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SiYASi GAZETESi 

,,. ..................... ' 
EHM~19E!llH:1ttCU Doğu cephesinden gelen ha· 

berter, orta Don kesimi ile 
i Don • Volga arasındaki çev. 
t rede cereyan etmekte olan 

muharebelerin harekatın siki let merkezini teşkil ettiğini 
: gösteriyor. Yeni takviye kuv· 
t \•etleri alan Almanlar bu çev. 

rede müdafaa muharebeleri 
t vermekte devam ediyorlar. 

on g VoJga Arasında 
M harehele:r Kızıştı 

Fazla Çalışan ve Çok iş Çıkaran Memurlara 
ikramiye Verilmesi Usulünün Teşmili Düşünülüyor 1 

Sovyet kaynaklarından gelen 
haberlerde ise, gerek bu ke • 
sitnde, gerek Stalingradm ce. 
nubundaki çevrede yeniden 

! ara;.i kazanıldığı bildiriliyor. 
Aşağıdaki resim, ileri hatlara 

Ruslar, Mevzii Muvaffakıyetler Kazanabildi 

Hakiki Fransa 1 Başvekalet Müsteşarın1n Reisliğindeki 1 ~;~'!!: '::::!ı~~n Diğer Haberler, Rostof'un Tehdit Altına Düştüğünü, Mozdok'un 
Komisyon Tetkiklerini Hayli ilerletti • Jf. g ,,. Ve Viladikafkds'daki Alman Kuvvetlerinin Geri Ahndığım Bildiriyor 

Şimdi 
Afrikadadır 

Ankara, 28 (TAN) - Barem vel B. M. Meclisinde ilk müzake 
kanununda yapılacak değişiklik- resi yapılan ve Maliye Vekaleti 
ler için te11kiklere devam edili • hukuk işlerinde çalışan memur -

Yal 
_ rü1 d yor. Tadili düşünülen esaslardan lara verilecek ikramiyelere müte 

ruz butüı:ı bu CÜ til arum • b' · d ı·· halin.d ek"l t da' bul k d'ğ d ~ ... 1 -lml b' . _._ ı.; da ırı e uzumu e v a e - ır unan anunun, ı er ev 
uu;ı .. nu yeıı ın varu.u - o 1 . 'd t . ed kl . l t d . 1 . d 1ı 
Fransıs mıı.temlekelerlnde 7&fa.. erın Y~ en ayın ece erı e ~ ~:111 e ça .~ ve nor -
~ insanlardır. Babhm Franaız veya halen kullanmakta olduk - malin ustunde iş goren memur
İmpara.torlutuna dahil memleket lan memurlara baremin herhan- lara teşmili de düşünülmektedir. 
lef' harpten sonra Fransaya baflı gi bir derecesindeki ücreti vere - Bunun neticesi olarak fazla çalı
olarak yapmak ;stıyecekler mi.. bilmelerini temindir. Bu takdir- şan ve bu :fazla mesaisinden miis 
dir? Ve bu memleketler~ harpten de dahi azami ücret gene 600 li.. bet bir fayda elde edilen memur 
sonra. bütiin milletlere vadedilen rayı geçmiyecektir. Ücret fasılla lara birkaç maaş nisbetinde ikra 
hürriyet ve :lstiklSJ. vetilmiyecek rmda hasıl olacak fazlalıklan, ve- miye verilebilecektir. 
midirl Bizce a.n1 dava burada.. kfiletler, bütçelerinin diğer fasıl. Başvekalet müsteşarının reisli
.mr Te bütiin Şimali Afr~da müt. larında yapacaklan tasarrufla ğindElki komisyon barem kanunu 
tefiklere yardım etmece. karar ka.rştlıyacaklardir. üzerindeki tetkiklerine devam et 
•eren Franıuzlarm pyesı lmpa Diğer taraftan bir i!J.."1 gün ev- ektedir 
n.torluğıı değil. Fransayı kurtar m . 
mak olmalıdır. 

M. Zel~riya SERTEL 
ı. miral Darlan'm katli üze· 

A rine ~ Afrikadaki 1m 
· para.torluk: konferansUUn general 

Giraud'u şimali Afrika yüksek 
Fransız !komiserliğine tayini, or
taya hakiki Fransayı kimin tem
sil ettiği meselesini çıkarmıştır. 1 

Hakiki Fransayı kim temsil e
diyor: Viohy'de Almanyarun esiri 
bulunan Mareşal Petain mi, ge
neral De Gaulle mü, yoksa im-

Varlık 
Verg:si 

1 Lt•J'llil91.1!11iilf@I 
ı RUS KUVVETLERi 

Berlin, 28 (A.A.) - Alman or 
dulan başkumandanlığının tebli.. 
ği: Terek çevresinde düşmanın 
yeni hücumları akamete uğraını§ 
tır. 

Gerek bu hücumlar gerekse ev 
velki gün Volga ile Don arasın"' 
da ve büyük Don kavsinde mu .. 
vaffak1yetle neticelenen müda .. 
[aa muharebeleri esnasında 59 
S0ıvyet tankı tahribedilmiştir. Ru 
men ve İtalya?J. hava teşkilleri .. 
nin de iştir1k ettiği şiddetli hava 
hücumlstn neticasinde de düş • 
maıı ağır kayıplara uğramıştır. 

Merkez cephesinde Alman mev 
zilerirıe karşı yapılan mevzii hü
cumlar püskürtülmüştür. 

fünen gölünün cenubunda düş 
nuın yeniden hücum etmiştir: 
D~man büyü'k ölçüde topçu ve 
tmk kuvveti kullarunrş olınakla 
bETaber kısmen karşı hücumlar 
şeklinde cereyan eden şiddetli 
muharebeler neticesinde püskür. 
tülınüştür. 

Kutup cephesinde stukalarmın 
balıkçılar yarımadasında düşman 

tesislerine tesirli bir surette hü .. 
~um etmişlerdir. 

Rostof tiddi bir tehdide 
maruz ::%~a~~~~r!~ d~~ Şehrimizde Stalingrat Cenubunda 

umum! valiler tarafından tayin • Ankara, 28 (Radyo gazeteSI) -

edilen General Giraud mu? Tediyeler Her Rostof istikametinde ~:t~e~: :;~e~~~e:S-:~:: 
Bu sualin ba,sit cevabı şudur: 

Hukukan Fransayı Vichy temsil Amerikan Askerleri hastabnkıcılarla birlikte şimal Afrikanın bir G ••n A A d 
1
.
1 1 

• B 
1 

d Rostofun şimalinden Stalingrada 
eder. Fa!kat hakikatte ve fillen limanında .karaya çıkarılıyor U rırıyor e er emıye QC a 1 uzanan demiryolunu birkaç nok-

Fransa şimdi şimali Afrikadadır o G 11 G • d ~ tadan kestikten sonra, bu bölge 

ve Fransanm hakiki ve filli mü- e a U e • ıra U Bankalara Müracaatlar B K . d R I 60 K"I t l"k 8. T kk" ~:~e:ib~~~h:r~~:~~~:ı:: 
messili general Giraud'dur. Ç ... ld E b u esım e us ar ı ome re ı ır era ı <lir. 

Vichy Fransası mütareke hü- M • • f A k t y k oga ı - r aa ve O Ed" 
kümlerme dayanarak bir mevcu • U , 8 8 1 8 1 n Niksarda Listeler Kaydetti - Don Muharebesi evam ıyor 
diyet sahibi olduğunu iddia edi- " Moskova, 28 (A.A.) - Sovyet 
yordlL Bütün ordu, donanma ve • Asılmıyacak geee yansı tebliği: 27 ilkkanun -
şimali Afrika onun otoritesini iki Taraf Arasında Askeri Bir Anlaşma Akdi Varlık vergisi ödeme müddeti- da kuvvetlerimiz orta D~n çe~-
tannnıştı. Birçok Fransızlar, h~ S t"I F M k t N kt 1 T k Din sona yaklaşması dolayısiyle, rf$inde taarruzlannı genışletmı-
bin çabuk biteceğini zannederek ure 1 e ransız u aveme o a arı e dl'm, maliye şubelerine müracaat ye devam e~şler ve ~irç~ mE6 

~uarb~:ş~!:::in hareketini doğ Bir Kumandanflk Altında Birleştirilecek ederek vergilerini yatıranların ktlli ~ahalh ışgal etmışlerdır. 
_ L . sayısı birdenbire hayli artmış - Staling~ad.ın cenup .batısında, 

Halbuki hadiseler bunun ta - ---------.. -.-.. -... -. .._::;:ı ondra, 28 (A.~.). - ~allı başlı tır. Evvelki gün cumartesi olma kuvvetlerımız, 15-20 kılometre -
mamen aksini isbat etti Fransız r '1 l on.dra .gazetelerırun ~ıyasi mu- sına rağmen yarım günlük tediye lik bit' ilerleme kaydetmişler, bir 
müsterrJekeleri birer birer şu ve TUNUS ı UN E habırlez:ı, yakında ~eneral De yekununun 2,418,220 lirayı buL çok mevkileri ve demiryolu du -
ya bu muharip devlet tarafından 1 Gaulle il~ ~eneral Gıraudw arasın- duğu dün anlaşılmıştır. ra!klannı işgal eylemişlerdir. 
işgal edildi, Japonlar Fransız CENUP da bir g?ruşme yapılacaşmı ha Diğer taraftan bankalarla ma- Dört günlük taarruz hareketinde 
Hindi çinisini işgal ettiler. lngi- ber ven~O:lar. Ohurc~ - De li mtlesseselerin varlık vergisi ~~alanrrnz topyekun 40.60 kilo-
lizler Madaga,c;kara yerleştiler. 1 

1 
C?ulle mülakatının ~u ışe elve- borç;ınrırun % 20 sini ödemiş o- metre ilerlemişlerdir. 

Amerikalılar Dakar'daki Fransız- KES M N DE rışli ~aflan oldu~ ve ~ ~ Devamı Sa. 2, Su. 4 Merkez cephesinde ve Nalçık-
lar!A anlaştılar. Nihayeıt İngiliz Gaune un yakında Vaşıngtona gı tn cenup doğusunda kıtalarımız 

4tfj° Devamı Sa. 2, Su. 3 

ve Amerikan ordularının şimali derek re~ R~sevelt. tar~fından AL t ı• iL. taarruz çarpışmaları yapmıştır. 
Afrikayı işgal etmeleri üzerine Fransızlar, yeniden kabul edilecegı tahmın edilmek - l]me nsan Geçen hafta içinde 176 Alman Sovyet donanmasına mensup eri er keşif yapmak üzere brayı. 
imparatorluk tamamen elden çık tedir. Fr~nsız mukavemet nokta- Tokno·· z o·. ldu·· uçağı düşürülmüştür. Bizim kay çıkan lıyor. 
mış oldu. Donanma kendi kendi- Arazi Kazandı -Fakat lannın bır tek kumandanlık al. '=ı bımız 66 uçaktır. mmm 
ni batırarak ycdt oldu. Almanya y ... 1 H k"t tıntdliabt~planmdasıtbuşk"yilükedve kkutirv- ~Devamı Sa. 2, Su. 4 -~~: ."• . 7. [fil• mm~.~·. .~,, ' . .' 
mütareke hiikümlerinin artık ma agmur ar are a ı ve . ır yar ım e ece . f s h b -~- -'it • . . 
nası kalmadığıru ileri sürerek bü G"" I +· . Anlaşmanın esaslan Serveti Ünun a İ inin 
tün Fransayı işgal etti. Şu halde uç eş ırıyor i Londra, 28 (A.A.) - "Afi,,~ Cenaze Töreni Değir- e• ,. ·ı· T 1 
Vichy hükumeti neye ve hangi Cezayir, 28 (A.A.) - Fransız rek muharip fransızlar mahfille- d ır n91 iZ Sovyet aarruz arını" 
kuvvete dayanıyor? Vichy'de bir umumi karargahı bildiriyor: rinde ve gerek İngiliz mahfille. mendere ey apılacak 
Alınan mümessilinin verdiği e- Fahs köprüsü cenup çevresin - rindeki intiba, amiral Darlan'm Heyeti Esas Gayes·ı Ned·ır, 
mirleri icradan başka bir şey yap deki kıt'alarımız mühim bi.r iler- halefi general Giraud ile muharip • 
mıyan mareşal Petain veya Laval leme hareketi yapmışlar, düşman Fransızların şefi general De A k d 
artik hakiki Fransayı temsil ede- dan yüzlerce esir ve büyük gani- Gaulle arasında bir askeri anlaş n ar Q Q 
bilirler mi? metler almışlardır. Bu hareket _ ma için geniş surette açılmış bir 

Halbuki Fransanın esaretten ler sırasında hava karşı koyma kapı bulunduğu merkezindedir. 
kurtulan büti.uı buyük kumandan toplanmtz iki mihver uçağı dü - Bu askeri anlaşmanın pratik ne
ları Afrikada toplanmışlardır. ~nnüştür. ticesini, müşterek düşmanlara 
Bunlar başlarına General Girau- Bugün kuvvetlerimiz Bizerte k-ı"ŞI müşterek mücadelede bü -

Misafirler Cumartesi 
Sabahı Şehrimize 

Gelecekler 

Müttefiklerin Avrupa Dövüş Sahnesine 
Girecekleri 1943 Baharında Düşman1n 
Nakavt Olacağı Ravundu Hazırlamak 

6'3r Devamı Sa. 2, Su. 6 ~ Devamı Sa. 2, Su. 2 ~Devamı Sa. 2, Su. 1 

• gi teren ·n iaşe Siyaseti 
YAZAN: M. ZEKERiYA S~RTEL · Merhum Ahmet İhsan Tokgöz 

'- Yazan: Emekli Deniz Subayı -, 

I~ t: ~ A T 1 y A ~ M u T 1 Arikara, 28 (TAN) - İngiliz 
r>arlamento azasrndan Lord Al -
wyn, Lord Teviot. M. J. Lawson A Yropanın dojuınında bir buçuk 
ve M. H. J. Wedderbrun bu ak - yılda"nberl yekdiierlyle çetin 
şam Toros ekspresiyle memleke· bir aavap ıriri~miş iki milletin ordula 
timizin misafiri olarak Ankaraya rmın vaziy ... ti ve bu ordulann yapmı, 
gelmişler ve istasycında karşılan olduktan müdafaa ve taarruz muba 
Yllşlardır. rebeterl ve bunların netice ve pfe 

rek Yiirütülen mütalealar ve ban on 
YUculardan maruz kaldrflmıı mall" 
'>lzi bu mesele fistünde biraz daha et 
"'3fuca jıahat vermeğe mecbur etti. 
Okuynculanmızm ıualteri, esıı 

İngiltere iaşe işlerini nasıl tanzim etmiştir? Muhtaç olduğu gıdav maddelerinin 
yansını hariçten getiren bu memleket yollann ka~anmasına ragmen sı.kıntı~a 
düşmemenin çaresini nasıl bulmuştur? Bu suallenn cevaplarını Başmuharrı-

rimizin UÇ.üncü sayfadaki seyahat notlarında okuyacaksınız. . 

Ordu mebusu ve Servetifünun 
sahip ve müessisi Ahmet İhsan 
Tokgöz evvelki gece Değirmen. 
deredeki köşkünde vef.at etmiş -
Ur. 

Merhum 1868 de Erzunıında 

İngiliz pa.Tlamento heyeti An- \eri hakkındı bir çok yazıcılar. kendi 
karada 3 gun- kalacak ve şerefle- IP:Örüşlerine röre btr cok ıseyler yas 

dtlar. Biz de bu sütunlarda bu me 
rine birçok kabul resiml.~~. yapı- weleler etrafmda. kendi idrak hududu 
lacaktrr. Heyet cuma gunu ak!':- m1l2! dahilinde her frrs:ıtta okuyucu 
mı !stanbula hareket edecek ve 1an aydmlatmağa çahştık Bazı sütun 
4 sonkllnunda tn~ltereye dön - 1arda. son RıH taarnırlan miinıu;e 

-.tarak tn çerçeve etrafmduı toplan. 
'TUtktad'll'. Ruslar, bu taarruz1ariyle, 
~arktakf Alman ordusunun askeri kud 
~etint mabltirler mi? Ruelıtr, Al 
'tlıı.n ordusunu büy{ik ve kat'! bh 
'Tt&ğlilbi,.te duçar edebilirler mi? Rus. 
1ar, Almanları, işgal edilmit toprak 
111.rından süriin crkarııhlllrler mi" İlllh. 

.. -- --.-..----~.-A7Vrllhmmn .... ~ -..-. -~~~4Jdllls&VZ-4Y.-VSl&UAW...V&>.....- ._....,.-...... _.-~ 
~ ~f. ,._. .._.._.._ ·. 

~· ' ~ 

A:l.iT Devamı Sa. 2, Su. ~ ~ Devamı Sa. 2, Sil. 7 betiyle yazdığımız yazılar imi edile. l:tğ'" Devamı Sa. 2, Sil. 1 
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ASKERi VAZIYET 
~ 8q t.nılı 1 baclde Pllnda onlarla llMltablk kalmış olan 

~11, olruyaaalanaısa ,.n. ın. Ru batkomataııhlmdan, bütün kuv 
ha çalıııyonız ki, 1ıu naller n retinl bir cephe üstünde toplı,.rak 

Piyasa 
Hareketleri VARLIK VERGiSi Yeni Ekmek 

Karneleri 
, .... DiKKAT: ~, 
Saat Farkına Kurban 

Giden Vapur ve 
Tren Y olculan 

la aBı cevapları ucalt :rüdllerl7le Deticeal flphell n Alman ordalarııun T 1 
.ac.de1e7e cıriıen w devlet Ye iki ut'i maı1eıw7eti kadar h• ordaıan.. enzi ath Satıılar ş h • • d Dünden itibaren 

e il mtleıtdelftlnde bahtı menua 11111 &ı lııat1 matltbfyett Pe nihıJet T 1 b. 1 r . e rımız e Tedı·yeler T 1 
bilir a..an •tcadele eden lkı b9bnuı ana1smae1 hil7tlk bir taanua a e ı nce enıyor evziata Baı andı 
et desıl, butun bir dunyadır. Yek ıon kozunu Ye ıon kuvvetini atmak P yasa harekeOeri gr~ekllğlnl mu- H &•• Art Dınek karneleri dCladen tubnen aır okuyuoumuz )'Ul)'OP: • 

en7Je döiuten ıkı ıruptan her bl. cfbl Ptbnca Wr hrelı:tıt tt1P1te* Jd bafua etmektedir, Satıılar llnemll er un ıyor mahalle birlikleri tarafmdan Jmn "Ben KadıklSyOnde otururu"'· 
harbi kazanmak Jçin milttuek beklt1M1HS. ~cak derecede değildir. Fi7aUar- mukabilinde verllm~ bqlanmlfhr. Vapurda va mahallemde gl5rUttD· 

P l.nr o dutunu anlamak llmndır. 1'1la orda1amnn Yuifest, dtltmanı da J'IDiden ne düşüklük ne de artıı l:li'r Baş tarafı 1 fncklt: f ınakaaılar M lrabU ltpartlerla fptat ~eni karneler kattı para ıfbl basıl- ıam va buluftuOu.ı arkadaııanm• 
rruba tetkil eden her mılletın, bu nı rahat vermemek, onları Yeni M7llk vardır. Yalnız stP~dart dokuz nın:na- lan mO'kellefi~rc açtıkları kredi- ec'lllmt,.erek Yerli mallar mtlea1e11eleri mıı oldutundan takllc!l tmklnllıa ha- dan llemen hemen ayni tlkl1atl 

.ıunı mlcadelech .... s•,..i. dtll bir taunaz yıiınaiı yapmaktan me. ~ı~~ ~;;.::;r -!'r~=; 1 de,.t i:ı::Jer:mek üzerkc mürA -
1 

nlmma ithal edflmew; için tetebblıe ~=mı::~u:J!~:' :-ı:: dl~:;:akt:!!:da Galata postalla• f 
topraia'ıdan crarmalt Ye J'&)ıat netmek, ihti7atlarmı ceplııqe lllrdl 15 kmu~n altmış kuru .. kadar arl- eaa e S8Y18I Ç0 artmı~- lfrişmi~lerdir. ceği ve karnelerin frr!nlara batJan- n11lnln GnUndekl bDyDk aaatla 

an evve kendı cepbaınde mailQp terek yıpnıtmalr, fabt lllmlan mun. tınlmfıttr. Kuru me)'V81ardan erllr, br. lıkenderun limaııma lasUtere ve maslladan vuceçümesl. llzım pldl- Kad1k8y klSprU llkelealnln aaatl 
efe çahşmak delil, mfltterek pli tazam ve aaılı bir plln 6hillnde ka)"Sr, ceviz, fıstık, .ftndik fiyatlarmdıı Bu kabil kredilere geçen per- diler memleketldm ıebn.iı olan kiil il kanaatine vanlm.ı§tlr. Bununla araaında laıl'fl taraf yolculannın 
ken s e alt k111mnr ifaya P1'• tatbik etmek Ye bu tatbikat esnanada toptan kilo bqma 10 - li kurut ka- şcmbe günündenberi batlamtt o.. l17etU miktarda ithaJlt etnıınm da beraber karneler flnnların mllh11rle- aleyhine olarak dert daklkalak lalr 
etmek • Ba p!ln, snapa tetkll dlfmanın cok telalikeli bfT vu1Jette dar dQfilklQk olmUJtur. lan iJ bankası müncaat edenle • Yerli mallar mtie1111e..ıert nlmına '" d:vle damealanmıtbr. fark var. lekele •ati postallan• 

mil etlerin eoin.fi TU!Jetlerine, cenuba sarkmıt •al Jrolanll f.lce al Diler taraftan bazı manf!alura Vf! rin fazlalığı yüzünden bu ite ait rilmeıf dBtlnnıme•tedlr. YıJb8flDclan ltlbuen J1k !lafta fcln- llnOndekl uatten dllrt dakllaı ge• 
be r rdiklerı andaki askeri ve sr ratmak. ve b&yJecr mtltteflklerfn tam \tdıaflyecflerle bdbı eauı Atan .. i -'·~tmek . Erbaa ve Nikaardiı • :fe herkes fbn& oldutu gibi diledfli rf olarak çahıfyor. Caddedeki va• 

matazalarda tenzllAtlı tlvaUarla satış- se~ııwı e- zaruretin • vergı tırınclan ekmek alacaktır nk ha•.. puru giren yolcu, daha dert da· 
kab lJ'etlenne ve bu bb lıvetleri kuvvetleriyle Avrupa döitlt ıahne1lne · de ka1-·ıtır ı· '- • l · .... 

1 1 r yapılc!tğı görillmilştür. Bu mata- ı.uu • ılfeıc:Tl tuh mıgacatk iyi netice yerit'9e karnelerin fırfnlara dlkam var diye vapura giderken 
ı hadde çıbrmak için hesap e ıireeetleri 1949 bamnncta dttımant· ta sahiplerinin ticaret odasından mü- lş Bankası, varlık vergisi mü - Ankara 23 (TAN) Hnk&m bailanma91 lüzumu .kalmıyaealctır. Kadlklly yahut Haydarpa .. va· 

zamanın müddetine cörc bar nrn aakavt olacalı raTUndu banrla eaade almadu bu yolda sattılar yap- kelleflc.rine münhasıran emtia ve ton yer ~ramtdarında ;k bllrik :; llaamafih bAklın olan ltanaat halka puru lakeleden u:aaklapıuı olu· 
her Hfllumda her .Ulde halka •ak Raı onlll...-n '* YUll.,.s me. tnılan aertUdOlilnden menedDmlt- esham karşılıgında muamele yap- - ;ok mO~kill!it çıkaracatı muhakkak yor. 
de vu fe ve fed kirlık yilkletir. kemmelen ffl etmekte oldaimnı kim lerdlr Fakat dun bazı bil.Yük manl- akta t" karş --.ıı 40 50 •r aorm Erbaa •e Nik1at bzalann :>lan bu tasavvurun tatbik edllrneslne llu, lılr defa canı yanan )'olcu 

·-Lı c! ._._: tuh ti ta m em ıaya 1 :JU.ı.;.ıe - ela Tathk •-al11i tarhedı1en __._ _ _. .. , 
aenaleyh harbe ıirdikleri anda bü. tte lllll r e emez. .... • .u .. 'Ye a ye euası sa n ma- da .. .ı; • ..ı • "''• ... -..ws. lüzum ltalmtyaeaft m~ftdedfr. itin • kadar mUhlm bir ~ •• 

bir harp \ÇUı llaaırlıkaıa ba1UUD tua sahipleri ticaret odaslna mUra- eshama k<ı:l'ŞI J """""e 20 nısbe- lara ait listelerin illn edilmemeahıl )'llrnıyablllr. Ama tretıe yetlteeek 
olır t ırupunun, bu crupıı dahil eut ederek !ldnıı!lki1111ftUn on bılthı• tinde kredi açmaktadır. Banbnın ıllblrlara blldirmiıtlr. Öirenildlifne ze....:..a.urnu Tren yolcular 19ln her halde pek ha:aln 
ıaaan R11ı717a, milfterelr harp P1l kadar ucın ve ten7J1Atlı fiyatla satış fdırimiz şübesl mMft.rü Halis bu lfrt. k !J6lpldde HtVdletlft'llt ... J • "..., olar. Yerinde olaoak taıhlhe ... 
da ayırmrı oldukları bUyük vuife rapmalar.lna mOlaade ıstemlflerdiı', işler etrafında g6rilfmek üzere ~im bir kılınınr 1raybe4eıı Jdmseler Kazası Tahkikafıl yan ... etenl&ln allk• .,. tava.,. 

ktedllt- du,manlarıa brıı btl- Bu talepler incelenmektedir, cumartesi günü Ankaraya gitmif te .. Dedae tarheclftt!S ft!'sldta -.İ tunu rica ederim,,. 

hk taarrııra sirifecek ft ba ta KralJ ltıuuula IJen/. tir. hlhllacaklarclrr. lahk~re ~en::deı!:: J1. 
1'111111 dame edecek .. .a,.ıe erfıme ... 9181... Smllt ve eytam bankası da, Pabt banan sarih bfttinı1erl nıuavinlerlnden Kemal ÖZçoban ilk Bu olca)'ucumuzun lkatna bls 
UM kadar Rıaa ordalarınm tdılikeli lfuhtellf Danat maJ1ntJ1e ft11aMa lpotek ,aeterlleeeık cayrl menkul brı11111c!a 1>871e Mr 'arata ftftbR tahkikatıaı tmnamlanuf ve elıJl w• ::rı~r iki kelime ilave etmek ı.-
boıııunluğa atramad:ın mukave. mallan lcfn htlkametçe ~ bfaOıt lere brf1 muamele yapmaktadır. mek ide Jafttmetia 111 bir pre1111fp Jra.. kula k-. hakldndaki raponmu ..er- Vapurlar1n isi. ,,. lelcelaı ..... 

t edeb lnm ve bu mukavemet es n &Ora kredi ftutnda 79Dl baa _. ipotek~ ,.,..tmenJNlle- ran a1mut 'tıt 1'8lnat '- •nrec!e mil miJUr. A.lıaıtmde yapılan k.,tf ne- kaklardan daha ple bir haldecllr. 
nda dilımam milmkiln olc!utu )ca.. lar tmblt edflmektedlr. Buı ~ tin harpten evvelki Jaymetlerbıi tac~U7et Jııararf71e çıkmak here ~ceshıde makinist ve ateaçt ne bat Bu Stlmllk vapura blntıt devlet ff-
)'Onıp Y1'Jratmur 1re)'fiyetf4ir 1 la' ldn Yerilecek kredllel' tabdlt .. au tutarak bu kıymetin yt\zde lleclite bir hmm Il7ibqr teklif et. bekçWnl mevkufiyet hallerinin deva nieyolları ldarealnln amlrfarl ta• 

Ke c1 ıan:ıyifnfn u Ye:ra ~ok .bir IOC dll8cekttr. J'tndık lbncat 'blrUI! f:m.o M a1 atabetinde ve ancak bu ,._ mai 1lam ~tecflr. :;a b= gftrt\lemjerek bunlar ser- rafında• 11rOımo,_ ve ...ı.t 
aı el ndcn cınrmq •e secen ııe T·-·- .......... - dik hakkında kredinin tahdit edJhne- - "''--nefhı lık -'-' Dftar tarafa wrlık Terslai kana lınş, ,..ım. tst.Qıon teli rah.-.a alMlyor ... , 

..L ... _ * -·-· --- •-- meel için 'l'lcaret VeJdlllil _.,,,.,. ~ Dl\IACU var ., .... __. tathDra ela lmakta Recep Ye makuçı Bulmdea ı.pa • .. 

.. muhareV'Clerde aftr xaylata 4fia. ıa"" ....,.~!!t?l!.e-... 11111111 _.... tetlbbGııatta 1ııalamu4'wr. l'Maftmmn yöme se)qssılni pç - DllnaD _ tı arum ,..pı fıtaqoa hareket memuru JClda1 n••••• ••••• ••• • • ••• ••• 

olımq olan Ru ordulanmn bl ::' =...::;.,~-· '"'».! - - - lcla 11ft11< ,_,. prtıyle lı:ı:ecll açmakta ..... ...-.u.r """°' odilerek il· - - - <le ....,.. V 1 
Awapa 1&n&Jilnl •• bitin A•· ııara..,.. .,.,1•1•1111 •tlbııO-'- lıM'lrr Ot• lbı aımlu sl5rlllea kararlar alrnmaktadtr. altuıda bulundunılmalarma 1Gzum 1 GrtJGli çlncle 

,... ltcllerlnl kendi ,_.lmta calıttı :Zı:I :::. = tr ı .. a_ " • Bu ciJmleclea olarak but mlleue1e •• ıörlllm11JU1r. Xazanm dfkkatsfztnc, 
.._Alman ordalanm b67ıe bir ırac * -~ .. -- :=....-... .... ~~ ~~~ ~ drkeUerin tuarnanannc!a bl111man bf tedbh'slzlllı: ft nlnmata rta,etlbtnı: Saklanan Para 

•• - - -- _,...~ __. - -. naların da, ba mtıeaese Ye ıfrbt1e~ ,nsDnden "ftlkua se1d1ll m1qılm.,t!r. 
rin" tunaaıiyle mailip edeml70. :/.".., "ı:rlltll =~ 1\._...._t;: .................. bir llllt ... lc(a. tarhedflen Teıafılen ba•b a7"Q ftr. Dün de Ankaradan ,.ıırim.ln ıelen 1!!"1rnebpıc1a oturan A::t'fe 111111' , 

e ı ve R111,. topraklarından ıı6 .,. ...,. _. ı P tMweth .. T..U 11a111t --•ealae 71s. hlc Yet'lfline tlbt tetıılduh llt'll d.rvlet clemiryollan tenı, hqeU relsl :~ ':..~. ıc: ~"':*: 
atamıyacalrlarmı R1111ar kadar + caan.tO'I CIDTlifilllll ..._ada • ..ıl •a;:tu: Yel l1lltülr. •--.a.. ----er___.._ Galip ve hareket re1a muavlnl Ali, 111.::. •• ..._'::::"';_ ..._.. __ -=. ~-

etikleri de bilfyorlar. Binaenaleyh 'fAıtmDI- ~ .. .-...... "- _.....:.t.aa _ __. ~ -- _..... ..--... - ltazanfn bepl i halckmd .._,._.._,,_ta •- .... __ • ~ .. -- ......,_ -
• talqı •• , ....... - Mlliiıaill .,::rz lıllla odaw .. 0..0 odultt ..u.r -·---· ~-...- balckında sarahat bulundu--- -- se er a ........... a bOtOD _ ... o•- 1 ,._,.,,._.. • 

taarruz} nDJD 1a7e Tt ftetiCtlerl trfaaa ........... M .._ ·~- ..._ "" 1 dil &,; Jııo ;;;e KUIQI aua- ba'1amırlardır Ba arada Du ile U -uwO& .... ......WA,,__ . r.trafında mltalea 7Ur1Wlrbn ba ~·"" 'lhll•"* bChlt ~ - G7at1a pcıplln. Sil'- - 11 ':....~t;t•• .. ~- ba lı:abll müeneae •• tirketlere ait saktan +e yaktndan allkalı Jdmeel; attan lira '" 1 bhı Ura paftl1l bir 
+ mVDAll CDAJtlLAW can 8a1lm pe,;alr, blkbl ftrMled _..el - binalar, banlann billncolannm aktif dln1entnl,tlr forpna dikerek pklamı,t.ır. 

16• tininde Nhllmur Ye bil m.,; ....._ ....ı ... m.aırııawa J.ldbıe • lıWanet elantlr, Dlmt deri wısan- .... 1111h'"ibr. Awk 1ııa nllmene· lnımmcfa c!ah.IJ !nalandala takdirde. Bu mae.if kazanı·--- ma1ı:a- Hllse7lnle kansı eve ıellnee eri Jr;a.-

~rm0 md~~~~~~ ~~· ~ :J:: .=:: .:-.::.:ç=.. "!: eululD 7GZGnden. Be70tlunda NDto ler aramda Yeril maat pmrlarmm ba binaJarm nrsDcrt ta!iıı!! e4llml;,e. ft ,.ok 'ftl'Olllartnm ~ 7ola rJıtırmtllar ve ~andaki senetl 16-
r ~ ... ~ .. ul5" _ ti dtıa pbnlmıl&JI'. x..tm Ul'"7e wriJalt. mllUaobut unundan plaldlvl ,..ptıtmdan m....ı oldda tbtet etJUUl'1an PJ'. celrtir. ,.muı ve fstu7oD llfl,.. hareket rerek alıp lltmlf1eıdlr. 

lıbete dra7tP atramadddarı Jra7.. •· • ltorumna mahkemeshıe veril- rf enra da bal1111data " bir 1ımm da •bsJeı IDantrol et- Xednı da ,.orpnt maa,_ ecUlıııee 
ile delil, usmı •e 70RC8 ta.. miltir. ın&ncaat abiplftl mallannm fl,,atla. Konyada Varlık Verafll ~ ft ldB~clen panJanıı sittJjlni 16nnilt ve h~ 

.-nlllllanaa sonra 7ml bir laab&r ilam. - ..... ~eti r1IU ~endileri t~ıbit ederek bana ıare Konn 21 (AA.) _ ~ J. "'8 &eldtll _.ıt edlliillş bulunmak- :°~==.~.:::r ':!: 
cin Jaım dinlemntk, kendiai top • tredi iıtedlkleıı lctn Yerli matlar pa dD<le 1275 mftellefe tarhetll• -.....~ teiliı. lannt itiraf etmfller .,. maımım.;; 

"• ı:a7iatınr Umıale calıtmak Senelik Kongresi zalan tehr!mls mtidlril Hlmit tlttiut f'ersfdne alt UsteJer .. ~.;; 8---a-Lt-41en Elektrik verilmlelerdlr. 
Atman orclalarmm bu arn BCGtJNKV PSOOKAM Xaaaplar oemiyetl M!Dellk umaml Veklletiyle s!riitmelc bere Ankaran ktna ı,891,IZO llf'Q'I balan ba "'il· ~, . 

"' doreee mini .,,,,,_ .. •A• - ,..,,_ ""'-"" - ,._ - bir .,ı • .ımutt1r. Bo ıktam dOnm.ı bek· ,.~ ıc_. .,. ... iti. Cııını,uı Verlleaılı: Altın F.,..ıları 
Qfai7Je tnllt~a mlf&erek uz Jl-..tlk ıt.u o.ı. alaftl I* mı.ı,et l'1llPOZ'U oltunlnuf ve .sın- ı ldedlı ~ tr8b1 •-'-

rp pllnmda Rus ordal&nna •• Mo H•m .._,. a.d,. Oafft991 clye bdar Hava KurwrıUDa Ha27 ıı- emne • a 
00 1Jff!ı B,...., ~ --- vq w taae1 _tme- Ylrml b8I nn,.. kadar çdanJt 0-

aifemn na derece Ua olıwhah ke7 ı~~: =:..::.~~(Pi.) =~::: =lı~> ra teberrll edildill ~rOlmQştür. Bun- Dild taraftan .ar~ '\lfltlsİ Dıte. liran !ff'~ fll:'SOO Jl .. 1larps act..- fllalr eenpamdan lan albn ftyatı dQn )'frml doJtuz Jl-
u.n llGrilı Cfl'L) dan sonra 7f!lli idare heyeti secimi !erinin anlmaımt mfiteaklp, bir kısım rHr 11.150 11.rut e1ektrtk wnne1l kJnrllıftumflbr. ltt rQa kadar tırlamtttır. SurfJ'ede bJr 

• ne al~elr kap edlt'. ı:a.o R•lııeder zı.u llkit __ ,_._ - .,.._ aa-. _ .... _t ,. __ ldllllltçrlar ellmntlekl nakdi -kar. b__.. .._ ~- beflan .... Yeni- altın 35, Ballranlarda 10 '" Almazı• 
M • u.oo t:':!!ı zı.ıt X-..- .--~ ·- .r.1Cm - noııe "---- • .,.. •™ :--"To ...Jl9llillllK •ı k1ar1a"tıfi• , il _ ..... -n.. "--~ '"'r Hıoo 21.u Tllrt ..tııll1 rakın. Xlbıal GQçbel, All Rıza Ak- ttarnak maksadi7le telıralla müracaat Aqehlr, r, rmena : •...... .~ ... d•la ___ ,.:: 15 S ba°"'ta ~Y'-'- - --1 • kuadar 1&Ulmaktadır. 

C• halde, mlittefikletl ne 'bir eok 1L13 Ot-lrestra 12.ae Ra'-Nt "- 'ft .... ec1 k ·-- .......... ..ı-.ı 1 • N ~ ~~ .M/IJ a ~· u .... ancı mem eke erde :fi;ratm yilksel y ıı.u Pası! ııv.tı 21.45 Kapaaı" 7,..., nazaman Yll~r • .1orahfm Şener ere ane .... 7ap ....... n ·~·• erı 0 .,. Jteıapmat lıa lfadar elektr!lt idaresine mflracaat e- met! altmıhı dl Dikte kuI1aıiıJ -.ı ... aaaıu aWetmlt •• e•• eeçilınipeıdlr. iptal ettirmek iıtemiılerclir. Allbdar ıttıla i~ ~r. clebDeceldlr. dan flerl ıelm~. mamı-

De Gaulle • Giraud 
MülGkatı Yakın 

.Ahmet Ihsan Hakiki Fransa Şlm• 
m- Ba, tarafı ı incide k2l19 Bat t.anfı ı incide Tokgöz Ölclii Afrlcadaclr 

ALMAN TEBLiGi lir lngmz Heyeti 
Ankaracla 

Alman bnetlerl bası noktalardll 
'°"'7et taamulannı durdarmaı oı.. Stalingrdın ~ W *' t.aDfa ~ ~ide ~ B~ tarafı 1 incide ~ Bat tarafı 1 lncide 
..ıda benhr nnını oıaa cesılıı7' zaptedilln 1>lnalar d~lu*.· ıa&T • ınültiyeden 4u getirmişlerdir. General De mek üzere memleketimizden ar 
beniz tesbite mııYaffü olamaıhkJan ~· . ~e tıeireftme kalemi Gaul~ ele Afrika imparatorluk nlacaktır. Heyet yarın Atatür "" 
pim Jlakr'lerdea aalap&,or BiJbu :Moskova, 28 (A.A.) - Sovyet 0~ gırm~, bılihaıa To~ ter- meclls~~ıı. kararını kabule müte kün muvakkat kabrine bir çelenk 
u lılDerOTo'nan doiusunda1rl SOOF7et geceyanm tebliği eki: Staliııpat cum~ .t&Jid tic!ltmlt ve bU ma,tl gorlimnıelıctedir. Bu lal'etle ko7acaktır. lngiliz mebuslan ıe. 
ilerleJiılııl hentb: ı!urduramımışlardır. ta fabrikalar mahallesinde kıta- ınemurij\e._ 6uluıillluğu sırada l'nma1I ve lmpar&ıorhJlu kur - ne yamı sabah meclis reisi AbdfP 
lbndl Rottof dddl bfr ıek!Jc1e tehc1tt 1anmız taarruz çarpışmaları Y•P- gazete ve mecmualara yazı yaz - tarmak Jsüyeıılerin hepsi ~ll hllik Renda, B&§Vekil Şilmil Sa
edilir bir c1aruma slrmlıtfr. Bn u bkıan sonra bazı binalarla düt _ ~la lıııatlNNfbr. Yhıe bu su-ada Afrikada bir araya gelmişlerdir. r~ilu ve Hariciye Vekili Nu .. 
'9mıt mi1011ulıık mill'ftt ord11naa man tarafından tutulan birçok Çmran,, adında bir mecmua neş Gerek Lavalln ve gerek: gene- man Menemencioilunu ziyaret• 
ana ikmal ,,ohs Rostoftan secet. Al. zırhlı tabyaları iyal etmişler rirıe batladılı gibi franmcadan ral Giraud'un fhnd.iki davalan gu ten sonra öJleyi mO.teaklp B. M. 
•anlar Roatoftan " dola7isl7lo ba 200 den fazla Alman er ve suba~ romanlar tercüme;siııe ba§lamıı _ dur: İmparatorluğu kurtarmak. .Meclisini gezecekler ve mebus • 
lbsal 70landan ~ kalcbldatr ymı, 33 top ve 8 mitralyöz imha tır. larunızla tanıpr.aklaıda. 
ıiln, •dece Aaak den!z_m~en " Xerç • • llGO da Tophane tetc:Urnanhlmdaıı 1f. 1f. Y ann öjle üzeri, B. M. Mecltsl ::e= =~dır:•:!:r m;1:.: ~=~~:~~ C:.,1ı b: istifa ~en Ahmet tJnan. bir wıe L aval ve M~pl Petatn fm· harlci!e encümeni refsi Muza! .. 
mali temin ~k c!arumda clelildlr. cı batarya :ile 8 düşman topunu ıoma . "Sen.ti F~,, u kunnQflar. paratorlutu Alman7aya ve f tr Göker tarafından heyet Fl9" 

.Almanlar Kafkaslar b6lse1'nt1e alamı~ır s~rveti Ftinun .c!ebi7atı Cedide,, Alman zaferine dayaııarak kur • rine Anadolu klilbünde bir ölJe 
MozdoJc Ye Villdibl'ku 8nleri~c1ekİ parç j" • "Fecr!ltl. edebi mektebi mensa~ları. tarabileceklerini umuyorlar. O- ziyafeti verilecek ve bu zlyafet-
lrrtalannı çelanele bqlamıtlu, 1n1. Staltnırad ceaap lıatmada bnet mn t:t:f!ı•e nesitlerlaı neı~ıı '" mm için Almanya Ue it birliği t<' birçok ıresm! pJW,eılerle ha. 
aan neticesi olaral: da Sov,.et1er 1'tı lerimia ele &eçirdilclerl mevail•ri ... • mltemc1 .~1 taruıımt fi Med~~ni catıa yapmak lüzumunu müdafaa edi- ridye erklm bulmıacülarchr. 

~- h lamlqtırm 1 d:ı. .1 'nl a ın a ..,., aımt ır.. ern11111: Fransa, ı_ .. A.__ .. _ ... , 
rawa ~ arut zanmıtlart1tt. Al q ar 'H -mn mevaı en Belçika, Holanı!a. Alman ı ttal . yor~. u-..-.r. Generaller ise, 
ınanlar Kafkaslarda 1ı8761r bir cephe topa t11tauııtarcbr. 24 ~ tabya AY1llt'ılr7& Ye tnı Y•' ha~ imparatorluğa Ancak mattıefik - Yeni Gine' de .Aınerlbn 

Tazyiki FazlalapJ8r 
A U1lll Tunus'• ~---- ft..&- ,,.__ uı~ ... d ... cı--_. •• _; maştar yapmtt Ye u lıı::zı eri 11raımda ba 

.....,.._,. ""'- .uvu uu ....... e..ı _,..7.., 1 en • memlebtJerdelı:i matbaacıhfl tetkike rl sayesinde lwrtarabilecekkleri- ?tletlnmıe 21 (AA.) - Yea1 Ol1'e Yat 
Aflk-'- 1 tashihi npma~ sorunda blmılllardrr aiyle 4 tarassut merkezı tahnp olun. b __,1 ett7e en Jerin yardımı ile ve onlann zafe 

a - L Kesinüncle hareketi c1arclanllam&dıiı ~ra. Stalinsrad cenap batn111c1a kralorcta fırsat bubnaıtar. ni umuyor ve bu sebeple impara aclasmc!a. Bana ~sln4e A..aı. 
...... ...,. Kaflraılar~i bu cephe tashlbinin. da· dDpnan mabftmetinl Jırrarak taarra. 1911 de Ordu meban ""1en Ala torlultm müdafaaaı i'iııde lngl - •• Aftstral)'& bnetlerl !r.,.. .a. 

.,._ ... ..___... ı •--ıd ba b6rmc Itır •ratle 7apdmul ıcap avma cenlıletmlı n bir b~ meskan met tbian To'"-• ..__ ,, .. ,.. eden liz ve Amerikalılarla bera ... - ça· dafaa hatların& bir DG1rtada alfa 6 
A»Kı ra, 28 (,\."-) - il~ arr./11 --. aaı: e edecekUt. ._.. -· - , uÇ,ı- ınt ı---ı 

elçlm!z Cevat Açlkalın, ile .Kaioraan arvuwfaki mevzile.. . mahalli ifpl •tml•tir. I>flprıan •tar intihap cleftelerlncJe de Orduaan me.. lıpnayı kabul ediyorlar. Bu su • ı mır • 
.qunki Toroa ebpreli ile An rinı ısWı etmlşlerd!,1'· Stalinprcbn cenap batıımc!\ da te b71Plara utramaktadtr. baı uçilmiıUr. retle Fransa tam mAnaaiyle iki· 1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!1!!!1---• 

'-'-1...ı-a.. - ~ .. -.. .. Ha- IJ.Vllllfll, ..,,,,.,,,.,,,,. ıebblla te'"1r Sov71tlere 19Ç181ttir. Balr edDeo Abaa er "' --1L Merhum uzun zamanc!anbert rahat. ye ayrılmıftır. Esaret altında bu namede, bu l§plln muvakka' ol 
J- -.. ...... ---,,-- l!ııradald tıor!dor '9ffen 1>1r 4aralına __,,. 112 idi ISHlmllnden WOıtra Deflnnende ı.-

ye umumi kitibi Şevki Ber- Cezaho, 28 (A.A.) - Tmıas'da manzarası arntmele baıtamııtır. rmm taylediklerine sısre, 23 ilnca Al redekt Oarip]tr men!'lrlına ı&nilt _ hman Fransa A1:1°~nlarla birlik- duiuDU, ..... .,ten aonra Fnnsqa 
,. Harfcl,e KaJeml mahsus mü tıı,lliz kunetleri MeczelMb ya• Gerek blırada Ye ıerek• ltostof ti mm tmık tlmeı'li, eon çarprpularita melhtı Ylllint ettlllnden, cnue ta. te harbedecektir, şmıal Afrikada tmparatorlutmıun iade edı'lecejl 

Şadi Kavur ve birçok dolt- kmlarmda if«al .tmlf oldulclan mal böJ191blcleM .,.z17tt nuik bir biltiln alWılarmı Ye mevcudlman ilç.. reni J>elirm•nc1erede J'8Pdacak '" ki Fransızlar da müttefiklerle bir n! valt ve temin etmlftir. • 
tarafından kaqdannupr. Ce mevzileri sajlamlaştırmi§lardır. mahiyet arsetmelcle beraber Alınan· te ilrfllnt b7betmfttlr. Heatls tam.rn nıl,.tl 7erlne ptlrilecektlr. llkte Alınanyaya k&rfl harbede - Bu itibarla, Frama impafttar-
Açıkahn, memleketim17.de Devamlı yajmurlar dolayısiyle l~r itin lltnltds olclaiu asla ic!«lla e lanJDl78D nbmJara s&re. Jraonttleri Alım.et tbsan Tok&öz, meınlekeUn ceklerdtr. lvlunu muhafaza etmek hUBUIUD 
en bir mtiddet kalacaktır. kara hareket1erl mahdut ölçüde dile-. Aleulana Senet bnet mis. bir da nrfmda, 2S Alman tankı, lrtanma hlzmf't eden phıfyetlerfn ba, Mihver bu harpten muzaffer da mihver devletlerinden zıyaa 

~.anuştar. terini Don aebripe Ye Rottofa 111•1 · 9 apk; IO otomo'bll Te 2500 e n'rn fhıda ccllr. Onu kaybetmekle TOrk çıktığı takdirde Fransaya lmpa- müttefiklere glivenebilir. 

Sell
ft.. ithal Edilivn• Alına laonallanna göre madan durdurmaları ihtimali Yardır. dliftDU • •e 111ba"111 701r etınltler. film, sanat ve edebiyat Alem! bOyQk ratorlu~· ... u n~ıl iad edebile _ JI. JI. 

---l.IU6 J .,,. Fakat artık Almanlana Stallnıracl d!r. blr insan kaybetmiş oluyor, K~~ll . 6~ • e _ _ _ 
._.__ 

21 
(TAN) _ -·- ..... Berlhl, 11 (~) - 'hnusta Me.. h-'-~- .._ ... tu .. __ .. 

1 
anesıne tazl~lerimk! ııunarız cektır? Japonyayı Hindiçinlden, y atmz butun bu gurilltn tçin 

~ n.qn ...-.. lL-.. k 1_ 1 _ _._ ... ,_ ıe uuuc ve - ç""eue •wıUP ... a l'-&.- ~•-- __, ___ ,_ • İngil' 1 • M d ask 'dan A • 
Jçin llnmha olan leWlonD cae - es......._ -.-an hattan ba. malan mllmldln ııstnlmemektedtr. Aa ,,.... C1111Kn •'"•-flfAUr y . . . ız erı a ag ar ve - de dilşüııfilmiyen blrl var-

temini isin in~ n Roman t17a dofra 1ılra• n....._ "e Ame. cıtlı: Sovyet bnetleriniıı tekrar eeri llOlbYa 21 (A.A.) - Rnter aJn. eni Dır Kanun Teklüı merikayı Dakar'dan nasıl çıkara dır ki, o da bu müstemlekelerde 
ile y&IJllan sariitmeler mltbet Dl• nhblar aailam ~-~erlnf •ab~ atılmaları şartiyle mlimkün olabilir. sıma 1luad amllüld Haro14 JC1ns Aabra 21 CTAN) - 1tla1at,,a me caktır? Sonra İtalyanın Fransız yaşıyan insanlardır. Bakalım 

rmets. ~ 
5 

biD alelacele lıatın ..._. cekllafılerdır. bildld~ Don ne11r1n1ıı orta mecra han Mahmat Nedim Z.pçr. Bilyllk müstemlekeleri üzerindeki iddl - Fransız tmparatorluğmıa dahil 
~a 2 lıln toa taDDos stllal Mltteftlderta •~ JllPlll&lı: la.. Soollftla' cıncalc meDzil n cen-lnc1e h hatların prlledacte lllillet 11ec11.m. bir 1raaıı teldiiaacle alan o ıvakit tekrar canlanacak memleketler harpten sonra Fran 

ir. a_,.a. limdlde bir tedfkJerl ba ~ ta=- 4'allblluı lftllNlfflkııefkr ltawatıbfiUi blablaua 1-JaDan Almaa ........ bulunmuştur. Ba kanan, kabul edil ve şüphesiz Almanya bu iddia • aayn balh olarak yapmak lltiye 
telUJo• tmma ftUaüıtlr. " ttşmanra tana dltlrtilml1- Serlln n (A A ) ~b'-evikler lan tütr Wııa- lalha .- ı1 llllr. -t!ii takc1ircle. limdi7• kadar malt\lt._ lardan bir Jwmmu olsun temine cekler midir? Bu memleketlere 

mliialdl Meclll Top1ubl1 
ı.aa-u-.. 21 (A.A) - Bl,alr Mllltt 

laf 4ilnkl toplatıtmac1a 1942 -

tir. Ha.. mQtanlanoa J'aPllaa bir ' • · - - in almalrt oht.•1 nn.ın ı ._. _ _._ •- b .. •-'" ... t-ıP ...... Vo]p ne Dorı nelltrlerl arumcla " ltallaaradm ~ 1*rı•• ~· ~. .. 1 
an •• er mecbur olaclıktır. Şu halde Al - harpte aorıra, bütün milletlere 

11111iUlll- ı··- ~ .._. uu Don nehrlıı1A bil7ük dJn...Mndıl 4 lana ti ••ldutt~rt saman !a fnhharlat fl!are. l b · h 1. }. mfıttr Cenfr ~ bir ... -· Q• Yt't krnt eri faBJet ...-111e1ı: •ine kalan malill cıı.rller inhisar ikra manyanm ga e esı a mde dah\ vaa~Uen hurl'l>:et ve iltlldAl, 
mt79' htlcma mUDM1a •eülan.m eumlarlaa devam •tırıfflerse de ye- tıdir1tt. Bunlar Alman mUıtahkem •ni-·!, 

0 
•. 1 .. n m3141,.-.ı_ all·l .. rlne ._._ Fransanın inıparatorluğwu.t oldu vorılmiyecek midır? tmparator-

nlclen çok bOyQk kayıplara utramtı- mevldlerinl ara ile tahrip etm~ ,,..... '"' ,..,.,_ ç.. 0 ,.. tekra 
btr dUtmaa pmlatnl ~Jnmtln '" tardır ve kllçOk ve mevzii ban mu c!irler be; ıenelik nisbtlnde ikramiye o1a.. ğu gibi r geri alması bir luklar ve müstemleke siyasetl 
dlnSlbltl de lluara atnbnlltudıı'. vattatı;retler millteana olmak Ot:ıere, • rık Yeritecektir. hüljadır. harpten sonra da devam edecek * ehemmiyetli h~ btr kaaan9 temin e- Müttefiklerin harbi kaıanma- midir? 

Kllllre 21 (A.A. ) - Lfb7ada n. derMrnlılerdlr. Alman 'karısı hOeum- 1(11) biraz daha kabartlhnıştır. Bal- Mareşal Petin Toulon tan halinde f.se, ne İngiltere ve Bizce asıl dava buradadır, ve 
.,.. bh1 etm!t. lmnftc orerı!. ftlQanlarla kaçanlar timdi lhre.lb lanntn ıtddctt So\-;ret bt1cumlartnın bukl haki.kaim bu rakamlarla hiçbir Kumandanına Nişan Verdi ne do Amerikanın fi.mali Afrika bugün pmau Afrikada müttefik.-

lılr 'ft4ttlnia aıtalı c.nnfne seJdiJc. ::S'::n ~~=::~dB~,~~ıs u~: ~;: ~;~ferin ~:k~~lln~ersl~~ ~!:~zu~;; y ondra ıtt (A.A..) _ Mırt•1l 'Pe da devamlı surette kalmak iste- lere yardım etmiye karar veren 
mUza1rereal ~ emıtt- HMmct tnsttr f'Wdaınamııı tıık yetl~ni i1r01t 1 ı b r "" ildi" l- lı:u''Vet1! Alman mOd tHsınıı luır t • n. Tulon Frano;rr rlrınınmur..,m 'im dikleri iddia edilemrz. Zaten Mis Fransızların gaye ı imparatorlu-

( r rtı\a ıUBI topl leri hartkttiftin Jn•llarna•ı nnahte • Thn" Vf' 1\1 f'T'lf' f'~ll'll"re \"f' ı: :ırı '-a11t kl.trı lı ·cuml n:ı 11 lıct'r \e m ... 1. '118 da h•r ı l"llPmııı ntan Anı'ı • ter Uo~C'vclt. simcıH Afrikantn ~u değil Fransayı kurtarmnk ol .. 
aıedlr b rp ın lzeı uıc •·t rak ıniar her z:enc kaytı.ıarı her ı:un a•t k':ıdu:. ı.alorde'a nilian vcım'ştir ı~gnli esnasında nE.'şrett'ji beyan mabclır. 
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Şark Cephesinde 

razan: M. ANTEN 

Mnttcfik kaynaklarından gelen 
haberlere ıörc; Stalincrad ce.. 

nubu garbi:ıindc ve Doneı; bölgeııin 

deki ku:ılorda taarrudan :Jcıli inki. 
laflar ve ilerleyll}ler kaydetmf~lcrdir. 

VoroneJ . Rosto! ~mendüfer hatU 
tnuhtclif yerlerinden keıılldifi r;ibi 
Roıtof - Stalingrad dcmiryola fherin 
de bulunan Tatalnkaya ~chr1nhı Scnr 
YeUer tarafmdan ı:apt: ile de Volga 
1~ Don arasmdald Alman kuvvetleri. 

nin ııon mün:ıknle yolu da Jı:esilJi, o 
luyor. 
Almıınfarm ltafkas:vadakı kuvvetle. 

r de bahara tadar tutun bilmelerine 
mkfuı vermiyccek derecede da~lmt1 
!ardır. Almanlar, geni~ hareket harp. 
lrrlne mllaaado etmlyen kış mevsimin 
de ancak çok iYi hazırlanmı:ı müstah. 
l:eın mevkilere dayanarak nıuvaffakı 
Yetil müdafaa harpleri vereb lmlşler 
dır. Fakat bu istinat no~rmdan 

rnahnun kalıp &ktkta, kar ve bıız: u. 
ıerinde muharebe etmek ı:orunda ka 
lınca kıulordunun taarruzlarına DIU· 

'lı:avemet edeaıcmektedırler. 
Sovyet taarruzları Almanları, Kaf 

lıasyada Don ile Vob:a arasmda ve 
orta Donda unn aylardanberi itina 
i e hazırladıkları kuvvetli mulc vcmet 

oktnlanndan çıkarmakta Te oıtla.n 

karla ve buzla ortillmllş açık aaba · 
larda harp ctmeğe mecbur etmektedir. 
Uunun içindir Jı:i VoroneJ den Roıtofa 
uunan hattın :ınrkmdaki biıt!ln Al 
man kuvvetleri - beklenntlyen bir 
hldise olmadıkta - yıı imha edilmek, 
Ya cal.r olmak ,.e.htıt vaktinde geri 
~ itilmek :ı:orundadırlar. 

Muhtelif Görüşler 

Türk Tütünü Üzerinde Spekülasyon 
Yapmak isteyenler Çok Aldanırlar 

Dfinya b.e.rbl b:ıııladıitr gtindcnberJ 
en az fiyat :ı:ammı gören mad 

de tfitflnlcrimlzdır. Normal ı:am .. nd.ı 
b!le İ~mlrin, Sammnun tanmmı~ tütUn 
lcri ildyilz l-uru~tan fazla fi1.ıt bu. 
lurken bugün bu tütilnleri üç yüz elJi 
kuruşa Ht.ın almak için nulananlnr 
Yar. 
Marmara havzasında eskiden eksen 
kuruıa tatılan tütünlere bngOn iklyüz 
ılll kuruş isteniliyorsa bunu çok c6r 
ıncmck lllrım. 

Tutün mütehassısı, ınahaulünD, ~:s.. 

kiye nazaran bir bııçıık miıline u 
tarken kendi ıhtiyacatı zaruriyctıi Jçin 
11dığı eşyalara d~rt. beş misli fiy.ı.t 
ôduyorl.,. 

Biı:den tiltnn 11.lon memleketlerin 
\)fze ithal ettikleri mallum llyet fark 
\arlyle bizlm fi:re.Uarı mukayese ede. 
cclı: olursak rı:örürüz ki tütiinle:-lmlzin 
oug{lnü fiyztlan nı, de pahalı dcğll 

dir. BJrço\ znhmet ve kUlfctlerle yetiş 
tlnlen tlltlln mahsulünUn, ihraç ed'le 
cllecek bir vaziyete- relinclye kııclar 
ıı:eçlrdiğf safclıab bilmlycnler, tütnn 
ıürraımıı:ın bu t tünlcri 7etiştinnek 

için çektikler:l cziyttleri görmiycnlcr, 
re bu kıymetli metııımızm i'1eme ve 
veti$tirme tarzlarındaki hususiyetlere 
akıllan ermiyenler bunu da aJelide 
toprak mahsuııerı aırasma koyarak 
ınütalca :ruriitülOyor ki ba mUtnlea1ar 
re bu düsllneclcr biç de nrinde de_ 
Cildir. Çlinkü; tütüncü1ütün ziraat 
kısmı btltUn mtnulyle b!lcfye, ihU a 
'2 dayanan ince bir aanat ve meslek 
!)ldağı:ı itin ısırfedilen emeklerin kty. 
':neti de o nisbette fazla olmak la. 
amdır. 

r:- YAZAN : -, 

ı~smail Ziya BERSIS 1 
vntnu yilkııek buldukları ipn almakta 
tereddüt ediyorlannq. Çünldl Alman. 
r.ıda ısignra fiyatlarına zam yapılma. 
dı~ içJn Tilrk tütiinlerinin fiyntr ar 
lana tütlln almaktan vazgeçecekler 
mlş. Esasen Alllll!lllarm i r;ııl ettikleri 
Ulcra711& ve Krnmda ,.nı: milyonlarca 
ldlo tütlin yetiştirdikleri için yalnı: 
tendilerinln değil, batlln merkezi 
l\vrap<>nm ihtiyacını bile k:ırsı117a 

takların~"· 
Bütün bu propaganda ve dedikodu. 

l:ır her hangi bir firmanın fiyat dü 
~!irmek maksad!yle yaptığı bir ticaret 
ve piyas:ı oyunu olmaktan zinde bir 
lct'JTtlet ve cheı:mnlyetl otdağıınu tah 
min etmiyor ve tatlln mllstahs1Ileri 
miı:e. tütün tOccarlarımıra bu gib1 

ı'lt"dikodnlnra kulak vermemelerini tav 
~iTe ediyoruz. 

Her sene. İzmir tntOn 1>ivasası acı 
lırken banıı benı:cr bir cok ded'kodu 
l:ır ı;tbnldıt"tnt tütllncülcrlmiz çok 
iyi bilirler. 

* *. 

yıılılara teklif ettifi mubalıc\ak iae 
tütfuı piyasasına hayli tesiri olacait 
ra7ri kabili iaklrdır. Çünkii Rce:mst· 
ma firması bu tfitiinleri 1940 ıme. 

•inde çok ucuz: almıştlr. Ve bedelle 
rint de mflU bankalarımızdan Me 
tni~. 

Sonra bu tnt6nlu- burtin ihraç e. 
dilecek olat"IJJ bıımm yfl.ıde on ihraç 
tesmi, o nmaııki kt7metl Uı:erinden 
tnl verilecek. yoksa bnStiinkü lnymet: 
llr.erinden mf l5dcneccttlr1 Bu da 
"'1ilhlm bfr mcııete .,tmastur. Had1'1 
.. ntmd:ı eolı: buh ıt6rll1en bu muamt' 
leden tOtün pinsası r:ST&r söreceii 
dlrl hıızincnin de ırarar s:örm i mn 
ttııl:lcııkttt. Alıs •erl~ scrbestilr. Ye 

ter 1d bıı ~best atış verfsten mcm 
•eket :arar "l5rmeain Vıl:ti1lc uc:u:r 
fiyata mal effilcn bir tütin hıı41r{ln~'l 

~~tiTll' satıhr ft o fi•atlıt ilıı-at' 

.-dntrse tmnsmin btrna b:r dlvece~ 

..tmu. Fıbt ftvat f!ilo;ilrmcl: r:ibl b!" 

.,,ııbıırt hııtrn ırelinrc 'hlf' 11iinh" '"'" 
~ mftte~" o1m'"1'1:ık l'ld,.n ıre'm~ 
'ıl'1tlı:idm 'l"flr1t ttitfuıü ıuıvcstndl' mem 
1•ltptfmh•l9• colr :t:im!lel!'f' smı:r'!'I ol 
..,~taf' F:ııht tıasıiin Tffrlt tü n~1,.r: 

!1r.!'rforl• ~ltmt~ vsmnıık i-t'v~n 
ter eot a1Rınmlıtr CttT>\.ft htt mil'i <ıer 
~en MI~ ?ıtmhrt tıil~ett1r. 

Meme'ketlmizde Amsnlar lıesabtna Ttlr'lı: tfttfin! bMtt'an d!rfive7' bir 
ti!tiln tı:atm alan Ye het" tamft "!etli olmadTfT cfb! mrmnlraı ~f" 

f1ırinsörlerJ buln.."lan Recmtsma firma ~ tttltııan lriT m:tl<!tt'. B•lmstt11 'T'ih\. 
ndtr. Bı:ı firma nihayet bir tfitnn te tl;ttinftn. ..,. M tfttn!ı mfuıt,.l'lıımnin 
stlı:ki!lfidür ve onun buradaki mnm~ "~m;s; hmı::nmf"t oli'ln;;,ı ""C tfltlln ~ 
ıilleri de bu teşf'lı::külün birer memtır vıısa,.m• ıb ):enıTiııf h~m lıtılnnıtn~ 
l:ırıdrr. Hatt2 bu tesekk\!Hln Alman ı-;" ttı+f!T!l""'1..,,iı!' mfl~ff'T1 tmlıı.,,,.... 
vad:ıkf bfitlln sigara fabrı"kalıınnr tem -ıtlfTm~ ~ 'Mr kf'lr°lm"mtT. dıı ..,~ .. 
d1 etti!fnı de %3nnctmivorıız. Övte o1 ~;,,,.~~ı-" '"''hımcı 1mmmtn9!1lttl" 
aa bile tüttinlerimirfn flntmı dil$ür ""»~1"•-A•~ m~m .... ı 1'fftffn lı.
rnek !dn bl57Je menn prol)aganl~" -41'<11fttt~f'1f!Ti 2*e ltnttn.... tmııra'lı:. tıı 

vanacnimı a 1ı: 1 t m ' z d a n ıe •ıı.,t~rin Fi"""tlıırmt atkfİPP.ttk ..,, 
drmck fstcmi70rm: Btı firmanm ta '"t!n ~bct'lmmitt &11rar •erit; 
raftarlarmtn ken·m=kterinden bll,,ı.. ·~.-ll'. lıaTf"\...,11"f'd,. l>n1trnmJYAat1ı: v .. 
t-uı milnaııebetırl:ı:lôlı:lerde btılunmntı '-ıtftt ba .,m df'dl~~ 'ft pro-1:2r 
<ı1malanna daha çok ihtimal veriyoruz 

Bannnla berabu bu !irmanm ellnd~ 
~lanan tütünlerin 1940 ııeneti mahıu 
ilinden hentız sevl:e!m~tlfği tm:nn1BT 
•l n miihim b!r ı> rttıdnin Fm1lnt!I 

'1"111"9 """'""'fflıtl ft Wf'}ı"lıhıl"t ~~;mı; 
w.-ce\' nlttr1'"""" en1r lıf;,.,jlr fı;•'hd ~t 

"''- olacal-l:t"'l1TT Cftntft ııllr.Tbr1a sı
trc:ll:ınn nıtt~re1: menfadlerl bm:ro 
fNtft etft~. 

Şcdi Merhum 

iaşe Siyaseti 
ı!'azan: ULUNAY 

Ge'Cll acne bugün karlı blr h&Tada 
Wcli camüıün avlusun& bil7ük 

Türk eanatkarı Şadin!n musallada 
bd:liyen tabutunun etrafında toplan.. 
m~tık. İstihlakinin Yarısım Dışarıdan Getiren 

lngiltere Bu HÇ?rp içinde Yolların 
Kapanmasına Rağmen iaşe işinde 

Niçin Sıkıntıya Düşmemiştir 1 

Cenazeyi eon durak yerine kadar 
ceçlrmek ll%ere ~elenler, ba tabutun 
bnlinde el mf lamalı: la cvvcll insarilı.. 
ğiyle herkese kcndlni aevdlrzıs1' bir 
~osta ıeUmlamak. ıonra da nefahıi 
büy\lk blr fera;atle memleketin sa. 
ruıtinc vakfeden bir artistin htttrart 
önünde cillmek saretble iki hfirmet 
borcunu ödem~ oluyorlardı. 

O dondurucu havada, brlann Uze. 
tinde blr matem noktası gibi ab'ah 
mantosuna bilrünmüı evlAt adn !l• 
iki kat. mübarek. mühtercm blr 
Türk kadmı. memlekete böyle bir 
Anatklir vermek suretiyle blltlln Tilrlt 
ıımntiru kendisine minnettar ede.n an. 
ncsı ayaklan btırlı:u!a burkula oihına 
takip ediyor göaterdifi metanetle tc. 
ı.elliden ır:lyade tebn"ke bale kaı:amyor. 
da. 

Yürcklezi yaralı dost kUmclerlıı&!ı1 
CSyle samimi bir acı ta11yordu ki her. 
ku cm:ıı:e ısahlbi ıibi blrblrinl tul7e 
ediyor. 

G:ırc(ccl1c:rimiz Do,·er·ı ziyaret ettikleri esnada mahalli halka 
ynpılan yardıınları tetkik ederlerken 

O zaman bcnllz oimciild vazUesinc!c 
bulunmıyan vali lhliik Nihat, ni.. 
he.yet lıcllçUcllk bir tabuta sıbn 
bu k o c a m a n • a n a t lbid&o 
sinin önünde blrden b5tfin mukave.. 
metini kaybederek boıanmama'k lçhı f n&ilte:-ede en iyi 

halled!len mcse 
le, hit şüphe yol:, ı 

•IC iııldir. İ~çl, köy 
lü, fakir zengin her 
kes boe sisteminden 

r YAZAN:-, 

ı M. Zekeriya Sertel ı 

Bıınu nasıl yapmırı, nefa!nl cebrediyor "Ve sanki b{iyUk tc. 
1 n c i 1 t e r e gibi esgürfinU yenmek kasdiylc aıiz dM
açlıta m a h k il m tanun son hizmetini yerine getll'i)'Oı'. 
olacağı • zamıcdilcn du. 
bir adada ba bli Arabalarla Merkerefendlye siailaıti 
yük mavaffı.kıyeti na. ıa~ mcı:ann ~mda toplananlarm 

ınemnundur. Bu slatem r.a:vcslnde 
harpten <.'VVel gıdasının yarısını dı 
tandan getirten İngiltere, h:ırp esn~ 
ııuıda yol1ann kapanmasına raıtmen. 
iaşe sıkıntısına dilsmemesidlr. 

Me:vvn ~e ckerden maada her 1jey 
bol coriinüyor. Ekmek n fistir ve 
veSlkaya tab" dcJlldlr. Her yerde. her 
tarafta, evde, fabrikada. otelde ve lo 
kantada herkesin yedifi aşa~ yuk:ın 
birbirinin aynidir: Bir ço:-b:ı, yanın 
da mütene,,-vJ sebzesi ile b!r et, ve 
bir ııoful!:luk. Misafir 'l:>larar. davet e 

ıııl temin etm!ı? arasında muvaffak olmryan ccnç, ib-
• .\L tlyar artistler biraz sonra o dar ~ an saailn cevabnu kcndt ac.ı:mdan 'tura inecek olnn1 buj!ulanmre nuar. 

dinlemek istedik ve bir u.bah larla selSmetllyorlar: meslcklerlnin 
IRşc Nezaretine &ittik. Naz:r daha bu sebatktr ve fedak!r adamma brf 
eelme:nişti. Bi:e, bu fırsattıın istifade o mlltevazi ve yorcun gözler4e ten 
Nezaret bin smı gezdirdiler. Uııt tıUr kadar dı minnettadık mtnalar. 
kııttn fennt ar~tırma dairesine çıktık. okunaTordu. 

Anglo • Sakaon mııtbuatı Almanla 
mı Şark cephesindeki muvaffakıyet 

mllklcrinin ııebeplerlnl ve neticelc· 
rıni Jzah eden makaleler ne~retınek 

tcdırler. Bır gazete, Alman plln. 
!arının nasıl altust edildi11nl tebarüz: 

Her yapufmı birer birer elden gc. 
ç•rcrck omı dlı:en. kurutan, denk ha 
line koyan ldSylil, tütünline fiyat is. 
terken hiç bir vakit kendi mesaisi 
ııin maddi krymetJDi bn11a z:ımmel 
aıcfi düşunmemistir. o, maliyet n 
yatını, hesap ederken evveli bankı:ya 
re yahut tüccara olan borcuna ve son 
ra da satın alacalı veya tamlr edecef i 
upaı:ı demir.ne. tecbn"lt edeceği b~:v. 
•an yemine. çolak çocuiuna alaca{:'f 
Amerikan bcı:! le b3rnıasma. gazyağı 
na, kundura veyu çan!tına ödiyeceği 

perayı ı5s ~ntine getirerek bcgap et. 
m1ş "e bn hesabında da çoi: defa al. 
d3nm~trr. 

1 
dildl'1lmiıı zengln!erlo evinde de biz #'••••••••••••••••••••••••---., l\u ycmefi vedik. fabrikaları gezerken 

Burada bc;yaz\ar giymiş blr taknn ka Arabalar btzi onun r8mülc!liftl :rer. 
dmlann muhfelif yemekler iirerlnde den ;ı.yrrdılt uman cam.le 1etişeml 
tecrübeler yaptıklarını t!Srdülc. Balık. ven bir çok tamdıl:lan nıhuftll bh 
slit, Ytımurta v~ sebze tozları fiı:e . fatiha okumak itin dizboJ'a br ktı 
rinde tccrUbeler yapıyorlardı. Dn '11elerlvlc gU~ı«cl: menrma kOl'l 
tozlarla ekonomik, ve kolay yemekler ı ·~orlardt. 

i('adına çalı$ıforlardı. :ınksntlan bıı Ba memleketin frfanmr - sfi:ı:e 
7"ni buiı: lannı, Nezaretin mahalleler ı;ann1.a ett" !i büYülc lıb:metlc - elı!e 
deki prop:ıgando ~kiliitı vasıtnsiyle dt'l" Sadinin rubu tdotsmıt 

tırmek maksadiyle llltlcrln 5 hafta 
d r evvel Almanyanm eıı me~bur 

b rnhanesi olan Munib'dekl Loewen 
branl:eller'de söylccligi nutkun Rusya 
~cfcrlnin gayeleri baklandııkl şıı kıs. 
mını hatır~tmııılardır: "Ben, Vol'a 
y , muayyen bir no\..-taımıa :r5.ni Sta. 
hngr:ıda varmak ist dim. Volga yolu 
ılc 11cncdc SO milyon tonluk e:ıya, er 
ı k ve ham m dde nakledilmektedir. 
Da mı.makale Stnlingratta bir d.arbc 
ıle kes lebilir. Evvelce Ukrayna ve 
l_.uban bufdayı ~male gönderilmek 
uı:ere buraya geliyordu. Mııng nes de 
~mnle buradan ıöndcrillyordu. Ben 
bu noktayı almalı: iştedim Te aldıfı.. 
nu size bfldirlyoram. Burada henüz 
r ptedilmcmi~ çok küçük bir ka~ nolc 
t· daha kalmıetır. lkind bir Venfan 
ka~ısında kalmamak Jçin bu yerleri 
lı:uçük kuvetlerle :ı:cptetUrccefim .. , 

Bir lngilb: asken mütehaDısı Sov 

)'etlerin kı' taarrııd:ırı hakkında 1lln• 
lıırr ısöylemlştir: 

•Uç C!!aslr koldan inktşaf eden SoT 
ret taarnızlan Almıın ordu1ıınıın kal. 
b!nc u.planan ilk hançer n~ifesinl 
cormcktedir ... 
Diğer bir nkcr! mntchasS1st da eıı 

nınt:ı1enlarda bulunmaktadır: ''Sov 
Yctlrr altı haftada ıı.llr taıırnız ,.ap. 
tnı§lardır. Banlar mOnferit harelı::et 
ter def{ldlr. Hepsi birbirine bafbdır. 
Ve umum? btr strateji planının birer 
parrnsxnı teşkil etmektedlr, 

Kıskaç Hareketi 
Bir Amerikan aııkcrt mntehaasınm 

Alınanyamn askeri vuı:..lyeti hakkında 
ki mütalca.5I da şu suretle bülba efil. 
lebilir: "Bir umanlar. Hltlerin bir 
tıca Kafkasynda diicr ucu Ltbyada 
bulmıan kralcaç hareketinden pek '°k 
b:ıhııedildi. Alınan uamızu 1942 tem 
muzunda cenubi Rusyada muvn!!alcı 
)'etle başladı. Fakat Alınanlar ayni 
umanda Volt:aya ve Kafkasyaya hl. 
kim olmak istediğinden kuvvetlerini 
dafrttılar "Ve çürütt\Uer. Timoı;eoko 
)'alnız: ardçı kuvveUenylc çarpıshiı 
•e büyük kızılordu Dıtiyııtlarını arka 
da tutufa için lmkacuı blr ucu k5r-

lcati. 
"Rommclin ceı;cn temmuz& vur 

dufu darbeler de epeyce ıerttl. Mih· 
•er kuvveUerl lskenderlyenin kapılan 
na celmi~ Fakat Rommel de dur· 
durulda ırc ricata mecbur eclı1c1i. Ba 
muvaffakıyet., billı ssa hıva fü;tlln!il 
tli saye$lnde mftmkün olmaıtur 'e 
Alm n hava kavvctlcri.'l!n ayni zaman. 
<la iki cephede bird~ harp cdc:cl· 
\:udrelte olm cb~tnı g5stcrmckle boy 
lece Hitı•r knka.cmm \ki ucu da kı· 

rıldr. 
"Bütün bu muvaffalayeUer birbir 

k lo:nctre 

Yarın Akşam MELEK Sinemasında t:nntinlerd~ amc~eye. d.c a~nğı yukarı 
!>tı ~eğin venldl&mı GOrdilk. Yal 

Son umanlara kadar gaddar k8y ıı. 

ğalıırmm, amya giren mutavasS?tlann 
insaf ve mürüvvetlerine mukadderatı 
nı te,lim eden bu köylnlerin \ki ya 
b!ı bir araya gcldifi göfillmcmlşti. 

Senenin En Büyült. En Güzel '"c En Heyecanlı 
Fıilıni. Muhteşem Bir Sanat Şaheseri 

YARALI KADI 
Ba* Rollerde: 

J O A N MELWYN 
CRAWFOR0

9 
CONRAD 

DOUGLAS 
WAi OT 

Numaral,ı koltuklar bugünden satJmaktadır. 

nu: zengin evlerinde misafirlere daha 
ı:iyade bahlt, tavuk, veya av eti gibi 
vesikay tibi olmıyan etler tkr:ım cdl 
vorlar. F. kat bunun dışrnd:ı hic; bir 
c1t ğişiklik görlılmüyor. 

Zaten 1nıı:iltereye ilk ayak basan 
her yabancının ilk dikkatin! çeken 
ie"c i~lndeki intizam ve sis emdir. 

Hnrptt"nber:i bütün mrmlekctlerj i" 
g.,.I eden ve bir coktannda lr! bir 
tuzda halledilcmlycn bu meseler.!n. 

ı fngllterede bu derece mu\"a!fd:ıyetle 

halka yaymak, vo onlan daha ckono O, sanat tarihinde umrtalmu biı 
mik bir tıırzd:ı gıdalarını tcm:iııc tcı. llbidedlr. 
vik etmektir. Bu toıd:ırla yaptıklnrı 

yemeklerden bize de ikr m ettiler. Sıit Kadın l\lantolan 
tozı:ınd n süt verdiler. Ycınekler lcz: 
::etli ve cfi:ı:eldi. Bu btlrodaki faaliyet, Kadın mantoluğu kumaşbwı aoı:: 
laşc Neraretlnln iuc ı:neselcslnl hal .~nlcrde butı;,nınadS:11 k glirdJlllmf bQ_!0

0
r 

• . Aziz Re!Ik mucsscscs en a '"""' • 
hususunda ılme "Ve fenne verdıgl e 1 • d dokud »-·ı manto~uk kuma .. ln· 
h 

. 
1 

" • d G • arın a Ue.• • 
cmmıyct ırostmyor u. eçcn b rp-.e n her aileye tevzlc karnr vermtı ve 

ll6lri'lmetimi:rln şefkat Tc mtinivTc 
ti üç ıenedcnberi bu tüt<lndilerimlzln 
yüzilnQ güldiirmil ve onlara kendi 
mesailerinin kıymet!, ne oldufunu 
hildırmişt!r. Hükfunctin tlitfin mfiba 
J'USnıa müdah'alcsi nyesindc fiyat 
lann istı.ımır buldulttı '11 zamanda 
bile tlitllnlerlmiz üz:erlnde speltülis 
'1>D fikirleri eksik olmuyor. Açrkgt;z 
getirenler entrika yapmaktan ecri dar 
nmyor. Esk1dcn tü lln piya!a mda re 
kıı.bet nrdı. baırlln yoktttr. Eskid ., 
dünyanın her tarafına ti!tün sevkedi 
yor i:vl fivatlarla ııahyotduk, bugiln 
bunlar kalmadı. 

halledilmiş olmuını, İaşe Nnzm Mis 
' ter Wulton'un orga..,izasyon lı:3bili 

••••••••••••••••••••••••.,, vctine :ıtft'diyerlar. Bu zat eski bir ,•••••••B•••••••••••••••••••, tüccardır. Zencin b kkal:ve maf.az:ı 
Frru'lSıt sin"'m"cılıı.mın NT> son z-.,cn ••• lforp . · d t 1 j I rı ,·ardır. Siyasetle katiyyen alakası 

fo~e ~ılcrlnde fennin yardımına mO bu tevzi ~inde nüfus cfü:d:ınım eea'" 
racaat edilmemtsti. Halbtiki bu har tutmuştur. Her aile nüfus dlzdan! 1-
tıın dııh:ı b clnngıcında fen ve ilim le b!rl!kte yeni pQ!tahane nrkuın• 
Rcfomlannın fikirlerinden ve tecrlibe dakl mOesreseyc mQreceat edecek ve 
lerlnde~ isi.ifade etmek U:ı:crc geniş ·~dm mantolumı alacnkt1r. 

te$ki16.t vUcude ceUrilmiştir. taşc 
Nezaretinin fen müsavlrf. \"ltamln U 
zerlndcltl te!ldkatı ile beyneimiicl fÖh 
ret l:azanmış olan doktor J. C. Dru 
ııı nd'dır. Bu :!at Londra üniversite 
c;inde hayati kfrnya ~rofcsörüdür. Bu 
r.aun rıyaseti altmda bir fen Ltiş.ıre 
ve arastırma heyeti vardır. Ayrıca 

yine 'ase i!llcrivle mc$gnl olmak üı:e 

Cemil Beh~t Sonsuzun kin Al:g(il 
tfo mı'.lbcndls HOs:ımetUn Yulk'un oğ
lu Nejafün nfşnnlan dOn yapılmıJtir. 
Tanı.!lıı.ra randetler. 

..... ~ 6 ,... ıu ıçın e yara ı an k .. rü d bi .. 1 vcı tı:ır ve om n c r cun dev et 
en güzel Fransız filmi :~inde çalısm:ımıştır. Falfat lınrp bnş 

* * Btıcün memleketimizde nlnu: iki 
bllYü): alıcı kaldı. Onlar da tn. 

clliüer n Almanlardır. Amerlkaldar 

Mösyö HEKTOR 
Komikler Kralı FERNANDEL •ın 

~:killtlnnm bJlc kaldırdılar. Alacak Bütün }'ilmlerini Gölı;-ede llıral·an Ilir Harika 
larr tlitünleri vapur teslimi almaga 

baııladılar. o da vapur bulurlarııa.- Bu Perşembe L A L E Sinemasında 
Eskiden bu firmalar birbirleriyle 

rcltabet ~dcrlerdl, bugün o da kalma,. J 
cb. Her alıcı kendisine bir mmtaka "••••••••••••••••••••••---, 

ayırmış, her kumpanya kc:ndlsiı:ıe bir ç E N B E R L 1 TA ş s 1 N E M A s 1 N D A 
fllmiısör bulnııış harıl harıl çal~ıyor. 
Bislm en bfiy[ik alıcılanmu: olan Yormki Çar~ba matinelerden itibaren bu senenin 2 fevkala-
merkez! Avrupa, Almazı işgali attın de filmi birden 
da bulundtıh itin ba al:rı:ılar doğru 
dın doğruya biz:dcn tUtün atamıror =Ne. ic .. K.' ...... y' •• i ................ ' ..... d ..... : 
lar, :Meseli Ffolinda biı:e vereccil Ica. '9. S e .. o ocam ar.ıvıkılan Saa et: 
ğtda makabil biı:den altı yüz bın kilo ıMelwyn Doug""las:. Werner Trauss •• ~ 
tütiln i:ıtf:rot' ve bunan iı;ln buraya * 
bir heyet conderl:yor, fakat bu heyet __ ...:•:..:·::·=·:•;::•:;!·~·~·=· !•:!·~·:!·=::·::·~·!•!•:!·~·::·::·~·!·~·:;!·~·::·:;·~·:!·~·:-.!·~·!:;:·~·~·;!·~·:;!·~·~--
dofnıdan doftılya pln!l!.dan almıyor DevletDcnizyollan l~letmc Umum Müdürlüğünden 
t'e Alman aigar fabrilcalannı temsll 
eden Reemtsma firımsından almıığa l - :!~letmemlz İ:rmir şubesindemünhal bulunan 120 lira ı.adro Ue-
meebur ediliyor. Ve belki de ınenfa retli bfr .muhasiplfkle, 1%0 lira Qerct!t blı" ınuhn ebe ıncmutluğuna 

:nasabnku 1m1than1yle ve en a:ı: oTta mC:ctep mezunları arasından me-
atine öyle geliyor. Darumarkıı. bi:z:e mıı• alın erıkttr. Milsııb~n itntih~ında mnvaf!ak ol:ırolt bu Vlliifelorc 
motör verecek, knrııılıfını tütün istl tayin olun.ıcaklara vcrilce<'.k aylık ücret, 36~6 snyıh teadiil kanun ~ 
yor, bunıı da Reemtsma veriyor. Bet.. bfikQnılerl dairesindtı t.sblt o1unacal:ttr. İmtihan 11.1.943 tarihine nıst
c;ikalılar dubloknj mukabili SOO bin lıyıın Pıırıırtcsı günO saat H,30 da Tôphanede kfıin umwn mtldürlnk 
kilo tUtün alacak onu da Rcemtsmn bina tnda bir komisyon hu:ı:urunda tnhrlrl ola1"3k yapılacuktır. Lise me
"Veriyor. tunu ôlanlnnn. yUkt:ek blr mektdbe mukayyet \."C müd:ıvim olnıadıkla

B1zim tiitünlcrirnlz satılsın da ne r!n.:l dnlr vesika ibraz etmeleri sarttır. 
aurctlc ııntılırs:ı catılsın diyenler ek t tcklllcrln 8,1.!>43 Cuma günü akşnmma kad:ır ıı.şnl:ıdn ynz11ı vcsa
ılk dcğilı:f:.r. Fakat vıu:lyet böyle ol. lklc birlikte ve pulsuz birer dilek .. o ne Za1. İ~lerl mUdUrlO~Qnt) mnra-
madığt •e netice tlltüncülüğija 'VC cont etmeleri ıwmdlr. 
hıı.r:lnenln urarmı mucip oldufu içfo A) - Nütus h!lvlyet dlzdnnı. 
bu mcııe1e ilı::crindc durr.ıak istiyoruz. B) - As.":erlll::: tcrhb tezkeral 

Alıcının menfaait ve gaye:ıl, lıcr ne C) - Tohsil vesfko.şı. 
~ekil ve surette otur a o~Ettn tiltün D) - hi hrıl kiıEtıdı, 
{iyatlnrını l:trm }: ve piyasaya '1 bıı.n E) - Çalış"Jlı yerlerden alınm1s bonterVi:ı. 
et al?et ısokmam:ıkt.ır, Bizim de ye:. F) - 6 adet ve kalık fo!olt'rn!.. 
miı tUtünlerlmize tank olduiu fiy tı 2 - Bunean ba ka Haliç \ e İ•tinyc !abr:kaiıarl,-la Ortak~ ve Azap• 
buldurmak ve köylülerimizin hukuk vo kapı kömür depolarına odad ve bekçi \'C !t.ttnn fabrlkaıma da Dok da-
ı:nenfatlerinl kornm:ıktrr. T<ÜtCl'"t almncnkttr. 

TilUln plyıısasmda tütünc:tilcrim!ı:l Du \razlfelare ıstekll!erlı:ı askerlıkle?'int b!U~ ve otuz yaı:larmı 
cı:ıdi~e ve tereddüde dti ürecek bazı geı;:mcm!s olmaları ~artnr. 
•le kodul r d la ıyor. GClyl vcs iti T ' plerin Zat İşleri m!idürlü~U:nilze ya~ fle mfirac:ı:ıt ctmelcrl ln-

!ayınca. Mister Cburchill ba zatı tl 
eıtretlnden nyırnrak 1a .. e iıin!n b:ışrnı 
uctirmlştlr. Ve o bu işe basladıkt n 
sonra !ncUterede artık hır aşe de·di 

l:!fr Devnmr Sn. 4. SU. 1 

Hr;ydc:rp:ışadan nnt 9.:?:ı tc har•kct eden 24 t 13 tc hareket eden 
30 ,.c l:aat 21,30 dn harcl,et eden 43 ?\o. lu l.ııtarlı:ır Uo Pcndlktcn s:ınt 
10.48 de h re.ket eden 27, 14,05 tc hnrcket eden 33 ve s&nt 19.45 tc hare
ket ccfon 45 No. 1ı Bıınliyö J;ntarl rıntn, görülen lUzuma binncn l.1.043 
tarih!nd~n tlb&rcn ı letilm.yeccklcrl aaym hıılkunıza ilim olunur. (2648) -· Devlet Demiryollar% ıoı No h yolcu tatl!es1 ilcrctlcrl 10 İklncll•n· 
nun 1643 ten ve İskenderun Lırn nı hammallyc tar!fcsl 1 Şubo.t 1943 ten 
muteber olm k nzru-e dcP.istfrflmlştlr. Fazla tz:ıh:ıt !çln istasyonlara ,e-
y \nkarada Ticaret \•c H sTlnt Dı:lrcs'nc m lracoat edfimesl ( (:!G43) 

ltrtanbul lkincl lfth memurlu!jundan: 942 29 - Müflis G<>zcm E k -
nar! ?;cgrln L!mttctl Şirketinin Konlnınfo•o mcscl~l hnkI,ında mercl.n 
kararına ıstlnadcn alucaklı1ar toplantısında Şlrlcct Ort:ıklartn:ı vcrilm 
mclı!l bitmiştir. 

tnas İdare ıı::nlarıntn mahkcmcilcrdc münferiden m ayı temsil etme'. 
sol~'1!yetl "crllm~ !çln tekrar nlscnklı!arm topl O.'ll< !Yn lüzum görül
mt1 nr. Gere': Konkurdnto meselesi \"C gcrckFc idrre nuıln ının mosay1 
muhnldmde mfulferldcn tem il ctmcılcrl .,ıılah yeti b;l<;kındıı bir korar ve
rilnıcık uıero alıı klılartn lG.1,043 Cum rtc i C(lnG f ~t 11 de ci !rede 
hr.ı:ır bulunmolnrı ilan cbnur (7&321) 

KARAR HOLASASIDIR 
Mmt korunma kanununa muhalefetten Bale tta kl5pru blnas1nda Mıh·· 

~elposa caddesinde 116 numarnlı dQkt,.tmdn te-Lgahtarlık t cnrctlyle mes
Cltl Yorgi oğlu l\:ozma Yufo •lu haklcın<fa İstanbul Birinci milli korun
ma mohkemt'Sinde cerey:ın eden mııhkcmcsi net!ces"nde suçlunun fiili 
snblt olduğundan Mlllt korunm:ı kanununun 3112 59/3, 4 \'e 63 Qncil ve 
T. C. K. '16 et maddeleri mucibince on tim p:ıra cezası ödemesine ve O..'l 

d5rt gnn mtiddeUe dUkkf.nmın k::ıpn llmn ınn ve büküm k t1lt-Şt ğin
do {lcret! suçluya nit olmo.lt Uzere kıırıır hOl~ .. asının Tnn gazetesinde 
ncsrlne 24.7.!H2 tarihinde karar verildi. (::585) 

ISTANBUL DE TERDA LIGINDAN 
thtrk~ 1}43/385 
Mensucat Santral 'I'ilrk Anonim tırkctl 400 bin Ura c.rm::ı~!:in! 

temSll etmek üze~ çlltanıcaıtı her biri 100 Ura kıymeUnde 1 numarı:dıın 
600 num:ırnyıı akd21r 500 ve beheTJ 1000 Unı kıymetinde (l) numaradan 
150 numaraya kadar 150 va ke:ı:o her biri 2000 lira kıymetinde 1 numa· 
radan 100 numar:ıyo kad:ır 100 det ld ccm:ın 7"0 odet hl c "f:Ilcdinin 
4400 Ura damga rCJmini 23.12.942 t nhll \C 1546 215 06 ~Ilı m 1 bu 

CENAZE l\IERASII\11 
Tıbbi ~beplcrlc gerl kolan Ham t 

Narin eşi 

Zehra Narin 
in tcdfü mcrııslın! bugün Kadıkt:ı 
Osman o c mllnde öğle naınum 
mntczı ip M"a cd lecektir, 

ÖLÜl\l 
Ordu Meb'uru ve Scrvetifilnun 6C -

bJbi AHMET İHSAN TOKGÖZ Paza 
gcc De ·ımcn deredeki e\'lnde ve-
fat etm t.;t. V iyctl mucibince D 
ğlrmend re k brMnntn dclnedll 
ce t r. 

Üa1<11dıır Tapu alcll mulıafı:ıtlıftırı 
dıın: Boğazftlnda Kuzguncuk mahal 
lesinin e ki Ynğcl yen! Bnhçe aoka
tındıı Mln eskl yen! 13 kap! numara' 
ev\-elcc arı;a halen maa bnhç blr h 
nenin tmnammın mutasarnfl Kayll: 
t'l !sUfandan o~lu Tanaıı ile J::tn H 
rfüUy:ıyn ve Tsna~n fevtiyle kız:ı Fo· 
t!yt ve JJarikllynnın da fevt ylc kı 
Tcodorn nı:mlartmı lnUkalcn tapu. 
te'"clli talep olunmaktadır. 

Esasen tapuda mtıscccel Olmaıham
a:ın ~cnetsi'l'! tasamıtot ahkAmtn 
1!'115 saytlı konun ve tatımatnaınelerl 
hOkQmlerlne 1töre yen!den taJ>U78 tcs 
clll Ifü:ım gelen bu ıtayri menkulün 
cıuretl tnıı.ırnıru hakklndn 19:13 senc
~ı İk!nclkftnun oyının dokuzuncu Cu
mtrtesi günO moba111nde tnhldkat vt' 
t hdldl ve mcsahası icra ktlmaea~
d:ın tıuraan baskaca nlftknl tasamıtl
vcsl olanl:ırın vcsaiklcrlvlc ıynl r.Ur
mwnJnde bulunacak Tapu memtını 
M veya daha evvel UskOdar T pu 

öt muhatWı~na fsUda fl mtı:ac t 
rlmelcn tlAn olunm. 

zurnu ·ıtın olunur. (2GG5) 
ı oldu unu 'l:C: ki •e buhr nı dolııyis"y e Am r'k 

t t "i rı' n ~· c\en bo cıı<' ütuı :ılmıy l;-ı r . S.ıhip 'c ::\(•<;riy:ıf Mıiıliirii· Unlil T,\ıtri Dilt'diint\l 
m•ık il ndc Ddtc- darlı!· 'cznc nt- yatrrtlrn10,•ır. 

ı.::eyf :;t-t d rn"n resmi konun ınun 39 un u m ddc l tıU mıilne t vr -

KAYIP - 1stanbu1 emniyet mO
dQrlülQ d!Sr'C!ilneO tubedeıı aldıOJmt• 
20/330 numırulı Otamet tezkereml:.1 
1:t?YbctUk. YenlsinJ altıc tımndan 
hOknıü yokttlr. Bu~r tebtulstnd 
l\fllmln Ktrcnlı ve Fahtb"e, Itab b(> 

Mıimin. ı\ydenlz Kırcalı c•m cd r., l Ataı • fırm •. n tlitı4nleı:rnizin r. Ga1:ctc<ihl.. H' ~l·~l'İy:ıı '1. L. ~· T:\X i\Iathdc\!.'11 1.:111 l, n olunur, (2662) 
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~·WU-iLU a ÜDCÜde 
r• zirai 1 ıl.c )'le llle'fflll ol 
IDllk iUere bir m-aat arqtmu lıl 
on. d!ien ukil, mubafua •e uır• 

Be701lunda Alacnmll karıı 
.anda aiti Buna ,eni Ahududu 
•e Ab'on 80kaklan ve Al7on 

eçidl knfelerinde alta dQkkln 
.. bet da re1 tanı klair ...... 
)'etle metin apartman acele satt 

ı1e metıul bır HU7i arqtırma bti hktrr. Eski Bursa. Yeni Ahu 
ron, bır de sıdalann ıubbl eart an dudu aokaJmcfa 18 No ya mO 
üaarinde tetkibt yapan 11hbl lltaftır 'z t I 
illa bürosu lnırulmqtar. Ba dört 1 neu 
blro lritblrlari.71a ıemuta bıalaııarak KAYIP - l'Wbe erkek Uaesinden 

;ahpr. :.1:" .:::m:m: d~=.:rı::: 
Doktor l>namond'u erqiD'ma btl rlf mild0'1ftıtOnden verilen muadelet 
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ra Nasırın raama 16tllrilldflk. Baalt. kOmlerl 70ldur. Mabut olJa Necdet 
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YERLi MALLAR PAZARLARI 
MÜESSESESi MÜDÜRiYET i N DEN: 

Saym lıtanbul halkma yapılacak ikinci pamaklqteftlat için mahalle hirliklerinee 

TEVZi KARTI DAGITILMAKT ADIR 
Henilz tefti karb aJanuyanlann nflfus cüzdanlarlle blrlfkte atlratle mahalk 

birliklerine mtlracaat ederek tevzi kartlannı bir an evvel almaları ilin olunur. 
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ac1ımf~ Nesanta pDr bul (lS,25) 180 
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