . taıtip ettiği takdirde en az daha 
vam etmekteydi. yeni çarplfillalar SU'asmda işgal etti- - Harp daha uzun süre· iki :;ene sürebilir İngiliz ~·e A .. 

)#. !imiz topraktan ~nlşfottik, cck mi? ınerikan salılhiyctta.r mahffllerl 
Berfin, 12 ·cA.A.) - i\ltrıan tcbli- İtalyan born'Pa u~lBrmdan tnilreı: B u da ayn bir tetkik ve maka- 945 den evvel sulh beklemiyor .. 

'ri Sircna!k.'de. dll~ıan tanll:lan bir kep bTr tet"kfl gece 13one "11! Filip vn le meyzuudur. Fakat burada kı· !ar. 
iıücumda bu1unmu$1ardrr. Düsmarı Iimanlarma kuvvı!Ui Kr t3arruz :va· -· ı· b·t· · B ~ıea l!unu soy ıyC' ı mnı. u su- Du sualler böylece devam ~tlip 
htw~ kuvYetl,.rinin bir hürumu esrı<ı. narak d•rıo1na T• rıhtımlar~ faahı:-t-

ali hiz c10 Jıer yerilc hem her gi5- gidi,voı-. 'Fakat bu rrfinlük en mt'ı· ft!'!da Alnımı ııv uçııkhırı ve ur;.,,J;~ııı- T~ eo1ı'll" etm!~tlr. l'lt1'ıılr\f bl:: ;::r-mi v 
, :ır hı.t .. ryRTıın t:ıırafmd'1n tekiz in- .<\tman han hıt\·yctlcri tarafinıfr n riisliigünıüze. hı:-m de :kendi .ken- him ~nvdıklarımm C'C\-:1p~arını 
.ı;:ili7. av u~a't! dU~tirülmü~tür. hasara uğraltln·.t~hr. dimize sorduk. Gördi.ik1erimiz ve rcrını::kle iktifa €d.iyorunı 
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ASKERİ Y AZIYEt l Karşılaşıyor B U L M 
Rn~yada,. Stailngra~ ve merkez cep. l=ener • Galatasaray ~ı 2 3 4 5 

helerınde şı~ddetli soııuk ve kar fırtr B sı 3 üncllde 1 j-1 r 

A C A ır' 
6 7 8 9 

nalarına ragmen muharebeler devam aş 2 • 
ediyor. Rus ordularınm Stalingrad gerçekten, Fenerbahçe • Galatasaray E-• 
cephesinde mnlrtetif istıKamıetlerden maçlan tahminlerin yüzde dokıamnı ~ 
büyük taarruzla:riyle ihdas etmi..t ol • ve muhammin geçinenlerin hemen hep 4 - • -ı--t--t--
d ki _him b" &- f . sini aldatmıştır. 1 o arı mu tr za...,. :rrsatmı şınr S • 
dilik kaçırımş old'ttl1arma hükmetmek Bu böyle olunca yarınki maçm da• · ~- -1--1--lt-"1""--t 
ıazım geliyor.. Bis 0 zaman yazdığımı:z ha muğlak bir görünüşü vardır. Çürr 6t. 

ı1 da R d d b kü Galatao;aray aylardır büyük rakip. - il -yaz ar us or usunun mo ern arp 7 • 
;:~ae~e;7;~;~~:!:e~~ ~=rab:!k~ ;;ıeb~ar;~~;m;~~~ı:::u:::!~~!~~~ ~ l± .. -.,ı--ı----ıı--t 
sevk ve idaresinin henliz muvaffakr· Bununla beraber teslim edilmesi la· "İ - r j -ı , 
yt:tH büyiı"k btr sevkGlceyş taarruzu zmı. gelen şeyler, orta oyuncusunun ,..-.....;-....:: 

k k etli açıklan BUGÜNKÜ BULMACA 1 örneği göıtennemiş olduğunu kayde· ço uvv • mn genç ve sey. SOU>AN SAGA: ı _ Cehdetmek _ ribl-
derek. bu taarru%U11 neticesi hakkında yal oyuncular, beklerinin de ırayet iyi R, 2 - (tersi u • bir millet. s - ıtıı
kl tef'eddüdümüzii işaret etmiştik. Rus anlaşmış birinci smıf ftıtholcüler ol• ;::m;;, ~:l.kt;n ~m~ir- h~t:aaı~~ i~uca, !.~ 
askerinin düşmanları kadar kahrama~ duğudur. Buna mukabil hafbek hattı mck, 7 - Geni•lll: - binanm bir kısmı • 

d h t · 1 1 t B 1 (teni) TiHyet 8 - Evin tlatü - c!Ansic. ' 
ca döğüştüğünc., kendi vatanının ve a a amamıy e an aııamamış ır. e ~ 9 - Müıude - ıeffaf bir maden. 
kendi reJ'iminin selameti irin sevine ki Eşfak•n getirtilmesi bu hattı da dü· YUKARIDAN ASAGt: ı - Eıkl • bir 1 

" hayvan, 2 - Bir ıe,.hs tlsl • cilve, ı _ I 
sevine can verdiğine hiç bir şüphe zeltecektir. Tersi rabrt - donuk - nota, 4 - Uylnı ,.e..ı. 1 
•voktur. Fakat biiyük aevkulcev. et ta• Diğer taraftan Penerbahce kuvvetli s - Seh•I •tacının meo,.vesi, 6 - Tersi 

"" alafranıra ıukı ı6yli:ren, 7 - Zararlı beze . 
arruzlarda gayenin tam olarak elde bir kaleciye, anlaşmış haflara ve ty! ~ncuklar o:ımSr - aU. manasına, 8 - Serin . 

~k ! l'ktı' lA · t lik verir - bo,.a, 9 - Ytıkıek aileye men edilmesi, ferdin kahramanlığından :zi. n mcı ara ma ı r ve san acıver mu sup _ içki. 

yaae kütlelerin manevra kabiliyetine hacimleri içind~ ka~ı taraf müdafaa,. DÜNKÜ BULMACANIN HALLI 
ve komutanların yüksek sevk ve idare smı geriletecek atak oyuncular var
ııanırtine dayam?'. Bu taarrn:ı:da, Rus drr. 
ordttstımın katı neticeyi almnsma en- $imdiden her hangi bir mütalea Yiİ• 
gel olan amineri, harpten sonra bf• rütmeden maçı beklemek en dof,ru bir 
tün müsbet delilleriyle ancak harp ta• hareket olur. Hep bövle kat?tlaş~rak 
rihf inceleyip ortaya koyacaktır. spor varlığımızı kurmuş ve tekamülün 
Diğer tarafta~ bu taarruzu karşxla.. de .. ~şhca imil olmu= -~u i~i knl~ib~· j 

mak Ye hedefine varmasına mani ol• muzu seyrederken butun dıle'klenmı:ı: 
rnak için Alman ordu~unun g6stermiş 1 en iyi oymyanın kazanması merkezinde ı 
olduğu gayreti de taktlir emek doğru olmalıdır. Çünkü birinin diğerini yen· 
ohrr. Münakalat lmsusıında en fazla mesi yann aksini görmemiz kadar ta• 
zorluk gösteren bir mevsimde, hiç biidir. 
ümit edilmiycn ve ani olarak muhteıo Galatasaraym tekrar sahada görün~ 
1ıf istikametlerden inkişafa başhyan mek kararrnı vermesinden ve böyle 

turnuvalara başlanmış olmaıımdan is• 

SOLDAN SAGA: 1 - Karadeniz, 2 - 1 
Od:oct - ifa, S - Cemile • ad, 4 - Amil I 
leke. 5 - Koca, li - Af - ba~ • et, 1 -
Nara, 8 - Rt1>0 - AH. 9 - Ne - amt. J 

YUKAR!DAN AŞAGI: 1 - Kocaman 
2 - Adam - fa~•. 3 - Ramlı • er 4 -
Acil • b•na, 5 - Dil • ak - oıı, 6 - Elolt, 
1 - lfakat, 8 - Zade • eY. 

Or. NiHAD TOZG 
Cild-Saç Frengi 

ve diğer ZOhrevi hastalıklar 
ı ırumıa !IIıaF MVTA.IJ.A&SIS , 

Puar re Perıtml>dn aıuı tıergll ...... '7-. ...._ (T•*-• _., 

ıı...u..,.,.. --- ~- - •• --·--·-· tifade ederek işaret etmek gerektir ki -ZA yi _ Güzel sanatlar akade;;;~ 
beden terbiyesi teşkilatı her bakımdan 
futbol için verimli olan böyle tertiP" 
leri teşvik etmeli, tertip edenlerle el 
ele vermeli ve sporu her şeye evvelil 
olmaz diye kısırlaştmcı bir zihniyetten 
u:zak tutmrıhdrr. 

Bugün Yapılacak 
Spor Hareketleri 

mimari şubesinden aldlğı.m şebe ı:'!ıni 

zayi ettim, yenisini alacağtmdan es
kisinin hükmü yoktur. ZekAI TUker 

DÜN VE BUGÜN 

Zevcenizi Sevindirmek istiyorsanız 
Kendtnfre (Ona d~I) tıtr PORTI<<>STÜ M al1111z. 

O da oaısıf ~ıt? diyeoeksmlz. Yep yeni bir icat, mutemııdiyen 
i1tüsü ve zamanla biçimi, kumaşı bozulan gündelik elbisenizin ömrü_ 
nil artt.tnıcak yep yeni bir vasıta, zarif ve şık bir möble, !!kin her 
.:::eyden evvel elbiselerini%i gardroplarda sıkışmaktan ve havasız kal

maktan, duvar asktlarmda sünmmekt.en kurtaracak ~glne çare, ' 
Çünkü PORTKOSTÜM elbiseleri havalandırarak, biçimlerini ve ütü
lerini tının zaman muha'fa:r.a ederek tut<ıcak tek vasıtadtr. Bir PüRT-

KOSTÜM hem ~veenizi, hem de sizi dert ve endit«!den kurtartr. 

İKTİSAT VEKALETİNİN 3~02 NUMARALI İHTİRA 
BERATINA SAHİPTİR. 

UMUM1 DEPOSU : SATIŞ YERLERİ: 
Hakkı Kutbay, Ankara caddesi 

'llo. 38, latanbul Telefon: 24133 
~atı9 acentalığı ve ta,ra slparf,. 
"eri umumi Depoya yapılmalıdır. 

$•1'k Puar1 (Pazar d'5 Levan) 
Beyoğlu) 

Lttv.r ma!azu 
Lnal"O Franko 

• 
" 

Bıker mağaulltT'f ve ba~lıea bü. 
ylll< MiSble mııijaıı:alar,ndııı bırlunur . ' - , 

MAKİNİST ARANIYOR 
Kayseri askerl dikim evine 350 il! 400 kuruş yevmiye ile dW: ve 

Spesiyal makinelerden anlar bir makinist alınacaktır. İmtiham Ankara 
dikim evinde yapılmak üzere talip olanfarm istida ile Anlı:arada M. M. 
v. levaztm dairesi riyıısetine müracaattan. (1857 - 2018) 

13- ll- 942 

Sana, hem bir dost, hem bir eczacı sıf atile söylüyo. 
rum. En iyi çocuk maması ÇAPA MARKADIR. 

Kuruluş Tarihi: 1915 

İSKELE TAMİRİ 
Devlet Limanları İşletme Umum Mmliirlüğünden 

Keşif bedeli 21>55 liradan ibaret Gerze tskelestmn ,-aın~ w;ılt et',., 
siltmeye konulmuştur. Muvakkat teminatı (221,62 - iki yüz yirmi bir U
ra altmış ilci) kurustur. İhalesi 23/12/942 tarihine rast!!yan C.aq.ambe 
günü saat 15 de Golata rthtxmındaki Umum Müdürlük binasında topta.. 
nacak olan satın alma komisyonunda yapılacakttt. Şartname .,ıe ~ 

rüatı her gün sözü geçen komisyonda görülebilir. (221Q) ~ 

hüyük bir sevkulceyş taarruzunu kar
~ılaınak fçin icap eden yerlere kafi 
kuvvetleri ve malzemeyi yetiştinnek 

ve düşmanm darbc.-lerini bosa çıkal'lı 
IT12k için en münasip yerlerden kar
flıhk darbelcr1 vuracak kuvvetleri 
tahşit etmek Ye harekete geçirmek 
keyfiyetleri şüphesiz ki ancak sevk ve 
idare sanatini lı:avramış komutanlar 
taralmdan idare edilen, manevra ka• 
biliyeti yüksek ordular tar:ıfından ba. 
"arxlabilir. Biz, o zaman, Rus taarru• 
zunun hedefine vannır:>ma mani olmak 
için Alman ordosunun bilhassa Don 
dirseği ş.imal kısmından Don dirseği 
içine doğru taarruzunu inkişaf ettir
meğe çahsan R:as ordu,.unnn sağ ya• 
nına kar§I taarruza geçeceğini işaret 
etmiştik. Bir ka!: gündenberi gelen 
Rııs tebliflerinden Alman karşılık U• 
arrnzlarmm hakikaten Don dirseğinin 
şimal kısmında teksif eıfümi!i olduğu• 
nu ve burada ba!il ş;ddetli muharebe
lerin cereyan etmekte olduğu anlaşrlr 
yor. Bu cephede mııharebelerin böyle 
bir müddet daha nzayııp gitmesi ümit 
edilebilir. Her iki taraf için de burada 
vaziyeti birden d~iştirecek ıaTtlar 
şimdilik kaybolmuştur. 

Üç büyuit kulübümüz tarafndan 
tertip edilmiş dostluk kUPası maçlarr 
nır- ilki olan Galaasaray • Fenerbahçe 
karşılaşması bugün Şeref stadında ya.o 

pıl3cak ve saat 14,30 da başlıyacaktır. 
Bund'ln evvel, fstanbulspor ile Kasım
pasa, kupa maçı yapacaklar. saat 11 
de de Beşikta-ıla Beykoz huswsi bir 
oyıın oynıyacaklardır. 

SIMHATvelCUVVET 

Merkez cephesinde de vaziyet ayni
dir. Mubarebe1C'f her i1ti tarafm kano 
şılıklı taaT'!'tızla:riy'}e ve her iki. taraf 
için de miı1ıim bir netice vermeden 
devam ediyor. Bu c~phede Rus taar 
nızu ba~ladığı %amm, Almanların bu. 
rada büyük Rus kuvvetlerinin taarnı7• 
larmı karşılayacak kadar kuvvetleri 
bulunduğu zannedilemez. Fakat Alman 
Jar, bn cephede kavvet e1c~i1cliğini bir 
scn~enberİ yapm?Ş olduklan tahki -
mat manzumesiyle telafi etmislerdir. 
Bu <la. şiiphe-ıfa 'ki v~ı"ktile herkes, Rus 
ordularını imlrnya matuf büyük Alman 
taarrmunu beklerken Alınanların ta 
o zamandanbeti bu cephede taarru7. 
değil. müdafaaya karar vermiş oldt•h 
larmı ve cepheyi derirıliVine ve kilit 
mevzileriyle ona göre tahkim etmiş ol 
duklannı gösterir. 
AFRİKA CEPHESf: ~·td'ı:incl fngifü 
ordnsu bir taraftan keşif h:ıreketlerile 
mesgul olınken bir taraftan da yeni 
bir hamleye başlamak üzere l~ırn ge.. 
len hazırlıkları bitirmeğe çalısıyor. 
Bu bazırlıklanı en mühimmi, taarruzu 
himaye edecek ve diişma:n tahldııtatmı 
tı>hrı"be çabşac<>k havn kuvvetini harr• 
kete gedrebilmek kin tazım ge1C'r1 
ı,,.vıı mevıfanlarımn biHin tesi-::ıtiyle 
Hunali, zırhlt ve motörlü kuvvetlerin 
mahnılaıt ft m:ılz~ depolannm tr• 
mini ve sairedir. Srkfzinci İngiliz or
dusu Ageyla hat!mda hu işlerle m~.,. 
gul iken Tunnsta birinci İngiliz ordu· 
sunun da ayni işleri başarmağa uğ. 
raştığx tabiidir. Arkasında hava mey• 
danlan tesis etmeden ve bu !!Uretle 
kuvvetli bir hava yardımına d:ıyıımna· 
dan Teburba ve Cidlya'ya kadar ~ 
lerliyen birnci tr.ginz ordusunun Y~P. 
mı' olduğu ihtiyat'lız bir çıkıntı mıh· 
vere karşılık taaruz fırsatını verdi. 
Mihverin, Tunusta bir taarıuz için kıt. 
fı kara kuvveti olmadığı halde, kuv• 
•etli hava yardımı ile desteklenen 
mihver taarruzu bu yardımdan mah• 
rum kalmış, birinci İngiliz ordusuna 
karşı mevzii bir muvaffakıyet temin 
etti. Fakat kafi kara kuvveti olmadığı 
ic:in. mihver bu muvaffakıyetinden ge. 
niş ölçüde iı;tifade edemedi. . Son gıı: 
len haberlerden, müttcfiklerın kendı 
hava kuvvetlerini harekete geçirmek 
icin lazım gelen hazırlıkları bitirmek 
ijzere o1duklarr anlaşılıyor. Binaena• 
leyh yakında her ikl cephede de müt• 
tefik taarruzunun başlyacağmı bek: 
temek doğru olul'. Ageyla battmdakı 
mihver ordusu. sekizinci İngiliz ordu• 
ımna karşı ciddi bir mukavemet gös· 
terebilccek midir? Bu sualin cevabı 
Tunuııtalrl haTekatm inkişafma bailı• 

d Eg~ er Tumısta. müttefik taarruzu. 
ır. d 1 
kizincl ordunun taarruzun an evve 

~;kişaf ederı;e, coekiT.inci İngiliz ordu:· 
ronun karşxsmdaki m'hver kuvvetlen 
• • mfimkün olduğu kadar ~üratle 
lÇit\ 0 • A 

Afrikayı terketmek mecburıyeti basıl 
elacaktır 

Sabahleyin saat 10 da Şişlide. okul
lar arasında tertip edil en kır koşu• 
lannm ilki 2000 metre üzerinde yapı

lacaktır. 
Saat 11 de Şehir Tiyatrosu komedi 

kısmmda, yardım sevenler cemiyeti 
menfaatine tertip ednen Ankara • !s
tan bul iddialı boks maçlan vardır. 
Maclar bütün gategon1er üzerinde yao 
ptlacakhr. 

Okullar arası futbol 
maçları 

oırunar arası futbol maçlat'lna dün 
Sere! stadında devam edilmiştir Ya
nnan iiç macta Şişli Terakki lisesi 
Vefayı 1-2, Tstk lisesi Turfü;~f:'lk?.yt 
0-1, Galatasarav lisesi Hayriye füe
sirıi 1-" V1'Tlmistir. 

Tecrübeli bir 

DAKTiLO 
Bayana ihtiyaç vıırdır. Tahtalrole_ 

de Sehrlavut han No. 3 e müracaat. 

DS!\-IANLI BANKASI 
iLAN 

Kurban bayramı münasebetiyle, Os
manlr Bankasmm Galata, Yenicaml 
ve Beyoğlu ~heleri: 

18, 19 ve 21 İlkkfınun 1942 
günleri kapalı bulunacaktır. 

• 

• ' • ·.,. ~. .. -..: .. _:, ( • • • ; L.J. - . ... • '.' 

,~~~eyoğlü\~~a~ıfl~r·:: · Direkt~rlüğü . llCi~ları .~· 

Semti MahaOesl Soka§ı No. a CiNSi 

Ayliğ1 

Lira Kr. 

Beşiktaş Sinanpaşa Şair Nedim 20 Dılkk~ 8 00 
Beşiktaş Sinanpaşa Şair Nedim 20 D!lkkAn 8 00 
Ortaköy Ortaköy Taşçı 20 Dilkk~n 9 00 

Yukarıda yazfü gayri menkuller 31/5/943 gilnü sonuna kadar kira
ya verilecektir. isteklilerin 23/12/942 günü saat 10 da Beyoğlu Vakıt'lar 
Müdürlüğü Akarat kalemine müracaatları. (2266) 

Elle Çorap ve Trikotaj küçük sanatkarlar !kooperatifi ortaklarına 

15/12/942 Salı gününden itibaren iplik tev-zline ba,lanacağmdan 
her ortağın hisse senetleriyle birlikte ~san müracaatlaı1 önemle nan o-
lunur, idare Hey6tl N. Rela 

Kemal Güngör 

Beyoğlu Yerli Askerlik Şubesinden 
Subem!zde kayıtlt bulunan emekli ve yedek subay ve askeıi me

murlardan henüz şubemize mllracaat etmiyenlerln ınhht muayeneleri ya
pılacağından ikişer adet fotograflariyle birlikte acele ~beye mtir:'lcaat_ 
lan. .(189Q - 2123) 

VEAIA 

8~~~~~~~~~:~;;~:~.~ 1' A~l1:.~ ASYERCUE~ I~~ ~~şı' 
hastahanemize ait olmak üzere (75 yetmiş beş) nra aylık ücretli C% de UMUMi :MERKEZiNDEN : 
nisbetindeki zammt aynca) bir baş hemşirelik a<;lkttr, 

İhtisası yapmış isteklilerin bir dflekçe, ' vesikalar ve bir fotografla 
birlikte işletmemiz zat işleri müdürlilğüne (taşrada bulunanların tel ile) 

müracaaflan. 
Aranılan vasıf ~ şartlar aşağıda gösterı1miştir: 

ı - Hastabaloe'iltk mektebinden mezun olmak, 
2 - Vazife ttasma elverişli durumda olmak ve 

Mmil bulunmak referans.. 
hizmet vesikalarım 

MfrracaatfaT 22112/94~ ak$amnw kndar ltll'btıl ohtmn-. (2314) 

Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha müessesesinCle 
yapılan aşı ve serum]arın Cemiyetimizin lstanbulda 
Yeni Postane civarında Kızılay hanındaki depomuzda 
~atdmakta olduğunu ve lüzumunda mezkur depo mü-

'7 dürlüğüne müracaatları ilan olunur. I 

•••••••••••••••••••••••••••••• ,•••o••••••• 

i
l l M. M. Y. ISTANBUL 1 NlBMARALI 

ILANLARI: Sümer Bank SATIN ALMA KOMiSYONU 

Yerli Mallar P.azarları 
MüessesesinClen : 

Mı1tekaidin, dul ve yetimlere verilen tevzi kartlariyle mağazalar1-

mızca yapılan pamuklu mensucat dağrtnnında azami verilecek mik_ 

hmn 20 mf'tTo olmayf-o 20 metro muTabba olacağı ta~h!hen ll~TI olunnr ' - , 
Bir Eczacı Aranıyor 

Devlet Limanları İşletme Umum Müdürlüğünden 
Devlet limanlaı1 hastahanesi teşkilatında 140 - yQz ldrk llia ücretli 

barem dahili bir eczacılık açılacakttr. (% zammı aynca) 
Aşağıdaki şartlan haiz olan tsteldllerin en ~ 22.12.942 ak$amTna 

kadar bir dilekçe, vesaik ve iki fotogra11a btrmtt.e ~etmemiz · nt · i~leri 
müdiirlü~e mtıracaatarl. 

l - Barem derecesi unmı ve asket'Ukle ~ll olma!!ın. 
2 - Ye.şı 45 den )'ll'kan "" ist:lhdmna mAm bir ~li bühm'ınamak. 
3 Sıhhati tam olmak, 
4 - Meslek! ehliyeti hakkmda 2 iki kişiyi referans •olarak ~ster

(2313) mek. 

Sahil> v~ Neşriyat Müditrtt: Halil Lötfl Dördiinctl 
Gazetecı1ik ve Nqriyat T. L. §. 'lA.N Matbaası 
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Aağlda cins ve miktarlariyle tahmin bedelleri ve teminat miktar
larf yazılı olan maddelerin ihaleleri hizalarında gösterilen günlerde Sah
pazarında M.. M. V. İst. Bir numaralı satm alma komisyonunda yapıla .. 

caktrr. Şartnamesi öğleden evvel her gün komisyonda görülebilir. İstek.o 
ı ilerin muayyen vaktinde müracaatlarl. (37P. - 2288) 

CiNSi Miktarı 

Ispanak 90,000 

L:ıhana 60,000 

Prasa 76.000 

Havuç 22,000 

Kereviz 14,000 

Karnabahar 22,000 
Mıı.vdanoz 22.000 ı'lernet 

Tahmin 1hale 
ffyab Teminatı gUn saati 

19 
18 
19 
25 
51 
44 

1,5 

Hen!lintn temI
TJatı 8669 lira
dtr 

16.l2.M2 
saat 15 

Beyoğlu Yerlı Askerlik Şubesinden: 
ı - 340 doğumlu ve bu doğumlularla muameleye tAbi olanlar!n rut 

ve son yoklamaları 22/12/942 Salı günü saat 9 dan itibaren başlanacak 
ve 30/1/943 tanninde bitirilecektir. 

2 - Bu doğumluların 4 fotograf ikamet senetleriyle vesair vesikala• 
riyle v:ıktinde şubemize müracaat etmeleri. ! 

3 - Vaktinde ıtelmiyenler hakkında askerlik kanununun 2R50/86 et 
maddesinin tatbik olunac::ığ" (1947 - 2332) 

\. . ·,, 


