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td Ekmek, hububat vesair eıyamn dağıtımı 

yardımlarından istifade edememekte olan · 

cok dar gelirlilere 
cok muhlac kimseler icin 

1 DARLAN 1 

DEDİ Ki • 
• 

Mareşal Petain'in 

bana vermiş olduğu 
emirleri yapıyorum 

PETAİN 
DEDİ Ki • 

• 
Fransızlar lôyık 

olmıyan şeflere 

itaat etmeyiniz! 

ardım (areleri üşünülüyor 
Sizlerden 

Vatanımız ve 
mareşalimiz için 

itaat istiyorum 

Şimdi Bingazi'ye girdiği sanılan lngiliz ordusundan 
iki tank - Köşede General Alexander ve General 

Montgomery bir arada 

Vazifeniz 
müttefiklere 

mukavemet 
etmektir 

ükümet bu vaziyette olanları araştırıyor 
111 Öğrendiğimize göre, &kmck ve ek· ı rını almış bulunRn mütekait yetim 

• 11111111111111111111111111111 meklik hububat ve saire _eşya !e nıad- ve dul gibi mııhtRçların ade~lrrinln 

1 
• • 

1 
• delerin dağıtılnııısına daır talımıı.tna- ı kllçıık ve buyiik olarak sıkı hır kont· 

O'I Yekıllen Heyelanın 1 ~·e _şunıulii dışı.nda kalıı.n _ı;ok dıır ge- rol al_tı~rln leshitlni ve hildirilnıesi'.ll 
Jırhlcr ile çok ınuhtaç kınıselere ya· lsıcnıı tır. 

d•• k• f 
1 

nf pılllcak yardım üzerinde de ll!ikumet. Toplnnıırıık bn rnkarıılıı.r, eldr rnrv. un u op a ısı çc tetkikler yapılmaktadır. cut iıııkl'mlnra gllre kabınıln her hangi 
Ticaret VekUcti Vatillklrre ır;cin- bir > ardırn yapılnhilmes[ne esas tr, -

dcr<liii hlr ttı.mimdf', hu ıı;ihilcrln ve kil etmek fizere goz onıintle bulun
bu ar.ldıı vaktiyle on s~1dlk mıııı.şl ı-. durulncaktır. Ankara, 19 a.a. - lcra Ve

ll~ri Heyeti, bugün Baş -
kalette Başvekil B. Şükrü 
racoğlu'nun başkanlığın -
toplanmıştır. 

ııııııııııııııııııııııııııııııııı 

t'\laya 
Plınan 

öylü 

Varlık Vergisi 

mükelleflerinin 
gayrimenkulleri 

kanuni teminat 
hükmündedir 

Ceza>İr, 19 a.a. - Amiral Darlan, Ct'• 
zayir rad)o~unda hu akşam hir nutuk 
5Ö)lemi~ ı.e dcıııi~tir ki: 

Arazilerimizi idarede de' am ooeceğiz. 
Benim rolüm nıüşıerl'.'k İ)ilijiinıiz için he-
Jefimiıi ta) in cınıclc olaraktır. 

Uuı;iin ilk ı!l~n~dmi >aıııyor ,.e sizlere 
ilk ıalinı;ıııını \('rİ}orunı. Am~rikan ma' 
kamları ile anhuma halinde üzerime al· 
mış bulunduğum )uk•ck komİ<er •-azife· 
<İ, nıarc al Puain"in crh~ıçe fikrini 
ifnde edcrrk 'C Fransa'nın hirliğini .e 

<Sonu 4 tınctı s:ı)tarla) 

Falih Rıl kı Jt T A Y 

~~i tehirleri soyup Türle Yübek Sıhhat Sul'll$ı dün saat 14.30 da jehrimizde Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Vekilimiz Dr. Hulusi Alatafın reisliğinde açılımı 'c ı;ündemindeki maddelerin 

Kahire'ye göre 

Bingazi cenubunda 

temas 
başladı 

Bingazi'nin mukavemet 
etmiyeceği samhyor 

Kahire. 19 a a. -- Orta.ş(!Ik Mllt· 
tcfık Umumi Knrargfıhının tf'bllği · 

DUn, Sehlzincl Ordunun ileri bir. 
likleıi Bln~azl'nln cenubunda dll.ş -
mania temasa girmişlerdir. 

Bingazi'nin mukavemet 
etmiyeceği sanılıyor 

Kahire. 19 a a . - - Buraya ttekn 
son haberlere göre, Britanya öncU 
kuvvetırri Blngazi'w• henüz girme • 

(Sonu 4. ünctl sa.ytadal 

;rıne milyonlar akıtmıtız. 
L_1Ye kadar tarlada almtet"i 
."UWlekten. ba.fka bir feY bi:l::n ve zahmet çekmekten 

Tapu ve Kadastro Umum Mü<lurlil
ğu 'lavıı 11111durlukleriue varlı.k ver
giııfain tatbıkatı müııasebct1yle gayri
menkuller üı.erinde yapılacak mua
nıelenln şekli hakkmda bır tebllg yap
nııştır. Bu tebliğde ooyle dcnılanckte
dir : 
"Varlık vergisi kanuounun hiiktım· 

terine gore bu vergi ile ıııukcllef olan 
borçlunurı aAJ·rimcnkulleri devlet a· 
)acagr.ıa karşı kanuni teuıinat hük
uıiı•ıdcdir. 

miUakercsine ba)lamışur. Yukarıdaki resim jura)a işıi.rak eıdeıo l 
hayı bir arada gosıeriyvr 

Alman propaganda nazm 
Dr. Göbels 
ıunu yazıyor 1 

a hiç bir teye haklan ol
ıuı !'eıçperler, oraklarını 

vara aaınlflar, sapanlarmı 
anlığa çekmişler, giyinip 

fa.rık.ıp ekspreslerin birinci 
ılerine kurulmutlar, şeıhil" 

:ı..ı_'".~a dökülmüşler, karıla
gırınıci amıf terzilere yol

lflar, içki depolarını yağ
etmişler, ne kadar yaldızlı 

gara vana heybelerine tık
••l~r, tehir bakkallarını ıe
l"aız bırakmıtlar ..• 
';angi memlekette yafJYO
~ .: Gözlerimize kimin göz-
~unü, kafalarımıza kimin 

• 11:'' takıyoruz? Bütün bu re
";,'.1 reaiınaiz alay ve hiciv e
~ !.Yatma bakıldıkta, Türk 
Orunij bilenlerin ağzından 
~1.nız tu göz yatlı cümle çlka-
1 ır: zavallı köylü! 

B~tiin mesele, Hiiıkümetin, 
Ugu~kü fiyat denksizliği için
e koylüye daha iyi bir ka
anç. payı ayırmasmdan ve 
?Praık iatihaalini teşvik etme
~~den ibarettir Ekmek bekle-
ı . . 
-~~iz toprak, bu tedbirler 

1 
Z'Unden, bu yıl, hiçbir zaman 

_madığı ölçüde ekilmittir; 
binlerce delikanlısını or-

'U~a Veren köy, ihtiyarlan ile, 
a ~larr ve çocuktan ile, ekim 
~ tıvaıminde, tarlaya dökülmüş-

. Bununla beraber dar top· 
lc:lı köylünün, yahut, kurak 

en bölgeler çiftçil«inin ne 
adar ağır ve acrlı bir imtiha
RÖğüg germekte oldukları

'8~ hatıra bile getirmiyoruz. 
d 1~aç vurguncunun arkaam
I ._~1• Reınit aleme gözümüzü bi-

--------
Hu teminat hllkmllnUn kra kabili

yeti ve tıçUncil şahısların hukukunu 
nıuhafaza bakımından bu vergi ile 
ınükcllcf olanların ynpR<'akları her 
tiırlll temlikt ve ta.kyidl tasarrufla· 
rrocla varidat idarelerinden sorulması 
vazı'ı kanunun maksadına uygun gö
rü lnıüş olduğundan tapu slelllcri Oze· 
rlrııle her tnrlU temliki ve takyidi ta
Mrrııflıırın icrnsı iı;-ln r.vvelcmirde 
kcvflvcfr ı ali\ kah varidat iılare•in<lı·n 
so;uı;nası hıısıırııın•n., göıönünde tu· 
tulnıası ltızımgclir. 

C. H. P. idare 
Heyetinde 

Cumhuriyet Hallk Partisi 
Umumi İdare Heyeti dün 
haf talık toplantısını yapa -
rak görüşmelerde bulunmuş 
ve gereken kararlan almış
tır. 

ISTANBUL'DA FECİ BİR KAZA 

Bir banliyö treni 
4 vagonla çarpışh 

8 insan, 68 sığır öldü 
İstanbul, 19 <Telefonla> - Bu sa

bnh Erenköy'dc mane'\Tll yapan m.'U'
şandrz treninin arkasındaki sııtır yük· 
lü dört vagon frenleri açılarak katar
dan aynlmış, tnlslı olan hu yol Uze -
rinde Suadlyc kavsine kadnr ilerle
miş ve burnda durmuştur. Tam bu 
51rada Suad yeden Haydarpıışa'ya ha.. 
reket edoo banliyö treni Jravsln ya -
kınlannn kadar fazla slirntle gelmiş 
ve öndeki dört vagonu pek kısa bir 
mesafe lclnilc göN:'n mnıklrrlst treni 
durduramıynmk hu vaı::onlann u~tü
nc blndlrm ~Ur. Çarpma nMkcslnde 
lokomotif yoldan çıkarak devrilmiş, 

Son dakika 

dört yük vagonu ve lokomotife bat
h yolcu vagonlarından fü;U ~ ioe itfr
mlsler, aynca lokomotiften çıkım a
teş yolcu vagonlanru tutuşturmuştur. 
Yangını söndürmek ve vagonlftrln 
lçlnıle ve altmdn kalııın yolculan cı
kamıak için Haydo.rpıışa ve Kadıköy
dcn itfaiye ve sıhhi imdat eklpleıi 
gclmlştlr. Knzada sekiz kiŞJ ölmils on 
Od kişi luı.rıt ve 8b'll' )0araJanmıetJr. 

Yaralılar hastaneye kaldınlmışlardır. 
Dört yük vagonunrlakl 102 sığırdan 
da altmış sekizi ölmüş 12 si yaralı 
olml}k üze-re 34 ü kurtanlnuştır. Tah
kikat devam ediyor. 

Alınan Propoganda Nazırı 
Dr. Gobbels 

Duşmanın 1 

muvaffakiyeti 
cüzidi.r· 

Bc.rlin, 19 a.a. - Alınan Propa.. 
ganda Nazın Dr. Göbels .lıa:ft.alık 
Daa Reich mecmuasına yazdıtı bir 
baıımako.lede §Öyle demcktedirı 

İçınde bulundueumuz harbin eu 
ııon iki ay zarfında muazzam inklııaf
lar göstermi3 olduğU ıttiı>bo a-öt!lr. 
mez. Harp oiındi pek yakın bir za
man önce olduğundan bamba§k& bir 
manzara göstermektedir. Yeni ufuk
lar açılmıo, ycai tehlikeler bellrmiı 
ve her an tahakkuk edebilecek yeni 
ihtimaller ortaya çıkmıştır. Hiçbir 

---------·-----ı harpte mUabet oansların devamlı o-

1 

larak bir taraf ve menfi uruıurlann 

TUNUS 
MEYDAN 
savaşı 

yaklaşh 
Bu harbin en büyük 

hava savaıı bekleniyor 
CY8Z1S1 3 tlııdl sayfada) 

- ( Yazısı 3. cü sayfada )-

diğer taraf için mevcut olablleceti 

l llerl sürülemez. 
"Son zafer için yapılan 

1 

mücadele bir med ve cezir 
kanununa tabidir,, 

Doktor Gö'b<>ls maıkatesllle teY
le devam etmektedir: 

( Sonu 3 üncü sayfada ) 

M. Çörçil 
Harrow okulunda 

bir nutuk 
söyledi 4:,1 ılı,tinniyoruz. Biraz yÜzÜ 

t~t':'."lerin ferahlığmda, adeta, 
.,.._

1
un buhran darlığmm kay

Jcii i:; aramak utiyoruz. Cün-
d • YÜz, köylü yÜzÜ, bize ========== 
d •11n.~ san, artmalı ve yeis için· 

, 
Londra, 19 a.a. - Harrow'dllci esl<.i 

mdctebiııde bir hitabtode holuma Bq
vekil M. Çörçil derni,ıir ki: 

e Rorüntnüttür. Onun benzi
ne b" ıraz kaın geline, damarla-
l'nn~zm bo~lacağını mı zan
:?,d•Yonız? O biraz sevince 
U~rae, karalar mı bagwlıyaca w 

l"U R~nıız vehminde bulunuyo
z. 
Milyonlarca nüfuslu binler

ce k"" oyde her şey bulunur, vu· 
kan da olur, saklıyan da olur, 
f aç.ıran da olur, hepai olur; 
n~.kat bunu, birkaç yüz bin 
l Ufuslu •ehirlerin vurgun, hiy
de ve fesat nisbeti ile kıyas e-

ecek olurııak, ancak doyabil
lnek icin giinrfe virmi dört aa
•.t çırpınan bedbaht rencperle
l"tn Yekununu tasarlıyahilirsek, 
~up vilayetlerinin, Karade
~rz kıyıları halkının, ,uracıkta. 
I> nkara'mızm burnu dibindeki 
•zı kazalarm hububat duru

lll11ftu öirenebilaek, Hükümete 
(8onq 4. QDc4l ~>. 

Bir Moskova 

haberine göre 

Sovyetler 

mühim bir 
zafer kazandı 

Moskova. 19 a.a. - Neşreclilen 

bir hususi tebliıt', sovyet kıtamrının 
Vlndiknfk:ıs ynkınlnnndn milhlm bir 
zafer kaznnmıe olduklarını bildir -
mrkteılir. Almanlar 5000 ötu ve <:olt 
daha bUyUk sayıda yaralı vermie -
terdir. Almanların kayıptan arasın

da 140 tank. 22.350 kamyoıı, '10 top 
.yeulre vanllır, ı 

lngiliz hava taarruzlarmdan 
1 üyük h a sar 1 a r gördüğü 
anlaj1lan Cenova limanı, köşelerde bir İngiliz bombar. 

•ıman u~lı ve Cenova' daa bq/ıa bir manzara 

Jngilıere karanlık bir dmr geçirdi. 
RugUn dahi kendisinin hirçok tı:lılike ve 
hayal Nlcutu ile kar,ıl~ası mümkün 
itıe de lngi here hu karanlıktan gittikçe 
sı)rılnuıkıadır. Buna rağmen, si:ı.i &ftTIİn 
edebilirim ki, her ay daha faz.la bilgi, 
iıimat "'e kuV\ct ile ilerlooıektc)'i:r.. Ay· 
dınlığa ka,-uşacağımız gün mutlak gele· 
cekıir. Maşalcmiı bir kere yanıoca aruk 
i>nmiyecekıir. Kuvvetli silih ve ordu· 
!arımız var. Donanmamız ile hava kuv· 
-erlerimiz de lrudreılidir, Daima muvaf· 
Cııluyetle ilerlemekteyiz. 

.M. Çörçil, mektebin bir müsanıeresİftİ 
dinlemeğe giımi~ ve bazı yerlerinde cn
mklarla bcraher ~arkı 5'1ylcnıişıir. 

Bundan sonra haşvdr.il talcbe)·e demlf
tir ki: 

Bundan iki ~ne C\'\'el sizleri :riyareı 
etıiğim zaman günler çok karanlıktı. O 
raman, bu zorluktan nasıl )oenmil«e
ğimiz belli değildi, fakat rüriimüzun akı 
ile çıkmağa amıetmiştik. Şimdi, dünra· 
nın her köşesindeki milletlerden müte
şdc:kil bir birlik kurdulc. GeçmiJ(eki hl· 
diselerden örnek alanık ...-. cma· 
'*1c ~ 

Berlin 'e göre 

Karşılaımak için 

hazırlık 
yapıhyor 
Vurulacak darbe (Ok 

kuvvetli olacakf11 

Vichy, 19 a.a. - Framız Devlet ReW 
mar~I Petain, bu akşam radyoda f..
sızlıu;ı qaj;ıdaki hitapta buluoınUl(UI': 

Fransı2lar, 
Bir yabancı devlet hizmetinde hu~ 

bazı >'İiksd: suha> lar, emirlerime itaatt89 
İmtina etmişlerdir. 

Afrika or<h~u gcnc.-ralleri, suhaylar1, 
cmqları ve erleri, 

Li)'lk olmı}an bu şeflere itaat etmeyi. 
niz. Si2lcre lngifü • Amerikan rec-avi> 
züne mukavemet emrimi tsrarlıyorum. 

Trajik •aatlcr ;aşı~ru:z. :Zıhinlerde 
karışıklık hüküm !IÜ~kteıdir. Silleri 
himirfni~den ayırmak ve uyıflatmaktan 
haşka bir hcckf güaniycııleri dinliyor
SUOU7-

Hakı1m ~ basittir: ayn ayrı hepini. 
den i•teıdiğim di•ipline tabi o~ 
memlel<etini7.İ tehlikeye koyar.onı1. 

Berlln 19 a.a. Bug{inkli alman Fransa'nın menfaatine olarak, altf' ,,.. 
resmi t<.'bliğlnde h ldlrlld i':ıne göre,· .,ifcsini gördıilme5i için ms 1.aval"im 
~ll'f'nnlk'te almM '\(' ftn]yan kıtn}an 1 Hllhiyctlcrinİ artlrtnl)a karar venfim. 
dil manin teması kesme har<-kt>ilerl- Birlik, her umandan :ıi')-ade e11.emdir. 
M d<.>,.nm l>fm!şlerdir Almnn seri sa·: Rmberiniz ol k kal 
\"aş uçnklan nüşnıan T.t~h!ı keşif ara- • . ar:- ı')'Orum. 
balanna ve her neviden motörlO va-1 Bır tdc: vnıf~ız vardır: itaat etmdc. 
sıtalanna tam isabetler kaydetmlı- 1 Bir tek hükümetiniz vardır: kmdi<ine 
!erdir. İ idare etmek sallhiyctini -roiğim bükü. 

İngiliz dm z kuvve1lerln<' k~ 1 met. 
mücadelroe Deme sulıınnda yapılan j Temsil ~ olduium bir rdc: ,,.. 

(Sonu 4. üncü 18Yfada) tanınız vardır: Fransa. 

Devlet Reisinden pek 
geniş salahiyetler alan 

Fransız Başvekili 

M. Piyer Laval 

Mrl. Petain 
halefi Laval'e 
tok geniş 

salôhiyet verdi 

Bu kararlara son derece 
ehemmiyet veriliyor 

V.ıctı,y, 19 a.a. - lstlbba.nı.t nazıt.la
amöıın ıebua edlılmı.tır: 

Nazırlar ve mtltrteiaı1ar lT. lL ıea 
ır<ınü ııııat 13 t.e devlet reııııı. ve Fraıı. 
Ma.re&ali Peta1n'611 rel&l1A:1 a.kuı1k ~ 
lııı.ıınuPm1ır. 

Bu topianbdan 90lll'll MaJ'e98l Petala 
""° ~eıaıı Laval'ln imza eWkleri bK' 
u.b&t tuW.lmuıl ve bu zabt.ın remnı _. 
zetede DC9r'dne brar v~. 

Bu z:abUn metni eıuıtur: 

HllılcUmtıt nı1ı11, ~<W ve uıbr1 dııto 
runw anatmıe ve ıımı.a.. Amanıl 

--------------.ı P.!Uın'un Turıus't& ırördUtu VU1We ..._ 

DevJet reı.ıt 8lfa.U)le eaı-ıdıı. Fr•· M 1. H V E R klndalal malQmab b1ıldlnniaüır. 

TUNUS'TA 
bazı yerler 
zaptetti 
Akdeniz' deki hava 

aa'nın hWdlmnınlıt:ı ve vManuı devam
hbtnu tansile devam eden .lılııretaı 

tevJcaJAde hBllcıi ve tehllkelıert 1-ba 
.ıcata.raac Fnınaa'rıın ırecınneıcte C>Mıutu 

milek'Wılere h« J"lll'de ve her an ~ 
~ iclD blr hUkOmet r.-... 
IAzım oıl&n tam ııaJtıhboet.len lluwiıa 

Laval'a venn:ı.ur. 
Mareeal b<lt.Qn hallerde M. IA"'1.rt. 

vManperveri1k ve açılk eörüelilltılUnQ 

takd1r et.Utınt beyan etm1e ve htlk11met 
relBlınln meeulJşetlert kabul huswıım

da ıröetenlA1 Olflaf'Cti övme.wır. 
Hllktlrnet relMl bu tecl anJarda ._ 

terd1t1 lılJmaddan dol&yı. devlet n!WM 
teeelcıkür ve blit1lrı zeicA ve kaJb1311ı1 

~'ya hmnet a.znııtnde ~tunu t.e-

fİIOSU kuneflendiriliyor mtn eanı. ve ~ mern1e1reUD 
lelimeUnl t.em1n eyJemek 1lmld1nde cıl-

Beıi111. 19 &.&.. - ~ br al- ~tunu ııöyJıerruet.ır. 
man aııker1 ka.)'natmdan btlcHrdldltıne Lavaf e verilen en geniş 
aöre. TunUll"ta )"en4 bu.l loeetınler mıh· 
wır 1otaıa.n ta.nı.tındıuı h&d19eııdzce • salahiyet 
ıral edılıın'lıUr. ş~ kadar m11ıv« V\ctıy, l~ a.a. - HWdimet retırlne ,.. 
lotala.n ile lllırD!Z - e.mertıauı bll'l:1kler1 ni sa.lAhlye'ller Vettn 12 numııınılı AD& 

anaındrı. ın-Ohtm bU' ca.rınema olma -1 <Sonu 4. Oncll ~ada) 
( Sonu 3 üncü sayfada ) · 

Günün en mühim hedefini teşkil eden T u n u s ' un 
Bizerte limanından muhtelif noktalara olan mesafesini 

eösterir harta 



1 

t 

• -2-

_ı s_t_a_n __ b-u-~-~ ?_a_ba_l_ı k_b_ol_I u_ğ_u_va_r_! \iiiffllift9I,..,.........,. Ticaret Vekilliğinin 

yeni bir tômimi 

' • 

Taksi ve motorla taşman balıklar, balıkhanede alış veriş 

B fr buçuk Ud rord nher1 İstan
bul sulnnnn tor k nkıru 
durmadan dClirun <'d yor. 

Y1 ı rd nbt'rl görlilm mi$ bollu ta 
akıp ıre en l-Oıikler, h m balıkcıla
nn. hem d Şt"!lllr ha'kının yll7.Unll 
gOldarm k e .kalmıyor, bu "d nlz 
k ulan", meml k t n (;('Ş!Ul > ~ 
form vo fnzJR olnrnk dn memlo
kt't dı nn ı:ond r 1 yor. oralardıı.kl 
ıns an d doyuruyor. 

Bu b lık bollu!:undn, İstanbul, 
n )a:z.ık ki Ank rn'nm ynptıl!ı ırll-
:u-1 yapamadı. Ank rn Bı:- ed y 
ııln n kurdufu so~k havn t.c>s! u 
n.nkaralılara ht'm t ze, hl'm dt' u
CU7. bal k yed rmok l:mk tnıru ver
d ti halde, t nbul'd:ı, balıkl:ır an.. 
c k gllnll gllnllm~ snu lmı:-kte
d r. Gllnllnde tılamıynnlar ISı:', 
k m b r. bclkl de heba olup gldl
yor. 

Her gün yüz binlt'rl ııısnn kllo-
1 rla tutulan toriklerden mOhlm 
b kısmı. Avrupa mem kMl ne 
d ~vndC'r mt>kt<'dlr. Avrupalı mllş
tE-rller, f orlflk \"agonlarln, bunları 
d rhal nlıp nnkl tmen n yolunu 
b ld ık an ıctn. memnundurlar. 

Yüz btnlercc kiloluk b hk, Tür
k )e hudutlarından cıktıktan son
ra kim b , ne k dnr de rl n
m,.ktf'dlr. Bl7Jm, "to k balı ı" d!
H' b raz d:ı Jlımnl eder gibi ı::n. 
rOndilltOmüz hu n ve ynf.lı 
d r z mahlı'.lklannm, bu:rllnkü gı
d z Avrupa'dıı. bütün gıdn mad· 
dC' l'rlnd n dahn ü tün tutuldu~u
n.-ı ş phe >oktur. 

İstanbul su! rındaki hu bnlı'k 
bollu •u, Avrupn mc>ml!'kC'tlerlnln 
b rçok yerlerinde o kadnr cnbuk 
du ulmuştur ki, ş mdl her tnr ftnn 
~le cok parl l!'r ynı:nlmaktndır. 
B lınt'm, bu par! l!'r lrnn;ılam:ı
ft lmklln bulun Uccclc mi? 

1 9l nbul'un fnk r V<" orta ın· 
ruf '1alkı, et fıyl\tllınnın 
her scün btr pnrca dahn nr-

tnn V!' n h Y<'l 170-180 kuruşu bu
kın yllkıı kliği k rşı!;ındn, s mdı 
et yacıı 1 h men h"m n balık. 
in temin ed vor. f hn ı .. aralann
de sn.bahtnn aıc.,anın kadar b la-

r Yazan : \ 

l AH.MET IHSAN j ................................................ 
nnda tn.blalarlyle dolıışan seyyar 
satı<'l nrt kulak urmalıynn fer
yatları glln Sctt ıccc artarken. es
kldenb('ri malı'.lm olllll balık satış 
:> rlerlne yen den btrçok balıktı 
dUkkAnlnn katılmıştır. lstanbul'da 

mdi toriktC'n b kn hemen hlc 
b r balık ı;5rOlmemcktC'd.lr. 

HM' b r1 8-10-12 k lo gelen ve 
blld .,imiz kılıc bnlıkl:ınnı bil gl!l
gcdc bırakan bu hnyvnnlnr, artık 
tM<' ne d ğ d k o il satılıruık
tadır. On on lkl k toluk bir bnlığı 
nlmak her babnyl •idin hnreı olma
d flndan. kilo ile satı d:t:ha pratik 
'Hı d:ıhn <'konomlk ı;örULmektrolr. 

İstanbul bnlıkhanC!SI her gUn sa
bahtan okşama kndnr görUlınc •e 
d r b r l'tl('Ş}ıcr hnllnJ alrnı tır. 
Kayık) rla. motorlarla durmaıd n 
gC'len torlkl<-r. bır tnrn.ftnn açık 
artırm He esnafa satılmnktn bir 
taraftan da hu us1 s~lerle. buz.. 
1 narnk doldurul:ırnk meml<'kct n 
muhtelıf yerlerine gônderllmekte
d r. H m Uız nl. hMTI de b rnz 
ucuzunu aJnr.ık istlym halk da, 
balıkhnncyl doklurmnktndır. Pera
k ndecl esnafa k!ir vc>rmeden, ba
hkhanMlım ucuzm bal k. ancnk 
tor!klC'rl kes mC'dc>n nlmakln mOm· 
kOn oldu •uııdnn humdnn herkes, 
ellnd(' koca koca bnlıkln.rla trkmnk
tadır. Ufaklı bQyüklü C'PCUC?'t! dol
durulmuş toriklerin taksi otomo. 
b !l('rlnc bind rllere.k t~ndıl'iı 1 c, 
6 mdl lstanbul c dd<'' "rlnde sık sık 
gi5r01en nınnzarnlardır. 

Kıı..-ınpl r. et flyntlnnnı nrttınr
lnrlwn, lstmıbul sulannda cörOlen 
bu balık bollufu, vuıı;unculara kar
ii! vurulan yeni bir dm-b<>d!r. Et yl
yı:mılyool('r, mahrum kaldrklan gı
d yı bnlıktnn hol bol nlıyorlnr. To-

kler, bu sene, hayret <!<! ecele ka
d r ynı:hdır. Slm<l!ye kadar bu kn
d r ynlth ve iri! ~ine nlshl'tlr de 
bu kader kllrı>t' ve ll'7Zl'tll b:ılık 
f;ıkmndıfı söyfonmektedlr. 

Hava Kurumuna bağışlar 

Sabiha Gökcen 1222 
..> 

lira bağışta bulundu 

Sabiha Gökçen bir uçuştan sonra uçaktan inerken 
Tilrk Hnvn Kurumu Baaö"'retmenl nifaturacı Hakkı tlı;er 100 er lıra, 

Bn. Sabiha Gökçen Kuruma 1222 lıra Manıfaturocı Jamall Ş rt"1, Ahmet 
ba ış s bulunmu&tur. Hava Kuru • Taner 70 hra, Manifaturacı Recep 
munun bu husuııtakt te ekkurunU Kanıgkan, Manifaturacı Rıza Soy -
aynen aı,ajt'ıya koyuyoruı: ı da,ıı, Manifaturacı Hasan Erıiden, 

Ttlrk H va Kurumunı1an ı Manifaturacı Hüseyin Cınnr, Maııı-
TUrk Hava Kurumu Hav cıhk t.aıuracı Khım Eııın, Manıfaturacı 

Da rest Ba ö retmenı Brı Sabıh Abdurrahman TUre, Manifaturacı 
o ık en Kuruma (1222) !ıra ba~ış - ı Ferhat Edıskan, Manifaturacı Alı 
ı ı ur 1·urk H va Kurı\muııun ~a- Rı Heper, Manifaturacı Necati 
> e ırıe: yUzlrrc enç kanacl y~ - Jo:r una, Manifaturacı Halil Tanık 
1ı erek hızmet ed n Bn. Gokçe 'ın 40 ar lir Maı ıfaturacı Ata Özka -
ınem cket havncılığıııı kuvvellcndır· zan 3;.ı !ıra, Manifaturacı llnblbııllnh 
m k ~olu da bu c nd n alakasını da Tu elı, Mani! turacı Rıfat Ecll!lkan, 
takdirle k r ılarız. Ma faturacı Hiza GU:ısoy, ManiCo.-

D ;_ b - 1 tur cı İbrahim özer, Mani! turacı 
zger agış ar Mt hmet Ahmet Yücel, Manifaturacı 

Havalarcla kuvvetl<'nmek dava ı, Abbas Ungun 30 ar !ıra, Manifatu • 
ırt mln me.oırle i oldu unu çok ıyı racı Kadir Sevinçli, Manıfaturacı 
ku nynn halkımızın Turk Hava Ku. Arif Uğur, Manifaturacı Nazif Öz. 
rumunıı. yarılımları hızl devam et - koc er, Manifaturacı Hüseyin Ertu· 

ek cdır. na, Manifaturacı Nuri Be oğul, Ma-
ON BAÔIŞLARIN LİSTESİ: n!faturacı Ahmet Aslan, Manlfatu -

Ankara : rncı Ze)ncl Knragöz, Manifatıırarı 

ÖZ1:en mahallrsi 19 numnraıla Rı
u na koşar 200 lırn, Çukurhan'<la 
anıfaturlM 1 Ab<lllll.uılır 110 llra, 

Fell 7.1 paşa maha lleı1 ndc 4 nunıaı art 
Fc:v'\1"7.J :>.tanoo ve cşı Selma .M nco 

ıer lira 

.ı Eskişehir : 
~ çırt<'ll'r köy{ı halkı 480 tir ı, A
,.. h <'a lıö31U halkı BO !ıra. Kozknvtı 

U hslkı 72 !ıra, Çerkeıı Ç ıkurh!-
r ha kı 49 lira, K Lvaı-ık halkı 47 

ra. M anir tıır cı Huau '1' h n Ka
ab a><, ltlan fn uracı Hamıt Öl e • 
&anıfaturaca Nucettlıı GQkay, .Ma-

Mehmet Basmacı, Manifaturacı Z~
kerlya Çadırcı, Man!fnturacı Cavıt 
İylo#:'lu 2:S er lira. Manifaturacı Na
zıf Uysul, Manifaturacı Ftılk Aşıcı, 
tanif ıturacı Zekeriya Erten. Ma • 

nlfaturneı Sabri Akt~. Manifatura
cı Hasan Tahsin Tarı. Maniftı.tura -
cı Halil Cerit 20 şer lira, Ayrıc bir 
kısım vatandllflar 200 lira. 

Edirne : 
Abalar koyU halkı 267 lira, Sile· 

oğlu köyll halkı 237 liıa, Geckınli 
koyU h lkı 213 lira, B Gerrltllı 'kö. 
yü halkı 182, Havsa merkezi 167 li-

Ankara BelC'd ) n n y ptırd fa 
formt bazhane, ankar ıln.ra balığı 
hem ta.ıc, h m de ucuz ycdırmcl< 
fırs:rtıru verm tir. Tor! in k osu 
burad 50 kuruşa satıl rk<'n, bura
dan Ankarn'ya gönderilen nynı 
bnlıklann ornd:ı ııerıı.lccnde olnmk 
45 ku!"U$!1. sntılm ta oldu unu 
gazN rde o '.uyuncn hayrette kal
dık ve tl'skil t kudretin n nl'lc>re 
mukted r oldu unu nnl dık. Bu n· 
kil şartlar için e ş di bOyllk öleil
de bir b k kon ne fabrikası 
kurmnltn belki mktln yoktur, fa
kat Ankara B loo ><"Sin~ yaptığı 
g b b r so k havn d posu > 31>tır
mak da milmkun dC' 11 mid r? 

Torik akınının dnha ne kndar 
devam edec.-e ı kest m yor. • e
nc-lerd nbcrl b ık nvı c u rnsan
lar b le bu bolluk karşısında ~ 
mışlardır. F kat herlınlde bunun 
bir sonu g lecektlr. lşte o vakit 
torik! r bnrbunyn seviyesine yük
selecek, kllSal>lar da büyük blr ra
kipten kurtulmu., olacnklnrdır! 

ra, Yolageldi köyü halkı 164 lira, 
Osmanlı k6yil halkı 148 lira, Değir -
men Yeııiköy köyU halkı 147 lira, 
Musabcylı köyU halkı 146 lira, BU
yı.lk DoUUk köyU halkı 112 lira, Kn.
rakasım köyU halkı 88 lırn. LnUipa. 
ga köyü halkı 85 lira, Çeıımeltöy kö
yU halkı 82 lira, Kuzucu kl!ytl halkı 
71 lira. Çukurköy köyü !r.ılkı 71 li· 
Ta, Mtıratçalı köyU halkı 71 lira, 
Donbay köyU halkı 70 lira, Orhıınlyc 
köyü halkı 70 llra, Bakışlar köyU 
halkı 51 lira, Korucuköy köyU halkı 
65 lira, K. Dl!llUk köyü halkı 57 n. 
ra, İğneslköy köyü tr.ılkl 48 lira, Ku.. 
lubalık köytı halkı 45 lira, Çatma 
kl!yU halkı 44 lira, Kalkans0ğllt ko
yll halkı 44 lira. 

Bolvadin : 
Çıttllk koyll halkı 392 lira, Dere

çinc köyll halkı 802 lira, Karamılt 
köyU halkı 287 lıra, ):nk senek köyU 
halkı 162 lira, Dorl köyU halin 152, 
KUc;Uk Karacaviran köyll halkı 146 
lira Cumhurıyd kl!yU halkı 1211 lira, 
Do;t köytinden Ali Duran 100 liı:.a, 
Çukurçak köyü halkı 96 lira, Şenııık 
köyO halkı 89 lirn. 

Alaşehir : 
Dc1iler koyUndcn Cemile Sezer 

60 llnı, Killık köyünc'len Suleyman 
Ş!nar liO lira. Kıllik kl!yunden Ahmet 
Aslan 31 lira. Killik köyünden MaUll 
Gazi Ahmet SUnğU 30 lira, 

Davas : 
Kızılcıı.bölUk nahiyesinden Ali SO

leyman Yrnıçeri 50 lira, Kızılcabö • 
IUk nahiycııinılcn Mu tnfa u'xakgt • 
den 40 lira, Kıır.ılcabölllk nahlyesin· 
ılm Bekir Doğu 20 lira, Kızılcabö • 
lUk nahiye 'ndcn Ali Kurşunlu 20 
lira, KızılcabôlUk nahlyesinılen $em. 
si Mestan Tolas 20 lira. KızılcabölUk 
nahiyl'sinden Abdurrnhman Tclaıı 20 
lira, KızılcabölUk ıınhlycııinden Os. 
mım Ulubaş 20 lira, 

Ayvavlık : 
KUçUkköylU Şerif Uzun 35 lira, 

KUçUkkiiylU Mu tara Yılnıaz 28 l~ra, 
Klic;Ukköyhi Salim Gençel 25 !ıra, 
J\llçUltltöylU tuh rrem Çetin 25 lira. 
KUçUkk(JylU Bekir Akın 20 lira, KU. 
çllkk5ylU Hayrullah Erbll 20 lira, 
KUçUkköylU tlzeyır Yılmaz 20 lira, 
KU~ukklSylU Nnhut Yağcı 20 lirtı, 
KUçUkkoylU Hasan Yaman 20 lira, 
Ayrıca b r kısım vatana;,lar 20 lira. 

Aydın: 
Ömcrbeyllden Necip tz.mirli 25 li

ra Bozkoyden Mehmet Gtlnlu 20 li
ra'. Koçarlıdaıı Şevket Tımor 20 lira, 
Dampınarılan Mehmet Çalıııkıın 20 
lira, Ayrıca blr kısım vat'ancla,şlar 
155 lira, 

Edirne : 
Uzun Bayır köyU halkı 3D lira, Su 

Akağacı klSyU halkı 3 lira, Saksa· 
it n kliyil halkı 34 lirn, Çömlek ltö • 
yll halkı 33 !ıra, Hasahtığa kö\ U hal
kı 31 lira, Sarayakpı.nnr köyU halkı 
31 lira, Hll eyinpınar kl\vil halkı 21 
lira Tllrk Havn Kurumuna baf:ışla • 
nıı§lard~ 

--!( SODU vnr )-

Yağmur 

altında 

Ankara! 
Ankn.rn'da bir don.iz ıklimi başladı. 
Eski AnKara':>'l bilenler, onun ık.ilmi

ni ynkından tanıyanlar bu ııöa' 
hn.lc verccclclerdlr. Anknrn'run ya
zında eski ~1 yanığı, knvurucu 
rüzt;Ar ,.e cnk .kalmndı. Ankara
run .kışı nerede ise portakal ~etiş.. 
tıre<:ck Jmdıır uysnl bır hal aldı. 
Hclc ya,ımurlar, bir s:ıhil GChrinc 
blr orman böl • ne d rccs..ne 
bol vo zengin sağruı:ıJdıı.r h:ıllndc 
yn,at)OT. 

Bu mC\&mde, lstanbul'u veya lzm.lr'i 
nndırnn k p:ılı. donuk vo ı;lsll gün
ler iCtndl?>ilz. Sanırsıntz kl kıırşı
nl7.dnkl bu unun ardında J)<kmcn 
sırtl n de de cmrıuca. tcpclc.rl 
vardır. 

Fakat, şu cnnlc.rcle, şu rutubetl.1 kah· 
pc so uk yerine eski Anknra'mn 
donduran fnknt Utretm )en mert 
so u •unu nrnımık ı;ınd ki nimeti 
b!lmcmek mi olur dersm z! 

Hııvnnın rutubeti olmrrsn Ankaın )at;_ 
murun .ke)!uu çıkaran tek Tilrk 
şehri olacak .. Yn mur Anknrn'dn, 
di ·er blrcok şehl:rlcrlm" le oldu
ğu gfbl dı.z k pnğınn kadar çamur 
\ eyn ııel b kını b r f<'lı\k t dernek 
de ld r. Yn ·mur, nsfnlllnn > ıkı -
ynn. cltAlıyum, tnmlnnn tozlu yap
r ıd:ırını tcmlzlcyen onlan yeşil 
eden, bir kelime ile s hr n p:ısmı 
silen, yaz •Unlcrlndc Be <'dlyC'ye 
yardımcı titiz bir ev kadınının 
hnmnrııt el d r. 

Onun için Ankara, yağmuru bekler 
ve s ~er. Fakat bazı (mi baskın
larda y mur, s z1 sokaıkta yoıkn· 
lar.ın hal nlz haraptır. Sığınacnk 
dam altı bulamazsınız. S hrlmlzde 
eski )llPtlanmızın sokaklara ka
nnt geren çatı :ınndnn e r :>ok
tur. Evler bnhce ortasınclndır. A
pnrt:mıı:nlnr dlb n" gölge vcrmiyen 
mumlar halindedir. Yn tamdık bir 
kapı c:ılm 1< Ve>> b r dUkk na sı
ğınmaktan bn ka carc> yoktur! Dt>
rC'k('t versin H<-l<'dıyc>nln )"apUğı 
otob s durnklnnna. C dd n 'bu 
dumklnr sclırln büyük blr lhll>a. 
cını karşıladı. Hc>lc bu mevsimde 
o cıntıhuın aıtıno. ııı[:ınnnlnr bu 
dura'klnnn dcf;crinl b r knt daha 
nnll\Orlar. 

Fnk.nt bu duraklar hcnilz şehrln her 
bölgc>slnde ihtiyacı Jcnrşılıyncnk 
b r bollukta de dır. Bu yUzdc>n. 
Belediye, malzcme ve stl pahalı· 
lığına rnğmen bu yıl dn şehrimize> 
b rçok kttpalı durnkl:ır dnhn ika
zandırdı, m<:'rnnunlukla llf:rendl
l':ımlze göre yeniler nln !nS861nn 
da baslanmı t.ır, bnzılan da bnha· 
ra kadar Uımııml:ınncnJ<l1r. C be
cl'dc oturnn b r okurumun anlat· 
tl~na göre, burod:ı bir iki tane 
kap:ı.Jı durnk varmı . Büyük ka
labalık toplıyo.n Dör)olnı'.izı, Kur
tulus. Hnstnne önU durnklnnnm 
da !knpnlı hale konmnsı \>UtUn Ce
bcd halkını se11lndlrecc>k ve bü -
yOk bir sıkıntıdnn kurtarncakmış. 

Hslkn hlzmeU kendlshıe ann prC'n P 
cdl:nen Belcdlyemizln, ccbecilll<'Tln 
bu dUcl!lnl )'C'rine get.lre<:eğinl 
kuvvetle umuyoruz. 

Sabaheddin S ÖNMEZ 

ÇAGRI 
* Dahiliye Enı.:ümeni bugün Heycd U· 

mumircdcn sonra roplaııncaluır. 
'(:( Dıvanı M.u'hascbat Encumeni bugün 

saat 10 da toplanacaktır. * AdJi>c Encumcni bug{in Umwni He
)"CI içrimııııdan sonra rop!;ın~-ıır. 

"/:( İkıı at Enc:umcni bugün Heyeti Umu
mi~cden sonra saat ıs.30 da copla· 
nacaktır. 

İaşe yardımından 
bekçiler de faydalanacak 
Sclıir ve kasaba sınırlan içinde emni· 

> c t ve 8Sll)'İ$ işi ur inde polis ve jandarma· 
)'3. )-ıtrdıma birer unsur olarak ,.aı.ife 
gören (1lr$1 '\e kır bekçilerinin de rnc· 
mur ~e mü.stnhdemler hakkındı taıbikı 
kararlaşan inşe tcdbirlcrindco aileleri) le 
birlikıc b)dalanm:ıları kararl~mı~ar. 

Dr. Kırdar şehrimizde 
İsi nbul, 19 (Telefonla) - Vill 

ve Belecllyc Reisi Dr. LtH!i Kırdar 
bu ak am ekspresle Anluıra'ya ha -
deket etml§tlr. ı 

Devlet yardımını 
kimler alacak ! 

Tiknrot Vele iği v <S'O >"llJ>Utl 
btr tamndo Hilldlmet )'m"dımından te.s
d.1..lruuı.cakl:ır hnJdandald tcrcddütlcrc 
oovıı.p vcmıek:taUr. Bu tnmim1 e.şnen 

aşa(tıyn koyuyoruz: 

'".fili ctlmctto cıcn<>.k ve elcınc4cl'.!k hu
bubat ve sıı.tr eşya ve madde rln dnJh-
1.ılmıısuıe. datr taıım:ıtn:ımc", bu mev
zun tıuıJWl< ('(len bütün l.s!cııln ta.tulk 
teki crtn1 kaU ol:ırok tayın ~l hal· 
de, b:w yer erde hak s:ıhtıı cMn!n tcs. 
b U hususunda hnrelroh knmm;ını 

bülcümlcr!nc dasruııl;ı.mk tc1'51rlcre >'Ol 
acıkh{:ı ve czctımlc tnMrruı.tnruncntn ~
rtncl mo.ddcstnin on be$inct lıknısırutn 

adı ~ "bcSlcmb'C mCt'bur oldutu 
klmsclcr., tatrtrt şUmu ne ı;rtrenlcr l<:ln 
:.ıı.s hnddl boh!tı movıt\IU olmadıtı hal
de > o h:ıddl vcsıı.cıı~ b.ı.zı kimselerin 
h ki rmın t: nınmn.dıtı hn.bl..or lll.nunak
t dır. 

tüt aı. t ve duU:tr da dahil olduinı 
h ide ~en!n birinci rnaddcs1-
nın eUmulüne bUtiın ldmııc!crlc bu:n'laro 
mcsnuıı karı, cv'lf\t, anne, btlYillk anne, 
kız Jcar<lce ve tonınl nıan tıcınnnarn 
münderec t nazıımn a c :t: 1.-ım

fınıl:ın taşe o unanhlr umumi 6\U"ett" 
hak ııahlbld lcr. Blınnenal<'J.11 taltmıı.t -
namenin mutl 'k 'llC s:ır:!h ol.'Ul hUldimk!
rtntn tı tmr yotun.-ı 1:1dllnü;ycrck ll)"Tl<!n 

ttı.tb!.k 00'.:l.mCS ni ve k<?Yfl:;ettn vl.lA:rc· 
t~ dahDindckl büUln al::ıkadarJarn 
b ldıh11mcs!ni rica ederim. 

Toprak mahsulleri 
idare meclisi reis ve 
azalan tayin edildi 

Toprak Mahsullcrt O!IB! ldru'C Mcc· 
l1s1 neısıwnc l&ta.nbul Bekıdlyc 1ktlsa.t 
mtı®rU B. Snttct Sezen, ~ de 

Koıı:ra mmta.kas: Tlcarot .MUctÜir'!l oluı> 
b)r m.Uddet tcnbeı1 T':lcarot V<'ktll1ı:tı tce. 
ıcoo.uandmna Umum MUdUr Muav!nlt
ltl vazl!cs'.n:l 1:ömıcl<te olan aıki 1:nzc
tect ark.ıdaşlnn:mızdan B. Halil Mldh t 
Karni:' ls:c. C5kt Adana valls! B. Faik 
UstUn ve Z t B:ınkası bat mıır u.it
lcrlndcn saını E'klm tllYln rournıerer -
dtr. 

Belediye Meclisinin 

dünkü toplantısı 
Ankara 13cled1yc M Cün nt 

ı 7 do Enctlm<?n!n, mul\tarJ.m iıJle::! kad· 
nıısunun t:ınrcm dahil nlınm:ısı hıı.k

kmdnkl nuızbntnıııru mUzakcn:ı ~ ka· 
lıul cttllı;tcn somu toplrınlJ)"Q. son vcr
mısur. 

ö~ rliro SC::cdb'C Mccl1-
stm17., J)l1Zart.cs1 l:'(lnü ıınaı 17 30 da 

>nıxımr:ı lol>lan'b n tıu devre 1c!.11nal:ı· 
nna ı&0n verccckt1r. 

Devlet memurlarmm 
yabanu dil imtihanlan 

Ankıuı.ra., 19 n.a. - Mua:rl:t Vek1llt· 
~inden bUdlrilm Ur: 

Devlet. mcmurıa.n ı:ı bankalar ve 
Devlet müCS60lclcı1 mcmur.larmın 3659 
~ kammlam göre ,ı.<ı.t>ıl:ın )'nbnııCJ 

dil tmUhan:lan evvelce de bnd:rtldlltl 
sı!Jbl. 24 ne 28 sonteşraı taı1hlcrl nnısın· 
da yapılacaktır. 

Yıılnız bir ,ı.-aba.ncı d!ldcn tmtJhnn.-ı 
ırtrc<'cklcr tein 24 aonteer.:rı )'87.ıb, '27 

ııonteşrtn ıııızıu. lılc1 )'tlbnnO d iden mı· 
tUuına ırtnx:cfc.ler !<:in 24 ve 23 ııontcertn 
yazılı, 27 "c 28 ısıontC1Mn sözlıU lmWıan 
~ llnlcrl olıuuk tl'l!P'tt ed1lm ı.tir. 

lmtthıınınr Arıkmıı'dıı Dil ve Tnrdh· 
C:Ofro!ya F kil kıılndc, lstanbul'da 0-
n tvcıwltcdc )'ııııı14cnt< YC tmWUınl:am 

113b:ıh!an sant 9 <tı. bnııJruuıeakur. 

~ . G. ü· N Ü N·. ·" . G Ö L G E S i . . ' . . 

Bazı insanlara 
''..ı ve aana,, /ara dair .. 

8 ffiKAC s:nn önce. blr çiftlik
te, bn.şlannı ycmlı.klcr!ne 
eğmiş kırk clll ılnel:ln bu-

lunduğu bir nhın dolıışıyorduk. Blr 
bnşta da, henüz blnkıı.ç o.ylık bu
za ~lar vardı. Buraya cellnce. b ze 
.tzatıııt veren mUtehassıs nrkndnşı· 
mız: 

- Bunlru", dedi, sevlmll o1dukln. 
n kndnr ~ z~ı ve hassas h:ıyvnn
lardırln.r. Ana slltlerlni kovadan 
içerler. Fn:kat kendi o.nalannın sU
tilnc knt'lil o k dnr duyguludurlar 
ki, be.'$ on kova <: nde onu kolay
ca bulurlar ve bn.şkn ineklerin snt
lcrlnl ıığızlarınn dokundurmnzlar. 
Fnk t lnsnnı asıl mlltc!hııssls ed n, 
sırn ooklcml'1erldir. Çobanın hııngl 
ineği safdıltını hissederler. O ko
va g l rkcn. varma.klıı:tn nrkasın
dn bekllycn, yalnız stıtü sağılan 
ln~ln yavrusudur. ötekiler, arka
da ım.."lSum ve mUtm1ekkll, sırnlnrı
nı bokl<-rlcr. 

Bu 4zahnt1 dlnlcrkcn. do~ 
bu ya, ilk nklımn gCJ.en bizim "yı_ 
ihlısmıya J..-nnsı" Ulinlannuz, sonra 
otobüs dumklnnndakl manmrn ol
du. Daha sonra. insanların "Ustun 
zc-kA" me'LlyctJylc ııcrefl n<llrllmlş 
mnh!Qldnr olduıtunu, ve herhalde, 
ctnslmizde buzağılardan daha kuv
~tll bir Iuın daha n.nlnyışlı bir ze
ki\, baş'kn nın hakkınn sııygı şuu
runa sahip tasavvur C"tmPn n hatn 
olmıyncaı"lnı dUsUndllm. Kendi ken
dimi': 

- H ': olmnzsıı., dedim, lcrnd 
Mfslnti.e olan ftŞln saygım ı, b3$· 
k 51 le n. su buza~ lnr k <I r feda 
edcıb lml"k ~uvv~ttnl g ·Sl,.rnrk; 
baoluısının haJQkına onlar kadar 

Sllygl 1ı olabllse.k ! 
Fakat bö)le dllşündQğllm fçl:n 

srkıldtL'lllll da söylcmell.ytm. Mnh
lı'.lklann on şerefi nJ, yalnız eti, 
slltil vo kuvvctıl ic.ın y"'amnsınn 
tnhnmmOl tU •lmlz 6U danaların 
blrl ktc dUşUndlll:llm, arndn kıyas
lama1n.r apbğım, h ttA onlam im. 
rcndın 1cln, cln mc « TŞJ tıUÇ 
lşle.ınlş gib1, bir edan tsızıı
ID duydum 

Dunu klmst'Ye 
ne de söylemem. 
lıkta, her umu 
ta, ille her otob 
çiftlikte cördOı:tllm 
t.ırl mıyorum dersem ~ olur. 
O buzalhlar, bu blrblrlntn ornuzun
ilıın atlamLllk istlycm, bu lbnzusunun 
bOtUn gikOnU, önOndcldnl blrnz 
yana ttm<'k 1cln onun böğrllndo 
kullruınn, bu gözlerinde lhUynr ve 
cocuk, kadın V<! h tn ıctn lnsnn 
adlı m!lblQkn has tıeımn vt sayma 
duygusundan eser kıılmnnııs olan
lan e{)rscler. tlık dıslcrl, kendilerini 
dııına yarotmış oldu~ lcln tannla
nnn eUkrot.mek o'lncaktır. 

Otoblls duroklnnnda, "ben blne.. 
ytm de, sonra isterse tufoıı kop
sun!" kavline uynrnk. öntındcldne 
diz, yanındak:ine dirsek vura vura, 
insanda 1ptldat terb"ye şQphesl u
yandıranlan, parnmkhklannın ar
knsında. sırnlaı ını b !erek , kuzu 
gibi a.nalarrnın sütlerini h<>kllyrn-
1<-rle yanyıma ılOsOndUl!Om iı;ln, 
bu1.nfulardan nf d.ilemok ~-orum. 

B r kısmımız cok d('ğil, su da
nalar kadar Sıtygıh olabllseydlk .•• 

Kemal Zeki Gencosman 

Türkiye'de gaze 
"Gıı.zctc, halk ve hükümet,, hakkın

da W yazl yaza.o btt aiJ.ad3}1IDIZ, Ş(:)o 

nıyor: 

- Gıuctc kimin ağzıdtr? 
Ve cevap 'eriyor: 
- Dcmokra.silcrdc bun:ı halk, tota

litcrleıde hii1.'Ul?let $1hip çıkar. 
Gene arkada,tımızın }'Crindc g_öruşü 

ile Tur.ki.)e'dc gazcren.in mcvkıi p 
dur: 

"Son gauıcdln ıoplm:1ısnu14 &ı,,
ı ekil Şıikrü Sar4'oi1M toplu ~c sağ
lmn •öriisiitulm fık4Tdığımız rlUİ1l/lld 
gör.ı gazele (111rli7c'de) llukumeıl.ı 
halk 11ra11tula bir it-mas orgam, IVllas
ma ce k47J14lmll ıasıtasuJ11.,. 
Anupa'mıı ve Aıı.crika'nm sİ)'Uİ & 

dcıbiyaund gazctC'}c "dördunc.ıü l'Uv
'et,. denilir. 

l.112im bui;ünkü nnla}1sunıza ~re 

Tilrk gazeıeıı dörduncu kUV'\ct de ıl
dir; milleti, Hükumeti '\C d~·leıi de 
içine alan tek l..'U~eıin bir parçuıdır. 
Ond:ın Cumhuriyetin ve inkı11bın bek· 
lcdij;i de kendi ra> ına dUşeo ödevler
de tamamlayıcı, büttınlC'}icİ olmak; 
HUkümed İ)i anlamak, h lkı İ}i an
lamak ' bu iki İ>i anllt)ıJı aulz.arıe 
ıbi lkullan:uak bir tek anlaşma ya

rauna1mr. 
Turl.;i>e'dc basın hürri)ctİ v:ırdır. 

V c bu memleket, bugiln buyük yun:ın 
fıloı.ofunun meşhur sözunu olduğu si
hi, &)"tlt)le ıekrarlı)ııbilecek bir ulke
dir: "İçinde söz hilrri)eti bu!unnıırnn 
bir rumhuri} et, b'UtlC'ŞSiz kaJmı~ bir 
memleket gibidir • ., 

Çünkıı, Jcdiğim gibi, Tüıidye'de 
ga:r.etc, dordüneü kuvvet değildir; bü
><Ük tek kU'\"\etİn bir parçasıdır. 

Napolcon, "gaıctecilcre tam hürri
ycı ~er~cm, Ü( ay sonrn kendi m"''kı· 
imde lmlıınıam,, demiş. 

Hu saz doğru bile olu, Ncpolcon 
dt!\rİnin ~cıelcri içindir. 

Bizde hürriycıine 6ahip ~. onu 
:rıırnr verecek yolda kullaıucak l.-uvvet 
değildir. 

Onun kelimeleri, cümleleri, maka· 
ldcri ve surunları birbırine dderıcn 
ipek kordunlardır ki hUJdjıncıi millete 
ve milleti hükümetc kenetler. 

'fj;er o hürrİ>~ zararlı hir yold;ı 
kullanılaoık oluna, - hüı.;umeı de, 
millet de, ga:r.eıcci de bilir ki - bu 
zarar hukümeıe ve rnillcıe dcjil, doğ. 
rudan do~ru}-a, hürrİ)•et denilen J:li.. 
~i hazıncdemiyen gazeteye dokuna
cakıı r. 

*** Kim kimi yendi ? 

Salamon adalan - iki ~ Ah
met Sükrü Esmcr'.le Bu.-han Belge bu 
ad:ılnrı ihtida eııimıi~lcrdir; uley. 
man adaları derler - dvannda )'apı
Jan son dmiz savaşı h.ıkkında Tok)'o· 
dan gelen h:ıbcrlerc bılak vcrir.ıcniz: 

- Eyvah, dersiniz. ıımeriXalılar 
mahw1lınu, ! 

Vaşington'dan 1:clen tclgnıflan o
kursanı:ı IU hükme varı rsımz: 

- Ja.ponların kolu, kanadı kınl
mtJ! 

Hu münasebetle aklıma bir hlkAye 
gcli)ur: 

Günün birinde sanldı bir lıoat ile 
$3Pkıılı bir hıristi}an bir arsada döı-ü
$1) tutU$flluŞlar. Döiüş, saç saça, N$ 
başa devam ederken iki~iııin de baş· 
lı.ldarı fırlamış, ve ikisi de dalgınlıkla 

C. H. P. Dumlupınar 

Nahiyelilerin loplanhsı 
C. H , P. ınar na.hlya;l ld 

h~Unln 1.C1i t ctutl toı>ltultmın 
ctsl <tun Halkcvlndc Ulucanlıır ııeınun 
oturan Paruıı Yllrt.laf y.ı,pı 

Bu toPla.nUd:ı, rıaJüye 
m<ınırupJ.arınd.l.n y\lzl l lzı 
C!\'.I loıırunu OOMunnu:ımı. Ocnk lUılııl 
Nl2ıımctun Esln ~lru"ı:ıuı hOI ~ • 
d.:ııiz dcd1ktcn &Om"a, h:ızı.nlanruı pro • 

~ cref:'hıce, Nnhb~ ıııruı:ı H '!.! 
Azııaınd.-ın Ham sczm ~ dül\31 m 
bUailnkU ıı:ırt.ıanru, hnı1>ın sretletmtnl 
lıellrttıktcn ııonro, l\Ulll Şe!lmlzln son 
nutuklamıd ki btl)'(lk ve nç k d:rCkU!
ten Part.1lllcrc ve M tlm1ze ~ ö
nmıll ödevlC!l"J .btrer b1rc:r sıymtş, Milli 
Set InönU'nOn cmır'..ndc ~nnm mut. 
luluC'unu bu "Mta muzaffer cıkrnak· 
la lidb'tıbllccof:lmlzl .wıcmı., "cl ve 
ı:önW btııl iti lli!, zaferden zn!crc ıımia· 
n ecretıc 11.111ıro!m y(I 

c:oouklruıruı, CUmh n 
le Atatllıtc ve 1nönil evlMlan:rın zor 
srclccclt yenU,Tn~ ııavwı olınna.z,, dc
mı:s Mmı ŞeMmizlrı var tklnrtytc öl!'llnc 
t.czahtı.rreri ve ntkıslaria dlnlcncıı bu 
komlŞnada tıutumnıar her cmrtnd 
oldU4'U ıtııu kere de astı tefle ve cum 
huriYct HU'lçUmct.b'le her zaman kıvnnc: 
du)'n.mk crnjr2cmnd<.')'l:z mıdını t 

1nmıııur. 

Bundan conm, 1~1 Ô('A~ rımınn· 
dan aa1r Ahmet Ertem. ''Yurdumuz , a
dı~ 8İÜ'hli bUYl1k hC)'CCall ve a s· 
lnr anısınd:ı okum\14 d!ılııı sonm, Hnlk· 
ev1 temsil kolumm bU)'(tk b1r b:ısnn Uc 
O)'ıWhtı m~ l'le$C ne geymttle

rdt ece vnk toplanu ı;oıın onntt • 

Tokat'ta kış ekimi 
çok iyi oldu 

)'llnh$ b lığı kapıp ~arına 

mişlcr. 
Horn hu aralık hm > 

mı , ay3gının alıın:ı almış. 
Tam bu !\ırada di •retıler 

kır:mat;l haşhımı l.ır: 
- Gavur hcH."ll)J duğ\j)'Or 1 

hooı}ı d > U}'UC'. 

Hoca, duşn anını hem yum 
hem de baı;ırınııı 
- Ac 1 ctm > nl Herkes kcııdı 

hını ı:;ı) ın de o n 1 
pvur mu ho..-ıı)ı do hoca 
pvunı? 

S:ılamon, )ııhut 

daJci dmı:ı 5ava ınd.ı k 
bunu anlamak için d , 
daha bekli} C( 

*** Tunus gedigi ! 

*** Yeni bir şeker hastalığı ! 
,,. 

1 tanhut gazetelerinin )ıııdı ına b" 
kılırsa 47 d anda ~ızlı er hu "" 
muş, bir t.ık m h.11..-tc:ıll 

de nrıı~tırnı ılar >' pılmı ır. 
lcmkkcıın dunımu, ' ı nd 

ihıiyııa, hukımı ı n aldı ı tcdbırl 
kadar ııçık bir )'Urck \ e d ile o 
koıı<lırkı uı sonra fı li hu nır u lıdc!J 
baz.lıklar:ı. camtıadı'kl;ını k kıp " 
bilmem, ru: dcmclı? 

- Pi)ıısxla hır nmi "''Ş(iker fın....tt' 
lığı" dcnilmcsıni ~ ::un bulur td1 
5UTNZ? 

eker h;mıılıjfı l.:.ında tahlil yıı.p:ırıı 
an~hr. Bana oyle gclimr kı bu 
kü ~de milletten ve h t n ~ 
kcr kaçırıp u aklıyıuıların bu .. ,, 
kcr ha uılığı" nı anlamak içi 1.: 1, .. 
nm t:ıhlıl «fe en z. ornd şeker 
lil. vatamızhk mdlctc d~ l,. 
mikroplan bulı wu ! 

)(.. 'f ... 

K ara krş ve 

kızıl cehennem ! 

iki "> :ret ve harp mmklı ı 
sında: 

- Rusya'da k ra kış ba lamışl 
- Acaba, ı.alı rat taki &.:ı ı1 ~ 

hcnnemin n.'fl&I dqıtJır nıı? 
T. L 

Son depremin 
tahripleri 

8igadiç'fe bir (Ok e lcr 
yıkddı 6 kiJi öldü 

Belediye Reislikleri 

tasdik edilenler 

Tokn.t, 10 a.a. - VJ~ye mlı:dc kış 

zcriynU cok b1 olmııstur. Hllkllm<:!t ta
ratınrt:ın gönder1I-en 500 ton tohumluk 
kfü1i(b"C d.-ı.lhtllrn!ll YC hCJl61 1oJ>mP il· Re 
blmıltlr. 1943 rnnımıınmm ~ bcn!kct· 
111 o!aealh kUvveUe umulmııktndır. 

VlU:yeUmtz Q1ftQI ert bu ytı mahsu· 
llliıdc 'bot'Clandtı.n.Jnu9 ot&ı\CI n m1JGta. 
rm ~ ıtolcBanım orıııe tcsıırn ctm~ 

bulunmakta.dır. 

Ant alya'da deprem 
Antalya, 19 a a - Bu ıııbah ııaıtl 

beşi on dakika ,;ece c~nuptan şimtıle 
ılotnı bf.f ııanlye ııilren şidcletli bir 
yer depııenli.lsi. &muıtur. H asar yok.._ 
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Askeri teıekküller 
lik ma~lar1 

yakında baıhyor 
Ankara garıılzoo askeri te:ıekkill

leri spor birlıği olaıı Garnizon Ko -
mutanlığı 1942 • 1948 senesi lık n~ac
larına başlanm::ısuıı emreUnişlir. Bu 
münasebetle garnizonun btitün aske· 
ri te~ekkullen aralarında fikstlır çe. 
kerek 22-11-1942 glirıhnden itibaren 
futbol, heuubol, basketbol ve voley. 
bol maçlarına başlıyacaktır. Bunun 
için de aynı gıırıde Aııkaragticil ala.. 
nında hiivük bir tön·n yapılacaktır. 

Biltiin- sene içinde daima kıymeti! 
başarılarına §ahit olıluğUmuz aekerı 
teşekkUller sporcularına bu li~ m.aç.. 
larında da muvaffaluyetler dılerız. ...... 

Ankarn Askeri Spor Birliği Baıı
kanlığıntlau • 

1) Ank'ara Garnizonunıla bulunan 
askeri spor g-Uçlerl arasında futbol 
hl'ııclbol voJ..ybol ve basketbol h;a . 
reketle;lnden iki devreli lik maçla
rı tertip edilmiştir. Bu maksatla bu 
gilçlerin milmesslllrrl arıısınıla 19 • 
sonteşrin - 1942 gtlnl\ fikellir çekil -
miştir. 

2) Maçların yapılacağı gilnlerle, 
aahe.lar ve güı;:lerırı aılları her hafta 
il!n edilecektir. .. 

3) liu maçlara başlama munase • 
betiyle 21 - &Qnteşrln • 1942 cumıır· 
Lesi gunu saaL 15 te Ankaragtıcu 
spor sahasında bir tören ve geçtş 
resmi yapılacaktır. Sayın h9lkınıı:ı. 
bu törene ve o gun yapılacak mü -
aabaka>'ı seyre davetlidirler. 

4) Bu mUsabaknlara şu .askeri 
epor gtıçleri ıştırak e<lec~klcrdır 1 

Ankaragıictı 
0 

.. ti 
Fen Tatbikat Okulıl Spor .uc 
Harp Okulu Alayı Spor Gııcü 
Kırıkkale GılcU . 
SarıkışJa ~llvari Birliği Spor <11\cü 
Tayyare Dı•fi BirlıA"i Spoı l ll 
Yec\ek ~ubay Okulu Alavı :- tJl\cll 
5 ı Bu haftnnın maçları şunlanhr: 

Ankaragücü spor sahasında 
FUTBOL 

21 Sonlcşrin 1942 cıımarte.si 
saat: Hi te 

Tayyare Defi Birliği Spor G!icü 
Fen Tatbikat Okıılu Spor GiicU 

Orta hakemi: Salt Atakol 
22 Sonteşrin 1942 pazar ırünil 

Sant: 13 te 
Kırıkkalegücti - Arıkar~glicil 

Ort'!I hakemi: Necmı 
Saat: ıs te 

Barıkışla St\vıtri BirliP;i Spor GllcU 
Harp Okulu Alayı Spor ?UtU 

Orta hakemi: Hllseyın 
9) Bu milıabakaları seyretmiye 

llerku 1telebillr. 

Lik maçları bu 
hafta başhyor 

DünkU eayımızdıı haber \rerditi. • 
m~ gibi Lik Heyeti, dUn akşam böl· 
ge blnuında toplanmııı ~ 1942-1943 
futbol birincilikleri müsabakalarına 
ait progTamı tesbit etmLştir. Voley -
bol ve basketbol mUsabakalanna alt 
program da tanzim eıtilmektedi~. A
taiıya futbol birinciliklerine aıt u
mumi programla bu hafta vapılacak 
mUsa.bıı.kalara ait proıı;ıamı yazıyo -
ruz: 

Bölge Futbol Ajanlığından ' .. 
1 - 1942-1943 bölge futbol bırın-

cilik müsabakalarına 2l·11•1942 cıı
martesl gUnU saat 14.45' te 19 .MaY~ 
Stadyomunda başlanacaktır. Bu m 
sabakalara aşağıcla yazılı ~u!Up ve 
Yilltsek okulla.ı glreceklerdır: 

. · 1 Maskespor, Demlr-
Geuçlerbırhğ • . z· aat Eııs 

spor Hukuk FakUıtesı, _ır Si • 
titüsU, Gazi Terbiye EnstıtUsü, • 
yasal Bilgiler Okulu.. k 

2 - İki devre devem edefe 0 
-

lan bu mlısabakaların umum fiks " 
tilrü aşafıya yazılmıglır ı 

Birinci haf ta : 
Hukuk Fakultesi G. T. EnstitUsu 
Gençlerbirliğl - Maskes.por 
Siyasal Bilgiler O. - Zıraat Ena. 

lkinci halta : 
Gençlerblrliği - Demir~por 1 

Siyasal Bilgiler O. - G T. Ens. 
Ziraat Enstitıisl\ - M'8~kcspor 

Üçüncü halta : 
Siyasal Bilgiler O. " Hu~uk F. 
Ziraat Enııti tüsil - J)eınırıpor 
Maskespor - U. T. EnstitUSU 

Dördüncü halta : .. 
Ziraat EnstltUsü - Gençlerblrllii 
Maskespor - Hukuk FakUlteııi 
G. T. En.stitilsU - Demirspor 

Be~inci halta : 
Maskcspor - Sıyas ıl Bilgiler .0 · 
G. T EnsUtUsU - Gcııçlerblrlı.ti 

• ,,. kUıtesı Demir spor - Hukuk ,, a 

Altıncı halta : 
o. T. Enstitüall - Zira.at. En•g~~e 
Demirspor - siyasal Bılırıler . il'" 
Hukuk FakUltesı - Gençlerbır .ı 

Yedinci haf ta : 
Demlrspor - Maskespor . Usli 
Hukuk Fakıiltesl -· Zıraat Enstıt 

0 Gençlerbirliği - Siyasal Bllglle~t · 
3 - İ§bU fikstüre göre bu h a 

yapılacak mUsııbakalar şunl~rdır 
--( 21_11.1942 Cumartesı ı-

Gençlerbirllği - Ma.skeıpor 
Sat: 11.45 Hakem: Refık ,0~~· 
Yan hakemleri: Fevzi Çat, C. • 
kırmızı. 

--( 22-11-194.2 PU8;1" )-
Siyasal Bllgıler O. - Zı~ut ~05• • 

Saat , 9 30 Hu kem : Faık Göka)'' 
Yan hıık~nıİeri: Ömer Apalak, Rauf 
Ataç. .1 .. ll 
Hukuk FakUltrsi - G. T. Enstı u~ 
Saat : 11.15. Hakrm : Ferih Esın 
Yan hakemleri: Adnan özmen, Fuat 
Gllvengör. 

Bu maçlar 19 Mavııı Starlyomundıı 
yapılacaktır. 

Mitano'da deprem 
Mlllno. 19 a.a. - MOdano Mtıeµıa 

llall dün saat 15.03 de cenup-batıdan 

llımal-dotu ısUkrunetlrıc dotı'Ml nanı: b1ı 
,.. -.-u. lıll.ydet.ıııJtUr. . 

u ı.: u s -3-

TELGRAF -TELEFON -RADYO HABERLERi . 
TUNUS 
MEYDAN DOGU CEPHESİNDE 

Alman propaganda nazır1 

Dr. Göbels 
. Tunus durumunda 
yeni gelişm.eler 

savası _, 
Sovyetlere göre \imanlara g<?re 

şunu yazıyor 

ya~laştı 
Şimal Afrika müııefikler umumi ka· 

rargitıı, 19 a.a. - Tunu•'ta şimalden ve 
cenurıan ilerliyen İngiliz \'C amerikan 
kııalnrı alman de,Tİ)elerini ,.:eri aımış

lardır. Bu çarpışmalar elıemmiyeıli bir' 
mC)dan mulıuebco;inin b:ı~lıunak üzere 
olduğunu gösıermckıc<lir. 

Stalingrat Sovyet 
müdafile~i kıtalarının 

Dusmanın 
-> 

muvaffakiyeti 

cüzidir 

-f ~u y~zıda ismi geçen ye r 1 e r hakkmd ... 
B ı r ı n c ı say~amrzda neşredifen harta y • 
başvurulması rıca olunıır. )-. 

Tunusfaki haztrhklar ilk hedefler ------TUNUS'TA, ilerı<le lı.ışlı racak M o·r-rnıKLfRIN 
harp için hü}iik haz.ırlıklu h\:dctt 

1 
r. Ilı r 

R~bM' ı 1) il.il. r~, rac1)'0511TI3 gö
re, Sicil}a, Ssrdunya 'e Tunu üc;ıı:eni 
içinde nı iln er haYa lırwerlerh le murıc
fik ha\a kunetleri aramı<la bu harbin 
en biiriık h:n a muharetı~inin pek ya· 
kında )llpılnıa" hekleni)'Or. · 
Almanların asker indirme 

te§ebbüsü akim kaldı 
Şimal Afrika mııtıefikler umumi ka· 

rargMıı, 19 a.a. - Tun~ sahilinde bir 
nokıara indirme tcşehbü.~ü yapan alman 
nakfüe uçakları fr;ın ıı nıüfre1eleri ıııra· 
fından ta.rd<'<lilnıişcir. Şimal Afrik.1 fr;ııı. 
~12 makamları 1939 Hnıfını silah alıına 
çağı rnıı jlı r. 

Bazı fran•ıı imaları Oran 'dan doğu 
j,tikanıeıinde hareket ermek iİ7ere va
pura hiıun.işlcrdir. Rriıan)'a "'1nıha uçak· 
!arı Tıını.ıs 'ıa işgal ahında bulunan he
deflere hürnnı etmişlerdir. 

Birinci cırdu ile i hirliği >'al'IMl ameri· 
kan lH;aklan ile ingifü ha'-a bn"·eıleri 
Rizerte hava meydanını bomhalamışlar· 
dır. 

Bone çevr~inde l 'i, lfı. 17 ıarihlcrİn· 
de rııııı lan ha,·a hücumlarınd.1 11 drı,. 
nıan ıan-arMİ taJırihedilmişıir. Bunlardan 
!~ini inııiliz uç:ı.kları 6 .ını ~il uçaksa. 
•·ar haıaryaları diiş\irm~tür. l)ç müne
fik uçağı ka)~('Ur. 

R.thar, 19 n.a. - Resmi tebliğ: 
~lutıefik paraşütçü kıcaiarı Tunu~'ta 

hayati ehemmiyeti hah hir h:ıva me)" 
danını zaptctıııi,lerdir. 

Tunus içerilı.-rine )'3pılan hu para
~iitç\i k1la ~ev\Iİ)'3U .~iımlhe kadar hava 
kuvvetleri tarafından \aNlao en önemli 
harckAtı r<".t:il etmektedir. 

10.000 kişilik bir lransrz 
kuvveti 

Londı:a. ı<> a.a. - !'alahiyeıli mahfil· 
tere ~öre ınüucfik ku\'vetle'rtlen mütl'
,ekkil bir grup Çat gölijn<lro şimale 
doğru harekeı etmi~cir. Bu grupun en 
az 10.000 kişilik fransı:r. ku"'·ntlerindcın 
müteıekkil olduğu bildirilmekcedir. 

Cenuptan gelen ordu 600 
kilometrede 

Londrıı, 19 a.a. - Bu sabah · Fas ra'd· 
)'05Wlun bildirdiğine gorc cenupta çöl· 
de Çat'tan gelmekte ve şimak doğru 
ilarlemeltıe olan üçüncü münefilc kolu 
birinci ~ sekizinci İngiliz ordolarındaıı 
600 kilometre uzakta hu/unmaktadır. 8o 
uzaklık birinci ve sekizinci ioftİli:ı ordu
larının da birbirinden olan uzaklığı ka
dardır. 

M uharfo fransız donanması 
Şimal Afrika'da 

Brazzaville. 19 a.a. - Rru..aville 
rad:voım, muharip F~nsa ·aenlz bir. 
liklerlnin $1mal Afrika kn ılarmıla 
müttefik klıvvPtlerle işhirllği yap.. 
makta olduğUnu bildirmiştir. 

Vaziyetin hülasası 
Lotı•lre, l!I a.a. - $imal Afrlkıı<I~ 

de\'lllll eden hareketler 911 eektlde h11· 
Jlısa. edllebWr: 

Tunus'ta Bı1ıtnl\)-a parnı;Ut<:U kıtaılu

n Tunuıı·un '<;erllerln~ onemtl tJ1r ha
\& m~danmı ele geclrml6l« ve ucar
lca.lclcr de Bl:zeıtc ye hilcunt cLml61er
ıUr. Muht.elH ı;evrelerdc rransız ıoıaıa. 

'. imanların yaptığl 

ümitsiz teşebbüsleri 

akim 
.'>ıraktılar 

Bir Stokholm haberine 
göre 

.. l\vvet'e· Fi.nlandiya ve 

Leningrat'la hücuma Qe(tiler 
1 

Moskovn, ı" a a - - ı ... oyleı ııı lıu-
ı;usı nıuhubirı bildı l'ıyor :. , 

::;ovyct kıtaıarı, on 24 s:ıatte Sta· 
lıııgrat ve Kaıkas , ephelerınin bu • 
tün kilit noktalarııııla ı.ayda df·ğer 
muva11'a1'-.} c!l r eltıc ctm.t;tenıır. 

Staıingrat ta vc:ııeı aı odıınsef 
ve General V\.ll'J.ko. k..ı.ııanılasınılıı.. 
ki SUV> tt bıı Jıkkr ı, -·.yıra USlİln 
nıı!ıver pıyalle ve lan.n: bırliklerıniıı 
kış karargahlarını kurablleceklerı 
arazı ka •. an11ıak i<>in ~ aptığı umıtsi.z 
leşt'l.ıbusıer. akım bıralmıışl ırdır. · 

Merkez Kaıkasyn'da. Grozni pet
rol bolgesiııln yolunu tutan Mozclok 
bölgı·siıııle ıı.lıııanların rus mevzile
rinde açtıkları gedıklerırı cen6hları
ııa \,;Ok teslrlı darbeler inılirllmı11tlr. 

Staliııgral'Ln bir 11ovyet bö!UgU, 
sayıca çok ıistUn alman birlikleriyle 
ynptığı savaşta, aynı zamanda hır 

çok istikametten hiıcıım etlen bUyilk 
bır teşklltlen sekiz tGnk lahrıbeyle • 
mi!ftir.. · 

Başka bır lıarrk<t e~ı;ıasında da. 
makineli tiıfekle nıl\cehhez bir sov
yet grupıı, almaıılarırı iki gün dur • 
matları ılevam e<lerı hilcı.ımlarını pUs
kilrtmü§ ve 300 alman ölılilrmiiştür. 

Sovyet tebliğleri 
Moskova, 19 a .a. - Gece yarıaı 

neşredilen sovyet tı·bliği: 
18 sonteşrin tıirihlntle kıtalarmuz 

Stallugrat çevresinde, Tuapse'nin 
şimal ıloğ11sunda ve Nalı;lk'irı cenup 
doğusunda dilşmımla döğil~mll§ler. 
dlr. 

Baıka cephelerde hiçbir değişik
lik olmamıııtır. • 

.l;!-
Moskova, 19 a.a . .....:. G~e yansı 

neşredilen sovyet teblltine ektirı 
Tunklarla desteklcruni§ bir alay 

kaılar ılUşmaıı kuvvNi Staltııgrat'ıri 
ııimal kısmındaki tahkimlerimiıe 
karşı tekrar hilc\ıma geçmiştir. BU.. 
tUn hl\cumlar püskllrtlllmlltt11r. Şeh
rin ııanayl b/5l~sinrle (Nl işaretli 
te!!kllimiz faal hareklltına devam et. 
mlş Vl'. rlllşnmnın mlltearlrllt tahkim
li mevkilııi zaptetmiştir. Bu savaşta 
600 kana'r · ılllşman eri öldUrUlmUS'tür. 
8 tıınk, 9 top, 12 havan topu, 24 mit
ralyöz, 11 hlokha.V'Z tahrilıenilmistir. 
rehir mUrlafileri dil§manıı her g11n 
mllthlş kayıplar verdiriyor. Stalln
grat'ııı şim~l batısında kıtalarımız 
mevzilerini tahkim etm.i• ve düşman
la topeu dUelloını · yapmııstır. 

Diğer kesimlerde alman 
kayıpları 

n müttefik kıtalann yanında mücadele 
et.mekted:lr. Tunll8'ta !mnilı:z lalaları 

sahile aır.ker cli1auma tceebbüsUm.te 1>uıu-

Nalçlk'in cenup doğuııunna krtala. 
rımız fani harekata devam etmişler
dir. Kıtalarımızdan biri almanlann 

nan ôlısman ııçaklarını püskilrtmU.lcr- elinde bulunRn meskQ.n bir yere baa. 
dl.r. Her halde Cat ırölil cevrem~n kın yaparak 200 subay ve er öldUr. 
ırclrll~I anlatılan ücUıııcü blr mütterı.- IDÜ§ ye 3 tankla 4 kamyon yakmıt
kolunun merkezdeki mttıver mevzllerlnı tır. 
tehd~LUtı tıa;berJ de t.ecn1ideder gl Mozıtok çevresinde. 50 tank ve 20 
htcılor. zırhlı otomobille rlesteklenmiıı 2 ta-

SIYalıl saluldıı da h!ıttseler b!rt>l.rılrıl bur kaılnr bir düşman kuvveti hllcu
mn geçmiştir. Sovyet kıtaları piya-

kuvaıarnaktadır. <leyi tanklarılan ayırarak çevirmiş. 
Fransa'da I.aval t.1rn ııo.l!h~-et ll!l • tir. 27 almnrı tnnln yakılmış ve tah

mıet.ır ve bundan böyle FranM dikta· ribeılilmiııtlr Sovyet kıtnları bun· 
toril ırlhl hareket cdcc«!ıktlr. Laval Pe- !ardan 6 11ını blo~havz gibi kullan
tııJn' n haleti olmuştur. · mıflarıhr. Gilnıiüz dl\şman yeni hU.. 

Dally Teıeı:raph, gelecekte askeri cumlarıla bulunmııştıır. Sava~l'Rr de. 
hıtd'lllel.erln a.lııcatı ıekU hU8ııııunda tah· vam ediyor. Sovyet k taları mevzile
mınıenıe bulunmakta ve Lft>)'a hakıkııı· ı rini muhafaza etmektedir. 
da ıu.nlaın ya7..ma.ktaııır: · Tııapst·nin şimal doğusunda, ııovyet 

kıtaları ıılmanları tahkimli mevzile
rinden çıkarmışlardır. 

Oilşnıanın her haldı> FJagl'lo"la'da du· · 
l"a~~ hakılmıda General Alennder'ln 
ya-ptıA'ı d<"lllcd lihtııımal ~ hfldleeler te

)'tdedecektJr. Ftlhaklıka but'Ul lcuvvctll 
b mevzldtr ve Rommel tanruzlarını 

hazırlarken burada teslll ectıımı. olan 
ınUdaraa.lann kuv\-eUendlırllml• olması 
da milmkiin<liir. 

Dally Mail'e göre, Blı:erte'yi işgal 
ctnıt~klE> almnnlnr doğudaki Vf' hatJ· 
Jaki mUttefik ordtılannı ayırahlle
ceklerln1 Umlded!yorlar. Fakat ~er 
müttefLkler Gabec'e dolru sa.hile va· 
rablllrlerse mihver.in Tunus'taki klta
lan Libya'daki kuvveUerinden ayni· 
mış olacaktır. Mihverin durumu na· 
zlk olmakla beraber ümitsiz olmak -
tan ll7.aktır. Denizde \"e havnda fld. 
ıletll mllcadeleler hekllyebUlr.i.Z. 

Yunanisfan'a yiyecek 
ve ili( gönderiliyor 

Montreııl, IP a.a. - İsveç bandıralı 
Akka ve Arrowanga vııj>urları kanadıı 
buğdayı, silt toru ve hirçok UAçla dün 
Pire•, e harrket etmişlerdir. Vapurun 
serh;8t seyahati ıııuhr.rirı devletler 
tarafında•ı teıninııt altına alınmıştır. 

Bugüne kadar Atlantik'te 
572 Müttefik gemisi 

batırıldı 
Vıışlnıı;ton. Hl 11.11. - Rııhriye na· 

ıırlıJının blldirdiAint' ıı;llre httrbin 
hıı~rıdıuıbeı1 hııtı atlantikt~ ~imdiye 
katlıır !51:t ıınıerika V<' ıniittefik t:ica.. 
ret vapuru batınlmıştır. 

Tuapse şimalinde 
sovyetler ilerlediler 

MoıııkovB. 19 a.a. - Sovyet teb
liğine ektir ı 

Stalin&rat çt>vresinrle kuvvetleri
miz dtlşman taarruzlarını pUskUrt • 
mti§lerıiir. Stalingrad'ın cenup kıa
mıııda kıtalnnmız tlilşmanın tahkl -
meılilmiş nıllt eadıllt noktalarını ele 
geçirmişlerdir. 

Nalçlk in • ceııurı-ılokusıında sov -
yet · topı;usu altı düşman tankını 
muharebe dıııı etmiştir. • 

Tuapse'nin şimal.rloğıu111nc\a ııov • 
vet blrllklt'rl bir miktar arar.i ka -
~anmışlar<lır Dil§mıının blitiln kaJ"Dı 
taarruzları pllsktirtUlmüıtlir. 

7 dtieman uçağı ılil§lirUlmliştUr. 
Sovyetler Finlandiya ve 
Lerıingrat'ta kışın ilk 
taarruzlarını yaptrlar 

Ştokholm, 19 a.a. - Uç aydanberl 
ilk defadır ki St'aliııgratl'ın adı al • 
man tebliğlerinde geçmemeye baş • 
lamıştır. Berlln'den gelen haberler • 
de de bu böyledir. Fakat bu anı ali • 
küt ki hiç şUpbesiz muvakkattır, 
Stallograt'ta hiç hlr şey olmadığı 
mAnaaıııa gelmez. DUn ba§lıyan ve 
hem ruıı kuvvetlerini c;eviı::mek hem 
de Volga donunca buzlar üzerinde 
sevki;ı;at yapılmasırıa mani olmayı is. 
lihılaf eden alman harekrti muhak. 
knk ki devam etmektedir. Bir sov
yet haberi alnıaııların şehir ılmalln
de yenldrn ılört piyade tUmenlyle 
bir motlirlü tllmen yığdık1'ırını bll
dli-mektedir. Tarafsız ml14ıahltler bu 
rakamları bir.aa mübalAj'ah buh& • 

çamurlu siperler.de 
4 gündür devam eden 

-( flaşı 1 inci ıırıyfada )-
v.ırdır. Gerçi mıhH-riD ''e mut- l«ınus jclıi!krı nı SUı,,,... .. ;,. 

tefiklerin bü; ük kun"etleri henu, tc· burada l:lı>ıla< k yoı.ıam.ı ~arı> şırııa 
ma" geçmcrn~lerdir; fokat l..oııdra- rında m h, ... ,n 1 ... , ı lıaı.kı a 

Harbi tabiatın b r kanunu olarak cıık f ~. -dan verilen haberlere bakıla O!llr- Kır \:d •ld k .on a ı n b r 1<aır..ı~&ıı,,n ve lıiçbir gayret ııarfetmeılen kazan- nd ı ı kil 
k h sa ilk k~if kuv.etleri a~• a \':lt- a ın:l(.akıır. 1 ' ·. •le nıamız !Szımgelıllğini dU~t\ıımr a- a,...ı , 

ta olur. Turlh gayret sarfedllmeden pışmalar olmuş ve ingilı:Ller bır ta>._ ~ımdiJık lllutt fıklct' dalı• bUyUk 
k rı:ı:anılnuş bir zafer kavrletmrmiş.- )'are meydanına paraşude asker indir- t~Jik hareketler ~ taarruzu 

geri ahldı 
tir. Binaenaleyh 7.afere hak kazan- mişlerdir. Bu askerlerin or:ada hulu- Gen raf An lcrs..ln ~~.u.ııdasıa..,~ 
mnmır. için IAzımg<'len ga:vreti eııi~- nan fraMı:riar tarafından gıt)'Ct iyi 1 ıncı muttef{k orduısıı fll[llJ5 ıa 
gememrk va:ı:ifcmizrlir. Tarihte bir k:1J1ılanJığı Vl' lıııtti ta) in edılro yer· lcrk<n, Mont duısal dil 

l .ı. ·ı rl mu lnre do« .... L-r...L-rce harckct emklcri )ada h Iı llC'.T) harp veya bir lhll a esnaınn a - - ..-- ""' " '"' k >'UI alnuşur f 
hnRım. f'llnı.fları\nn birinin yalnız za- \lildirilmduedir. Ö) le ise, ınareşal at, sadece "-· ki '·· ara ı 

1 · . ...ı · ""' 1 oı:tau ferler ka-r.and ~ı ve ıl lğerinin ya nız Peıaiıı'in emrine 'rat:nıcn Tumıs'ta i>ıt t.'Uılmeırı 1 lir. A) c.ı bit 
lıezlmt'tlere uğradığı kayrlt'dilmemlş.. müttefiklerle işbirJiği > pan fran z ku~"ct de r at 1. n<l 
1İr, Son v.ııf!'r lııirı vapılan mlicaılele kuvvetleri de urJır. Bundan dola)!- ıkrknıtktcdır, Hi:ul ki müll 

D N B . b' h b . clevıunlı bir med ve l'ezir kanununa dır ki. milnerin i•i her halde çok çc- üç çaıallı bir har.>)eetl: : . . . nın ır a erıne t ,ı · ,.., ... rı, " 10~ te lkttdar • Ça , ,. 
hli 1 cin olaca.kur. Fakat almanların hur:ı- ı ölunden "'k ._ .. ..etJcırl•tt go··re ldn ;·anılan "'ll""'n<'lerle bu v l' d d ' rd"·I . . b. ' ·-d '-' ,,. an "''" ,ı.ıd .. bcııJt 

k ... ya urma an kuV\eıler getı ı"' cnnı ın""' ır oıuu u •·•'-- cdi ... , olmnştıır Bu h!\rP httlnelye anar ) ..... .,11 ı.n 

Sovyellerluapselde 450 olu .1 rlı h u hövle olacaktır •. • • de .ı;öıden u1.ak tutmamak ı:uınıdı~. lf un S ilen hir IL•l.ı;rafa ~lte 
ı 1 Bundan haşka Tunus'ta bulunan amı· ran.sız. < a hunlarla '--r-L- -Kimııe sanmasın kı ışlenn .ı::id ş .. r. uc- ........ ..-

v ral Platon ile mihH'J' :trıt>ında her m=ıed •• Bunlar, ger· '- Lı"rı..,.. 
•• , i b kt bizi hnzırlıksız vakalamı•tır. . eya '-'4< " ..... ve muhım malıame ifa 1 'hll "iıli ıı le fena alt\mefür ıın:ıtivor. halde ~ıkı hir işbirliği >oır>ıldı~ı mu· ~rek ek ·, t•i orduya 600 

1 
M ;.ı zzam ve tehllkrll işlere teşeb- hak kaktır. Genk .unerikalılar 'e ge· ınetrl' yakl.qmı l:ır<lı.r A 

&!rlln, 19 a.a. - :Alman ordulan hll'" dtlf,imh: :r.amunlar c:ok olmuş- rt"k in.ı:ili21erin Bizcrtt.">i S.:ola)lıkla ordu İle 8 inci ordu ara ~:ı~ 
13aşkomutnıılığının t~hl ıği: ı tıır. R<loı:an flPneler silrrn bıı. teşeb. cll~rine !!~İrer~kll!ri ıahıııin oluna· ~/~ r.oo kilomctrc}c inmişLir 

Alman hUcum kıtalaın 18 sont. - bllslerimi:r.I blltiin tehllkelerı yeone- maz. rakat son E:aye, bu liın:ının 'c d r k n"cla şimdi uç k(..nan be 
rinde Stallngrat'UI yeni arazi kazan- rel<' ve a#!'ır zahmetlere katlanarak Tumx'un en hakim noJ sını cuuıuk· ı:;' ..._~_ r uçg~ hareketi vardır. 
cı eldP et mişlerdır. ~nnn ~~ıfüvl ı.- Tlurı ı •n n~·r ı.:• ' ıır. Rİtl'J'tc amerl1.:an uça:icalclerİ ta- • """"Veılenn, ~rck 

1 
inci 

0 Romen kıtaları Don c-epheslnde hir lrr1n ne safhalar 1töııterrlijtlnt c:ok İyi rafından sıkı bir ~n-ettc bombardıman ılk gll}dCTi, het' halde Tunus' 
COk dilşman hücumle.nnı puskUrt- h'ıl'ır·ız d"l . - 1 • . h e- kesmAt. G-L-- u 

k l - • • e ı mı.şur Javıı ktl'V\ ılerının ar • ~ '""'"' korfC7.ı·- u/a.,,-•., müşlenilr. Honıcn hava uvvec ""' ı "~ ..-r.n< 
dilşmıına hlssedflır kayıplar verdlr. ''Düşmanlarımrzın ketlcrin<lcn o:rmra., br.ı_!:un ,.-ann Tı binu• 3 l'r:ı:hlu•'un ara.,ına hir k2lna 

ı.ı rd ' B k · ci 1 muhıı.rc • k nu~'nı ar11alı ve <;<>rt ını.ıisinde bü- saplannıa:kıır. ı ğcr ..__ · m....,e ır. u csım e yen - muvaff akıyetlen pe -k , · · ı olacak ı ~"' •$ 01t 
heler eereynn eot.nıekted r. •• • • }'lı · uır ntt")dan muh:ırclx'sı o m:ı<: • • 0 ursa, o :.aman rnüuefiltt•llD':llJ 

Balık~ılııl' Yanına<lasında gece CllZldlT,, hckleru:bilir. "ı daha kolay:laşacaktıc.. 
sovv~tler mfikerrcr hilcumlnrrla hu· 
1 - 1 d B h··cuııılur ı>UskUı· Harbi ağır bır lıastaııın &eçirdiği T ı k 1 d 1 ~ f" 
t~f::ı~. ır. u \1 - de 11' il ' oktor WOCll> unus a Rİ(İR önce \1 1 ma ı. ne ıce 

Volkof keslnılnde son günlerde cc- ingi!Izlcr \'e am<'rikıılılarla bu yol- ı 
reyruı etm!f olan ıiiddet li nıüdııfnıı ... ı n ~ı::ı ,J;;. ı v ıuın. ~ı 1 .. ... r:ı- -
savaşlarında Berchlesgaden dng &\· suz görmekte ve yazısına şöyle de- ' Ş<'>YI.E bi1' ııual akla gelebilir: sÖZLERbt17j hul.isa 
cılanna mensup blr tabur bilhassa vam eUnekteıtir . . 1 mademki Tunu.~. ban Akdcni· ıundil.;ı halde Tunus ta 
temayüz eLnıiştır. Bu kesimde Al· DUşınaıılarımız şımJıye kadar o 1 7 in kilididir. arnerikalılar ne- hır hareket so.'.e 1'.uı>ını 
mruıya'nın tılrÇOk eyaletlerinden ge- der.ece a~ muvafJaluyetle~ kazanmış. l den Ct"2ayir"ck>n e""C'I ,e >ııhur Cc- ha çok ılcridC'ki hareketler ~ 
len birlik er tır.rafınd::ın tutu ları ı>ll\ aş !a rdır kı yalnız psikolojık sebepler 1 .,. .• • •

7
.dcn hir lı:ızırlıl.: )apılı>'Or. Bu h ıçıo 

mevzlleıine dilşmun tankların h lnm -, dolayıslyle bir muharebeyı bır sefer • a}ır le bcra.hcr burayıı dcnı . • olduğu k d h a:urlık, 
ye ettiği üı,: piyade taburu ıle hj.if~11 bıiyııklliğUııde ve mihver kuvvetle- -;ıkamıa~n te<iebhr~~ Nmt--filer? Nıçın lııs eturııı~~~ :ıv:rd;ı da lc,,n.tiılllU<l 
l.'tınPktedtr. Ca?,ıurl~~ ~erl\r iç ıı ıc rinln nım•akkat bir çekillşinl bir fe- hurad • nı ilner Vll7i} etinin ku~"crlm- ınıs u h:ı"a ~: 1' ıh~er en çok 
fasılasız dort gun surıııuş 0 an g. - fllket şeklinıle göstermege mecbur - . . b'- n )'O '> c bc.ücm 
ğüs güğUse nıuhnrebclcrdc~ son:a 1 bulunuyorlar Bızim ele onlara karsı ·•cs ı ıç•n ıaman hı rakı tar? fğer ı undan ~lıı)ı ~:ne Bizcnc • S 
bütün SOV3el hiıcumlaı 1 ,Y.ü1skkU·rl lıl- · a, ııı Qc•kilıle ·hıırr.ket etmemiz Hızı~. ı in<i •• ,, famıT.<la nesrcdill'n haNa)':l ~-a ı.e Sıcıl> a uçgerıi arasında 

.. dil$ ağır ve ......... ı ı ,1y1p· -' " · ııa-.a ıul ı ı · muş ve man gelse idi tafer haykırııılarımız yu. b:tkııcıık olursanız., bu sualin re'\'abım mckt rı 1 re> crınin o.lmas.ı 
lara uğramışbr. • T 7.Unden bUtUn hayatımız milJdetince 1 kendir·· . • .. · • Tuını• edu. Fakac bu lkaiı mid'r? 

Alagir, Na/çık ve uapse kısık sesle kRlmış olacaktık. Anglo- ıgınızden \'l:n:bılınınız- il. ku Romıncl orduN da duamılll 
kesimlerinde Sakson c!Uş.ma!ılıırmnıın bir fırsat- ne Cezayir ne FM ~ibicli• B~1 ~ ~ ~ontgomcry ordusı)ie aras-

Beıılin, 19 a.a. _ D.N.B. ajansının la elde edı/mıa muv~ffakıyctlere 1 ,.er hava ve deniz ılmV\etletJl!'n gı:mı ga 'ile mıımkun oldub'U kaı:W ... 11oq 
öğrendiğine göre 17 sonteşrlıı<le Ala- günciel~k dernek gibi lhtıyaçları va~- önündc.:lir. l1one bumu ile Sicilya a- ll'!'K'rd< l-urın~dığı kuvvuler.le, 
gir ketdmtnde hücum savnşlanna de- dır. Mıhver tarafında~ tutıılıın genış rası 1~ k ' . eJiarİa ada- lus YC Tunus u müdafaaya .....ıı..ılllılltelt:cl 
vam edllnilştir. Romen dağ JataJan cephelerden her hangı blrlndP asker . ılomctrooır. Panı a tadtr. . ı::ızinin alındıglClll dı.llrıWq.,m d 
düşmanın dağ eteklerindeki bazı mev· ve malzemel'e bir sayı tlstUnlilğü tc.. ~•yle, Tunus ~ı)'tf;ın 70 ~ bu ad n~ b haber Fabı -~·~ 
'Zllerl.nd ele g~nnlıller ve bu suretle min r.ttikten "onra yapılonc-ak bir hıı- ile Tuınuıı şehri 15~ ve J\izertC 190 ki- .Morıt ~r • ,>0 . 
vadlle,.ln meth:ıllne doğru blr yol aç· rcketin bir dert"ceye karlar muvaf- lomctr f • _ .... ~ mzcrre fıne:>ıtlC?} nın Oll('U 

mışl.ardır. Zırhlı kuvvetlerimiz Moz- fıı.k oln<'ıığrnı bilemlyecek bir ikü.hin • • ~ mesa c ıle 11)"!'.llı,_....,.· A~•- ıınkada bırat.ı.J.mattıt. 
dok'un doğusımda sovyet ileri teşkil- yoktur. ılc Sıcılya arasındaki~ 2.fO, Sar- -~ ordusuour. dik~ 
IPI'Lne okM'91 hücumlarda bulunmuş - "Eh . t . dunya ile Biz.crt aısuıdakİ ~e .ran T'UQ~ dorıı:cnini altıaa ktsiPlmdl~~:ı 
l~ır. HUcu.ına hedef tutulan dUş- emmıye SIZ . e ar • k' . 1- fllcmcsi ,'C Çar'tao Tnıblus'a 
man müfrereıııi imha edJlm!şUr. t muvaffa.kıyetsizliklerimiz 210 lulomet~. Görii~ _ _::_ı;: ku-.-veııcrıc bağlamı> bıı~ 

Alman hıtva kuvvetlt'..ri 17 son eş- • " yan safıilleırirı&.-n kallcaod< llOI••- 1• halde buradaki harbin ~ 
rinde Nalçık'm doğusun<!a ordunun hır fedakarlıktır,, man ve torpil uçııkianıua çıkJlnna>'t İri.erioclc bihiik bir rol 
hareklt.ını deıstekleınl$1erdlr. Sa'\'SŞ ~"""-'- b -u kı h Fak -
w·nkları b<-kleme mevzll('rlnde bulu· Doktor u.>·~ u muva.u.a yye- Yllt>a<ak gemilere taarıuzu hemen e- .at bu esnada. Bi ette. w 
n~ sovyet kıtalnrını clıı~ıtmı.:;larıhr. tin harbin netlceııi ilzeri~ kati bir ~ yarım 5a.atlik ha '(fi bilemediniz, tc'hırll"ri üzerine bü)üc bir ~ 
Sov~et hıwa kuvvetleri alman uçn;k· tesiri olamıyacağını kayet~kten soıı- ı baz . • • '. > bir işıir. r>ılnı 1 ,ıa imldln dışında . 
ları~ın hllcumlannı önlemek için ne- ra §byle devam ediyor: 1 1 )ct'lcr ıçın bır saaclik la rnuhııkk ktır ki. marepl Peeaıo 
ticeslz gayretlerde bulnnmuşla.rtlır. K.ıti olan şudur ki <IÜ§manm cep- Bundan başka bütün Sidb-a ki}• rı sası, Tunus'tn ınıhvere cıı>k ..,,_~r 
Birçok nıwalde esk.i mo<lel 1u~~~rı bemlzf hayati ehemmiyette bir nok.. ve Kalabriya linıanlan mih'cr deniz- dunıar )'llpmışttr. ~ ~ 
kullanmak zorundııatalan il bo ~~ııı:: tatla tamir edilmez bır ııekllde yıkıp . altılannın }"llVaf 1ıaıindooir. Bu tclı- la:ra ve gerek iıalyanla.ra _.lll.ı.a...ıa.1•11111 
çok \d.eermfaealkt~ ~~nmıı.nış. lc>~lr. Gene yıkamıyacağıclır. Bunun lse imkln.. 1 Hkcler dı•ında ~ •• ~!-! bir paktıı daha !er ı:ctirıerek mı.ıbvem« ~ ~ 
be "" .,,~ sız olduğuuu söylemek için climiZde ı • ........ , ha ı lca7Jlfld ı.-
bu ~ Uzden &'findUz !ıiı:ı.llyetslz kalan iyi sebepler varılır. Genişlik ltiba. \-ardır: müuciikl<.'r bet halde her ŞC}>. ıI 1• :t.aman ' 1

':,:. 

rlilşman uçaklan mıcaık gece hücum-. rlyle tarihte ka.ydedllenleri pek çok 'ı den Önce kanatlanaı .ağ!MnlY1 ve < ~ mış Fnıma nıa ba 
lannda bulunrnıı!kta iseler de tbu hU· arkada bınıkan ve hudutlarımızdan a&adan biT basktn& ~ d~ dıkkate değer. • 
cumlnrda dn şiddetH bir ~aoV.~ mUda. pı·k çok uzak t>laıı bir cephe tutuyo. 1 ~lerdi:r Mümtaz Faik FE 
faaslyle karlllaışıyorla:r. Gilndilz t.csnğ- ruz. Harbi muzafferane sevk ve ida- ı ' 
dil! edilebilen birk~ d~an UQ(l 

1 
- .,. -' 

avcılarımız ı.a.rafındaın derhal pll~- re etmiş olmamız sayesinde işgal et. 

kıı"rtUlmüştl\r. üç sovy~t uçağı dllşü- tiğimiz sahalar y4fnız -bıırlutlarımızı ı TO R ı• N o 
rülmilştür. tehdidedecek tehlikderi uaı.kta tut

Alman kıtalııa"I Tua'[>9C kestmlnile mag-a yaraınamaka aynı zamanda 

18 sonte$rlnde çeovrllmlş digC: dil;'· bize harp 'kudretimizi munzzam bir 
man teşktllerinl imha etmışle.rdır. şekilde artırmak imkanını vermek. 
Boleevikler 450 ölll ve 200 esir ve-r- terlır. ı.tuaıze.m ebatta bir cephçnin 
m!şler ve her neviden mühim. sayıda her hangi bir noktasında bir müna.. 
harp ma.11,emesi kıııybetmişlt>rdır. sebrlle ugrtyabileceğimiz bir mu. 

vaffakıyetsizliği bertaraf etmemize 
11 inıkd.n buluııamıyncaAı ke) fiyeti ise 

İngilizler tarafından 

bombalandı 
yorlar. Filhakika, endi.lstr\ .m~h~ e. izaha bile değmez. Bu gibi muvaffa.. 
siııin ceııubunda rusların ı: ınt e. 8 

.- kıyetsizlikler muıııızam sahalarıla gi.. --
l'lln iki kilometre boyunıla ve bır k•- riııliğiml:ı: harekAt esnasında nihayet Bugu- kadar taarruza 
lometre derinliğıııde bir yeri te - 1 ne 
m'ızlemek İ"in bugün.kil durumda 80 hirer feriaklir ıktan b,.şka bir ıey 

,. 1 1 te,şkJl etmez. h" 1 • • 
bin klşiniu icabeıleceıti kabu o una- uğrıyan aım·an ~ rr enmn 
maz. EsMen eylti1 sonunda, Mar~aı "Zafer bizim olacaktır,, f" 
Von Bock'un yerine Mareşal Lıtz 
getlrtlelidenberl almaıı haokomutan. Nazır ba§makalı!sinin ııonunda IU sayısı 210 dur 
lığının pllııı, şehrın tamamının zap. mUşaheılcyi yapmaktadır: 

ll uzun dı sUrııe ıtene az e.dllm feda Biz o lmdar çok mücadeleler Jre- l.ondra, 
19 

a.a. _ fnı;iliz. b{>mh:ı u-
etmek olduğU anlaşılmıııtır. Alm~ • çirdik ki bu harbin her hanlti bir sat. ,.ı.. ıılıbomb 
tarın bu esasuın ayrıldıklarını ~os • lııısın<la kendimizi bir an için bile .za,. çakları dün gece TorİIJO ,...nn a-
teren hlç bfr belirti yoktur. yıf hissetmemize !Uzum yoktur. lamışlardır. . •. 

DUnkii silo, fabrikalar dolayla • DU§manlarımızclan bır farkımız var. Ha,a Na:z:ırlığınııı rthlıı;~n~ "k :>re ta· 
rındakl harap binalar bir kaç defa sa o da onların tamamen a.kslne o... •rruz bu Jellir<leki fiyll 3

1 
n aların.a 

elden ele geçmi§tir. Stalin&rad'm ce. !arak söylediklerimize inanmakta ol.. ve diğer hedefıeıe k.,.. >'11P1 mı)tır: Sı· 
nubundaki steplerde de mevzii nıu • duğumuz keyfıyettir. Geçen aene kı- mal İıalya 'da h ~11 ve ta)")"areci..leri-
harebeler olmuştur. Buralarda tah - şa girdiğimiz gllnlenlc bu kışıı. ~ir- miz i}·i . ;wa t.Je edildiğini bildir. . ·ı ı ı·t t k neııcefer etu h • l . . kim l".dilmış mı tc-a< t ı sovye no - ıliğimlz bugtlıılenleıı kıyas kabul et- m_işlcrdir. U--:-•-ıa.rıınızıa epsı <onmuş. 
talarını zaptetıliklerinl alnıanlar bil- miyecek kaılar dah9 khlikell ihtl. ıur. '!o''"' 

tlirlyorfoar. maller karşısında bulunuyorduk. Toulon :'..rerinde 
Alman hava kuvvetleri Astrakıı.u ,..., 

limanında ıovyet asker toplululda • Avrupn .kıtasını ic:ine aldığımız ~t'lf' e~· çtt ı 
cephe kırıla.mu. Cephemiz civarın- Toufon, 19 1 .a. - 1 ·~. 1 .mdt 11 

rlnl bombalamı•lardır. h" lı'-•nı ll7('[ın e ur ,. da )aptığı devamlı teşebbilsler için ır uçak dün Tou}oll ,,_ 
1 

d rh ... 
Kafkaeya'da hAli «eniıı ölçüde bir düşnı.rwn Jtaplarda hulwınıııayız. Esa· muştur. Uçak,a~ bltal'}

1 
a an d e. al f

1
a· 

hareket görillmcmekteılir. Sovyet sen başka ne yapabilir ki Avrupa'da aliyete J:CÇmişcir. ~ >at•. 0flmu"m~ •1 

kaynakları alınanların Nalçik'in ce. ikinci bir cephe kurmak için yaptı""' uzakl:a-..•tır. ,.._.,tike ışareıı ven enıış. 
nup-doğusıında bir tepeyi bırakarak bbU8 . o• -r•u~ H'" 
yeni hatlara çekilılikleriııi haber ver- pyretler teııe ettıgi her Yerde tir. 
mektedlr. acınacak hir şekilde akim kalml§tır. lsviçre üzerinden yabancı 

Tııapse'niıı ııimallııde aııkeri ha - Bu gelecekte de böyle olacaktır. Kı. / t 
reketler devriye ·ve keşif harek<'tle- va. hayaU bağlarımızın müemmen ve tayyare er UÇ U 
rine inhisar etmekterlir. Karla ka • her türlü hilcumdan maaun bulıındıt- Bcrne - 18-19 sonıeşrin ı:c-
rışık :ıııağmurlar hareketleri durdur- S'U ve zafere olan ltimadımıztn ek. ce-.' ' 19 a.~ 22 arasıml;ı bir~k ıa· 
muıııur. Her iki tarafta clıı askerler silmemi§ olduğu kanaatiyle giriyo... ba~ ~O.OS :,:

11 
f,..;çc üzerinden u. 

kendilerini soğuktan ve yatmurılaıı ruz. · · k lar jscikametindc .ı:cçmir 
korumıya l>akı.vorlar. Son haftalu·;n hlnlsdt"rl harbin f:~tr cDen.:"~:t>-• isviçe havııl.ırı 22. ıs 
Kışın art.ık temclll olarak ycrief· temposunu hız anılırnuı oldutuna il 23- o~.ı. ıektar ihlll olunmuş. 

mit bulunılufu uzak §lmalde, sovyct.. bir işarettir. Biz burada muvakka. e .35 arasıo-
lcr hem Finllınıliya'rıırı (1imaliııtle hem ten har<'kl'ıtın mahiyetlerlınden fazla tur. . S - C 
de Leningrat'ta ilk taarruzlarını tepkilerini görllyoruz. Bu harekat Uçaklar Gnııd ~fıı~rd~~~ı;ch~·~= 
yapmışlardır. tamamen aydınlandıktan sonradır ki harıının bau~lll ~=~ 

1 

Roma 19 a.a. -
l"C'l len talıy:uı tob 
b taly dc'~:rul11.l81nuı 
h dU&rtlQn ~U:nı bıı.Urdı.lJ111 
1116$U. Messa~-.ı-o ~zctcııdnıln hUllUlll 
Mblr! btı hUSU5U1. tJdBld 
'\C'Jmektcd 11': 

Flııllndiya'ntn ~mallnde ehemmi- son inkişaflar hakkında kati bir fi işaf'eti verilmit 'fC "'- avar ar at~ aç. 
Yetil sovyet kuvvetleri Murmansk'ın kir hasıl e<l~blleceibiz. Her ne olur: mıştır. tur. 
bahııında alman dağ kıtalarınıı. karşı B8 olsıln netıcenin .izim lehimizde ş. a· ._.Jar 210 alman 
yaptıkları hücumlar boııa çıkn:ıı§tır. olacağına §Upht". etmıyoruz. Bu harp. ım ıye ~· _ 

LeninK"lt'ta ıse, alman kaynakla _ te ingilizler çok defa alelacele ?.af er h . • t6ırruza ugrad ı 
rıııdan bildirildiğine aöre, ı,eıılngral ıllye bağ'ırmışlar ve sonıınrla iııe sus.. şe rı a. _ Hav-.ı Nanrı Sir 
mııha.<ıara çemberine karııı Volkof'- mağa mecbur kalmışlarılır. Bıraka loıxlra, 19 "·r Avam Kamara~ıftlia 
ta rualar Uç alay piyade ve 22 tank- hm ki ıaman ~an eğlen!lfnler. za: A_rdıihald sjpdtıl ~ 2.\0 alman ~m 
la hllcum t>tmişlt'rıllr. Muharebe iki· feri' hizmet !çın bUtlln t!'hllkelerl gö. hır 51Uale ceVlf' ,f . . \--. ~ar 
gün ve 11ç gece sUrmllş ve nlhaye1 zc almağa azm.et.mle bulunuyorsak 7.a rinin inızj/iz ~ k~ledtl tıam '"' > • 
ruıılar l50() ölü, 160 esir ve pek çok ftt eonunita bizım·olaca'ktır. Ba bir dımamna ~ıl1"1 1 ... ...__.::Sl\ ~:\; 
harp malzem"1 lurakanüı çekilmlı- cesaret. c:alımıa, sebat ve kabr~ I hornbtıan..ı ~ .ııo =--- '-K ı 
lercMr. ilk ~ , ı- 1'obıp""" 



Beri in' e göre 

Karşılaşmak için 

hazırl ı k 
or 

( Ba§l 1 inci a:,'fada ) 

h 

d 

Mihverin mühim 
hazırlıkları 

Kahireye göre 

Bingazicenubunda 

temas 
basladı 

.3 

( Ba§l l inci sayfada ) 

mı !erse, girmek uzerl'dır. Bu kuv • 
vetlerın hiç bır mukavemetle kar • 
ılaşrnıyacakları sanılmaktadır. Bın
azl ış;::-al edıldıkten onrn. Lıbya nıo 

Akdenlz'e çıkıntı yapan hörgilcün -
deki bütUn önemli noktnlar lnglllz • 
lcrın elıne geçmış olac ktır. 

500 mihver uçağı 
tahribedildi 

Londra, 19 a.a. - İngıliz h:ıva 
kuvvctlcrınln Kahire radyosunda 
beyanatta bulunan sözcüsU, EIA!e -
m yn d n Demc'ye kndnr evvelce 
'<lu man t gah altında olun hava 
mcyda lnrıııcla yerde tahrlbcdılmış 
bir halde bulun::ın alman ve italyan 
uçakları sayısının en az 500 oldu • 
ğunu bildırmişlır. ı>crne yakınında. 
ki hava meydanı hakiki bir bom8a 
ve av uça ı mezarlı ıdır Hava mey. 

Mrl. Petain 
halefi Laval'e 

çok geniş 
salôhiyet verdi 

-( naşı 1 fncl sayfada )
Y&M laı.raınruncstn.ın metm sudur: 

Bl2 trnn.CllZ devlet rel! ve :\fnT'('O:l ll, 
lO 7. 1940 tıırihl:t AnMU."ilft laınununn 

lsttn.ııden u:ıf:ıdald karamrun~ n 
~: 

Tek madde: Bnsvek11. tele ım~uı•b'lc 

Ana:yıuıa kanunları ma nd: Jaınunlnr 

ve karamame!cr cııcarnb!lcedctJr. 

Lava/ salahiyetlerini ne 
zaman kullanacak ? 

Vlchy, 19 a.a. - Devlet 
rtne ~ek z:ıt haldandnld 4 numara
lı Anayasa kara.mam metni ftŞ'l • 

tıda<hr: 

lllz Fransa devlet 
JO. 7. 1940 tıu1bH Anayasa knnunuruı 

lst.ınadcn as:ıA"ıdald karam:ııneyl ~ 

d.!yoruz: 
Madde: ı. - Yem AOO)• mi et 

ınmrmd:ln tasdik «1 lm«lcn ~ dcv
lcl rcl&t!Ct vazl!eler.bnizl her ne bet>· 
lıe oLurs:ı olsun l:1'a eot:rncldl{:'lrnjzc bir 
mani çıkan;ıı bu vazife! r hüküın<ıt rot-

uı.:us 

Stokholm'den verilen 

bir habere göre 

Her an vukuu beklenen 

ilk (arpııma 

kati 
olabilir 

Ayni habere göre fazla 

beklemek müttefikler 

i(in bir tehlike olur 

20 11/194! 

İstanbul' da 
1 

Bank lar _, _ _ Alaya 
alınan 

mahkemeye verilen 'Sivas ~imenlo fabrikaSI i(in 

köylü 
vurguncular 

lllt.Rnb 19 (Te !ona) 

Turgut adında b e ~trlk 6D.?tU'aluıda 
k ı.nm enkt bıı.hnncs e ~ten nl 
tt i:ıı Jl)O lnıııo:t çlm("llOOY\l, tol'bıısı 12,5 

ltroclın.n ıın.t.o:ı~en )'{l.knlnn:muı ve tcVk f 
( lla61 l tncl snytdn ) cd rn'clc mnh'kcm()')"(' vcrllm!ştl:r. Yorııt 

dönüp, "- Aman köye dön, ~u attın< btr tC'TI<!l<c tücaırı da 

köyü düşün!" dememek için salı1.<:• t tUl'll tan7.tm •-t.tl. i<t.n tcvk t 
nefsimizi hayli zorlamamız la- 7.ey1.l.nynlh 

zımgclir. 
Pahalılık da, vurgun da, § i

ikayet ettiğimiz şeylerin ihepsi, 
1939 dan sonra, lköyden şehir
lere gclmi d ğildir; şehirler
den erişebildiği köylere gitmiı
tir. Köylünün yoksulluğundan, Eriı'Uv"'1. şülkrll ~ı. Hn 

yarasmdan yamasmdan ba~h H Ahm<!t. Unuunu. 
tn T, 7..t>-n Omur, 

et b~n V'Ut'R'UTl('Ulıuk 8\1 -

C'b' e mahlrom<'YI' vcrtırn l'r<1 r. 

başına, ve onu dahi görmeksi
zin anlamaksızın ve uğrunda 
hiç bir fedakarlığı düşünmek
sizin, bir edebiyat çıkaranlar, 
şimdi, köylünün kesesine giren 
küçük nisbctte bir kazancrn <l se'Jc('T" hu mmmı ve 81 'tılp-

ll'rl h ""mda la:ımm taktb ta b:ı.$ nı.l.. 
ne gibi mahzurları olabileceği-

mı.tır. 
ni keşfetmek için yarışmakta-
dırlar! 

usf abaşı ve usta ah nacak 

tıs· danlarından birinde belki yllz uçak 
Plcrrc Laval ta:mtınd:ın tta edilerek• 

Ur. Katı btr mani zuhuru taltdtrlnde 

Stokholm, 19 n.a. - Tunus yakın
larında bir uçak me~danının nglllz 
ve amC"rlknn parıı:i;üt..<:Ulerl tnrarın
rlnn lşga 1, tarafsız k~rl mUoah tlrr
ce büyük bir meydan muhıırebC"Slnin 
b !angıcı olnrnk teH'tkkl cd imek .
d r. Birinci in •lliz ordusunun b l'kn~ 
birliği sahil boyuncıı sUrntlc llerliyc. 
rck bıı kn<'a mOtcndd t havn mf!yıian
lıınnı ele ge<;lrm lcrdir. HC'r iki ta
raf f.cı.n de ı k iş QÖI y mncı.nı bir an 
evvel tutmaktır. 

Ucuz demek alıyor diye halk 
ile memurlar, buğdayma pan
canna biraz para veriliyor di
ye şehirlilerle köylüler arasm
da kin ve !kıskançlık yaratmak 
acaba hangi iyi niyetten gel
diğini sorabilir miyiz? Bu ka
dar dizginsiz bir mantığm e
linde, halk ve memleket men
faati davası ne hal alır? 

CEMiYET HAY ATI 

! DEDİ Ki • 
• 

Petain'in 

bana vermiş olduğu 

emirleri yapıyorum 
Daeı l !.nd gay!d ) 

lzmir'de et, bahk ve 

umurla fiyatlan arfh 

• yau)ordu 

Denizı..-le ve havada 
Kahırıı, 111 a.a. - Ortaaarıı. Müt -

te! k Un unu ~arargahuıın tcbliğın. 
de bıldırıluığ ne gore, donanmamıza 
mcMUP hava kuvvetleri, 1 rabluas rp 
açıklarıııda cenuba do ru scyretnıck
tc olan seıuz bırı ton uk bir dlı.Dman 
gaz semısıııe 17-18 sontcşrııı ı:ccc ı 
hücum ederek y j;ln ı,:ıkarmıııfar -
dır. Ayııı gece orta tıp bomba uçak. 
lanmız l'unus hava meydanına hü
cum ıle ınfılik ve yangınlar husule 
getırmıştlr. Hava kuvvctlcrlmız Sl
rılya ıizerıııdc blr alınan uçağiylc 
ayrıca ycıli alman n kliyc uçağı <lU-
urmüş ve dün Bıngazl kcsımıııdckı 

ınış sahalarımı yapılan akında digu 
uç tanca ni de yerde tehrıbcttnlştir. 
Bundan maada b r gece evvel Barcc 
hnı;a mc)dıınındn iki uçak tahrlbct· 
mıştir. Bını::azi'nin ccııubundaki ka -
ra yollarlylc nakil vaaıtalurı muvaf· 
fakıycUc bombalanmll}tır. DU~aıı 
hafıf bır faalıyct kaydetmi11tir. DUn 
gece a ır bômba uç klarımız Blnn
zi'clckı rıhtımlara bir nkın yaparak 
) nngın ar çıkarmıştır. Limanın ağ • 
zınıla iki geminin yar makln olılutu 
görUlmU tur. BUtUn bu hareketler • 
den altı uça ımız dönmcmiııtir. 

Yeni müttefik ordusu 
Rabnt, 19 a.a. - Fas raclyosıırıun 

bıldırdıl;'lne ıtorc, Tunuıı'ta hcırckfıt
ta bulunan birinci Britanya ordusiy. 
le Llbya'da döğü en 8 inci ordudan 
başka Çat gölU çevreslnclc de UçUn
cü bir kıtııl r grupu tcşekklil etmiş.. 
Ur. V,. bu gnıpun t çok bUyUk va
sıta ve kuvvetleri vardır. Çat gölU 
Trablus un 1500 kilometre cenubun.. 
d:ıdır. 

Almanlar doğu cephesinden 
kuvvet naklediyorlar 

Fas, 19 a.a. - Fos raclyosu bu sa
bahki ya:,"ımıncla. alınanların doğu 
ccphestnılen alelacele kuvvet naklet· 
mcktc olcluklannı bildırlyor. Radyo 
sp kcrl şunlnrı ilave etmiştir: 

:Macaristan'da ve Hırvatistnn'da 
hemen hemen bUtUn yolcu trenleri 
kaldırılmıştır. Cenova ve Sic!lya'ya 
giden trenler bu mcmlckctlcrdcn 
gcçmcktcc11r. 

İstanbul hastahanelerinde 
ücret f arif esi 

İstanbul. 19 (Tclctonla) Şchlr 

M bugünkü t.oplant nda bele· 
dl)'c hastane rinde ücret tıu1tcst ıı>Yle 

tam t cdibn!:ştlr 
B 5UU! yataklar günde bcs. 1-

k!ncilcr Ut. lleüncül r iki liradır. Am.t· 
lb>at masrııh IC'!n on. k!lcUk ccrnıhl 

müdahale r 1cln bel l.1ra alJnaenktır. 

Gene Şehlr M ells1nde c1cktrtk, tnım -
vay ve t.Unel ti uncıerı idaresinin 943 
bU Jrabu mO betiy!e baya-
nntta bu n umum MUdur Mu ılnl 

td n:)'C kAfi m tarda cleactnk matr.e • 
m ıı:elcl ı. ecook ıı n ıc· .cbll • 
ee 1. t.nınwny tınndnJlıı.n lhttyaemın 

pek ya.Junda t nuı.mcn tem n e<lllm <>
laca :ıı. Amertka'd:ın ırelcn O otobU • 
snn pek y kmd : Tlcarot or :n ~len 

zs kamyonun da otob!la ha nen cctlTtl· 
rvlsc cık nlacııklannı 

m 

Nazırlar M~ muayyen mtıdde'l ı 

el<? cbcr'!yctk dev retstrıf ~k ve 
devlet reıstYlr. hllkllmC!'t rMs Trtn nyn 
nyn snlAhb"'et ve vaz!tc cr1ni tn)"!n ve 
~· ey~ 

Madde: 2 - Eı;kl 4 numnmll Ana • 
)'il.Sa ~ llll!'vt'd!?mlgtn". 

Almanlar Fransa' dan 
yeni taleplerde bulunacak 
Londrıı, 19 a.a. - Hoytcr ajıın

sının diplomatik muhabırı yn.zıyorı 
Vichy'den bildirilen Kararlıır. Pc

tain'in idareyi Laval lehine olarak 
lııraknuısırı111 resmen temhiriılır. Al
manlar Petııın'<lerı ııtıphclcrıiyorlarsa, 
kendisinden kurtulmanın yolunu bul. 
muıılar demektir. Bıu:UnkU kararın 
her hangi bir mlına.ııı varsa o da al
manların yeni stcklerdc bulunduk
larına delalet etmekte olduğudur. Bu 
istekler nrruııncla filonun teslimi de 
Mnreşw Petaı..'l 2 

dahil bulunmak muhtrmeldir. La
val'in Pctain'c halet olnrak tayını... 
nln hiçbır önemi yoktur c;Unku biz... 
zat haleflik ortadan kalkmıştır. Ma
demki ıılmanlar kalemi cllııde tutrın 
Lnval'i kontrölleri altında bulundu
ruyorlar, Pctnin. bizzat kcndısi tara
fından iııgal edilmedikçe hiçbir ma
nası olmıyan bir makam için 'Laval'i 
seçmekten başka bir ııey yapamaz. 
ıh. 

Kararlar son derece 
ehemmiyetlidir 

Vichy, 19 a.a. - D.~.n. ııjamı bil· 
diriyor : • 

Vich> 'deki rf'Smt mıılıflllcrın kann.n
t ne g(ıre M. Laval'e ook geniş snlAhl
) etler verilme i Tf' mart' al l'ctain'in 
lıall'.'filik mesele ntn hallr..dllmiş ol
rnıısı on derece ehcmnıiyM.11 tedbiri 
!erdir. Bu suretle hükumetin az mi 
ürntlc knr ırlar vcrrnrsl imkAn dahi' 

line girıııi tir. M. Ln\nl'h marr. al 
Pclain'c lın.lcf ta~ İn l'Iİlıncı i bn \ekil
dl'kl uzağı ı::örme kabili~eUnin t ıkılr 
cdılrııiş oldu •unıı bir delil anyılmak
tnclır. 
Di~er taraftım M. Lnval'ln ancak 

mare al l'etah de,let reislığl vn.zifc· 
ıılnl filf'n "'" kati) en yapamıyn.c k hlr 
hale geldiği z11man marcşalın y~rhıc 
ı:ıer;ecek olrnnsı, mnrl'~al hakkındıı 
gö~tcrilrn cleri•ı ıın.ygı> n. bir delll ola
rak tc!Akki t.<lilmcktcdlr. 

Kabinede değişiklik oldu 
Vlchy. 19 a.a. - Haberler Nazır

lığının ca.rııamba ak§nmı geç vakit 
blldirdlğınc göre frn.n ız kabinesinde 
bazı de~ikhklcr yapılmıııtır. Bu de· 
~irJiklikler resmi gazetenin pcrııcın
bc gf.lnU çıkacak sayısında n~redi
lecektlr. 

Bahriye Nazın konlr amiral Aut>
han isU!a etmiştir. Amirııl Abrinl 
kcndıs ne halef tayin edllmioUr. Mu
nalml!lt Nazın Glbrnt da istifa et
miştir. Yerine aynı zamanda ietlhsa
lit nazırlıırını idare edecek olan M. 
Blchelon tayin edilmiştir. Maliye 
Nazın M. Cathala Maliye Nazırlığı. 
nı muhn.far:3 etmekle beraber İkusat 
Nazırlığını da yapacaktır. Ru suret
le bir taraftan maliye ve lktısat na-
1'1r!ıkları ve ıllJtcr taraftan istihsa. 
l rıt ve mUııalrolı\t nazırlıkları aynı 
nazırların uhdesine verllml§ olacak
tır. 

M h"~r kin en mu tacel ııskerl he
def Tunus ve B zertc şC'h rkn nm -
6ındııkl arazinin müdııfaıısını kah 
oldu u ~ıl1lar uzakta b r mf!'VZldeın 
t.cmtn etmek ve muhare~ dcnl7.e 
sıkıımıs olarak yapmamnktır. 

Fa nt in ll zler V<!' amerlkalılnr 
cabuk davmnıırnk Bone'd n hem do
ğu hem de cenup doğu yani Tunu 
ve Soussc fstlkametlertnde silratfo 
ilerliyorlar. 

Bu ikinci kolun Cezalr'l Tunus't.:ı.n 
ayıran 1'cl>cisa d:ıf;lnnnın bo •azına 
rnnlığı söyleniyor. 

D:ıhn cı"l!uptn bir nctln<'Ü mllttc
Clk kolu dn llo.bı..'S ve Trııblus yolu 
hoyunrn llC'rlcmektedır. Fılhnkıkn ul
nınn kn.ımnklan da c-enuıl Tunus'tıı 
m hver ucnklnnnın ln ıız ve omcrl· 
kan kollnnnı bombalıl11 klanru bildir. 
m !erdir. Bu kollann hedefi h c şüp
he&z SfaK c nubunda hcrhnngj blT 
noktada sah li tutma:k ve mihverin 
'I'rablus1n olım muvnsalasını keserek 
Tunus'ta yerlcşmtş olan alman ve 
IUılvan kıtalnnm tccrtdetmckUr. 

Her an vukuu bcklC'n len ilk bO
Yllk cnrp mn katı olab r. Mlhvertn 
tnl hl. mütt fik kollan dPVamlı ve 
snıtlnm bir C<'Jlhc kurmııd n önce vur
mak ve h c d<' 1 e dn •ıtmııktndır. 
Kati b m~dnn muharcb<'sl alman· 
ların el den l<' cbbüsil alır ve fena 
bir durum:ı d Ureb lr. 

,Müttor ter tem cııbuk blr muvaI
f & \et elde etmek zarureti yoktur. 
Bu y<>nl cephede ehemmiyetli mllıvcr 
kuvv<!'Uerlnl t.utmakla c en bir kn· 
uınç temin etm~lerdir. Bununla be
raber fozltı bckl~k rnUt.tcflkler i
cln bUyilk b r tı hlike do •urıı.bLUr. A.. 
mc.rlkan kuvv•!tlerl henUz Avrupn 
kıtn muhar bclcrlne cılışmamıslnrdır. 
ve düşmana evvelki zafcrlcrlrıde ıkn
U uıft•ı:'Jcr tem n etmiş olan bilyilk 
zımlı kuvvctlertnl V<!' BJtır IA.hlannı 
kul nnmaı'!ıı vakit bı.rakmııdıuı hare· 
ket dmclc gel'('ktir. 

Mihver b:ıkımındmı Tunus ecph~ 
gıcyet tteık olnrnk Libya cephcslndf!'II 
da.ha ehemmiyetli bir mııhlyet olmıs
tır. Rommcıl'ln Tunus'a gelmiş olma
sı da - eğer lbu haber te<>YYfidedcrse
bunun en mükemmel bir ispatıdır. 

Son günlerdeki yağmurlar 

Ege' de tehlikeli 

bir hol aldı 
ızmr. 19 (Telefonla) - J.tnnm ve 

Menemen ove.Ianna bD' hayH su btrlk• 
mıe. G<'d12 t.e.&mt$ur. Bazı kil)1cntc hl"!" 

lhttmn.l karlı ted a nnııstır. He
nüz bir hnbcr sreımcrm.c d(I K(lç(lk 
M.cnd?rc6 nehTtn ı;:cQl.1{:1 Oimı ve Tor
bn.lı tamtıanndakl köyterd yatmunın 

dcvarm tn'kd1:'tnde tetıııkclcr 
mümkündür. 

Bu n.reda eehıtmlzOO de 
p:ı.t.1:nm14. bc1cdl:Ye tdldltlb 
ırecmb ve :rAmn ön~. 
Tepecik bcnd:;ndc Temel cıcyınm lZ{'Çtll:I 
ı;o1aı.ldarda ve civarda bazı ~lerl ını 
h:ı5m1I. Bck>dt;ııc Relm vruı:n yer:tne gele· 
~ ıtr~ vasrtıısı:Yre sulan bo$alt.tır

mıetrr. 

Harp içinde ve harpten son 
ra, köy ve köylü ile şehir ve şe
hirli arasındaki hayat, seviye 
ve kültür f rkını garp alemin
d ki nishcllcre indirmek için 
elimizden geleni yapacağız. 
Bunu yapmak İçin, onun alın
t eri döktüğü kadar, kan ter dö
kecefiz. Türk köyiinün mese -
leleri çoktur, karışıktır, ağır
dır; fakat bu meselelerden hiç 
biri tarlanın kazanç hissesi .ar· 
hrılmağa çnlışılmaksızm hal-

Mutlu bir doğum 
unıune Ha«an •i ronıı:en m-ımas 

1,larından Dr Fe"-zi A>-bers in b r oı;lu 
durı>a'a gl'lnı;ş, Turhan adı vr:rilMi~tir. 
y >'nl)' uzun omur diler, ana b:tha.ı ını 

ımrik ederiz. 

Ankara satranc turnuvası 
başlıyor 

Ankara Satranç KulUbUnılcn 

19'3 senesi Aııkıra ~atrarıç şam 
piyonluğu mrnuva1'ıırıııa l.12.Hı42 
ele Yeni ehlr'dc Ku•ıu nun Usttlııde -
ki ccmıyct lokalıııılc başlnn:ıcaktır 

M ısabakalııra ıştirak c mck ıstı
yenlcrın bu tarihten bir hafta cvvc
lıne kadar ccmi:vet veya 6588 tele -
fon ııumnraaınn muracaatlnrı rica o. 
lunur. Turnuvalara herkes ı;:elcbılir 

i dilemez· Bir bütün iköy çift- Mesut bir nikah 
ç.iliği, bir Aynspaşn apartma- .. 
nından dah az gelir vermek- Zirs ı Bn•ık ı m baa ı !nnkını t· 
t d d T" k k.. I" Jrrıııılcn \ hrnct Kıılrn ter r 1 ankı· 
~ c-;'a~ c cmcz. ~r 0 ! ~- 1 rının tanınmış h11lkr1dan l\I lıııı t 

Mahkemeler 
~~' yınnı ku~uşluJ:. cıgara ı~tı- 1 , <'nidıııne lı'nın kı 1 ı ı , r" c \en dıı· 
gı zaman, bıze dunya tersıne 111 rlli'nın n k h torl"ılcri ıki tar f ıı 
dönüyor hissini verecek sevi- r~kı., dn.vetlıll'ri huzurunda ıı ar 
yede kalamaz. IJelı-divrsı ıın.lonımd icrn. edilmi t.ir. T bl' -

raf. 

o u-

Sıruında en büyük feda- Ch•nç r.,filere aaadctler dılcriz e ıg 
Mar;ı.s A li ut. Hiıki ııliğindcn: 

kf\rlıklara onu cağırdığnnrz ve Mutlu bir evlenme Mac ~ ı uran ııı alJ mdcn ölu 
daha da çağıracağımız gibi, o- . , . lkı)aw kızı H fı:ııı t.uııfında n liddei-
nun yaptıklarını ve yapacak- \nkar" lnhıı:n.rlıı.r Avukatı Kadrı 1 alC)tı koca.~ı aynı ıııahallalcn Kahya oi;-
larınr asla nimetsiz bırakama- t\l ut l~vrcn kızı Mualll Evrı-n Uc 1 hı tchınl!: alcyiıine açıl n b.~nına dl
yız, bırakmryacağız. Cadde- l lş llaııkruı Umum Mudurlügu hukuk ~ ı ıaerınc muddcaalC)'h namına çı~ 
1 d .. •. b " h" 1• t 1 rııll avlrllF;ı ıııoıııurlarınılaıı ve lıııkıık • lan d 1 hin iknmct~'-~ 
er e yuruycn ır l}e ır 1• ras • nıeıunlıırı•ıdnn Cıhit ı >zdt11ıılr'ın m· n '&\eti) mum:ıı C') ..-..~ 
ladı ğı iköylü ile kendi arasın- kllılan 16.1 l .942 ıtünll sıuı.t 14 de An· nın filC\fı ı l-lı unJu 1 OO>ıım ile. hil!.i 
daki büyük farkı görüp utan· kar11 Belt"dt\° i e\lrnme salonu <1 ıd>lıA ıadc- la 1 mış ve ülncn 
mak yerine bu f.arkm azalma- tarafların nllc dot1tlan arıunndıı kr ı ·fht r" rilm oklı. 
g·a yu-z tut~cağı hiMı ~le llAŞI\· cdilnıi tır. İki tarafa an.dctlcr dıl('rız. n fl1l ıı. 942 gunune lıt-

• .' • • • ...- ' ı rnkıln ı ıı• fon 50 günde 
ladıgı vakıt ıyı hır vatandaş hı12J1r 11 lı ,'C\-:ı t-ır v&'l ~ 
va.sıflarmdan biTÇoğunun ken- Beden Terbiyesi Umum Md. mcdı 1 takd h a gıyap karacı 
disinde eksik olduğunu anla- r. 
malıdır. 

Köylünün de, hepimiz gibi, 
düzeltilecek kusurları, suçlan 
olabilir: fakat Türk köyÜne 
çok görülecek hiç bir ~Y yap
madık, yapamadık. Pek az bir 
,ey yaptıksa onunla ancak ö -
vünelim! 

Falih Rıf kr A T A Y 

Soğuk yüzünden Maraı'ta 
bir kadm dondu 

ra , 19 ıı.ıı. - Yn.yla b glıı.rın
dnn d•Yınl('kte olan t\lıırn.ş'ın in onll 
mnhall n<lı•ı Duru Toln.y adındıı bir 
kıı.dın üe oğlu M hmut Tolııy ve km 
r;, vn , nhrr d ğındıı şi<l.detli tıir yağ

mur \C tipi fırtnasına tııtıılmu lar ve 
Duru Tolay ile b ndlği hnyvnn ı;atal 
mu hık civ rındıı ılonrnu )ardır. Mrh. 
ınet Tolay ile kız kn.rde i guı;lılklc 
dr.reli koyıinc ıı;clı bilmişlerdir. lloııan 
kaılının cı seıll, koylülcr tar ~fıo ıılnn 
§clıire getirllıııi tir. 

İmtihan günü 
Bc<fon Tcııblycs1 Umum MUdU:ıl<ı:iln· 

ıkın: 

Alınarok ol.-ın d()ft)'ll mt"munı • tein 
Ylll> k m{l roc:ı 1. nrın en ıınn 2.1.11 
l 42 ırllnU tıı.UJ ıııaattnc ka<L'll' klWui 1>

hıntı.ca.ıtı ve müsa~ imtihanın da 
24. ll. 942 anlı ırUnü sıuı'l (10) 

ılu~u U n nlmıur. (10091) 

Okullar 

Cins tay satılacak 
Sıyasal Bılgilcr Okulu Satın Al. 

xna Komisyonundan ı 
Mu e ede hllylıt 8 y ınıla 

<"İ'ıS l r ıny paz rlıkl ılacaktır. 
M ııhıının en kıyrı ır. 1 ti-
ycıılcr 23 • onteşrın !14 cumn gunli 
ı;ant !) ela Akkoprllıle h yvan ı;atı ye
rinde hulunacıı.k komi&\onıı ı ıilra<' 
ct.ınl"l dirlcr. (100~0) 

Ankara Valiliği 

Erzak aJmacak 

ZiRAAT VEKALETi 

Ankn.ra \'nlilı ndrn : 
Almanlar Manş'taki Ankara cıımızı zührc~iye ha tane-

gemilere ateş açtılar Uzunköprü'nün kurtuluş ııinin Mayıs PJ3 110nuna kn0ar mıh· 
Azledilen hariciye günü relif ctn erzak, et ve sebze ihtıy cı 

memurları nerlln, 19 a.a. - Uzun mendili al· llryrti Yckill' kıırarına ınustenidcn 
J.<>nılra. ııı a.a. _ \lmnn udynı;u· man topları 18 Ul sr~ıtcş-rin ıtrc.c 1 UzıınköprU, l!I a a. - UzunköprU p~zArlık sı~retiylc rııüb~vııa c~ lrce-

nun bllılirdilönc ırllrr. lnıı:lltrrc vr Mnnş denizindeki dusırıan gcrııllcrınl' halkı buglln kurtuluşunun 19 uncu ı;:-ıııdcn talıp olnnların 2u.l 1 !I~~ ı;nr
n.mcrikn.nn nH"nfnatlert ilf' alllknlı at.q n.ı;mı tır. Yarım sn t sllren atış.. yıldönUmUnü bUyUk mrrnsimlc kut - §amha gtr1Q snat 111 d a tanede tc
bulundukhın icln frn.n.m~ hıuidyc ı tan ı;oıırn du mn•1 gemilrrinin şimale j ıamıf ve bUyük erimize karşı saygı ı ~ kkUI edel'ck <ık ıltn ~ knmls)onun~ 
naz:ırlıihnm 45 memuru azlcdilmi tir. doi!;ru uzn.kla tığı gorülrııü nr. ve bağlılıklıınnı teyldctmlııtir. mürııca tlan llAn olunur. 612.5 

-( 20 Sonteşrin/1942 )-
7.30 Proı:mm ve m at 
7.32 Vücudu.mu u cıı..lışlıralım. 

KORKU 
bnı ne lüzum var? •. Dayanamıyacağım 
gal 'ha artı\: .. 

- Simdi hiter .. Ben hütün s:ıhneyi o). 
duğu gibi hafızasına ıe~biı cunek istiyor
du da. ... 

ruından geçere& kapıya varmamıştır .. 
K pıdan ba da çıkılacak bir yer ol
madıtıoa gore... 

- 1 vcı. Doğru. Hem 'Ibo~~·ıa bm 
kapının )'IL!ll ha$ında idik. il.i.lı ıı.tıldık· 
ıan soMa kapı<lan kimsenin çıkma.c.hğın
dan eminim.. Şu halde. .. 

Mari!>n merakla onun yüzunc 
rak: 

- Onu bul:K'llftnızı ürnid«fiyor mu-
5UDU7.? 

- Omi<lermek değil hundan muhak
kak 51ır~tıe t'Jllinim. Ama hurada daha 
fa1Ja vııkit Jte(İmııyelim. Bir an ev,eJ 
Skotland Ynrd'a gıtmcHyim. F.e ne 'ıı.r 

ı1.. 

Yazan: Car/ton Wallace Çeviren: Ş. Taylan 

Tefrika No: 8 
- Bay Corb)"'1 dedi. Onun durumu

nu o enır o~cnmcz ona >•rdım edece • 
nniz.i ,.ııd tmişıiniz. Simdı d b:tna yar

d m etmek utcr mi ınız? 
Steı. e butun 1..-uvvcıinı ~ne ver r 

bir solukta: 
- Tabıi .. dedi .. FJimden gelen her 

C) i yapacıı ımd:ın cınııı olabilir iniz.. 
Genç kız &)-ağa kalku. Kararını ver • 

mı$ ad;ımJ ra mah~\1$ hir tavırla: 
- Death'ın kim olduğunu muha.kiWc 

oğrcnccc ·im, dedi Dıı .uğurda son mete· 
liğime kad r 5arfcımi)e hazırım. Jim 
benim hu dunyada ,.-arım )'Oi;-un:ıdu .. On· 
dan başka hiç kimsem Yoktu. Onun kati
lini mC}dana ı;ıkamıam lÇİn bana yardım 
eder mi iniz? 

- •e isterseniz )':lptnıya hnıırım. 
Dcath'ın haki.ki talı '>ctiıü hildi· 

ıı rccl'k olana bü)-ük bir para müklfau 
,-ıi<fedcceğun Bu mükafatı s:&zctderle ve 
başka \"asııalarla ilin etmenizi i5ri)oorum 

- ilan ~n ı;ıkacakur. Emin olahi· 
li~ıniz.-

0 srrnda Hm: 
- sı~l' b" dakib buraya ıclit mi 

6iniı ! dİ)'C ~ 

Stcve genç kız.dan müs.ude isti)'ert'\; 
en (l('lı;torun yanına gitti. Bcndilow'un 
memnun bir halı \":lrdı. Elinde tuttuğu 

bir rm-olveri gostercrek: 
- llpnu llıomson hu~ ... di)-ordu 

Fran ız imalatından bir 38 Bayard .. Nu· 
marasının poliste karıtlı olduğunu n
mıyorwn •• T bü üzerinde hiç bir p:ırm &.. 

izi de )'tik. Zaten bunun böyle olacağı 
belli idi .. Ahi olsaydı şaşardım .. Her ne 
ise, şimdi vakayı tekrar ya)atac.ağım. 
llclki gözümüzden kaçan bir JCY olmu,. 
rur. Tlmımon ! ... 

- Efendim .. 
- Herkes son sahne ~ilir4ı:cn ne-

rede buhınuror İdİ}'M: Orll)'& seçsin. Di· 
rrktiir hunu ıa!ll'İm eder .. 

Herkes cinareırcn l'VVcl hıılurı<luğu 
)ere ı::cı;tı .. Sıcve'in i\;ni µrip l>ir hi4 
kaplamı)tı.. Ona J)eaıh da aralannda 
imiş de bütun bu olup bitenleri musıeh· 
zi bir gulüşlc ıa.ldhcdı)'Onnuş ı::ı"bi gl'li· 
yordu .. Birden elini birinin tuttuğunu 
deydu "e boış bulunarak sıçradı .. 

Marilyn elini ru~ konmda.ıı tirtlı 
titriyttdc: 

- Bar. Co;_bf.n.. diyordu .. Düriiıı ~· 

- Jkn de kim? .. 
- F.mpckıor Bcndilow .. Ona kısaoı 

Den diyorlar. 
Sahne ~ladığı için ikisi de 5U$lU • 

lar •• Oı4ı:l'Stl'1l çalıyor, ı;iftlcr donüyordu 
Birden b.ıj;-uk bir \Ü0

ıh sesi isirildi .. 
Herkes olduğu )"erde buz kl'Sil<li .. Faknı 
cmpcl<tör: 

- Kor4ı:aoık hir şey }-ok • diye onla· 
rı te4.:in etti. Sillhı ta\'ana hen ı;Cl<tim .. 

Ve rövolvcri cebine ko)'arnk Thom· 
SQf1 'un )ıtnın:ı f;iıti. 

Sıeve d forilyrı'dcrı A)'l"ılarak on • 
lanı dol:nı )'ÜrÜdÜ. 

Bendilo,..: 
- Bazı tefornıatt tetkik ettim, di)<or· 

du. S"mdi artık bütün istedi'klcrimi oğ· 
rendim. AhaJiyi d:ı.ha fazlıı burada tutnıa· 
ğa lürum ,,& .. Sir. merke7e d bir kere 
hildirin de .. Artık herk i d:ığıralım. 
llıom~ u1.aklaşıııca. Stcve: 
- Ne Pbi scylcr iığrendiniz ilen? 

diye sordu. 
- Sh ele henim gihi bııra;;b idini1. 

Hcr*csin hulurl<luğu )'CM siz de ı::ord ı· 
nüz. <".esct de orıada idi. fi~ıer Oeaıh 
,iU.Jıı çekti. !lotlra da )Ok oluverdi .. Ar· 
tık b.ı.na bir şey ~mı.ıdan kendi kendi· 
nize siz de qin içinden çıkabilir5iniz. 

Stenıe: 

- MuhaJOOıl.: trkııdaki kapıdan savu,· 
muştur.. diye bir mütalea }'Urultü.. 

- Her halde büt\wı bu kalabalıpn a· 

Fakat en: ıx._tor onun sozünü bitinnc
irıe IDC)-dan 'ermeden &<olundan tutarak 

Maı:l)'ll'in bıılundu'-u ıarafa dognı ç<:kıı 
- Daha N)"all °}. a.rilyn la ıanışm k 

fırsatını N!inııın11$t •• dedi .. Bu h!\d 
den sonra •ık ı.k kar:şı~amız ıcahed 
cck ... Heni onunla ıanıştırsan 

tl!"e ona daha birv>k 
istiyordu. fakat SO)'lernek is""u"'""jtı 
m:ınlar ağzınc:bn bir şey alman 
sı:r..hğını bildiği için ~ağı tercih t 
Mnril>n'in )ıuttna ı.-arana kadar hıçhu 
ılC)' koma,ııwlılar. Stcve onlan birbırlc
rine tanışurdı. 

8ın, J:cn( kızın önünde eğilerek: 
- Arkadaşım, kard~iııi:r. hakkında 

bi:ırun bi ldıkl~ini hana ıtnlacmıştı c/en
dını. dedi .. Onun Deadı'a Alet oldul-uoo 
öğrendiğiniz ~mıtn ne kadar uzulmu1 
olduğunuı:u takdir edi}Unınt. Elh« siz 
de l>eath'dan uç almak htcr5iniz. Onun 
için hızc yardım e.lcceğini2i umuyorum. 
Kardc~inize aiı t"l'nizıie buhınan evrakı 
s:ıı ,<f n sctirmcmc müsaade eder misiniz/ 

taril)'n! 
- Tahii dı)C cevap verdi~ Hem 7ıtten 

Deaıh'ın hakiki şah~i)ctini ele vetteek 
olnna nüıhim bir para muWatı vııdedi· 

)orurıt .. fıln )ıtnn gazetelerde çıkacak.. 
- Vadettiğiniz para mükifaam mu· 
~bcıı~ 

ne :>'<ı&.c Thomwıı? 

- Efcndım, bay Vo:q>er telefonla si
ı aradı. Yazıhanesinde izi bckl~l.iğinı 

ledı 

Peki . Sıe.e siz ba)-an Maril)n'in 1 

ı a lı:al nız. Ben doğru şehre J;i<k· 

J\endılow, bir çeıırck saat somu kolnı
jtuncla şi in bir cüz.danla oıomohiline 
h nıli ve şehre doğru uzaklaştı. Oüzdanın 
ı ndc on bin lira lbulwıduğunu bildı "i 
h: ide hiı;bir u:r.umu hissctmi)nrdu. Ba
$tna hiçbir şey gelmi')'cceğinderı sanki 
emindi. .Memnun memnun gulum üyor
dtı. 

Skoıland Ya-rd'a varınca oıoınohilden 

indi. Birinci karta komi~r muavini Bcr
~iu...,'un od:ı mın yanında bulunıın daire-
•ine çıkıı . apkasrnı bir iskemlenin \İze· 
rinc atıı, ve ondan sonra C\17.clanı açıı 

içinde be) )'UU'rlik }inni <lort raket ,.ıır-
dı. Onlan ka\Jl) koyup kilitlafıktcn 
sonr 2.ile tı ıı. C"'len mcmurıı : 

- Mcr+ıma... dedi. Su cüzd;ıru gordü-

Z1 ()() 

21 uı 
2200 

nüz mlı? B:ına lili.wnsuz kiğır l.lz.ım. 
CU7.tlanın aldık• bdar .. lfa}-di hana ı:a· n M 
zete k!ğıdı falan ne bulursanız bulwı 
da~· 224.') 

illa. 

AJ 
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Devlet Demiryollan 

POKER 
T raş bıçak la r1 
Cildinizi tahriş etmez, 

cildi yumuşatır. 

Her yerde 

POKER 
tras bi~aklannı arayınız. 

Tahmil ve tahliye işi 
De\•ıet Demir Yolları Umum MO

dUr.u llııden : 
Kalori{ erci alınacak Bır sene zarfında Haydarpaııa ıle-

Ud 1 - posuna gelecek olan tuhmineıı ellı 
D. l>cmıryolları (.;mum M ur ugun· bın toıı maden kömUrUnUıı tahmil ve 

den : . "hd tahlıye ışı kapalı zarfla eksiltmeye 
İhti)oıca binaen Ankara'd.ı 1 11 .:un kor muştur. Eksıltme 3-12-1942 ta • 

edilmek uz.ere hu.un1u k:ıd:ır kıılorıfcrci rlhine mUsad f perşembe g{lnU saat 
alınalilktır. 15 tc Hayclarpaıı:ı'clo. Birinci lıılctme 

) apıl.mık imtihanda mu,a(f.ık olan· Komisyonunda yapılacaktır. 
fara lı)a\l.u <krccderiııe gore ı inci .sı • Beher ton kömUrUn tahmil mu -
nıi usı ııtk ıııu.ıdili 100 lırara kadar a)' lıammen bedeli kırk tahliye muham-
J.ık uc.rct ,c•ılnckıir. . . •. men bedeli otuz be3 kuruştur. 

Askerlisıni )ııpmış ,e h:ılen. ılı ıı;ı Muvakkat teminat ıki bin sekiz 
bulunmı)an ı.diplcrin dilckçclcrınc hoo· yılz on iki lıra elli kuru~tur. 
scrvislcnni, tımdı)e k ıdar çalış. tı0kları Teklif mektubu ve diğer vesaiki 

M 1 ihtiva eden kap:ılı zarfların eksılt -
)etleri lııldirir kısa h:ıl tl'r~me crı!!1• ~- meclen bir saat evveline kalhır ko -
fus hU\ı)ct cuzdanı ' ~ klı Örnl'J;I ile misyona verılmiş olması Uir.ımdır. 
en u okur )az.ar bel clerini 'c 2 ad'"' 'e- Bu hususa ait ş:ırtnnme 188 ku -
,·ka foıoğrafhırını ckli)crck en geç ruş mukabllınde Haydarp..'\Şa vezne· 
-w.1 ı.94.Z tarıhınc k.ıd ır J\nlrnra"<h Cer sinden alınabilir. 
Dar i n:' lıı; ne sundermeleri. Fazın izahat nlmak için İ!jlctmeye 

(9'r9) 6044 müracaat edilmelidir. (1351) 71 

Toprak kazması alınacak Kereste alınacak 
D D.Yo 1 n .flnyd:ı.rı>nSn Sn. Al. D. o. Yoll:ın Satın Alma Kcım:syo-

Kom >Onundan. I 
Muh mm n bcdell <21000> yirmi nun<t:ı.n : 

dort bın ı rn o'an <6000> nllJ bin n· Muhammen bedeli 110000 lrrn ol: n 
d t toııruk knzmnsı <30 sontc-şrfn 1000 M3. gürgen kereste l. 12. lDt2 ıı:ı-
9. ı ı ::ı.uırtcs gunU s:ınt 06> on al- lı ııüırll sruı.t 1l5 te kaııcıb 7.nrt US\Jlü ile 
tıd"l llaycları> a d:ı ı:ar b nıısı dnhl· Anknm'da ldo.rc blooıımdn toplannn 
1 n 1 ki komisyon lnrafındcın knpn!ı merkez 9 uncu kom~oncn s:ıtı.n ııJına-
z ı t u ul y ı • tın o.lınııcnktır. 

Bu t;c ı:tlrmek lsUycnlcrin (1800> caktır. 
b n wh z yuz Jlrıılık muvakkat temi· nu ıse &".nnek 1sUycnlertn 6750 ltrn· 
nnt. kanunun tn)I nC'ttl :'! ''es knlnrln hk muvolckat tcmııınt Uc kanunun ta
t I< c rlnJ muhtevi znrflnnnı aynı Y1n ettt~ vestklllıı.n ve tckll!lcrtnt aynı 

n :ı t <15> on b C' kadar komls • gün ve saat 14 de k.ndar adl g~m ko-
yon m Ilı; ne vermr-IC'rl lrtzımdır. ıruııyona re!s tA'!ne vcrmelert lfızımdır. 

Bu se n t nrtnnmclcr komisyon· Ş:Lrtnnmek>r bir !!ra muka.btl!Jıne An· 
dan pnr ız olarak dıı ·ıtılmaktndır. 1cara·cıa Meıiccz \"e HaHlnrı>Mn'd:ı Hııy 

~DS82> 5943 

Balast alınacak 
o D Y. 1"mum lltUdllrlllıl:Undt..'11: 

Aşııt da mevkJ ve Kim.At yazılı t.ıı4 O· 
catınd;;uı çıkanlı cıık robStn WP zUhur 
etmcdlA'tndcn htz:ı&ındn gus•crtıcn ı:Un 
ve tıc lhalcsl ynpılmıık üzere kapalı 
ZJJ.r:f b&ul!ylc yeniden ckıUltm<!YC konul· 
m~tur. llts11UTıc Aırkarıı ıstnsYonundn 
2 ıncı lelotmc b ruunnda toplıın:ıaık ko
D'ISYOnda yapılaenk:lır. 

la cklller1n kanun vcs;illt ile m'llvnk· 
lcnt teminat ve teki fi<.'1'1n1 havt wrnnn· 
nt ta.Yln edilen ı:tııılc ıı.:ıat.lndcfl bir ıı:ıııt 
cvvcl~e knd.ıır komisyon rc!sll~c ver· 
mil olrnaları Uızundır. Şan.n.-une ve 
anıknvelc proJcl rl JromlfD'Otld<ın pamsız 
YC:11mektcdlr. 

<lcatın ycrl vc I-."1m : lmınk • Zon· 
INld.11< hattı Klm. 317. Knyn4lbl - Tefen 
l!ıtuyon!An anısı. b.1ln8t ınktnn M. 8: 
5000, beher M3. n!n muhrunmcn bedeli 
Kr.: 82:i. muvnld\at teminat: 1218 nnı., 
'75 ku.'"Ull. f?ınlc gün ,. e saaU: 4 llk'kAnun 
942 cuma t lG. G018 

Yüksek mühendis alınacak 
DO. Yolları Umlun Müc.lilıJüğünden: 
D. Demirrolları ~c 1 imıınlan t,şlerrne 

umum mlidurlul:..\ine, f ,.kendcnın da İs
t'hd:un edilmek üzere kanunen mw.yyaı 
~ular d ıircsinde 'crilc<"t'!k ücretle bi.r 
)'Ükcek muhendis nlınacakıır. 

T.ı!iplerin ıw. ı 1. 942 tarihine ı_cııdar 
hir dilekçe ile Ankara'd:ı l). Denurrol
lan :raı işleri müdürhiğuııe ınüracut et• 

dnl"PMA vczneslnıten tcm!n olunur. 
' <9881> rmoo 

Klor tutya alınacak 
D. D. Yollan Umum Mudürlu,t'W! • 

den : 
Muhammen he<leli 2~750 lira olan 25 

ıon klonı tut}a 3.12.942 pcr~cmhc guniı 
saat ıs te kap:ılı zarf usulu ile Ankıır.ı· 
d:ı idare bina ınd:a ıoplaruın merkez 9 
wı''ll komisyonunc-.ı. ıı:ı.un alınacaktır. 

Bu iJC girmek isıi)cnlerin (1781.25) 
liralık mın"llkkaı teminat ile kanunun ııı· 

yin ettiği 'csikalan '\c tekliflerini ııynı 
gun saat 14 e kad:ır adı geçen komisyon 
rcisli~ine \ermeleri lh.ım<lır. 

s.ırtnamclcr p:ırasız olar.ık Ankara • 
da malz.cme dairesinden, Ha)'<iarp~'da 
ıC$dlüm ,.e JC\-k tcfliğinden tcmİll olu-
nur. (9944) 6043 

Çeşitli kereste alınacak 
O. D. Yollan Ha)"dal1lılltA Sıı. Al. Ko. 

Relıs ~inden : 
Mu?ıammen bedcl3 (46625) ku1c altı 

bin aıu y0z >1tmt ~ ıtm olan ıo M3. 
muhtelU ebatta c:ım \'~'il kökr.a.r d • 
me tıc SS4 .M3. muht<ıll1 ebatta c= ve
ya kökruı.r tahta (7 ll~nun. 1942) P:I• 
z:ı.rtcsı ~ ıı:ıat (16) on nltıda Hay
<ları>nea'da Gar b.lnrun dAh Hnd !ti ko -
misyon tamtındıı.n Jm.pall zart usul:!ylc 
sa.Un alınacaktır. 

Bu işe ırtmıck JJ,-etılcrln (8491:) Uc 
b:n dört l-112 doksan aıu ıırn ık muvak-

ı; u s 

Vilayetler ı --- Sayın halka 
Devlet Orman lıletmeei 

Çam, kayın ve köknar 
Bel.edlye Reısııtındcn: ağaçlarının kesim, nakil ve 

İstanbul Dc.tterdnrlıktnd:uı: ı - Taksi ficretlerlne yapı· • t'f .. 
arsalar Satıhk 

DOSHI No. 5ll51;486, Clnsi: Bll. lan y{izde 60 zamma göre ton· ıs 1 ışı 
Y Ukıı.da'dn Maden malı. lleslnin eski zlm edilen listeler &oforlere dn· Devlet Orman işletmesi KarabU.; Re-
A>aıukol:ı y nl Yılmaz ·rurk endde- ~tıl.nuştır. dr Arnirliğiı-dcn: 
sinde eski 24 yemi 22/1 No. lu 39 2 - Tnkslmctreleı1 acık bu- ı - Dc\lct orman :~ JV.ırııbük 

f 18., _,, ,., ıundurnn ve bozuk taksimetre 
pa Uı, "' ....,n, ~ Parsel 4115 metre· revir A-irl; ·ı·- ı.....-ıı '"--Ukdüz bJ•~i. 

bb u h kullanan ve 1stcn1Jcn yere git· ..... .... ·~ .-. ...... , _.. 
muro. nı arsa .... u. nmmrn bedeli: h u 1 nin B•"n.·Uk~·.. 1 ~ ir, Kc.kur<lan omıan· 20002,50, t<'m natı 1501. mlyen ve er ne sure e o ursa. _, _, 

Do ya No. 51217•1114195, Cinsi: 
1 

olsun talimatname hlltı.fma hn· luırun nıuhtelif m iu~armd;,ı (l:ungala· ı 
Mecid YC'köyti'nde 9 pafta, 63 ada, 8 reket eden şoförler lctn derhal nan Büyükdı.i:z <lr.n'.an:oda 60.3 adede m11· 
parsel No. lu 9876 mC>lrC'murabbnı 2890, 2960. 2713, 6983 ve 6847 adil 2711 ımtre m kip ! W:ı·~r ve 4 8 
arsa. Muhnmmm bedeli: 49380, te- numaralı telefonlara mnlQmat adede ım~d.il 1605 ~re ma.;..., ı.ıır.'111 1 
minntı 3704. vermeleri sayın halktan rlcn o- ''e Kolrurd:ın omıanın.18 ı ~~ ıı.<lOOt- mu· 1 

Y ıunur. 2789 .. 1 uknrda yazılı gayrimenkuller adil 721 metrem lclp lo:öl:n&r ve 90 a..lc-
30-11-942 p:ızartC'SI gı.mU snnt 15 ti'.' de mu:ıdil 3~r, meı-e nlikip kıı.~·uı '~ 
Mil I }'m t\k MUdUrlUıtUndC' mUteşek- Tekir ormanında 160 ııdcde muadil ~69 
k:l kom syonda kapalı uırt u ullyle J a n d a r m a metre mik!tp köknar ve 35 adede mı:;ıdi4 
sntılaca.ktır. IstC'k ilerin 2190 ı;ayılı 
kanun hllkUmforl dnlrc nde h:ızır- 79 ıneue mi.kip çam ki nıeanuu ısıı a· 
lanmış tC"kllf mC'ktuplannı ihale gtl- Saman alınacak dede muadil 6261 metre mikAp çam \'C 
nU saat 14 'e kadar komi yon X"C'is· ka>·ı.n ve köknar ataçlarını.tı <lipım ke5-
I ğlne te\di etmeleri ve nüfus hUvl· Ankara J. Satınalma Komisyonu me ve '"erilc«'k ölçülere göre tomruk 
) et cUzd:ınlanru ibraz eylemeleri Başkanlığından: haline ifrağ eunt'k. depo iııiha:z e..iilaı 
muktazld r. Muh.nfız Jn ... da.rıma taburu U..,..cı '\e edikcck olan mahalle 30. 8. 943 tari-

FnzTa izahat lcin Milli Emtflk MO· ·• ..... J~ h" 1·--' nakil "f __ _._ 
l,.ln nJına--•· o~s.n 100 ton Szımn-na ıne ıeıuar · ve isu ~ üzere ıı· dUrlUğUne mUracaatlnn. (1105> 58 " ~ """' ~· -t. 
talip cıkmndığındo.n 11-12-942 t.nrihl· , .... eksilaneye çıkıınlmı,ıır. 

Duvar yaptırılacak ne kadar blr o.y lclnde 007.nrhkla o.- 2 - Açık eksiltme 27. ıı. 942 ıari· 
Beden Tcrlıi>'CS.İ Koaıcli Bölgesi Baş- lınacaktır. hine ranlıran ruma günü saat 14 ce dl."V· 

kanlığından : Muhammen fiyBıtı 8000 llrn olnn ll't orman işleuncsi Ka.rııhu'k re•ir amir-
Vill)ct merkeıJridd.i ~tad)Om ih:ıtıı işbu Samana ait ilk temln!ltı 600 il· !iği hlna'1ncla mplana<:ak olan komisyun 

dU\arlan nıunakasası iki defa il:in t-dil- rndır. S<'roıltl hnlz lstcldıleııln bu huzurunda }"apılacakıır. 
diği halde Ii>ıııların az.lığından dola)ı nıOddl"t icln<le jand:ırnın Gı nel Krı· 3 - Birinci maddede )'ll7J lı nlar 
ı:ılip çıknıamışıır. mutnnlığındakl komisyonumuza mu- <lairC:\in<le işhu emvalin dipten kesme 

B k k rt\C<lnUnn. (99991> 6101 nal.:il Ve ;~tı'f 1'<1'ru"n ,L...LCI' metrn flll'l.'bl• u ere keşi(lcrdc ıadil:'ıı rapıbr:ı ~ • ucu ~ .... 
bu inşaat (1957461) Jira)a çıkarılmış ve !Jllllllllllllllllllllllllllllllllg nın bedeli altı lira elli kıını~tur. 
9·11·942 ıarihinden 211-11·1942 t.ı.rihine : - 4 - Tcmin:ıı akçesi yüzde 7 5 hes:a· 
kadar rirmi sun müddetle ,.e kapalı urf : A k : bi> le 30B liradır. ' 
U ulirle ıekrnr ih:ılc)C konulmuşrur. = n a ra = S - Bu İşe ait açık eKSİllme şartna-

['\'\CfcC! bildirildiği uzt're bu işe a(iı : :_ ;;·~~ ~=~:ı. 0= U::;"r .. me ücmdıuid·ru~·ü-r· 
mld.avclc projesi ve di "er C!'\'rak 'a ıa : ~ .. 
Müdurluğunden tatil l-'\lnleri harıç olmak : tu• • ccarlarının : lüğünde \C Karııbiil.; revir 'nıirliğin<k 

: J::orülmilir. üzere her sun gôrulclıilir. = 
Muvakkar ıeminat 14(>4 liradır. Is • : : () - İ\ıcklilcrin eksiltme gününde tf'-

ıcklilerin Na(ııı Müdürlül..-Undcn alacıık- = n aza r 
1 

: min:ıt nkçelcriylc birlikte tt\ir t.mirlikinc 
lan \CSİka. }cnİ yıla air tiaırct odası ldi· : : mürncanı <'tmeleri lünımu illin olunur. 
ğıdı \C 2490 sayılı kanun hükiimlcrinc : = (14S6) 76 

ıevfikıın t11l7im edl'Ccklcri mckıuplari>lc : d k k • : Çam ve köknar abıYaçlarının 
birlikte 28-11-942 cumarı~ glinü sa:ıı = • a t 1 n e = -
10.30 d:ı ,;ı:ı)ct mkamınd.ı ıoplan:ınık § 1 § kesim, nakil ve istif işi 
komİS)"Ona mürncaaılan illa olunur. - _ Dc\lot. Omuuı lilclmoo Kanı.oük 

(99<r> r.Mı - - ııe,ır Amlrll~ : 

§Ankara ticaret§ MALiYE VEKALETi 

Eksiltme ilanı 

iye Vc
em ıcr ) tııklıane

banYo <ll l:n: h • 

~ve sanayi odası~ 
§intihap heyeti§ - -
§ riyasetinden : § 
- -
: tlkkllnıın !I ~2 ıı;nyelnde : 
: ınuddı·tl hitam bulıırak olıııı Odn : 

pa:wr- : Medisl tır.iılıgı ic;ln 21-12·9!~ : 
: ııırihinc tesııduf eden pa:ı:nrte ı : 

2.'J 11. 942 rmznrt<' t : gunu sant !I da•ı ~ i ye kııtır : 
ctl "-ti ı - ikini.'! mUnt.<-hlp _ıııllh~bt cra : 

: edilccl'ğindı>n u~aınd ıkı ev afı : = hair. olan tıı<'irleriıı ııd ı ııeçı~ : 
: gün , e ı;antlcrd" Post~ c~;tde- : 

ntl.-ın : sinde Tlsnret ve Snnayı ı ı ·~ı: : 
: ~ına kadar ~elrrek re~ )C'nnı : 

_______ <_ıoo_7_2_\ ____ Gı_zr __ : lrnllnnmalıırı lllwmu llAn olunur : 
: 1 _ Tlirk olmnk ; : 
: 2 _ Rnaz bir senedC'tberi mın· E Türk Hava Kurumu 
: tıık drı sııkln olmnk ve ıınnnt ve : 

Boş teneke satılacak : tıcnretıe rn<'"ıt11l oıarak tıeart : 
T. Hn\ a Kurumu Genel Merkez : lkanıetı;il.h s ıhibl bulunmak: : 

Sa. Al. Ko. dan: : 3 _ 'l'il.'nret sieilinile ennz 4 : 
Beh ri 120 kurUŞto.n 1800 adet bos : Uncn sınıf clc-rec~lnde kayıt v~ : 

b<>nzin UnC'k ile, fıO kuruştan 160 : tı-o;çll evsnfr:u halz bulunmnk; : 
ndc-t boş yn • r~l vesrure tenekesi : Not: : 
a<:ık artırma usu yle satılaca.ku tır : lntlhnhatn i tlrnk e<lr-bilecek, .- : 
Artırma 30-11-912 pauı.rt gtln sn- : : 
at 14 te ynpılacafındo.n, lstlklllC'r - l<"rin adlarını ha,·! dl'fterl<'r fı· : 
liO limlık muvakkat tcmlnntlannı : <"nrrt ve Saıın~ 1 Odası blnnsı : 
vezneye )"ntırnrak gC'nl'.'lml'.'rkez sa - : knpmndaki iki vitrine nsılınış: : 
tın almn koınlsyonundn hazır bulun· : tır. Alıilcadnrlnrın \ıu defterlerı : 
malıdırlar. 2!12.1 : tı-tkik cilerC"k itlraılıırı vıırıın O· : 

ORMAN UMUM Md. 

Elbise yaptırılacak 
Orman Umum MildürlUfıundcn: 

: ılada te•ldl edilen intlhrıp h~rc- : 
: thl" b!Ldirmderi lUzun111 ıll\n : 
: olunur. 12-4 : 
iiıııııııııııııııııııııııııııııııııı 

IXlk revir Amtrllklne 
lıülgcs~ Kcltcpc onnarurun muhtclU 
lıölgcıı.hıln Kol.tepe omııınının rnlthtclU 
maktalnnnda dnmı:talantın 29()2 ııd..-~.:ı 

muad!:l B4Gl metre miktı.p kölcnnr ve 
1164 adede muru!U 2289 mctıunlkD.p 

cnm o.Ctaclo.nnın d pten k=ne ''e \'crlle
oek olç(ilcro göre tcmıruk ha.11.ne ıtnığ 

etm k ve ka.buklnnnı so;mn.k l!JllreU)le 
dt-ı>o ittihaz ed en \'e ed ccek o• n >cr
k'l"C nııkU \'e 1st tf ılşt 30. 10, 9-ı.'l tru1h i
ne kadar yapılmak Ozere acık eıaıı tm<.'
meyc cıktı.nim ur. 

2 - Acık eks!ltmc 30. 11. 942 tnı1· 
hine nuıUıynn p:ızartcsi gün-O ııatı.t 14 
t.c DevlL'f. Oıman lşl<?tmcsl Ko..n:ıhUk re
vtr tımlrlltl b ~ındA toı>lnnnt>.ak olnn 
komlııyon huzuruııdıı Ya.ı>ılaooktır. 

8 - n1.ı1ncı maddede ynzıb enrtlnr 
ckı.1'ı't'Stndc !6bu em~ııım dil'tcn kıHn,., 

nak1.l ve bıtU 16!n!n beher mctrcmlk.ıbı 
()'t.'dl) llımdır. 

4 - TC!m!:nat n~ Jı•Qzıdc 7,5 hcsıı.

bl.;1c :'it:;ı'ı() lılmdır. 

5 - Bu 1"e att o.cık kt>stltmc snrtn:ı
mP.len Anla:ırn'da Omınn Umum Mü
dürlOtQ füı Zonguld.'ll< Omın.n cevlrgc 
m{ldu,-ınr:Unde ve Kambük revir Amir
li~ ııörtUcbtUr. 

6 - J5tckHlcrln eks!:!tme gününde 
temtnnt ak(:elc:1yte btrllktc re-."lr tımtr
l11':1ne m11nıcaat f"lmelcrt lt.bıumu fl!'ın 
olunur. (145.'iJ 75 

'KAYIP - 193~ ııMı e dnd!' Ankara 
Ildecllye~imlen aldılltm 14R ehliyrot 
l rns slcll sııyılı şnför dıliyrlnnıneıııi 

lmy hı·lt im, Y ı'nisl•ıl nlacağını ı•sklsi· 

nln hilk ıııil yoktur. 
Şnfıır llilıııi Yll,\I.\ Z 

20/ 11/ lf 1 

AVRUPA SALONU 

Olsen Modaevi 

1 

\ 

1 
Şapka - Manto - Tayyör - Tuvalet - Balo" 

Suvare Elbiseleri 

Büyük el ·~pozisiyon 
Anka: P-fas salonlarında 

22 / Sontesrin /1912 pazar günii saat 16.30 da 

A v r u p a-' dan y;ni getirilen hususi m o d e 1 
koll'ksiyonlarmı görrn~k için sayrn davetlilerinill 
teşriflerini bekler... 132 

Su abone 1erine 
Ankara Belediye Reisliğinden: 

Ş!n1dl)"I} kndnr IOll en)nc:kı.n 3 ll)da b'2' kont.rol ~'41~ 3 ~ s:uft# 
nılkt.:ın üz.-ı1ndcıı Uıhl!.kku..'I( yııpılmakt:ı ve bc<k•lleri t.'l1111U cd lmckte 1d1. JıJ 
brocl'nln d:ıhll kola~ V<k"O•'CC l ırözunUnc nlmıırnk bıı'llÔ:ı!l br'J)lc s:ıyaçla11' 
nyd.-ı kı:mtrol ('111.lmcs! ve buno ·üre taluı.kku'k yapıtmruıı. tm<ııl'l'Ur (.')~ 
hnk'kuklann bu tnoo;-, müdı'\.'t z.ı-tmd..-ı tııh...U OO!lcbllm ve b!rtılrlne 
ictn her tnhııldm!<un ~ Tl"C!ı:ı.I 4" 2'lin zarfında tııhı U c<tllmcs1 nzm·~·"--4.7 

nund:ın BtUrll t."!h..ı. mcmu'1!lnnın b!:dncı mUracaatln.rında milmkiln o 
ık nct mümcantkınnd:ı 5U pnrnlannın Mr ha.ide ödelını nen olunur. SU ~ 
Mnı ödcmbcrı aboneleı"'".n mut.lak surette ınılnn Jaqıan:ı r. (0905) tıL"" 

Ulus müessesesinde HURDA sah~ı 
Ulus Müessesesi ambarında birilaniş olan : 

1 - AmbalaJ hun:ta& ve mukavva bohtn kovmu, 
2 - Tahta, ıonndık ve tezı:tıh hurdfl n, 
3 - Anten d1r<."kler.I ve muhtelU' boıııu :ıınrcnlal"l, 
4 - llO>·Ult çe k tran&m!S>'on 111.tll <A \T\IJJ(I. tnhta ııı:o.m:tıfn ve 1'Q.tııi'

kın ile tıernwr) . 
Aclk arttınna yotu u~ 11a'UhkUr. M:dc nrt.t.ı.nn~'ll gtımdc tı:t~ 

J, 2 ve 3 No. lu cel'ıtnm fQTI ll)"n )"llPrt:ın mil ~'<"it :ne lşt!rnk l(l!llo 

beher.! IQ!n e!lbc'r Km, 4 No. J:u m:ı.hn ıınt~ınıı. tşUrok ichı "100" JSt' 
~to >"llunlaco.ktı?". 

Aç artUrmıı 23. ııoonteytn 1942 p:ızartM ı:Unll ıı:ıtı.'l on bk'de uıd 
amt>a.nnda ~ı>ılf\aılj"ın<lan, tnl!p o ırüıı t ddruzd.'Ul ttll>.~ 
mııilan ııormek 07.l'"-"e, Am~ M•-murtu.l!:Unn milrnro t ctmC'k-rt ve dl" 
I>OZttolıı.rıru on ~ CWrek k.ııın)-a ki Jnr mu' ıııc. t m:ıkbuz muknbi • 
tınılı! ~cznedarlıta ynt.ı."'mfllnn ld:w 

Acık art.t.ımıa ne ('('Sinde l!h k- ı.. ıen m:t :!'111 deı'hal aı rn t.e.m.tJ!I 
<1:ın knldırılmn..o;ı IDCf)ruttur. Aynı ırun ~<le n nmıyan mallar lQ!n ya· 
t.ı.nl:ln Clt!PO:tlto ~eri ıreltr knJ!do un..'lrakur. 

Yiyecek maddesi ahnat:ak 
lftP<'Ut.'l Mnnrl.t MU<llli'10itür.den : 

Muh. bNIPll Tulıtn :tık tcm!nat 
Clnsl MLktıı.n kilo kuruş J ."ra ~ ı;rır Lira kt 
llukclııy 40.000 66 26-'FlO ~ 1980 00 
Mısır 15.000 43 64" 00 483 75 
Allln 15.000 50 ;500 00 562 50 
Yuknrıda )"n7.ıl:ı ilQ k: .!mı Yb~t"'k m ıtr.ırsı G·mro K 11!1 EMUUlsil 

lçlrt laıp,: ıı mrt usutl.>1k> m. 11. !H:.? ınrııı ndro it n'tl ı~ glliı m'1ddct..'l.e 
IUll<':Ye fronulmuşı.ur. lhnlc 5. 12. ~2 <'UmtU'leıd ttOınQ • ıo (lıR Maant 

düı11.ll!il r•kıırı:nd.ıı topl.-ın:ımk ~~ mn !eti) le )'DP ro!:ı -.re 
ll'ln her ırOn M:ı.'Uit l'ıfUdürlükündC ıM'1hıh ıccck! Mn olunur. (009$1 

. Polis 

Bulunmuı para 
Ankara F .mnİ) t'C .\tiw:lürliij;..\indcn: 

llir mikıar t>ara hulunıım.ı,ıur. ~:ıhihi· 
niıı miiduri>ctiıni7e münu-:aau. 

(too45S) 

Bayanlara mühim hrsal 
Terki tlcnl'('t doln,yıs!yle ucuı 

flyntla son modE.>l şnpkalnnmı:.ı:ı 
Anntnrtnlnr caddesi 162 No. da 
Yeni Dünya mn rızasından te
darik C'dcb ımnlz. 

$aı>kn dıı:lremlz dm·ren a.<ıtJ· 
hktır. 130 

mcleri .iJln olunur. 
(9946) 6103 

k:Lt teminat, kanunun tayin cttll't'I ve • Umum MQdllrl k od:ıcılnn !<:in 
stko.larla komls>on re'.slHttne vcımclc- ya.ptınlnc:ı.k olun 26 takım elblsl"llln 
rt IAmndır. kumaş ve malzemC'sl hazır olup 23· 

Bu be alt 9artnamele:- komtsyondan 11-942 ııazartesı gunU sa t 11 de yal· 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 14- 11-942 . ' 

vazıyetı 
parıum ol.anık dnf:ıUlmnktndlr. mz dik m lşln;n pauırlık suretl)'lc ek· 

(10043) 6102 slltm<' i ~np :ıc mdan t~ll cıln \C 
şartnamC">..ni gönnek lsU)cnlerln u

,:! 111111111111111111111 il l il il il il~ mum mtidUr){iktekl satın nlmn konıls· 
- N E Q S T E R 1. N _ yonunn rnurncnatlnn Uızımdır. 
- : (10073> Gl2G --: Sıhhntll olmak tctn tnsnnın n· : 
: ğız. burun. boğaz ve bademi.' k· 
: lerlnl sıhht bir tarzda tcmlZ bu· 
- lundurmn.sı ınzımdır. 

MAARİF VEKİLL!C1 

Mobilya ambalajı 
yaptırılacak 

Maarif Vekılliğinden ı 

: Bu yollarla giren nezle an- : 
: jlnler. grip, kml, k11.amık. dit- _ 
_ teri. kabakulak. cıcck. sucıce- -
- it.. menenjit ... ilah bulaşıcı 
: hastnlıklardn 

1 - 29505 lırn 31 kuruş mukab: -
: I llnıle mtltı·ahhıdine -verılnııo olan ltöy 
: kadıııları gezici kurslarıııa aıt 12 kn

lem mobilyanın o.mbal~j ışl pazo.r -= Nt:O •~lN -- lıkln ilıo.lc edılecckUr. Pillvertznsyon veya gargarası 

_ 6 fn)·n ynrdım cd r 
: Böyle hastalar lle temasta 
: bulunanlnn korur. snh 1 lhU· 

yat ve tt'db ı1 aldınr. Eczane
- ıerde rccetesiz satılır. 

2 - Pazarlık, 23-11-1942 pazartesi 
gUnU saat 16 te levazım mlıdurlu -

_ ğUnde toplanacak Vekillik satın nl
- ma kom syoııunda ) apı ucakıır. 

= 2764 

':; 11111111111111111111111111111111 r-

Ankara lnhisarlar Baş Md. 

Boru tebdili 
Ankara lntıis.ı.rlar BaşmudurlıV:ündl'n: 
Gunıruk ,c iııhi•arlilr Vcl;lletinin i~-

1ıın şayanı hayret keşfl ulan ve ı;ali ıılıında bulun:ın Ankarn'dil B.ıkanlı.I.:· 
ıBIOCKL• LAb.lr c:dUen kıymetli ve l.ır m:ıha!lcdndcld unıı m mudıırluk bi· 
vnçle(ltlrlel clld unstıru şimdi l ıı:mnin ııkkıunuliiıur d.ıir~ı ha,"aland~r: 
(pMnbe renlc\.ekll Tokalon krcml-f ma tesisaıında ('UrUmİıl borulann t~bdılı 
nın ı.erklbl:ıde bulunuyor. Onu i~ı 79S lira .fO kunı,ıan iha:ct k~( 'ıı· 
h t"r akşımı vat.mnıdıuı ıwvel sü-11 raka ın• 'e fonni ş;ırın:ı.mesıne gore pa· 

h~r aabah daha gent 1,ırlıkla )-apıırılacakıır. Pazarlık muamc-

)te,hur b!r clld mutehassısı~ 

runuı ve • . 1 . 4 ıı. 942 ıarıhindc bs)mudurluğu· 
uyanınız. Otinduzlerl de bc~as 1 

d · l k ı.--i >"On<b ic.:rn ooilc-
1 k ınt nııız e ıop an:ırn '""" • 

renkte ıyo~sııı Toka on rem ccsinden tllJİJllerin muhammen bcde~io 
t.ullanınız. Cl~dl beyazlatır. tnz~ı >ı.u<le >cdi buçulhı hcs:ıbi>le 59 lırn ılk 
leş•lrir w \rıuıH~ ı?lbl yumıı.şntır. teminat p;ualari>le birlıkte m>1rarn;ııbrı 

ilan olunur. (IOO~ (ı09s 

.11111111111111111111 Bir mu ha si p 1111111111111111111!:. ---------------

tecrübeli bir ambar memuru ve 

bir amele kôtibi aranıyor 
I 

-------
--'nd 1-Uhd m cd imek Uz.ere : 

C'9Cm zln Olvı1k ctvnnndakl mC'ric "' _ 

E 
11 

nz m unu b r muhnıı ple tca11beU bir ambnr memuru ve nmcl : 

: )(')t'°'d 0 nnı Lln 1m mÜktedir blr kAUP arnrunnktadır. Tnl plcrtn cı yazıltı- : 

- '."l ve bir toto"1"atlartyl tıcrnber hal tcrcllmclc?1, mcdenJ haUcrtnı ı:ll5tcrtr : -~ ~lr ~kt.upla <ETlDEMlR • oıvRlK> o.dreslııe m{lnıcılıı.Uan. 221 = 
~'l!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll,. 

3 - Bu iş ıçln tahmin cdıl n bedel 
(1500> lıradır. 

4 - Bu ı e ait şartname. Vekillik 
kn: teknık oğTellm ve levazım mU -
ılUrlUklerinde ı;-örUlebilır. 

6 - Pazarlığa girebilmek için 112 
lirn 50 kuruştan ibaret olan muvakkat 
teminntın 2490 ıyılı kanun hllkUm
leri dahilinde yatırılmış olması şnrt· 
tır. (9R03) fi874 

Çocuk Hekimi 

Dr. Ali Vahit YA~AT 
Muayenehanesini 

Postane Caddesinde 
Yağcı A partımamna 

nakletmiştir. 

u L us - 24. lincO yıt - No. 7tl47 
lmtıyaz sahibi 

Hnsruı Re t TANK1IT 
Neşriyat "C' MUc e MUdUrQ 

NA$1T ULUO 
ULUS B.-ıo:ım vl ANKARA 

olıu\AT: Gazetemize &Bnd<'rllE.>n Mı 
1 nevi yazılar n rcdılsln cdılmes n ge-

l 
rt V<'rilmcz ve kayboluşund::ın dolayı 

hl<:blr mesullyct Jmbu\ edllm<'Z. 

- ..-..ı o 

AKTiF 

KASA 
AlUn : san ldloıırnm74 Gl6,476 
nanknot 
Utnklık 

DAlllLDEKl MUHAOtnLER ı 
TUrk Ltro.ııı 

llAP.lÇTEKI • l\lUllı\BIRLER 1 
Altın : san ı<llcııırnm 28 914,450 
Altına tahvili lmbll ıerbcst dö
vizler 
Dll'ter ııovızıcr ve borçlu kllrlna 
bak.yclcı1 

HAZlNF rAHV!Ll.ERl : 
Deruhte EdL evrnkı nakdlYl' 
ıtarııııtı 

Kanunun 6-8 tncı mııddclerlnı:ı 

tevfikan nıızlne tarnrından vo.ıcı 

tcdlyat 

SE?\"EONT CU?.DANI ı 

Ttcnrı ıeneUcr 

,ESHAM ve TAHViL.AT CUZDANI ı 

Al Deruhte • ., evrakı nakdi· 
yenin kartılıCı cshnm ve tnn
vllAt ıttıbıır1 kıymctlo) 

nı SCrbcst esham ve uıhvlltıt 

AVANSLAR ı 

Altın ve döviz Qzerlne avana 
To.hvl!At Jzı:rlnc avanı 
fiılzlney& kısa Vadeli 1!.Va.Jll 

nazıneye 8SSO No ıu ıco.nuna 

Ltm 

lo-t954 04::\09 
20.4ro.281.-

100 391,4<:! 

634218,92 

40."70.484;,GJ 

--.-

47.l!Y.l sın,67 

158.748.563,-

21 305.462,-

4Z?.o03 OSS.64 

45.100.879,93 

l0.50<1.443,24 

1.0G . .,,0:5 

7.SOS.72'2,-

-.-
aore acılan ..ıtuı xarsılı.kll avnm __ 250_._ooo_.ooo __ .-_ 

rttSSEOARLAR 
MIJHTF.1.tF 

Ltra 

llS.519.715,57 

634.218,02 

134.443.101,-

5:;.607 .323,17 

1 

SF.R tAYE 
lHTlYAT AKCES1 : 

1 c'll ve tcvka d 
Uususl 

rEDAVULOEK: .:::ANKNOTLAR 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Knnunun 6-8 tncl madd<'lcrlne 
te~ ti kan llaztne t.arntmdnn vaki 
tootynt 

Deruhte EdL evrnkı nakdiye ba• 
kl>'csl 
KarGılılh tamamen altın olarak 
l!Avetcn tcdavUle vazedncn 
Reeskont mukablll ııo.vctcn te
dav le ·•azcdllcn 
Hazineye ynpılan o.ilin ıcarsılıklı 
avans mukablll 3002 No.lu knnun 
mucibince 11Aveten tcdnvOle vaze
dilen 

ME\'D''AT ı 
TUrk Llruı 
Altın : san KJır. Si7.422 

~ No. ıu kanuna aöre hazineye açılan 
avan!' mukııtı!Jt tevdi olunan o.ttınlnr : 

San Klır. 55.Ml,930 

oovız TAAHHODATI 1 

Altıno tahv111 knbll dövtzler 

D~cr dövizler ve alacaklı kllrtnır 
baki yelen 

MUllTEI.tl' 

iti::! 1""5,73 
flOOOOOO,-

158 74 .tlG3 -

24 303462,-

134 443,101 

45.000.000.-

Z!5 300 000,-

121 R29" 6S 
12341&4.~ 

78.124 1!l7,00 ------
-.-

23 75'1 042,64 

YEh'ON 

15.000.000,-

78.124.161.9' 

141.254 ~rr.J.~ 
1 Q~Nı/3.TTO,c/J 

~ 

' 
ı tcmmll% 1035 t4ı1hlndcn ttı?ıarm: Iskonto bad<D ~ 4 altın llzcrtne o. vana 'io a 

Yeni Sinemada 
nu ırll n bu ~ece 

"LA KONGA,. ıahcs rtntn unu
tulmaz yıldızı 'MİCKEY ltOONa:.:Y'• 
n en son escı1. 

ANDY - HARDY 
ve kôtibesi 

S<':ınsl:ır: 

14.30 • 16.30 - 18.30 • !.?1. 
12.15 te Halle mat.tncst 

KIRIK YUVA "Rldıard Grccn,, 

Park Sinemasında 
nuııUn bu ır~ işte hlc tcr<'<I· 

d"Ut etrn<'\len •• İ<ldlıı OO~"UNZ: bu 
ı:tınc krul.ıır g nlüf:Un~ t.."11 kccnlk 
film. 

3 ahbap çavuşlar 

Polis hafiyesi 
Seanslar: 14.30 - lG.30 - 18.30.21 

Numamb yerlcrm evvelden \l
dllünaa r1ca okmur. 

Sus Sinemasında 
Bu ırü ıı l 4 .3o d:uı it tb:ı."<.'n ll('ne

nln en lı(b"<l:k komt.'<llsl laıhknha 
knsırgaı11 m~hur A}(.$AK PALA
BlYlKYAN'ın onh('t;C?i. 

3 ahbap (avuılar , 
polis hafiyesi 

'Nltt<cc lkYLlil 
Sco.nslar: 

14 - H • 18 • 20.30. 

Sümer Sinemasmda 
Buı:Un bu ırece 

lld C lbn birden 

1 - Bine karıı bir adam 
il - Londra batakhaneleri 

Soolll!ll r: 
12.15 - 14.30 - 16.30 • 18 30 • 2l 

TEL: 8590 


