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Milli Şefin Hitabesi Yeni Ekmek 
Karneleri 

, ... · DIKKA T : .- ıııııa 
Tramvaylara inip 
Binmiye Alışalım! 

No. 4!3 Yauın: Kerime Nadir 

- .•• Piıhhteki ıvimiz çok mii•l"• 
• ı.ıidir ... Ba1ka bir ev tutup oraya 
nakletmek fikrindeyim_ Ktz kardeşi4 

me ben hem aiabey, hem anne o!dum. 
Ke-disini çok s-everim... Büyiik an• 
('le'"O. C!c bize ziyadesiyle bağhdtr .• 

Darada Gilz de harıT""M atddı: 
- O halde aizi yanır..d.-ln ayırmıya 

rırt 11 ra.zr oLlc k? .. 
- S.ude.,.me kani bulunduktan ıor• 

ra h:"tar!;ı bfr kere görü,mekle ;ktifa 
ed ceğ:ni si::ıyledi .•• 

B:ı arada Fi.zıt beyin sesi duyul· 
mtı'"tu: 

- Btraz evvel horçl:ırıntıdan bah
l!lettlniz_ İc; güvcğiıi glrmeniı mürn
kürt oldukt :ı sonra ba. borçlan tcdrt· 
ccn ödiyebilirs~n:ı_ Ylne bir kaç ~cıo 

ne heklcmckte ısrar ed:yor mnsurıaz?. 
Cü-e1t kat'i kormsuyordu: 
- Evet'. Çıi.n~ü victanrm rahat bu. 

lu~hdır •. Aileme k:ırşı tamam1arnsk 
me bUTiyctindc olduğum nzl!eterim 
var •• ltukellcf olduğum b~ iti ikmal 
ct'"kten so:u·;.. eYlenmek fikrindeyim .. 

$P.nnct Paş:ı:nın ıert bir lisanla söz 
aldıp duyuldu: 

- O halde evlrnme talebinizi de o 
zam3n yap:ıbilirdlnI~ r 

- Da hama benim ma™""' ana,,""' 
lc:im!e l!!akadardır. S~ze Jnhında cilç-
1nk çekerim.. Ayni zam.anda btr kaç 
t.M1e bekleme keyfiyetini mektubumda 
a:rzetm~thn. 

- Talebiniz{ kabulde bu aoktanuı 
bir e~l olabileccib:ıi düıtınmedik, •• 
Z ra. ,ifahcn &"Ö?ÜfÜp i~e bh; hal ça• 
resi bulmak cayesindcyd!k-

Söze tekrar Güzide hanım atılmıftı: 
- Canını yine bir hal çaresi bulu• 

ntı,...,1lir ... 
Cüneyt alçak acsle Güzide hannnı 

tasdik ctU: 
-ETetl Hem bir müddet beklemeloo 

t"' ne r:bi bir mahzur cörülüyor? •• 
Scrmct Pa~ bu ınale cevaben: 
- M:aksadan Fcyz5nm bir an cV'l'el 

cvle'l!nesi dcilldir, dedi Bu ~ek.ilde a.. 
r:atılan iıd:vaçlarda ek!!ieri.ya hilınO. ne
tice hasıl olmamıştır da t.. Ar•ya siren 
Eaman. t.ara!cyui imtiı:a.çsr.a:lıia ıcvk 

cdcb=Iir-.. 
- Bu hbn endi~elerdeıı canınnn. 

rfin tamamen saHm tutulmuı:ru rica 
ederim.,. Bana itima.t ct:mealzi de ay .. 
nca istirham edeccifm. Verdiğim Jr:a. 
rardan beni hiç bir kuvvet döndüre
mez .. Feyzi banmıla antaşmamn i,.e, 
yer yü.ıünde ender rastlanan anlattıı•• 
]ardan biridir ... Bmıun,, berbanci bir 
•esadüf Teya basit bir ıebeple lnb 
raza. ııframaıuıı halırmıa d.ıhl cetlr-

ı mem •• 
- tnpllahL 
Smnet paJ8Iıt1l dnt!aklarnı~aıı dö-

killen bu temenniden şonra bahis dc
ii,ti. 

Feyzi bir müddet orada hnreketsiz 
kalmıı •c. kendini bir takım lı::aranhk 

dü-,üncclerin ccre7anınc1. bırakmr~tı. 

Cüncytle bir cün boz.u1malc ve ayrtlw 
mak lhtinıalini tasavvur edince, gön• 
tünün çılgın bir isyanla doldui"unu ve 
bayle bir fellket ıubarunda ölümden 
daha. aCT anlar yasıyaeağrnı heıapladr. 
Kendi kendine: 

"'ADahım. scıı bana öyle blr ıiin 
eösterme !"' diye söylendi. 

Bu &lrada Belkıs yanına. cetmiş ve: 
- Hi.11 borada m"I oturuyorsan Fey-

15.? Salondan bu kadar uzun ayrıt.. 

ma ! Diyordu. 

Ayağa kaTktı. Bu aesJe kendine geJ .. 
mi$ ve bayat1nm en mesut bir gününü 
yaeadıtını hatırlamıstı. Bu halırla

yı~la üzerindeki k.ibu!!tt altı ve yilzü 
canlı bf[' aülümscyi~le aydınlııt.narak: 

- Şimdi geliyorum, derli Burada 
karanlıkta onan sesini dinl~mek h~ 
,ama &!diyordu dat_ 

Ve ~ell, çlll!c bir tnula Belkıat 
takip etti. 

Gün çabuk ceçml~!I. Ortalılı: alaca 
bir karanlı~a bürünürken Cüneyt mn... 
&aade istedi. 

FeyZS bu a:rnlrtın kendlsini tdela 
üzdüğünü h:sıediyor, her hafta. mun
tazam.an yapılacaiı vaadedilen ziya,, 
retlerle müteselli oltı}"Ordtı. Nişan cü.
nü karartaı:nc:aya kadar ba hal böy1e 
devam edecek ve ondan sonra, belki 
daha 11k ıörQşeccklerd1. 

GW:ide harumla Ltm.Ja hanım ni,a. 
nm acele oJm.asm.ı taraftardılar. Fa.
kat Cüneyt büyük annesiyle cörüs
mcdiltçe, cnn tayin etmfye yana~ma· 
mı!Jtı. Ve ba ct\nU mektupla bndire. 
eeiint ıC5ylüyorda., 

Fe:rd mlsafirlni bahçenln dtı ita• 
pııına kadar ceçirdl. Orada el ele bir 
dakika b..Idtlar. Cüneyt heyecan do
ltı blC' ttılc: 

- Devam1 var -

, . 

~ı!~\ R·ADY01;; 
BUGUNKU PROGRAM 

1.so Prosn9 
1.s2 Jlmoaıtll: 
f.40 Hıbe:rler 
f.5.5 MCdk (PJ.\ 

12 so l-1oar•m 
ıı.ss MCllt <Pi.) 
ll.45 hıt-ultt 
11.00 C:•r1'ı1ar 
ı 1 ftO Jlrolr'Ua 
ı.os Orkeıt-ra 

18_45 PUJ"l be7•tl 
Hl . .30 Haberler 
19,4.'i FolŞJor 
20.1.5 Rıd. pfttn:I 
l0.'4$ J.IC:rilt 
21.00 F:TI11 n•d 
21,15 8olol.tr 
21,SO Kon111tna 
21,45 Kllılk mtırlk 
22.SO Haberler 
22.4.S Kaııan~ 

1 G5.CE GlllN H •BE.RLEA 1 
Giraud'nun 
Firarına Ait 
Yeni Tafsilat 

Simalı Afrllcadakl Amerikan omu
~! kanrgllit, 21 (A.A.) - General 
Glrnud'nun .Afrlh7a ne ınmeUe ıeı:
rnı, olcluğuna d:ılr ot:m en d<$ıı ha
ber mor. 

General ı:ı.enııower, mtıtıetllderla 

B İklnclteşrinde Atrna.:ra uker çı
karmaJ.aruıdan birkaç ••at evvel A
tnerlka.n donanması kumandam Je-
rauld Wı:igbl'ln ~al Glraud'yn 
lrurlamıak emrln1 aimt,, olduğunu em 
r'yevmJde z!lı:relmlıtir. Elde mevcut 
h'tbir denf-zalh bulunmadığından Sir 
Andrew Brown Cunningham tarafm
dan Wrlg!tl"a bir İngillz denlzalbsı 
ariyet olar.ık Tttllnılştir, Ba deniz.al
t~ Frıınsh sahill yakınında general 
Giraud'nun muvasalallnı bfidlrocek 
olan 1.-arct! belı:l~lr, Wrl&ht, dl
Yor kl: 
olan l.<attll bo-klemlştlr. Glraud, 'tnı 
l!Ure!I~ blr gece evvel! bu den!zollr
ya alııımı,, somıı, muayyen bh- mcv
k"de bir deni~. tıı;yyaresine na1dedl
Jerek ollu "" bir kaç subayla birlik· 
te Atrllı:a:ra gı!tnrlllmilı«lr. 

a is+ Partisi 
ır;f1• Baş tarafı 1 incide 

l.ondra, 21 (A.A.) - Nevyork 
Taymis gazetesi Romanın açik 

hir ilanı fikrinin kabul edüdl
ı;ıinl, fakat granitler ist.,ndiğini 
yazmaktadır. Askeri mahfillerin 
ve Kralın Romadan uzaklaşm:ısi 
~.?.rt konulmaktadir. Bu me<ele 
hakl-incl.a İng!ltere, İt:ılya ve Va
tikan nrasında müzakereler ec
re ,-;ın ettiğine dair şayialar do
lasınaktadır. Roma bombalandı • 
ğt ta1<dirde Papanin, kendisinin 
Roma dı.<ında bir yere çekilmesi 
hokklııdnki teklifleri reddetml• 
ve •hrin hombalandığ'ı sirad"a 
ı;eltrin mcrl:ezindeki bir şehirde 
kalacaltnn bildirmiş olduğu söy
lcnmr1'tPdir. 

l'cnedik ııe TrleBte 

o 

tahliye ediliyor 
•.,,,.. •k, 21 ( l\.A.) - Avrupa~an 

lı erde halt•n V•
l 'yl lıe pek <ı yjlk 
t'e h ı ~d t •tfl"okt. 

Bir Macar 
Nazırının 

Beyanatı 
Ankara, 21 (Radyo Gıız:eı.ııl) 

Macar harbiye nv:tn Genernl Nadi 
Budapeşte Aylin meclisinde sa:rled!ğl 
demeçte. Macaristaıım yııptlilı milda
faa harblnln hrlstlyanllk ahlAld nlza
ıntrun muha!azasma yaradığım iliyle 
~. bu harbin yahıı:r Macarlstanın 
pyelerlnl delil. diğer mlllellerle be
raber ATTUpanm mukadderattru da 
mtlda!a• ettiğini T9 Macaristruım yal.. 
brz BolşeTlklere kaili Rus sleıılerin
de detil A vrupada da icap ederse so
nuna 1~adar ktrvu~acağ'mt b0dlnn1,t1r. 

Siddetli Bir Zelzele 
J 

l:li'f' Baş tarafı 1 incide 

Tokatta mühimce haBar oldıı 
Tokat 21 (A.A.) - Dün saa1 

17 de bütün vilayette 25 saniye 
devam eden bir yer sarsıntısı ol
muştur. Merkeze bağli Almus 
nahiyesinde 3 ölü, bir yar:ılı var 
dır. 43 evin cephesi kamilen çök 
mfıştür. 

Niksar kazasmda 13 ölil ve he
nüz miktarı anlasilamyan yarali 
o1duğu öi(renilmistir. 

Erbaadan bir haber alınmamış 
tlr. Vali gece Niks:ır ve Erbaa 
kazalarina hareket etmiştir. Fe-
15. ;ketzedclere çadir, yiyecek ve 
•ihhi imdat heyeti ~önderilmiş
tir. 

Erbaada mühim ha,ar olduğu 
ar:lasılınışsa da, tıı!silat aiınma
mistir. 

* Zan.. 21 (A.A.) - Dfin _..t 17,05 
ı~ şlddeUI bir deprem olmuştur. Halk 
evlerinden ve umumi toplantı yerltrl
nfn kapı ve pençereltt!nden t'l'nka~ 
fırlamı~tır. Merkezde Te n•bl:rclerde 
htasar Vf" :ıny!nt yoktur. 

Diğer bölgelerae 
Ankara, 21 (A.A.) - ?MmlekeUn 

muhtelif ,..,rJerlnden IC"ltn ı.ıgrafla
ra naıaran dUn g~ Ordu. Slnop. 
Kastamonu, Ba!ra, Fals::1~ Kay.strldc 
ekser'sl ho!it vr bir iltl :ı-c"de ,·d· 
del'ic~ ~::.mak nz-.:~ yer dep•crn'crf 
o!:ııu,;.""fıır. Orduda rtıf"r~cz<le h,r ~aç 
bina k;_ısn:.cn h4!.3aro. u:ram.1;tır, 

l2fT Baş tarafı 1 incide 
meselelerinde erken hayal yap

Yangının Sebebi mak doğru değilse de, ümitlerin 
kuvvetli olduğunu söylemek 

Henüz Bilinmiyor mümkündür. 
Aziz Bursalılar, 

Ba)'Tamm llk (n!C<!Si Sultı.nhamatnda Her şeyden evvel mffietçe ma-
R_rra pn~n c:ıddeslnde Balcı veresesinc nen süklınette ve maddeten ve
aıt Bak! hanıııd' çlkan ve 6 katlı ha- rimli yolda çalışmak, millet ve 
nm tamamlyl~ ynnm"fyle n"'Jcel<'- h-k • et bır' b" · k tl · . .. u um ınne ene enmıs 
nen yangm lahkılcatma dun de de- ı tek vücut halinde bulunmak mil 
vsm edllmlıUr. 1 t ı· · j y _, d tl ta kll< tta et kuvve ınuı baş ıca işaretidir. 

•n"1n , ... n e J'llP an h • Son bir hafta içinde bell<i sekiz 
yangınln üçOnctl Jcottokt Ma"'1m M•- ·1• ı· ı· 1 t tti "il • tr ı ave un z e em as e m. .ı.u.. -
nnln ~ l~çl ne çolıs\!~t dokuma ,,,_ ' t . b" lik d d lr .e çe ır ı uygusunn, em 
r!nden çdtt<j!r •nlaşılmıştlr. 'b'" de · h t ft 1 

Marl o ğün 6~ vnl·t~ kadar atel- ~ ı ıra yı er ara a sarsı maz 
"nd ·• • 1 b bır halde buldum. 

ye<u e ÇJl••" ot, manga ve so a H'"k• et· tedb" 1 . - b t 
ynktı~nı r.öylemfştlr u ·um. ~n ır erı mus e 

Yon,.'1nın manı::ılm. ~ sobanın iemcrele;ı;ıı ~e:.mekte?irl~r. Vflr 
de\"rilııı..ı y\17.0ndt'n e,!ktıl\1 samı- lık vergısı butun millet~n vıc
maltt.o I•• de ııw. iç yO.ü h•n!lz ı.,... dantnd:; d~ITT-u ve haklı bır ted
Mt .~nomrmı.tlr hır telakkı olunmuştur. Bu ver-

Hadisere •1 k~•n mllddelumuml ıı:inin hazine kudretine, içtimai 
Yu•m! Ziya İ<k.,.;,dero~lu boşta han ve. iklisad! nizama faydalı tesir
oda bafl"' ~!malt O•en bir kaç kişiyi len olacal(ı halk!n her tabaka. -
_.,.,l altına ald=ışttr sında anlaşılmlşlır. Kanunun cıd 

Bin• 250 bln J!rayo. An•dolu ~ di ve kat'i olarak kabulü için 
gorta :,tlrke!lne ,ıgorta edllmlştlr Bun j hüklımet milletin vlcdamnda 11.e
dan a~ka banda bulunan dlğe; mn- nis istinat bulmaktadır. 
.,...,,elerln muhtel!! ~!ere yaptı:rd!tı Bursalılar, 
<lgorta ficretler! ne ba mlk<lnrln GOO Aranızda .ııeç!rdli!im bir kaç 
bln lira)'t bulacaıtı hesaplamnaklııdır ~ünd"n bahtiyar oldum.. Tekrar 

Şüpheli 
Derhal 

Yakalan 
Bildiriniz 

· ı:ıörüşmek üzere ve güzel Bursa 
kin en iyi dileklerim! söyliye 
n>k size vooa ediyorum . ., 

VilAyet sıhltııt mlld!lr!Uğtlnden: 

Çi.;ck hru<talıl!tna karşı. mtlcadele<le 
...,, b(lyllk sru.h ho..od;ılan lecrlt ..., a~ 
tatblltldlr. 

Rastnhk mthraklarmt vaktinde ha
ber ahnak çok mObhndir. Umumi 
blfn.<mhha ı.:annna hQkQmlerlne ~ 
re bulaşlcı ıın.talıklarln ihbar mec
buriyeti hemen ttmumtd.lr, yani h•s:
talıfrı her bilen ve işiten bu ihbarı 

yOp3Ctrkbr, 
Vatanda,-lantnızdan bn ha~altkl."1.n 

:;Ophell Takalar lşlttlltlcrlnde mlıııt 

tcşkl!Atma haber -..:Tmelen mnumt 
dhh1tt namına rica olunur, 

Bil" Adam Şişe ile 
Arkadaşmı Öldürdü 

ÇengelMyi!nde Nurf aokntmda o
turan odacı Ahmetle ayni evde otu
r:ın muhafaza memuru Murat blrb1r
lıırlne g1rm1, olan Jrllı;!lk ÇO<"Uklan 
yüzünden kavga etmişlerdir, 

Kavgada Ahmet eline ıe<;!rdll!I bir 
nrltı şişesini l\furadm ııöıtsnne vurm~ 
tur. Ktn!an ~in porçalan ne ytl

rıılaruın Mınııt derhal ha.tabaneye 
kaldır11m1~ da orada btru sonra 
aımaşlllr. MOddelmnmnllllt tııııklkota 

baslaını:ı. Ahmet nezaret altına alm
ııuştır. 

Milli Şef JJ!udanyayr 
ziyaret etti 

Mudanya, 21 (A.A.) - Reisi· 
C'Ümhur İsmet İnönü bngiin bu
raya gelmişlerdir. MiJlt Şef Mu
danya mütarekenamesinin mü -
:ı:akere ve imza edildiği müzeyi 
gezmişler ve bu mütareke hlltı
rasını ebedileştirmek üzere b:ı.$. 
lanmış olan amdın yerini ve pllln 
lamı tetkik eyledikfon sonra 
Bursava dönmüşlerdir. 

~Iudany:ılıl:ır Reisicümhuru -
muzu aralarında görmekten son 
saz bir sevinç duvmuslardır. 

JJ!Uli Şefimizin BalıTceıJir 
halkına Tıitabeleri 

İ&tımbulu lcısa bir müddet ,ere!len
dlrdlkten sonra. Bumıya lıanoket eden 
Relslcilmlıur İsmet İnana, zelzele !e
IAketlne uğrayan 'Bigadiç ve Sındırgı 
bOlgeler!nl de rlyaret etmiş ve zelıe
lenln yaptı!!? tnhn"bat ve alınan ted
birlerle yaldndan ilgilendikten oonra 
Ballkeslrl şerdlendlrmlstlr. Milll Şe
llm!z Bnhk""lr Halkevlnde halka hi
taben ftı nutl<tı Irat etmlıl•rdlr: 

"Baldtestrliler, aziz h~lcrlm, 
Ba.yram cOnnnn Bl'an1zda ~lrmek 

ten pek memnun oldum. Heplnlzln 
bnyrammm kutlarım. Buılln BlgndJç 
ve stnc1!rgı bmgelerlmlzi rlyaret et-

llm. ~ oanmbdan çak smar 

cıı.mıı,, ctıW W! slrln bir -
h~ tamaın!yle barap olmuş .• Pek 
mQıe-Ir oldum. Fakat valandaşlan
mı b~k IBI'Smtı içinde çok metln 
v& ulmU gönnelt bana teselli Te ktt'Y
m .,.,.-dl. MfiletlmWn fellket mlnta
kılarlna candan ilgisi n hilldlmet 
tedbirlerinin !s:ıbeUI ..,., geniş alçtıde 
olma.t, !el~koti v: zamanda tama
m!yle tamir edebOeceğtmize emn\
Tl!t ~r. 

Bunl111'"1 aıırenmekten ~ııım 
gib~ bend"" dinlerken sldn de tesel
li bulacağınıza eminim. Bu sl5zlerlm 
ayni zamanda Bigadiçlılan, bu oon 
günlerde onlar gibi hasar aören yer
lere, husu~iyle güzel Çorum'un Os
mancık ve Mecit6zDnün merkt!z ve 
köylerinde zelzele 1'eMketl gören va
tandnşlanrna sel~mlartmf. sevgilcrinı.i 

ve ynkm fi,:tilerimlzl ifade E'derler. 
BUtan milletçe ...,vinçlerde berabe

riz. Hele me:mleketlTDf%in her köşe
sinde bir de-T'dimh~ olnrsa bütün mJl
letç-e berab10r 110 dtıymaktayı:z, Bü
yQk Te kuvveti! bir ml!letin bQtnn 
e"""b mez!yetl•ıinl l!l!>'•flam taşı.
yoruz. 

SınrurııtYı da rl.Y•ret elUm. M""1-
leketlmldn oevlmll ~lerlnden biri
si ol:ın Sındrrgr, ı;-ahşkan Te babn
yiğit blr halkın ,enlendirmesiyl(' de 
çok delcrli bir merkezimtzdlr. Va
tandaşlarıma tırsa! buldukça Slndrr
gıyı &!5rme1Prlnl tavstye ed~rfm. 
Balıkesirliler, blltiln vm:rette her ta
rafto fy1 çal~. Slıden mf"lıı
lekete l:ri handı. veriyorum, ve bu
mm lı;ln !ICV!nlyorum. Hoplnlrl sevgi 
ne sel~mbyarak Bize şimdfUk veda ~ 
derim. Şen "" ~ kalın .• 

Sahte Karne Süren 
Bir Fırıncı Yakalandı 

Toprak ofisi ftrmcılann k~dUerlne 
\•erdill bordrolan tetldk ederken E
minönUnde !trmcı Laz.an1tln1n bor
drolarfndaki karnelerin snhte oldu
ğunu tesbil etmiş ..., !ı.-dl~l zabı

taya blldlnnl;ıtir. 
Zabıta fırında ant b!r arama yap

llU1 .,. binlerce ırohte ekmek karnesi 
bulmuştur. Fırmc! yakalnnarak ne
ı:\ret alttna. alınmr:tu'. 
Zabıta Lozarlldnln karneleri n<"Te

den bulduğunu "f'e bu kame1erin kim 
!er tarafından yapn.rtk piyasaya sü
rüldOlt!Inü araştırmaktadır. 

Kurban Bayramı 
Neşeli Geçti 

Hava çok müsait g!Wl!lnden bu 
ıene Kurban Bayromı bütün yurlta 

"" fO!ırlmbıde i:ri .., n<$•ll ~. 
B!Ilıassıı çocuklar havadan lst!!ade e
derek Ba,.,..,,. yerlerinde sabahtan 
ak$anta kadar etlenml~lerdir. 

Orta Don voııa - Doıı ~de ıtddew j ispanya ile Portekiz 
muharebeler devam etmektedir. Sov-

Cephesinde :reuer ıı!ddew tank .... p~de çarp11- ~ Ba' tarafı ı incide 
malannda yeniden insanca Ye malze- Söylenen nrıtuklar 

6Z1" Baş tarafı 1 incide m<!ee alır kaytplAra utramı~laı:dır. 
S h 

e bl.ği Ankara 21 (Radyo Gazetesi) -
ov yet ltsUIJ• te ı Al!ltan en ııon haberlere tanı dün fspanya Hariciye N az:ın General 

Londra 21 (A.A.) - Dün 11.ece :retmı,ten hzla tlllşmıın t.ınkt Don ite Jordana Portekiz Başvekili Sa
Moskovada neşredilen hususi teb siminde tahrip edllmljtlr, !nzar tarafından kabul edilmiş 
Uğe gö~ Ruslar, dün merkez Merkez Don çenesinde bir kaç ve devlet reisi Karmana da Na
eephesinde ve Don nehrinde ta- g!lndenberl mOblm. tank Jdltlolerlyle zırin şerefine bir ziyafet vermiş -
a~-l·nna d~~- etm'·'- ve taarrıu etmekte olan dtııman bu çev- . G t 1 . ı1 . • .. u." ~·~u ">'"• tır. aze e erın yaz an ve soy-
20 - 30 kilometre derinlikte iler- nınln müdatııa cephesinde yalntz bJr len~n nutuklar İspanya Hariciye 
leyişler y:ıpmu;lardır. Almanar, !!"dik açınıya muvattalı: olmuştur. Nazınnin Lizbon'3, bir İberik ya
•üratle cenup batıya çekilmek - Bu (edik Ruıı kuvvetlerine pahalıya rmadast bloku kurmak için git
tedir. Ger! alınan 100 meskUn mal ohnuştur. Alman ttımenler:I, YE'- tiğini göstermektedir Bu blokun 
yer arasında 10 şehir vardır. Bun dan bir ~c11d1a~~1~ daha: hedefi de harbin yarmadaya si-
\ardan ikisi Voronel - Rostof de-

rllerde mevzilere -~~ .. t .. er ..,. :r- t• • olmak ld ,.., , _ 

Öbür Günden Jtiharen 
Dağıtılmıya Başlanıyor 
İldrıc!klnıın ve Şubıt elı:me!ı: kar

neleri hazırlanınqtır. Karneler lıa .. 
:rm 23 !inde dalfblm.,.. başlanacalı:
trr. 
İklnc!k3nmı ..,. Şubat aylan için a

frr im ekmek kal"tı alacalı: olaıılar

dan enı kl,.<!den fazla işçi lstlhdlllll e
d•n ve I~ k:ınununa tabi mllesııeseler 
Belediye D<tı.at müd!lrJQğ!I blnasln
da ııstlmfş olan llstelmeki tayin e
dnen gllnlme kartlanru m""kQr mtl
dürlükten atncnklardtr, 

Eni Te daha ez allır IJÇ{ l.tıhdımı 
eden mll....,.elerle mlln!erlt olarak 
~nlrşan a!rr l:ıçlll!r kartlartnr ka:rma
k~mUJclardan aJ~caJı::lardrr. 

Vergi Listeleri Bu 
Sabah Asıhyor 

/t2E" Ba~ tarafı 1 incide 
Evvelce de ~zdıltımız gibi 

varlık vergisi mükellefleri, tarh 
olunan vergiyi listeler asıldiktan 
!~ibaren 15 ıtiin içinde ödemeğc 
mecburdurlar. Bunu t.ıkip eden 
ilk hafta zarfında vergi yüzde 
bir, müteakip haftada da yüzde 
iki fazlasiyle ödiyeceklerdir Bu 
müddet zarfında, yAni listelerin 
asılmasindan itibaren bir ay için 
de vergiyi tamamen ödemiyenler 
hakkında hem tahs'ill emval 
kanunu tatbik edilecek ve hem 
de bu gibiler hükumetçe göste
rilecek yerlerde bedenen çalıştl· 
rilacaklardir. Bedenen calışmak
tan y:ılniz kanunda tasrih edilen 
memur ve müstahdemlerle ka
dınlar ve 55 vaşİni geçmiş olan
lor varlik VC'l"gisi kanununda mu 
·f t.utulmı1'larriır. 

1 KOCOK HABERLER ' 
P:_E.RLIU ELCIMIZ - Berlln bll;rUt el· 

tlmt;ı S .. fl~t Arılı-ın aırııaMetl dntl ıehri· 
m_be a_elmıı, •ıml ati" •\1111nı Anlıarıya 
rıtmlııır. SaHet ,t..rıkan ca.!etecilere vlki 
bt'Ytr•hndı, trenf-n re:dlı-me~I yQl'llndea bir 
~Un Relrr.ı.dıia lltl .Un Sofyada kılmıya 
m~~bur olrl~·~unu, me1?11eketimbe hu!!.tı~t ı ... 
J~r~ lc;fl' hı11.ıe. cetdlftnl. l'tri d6necefi t.ı.· 
rıhl bilmedlıl<nı, Alm•nJ"a ile aiyasl •e tJ. 
cart mOnıu;ebetlerlmlı:iı:ı mOkemmel oldııfunu 
aöylemittir. 

ANKARADA BtR SOYOUHCULUK -
Halk Buü•unnı Ankara merkezinde bir SO?
ıtııncululı- olrnut. Bankanın rıkl memnrb.. 
rr':ıhn Ziva Anıtrhon ile •rlı"adaılan B•nJı.l· 
7i 'irmltlerdir. M'emurllnn lljte !'etnril ta. 
tllindrn htifıde eden •e odıcryı da kandıra~ 
ralc Mrbest lr:al!ın hu açık c5ı-ler katıyı •t;&• 
ralr 7.!J bin lira kadar p•r• •lmı1lardrr. 
711brt~nın •111·1 tıkihl netlceırl'nde auc;lular ,.,,. 
kal:ı:ımı't birkıç '!"'.la lirası hıriç çalınan Pli· 
rıı.ı11r tide tdilml,tlr. 

Dllt KAM.YON KAf:ASt - Jnnlr, (Tan\ 
- 17 ;rolcu Uc Der~amoya a:itmekte eJ111 88 
ıarıh kamyon Iiria:öl Tirajında devrihrıİ1< 
yoltolardın Dçil lllnıllt yeı!isl de DIUhtrl!f 
yerlrrinden 71rabnm.ı1tır 

Varlık Vergisi ve 
Taarruzu Sovyet 

/;liJ'" na., tarafı ı incide 

Görülüyor ki varlık vergisinin 
;k.tisat hayatnnızda bir çok mü
him tesirleri olacaktır. Fakat bu 
tesirler hakkında mütalea yürüt
mek henüz mevsimsizdir. 

* * 
Bayram içinde vukubulan 

ikinci mühim hMise, şark 
cephesinde başlıyan Sovyet ta
arruzudur. · 1 h t'- d bul k Ielllı:le d0!f11'&n mtıvaffaloyethı1n bil- raye ıne mani o u5 u soy 

mıryo u a " arasın a unma ,.ıım .. ıne mani cılm~laı11ır. Mtıbare- lenmektedir. 
tadır. beler .,.m şlddeUe devam etmekte- İspanya, mlh......, k&l'I' ..,,,patisi- Bu taarruz dört beş gün evvel 

Ruslar.' be~ ~de 7? - 150 ki- dlr. Alman, İtalyan ...,. Rumen han ne ra!men ın~ ka~ak Is- başlamış, Voronej cephesinde Al
lometrelık hır ilerleY7'. yapmıŞ- kuvveUerl devıımlı bir surette muha- teıned!J!lnl üç ..,,,edtr hıbat etmttşlr. manlarm geri çekilmeler! ile ne
lard':1'". Reı:ter muh~bırı.. Rosto! ~beye ~ etmJ~lerdir. Han çar-- Porteltlzd• zeılş _,-el..-e yayılan ticelenmiştir. Moskovarun verdl
şehrınm duşmcs! ihtımalı bulun- pı:şmalan emas!nda 23 ..., açaksanr tnlbleınleke imparatorluğuna mtıhafo ği baberlere göre, bu taarruz ba-
duğunn bfidirmektedir. bataryalar tarafından e ~:nı aça- ı:a için iter ff!Y" ralmen harbin dı- ı· ink" f tm ktcdir S eti 

Bövle bir ihtimalin tahaklrtı - l!ı d~llştQr Bir Alman ..,. bir 1!nda kalmak kııranndadrr a ışa e e · ovy er 
ku, Kafkasyada bulIInan Mihver Rumen uçağı ııed. d~nmem!ştlr :tspenya hariciye tıAZ1n ·demecinde birkaç mühim şehir, bir miktar 
kuvvetlerini son derec<! müskül Toropetz'ln batısında bOcum kıt.ı.- im blolı:mı, BU!hu muha!anda ve mn- esir ve birçok malzeme alınışlar
bir duruma düşi1recellir. Rus- rmdan mllrekkep bir Almaıı grupu letler ~ poUt!kıtda .az sahibi ola- dır. 
lar, bu yeni ta:ı.rruzlannda şim- bir dR-an ~---- ~-·~~- ealı: kadar klnveW olaeailtm, M. Sa-....., ~·~-~ u =c•w .. ~ Almanyanm resmen on sekiz 
diye kadar Almanlardan 13500 smıra hllcutnla kuneOe mtldafaa .,... laur da Avropa meden!yetlnln lı:urU-

h ,..ı. D9 .. n..ı .. bom NOl!!yo· 
ma<hQıma bir bahar h...,..; lçbı· 
do bayram yaptık. GOneıt. wrn•mf 
n.,.yf arttırdı. Çohrlt, ~ doya 
doya w ıhı< bir h""11 lçla.ı. gezip 
tozd'W, ellendf. 

hc1 """"'• ... a-a fOhlnhı ... 

l 
bir kal!&, rıe bir larvp, n• bl:r •r
hotluk hadlaeol kaydedndl. HBll· 
• hf9 bir abrta vak:aa etr..ck. 

Şa hal tncdenf _.,...ı.ıe '-

i 
col ksm•I• g•lcl:IGtnl o" t ı ' 
balıa:mınd•n eldd" wwbtdlrW bir 
vak:ıdw. 

f Yaln111 bir - dlklmllmlll ... 
~ tl: Tramv•yfardald l.xdt'h.._ ı ..... 
l rentn lnth:amt ternln h~ftıllll 

uı1'ettıtı bOtOn pyret<ı ~ 

biz hlll inip binme- blritlrtmbt 
itip kakmakta adeta mtl•bab .. 
dlyarus. Oç adımhtt ,..,. içle lıtı 
ııDzeJ havada bile tramV8)"11 ltt.
mlye çoıhtry<ı...._ lyt h...,.lwd• 

lwtltııdo etmeyi bRael<. 111- yfl· 

rt::ımfye •h,..k. blrts cfa lrcaawa 

I ya inip bln"1• '!WlOnl IO......er 
demek kf hl;ı lılr notc..nrnıxa .-.. 
mryae-9k, 

1., , •• . ,,, ••• ,, •••• ' .il 

c. H. P. Vilayet 
Kongresi 
Bu Sabah T oplamyot' 
Btıg!ln ... aı 10 da ~ -

vlnde Cllmh~ Halk Pıır6ıl ,,... 
!Ayet lı:ongrm yııpılac:sktlr, KOonp• 
ye telırlmlzde bulınwı. -.... dlıı 
iştirak edecektir, 

Kongı:edtı Parlt nr.l&d .,. _.. 
bUtçesl mtlzakere edil~k, lr:&$6)<1 
iştirak ed~k kaza deleı:elerlıdıo ~ 

le:tlerl teıblt dilecektlr. 
Haber ald!ğınura c!lre 'l'ftt:ıoC ,..... 

ti bU~ 332,853 lira olarııJı: -
lonmışttr. Bütçenin HalkeTlerlm ,._ 
dım tahırl•atı ııeç<!!t ,..tdan 30.000 a. 
ra fazlaslyle 125.000 olıırak ~ 
tlr. Parti, yeniden inşa ettır!lecdt 

Halkevlerl için de 132.000 lira ıı:J!E'" 

mlstır. 
C lf. P. lt'taab111 Tlll'J"e1: JMn ~ 

de'\: 
C. ff. P. Vlllnt "7tıtftlll n. t& iMi -* 

a:(!nO •••t 10 Ilı ltmlnllatl Ha~ N\ıoımnıı4& 
,.ıpıla,.aktır t•n.ı.rıbatdı ltuhtnuı nynı n:ıetıı" 
u1'1\rırı. kocrreT• teırıneri rl.c:a oı....ır~ 

Altın Fiyatlan 
Altın bayramm bhind gdnd ~ 

liraya kadar dU:ımO~ lso do c!tın oltet 
\-"C satıcı bu!unmamısbr KQloe olarak 
d:ı nl.11::ı ve Mbcı yoktur, 

Rommel Kuvvetleri· 
• 

nın Ric'ati Devam 
Ediyol" 

!;lJj Ba~ tarafı 1 fnclde 
deki hava faaliyeti kilc:ük mfk. 
yasta olmuştur. Bunula beraber 
müttefik avcı bomba uçakları 
Sirte - Buerat yolu iizerindokl 
düşman taşıtlanna karşi hareket 
ı~r yapmişlard!r. 

Alman resmi tebliği. 
Berlin, 21 (A.A.) - "Remı! 

tebliğ,, Libyada, mahııllt çarpı,_ 
malar olmaktadır. Geceleyin Bin 
gazi limanı bombardıman edil -
miş ve orta tonajda bir düşman 
şilebi hasara u/lratılmıştır. 

Tunusta, Alm"an ve !talyuı 
kuvvetleri düşman hareketlerlnl 
bozmuşlardır. Bomba ve av uçak 
lanndan mürekkep hava te,ek -
külleri düşman toPlulııklarma ,,.. 
üslerine bir kac defa taarruz et
mişlerdir. Düşmana lrlıısedillr 
h-:ısar verdirilmistlr. Müttefikler 
Akdcnizde 11 ııçak kaybetınlt • 
!erdir. 3 Alınan uçaj!ı dönmem~ 
tir. 

Tunus'a doğru BerıTduat 

esir, muhtelif çapta 1320 top, dllmlş balunan bir dtı~man menfinl Jul1l"da yakından nH\ltut bulunan lkJ defa imha ettiklerini ilan ettikle
COO havan, 89 tank, 77 mühim- ~gal etmiştir milletin Avrupa ır.ukadderatma u,ı- ri Sovyet orduları, Şimali Afri
mat ve iaŞ<ı deposu xaptcdilmiŞ- Dfin ve111ı:i _ Ltıld h5huhı&I P!- sl:r ka]dıkları halckmdald lt:hamın hda müttefik harekatı başlar 
lerdir. Dünkii muharebelerde deUI düşman taarnuıan mavaf!ak1- haksb oldul!unu. lspanya. ve Porteld- başlnmaz. tarruzlara giriştiler- Ankara, 21 (Radyo gazetesi) _ Bil 
8000 Alman öldürülmüştür. yetle pOskllrtDlmO.,tür. zln danımunun hudbln bir durum ol- Evvelce Stalingrad etrafında ta- gllne kadar alınan h•bcrler Romme-

Hususi R':1" tebllii:iı:ıe ı:öre, Rus Esir mi.ktarı 35 lıini buldrı madığm!, 'tnı !Jd milletin hSltlınlyet arruza geçerek oradaki Alman !in Trablurla mukavemet ~~ 
taarruzu ikı kol hıılınde inkişaf Te istiklal me!hamlarına dikkatle be- kuvcvtlerinl hırpaladılar. Sonra ve Tunusa geçmek 1ı:ararmı ..erdiği 
etmektedir. Birinci kol, Don neh Anlalra, %1 (Radyo G<ı<eteııl) - raber l:nsanhk ıummıan :rtık>elı: n-
rinin cenup istikametinde 65 ki- Bogu~ar'dan Rosto! ıstit.ıı:metlne Y6- ı.lfelerlıtl idrak etmelı:te oldu1!=11 ve Rejcv cephe,sinde ikinci bir taar- merke:dndedlr. ıtoının..ı, kuvvetlm-

lometrelik bir cephede, ikinci kol neltı1en taarruzlara Ruslar cephedeki beşerlyeUn ml!Jlettk oelfımetı için ruza giri!f!,iler. Şimdi de Voron"j ~;:,, b:a 1:';::";,'ça~":.;.u~: ~ 
da Büyük Don dirseltinde Sıı- lı:uvveUerden l>oşlı:a 12 plyade ı;ı,__ blokun ıerckoccl!I ıtınOn Jl'!'l<eeğini istlkametiı:ıde üçüncü bir taamı- !•maktadır. , •. 
rafimof istikametinde ilcrlem~k- nlyle !2 rlrhlt tllmen de ı.tlrak et- sOylemlştlr. za geçm;ş bulunuyorlar • ,.,,.,,,.,,,,,,,,.;. ..... ....,,,,,.,,,,.,,.,,,,,,.,,.,,,,..,,,,,,. 
ted!r. Bu iki Rus kolunun bir- '.innlılerdlr. Bu t.ıamızun hedetı 6- Bitlerin karargôlıında 8ovyetler bıı taarruzlarında bardakinden farklı olacaktır-
lesmfıı olınalan muhtı:meldir. ~~ta=~~VTetıerl. .,.m .,.. gapılan toplantı mübalağa edilecek büyük muvaf- Müttefikler o vakte kadar A],. 

~:~~bı: :C,~i~eyi teyıt eden manda Kafkasyadakl Alman ktrne' tle Landra, 21 (A.AJ - mıı...ın mnu- fakıyetler !kazanmış değillerdir. manian Şimali Afrikadan çıka· 

R l d
erin vadil- ....,,_ k •~ rlnl de !ÇttSine almak hede!.nl gtıt- m! ltarargShında, 18 ve 19 BlrlnclM- Şa.tk cephesindeki Alınan kuv- rarak Akdenlze hak.im olabilir-

u~ ar, ""' • J ... ~e -'t>'"- ktedlr ~· h ~-. nunı~ lbb t M K 1 1 tl · · d b d h al lor araslnda ve llıerinde kurulmuş o- me • SOT)'eOerlıı v=u<ğl •=- =a R ""rop. arepl ete' ve erım şura a ura a ırp a- ler. Belki de Avrupnnın herhan· 
lnn kesi! Alman ınOdo!aa hatlarlnı !ere gOre, 9 pl:rade ~ 1 pl,.a<le Mareşal Gcıertnı. :ıı::ont Clımo ve ftııl- maga muvaffak olmuşlar, fakat gl bir noktasında ikinci bir cep-
topçulan .:ıyO!<lr.M 73rm~lardrr Juga:n :rok ed!hnlş, 4 pıyade, 1 tanıt r.m ıenelktırma:r reisi C:.,nera! Ka- büy~k bir zafer kazanmamışlar- he açmağa teşebbüs edebilirler. 

. l!lnıenl de ağır kaytp13ra uğralılm!ş- vallercımm iştlrakfle mtllılm. bir top- d y l ad. 1 .. 
"Alman reBmi tebliği ~. Dlln a!qmna Jı::ndar .. ır m!kdan !ant? :raptlmışttr. Bu toplanttda LaTal ır. a nız bu h ıse er uç sene- Akdeniz yollyle Sovyetlere yar-

! bj ı b Ö 
~d 2 ~ h 1 ..... B to 1 1 denberi harbeden Sovyet ordusu- dım edebilirler. Alınanya bütün 

Berlln, 21 (A.A.) _ Alm•n ordu- 5 n ulmuştur. lü ıı:ı.~ an O = a:nr bu unmu,.~. n p an t 
lan bqkumandanliğmın tebliği: ~indlr. vadyetın, m11ıver için buhranlı bir oun hala taarruz kabiliyetini mu. bu iht;malleri göz önünde bulun· 

Ka!kao c::epb••lnde Alm•n ı.:unet- rııflıayıı ırltdlitlne alAmet te13kkl edil- bafaza cttiğinlyd gö;:terir ki, asıl durarak kuvvetlerin! dağıtmağa 
ım dDıman taamızlarmt geri atmış- Marecal Fevz"ı melttedlr. muerııı beyanatına ga,.., mfıhhn ve ka a şayan olan nok mecbur olacak ve belki de artık 
lnrd!r. s btı toplantıda Fransa:ra alt lne!elelcr ta budur- Almanya geçen yaz da taarruz harbini bırakarak bir mü. 

Terek çevresinde sov:retler tamım- ÇakmaCJ- in Tecekkürü r&a:ıillmOıtnr. Mlbv-erin trraıstz Sovyet ordusunun ~ını yere dafaa harbine başlıyacııktrr. Za· 
dan yapılıın delme teşebbtıslerl alta- S ~oın~ ...:,o~üm~::ıı~ gere~- geıireruemlş, şark cephesini ar- ten bugiiD de yaptığı bir miida· 
mete uğramışbr. Almnn mevrllerine Ankara 21 (A.A.) =. ~el ıeıiı.ı ... ~nfmdım eesam ....rleım b~ tık tehlikeli_ ~tan kurtara- faa harbinden başka bir tFY de-
clrmi1e muvaffak olon düşman bir Kurmay Başkanı Mareşal Fevzi allun<-t olarak telakki ..ınmel<lorllr. mamıştır. B_il3kiıı Alman cxrdusn ğitdlr. 
karşı toorn" esna."ltld• pll.<k!lrttılmll~ Çakmak kurban bayramı mü na- k h d ikin b · t 
tar. A ~anlamı ellM m'111':n mr<d'<- •ebctiylt' n!dı/:rı tebrik tclw::ıfla- lif. Laval Pariste ş3r. c~ esın e el . ır loş şte Sovye• ordularınm şark 
da • 'r goç-ni.<lir. riyle orclıı ve sahsı hakkinda bil Lnnd,.., 21 (/\.A.1 - Alman r.d- geçımı7_g~ ve SovyetlCTlll ufak cephffiindc taarruz kabiliyetleri· 
K•nd..,•ıde Jınl" ~·m,n 1n.tT\"tOf- dirilen iyi trmennikrl' kar<i t~- rnrun• ıı<ır•. La"<"nl JiitlPrfo görüı- veya b·ıyuk darbekrine katlan- nl muh~faza etmiş olduklarının 

l•rl hir Rıa ~nizaltt.mt batrrmıs- srkkürlerinin iblai(ına Anadolu lfıkton sonra burün Parlse donmO,· mnğa rn~chıır olmuştur. llkhahar anla<rlm:ısı, bundan dolayı mü· 
!ardır ı Ai:ınsıru tavsit etmişlerdir. ttlı! da ıısk~ri vaziyet geçen ilkba- him ve dikkate şftyandır: 

' 
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~~o.~ •• ~;''Çeşilli iktisat 
!I _ _t[~j Projeleri 

!Deniz Nakil V asıtalarım 

-------~--------------------------

Cephesinde 
Rus Taarruzu 

Müstakbel fktısat Reiimi iki Mtiıarip T arafm aa 

Kafasında Henüz Son Şekilde Tebellür Etmiş Değildir 
eni 

Yazan: M. ANTEN 
~ eıi'dunun ku:mandashu e. 

l.lne aJdrtJ gQnfln yt'Jd!SnfunQn
ltmıordu Voronej eephesinde ye
bfr. mU\'llffakıyet kazanmıştır. nart 
ııoren cettn muharebelerden son

blrl " d1ferl 20 kfiometre ıentı
tki eepheden Alman mftd.afaa 

;yararak 50 Te 80 ttnometre 
nntın etm!f, 300 mesldln 

Novakalltva, Kımtemirovka. 
..,. .... &ar ıib1 Qç mtlh1m şebr1 ıe

llm!,. pek ~Jı: harp malzemesi l
ıa.ooo estr eıe ıeçf:rm1t. Almanlara 
0oo '510 ve:d!rmt,, Vol'OMj - R~ 
demfryolu tker:lnde Oı: mevkli Jı
etm1'. yukan Don therbıde lld 

bqt tesis etmJ,tır. 
~tler bu t:ıını b8ŞID(!anfierl Le

ttan Xaradeırlze kadar manan 
s. ooo ldlometrellk cephenm 

fent keslmlerlnde btr'blrl arkaBt
hJıbklarr tnmızlarla btr efhet
Almanlarm cephenhı btr noktas!
d!fer tanllardaD takvb'e 'lcırnet
&'ettnneleıine mam olmakta clller 

llk'bıı?lar taarnmı !çhı sak-
1811 fhtlyaUanm Jcu1humu7a mec 
etmektcd!rter. 

~'1fld - Luki 1tesfnttnae tn1dpf e
taarnn 9molemk'! te-hdit ede:r
staHnırrat taanıızu ile ,.eni ba,

Voronej taam:ız1an da Rostof 
ltnrkoftı ttı!ıdft ederek Kııfkasya

btltDn Ahnan ordusumJ ıen!ş blr 
be- fı;bıe ahnalc temuoıamı sr!Ss· 
ekt.edlr. 

frika Cephesi 
• lr:ıd ordu ~lamn 200 tno

prbbııe kadar llerlem.taıir. 

Bete"l7etbı ldne c!atdıtı bofaıma 
llAmakta dnam •e ısrar edi• ~ YAZAN : ~ 

,... Gelecek llemla iktisat marın. 1 
ruı hakkınla iki :dlmrenin de fikir •• .. • 
ım kesin wr wıııbıan mahrum ,a H. Şukru BABAN ı= 
rilnilyor. Bmı11 bir parça da tabii 
carmek llnmdır. ÇünJrii milcadele 
ufhalan perde perde açıldıkça bir 
etin en-tekf taaa'"11r ft proje, hl 
di.elerln tesiri altında. çehreahıi de. 
ğiştirmek zonnıda kalıyor. 

Almanya, hıırblıı baştamasma ta,. 
kaddllm eden zamanlarda, Avrupa dı 
aında ıOmür~eler ~nde koımaktan 
vuıreçnrlf glbt cör&nO.yorda. Cllnlı:i! 
c~ 1914 clJıan lff&P ba babm&n 
pek nyac!e tnk kırıcı bir manzara 
glSsterm11 idi. Almanya daha blrl!fini 
yapmadan dört qtayı paylatm:ıe olan 
Bllyflk Britanya Ye Fransa :reni bir 
misafirfn 110fraya oturmasına hie de 
taraftar cörlinmQyorlardı. Bununla 
beraber lı:a~ bbnlnden Alman
ya. Alya .,.. Afribda afak tefek 
meniler elc!e etmele imk1n balnnı1 
tdl Fakat Faı, Cf..nfr ft7ll Ta1J1111 
c1bf yeyahut Mat!apslcara maactn 
bir pay almak fmklm hbd olmamıı 
idi. 

D!rt .,enetfk anıhal"bec!ea -.. 
n matJClblyct Berllllf artık 

her ttlrıtl mtıstemleke endieeınnden 
lnırtarmq bulundu. Bunuıı berine 
g&ter artılı: Avrupa harici ,.erlere 
değil, Atmanyanın yambqında we 
~kmdald ceni1 Rm toprak1arma 
UJıra:rnanm seng!ıı ambarlarına dan 
mtlı bahmda. Fakat Rusn ile dost" 
hı1ı: mlhıa.ebetlcrl lmnabmca Ye blJıo 

hassa Moskon Polonn '" Prama. 

mn tmdblllino ,,. hacUterea!D aıkJ 

tUJ>lk edllmoefne ıey{rci kalmalı: 

ırtkımı ımıa7:ren ta'fisler mukabilin 
de, kabul ecllnce mihver politikam 
nazarlarını ,arktan cenu$a :vfnJ Af. 
rikaya tevirdi. Avrupa • Afrika bit" 
lifi, ai711b krtannı istlmııan bir eok 
Alman Ye İtalyan iktisatcılarmm ba. 
h1a mevzulan olmaia batladı. Filba 
klka m.ihTer denizlere bJldm olmadı 
ima .-are en 711km kıtayı seçmek bfr 
zaruret sayılmak tlzım relir. Afrika 
kolaylıkla ntıfuza elverl11i bir ıııh.ae 
dır. Kıtalar fçlnde en u lşlenmiJ o· 
!anıc!ır. A'ft'\lpablarm buraya nt!fas. 
lan uı.cü oe dobzaııca astrdadJT. 
o da ne adar m~tlt ne- Cflnk! 
Afrlb uhl11ed ıtızmmmdan futa 
d&zdtır. Fırtmalarda eılmrlacak ko1, 
Um.an hemen :rok cibidlr. t,erilere 
ııtlfu.ı için nehirler hfe de aygun c!eo 
tf1dir. Merkezde cenlt bir alan ~1 
den ibarettir. Fakat b11ralan lmlr 
ec!flebfllr, W. aalamö bbD olana 
mı pn1f a-mak ek!mlne el•eritlidir 
Bir cok madenler 4h mevcutta!. B1r 
halde ld arlık A'f'l"alla n Afrlb'J'I 
bir k&l baHnde tek parça libl itle. 
mek mtımkttn olacaktır Ye ~ylece 

hariçten -.e batb krtalardan ytnf A• 
ya •• Amerlbdan tam&mt,le masta· 
kil olmak " ftreste blmak bl~ la 
,..ı olmaktan crbc:aktı. O nmankt 
u'kerf c!armnJan Wftllıt rlbl sert • 
nen ba pllnlarda 80D hareketler ~ 
dinden, tekrar bir deflpe olmana. 

ktlln tlc!ille!'e 11fraımlr ıcao ... ı!ecelt 
demektir. 

* * Arı.g1o - Saksonlarm tasa""11rw 
lan hakkmda da açık malftmaı 

yoktur. Yalm% Rüyiik Brltanya Baş 
vekili Mister Cburchill çolı:: dikka~ 

deler beyanatta balanarak tmpara• 
torlafa ma.bafua etmek huıunuıde 
kt umhü ifade etmiş idi: 

"Bb muharebeye kazanç tem!rı 
etmek YCyahut ara.zl.mb:I genl31etmelr 
niyetiyle drmedik, 711lnız terefim' 
zf muhafua. nzifem.!zi ifa -.e balck 
müdafaa için aavapYC>rıll.. YalnJ7 
bet' bang1 bir J'ilzden YC yanlı• an.. 
1ama11 8nlemek tçfn şunu c!a lltv" 
etmek isterim: Biz malnn1Z1 mtıh<> 
fan Ye müdafaa emelind~s. Ete• 
ben Kral:ımm Batvekı1f olmat tserr 
bil vazifeyi lmparatort11ta tasfiye 1 

çfn Jrabul etmlı detilim_ 
Bıı,.mı Brfmn,.. mhtem!m fm 

peratorlufumı kat'! olarak mahafaza 
ft mftdafaa taraftarıdır. Amerıbd 

ise Mister Wt11de'nln " bir kısım 
matbuatın iddialan bütl!n cihaıı mft~ 
temlekelerinin büytik dt!'Vletlerin ~ 
kil edeceklm mfiıtere1r bir Wst va 
nta.t,.le ftletDmeııf " aematancbnJ. 
ııuı11drr Bn dil•lincelere ırlSre mu .. 
temlelı:e tmparator1aktan de'Yrl amir 
~stlr. Mist~ Willde ba ifade?! 
Hhıdistanda ve Çin& ll('lkça tekTa• 
etmek fhtlJ'(lcmı du:nmııstur. 

GlSrl!tllyor lef mfletakbet lkthat re 
fbnt 11ı:I rmıharlp tarafm da bfasm 
da hentb: ecm •eklln~ tebentsr et 
1111' def{1dtr. Muharebe c!enm ed~ 
1ren IUtb ~c!alri ta889Y11'1ar 
ancü n berlnc!e n~ mahiyeti 
rd mnhafan f!'tmefe mııh'kftmdaT 

el'ln lit mukawmettnt Miaura
lle Turaga batakhklan arashıdald 

~~E~ lills:J> o t ~llllllll~lı ~.:,~n:~ . 
bQtıın mllıver tunoetıerlni Tu- Bayram G u·. n 1 e r·ı n de A m okuyucular, ıeçmt, bir 
toplıyabllmekt!r, Mrfb harbi- "1m,e. bir hayal kırgmltğı • 

IOn "' ltat'I afbas!nm Tımusta ad bir tecr11beden sonra bayall- İ 
edeceği ~ttyor, Ahnanlar y 1 M 1 · nlzde bu qı1mu eanıtan cesaret· ! 

tanftan. b1rlncl fııgflts ordmıuna a p 1 an aç ar mlPı: m1anm bir Wın daha ,... ,= 
Ttmm - B1%el'te etrafında :ra- Mtarak (.'e)ctifhıh tıstıntftlere in· 

1
• 

daire ~?hıde.ld madataa t:uıttnı- rlmam eden o boşuna korku ve 
ttı1unmakta " bama ımı.1şletmek Kurba 'bQnms. y AZAN: an&, cm lh 8nce mıtrllllğt dft~ıı teessQf ettiği- i 

taarruzlarda bulunmaktadırlar, mD d6rt d- r eJıtr cdllmit Olart l nfz Ohna?n2' m!d!:r'? : 

tııd ordu 'lcttvveı!erlne karsı da Sfu bol maçlan yapılmıı FÜRUZAN TEKiL .,. P' •ile r hah ç e lfeeelertntd, bcmılan ıntıhatlnbi 
dhetteı Trabhısgarpten gelecek nflııde 4e cazip fut 1 lmpa m&CI oynamnı~ O ıı:aman bayle uykusuz geçen 

Gabes Umanlarm! ft Gabea - tır: Bl.rlııc:i IUJı. tıç bir be 0ıtl)'8t o- öleceğlrdd andığtıuz ftm!tslzlik-
dmnlr:rohmu ft Gabes'ta ee- tlflp UHSDda tertip :rmcamma da 07D&t ltıri d~k çok defa nadim o-

rııınvı. ftktlyle l'ramh1ar tarafın- edilmfl olan doatlulıı: Jmpaıa maçlanıol tıts ba a,am 4. Z bnmmttrr. tur w tçlntzden "eğer bfim!~ ol-
hnırlıımme ohm mQdafaa hattı- ıım lkinciaf Beenı:tq ile Fmerbabçe B&7RD11D tlçtlncft cthıl doatlü 1m ~aydımf" diye llf}yletıJrsiniz. 

lnuhafaZQ'& PJ'1'9t etmektedir!~. aruada o~ 1 pUmm IOft maçım Galatasaray ııe Be nugQn bu gec;m!ş gQçlQklerl 
~ 1 inci ordu eftrafle Derledfii Sut Tesc:aıını lda;. ettfl1 ba maç, ısfktaa tabmJan npmrşlarcbr. Galatı ! .,,akut b!r hadde gethfyoısanuz. 
lfnıa1 Afrlkadald mfttte:ftk k1zvvet- birlnc:l 4nrede 4aha sinde Bq!kta ara)' ba maca Anbradım Eşfab 4ıı .,· CQnktl fşler emin olunm iyi 

;yakmda bam'ttJclanm tamamlı- llD h1klm17ett fle sec:m1t Ye cyah getirerek f3yle tertip edllmled.: Ot !tlJtfJ dftrelmf~ başlamııJtır. 
~.ı....,- 1ç!n mfhYer kuvvetlerln1n bqulılar onunca daldkada ilk eol• rnan. Farü. BaDm. itana! (Mutafa) : hbt dz bu esnada varltğmrzı 

an t:aırwnf71.e kovulacakları t-erlnl Hakkı ft1Jtasl71o crbnmtlar ArffJ Eıfalı: H11ı:ınet; .llııuffer, Cemil felce alratan tstfraJ) verici nzlyet 
pek mak "'"1mnemektedfr. Bu- dır. Fenerbahce Betllrtq bleslnt ~ Orhan. Gannfer. ten ~us. Hayat tabn !leY"" 
IJıeak. l'ranco'Dmı mfhven aake- P87 aıa,tı:rmffa da llUltrfor o:rnt7an Betfktq da ~ tet1r:11 et!lhnl,tf: ıiıd alıyor ve siz c!e kendlntzdf' 
hrdmı! pc:l]cUrebmr. Kadrinin :rcri:at ,..&ıawww Mtlcesi Mehmet AH. Tımm. Rlr18to, HtlseJ{n 'ftfı\Pcat ohm bJVftlt ft lrudretı-o 

panya ve Fransa eo~.=ı~·ırenedller ICa4rbdn ~=: ~ ... Ha1'I, Saim. :~ ~n: o=~; 
~ nd;rea. bil& IDl!lk1Ut ref'hıe ,m. MclDll lm7maılan Be· O,.. bkfncl a.n4e 1-ttae ..._ varbltn!sı bu kadar teslbntyetle 

denm ~. lçaıı:,.. bari- flktaolılar 4a antrhafı tmdru Omcri Beşt'ktafm UkludJett attmc1a ceft11Sn •st:ınba terketmezdirm. 
nazm Jordaıma Ltzboada Sala- .ımı,1u n haf o:rnl>'8ll hrahlmi ~. Bm... ilk oe bet Jlrmi D:ıserl:ra lnsa:n lctmd!nden mtı-

"~ mtbakereler npmaktacbr. saııtfora ıcctirm!tlen:lir. Bqllı:tq bir ıialı:tb İmnbnJ fD!pl)068 ~te lllllfl rap eetm.,. hadiseleri ehemmi· 
~ ce1eD haberlere sDre: .Jaırdanna ~ CDıada ,..pdan bir IArtda Hak taam " nrff ldT 01'lft ~tör ~ '" teklln1 de!t$Urer 
Salaz:a.r .fk1 memleketi bup ctt,m- tmm. topa Fener blclshıdetı bp" kt nkftıfnclen ~ s&nte• a.ttlD wdıo ffkfrlerden. mustarip olm. Ra:ra-
bınlmıa1ı:: n llOlba b1r ilttnat,lb masf7lo DdDd .,.mm 4a cıbnmıtzr. vette 07ll8IDl'ltır' dmlleb!Hr. tm bQyruc felAketlerl, ha1dld zab-
**'~ bir tber79 lttUakJ Fener bleshıe toPD eJ De ~ 1Mtlerl esas ttfbarlyte gayet ba-

duk!arnd be:ran ~. Bu !erek eobldalmm bakemln sGnne· lwte 1ıım ......,. 811kr!tdba 79Pbl1 c;ft DeY'lerıHr w annohındultJ ka· 
dotna ise ~ mJJınr meal Fenertneri tmrhan ftl'mfetlr. O ıtkmlar eok tehB1tel! olmae " Seeilr <'llll' 11:~ de!fldir. Bf!' ~-

bma harl>e ı!rmealne Portek1ztn dar ki bil Hl d tq. her ft!'llfllllll bir mabatıa ,.,,.. be il! asında tftııbe edfl~ 
alcat etmedifbıe bQkmet:mek ı- ::mı sonraıı:' 1t1r!':~~ a nıt Oa!at.aanı)' bleafne eak milsaft iahrtt 1nrnef!er e1%I Tsttrabmı'l'lr 

ed1yor, mt1c:rfn Jteitel w ita- Beıllı:tq bamın berine. n bir .._ poslQ'Oftlarda 1ılr tirli bl.,t tat ,evty<Nhı:e ytnaıeJtlr ve atzf onı• 
lle g!Srllştllkten llOllJ'8 Laval"i ıııan farldylo topa tlçtincll defa Fener mr:raa ve ct1rell D7ftlP &ecea -~ tahakkftm ettfrtr. Madem kt fim · 

...... __ kabul ettlll w ba &ertıe- kalealn ~ hakem .,..1 Terdllı- ı&ııdemıf1t.lr. ı!l ba ~en daha 1cmıvetll 
erde Rlbbentrop C1aııo'nUn e M>...--'" ·- orfnlz "" ~ tttmadnm nr -- L-'--""'·- ha~ ---"''-- ten m tereddllde düıttdı ,.n ha- l>eTreıdn 7Um 1'a teilltı. ıectttten ~ ....._. 
uıaır uw.uu~.. ~ ~ ..... pN. kemhıiıı fikrinl _,__ baldb.t sonra Btlktat Mns cm.mu., Oalatl "eııtlden başıana w.r .. ..uer ~irı:• 
ınmAkatm mtıertn l'ranslld.an ta- _....., ve en vdlnaynm; andım ~~7 

.. ·_ .. .,_,, -'-~ ......... _..__ ... _ ofsayt olu ba posll)'OD& ıol 'ftll' ~ eh kendhd tophnrü 1JfTa dO 
. .ırc:ı-... ... ,. ~ ......._. .....,. u-.- rnckten nzceçmietiı: nlndJ, beyleee anc!üf 07D far\:I eo1r 7.tra timdi arbk bfllyoısuıııı:ı k ; 

beraber Lrı>aıuaıım harbe ıtrme- Aııcd: Saz! T~ ba hftmt!niı :tnhmstır. Ba anda Fanıkml btl)'Blr "~ had!se1ertn eereyamm de-
de aWr;a]a tmhmmuf fmkAm gayet makat bir tarzda cıetfşt!rm!ştir. tccrllbelri Oalatna1a11 amhakblı iki ~ ft ber değtşfltftğbı ha-

tdır ""eket DDktaı:nnda ba sadece ce· 
~~ tt~ Rftnc!enbed rıawıaıun !lfet1ces!s biten Fenerba~ •• Ga!ata- ~o!den bırtaınnşbr. Bir lıorn« atJ ·•.ınne bir nkadm fbarett!r, 

:rm ıe:! = ~ld=~ ;1~ =~~bir de=.: ~:~~ ~ '::=.~ 1:. M"'-~ · 
aberelerlııJn 1ccııntro1i1ml eDertne voktur. ÇUnkfl o maeta bak- ilk ld, herb9 topa crbrkm banıbtsfr mam,. 011,. • ""· 1'CW'b&bço ba 
1

_.......__ ha .... '"'-'- __.....__._._ \::anrmda ~ ba'lı:emhdn bayrak nl" blesbıdc be'lı:lemls .. müteme1 teh • L-- ,...._ 
BTllD, •WI Y~ ~-...1~' tnaQ '1 • 1 ..ualllDlfiii'• 

lerlne el ıco,duklarmı, bQtQn tren ı adJtım clSrdlliU halde nırar etmfı ye lt1tenfn rdhQet ble fc:hıde o1acafm1 
Abnımyndan ftaıyaya uker nak- -ıeden ııorıra bnmu deil$t1rmete kar ltestinek. top twm 1ıı:a1~ glrec:e• 11ı:er 
taııım ettlklerln1 bDd.lrmekted.ir ,ı tanfm mtiten!! it1rulan herine ••.,anı hayret MT soluJdnmlrhkbı to· 

ıcanmuıu. "11 d!zlftinc!en glSfst!ne. wl5fırtlnc!en dl' 

• 
ırmanya Taarruzu 

o,_ Z . 1 ~ c!enm eaet- ""°"1ere cıhnm.ıır. 1HT' ltdncl br· 
ten eon ı!aldbc!a ıttıçtlk P11ıı:retbı d tarqr da ortahma topa 8eref tam ,o· 
..:el w ,erden bir ortasma Metn. )'e "taca1r ~ aıd bir ftrfnwsla bfay:
tiıerek JPcaertn eoHlnt! 7B1'1D1t •e "'1bıü1a Y'llPllDt '" banc!ım ııonn 1 

san tlc:t.ert takım anl bil eoıaea son. 'rincf deft'ete 0.MHu'll., 'B~~ 
ra ~ lkiDcl colb elıemml7etfnf 'lereceslne ~ n eılmnt ltattl bfr a 

AJan11ı tarafmclan tenlp ediler 
Mo- ko"'8tl lıa::mmmı t!çtlncti 

·üıttl $isl1de yaprlm1'tn'. 

Dçtlkter arumdakf SOOO metrelik 
't°'11711 Kaenaldı ıs,n c!aldb De ka 
7.ammı, lldnrl ır- tldınl A.U ... ! 
,,ışterdlr. 

Ceçen haftanm mıer mGJ;d:m aske
hareb!tl, tnglDz .. mm ~ 

30 ldlometre gıenlşlllde btr Cl!P'" 
Qzerlnden BJ.nnm:ı7a bududmm a-

Japon mukavemetine maruz 
ftksızm. 50 Jdlometre derhıllthıe 

etmelerldlr. Bu suretle İngllli-
tnm b!r eene dart ıon nftl ce-

erl ayn! ~1dan Blrm~ 
buhmuYOrlar. Bil hareketin, 

btr taernmın bq1anga olup 
en~ 'bent\s malOın delfldtr. ll'a

t Waven•ın B!rman;ya yolmıtt aç
lr;: h urusundn Ç'inf' yaptığı v.adi ye

'" ~tnniye ç • 0 muh kkak sa-
nktadJr, 

•nlam11tır. -ııMc htftn Mle OYnanuwtır. 
Oyan Besl1rtqm t - ı ıralebeslyfl' Vae eo!ds otmdı bltudşt.tr. B~-

~itmletlr. Tuhaf 'bir tesadftf nl' ma .,.~ ea1r hth Ofi4ji.iftlD 8"a)ı bf' 
-:mda Fenerin Bea!ktqts.n red'lt I· .,slrlara falia tlmft Yemtetrfndenrl' 
ı,.fnd l'Ol toP bleft drd! ıdnned' 1d ft 11!11anta bil hthf!fl ra1rb1T1 
'Tltlııa1ı:uunıı acıme, bil ııefff de f'

1 '""~ tı& fk! 991 -1 ota ,. 
le ,..,,ılt!tfl telı'blt " itiraf ednen bir ""8calr dt!tdtnU!erek nnnaı editmlf ?f' 

~l meeetest ortaya et~ ~Mn"a ela pl.-n ol1uamaftm. 

'Diğer nuırtar · J "1-
Bayramm fkirıd cfinil Xad11tl5ytm" Dtrn Fnerbahçe atai!maa 1!g &ı,ı 

de F'nerbahı;e ile Davutjap an.. lal!DHI olarak F.cncrbah~ ile Sllle7 

Bilyft1er arumdakf kop 5000 met• 
· t l!zerlnde Japdmrtttr. Birlndlit' 
• 6.4,3 ile AB ıtaradaman. fkinciliı?i 

Narl Erer, tlettnctlHllB de Abmet Ha 
'lYb a!mt1lardır. 

AJn ft1tmll! npen G.ıatlluraJ'?TI 
7enç attetlerlndeıı Remzi tarafından 
ıı:alh:ıterlne madalya \'el'11en bu k°'1J 
YI b51gece tescil cdı1memft "Sava 
Spor., a~da bir blap de işfaak et 
miıtir. 

Daha Verimli Bir Sanatta Artistin . 
~..- ; · 

Hale Koymak Lazımdır Şahstr6!_ ULUNAY 

G~ gQn artiıt Hlz!m Drmfli .. 
Deniz NakHyatını ~üzene Koymal(. çn ne karsılaştım, Ben de her--

1 1 
kes gfbf sanatkArm hastalığım ~-

Bunun çin Evvela Bu şle Uğraıan tığfm tç{n ~nndald bu ablak ııtma-
1 1 tt adamm o olablleceğine btrdenbtre 

Komisyonu slCih Etmek cap Eder ihtimal wrememlşthn. Fakat zeld .. 

5on nmaıılardıı 
ban p.ı:ete1f' r- y AZAN~, noktayı tqlı:il eder. ~evfmlt baktşlarda parlıyan bir Asi-

• Mesetl na1ı:li71ltın nAbk gtllilmsetnest bendeki tmed4t1• 

1 HA y R 1 B A R A N ı' üyü. 'k bir Jnımmu. •n tamamen sltdt. 
1 

1 
htiva eden Jdimllr Bu rfl,sel havada, tia dnetft eett• 

'iyisiyle denls nakil 1 o. T. Mektebi G«nicllik 'l a m • 1 e • 1 için ~ede. bu !evhnll adamı sıhhatte 1111'--
asıtaları durıımtı 1'nuanımt ·vvell z 0 n J D ı ..,ekten dolan kuneW bir -ı,ohmeır"" 

ildr. 
bu mevz11 ile ilgilı dak banaımın 117blr 

'mfdn neerlJW.tJ do 

i enizclJerlmizln dik'lı:atiru berhle çek ıcomlir tstlhae!ltı tetkik edilmeli •e - Geçmiş ollun! Dedim. <J&ri\10oo 
um ki artılı:: bastalrtı yemnlşs!nts. 

mlı bulunmaktadır. Tan gueteslnd un11 kareılmıcak mimaeip adette ıe Gfu:lerfnde ha11t bir ~ bulu• 
::aphi Nur·1 l!erl ile tzmirde Yeni Ası ni muhalif hava vaz1ytlert de dikkat 

~etti: (azetesl başmakalesind, lsmail Ha1ı:k rı.azanna a1nıarak ta:rin eclbnelldir 
nın yazılan, bu vasıtalardan llyils:lyl Bu 111retle Zonculdakta bahmacalr - Tamamen delft.. J'alcat ~ 
l\tifııde edilemediiinf tebarlb ettir vapurlara bava muhalefeti mllstesna iun var. 
nektedir. her cfln muntazaman k~milr Yerilme- - O halde 1akmd& sfs1 ~ aı... 

Deni% nalı:Uyatmm 1rlfln!II bir ıt -i temla olnnınalıdır. AJD) amanda fşllyaeafthl -
kllde temin edilmemesi hımısande'k- +ılt bfr reminin "CJ"ll mot«Sriln her - İnşaDahl. 
t örtltler doiro olmakla beraber tür !ıaıı~ bir tekilde nöbet beklemesine Bu temennt.yt kunet1e ~ 
i iye 1ı:adar lncelenmemlı olan bu pyr mlluade Ye müsamaha etmemelidil'. "'ünldl HAzım. Dhnemlzde eJı:st1ı::llll 
abJJ varlyetJn neden ileri geldiğini ye Nakli:rat imkinlan fasla olan :raı ·nk hfssecmen artfst1erfmbdendlr. 0-

'Ja ft1ttalardan daha randımanlı bir Eıylanrıda tse Akdenls, Karac!enk, ve ıun sanat terazlslnin kefesbıt ili W-

mrette istifade çarelerini te~ v Marmara limanlanmn ıenelik tu n Yll ba tarafa meylettlrecelı: kadar 
7.ah tmelr faydalı olacaktır. çimento ibtlyaçlan taımmen temin o ağtam bir 18hai:yeti oldutuna ştıphe 

Supbl Nuri nerinm mı:ıkales!nde dP lunmalıdır. Kat, sararetler Jıaric kt voktur. SanatkArlar ba phs!yett te
lllzıh b11bındaiu Yethne dcni:ır tkare• şm bu gibi nakliyata bilhaHa '!tara 'larilz ettirebilirlerse muva!falc olmuı 
filomııza, yeldlna mühim addolunabl deniır limanlan 1'1u ıcmi tahaia o- 'ardır. HAzmu bu EOmreye so1ı:abll!
ecelt der«ede mot8rlü yasıtalar 119 unmamabdır. Zira yamı 15 ıs etin- --tz. Ctınktl o, bir eok zayıf pi,__ 

ve edildlğ1 halde nakıtyat Mll lhtl -it. yapılan bu 1eferlerin lat!n e1m. ' '"rfn ahne&ı tutmımuma -kendi 
vaer kar,rtamalrtan ura'lrtTr Cllr:kr rfya 3 • S ayda ancak 1'1P1labilmelr:te RhslyeU De- sebep olmastar. Ba ı. 
"ıo iısler harbtrı d&rdllnct! .,,1ınch oı 'lldafu maJtbrıdıır. t{barla art!st. elel'.lıı fevkine ~ 
namın raimen henBı esl!lb " •e Hillba: bütfln denis nülfyatı file t1r. 
1mn brf tanda teskilltlandmhp rH l"1 iatatistl'lı: rakbmlara mtısteııft ri• Sanatklr, _.. nd, ,oksa _., .... 
v~l ıekfld ... tatbik edı1memektedh vuf tekilde pllalattJnlmahdlr. Na •atk.Ara mı tabi olmalıdır. Tl7Stro a
!'lerek h'™1methı, gerekse b1I ııterır ldr fttrtalannm ,.ntr:leme. boşaltma 'l"?lllnde ba bir meM1e teskD. .w,t
~ırnh makamların bu humsta aldılo ve tamlr g!b! h111111slar da nann iti· • ır: Zira ban eserler ftrC1ır ki ınfl
lan tedbirler fmalllı!e bi neticel•· nara almarak Umanlana colnft ...ı nllif on1aıda1d ıahslyetleri dofnıdan 
"ertnef~ mftsalttir. 1bctlmle 4en!T vetine, h11c!atlanrmn cen-ettyen de iofnıya hayattan a1mllhr. Y1ne bazı 
rıııkliyat komisyonunun te11kt11ne dair ;rlerln husasfyetlne n naktolanae1k .. seri.er vardtr 1d mftelllf onu 1'8Z8l"" 
ltaramame buna bfr m!1aldir. maddenin chemmtycthıe t&re nalı:Hyat lcen sahnede rollerl O)'D!yacak sımat

tiş1crl organke edilmeHcHr. Bnn tArlart dftşOnftr ..., ba rot. aJ'IM ~ 
lar yapıldriı n badn)dl nakHya• -rlyfleee'k bir elbhe l1bl hanrlamr. 

Denb nakliyatı işi, maletm old11tıı hir elden idare edllditl takdirde aalri1 \feMU •Atfred Capm-, -Bem1 Ba
Ozere. resmi bir komlSl'O" bı vıısıtalan randrmamnm bit' be mfsll ııllle", battl "Bermtein" btr p ~ 

raf1ndan tedvir edilmektedir. Komil iaha arttmıacatma ve nwvcut tona erlerinl artistlere t6re ,aım1$lardn'. 
yonun halan nmhtellf Yekltetlere U ıın her ttirJU lhtlyacnm.n bqdıyaca ~ "Jules Renard", "MJrbeaa" il· 
bi memurlardır. Ba. mümessil blnxr ma ıtlpbc edilemes. ı,flerf de pfyeslerlntfe tuvlr ettikleri 
asıl nı:ifelerl kendi nklletlerinden * -Ji 1ahslyetleı1 hayatın realltıelerlndım 
1ı11,ka işler old11ta f~ buradaki nakli toplarlar. O zaman sanatklrm tılr •~ 
yat vazifeler! psl'lı:oloJlkman lrlyet o- yam1rat lıterlao cellncef t!cu-et .,at coşlnmlufu ile role tahakklm ~ 
taralı: tet.Akld edilebilir. Bu ıebepten fUomumt mmdm 'bir mmmm 'TiM 111rttır. 
her lz! ,..ınır: kendi Yekllctine •i' pek eski bir hatde babmmur bbal MJrbeau'nun "f ı !ştır'" adlt ptye
'lakliye i3!erltıde daha faal Ye diie• .-dUmelı:te beraber tamirat durama c!a ırinc!e Ledıat romnn evve1l S,tnhı 
nalı::ljy.e Lilerlnde 11& kendi esas YUI aml nlsbe~ pelı: aiır ırittifi 8teden rı'"1fyaeaktı. Sonra ba rot de l'erau• 
felerfnde siyadesfte 'j'Onlmn• olacatı '>eri tna19md11r. Rl1m tamlft cır~ dy"ye verildi. Bu mt\hlm ıd .. l'e
larmdan dolaYJ daha u alllı:atı bu bir ıccminfn bir ıenederı ene1 kendi· "audy'y! slhilklemiştlr. Eter rolil 
lunacatı tabUdir. ııfnt havm 1Mmia11ndan hrtardıfı c;ylvaln aynam~ oı.,odı; eserta fev-

Denls nakliyatmı memleket ibtiya· hemen hemen YR1ı:i deiftdlr. Bam mi kine cıkardt. 
cma en ayg11D tekilde temin edecek -ıal olarak Ankara. Güneyq '" Abtı Be'Ikt de :t.fubeau'yu ro1thı 'le ~ 
bn komlsyomm daha sal§.hlyetti ota vapnrlan ~listerilebilir. Ecffbl mem- rııudy'ye verftmesme tne71ettkerı ~ 
rak yalnı:r: memleketin uımsmf deni7 1eketlerdeki b11 ne'ri tamtrat ye fnpat hep c1e bu olm\lf\ur. 
'lakllyatmı dtıstinen lddan mtlteıek ı,Jerlyte 61cillemtyecek der~e aflr ArtfstJerfn pe1c 4'0fu Sdia1mpflllr'8"
td] olması Te komisyonun ttlsl dr ~iden bu bu!1l91ITI 'bagt!n'ltll lht!nttan fn eaertertnl ~ tsterhr. Ba e-- · 
rtahn olduftı halde sadece b1I eok mü ~6re rslahı ettelrttr. Bamın temfnf ıerlerden "Venedilt taciri" ıade colC 
hlm TUife Ue milkellef 'baJunma~n ıc- ise sad~ fonna11teyl ortac!an btdIT andan iki mmıfm artist vardır. Biri 
elrtir. H Slen remıt mfistatril bir bfiro ..... ır n bu ı,e mennrr krtmm ••" !'iove'Oy, dfJerl de Gemier'dlr. Her ı .. 

va daha ıahlp olmryan bu te~k1r:lllür ı.ny111ı: mi'lı:nıta ma1I •e !dart atı. 'tisi de roliln fevkine ç!kmtş!art!ır~ 
·ıak'ivat ı,ıerlnde kuUanılmak Uzere \);.. "ivl't ""'""''""''" ):-,,.,u,nr 'ta'Ibukl bu rol kendin! pa&tmaJC 
lrııç bUroı11, kadro ve teşkilitt olmas• c:l\y1.e dUTSml arttstt ~ek tcaduı 
~11 işten hami randımm istihsaU ba VENİ NEŞRİYAT: P\ankar Mr ro14'Gr. 
\:rmmdan lbnndır. İşte bQyQk san.atkftrlar btr ~ 

Komisyonun Ba!S"trtlet malıı:amın r HAVALARDA sono ını.oıwrraw SETA "'aptıklan zaman ba1kııı fDtn :ft'Y1l 
bal 1-IAT - Arkadumua Ahmet Emin Yahı'"" 

merbut otrıratı faaUvette 11nm&"' ı' llrt saıetecl ulradatla beraber Afrika. in falan oyundan bahset?neoytp )'81mz tl-
.,a --ı derecede llııml halz bir nok ııi ltere. Kanada n Amerika,.. ,..pttfı ae ·~n artist! -nnektea ~ .. 

GJ •• • • lıatln ııotlantıı ı-. foftna lıltap tekfttıd• 5 " 
·~dır. Stmdilflr lztlar (efe!' H!Z'tlm r;ll ""vetm.,ife ba,ıamııtır. S.7ahat ununıdı .,ın eebebl aamMrm esere ota 7Clk.. 
·ülflne) o :aman kendi •ek11et1erln• f 1~'!!:~~'i~r J!.t:'~ı.~~~·"':.e~. ·•k tahakkibnDıcUlr. 
ı!t ıeneli1ı: na1dt thti,..4;1arnn •e tek· M ncl formaaı da nefffill!mlttfr. Bis Hbımcla bu tudretf ~ 
ı ınerlni bu komisyona arzederelt an RADYO - B•pelı:let 'lf•tbaat -- ma. -ienfz. 

d·ı ı tah...ı .•un ._ ...., . <'iirtajfilnce her &7111 15 iade Clbnlır .. .ri-r_a1r ken t er ne '"'' eın ece.. na.... ade rad70 telı:nifindn babeedu il Ond' 
•asrtalarmı l!frenmek nı!feıi7le mtl· • • TIWI Anhra4a etlrmtlt& 

'·ellef otma!an c!\hftnU!ebillr. AY!• BIBLIYOORArtASI - 11.t.enlt 1 Tll 

' 
* * 

Kiuba.t tarafmdan cıkantw. 1 • IO D7tlar 
bir arada l atanbulda utıedllmlftlr, Al au yapılc!ılctaa ıonra nakil ftli 

talanndan hlmt fsttfade husası 
baıbca lkf nokta)'& baftrdır. Bi.rlnc:l
, j: 11mumt denh nakllyatı111 icap et 
tiren t01rllltc:ı ne cemi ft mot!r to
• aJnn (naktolımacak maddenin ehem 
'llfJ'f'ti nraaına g6re) lben'lı:tt bir ta,, 
~a terllp Ye tanzim etmek •e nakli 
-atı bugilnkt! icaplara nazaran proı: 

amlaştnma'lı:tır. Dfterl c!e 1ıtlen peı 
ınn zamanda icra okman tekne t a 
~irat ielertnln en 1ma bir nmaaa ı,.. 
itrllmeaint temin etmektir. Ba aradr 
' ımanlarda yükleme Ye bo,altma va· 
-ırtalan Ye ba tıste1ı:I aman israfı d· 
•8dlnftnde tutatmabdır. 

Umum! bbotaJ natdl)'Bb ile ecne 
ı,, !imanlar naklintmm hangi mmb 
lr:alard.a ne cfbt maddelere mırtaar et 
til1 saJlhlyettı resmi müamlardar 

MODERK CKRRAm n lfOllO • 61 
HURJI - SiıU cn-abt liHallt -.rt.atıadaa 
dır J4 • l!I aııcu .. 7111 lltubalda -.re 
'•lmlftil', 

2 iNCi DUJIYA HARBi w IÇY1JZU -
Yuta Rltu J..eyfuon, TQrlır~ 5"iru S 

ı:<ta. ln7Ulet11 bu nerdtr. Yana: latanbv! 
fJRf._ ... ,,.. MtabeTfdh'. 

Şehir Tlyatı-0111 DRAM K•SNI 
20.30 da (B0V0K IHT1Lıl.Ll 

Perlembe l(!nlerl 16,IO a. 
Ta..n.f Mett ... 

·--~--------------------~ CENBERLITAŞ Sinemasınck 
Yarınki Çarşamba Matinelerden ltfharen 

.. taııbul saYJn sinem.. merakhlarmın sabırsı2'lıkla beklemek 
oldukları serıenhı en büyük eserl 

eN BUYUK AŞKJ 
LEANDER ZAR AH 

~ıobld1t Ye tetlcl1ı: edtlebitlT. Ahnacaı Muz!kal, heyecanlı ft hlsst bir göntll macera& 
.,etJceye care btrincf dereced~ l5nem tlAvetP.n• ? ? ? tvumld n7.etelP.n ~Jnrmra117 
'ıuhme aııker! nald!yat ne sanarf Dı ' , 
•iyae maddelerl ohın hububat, k&nBr ••llJ&•r••••••••••••••••••••
taz .e dmento g{b( emtiaya lc:aP ec1~.. ı--• ~arkın .En .Hüyük Sinema )' ıtdıztan 
·onaf tahsts ohmmalıdn-. Ummn s~ 
'lif 'ft motör tonaJmm ,.Uztfe 15 • 21 
•isbetlnde mayna bir mlktlır te'b> 
.,fn daima tam!rde b11hmac:aiı da c11; 
oıflntllerek ıccrt blan tona). meni" 
"'aınıstTeti de dikkat nannna almP 

<> k diler nakllyata haıredilebnlr. 
Mahdut t.ı:rndı nıtmı eden nakil v 

•ıta1armtfan bllvf!lı: lstffıu!e tl!l!llnl. arı 
"'.&11: btırılara 11rtiııadl te1ı:ilde mBmkü 
~ıduft'a bc!ar futa ttfer 711'Dbn!mıı 
1l' kabnc!i1'. Bumm için naklotanacıı 
<>mt!anın lnısus!yetlne, çıkanlacak i 

YUSUF VEHBi • LEYLA MURAT 
PEK YAKINDA 

G i Z L i A ş K 
SOZL'O' - llAPÇA ŞARKILI 

Usal • ahlAkt ve fevb1Ade meraklı qk ve heyecan filmindl 

1 PEK SINEMASIND, itele ve limar.tn coğrcı ft vazlyctlrıe v 
villtleme, bo!Jaltma kabmyetfne !flSr 

1
, 

vaaıt& tahsisi bu işlerde en mühim •••••••••••••••••••·-~ 

l 



• 
61-•0roıot - Operatör--~ 

Dr. SUPHI ARIN 
lSKERI VAZIYET 

ldnr " tım..aı J'Qllmt ........ 
tiftytlk bir hareket eerbestls1 Jm- biden moteb--. 
Mnmlf ol.-ı lngilD donanması Tllw. ............. ...._. llO. 

hiı~de Bingazideıı deniz ' !t. T9hfoa r "9184 ' 
yoliy.le Sirteye yapılacak nakli
yat .sayesinde Sekizinci ordunun 
taşe Q malzıerna nakliyatı çok 
1ll'2lll. kara 7olundan daha kolay
Jılda daha çabuk temin edilebile-
cektir. Bugun yarın bu limanın 

KA Y1P - Ge1lbo1a aDfa iiADllf 

)!ılımdan aJdıtım ..,. leiDde l:m.lıı&ıG 

,.abancı ukerllk ~ Mlt.-Hk 

KAŞELERi 

BAS. DIS. NEZLE. GRiP. ROMAIIZMA Seldzhıci ordu tarafından işgal lı:a;yi">etttm. Yenflerinl ~ 
e4Rdiğ1 haberiılln gelmesi ümit bOkOmled J'(lktm. Gellbola as- u
edVfl>ıllJıı. mmea :lbnhlbı ..,.twnflll RQ. no 4a 

Trab1u8 fi!hdnlıı ,trmf hef ~ AJl olla ~ ,..__ DM clo-1 
Y• 6llfln alnlan wlal ..,,. . . 

1ometn babsmda §ehrin müda-~ 
Sıhldre TSllethıln ndılatım haizdir. leabmda ıtınde 1 ial8 a1mahmr. 

faasmaelveişti tepeler Tardır.--~--------------------------------------------------------------------------------------------------------~ 

HER YERDE ISRARLA' 1 1 S O M E R B A N K 
Deha cmupta da dokuz yb met-
~ Garian ie~ 

ııimı.ayor. RmnmeJ. Trablus mü
daf o.etmek ;isU>digi takdirde sağ 
ceoeJ» bu upeye ist.maı ettire
l'eli. luıradan pma1e doğrU uza.. 

YERL MALLAR PAZARLARI 
H A z 1 R MÜESSESESi MÜDÜRLtrGlJNDEN: 

aD diğer tepeler de iyi bir mü
dafaa hattı tesis edebilir. Falkat 
er lki miidafn bathmn tutulma 
ı i/#A. §ilpbesiz Jr::l evvela 
~ l.lzrmc:hr, Semra da bu 
~ )Jznetini himaye için taar

:.q: Dicf. ek ordmnın hava kuvve
. de1* hava kuvveti Uwm-
n:. Ruu:ancl bunlan temin ede
~ oka,.sı Ageylida müdafaa 
8fmebesini kabul ederdi Agey 

• ·~ çekileBbed takviye husu
rmda mareşal !lommellıı ordu-

stm& mülmn de~llkler oldu
l'IUJll zallnetmlyoruz. Bhıaena
e,tı Bommel JmvvetleriDi deniz 

ve kara JOlları ftSltasiyle Tunu-
nak!etmekle meşguldür.. On

ar 'I'zablus &ılerlnde yapacağı 

Tr8§ Bıçaklarını Arayınız. 

BiNA TEVSi E 1 i IRILECEK 
Keşlf bec!d! ~ ftr:a 49 b1'11fbn ibaret T .. UUy ,_... De .tı dtL 

c!Bk mn1dlnde 71tpılacak buı tamirat Te infaat Sıleri puarldrla ihale 
edilecettlr. Mnvakkat teminat 177 lira 25 bruıtar. 

ı.tekmerln puarlJla lttfralt etmek ta.... 4.1,MS paarte9i a11nl 
aat ıs cSe Galata nhtımmdaki ammm müdtlrlft tıln.....sa toplamıc:ak 
•tm alma komlcyomma mllracaatlan lhmldlır. 

Şa1name .... teferraatı bar .an .. segm .....,, .... ...-___ da s8rfllebfilr. 

(SSlS) 

NURi DEMIRAG-
Be§lctaı Tayyare Fabrikasından 

imtihanla marangoz, tesviyeci, tornacı, kaportacı 
alınacaktır. İsteyenler 22/12/942 tarihinden itibaren fJdafaa m~ ancak kalan 

son kuvtetD tahkim w askeri 
.es:flratı tahrip etmek için kendi- .._~- bir hafta zarfında müracaat edebilirler. _, 
n& Jilzmı obm zamanı kuanın
ya kadar de\Pam edecektir Ma-

:mafih Sekhind lngiHz ordusu
au da T.rabhm ön1erlne kadar 
e1ehı1mesi için bazı &evakkuf 
evreleri gt:\ilmeııd zaruridir. 

Cünkü Sek t&lııd ordu Sirte lima-
mı qgaı eae taJe buradaki. ha-

-.··'· . . -~. .-, . . . . . . 
Devlet Deın.lryollan tenrllll ef7& tarife Qeretleri 20 İkinclktnun-

dan muteber olmak üzere arttırDmıttır. Fazla malömat ~in istasyon
lara ft'1l merke:zde Ticaret ~ne müracaat ec!DıneUdlr (2451 l , ==== =~e: Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları 

nme.ı t;b:ı bU- saman ıtmndır. Anonim Sosyeteaawlen: 
sın- smms Siıte çölimde bir IPabrlkamız çn'ak mektebinin 1943 1Jh derı1 devresi için tale-
rdımmı ~ 1J selıedir. 1n- be kaydına başlamıştır- 14 den 17 yaşına kadar (17 yaş dahil 

gib udrm içıeçek suymıu Sirte ·11t tahsilini ikmal etmiş olanlarm 31. 12. 942 tarilıine kadar 
ümam ~ deniz JIOJ.iyle Pqabahçesinde Fabrika lşıetme .Müdürlil~ müracaatlan . 

tanin eölkten amıra 8irteden ~-------------------~ Uıedckığra ~ ~ em-
aQıeae duo&• edehilira da henüz bir rey aöylı:yecek vazi- B u L M A c A 

Jette değiliz. Bu hususta vazi.. 
B.., cep~ ,.etin biraz daha inkişafuu bek-
n.lar Don nelıtt estthıden mek zarureti vardlr. Y3lnız şunu 
ft. Vorcrıel • Don dineği söyllye~iliriz ki, bu sefer Rusla-

1 ı!:akt ~ tn tam arta- nn seçtikleri taarruz noktası Al- -..-..-..-~~ 
•aısmı: m 11 

?ll'L nwı anluamıun ~,etme !1aza- ~ 
'lıncfa buJmıen Boguçardan yeni ran Rus ordulan ıç·n ıdeal tir ta- 111--1--1--1-
ve flddletlt bir taarrmıa ~ arr:m: noktasıdll" ÇüMü Lu ta 
er ve gelen haberle!e nazaran . 
ıtuq, yetmiş kilometn: derinli- ~uz muvaffak olduğu takdirde 
imle Alman cephesi dahiline nü- bır milyonl~k Alreım ordus:ınun 
us ederek Voronej _ Bostoi de- ik.ı'beti bahıs mevzuu oıacu ır. ı 1--.1-ı--

ntr,oln fistlblde bahmmı Kon- Uzak doğu cephesi: ~ 1± 
~yı aaptet.m.t§lerdir • 

1, gillzler, biç Omıt edilmiyetı ~..:.....:..-
Almanlar tıaııdan enıeDc1 bil- bir zamanda Birmanyad.a BUGONKO BULMACA 

Mağualar için 

SA nş MEMURLARI ALINACAK 
tstanh'lll harici mağazaJanrnr.ıda mflnhal naml 109 - n. 

raya kadar ücretli satış memurluklan için maiazalarda 1l%11b 

maddet satış memurluiu yaparak ren-on idare etmiş bulunan 
lar alına~akta. 

Askerlik hizmetini ifa etmiş olmak şarlta. 
lsteklileıin aşağıda yazılı ttSikalarla 30. ız. 94! tarihine 

,,ıdar Sultanhamammda Katırcıoğla hanında Müe&sese Zat İş· 
teri Şeffiğlne milrac•t etmeleri llzamdır 

1 - Nüfus hflviyet c6zdanr 
Z - Askerlik ~•ası 
3 - Tahsil ~ 
4 - Hizmet kağıdı 
5 - Vesika fotografı ' _, 

M. M. VEKALETİNDEN 
Telsiz l\lernuru, Elektrikçi ve Motörcü Alınacak 
1 - Milli mQdafaa emrındelt.I te4killerde istihdam edilmek llzere im

tılıanJa, 1 telsiz makinisti, 17 telsiz muhabere memuru, 9 motörcll n 5 
elektrikçi alınacakttr. Bu memurlandan. lmtılıanda kazanacaldan derece-

lere göre telsiz ınak nlstlerlne 280. telsiz muhabere mernurlarma 1'1(). mo
törcfilere 150 e1eldr kçllere J20 llrava kadar aylık Ocret verilecektir. 

2 - f <11U>klı e n Veldll t,.e ö terilecek herhangi bir hizmeti kabul et_ 
meler!, muvazzaf askeri k hizmeti llP.lsi bulunmamllS'I şarttır. 

J - Yukandakl şartlarf haiz olan isteklilerin ; 
ı - Kendi el yazılarlyle yazflmış MI tercOmelerinl; 
2 - NOfus te7.kereırl suret veya aslını; 
3 - Bulunduğu Ta:ıltelerden aldığı hizmet vesikası veya suret

lerini; 

4 - Df-lmılulı: ktıV.dmt; 
5 - Sıhh t r p0runu; 
8 - Son tah n h ddini gö terlr salıad("tnAme veya tasdikname 

varsa suret veya asim yoksa neden olup olmadığının dilekçede izahı. 
7 - Devlet m uru WJ"a eaıtber fkl nttn adrelhıi (teııltiye için) 
8 - 2 kıt'a boy n 4 .aıtt wsika fotografinı, bir dilekçe ne bir

likte 15/1/943 taılMıw kadar Anbrada Akköprücle Muhabere Park mil
dürlO#fuıe göndermelerl,. 

4 - İsteklilerden '9'Ulflan nmsalt Te belgeleri. tamam olanlarm ad
reslerlııe gönder lecek mektuplarla ılm.Uhan gün ve yennln ayrıca bildi. 
, .. n ~. il tın n1ıınıır 

~ .................... ,.. ............ ~ 
\1uamele Vergisine Tabi Olast 
~Qesseselertn tntacal:lan batan defter nQmunelert mnh ft' ltlnaı 
~ekild. blrlnel bmmır JcAlıda baıdbnr;ı Mz d r Deftederımızı t>tr tte· 

·e görmeden ksar ffi,,..,.ın1 tavcıve E'derf.ı 
,_,,_, , ..... tıJıert(eı>I • INKILA ... " ~ • •• ,,.,.,,. a .... ,.,.. Cııd 

NAFIA y~ I ALETi~ D5N 
c;" t 1!! de l\ıık:or:ııiıı ~~fh Vplrlll ti h'nP!n 

yilt Rus ~ Stalingrad taarruza geçtiler. lngı"lizlerin Af- . SALDU IAOAı t - Dlaln menettlll • ba:tJlll1'Vfft J)on dlı ği ı,.. bU" adet - 2 - Çok okumuı • murabba cindP m:tlzer.ıe r! r ı t'1 mrla t "'' T'lı>l" ,,.,.,ı,f'mıo elr .. ltme komis· = h8lliOi8n 'AZi,::-~ rikada bu kadar ~şgul ol<iukla- ~ ~~ ... ~= ~ ~-;o_aot~: = yonunda 19000 llrR muhıınımen bedelll F.r7.tınım makine dep0ı.ıu lçlrı 
• n bir zamanda BırmanyaJa tear- • - Yan m...ı - ' - Demir 1p • seri vaptırtlacak 8 ade! kapmtn ltapalı zarf usuüyie eksı ttmesı yapıl ('A ldır 

lamak bere eUe :ıw :Si mevcuı 1 · rad ta sn1r-ı. - • - Akıllı aecbMa • ben'- -• trafı ruza geçme erı ve o a arnıza ı - Yıkamak (Tıb ında.bl) • (tcr•i) bir !!:k Utme nrt mı>sl ve teterrt\<\tı beı:lt-l•dz olarak malzeme müdilrlQ· 
takvlye1eri Dem cftıııeli e na geçecek derecede kuvvet ve mal- -1e1rec.. tnnden almablllr Muvakkat trmınat 1425 Jtram 

tıell'kettiler Bilhassa dirseğin. '1- zeme hazırlamış olmalan dikka- ...!~=!" ~·:~ i'aı!..-. ~~ ~:ri Isteklllerın tcitli1 mektup\ r'nı muvakkat teminat 11e sartname"lnd«' 
ıııal'ndeJı. cenuba doğru :inkişaf te ... ~yandır. İngilizlerin bu taar- Dheal,,le) erir-., - ı - Bir c•tlt •llrme • vllrllı veııaık ile birli' t ayni ı:{ln sııat 14 de kııdar mezkör ıtomı .. vonıı 

ol Alın la . . r ,,.aaıd•I atıql - 4 - Tapaa • not& - s - - l l Mimeldie an wan r ıçm ruzdan maksatları nedir? İngiliz- Oı.'WDObtl tamlrbawl - • - CUmle par,uı 1"''1kbu7 mnk:ıhlli""' dır (.ı;.•6 

l"~ 'L.a-~~ +-lı.ool't -·· • f - Arapca R • bir ..... - 1 - lluda hal , ·----------------------!' )""'.,... uu- 11C1Ll1-~ ~"'~O- }er belJri yapmış olduklan keşif- o1mat. l*-'81) ~ - 1 - Tabik reaım 

lan Rus ıaaıım ikolıma karşılık lerle Birmanyada Japonlann çok -u. 1 
aınazlara gfriştiler. Şiddetli zayıf Q}.duklarını anlamışlar ve DONKO BULMACANIN HALLI 

nutıarebe1er cereyan etti. Alman bu fırsattan istifade ederek ..;__ ROLDAll SAOAı ı - .. .,. · d-1. 2 -
• • -1.:ı •• 1... ~ Oda • mı:, ı - h · ht · .., 4 - Buket. 

la Bns1naı istlı'd~ etmi§ U11U.UA- dilik stratejik ehemmiyeti olan ı - 11ıs - 111. ı - zıırr. ' - Bl • - • do. 

laa .,eıterl gıeri alamadılar. Fa- bazı yerleri elde etmeğe karar 1 Y-11~.i~:il 1$:~\ ~a- · bira, 
n- ..._ _ _... .... _ ..a-ı..- •--la . 1--:ı:- B tl J ı - AM • .._ ı - &a - ..... - • -Dit .l.WMI ~...-..-.- VGüA .MU. verm.ış~. u sure e apon _.. 5 _ Jt- . lrıH. • - 1eı.1r, ' -

iDkipfıne w Staliı:grad çevre- ordusuna karşı Birmanyada stra- ::._: w - ... • - ... - .._ ' - °'61 
~ Jarnetleri~ etrdmda tejik üstünlüğü kazanı:oak isti-

"••nıak Ü2Ere ol#n ~Dber~ yorlar. Yahut Çin ordusu mal~e- , ' 
k'lwmı•ma mini oiabildller- Gö me w mühimmat ıitibariyle çok 
ri oruz ki bu çetl.a ınubarebe - guç bir vaziyettedir. Ve müttefik 
ıeır-de9anı ederken Ruslar bu mu- ıstihbaratı Japonların Çin ordu

D. E. T. A. Ş. 
haabeler.in siklet ııierkezinin da- suna karp yeni bir taarruz hazır- Cam e§Y8 imalithanesi 
aa bat.ır>da yeni büyUk taarruz lığında bulunduklarını haber al-
'llWetleri tıoplamağa imkin bul- mışlardır İngiliz oıdUCU Çine 

fu!ar w §imdi esld yapmak iste- yardım etmek için çetin muhaTe-
ikied çenbere baliğ olan Al- beler pahasına bile olsa Birman
naıı nakliye laıvvet1erinbı bulun.. ya yolunu açmağa karar vermiş
dakları aahayı da Jçine alan d.ı- tir. İngiliz ordusunun Birman
i8!1dan bir daire üstünde taar - yadaki taarruzu hakkında daha 
:-uzlanm mkipf ettdrmek istıyor- iyi mütalea yürütmek için vazi-
lu- Rus]ann VOl"Ollej - Bostof yetin biraz inldpfını beklemek 
emir:yolu üstünde zaptetmiş ol- doğru olur. 
uklan Kantemiravka §ehrinin 
ostoftan mesafesi yalım ~ yüz 
Uometredir. Yanı Almanların 1ı 
ütün Kafkasyada ve Sta! qrad t il 
traftndaki orduları bu üç yüz .,EJI;~ 
&metrelik genişliğinde bir sa- ": 

tıa ile RusYada diğer Alman or- ~'(it" 
tUJarıYJe ve anavatana irtibat te- • 

etı.~biJııner. Almmlar böyle {uSE. 
ıt:a.LJAoe:u b koridOI' olan menzil 1 

erek Stalingrad 
afma v Kafkasya içlerine ya 

ar. B z yeni Rus taarruzu-~ 
Mm munffıak~• illa ~~ 

P'aaD,oetlne, Sa .. Çay budak
lan tmall7le ı.,ı.... 9e lipar:lş 

kabul ~ lm&de bir bale 
aeıım.ttr. ŞhndD• terenıan 
mektep. batane, pslno ... ıo
kantabdn t8Jeplert klqllana
caktlr. S.tlıs ... .tparlf ksbal et
me mahalll: Ted!kuJe trsmvtlT 

- duniı llfo. 70 - T,2 ..1 

ANAPIYOJEN 
DP. lttuR IAMI 

,,..,..._. t.t.mdmk .... 
ınolrıolı. bil .,.,_~ .. 
nptıtl pbea. ,.. akada .,. clJ'I 
~ ar.. eo\o teııtrı 

~--- .... 

TÜRKiYE iŞ BA ~KASI 

1943 

Küçü~ Cari H esapf ar 

iKRAMiYE PLANI 
KEŞIDELER: 

1 Şubat. 1 Maya. 1 Aı-to- 1 bdncltepln tarlb1erlncle PP'' 

, 1943 1 K R A M 1 YEL ER I 
1 adet 1999 Uralık - 1999.- Ura 
1 • 999 • .. 999.- • 
ı. 888. -88&-. 
ı. m. -m.--. 
1 • 666 • - 666.-- • 
1 • 665 • - 665.ı- • 

ı. '". -""-· 2. 838. -66&-. 
10 • !22 • - 22?0.- • 
80 • 99 • - 29'10.- • 
80 • " • -~. 

250 • 22 • - goo.,... • 
8M • ıı • - 88'1~ • 

···-········-········--··-·· llıllıl)e it ..,. a ı .-. 11,.llllatAlsl•la ,.._ ..- llıtllMıılr*'• 
ft fal:a ........... .,.. ..... _... ... 1 o ...... 'g .. 
•um ... ,I __________________ .... __ __ 

Sabip H .Nqnyaı MWrtk lllıtil 1Alti ülN8MI 
Gue&eci'ia w .lllllbaı& ~ L. S. ~ "s»ss• 

~MWl~~m~II~M~ 
KURULUŞ TARiHi: 1915 

.' inhisarl.ar~'-:··Umum Müdürlüğü i\anlan 
Usuntuk ICalııımlııll 

Meşe fıçı tahtası 70- 80 11/lll .......... ·-• • • 120-125 : ..._. • • • 200-230 • !50--80 • • • • • • .. 
15- 80 • ao--41 • • • • • • .. 

• • • JIG-230 ; I0--80 • • ~ 
• • U0--145 ; IO-IO • • .. 
• • • 1'~230 • • 00--ao • • • -•• 

ı - Tu'lı:Rrd11 e'li'ath :yaztlı cem'an '70 ın ~ taht.111 1-11 "'9 .,,. 
'1 3llkte ve birine nevi meıed n b lta n ke ilnılı ohııalc a... rwNta 
ı satm almacakttr, 

2 - Pazarhk 25.12 942 Cuma gftnft saat ıo.ıo da tcatıaf:qla ile O 
ubesf alım komisyonunda :yapılacaktır. 

8 - İsteklilerin pazarlık lçfn tayin olunatı «tın ft aatt. " U ... 
venme paraıiyle birlikte adı geçen komisyona gelmeleri Din cılulnR., en• 

-.,o11 

Kat>Io 1,5 m/ 1600 metre 

" 
25 

" 
800 ; 

,, 4 .. 800 ; 

• 100 -.. .. 
10 700 -.. .. • 

,, 18 400 ; 

1 - Yuk, rda eb'at ve mlkdan yıızth kablolar pazarl!k ~ •• 
alma aktır. 

2 - P z rlık 5.1.943 Salt gUnQ s at 9,30 da Kabata,ta 1ensırn IU"" 
besindeki alım komisyonunda yapıla ·akttr. 

3 - İsteklilerin Pazarlık için tayin olunan gftn ft •dte " 11 ... 
venme paralariyle birlikte adı gc~en komisyona .ııelmeleri ilAn olunur. 

(Jl88) 

~il~tleı:.(; d~·J~Ier, dinler, .· ihtiratar .tarihile inkılap tarı· 
• ' 'f' • • , - .• ' - • ,, .. .' • . . 

. himllt-:-~ ~ağlık· \"e güzellik ça'relerlni. ziraat 'e ticardc ait 
bir çok faydil!ı .'yazıları, tren '"e denit. )'olculuklarını, memlı·· 
ketirqize: ait :bir çok bilgileri, günütı: en.·'"İnühim hadiselerini 

~~~~ · der.J1-me:~,r~n~·Jı
0

rhnalan, , bıİ)·r_.,~ \:~· kan~illeri, he~ 'ılk; ı 
~aa(leri. taJn:ıme d;Vr ·her tiirlü :nuıları doğru olarak ~ii,fı•rı·n. 

~-· : '· .. ,, . 
?. 

. . 

cıktL :12 .·d~,·ldin rl!fıklı bandıralarmı. 7· renkli G harit..,; ~a 
;·et mlıkeruniel. bir muhtıra pc(.terini,

1 

3fo sahife cı; l~11uıııl11 
~·azıl~rı·h~\·idi~.· Thkliilcrini alm~~;ık İ·l'.in: · .; : . . . . . . ., ı· 

< ....... Hayat.Takvimi 
. : ..... , - .. '. ' "' 

adına dıkkat .etmelidir. · ·· · 
Mcrkdi.: İstanbul l\laarif Kitaphane.,idir. 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden 
MOstabdemhı için fpHk. 1copça dOlıne 'ft bana ••••• atı ....... 

11esi müteahhide alt olmak ve kumap idarece TeriJmek tbıı8lw • 1ıltl 
tane pelerin kapab zarf usuftyle eblJtme19 lwoulıauitw. ••lııılı4ball_.• 
hedeli on Od bin aıtı Tth 1!n olup nnrn1dnrt tıernfrurtr 111 llnıc!r. ır.. 
ylımJ sekiz BlrlnclkAnun 942 t rfhine milsadif Puartesl dnll _. • .... 
Ankarada P. T. T. Umumi ınQdQr!Olı:: M•mtnda mMetekkB .ııı. ft .,_ 

tan ~· 711pftRC111d!r. Buna alt '8rln9!neler 1ıııtımbalı1a ~ 
l/alde hanmda P. T. T. mmıml depo IQ'D1yat muhaatpHlfnclm tA' 2 
llank ünablllr. t110Q 

Devlet Orman lıletmesl Belgraf 
Revir Amirlğinclen 

1 - İşle1meudıdn Bah~ bmıat 1114"1a!aııu._ halle• 91.
kental bıl*aDe odallll Jıııııdm ilt ac* ~ Wwlm:q' • 

2 - Jtalml ıeptleıcü 80.000 Jı:atal ı: ' • a • **' ~ aıt 
~ bale ~ beher kerıt.ı - .... (H) ......... 

ı - Muwıdı:bt teminat (900) Bradlr. 
t - ı:untıw T.1.943 Pcqembe 8Dall .-aı& D fııt Blt)IWela Dwe 

let Om.- lf!ebneld Belgrat 'Re.tr ·~. 
ı - Bu tp dair prtııame t.tanbul Orman cevir&e rnGc!OrlQlftnde • 

....... mıvte±+ &l5dl1ebllr. (MM) 

SATILIK KOH NE FOTIN 
Askeri Posta No. 1116 Satm Alına Komlıycmundu 

21ll0 eift kmme fotin 8.1.943 Çarpmba pO uat (15) te Halkahd& 
lı:oml.,.onwn\17.da aeJk arWrtna suretiyle satdacaktlr. Tallplerln ~ 15 ır... 
tl fmnimtJmVle :mezkQr can ve saatte Halkahcla bazk bulunmatan. 

~ 

-

3 
1 


