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Milli · Şefimiz 
Konservatuarı 
Şereflendirdi 
Ankma, il (TAN) - ... 

11a .... 11,ao .ı. omet 
Kw&vataannü 81,...etl· 
ctlmhm fllrmoaik •rktıstrul 
tarafmüB •1r kouer veril· 
mittir. MBU Şef ınıaa ,.._ 
1-mda Muit Vekili Basan 
AB Ya.el ve Ber11D btl)ilk el· 
Pmls Saffet Anba olclalu 
halde komervatuan ıereften 
dJnnifleıdJr. Relllcfbnhun 
ana, pUşlerba4e aldata si 
W sWitlerinde .. komerd• 
bulr b'ahınanJU tuafmclar 
cotk• 1air teldll• •lkıtlan 
llllflarclır. KOnMr çok munf. 
faldyetll ~ • 

Dün iki Şimendifer 
Kazası Oldu 

Zeytirab.urnundaki Müsademede 2 Kiıi Öldü, 12 Kişi 
Yaralandı • Etimesuttaki Kazada da 7 Kişi Yaralandı 

Dan saat 14,28 da Zeytinbur
nu lstuyonunda bir tren bruı 
ObnUf, Qd kip-ölmiif, 12 kip ya
ralanmıftn': AyrıCa ikt yWc .,a. 
gonu tamamen aııçalandığı ~ı
bi. bet y&lcU W'8Du ve 1Nn4n fo· 
komotifi huan utramıfbr. Ka. 
7.amn tafıilitı şudur: 

DARLAN'IN .. macl4esl tenfatı lcfn 'bir taıfmat. baJmeclen, (1), (2), (S), (4); (5): (il) 
ume -.retmlftlr ... tallmatna1e~ -.lan taılJ'Ullardaa her biri, ek 

A o o a,_. ftrf7'0r9S: mek brtı tatbik edilen ~1er4e sın- •• ... •M•ı.• ............... - •• •• •. •• •• _ • 
\ıııl L M 1 -~ .... '" elnnekft "7Je Ddnd klmm lt4S c1etı ltibıt't'D 

lnı'ha'bet '" alr epa -.ıe maddelerin ikiter aylık ekmek kartı t!atttnnma. 
dalıtılmamna dair talimatnemenfn 5 kart tatbik olanmf78n mah111tm1e tse. 

.AmlrmJ. lllltteflklerln tlmaD Af' inCi maddesine ı«Sr• huırlanan .. ana yine ayni memarlar, teni edtlecelr llrl 

Saat 14 de Sirkeciden kalkın 
banliyö yolcu katan Zeytmbur
nu iatuyonuna 11lk18futı sırada, 
müaslanrı doğru yola a~tlt bu· 
lunmayıp yük vagonlanmn bu. 
h:andutu yola çevrilriıiş olmas n· 
dan dolayı tahmil tahllye hattı 
na girmif ve burada boşaltılmak 
ta olan iki vagona süratle çarp. 
mıftır Musademe şiddetli olmuş 
yük vagonlan parçalanm•ş \'e 
trenin tokomotifi hasara ujradı· 
ğ, gibi banliyö treninin makine· 
sinin arkasındaki vagonu takip 
eden bet yolcu vagonu birbirinin 
üstüne binmiştir Tren çarp,şma 
yerinden itibaren 22 metre daha 
•ı•,.~lPtff)rt1>n MTlr' "'"'"Aı,,1..., ıc;tir. 

.nao-ı flPl etmelerine meydan lrarne., ler, değişmez ıelirlileı-e J"8PI le!' aylık an TeJ"8 ekmeklik habahet 

.. ı•*'• tarlhl rollnl 07DUDl1 lacak her ttırltı enek " ..,.. c!alrt. !htiJ"8clanna tabala edlhnlftlr. 
elda. Om .... Bir JPramrslar. malumda fstfhkalrm tetıbftlne e9119 S - (l) nanİaralı baJme, ikinci Jrl. 
~!'!.89-~a.ld Darlua ta. teeldt eclecektlr. Tnzfat matPn.411 ~ DevbU Sa. Z, Su. 4 
~-- - - acı70I'... .Amlnlll lllml .. Dı:llfle 
'9Dıl lllllQet ~ecektlr. Pabt 
1ıa nautıertn ftb bahmyaca.. 
.... 1ıf-. temin edemes. Dtlıl711 
w 1'flheMa A'f1'8119 cıok mlhlm 
McDeeleıill arU.mde4lT. Bil ttL 
1mta Cealrde ııatb7n tabanca, 
1ıılmıe A.....,_fa ~ 1ııblk 
....,... -- 1ılr 1laherd9l. .. 

M. Zekeriua SERTEL 
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Genenl Glnud 
Olen w llfJl'alnnnnlar 

Bu pddetli • mO!lademe )'ilründ.n Savaşan 
Fransa 
Birliği 

)'f1k vacoalarından eva bo9altm•kta .Z.,tiabuntuwdaki lul7. adan co""" lokomotifin 
olan ~erden Alannb lbrahım. . 
Durmue Danct. Osman Tanrı. Ram ft ngoalarm vazıyet' 
Öztan ve Ham Hayrettin ajfr suret ,--
te yare]anmllbr 1• · • ı • 1 Bunlantan Al~nnh İbrahtm hasta- n CJ 1 1 z er 
neye naldf smmnda. Durmus Dant'f l 
da hastanede lll'ftflllyat nlurken &J- s 8 + • • 
mflftQr. Ba1t1 ~nın da sıhhi va· 1 r e y 1 

.. ~ tehlfkeJtdlT 
Giraud, de Saulle 'le a.nu,e trentn ln bfrbtrtntn iMfln• • 

Birleşmiye Taraftar =~flve17::;~;-;ısı u::.,.2~.4~ işgal Etti 
Oldu9v unu so··yıedi ......... buhıbaıt ........... I! 

.,. ~ Devamı Sa. ı. Su. S 
8 

Tunus'da 
1 

1 Çarpışma 
Başladı 

Doğu ve· Afrika 
Cephelerinde 

Gazetedlerlmb Londn lat.s~ Rauf Orbay lle blrllrte 
~ _.ı.at IDtlbal anndma .,_.,...,1e1p1 bq8D 1 IDCtl 

•b"mf14lt ~~ 



Ucuz Gıda Maddeleri Yeni Ekmek , •••. DiKKAT :-·, 
Karneleri j Yine Ada Ç~mları ! 

Tevziatı Başlıyor h i Meselesı ! ;%1 (;ELINLiK :~ıiJ ~:;: Saflşı 
No. 47 Yazan: lteTimc Nadiı· H $ tf S t 

- Hıç vııklt kaybetmeden, 17'.laün ren nıcı~1 olduiıınu &örünce bit'. er em e a iŞ 
t! haleli ruhlycniz geçmeden onu d~ den boynuna sarıldı; Şubeleri Açılacak 
tirınlz .. Zira, gor.:!I sahamı: bula~ - Oh Ne ırıc:rutsurı det:il mi? Ha 

Balık bollu~ devam etmekte ve 
rıhr, lekeıılı: ruhunu~ karalanır, ve ynunl'la yeni bir saf1ııı açılıyo'f' ... Sev. bu yüzden et .C!yat\nn dıı. ist~k.r:ır 
akın maneviYe!iniz rencide edllirs<?, difin adama varıyorsun!, Dünndı keslJetmekledir. Diln meıbahncbı. mu
u esere ölmüş .n:ı;:arlyie bakmak ic,.p bunrhm fazla ne istenir?. Ne olur, tat keslm mlktartnrlnn lOOO kadar 
rlecektlr. Şevketçlğimle bir aray;\ gelmemiz için noksan h.esilhıiııtlr. Et :fiyat1ıınntn ('in 

k?fj"' Ba~ t.a~afı t incide 
ı:ı1'Tl, ~w'kt 194', (Z) N<ı: hı b&tme 
mart, ni:ıan 1943 i!Jh." tkl,er aylık 
ekmek klrtr •e,.a ekmeklik hııbtıb•t 

dairtıınmı!a lcullıııulıcdına cöre. lttı 

d:ıirtma devnslnde. bunun tekabül e1 
tiğj de•re numaruı iptal cdlleocektlr 

9 - Yukarıda&.: iı:ahattan an1atr1& Aile Reislerinin imzası ı Ada çamla""'" tartıl fıtnl•fta • 
uOradıjjlnı, mOcadelenln gecikti• • caiı üı:ert nmnaralr her bölme, hilldl. l • 

metçe '1aiıh1acalt maddelerin atm le Verilecek ğlnl ,YilZmtf, Belediyeden de mD· ı 
cıdelenln ba§lamak Ozere olduOu ' 

mumı temine yaradıiındao ccrek lttanbul Vlllyetlnden tebliğ edil· cavabınf almıttık. BuoDn memnu• : 
•;nııı karne,. uin W ~erek bölmeleri ııl1tlr: niyetle öQrenlyoru:ı: ki, mUcadele f 
nin iyi hir surette muhafGzaSt lbım \ KAn\lnıt&:ınl - Şub&t aylıırma alt derhal ba1lam1;tır. 80 11mela her •ı 
tıı . J ekmek kftrllart ha?'ka tevzi edl1m~k gUn tirtıl yuvalarını teml:ılemek• • 
ıo _ Bu tebliğ ayni ramıında all Uz~e rinl!ıtma birlJ!.;lcrine tamamen tedlr. Ameleye yuva ba§ına bir $ 

Neler sby!Uyoraunoı: Bebzatı rlc dua ett. Senin duan kabul olur!. kuruş i{adm- dilstutıı ı5nılmil~tar. 
ey? Dllter tıırıırttın Flnlıkı;'1:ır ceınly~ıt 

IIak.katten bahsediyorum Fcy. tK'İNCt SAFHA $Chirde satılArı b31rk fiye:J:;ırmm uy-

tl batmn! Siz her eserinizde bay:ıtın ._ 1 - ni olmaruıt temin Cdebi\melc içiu, 
e gıizel modellerini aldınız; en te 
,.., ~ renklerle fırça çaldınız- Aynt ııe· 
l l e ba·lanan bir eser, bu şartlar sl 

da •ona cmı Hdır. Aksı t:ıkclircü

m hva mahküm sayılır. 

- Ben·m deği~eceğimi mi zannedi 
orrunıız?. 

- Hem de nasıl! Vikıa. bu defl~!k. 
ı: b'r bakıma. tcrakkiniıe badim oh. 

c.ııktır. O .r.amıın daha olgun ve daha 
f'allst csctlct' verec:eka!niz,. Fakat. e 
mi:ı:dckı varnıılar boynu bükük kala.
aklar I 

Bu sırada salondan ayak ı>eslerl 
ksctmlyc baılomıett. Cavldanm sesi: 
- Ayol her tarıı.f karanlık!. Bu l:ız 

ı?llc'"e m 1ı:ınatr?. Diyordıı 
Sonrc tcra~ 1al:laıarak: 
- Al, Burada sesler var .• Fet:ri 

f' m s!n?. 
D ye SC'l!lcndL 
rcyzl derhal: 

~ehrln her semtinde batı:.; satıo büro
Uı; gün sonra Cüncytten şu mektup lan acmıya k:ırar vcrn\Istır. 

(elmi ti: Bu sattş yerleri ııaresinde balık f.l-
"Az~ resaamıml 

Puar gunü şiddetli bir heyecanın te. 
~iri altında bunalarak ıcsirdiğim ktJ 
r.:dli !atleti bal&. yaşıyor gibiyim. 
JU.li dimni;rm grev halinde, bili o 
anbrın hazlı ri~eleriyle titriyorum~ 

Burüne ka6a.r tllmc kalmı alama. 
dımsa, bunan suçunu, mancviyatımda 
ki istihaleden dofan kriz!n ıılddctioc 

baft•layınıır. Hemen nişan yı:pmayı 
.Olem de b!iyük bir i&tiyakla arzu et 
tiler. Fakat, çok ıevdiilm akrabam. 
dan blrlnin dünden ltlb:ucrı Uç ay itin 
Atinaya gitm~si yüzllndcn, bu mera. 
r;!min onun avdetine tehir edllmta! 
muvafık ıörllldü. ÇUnkll kendisi ıi 
dcrl;cn, nisan cür.ünll birn:te teait e. 
delim d'ye rica etml~ ~c b ndcn s8.ı 
alarak yo•una çıkmılitı. 

1atlnrt her yerde ayni olac:ıktır. C".e
mlyetin bundıın gc:ycsl, gece g[lndfiz 
denizde ııwas n b:ılık ovcıları:ıın me
sela 30 kuru~a \·erdiği b lıeı bı:lık
h:meden bir nrnba pnrast verl!relt 
dükkAnfnıı gttfüen g:ıtremtn en ııı~(tı 
90 kunı,a s:-.tmarn1ı l.iallycrl'lk, h::1k:ı. 
ueuı: balık ycditın<?l~tr. 

SPOR: 

Ankarada Dünkü 

Spor Maçları 
Ankara, 26 (A.A.) - İki maç yap
m~ üzere :;ehrlrnlıe gelmiı; olan Be• 
~ktall tokımt, ilk meçını bugün 19 
Ma~ıs Stadmda, 10 bine 7akın ı;otl.t• 
el önünı!'? Qençlerbirliği !le oyna
mıştı:-. Şeref tribününde Daa\-ekil 
Şükrü Saracoğlu da bulunuyordu. 

<I - Dafıtıluıık "kmek karttarr. tn 
Um:ıtnameye bailı <8) No: lu nümu 
neye mu-vafık •'Ekmek kartr ttvi' 
berdrô«<U., ile mutemetlere tev~i edt 
lec-ektir. Daire matemttlcrl. ıı~le rel~ 
lerile banl:-nn b•gJcdik!er! klmsrlere 
dt ekmek kartlarım tn"zi ed.erken 
nıu ~ımen1n birinci sa7fıuııı dala 
matbu Jcuııe numarasını, ekmek kar 
tma yuılletııldur cibl, b51me1! df" 
(ikinci k~nuo _ ıubftt 1P4S fc;in ''1, 
numarah bölm~). dört kö~i b·rleş 
tfreocek -1uret1e (x) 11cklinde bir l"la 
r+tle iptal edecekler ve tevzi ~ünU ta 
rihinl. bu i~atct üııerine ltayıledcc,k. 

]erdir: 
G~rek i~<:ret •e cerelı: tarilı1n ml\ 

reltkeııle vt! ellirınıi:recek surette yanl 
mHt Jiznndtt. l!a ıekilde ipte! ıodltırn 

her 1\ıtmara1t lıölme. 1ıeıilmlyeee\: •• 
oldtliıı gibi yerinde 'lı:ııtacıkta. 

ka.lı bütün daire ve mün!leseler için \•erllm!aıtr, 1 kuruı Ucrot verllmekte, bir •mele i 
tamim mlhfyetindedlr. Tevziat aile relııinin • lm:ı:umı al- oUnde 100 _ 160 yuvıı temlz:llye· 

• 0 mıık ın.ıretiyle yapılııca~fndıın tevzi bllmektedlr, 

D•• ,. k•ı ş• dlf esna~ında ya aile relıı!nln veya aile % Belediyenin neırtyıtfm1%1 gl!ıslJ• 
Uft lmeft er • rclsl n:ımına imza.va sal~hiyeUi bir t nOııe a larak bu kadar stıratle ha• 

K Old 't:ahsm evde bulunması ehemmlyctlr t rekete geçmlo olma111 takdire , •• S 
QIG$1 U tcbl;ğ olunur. : yandır. Ancak Adalarda pek çok t 
tf~ Br.ş tarafı ı incide Tc.,.ziata bug{lnden itrbarcn ~' • çam vardır ve glSrDno.-11 glSre, 30 ı 

dlmeli Ari! Uzunkap, Babaeskili :Muş 1 c:nktır. : amele mevclm içince bu çamların ı 
lafa Gilrler, tF.kOplü Erkal, Roman- l t yUzde onunu bile temhllyemlye• $ 
ynlı liii.seyl.n, Stvaslı Ahmet ve Rıza Gaz·ınAlarda Yılba~ ı t cektlr. Fakat Belediye daha faz:la • net Mel~h:ıt isminde bir kadın muh- v ~ t amele bul•mamakt:ıdlr Mücada• t 
tclit yerlerinden yaralıınm~Uırdır, · ı' loyl tamımlıyabllmek ;,e iyi no• + 
Ytrahlnt' de!"hal ıJCh!'in muhtelif has· Fiyatları i • tice almak ıcın yapılacak tek it i 
tanelerine kaldınlarak tedtı\.1 nttırtn • amele mlktıınnl çolialtmak, h!ç 
a1Jnmı$hr, Tıık$1m Delediye gıu:lnosu, Park : deQllııc Uç yU:ı:e çıknrmııktır. Bu• 

!Uıdlseyi miltt-.d:ll> vnka yerlııe ıe- tel, Mnka!ın , TokatUyarı ve diler bn· t nlln da ıı•reel yuva bıı,ına verllen 
len müddeiumumi mua,•Jn1erlnden ~ı lUks yerler yılbaşı gecesine mnh : bir kuru311 2 kuru•:t çıkarmrıl<t,r. 
Kem.al ö.ıçoban tahklkatn ellı::oymuş, sus olmak tirere revltalade tcrlfe tat t Ensen bir kurut harpten evvel ı 
iptidai bit k~ ;raptfrmış ve huır· biJ,lne müsaade edilm~! için Dekd· ı verilen Ucrettl, Bu9Un bir kurut• 
llk tahkikatına başlamıst.ır. Adliye )<'Ye mürocaat etmişlerdir, • I• çalışacak ıımele bulmal< gDçtDr. 
•-bibi K"--ıı u·~ val d k •• e•na l3el~iYe vapt•ıı.t inceleme sonund L • .. , ..... n_ an a ·a .... " - - " ..., -.~-•••••-...••O...,.. 
6İnda ölenleri muayene ve dc!inlcrl- bu gibi Y"rlerdc bir sccc ·çin tabl-
ne ruh:ıat vermlıUr. Ayrıca dokuzun- dota % JOO. rakıya % 2'.i, vnrabn 3 
c:u i§letme rnildilrü nıJl'i 1ser, hare- 50 ı.nm ycıpı.lmasnı1 ve lüks ycrlc.rdc 
ket Ye cer müfctti~!erl de ,·aka ye- kooslmnsyonun 200, birinci .mıf :ycr
l'ine ~e1erek kazanın ı:.ebcpforl bak- lerdc de 150 kurus olm~ııınt uygun 
kında ldarl tahkikata batilom~lardır. l!ÖrmO:;t\lr. 
Kazanın sebep ue nıesulleri Bu tarlfc, yalnız bfr ~eceye mahrus 

olmak il:ıere yıfön~ Gecesi tntbik e

Kur 

• 
ın 

•• •• 
~unu. 

- Evet. buraMymı! Dedi. Eıeldrlğı 
aksana Cavid:ınl .. 

Bir Mln"ka ıonra salon aydmlan 
m 11tı Cavidan terasın 'kapısına yak1a 
~ıncıı, tuhaf bir eeyle karşılamış ribi 
h;ıyretle g3zlerini açtı: 

Bı:n, ebedi mU&ıerek hayatımız:da 

ancak bir Uvertür ııeramonlli telil:ki 
etüiim niş11nm, hemen bugünl-erde 
olmamasını ehemmiyeUl gl5rn1\}yo 
rom.. Çok megut geçcceiini tahayyül 
ve i...'ll<:n ettiiiim uzun senelerin d!zisl 
ynoında, bir dUğilm kadar nsci:ı:: olın 

bn milddcUn hiçl!!inI lcabut etmekte 
,ım, siz rıe der&inlz? .. 

~ - Ekmeklik' un •e habubl!t d:ı. 
fıtmaluı talimııtnameft' bağlı (9) ftll 

maralı niimuneye mndrk tevıl bord. 
rosu ila npılaqktır. İkinci kinıuı 
11)43 den itibaren ikişer aylık dCTrcle. 
re ait tC"VZfatta. bölmeltr (4) nncll 
maddede ızah tdildli?i tarda lptıll 

Saat 15,15 de bl\fltyan macı hakem olunacaktır. 
Ziya Oran idare etmiştir. İli;:: :olü 

Vaka yerinde yaptlnn tahkikata ve dllebilr.cektir, 
nlfıknlılarduı elde edUe.n mıılümata 

Coşkun Tezahürat 
ile Kutlandı 

- Aft!. Daymı da l>aradayı:nı~I. Xıı. 
ı:um kara.nhkta ne y11p17orsunu:ı::? 

Behradm birden ptapla kaştan ça. 

tılmr~tı: 
- Elınln körUnU t Diye bı1i'trdı. 
Sonra Feyzba dönerek: 

- hte, bir e;ıtk hıı:ı::urumuza be 
f'rrdi 1 Dedi 'Ve hıra la ylirllyerelc içer!. 
J'C' gırdi. 

Cavid n. onun oda kapısını t!ld3et 
le çarptııı:nıt duyunca bir kalıltaba aa. 
lrvcrm~ti: 

- Kaıo:um Fryd, dnymıla ne konu. 
uyordurmz . Ba adamla ne sohbet e

dil r, ne hasbih:ıll. Dedi. 
Feyzli rotursaz bir tııvırla: 
- htc ~ıırndarı bu.rad3nf Diye gül 

ıfü. Damat beye alt dcdllı:odu1ar 'Ve 

:tire!,. 
- Çok sabırlıırm doğrusur. Ben 

onun ne sözüne ne de naa!hatine ta
h:ımmül edebilirim". Annemin de işi 
~-ok da buna Şevketçiğim b:ıklrnıda fi. 
ldr sornnııt •. 

Fcyd.nm scssi:ı: durduğunu -.re fik-

Muhterem ailenize hürmt"tlerimi ve 
size en içli sanı •c sevı:-ı1erlmi suna. 
nm. 

Cünım H~tet 
Feyzi ba mektuba, k:ıhvcıı.ltı sof 

ruının baıımda okumaljtu. Başını kıl 
dx:dı. ]{mdısmdcn havadis be'kl17erı 
eemn3ta, dudaklarında sönllk bir te. 
beını\lmle: 

BUGUNIUJ P ROGRA.11 
ı.so Proııram 
ı.u :ı.Iırılar (Pl) 
8.40 lbb•r:.Cr 
8.5.> .Mnrılar (Pi.) 

12,30 Proıram 
12.U Müzik (Pf.) 
%2.45 Haberler 
13.00 Sul:ılar 
IJ.30 Orkestra 
ııı.oo l'roırram 
ıs.as Orkuı<a 
18.4 S Futl heye ti 

1
1!1.00 Ka~utma 
a.u F111ı hu•tl 
ı11.ıo llıbcrı .. 
J9. 4S Snbtst 
:ı0. 15 Konuıms 
20.30 Oda mlbifi 
21.00 F.vln uatl 
21.15 T\lrklll~r 
22.00 Piyano kOMttl 
":!'l.30 llabu'u 
2:?.45 Kapam, 

H•BE.RLIE.A] 

Savaşan Fransa Birliği 
12.r Ba~ tarnfı 1 incide 

Yapılan pli'ınlor Birleşik Mil
leUer arasında askeri bakımdan 
tam.bir iş beraberliği icap ettir
cligınc göre, bu iş beraberliği İs.. 
kcndcriye ve b:ışka limanlarda 
bulunan Fransız gemilerine de 
te:şmil ettirilecek midir? Cc.••.rap: 
fivct. 

Amen1rnn milletine veya ıha~ 
ka bir Birleşik nıilletc verilecek 
bir mc.,ajınız var mıdır? Cevap: 
Aıneır.iknn milletinin şurasını bil 
mcsini isterim: Fransa, çok bü
ylık ihtiyacı olan en modern si
lab.lann biran evvel ve mürnk-ün 
olan ~iıratle Birleşik Amerika 
tarafından kendisine verileceği· 
ne kat'iyyen emindir. Fransız 
ordusu bu silühları kullandığı 
zam.nn, zn!cr gunünün çok sürat
le yaklaşacağını Amerikalılar 

oreceklerdir. Fransarun AmcrL 
kaya tam bir itimndı vardır. A~ 
m rikanın da Fransaya itimat et
mesinı rica ederim. 

Amiral Darlan'm lıalefi 

General, muharip Frans1ı:lar1a IJJ be· 
raberliğl y11pmnk le.hinde bulunmuş-
tur. · 

Katü idam edildi 
Ccuıir, 26 (A.A.) - Radyo, bu ge

ce men3ei tasrih cdllmiyen nsnğufoki 
reS!lll tebliği neırctml~Ur: 

"19 uncu askeri blilge ör.ti dlvon1, 
Ceuılr &ııntiyle 18 ôc Amlrnl Darlanın 
katilini id:ının mrıhk\\m etml tlr. Hü
kllm 26 İlk'·Anun 6'lb:ıbı lnfa edll
ml5tır .. , 

Radyo, k:ıtilin Fransız t..~bllycUndc 
olduğunun örfi dlvnn trır:lfmdnn tcs
bit edlld!~lnl iUıve c.tmektedfr. Kntt
lin nnoı;ı İta1yıındır V! 11alen İtnly:ı.
da yn:ırtmokt.ıdtr. 

nıışka bir tebll~. Jc.ıtilln jsmJnln 
mmt emniyet bakım1ndan lt'ca edll
mcdJğiıU bıldir:ııeıdcdlr, Katil, ha1n· 
tmnı bQyDk kısmını Parl.,t.<ı geı;-imıl~ 
\'e İtalyada dıı olurm~tur, Geı;erı 
sene Üniversiteye ynvlııınk içln Ce
ulr"c gelmiııUr. 

United Press'in Cczalr'clen öğrcn-
dlğlnc göre, ölOın karart, bu ı;ab:ıh 
.Amedkon umumi Jmrnrgfıhrn. d \et 
edilen gazetecilere Fransız yuksok 
komiserliği memur! ımdııu biri tara
fından okunmuştur. 

Ceuur, 26 (A.A.) _ Amiral Dar- Dlln ıs:tcden sonrn halk, umum! 
'l ın k Ulinln eYVelce nslıer olduğu valil~k unıytıı3 konulıın Amiral Dar

Froru;u:lar tarn!ın<lıın ,•erilen bir lanın tabutu önünden ge~mi~tır. Tıı-
Uvıyct vıırııkasmı kullunmıılt ı;ure- but Fran.;.ız buyrr.ğınn · ı1lmt::tr. Ys
vlr Amiral Darl:mtrı dairesine .. !re- im kılıç dl'ırt subııy \•o müslümon :ıs
ldi~t s 'ylenm<>lttcdlr, liongl. orduya keti ı;e!ler nölx>l beklemektedır. 'l'n· 
rnsup olduğu Jfıp edllmişfü. (Afrl- bulun bulun<lutru ısnlon z.l:yaretçUerin 
dan Madrltc gelen haberler, k:ıti- getirdikleri çlı;cl,lcrle duludur. Gene

l n Dor ot milı lcrlnden olduğunu ral G!raud, General Nogues. Cezalr 
ndxroc k rnahiycttedı·.) \"!llisi M. Tl"mple ve e ... i Darı uın ta-
D nı u:yin bu sabah birçok rcSını butu önünde ~ilmiıılcrdır. 

;edinci dakikada Geoçlerb!rJll_ti yap- 6 - (i) No: h bölme, ilrind 'klnun 
tı, çok ı:eçmcdcn Bc,ıkbş bcı·abcrllk eubat, mert 1943 dnreııi ı,ın üç aylı. 
!:L'lilnü ıu:ıyclcttl. Bundan sonra oyun f ı b ir defada dll.fıtıl1..-ık otan <Seker) 
oldul~Ç!\ .rnUcadelcll, !ııktıt rnOtcvıisln c t:;hsis edilmlıtir. Bu il~ 117lık dev 
gcÇ'ii ve hel" itct tıır:ıt da blrcı- l:Ol renin ~kerl daiıttlırlı:en, (7) No: !ı 
dahıı kaydederek birine{ dene 2 - 2 bölme, ( 4) ilncii fıkrada rlhf.crildlf:l 

,are, Jtarıı. m;:ık3~lann yolı:u treninin 
~~cce;tl hatta göre hıı1~lımmı" ol
m3smdan Ye tııhmil ve t11h11yc yolu
na çcvr!lmt~ olmasından ileri gelml~
Ur, D;ıl'ıa evvel Zcyt!iıburmında F.· 
dlrne Istikr1nıetlnden gelen 61 numn
r:ıU tren ınanc\-Tfl ,.apmııJ ve bu tren 
geçtikten soonı mllkoslnnn tekrar 
tanzim cdilmC'>l unutularak gcC'CCCk 
lrcn1cr iı;in yol .serbest bını!:ılmıunı.z
ttr. 

kadar vııkuf heyeti tc,şcl~kül edeıne
dl1;tnucn ''e 1abıta tah'dkııtt da. vak· 
tinde ynpılmadttından vaka mahal· 
llncf~ ke~l! yapılınnsı bugilnc kalmı:;· 
tır. 

Oıızianterı 26 (A.A.) - 11.nteıım~ 
dün kurluluşlarının yirml birlnd 711. 
ıföniimünii coşkun tezahürat Te bUrfi1ı\ 
bir sc•inç içinde kutlıımıljlardır. B• 

berabere bitti, ~ekildc iptal olunaca.lrttr. Etiınetmttaki. kaza münasebetle ı;ehir bn~tanba~a milli 
rmklcrimizle siitılenmi;tir. " İkinci devrede Bc:ıll:ta§lrlar Mki- 7 - (S) numaradan itlb:ıren hr.ı Ankara, 26 (A.A.} - BugUn 2A,12, 

1942 tarihinde gece yart. ından blrM 
eonro EUmcsut l•tasyonu yalnntnd:ı 
iki mar~ondiz katarının çarpı mıısı 
ı;ıırcliyle bir kaza olmu:;tur. 

m·ycU ellerine ııldı1rr ve bir col dıı- tıölme.nin hanı:i maddelerin dağttılmı 
h:t çıknrar:ık rnoçı 3 - 2 kııuınd :ır. ı;:nı;, tahs!, cditeceii anıca bUdirit,., 

Ynrm yine snnt 15,15 de Bcslkta, ı <"fkt!r. " 

Saat 10 da kalC"ueıı atdan topla UM 
rene ba~lanmıs ~ bu anda Anteb'ill 
kı;rtııltı nna temsilen, bundan ylrmf 
bir yıl önce oldufu ı:ibi kahramanı 

erdumuza mcnsıJp birlikler halkm "' 
içten nıln:ıet ve sevgi tcıahllrlerl ııı. 

roınndan Maras yolu;ıdan §ehre gl 
rerek doi)nıca hükilmct konağı önil-ı 

n"" ı;elmİ!ilerdir. Durada hukt'ımet k,,; 
n<ıl:ınıı merıısimlı> ,enlr bayrağımbl c• 
k lrlıkten ıonra sbz alan hatipler, 
durıyanın içinde bulunduğa büyülı: hl 
tlır,.dc biıe hürriyet ve emniyetle ba 
mutlu glln!erl ya.şatnn Milli Şefe kar· 
şr duyulan ronsoı: ~ükro.n TC bağlılı1 

dunulnrmr hu vtsilo..ile bir defa d'• 
ha ifade eylemisler ve törene bütün 
a~keri biri klerln, mektentllerln ve tt. 
ııeklrüllerin lıstirıılc eyledikleri büvUlı 

ı:tçit resınl ile son verilmiştir. 

lkınci mııçm1 Dcmlrspor ile yrıpacak- 8 G k lı:r.ı ... L t !':>! • ı 
tır. Bu maç 19 l\I:ıyuı St:ıdromundan - rre c · eı< .. ~r 1 ı • , c,.r 

Sorgusu yı:pllan lı;:asyon :nnko ı:ısr 
Ca\·U, mnkaslarm doğnı oldu~unu id 
dia etmiş, istaS;y(ltı. meın\lru Recep de 
nuıka~lnnn trenin geçebllmesl içln 
tan~inı ~clı1mis olduğu'lu, !.akn mn
lrnıı1nrd<ı tcı-tılk Arln oldu~"ld~ kıı
znrun \1.•kııa ~c.ld!ğlni llClli mlnnuı· 
ferdir. Mn1-asçr m;);askn tanılın e
llp kilitlC"n·.,..mekt"n, rr.emur da bım• 
lan kon1rol ı-tmcdcn trene yol verip 
laUı~yoııa l>cıbul ctnıddcn, tr<>n nın

k!ni.~'!i Ri'ltoim drı lsta:-ycme y.ıklııı§fr· 
1;,..n makadarm ters oldui;'una dııir i
pr~te dikkat e·rr.~y!p dahıı cn·cl 
treni durdu rmadrğlndıın mC"sul ı;önıl
mektedir. 

Slncanköy i~Uıı yon mcnıtıru Sln
t-nnkoydc bul•man bir marşandiz ka
tarını Etl.nr utuın gelecek ol:m diger 
otr m:o.rşandl.z katarlr,In vüruduncı 
ka:litr l">f'ldrmr~j 1 ııım gelirken, yol
d.lı tr<'n old;ı,,unu unut:ırak bunun 
!ı r<'k<·tlno müs:oıadc elmiş ""' l::t ıı c· 
tut yakınmda ikl tr<'n çrırp~mt;ltır. 

radyo ile verilect'ktir, ııt kartlarmıtı daiıtımınd.q •c ıterck 
!llYnm yııpı~an 'ı:-7.:at ~sna!ında, dal 
r~lr!"il"in bulnnr1u>i:ı ıehirdtm muvak 
l::ıten ayrılan ıile relslui, i•terkn:c 
(Aıla karne) lf'rındc'ki bolme rıumarn. 
tumr ıı;ittikleıi iehirdc ifıtal ctt!rmrk 
-ur!!tjy~e istihkaklarını oradıı.n alaloi 

.5elırimizdeki mpçlar 
Llı: maçlarm.ıı. bugün Fen rbaMe 

ve Şerct =-tadlarmd:ı dcvnrn cdıloccıı .. 
tir. Şere! st.adlnda fikstür mucibine'! 
karıjıln~al;:ırt icnp f!dm ne:lkt.as ile 
Gıılata•arııy arasındakı ma~. <t:ılat.
saraym ligde oynamamakta hr-.r ıet• 
!nesi füerine yapılanu1ac~mclan, ne
~ ktıış t.nkımt Ankarnya gitmiştir. 

Sıı:ıt 12.30 dıı Süleymnnlye .le Vera 
:tar~rfa~ac:ıılthr. 

~'cnerb:;hçe stndtnda s:ı.ııt ıo,:ıo dan 
IUbnren Beykoz - Dnnıtp:ııı:ı. Fener
bahcc - Tııkslm, Altıntuğ - H.nnbulw 
spor oynıyacnklnrdrr, 

lngilizler 
işgal 

Sir+e' yi 
Etti 

l.Jij~ Baş tarafı 1 incide 
neral Montgomery'nin bir saldır. 
ma hareketinde bulunduğunu bil 
dinniştir. 

Ducrat' a t·arıltlı 
Tınndra, 26 (A,A.) - Fnı; radyrnıu, 

icl.:lzind ordunun, F.lagcyla batırındı 
500 kilometre mesafede Bur..rat·a u· 
bıştığmt blldıriyor. 

nomınel'in, l\Iallcnne itnlyan gar
n!::onunu l\U.ımıtııdn fed:ı etU:I söy
leniyor. 

Ayni radyo. Çekilmekte olan r.om
:nel ordusunu takip eden 6 inci İn
gillz ordusunun Sirtc kör!ezlnfn fi5 
mll batısında Boucrnl El Hııoun'• 
nırdığmı blldl.rrrıektodir. 

Tclwd'da11 ilerlige11 
kuvvetler 

Londrl'!, 26 (A.A.) - Fns radyorn 
b!Idiriyo~ r ... !bya.ntn cenup ınfinteha
sıııdan Tci1url'clnn r,cl011 nıUtterik kuv 
\etler:! ileri hıueketlcrlne cievrını et
mektedirler. 

lef olmıra ~n Iay1k znttır, 

' lf. VaJington 2G (A.A.) Muharip 
Fransızlar Ö7.Cıisü, Darla.nm katlinin 
ı!ofuracafı akıbetler hükkrnda. flklr 
yiirütmenin henüz pek erken oldıığu. 

mı söylemia fak:.t, hıı ölUmUn, Fran. 
sız birliği için e'll önemli manllerden 
b!rini ortt.dan kaldırmış butunduiunu 
ilave elmi§tlr. 

Jtıpoızlaruı mütalaası 
LoDd.ra 26 (A.A.) - Tokyo radyo. 

su. Datlan•ın 61UmU h;ı.kkın~akl td. 
clrlerlnde İntlliz 1h2ııetirıd:-n b'1ı11et. 
ıtı!kle beraber, sfülerindı mutat olmı 
yan bir ihtiyatsızlık cösterınletir. 

RC>uter nıuh:ıbirine ~öre, .t\vııstral
,.. da efkar şudur: 

"Da.rlan'ın yer:ne La\':ıVin ölmemiş 
e'ması acın:ıenl( bir ıeydir.,, 

t'rl!'r. 
Memuriyet m:.halli tııuu~ı ~ıurı da 

muvai:bıten ~ehrimizt relecck ı:ıile re 
ı~terinin bu ::'ladde hukumlcrind~n İ5 

tifarle edebilme!i ic;i rı b•ılunchıiu m~ . 

nıuriyl't ha ... ıi vekile'e ballı r.e 111. 
t:ınbutda ıh a.yni vekaleti o İsi Y.tl'an 
1~1irı:ıslt1in hnrdro:mnı ithal edllmtsi 
i;ıımdır. 

44 Vilôye+te Varlak 
Vergisi Listeleri 

t:;!i1 • Baş t.ırafı ı incide 
Zo11guldnkta r:eı·gi miktarı 

l\lildd iurnuml bunların \'C" bu :ıra
dn bat br.kdsi ~eri! Knn~t ıı o.taret 
nltınd.1 bııhındunıl"'l"ll rııı li':wtıı 
nörmO LUı·. Dün ~a;;t 14)li dan l9 n 

Piyasa ı·aziycti 
Ilir kac ıuııe ~-tıdar bılhııs:.a ~Y<' 

Uç :. iilt vagonu deyrılmlıı. dokut 
\"il \c'tı yoldmı çıkmıftır. Ç;ırpT~l\n tren 
lt'rın ımisfahdc'Tllcdnden 7 ki~i ya· 
ralaru111!1 ve bunl rdnn acn ~umune 
•ıııı;t.anc~fne göııdcrilmi:tır, Yeraları 

hıı!irllr. 

Yolda bk miktar hasar olduğu içln 
trenlere llkt.ırma ya;:ıtırılmt;tir, Yo
un nkşaıort kııdnr n~ıl:nnsma çalı.ıl· 

maktadır. 

c k c~yası il~ kundura fiyatlarındJ .trr- Baş tarafı 1 incide t'§i Bnş t.arafı 1 incide 
iimit ed ılme tik düşü~lrr ol:ıc"'fı ümi1 vali. Bomhu·pvka, Grekovo, l•'o· tır. ·12 dÜ;Jman hücum arabarr 
td l!rue~tcdir. Gıd:ı maddeleri rıiya!la,, nıinko, Kuteinikov ile ıniihim bir tahrip edilmiştir. 
sında muameleler daha ağır ıtitmt'hlc frtari mcrke7. ve demiryol durağı Mühim hava filoları \''C Macar 

Zonguldak 25 (~.A·). - B_ur.ı.dll. :ı. lıerabrr. hu mnddcl er lııcrlnde rlc dti. olnn l\folçcvskaya'yı ele ge!;irmtş .'icri savaş uçakları kara lıare-
Ktlan varlrk verıı:lıt ltsteltnnc ıAore ~: ~ıer dıovnm etmektedir Jcrdı.r' k tl i · .. d.. d l k . 1 " - · 1 · ı c er nı gece ve gun uz es e .. 
521,075 lıra~ı ~o;ıguld~~ .. ıne~k:: ka Dün Tir'lret ve Z;ılıirc BouasındP. 25 ilkkanun günü akşnmı di.iş· lemi~lerdir. Don nehrinin. dOhl'\I 
ta~rnda olmalc uı:ue butuıı vılayct 1 hfr bir muamele olma.mı~tır Piyasad~ d 1 .· 7 ı:oo • 

l t b d .1 . 1 • 'k' 1 
• ınaıı an a ınan esır sayısı ,.> kıyısında vapılan mevzii akınlııt 

ç n ar e • ını' ô an verıu mı arı ·~a. önemli iSier yapılmamıştır. ı>irinı; kisi ·c •üksclmistir J 6 ila ?5 ilk • , · 
ı 630 277 liradır ,. t' .. • .1 b t t 10 15 'il ;) ~ ~ • - esnasında Macar kıt aları, bırçok 
• . · • ~ .ya arm.,.:- ;n o a.,ına or ~n • k: f ı k . tl · · ·· · · 
Bal k·naı"rdekı· "crgı yekunu " le d ~ ı d T,' ı-~ anun " .. ır ım a uv'> c erımız duşman mcvzııııı talırıp ve orada ı "o. .., .ııru~ i! ;ır tenr,;.Au var ır. ı·a ... ı d" d 49 "'OO b 
B:ılıke~ir, (TAN) - v.uiık v,.rıiısi ııerake'ldt fiyatlarda tcbeddul yok ~şman an 11 er ve su ay bulunanlnn imha etmişlerdir. 

listelffi "-iliyetimiıde de aaılm:slır, tur. Anadoluda. celtik fiyatları 45 1ru e~ır almışlardır. Voronej'in şimal batısında ve 
Büti.m vna..,,.tte mükellef ııaynıı ·121~ •t••t~n 30 kuru~a düş:niı~tıır. Ar.cak lG ila 25 ilkkanun zarfında Yll- l{lnlonge'ııin batısında Alman 
ve tahakkuk ettirllen Terci yek'ii11J1 da ın&1 aım,,k Miye!1 tacirlere 3Jınacak pıl:ın cnrpışmalarda Sovyet bir - kıt'alaruıın yapmış olduğu tesirU 
2 202.305 liradır • ~c.lın tam bcdc!intn banka ile gön. likleri 172 tan.1<:, 1877 top, 54,000 hücumlar neticesinde düşman a.. 

Bu yekıind.ın Balıke•i· 271875, Barı dcrilmu! şart tutulmaktar.rr. Plrlnc; tüfek,. 82 radyo merkezi, 11.177 ğır zayiata uğramıştır. Birçok 
dınna 232,060. Erdek 82.000. Gönn 1.'<'hohsinin reçcn ıerıel:I kadar ol I moto;sıklet, 1 .115 n'I'aba, 6,783 Cf;ir ve ganimet alınmıştır. Cep• 
311.400: Manyas 95.400, Edrıomit l"t'l"t f1yatlann ile=idr yilkselmesirc 1 binek lınyvanı ve 97 mühimmat, henin orta kesimindeki düpruuı 
520,600. Burhaniye 300,000, Analık 1::l>ef\ ol3ca~· ııi:i:rknmektcdir. Anado sil~h ve yiyecek dcpoım ele ge- mevzü tnnrruzlan aklın k~ 
<460.650 Balya ısoo: Sıııd:rgı !i0,300, lt:ılm dün hiç b'r mal celmemiştir. çirmiş1erdir. tır. Veliki _ Luki garnizonu, dü~ 
Sn•rfırlılc 110.120. To~unbey :rn . .coo Y:.'P t~l b'~ miktabrh kasapl:kdh~Y\l ·~nl Aynca 107 uçak, 133 tank, marun yeni taarruzlıınru püskür. 
lir:ı öd!yecektir. 1ı1e ırtı eme me..ı n aya ııon en nn&. muhtelif çapta 251 top tahrip nıliştür. 

l · r. olunmustur. f(J·edi müessese eri • 
Ar.kara 26 (A.A.) - Maliye Ve. 

kaletinden öirendii?imh:e gör~. varhli 
,.ertlsi ı::ıükelletlerine mutat uııullerl< 
kredi ac;aeak hankalar meyanına Tiirk 
Ticaret Bankası şubeleri lte Halk 
sandrklan ve ııJanlın ela ilt.lhak et 
mi~lerdir. Bundan manda Emltk vt 
Eyt;ım Bankası ~ubeleri g<ıyrj me:ı. 

kul mukabilinde ac;aeıklan kredilen 
ilaveten fmt!a. ve ııaire mukabllind( 
de kredi açmak husu'.'lund n t~rtlbııt 
almışl:ı.rdır, 

Şelırinıizdeki f ctali11et 
Varlık verılıl miikellcnerlrıin t-ne: 

k; ııün de muhtelif fUbele.re cıdedikle 
ri vergi yckOnu 2,770,244 liraya b:ı 
l!~ olmu9tur. Dün, dn!rder öf:le7ı 
kadar atık bu1undnğu lııılde ınilrac:aa1 

tdenltrin adedi dahn f&7.la idi. D!lnkt 
t<-hsil5t Yt"kilnu yarın belli o1acnktır. 

Et fiyatlarında da k!lo ba".lınn 5 2-t ilkkanurıda düsman savaş 
ırı kuruş kadar düşüklük olmu$tnr. l d 7 000 cl • f 1 er ve sn rnsın a . en <17. a 
Bun;ı, da sebep fazla halık tutulınası !IUbBy ölii bırakmı~tır. 
re balık lstih!5.kinln son ~ylerda ct<ı 

'e~han lru!lıınrlmasıdır. 

Tamamiyle tasfiye edilerek satışı 

Glbnlmaı;r k.ırarla~tmlon rıebati yağ 
l:ınn T.cytinyaiı yerine kullanılacaiı. 

nı tahmin eden bazı ıryttnyafitılar, 

cey!inyafı fiyatlımra bir m!ktar indir 
mcii düı;ünmcktedirleT, 1zmirdc ttS 
120 kuruş arasında olan zeyllnynfları 
cibi eehrimiı:de d .. perakend~ fiyatla 
nrı 1'40 . 150 lmrıı~a kadar oüşmes i 

lıekleıımektedir. 

Yeni Gine'dc J aponlar Son 
:Müdafaa Hatlarına Çekildi 

Sovyet tebliği 
Moskova, 26 (A,A,) - Sovyet Ziğlc 

tebliği eki: Stalin::rad fabrikalar çev
resinde kuwetlerimiz kuşatttk1arı 
mevzilerde ç::nıllçmnlar yapmı~lıır ve 
19 dil~mıın blokha\'zmı tahrip ettik
ten sonrn ganimetler almt~lnrdır. Ku\• 
u~tler!ml:ı düşman tarafındnn tutulan 
bir fabrikaya taarruı ederek bura6ını 
ı~ı:al cmı!şler ve takrlbcn 500 dUı;· 
rn•m nskçrl ölclümıü~lerdlr, 

Sovyet ek tebliği 
MoskO\'a, 26 (A.A.) - Sovyet gece 

yarısı ek te!>liği; Stalingrad'da !nbri
lmlar mahallesinde münferit hilcuın 
mü!rezcle:rl halinde h:ıreket eden 
ı .uvvetledmlz dü~an tnhldmat.tııı 
ku;ntınış ve tı:ıhrlp etmialcrd!r, 

DOşmnn İlmen c5ln cenup ~ 
ıundıı ynptığt akmlard:ı 10 hücum a-ı 
rabast kııybctmlştir, Pike bam.ha u-; 
çaklnrr, l3nlıkçılar nnmada.mıdııkl 
Sovyet bataryalarnıı ve Kandalaxmı 
sarmın tesislerine ağır boınbalıı.ra 
lıilcum etmf~lerdlr. 

25 İlkktıııund:ı. 30 Sovyet uça.ti cm
~lmilıtar. Hava tııGıt !Ilolan cep
hım!n muhtelif kesimlctindo ı:Jayaşlaw 
rL'l cereyan ettiği bazı istinat nokta" 
lnrma gece ve gilndilz mühimmat ~e 
Jaşo rnaddcleri ııtmışlardtr, 

düklerini Te kızılordaııun St:ııinıra4 
cı-nup hatırımda ileri yürilyil~ilDc tek 
rıır bıı~ladığını hUdirmel:tcdlr. 

Stalin ve JJlolotof'ıın mesajı 

ı . e l rln i tını 'ylc bUyUk kfli.se- Bu s:ıbrJı Rab:.t'da S !nt .. 11lerre 
y pılmıştır, Amerik 1ı askerlerin t'liseslnde yapılac:ı: ruhani üyl~dc 

e dah 1 bulundu":u binlerce kiıı U.en Fas sultmıınl bir nd \'CZir temsil c- italyaıı tef3iri 
Hükumetin aldıft tedbirler ve ban 

kalann varlık ~erciıi mllke!tc!lerlnt 
müsait ııartlula krediler açma!t, mu 
'ce11efl~ Uı:erlnck derin mcmnuni:ret 
uya.ndırmın "e mükellefler ellcrlndeJd 
ın<lllar mukabilin~e kredi almafa bı~ 

Londrn, :6 (A.A,) - Yeni Gulncc 
ele Japonlar, son müdafaa hatlarına 

Lıkılmıslnrdtr. Bu mOdofııa hnttınm 
gcnlıJlcmc sshııst 1500 mctrcdmı far.la 
değildir. :tnlmt bu s:ıhn, kuvvetle tnh
klm edilmiş bir ne\.'l kaleden b:ı~kn 
bir şeye benzememektedir. MQlteffü
lerin ro:ı hücuml;rı, bir Japan des
troycrln in 5000 tonluk bir taşıtm ve 
5 kargonun batırılınaılyle netlcelen
mtıt!r. 

Stalingr:ıd ~imal batıc:ındn karşı
llklı topçu ııteEI olmustur. Batnrya
ları'llızın ateşiyle dQşm:ınm 26 zırhlt 

tııb~·:ısı, 2 mayin ntıcı bntarynsı ve 5 
ınitra1y6z yuvası tahrip Nltmlştlr, 

Moskova, 21> (A.A.) - Ulı:nyned; 

Sovyct rejiminin kurulnııtınan 25 hıc 
yıldöniimü münaıcbetiylt! S'talln vı 

Molotof Ukrayna halle komiaerlet 
heyetine bir telgraf göndermi~lerdiı 

Eu telgnıfta ,.zcümle dcnlliyor ki: 
n rcltkep b'r kame tabutun <Sntlndcn dcccktir, Roma 26 (A.A.) _ Da.rlnmn lilUınü 
eçm ~e Gcner ı Glr:ıud'ya t~!ye Sav·nsaıı F,.an3ızlara gÖt'<ı f 1 b 1 R t r. !l h:ıkkında te & rde u una.n oma ba. 

mira' Dıırlan'ln kntl! m!lnaııebe- Londra, !6 (A, A.) - Londrlldnkl smı bu cinayctJn mannt t~lld~rl 
• yle mcyd nn çıkan siyasi buhran s:ıvaşıı.n Franııl;:lar, General Giraud'- hakkında. hiç bir 1Uphe1e hiç bir ıu.. 

nden Noel yortuln."'Ulİ cephede nun Darl::ın'n halef olması takdirinde r~tl e yer olmıdıiını bildirmektedir, 
eç.ren General Ei nhowcr Cez.ıılr'e kendiledylc pmal A!rik~clal:l F.rnn- Şimal A!rikadakl lnrilir si>·.uotin~ 
cı:unu~tur. Uı:un uımandanberl Al- sızlor araı.ıncla derhnt bir yakınllk ı:orlulı: çıkaran bu şahs!7etlo ortadan 

n du~o.nı olan General Glraud, hasıl olacağt mütnldasında bulunmıık- l:allanasmıiuı illı: faydalanacak oJan 
ttlU\ akk ten Amlrnl Darlam !stlhU.t tadtrlar. Etasetı De Oaulle 1~ Glraud tncilteredir. 

lamrglardır. 

Perakend~cilcr de. diil-:klnlıar .,, 
mziaıa1arını!a1d mııtları terırlllth n. 
hea çıkırmıılrtıdıdar, Harptm en el 
rekllm mıhiyetiftde olarak ıe'hrln 
muhtelif yerlen,,d~ ırk nk ıtirüln l'tmeUcdlr. Dıırlıın tarofındon tc~lcll Arastnda hl!:hlr zatnan ntza ve milnıı-ı Popolo d'İtalla gaııetes!ne ıare, 

d len 1nıparatorluk mecfüi bugün kasa o!mamı!>lfr. Hıtlled!lmf'5i ı.-ap e- . .. 
la -c: ~e yen mrselelerl jr.cel _ den yegtınc• • •e ele, İmparatorluk Dıutanın ~!Umii,. ikt mııtt~flk dev1,t tentllhlı sau~lar. y nld"n (oifıı.lr.ul~ 

t: ;ı;tir. Gt e a G rcl' d n:n ka i o- mcc-ll ı !!lll~bı etl .. ,. nırı •ilmulil m r- u ıındıı tamiri 'mlt8nı- b•• k"tllme. 1 t drr. 
\rı D:;ı ıını•ı :\' e ;,fç rı- l~ d'~ ?\.ı: Hrl"ldn n 11 .ı...t· n:>ıarr 1 t .. " btr ol l:r'e •k d "lôY'll vimdUflı Rıtnunl b~.r•b~r. hu ı;atışlıı r he:liıı 

•' ~ k nı~h g~. ~ ... •dı:. 1 n ~" <: G'4'1Cnıl Otr d, D11 ıın" ha· j oı.or<lıırmuş bclwımııtt'°oır lL;·umu kada. ır.k-i .ı<f c~mcmirt: r 

Yeniden 4 Vapur Batırıldı 
B.erlln, 26 CA. A.) - Bey12elmllel 

tıaberltt bfiroııu b\IdtrI1or: 6imn1 At
la~tlkte, Alının dcnit!ltılırı az sayt
da \arımdan mUret.kep. fakat Jaıv
tdle k,.ırt.ınal'I hlr l·afilc~ e lıUcut.1 ("• 
derck ııı"tr :.nfr1ü \"O hetısl 23,00<ı tc•ıı 
lu 4 tic .. re: \,puru b lr rnı ! ıd r. 

Sta1ingra.d cenup bati6'nda kuvvet
lerimiz t.ıaıTUz SO.\'aşları yapmtrlar
dır. 

Staliugrat çem·esinde 

25 inci ;rıldöoii:nü münasebetlyl 
blitiln Ukraynalılar;; kard~ç.e ııcıaı 
göndcrmeği borç b'liriz. Vkrayruııu 
.. ıılhı;ü mesaisi faşist Almanyanın iı 
t:!Ssiyle i!ılil cclilm!~Ur. H:ttercl ku 
vctler Ukraynada bir çok fiehirleri v 

Moakova: 26 (A.A.) - Sovyet kuv I 1{Öylcri tahrip etmiş, ,.Uz: binlere 
''t'tleri, Stalingrad çevresinde bulunan tıkrayruılıya i,kence yapmış vcı öl 
ı2 Alm:ın tümenini kuvataıı çemberi ciürmüşlerdlr. Fakat Ukrayna kurt• 
bmıak için Alrr.anl:ır tarafındın ya . 1ı:ıcak ve yine bol3evik kılacaktır. K 
ıoılan muazzrm gayreti kat"i oları:ıi talırımtlL\ 1:ı u yerleri ııimdiden ku 
kırmr,Iardır. nrmışttr. 

Sovyet b3~kı1m:mc1:ı:".l l~I. kar$ı1'!ı l Yaş s·n Sov· e \'r s,,~V:1l1st Uko• 
.ı ı uı yô! p .. n Alnunla ı m ı;ü&ku tul •\il ~iamlıurircu 
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....... ~- "" """"""" Ve Orijinal Vakıflar ı-:lllcSIJ~I 
Sovyetlerln 
kıı TCICllTIRu Dini Olanlarmdan Baıka Mllt Müdafaayı, Sporu, 

v-.. M. AlrtD Kültürü. içtimai Muaveneti, Sıhhati, Sanayi 
A·::;: ':u:: = Zlraati, Şehirci6ği Koruyan Birçok Vakıflanmm 

'61'*"'°" • 1Dd Jıldhamı mau.. , Vardır. A caiiıda Bun lan S·---sile Okurken 
aebel:ble _. lıllı •tnta .,... ~ ':1 n • 

::.a.ıs.!!:f~~ Alman. Hayretler içinde Kalacağınıza Şüphe Etmiyoruz 
Pabi 1111 ..ı... bıl~c!au.: .. ta. çoıumuz nnı:nz ki (Evkaf) YAZAN 6 • Baguulırlık rmkıllan 
~ ..,..ım.ı. bqıunqtır. idaresinin ip cA.milerle c : -, 
il~- ~ bdm medreleleri gözetip ara ama ta. 1 A. - KIJprOter tnp• ve ta"''1'1; 

SOOO ~ar: ~ b..-fn4e Al mir etmekten, memur ve hade- 1 Refik HaRd KARAY! B. - K•tdtnml•r yapr1mHı; c. -
lllanl&r ı..- • ,,_ ..,. ... bahar t& ; Kervanearaylar kurulm••; o. -
~ ~ ıneıdne maat vermekten, artan ! Memleketin ev yotı.,.,, kemerler, 

_.... Md..t._:_ tabllie • paraıslle bir1ı:a9 han '8Ptrnnak. l J • bentler. kuyularla b .. enmnl v•ktf· ==--~ toWa..: tan ateye ~· Varlrğım biıJe • çtı'maf m11avenet hın. 
ınaıı: Scla .al•faa teeb~ aJmaia en az duyuran, memlekette en vakıfüırı 7 _ Şehircilik vakJları 
~ " ıecea latt. olc!Diu az canlılık gösteren ve propagan- Bunlar pe'k çoktur, bir kısmı· 
lihl. ~den ~ 50 kı1o duı en az yapılan kurum (Ev- m sıralaval.un· Yaşlı sakat kör 
ınetre .-.I .. ._ ~ ...., lıer 'blrl kaf) dır. Hele Evkafın, c!mileri vok.,ul ,:e hasiaıar .'.. '·d ' 
btr dlmr'°' wr .... ~et tarafnı4aı b "-'- . ~ ıc;ın yar un 
ırtiidaf• eclJleıı •llataJakem niab kanunakt.an bafka ir -.aım 801- vakıflan - ~kst\zlerc yazlık, loş-
illet ~ teela etna!ıt & T; · 1al, kültiiNI, ekonmıik ınakı!aL tık, bayramlık elbise ve çamaşır 
Jraıeıerta Oıl IG o ~ ~ 1ara da hizmet etmesi lf.zım gel• verilmeel vakfı .. yangmdan çı-
111adılehd .- lmp .,._ ... a1ma1ım dfilni bilenler yeni nesilde pek kan, doğuracak ve evlenecek o
tla bDd1 keDdilerhse klfl ptmeleriııi azdır, eskisinde de çok değildir Uın yoksullara yardım vakfı -yok 
lllllmldlD lıdacak tlrtbı.t ahlamftlr. Valnfnnaelere &6z gezdirirsek sul cenazelerinin gömülmesi, yi. 
Sirk ordalO" a.!:1ernet nzifeslni dedelerhnizin çe§itli meselelerde nt:. yoksulların bedava yıkanma ı 
il .... _._et& 'lllll 'Wleten11e1m•111 neler!, nerelere kadar dil§t1ndllk- \'aldı - fakirlere sıcak yemek, 
ıau-..ı altllltram _::-tl& bbtrla41lı lerinl anlıyarak derin bir p.şkın- elbise, erzak, k&nür dağrtııması 
ltDil pro -.-1+. 20 Rlf1~ Sark ord11.. lığa düşeceğimize şüphe etmeyi- vakıfları - memlekete gelen yck-
•aa •• ..-- -va t11o ~ - u1 kimseleri · 1 · b d s mn,_ kilo et. 'bir adl1QD kflo N1J ntz. tşte, bagilnkü konuşmamızda 5 

•. ~P en .arın ı-
lbaddetcr ~ oa bir .UJOQ ldlo ı-. size cinslere ve sınıflara ayırarak racak ft ~ı~ ıçmelerlnı sağl~ 
tatea s&utertlmeli lıararıastmlmqtu _ sayın okuyucularımdan aldı- yacak misafırhaneler vakfı -

Fabt SOf1d 7'btk bmancknlılı ğım ve sallam kaynaktan süzdü- borçlu mah~usların borçlan öde
~manıara 1ııll •enlt kıt pllnlanıu ğüm delerli malfunat liyeısinde.. ne_rek hapısten kurtartlmalan 
aıtııst etmektedir. Staıınrrattl!a RJeY yüz kod akıftan bah d vakfı - zelzele veya salgın hasta
de. VelDd • ı.üi'de VorouJ'de, Nal u• ar v v se ece.. lıklardan zarar cörenlere yardım 
Çık"da ı.a .U.Te:met ıatnedeıt ~- ııım. Sonra da so:acaım:ı: "Bwı· vakfı • işgal ve istila gören yer
rılmakt8. ~ hlllber fclae .. lar ııc old'l? Ve böyle mı olmalıy lerden gelenlerin ana yurdda 
hımıaktacllr· A1manlann 1ııa tene. p. dı?" yerleştirilmeleri vak!I _ kö,e ve 
ten laf oicfaia silıl. 1* aabYemet * * halayık gibi .sivil esirlerden yaşlı 
1bmuterlDd0

1 
tllt1uıabibneıerı imkln> ve hasta olanlanru dıyet kar§llı-

~ımumt ~ ser&nlbar. 1 • Spor ınlikilatlan ğı azat etme vakfı. 

Vaziyetın Hul&sası Dedelerfmb 'beden terbiyesini 4 • Sıhhiye ,,akılları 
Boa plerı haberlere dre Sark cep. geliftirmek lçtn bir takım mü

lıeatnc!ekl nslJet 1&7le blllba ecllle kifatlar Jrurmu§lardır Vakıfna. 
biUr:xaılordll !_~~erde tllfllı meler! tncelersenlz bunlar ara
bu1t1 elinde iıl--....ur. BilhaH& Ol' -~- __ , __ ...Xrfi--ı&-n-. 
ta DoD'da lastJordanan t&IJ'i1d Co1ı Diuum !1"'""416• li" UH&U~. 

tiddetlldir. Burada J'aıiden 7,500 esh A. - Denizde yDsDcDIDk; B. -
llımmt .. 7,000 .... aWlrillmtlf. K•T'8d• -. .. ıutq o. - Ok - el· 
ttır. OD ,eııltik Vororıef taarrua es rft atma; D. - Binicilik; E. - Clnı 
•umda SOO tank. 2,000 top ve 100 at yetlftlrm• mDklfatla" vakıfları. 

lanare tahrlP ~.Bir aottacla 2 • Kiltir miikllatlan 
4,ooo A1JDO •tbrt bndlllklerlııdea 
lealfm otnnıflardır. • 

AbndJ&r• Staliacra4 &doc1elıl kin 
•etlerini pıatclen .,. cataptaa plaı 
lııaıtorda ~ temberl ip 
tirmekteD tartarmak 1Dabacl17te KG 
~hükO'fO ke9fmincleıa IOk tldcletıi 
~ ıaarrutara CecaalttmU. Diba p 
~ s~ hasut tebllll kmlor4& 
1211n ba te1lm4e .. tarrua secerü 
4lmm ~etlerlnl 2S Mlomette pd. 
>e atlrdlll ft 1ııa •..e•aa. tlmdbt 
~ t.000 AJmaa etftrtlıc11111. 210 
tanae o. soo ıo.- Wuip edUdiiJ 
~-
lnıapbJ'OI' ld ........ ,,. .... 
ilin lal ......- .... 1enekinda 
lukh. .. ..- ........ aıtıeuirdlr 
Alnıa1mr ..... lılr ~ 7U'4mı 
ıaıı&ınaek iaretlJle lılr cepbe71 ... 

hllattddan - ~ bnetl• 
11 derlaal ~ ~ tumu 
~ler· Bu:a bllmler4e c!e t1lı 

A. - llmf ... eatılplerlne; (y•nl 
bir olM Nobel mDklıfatı); •. - Bu· 
ıDnka Onlve...ıte ıca,...nıı olan bD· 
yGk tllhlll rurtlarındın birinci çı· 
k•nlua; c. - Mattı .. tıurufatı d5· 
kOmOnde Ye baam iti erinde maha • 
retl 11JrOlenlere; D. - Mimarlıkta 
,,. "''n•recl1lkte mahir olanlara; 
E. - Mualkt Nnatlnde yOkaok de· 
""" ~k•nla,.. mDklıfat. 
Ayrııca: 

A. - l'aklr ta1eb~ kitap, kllrt, 
elb1- va gıda vernrn..r vakfı; B. -
KOtapltanelercle totlkl•rde bulvn•n. 
fara klltıt ve kalem verllmnl vakfı; 
C. - GGDI yuı (yant hUınOhat). 
teollt, testılp •natlerlnl tepik v•k· 
ti; D - Çlnloll1QI tqvlk vakflJ E -
Dal'Clttqt, maU,aalar. kUtQphaneler. 
mektepler, medreeelel' v• bu gibi 
bDtOn lllm eoaklarını koruma va· 
laflan. 

A. - H•sta"eler, tlmuh•neler 
vakfı; •. - Fayd•lf ilaçlar bul.n 
ve tertip eden heklmlere ve eczacf. 
lara mDklf•t vakfı: C. - CUzarnlr· 
lar, karıır ve cdlslzler yurdu va· 
kıflan; D. - Çlftçllerl ekin ve h•r· 
m•n Amanı elvrlalneklerden, dol•· 
yfslyle ••tmadan korumak için et• 
raftaki bayırlara pekmez <15kUlmo· 
al vakfr (sinekler pekme:ıe yııpı§ r· 
lar ve uraraıa hale gellrlerl) 

5 - JJlillı 81üdafaa 
vakJları 

A. - Top Y•panlara; B, - Teraa· 
nede goml yap•nl•r•; C. - Deniz 
ve kara harp!erlnde yararlıı:iı görO. 
lentere mllklfat vakıfları. 
Aynca: 
A. - Top~ular ocaıtr, kalyoncu!ar 
oc.aöı, lengerhane, dllkllmhane, kal· 
tı•ne, ara9tıane, baruttıute, tcıl19• 
hane, demirhane vaktflan; El, -
Harp eılrlerlnl diyet vererek kur· 
tarrna; c. - Hudut kalelerini bek• 
Uyen1ere yardim; D. - Top oeken 
ha,.vanlarrn utın afınnuıeız ı. -
Haıo11 ve krthk lhtlm•tı dO,UnOle· 
rek memleketin mOn•elp yerlerln· 
de erz11k ve menzil c!epohırı kurul• 
mallf vakıfları; F. - Muharebe ha· 
Unde Ol'duya nakdt y•rdrm. askere 
klflık kaput ve pma11r vakfı. 

.o.. - UmvmT meydan1 klar afet• 
ıtklar, p rld ar vakfr; a. - AC•9hı· 
rı koruma v kıflam e. - Camt 
meydzınlarlndıı hı.lkın ve e•ma•thı 
lıtlrahatl va gez nlp dola1ma11, tıa• 
Yll Ye 11Dn91 •iman l~ln batıçeler 
yapilm1111 vakf : D. - Çetıne ee.bll, 
.-dırvanlar vaı..-fı; E. - &ahlller •· 
raı·nda p•ur kayıktan tıte-tllmea 
ve dalya"lar kuru mıft vakfr. 
Ayr:ca p k orljin.ı1 vok flar d· 

'nrdır: 
A. - Sokaklar• tllk!Jı'9nler1n tG· 
kllrtlklert UctOne ki.il dökecek Uo· 
retli ad.,ıı1at' kullantfm••' vakfı• 
B. - 'Çocuklann klSmU,. V97a ba!l• 
ka maddelerle klrletı:lklerl eokak 
duval'larınf te"'•lllyecek amele 
maar•fı vakfı; c. - Körlerle bey· 
glrlerln aDrçOp dUgmemeterl için 
bozuk kaldırım taf arrni kaldıracak 
amele maıraff vakfı; D. - Yilk 
hayvanlıınn:a malısuı molaıta,ı vakPı 

8 - Ticaret, sanat zira.at 
vakıfları 

A. - Tloarette yDzde bir farkla 
mUtedavll .armaya olarak kUllantl
mak üzere nukudu mevkuf.ıı v3kfı; 

B. - Ticaret va aanat lçln dükkan 
açmak lstlyen yokatıllara: C. - Ti· 
c•ret ve ııanatte lı;I bozulanlara 
Y•rdım: o. - Sanat Uatadlarını" 
yetlstlrdlklert ullte ve kalfal11rln 
pcştemat kuşıı"mı tHr,.nl: E. - De. 
mil' ve a§aç oymacılıAtnl ve cam 
tezyinatını teşvik; F, - S:ınaylde 
mah•l"8tt qflr[llen•ere mU!clfııt! G.
Ziraati ve çlf+,,lliljl tesvlk vııkıf· 
lıırı; H. - MOlk ve toı:ıre!11n yaban. 
cll•r eline ı,ecmealnl ısnlemek için 
kurulmu~ vııkrf'ar: i . - Zeytinci· 
lik. ba~c Irk, mevv11cılrk ve çlcek· 
çlltk te!JVlk vıııkıf'ırr: J. - eı .... k 
ve ırUJ...-~ı yetl,tlrlp eflteunlara 
m!iklfat vııkfr. 

9 - Çe1rltll ve orijlna/, 
vakıflar 

A. - Kedilere 'Cl~·r k8pel<lere ek· 
mek l•!!lr tıavvanlara yem veri!· 
mesl ve tedavl'erl; B. - Ku,ıara 
maheue havuzlar, bannakl•r ın .. sı 
ve bunJarıı yem aerpllmesl; C. -
ÖdOn9 gslln takrmlan. kfr geafrrtl· 
lel'lne gfdeeekfol'e yine ISdOnq mut· 
fak vo yemek takımlarf yerllmeıl: 

D. - Eenafın ve tlolll"tt erbat""'" 
yılltk enlence Ye gezinti masrafları 

valoflarf gibi •• 

* * 
Bunlar ne oldu? Ve böyle mi 

olmalıydı? 

lak • taaı'fPlar JaP&rQ o~ co1 •••••••••••• 
llliktarda A1lllD kbwetl«i Gekmek r .Gugiln 1<5receğiniz en rftzel film:•---------, 
ted1rl.r M 

1
• ASenenMin e.n

1
• MUHDTEŞEEM ve EGLENMCELt EŞAHESHERl T A p 1 

Har~k&tın Bn&nçosu 
IJma1alD 1ıD eeaül laf .. ıuıeruım =-.:::::: hl!hGon "' nretıe B E T T Y G R A B L E ve D O N A M E C H E 
Albd !> ....... -= AlmaaJıar bntor. ~ J E L E K ·ı p E K 

e.,.. -- ., .... -- ....-. ıvı ve 
~="=:a-t..ı!=: , __________ .,p-inemalamıda lairden ----=-------'~ 
4e tuna tel~ .U11e alalıl-

ltr ,.. 1'11118 ...,,,.,_ atmektecUr • .ıııı•••••••••••••••••••••••••••' AlmenJar Kara4eaia ._ Raser den.isi , ..., 
11znmııaıma ~ 1111 4ealden blkim 0• Spencer Tracy va Mickey Rooney 
'-nn'I'"'• ınltteflklata SOT7etlere 
lıarp ..ı-aeııl s&l4-cti• 701• ke. 
•ememteterc!!t· Önfhntb4ekl aylarda 
llıilhlm wr rot 07Dmllia eumet olu 
bnı4oD8DJDUS ela tahrip edememl• 
tir. Jllllla ........ m6blm an.. 
ti ......... nlma ttrat.ilk biı 
-..ffab7et Jraqnl!!!aauftrr Te mu. 
bsmn b71P1ar •ermlltlr. 

tarafından yaratılan çok güzel ve ahlAld 

YARiNiN GENÇLiGi 
Tılmi: Bu Rafta 

SARAY • 
ıneması 

Seyircilerinin takdir nazarlannı ~yor ve parlak 
Muvaffaldyetler kaıanı7or. 

lktl•dl 1ıô"""•z Almla ordul 
•eneıik iıt!b..U 2 lllll;,oa ton 01-n 
"•Jakop petro1 ahasını - uun sa. 
"an istifade ec1tmbeceif ıekflcle tah 

tip ecBJmltlKrk~cle- elillesc9r· ~-:::;::::::::::::;:;:;::::::::::::::::::::::::::::~ 
ltttıtlr. Fakat ıene«!e 7 .U::roa ton 1 
Pttrel Yet'eD Qrozni'dea 100, so mil10l' Bugün 1 s TAN B u L Gazinosunda 
~ı eınraıı Baktclan ı,ooo 1dtomet 
~ 11akta ~. <Hüıbat S.U H,18 da tÇKIStz MATiNE 
~ ca~. tntln. klmlrz '81nrı 1ta 
tit, 1nu'11111; pirit man ..... ). ellat •• A L D 1 R M A 
t!l'tmemiıtlr. 

SARK' da 
B~ 

Senenin en büyük Filmi 
Stnemamn en son mucizesi 

ALTIN 
ŞEHİR 

!<Rlf;TtN A ~On'F.RffAUM 

r~~~~ 
• Tabü renkli ~ 

} """""""""" Yer bulınak va geri clönıne-
'l1ek için tam seans ıaatle
tinde gelimnest Gece için 
>iletlerinizl: 
tuhakkak evvelden aldmnı2 

12 tablo FANTAZ1 Bt!YOK RE V t1 , Telefon: 40380 

:;~: J~1~=~0KDR~~l~A~; ..._ Yazan: EKRE!\f RF.SID - :\füzik: CEl\IAL REŞİD _ l '-••••••••111-# 
.... ili Kıımı (Y~ KÜRKOM Yi) ·-------· Tel~fon: 40574 -------· 

j __ ln_g_ilt_e,_re __ ve_A_m_e_ri_ka_l_n_ti_ba_l_ar_ı:_S_·_İ 

lngilterede 
Elimize Verilen 
Tllsımh Anahtar 

M~hul Tarihçiler 
Yazan: ULUNAY 

Banlar :pudıkları nere hnzalan 
m atmafa lüzıım gbrmlyen al 

ll:neJer def ld rler. Bun'ar vakal n 
hldisclcrj zamanın ya§lı almnau a ne. 
~eli yahut h zin bir nağme ile :vazu 
halk tilrkülcrinin adı ıını meçhul ta 
irlerl, bestek rlandır. Burada güftı 

' 

!J• T kf d JJk k beste ıle beraber yürllr: havas mu~ 
ngıuz opra arın a Yeme - ıuıındc oıduta g·b yaın besteye • 

1 ·ıt . lk. . e· H . . hcmm"yet verilmez. Mcs l Anadol11 
ngı erenın ıncı ır ususıyetı: ek balu d -um ı:aman b"r k5vlil k f, 

O •f f G G •• ( K 1 nmnı ı rerck ha15 hafız md n ilin 
nt orma 1 enç ve UZe iZ ar miyeıı o çok v n k bete ·yıe ıu tür. 

~ ftt'• ı f AZAN:-~ dala s a '" a n. ae 1dlyll ıaylü7orda: 
drfmqa nmu ' firiınJs Raaf ~ v.,. baaa. ,..,,.ar b•ııal 

&il• 0 1-·- T • ı ba ve t ti'-'-- Yıl oldu 97lar bana; ....... ""· a,, M ., _ı; rl $ ..&...:.) y 1 ....... raı F.fıldim n lcmr e, 

nre 7\llcaJan ne bir. ' ... ". ya •.-.. Nezareti ~ef •e ~ $u ftl'lllU CQ' ar bana. 

1 f lr t e B. A. L ınurlarble r a d • c " Bu makaY7ed kafiyeli g(ifteyf ilanı! 
tı a ın p a a 7 a • ~ memurlarının b 1 s 1 JreUi ıalr yapmıı~ ve hangı kuvvet 

rı ı a a a h l ı cin.rmc1akt ltlnasmr bekledflderlnı ı&rdfik. Eşyalarımız . heateklr bu gliftcyc 
0 

dol."tlnaklı bel 
cfttfk. Burada dmrlik maameleei •c aJrp istasyona iner inmez fotoğra teyi uydurm ı ? Bunu ne söyliyen ne 
pasaport lll1lQ'eneal npılddrtan sem ve radyo makineleri hleme~c ba~ de dinliyenl lir. Bunlar sanki bal 
ra, blnanm tlat btmdüi. lokantayı ladı. Bir! lıtikhale celen1c:rin eller km bir araya zevkinclea 
~k fndHz teprdlannda f1k d~ srlnnaımza bUe mtlsaade etmfyorlar üztirülmil& b'r ıdır ve a. 
fa 7eft!Ck JiYOrdalc. Temta ._ cenf• dı. Bu ani!. bir ses yükseld". İstin cun s bibi ol 
bir fobnta Bütiln ıa,.,..~ 701caları bant Nesareti ıefte-rindCT1 b ri bizr \ clh sıl h km . ";;. ~~ı:': 
banc!a 7emdı: Jfvorlar. Masalar il :rlllrıetr sesle hotreldiniz diyor "t 

ıerlnde teıni:!ı iSrtüler, garııonlufu ti P .azterı •8:rlliYordu: 
nlfonnah cenç lm;l r yaptyorlar. Ye - fııılltlll'ede balunduiwıu miid 
meJr tabldot. On 'lnıraşlak banudı dHçe sizlere her fıtedlflnf:r ıeyi ıö• 
ancak bir lokmayı yetecek \:adııı tereeells, lıteclifini:r kimselerle 115 
ld!d!cUk blr pır~ yaf ~tirdiler •iitmenlzl temin edeeeits Dolnıda 
Beyu •e bot elemek Yemek bir ~· dofna,.. 1ı lrlbtla temas etmeniz 1 
b ' yanında •ki 11b1eılyle bir Plr~ !n elimiaden selen 1ıcr ko1ay'ıl 
et, ve bir ıofuJdalrtan ibaretti. So nsıecalı:r. Ricamu '1!dur: G&n!!Ur 
r.Qnda bir çay veya kahve verildi eriniri •e öfrendikterlnlzı olduı?u 
Yomek bı:>l deiildi, fakat bnn do gibi YUJat3o Hic 1:ı"r dü:lk! kend' 
vuracak ve kalorimlrl verecelr dere nzı misafirperverlik ttılıaaıeti a1tında 
ccde idi Bütfln !ndlterec!~ her J'er hi~setme:v!nfz. 
de yemefln bu tarzda tan:rlm edil EY '*hfbfnfn bu t&terl, Londn 
mfln" herkesin ayal "'"eti yedili da iken mnht.llf nınrlar tarafmc!llT' 
n; ıiSylecllier. Ba ma18mıt bizim için bir eolır t e k r a r • d i t el 1. V« 
bir tccıı:ntis mevraa oldu Harbiıı şfllrrm!ıı sllylemete mecbarum iri 
d rdüncü yxtma ırlren 1nıdlterede ondan c zeteteriınlse naıhlmn 
hilt iaşe btltttmrn duyulmamuı yazrlar hiç bir sanıün tlbi olmada~ 
hayretimizi mucip oldu. fngilttrec!t töaderitdi. 
;ken bn men11 fü:erltıde hayli tetld. 
lı:ııt lcra ettik. taıe Nazın ile dl u 
zun b

0

r konusma yaptılı:. Bu konuJ 
mıı ve tetki\atmu celccek yuımdı 
~ntatacaiım. 

* * yemekten ıonra Londra.,. cidcr 

f:.imdi utttr !nr1teredeTlz. Ell 
T ml•de trlumlı bir analrt3r var 

dn Ba anahtar Başvelrlden. eıı 

bfıalt vatanı!aşa kadar herkealn. her 
milen"~l'tlin l;:ını-.mr açmaT!: kadr,. 
tini hafzc!ir. trısn1ttrede 1ı: ldıznnr• 
bir av kindi' Ru•elı:ttl .. ı1tn mebr 
smt• kı1dıtr tnv.;ttereYI l~ııre edıor 

,,lr c:ok df'V1~ ııdıtm7ıın '1e 'bftTfi' 
maltırrrfr mUter .. 'k!t'r ,,,. ~retedf,.r 
Je lfBrfl~tUlr Halk 11raam11 l(!rd!Jr 

Biri. fl"«iltereJ"t w dffıın"" doılnı 
dan dnhnva veya dolayfıi•l a1lk11 
dll!' edea ~&tin mettl'ı.!et' hılrlmtıt 

temıılar yıptılr T"tkik:ıtttt bulundulr 
o .. ı~ek yazımds.n itibaren br 

destanlarla dola 
dur. ''Ç r nb .. yı et ald ğını ıö,.. 

lemek y tnu "bir yar •vdim el aldı, 
mıeram• kafiye balırı.:Jt ıçin de Jdir 
Asıl maksut 'Ç r anha,. hsabasındl 
bir tuban old lu a teıb ı etme1ı:tlc: 
Bazan bir 7 rd bJr hah yi. t t rer, 
ütlin kaçak ıh ı ya ar: kolcu1arlı 
varuşur· bir gUn bu su destisl de ıı 
volanda kı"ıl a hemen meçhul ' r 
ler, bewtelr rl r mersiyesini, tf1rkllsnne 
iü:r:erler: 

AtWlanmı tllıtwim - ,er .. 71b70f 
Slnb da pare rnleri anam kau -~ 

Anaclohman yaıuk tarfb"ni bitin bl 
dettan, divan, bo lak Te tttrktl mon. 
v'kleri Ue iıleyeb"lir •· Meseli '671• 
bir Yozgı.t törk!i it d'nlemift m ki 
bestesi kadar mukemmel olan ,urıe 
.wıı yazıyorum: 

Dlln tltdl n sil• Ud; 
Auıı y 1 ı 1 kt? 
D ıda lılan tt aermla. 

ıı c u e mı ki? 

Anadotanun hayatını emen Yeftl .. 
-scferlerinl oflunun baaretble nıwa 
bfr ana qzındaıı bu kadar vıınık .CS7. 
llyen hanııi tnrih kitabı vardırP 

Ba ''millet malı edebi:ratm tanla 
leri de kuvveti dlr. Çünkil ma7U111J 

doiradan doiraya batkın ruhundan 
!mı tır F k t acaba ba kadar mili 

duygulara davanan eserleri .abtpafa 
add,.tmct: do ?Tn olur mu? Bu itibarla 
mrmlekctin tar!bini balkçılıftrı kuv. 
vetli t sviı:lcr yle canlandıran ba eı 
mcz esl'rlerln altına tere~dUt etmtdea 
-.u imzayı ko18blliriz: Türk ıanat st'I 

trene binmek üıere c!vardak: 
lstacı~n• gittik Buntda tnııilttre 
n1n ikinci bir buıru 'vetini ır8!1ttter 
veni bir manzar• 11e kınnJııetdr ta 
tasyondA ml'mtırhnn coğu. hattı 

hamm•" r ilnHormıılr kadm •c kıs 
lardl Ur.=fonna ıiym!s ı{lıel biı 
!.!en~ k•• elinde araba ile Nam et 
vayı taı:rvodnı. Scınra ln!Jilteredekl 
ikametimiz eımaamda 1Utrendi1ı: iti 
,.,,....,~.. erlr .. ktere orduda 1'8b11 mD.. 
h'm itler ttl.srdttrmek ilHre. onlarnı 

1 1 'rln" 1ı:ııı11nlııra vörc\iırfl•ortıır. Ka 
1'ın o d~rece seferber e~lt~etfr 'ki 
tng;ıter•nin bet tarafntdt erkelr 1ta 
rfar iinlfonnah kadın ı,~lye raetge. 
ı•r,.ın;z. 

'"U'""bede, temas ve tetlıikt,.r.m 
ıım ayrı mevratar hıııl•nde ve tnır 
117. dnırt1anmm tııvs'?e~f mııc:fNnce ki 

T onı!r,, ;ı;taıı•onun~ıı tnnlmiz dut 

ı:~rd lllilm. <re dil tıdlJJUM Jftıt ıım ===========-==-ı=
ta~~ll ca1ı!J3ca1nn. Umanm ki 
ban ~nf.1,.rim tr.~tiz dMt1srrm111 
rencide edecek kadar ayktn omu 

Misafir Kaldıklan 

Otel Soymuılar 

[(•J3~fJ~r@M-
SaJnşundan ıehrimise gelen Bulbe 

ve Mümine m nde 1kJ. kadın Yıldtz 
otel ne 1nm ler ve kcndllerlnl DOsce 
hilknmet hekiminin karısı ve kaıd" 
olarak tanrtm~rcllr. 

su ÇIÇEGI HASTALIGI Kadmlar bırkaç gün sonra 12 bat
taniye. 25 çar af ve birçok otel eı
yast çalarnk otelden kaçmı~lardır. Çiçek bastalıitnm adi aıtddılı bu 

ıırada, su çiçeği baıtalıiı da hatırlan 
mahdr .•. Bu baatalıtm çleek baetah 
ıınclatı ayn b!.r baıtahk mı. ,.okla çl. 
çek baıtalıfınm hafif b1r tekli mi oı. 
dağa hakkında, hekimlerin fikirleri 
a)"l'ıbr. tıdıdnln de mikroba bUiıımediği 
t~ln bıa meseleyj keıin olarak hallet 
mek şimdilik mflmkiln dellldlr. Bu 
nunta beraber, heldmJerln en çop au 
çl~eilnl çiçek haıtalıtmdan Ufl bir 
hHtalık di:ve tanırlar. 

Sa (i(eli pek baf1f Wr hutabktır 
Hemen dalma. hiç bir nhmtt nrme 
den, ehemmtyetsl:r bir nrette seçer 
Pek n•dlr o1aralr. oynak ,.erlmnae d 
nlar böbreklerde 11tlhap hası! ettfi1 

vardtr. Blr de. banlannda zona ha1o 
tahtına, belde pek Gfddetli ainlar\ vr 
bibiilr bi17ilk kabarcıklara sebep o. 
tur ... SQ çiçeiinden ıonra monenjit 
hutahlı IS. c6rillmtletf1r. fakat ba 
maaenJlt f~ ohn'. tnum dtl'*S. 

ea c!çelt pek lıataodr lir hastalıktır 
En ziyade, tld JB~la yedi 7q arasmdıı 
c;ocakları lıu!aıır •• Çocuk olmtyanlaruı 
da tutulc!ıı.lu orarc!ır.. Ona b!r kere ta 
•uluı 'bir daha tutalmu. 
BaIQtılı stııııiea on d&rt, on bet 

fi!n aonra mf17dana cıbr. Milete.19 
otaralr on bir snncı .. Oll 7el1l ırUade 
.,.,eJd,ana cıktılr da olar. 
M1~1a balatdr haıtah1r1arm he 

'l1ftl hepsf ,.Ube1r at.,Ie, darla '°r. 

Sa çlçefl pek hafif ve ehemml,ets:z 
bir hastalık oldufımdan ona tutulan 
rocak1an ,.atakta tutmak pek rUç o 
tur. Bununla beraber çocufu bir iki 
~i!n oc!ııda n,,tetml,.e ealrşmıılr •e hl. 
fif yedlnnelldır.. B"r kere ele lcfrar 
tıı bllli llzımc!rr Kabarcıktarm ıebeıı 

'>ldafa '1dc!etll btmm:t7T ~rmek i· 
ı:in. kabarcıktan üzerine pudra stir
mek iyj ceHr 
Kabarcıklarm Uıerindeki kabuklar 

l-Uıbiltiln c!öldi.lere1r b.,1'o1ımea78 b 
-tar, batlfıo1arma buhısmaeını mc)'(]an 
vermemek üzere. çocaia evden c;ıbr 
'Tlamak lhtlyath bir hareket olur,. 

Sa çieeflnt tııtııtan bir daha tutul 
.,,azsa da, ıu çiçeff hastahft aml el 
eek hııstalılfmın bala15maııma manı o' 
"1az.. Onun için su elı:dinl ~eçirmi• 
~tanlar t!a, ç:!eek 8$tlmr tekrartr1P 

-·" ..,,.tf .. 1r• ı•·-~'1' ,, . 

Bunlar ~aldıkları eD'ayf satarken 
,rrıkalan~lar ve tevkif edllmJtlerdlr 

Altın Fiyatları 
DQn a ttn üzerinde hiçbir muamele 

otmadtğmdan ı yat takarrQr etme
ınlttir. Sarrafl rda bile b çblr alı 
ıMi§ yapılın mtstır. 

HALKEVt.ERINDE; 
t mi6t u HALıcEVn•nEN - 111111 

J'Ull)H kunv ''' mrıw. BUa lft'le ..,__ 
lsı 7tnl .. nn "'v b ro oa raca• 
ıtanur. 

f •>IARY BAUF~ 

'ORSAN l<APTA~'I 
L Ti 1 rc ., 

•m 

YARALI KA 
JOAN CRAWFO D 

MELWYN DOUGLAS .. CONRAD VEID 

Önümüzdeki Çarıamba MEL 1 d 

'1!1llıık1a, elddetlı baş alnstyte baela. ' -••••••••••••amlm!ll' 
ildılan halde, n (l~eflncle 'ba allmet 
'er 'butıumıu bu1unsa 4a pek hıftf I') 1 . A N N A N E A G L E .. _ ... 
1tn'. ır ~ıkhğı ve güzelliğile &eyirctlerio ııözlerini k a tırdığı 

Su eicelinhı allmeU, 1çerlı1 benalr u • 
u ile dolu 'kabarcık!arlhr. Bwı!ar .U G N E C 1 N K 1 

rudün her tarafında c;:brlar, fa1rıu 4!f 
..U:ı:c!cm z!,.ade ıövdenln Uıerlnc!e o. ( S Ü N N Y ) 
'nrtar. 'ltabarmtarm bert btnı._ • . ı t d 
"ıaflar. ş11 1ral!ar 'ld bhldar 1nuuyar mahtepm mbansenb ve nefts musiki ve dan!lllt fi m n e 

-lQetUkten sonra ontann attıttda dc;tlr Bu hafta: 

bonia cı"bt yerler kalmu... Ba b- S O M E R $ 1 N E M A S 1 
barcıkların en büyük malı.sura tfddet. 
le kaı1nc!mnalctır, kaşınma baııan 117 Blıyük muvalfaldyct kaz nmakt ve t k r 

h-ııva m ni otur \.~~---•••••,.. 1"1
1
nm 

1 
ıs 
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IMHRTv.HUYVET 
y 

YEDiA 

A S K E R İ V A Z 1 Y E T ! • Banka, Şirket ve Ticarethanelerde Tutulan ----'\ 

~ Bq tarafı 1 incide limanı olan Slrte limanını ap-ı y E v M 1 y E K E B i R ve K A s A 
:>ildirdi. Şu halde Ruslar, bu ke- tederek bahya dojru ilerlemiş 1 
simde yeni Alınan mukavemeti- ve Buerat mevkiini de alarak 1 Defterleri, muhtelif ebat ue yapraklarda bütün çefitleri hazırlan1111ftır 
~i kırd.ıklan tukdircle b~.g~n. b.u Trablusa iki yüz kilometre bir .. Adres: t tanbul Ankar C dd · N 111 AFİTAP •--··--WI pmendıfer kavşak mevkıını ıstır mesafeye varmıştır. Marepl 

8 a a esı o. 
dat etmiş olmaları lazım gelir. Rommel kuvvetlerinin mühim 

Fakat bu kavşak mevkii, ilerlL kısmının şimdi Tunusta bulun- B U L M A C A \rr...ıılllP'lll::W•-••---------------llıııı. 
yen kuvvetlerinin taarruzlarını duğu muhakkaktır. Bizim kana- • • 
kolaylaştırmak hususunda Rusla- atimize göre Tunustaki birinci 4 5 6 7 8 9 S U M E R B A N K 
Lara muhi.m bir istüade temin et- İngiliz ordusu cephe arkasında l 
mez. Çünkü burası cenup batıya lazım gelen hava meydanlarını •=,,.---·-- - -
uzayan dar bir batla V cıroşilof henüz ikmal etmemiş ise bugün- ı--·ı-4~== iii __ ~ 
grada bağlıdır. Rus taarruzunun lerde vaziyeti biraz tehlikelidir. 91 
ınkişaf etmekte olduğu saha, ya- Çünkü Tunusta, Rommelin Afri- =- ı-
nı Don kavsinin içi, tren yolu ka muharebelerinde pişmiş bir- 5 •. ı--t--ı 
itibarile Rusyanm en fakir bir liklerile takviye edilen mihver 

6 
- .- • 

mıntakasıdır. Çünkü Don nehri ordusu, sekizinci İngiliz ordusu-
ve ayaklan vasıtasile yapılan nun Trablusu işgalinden evvel, 7 ----. 
\'"Bsi nehir nakliyatı dolayı.sile birinci İngiliz ordusuna karşı 8 - .-
Ruslar bu mıntakada fazla şim.en şiddetli bir taarruza geçmesi 91-+-+--t--I ··--1--1--ıı 
düer hattı yapmak lüzumunu muhtemeldir. Birinci İngiliz or
hissetmemişlerdir. Bu mıntaka- dusu, henüz modem muharebe 
dan geçen yegane tren yolu Sta- ile tam ün,'iyet etmemiş bir or
lingrad - Rostov hattıdır ki, bu dudur. Kuvvetlerini Tunusa ge
hat da bazı stünlarda yazıldığı çirmiş olan Mareşal Rommelin 
gibi Millorovo mevkiinde değil bu vaziyetten istüade etmek is. 
bu mevkiin seksen kilometre ce- tiyeceği tabiidir. Sekizinci lngi
nubunda Likaya mevkiinde Ros- Uz ordusu, Trablusu işgal ederek 
tof - Voronej hattı ile birleşir. süratle Tunus hudutlunu geçip 
Binaenaleyh ilerliyen kuvvetle- birinci İngiliz ordusunun sağ ya
rin gerek insan gerek malzeme nında mevkiini aldığı zaman Tu. 
zayiatlarını telafi için bu mev- nustaki müttefik ordunun vazi
simde motörlü vasıtalardan da yeti çok kuvvetlenecektir. Fakat 
pek az istifa.de edildiğine göre bu bir zaman meselesidir. Bu za
daha ziyade kızaklı vasıtalarla manın müttefikler lehine işleme.. 
temin edilen nakliyata dayanmış sine mihverin müsaade edeceği 
bir taarruzun çıkış yerlerinden ümit edilemez. Onun için bu za
uzaklaştıkça temposunun ağırla- man zarfında Tunustaki birincı 
şacağını tabü görmek icap eder. İngiliz ordusuna bir darbe vur
Bahusus Alman ordusunun ricati mak için mihverin bir taarruza 
yazın Rusların yaptıktan gibi geçmesi kuvvetli bir ihtimal da.. 
planlı bir .sevkulceyşi ricat değil, hilindedir. 
her mevzide müdafaa muharebe.. 

BUG0NK0 BULMACA 
IOLDAlf IAGA: 1 - Bir edat - Keı· 

har bir Alman matt .. b, 2 - Kllnat - 0-
ku:rucıı. J - Keııdlai.ne lhtl7ac bulunan teJ'
Eluıik delil. 4 - Bir millet - Bir nota. 
5 - Dik ıı6alG, 1 - Teral: Çok defli -
Hatln, 7 - ı.,... eden - Bir hesap a· 
mellyeal. 1 - Cocak nmeli - Teni: n
yandırma. 9 - &!& arın - MQlk. 

YUKARIDAN AŞAGI: 1 - Tatlıdır - En 
cok. 2 - HOkllm ,,.slkaaı, J - Bir kadm 
lıınl - S&le temu, 4 - Teni: fülkt bir 
terim - laim 5 - Pranauca hanım, il -
'Cıi:I bb harp v•aıtaaı - Bir aemt, 7 -
Satranç paniıi.nde '°" ~n - DUn,aıun 
bucllnlerde aıahnun olduf\I. 1 - Terıl: kU
ç!ik bir mıınr ba7ftJI - Lltlfe, 9 - O..mi· 
le1in buıracajı ~ - Afrikada Wr Dehir. 

O NKO BlJLMACANIN HALLI 
SOI.DAN IAGAı 1 - Hakikat 2 - la

d•I' ı - El - Kal - A.,, 4 - Adi -
)ıicu. 5 - Mertebeli, t - Abla - Yer, 7-
Jn - Emi - Ek. 1 - Adeu, 9 - A.lllualı. 
YUKAıtlDAN AŞA.Ol: ı - AllmaM, 2 -

Rdebl, ı - Aa - Anı - Al. 4 - Kum -
Eda, 5 - ldam etmek 1 - Kal - ha, 
7 - Aa - XIJ' - El, 1 - Yelek. t -
Nadiren. ................... 
:ezacı Kalfası 

ARANIYOR 
si verilerek yapılan bir rıcattır Amiral Darlan'ın 
ki. böyle bir ricat önünde ilerli- öıu··mu·· İstanbul'un manıf bir eczane-

uh 
sinde çalıımak üzere Türk ve 

yen ordunun, m arebelerin her milslOman birkaç eczacı kalfaııı-
safhasında yeni hamle için insan ~ Bas taraf1 t fncide na nıtiyaç vardır. Talip olanla-
ve malzeme zayiatını telifi mec- ket etmiştir? Yoksa Darlan'ın rtn şimdiye kadar çalışttldan 
buriyeti vardır. hiyanetine inanmış bir Fransız yerlerle bonservisleri hakkında-

Almanlar, birkaç gün evvel vatanperveri midir? Bunu henüz ki maIOmatıan muhtevi bir 
Stalingrad'ın cenup batısında, bilmiyoruz. mektupla ve (S. B.) rumuzlyle 

İstanbul 1711 numaralı posta ku-
doğu istikametinde şiddetli bir Fakat bu suikastlerin devam tuswıa mOracaatlan. 
taarruza ge~işler ve biraz da etmiyeceğini, yarın Vichy, Paris,." ••a•••••ı'I' 
ilerlemişlerdL Son gelen Rus hatta Roma'da buna benzel' sui- -
tebliğleri bu taarruzun kırıldığı.. ka:;tlerin vuku bulınıyacağmı latanbul Aallye 9 uncu H~kuk Hl· 
nı ve karşılık taarruzla Alman- kimse temin edemez. Dünya ve ktmııaınden: 42/931 - Beşiktaş ~ı-

• .. . ne zade mahallesinde Spor caddesın-
larm otuz kitometre batıya atıl- bilhassa Avrupa çdk muhım ha- de 133 No da mukim Fatma Gevher 
dıklarını bildirdiler. Diğer taraf- diselerin arifesindedir. Bu hadL Pekün ~tından Beelldae Vişne za
tan daha cenupta, Kafkasyada seler Avrupada ve bilhassa Fran de mahallesi Spor caddesi 133 No. da 
Nalçik kesimin-de Rusların taar- ıada birçok feveranlara, kıyam- mukim kocası Haydar Pekiln aleyhi
ruza geçerek birçok yerleri istir- lara suikastlere hatta belki de ne açtrtı bo~anma davasmm yaptı-
dat t · · lduklan h b rili. · ' lar b b.' b"lir B makta olan muhakemesi 11TBsJ'nda: e mış o a er ve - ~~an a se e. ıyet vere ı . u M. aleyhin lkametgAhı meçhul oldu-
yor. ıtıbarla Cezaırde patlayan ta- ğundan davetiye ve dava arzu.hali 

Bizim kanaatimize göre Alınan banca, bizce Avrupada başlıya- mahkeme divanhanesine tAlik ve ıa
başkomutanlığı yeni Rus taarru- cak büyük hadiselerin sadece bir zete ile ilAn edlldili halde ıelmedi-
zu karşısında kışın, Kafkasya ve habercisidir. ğinden muhakemenin gıyaben lcrast-
Stalingrad harekatını idame ede- na ve davacı müddeıısmı ş:ıhltle ıs-
miyeceğini anlamış ve buralar- '\ bat eylemeııdne ve gelecek celsede P-

daki k t,~rı h tehl· ı T A N Gazetesi 1 bit Ustestni ıta ve phitıertm ikame 
esas uvve ıc em ı- 1 I eyledlli takdirde dlnlenecetı ve gı-

keden kurtarmak hem de Rostof ! yap kararlnm il!n tarlhinden itibaren 
hattını kuvvetıe tutabilınek için : 'LAN FIY ATLAR r , beş ıon içinde ıtıraz edltrnec:tııı tak-
Rostofa doğru çekmeğe başla- 1 &ı .ı dirde bir daha mahkemeye kabul e-

umum müdürlüğünden 
Varlak VerCJİsi 

Tüccarların 

Mükellefleri Sayan 
Nazan Dikkatine : 

Varlılı: vergisi m<lkelletıerlne, bu vergiyi tediyede bir kolayltk ol-
malt ve bedellerlnln tamamı verginin tediyesine tahsis f'dilmek Qzere 

Bankamız Müessese ve Fabrikalad için iptidai maddeler, yardımcı 

maddeler, inşaat malzemesi vesaire iştirasrnda ihtiyat; ve fayda görü· 
len maddelerden elverişli bulunanlar satın alınacakttr. 

Bu kabil malı olup da satmak arzu eden varlık vergisi mükellefle
rinin pamuklu aanayi(ni alAkalandıran maddeler için Bakırköy Bez 
Fabrikamtza, yilnlll sanayii için Haliçte Defterdar Fabrikamıza, Deri 
sanayii için Beykozda Dert ve Kundura Sanayii Müessesemize, inşaat 

ve tesisat malzemesiyle müteferrik maddeler için Bankamb:ın Gala
tada Şube binasındaki Satmalrna ve Nakliyat Müdürlüğüne, ktığıt sa
nayii için tzmltte Sellüloz Sanayii Müessesemize, mamOl e~ya için de 
Kattrcıoğlu hanında Yerli Mallar PazarlarI Müessesemize müracaat e
derek satmak ıstl7ecekleri mallar hakkında teklifte bulunmaları ilan 
olunur, , __ _ 

ÇAPA olmayınca 
yüz ekşir 

ÇAPAMARKA 

ÇAPA olanca 
yüz ynt-

Tarih tesise 191~ 

Devlet Orman işletmesi BelQrat 
Revir AmirUğinden 

1 - Devlet Orman tıletmesi Belgrat Revir Amirliğinin Bahçekn1 
mtntakası maktalarmdan Bahçeköy deposuna nakledilecek (80,000) ken
tal kestane odunu nakliye fşi açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - Maktalardan depoya teslim beher kental odunun nakl17esi (D) 
kuru~tur. 

3 - Muvakkat teminat (1920) liradır. 

• - Eksiltme 12/1/943 Salı g(inil saat ıs de Jın,.mtderede ne.ili 
Orman t~Jetmesi Belgrat Revir Amlrlllindedir. 

5 - Bu i~ dair şartname İstanbul Orman Çevirp MtldOrlO!ftnde 
nı İşletme merkezinde görülebilir. (2502) 

-----·--------------------------------------------~...;..---~-- o;.. HAiliAUL 1 

~Gıtcmele Vergisine TCibi Olan 
~Oe!ııeselerin tutacaltlan bQtQn defter nOmunelerl temb ft lltaab 
,ekflde btrinct hamur kAğıda badlm2' hazırdır. Detterler1mtzl bir • 
•e rôrmeden karar vermemenlı.i tavsiye ederls. 

ımumf Ntft merkezi: INKILAP KiTABEVi let.nbul, Ankara cı11dd•I 

DENİZCİLERE İLAN 
Devlet J..Jmanları işletme Umum Müdürlüğünden 
Heybeliada ve Bostanct mendirekler! tızerfne konulan aal>lt ltJrımSI 

fenerlerin faaliyete geçtikleri a1Akadarlara ilAn olunur. (2593) 

MÜNHAL ASISTANLIKLAR 
Tlp FakOltesı Dekanrıaından: 

FakUltcmlzln çocuk cerrahisi ortopedi, Deri - Frengi kllııiklerlyle a-
1 rıatomi, mlkrob!yoloji ensUtUlerlnde asistanlıklar mi.lnhaldir. Tallp olan 

ı 
doktorlarm yabanct dil imtihanı yapılmak üzere UAn tarihinden itibaren 
ylrml gün iı;inde Dekanlığa müracatıan, (2610) 

l~URıYETi 
ZiRAAT BANKASI 

Kuruluş Tarihi: 1888 
~P.rmayesi: 100,000,000 Türk Lirası 

Şube ve Ajans Adedi: 265 
Zirai ve Ticari Her Nevi Banka Muameleleri 

SEtJEDE 28.800 LiRA iKRAMiYE 

Ziraat Bankası da kumbaralı ve ihbarsız tasarruf besaı>la
nnda ~naz 50 lirası buluo:ınlara bir sene içinde aşağıdaki plina 
göre ikramiye verilecektir. 

4 Adet 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 ,, 500 • 2,000 • 
4 

" 
250 ,, 1,000 • 

40 " 
100 ,, 4,000 

" 100 " 
60 ,, 6,000 • 

120 
" 

40 " 
4,800 • 

160 " 
20 • 3,200 ,, 

Kur alnra senede 4 defa, 11 Mart. 11 Haziran, 11 Ey101 n 
11 Birindknnun tarihinde çekilerektir. 

Dll<KAT: Besaplarınızdaki paralar bir sene içinde 50 B. 
radan a~ğ'ı düı~miyenlerin ikramiyeleri % 20 fazlalaşhracaktır 

ISTANBUL DEFTERDARLIGINDAN 
Muhımmen 

Doeyı rlo. CiNSi bedel Temınlf 

m ıştır. Ruslar da bu hareka.ta _ dllmlyeeeti ve mahkemenin 15/11943 
mfı.nı olmak ve karşılarındaki ta~hk mRktu olRMlk 761 saat 10 a tAliklne karar verildiği illn 

kuvvetleri yerlerinde tfl'Sbit et.. 1 mcı sayf 8 santımı 5()i olunur. 
, ~ 

D. Denizyolları lıletmesi U. Müdürlüğü İlanları 

Sıra/73 Bahçekapıda Hobyar mahallesinin Hantme- 18000 1350 
11 ııokağtnda 92 pafta, 307 ada, 10 parsel 
eski 6, 8 yeni 6 kapı No. lu 1550 metre 

mek için bu kesimlerde taarruza I COı 1 _K_A_Y_l_P_: _t_sta_n_b_u_l _l_th_a_ıt_t_güm __ rüğ{i_ - ı 
geçmişlerdir. 1 • • • 164 niln 4087 No. ve 18.9.942 tarihli be-

Afrika cephesi: Sekizinci lngi- 8 • • • yanname muhteviyatı. 3 sandık denb: 
li7 ordusu Sirte çölünün yegane motörane ait 6865 No. ve 5016 ku-

::>caı '"'· ~rıj "' ~ILhlUru Uitıl uLl .n>ı uı.ıu:u 

ta~k~&l&a ve ~Cill.YM 1. J... et. IA,114 ......... 
j ruşluk gümrük makbuzunu kaybet

tlm. Yenlshıi ~dan ealdsiııin 

ıaatmil ~. Eınekanltar 

Denlzyollar1 umum! yolcu navul tarifesi, yapılan zamlar dolay1 
siyle. tadil edilmiştir. 

1 Sonk~nun 943 tarihinde İstanbuldan hareket edecek olan po~ 
talardan itibaren yeni zamlı tarife tatbik olunacaktır, 

Acentalardan lzahııt almabilir. (2597) 
, ..... :._ .......................... r 

murabbaı arsanın 1/2 hissesi. 
Yukarıda yazılı gayri menkul kapalı zarf usultyle artttnnaya chca• 

rılmıı; ise de talip zuhur etmediğinden 16/12/942 tarihinden itibaren bir 
ay içinde ., zarlığa birakılrnışUr. İsteklilerin muvakkat teminat mak
buzları ve nilfus hüviyet cüzd:ınlan ile birlikte 8/1/943 t:ırihlnden !tiba• 
ren 16'1/943 tarihine ve hattanın Pazartesi ve Çarşamba günleri s~at 
14 den 16 ya kadar Mllli EmlAk MQdürlüğüne milracaatlan. (2562) 


