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FIYATI 8 L8RADIR 
rAN idaresinden ve bütün kital>(llardan isteyiniz 

Libyad.aki Mihver Son Zelzele orum'da 

MDiver Tebliğleri, Sekizinci Ordunun Taarruza 
Geçtiğini, Fakat Hücumların Püskürtüldüğünü 
Bildiriyor • lngiliz Bask151 Devam Etmektedir 

..................... ,, 
Milli Yeniden Yüzlerce Ev 

1
• Ş~f.. Yıkıldı, 25 ölü Var -
nonu 

Dün Gece 23.45 de 
iKi KÖY TAMAMEN HARAP OLDU 

Çorum, 13 CA.A.) - Evvelki\ 
Ç d gün vukua gelen yer sarsıntısı 

orum an vilayetimiz içinde yeniden insan 1 
Ankaraya Döndüler 

1 
kaybına ve yüzlerce evin yıkıl
masına sebep olmuştur. 

Ankara, 13 (TAN) - Cüm- Bu zararlara dair alınan resmi 
hurreisi Milli Şef İsmet lnö- t nı.ıJümata göre Çorum merkez 
nü, Çorum bölpsine yaptık- kazasına bağlı Lacın nahiyesinin 
lan seyahatten bu gece saat ı '.acin köyünde geçen yer sarsın
Z3,45 de hususi trenleri ile l tısından kurtulan 60 ev tamamen 
Ankaraya avdet buyunnuş- :ı.ırap olmuştur. Bu !köyde 4 ölü 
lardır. \'e 2 yaralı vardır. Kavaklıc;fftiik 

Cebeei istasyonunda tren- köyünün 69 evinden 15i tamamen 
Son lngDiz taanıım esnasında Libya muharebe bölgesind., tal1 rip edilen mihver açü:lan lerinden inen Milli Şefimizi çökmüş, 4 Ü de hasar görmüştür. 

-
SOVYEl RESMi TEBLiGi. 

--ı Londra ,13 (AA.) _ Berlin- bunda Büyük Millet Meclisi Bu köyde de 2 ölü vardır. Hay
Beisi Abdülhalik Renda Baş- van zayiatı da oldukça büyüktür. 

den alınan mesajlara göre Gene- vekil Şükrii Saracoğlu, 'c. H. Mescitli köyündeki evler tama-

' 

ral MontgomEI')', iki tank ve iki mPn yıkıtlmıştır. Burada da hay-
. d ~~- · kull k .. -- P. renel sekreteri, vekiller ve pıya e •uauenıanma s....... van ikaybı çoktur. Çamlıca kö-s t T rr 1 ar d tile ve hava kuvvetlerinin dee- mebuslar ve birçok zevat *ar- yünde 80 ev tamamen yıkılmış-

0 vye a a UZ 1 n an teklemesile El agheila'da şiddet- plamışlanlır. tır.Karapınar ve Şeyh Godinli'de 

Ber•• Alman Zay·ıatı ~.irn!1:.t~:ı:~~şt_:g·h_~:~:~ -Mrl.Feti~fktid;;d;~·. 29 ev, Bazik köyünde 30 ev yı-
kılmıştır. 98 evli Kuyumcu kö-

bir gedik: açmış, ancak bır karşı Çekilecekmiş! yünün 3 evi rnüc;tesna diğerleri 

244.500 K•ıı•ıy•ı Buldu ~la püskür~ülmüş oklukla- Londra, 13 (A.A.) - Fransada tek tamamen y1k'1m1ştır. Bu köyde 
"lDI ,90ylemektedırler. Eğer Ber- a!yasi parti hdasına alt plan Londra• 15 ölü, 9 vualı vardır. 143 hay-
u.ım '8lnin eUiji- gibi GeDHal • P.t.ia .-ejimlrıe -n 9et'meir ,... Yilf Jfii~ft OsnıanCJt kazası
'Montgomery, aahil bölgesinde udiyle urfedilen bir emek sayılmııh nm Do~oga !köyünde 180 .e _ 

S 1 A M••h• M"kt d G • + Mersa Elıbrega'da geni§ bir cep- tadır. B1I parti faaliyete seçince Peo k 1 ·~ . .. v Y
1 

ovyet er yrıca u ım 1 ar a amme heden hücum etmiş ise bunun tain'in iktidardan çekilmesi beklen- .~ mış, dıg~rlerı za~a~. gormüş-
E • cfi R• 'd Ş"dd ti" T 1 · · - mektedir. Bu takdirde kurulacd: Fran tur. 100 evlı Berk koyu tamamen le Gec;ır 1 - ıev e 1 e 1 aarruz arın minası, lngılizlenn Alman mu· SIZ hükftmetl Nornçt~lri Quialinc İll harap olmuştur. Bu köyde de 4 

D Etti ""• M k d B"fd" ·ı· dafaasında zayıf noktaları keş- darni modelinde olacaktır. .:>lü vardır. evam gı os ova an ı ırı ıyor fetmiş olmalandır. 

Charles 
Boyer'nin 
Türkiyeye 
Hitabı 

Maruf Sanatkar 
Memleketimize Tekrar 
Geleceğini Söyledi 
Nevyork, 13 (A.A.)- Radyoda 

'l'ürkiyeye hitap ederek yaptığı 
be§l'iyatmda Fransızca olarak k<>
buşan Charles Boyer, bu güzel 
ınemlekete ait birçclk hatıraları 
bulunduğunu, 1930 senesinde 
Türkiyeyi ziyaret etmiş olduğu
nu, Boğaziçi sulannın koyu mavi 
rengini, Kağıthane ve Göksuyu 
kat'iyyen unutamıyacağım söy
lemiştir. 
Unutulması milmldhı olmıyan 

bu memleketi tekrar görmek ar
Z\ıaunda bulunduğundan bahse
den Charles Boyer şöyle demiş-

\ tir: 
~Okyanus ve harp bizleri bir

.... ~ Devamı SL Z. SU.. 1 

1 
Moskova, 13 (A.A.) - Moıiı:o

va radyosu tarafından yayılan 

!hususi tebliğ: 19 lkinciteşrinden 
11 Birincikanuna kadar Stalin-
grad'da cereyan eden çarpışma

lar esnasında Rus kuvvetleri ta
rafından ele geçirilen ganaim a
rasında şunlar vardır: 

105 uçak, 1510 tank, 2134 her 

B8 Devamı Sa. 2. Stl. 1 

Sırrı Day'ın 
Radyodaki 
Konuşması 

ALMAN RESMi TEBLiGi 
Kafkas' larda Yeni 
Sovyet Taarruzları 

çapta top, 1714 siper havan to- Resmi Tebt.ğ, Terek ve Tuapse'de Bütün 
pu, 28 uçaksavar top mevzii, "lkt d. e·· ·.,,· 
4175 mitralyöz, 311 tanksavar ısa 1 unyemı,ı Hücumlaran Püskürtüldüğünü, 
tüfeği, 4·196.ooc obüs ve. 

20 
mil- Sağlam Tutmak ~erkezdeki T aarruzrarın Kırıldıg"' mı Bildiriyor 

yon mermi. b . d . 
Ruslar, ayni zam"'nda 62 radyo .Mec uriyetın eyız.. Berlin, 13 (A.A.) - Alman or- alınmıştır. Alman. Italyan. Ru-

merkeEi, 522 !kilometre uzunlu- Ankara, 13 (A.A.) - iktisat dulan başkumandanlığırun teb- men ve Macar hava kuvvetleri 
ğunda telefon kablosu ve başka Vekili SLTn Day, Tas~ ve liği: ~~aps~ ~e~~mi~~~. bir Al· k~ra kuvvetlerini desteklemışler
harp malzemesi ele geçirmışler- Yerli Mallar Haftası munasebe- man tumenı, goğus goğuse cere-- dır. Hava çarpışmaları esnasında 
dir. tile bu akşam radyoda bir nutuk yan eden şiddetli çarpışmalardan ~'ir De\•amı Sa. 2. Sü. 7 

Stallngrad cephesinde 19 tıdn- söylE111iştir. Vekil, nutkunda ez- sonra Sovyet taarruzlarını geri 
citepinden 11 llkkinuna kadar cümle demiştir ki: _ a~ştır. Bu ~arruzlar bütün "Baıarı.. Şilebl Mersin 
elde edilen esir adedi, 72.400 ü "Bütün dünya ve insanlığı tur- gun devam etmıştı.r. Limanında Kısmen Yandı 
bulmuftlır. Ayni müddet içinde 1ü feliketlere maruz bıraktığını Teralt kesiminde düşman kuv- Ankara, 13 (A.A.) - Bize ve-
kuvvetlerimiz 632 düşınan uçağı- görmekle elem duyduğumuz harp \retli zırhlı teşkillerin yarrlımile rilen malumata göre, gaz ve ma
m tahrip etmişlerdir. Bunlann ateşi ortasında, sulhün kıymet taarruz etmiştir. Şimdiye kadar zot hamulesi yüklü 1300 tonluk e- Devamı Sa. ı. Stl. 3 ~ Devamı Sa. Z. Stl. 1 14 tank tahrip edilmiştir. Başan gemisi saat 21,15 de Mer-
__ _:_ ________________ -•• '."""":": •• -:.:-::-.-:.=. :;-- Volga - Don kesiminde mahalli sine geldiği zaman makine dai-

i• G. ·s·· ., .. ,. ·:·Fener. M~~~-v«.m Kaldı] Sovyet taarruz1an, İtalyan - Al- resinden yan~n çıkmış. geminin • ar '3' .. .. .. .. 1 .. • maıı kuvvetleri tarafından aka- arka kısımlarile ahşap kunmlan . .. .. .. .. .. ........ . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . 
. mete uğramıştır. Macar hucum yandıktan sonra, ıtfaiyenın gay-

~ .lcıta'lan, Don nehrinin doğu kı- retile geminin hamu1esine ve 
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yısmda düşman mevzilerini tah- teknesine bir zarar gelmeden 
rip etmişlerdir. Esir ve ganaim ıöndürülebilmiştir. 

Amerika ve 
İngiltere intibaları 

YAKINDA NEŞRE BAŞLIYORUZ 

( Yazan: M. Zekeriya Sertel ) 

e lngiJtere harp için •e harpi;en BODrald diin7a lçla nad 
haıısrlamyor! lkinei cephe niçin açılmadı ve açılıunıyor? 
lqilteıede iaşe meselesi nasıl halledi1mif*h'? l.,ıJtıende 
devleı adanılan, pzeteciler, mtitefeJddrl• ae dGfiia1l7w, 
n ae koDQfUyorlar? 

e Ameıribda harp sana,tl msıJ ~r? Amerikada laup 
sonrası lçbı neler hazırlanıyor? Amerika harM ve nDatl 
DMll bsanat'BğlDJ umuyor? 

e Başmuhan:irimiz, İngiltere ve Aınerlcadaki tetkik seyaha
tine ait intibalannda bütUn bu ve bualara benzer birçok 
MUlllerin ce'·aplarmı pek pkında vereeeldir. 

·~ 

!nclltertnln Ankara bilytllı: elc;ial 
Sir Knatchbull Huıesıen 

Kahirede dtvlet nazırlrfı ....,, .. 
sören il. CaK7 

Avrupaya Cenuptan 
Taarruz İmkanları 

Tetkik Ediliyor 
lngiliz Harp Kabinesi, Devlet Nazırı Casey 
ile lngilterenin Ankara ve Moskova Sefirleri 
Tarafından Verilen Raporları da inceliyor 
Londra, 13 (A.A.) - Harp ika- porlarını incelemektedir. Bu zat

binesi, son inkişaflar dolayısile lann iiçü de halihazırda Londra
Yakın ve Ortaşarktaki vaz:yeti da bulunmaktadır. Almanlarla 
gözden geçirmektedir. İtalyanların Şimal! AfribdaD 

Kabine, Kahiredeki devlet na- tardından sonra Akdenizin miıt
zın M. R. G. Casey'in. Ti.ırkiye tefiklerin deniz yolu olarak kul
hükümeti nezdindeki büyük elçi larulması ve Avrupa sahillerine 
Sir Hantchbull Hugessen'in Sov- karşı müttefiklerin bir tunua 
yet Birliği nezdindeki büyük elçi yapmalan imklm da tetkik olun
Sir Archibald Clark Kerr'in ra- maktadır. 

{Günler Geçerken) 
Dilde Tutum ve Arttırma 

Hesaplı davranarak para arttırmak ve mal 
R E f t K sahibi olmak manasına arapçadan "t.ar-

ruf" veya frenkçeden "ekonomi" liflarım bir 
H A L 1 D vana bırakıp Türkçemizddki o güzel "tutum" ke
K AR A Y İimesini kullanmak daha doğru değil midir Dil· 

.._____ de eskidenberi idareli, muktesit anlamına "tu-
tum lu ad8I11" ttıbin vardır. Tutumlu adam ne cimri, ne de huis 
nekes ve pintı demektir: Türkçesi "savurgan•r olan ''müsrif" ile 
"cimri" ortasında iradeli. akıllı ve mutlu bir şahsın sıfatıdır. 

Zaten "\utmak' kelimesini dilimızin zengin kaynaldanndan 
biri olaraJt gösterebiliriz. Bu masdann doğrudan doğru~a bbe 
ltazandırdığı tabirler arasında "deniz tutmak; kafa, söz, bot tut
mak, damarı tutmak, tutarağı tutmak, kin tutmak, bir tarafı 
tutmak, 1'kılds tutmak, ağzile kuş tutmak" gibi neler vardır! 
Sonra: "Tutum tutam, tutalım ki, tutar, tutamak. tuıamaklı ve 
tutamaksız, tutkun, tutkunluk, tutuk, tutukl1*, tutupak, 
tutturmak, tutupnuı, tutkal" gibi birbirine benzemez çeşit çept 
feyler anlatan birço'k sözler yine bu asddan üremi§tir. Daha son
ra ve yazık ki aynı asıldan türeyip de zamanla kullanmaz oldu
ğumuz kelimeler de pek çoktur: tutsak ve tutsaldık - esir ve 
e,saret; tutnak = senet; tutsu - vuiyet, tutuncak - kabza gibi. 
Nereden geldiğini çoğumuzun bilmediği "dudak" kellmesinlıı ..ıı 
- doğrusunu ehline sormalı ama. bence "tutak" olsa, yani "tut
mak'" tan çıksa gerektir. Zaten onu biz, arap harflerile esldda 
bu okunuşta yazardık! 

Şüphesiz ki malda tuıumıu olmak ve para arttırmak fJ1 
huylardan. hatta milli kurtuluş yollarmdan biridir. Fakat dilme
selesind!? de yerh mallara bqı istek ve eevgi göstermek, bunlan 
güzelleftirip gittikçe daha fazla kullanmak, hele öz Türkçe keıt.. 
meleri arttırmak, dilin yıyım bölgeaiııi ıeni§letmet ulual lf
lenm.tzin en bafında gelir. Gün aeçtltçe yabancı IÖZleri 1MJDI• 
bte u IOkup yerlilerinı çolaltarak bizim ve bütün ırkd:aflan
mmn ihtiyacımızı bl'fllar hale getirmekle varlıfımıZ1 sağlamlf ve 
•llımlımtf olacaiız. Dil zıenghılili. ~etlerın en kıymetlisi. d• 
vamlım, dayRnıklısı, tesirlisi ve terefliaidJır. Şu harp yıllarında. 
yerlepnif. ·genişleyip dünyaya yer etmiş ve koca ırka mal edilmlf 
bir dile sahip olan milletlerin bu dilden faydalanar* • hele pro. 
pagnnda alanında - neler yaptıklannı görüyoruz. ()yle bir dil, 
yenilmesi ve terhisi olmayan bir Ol."dwlur. 



z 

~} GE~lf;ii.ıK Kız] 
N o. 40 Yazan: Kerime Nadir 

k ben de bu günlerde her zaman· 
en guıellm... Çünkü lııfım. Ah 

t>yzll. Scvketci:'mi nır lı::adar ındie 
b lemezsin Sen mııhakk:ık Cii

eyt beyi böyle sevmiyorsun.. Nasıl 
lataynn .• 
Feyzll onan sözllnü keserek b:raz 

- Anladık!. Dedl. 
- Al. Vallahi anlomadml Hemen 
r t a mal Beni dinlet. Hem za en 
den b!r şey stiycceğim.. Kuzum 

eyz! sakın bml kırma 1 
cyzinın ellerini tutmuş, boynuna 
malt stlym b'r tavırla devanı C• 

yorda: 

-.- Scy,. Sevketçiğlme llediye et
Jı: için bana güıe! bir tablo yapar 
sın? •. Bıı ona bir s!irpriz olacak . ., 

h akma reddetme!, Kuzum, ea .. 
ım Fcyzicıı:rrnl •• 
Feyd aabrmm tükemlifini anbtan 
r baş hareketiyle gt"riledi: 
- Sen çıldırmı,srn? Dedf. 
- Niçi!l çıldırayım ayol? El:ndcn 

nrça duşmüyor, .. Ne ohır btraı: da be. 
m hatırrm için :yorul! .. 
- Senin hatırın için yorulmak bir 

t'Y değ.1! F kat r;tı "Şevketçiğim .. 
d ğln adam kimi' Banu bir kere dü
nsen e! .• 
- Sen dl!! mi an.'leınln 16zlcrine 

eyu,-orsun?, Dünya yılı:ılsa ben Sevw 
etçiğimdcn vazgeçmemi •• 
- Peki canrm.. Fakat benim de bu 

t:susta sana yarar bir hizmette bultı• 
e lmn hatırından çtbr .• 
Bn esnada odan Rehl ıtrmiıti. Ca

"ldan cımı röı-Br r;5rmc.s bir çıflık Jıco. 
pardır 

- ~r. Sen hill burnC!ı mma?. 
Han! ATflırT •• 

Çocuk filturnı bir tavırla balkon 
doğra lı:oprak: 

- sen·n ırarflamır mr t!liıftnecefim? 
Bak mektep ceclyor ... Dedi. 

Peni Rehlnrn arkasodan ilerlcmi, 
t Cnldatıa ba,t,le b r i~arette bn• 
anarak: 
- Ne nrfı istiyorsan? Diye ıorda. 
- Canım, rıa renkn, ırilılil aarnır-

4!an... Şvket~lflme mektup yuae!afmı 
dar. Hmnr oflana ıuradan alr1er. de• 
dim. Bak ıım11nmda bl'le defni. 

Cavidan sözfinii bitirir bitirmez el• 
lerlnt başına 'Vtlfdu. Bayılrr gibi tuhaf 
b r 'ftst7Ct alarak: 

- Eyvah! DedL Dayıma 1rahvc pı• 
ılrecelrtim, mıut Dm.., 

Ve, bir ole sı"bi bptdaıı dıpTı fır• 

lat!r. 
F~ oi!acta 71hmı blmca balko

na ~. Parmaklıktan aşa!t nrk• 
anş, maytS gezmesine ciden bir ilk 
mektep tabanına bakmnkta olan Re• 

hS.11 kohından çekerek: 
- Sarkma Reha ı Dedi. Düseninl .• 
Bu ihtar 'ocllkta bil~ bir tesir 

yapmı tı. Feyzi Onu b:ıkmal:tan blls
butün mcnetmis g·bi derhal geri çeo 
kildi. 

- Siz kahvaltı etDledınlz Peyı:I ab
la' Dedt. 

G<Szlerl, sene Juaın yiizüııde ve e•• 
biıcslnde dolatıYOrdıı.. 

- Şimdi inecef m yavrıunl.. Pek 
i•tahım yok da-. 

Çocuk: mlınidar blr tal"7.da a\Wlm!'.io 
yor; halinde, yaıımd::ın umulmaz blr 
c ddiyct ve -.. karla: 

- Amma ç.abıık olı.ınl Diyorcla, 
Feyza oııan, bily\ik bir seki ile par 

lryan iri Jrnhve rengi g<Szlerine daha 
yakından b:ıku. Ellerini saçlarında 

r.ezdirnek: 
- Balıçedc:ı bana b raz tlcc'k torlar 

mışmi' .• Dedi. 
Bu sual. Rchhı adeııı cınlandırmı~ 

tı. Xoşnuğa ltazır b r va:d_7et alara.k: 
- Tnb!i:, Diye cevap verdi. 
- Amma. evveli ablanın istediğini 

al d:ı.!. - Devamı var -

Ecnebi Kadınlarla EYii 
Olanlann Mebus 

Se~ilmclcri Meselesi 
Anka.r:ı, 13 (TAN) - Ecnebi lc:ı

dmlıırla evli bulunanlıırm mebus se
çllmcm~i h::ıkkındn Gencr::ıl Kazım 

Karabc'tlr ve Strr? :t~ıı. t::ırilfindan 
BuyUk Mil t Mecll.ı:lnc \'er len tak
rir, telikU'tı Na ye encllmenlnce 
müz kere ed mi~ \C te~'kllfıtı esu
s.iye k nunu uz aykırı gü Uldüğıı 
için redded lm ıUr. Er.cUmen'n kara
n b~ BOyQk Mruet l\teclisfodc 
miizakere ed lecektlr. 

Gök Okulu da Uçuşlar 
Ylf{l)tOyde Nuri DcJnl ğ O k o' u_ 

lunda dUn 6Jleden ronra ucu der -
lcr.lne devam edılm ıtır, Okulun ı; ıl 

talebesi ne b rllltte bu u~u l ra y\ı -
sek m\IhencHs mektcb t lebc•i de tıı
tir.ık etmiştir, Y\ıks rnilhend mel> 
teb' Uılebea ne ucu, ha kınd cV\·ela 
nazari izahat 'lit'rllml \'C 

"'Onra ucu lıır bn 1 nmı hr. 

BUGUKKU PROGRA.1\1 
: .s O Procranıı 
7.S:: JL"<lna•tilı: 
~'.4 O Hal>trlır 
7 55 Orlı:t•ırı 
ız so Proı.,..m 
U 3:J Mildi: (PL) 
1Z.4S llaberlcr 
U 00 TQrkQlır 
ll 00 P-nııı:raM 
U 03 F .. ıı he~tl 
11.45 Orlıeatra 

19 :o lhberıer 
19 ~S TConu,rnı 
20.00 6arkıl•r 
20 15 Rad ıınıcsl 
:?O 45 M lk 
21.00 Ko 11 ma 
"l.1 S So o' ar Pi ) 
:ı SO Konuıma 
t1.4S Orkeaıra 
"2 30 llıbcrl r 
2 4S Kapını~ 

H~euuüil 
Sırrı Day'ın Radyodaki 

Konuşması 
~ Baş t.arafı 1 incide 

blçDmez nımetlcn içinde, üç harp 
yılı gcçırmiş bulunuyorµz. Bu 

adeü büyük rehberimiz. Milli 
Şefimiz başta olıııak üzere ana 
'ya.setimizi idare edenlerin her 

zaman minnetle anacağımız, yük
k ~ mak görüşlü tedbirlerine, 

Türk milletinin birliğine, ordu-
uzun "c bünyemizin kuvvet ıve 

kudretine borçluyuz. Bunun için 
bu mesnetleri büyük bir titi:ı.likle 
daima saglam tutmak zorunda
yız. 

YUJ'idqlar!zn• 
En gcruş 'l:e ;amn mAn:ı tnda kendi 
endlııe yeter ikt s:ıdl blr bütOnllik 

temln etmek i n uzun zamandnnbcr! 
hemen b\ltün ınlll tle:r tı.mı1ından sar-

dllen buyü' emeklere rağmen bu
giln bir kere daha sabit olmuştur ld. 

e! rşsı mUb:ıckle ve mOmıka-

er ınu tel oldukı:a miUcUcrin ikt" -
dl taalJyçUerinden tanı Ye mO.Sbet 

net celer al!nması :r.orlaşır. Bu sebcp-
f! top, uçak ve türlü öld rücil vası

ar hıır olar k gördtiğünıüz bU
nldi harb n yanında a ıl cidali, mu

h rılm, birblrini doğrudan doğruya 
veya b v s1ta ikt' dl kııynnklardan 

mtl ıı ale imkt&nlarındnn m::ıhnım 
etm k g yesine mııtut bir mUcndcle 

nd m ede ediyoruz. Öyle 
run 1 r kJ, aıııl harp bOtün • ld -

E'ti)"le iktisadi ahnda da devam ede-
cektir, 

Ba olşylarm memlel:ellmizln lldl
sadl hayatı {}zerindeki menfi tesir. 
terinin şiddeti J(in g~tlkçe artmak

dir. Bunu bUere1' ve yartn dnhn 
yi.l!ı: mQşkQllcrle ka~la~bflece&!
zi dtı~Uncrek bu h~apla.mltl hıı.tta-

mda v cd nlarımfzla mı,ba:ıa kabp 
erımiLe dilsen vazl!elerl yapıp ,.ap
~dı m!zı ve dahıı neler :rnpmamıı 
zım eldlğinl c!O~nmek mecburiye_ 

tind ;::r.1%. 
önde i~ ve cıJı emniyet olmak 0-

ıt re, memleketimizin, iktisadi 
l er m ülle m cıdelc 

tu 
ol 

1:(ln Jçln b lıca vnzffcl('r!nl t şkil ct
mektcdlr. 

Bu maks::ıtla tak!p ed'len ac;ık H 

dürüst ııyasetin kRynai:rı, :ıdect bu 
devlet ve ba milletin ıımamt men! -
atıerlnin konıntnasr karırısıclır. Cem'• 
,.et -.e ferdin htızcr ve selametl ile ile 
ıili hcrhanci b'r mevzua l ancak bn e· 
mellerin tabaklnıkıı ı:ııvlyesinden mi:• 
talca etm~lı: ırarurcüne b'naendir ki a· 
lınan tedbirler, mavakbt bir dcue i
çin ha zümreyi ve hıtti bülun vatar• 
daşlan geçici ıstıraplara ve mahrumi• 
yetlere ıevlcedeb!lccelı: de ol&al r; yan· 
h: nnlııyı3lara ve hatıl bau iyi niyet 
bnlcmiyenler n istiyerek ve b;lerek 
menfi propııgnnd.,sına yol da açs:ılar 
milletimizin emin ol<,lngumuz an!ayıa 
k bUiycUnt. ve fecJakllrlık lıtslcrine dr• 
yanarak bu ıibl tedbirlerin tatbikine 
den vazgeçmeyiz ve vazgcçmcmeliy!z. 

Yurttac:lanm, 
Karşılaşuiımız müııküllc~i yenebil

mek için, her ciin artan vazlfclerlmbl 
her birimiz kendi ıınhamııda hudutta 
nöbet bekll;vcn fcrarUı ve cesur bir 
Mehmetçik gibi, hod.:5.ınlık ve :3tıhsi 
cndiıclerden uzak ve icap ederse her 
ıeyi fedaya muktedir bir n~kla Japın:ık 
-..c yaptırmak zoranda7ız. 

Kaysericle Varlık 
Vergisi Mükellefleri 
Kayseriden alman haberlere ~e, 

varlık vergisi hadrlıklan tamamlan
mış -.e milkelle!lerln U.telerl aşıl. 
mıstlr. Xayserl merkez varbk versis.i 
tabılkkuk ye~nu 620 bin liradır. Ka~ 
zalarda hcnOz neticeler belli olma
mıştır, 
Diğer taraftan 1unirde de varJ.rk 

verııisl hazırlıklan ikrnal odilmek 6-
zcıredlr. Bug{ln veya ~nn liırteler a-
111acakttr. tıım\rde varlılc vergl.a\ ta_ 
hakkuk ye'künunun 30 ınilron lir~ 
geçeceği tııtımin e4llmcktt:d1r. 

Yurdun d~cr Mlgclerinde de var
bk verıiıi Ustelerlnin bu hafta J~ln
dc na1lab0ccefl Omlt ed1Itnekt~. 

Bir İngiliz Gemisi ~ttı 
Londra. 13 < A.Jı..) _. Am·raıUk <Saı-

IAN U • 12- 94Z 

ııııı~ıııs li> O ' 1 aıııı ,-;~s~~K~~~e:=' İ Bulmaktaki 

B 1 d. d u - ·· G Saray • Fener Ma~ı Yarım Kaldı l Zorluklar e e ıye e c;uncu • 3' 
B• M • J"k K Jd Posta ldareel ayda on dre alt 

Ucuz 
Satışı 

Şeker 
Başlıyor 

ır uavm 1 uru u Dostluk kupaSI adı altında üç ımen akabinde çalman hakemin dıfma Jıcanetli bir bir iıarettir. mHf vermek o.... ortam•ktep 
~nlkl gtın şehrimize d!Snen vau büyük klübümüz arasında tertip düdüğü ile top avut çizgisine kon Hakeınln çekilmesi ile iki talt1m ve mezunu rnOveo:I artyormuı. Bit,. 

ve Belediye Reisi Dr. Uıtf\ Ktrd3 r, cd.ihni~ olan futbol mnçlannın il- muş ikC'll yan balkcm karara mü- seyirciler sahayı terketmlsler -..~ çok tabi bulamıyor. Tramvay ldare:ıl, 
Ankarada B e ı e d 1 y e varidatı_ ki dün Şeref stadında, coktanbet'i dahale etmiş ve o anda bir pe- heyecanlı reçcn bu oyunun netleesı • • hııttl flkmektep mezunu bile 0 1· 
n• arttırmak üa.erc U.bit edilen ve karşı karşıya gelmemi~ olnn Ga- nalt1 olduğunu söylemi~tir. Bı.ı- lınımamış ve iki taraf da :na hakem- ! mıyan insanlardan vatman arıyor, 

i t l tıl d lerinden biri ite maı;a devam etmek 1 bunlara senede iki kat elblH, pal. 
Seh r Neellsln n son.. op :ı.n nrın a Jatasar~yla Fenerbabçe arasmda mm üzerine hakem Samih Du-
k bul dil ı h kk d lllk tarafını tutmam111ardır. • to, kasket, yUkaok Dcrct, atcak 

n e en esas ar a ın a a a- yapıldı ·ve oyunculara olduğu ika- ransoy penaltr çektirmek iste- Bununla beraber tertip beyetinln yemekı bedava ekmek. doktor. ı. 
dal'bma'klamdlıır1ab'görknpneler t~~ıı dar seyircilere de n1.ami derece- miş fakat buna, Fenerbahreliler dl ı; e u ('J' en ır ıs:ıımı ne ı<."e..,n- . ~ verdiği karara göre, Bayramın birinci : IA; fllAn vAde yor da yine bula_ 
dırerek, t:ışdik edilen karar suretle- de heyecan ve zevk veren oyun hakemin karar vermış ~.lduğunu; gününde Beşiktaş, Fcnerbahçe ve bay- t mfyor. Post.ı idaresi mDveallere 
rlnl şehrimize gctirm!şt'r. hakemin knrannda sonradan tE:- vo bu kar~rın arbk degışmemesı ramm üçüncü günü Gıılatasara7 • De- ı ıenedc iki kat elbise vldettl!il 

Bu t rarlara ıtö.fe, Bcledl;::re me-L- reddüt etmesi yü7.iinden bitirile- lazım geldiğini ileriye sürerek &lktaı maı;lan yine yapıl:ıcak ve Be • halde iki eenede bir kat elbise 
bahası et nakliye ücretleri iki medi. itlraz etmi~Ie.rdir. ~lktaı iki maçı da kazandığı tnkdirıo J verernedlöl, mahalle bek;Tlerlnln 

•-•ı 11. 1 -•~ _._ ...... in da de kupayı alacak ve bu hal olmadığı ı blle a~ır ı çl karnesi almala""• m- ne ç...,;uı mış, &UE.o .... , .... u pıın.. l\iaçın taf ilatma geçmeden ijn. Sahada evvela oyuncular arasın -•- _._ ı•-ıy f) ı •· k t:ı.kdirde dünkü Galatasaray • Fener rııCmen nbııhtan akpme k11dır 
vııarhun .... c rnı rn nrına Ş• r:ı ce, oyunun neticesiz. k"lmasına b . ıa:nış olan münııkıı.,aya b1raz son• i 
1 · d b t - d "b- - "' bah,.e meçı tckr~r edileiektir. kapı kapı dolaıan mOvezz"ere a· 
ı sselcrı yilz e e~ en yuz e onıı l h • d' . l r:ı hnkem de katılmış ve "Ben yan ~ 
l'g edilmiş. b:ılıkçı1:mı elli par:ıclan sebep o an n>; ıscyı okuyucu aTr· h kemine avt mıdır, penaltı mıdır? Jffaçın taf3ilatı l ll?r ıı;l karnesi alamadıji ı hatde. 
··erı'lm6•.•- ol~n buz beş kurııe.:ı ,.1_ mııa anlatma51 daha doğru bu- . . 1 topu topu 30 - 35 tire •ylıkla 
• "'"" " " ~ d ye sordum, avt demedim,. demı~tır. Oyuna ıaat tıım on beşte baş :ınma• ortamektep mezunu mDvcuf el. 
'.:ll'llm••tır. Bu arada Bcledi;rc 'ari- luyoruz. Her iki tar fın cnnııu di- Ardı ar •ı ke•ı'lmı'yen bu mUnlka•a· d "' t d afat d .... ~ ... .. an ..,nce geçen er e v e en C!l1 bette bulamaz. Nitekim 35 llra 
®tınt arttrrmak icin kl\bul edilen şine takıp gcrçckten bir sporcu dln sonra her 1· 1·.·ı ta ... of b"ır yana rekl'• csk' F I'- <Hoca) n n e ., ı sporcunıu:r. a " 1 v t aylıkla okuyup yazması olmfyan 
mv'htelir ınmlara ııit bnzt kararlor dn gayreti gösterdım ve 2 2 bern- mı~ vı: hak•m de sahad.~n uz:ıklaş• nılll' ır porc E 'n Bu'"lendı"n hat - .. 

_ ~· ~ ~ " 1 şa ıı u 'mı 1 : harnaı bflc bulamıyor, Bu yth:den 
vardrr. Bu karnrlnr yarm ll:'.m edılc- ı-erlı' [!ı' boz•""ak ı·çı'n u"rac:tıg· t bir mıctır. 1 h- t i'-' d k'k sU'-"t u ~ '"'" 6 u .. " ra arına urme en '"' 3 a ım c• • hamal kadroıru d!irtte bire lnmtı 
ek ,.e d<'t'hı:l tatbikat.'\ g~Uccc Ur. nndn Fenerbahçe knlesi önünde Biıe k tırsa hal~emin düdiik c:alması dilmi:ı ve h:ıkcmin iklr.ci düdii.ü ile t tir, 

Ayrıca. Şehir Meclislnln son lop- olnn bir ~anııııklıkta çekilen şiit bir k:ırnr verınlı olması demektlr ve oyana Galatasaray baılamı:ttır. ı Biraz zRmanın nrııretlertno uy_ 
tnnWıınnda !akir halka kllmür tevzJ kalenin üst direğine vurmuş ka- lddlıısma göre. yan hakemine seslenip İlk anlarda Snrı kırmm formalı ta• ı mııeını bilsek, uktden alınm" lı:•· 
ctnlck üzere t:ıh s edilen 15 bin li- 1 · ·· ·· d- U t k k kendi çaldıfı dudüfiin neye de1ôlet et- ktm Fener kalesine üst üste yııpbğl + rıırlartmızT buoDnDn icap ve 1htl· 
ranm dn lm ice sar!!na Vekaletçe enın onune u~m s, c ·r3 r -a- "b' • t 

1 k 'l l f k t ıi 't t aiııi sornıası Sam h Duramo1 gı 1 bir kaı;; akınla epey endi,e vermı se t yaçlarına tılSre deöl§tlıııek olnıH 
mü•:ııtde edilmi~tır. 
'l~r.n. cnkt.tr. 

Tcv:tlnt::ı ... :ıkınd:ı t>ye <"C 1 m Ş a a ışarıya gı - 0 rna kad r .... ,., •ay•t yı' ı'dare etmı' • S il · tlil knhı"I 11kınlara "' ı 
J ....... .., .. Ot', an cıver er mu .. • mı? Hl9 ortıımektep mezuna, t. n 

mi~iir. olım b r h kemin hird nbire bir Ga • ıec;mekte ceclkrnern!ıler ve Melih kn- ı bu bol, lp;lnln aır; olduftu devirde 
V 1i Ankarıı~. Bel tyede Ihda 

odılen üı;Qncü mu::ıvinli~i de t:ı dik 
etUrmt tlr, 

'de.'nurlarlıı. ekli, dul ve yııtlm-
'ı:-re yanı1acnk neuz ~kt'r " tut rınll 

t eba lan da Vali An~'lradan ,eur
mfşt"r. Şeker' te~iatına b'rknç ~une 
kadJr b. ~lftnacnktıT. 

Belediyenin Cevaplan 
G, zetemlzde 1;1kan bıızt ş!Myct \'C 

dfiel lcr hakkmdn 1 tanbtıl Beledl::rtı· 
ndcn ru cc\"apl rı ııld~ 

Bu heyecanlı saniyelerin he- kınlık ve tereddUt b:ıletl içinde 'kal• leJe ki metre mesafede önll boş ol•• t '\5 llra llo mDvezzlllk yapar mıT 
rak yakaladıfı topa Ustten ı;ekerek dı.. • • 
earıya atmıstır .• 

Ve, o:ıran bUyük bir sürat ile devarrı 
etm{~ fakat ani ol~ak yap lan btr a· 
krnrn Fener miidafaasrnı or1"d n geç• 

: mcsiylt, Cem·ı. topn durdurmadan sol 
b i1 vuruşla kalerın'n soln:ıd:'ln !çeriy 
almıştır. 

T:ıraftarlannın büyük teı:ahüratt ile 
kar~ı':ınım bu golden sonra Fenerbah· 
re epey ac;ılnu5 ve iki ac;ı~· H ll6 ile 
Kiıc;ük Fikret Tasıtaslvle G lat sarav 
lr:ıl ıılne bir <;ok ddıı lnmi,. fak"t or 
t~dan netice alr.mıımı tır. Bu arad 
C:nlatu.,ravlı Hikm t'n c;ı::ktliH 
fevkaHic!e b!r vo'e ~üt d'=eğe 

mıştır. 

~···················· 
Üç Ay Hapis Yatacak 

D[lkkAnmdıı mevcut malt •baa et"" 
nnııdığı için haltkmda trurlbau p

len me urlara rllıvct tekl f ettiği 1. 
ı:in m h meye verllcn Ş ı;llde men
i linl'ı Oh nnes {lç ay hapse mab• 

kilm o1mu tur. 

28 1 J 194" tad!ıl! gnzetenlzdl! "So
kal.hı•n yt~ılım Y.uml r .. dan bnh.,e
dllml t r. TramYay - Elcldrlk clarl'Si 

1 hu kuml:ır ıne•el yle ::ı.c ı;tıl o~mak_ 
t dır. öınmnnü tce~~arl•• blldirdi''m'z a-j C'el :ızede V U ve Belediye Reisi 

15/11 1942 taı ihli gt\ZCl n ı.de lo- Hık t ve ınulııırrir fi ydar R!fot Yo-, Dr. liltfi Kırdar, Ba~m mtlmessillerl, 

İkinci dC'Vred,. Fenerbah e lbrnh'min 
yerine sai iç,. K driyj al rak c;ıl:rnış 

'"' hcme:ı akın geçml!Stir. Galatasa• 
UY mudaf aıımda kes!lip ~eri dönen 
bıt akını Kadri topu yakalamakla t·· 
alemiı Te Xüçuk Fikrete yuvarlad•iı 
fc• lı: lGde b r pasla Fener sa~ çıi(ını 

cok müsait bir ııozi:;yo"a Ptıkmu tur. 
Tecrübeli oyunca hemen fütiınü çek
rr>.İS ve Osmıının plonionnna ral:men 
l>craberik golünil yapmıı:tır (d kika kııntalıırdnki tabldot fiynt\ nntn tat- 1 '1n dU N' t d j birço ~ r.vuk tll\?', merhumun dom.larI 

blklnden bııhscdUmi.tir, Uişterller nı ın::ıı. ecnaıe n .ı ışu.n !llll a- \~ \llnbal k bir hal kl\tlesi bulun- 1) 
tttb dottn ı!Ssterfl•n bntlln y-cmekleri ki ~lnden J,aldınl:ır::ık Tcş<; Jl,lyc ca- mutim· . .AHık11l Adnan Emin, mezarı 
yrmeklc 11 ukelld değildirler. Y ye- ınlinde ruı'1Hl:ll lcılınci' • n cınr:ı Rn_ bııştnd b:r llUtu'. öylemi~ ve mer
cekleri y.,mcl;: mlkt< rınn lir t bldoL me1Uı1!ı:ırın götürül orrd lt aile lıumun ı ıcziyctler ıı ye hl:tmctler!nl 

Bundan onr11 her ki t rafı (ok sert 
lıir ovunda ı?örüyonız. Fenerhahc;e 
h~flrm ilerisi !le gayet iyi anl ~ıyt>r• 
hr, fakat orta muhıc!mler netice al • t.: n f'y t dıişulOr 'eya ill\'e edil r. makbcre,.ine de!ncdılm ı;l r. belirtml~tl:-. 

SOVVET· ·TEBUGi · 
t:1f!' (Daştarafı J incid e) 

353 ü tnşıt uçağıdır. 548 tank, 
934 her ç<ıpta top, 19-1 ağır nıit~ 
ralyöz ve 13B buyük 6'arnyon da 
tnh.rip edfünistir. 1 

Gene ayni müddet içinde 94 ı 
binden fazln diişman subay ve ' 
eri nldtirUlmü .. tür. Bunların be!\· 
te dördii Alman \'C geriye kalam 
<.la Rumen idi. 

Dc:-nzig ve Rouen 
Bombalandı 

Libya'da ki Mihver 
Mevzileri Zorlandı 

Charles Boyer'nin 
Türkiyeye Hitabı 

~ ,. Bas torafı 1 incide 

1 

,t:r. naş tnrnCı 1 incide 

' llerlilıe göre, ~iddetli birjmizd~ıı_ :ıyırı.yo~. :Pa~at. hn?J?, 

l"ngı·ı,·z Den·ııaltıları l .. k'" t'"ldu" ldona erdıgı \'akıt oyle Uınıt cdı·ı taarruz <tr pus ·ur 11 k' · 1 ı ., et· · . " yorum ı, guzc mcm Cı:< ınızı 

Müteaddit Mihver ı Berlln, l.l (A.A.) - ncı;~i tekrar görmek saadetine nail o-
• • • tchl~g'': ~i~ı:ınaıku cephcsınde ş1d- lacagını." 

Gemısınt Bahrdılar ldcth Ingılı.z tna.rr.uzlnrı ~lman Ncvyork r:ıd~osu spikC'rl, kcn
ı.ondra, 13 (A A.l - R~smen ı ?.ırhlı kuv..,ctlcrJ~ıtı hep ~ı~ ara· disine Türkc bıı~aç söz söyliye-

bildirildiğinc gurc Amerikan j la y~ptıkla.:1 ~~ sı ta~rr~ızlar ne- billp söy1iyomiyecc 1ini sorması 
. , t lccsınde puSk urtulmu .. tur. 'fob- .. . cı ı B b bomba ucakları dun oğıedcn son- J . •• •• • 

1 
uzorıno rnr es oyer şu ceva ı 

ra simali Frnnsnda Rouen şehri-ıruk Junan.ı, duşınan motorıze ko - vermiştir: 
ne hiicum etnıişlcrdir. Jngiliz av :~rı ve bır hava alanı, s~v~.Ş u- "Tiirkc•e olarak iki kelime bili-

. . 300 u,..nk 4 5 ~aklurmm: tarafından tesırlı su- 0 d .. <:u· Yaşaı:ıın Tu'"rl·i-
servısıne mensup ... ' , d d'l . t" yorum. " ıı • • ' 

t dd tl M denizi üze- rette bombar ıman c ı mış ır. ye". 
saa mu € e, anş 1 Bı.ı son gUnlerde 'l'unu!'l'la knv-
rindc bomba uc;ıklnrına yol nç-, . ,.. . . . . . ~ ~ım--......... ~~'!'!'!!!~'"!!!~~~~ 

k · · k'l d kumtıslar<lır. ,bettıgı mcvzılerı gerı ~lnıak ıcın ma ı,..ın me ı t o .. t b •t·· t b •! •c;lrmişt r 
B
ir kl. . ı ımu tur l g duşmanın yap ıgı u un eşe - ... ı: g" • 

Fr Si 
~k 

V rsi De 

Tek Bir 
Vardır, 

Gayemiı 

O da 
Müşterek Zaferdir,. 
Londrı, J3 (A.A.) - F'aa ndyon, 

bugUn Ba•ı F an ıa: Afnkaıı umumi 

So carpı~m,ı adr .. o .. "l . ·t· ı'büslC'r semeresiz kalmıştır. Hir Miittefikler tebliği 
diiŞTnan uçngı usuru mıı,; ur. • l l . 13 ş· ı Af ı il rtk i ... 

in havan topu, 1~30 m!trnl,r(}z v~ 850 l\"' tt f'kl .h ., ıı..-mba ··c 4 a\•cı ıı;avas ı:,tru{lu ım uı t-di mış ve • ımıı ı kam ttc umum ... arar• 
. d lı . •. ~ı lk '~u c ı erı - uv v 1 . ·ı . t h . r.h 13 {AA) T bl"~ K tl i le myon ahrıp e mı .ır. ,,.. ts m:ı-

1 
, tank c e geçııı mış veya ıı rıp ga ı, · - e ıg: U\-ve er• 

ıcrkcı ceıi.ıeslnde 2S f :nette r n.. 
den ı 1 llkkanuııa kadar kuv\·etlcrl
rııiz ıııı tank, 550 her cnpta top. 1053 
mitralyoz. ta :riben 'iOOO til! k ve 
S()f),000 obOıı, 7,000.000 dan :!Arla mcr 
mi, 920 krunyol': 58 r dyo merkez! ve 
43 depoyu <'le 1tetlrml:ılerdlr. 2100 
ırubay ve er esir alınmıştır. AJ.,,l mOd 
det 1 'ndc 200 elem !azla dfi~:ın u
~nfı, 418 tank:, s~ı top, 1000 den fıı7.-

lümııta g~~. me keı.: cephesinde ce_ uçağı knyıp~ır. c:dilınistir. Geceleyin Bone limanı mir dün, ileri bölgelerde, duıımanın iki 
rcyan eden çarpısmnlıır esn3.smda A 1- L~anzıg bonıbala1ıdı y~niden bombnrdıır.an edilmişLir. tnnk n piynde taarruzunu tardctmiır 
m!ırlar subny \'e f!t'. olmak ft;: re Londra. 13 (A.A) -- İn.ı;ıllz ha\ yni hava nkım esmısında 8000 \erdir. ı 
75.000 1510 verm(şlerdır. kuvvetlen J>, n:r.ıc ehnnl bon lfardı- t .

1 
... 

1 1 
k bf .

1 
t eril Bir taarruz, \'llmal kes:mdc olmnş ve 

Gece yarl8ı tebliği mnn etmicUr Şehrin ortııs!na y11ngm 0:1~ .a 
0 ~~ - Al r Şl e~ n. eşl~ı~ ik~ başka taarruzlarda Mctzdbap çevre• 

bon baları ıo,ttlmı~t·r. m ır. . ır . m "- c: emz?. ' ;ı.. sinde vukua gelmiştir. 
Moskova, l~ (A.A.) - Soyyet J;eee 

ynr!sı tebliği: Merlı:ez cephesinde, 
Velikfluk! ke.ımlnde Almıuılar Rus 
1:ıamızl~ı'1nı durdurmak i~in boı ye
re tesebbOslerde buluntnu \ardır. 

Rj v bftwnda Alman baUarınm 
t.8. içerilerinde ı;:arpışmalar devnm et
tnt- ctt"d r. 

Soı·yet reteclleri de 
f aaligetiarttırd ı 

1\10 kova, 13 (A.A.) - Rj~· bıılt
sında Almnn hıfidafaa hatlnrm! del_ 
dikten conra yeni Rus taarruzu şid
det kcsbciMiş bulunuyor. StaUngrpd 
çC\rresinde Kn.1lordu :renl i~gal cttlil 
mevzile:- sayesinde bu 11ehlrde sava .. 
şıın Alıntın ktıvveUui etrafındaki 
çemberi ı\lUl\~ daralma>:tadtT'. Sta
Ungrad'da f{mnldekl endtırtrl mahal
le1erinde ve cenup tnrnfiannda sn\'R.. 
şm şiddeti zir.ıdeleşmektcdlr. SQ\..,.et 
çetecileri Alm:ın hntlım gerisinde da
ha f::ızla fmıliyet göstermektedir. Ynl
nfz Srnclemk enresfnde eetcciler 
7400 ~·n unrl !Sldtlrmlışlel', 48 
tren tahrfp etmiıler 'Ve 3 kl\prOyQ 
b:ıvaTn U(!Umnt~fdtl", 

KotelnikorJo tehlikede 
M01lon, 13 (A,A.) - Sta~adm 

eemıbunda. Krasrıodar demlryol~ 00. 
711nda.k! bü,.tik Rn taammı, Kot~l-

ikaTo ıe!ırt f pn ciddi bir tehdit ter 
kil C(!•cck: surette ·ntd\\ııf etmtkte -.e 
'tın !;ehrln Almanfar tarafmduı taht!. 
T8l bel!cn~kteı!ll' 

1kdt11izde batırılan torpil ısabetılc L r lngılız des Si;ratle uçak ala11ları 
L •

1 
. royerini Oran iW'klarında batrr-

JJl ihver gemı erı mı~tır. kuruluyor 
Londra, 13 (A.A.) - İngiliz amlra1• J 'l .. bl• .... Vaıinıton, 13 (A.A.) - Amcd\::ın 

lik dairesinin teblifl: Ş!m:ı1i Afrika ngı İZ resmı te ıgı gazetelerine göre Avrupadakl hava 
istiknmetinde, düşmanın iaı• yollarına Kahire, 13 (A,A.) - Orta şark tel;. kuvvetleri kumandanı General Cıırl 
karıı. Akdenlzde, harokltta l>tduııın liğl: Diln ilerj unsurlanmıı. El Aıe7" lpeıt.z'ın Ce11lre ıelmeai, mUttefikle
lnıil z deniz:altıla.rmın ::ırırni munffa• la önlerinde dilıman mevzilerini yokıl r!n Tunuı uıerlnde hava üstünlüfünü 
kıyttler elde ıttilcleri bildirllmtlçte • lamıya dC'V'am elm!stirlerdlr. Llbn eldo etmek için 1lri11niş oldukları sa-
1;\ir. Bu muvaHakıyctlcr Cumartesi gü· harp bölgesi üzerinde han faaliyeti vaım ne derecede m!ihim atdufunun 
nü neşred len miltlcfik kunetlertn küçiik mikyasta olmastor. U~k sanr bir dcllli addedilmektedir. 
tırbliilndc blldirilmiı olan muvaHakıe bataryaları bir duşman bomba 1'çaiını lnlı tahılın meselemi, ba mah::ırc-
yetlerdcn baıhdır. Bıı çarpıtmalar tahrip etmişlerdir. bede ıimdıki halde hem bir takım fay-
esna.:ında kruvazör h lıne getirllmlQ Tunusta bulanan Gabes'te car n dalar, hem de bir talnm mahz:urlar ar• 
olan bir silihlı ticaret gemisi torpil· baıka hedeflırr, ıı İlkklnun ak~amın- zetmektcdir. 
lenmlıtlr. rla taarruza u~ranu$trr. Ayni ıece, Tqmaıta ite yarı:racak uçak alanl<'• 

Uçaklar tarafından tahrip edilml:ı Napoll yeniden bombardıman edılıııl rrna malik d~iiliı. Blı:crte ve Tunus 
olan b!r petrol gemlııl batmlmı:ıtır. ve ıe-hlrdc yangınlar ~ıkanlmı,tır. uı;ak alanları, mihverin elindecllr. 

J?ransız Güyan'ı da 
Jadakatinl bildirdi 

D, \ ır, 13 (A.A.) - Da kar radyo 

l<r:ınsanın kurtarılmaSI TC nthni z:ıfeo 

rir. elde C fl e"0 

iııtne kıı-ntSJZ 'YC art" 
qz .. fralt cdecc~ini biltl'rmişl!lr, 

Trabtuı,arp açılılanncla bir iaşe ge• Palennoda doklar da hava akınına Almanlınn pike bombardımım uçak-
misi torpillenmiı;tir. Bu g~ml havaya airamııhr. Liman çevresinde bi~k lıınnm mevıilerlmlze hilc:um etmek i• t1Jr Daş tnrnfı 1 incide 
uçmuştur. .KQçllk l>!r iase remisi de ,.anrmlar •e lnfillklar "nllnıa ıelmil" ı;in 25 ili SS kilometre mes::ıfe katet• ve uçaksava:r batııryalnn tarafın-
tol' atl!'ll nır l>atınlmıotır. Ur. m~lerl lbrm celmcktecl!r. Halbuki Al- dan 37 düsmnn u,..aın çlüşüri.il· 

/talyan tebliğlM göre menlann Blzerte n Tunustaki Alman Y 
0 • -

Hal'Crrah Yevmiyelerine 
Zam Yapılıyor 

ATlkaradan bUdirlldlğine göre, me
mur -re mtıstahdemlere verilecek o
lan fevkalAde %atn !lııltlnndııltl 41'18 
sayılt kan~ ek olıttnk fü:ett, M
rlık 'Mlllet Mecllshle bir Uyiha ~
rlhni~. Bu Uythaı!a, biromum har
cırah ~e\"!Tliye1eri~ ,.Ol'!de elli nl., -
betmd" zam ,.arııtma.51 i!IA!rınıektcdır. 
t..A:rlhı. Mccll$ ruıname lrıe 11Unm1~-

~ 

müdafaa hatlanna hilcum etmek frin miiştür. Uçaklarımızdnn 7 si ka-
Roma. 13 (A.A.) - !talyan tebli~i: " 

Dün gUnd!htln !lrenailra c:ephealnde Cezairdcn blkan açıklanmrzın 560 y1ptır. 
düıman kuTVetli bir tanlkte bulanı. kllometro nya daha ziyade mesaJc ka• Rjev'in cenubundn düşmanın 
muştur. Bn cephede tanklana de.tek• tetrneleri icap ediyor. Bundan ili ne• hatlarımızı yarma teşebbüsleri 
tcdiği piyade taamızlan -.una ıetmı.. ticıe çıkar: akamcl;e uğratllmışbr. Yeniden 
tir. Kuvvetlerimiz, kaf1t taam1ca ıttw !lir tek Alman bombardıman açafr 153 tank işe yaramaz bir bale 
mişler .,e birkaç ~slr ele ı~lnultler nın ıöreceli ili ı!Snnek için bizim 17 getirilmiş veya tahrip edllmi~ 
dir. acalınırıa ihtiyaç •ardır. Uçık alan• tir 

Cenup Libya çöl böleninde 11hra lınn1'1' bq}unmaması, Tanuı ~arbinde Toropcz ve !lmen göln kesırrı~ 
ıı:üfrer.elerimizdcn biti bir kamyonet bUy{ik b'r mll~lı:Ul arıetmektcdır ma::ı· l . de düşma ta rnız1 n ı 
grupuna br~ı koymu~. bnn1ardan bir 1 rr. r h uçak alnlarınm ın~a 11 :ı b ;:1 • e~~ ,ı b n k t 
1'2.c;ını ta.'ırip ehniı .,e blıkaçuu dal n1lmı~tır1 r ·~ "'a O a çı mı ır. 
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Yazan: .M. ANTEN 

Dü11 neşredilen bir SoT>"Ct hususi 
tebliğine il5re: Almanar son üç 

hafta l'indc cenup ve merkez ccphea 
lcrindc 169.000 ölii, 76.000 esir, 1000 
ta:y.:rc, 2600 tank, 4000 top ve dlğcr 
bir çok harp malzemesi kaybetrcij" 
!erdir, 

Bıı neUce bbllk b?r nıınraf!~kıyet 
teşkil etmekle beraber kızılordunun 
~enUz mühim bir r.tratcjik zafer ka• 
tanmadığı da muhakkaktır. SoYyetler 
tncak Rjev, Viazma, Smolenıık, Rostof 
tl.bi mevk;::erl zaptettiklerl, Leningr~ 
jı muhasaradan kurtardıklan Don ile 
İ.'o]ga arasındaki ve Kafkasyalaki At
lıan kuvvetlerini tam:ımlyle lm$atmıya 
tabut geri çekilmiye mecbur ettikleri 
taınaodır ki Almanlara altından k:ı.I
l:aınryacaklnn büyük darbeyi Jnılirmiş 
~lacaklardrr. 

:Bununla beraber devaınlt so•:ret 
laarruzlan Aman ordularına büyük 
t;;yıpiar verdirmek "fct onları yıprat• 
ltıak euretiylc ilkbahar taarruzu için 
~andık yapm:ılanna mani olmaktadtf. 
~üttefikler mı"hver kuvvetlerini Affi., 
l:adan attıkları ve ılmalf Afrlkaya M. 
)iilı: mikdarda kara ve hna kuvvetleri 
hğdıktan sonra önrımüzdekl baharda 
ltal:rada veJa Dalkanlard.ı Almanyaya 
tar~ asıl hakiki ikinci cepheyi açtık" 
~n zaman kızılordunun daha büyiik 
t~ kat'i bir taarruza geçmesi ınuha~ 
tak gı"bidir. Kızılordannn bu taarnıs 
çin muhtaç olduftı çok rni'kdıtrda tank. 
laY'YJ.rc ve diğer h:ıtp malzemesi müt .. 
1d°iklerin Akdenizde deniz Ye hava M· 
~İıniye!inl tesis ettikten sonra S'ov::ret 
~llsyaya en kısa olan Akdeniz yolu i-
1~ gönderilecektir. 

Şark cephcııindeld asliert ?i:ıreHtts 
töze çarpan difer bir nokta, Almanla.. 
'tıı. cephe hattı tiZC"rlndekl ıenıtejik 
tıl'Tnetl elan ~e'Mrlerl, geçen sene yap· 
'ı~lan r.i.bi, birer mnkanmet merkezi 
·ı~rak mildcıfaa etmeleri Ye bı:nlardan 
:ııuhasara altına girmlı.ı olanlara b:ıva 
>oıu ile yardım göndermeler! Te bi'• 
t5n Alman kaf"Gt taarnızlannm btı• 
~İlne kadar, l:ı:alonlu taarruzl:ırır.ı 
''llrdurrnrya rnuv::ıffak olamamasıdır. 

lunus ve Libya' da 
Alman byrıaklarmclın ı:elen lıa'be:

k·rc göre: Genem! l\fontı:omery, El· 
aı.:cylıı. m!ldııfoıı hattının sahn bölgC"' 
t nde bliyük 'tank, tııYJare Te piyade 
~vvet!GCiyle ta:ırrnza ~~çmlstir. 

'Su haber lnzln.ı: kaynak1an t;ır.ı• 
tından henüz teyit edilme:niı;tir. J?,ı:. 
~:ıt Sekizinci ordunun taarruz banr-
1ıi:Jarmı tamamladığı umumi bir kana· 
lt halinde mevcuttur. Harp mubablr. 
1'rinin nrdiltleri rn:ılllm:ıta ı;-lSre: 
~oıxımel çok gen!~ bir sahAYt mahdut 
~e!l"'le müdafaa ctUit için İngiliz 
tırblr kollan düşman Jıatiıırınm arka" 
·~rına kadıır ıokularak 'f'e buralarda 
ha%<\n günleree kalarak, müstalıkem 
lııe??.lleri <re mltrbyö:!: yuv.ı1armt ıab
tip etmektedirler. Sekizine! ordtı, tof'a 
t1l: -.e hava kuvvetleTly1e mihver mü· 
d;ıta:umı yo'kfamalrla ve sarsmakfadır 

1lh- Amerl'k:\n mnnab?rlne gl5t"e: 
~ontgoınery, Rommel'in Elareyla mü
~faa hattında ne nıikdarda Te mın' 
hır orduya malilr oldufunu öirenmd: 
itin keşif ta:ını:u:l:ın .,aımr.ı\::nı!rr. 8 lrı. 
cı or&ı r.ıTrmda. ~ne kendhıd~ baho 
lcttireceltir. 

Difer lıir mtıtalean cöre Cfe: 8 ind 
•e ı inci crdıı.tanıı taarruzlan ayni 
~manda başlr1tt1jbr. Çiinkil bıı su· 
tene milıverhı bilhassn ban kuvvete 
lcrı fkiye aynlmı~ obe:ıktır 'f'e ı inci 
Crdu Tnntıstald mihver 1r:u.V'f'etlerlni 
boz-ı:una ui:radığı ttılı:dirde Elagey1ada· 
~i kuvveler mnkavemete devam etmıı'k
•iıtn rerl çekilmek Ye alelacele Afr:. 

j tllYI terk~tmek 2:Qnmdn salaqılı:lat'dır. 
'IlınM ccphes!n.!e ı:nftttetl'klerftı b .. 

tlrlıklannı tamamlamak için, yant 
r~heye yaktn yerlerde çolı: milı:darda 
ha.'°a mcyd:ınlıın tesis ve teçh?ı: etmek 
'°'! büyük ktıvveUerl teksif etmek için 
bü~k gayretler aarfettlklert hlssedil" 
?:ıcktedir. Blrind ordunun hanf öncü 
~11'\>'V~tıcrlnin 'hava yardrmt obneksı:zm 
l'tburba'ya kadar fier1eme1ert Tunus, 

nizcrte ve Sicilya bava ilslerinden i!9 
lifad~ eden Alman lravvetlerine karşı. 
taarruza geçmek tmklnmı vermiştir. 
~akat mn1verin Tunus • Blzerte • Tı.>• 
~rba müsellesi içindeki dar sahada 
bu'liik kuvvetleri bulunmaması, 1 inci 
0tdıınnn ISncll kUVTet1enne karıJt bu 
~a~ taarnıztı devam ettirmesine ve 
t:en;sl.-tmeııine müsaııde cıtmemistir. 

lı\l\ 

Yenl Mübadele ve 
1 icatet Cereyanları 

Askeri iiei'cl!<DB<Der ~ 

Bugünkü Durum Daha Bir Müddet Mevcut Vaziyeti 

ilk Pearl Harbour'un 
Yıldönumunde 

Amerika ve Japonya .. 
Muhafaza Ederse Yavaş Yavaş 

Olacak ve Bütün Şimaf i ve 

Yeni Bir intibak 
Cenubi Amerika 

Bir 111 evvel 941 
Birincikllntm:a. 

ınm yedinci rl!nil eıı.· 

bahle,.Jıı P~arl • Har. 
bour harp limanında 
iemirll bulıman A-

r - YAZAN:-, Mihver arbdaşlan 
' hararetle teşvik e

l ı dlyorlardı. Almanlar, f NECATI YAŞMUT 
1 

Staligrat istlkamea 

Yeni Bir istikamete, Bir Otarşiye Gidecektir 
f tinde yaz ta ar nı.zıı 

yaparlarken Japon· 
merik.a donanmasına :rilderce Japon 

Bu muharebe ZQr şq.fhalarile vad ihraç edecek durumda de- tayyaresi baskın şeklinde bfr taarruz 
uzayıp gittikse dünya clro- r- y AZAN : -, ~ildir. yaptılar. Ame:rih1ılar, bu taarruzda 

nom_isinl .. yeı.1i istik.ametl_c-Te yÇi- ; H .. •• .. : :Maamafih Latin Amerikalılar hasara uğrayan gemilerinin cins ve a• 
ıt iht ll ~ Sukru BADArı...• dedini mümltün olduğu kadar ifşa et• ne ımcsı una erı gittıkçe ço- ~ • ... l:il n 5 kendilerini :vine talihli savmalı-

ğ_ 1. E ı ~ 1 - J mı:miye çah~trlar.. Fakat harbin ilk a;r 
1.UAyo.r. skiden birbiri ile mü- i : dırlar cünkü asıl mahreçleri he- !armda Amerika donanmasmm mu• 

nasebette bulunan ınemlcketle-ı - •wwww ' ' ' -· ıınen ta~am.ilo hkand1''1 ve bütün harebe sahnelerinde hlç görünmemesi 
:ın al~alan~ ~llerin~e olm~yan 1 de .. ~ay~!•m_dır: Dunfarın ~a~ii iptidai mndde:leri koll;n üstünde ve Japonlann her istcdikl~rl adımı 
omillerın tesırı altında, kcsılınl:j muş~crılerı hı:men hemen bulun t;ala.r~k çürüyecek i,ken şimal 1ı::ol'larını sa!faya sallaya kolayca ihra~ 
bulunyor. BirPok mü,stahsll ili- Avrupa \~ Japonya idi. Muhare· J • ;....,tlatl ım· tir hareketi yapmafarr. Amerikanın ifıııı 

"J b b ik. el.. .1 d L"t· A 1emşerı µu anna ge ı:ş • 
keler k.adim müşteri ve mahreç· e _u ı . unya ı e c a l~ • Cenubun kalay, bakır, petrol, ,.b:J:ıedi~i hakikati ortaya koymu$tu 
leılnl kaybediyorlar hrubukı,· rner.i.kaıımın alfürnı:ını l<c.smıstir. k k g da dd 1 . h ps· Amerika donanm:ısrnm uğr;ı.mrş oldıı· ' H • . . . . • • . ·auçu ve ı · ma e crı c ı 
mallarını elde etmekte devam et· atta dencbilır kı, §imalı Amcrı ' .1 ... li h ....., g etl : yar- iCn zaylat mühimdi. Asıl mesele. Ame· 
·• . • k "] b .l , J I· vl ~ m~ n a~I.' ayr er,ne n'iran•n, bu ağ!r zayiatı ne kadar %:>• 

t udermden, şartlar ne olursa ol- a 
1 

e ~ e ~u' asrı~; ~0•• sn~ nı:: dım edecek mevad olduğu için m1lnda ~elafi edebileceği. bn müddet 
sun, yeni alıcılar, yeni piyasal::ır v~ tehlik~ız degı.d:C, çu~u holayldda satılmaktadır. F~at ~arfmda m~ydanı b~ bulacak Japon· 
aramak ve bulmak zorundadır- mıhver demzlatıları ta Amcrıka meyve, kahve, kakao gibi meva- larm mtlV::ıffakrvetlerinden ne ötçnde 
lar. Böyle yeni unsurlar elde ~yılarmı •bile rah.-.t~ız ~tmekte- da Birleşik devletler şu dakikada iııtifude edecekleri Te tıarnı?:larmı 
edilince yeni ticaret ve mübade- dır. Buna rağmen Bırleşık dev- çek muhJtaç oldUkl::ırmdan bunlar hans:i 'hudutlara kadar götilrecekleri 

1*: cereyanl~n ba~ıyor demektir ;etkT.ir~ eski t~care~ ccreyanlnı:nı beyhude yere elde kalacağına ar·' kevfi:reti idi. • A • 

iti bunun kohne adet, teamiU ve _ı;:en~lı,~ıne çevırmcgc muvafakat tık istihsal edilmemeğe b~~!amış- J:ı~nlar ~tyeıtcn nı:~mı ısttfade-ye 
alışkanlıklıın ne kadar yıkacağ! el:iınl ış!ı~ .Dul .suretle Cenup dev- tır. Hatta ePm hültumetl pamuk cailı1~ arbo. ~rlçok kalet'llen V:~ı~t1arrf. De. 
pek 11-tır I!nlbukı· tı· ., t · et crının rnr ve kazanç bakı· . . d . d b .li b ıı z erı, :;-dz an ıec ı er v ... e e • :-. 

• aç ~ . ·... c.-re ıs· . . . ztraatm~ ~vam c e ı rı;e unun rM~n nptetti1er. Vftıklardan ufu!ı:Jııra 
tikrarlı bir duruma en ziyade mındı.m l1allcrı acınacnk bı.r de· illetini bu maddel'lin harp sa.na- 1 d 1 z f 1 . bil ,.,_10~n k -

b . ~ı d d ~ ·ıd · E l t l · ""' a 1 ar. a er erın yuıs v. , l!n 
muhtaç olan ır u em ve hayat rece. 0 c:;ı ır. 's 1 .ım ve a 1~1- yiine yaramasında \'e bütün mah di ümit ve havallerl:ıin vü~atini de 
tır. Her giln veçhe değiştiren, ~at fıyo.t~n dolguı:dur .Dola: ~.le sulün toptan Amerikaca s.--:ıtm a- ~ec-t1. Ve bn zafederin nesesi onlamı 
huy bozan sarsınt.rlar çok mak· ıfade edılcn kambıyolnrı dtı§Uk lmmaınnda aramak 15zımdır. Bu· r-nl: fhtiTath bilinen erMmharp heyet~ 
bul gö?ü.lmez. değil bilakis yüksek ve caulıdır, na mukabil Vaşinrrton gelecek 1erine ihtiv~th hesaplarını da urınttur. 

Geniş ölçüde bir misal alncaik fakat sattıkları ipticlal. maddele- yıllar için ePru'da ;amuk zeriyat ım. Amerika •• tl?~anm~::m~~ uğradı~ 
olursak Cenubi Amerika mcmle- rin karşıhğı o-lı:ırak makinet Pla- .5ahasınm azaltılmasını istemek- ~:ı"1:lnn t~Ufısı ıcı; yurütulen yanı:_ 
ketlerini ve bazı Asya parçala- mul madde kömür tedarikinde t d. B .. t"" d ddclcrinin "ıesaplarm en :Tan ı$1nt, Japonn Yll , !. _, e ır. u un gı a ma rfıttii. Amcdka donanmı.ısmm. artılı: 
rını ~östcrmck kabildir. pc~ c_ok muşku..ı.lere u:<rramakta- s::ıtı.- az-1·mışb..... Kahve, ~ker, 

- ~ - ,.,. ill1 - r O'kvılnn'."tıl ıı:örünmiyeceP.ini ıövUven * * dırlllı. Amer.iıka, harp gayretleri- mu~ bu k;ılıild~enclir. An4~ılı- harbl Vıı-:ingtona, Lı>ndraya götüre-o 

Cenubi Amerika memleket- le, yüklü o1tlu6ru için ne makipc. yor ki, ''stratejik" olmıyan nıah- ~ ... lrlcrtni if.dla cdt"rı söz:cül~r r;unnr e•" 
lcri en geni~ iptidai. ma.d· ne kömür ve ne dahi mamul me ... sullcr satılamamaktu ve bu yüz- ti. Dcmei: ki. Stılh ~manı Am~ri'kld:ı 

~,......,:-----------------~;..._ _________ den müıstahsil zarar clmcktedir. b!r colr ttıtUslar bulnndnran, bütiin A-
men1:;ı ı:anariini, inşııatmt, Amerika 

General Aleksande·r ve . 

General 

General Alcksandcr General Montgomery 

lnghlz kuvvetlerinin El Alemoyn'· j 1918 mütareke-tinden •otıra Hindiıtıı• 
de baııtyan ilk taarruzları muvaf· run şimaU ca!'bi hududuutla hlzmet 
fek olmuı ve Gl, Rommel kuvvet. etti. Şimdi do orta ıark ordutann!ll 
Jerl bOyDk kayıplar ve fedak2rhk· b<ışmd:ı. ol:ın Genr.ral Ale:"tandcr Rom.. 
l.ar netlce:sl E;I Akey!;ı'yıı kadar rl· mel'e karşı müttefik kuvvctl~rir}i idare 
cate mecbur edllml~Ur. Bu ı;ıet!cc· etmektedir. 
yl latlhaalde lnglllz Orta Şark kuv-

5eıctzlncl ordn General Monte-omC" 
ry'nln idar~nde olarıık düş-

.)/.. Jf.. tekniğini ve en~j[s!n! senel~rce yakın· 
Böylece Cenup Amerika mem rlan tetkll: t-tml,-e rat.,,an Jııpon7a, A• 

leketl€.'ri k~ndilerint ~.imal merilı:aYl hiç tnnmı~mıtb. 
Americlknın isteklerine ıtydur· * * 
mak zorundadırlar. Tabii m.ah
sı.ıllli!dnden nncuk Nevyork'un is
tekleri geUş~biiecc.k cli$erlori ise 
kısırlığa mahkum bulunacaktır. 

Ekonomi hayatının bütün si
yasi düşüncelerin de üstünde 
o·lduğu düşiinülecdk olursa Ce
nup memleketlerinin nasıl bir 
bağlıhk ağı icine <lüsmüs olduk. 
lan açıkça gÖrülür. BütÜn nıah
suliinü ancak bir memlekete sat· 
:mnğ:ı. ve bütün zanıri ihtiyaçları· 
nı karşılayaca~ :rµev~gı yine 
ançak oradan almağa mahkum 
ol~n mı,mldlçetlçrin diğer me:sc
le 1crdc ne tjereccyc kadar hürri
y~tleri.pi kullnpacçık dıırumda 
t.ulunşc4klar1 cidden .sorubnağa 
c1cğcr bir şı.ı~l mahiyetini alır. 

A merlka. krndi kodretine karısı. 
c'IU~mnrn btı aihr gafletine 

:tlt müsbct c~nbı Pead " l-hrbour b!\~ 
t.mmClcrn attı ay f!onra Mercsn ı!cnl.r 

'l'ltlb~re~'nde verdi. Jaoonva bint! 
'ffisrrch. Birar yerl:\de sıı\landı. Fıı1rat 
""~km Vlll7f?Jl!k. ur.ak adalan t"gal e•• 
me1r ht!~cranda k:lzatım~ olcln~u bil· 
vük 'tt la$?'T'tICt şöhretin nihaveti Jel• 
~H?lne maıı~madı. 1stiknr.ıet deiZiş~r. 
di Batr okva.mısu her istihmette da
l:ı~ Jannn filolan y;mlarmıı vinf' 
trklnn hklnn dola taflt gtmilerirıi 
.,far.ık Jlıfirhvay 311-ıı;yruı V'C'l V"'fl~iler 

"lt'titt mn1t'lm. Mithvıt?•in i11~111i hıı-

'herln; lıl".k~iven J::ı'Oôn h:up limanlım 
h;ııtm:ıktan lrortu!abllen .Tapon ~tm!l~. 
.. ımn nmro ırmnro olınuı; tcknrleri.,.. 
1 .. arn ağır limanlara d!indül:krinl 
<rÖ\füilC!f, 

Knrada da Janrm tarırnı:ı: kolfan her 
:.,t~ıımette oldubı yerde durdul.,,r 
r.'ünkü ıınıı vat.ınn:ın binlerce kilomet" 

Arjantin hükUıncti de bu u
mumi kaidenin pek dı~ında de:ğil. 
dil". Ji'ilhnkika buğday ve mlSlr "e t1l!'.3'k ce-phelı-rde taarnıza devam ;. 
tnfthSulÜnÜ Şin.ı,ali Amer.İkaya ..Y,, ornulım m::ıb:eme. taltvive VI" mıın• 

ln '"1lkat ilıtlyaemı d~i::ı: n:ı~livatlvle tr 
vermekte etini de giltereye he- ..,m etme~ ~;ır!tt. Titı n:ı1tllvan hlma,,,. 
nüz s~tabilmektedir. Fakat nak- ıı:-m de TT1nharebe fiJol"" ttF.?mı!t 
liyeı milşkülfıtı her türlü ümitleri 'RııThulti M,.rcan 'f'e Mlrlwa'f' den; .. 
ktracak mahiyettedir. ....,T!h~rf•h .. 7eri JaflOn don:>nmas1nm tı ... 

Bu durum daha bir müddet bu Hm Mllrrnfl~t'i'I. Jatı0n Hnavit ve Jınm-
o1ı!nİ7. l'rn;:!ı'lti lm 7;ıvi:ı•1 !:Üratle t .. ıı;fı. 

Ye mulrt .. ı'liı- t'!e~!Ml :Taoonva m\tı111f;ı· 

o·ıı c-ekilmek mecbı:ırivetini &"tirdi! y,,. 
lıı:ıt ıtnA vafandıın. nakllvatr en kolııvı-" 
ve en Tıt~a ıroMnn temtn edehltt"rf'lff 
l-ıir ee:ıhe füıtiit\de mQttdiklere hUctı
nııı nhr ... tt .. n_,I. li;-:~c;f'n hn lıilrumıı nm1 

yanıq SibirJ'll hudııtlım üııtünde 
büyük Rus birliklerini işgal etmesi 
hem Uçlü paktm menfaatine, bcm Ja
pcmyanın içine düştüğil müşkül vazi• 
:retıı naı:aran tak1p edilmesi Hlum ge· 
len en elvedıı11 yoldu 

Japonya, Sibirya h~dut!armda tan• 
şidata başlaqr. Don havzasında bı:ıh• 
rantı safhalar geçiren ve Sibirya hu· 
dudundak! kuvv1terlnin mühim bir kiıı• 
ınmı Avrupaya çekmfş veya c;ckmek ü .. 
zere bulunan Rusyanın, bıı tahşldata 
ka~ cidd? bir end!şe duyacağı ~şi. 
Hrdı. Avnıpaıia ikinci bir cephe a· 
c;Ilmama91 yüzünden harbin bütün a .. 
ğırlığrm omurlarında hisseden Raı;ya 
için bir de Slbirya ccphesl çok !azla 
gelebilirdi. Belki o zaman Stalingradm 
meşhur müdafaaSJ bile btı kadar mu• 
vaffalnyetle ba:ıarrltn1' olamazdı 

Fakat. Japon sözcülerinin bir' daha 
bab okyanusta görfinmlycceğini iddia 
ettikleri donanmayı, Mercan ve Mid· 
way deniz muharebelerinde kend\ do
nanmalamıdan çok fazla za,yiat:ı ağr:ı• 
dığıru iddia ettikleri Amerika donan· 
masmı S:ılomon adaları öniinde gördü· 
ler. Amerika donanması yalnız Salo
ınon adaları önüne gelmekle kahrnıdı. 
Bıı ada!ıın hgal etti. Japon filota· 
rıoı, J:ıpon bava kuvvetlerini ve Ja• 
pon naktlyatms ba adalara giden yol• 
lar üst!!nde aylarca teşbit etmesini 
bndi. Ea adal:ırm etrafında i!ç ay i· 
c:inde dört be, denlz muharebesi ol
du. Ve her rmıharebede Japonlar kıı• 
rancjıklannı iddia ettiler. Fakat Ame
ril;a do;ııın!IlaSl hill Salomon adalan 
ertafmda ve Amerika kuvvetlen de 
Salomon adalarında duruyorlar. Ve 
Japon donanmasr, Japon hava kuvvet.. 
lcri, Japon nakliyeleri arllk $lblrya 
lmdud\lntı 't'lnutaea~ derecede' bu adıı• 
lann yol-ıı iist\inde me§gul bulunuyor 
lar. ,,. ,,,.. 

p eart • Hıı1'bour ba.sJmıınm birinci 
yıldöniimll mUnasebetile Amerika 

babrbe 1lutn, btı baskında Amenl."ll 
do"-nmasmı:ıı nÇramıı oldnf.ıı r;ayintı 
besnıClt i!şa etmiştir. Bu ifşaattan an• 
tıyonız ki ~klz nrhh, yani Amerika 
l:arbe c-lrdiii zanıaıı me'9ttıt nrblıta· 
nmn tam yam·ı bıuıara uih'ımıırnr. A• 
merilı:adan başka hiı; bir milJet bir 
~eno !cinde bu ani xayjatm altından 
nllı:amaıdı. Buırün bunu ifp eden A• 
merlkanın, b'u i!,aııttan biç ı:elı:lrımiyı:

cek k:rıdar kendisine giivendif! •e do
'lan.ma sm;n Pearl • Harbour baskmnr 
dan cvvetkl va'Z'iyetine nazaran çok da· 
'1ıı kunetli olduğu aşikSrdır, 

Nitekim Va!öingtondıın gelen haber 
ıer son üç hafta içinde deni;e ilç r• 
c:ak cemisinb ve elll iki bin ton1uk 
bir :r:rrhlırun fndirildiğini ve 11on yir
mi dört saat iclnd.e filoya fkJ ııcak gC"' 
rııisin'n dah!l olduğunu bildirdiler. 
lllr iki ay kinde btJ tlc; tıÇD.k g~ls'• 

"in de rt!oy3 dahli olac3ft ve bu mfld
"lct nrrmıt~ da bıiska uc;ak ~emllerinin 
rienize !ndlrllcceği ısfipheııizdir. 

Japon..,.a. ?ı~r batan gcmiı:inin yerine 
venfsin.I 'koyabilmek tein disirıi tım;ı

&ına tak-ip ırcc"' tri!ndUz ı:alt$nrak za• 
"İ::ıtmr ımcak tel!rt edeh!Ilrkeıı Amer!. 
bı h~r batan ~nılnin nrine ıkla dnı-
ımnhık nren bir slirat1~ ijç dört temi 
birden kovuvor. Jarıonn, c:ok nnhs 
bir hesapla 1renı!f takMmın ve "-ıtdı-r. 
t:intn çok üstünde blr yan~a. gtrc!I. Bu 
wt"11T ll~"~,..,,:ı-:m,. ı,,..lr~., 'V'fl'lrtttr. 

vetleri Baılcumandanı ile seklzln<ıl 

ordu kumandanının mllhlm roJ!erl 
olmuıtur, Bu ltfbarla bu iki ıahı:ın 
hal terc:DmelerlncJen bahsetmeyi 
faydalt bulduk: . ,,.. man mcvmlerlne saldmyo-r. Kendisi 

logiltcrcnin Avrupa fstf11sı 1çin en 
milsa!t noktasr olan ccmbu şarki sa• 
hasmın ba3 kumandmıdtr, Yani Oeıo 
neral Montgomery taarruz adamrdır. 

vaziyeti muhafaza ecle!'se şüphe
siz yavaş yavaş yeni bir intibak 
olacak ve bütün Amerika, simnli 
ve cenubu, yeni bir istika~ete. 
bir otarşiyo gidebllcccktir. Bu 
muharebe uzadıkça milletlerin 
rnukadderatına lıer sah~da yeni 
istikametle'l' göstereceğe benzi· 
yor. 

~1 .. .S:a -. \1"' 1.., ~ 1 ~&: .. _..n ft ._ ........ ·- ........... ............ . orta :ark orduları baı kumandanı 
General Alc:xander timdiye kl• 

ch\r tallin hakketrlği iltifatına n:ıil ol
dıı. Kader en mfiııkül zamanlarda ona 
hryanet etmedi. 

Bir ,ok cephelerde harbettl!i halde 
bn adamın elli YB!51nt teeavilz edebi!• 
rncısl fyi bir yı!dı:z: altında doğduğuna 
ıılSmettlr. 

Tasmanie peııkopontmn ofln otan 
General Moııtgomery daha rnı:ııleğlııin 
baş1angıçlarmda bile lmirlerlnia dtr 
lcatlerini celbetti 

Ba mukemmel bir ham t~kıu1'çiıi 
hedeflerine doin'u nnırleı yftrCmektt• 
dir. Ve son harplerin cehennemi kar• 
gaşalıklannda ı::ınıxlmaz bir Jiik1lnet 

General Alennder, cehennem haline muhafaza etmektedir, 
gelen Duııkerque knmlufunıı en geç Genera] 1908 de kaymakamdr. Bütün 
terkeden son adamLud.:ın bindir. harbi yaptı ve iki defa yaralandı. 

Son MMt a~da Gcrıeraı Aleıran• 1~19 da b!r Rtn'3yal silllıendaz ta• 
der rıelı: mü~kUl ~artlar içinde olarak btınma kumanda dtl. 1938 • 39 da 
BlrmanY!lda faik Japon kuvvetlerine Filistinde bir fırkıtnm üa-:trnda bnlılrı• 
kam h11rbcden İngiliz ku~etlnln ha• dn. 1940 ta Frann bueUt:na fııttrak 
ımda. buluna.yordu. General Alc:<\an" ederek İngiltereye avdet etti. Kendi., 
der ... ın tali c-a.zelliğt bir defa daha ısine cenuba şarki mmtakası kumar. 
kc.'ldini ıöıterdi. Birmanyadaki Iiint ıfanlı~ı tevdi o1u11du. Sekizinci ordu
ve İngiliz kuvvetlerini bütün tec;hi:ı·:>• nmı başmda olank orta eıırkB vasıl 
tiyle çıkarmıya muvaffak oldn. Eğer olur olmaz E l Alemeyn cephesine 11:lr 
yağmarlar birkaç gün evvel başlamış ti, zırhlı knvvetlerl teftiş etti Te Ge
o!saydı geçit yerleri, yamaçlar rlcat neral Feyberg'le beraber Seklztnct or .. 
edilemiyecek hale celecektl. dmmn pl~nlarnu lıaztrlamıyıı başlııdı. 

General Ale:ıcander'in bütün mesleki Ondan sonra. hndudtın ileri cephe· 
muvaffakıyeti ?JUnunln hlı1asa edilir: sinde ttran bir teftfşte bnlandn. Ku. 

Mcharet ve baht, mandanlarm1 böyle vazife ba1mdı ga,. 
General Z4 yaşındayken bir tabura ren bElHtn zabitler bir ağrzdan: 

kumanda ediyordu: 4Z YHmd3 fırka - 'Rn adamm mııvasr ktın-.. tlföır 
\.-o.mandam 45 Ylimda erkim harbiye ftct!'fılr: ne fıttoa\~ni hiU•rıf'f n .. dnf', 
reisi oldu. Bn atı.retle tnıdlh: orcfosun• Genl'!rıı1 Monts;omtt'f ulreri' mehaTe· 

YENi NEŞRiYAT 

P.ı\DVQDA EVtH SAATI - l><>\tm O.tip 
Atac'ın !'.er ak:anı radyoda eyin uhlnıle ı!Sy
kdiği •e *eve ııoı:o dinledliimb muhtelif 
nıevzıılafi) ıı,it değerli fikir ve mOıoleal~n 
.Smln lsunbuld• Cdır.huryet kllt!!rhanesi 
tarllfm4aı;ı flCŞTedi~eı.tedlr. Bq defi n,11nctl 
kitı> da cıı.mı§tır. 

AMCA BEY - Cemal Nadirin ıQ.a.t r:ııi
zab r;auıe~idir. :z inci ıamı ç1ltmııtır. 
GORUŞLER - Adan• Halkni t"rarından 

çıhnlır blılr lniltUr derı;riıldif. 46 rı1cı ea
yışr nesredilmiftir. 

DENlZ - 90 rncı .. ,.,. deol?.clllte alt 
yaıı ve rıoıfmlcıclq Iştenbulda ııccrcdllmittir. 

1'11.RLAB: BlN ISTU(BAL NASIL KAZA
NTLl.R? - Hcrbcrı Ganon'cn oserldlr In· 
ıı:ııııt~ ıalmıba Omu Ruıa Dofrul tardın
daa liıinJ1!!.ul ,ovri,lr;ıi~\ir, Gençlere öl:-ut 
ile dol<ı bir eserdir. 

ME$UUR AnAULARIJI HESHUR SOZ· 
L~TU - Pm•ızcadu llno.ımua çeviren 

Yeni Piktr mecı:ııu." aalılb.1 Y. Bahar'dır. 
Bu kita111 da b&Joatta t ecrübe ır6mıila, me~
hıır O'iı1!'!1 aıUnıjlrın 4crş mahiyetinde obn 
.n-1 .. ~:'"f t-•vfti:ir 

iT . , 

Nadi,de bir samıı incisi: 

Al TIN SEHIR 
KRISTINA 
SÖDERBAUN 

Eksiltmeye konulan iş: 

1 - Samsun su fslerl 8 tnc! sube tnt!dnrliııto bOlftd temde bulunnn 
Amasya bahçeleri .Wamıw için yapılacak bnal ve fmaIAtı smalye tn
~tt. Tahmin edilen k~lf bedell fın.t vahidi esasi üzerinden (1044 666) 
lira 81 ltu~r • 

2 - Eksiltme 4.1J'4! tarlhfne rastbya:n Pazsrlesi g!lnft saat 15 de 
An.kanıda su işleri re!sliğl blnıısı içinde toplanan su eksiltme korms-yo. 
nu odasında kapalı zarf usully!e yapılacaktır, 

3 - İstekliler ~tme şş,rtnrune.şt, mukatrele proje~ bayındırlık t:ı
lerl ~~ ~ mnumt ım lşlçrl fenn! prlnameı;fyle hurosı ve ten-

nı ~eleri ft projeJeri ıso lira (OO) ~ k~ılı:tnda rm lı!e.rt re!s
l!linderı ahblllrler. 

t - Eksiltm~ ıfrebDme.'k itin fsteklı1erln (45090 tlralık muvalı:
bt temmat \"ermesi •e e.":şlltmentn yapılacağı g~den en ez Qç ctın ev. 
vel bir dilekçe ile Nat!a Vektıletlne mD.racaat ederek bu !çe mahsus ol
mak Qzere vesika almalan ve bu vesika:n ~i5stemıelerf şarttll', 

Bu m'D.ddet i~de vesika istet-inde bulqrunryanlar eksiltmeye glre
mezler. 

5 - t steklDerln tekll! mekhrplnnnı Ddncl maddede ynzDı S3atterı 
btr saat ~neesine kadar su l~lerl reisliğine makbwı karşılığında verme-
leri ltızmı.dır. P ostada olan gecikmeler kabul edilmez. (2082) 

inhisarlar lstanbul ıa,miidürlüğünden 

içki Bayilerinin Nazarı D:kkatlerine 
Şehir Tlyatro~m Komedi Kıamı da ba. rijtbcy:i taııt7€Jl cm genç zabit tine çölü iyi bUmek gibi b!r meziyet Renkli lilm tekniğinin 

en sorı zcrferi 

A~ Ye kap:ıl1 tnıll"tl>ta fek! satan bfitiln bbilerin 15 l3frlneikAnun 
1942 s'att gllnO !abahf ellerlpde mevcut 70.200,340 sımtil!trellk fnhlsar
larıı. ait dolu ve boş ~P şl~leriyle :rine dolu ve bos bira ~I~elcri mili· 

tarlannı bildirir birer beyanname tanzim ederek ı:; BldncikA.nun 1942 
Salı r,ün!l sabahından ayni ı:ıın nk~amı saat 17 e kadar nıcn:::up olduk· 
l:ırı inhisarlar dC'pofarına tc\•di e.rlımıclcrl l:lı:umu ilan oluııur. (1375fl' 

1 A) odur. rnn müddet Mrsırd~ ve filistinde kat· 
eo.~O dıı (ASR LEŞEN BAi! Geçen li\rp•c cın ikt kııdar mnharc· ı:un müdd~ Mısırda ve Fili1inde k;ıl. 

~ııam.Pa ,iOnlcx:i H de COC"Jk pi~cd beye i~tirak ederek iki defa yaraland.x . .mışt?r! -- __ .,,< 

ZekCiya Mersiye 
Yazaıı: ULUNAY 

Diln, bütün gazeteler bUyük teesw 
sUrle, Haydar Rifatın ölilm ha• 

berini yazdılar. Bu ölüme bir ıckS 
ııol'kanmm sönmesi diyebiliriz. Otııa 
:ııedl sene c:vveI. İkinci Abdülhamidln 
ımıtlak!yet rejiminin son senelerinde 
kendlsiyle tanıştığını zaman onan sim· 
şek gibi çakzn b!lyük zekhınm önün
de b~erliktcn üsttin bir harika ıBnnü:ı 
cibt hayretler içinde kahnı;tım, 

Talebelik hantmıızda, Raydar Ria 
fat .canlı bir kll.tübhine ~bi imdadı
mıra yetiflyordtı. tktısadiyat, icthnai• 
yat, hnkuk, diplomaGi.. Velhasıl hangi 
mC'llele hakkında otuna olsun ona baş 
vurabilirdik. Şelı:ll bakımından da çe
lik bir gülleyi hatrrlatan bu sağlam ka• 
fada bir ilim mUştakatını, ha!!retlne ka. 
vuşturaeak her çeşit mall'.lmat vardt; 
hocamızctan anlryamadriımız felsefe 
bahislerini b!re o kat'i, c;llilı:. ateşli U.. 
saniyle anlatrverirdl; Fransızcası es~ 
telif C'Clecek kadar kuvvetliydi. 

!Um adanılarmm çoğunda a'ttl'kmhk 
şeklint alan ve ihtJyari olı:mnn ha
reketler 'f"tlrdır: Kimi nıhmetll Em
rullah EfendJ gibi den takrir eder~ 
sıntf deftttinin yapraklannı didikler., 
kimisi terdJme hocamtt merhum San 
Salt BC"Y gıöl pant:ı.lomımın ~bindeki 
oaralan $+ıktrdatrr: Haydar Rifatm ~ 
~afasmda fikirler birbirleriyle ça~ 
sırlarken. p:ınno'ktan bir ctmbn meha.ı 
rettrte bmklannr, nnaklarmm ktnr" 
rtnt kopanrdı: bryık tn.şr modasmnt 
onu ba f ma itly:ıttan varrec;!nni, o?-: 
mf.:n lazım getir. O nman bu ltiya&ı 
'T'tttln\iyet dt'Wirun uyu$tikl~~ b~ 
~mda 2:orla knnrhğa mahkftm edflcn 
.rekiıımm sinirlerlno Qları tcalrlns a%ııııi 
fetmf$tik 

1908 in'ktlAln, Hayt!ar Rihtm teWı 
vo?kllnmm menfezhıl bkayan lstfbdat: 
lı:ap~ğtnı havaya 11c;nrdu. Ona. Rt!ııc"'ı 

vin Rahmi Gtirpmar. Ahmet Refikldı 

birlikte mem1el!:etfmlz111 tımmımw.. 
tnbi'lcrincJcn İbnıhlm Rilminln cikat'l9 
ı\ıih mmet garetesinm basmda gö~ 
'1üm: Tevfik Nııdir ınttasiyle yaı:dtfr 
"tlalı;alelcr bfiyük alaka ayandrrmut#'• 

Raydar Rırııt cuetedl!kte de'ftla et" 
seydl ~k kuYVetli bir "ıx>lf!mlıt"' °"' 
turdu. Fakat sıu:etecillkten çekflc!l: a.. 
vubıtlrfa başladı. Bir taratan eh "'1~ 
r'lun irfanını hiımet edlyor, bcak ~ 
r.ak eser veriyordu. 

Haydar Rlratm Tefııt17'e mem1e&ıı. 
ti?' irfan hayatı bil7\ik b!r mlnencC 
lraybetmiştir. ...... 

Bu itibarla om;ı ft mrım pfimt!Ja 
temessnt eden i1hn oYC trfam •~enler 
de anesi bdar tari~ Te tesliJ'Q'd 
mnhtac;tır. ' 

VEFAT 
Merhum İsmail Beyin ret'!&laıt 

Nazire Temiıkanm lem Kdzmı 06-
ker'in yeğen!. Tramvay Şirketi M(i.oo 

hendislerlndcn Ralicl Bnbııcan'tn bal... 
dtı:t. yillcsek orman mühendisi Mn-. 
Vflflak Munmmer Scıylu'nwı mQstak-, 
lld h:ır.ıt nrkadasr 

GUZlN TEMlZKAN 
Dtln sabah vefat etml~. Cenazcs! 

bugün Heybelfada sanatoryomundan 
'llınarak ött'le naman Cııddcbostan ca-, 
misinde kılındıktan sonra Sahra! Ce-
rlltteltl knbri?ıe götilrülecekttr. 

Motörlln Adaya hareketi: ~ 
Hali~ Jskelesfnden saat 9 da. 

Cenıne Levarımatf 
Beeldyan 

VEFAT 
Zevdm n lil'..ı 

ba."Dtz Adil Sevi
lin vefatını derin 
teessür lerlmlıı le 
bütün dostlanml"' 
ı:a bildirim. ee
nıızesı 14.12 9<t2 
Pazartesi Pasti5r 
Fransb hııııtanc• 

sfnden kaldırıla· 
r:ık. Teşvfkiye cıı_ 

miinde öğle na· 
mazı lolmrtıktan sonra Üskı1dıırdakl 
ıtle kabristanına defnedilecektir, 

Zevce$!: Mltırlban Sevil 
Ev!Atları: LeylJ ve GllnOI 8evU 

ACI BİR ÖLÜl\i 

Tabip yarbaylığından emekU gö:r: 
mfitehııssı.o;ı Da1 Andon Rlntlloğlu 
am küsur senelik bir doktorluk ha
vatmdo.n sonra d{ln ve!at etmiştir. 

Yemen, Asir, Suriye. Rumeylide Türk 
ordusunda en fııulctli bir meslek h:ı
vatı ge~irmiş. nhlAk ve insanlık nü
munPs! ktymctli bir dolçtordur. Ölü. 
mü biltün tanı:yıınlarf derin ac-ılar i
çinde bırakmıştır. Cenazesi Salt F'ilnü 
saat on dörtte (l4) Beyo~lu Bn!U,-pa
"'llrmda Ti.!rmcni kilisesinden k"ldırıla 
caktir. Cenaı:e Levaı:ımatı -
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'J'amfzQI - .aı!llı De bQtQD 
"° ....... trnmnff 

İllafld Mlmaı&tı 

PARK ER 

P.ARKJZ ... ......_ İpekll d.. 
hu1arla flltıe edl14lll lcln b
Jmıde bloblr tıarta baüma. 
Yum acdt "" ....,..kbdlr, 

PARK!R ınDreldtebl, ..-nt1n 
altıdrkllıN lalp•lı tok arif ................ 

...... ku4lllılya ......-.•a• 
~---.. •raylnıs, •••ı~ 

ııuaıtıııda il. il. v. ı.t. Bir lllllUt10t latm .. ~ yap11a
cütrr. s-tnameıd aııecten enet her ıGn bııaılQODda 8ftr'tlleb1Ur. tatet.. 
lDertn IDUDYell vaktinde mtıracutıad. (1"10 - 1118') 

Tal1111.. lllale 
CINaf Mhctlln fiyatı Tatn1"8tl .. n .-ti 
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hpemık -- u ı..1ıaaa eo,ooo u 
Pna Tt,GOO it 

BaftO -- • 
ltenvls 14,ooe il 
JCarmbüa _. M 
Ma7lbmos n OOf> ~ 1.1 

l8,12.M2 
aat 11 

-Tahmin 
IMd•ll 

ilk 
temlnatt 

Devlet JJmulan işletme Umum Miidiirliiiünden 
ltesif bede11 mi Ura 41 kuraltan lbuet Yesflk&y feneri De als cltl.. 

dR mnkllnde ::rapdacak bal tmnlrat ft lnlaat lfler1 pamrltıda Jbale 
edflecekt:lr, lluftkkat tmııtmt ın lira il kurufl:ur. 

fstıekJIJerbı ....... lttlnk ..._ .... f.l.MI puartıesl &ln6 
Wlt il de Oaı.ta nldunmdakl mım mlclarltlk binamda topameak 
atin alma Jı:.~ mane.atlar! lhmıclr. 

s-rtmıme ... 1ıefsrQata her ıDn .ad ... kcıuda)ODda ıertılebfllr. 
(2315) 

ISTANIUL DEFT!RDARLIGINDAN 
....... k 

CiNSi kira badell Teminat 

-----
51332/1230 İltlD7ede BM! Omıan bıqu ibda lk. 10 1 

Jm o11u deresinde il No, Ja 1 beJı:.tar 
arulnin btr .enelOc tean. 

51111/11 a.ıtbmda B~ nwltan.-t • T2 1 
ntn htlkW elldcleclDde m - • w.. 
la (kbıtMarQ' Ll...ı lebı :le)d iki --
DID bir ....llk ican, 

Yüatıta ,... ansl De odalar ft/D/M1 Qrrıand>a dntl mt 14 
ele 1ılllll llmlft IHdilrlQQn4e mtıtılteJddl ~ bir - mGdMt.. 
le ldnı7a ftrileceldlr • 

ı.t.tıDerin ihale sana tiımtut maktımlart ... tdlfm •tni1et etb
danlarb'Je birlUde Jı:.OiDlqoaa n fazla kabat tda KfJJl Bmllk MG4Gr-
1111thıe mtıraeaa1lan.. (208I) 

ISTANIUL DEFTERDARUGINDAN 
.,.,. .... 

0111/411 

CIN19 

~ KadeD IMhellMlntn mi .... llOl 
~ 7eııd Tılmaztark Cll6.! •ele 
eski M 1ml 1111 Wo, m • pda. 111 
ada, 11 panel 44a IDlill'e m'llNbbm 
aı.a. 

Stıl?-llH/95 M~Jı:.a)lbıde t pafta, G .ta, 1 mao l'IM 
panel No. bı 11'71 JMtıoe manbb91 -. Tubrtele 7Ulh pyrfımnJı:.uller kQalr Df't muJf7le artdrmaya ~ 

bn1mJt ile ele talip zuhur etmedftbıden I0/11/142 tarfhlnden itibaren 
bir 87 ıctncle puarbla ba'abhntftır. İsteklllerln anrnkbt teminat mü 
buzlan .... nDfm bo-n,et elbdanlarf7le birUktt 12112/142 tmtlllnııl• i
m... •!12/141 tarlbfae ... hattanın P8aatlll ,. CUwmnba ıontert 
saat 14 dm 18,.. kadar MDl! DnllJı:. MOdOrlOltlne mar.catlad, (2081) 

1 Aftı--------~~~~~--------~---------------------------
D. O..lzyollan lıl•flll ... U. Mldlrllll lhtalan 

14/l2/911L!0/121M2 tarihlerine ...... aml 3 ,,, ... 

ımua blbeak ftlMll"larm lal•lei ...... sin 

• 8111 ._ ... Olll> C...UI• r ,._ 
ldıl) cw.ta ..... .... 

....... " .. - Ommıtıall ..... ~ mrbııl ıMarm .... 
- PuarW. caz....,. ... C111ıı1a •.• .. ""8kl 

c.naıt.i 14,IO ele Cllanıbs) p.._ 1.• ela 

("l'rak) a.ı.tıa "" - • 
Plumteırd. Çaı ... Dha w Olma l.H ele (Jllın
lra) Oelmta ııtibwafan. Aııtea Olrı r .._ w 
Oaraaımrl ..... da (~ ~ nb-......... 

- 81* w c.ı. 11.M .. ,_,..,_ ... 'ma ab· ........... 
- ,,.... BiN bdm' ~ • 

Çaıpmlıa n.eo c1e (Ba19} 0wawııte11 ıt.to 
ele (.Anlaba) Slmıel nhtlmıDl1rıa. 

'•lceMa'•• .... cama ıı.• c1e <Amtarta> 
da. 
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1 - ltGetlk canJbır 
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1 - Kft~ ;rolurt tenekeleri 
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4 - Yarnn ıu tenekeler. 
1- BotOn • 
• - Tenekeler 
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1 - Tlıpma 9cretl tartteae t.blt edDt!lll ...... ..,.. 'tcıDuldulu 
kabm etm w ededlDe ıerw tılllakblı: ettlrlllr w ..-. Nmd tle blr
Hkte tahd edilir. Kabın cinsi tarUeıdn hanıl maclıSellncltld Jmp lenlM 
uyana ba mac!deae ....-0- ecnıt Wıaldmka - tatıalar. Kabin chwt 
yukand•kt mact' ' de ,.ı. bp1ndan b•..,... ..._ti _,.. ft bG
,UldOIQne UY11na o 1Dlıılclt tberlnden ~a tks:etlw tA1d tutulur. 

ı - Mernm 100 k9Ddm: ...,_ler llO kDodan fada bplar lçta.le 
119ldllf talı:cllrde ba mlktarlan ..... Gz edea ..... .. .. kDola tein 
87Tıe9 1 1nmlt ....... Gereli abmr (KOııant 50 kilo eddedtltr.> 

1 - Dents ~ ..- _.... --- tlc!Ntl ~ lqaltma .... ar
dt,elere bdar bılflDa blaneU mulrabllNlr, x... ~ ,.ı.n eamın 
tqnna Geret! boeıa1tma Ye ardiyelere bc1tır t.pma bllmeU brd11dn'. 

4 - Bllde •tftl1) harice ır&ndertlecek ..,.ınfD l8hlbl dDedtll llbl 
nakJetmek w indirmekte 1erbeılttlr. 

ı - Hllde •tılm• mecbur! ol1D17D evanın hll nhtunma çılı:a.. 
rt'Jchlı takdirde 'rinc: boıpltnm ve kara nakil vaınt•bınna ....Okleme hiz
meti brdııt olarak ton betm" 150 W9'U ~e1t a..,.. bir Ger..t 
alaur, Ba ınlktar azamldfr. _,iilllD elmlne tlGre hll tdaraıl ba kl'Pt
ten " 50 ,. bdar tenırll&t yapabRtr, 'l'lıllak1Nb bfr tonluk Gentln. her 
110 k11oJ9 tabet eden mfktan - .....-. Aırrıtiı ıoo den tn1a olan 
'kelfrtert ıno 1dlo .ddedlllr. 

1 - Tartte nnaenımae mJdl keti aJmmü lmMIJte -- ..,. 
hl1 ldnd• btr .,erdeD beşka btr ~ tQmdılı takdirde tarifenin 791'111 
kadar tle!oet ahmr, 

Hile ıtreeek ..,.udD tafuna 8cretl Wrft9I 1Jnnaml MeelWD 14/11/ 
MI tartbU Te St4 ~ brarbte 711bn!a1rl l8kDcle tldn edllrnW. w bu 
tadDlt n.ıım;,e ~ tlı8dlk edllmlfth'. (Dtt) 

ISTANBUL DEFTERDARLl&İNDAN 
.,_,. .... cll••I 

ııuva RaBcte Tal1mak ... Vali
de haftla antmı1e b9tak 

• 

• 

'* tarplto enba 
JbBetıe 'ftf10ak w Vali-
de ....... hlnü blıtlk 
eeıı1ı- clabMt .... 
Rallçtıe ,....... ... Vali-
.. ...... &rinde 1-D .................. 

-
l 
1 

la duba -- ·- ' 

-
Twt:aı• ,..ar - ...... enb9a bpeh _., -- .. ..... ...,. ~ 

bı ...... m de t.llp ..._. etmedlllnd* T/W'M1 ........_ .__ 
bir ay telnde pwı1hla 1ı1ra.nmııwtıa. 

,..,,.,,.. ma'fdLbt tımdilat .................... .,.. .. . 
1m""'9 ~ 11/W'lıll tnnatnc1lln _,_ T/1,.. ....... W. w 
blırtw ........... C-.-bt llDllll ... ıt ... ,. ..... .. 
9mJlk ........ ~. (911) 

11.11.V. t....ı.aı INamaralı s.tm Atma....,.._... 
Kapla beta bld ••• -' .. idil ...... -- .. il.iti ..... 

mGstlımel iti obno1ıft •tin abnaallktar. 
ntnde bayla otonaobll bıılumıD da ..... llıbm1lltD 19'W•l!lll-

tlkl ....,_. ... ath"t cmat 

TÜRKiYE COMHURIYETI 
ZiRAAT BANKASI 

1'aral11f Tarihi: 1888 
Sermaye1i: 100,000,000 Türk Llruı 

Şube ve Ajans Adedi: 266 
Zirai ve Ticari Her Nevi Banka .Muameleled 

SENEDE 28,800 LiRA iKRAMiYE 
Zina& Bankalı a lmmbanh " U.hanıs tMamd heap)a. 

nMa - u 50 llra11 'baJnnanlara bir eene içinde appüld ..... 
pre •ıaruiye ve:rilecektir. 

4 Adet 1,000 Liralık 4,000 Lln 
4 " 500 " 

2,000 
" 4 ,, 250 ,, 1,000 • 

40 " 100 " 
4,000 • 

100 
" 50 " 

6,000 
" 120 

" 
40 • 4,800 • 

160 
" 20 • 8,200 • 

Knr'alara aeaede C defa, 11 Mart, 11 BUlru, 11 1!7Jtl w 
11 Blrlncik8nan tarihimle çekflecektlr. 

DiKKAT: Besaplanmzdaki paralar bir sene lçlDlle H a. 
radan af8iı dOpıiyealedn ikramiyeleri % ZO fadalaıhl'•--· 

....-JOW:.. 

inhisarlar Umum Müdürlüğü İJanlan 
Usun hık Kalınbk 

..... - tahtall 
.,.._ 80 ..... l5-40 mim 1111 

• • • 120-111 1 40-45 • IO .. 
• • • 200-280 1 I0-80 • 10 .. 
• • • 15- 80 1 I0-45 • • • • lSO-DO • I0--80 10 • • • • • 
• • 1--14& • .. IO-IO • 10 • 
• • • llO-UO a ao-ao • 10 • 

'° • 
1 - Tabrda e6'ac!ı ,azılı ctm'in .,., 111 - ..... 1-11 sim ...-

...... - blrlDcl .....t v ··- balta Jl beD•la olmak a... puarbk.. ..... ~. 
ı - Pmdak •.uta cama ıhf1 ...ı ıa.ao c1a '.Eabatqta .....

..... alan ~ ,.apılaeütır. 
ı - t.te"kmerln pımrhk ıcm ta7ln o1unan ıan ... autte ., '"' ıa-
~ DU'Ui7Je blrJ.Dde adı JıeCflD komldODa aelmeı.rt DID cıılunur. 

(21824 


