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ŞiMAU AFRiKAYA AMERiKA Rommel gene çekiliyor I 
Meb'u• seçilebilir mi? 

Ecnebilerle e.li olanlar 

ASKERi CIKARMAK ınumzıer libyada Almanlan Mecliste bu mevzu 
LANI NASIL HAZIRLANDI ? müstahkem hatlanndan attılar müz3kerelere yol açtı 

hararetli 

Yazan : .AsuH, Us 
'-·• ~ ............ . •.. , ...... .,,., ..... 

ilb ettlktm pek • ._. .-ı Qtir. Bel ~ lla-
9iliblı Amerikan kav • reket ıüelan ~k geniı olduiu 
atlantik denizini geçerek Som Britanya adasından kalktık

ve İrlanda :ıdalarma &eL tan sonra hiç bir noktada inip din. 

Sekizinci lngiliz ordusu mihJ Neticede General Kazı Karabekirin 
ver ordusunu takıp ediyor tadil teklifi kabu edilmedi 

•ılrım11tr. ı.:saten İngiliz. lenmeğe ve ben&in almaj:a Uimm 
keneli adalannlla üç. dört ~önnebizin doi•'llca timali Afrika 

aakerleri siWıb olarak daki .hedeflerine nmnşlardır. 
' a'Pn A.merikadan ge- Amerikalılanu ba •uretle yap. 
,.;.__~ ukarlerln tankları ve tay. tdllan İl, 1940 1enesinlle Alman I 
~ De beraber Britan1& ada- lann BolandaJı havadan itgal için 
~ Cdranlması sebebi pek iyi an- bllandddan pillnm on ma"'aıt bil-
• ~rda. )11tillerek tw\tbik e~inden iba. 
.. •avvetlerin Britanyaya ge. rettir. 1 

· Avrupada ya ş;mal deni· Göriilttyor ki azun mıcsafeH tay-
"• Jabat atJ&ntik sahillerine ~elerin maharebelercle aldıktan 

._..,_,._ bir ~a hazırlığı 0 • ve oynadıldan yeni rolleı- memle- 1 
dlllüaiililyorda. ket mildafaası için sahillere ve 

•- Jnıdatlara lnma)an istihkimlann, 
~..a.ldana ba defa şimali kal~rin kıymet ve ehemmiyetini 
L-1" yaptıklara ~raç hareke- de lkınci dereceye indiriyor; çUn· 
~ ıaonra miltt.efık . <~evlet.le· • litt arak mesafeden kalkarak ta 
\t tand~ I_uu-.ketlet'l ile ~ib- amız hareketine gefeD tanarehr 
'tlevıe~ aldatmak pilioa ini Jatlhkimlıtnn, kaleleıin ti"tbn-
~ ettilde11 ~efdana ~attar. den aşarak gerilere inmek imki-
~ Amerikadan lngıltereye nmı baluyor 
Si. ta•r tabur, . alay ala.k: ~İ· Amerikalı· binba• Sevenki bu 
\; "4 •tıerler ~~~Urk~n lngılız- sene ''Viet:>ry by Air Power" iHıni 

"Komanc!°" •• denilen ve ha. ile netrettiii bir kitapta ba tez.i 
'-rette :ret.ittirilen askeri tet- pek güzel bir surette izah etm~ ve 

-..-....... _ iman FruuıanlD Şima) -
• • . N Amerfkada bllyllk bir töhret al-
~illenne, bazan ~rv~ mnJtır. Şimdi Amera"b hava neza.. 

'ine çıkarma teertlh_elerı Ya- retinde teknik ba.,mil'8viri olan 
........ Bu ba~ketleri ile Al. muharririn iddi'aaına göre bu har. 
ı.... ~ aüillerde "_. .rayıf bi hava ku'-v~leri kuanaeak ve 
~ arar gibi goril°:ür»r: galip olan t.araf ha, .. ı.u-a hlkim 

Onan ı~n A"!"pada ikincı olan dPVletler olaeaktll'. 

=:!~ ~~t!k~nA:::;:~~ Rimall Afrikavı ~ ~aparak Av· 
'--~L.••-'• t ·~ .. •- gsahill roımmn ~enabunclan mihver dev. 

t ~....,... Y•P~n er- Jetlerine kar,ı cephe karmak (lllA-
.. ~~nıyorda. nına gelince, bu fikri ~rikalılan 
~-....ırat halde ise bir seneden- rn,,.,,m, Sa. ~ ·""· & dal 

General Moacomert 

LAval tekrarhyor 
Alman 

Kablre, 1, (A.A.,.) - Saat birde 
Df:fred!len ruml teblllde RomeJ kuv. 
v• tler ,nln ICllgeyl&d&kt moatallkem 
l!Jevdlerden atıldJtl btldlrilm1ftlr. 
Dahi\ llOJlra alınan ba berlerdeıı mih. 
•er kıtalanmn batı ı.tlkamettnde 

gerı çekilmekte otdufu anlqılmak_ 
tadır. DOn aabah kuvvetli ketlf mQf.. 
l'f'Hleri faallyetlnlD arttJlı da ötre. 
ı:rım..:ıtlr. Romel kuvvetlerbıi, mevzt. 
~rln önUnU maylnle kapladıktan IOD.. 

ra rit"'ate ba§ladılJnı göet;eren belir. 
tlJer vardır. hıgWa bava kuvvet)ert 
,,~ ZD'hll ketlt kollan f&'aç hareketle 
riyk dtlpnanın ric'at bareketllll de 
bUytıJr sorıuklara mum lılrakmüt&. 
dır. Romelln vakit !aıunmak lç1n 
yen!den bir oyalama muharebMI ver. 
meal muhtemeldir. 

llJl:YDAN ll11llABl:lll:S 
BA.ŞIADI lllf · ı Parla, 1' ( A..A.) - Radyonun bil. 

• dlrdiğ1ne göre EJaceyla meydan mu. 

• (Deoomı Sa. • .'ln ·' "'' 

Dota cepllellade 

zaferini Stalingratta ikinci 
istiyorum , Alman müdafaa 
Almanya yeniden 400 bi: hattı yarıldı 

Franıız iıçiıi iıtedi Cenup cephesinde çok tid-

rY azr11 4 ncücleJ 
llritn_Ya adasında toplenan 

ıa. ...,....,;,..__ ukerlerinln Afri'kaya 
edilmek ilzer• getirilmi' o). 

...._ timcli nlqıbn11tır: Çün· 
,.. defa timall Afrikadaki Safi, 

t, Kaablanka, 0raU: Cem-

VARLIK VERGiSi GAYRi 

de\li çarpıtmalar oluyor 
Moskova, H (A.A.) - Ruslar 

~talingrat ffhri içinde hiç bekleu .• 
meyen bir şekilde taanııztannı 
§iddetlendirmişler ve hücum Jata
larile. ıehrin cenup mahallelerin
deki ikinci Alman müdafaa hattı
nı d~lerek t.Uyük faydalar elde et· 
mişlerdir. MENKULLE ODENEBiLECEK • .. ~ «ı"bi ti•leri ve haralarda. 

.~ meydanlanm q~ .. 
-... .... Amerikan parqütçil

"ct.n ve bava Pİfad• kan·etJe. 
~ ebnektedir. Bil

• Aınerilıan aıııkerleri Oran'la 
- doiraden dofrvya Britanya 

24 Rua ttlnıf'ni "KahramanlJk 
.lrwl bayrağı,, ve bl,fka bir ~n 
de ''Lenin" nitanıle mültif'atlan-

Vergiyİ ödemeyenler hakkında vapda- _dın_J.mış_ıar-~ffa-m_• ,,a_. ,_Sü._, "-·' 

lrtld8f: 

8ALIK YıYıNiZ 
t., 1ICuz ve en kÜvvetli 

GIDADIR 
Bahkeılar Cemiyeti 

cak muamele teshil ediliyor 
Ankara, 14 (\"akıt mubabirin· 

den) - Varlık vergisi vermekle 
:ı:&ü'kellcf tutulan vatandqlann bu 
milllellefiyctkrini yerine getir. 
medikleri takdirde haklarmda ne 
suretle muamele yapılacnğı ve ne 

ııekilde lmme •f etleriPde ...,._ 
tın1acaklan h da maliye mus 

bir komisyon toplanarak hazırla • 
nacak talimatnıime eeaslan Uze
rinde gö."il3tU. 

DifeT taraftan 6ğrendiğime gö
re vergi borcunu ödemek için pa. 

Berlin buyuk 
elçimiz 

Mezuniyetle Aııkaraya 
ıeliyor 

AllJuua. 1' (A.A.) - BUyi(k ' ile tel)dli.tı elalb"e eınıcümeniDe 
Millet Mecliai bQglln dolttar Maz. ıönderilımil olan 10 uncu madde. 
har Germenin haşkanlıimda top. •ı hattındaki teşkiıltı dUiye aı-
lanlDJltD'. cUmeDi :mubataaı otunmuttur. 

Toplantının açrlmasım müteakip Mebue ec.çimine mani Sf'bepltr 
geçen celsede mebus seçimine ait arumda ecnebilerte eov.Jenmemn 
kanunun verilen bir tadil takriri flJeı>amı Sa. • .\li • .5 de) 

Tasarruf haftasının dörduncu gunu 

Ticaret Vekili radyoda 
bir nutuk söyledi 

Ailecs her turlu israftan kaçınmağı 
bır memleket borcu b ilmellyiz 

Alllaua. 1' (A.A.) - Tuarruf 
haftam doJayıalyJe Ticaret Vekil 
&bçet Us bu akf&ID radyoda ap. 
ğıdakı nutku -67lemi1tir: 
"- Yarddaflanm, 

11 OncO tuarnıf haftaaı mllnuc!. 
betiyle ulu.al ekonomı v• arttırma 
kunımunun bamrlacltA'ı bu kıymeti! 
fınattan ıetıtade llbıe bu gUnkU l.k. 
tisadl dunımumuzdan k111&ea balı. 

eetamek ~terim . 

'Harp meııeler!ı,de umumi fiat mu. 
VU&esln,n çeıttll aebeplerden boo 
zutmuı bllbaua hububat yetiıUreıı 

mOatahail •leyklne oldu. Bu hal ı.. 
tlJuıalln ualmua teh'!lkeainl ortay:> 
çıkardı. Darlığı gidermek lc~n en ly 
çare, lıtlhsal1 tetVlk idi. HUkQme•. 
ç~. f!yat muvazenest zirai ı.tııı.aı 

(Devamı 2 ncl ıauf ada) 

. . 
Şap~ ş(Zb.er-t 

Tlmre& Veldll Dr. Bebilet 11a 

. . 

lstiRna , 
Raleot etmelı Jileyen oaraa bu lnf, laer y6mlen 
BellH8inler talufup aık ile, Deruife/ Jerim: 
Ne lrömür iatiyoram ben. ne oJan, Şirketten; 
Y .. yor aılı alefİnJ• ne mmanJır dfenJJJ/ 

DELi DERViŞ ttşannrn reislıi de allkalı veki
letler mUmcuillerindcn mürekkep 

ra ye-rine gayrimeıaklüntl huine
ye arzedıenlerden bu gayrimenkul
ler emlMt bankasınca devletten 
ıatın alınacaktır. 

Anhnı. 1t (Vakıl muhabirla. 
dcılJ - Bertin blytlk elçimta s.r
fet Arıkan mezunen Ankaraya ıe~ 
mektedir. Yann (butıbn) latanbulda 

olması muhtemeldir. .._. ______________________ _ 



-·-
T asarrut h f' s nın tıördüncü gunü - Yeni yıla girerken cepheler-

, Başta raf 1 1 ncideJ t.-konomlaı mcırelelert ~erındc çalı~ I . ı 

]ehin,. iade edildi. Bu auretle mem. t~ak il.zere merkez:1e topladık. Bu d • t d • ? ' ' · 
Jeket nufuaunun yüz.-ıı; selc11enlnuı e. flUTCt}t; VÜCUdc ı;clen harp ekonomial e son v az ıg e ne l r 1 

:~~~~e~:ıd~~dç~ıe~; ~~v~:i= ~~~';: :~~n~ v\~e 1»·1g::!~1~tı~~ Bu hıırb. ıo uncu aııır haı'Plerlıı· lerl tarafından Klcl, K:larıya, Düııcı. p"}:ıc'a~~~~! Lr~~:!ı . Erclıın~~ 
Jadt. ı mesl'ıelerlnl tetkik etmckt<!. ıüzumlu ,, n ayıtnn vasıflnrda.n blrı ~lmdllU d•Jrf 1',raıısada Lo Kro~o aanayl oe. l\alm.rk .Avrupa harbinden Ö :ıı-
Alnıakta olduğumt·~ ınartımat. bu r!tuılsn hazırlamakta. llnrp ckono. .....ınrr. harbinin bir mcva ro harbi 01• Yazan: lıh'ı:rine yapılan bUyUk ııava aıuıı. Fransa.ya gitmişti, Orada ~U~ 

ııene ekllen arazın.n geçen ııenekln.. nıısı flkrln!n mcrl<ezu1.:o muhite doğ. ır.ı..ktnn çıkma.ıııcıır. Tuğrul Sıtkı U ke ıorı hemen hem n mukabelesiı: kat• ca meşhur blr res!laJIUn atölfe ıı· 
c!en faz\a olduğunu gı.sııtermcktedlı ı ru Ybytlmaaına çal~makt:ıdır. Napolyon zamanını göz t!nllndc {u- wıgtır. tnglllzlcrln hiç z:ırlat veı. de çalt§lyordu. Fransonın ı•ti,;; 
k1. ıo.ıs yılı geı;lm vıu: yeU balca Ahval bize göııtcrlyor ıu. bUtUn bu tacao oıurtınk, mı hasını taraltu ki m~mı,, 811.) uacak kadnr az kayıpların ıııntlıı on binlerce inSanla Pa Jı 
nundan bu fnk oat ı:ok Omlt verfc;'• l<:dbirler meyanında, zlrantte ve a:ı. ı.ını.ııması Utcrlnc lemııslnrını ki.!.)• )Orlar. Bu mıntakadakı cephe, yaptıkları bu hücumıa:-a Alm ınlann t~rked~nlcr ar111:ındn o da ,'tir,. 
ör. 1stlhııaljn a~ı clslx'ttnde ge. nay.dt?, iSUhsal vcrlminı arttırınaı.t ~dıp kı taklarına çeklldlltlerıııı , 0 ı;1.;;çcn senekine nispeten çok Uaha ı "1"1Jl koyamnmaıarınıo ac!ıeb ni Ga. Sohhidan Pari&c dlSnm\lttU, orj) 
~lm durumumuzd:ı rcrahlık göruı.. bugUr.. ıc;ın olduğu 1'.adar harp son. li:~u. geçıp Uk bahnrm gclmeslyl batıdadır. Almrınlar bu mıntakad:ı bt\&l.c Münlhlc verdlZ' en ıocn nt:{uk· tlan tla tah!ilini yarıda bırskr.r 
ceklir nuıı c:Unyasıntn lktıs.ıdt s:ırsıntı}ar.. te!trar taarrw:a l;eçtiklerını gHrUrilz n,e\·uıcrlnl muıuı.ruu lçln müdıı.t:aa ta bilab!l:rtz: 1 yu tln dnnmuştü. O vakit !lOrı.nlit 

Kard ~lcrlm, :ıa lulr§I da hnzır bulunınamız ıcıı. O :za.mo.ntar Har cepheler bzcıinde ı::;uharobesl yapmaktadrlar. "Alman hava. kuvvetıerl ıtmdt tum: Jıl• 
Blrçok milletlerin hayatı Uz:cr•nde lt tmcktedlr. Bu l§te bllh!!.88a vatan c~ıeynn tden mulıal't!b:lerdc •'Gene. daha büyük ehemmiyet kesbeLmlJ - Pt'ki neden tahsili ~ıında 

aumullU tahr pler yap:ın harp fe- t.cvcı Türk ı, ylUsUno vo l'Urk i§çts.. ?:'a. kıı •, "general açlık'' diye vast.r. o. t!tallng"'4 ccpbc .. ı: nu cephede ol3n Rusyada ve Şlnıall Afrlkadu I ra.kt.in '· __ ,,ı., 
lAketı, memlckeUmiz:n lkt sadl bUn· ne dU~cn bir çok v~ıilleler vardır. lnrıdtrl!an §cylcr.n teıı.rlerl bu harp. A.man bo.§kumandanlığı kı' b:ıstır. me,guldür." 

1 
- Profc~3r miılikflnesine çc

yealndo de menfi tesır~er icra etmek- Hcpftntz bUmellyiZ ki. memt-?ket • tc effki!in8 nlabcten dalla azdır madan evvel, mlb\•ere ı:ok pah'illıyıı Diğer taraftan Almanl&rın Atlan. l~rek ııatat ~ ıtiraati yapnuı.ğa bit 
ten l:Alj kalamazdı. Bu se~ple ithn. uıızin bugUnkU iktisadi varlığı he• K~ mevsimi dolayısıyla Ruııya ve lr.bl olan bu §ehr( en ııoo d!ikll<a<ta "• tik 8.."1hllletlyle Şjma! Buı: den Zi 811• Jadt, aa onOan. ' 
1.Atın ve lstihsal~tın &.zalnıasma mu. nJz bı.zi tntmln cdecea kadar lnklıaf ş!ınal yarım kUreslnde muharebe du. ı~ gcçlrmek Umldi ııe taarruza gııç. ı.ıııcrlnı tnbldm ·şı, llerıemekledlr. Fmnsıı ar patat~si Fransn~. 
kablt mlllt müdnfnn lht yaçıannın etır..eml§Ur. rurken, dünyanın her tarorına yayı. nn~ıer, fakat gene mu\"a!fak olam:ı. ~!ıtlyata riayetcn, Danlinarka ordu. getiren meşhUT zlraatı:;i Parın rdf. 
artması piyasada b!r darlık vUcud.:ı Komou Bulgarfııtanın buğday lst"h ~nn !larp dolayıaıyla .troplk meruıc. :m~lardır. Kafkasya. ve Husyıı 0•• su da terhis edllmi~ ve No:-veı,:te bl!· the için ytldönUmJeri yaparla ~ 
getirdiği gibi bı.I vatıyetten latifad('. salj hektar ba~ınıı 16 kental olduğu ~ t1crde, yani Atrlka B rmanya g • dulannın ik.yc aynlabflmeslnde bU. ~Uk hnzırhklıır yapıtmıatır. Patatesi Fcansaya !<>kan Farın d· 
ye kalk•oanlar da olau Bazılarının halde, memleketim zde ancak 11 tıı Y"ıterdo daha. yeni yeni bnola. )1!k bir rol oynayacak olan bu şth'· Almanyanın :tspnnyıı hudııdundıı. ~İye bunun itlll akl:ı gefttırz Jfl,ı 
gıda madd !erini ve -:ı.uhtellt emteıı. kerl.a.ldlr. B.zfm Uı;te t•rıınız kadar r:ınktndır. Demek ki tıUtUn ccpt.cıe1 .. ri dU~Uremlycn fon Bock ve Halder Bayonn mtntaknsında eskiden bert cacftl~lc~ yapmış ~!4j krral 00_...ı 
yı tıt.nka depolnnnd:ı veya gtlmrllk Lurusu olan Avuııtrajyadakl fabrikll. de b'rden muharebeler vuku buıma.. ıırnınnUıı. vuku bulan bir ıınlll.IJmamıu: oulundurduğu bUyUk uvwt)er Prnn ttncı Luıye akscttu erek bu ~ 
antrepolartnda bekleterek p.yasada lımn adedl bizden 10 mlsll fazladır &111a fırsat verecek mevsim yoktur. l.ıktao dolayı Atman Ocnl'l ktırmay iıanın iAgall ile bir kat dah~ ~rtırıı. drnin b:.t gıda olUuğunu kabul 
.!Utı'I darlık yaratmak latedlkfer F-.rJıınd!ya .se, nıtıcm blrl'l'liZ kadar Rusya.da hareket mevs~m sona c- r~lsllğtnc HaJdertn yerine gtncraı tımı ve ~AlnıMlar Itu siyoa mıntakıı. tinni~ti. __ .ıı 
,g"örl!ldU. Bunu önltmek O:z.ı-re, balı. ııı.:tusu olduğu halde, b:.zden Oç ınllıll rerken, Afrlkada daha l'Clli ba§la. Zaysı tayin cdlltn!ftlr. Almanlar ıı•~da kuvvet lQp amışl'lrdır. Bil Bi1yUk harbin baş~nn~t~ 
kalann emtca mukah 11 avans ver. ~::ızıa ~apur tonajına mallkUr maktadır. oımdlki halde çok kavvtıtlı Rus hU. Jçuvvetıerln İ.spanyaıian geçmeğe Pannant.iy :nın 100 UncU tslllm ~ 
:D:Mmöl~rt.nı. vertlıniı:t avansları au .. • BllyUk Türk mfllet medt>nl Alem. .Muhtelif cephc!erln bugtlokll vazı. cumlarnuı. ka~ı koyarak m'hver tcteJ>t>Us etmclcrl takdlrlnde Gene• mUnasc~ctile Fraııs:ıda muaııu' 
atıe ta.atiye etme!erlnl ve gQ:nrllk de !Ayık olduğu mevkte ve refaha vatın·ı ncdır? ct:pbe..lnln gerllemeıılnc manl oıtnak tal Franko k&ll blr muttavemet .1 • Jllel1lSimlcr y:ı.pı'nu!lllı, Patı tslG 
•ntrtıpolarındakl mıı 'arm kısa za. yüksl')mck için çahfKanlıkla ~rnck ı - RUSYA <.:l.:J>HESJ ~tıyorlar. Bundan 8<inra Stalingnıt. terllccefl;~ni blld rınl.ştır Fak t §im. Franııay:?. bu Jınrpteki kadar 
manda p yasaya çı llnlm!lıu husu!- ttl'ldl ctme!Jdlr. Rus cephealnln anormal uzunluğu tıı yeni bir hOcum b.-ltleneme.z:. ş•. ~illi< bu 1htımal zayıf gllrutlı~ , z • Lir zaman ~ nram•mı~tır. H:ı.~ 
Jarnu temin etlik. Bir taraftan da htatlııt..iklcr, hıırptPJl önce,. köyll1 ~olayuııyla, bu cepheyi Uç kıııımda ma}dtı Timoçenko ltUY\'!!Uerl iyj ve rn. Almanlar, 1talyanlarla beraber ,onı-a Fr:ı.usada he~ keli dikti li' 
!thaıatın arttt.tıtrnaSlna çalı§hr. uB mJ2.Un senede .anca.k 117 ııün c:atı§t1• lı ~lc:mek dnbn doğru olacaktır sağlnm b.r mcvkfde bulunınnktadı,. tııpaova hududundaki Port Vindre:. kıı.hram'!nlar nrruıında Ponnan 
t•db rter çok iyi neticeler verd:. tını g6ııtcrlyor. Halbuk.1 t len çall§- • Murmıuısk • şımaı buz denizin. Almanların ~ktlklerl blrı:"k zan·. ttn ;Moraya kadar blltUn sahl)leri ) enin unutulnuyacağt muhakl<-

Bon dört ay l~ ndekl ilhalallnıuzn: mak kabiliyetinde otan bu 8 milyon den, Lenlngrat cenubuııa kadnr ola'l •c-tıeı den a.zadedlrler. Bu kuvvetır:r mU ıukbcl blr ç•knrtma. hareketin 
geçen seneden '0 m.lyon, lhrııcatr. J alandaı. OOö durduktan .ıunıerl" kuzey batı cephesln\le, muharebeye llz.cdne bir Alman taarruz:u "1"' 1111' karıı tahkim etmektedirler. rıısr.- "' • fi. d 
mmm i!I• 28 mjlyon lira fazla o!uıu ı. .. r knç saatini ınUsmjr lflerde ı;alı,. durmu} na.zanyla. bııkıJabUlr lmkar.ı;ızd.ır. Stnllngrad ccnubuııdaltl .uz eahlllcrin!n tahklnı i~lndc Fran• 1 hey konferıın'ı illl topJıin ,. 
bu hl\ytrli 'nklo&tın catılı blr lfadc.. rnak lHı memlekete ınl!yonlarca !;, M hvcr kuvvetlen bu cephede mev Kalmuk ve Kırgız stcr>lerlne Alman eız halkı çaıııtınıına~tadır. 11ıra~a gaUta, lŞ97 fltı AIJnall~,. 
ı.ldir. 1 &atı kazandırabılirler. Yalnız bu. Zı\ mtidafaa taarruzhmndııo başl<a l.a1'kl1mandanlığının t.areket mevsı. lıalyanın en büyük sanrı~ i şehri j sulhun masnl3rd~ müdafaa ~J)• 

Fiyat mUrakabeai ve fhllkArla mO :ı~ıııa mllll rcfahnn,zda bUvtlk br '>lr ~Y yapmıyorlar Manerhnymın ırjnde dahi büyük bir ehemmiyet at. olan Torinora ve onu nıülcnkip miye<'eğıac kıınidı Bu kanzatı 
eadele t§lerlnde belediyelerin çalıre yllksetiş temtn etmek mümkündür. 'Fm kuvveUeri burada başlıca hare. !etmemesi bu kcı mcıe bir taarru? )tiliino Ye Cenovn, ::\tıpoli gibi hev konfernns·na . murahhııs ~· 

Dl"er taratt••n ""--· '"'crimlzde ırı•ımallnln mevcudiyetine lmka.n ver- rak cr;aen Alınan munh.hası et · 
:ır:alarını daha iyi tanzim etmekte b - • ucı.41 ..,,.. kAtta bulunan kıt.alnı olmakta bcr. şl'hirlerdc yapılan bil) iik ha,•n hf.., ,... d•' 
cıJduJr.a.rıru memnuniyetle görm•kte. Ct:na gHre.nek ve cehalet ylli:ı.lnden devamdır. Ruslar aon günlerde İni• memekte oJduğımu gusterir. cumları İtalya halkının kun·el Je llnlatmıştı: "Rusya çarının JD 

Ylz. Bu y!Sndcn, tatbikattaki blr kt• Ut'.rndığımız zararlan, bUgimfZi art• "-ntlf! ellerine alar&k Lcnlngradı D. Kafkasya ccphesl Bu ~phede . . i b' lı""lt' "llTSlıı;l VCt etti~i bu isti~arc top'anttSJ~ 
b k " mıınevıyesın ır .. ., .. t> flclz ve tf'Sir'>iz 18.f-ü ~U.zaf gt\•-arm akaak1ık1an kald.rmak ve iht·ı.. rı.ra teWlye ~inalıyız Türm ~cmberden kurtarmı•lar ve Ladogs tı.§lıca iki ayrılık göze çarpmakta. 'dil d"l' - ,.,. 

d kA kl " "·r. ' ' n e 1 ıyor. olmakt<?n ""ska bir mabi'-'eti ,..O· :kArla mUcndeleyı d•'-• mue--'r bir re 11 rıı arla ııatm aldığımız ıs. etrafında bllyük bir •-mlzleme hare. '"' Akd · · bülü A h'ıIJ- ~ " ,. - ..... 1 "' · enızın n 'nıpn sa .,... iz ola.maz Ben bu konfenııı.sa,,.. 
hale getirmek için, milli koruntııa tl.l\sa, vamtaıan ve makinelerin çok 1 'kAtına gtrl§mtşıerdlr. Fin • Alman a) Mozdok mıntakaıımda pl!n ıca. rinde mih\'er müdafaa vnıiyetl nl· k'°'"""•ti'n' .. "mı·r ve tcnstbi ile f>' 
kanununda bazı değiflkllkler yapıl. defa bakıauıtzlık ve bjlg aıaı k yQ. lntaıan mlldnfaaya ı;ekllc .. ek Kııreıi bı taarruz eden Alman kuvYetıerlniu u .... ,. ... , lJ' 

k zUnden harap olduğunu gHrerek yU. ve do,..• • _ .. ognsındak• ... k cephcy'ı b!rtncısı Terek.o ııimallnde, ikınelsl ını~!ır. diyorum. F:tkat bu gidiş !ıde: • 
.ınaa ha kında bir kanun proje.sf ba. nk'erlmlz z1 B k d b. 6"' ua.u ...... Mozd k Pr 1 do j d lif - AFRiKA. l'EPIJJ:SI l:ın bc.zı meraııimlerin ye.pılıp ~t-
zrrlandığı g'bl, tüccar, sanayici ve aı ıyor. u a ar mu u.•ertnde tutmak arzusundadırl&r. 0 ve 0§ a a a ıırasm 11 v~ Mihverin ycgiine tn:ıruzı ettiği ııw-
eJmat zUmrelertnln satlam bjr mea. tar olduğumwı maklnt.ltır, daha mıuı Bun:larda tam tesirini götıteren kıı, Terek cenubunda akamete uğramı,. mınloka bugün arlık Şlmnll Afrika- mal edilmesinden ba..,."1ta bir u}ı~· 
Jckt tcşkllAta bağlanmatmıı ve mll!t raflarını çıkarmadan heder olup gl. b\!yllk çapta harekAta. mani olmak. tır. Burada va:z:lyct Almanlarrn a. <lır. Bu taarruı eskisine ııl helen, sadı ihtiva etmez Şuram ın tibl 

1 ıı..- d!yor. tftdtr. leyhfM inkl•al etmektedir. kaktır. ki fıtratın kanununa ı. Tar rb .... ızın ~mellnj te~kU edecek o. ... ,.. d ~· 'k h' k ki h' ti r tr 
BUyUk Mllıt Şetlm!zı'n •'Cehaletin B. "'lark- ke-'mlnde·. Ru-•ar b) Bun& mukab:l 1 uapso ile Novo. <'~ışı · ır ara · eri! sn ıp r: .ı;.. olarak ins'llliyet iılemin<le de J. lan meslek ahlak ve diatpllninln bu ,. .. ..... ,,, "' de. k" ı ı· 1 ı ı k i t VT 

~rgıst çok a""'rdır" allzftndeld derin rosallk araaında, Ruıılann vulyetl 11 l'n e ını e 0 nııyanı 8 mn · ç n bette fı.ciz ve =~bun ol.;nlar, k&. , 
teoklıA.t vaıntaalyle. tesl8 edllmeatnı eo• vamlı taarnızlarda bulunarak Al. R 1 .. fl 1 .., a• 

ına.na Uzcrfnde dlkkatıe durmak ve ed:. PahU kısımlarında ka?.andıklan mu. çarpışan ome "uıı 11 el nuen l!>rin mağlfıp ve mahkümuclu;tıflr 
t.m n edecek kanun da BilyOk Mjl• manlıırr çekllmeğe m~bur • k 1 1 r. • ı k f ı ı-r.·· 

~r hususta b'lglmlz1• arttırmak vaffaklyetıere ra~mcn fenal,...mr .. tır. ap ırc '"'" 1 gerı O. m::ı · ç n 1 0 eU• Rusynnın ortaya böyle b'r u. let Mec1lııfndedlr. b ..,,. " ,.. 
kut.Ml bir vazlfemizd\J'. yapt:Ta.Ctı.ğını dUşUnmeliyiz. AJman alpçı kıtaıarı Maykoptan ner. şiiyor. Son on gfin 1orfındn Mollo muh:ı.1 çıknrrp bizleri L,gal eY el 

D1I mcmleketıerdeki tlenet atqe- Bir diğer mühim vazifemiz de, i,. Ailece h:r tilrlti iı.-raftan ka~ın· ilyerek Tuapsenin 25 Km. yakınma nıiımyln itlRer dı-mokrnl {islerinin mekle ins1njyetin bir kll!.?nınt 
lerlmlzden ve merkezdeki d'ı... ltry. "th' h ] fi 1 t ı ı ·•ıı k · • k' k k ... .-
m tli 

nt-'"--L 
1 1

e• tima1 hayatımızda her gün çeşltll j ma"'I bir memleket borcu bilmeli- kadar gelm elerdir. Ruslar K&!kasya. ınıı ı~ nva ı cum :ırınn u ıı nın· r~ rme ı"ın \"8 ıt :ıumma ~-
e ve m .. ~s e eman anmız. J d R ı ... ·ı ] d ı d ;;.. d lr, ., P' d bir k1 tınha h tezahUrlcrlnl gördUğUmllz "isra.f'' j ~iz nm bir çok yerlerinde mühim iler. sın on omme e .. ,ıcı rnc ıın ) Dl'" tın a o ma ı.;. ne en m:ı ıım .. 
aıı ırmmı. m ıııran a.rp tan kaı;uımaktır. İ§ yerlerjnde, C\'•' Aziz yurtclaşlarrm, 1ı>meler kaydeden Alman dağ kıtaıa. dım göndt'rirkcıı, n:ıklı\olın mülc· tlki"I bu p~k muhtemel. .. 

1 
'

! lcrde mWı!lr olduğumuz otellerde b'r 1 Anlaytşlı, medcnt. te;,kliatlı ve rım, dağlık m.mtakadan atmak için modfyt'n İngiliz tnyy:ır<'lrri for:ıfın· Bu tarihi fıkranın bir cok Jı~ 
ft "em emeli ? tek t>lektrlk lambasım ltlzumsuz yt. di!!ipl nli bir milleti!l hiç bir cer- 1'Hhaldc bUyUk bir taarruza geçecek dRn lehrlit cdllmcmcc;J g·ı~·c-;i 1uhıl~ SUEiVctleri olalıiJir. En l,:,rakttl'I 

_ rt> yakmamak, b!r tek mustuıtu boş t'li. rnU!}kill hiç bir meseie.si o}a.. h:-Hllr. dul(u nnlaşıln·or. Almnnya lı;in 1 U• tik t rafı b1r A'man mum.hhas.ıll~. 
Vf're açık brrakmamak terblyeeln! maz Şlmdfllk umumiyetle bOtUn prk nus cephec:lnıic hir f::ılihi)('t o kn- \"Ilhrca e,•·eı Rucı:\';ı için dı!;il 

Tasvir efkfır:Ja (Sokrat) Uzerine lrendfmlz: ve çocuklanmıza telkin et. 1 GUnfüfil venmek en bUyilk ve l'tPhf'!Slnde lolııyattf hf!m•n bf!men d:ır elzemdir ki Alm;ı11 hrışkıınuın· <1Ult1e~ di!", :O: yaz. A~ 
J'~~ılı:uı bir }"aZlda (fıilozofane) ta.. m~U)1z. emsalsiz bir. zevktir. tamamen Rueıarm eıinde olup Al. ıhnH!ı hn ccrhe,·e vımlım <'lichil· RaE'h'de;ı: 
biri var. ., • . KuUa.ndrğnnrr herlıan;tl bir §e- En~rji, bu mukaclttee kudret her manıar müdatt vazlyct'nd,'dlrler. Yal mek için Sicllyıuhn hııvnlnııaıı w:ı ,. 

(u\.n~) eJ:ı e fn:sca ~r tcrkıb yi atmadan önce. gerek bi rft.rt ırktan çok, Türkün kanında dola. n~z son günlerde me"kez keajnılnde nl·'niirlrr•l•"ı hilr fc;llr"'""lrnml'il•• }'Ardan mcheôr ı:um dü'Jtllk ıttJ• 
:yapılabilme61 ke!ımenın arapca için g'Cllek mmt ekonomi b~k·nun. şryor Almanlar bir kaç bUyül< taarruz <''ll'";'\"Or. Hnrhin tı:ı~ınrlnn hrrl gurbett 

Yahut farscaya. ka.bul· edilmfş §.ek- dan tekrar kJllanılmnsına ve i'~ Jfüyilk ve azir: sefimiz etr:ıfınd·L y11prnıf!ardır. iinıit rifiJ.llqi hrlnr i<flfıHlr rrlil<' Dehr gö&lt'rdl 1tı•nr hlrnın ıl 
linf ahnayn baglıc!tr: o da. (fılo- yar:ı.masma im!cAn olup olmaclrrt- derin bir fnnn·m ve lr~ları~Ja f!(\n n - BATI A.VRl'PA C:ıtPHEst mh·<'n f•,.ı.·nnlıırın Tımuc llr Si('ll hlrıAn iıo;t 1 

zof) dıe~il. (feylesuf). Şu halde ya nt arP-~tr.mnlıytt. Elektrik. su ve suz bir eev!?i halesi halil!ne tQp}a. Pctsamodan Gaııkonya körfezine yıı nrn~ın<l ki mn~ı .. hlırrrı Pnnlt'lrr Hı•ın lllC\ •çıne7. he:n gllı.el ııe"· 
(feyl~uffı.::ıe), yahut -iaha gü- hav.ı"'a-ırnd~n kll'mak suretile ta- nan e.eil mi!leti:r.izi parlak bir is- k:ıdar uzanan bu b!nıcrcc kilometr~ YO n<ln~t ı;on ı•iiıılı•r<1c çok ehemmi mm:! demi ter bnklO~ 
zcl- (filozofca) demeli, {.t.ı'oz!>- 8!1rTUf ec!ilect-k b·r aYuç kbmUrUn, l.ikhıt.J beklivor ÇaJıı;a'nn. bılcrek ık cephede mihver gene mU1ataa vel kl'~hctmlı;lir. ıı:, 1eml;ıter ltiislhıı "'ih• "' h'" 

fa~) dememeli. bir me.kinaye bir devir d,.hn f:ı1'a ve inA.narnk c:ok c:atıı:alıın .. , vr.zl~·etlndedir. İngiliz hava kuvvet• ın .. ıırmn 5 iıır;,1,.1 " 

------------------------0·---------------------·--··-------·~--··-----~ ~· 
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BOR 
Utancımdan yerin dibine geçtim, 

kıza: "Notlarınızı yarın fakülteye getiri· 
ı·~, ıiz merak etmeyin, ben timdi eve gi· 
dıyorum, o cadr,loza haddin\ bildiririm 
filan ... ,,. diyerek ayrıldım, doğru eve git: 
tim, ben kavga e\:.mek için kadmı ararken 
ihtiyar kocaıı kartıma dikilip de: "Oğ
lum, hem üç aydır kira vermezsin, hem de 
'!kılmada~ buralara kadar kadın getirir-
11n, ben evın namusunu kirletemem •. Hem 
birikmit borcunu ver, hem de yanndan 
t~zi yok (ık!,, diye dayatmaz mı?.. Bey• 
nımden vurulmuşa döndüm, haydi batka 
yer bulup çıkalım ama üç aylık kirayı ne· 
reden bulup verelim? . 

Delikanlının hikayesini dinle-rken 
ıofra halkı kahkahadan kınlıyordu. Aliş 
nıerak ve heyecanla sordu: 

- Ee, sonra, ıonra ? .. 

• • - Sonrası "anan yah§i, baban yah· 
!ı, sız yanlı§ anlamı§sınız, ne münasebet, 
oyle §eY olur mu, vallahi değil, bir daha 

söylerim, haminnem lstanbula gelse o bi· 
le eve gelmez. hem pedere yaZodım. para 

bekliyorum, gelir gelmez kiraları takdim 
edeceğim, hepsi olmazsa bile varısrnı mut 

)aka, filin ... ,, dedim, y~lvardım, vakar 

dımda adam yatııır ıihi oldu: tam ıenin 
gelip kalacağın yer, Aliı ... 

a a 

MIEVSDMILDK 
Te.rılıa No: 15 

'l A l. A N: 

AŞK 
Hukuk tal~beainin hikayeoail'i dinler• 

ken uzun uzadı) a gülmekten kendisini a• 
Jamıyan ditÇi talebesi • adı Kamürandı .. 
mendiliyle gözlerini kuruladıktan sonra 
Alite hitab e\ti: 

- Ev sahip1erinin hepsi böyle değil• 
di .. elbette ama, ne olsa. İstanbul tarafın· 
daki bekar odalnnnda rahal edile>mez; 
arkadatlarımız bana, sizden evvelce de 
b&hsetmitlerdi; benim bildiğıme göre siz 
buralarda oturamazsını7. Beyoğlunda bir 
yer bulmalısınız! 

Tıb talebe,i gi1lümsiyerl!:k: 
- Evet, orası herşeyi kaldırır."' 
Dedi. Aliş mazlum bir eda t~kınma• 

ğa çalıtarak: 
- Yapmayın, yahv. ... diy~ cevap ve:

di, durup dururken adımı çıkaı c!ınız .• 
Şöyle arada bir insanca yaşamağa çalıı· 
mak da günah mı, ayıb mı? 

- Kim demiş, kim demiş? Gün.ah, 
avıp olur mu ... Sen hemen pn~dan haber 
ver ... lnıanca ya~amak günah, ayıb olur 
mu? •. Bir tar!l.ftn saz. bir taraft<\ mes i· 
nrl~, orta yerel~ beyim ·~·.·Iı tath d0 m5az ••• 
Günah, ayıb o!ur ııru? B•zim mel'hum pe
cier clP. bu vüzd·n ei•ti ! 

Bu sefer Ali~ de selim~ti herkesle 
birlikte ~ülm-e'kte buldu ve illve etti: 

- Sen hekim olacağına şair olma· 

hvdın .•.. Bak, kafiyeleri pek ala srrala• 
chn .•• 

- Ne demezsin ... Elbe'·te .•• Az hır 
çuk biz de mü.,.ekkep yaladık, oğlum. 

Saman alevi gibi bir hiç\en tutuınp 
parlayan net1e, gürültü halkala!'ile de• 
vam ediyor ve hazan civar sofralardaki 
tanıdıklar da uzaktan sesleneTek lafa ka• 
rı~ıyorlardı. Alis bu arada öğrendi ki di~· 
çi talebesi Ki.miiran, Beyoğhmda Hr pan· 
siyonda oturmaktadır ve bir iki r.ün için• 
de belki kendisine de oraloırda bir yer 
bu!L"" h ·1 ... cektir Hem bu hav1tdise, he:n 
bu delikanlı ile tanışmış olmasına sevin• 
eli. Tertemiz, hatta 111k denilehHecek şe· 
kilde giyinmiııı, derli toplu, kibar çehre• 
li bir d-elikanh idi, Ali~ onun zeki, işten 
anlar, yani san'atkarane havat sürmenin 
tadına vanmş C1lgun n•hlardan olduğun• 
da ~i;nhe e' .. med;; ertesi gür.i' paosivon 
İc;İ h kbnda gfö;i~!'lek ii7·ere Beyoğlunda 
bulu"T"'" ;y, kararlaıtırdılar. 

KaMiiran: 
- M·•,.....kürıse saat dnrtte L~bon'da. 
Decl;. Alil§ cevap verdi: 
- Hav hay, memnuniyetle ... Yann 

Sl\at dörtte Lebcn' da. 

Tıp talebegi ve iki hukvkçu sözleı• 
miş gib; "irlikt.,.. ök5ürdüler: 

- Öhö ••• Tabii, a,ağı kurtarmaz. 

6 

Kamüranın, ailesi taşra•Ja olml'dığı 
hlllde aile evin ... e oturmayıp Be)'oğlunull 
ynn sokaklanıu.lan birinde ~ir pansiyon 
odasına sığınması, geniş bir hürriyete O
lan bağlılığı yüz indendir. 

Kamüranm babası ilk geP.çlik sene
lerini Avrupa şehirlerinde hariciye me• 
murluklarile gezip to2atak gPçirmi;ti; 
eonra Js• .. anbula gelip eski hir vezirin 
hem güzellik. hem servet sahibi kıziy1~ 
evlenerek memuriyetinden cekildi, yen• 
Türkiyde iş ve !anayi hoyatırun genişle
mesi sıralarmdr. bir Avn1pa fabı"ikl'11nıo 
acenteliğini alarak ticarete ha•ladı; Ki• 
m~iranm annesi, orta yaşta şifa bulma• 
Hr hastalıkla r,özlerini hem servetine, 

hem kocasına, hem de iki çocuğuna ~· 
mıırak hayattAn avrılınca a lıuncağız ~ 
kinci defa evle-.nmekte S?ecikmedi. Ken• 
d1si ki' çük çoc1.;:ğunu .. Kamür.ın1n kard.~ 
!'i " bakımsız bırakmamak düsünceıinııt 
buna sebep oldu~unu söylüvor, olduk~ 
dağınık geçmiş bir gençlik hayatın11' 
yorgunluklarındc.n sonra ev1:1'ğin intiz•• 
mma ve rahathoına ahşmış o!ma~ın111 d• 
hu ik;nci izdivaçta tesiri olduğu zan• 
nedilebilir. 

(Deuamı uar) 



-·-
POLiTiKA 1 • _ŞE~i~ HABEılLE~il~ 
ŞV,!tkll Şii~rO Sa- Almanyanın meşhur Silevzişe Sstrayh 1 

çogluyu dınlerken Kuvarted heyeti şehrimizde Bıçaksız katiller 
. ~ 
iri bir' TÜT iriye yaratmalı ve onu mulaalaz.a etmek 

llfcilemiztlir. Baıvelril Javalanmızı ruhu ve ıelıli iti• 
barile en olgun tarzda ilaJe etti. 

Yazan : ~ adrf BBTlll 
.. VEKİL Şükrü Saraçoğlu 

1 

ve tekıu"'k tamamhğr yaratmak 
.. 711ın Ta5arraf Pafta ı- yolundayu:. 

9l realite ini kavrayan Türk de\'Jetinin büyiik tallD8Z 
...... IYlll .. m mü terek fikir öltli- dav'?r budur. Bu da'a uiruada 

•1Pn bir zihniyetin ifa- 1 politika, ekonomı, teknik, kültür 
llalı bir nutukla açtı. Bu nu- ı.efer~rdir. Arkada bıra.ktıjunn: 

tela itibarile tamamen t~rih büyük başanlarla doladıır. 
ı.a..uen haim sosyetenİD 1 Fakat ".ar.ıcağmıız hedefe göre 

ifadeı,idir. Ba itibarla b.0~!•r bar baılanxıçbr. Poiıtı'k is
J'tiz memleket ttalite!Ji ile j tıJ... al davasında olduğa gibi mil. 
~geldik. Bizim sona· 1 letı ~amamlayan ldilttir, ekonomi, 
ttlr tarihinin bir faclMı 1 tc:knık istilLıilini de millet blrliil
a.. facia bir uıraııJar bir nı tek bayrak, tek fi.kir etrafında 

bir tistünlilk gibi mende- ; tek kaJb gi'bi hareket ecl•rek temin 
~kıymet telikki edilmi tir. edec:e~ 
.t.milnat zihniyeti diyebile· . Şakra Saraç,,ğhmon nutka, is· 

&eayip bir hüviyet abn1'- h~lil d~vasmın yeni salhalanm 
laeayıp ha\ iyet memleketi mıllethnı:ze bir bre daha ayclm. 

tannnamayı da nok- lattı. Parolunn: t tiklal Harbinde 
"1wnamalctır. Bunun yarat. ' olılnğn gibidir: 
'-ayı, fikirde. felsefede, • ·:- İleri. daha ileri, daha ~ 

Olduğa gibi de\ Jet ilinde ılerı !,, ..,il bq kal'l'Ya kaldık. _ __..;.. _______ _ 

oldu ki yalnız miineV\·er Edirne aigaruız kaldı 
lılaa.t devlet kendini, kendi Edirne - Sis&ra ve tt1t1ln tlyatıan. 

sahalanm t&Dnnıyor ı:a yapılan Z&md&n .t0nra Edfrııede 
sadece bir meçhuldü. Ba tUtUn ve •ipra buhranı bqlam• ve 

ıı. - Dleçhal ttzerinde konlll- bu buhran her gt1n blru daha arımı.. 
~ !hlllll9m sayıhrdı. llal- tır. Oderecede kt dOn tDtllncUlerde 
~ Saraçoğlanm nutb '18 kuruf fiyatmdakı Slpah1 ocatr ile 
~ fehefesile, sanatile, ıoo kuru, fiyatındaki ldlçtlk çefit -'
'istemi ile meçbal t.elildEi ıaral&rmdan daha ucus 8f&'ar& bulun. 

'1iyete karşı muzaffer bir muyordu. ~ bu Ud çeııit te bit. 

~ .. tanıyan zihnh eti'n meç. 
•1111ar ed~ 'e meÇhul üze. 
~li!Jyon yapan J"llha na-

ettiğlni bir olar halin
-..--... tir. 

b ll9takta keıuijmise dönüt, 
~)'ayı keneli punumımn 

llliftlr. 
Yaptı#lm tallldkata ıtın İnb1arlar 

!daruf Edirne Bqmtldtlrlqtl balkın 

ttltiln.ltlz lralmımıaa IÇbl prekea t• 
tebb6atf' bulUlUllUf iM de bag1ln Ka. 
nataca gelen Tq"mıda yalnız içki çık. 
m11tır. Sigara Te tottınlerin de blr 
iki gUn içinde gel.cett umulmakta. 
dır. 

anlayı.'J bir l•'ila ha
~iyor. Bu levha muhteva 

ile bclar yerli de, man. BeleJiye oari4atı 
; hayatrn !fArtlan itiba· arttırJJı 

1-d'ar maa'Vl'llır. Kendimi- - utan.bul betedi>'eaiD.ln variQatını 
ltir "atan tasav\'Ura bizi &."ttırmak ~alman kararlara ~ıs. 
llıazlr• .tlrfkleın........ re.1aaledQıe •ı•b-"• et --- .... 
~ ''dipdiri TUNye,, imi• ret1ert Od mu11ne pa.nınuı, qorta 

Resimde misafir san'atkarları 

indikten sonar 
Y eşilkög istasyonumla tayyarede11 
ooriiyoru:. 

) ıık san'atkirlar dün tay) areyle 
şehrimize gelmişlerdir. 

.Miisamere için çok zengin .bir 
program hazırlandıjı 'e biletlerin 
Şark sinemasından 1aadrik edilebi• 
leccği. şimdiden ön sıralnrın tutul• 
muş olduğu haber alınmıştır. 

Bu a3 ın 17 ,.e 18 rıci perşenbe 

ve cuma akşamlan Eminonü Hal
ke,·inin Sa~ Sinemı;sında hazırla• 
dığı bü:rük mü&amerc}e Jştirnk e
decek olan Alman he}elınden 
Franz Sehatzer, Georg Alıt5<>n, Bmıl 
.Ke inger, Albert Müller - Slahlberg 
ıibi dünyaca tanrnmsş meşhur bü· 

------o--------
HALKA KIŞLIK PAMUKLU 
MENSUCAT OAGITILACAK 

Yerli maııa.r pazarları tarafından basılm.Iştır. Kuponlar aUr•aue halka 
h3lka kıflık pamuklu tevziaU "1çın dağrplacak ve bilA.hanı gueteterle 
mDeueaeler :mUdllrlUğtl n mağaza. 1 n edilerek hangl numaralı kupon 
Jar ıtniti tarafından g ~en ha. ahlplerinln hangi m&ğazatardan kfl 
sırlıklar tamamlaıılDlftır. Kupon. l:k pamuklu mensucat alacaktan bil. 
ıarm tevzilne dilD sabahtan dti.bareD d!rOecekt;lr. Tevziat, nUtua k&lıtl&
tır.flanJDJltı:r. Bu def• kuponlan, ma. rma kayıt dtlııürillerek yapılacakta. 
lınl}elerdeld halle dal'rtm& blrltk2eri İ.zı'lbama mani otmak makaad le 
t. vzt edec:ıektb'. Kuponlara kayma. m~lara turnikeler konmuştur. 

Jcamlrkla.r vuıtaaiyı. ~ hatta Bu de ak' tevziatta her vatandaşa 
aonanda mahalle blr1iklerlne verlı. Yalnız bir cinsten 5 metre verilecek. 
n 'ıtır. Bu defa 900 b"n kllatır kupon tir. 

--------0-0---------
ekmek kartları Yeni 

ekmek tevzi şekli 
ve 

~İJ'etin mantık ~~evMi J..~~ tuat.,. murefl&rma. 
tee; bir Türkiyedir. Bıı J§tirak lıilaelert yQzde betten yllzde Kf.nunuaanl ve Şub&t aylarına ait 

""'-artık bizim milli mantığ.ı. ona ~f. b&hkçdara elH para • ekmek kart)an yent ıekilde ~amga 
1ıı...~r. Ba mantık Saraç- dan vel'ilmekte olan buz f' ti be , matbaaamd& buılmaktadır. asma 

dl oturduğu semte göre bir fJnııa 

b ğlanacakt;ır. 

'izmda Türk ~tının A\"- kuJ'U§& fb1a1 edllınlştlr. ıya 11 ~ iı;ı aym 17 eme kadar ikma.1 ed lccek 
-....idir. Valtmfz .Alıkarada iken belediyede f tir. lıl'emurlar& alt kartlarda ayn 

lbantı'k m\kbet t.efe)ddl. \Mu ~tıen ~ mu:rinlltt eh! ~t.Ude ayni matbaa taratmdan ha. 

Bu hususta bir dağıpna tallmatnaa 
me i vücuda getirilmektf'dir, tataıı. 
bulda 800 birlik ve 200 fmn meY• 
cuddur. Fınıllar ekmek tevziatı için 
şubel(r açab eceklerdir. 

Gazeteler, ataz a\·az bafın~ ı>r
lar: Bazı fmncrlar, oti5in ke: ndi. 
ll!'rine verdikleri unlardan ı;ala
rak, tartıyı tutturmak iı;in, çu\ al
lara idil katıyorlanmş Ekın~der. 
de renk tat \'e ~i tuzukluiu :r.a
ten meydanda. Ağzınıza aJdıiınaz 
lokma, di"leriniıt arasında hemen 
dile gellyor. Gıcır ~r ötuyor. 

Eknıek, ba gıdadır. Çoğumu. 
2un. karnı ununla doyuyor. Başka 
be-'JI vuıtaıannm auldığı, alıııa
~ıyacak kadar fiyat ) üksclttiği 
bır çaNayp;, Böyle zamanlarda 
ııaten "aııil,, olan ekmelin kadri 
lıir kat daha artar. ' 

Jllin akşamki arlaul:u;ılanmız
dan biri, una kül kanş~n al. 
çaklara ka!'i• abz dol11sa ııöviayı>r 
at_,, ptld<ü:riiyorda Doirasa. yer: 
den göie kadar hakkı \ar. Pmıtla
yası <'.ebi~ bir k~ kın ... fasla a
tacapn diye, biu lriil yattaran bu 
hainleri bir namsrah llalk dütma· 
nı saymak 7.amanr ~tan gehniş
tir. 

Bı'r frrmet, buna nud dret ede
biliyor! Aıııı saşılacak ~ 1 te 
hadar. Mem~ket zabıtasını, mah
tıe-mesini, adliyes~ni, halkını hiçe 
ııayan, biitlin dellet kanonlarını 
tınmadan çiğneyen ba soyso.nlar 
neye ve kime dayanarak ba kö.<ı 
tahlıklan yapıyorlar r Elnneie kiil 
katmü, sadece bizi aldauoalE ma-

nasına da gelmez. o kül, neN<leu, 
hangi tôplt\kten, na •I toplaDRW,:l
tır• Jrinde kaç mil.) on, 'kac mih'1lr 
mikrop \ar! Bun)ur bizim bar,.ak. 
larınuza, nı.cl.-mize t!İrdikten tw>a • 

r~, ~~ler yapacaktır? Pi81iği. *· 
kınlağı IJO) le bir tarafa bırakıl•a 
bile, ortaJ' attığı tt•lılike)~ nasıl 
ı:oz yumulur·~ 

Ticaret aJılikı, insanlık Şerefi 
rnrtdaşhk se' g-.ıi, \ İ<"dan meebu~ 
riyetleri falan fil" n aklım12& cel
mı,or, Ha· ır, hu s ' lar ka"'· 
smda bu ~;bi 'i. .. l, ıJu~~ulan ha. 
tırlamağa mnh:ıl ' ktur. Ben, •· 
dece bu h:" rlutlnrın kn n~q 
u:ısıl kl'rknıadıld:ı,.ı , han~ 7.aaf. 
lanml7.ll da~ ırndıhl,ı r 111 öğrenebfl. 
ınek i11tiynn.ım 

Artıık bıktık. us11ndık ba 901 .... 
Jardan. Manlekct namu!lhı n
litlarnu hanlara ı;:iğnctmey-.k 
iddetll i.ir "anan , e ke!Jlrin bfp 

adalet baJte..... istivonız. 
Rugtin, butiin bir İneğin ,.... 

ınnı 'eraeniz, bir damla Jıllmı dt 
hulamauınrz J{flMU da enq 
Ha~i naala elinizi siiT1enk, ft 
ile kaııplaşryıll'Sanaz. Art* ;ı 
ter. Geçim derdi, utıen bizleri 
damaJnlh eziyor. Bir de ~ hıR:. 
"tt kab1lerl ınrtnnl'Lda t&'1m!J' .. 
lnn. 

HAKKI SUHA GEZGiN 

Hükumetten giyim eşyası 
alacak memurlar hakkında 

ı.ta.bul viJ&yetilMlen t.elııllf edil. 
mittir: 

1 - Umumı. llilllıak ve ııu.ut 
bütçeler}• belediye bütçelerirıde.a Te 
38:59 •yılı kanuna tab mtleueM ...e 
te,ekkUllerden aylık alanıara ü06 ea 
;rıh kanun hUkUmlerine c6re hük<Lı 
111ctçe verilecek giyim .,ya.srnm te. 
min ve tevzi Mıretine dair talimat. 
namenin matbu nuııhllan Ue lıer 

memur taratpıdan dı1ldunılmaar ıa. 

zmı~ıen beyanname ve eetveller :ııa .. 
zırıanmrştır. 

2 - Villyet mer• ,.. .......... 

cıa umumı rnUvaMJıeye dahil 4&ilıe 

ler bu talimatname ve cetvelltd ... 
ma.k tir.ere emur ve mtla~ 
Itri adedin tenr bir teskere 1'ıt 
Y lA)'Eıt lılekt ı Kaleınlne 

1 - Bu ta m tnaıneye. gClll& ... 
diye Wı hu u id relerle 2811 .ı; 

yuı kanunun tlmuJtıne giren aı ... 
Me ve letekkUller beyanname fte eet 

vellerl kendı erj temin edeceklerın. 
<ie..'l }alnız bir r numune almak U:llt 
re lmza bir t zkeıe ile aym kaleıraıe 
mllracaatları ıuzumıı tebliğ olw:uır. 

T eteklriir ı Betannameye tabi )'aflar 
Hemşirem Saime Aşbn'1n nıunf. hakkında 

fakıyelle ''•Phlı mübım bir ameli· • htanbaı 'lllyetindc:n tebHi •· 
ye ile hayatını kurtaran muhterem dılml5tir· 
profesör Tevfik Rem~i Kasa~uhl ._ :.~.tayılı koordinasyon beydi 
. . .. a.~e beyana tabi tutu1mu 
ıle tedan lıu.sumnda candan yar- la:ı UYtinyagv --~ v ş o-

ve cla\"ahn olcluia gibi taedlk ett1rmtrtir. 2Irlanm&ktadır. Yen kartların ba. 
~·lerf JDtlm>skop aJ. ---o-- arlmuı tamamen ,eni tekilde w 
~ bir damla kan gibi Deltenlarlılt 4 -%. takljctl çok gUÇ olacak mahiyettedir. 
~demektir. ar..... Bunu taklit etmek b\lyt1k bif mat_. 

l h . tl . . . I, pamUA vagı Tt ~ 
< ıııı ~e ı:lme ~nnı esırgemeycn rina yağları h kkındak" h-

Al f' Ha eki h:ı~lahanesl doktorlarından t8airi müteakip t:ısfiYl'Y 1 
t ~1121 

bn \yatı ı~ail Timur, Bavan -:'ıfı-lıha n tutacak bilumum dıger n:b~ yJ-
.,..Ui·ı ni"ı: böyle ltir man- Bf'lediJmı!n gördUID Ubum üzerine 1 haa tetkUltma Thtlyaç olacak kadar 
~Y& konnnntar. Atatirk. l Soğukçqmedıt de bir Dıt1Y&11 tram•. J:l'Çttır. iBlA.hı:re kartlar birliklere 
t.'-'İ devrinin zihniyet il-1 ny ~urak Yerl ib4u e4f1mlt ve ltw ! JaA'Jtilacaktır. Vatandatlara tevzi. 
""'J'atı ve tabiatı görü' tam :nJ • defterdartılı: duralı" llomılaw§e ; a.t: ayın 21 inden ılOD1'& yapılacaktır. 
• mUJtur. TeVfiat 78ptlırken her vatandq kı-n. 

Altın fiyatları d~"1r.ekte devam hemşire \<;iye Yii<'esnl ile diğer lar.h~klunda da c~ri r. 14. 11 41' 
etmektedir. Dıin bir Reıadiye al. hemşirPlere derin minnet 'e şiik· tan~ınden ~tiba.ren ta'-ir editm 

O l'apm Türk pi.-ikoloj~inin 
~ ı.u,.uiyeb"'nl aneden 
~ millet idealinin çer. 

...., ~ vennektedir. Ba ~· 
'~ lstMilidlr. Mi11et j9. 
~1 kllltill'el, ekonomik, 

Jet ile milmldlndlr. 
~ '-tıi politik tamamlıKı te- 1 

%adi, ldlltiir, ekonomi, I 

·~ 1 
ateş 

etmişler! 'i yaralandı, auçlular 
yakalandı 
~ tlzeıt Y. mahalleden ı 

' 81 Ti plt.kalı ıotör Yusu. 
-... ... _- kl Taksim - Yenlma.. 
~Kulaktan geçerken iki ı 
-Wbaatın 6ııllııe çıkarak dur !.. 
~. fakat otobüs dur 1 

'lıQnıardan bir tane•i cebin.! 
çıkararak arkadan 

ıı.tiklerlne doğru 'teli 
ICurıun arka .sırada otu. 

t' Ye Vaıılin birer bacaklan. 
ı~ llhnli p.baın da iki bacafma 
.... 'bet •tmiıtir. 
tı.~_bQndan aonra derhal dur 
.~ Jandarmaya blldirilınif. 
,. ...... mlltecavizJer de otancs 
~taUkame~ne dotru 

tınının fiyatı 29 lira 20 '1a.mış kül.· ranımın ifııılesine ta' assuhınuım ri· bU~Umle zeytın. pirina ~ parnı« 
çe eltınxn bir grram fiyatı ise 405 ea ederim. yagtannm tasfiye edı1miş olup c'-
~tu. Kaidesi Neeali Aşkuı maması mevzuu !bahis deği dir Sa. 

-:-;~~~~~::::::=::::::::liiji~~~~~~~~iiii~~;;;;;;;;~~~~;;;;;;ii~~~======~======~=:=~===:==:==~ sam, ha~haş. a) içeği ve 
8~ gl.. 

Ha aklıma aıelmlşıbn s!Syıtyeyim. nın çalı~ml\ usulleri üzerinde k<r ~ ~i~cr 'biH'ımum neba.ü yağlar be 
bugün Con ~nnet'I wördOm. Tabii .asırı muteakıp ta.ııfiye o)nnduktı .. 

nıışhılar. n takdirde beyana Ye b1'"-etlce 
b1mmutad garda... Konllfluk. Pek '-'4• 
kederli idi: Pi~ çeıkecelurıb. 11 ~- Amerıkalının Elk'i yenı~le da,et !l konma hükmüne tafi buJunchJ.. 
kuya 4taJımış ve farfcında 4)1madan · cLmekteki mak adı ıışilı:iırdı: Bal· tU tavzıhan teblığ olunur. 
maıkine:}i tşleler'4c. bir h:ıyli film Nakleden: _ 56- ıfer hakkında malôm:H almak ... Bir 

7.lyan etmis. Gecen el\n onan fıotoi· Yele balonduğu için belediye haklı lılan go)gede bırakı)-oruz. kac dPfR !iÖZÜ bnra~ gelirdi ise 
rafların .. '.lair bir makat• ---dom. de her defasında dk mahirane 

.. u " uau çJ:bnış.. l\fu'kavelenin iti ısene daha Brod mukabele etli: d •· tt d" 
anJa .. tlan o bü"l11ı: tilr fot...:t-f san- mennu "s111 r 1

• ., ~ • •;e•• müddeti varmış. - Mesele ~dirT Ben Jn1aflı bir 
atlı:Hrı olayormuş. Dik fabrika ile ,tielediye arasın• adamım. İngillerede bazı hususlar- Bord hesap görmek fizere ll•rso-

dakl ~u kavgaya hiç bir alaka doy· da Amerik:ılılann geçıldiAini ka· nu çailırdıifı 5ırada Elk'e: Conson'dao (Ja bir lel'lkere aldını· 
Benden Re,.in ndrl'sini somyor, 
hir i' verecl"kmiş. 

- Adresi verdiniz ıni? 

- Evet. Re~'i hizz:ıt ~n ôe ara-
<tım. Fa'kat nind• voktu, st-yabale 
cıkmış. ilci hnftadan eVTel dönmi• 
~ccekmiş. 

Yemekten sonra f'ıgara !llalonnna 
.ır~mer. Dik Ellii'ya bir meltup 
) :mir. nitirint'e F.lk ontı dönüp: 

- Garip bir kim')evt maddeler 
fabrikası hakkında malt\mat topla• 
mak üzere bir adam memur ettim· 
Bir Clüzine kadar memuru var ,.e 
bunlnr da muntazam"n çalışıyorlar. 
Bu fabrikanın ('ok muazzam bir ea 
lelctrik tesl~'ı var. Valcthle bunm 
1.ehirligaz imal eılPrmiş. ı;imdiki 

kumpanya )ole pahısına f&br~')aı 

~atın almış. 

Dik sordu: 
- Nen!de bu fahn1<a1 

- Nevburi ile Dilto araaınıila~· 
Fabrika eskiden hük:6met kontro
lunda iken Ne.t>nri Hfaiye leşkilA
tına her sene muayyen bir pan 
ödenniş. Şimdiki şirket bn taah· 
hüdden kurınlmak istemiş 'e ,Ne,.. 
buri belediyesinin itfaiye le~ilii
tından istifade et.rneblsia kendi 
teşkilltı ilt yangın tehlikesini anle
yebileceğini bildirmiş. Fakat be
lediye ıc.bul etmemiş. Elde mub· 

muyor. Bir müddet ıııonra bu ma- bul ederim. 
lumatın çolk L,ine yarayacağını ak· - Bir cinayet hiidiııegi on tieş 
lına bile getirmiyordu. Elk'c neza· gdnClcn füraz fazla bir zaman(Ja 
ketsizlit etmemiş olmak için fıah· mabkeme'Yfl verilip kararı abıüh. 
le Mr alaka gasterdi: - Kim tin adam"} 

- ÖJle mi? Pek merakh bir b~ - Karteır ismincte- b1ri ..• B" sa· 
di~I!'! }fa1i idama mahlc6m 0Jmt14. 

• • • Bord lı:aş.lilnnı ~Hı: 
Rey ~ill tsrarengi7; gaytiu- - Karler mi i!eCUnizT 11.ıtse lttıo 

belinden fkJ hafta ıııonra Elk bir Ben 
gün Ameıitah mHvoner 1ozef Brod- tfir1 Razeteleıı"de oiulnamıpn. 

" El\' izahat ~l"llJI: 
ıın ~le y.uejine (lavetini l'al)al 
etti. - ~ ha(J()f 7.al'nMfa tiaslt: 

Ran4!evtıya. el!Me 5ir R&Zefe He lki ~erseli bvga ~ RSlitia _... 
on dıdika lı:a<lar ~ gitti. Bor<t !90r- hoş imişler. l\aTga neticeslooe ate
du: kini öldilmıüş. KatfU, matfuHln 

- Genf' ""ICmfiaialar" a ('fail' ha. vanıni:Ja tızmış titr haile tmımuş-
vadis mi anyorsmln'Z1 Jar. Kat'I liir aem _,Jmatfıiı ~ 

_ Hayır. Ensen g~teleril~ .J>tı maznnn ifai:Je •ennel: ıs&ımemı. .-~ 
enteresan hayvanlara (1:\ir malOmat avu1Cnf tmmaklan <la Mfnlı:M ~· 
olmasına «la fmkan yol'.. Lakin '.Vll• miş. Bu hadise JJFmaiye ta(lar •~ 
tmdll otaeatl rülmüş clnaYef tfa"Yalamnn ~rr ~r' 

_ Ne zaman' atle linrnr 'Verill"nl ofsa ıe~ 
Brotl !JOr(Ju: - ••ı .ıttıınara" yı yakalaıdltmıı 

zaman'! 
- 1 numara'" yı tien<Jen en-el ya

kalayabilecelinize inanıyor mnııu
nud 

- Bu hmusta henüz bir karar 
veremedim! 

Gözii gazeteCle\:l bir yazıya ilişe
rek: 

- Bravo? Cledi, rekor (lojrusa. 
Bu bumst. J;iz İn«illzler Mııerika• 

- Bu Mi:l~ nereae ~ut' 
- GIO('.eSter civarı™la. Hidlse 

pe\'. meraklı olmaiilifı cihetle raze
telerde az nahsf ~ti. MeseJeae hiç 
bir ltndın J>armağı RetmiYor. !ti 
serserinin maeerasıooa Jse ~lll'U· 
<'n1an alakadar ~i:1e<'l"lt tit,. hnf ~ 
rülm<'miş. 

Elk gazetevi lcalfaOı. Yemtıtte 

litından sonra, AmeriJian zalillaa-

- Size hiç ije gevezf' ttenllemz. 
ıledl. Maamafih tienim Balde-r ha1.<• 
ltnrlR ııinden fazla mal<ımatım 'ar. 

Elk meydan okur ıitiJ sordu: 

- Öyle ise Balder"in hanıd hıt
pilba11ede oldttRumı slSyfeyin. 

Bord i'leltıaJ eevap verdi: 
- Pıntorlf tıapls'tianesi ye<tinci 

t1:s1111 H numaralı hücre<lel ~imdi· 
l~ yerini '3etiıJlfrmeseniz ()aba 
Iyl 9hrr kanaatindeyim, ~ünkü n .. 
reye na1detsenü tiett gene öJrenl• 
rfm. ~e sabnıflt etml§ olursu. 
nuzl 

- xx,xı -

'Rey ftetwıet Gıoeester tiaı>T•a· 
nesin(te ttzun tiir koridorun nftoıa
yetfn<!e f;ulunan titr 1n1ireye hapse
dllmtştt. Bu hftcrenln yanıni!a. 
ftlniıe hiç tilr 9Dlaa IDftkuf .,.tı. 
nha'Jan - Se&t>l 90nra anlaşıla• 
~l - tiir htlcre nroı. Rey'in 
hftcresl ili.terlerine nüıtietle ~atı:ı 
iyi •döşemniş'9 ti; Clemlr bir br
Yola. tiir masa Te iki Jlbmlesi 
Tarilı. Bu ls~emlelerClen ltlrlnCle ıe
ee lftnCIOz mmufan ,.n""'•" •Y• 
"tmam9': llnN tit1' n~ 111"1'· 
.,.. tietJemeiley(fi, 

(Dev ... •ar) 

Olüm 
Rıze emoi)el müdurü Zrid Tamer. 

ıle S:ıdı Tıtıne-r'in vaJide}eri ve 
emeklı deniz binbaşı 1 mutc~~ffa 
Salih eşi 7.ebı a Tamer diın r hm eti 
rahmana Jı:avuşmuştur. 

Cenazesi busiin t:~küdnrda A' a .. 
nıu•la Ha11hahçe so;,;'.lı;ın•l k" 
1 ... ' ,i ı e' ı n• 
< Pn knldırıl:ırnk t'skiıd:ırdn ' . • 1 .. ~ ('il 
camu e o"'lt"~ i ltıııternakip nanı:tzı 
kılın~cak 'e J\ıırn<'ahmetlf'1;ı tıil .t 
lrnhrın" ol'fnccl ı l<'.t'<'ktfr. 

'.\fovlA nıhrnet oyle:ve. 

15.12.917 

Ukrayna askerini çekiyor 
Ukrayna hUk1tmeti Rus cepheamde 

o>ulunuı Ukraynalı kıtaatın geri çağı. 
ı ılmaauıa .karar verm ştir • 

:1 SAU ~ -;::ı.. J.klnun: 15 1. K'lnun: ıe 

~ 
~ Zllbiooe: 6 Zilbiooe: '1 
(ııo., KMllD: 38 Kamn: 89 

.. ~ Wuatl r-111 w._n ll;aaaı 

Otbleı mrıı 119 H.16 %.Si 

öile 1.11 %.JlS 13 09 '7.%8 
tldndl lS.08 'US lUt 9'8 
&llJam .... ua l'Ul ı.a.-
Yat-r l'Ul U.00 1920 1.19 
1.-k ıuo 1.19 ı.sı 1%.51 



_,_ 

• r ~Sl 
belediye 
değişti 

Dalıli.c~ir, 1'I (\'akıl 11111/ıabirirı. 
tll'lı) ı:elcdi~c inlılı:ılıalında ve 
bazı i lerd ~ uııılon yolsuzluklar• 
dnıı dol .. ~ ı Goncn beledi) c reisi j 
Jl:ıkkı) ı ışlen el cek11rilınlş ve 
Hıinc Bıhl,csir rnli i lnrafından 

Ccm:ılelıın Alscıı \ckülelcn · t:ıyin 
edılıııişlır. 

Uwn miıddcllcnbcri burndn hu· 
lıınan 'c 'u.ılfco;inde ı.ıöstcrdiği 

dııru ııı·ı. \e colışk:ınlık ı.lola~ıslylc 

kcndisinı hnlk-ı cok enlirmlş o
Iıın Dr. Gcnııılcllıııiıı ~cktılcll C:ö-1 
ncnlılcr tnr:ırından lılıl Ok bir meın· 
ııııııilcl'<.> karşıl:ınmışlır. 

Dr. Cemalettin işe c;önen kıınlı· 

calarınn ~iden yolu yaptırmnklıı 
b:ı5lomışlır. 

Kasalı:><b intiz:ını~ızl•ğn u~rayan 
t'lrktril• işırıi de ııa·• .. ırııek icın 

ılerhnJ lüı<:ımsıcl<.>n 'C'rlcrc ınür:ıcaot 
rılilme~i halkı hü~lıüliin vindir-
miştlr. 

Simıli im alında belediyeye nı! 
her şev yavaş yavaş intizamına gir
rnrkledir. 

G!Snenin ç.ıJı~k:ın rloktoru Cema
lrtt!n A~grni tebrik <'eler, lınşnrılar 
ılileri:ı. 

Sark cepbeılnde 
(IJoşlar<ı/ı 1 inci de) 

So\ Yet tebliği 
l\lo l o\a, 14 (A.A.) - Sovyct 

tebliğinde dt>niliyor ki: 
Stalingrddın cııdiistri mahalle. 

sinde kıtaJ:ırımı:z düşman isli!ı.. 
kamlarmı v.e ısığrnc;kJ;•nm talıri~ 
tlevam ctmiElerdir. 

Şclır.n ~imnl lıntısınJl kııal:ırı. 
mız t'le ~eçhilen :mevzileri tahldm 
•.C .. iş1er ve topçu muhar,.b:leri 
ya,Y>mrşl.nrdrr. 

St:ı.lin&Tadın cenubuııc?a birlik
lerimiz dtl mnn Uınklerına ve pi· 
)ac~sıne karııı savnıµnışlnrdır, 
Jlürnıan tna?"MWarı pi:ekUrtUlır.ue 
tür. 

Merkrz cephesinde ikıtalarımız 
bazı kesimlerde taalTllz hareketle
ri ~ap:u~en diğer kesi:nlercle dUş 
manın ktırfit tnamızlnnn1 püs
kUrunü..,lcnllr. 

./\imalı teülib'1 
ıterli'ıı, 14 (A.A.) - Alına~ rır~ 

dulan b:ıqkt'mutıı.:ılığımn tebl:ği: 
Knfkns dağlarının yüksek tepe. 

Jel"inde bir <.ok dü~man hücumları 
ptlsküı:tü lmü~tür 

Cenup ccplıesiniıı diğer kr.o.:mla
nnda lmV'\·etli ıbir r'Wrnınna kar-
ı muh!ırel:eler ~ddettc .(kva.ın et

mektedir. St2lin~dın ceııup ttxı
tısr çevresinden hareket eden Ai· 
roan Ztrlılr kuvvetJeri büyUk bir 
düşman !kuvvetini n!.:lğhip ctmiş
ti'r. Dil§ıranın ko..ooşı hücumları a,. 
kamete u7ramı tır. DUsmnn yirıni 
takn a{aybctmiı;tir. 

Son günlerde Kn.lmuk]'.lr bozkt. 
rmdn. diııur.an1n 1;cı t!erindc Ya.lll
lnn harckctlt-r neticesinde <'Ok sa
yıda. eı ir almmt 'c dilş:ır.anın iıt
l)esi his ~ılir derecede sclc:..C\'e 
ui;'retıln: ~tır. -

Don cer;hc .. indc hn1> nn kıtala
n 'lxıl~viklerin menli hiıcum1:ın. 
llI püüUrtmUı=-ler ve dlışman ağır 
kayrpb.ra u~ratcnı:ştır. 251 Sovyet 
uc:ığr öili ilriimil", il:fa'm hava kuv
vetle~ ise ya1nız dört t:çak kay 
betınistir. 
Kalinın .. llıncn gölll lkt:.imindc 

muharf'lb:ler devam etmektedir. 
Soı-y~tlerin Çe\•tilmiş bul~nnn kı. 
talarını lkurtannak için yaptıktan 
çatışma Y•! yarma. teı-ıehtüsl::ri n
kaınete u"".'l'amn:tır. Ra r.ıUnasc -
betle yenicc-n 31 clüı:;man tnnkr 
tahr·p ~dilruist.ir. 

25 sonteşrindcnberi dü.,n.an 
J at nız lbir ordunun buluduğu lkC' -
simde yeptığr ctice!>iz hücumlarda 
] 568 tank knybc~miştir. 

Vo'kof Uzerinde L:ıcloga gjfü. 
nün ccnub ında Alma hUcu:n kıta
:t·apt!ldarr !ıarel:at csası:ıda clUs. 
-.ın !bir tek ınuhattbe JDCv:::ini 
tlfl'rfp t'tmişYerı!ir. 
A'mın ınvla, uı:nkları clün ı?ece 

Murmıın."1!! Uman ve şehrici bom
ba lnmvıl rc!rr, 

<VAK iT 

Eıazığ 
Fuat 
vefat 

mebusu Rommeı çea.ltyor LAval '88' ar 1 or Ecneb lerle evl:ler mebus seçilebil~ 
(Daftarafı 1 ncldc) \'isi, 14 (A.A.) - \'işi 7'.adyo- J 

Zl·ya !larcbcsl bütün olddetilc devam e•. sı;uun bi!dridi.ı;i,Je gore ),aval g-n- (/Jndarafı 1 ncidc) ra Ankara. elelttrtk ve bn~ 
.vıcktca r. zetccilere dcmi:ıtir ki: de ilavesini istihdaf etmek~ ohm Adana elektrJc mUesseseıe 

etti• ıtuhlr~, J.f, (A.A.) - Royter mu.\ "- Hiç bir ~phe!·e malı;ıl lıı~ hu taöil hakkındaki er.ciımen ıı,ıa~ rı: v:ı l§letıımeterlne alt le 
lıab!rl bildiriyor: ı raknıadan sbyliyebil:rim I·i Jı ·ır.:ın I tetns:nda, bunun tcşkiUiu <'f' •• si- ha • ile nvukatıık kıınunuıı 

. • . .. Libya cephesinden n!ınan son tel· ıanıı zaferini ve :r.cmlekctimin ~·~ kanunu i'c teza~ tet:kll cyl~ - n adC:es nln "l'• :tık:-aaunn 
Elözuı mch'usu hı;ıt Zıyn c,.ı~ıl· r.rnflara gorc dUşınnn ric:ıtln:n de- bolflevildik teh:it ve af:tiııe bır ıııekte bulunması dotayısıle l cddi aı~ nıazbntall da mllzakerf 

lı•pe'nin ,·crnt cHiğiııi 1ccssiirlc 1 vnm. amndanberl mUhlnı hiçbir çar. d<?rbc incllmıek frrsatııu kazr.nına ~cklif ed:IClC'kte idi. bul <!djlmfş ve çarşamba 
öJ;rcnclik. Merhumun <'enn1esl An· pı§ma oımamı§tır. sını istiyorum'' 1t1a~1n:t:ır.ın olmnmnsmdan ··on lannıak llzcro !çtimaa 
konıd:ı lrnldırılmış ,.e )eni mezarlı" IAndra, 14 (A.A.) - u·as radyo:ıu J,ii,·itl ne.re)c ı.:iclilor • ra söz F.llln <:cncral Kiızıın Kara.. ml.§tır. 
ua s;ıiıııülrnüşlür. .ıiyor ki: Vi.,i, 14 ( • .\.A) - Vi~i suli•hi- bekir (1st-'nbu1), t:ıdil Jmkkın:la- -----------· 

Funt %i~·n Çiül!lcpc 1870 ıle Sor- F<ommeı çeldlmeden önce sıagcyla yc~ii mahfılleri. hükumet reısi Ln- ki takı-i:-inı yeııidc•ı müdnf'\a ey- Jşgal altındaki S 
yıırlıı ılo~muş hlillin ınlı~lliııi lılrln· lt:t!hkt\mlarını tahrip ctml§ ve se .. ''al'in rnechul bir r~'"llte ı;:tmek ti- lt"mis ve bu takririn bnce!:i top- memleketlerde ~d, 
dlikll' hllirnıl~ \e hu ıne)ond.ı lılzlnci ordunun yaptığı takibi secıı:. :?.ere bugün Vi;ıi':l~n hareketinin lanlıda meclisin tcı5'·ibi ile cııeü- dırn 
lııırlıi~ cclı•n \ e Ptk:ıııı lınrhi}·eıien t rmek lçjo gcnlı mByın 6llh&lar• mııhtemcl bulunduğunu hrıb:r ve ıı-:ene havale ( dilmis bu'unduğu. ar ı·sıe 1 o o AdMhairll 
hirlncllil.;h· mezun olmıışhır. 3 so. ı:urmu§tur. riyorlar. 11u kaydederek cnci.ımcn mazba - ' 
ııı· J~rıiıw.ın Jınrlılyc melıtrbl ıııii· ~'"EP.El'J!: KADAH Almanyunııı yeni talCplcri tnsı.urn red:Jini istemi~tir, \ 
diir \(' ılt•rs 11(17.lrlı~ı bir sene 1~. ÇEKlLEOEltLER lıonılra, Jıl (.\ ı\.) - Brnyt ~!Ueyman Sı.rı İçöz O'ov•at) as <eri öldür d 
ıarılıul .. rkfını lınrhi~·ct unıumi;>c h.nhlre, ıı (A.A.) - Royterln hu. I..onclradnki Franıı·?.. mahfilleri- Kazım Kar~bekiriıı mütalt'ab~ - ~ 
,.c nknıknıl hwp ınur.lllmliği )'tıP4 hUt1 muhab.rinden: nommeı, elinde ne gelen haberlere rrore, l.J~aı~- na i5tirak eylcdViri soYl<'miı; ve 1-lolandadan Almanı ··1 mıştır. 'l'ı:lih:ıy olnr:ık mııhlefif fır· knlnn bOtUn ta11ıt \'&Bıtaıarı toplar Y.a .Lava~den ..ıco.o~o_Fr~nsız ışçı. kendisinin fmza ctti"i f&c!il tek!L· bma asker toplanac 
J.:ılardn tnılunmuştur. l\li)loreke<le ve tanklarla geri çeldlml§ttr. sıuın gon~ie~l~sını ı:temış~ır. finin teskitatı esasiye Jrnmınile 
Gazi fıJıı!.lof ı Keııı:ıl 1rnmoncl:ısınd~ Roımnel•ln batıya doğru sert çc. Almktınla't' dışç ~rı kAlmka~}~yaF .,,ıt- tezat tc .. ki! etrıı::diği,.i bi!Oirmjr:. l.oııclra, U (A.A.) -
J mc zorun a uıra mn ıçın r;ın. ı·r 11 rı 111 13 1 ·k · e 
fall'Jl ,.c \d::ııı ı Yılılırım orrlulnrı klll§i ıurııamdıı. hangi noktaya kadar sadnkj bUtUn fabr"krıJnrı kaı at- ı - . .. : ııı ıstıı;: c cı a ııı:ınsı, dok 
"ıırııp ı ı· ı·r · t · ı ı uın.,dı&ı h u ınm d 5fl d 1 

• 
1 Bundan sonra l~tiı-suvc t:cl 4 n doki Alman nskeri mohkC • 

.... 1 ş rııerıı 1 ı•r ııışmı \'C ış r." " b en z ma e" llC e, maktadır. Fransız ordusunun ter: Hasan s-ı . ., (Tı·"b"'"J >" l .. w .aın 
mr idcrin<le çııhrrı·•:. mil! mürııık- ıırkaunda kUçük seli" Jmvvetleri ve h. ed'J · ·· . • tı.A•• ........ • ncvzuu r, hndon başka 13 B~lcikll n11 
Jetle Adııp:ıznrı - f .. rnlt • Rilcrlk jngll z t!klblnl tz•aç mak adile ma. rıılsnn ~~es~ıyuz~~ıd~!l .ordı:.~~ nyk. bahis teklifin tadil :ır.ahivet'nde 1 mc mnlıküm edildiklerini a 

n :ı: n er en ne w.a mn bulı•nmndı,ı;.. yolu d ·ı · · · ı · ·ı 
şiıncııdircr ınlidurllı"linılı' ,.c Sıı. y:nıe.- ycrle§tırme{\'e memur fst!h. veya Almnnyaya gidip <'alışmak • ~·. n a. ı. erı tu,:ru en um mfııı olunduğunu bı 
l,nr~ u k<lpı iıleri ııiıı ın ı lı· ,.c işlet· J;fım mUfrezelerini bırakmı11 bulun. ı:ıklnnndan b. · ·~kah ı w b 1 mUtal<.'nlnr. ıknn edırı mahıycttc dir. Mnlıköml:ır '-"O~ak sil ,, w " ırını u e mec ur .. r·· . .. r ,, 
m,. işlerinde hıılıııırıııı~ lıunüoıı mnsı muhtemeldir. Rornmel'ln el ~ bııluıımaktadır. C:?mı:.-l ırrını so~: ıy:rck .''Herhangi ınak ve Alman nleyht:ırlı~ 
sonra ıı:ıun nıiiıldel "iı?ort.,cılı', et· ı:cylııdan 67 kllomcııe kadar batıda Mıırc5aJ ı•eten<len Hitlere... ~.ır _kanunun. ~ı:zakeresı doJayı~ile ti )apmaklan suçlu !diler. •'ia 
mlş 'c W ilklc<ırin Hl'l~ de nıch'n<ı M:ısrnt(ı l!e el Ageyta araaındo. tabii \ 01 t, u (Ofl) -· 26.l1.942de Hit 'erılen takr~r~n mUzalcre ve ıu. 
ol:ırnk -iirkh e Bih iik :\lillrl l\leC'li· manjıılnrı tahkim veya mU<!afııa ll'r Peteııe bir .mesaj gtındermı,u. tacı .ile t~!~ılat: es ısiyc .. ~~ııunu- PAR iSTE nlR S1JIKJl le 
>iİllıll• rııeııılcket lıizrnrtinr de,·:ıın rnevz ıeri teslıı edip t:1medlğı de b'w lda,.cııaı Pcten 5.12 0~2 tnr!hlnde llUn ta.el~ 1.-C: g~tmek Btt:'-'Uk l\Iıl. l.oıı<lra, 111 ( A.A.) -
l'lıni~llr. llnmrmektedlr. rıı na şu ce\•abı vermt,tlr: it t MC'clısının otrdenberi \.:zerin- r:ıdyosunn söre, P:ırislc 

Mı rhııııı rırkn !,ıını ndıııı: (° l:illc. ı\LMA . TlmU(lJ "1'"rnn:m, !cJlıkcll, içinde, or~usu, ele çok has!'ns bulunduğu t<. ~ilfı.- d:ı bir sinl'mııdn j>Dtlıya 
ııc knhronıııııı ollı:ı) nc,aı ÇiğiltP nrrJin, J.i lA.A,) - Alman resm! donanması ve hava kuvveti için tarı tı es~yc knnunuııu :kendine mah yiızündcn 100 kad:ır Alrn 
,...,..ıttı oi':nlıeyıslyrli. l· bl!l!,nden: Sirenalk'de yeniden cıın. t.ıııln askeri ananeler ne cındııkatten sus fo'rl'nal!tcleriııclcn mahıı.ı.m et· vo eri ölmiişlür. ını 

il keşif ve topçu taallyeu olmuııtur. :nülhcm bir sevgi ve bağlılık hlo.,ı :ek _d~k olur k!, l:u Y?.ıa ~u ve. BHLÇ/KADri 1"EJJCI 0
11 

Ç '"' ( k ı kt •k Alman savaş uçaklnrı B!.nguj ı•. ! oıuhafaza etmişti. 1.e ılc eıtmc-k cloı;ıı.ı d.er;ıldı , dt>-ag ayı e e rl ını~tir ı.ondro,11; (A.A.) !as 
Manmdnk: gemilere karoı şiddetli Mütareke muknvcle~ıı.rnPslJe bu or _ H •• . • " 1 ·k · 

atın te"ı. lutr • •· ve cı n nJnnsı, islilôyı t~~ 

1 

htlcumınruıı. bulunmu5lardır. dunun bazı unsurları n:u?uıtaza etme ı <ıA1 csasıyc "'nnu-

santra il TUNUS <'JtPll.ESl~Dıı; VA'.lll'ET ııne mUsaııde eytemek.!e Alman mil. nt u~lcla, :~m ~':1ayas'!da ynpılat-ak için )·apılneak tıılıkimotın hıı, 
adı l'dı'cC"" Earn'- k •· cn·cl mcvdan:ı getirilmesi i " l.tmdrıt, l t (A.A.) - Şı"mal Afr·. lctinlr. ascletı·nı takdir c•tl,,.i bu hlslc we-l ""1aten flI 1 ... a. J " 

• 1 • 0 • Yit '\'e u ull b wl b d. 1 \1 1 kı ~ lsviçreden getirilecek mal• l:a müttetlk umumi kararg!h~ tebl'• r:n luymetiol anlamak•n olduğımuzu . ~ s ere ag 3nwş ulun - ı~ e / m:ın nrm, yı ' 
zeme ile İn•nata başlanacak ğl: DUn l:uvvctıerlml:; Mccdelbab §1• g5sl.(rdlnlz, Fransız A.frjka.aınıı yııpı c::ldı,,ı~yuonrstı}l~t:.ıırluatmd ışğnı"Bdu taddiğ-1 icap lııılkındon 10.000 Dclçlkn1ı \• 

Y ı .• ~. d t .... u n o an o ruya lckct icerlcrine hicret etıt! 11\a .411/.:ara, H (\'akıt mıı/ıııblrin. mn uot> .. sun a bir dU~man mo örlU lnn Anglo - Snkson tecavUzU ve b3ZI .. ı.md·'l· k d hi k ' 
l ı t t ı 1 1 :ıı ı,,e n ar r c:o misallt-ri bur bıraktıkl:ırını bildlrınt l~rı <lrn) _ ı ,...ıcre tlc.ırd hcveıilc .._.11• <o UnJ op n eıı a tı::'ln almııı ar vo ncfıerln lbanetı sizi rudutlnrın ve Ak oldugu- ....:'-! b. t ,_.

1
_ 

" " ... ll- t •- d B k k l _.. f d •- k .s"'-'ı ır '~"'1 atı <eB&Sİ'-"e- • r J>ılnn tkarcl nnlaşııı:ısının 1atbika· .. sc.ı ını3 .... r ır. il§ u ııo ta B"'" a. enu. ıyısının lşgall ve Fransa or JJİn kendine rnahtuıs . . . " JJOI.LA'!ı.'DADA'!•l AS/\ ;r.ıı-
lırın bnşlnnnııık üz,.rcrlir. lıwiçre ı;ılly~L .devriye hareketlerine lnbisar dusunun terhisi gtbi ted1'lr~r almıyl\ &ide derpiş etmek en~~ğ~ı~aİ TOP1Jı\Nı1Cı1K h·; 
20 milyon lir:ı!ık mokine v~ mnıııul ctmırtır. mecbur etti. yolu olur" <li 'e'!'elr ~ di · · · J.ondra, 111 (A.A.) - JJ • 
mevad verccrktlr. 20 :ıv le inde hii· Ağır bomba uçaklarımız dün Di. BUtUn memlekette ıztırnblıı hisse · ı nı kanantte >b;u~~aıı "ar~ıaedıa~l~ny.. S'okholmdcn çekilen bir tıı"ı 
- . . • . zertı;ı ve Tunustakl doklara taarruz <!ilen bu knrarlar kar§ısını1a eğilmek · ~ ' • 

tun hu mı:ıkı nelerın 1"1"rnleketııııiıe . l ""'nk bt ı:m ımzalnnm tıı.5ıyan ve te.flkiJn. mnn ordusunu yardı:n el~ ~ 
t r i . I b .1 I I ki B 1I ctm lilcrdlr. Orta b~mba. uça klan. en .. "il ıı. r fit!Y ynpnnınm. tI 5"... .. . 
es ını ış ı nı ~ o nrn · ır. eş n ı ı:ı•ı; Sousse Hmnnınn ve Ssax civa. l>el d }!- 1 1 bl c ...,ıyc cncuıncnı mazbat.,sının si.>rc, Alman l.ıaşlwmnndtı 

ny ı:ibi kıs:ı hir z:ırıı:ın içinde hu ' Oc.ru 0 arat r devletin uzun ta'\'İlli cS:ınıi ile r y k ,.:_ • "Ön derilmek mrıks:ıdJvJe, 
rıdn:ıkı hedeflere karşı taarruzlat zıımen dlsipllnll ve itaatll bir ordu • ·st.eyen b·r t k . e e o:nlı~sınr " J 

mııllıırın ınOhiııt hlr ı,·1ı.ın1 tcsllnı 1 ı a rır \•ermış ır Jloll1nd"lının sı·ı;·h "llınıı 
'-'UPI 11 "1lıı.rdır. G, 38 av U'"aklanmız uan nıahrum halde va•ıvaınıya"n,..,. .,... · " ~ " • 

edilmiş olııcnklır. J ...... " J "' .... &. • -'azım .Poroy (Tokat) ela w:ki- · ı J ı ccnuıı "evresindeki kara hedeflerini f'kr 0 nde bulunuyorsunuz Bunun tçlr. 1" " 111 1 ~ cm şt r. 
Diğer torarınn getirilecek lıu mıı- • · 1 

• • • a_tr esasıyede ~ apılcıca1~ tndıllere ----o.---'ı. 
lıomb:ılanıı:'tardır. Uçaklarımızdan ilk \'l!J:lfern l<,rıınsanııı v~ jmparıı.tor. 1 

kiııclcrlc <:n~lo:rıkta in~n~ı knrnr• :.ıt usu !er ilz'!rinde d~nnı:ı> ve 
ti<:t! ckalktır. Av pjlotlarımızdan biri :uğunıın muhataza.sım temine mukte. k bu ., 

lnşhrılmış oliln elektrik ıcsisaıı lurtulmu'=tur. 14.uı ilkkfınun "'ecesi .. 1 bl d 1 k ar•ca yoI<ln yUriir.illelıilcceğı-
h:ıkkındn i\'afi:ı Vek:ılcllı1<•L· Jıir k:ı• " " '" r yeni r or u mrmo. tır. ni keydcylem!ştfr. 

G dU~man bombıı ucısr;ı tahrip edl!. Marcısnı !on nunşdct Alman hnrcktl .411 Hıza Turcl (l!nrdln) de bu mu. 
nun projesi lmlırl:ııınıı~lıı·. Bu le• rolııtır t.ı bakımından tarafınızdan bUtUn ita tıı.lea ı ti nl 
slsnt 20 milyon Jirn;>:ı tn:ıl ı lr.c:ık l'UAN. IZl.AJUN 1. CiAL 1'.;TT1KL• yn § r ~ eylemi§ ve general 

A k ..,_ rarlıın almağa ve lUzumıu butUn an Kdzını Karabekir•ln s"yledflM bit· Ye 11 ·:ıra, l\ırıkka[ .. j)c bu nııııln• nt ME\''/.l v t>• 
koda bulunan ılij:ler fobrikol:ırın Jaı;ıma.!arı yapmnğıı. memur cdlld~. söz Uzeı·inde durmak iııtcdltfnl !tay. 

IA>ııdrD, ıı (ı\.A.) - Cezaylr radıo iı;in bu muhtel!! meseleler hakkmıtıı dederck d ml•tı·r k·.·. 
ınulıl:ıç olcluj:(ıı elc1'!rik im s:ın imi- b idi d "' " " 

Palermo gc 
hoınba land 

Milanoda bombardı 
dan kaçan F a§İst er 

cezalandırıl eh yosunun . r i&lnc göre Fransız benimle görU§mek i.lzcrc buraya gel. " - M ııcto ltnrıı kararımızı vc-
d:ın temin edilmiş olncaklır. !:•raları orta Tunus'da Sldi Buzid'ln k lQtf d ~ 1 b g1l k • 

~---•• b t rne un a u unmasını u n e:ı ı.rken düjllnmcllyl:ı:, taşıumalıyız: de. I.omfra. H (ıl.i\.) -

T
• v k 

1 
a ısında ve S!u'in 100 kttomctre cıJeluden rica edjyorum. ı;ucr. Arkada~!ar, burada işin esas: 

ıcaret e i i l.ndaı bcrjslndo ehemmlyeUI bir El:oold.ns, h:.ıkkında mWcte karşı verilecek bir P. lernıo Jıınaııı da şlcldetlı 
mevzii ele geçirmlglcrdlr, Fransa llo !§birliği yapmıık ve mUa karBr movzuubahs değildir. Burnde. lıiıcumuna uğr:ımış, bÜ) İl~ Qr 

Ege mmtakasmda tetkik ll'ransız kıtaJarı ,;ılmdi iki taraf a. ıcmı,kelerinl geri almak Uzı::re ken. lıu konun mUnascbct!yıe bir tadıi Jıır çıknrılmış ve miı!ıim lı• tfsİ 
seyahatine çıkıyor rasındaltl sahada dfl~manı hırpala. c,!sino yardım etmek b6lıslnde mektu mcvzuubnhjstir ve bu tad Iıu ·ı-c:klJA. cdılmislir. 

,\ııkara, 14 (A.A.) _Ordu ih · l ınnktadır. lt.nuzun sonunda bana blld!rmek JQt tı EsaSlycyc muballl o!dutu i<!:!iıı.sı J,ondra, 14 ( \.4.) - nrl 
ti\·r.f'l:ırı ·ç· \'C " b"t g r l l HU <'EPJIBSINDEN Tl'NUS 1undıı. bu1undu~unuz ahst kararlar vardır. HaUcdılecelt .rr.caclo bwıclıın CeııcHNlcn nlınnn bir 

• • ·' 
1 111 .a 1 

'! ır 1 ere {'l'P.IIESİ?\E b l Ut h ı t f •· l"-' hU 'lıl"ııırı llornh,..r-"ım:ını •ırtı! '..r.Yzi eclilnı~:k iızcr~ ııel:ı:vi yaglar- ' ' en m e ass 8 e m ş,ır. ,, ... nsrz ll•nrcttlr. Tıımamllc bir .ekil m.... " " ~ 
dan yüzde on becıınc elkonnrak tıındru, H ( A.A.) - Royt<:r nJan. kC\mctl de lccnd! cihetinden tam bir l!t'lcsld r. Ecnebllerl evlı oln.nıarın ron fn~i'it pnrfö:f yfılı~ek 
bedeli mukabilinde, ~·üzrle on aki ıı•r.ın Şıtam Afrika mUtte!lkler u. dUrüstlUkle yeniden tanz.m cdllml~ lnebu:ı olup o)mıyaea~ mesdesl ııy. ion 4 H<ılntn 10 -.e.,e h.,,,f 
buı;uğunun tfa muame'c vergisi ·rumt karargAhındakl busust mu. tir Avrupada iBtikbalınl temin eyliye rı bir meseledir Jq bu mUuıkercn!n nn m<ıh'kitm cr11lrllkleri11l tııı 
karşrhğ! olarak alınması kararlaş. hablrl yıız.ıyor: cek bir ııjyaset takip edecektir. ı:ıc.vzuu dı§ındadır. Hıısan Saku ar. ıncld('flir. 
tmlm~ ve 'bu işin teşkililtlıındınl· Doğu 'I'unustııkı mihver kuvvetle. Ana. vatan topraklarını t.c.rkctıne • kada§ırnız.ın da gayet gtlzcl jznlı 
:!.;\!il vazife!ıi 1zmir incir ve i~üm r .qn ağır tank 1tltmrlyle sıkıntıda m<-k ve bir mütareke talep eylemek. ~ttlğı gibi §ekil ve meras•ma rlnyeı • 
tarım sctrş :kooperatifleri birl°ği ile uulunmaları muhtemeldir. ÇtlnkU cu. le Fransız mflletin! <!nhn bUyUk telll. le h3lledılccek bir mcscled r. Blnacr.. 
buna yn.rdancr olnrc:ik <'al~ac.~k ma gUnkU taarruzlBruıda ağ"ır tank. ketten korumak ıste<!im. nloyh l.ıuradn. T§l<llii.tı Es:ı iyeye ını!. 
<l . • ~- ·rı ·ı · · ·ara hatır tanklıır do. karı§mıotır. lkı m:ııet arasında ocret daire.sin ıger "'oop:rau ere verı mıııtı. :ı:ıllftir dcyo b.r iddia karşısındayız. 

Ha-bcr atdı~m:za göre. Ticaret Hıılbukı o gUnc kadar .Almanlar IJj.• do bir nnlaşmarun imlt!!.ns•z olmadığ: ?llccljsin, encümenlerin ilk vazıtesl 

'

r k·ı· d kt B h t U b w d:ı ağır tanklar kullanmışlardır. f'krinde bulundum. G<.rfk Ji'ransanın c ı ı c or e çe z, u yag- tekliflerin Te kiJO.tı ı-;sııs.yo'yc mu. 
1 rl t l masl d 1 . Cuma. gUnU alınan esirlerin bazr. vo gerek Avrupa milletıerının menfa a n op an • cpo nıımosı ış- iıallf olup olmadığını bııl!etmektfr. 
le"'ini tetkik etmc!k Uzc:e yakında .ı Ru11 cephesinden getdiluctinl .ı;öy. atine uygun olan böyle bir .tıjyaset ~e "\er.ıccek karıır buna dnlrdlr.'' 
Ege mıntaknsuın gidecektir. len.işlerdir. nncalt bUtUn bıı.reket bUrrlyetln" ma. SUrcyya. Örgecvrev (Biti s) d ğcr 

BERLtNE GÖRE ::k bir hUkilmetln otoritesi altındn h&tlplerln mUtalealaımı ve buniıı.ra 
Alman orclulnrı zrupu 

kumandam 

General Got 
istifa etn1işl 

l'lluııkovu, 14 ( ı\..A ) - Stoklıolrr. 

.!ıın SO\.'Yet habor)er ajanır.n& galcn 
bır telgrafa göre, Alman ordul::ı.r gru 
~yı kumandanı genernı Go• istifa et. 
nılş veyahut vazilcsjndl'n el çckllrll 
nıiJtlr. 

General Got birkaç bn!tıı cvveı Al. 
IT'hn bngkumıı.ndanlığı umumi karar 
r,f.ıbınn dııvet ~d imi§ ve sonra vazlfl' 
ı;in" dönmcmtşUr. 

Berlfn, H (A.A,) - Deyııelmlle? tı:cyvıı.ıarını \'ercb:llr. Bunu da bizzat 
esrus olnn c.hetıcre bir defo. dııha L• .. l•nbcr:er bürosu Tunustakl durum s!ı, 11.11.942 t.11rihlnde J<"rıınsız nıllle. 

!•ukkınr!ıı nş:l~dakl maJOmntı ver. t!r:c hitaben neşreyledlD,'iniz meıınjda Ulas ederek Tc§kll!ıtı EJasiyc cncu. 
mektcdlr. ı;arııntı et::nelt lCıtt'undıı buıundunu:. nıcn1 mazbatasını mUdataıı eyJ(ıın !'• 
Teburbn'nın batısında hareketlerde Hukı'.lmet Şen, ı·cııı Lll.vtdln saltı.hl. t rB. u 

lıı:lunan nıotörlil mihver katarları yctlerlnl nrttırmak ·suretlle bir on mUzakorcJerden aoıırn mUZtı .. 
kcrenln kifayeti hakkınC!u. verilen lcuvv'?tll bir Amcrlkıuı.tngillz ı;rubc. tnşrnıı. sjyasetl için iki memleket n 
!Jlr takrir okucaralt ı.abuı cd lm §t1r. nn karşı vcrd0 klerj navaşto. pazar rar:ında kar§ılıldı ilimat mUnascbet • 

günU yeniden mUhlm blr muvaffak!. ıerinln lrnrulmıısı azıalnl gösterdim. Bı.nun üzerine riyaset maltamı 
)'Ct (!Jde otmtşlcrdlr. Harekelll'rine nunuıı başarıl:nasını l:o)ay•:ıştırmnk Teı:ıkıtAtı Esasiye encUmenl mazba!.3 
slsteııııı bir şekilde drovam eden mil:. lı;fn ~lmcllden siz.in anlayış zihniyet!. :ıının olcuııac:ı.ğını blidlrm:,tır. 
ver k:to.lıırı cenup bı:tıya doğru ~· ,ız:e ıt mat ediyorum. Yüksek s:ıygı. Sö;: alan Reljlt lnce CManJsa) usul 
n!c1en ilerleme kaydetml§ıer vo dU~.. ınrmm:ın kabuıUnU rjea cdeıim. ıı:ıtsc rıeseleslnc temns ederek tadil teki'· 
nanın, kate haline get.ırllmfş olan tl'ınıı Şııns!:ilye. PrteJı !inden oncc ı:ıerbest karar nlınmo.sı, 
•I:J ~;erden atmışlardır. tsUUı. ku\·• ru tnrzın Tcşk lı\tı Esas:> e kanu. 
vetıerinin sUı·•ıı.tle geri klıçı§la:-ı es. N b . m,;nn muhali! olup olmadığıııın hatıı 
n:u::ında hepııl lngıllı: b!rllklcr!ne evyorkta gazete ayiler 1 ve Sflilrn da tay tek!iflııin reye k • 
ıncnsup olan b!rçok esir ıı.Jınmı~lır. grev yaptılar ııulması !tızıms-elccettnı döylenılştlr. 
Bıınaan başka, bahsi geçen mana•. Scıırınrl:, 14 (;1.,\.) - c::ızolc lın· Refik lncc'den soorıı. Dnhlllye Vek!. 

Baloda Yan~ın lcre tik ı;iren Alman teşkili 10 tank ~ileri birliğinin grt'v h:ılindc Jıu - I_: Recep Peker KUrsUye gelerek mU. 
!J "1 zırhlı trnktör, 18 kamyon, 'i,5 ]uk Junmo-;ınıl:ııı ve hc"lliz ~:ızelc s:ı M zalrcrc edllmckt olan meselenin en· 

l04 ölü 102 I t<'plaıdan mürekkep tılr batarya, bir hiplcriyle hır nn1:ışm:ıya vnr:ının- ı eümenin prensip kerarı olduğunu 
ağır yara 1 var ı;o:< cıtomaUk ~ ıtın., pek çok muhıı. ınış olnı:ısınd:ın Nenorklrı lıiıılcrcc I maddelerin tay ed llp cdılmcmeslylı> 

~eııjan, (Terııiiv), 14 <A.A.) - 'l:~re vasıtası ve çok sayıda mUhlm .. kişi hu ~olınh ı::nct söz lrnlmı lır. ı.lii.ltaci:ıt· bulunmadığ•nı lşarct ey!f.'
Cumnrtesi • pazar gecesi venlcıı n:r.t \'e yiyecek ele ı;cçirmiştir. Ce.. nıınıınl:ı beraber hir çok ı::nzc>lcl<'r rr.!§L[r. Bu mevzu üzerinde geçen 
bir balo esnasında ordu evinde rcynn eden savaııtarda başkıı ıs tank keneli bin:ılorınm r.sn'i k~nısı önün· 1 ı;örUtmclerden sonra Te7ltll(ltı E.,a. 
c;ıkun ynngm sonıınd=-, eıık;ız .ıra.. tohrlp edilmiştir. cfo snlı5 ) orrnıslarılır. Bun:ı rııj1· t".yc cncUınenı mazo:-.tnsının tayini 
fidan 104 ce~t ç.'kanlr.u-:tır, Ce- • T~nus cephesinin dl!\"er kcsimlerln· 'ı men N'rvvorkt:ı rıkııı JtnZ"lrler ı::iiıı· eenmı ile reye konulmasmı isteyen 
setlerden nncıık 7 tanesinin ka- c!c 3suıA kıtnları kıtnlarımızla tema. de 4 nıilroıı Jrncl:ır niic;hı baslık! 1• Hasnn S.-ıka (Trabzon) ve arkodıı.7. 
dm (l)m~EI rrkekler·n rntıik sıra- •· l geçmekten çeklom~tcrd r. nnrl:ın hunun ınfıhim ]ıir kıc;mı ıl:'ı• lannın takriri okun:ırak ltabul ~ .. 
smdn fe<'taknmr.e hal't'kct etlik.. ihlılın:ıı'lrın knl:ırnTdır. nıı ı::rc\' dHnıiı;ı ve reye mUrac:ıat olunmuııtur 
Ic:_nni

1 
göst:-mı 1cktdir Dıı:trıımları Askeri mühendialt'rin ihtisas Xr\'york gazete Jı.ıyilcriııiıı 1 !l:ıı Tnsnltl nra net ccslndo General 

ng-ır o u.n ~·aralı arın .sayısı 02 dır. ücretleri • J-"A-ım I<arabeklr ve arkad!l"ları t"• 
P • 1 sı•nesınclenhcri yaptıklnn ilk grc,·· ~ ,, .. 
arıste A manlarn kar§ı A11/.:aw, ı i (l'okıt muhabirin· d. rRfından verilmiş olan tad!l teklifine ıi". 

taarruzlar yapılmrt! d,.ıı> - Subay, yüksek mühendis, 1 alt Tc:ıkll!tı Esasiye cncUmenl mıı:ı=. 
J.cmdrıı t.l (A.A.) - Moskova rad r.skcrt :viiksC'k miiheııdis ve askeri y A /( I T' A batasının •reye karşı 296 reyle ka. 

~o:rıı..nun blld'rdlğine göre, Pıı.rlate mühendislere verilecek ihtfsos Oc-- bul dildiği anl~ılmı§tır. 

sClr ı;Unlerde Alman!ara kar§ı birçok rcti hnkkıııdak! lilylhn Meclis ruz• " 8 O N E M~cusın bugUnkU toplantuımds, 
taarruzlar yapı)mıştır. n:ımcsinc alındı O L U N U Z iizcrl.nde ı;eçen mUza.kerelerden sona 

--o--
Olrullarrl ; para t;r)'1 

le mücarh•le lıa 

Son zam mlardn sok'lk.tı ;ı~ 
kul icinde b2zı ta~belcnll l 
içtikleri gfrü1müş ve ı-ıaı aıı 
~ llı"i bu ı-i">I talC'b"lerle 
mUc'ldcle eclilmcsi için g 
ki e~!rlcıi okul idnreıeriıı' 
}'.! trr1<1t·r 

Yapıl2c.,k kontrnllcrin .ı: ~· 
mı 0 1;.ul ic"r~'eri ta?nf111 () 
7. r)"'n<ı .. nlt derhal t:ıtbikirı' 1 
nacaktır. 

(/! • ' •rrı{ı 1 
~tı 

tcll•İn (>tleıı sey 1914 • 19tf 
olınu.,tur Amerilm o ~·" 
ı•a h;rp 

0

s:ılınec;inc i'ki ın~ ' 
l<cr ~etinniı;li. E rcr ı·rnıı 
hm bu d .. fa oldu~ru rzibi o 
T .. nğliııı ol~n~·llı geride • 
mlh·on Amerikan nsl,erill1 .~ • . il < 
?ol']uklarla o\ frllmya göt\i! 
d;ın lıarhe ,1~, em ctıı'elc Jıııf 
Jcrrkti. İ<:tc hu c-.iiliıhnzaOd4 
mcrilt:ılıları <:İmali Afril'tl ' 
Yet nlm:ığn c\ k~tmiştir ,,e 
fn tatbik cclilen ııilfını 19.ıt 
sinde <lii<:ünen ve ('.örçUc: 
eılrtı de Rmwclt olmt•stur. 

11•inci cepheden lıabSC 
\imanların rlil,kati <lniD111 
ı'leni'Li ı;~lıillcrine tıık,ldı~ 
Jnntik hnrbimfo müttcfi'lc Jı• 
milerinin teliıfl i imlm"tSıı ~ ~ 
de b\iyiik 7nyi:ıtn uğrad1 

ltani bulundultları için b6~11 
tntlı!lc edilelıilcc~ği hatrrJat1

11 mcmic;ti'r, Pliinın bu c;uret 
tutulnbilmiş olması ft1l 

murnffnkfyeti kolaylnst~~' 
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S:ıb:ıhlcyln s:ızctem i okul unca, 
'ard Granl'ın öldjğfiııli öğren· 

•ın. Ona b:ısredilcn ı;ekiz, on s:ıtır· 
ıı anlaşıldısıno ı;ore Arakand:ı 

lr fil ll\'1 e..'lna ındn ölmi\ştu. Kaz1" 
lhuı cio:ıyct? .\kslnl kjm i~pnl 
eblJir. 
ilen bir elnogr:ıfım. t~ç :;ene c,·ci. 
1 kabilelrri hnk:Cmd:ı b:ızı ' ·si· 

'lar elde etmek Hizumu hasıl oldu~ 
ndan, B:ır • el • G:ıınl'n ~cimi~ e 

bur olmuştum. O rlY:ırd , 1\0-
lc'un y:ıkınlnrınct:ı iken hir nk

' bir nd:ım çıknı::cltll. Zn:rıf ,.e 
• boylu olun bıı ndıımın. C'lmnrık 
ınl\1erl dışarı cıkı!<, gözleri ise 

Gttıkrn. Hemen tnmclım Grant'ıl 
lerek: 
- Si7.i arıyorrlum zirn Nlnmc;, 
•tns'l:ır hakındn işinize ·nrll'~·n • 
• kı'.\'111etli v~ik:ılnr eılinrllm. 
Siz de mi elnografl a ile mr-;gul· 
6ı? 

- H:ı:vır. hüknmelin d:n rt l'lli : 
rnfihlm rcl'atln, fil a' lnm:ıkl:ı· .... 

O.a başka bir şey sonn:ırlı'll 
lllr(i hilh•n,.um ki, üırrlne nlrl ~, 

('ole ırilç ııtıli ,·rzıfeler, her · 
onıı Knhlrcdr :ı:unnec'lerken Bcr· 

''"e~'ıta: Jrn7e'clrr ~fnırnpurdn ol 
"1nu vımırken de Parislc hulıı" 
•il, mrrhnr Prl!vnrc'ltt. 
~a,lfeoıl • ·ııhı rf'c; lİ ' r leye git 

1 lc:ıl') eıtl~lntlrıı. hlrlhlrlnı'1 

il ayrılılık. Fok'lt iır vrın ~""'" 
•ar lıulnşluğumıız 1:ıın:ın. nv• ı 
tabıık, ve hic :&mil etmcd "fi 

t facia llc neticelendi ini ani Ilı 
.\•tarın izlerini lıulm ğa meın.ır 
1Airniz adamlar bol lıir sürih ti 
~ı,1erdi. Yahşi fil c;[ırıı J 

>"lala ReldiAi zam:ın, hiıhln nv· 
ltr J>usudaydıl:ır. Fakat flller hı 
••rdan ııüphelenerek ansızın se-
dôndnıer. Nehrin kil t'>ınd:ı hir 

e J>Usuda olan dn,•ellilerde•ı 
en. bu vaziyet ]rnrşısınd:ı so

~nhlııtını k:ı;rbederck, önde 
"f nan erkek bir fi!e ateş etli. 
•raıanan hayvan sende'edt. Ar
lldaki dişisi silahın seslnd~n 
trek onun üzerine k6 tcklcndi. 

ltJaı Relen dlıter bir rn her ikisi· 
de acıphAından, iicü de yokuş 
ı 111varlandılar. !fıımnllnr hnğı

kaçablldiler. ı-·:ıkat dahn geri 
iye btıe v:kit bulamayan dok· 

' l'erde yuvarln.ınn fillerden bi· 
ilin heybelll vilcudıı ıorafınd:ın 
ltlenerek ezildi. 

.... Öldü mil? diye suchım. 
'llemen, tıpkı bir lo1'omotlf al· 
clı kalan bir tavşan glh!. 
""•da111mın eldi trhlnlini hiJ.il· 

halde onun bu eln ... ·cı tovırla-
ııd • " •n şfiphrlenere.'<: 
'Du kozanın seni rr emnun cıtlg• 
lanediyonım, dedim. 

' Jlalmuı 'ftr. hakikati severi'l\. 
lı bir ceın. bsM dalma mem· 
fı.t -.erfr. Rozgcn bu feci öln· l- etmiıtı. 
ite Gnnt•ın bu olcşnm bana an-

,ı'cJ.rı: 
it bç sene evvel, iki ay kadar 

11Untakası ipek bö<'ekhane-
lttllfetflf Tarlfes\:11 tra etmiş-

• llallkatte, tahmin etllUn gibi 
Clllkle a~:.kom yoktu. Petrol 
~ve Payplanları lcln şiddet· 
ı it nıOcadele olm:ısaydı. şüphe.· 

Ol'alarda bulunmayacnktım. nır 
d ftlltsltnAUardon sonra. kndr""' 
'ıı 5ttlrtt Grake - Yevgec -

llıı •el'Y)ilfmlz bir rakibin, bize 
duh ltııaklan öğrenmiye mu • 
•it oldum. Onun, blıim icln 'lcıı· 
ıı...111, ba1:1 imıa1:ınmış lcıYm"I• 

, ltsiılkln knMlili\müz Sadi -
.. l'ı11 eline glinderılmeo;lvlc, ıın· 
ti~ olan partiyi. tamamen 
~~, bir tstlkamele çeYinnh c 

ledtr oldul!ıına hifö•ordum. 
l,ft-__ • 1 1 ••• 

"C11rnJu erzalcın naklı c n u 
~ lıtraıaynrnk, sadık "hlrmt-tclm 

... r Aliyle Pehleviyi lerkeılm. 
l~Qel ken·ansaraydan sonr:ı ıln~ 

, ftts bıraknrnk, dlhn unın, ıssıı, 
~iden secen bulca tıır yolu 

'lı/1 ettım. 
11 '= durmadan dört gün d:ıEıl.ır· 

1 
~ Vadilerden yfiıiidüm. l\fıı1t • 

111 Seyfi • Rund kafile!!>lne ye • 
\ ~lıti, ıirn ondan .. onra korlrn-
CQ lr ısey kalmıl-ordu. 
1 

lldftzleri sıcaktan o kndor .nrı 

1" 01mtl\ ordum. T~tkııt ~eerlcri. 

111\lı Snltuktoıı ~nıeleri anrlır.ın 
il 8 . 

t rtlUP.re s:ırııınu'.\·n mrc-hur 
.,,~tdulc. t'cnnci\ ~iinün sııb:ı1tı. 
d enı bir yalnızlık hi~-;iyle ıı· 
ıeht. Etrafımda hir bir canlı 

it 1nk. yalnız bir cc~eı. JJekir 
etıııedl. 
d 

N:ıkledeıı: SABRI 1\,l/'AN s 
1 ırdı. Bunun Gr:ılıe' n ııı.:ırifoli ol • f> 
duıtunu derhal ıınln lım. 

Al·ı ılilşılııccı · le rnkıt kn\ bet • 1 
ııcln k, her ne p 1ı ı~ın.ı olur a ol· 8 

"Un, b• tun ' 'iCI mi ı;• rfcderck d:ı · 
lııru Ul:ısm:ım l"zııu h. Ru lOll rd.ı 9 ............. -ll-

kı! t\'UZ uz k.ılm ının Lstelıb. ıle t". tOL...L..L.-11-"--'---'"--
lık \'C SU'itızlukln n· i 1 

;o':::n K~!:: lllll\Unıdır um n ı 
suda ) ıızıncsıni e\ er. \ ı ıl r h 
ııesl, 2 - Gir k. dın ic;m • B ı ı ı ı 

(!.:) ı:ıelir'>e l ';)ın Pluı .• l - t~n .. 
yet clınek, 4 - Hızır. 5 - .\hı elle 
l'l zıı l erı, U - llir .ız mır.. oııuın 
(E) gelirse ZCl bel, olur, b:ıc;ınn '10 
gellr.;c pi tık olur. 7 - :'lfııh.ıf:ız ı i 
en bii.}uk deniz kumıınclanı, 8 -
Muhacir ku'<lardnıı biri, ~onun (f ) 

~el'r e he;ı. · r p lıtı.•ır olıır. fi 

hnldt• 

Z hin kc~kinli i, 1rınlı, 10 

;:ı z'~inde hlr i l.rle. 

z nı ""ı 
m:ı~ı. 7 Tnınn "ı 
hnı !I - n"J<;lll lir c• hurç 
olur. \nrrl•m. 11\ - T 'k•:ır rlınc. 

Pazar günü yApılacak 
koşular 

I 1. Jlllrti:m Ajanlıı 111<lan: 
i\luh:ıç kır kosu ıı !::0.12.942 pn~:ır 

tlıinü sanı D,30 cl:ı Si li • ~I eıdı c-. 
I? rı, tırnlı~ ı k 
ferahi 1· Hri~ oı <lu. 

• kö) ırllnrıııdn Ynpılncnkhr. 

l\lus:ılıak:ıvn ~·rece\! rln 1 :ı l.ım:ı 

s'1nliııclen ('\el 'lcri ti el.ö'i 46 nı-ı 

ilk mekteple Jıulıın nnlorı !ehli~ o-
t rafımın Ul•tc;mıı<: olrrı'I ırın 
mı:rnrık. dol ın h r "rı. 'lc'lc il rli • 
)Ordum. 

Çekllcrı bu knılıır mil J,fı! • ı w 
ız'ırııplnrd:m son\ uf:ıt bir kulu· 
h":ıte rnst! dım. J\ıırıı ını nçnrnl· 
y0r~ıınlukt n hllnp bir hnlde lccn• 
dimi içerlrleki Iın~ırın fızcrlnc hı · 
rakhm lcericlr t•ılı r hir koku. ıır
yon kokıısu 'nrılı. Köc;c 1r hir ilıti 

Ynr odam C'tıhı k i r ır lr ıı rM ıl 
h:ın:ı bnkm lı hile. lil'ndind n 
E!Prmfo; 01 C' ktJ. 

Bir müddrl <ıonra ııvnn h~ıııı 7.!l• 

man v:ınımn konmuş lıir sofrnnın 

fizerinrle, lmnımuş ('fle biraz simiıl 
huMıım. Onl rı 'celi' en sonra hlri
ı;j irerlve 1rirıll lıtı <'rlD•linii oc:ın 
bir k:ıdıntfı. D:ıhıı C\"CI 1rörmenıi~ 
mivdirn? Denim orada hulıınm:ın\ı, 
1r11veı lahit µörerek, hrıska hir se' e 
ilı•ivacım olup olnt'lflıo;ını "OrıJıı. 

Nazil,fine bir şekilde. ırkımı 
pösteren in re cizıtilere havr ı n ol • 
dum. Kirpikleri Sİ\'~h PÖ7.lerinin 
iiterinıle, ahenktar hir resim ıtihl, 
siy:ıh hir ciııoılyle hirlr!:!fyorıtu. S:ıc
Jan ipek bir fulnrla ı>r.nlmııJh. l\fıı• 
hakkak lrnn•t ırkınrlon olmnlıl ıtı. 
Zirıı t:ımomen htahnn k ıhnl rı ti. 
pin de,·di. 

Bl'nimJe konııo;m~n ho!llll,,ne:ı 
hemen, ölm.-k fü:ere <' n Çl"lci~tlJUm 
ınrıılıırda. iberime eltilerek hana 
siil veren Jrndının hu ol<lı ltıınu in· 
nıdım. 

T- Rıt ı;nbııh sizi ll'lAklnn '.\"<'r 
vntMış Jıir '. zln•ttr ~l\rt1nt'e, lilmfi'i 
bir kiıç,srnin resrni ııınnrlml~tim, 
derli. Ynn1J1dıt ı:ıyır ve hilyük bir 
köpek vardı. 

- Si?i buton odur. si'lin kolrnntt· 
ıu hissederek heni '\llntnızn götür. 
dü. 

(Sonrı yarın) 

llJrokul beden terbiyesi öğ• 
retmenlerine konf er anı 

!lk tedrısat mliessePeicrinde he
d<'n terbiyesi derslerine yeni ıııti
kamet ve hız vermek üzere .Maarif 
V<'killi~i cs11.slr teflbirler alınuıttr. 
B<'den terbivesi derslerini okul 
m;if ett.i.<ıl erin elen ayrı ve bu io:e itı. 
tihası o'ana bir mufctti<1 teftiş e· 
dec~ktir Teftişl~r:: baf;]amadan 
ence öğrctmenlerın bu husustaki 
bilgilerini ~Oh'°altr.ınk ma.ksadile 
k11.:ıa kaza cıc'Tretmcnlt"re sırasile 
Eminönü halkevinde konferans ve 
nlimunt> dersler vcrilee<ktir 

İllı: olarak Fatih kazası öğret
menlenne varmdan it'baren kNı
f cranslar ve'Ti'me~c baıılanacaktrr. 

Niimune ~rslerini ve koııf-e • 
ran"!arı de"erli müfctt'0 1<'1 elen B. 
Sım verecektir. 

--o-
Kar temizleme ekipleri 

Kış m'!vsimine girmiş bulundu. 
ğumuzdan kar yağmak ihtimelı 
gözönilnde tutular:ık hf'l' kayma-

lunur. 

Me lbuat Teknisyenlerinin 

Konareai 
Türk Matbuat Teknisyenleri Bir 

liifo.den: 
27 12. 942 pazar gUnU saat 13 

de CağaJoğluhda Eminönü Halke. 
vinde umumi bir toplantı yapac?. 
ğımızdan b!ltUn fızamızm gelmclc~ 
r ni rica ederiz. 

J\IUzak~re Ruznamesi: 
1- 941 - 912 mali senesı he~a

batmı ve müıakıpler raıl~runu tet. 
kik ve tasvibi. 

2 - Niz .. mnnmenin bazı mad. 
de1erlnde tadi1a· teklifı. 

3 - Nizamname mucıbinc~ ta
yin olunarak 3 hakemin seçilm~si 

4 - İllare heyeti noksan iizaln
rınm yerine aza ve yedek aza se. 
çlmcsi. 

Konferans 
eyDp llalkcvlnden: 
15.12.942 \alı sunu s ııt 20,30 J ı 

ı:l iip Holkevi Güzel S nn'll:ır kolu 
miizik şube~! lor fındnn bir kon•ı;-r 
\C bu mey:ındo <Tno;. rnıf 'e Yerli 
mnllar hoflnsı) dolan'>İlle bir kon~ 
fl.'rnns H'rilecekliı. 

Anadoluda Vakit 

Zonguldakta çiçek ve tifo 
&flSI 

Viliı)eliınizde ı;icck ıışısı btilun 
hıtrarellyle de\'anı otınC'klrd ir. !folk 
hiı hnflndan beri sehrlmlzln 11 

yerinde kurul:ın nfı i~ıns\onl ırın ı 
belediye "e sa~lık hekimlerine gi 
clerek aşı:o;ını )npltrn:ıl..t dır. le -
murlnnn!'!n blerinc \Cklr 'erllm ... 
mek için dairelerine 1-.ndnr girlili l 
aşıları v:ıpılmııktndır. Bıızı lrıir 1 r 
rle çiçek aşmndnn bir h:ıfla ">Onr 
tifo aşıo;ı da ''npılc'lı1ı öllı rnilmi<> 
Ur. 

Mıntaka ticaret müdürleri 

toplanl!ıı 
Mmtaka ticaret müdilrlcrinin 

<'brimizde toplantı'aı yapacakları
nı yazrm"tık. Toplnntılara dUn 
baslanmı:;;t•r. Ticaret müdürlerin -
den Muhsin Naım, 8 mı ~;nTon, 
l\IUmt~z Karacanın i tın\.1< cttı"'i 
bu toplantıcla ilha at Ve nakli) 'lt 
isleri görüsülmektedir. 

İkinci ~ünya harbi ve 
içyi:-z\; 

Yeni yı .a girerken cephe.lerde son vaziyet nedir ? 
(na, lar(ı 2 il ide) 

~lılı n bu ıc.o ı lı fla ırfınd 

H •ı ı ı ·le ıııulıim nıikl r !o ı k\hc 
.)ti 5.ırdı ı ınuh:ı ,• ::ıktır. ı 

Ltlt\ 1 teph 'illHlı: Sırt 1 Ol rı·ıınc 

k d ı ı; len lıı •ılız J..m·, t lleı i blı 
ııımld l dut durulnıu 1111. 1' ak ı 1 "" 
•ılizleriıı El.ıge~ 1 'ı . lııı:ıl ıruıd.tıı 

so11n 1 ıı \:tZl\l'I d 

ıı ışlcrdir. Şıınclıki holde nSrı nclı·' 

ı ın şinııılırıclc ııufuslurı rıoo.ooo ı 

ıuukl'a' ıı: 70 Çın fıı kası ınc' cııttuı·. 

Şen ı c~nletı 'e bilh.ı sn J;uıııüııiı,l· ı 
l~ı ııı merkezi Yenanin şimali Çinın 
cıı k ııılı muharebe ırıe) d::ınları ol" 
ııı ga n.ıınzl'llr. lki tarnfı lııırckct • 
feri şlmdlk hu) ük t:ı ırruzlor:ı kalk· 
ııı:ıd ııı nıcl 'c N'r.i:· de\ 11111 edc•ı 

ır ulı Hl lıdcılc ılc,:ını clıncl,tcdir. 

lıJorı Aıncı lk:ı içııı ne kadar bll:rftt 
bir lelıJı'kc ise A.B.D. dcnlznlt..ıl.ırı 
ela Japonl a ıcın o kadar tchlikelı· 
dır,, demiştir. 

\'il - M.t'Sl'B;\ AD.1LARI 

J ıponyııyı bomlı::ırdını:ın idıı t•v:. 
rııus.ıit bir lis teşkil edecek ol 111 

.\lıı .)en ııdulnrıncl:ı "meriknlılnı ı ı 
hır çok lıucıımlnrın.ı r.ığıııen l\ı k, 
adaM lıı"ıl:ı Japonların clindcdı r. 
\'c bıı ııl ı Jnpanların <"linclcn alın· 
ınnrlıkç:ı Dıılch Hnrlııır H' Alask ı 
ıdn hır tcJılike olaınk k:ılncnklı . 

kın eti rinin ı,um:ınn:ınr ınnre ıl 

J\ erl' ı in on uzlıırııı:ı Yi•klenmis
tlr. 

l rl n, 'irri 
hur:ıl ırı Tio•ı nıelın 

1 k' he nlmı<oın ı ın 'ı n \Crm~ 1 
el n. 1 lı'lir 1i bn:ı linc'le~ iz. 

''''"rr lnn·nıcleri. <.e,J..n:ıll::ıtl'll I 
1 1 :\! lırnı k i in ~ı !l:ı\ı ,c- ıli~ 

~ r mfıllrf' ü lrrıni n "il h ııl r· I 
rlımnn l'lliler~ müll fik ı \ \llrcleri 
de r ıııu~ıı istt:ıl eclerlerl,eıı. Ilon. 
melin tnı.., İ\ r im n:ı w:ıni olm ı\ 
için S l'ih:ı. P:ınıeı r.n '· nııll\er 
fülrrh le le fil lcr el Iı sı ldellı 
hucum rtnıeleri 1 • l'll ~el rrlı. n h 
h i bir hıızırlık 'c d hn -.crı hır t 

' ınin en bu) ıik k n bı linıonl.ıı". 
11111 l lınden ı~ıkınn-;ı olıııuslıır. Bir. 
ıı, n\ ~olunun d:ı Jononl r t:ıra• 

fıııcl n hı;ııl edılmc i iizerıııc Çının 
mıillefıkl rııırlı•n ':ırclıın nlabilrrc
lıiç lıir 'olu kalnınn115tır Bunu sv' 
onunıle tuınıı . ::ınkn)c;ekın eınrıl j 
orl r: rl:ı \s ın ı ı:;ccıııck ıçlıı 
ilim h:ıl:ırı :ış:ııı hir kcn:ın ..)Olıı 1 
Snıık:ıyşcJ..ın . mfı:ı!'a irlcrinclcn Ur. 
\cn'in n z relindc ı::•·ce ı::iindiir. çıı· l 
ltsan lOtı,1100 kişi trıı.ıfmd.ın hir an 
('V\~ fıi irifıneğc r:ıl151Jınaklndı~. 
F ıknt lııı col, whnı,•::i ,e ~ii" hir 
slir. • 
l I - l Bl\'/ GINh \'E S4L l UU.\' 

WAUIU 
'ı eni <tine ..:e Sılomoıı ndalnrı 

ınnlınr hl·! ri h:ıkın 1 m:ırtlcl·o;~ür 
tıım c; \nni ilinıat bil:ıraf lmlıcrler 
ı:: 1 nr ne ledir. 

lıtpmı.,l:ırdır. 

Kannl'd'I 
hüc-ıımlnr 

Her ıki t:ırnr d:ı hl·r deniz ınuhn· 
rcl ec;inden c;onrn galibiyetin kenıli 

1 • nfıııcl ı olduğunu idcli.ı edh orlnr. 
'ı Jnız rıı•ıhakknk ol;ın birşc) 'ar
"ı Jnponlıırın Yeni Ginedekı vazı

' t'llerinin cok fena oldu~udıır. Port 
M&resbidcki Japon kıtıılnrı ıııııhsur 

':ızil c!ledir H hunbr:ı ancak han 
'oli\ le ) ireeek \'e mühimmat gön • 
lrrilehilmekterlir. Guac'ldal Kannl• 
lııki ı:;on d<'niz muh • l'lıe~inin dahı 

Ç-Ok Jnf)Onfnı 111 niel hını• netıceleıı• 

nıe\İ ihtimnl dnhilindedır Amrri • 
k n r.ıınıırfııkPrllerinc mcrıka1 

clonannı ~ını ' c'lcniz la.)".\ıtrelcri 
ılın) rol.. 'ı>rdıın elnırk• 

ıcrJirlcr 

\.n D. nen iz. lfıl:m Japon n lkli· 
'c grıııikrini o kıırlor lııciz etmeJ..tc
d rlrr h • Si ine' rrı 1 ı O'<tıtııl.1 konu· 
\ n bir \ınC'rıknlı "\lı ı ıı deniz:ı:. 

\'ili - IJJ::S/Z \l.TI l/AR/J/ 
l:f:ırbiıı ııelice">i ı zerinde bu)u 

hır l<'sıri ol:ıcak olnrı denizaltı hnı
bı ıııüllcfikleriıı :ıl l hine de' :ı 1 
ctıııeklcdir. 

CörciJ son zamanda Edinbuı;ıı 
shledıf:i bir nıılukla eıdinı . 
''ılcniznllı h:ırbi JıjJi Amerika iı ı 

eıı mltlıiu1 bir me ele olmnktıı lıl ı 
rlc\ anıdır,, clemişlir. 

Amerika ,.e müttefik tczgfılılnı ı 
ıleniznl!ı harbinin ~ıy:ınlnrı.ııı ı...ı 
Pnmıık için çalışı) orlar. 

• * -:,. 
!\cı iee ol:ırak oniınıiiztlcki k, .. 

ITIC\ iıııiııiıı b.ıriz ~cbeplcrckıı do· 
J:ıyı nıılı\'erden d. hl çok mu'tefık
fore '.\"flr.ıl:ıe:ıktır. Amerik:ın h:ırrı 
i~lihsnlAtı bu .uırnaıı znrfınd:ı ıızn• 
mi derecesini bulurken A vnıp:ı :ı· 
na~ ii gerek ham ınadJt> ve işçi yok· 
lıığu 'c gerekse l:ıbi t ıılulaı-nih 
ıniillııs lıombıırdull'ın!ard:ın dola' ı 
çoı, bü.)tİk Zİlanlıır •'Öreceklir. 

Dıı kış harbinde l'zak _ Şark u 
simali Afrikn harpJ .. ri en ehemmi• 
'«'ili reP'1ıeler olara1< knlac:ıkılır. 

\ TUGRT'L SlTKI CKe 

Şubeye da v~t 
340 Doğumlulann yoklamaları: 
Balmköy Askerl.k Şubesi başkan. 

hğır.c!an: 

1 - 340 Doğum!u}ann ilk Ye ıon 

yoklama! ı bir defada yapılacaktı . 
2 Yoklamaya 22 • I. Kln .• 9•2 

~alı gUnU ba!<lanacak (Paz.a.rtcs , 
çar§&ırba, cuma) gUnleıi öğleden 

~ncı saat (9) dan (12) ye kadar 
e~..ırrı etmek tızere 943 Şubatının 1:5 

ı:ıdc b tecektır. 
3 339 Do~umlularla beraber er. 

. •ı ııeneye terk edilen talebeleri:ı 

• ı ruzl.ı .\)zcıılı \Cr _ Alek~ ıı h 
J,ııvH ilerinin funu la birle mt•I rı 
ıır.k"ını h:ıo;ıl olurrlıı imdi i h:ılık 
eldı~ı lrık\nel rle ,. ızhetıni çok 
dıızcllrn rnıln erin d·ıh:ı bur:ıl:ırd:ı 
cok znmaıı d:ıl mı :ıı::ıl:ırı ihtlıı nli 
çoktur. 

Btı duınklama de\lcsinde ne in· 
r:ıfA ıreçecckJerinl blJmiyen Fran• 
sız kıl\ ve'lerinin çok 1 U\ uk tesir 
olmu~ıur. 

1 nh l·sar şarap ve 341 doğum1uıarıa yoklamaya tabi o. 
lcıc&k.l&ruıdan bu gjbiler 340 doğum.. 

bira şişeleri ~~~ann yokıamaaına ı:eımiYecekıer. 

" - H/RJIA.Vl' 1 crPTIESI 
4 338 doğumlularıa muamele gö. 

Bay:ler mevcudu bu aktama r«:rek aıhht arıze.Iarmdan dolayı ert • 
llirınany:ıcl:ı ~n~muı ıncuiıninln 

•il erme • dol l ısn le J 1pon km·· 
'ell('rinln ileri hareketlerine de • 

kadar beyanname ile a! suıeye terk edilenler s"° doğum. 
bildirecekler lularla yoklamaya geleceklerdir. 

lnhi: arlar Umum MUdurluğıı ş - Yoklamaya gelenler, nutuı 
' ı ıme e teşebhtı~ etnıelcrı ihti· ba; iler nczeınde'.ti lnnisarlar tclz. cUzclanr. dört adet walka tototrarı 
nıııJ dalıılınıledir. :'\rl kim o ı se• re ine nit ~i~ J'!ıevcudu i.:zerind-: 1 ııoıı11ten taadikll ixametgAb aenetıe. 
len hnvııdi-;lcrc n. zır, ıı J pon ı ır• ;eni biı anlaı:ıma lüzumunu his. 1 nl dl' lıeraber getırecek!erdlr. 
;).tı C'lcrınin hıırn ke<olnrtı b ı la • setmi~lır Bı.ınun i~ naçık 'C Jca- 6 İhtiyat erJertn yoklamalan 
ınışlır ~apılmıyacak aynca ı"lln cdllecek. · palı ı pirtolu içki satan 1-utun ba. 

\'n\Clın Slll rclı a;} e inde Bır • yilcr 11 bu sabah ellerinde me, .. 
ın:ın~ııd,ı \l' Ucnı::aı •de Jılı~uk lıır cut b:.ılunan ve esasen üç haciın ;i. 
ın !icl.ıfan ccphe~i lı:ı.:ırlonııııştır. Zl'nn-: tasnif edilmiş olan ~ etmi§, 
Bu cephede ıniist::ıl,I el bir Jııpo•ı ı .ı..; \'ÜZ ve Uç ytiz kırk santı'ıtr~lık 
l:ı.ıı-ruzu h.ısl yınc:ı ol, blh iık kanlı tnhi:ıarlar Umum .Müdur!uğiı t • 
muharebeler cerc.·~.ııı cdc:cC"dfr. N'i· rafmdan <!oldurulmuş ve bu c'i. 
po ılıırı kcn itlerini lııglliz lıo)ıın keti l2 ıyan boş ve dolu şarap şi-
dııruğuııdon kurlnrnc::ık, dıl e çok elcı i ilı: tamamı lnhisarla.r u_ 
huluk bir J pon ı. rııflnrhsı ile mum Mlidürlüğtı malı olan boş ve 
knrşıl::ı~ an Birmnn~ ıı!ılar. gelen lııı- <lolu b ra. şiŞclerini bı:: beyanname 
1 erlere ııoz ran sıne l ':ış yıırnc ile bildirme'eri takarrür etıriş1 ır. 
İngiliz larafınn r!i.ın , ektcdirler. Bu Eu ~ekıld: !li'"cl<'rin milttRr ve 
dell'r,ıklıktc Çin mukrı,cmelınin \C hacimleri ~azılac:ık olan beyanna 
İngilız Çın nnl:ışın. ının çok hlh uJ.. mele-r bu sa'!>ahkı mt>vcut va
bir le iri olm:ısı l ızrnı geliı. A;kn· zi)etını ifade etmekle b~rabtr 
ları ıdr gııyri me 111111 11 hlr 1ı Ik bu· hı 1tk<1e.ma kadar İnhisar lda. 
Junan Japonlar k:en•Jılerini Bcngale resine \'erilmi!I olacaktrr. Her 1 a
cephesiıırl<' pcl biivi: ... bir rmnhcl- ;ı, l:eyannc:rıw"6ini İnhisar mamu. 
lo hi~ elmhcccklerdlr l~·ını aldığı <iepoya verebilccl'ktir. 

V - Ç/ı\' CI:.f>l/l:.SI Yaptığımız tahkikata göre, hu 
Bıısunkii Çin ccıılıesini üç kıı.- tedbirin şar:ıp ve bira fiyat.".a.riylc 

ınn anrm ık ıniımküncllir. ~ i"'bır alakası olmayıp sadece şişe 
A) ı,.ckiang mınt:ıknsınd J pon· mevzuu ile alfiltad:ırdır. 

~a)ı honıb:ırdım:ına rnüs, it ii Jcr ı: kı !;ioıt:ll'ri heyannameve tıi.. 
cJd~ eııııek ırin 1 ınrı uz eden Çin· bı olmadısr gibi hıısusi baJ. ilere 
Jılcrle Japonlar arasınd:ı h 'ng • ai+ olan ııarap Şi!;eJeri tle d.1hıl 
H:ı '"e Su • Çu'da karılı muharebe- değıldiT 
ler olmııktn ve bu şehir! r sık ık ----{)----'--
elden le geçmekle lir. Memurlara perşembe günü 

B> Gener:ıl J.ı • Yun • Jcıı'ın. şeker verWyor 
Çııı J:rnel kurnm~ reisi nıiı~li\man Mam1ırl:ıra, dul ve ~~fmierJ .. 
'cıırr:ıl Be • Cin - Sıvln. e Cındekı mUtt-kaitlere ~eker tC'VZi ist.:c a't 
miitl~fık or dul ırı J..ıım ınıl:ıııı Anıe-- hazırlıklar ikmlll crJi'miştir. Tev. 
rik ıh gcner ı Sıh lin ı.unı ıııd.ıl:ı. ziatn perşembe sn.~ahından itıba
rınd ıki ordular. h:ınlon şimıılinclr ren baslanacaktır. Tcvz"atı muhtC· 
Japoııl ıı l ı ınıılı:ıreht•lrr \tıpnı:ıkt:ı lif mıntakn!nrdr.ki kıkknI v~ l'· 

,.c 1 u ordıılnr bnz ın lıırıon lnrı ti· kercller yapnrn.ktır. Şeker. kilosu 
<':tir ırı:ıruz hır ıl.ıır ı. l\aııton 111 rıı, 155 kııruoıa satıc rnktır. 
mnlı llelcrınr kad ır glrmckleılir-

ti!" 

.y. • "' 

Şubeye çağırılan Yedek 
Subaylar 

Emlnönll Aı. Şübel1nden: 

Aşıığıda slcll ve kayıt numaraları 
yazıtı Yedek Subay}ann 8 gtın zar. 
tında §Ubeye mOrac&a tıar ıllAn olu. 
r.ur. 

106, 48M2 44965 42279 49620, 
32504 ~42, 23228 42318 4G'332, 
4t'631, 39296 42994. 48151, 416&0 
41888 37243. S962i •9226 41iOO 
46.'IM, 41877, 47899. 44479 '6352, 
i'928ı 44464, 41742 48i03 46002 
.ı202ı 39470 41"24 H655, 44699 
~4n6, ts0469 4170ô, 35195 48000 
4~23ti 39081 50434 !S30C 39291 
42786 38777, 3315-84, 3862t>. 41739 
&6478, 39107. .(3649, 42618. 4580 .... 
195\. 40404, 46104, 31300 SM36 

41650 387915, 50906. 41864, 42618 
•2400 44091, 3U .. 20 46086 4299~ 
'.!294~. 39222 43576 43090 45347 
4.161. H.9415. 38249 46263 "2300, 
46140 31205 18719, 504«<1. 

~· ~ .. 
F.mlnönıı !ıs. Subesınden: 

\sa{;ıd ı sicil 'c ka) ıt nunıııı "" 
l ::ızılıın Yedek Suh:ıl ın G J:Un zuı. 
fınrln o;ube,_l' nıhrııro:ıtı ilôn nhıımı 

46HO, 31205 . -. 
Eıninöıııi \, Şııbtc;inden. 

-\şaitııln sicil ve ka,·ıl num:ırıı ,ı 
l.ı1ıl:ın Yede!, Sııhay;n ti gün z ıı 
fınrt.ı şubc,•e miırncaalı ıı:ın olıı 
nur. l771!l, M48!1. 

for. 
Cl l:ıponl asıl 

Haciz kararı 

Aıt Po ta 6t 2 er~eı ındcn olup yaban"ı memlekete fırar ve tevkıfha. 
ı d n fır " s·•rl:ı• ından maznun olarak bulunduğu kıt'a tevklfhaqesınd 
m \'kur .kc•ı /. ı D42 hunu tekrar t•vkiCbaneıkn firar erlen ve hakktı, 
da huku nı aın ne dıı.,•ası ııçılmış bulunan gatp er AntAkyanın Uncular m • 
halles nden Fı:.ıt o~ıu 9'l9 Doğ". Kemal Kuseyrt•nın yapılan bir çok ar . 
lırmaıara •ı.>11-!l.Jcn bu güne lrndar de geç!rilem dığinden AJJ, M. u. lran•ı. 
nunun 216 Mr..rldt'sın clrğı tiren 2861 sayılı kanunun ~. Maddesi muc. 
blnce Turkıye dn ıl"ınd•ıtı mnııarının hac7. edilmeılne v19 bu haciz kar . 
rının \r.t kya C. MUd ".ı•lıJmum lığınce lnfa.ı ettlrllmeajne 8 • ı. KAnu 
t 04:l t rı ı nd Jrnrar vertl m. 

As Ad ıt 1: ın 
Cı.:\lll Kuyua 
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ırelere: 
Resmi ilanların mercii Türk Basm Birliği ve ortakları resmi ilanbr kollektH tıirkt>ti dir Bu sirket istt>n en ea11; 

lerde ve oEsterilen ızünlerde ilan ları muntazaman nsrettirmektedir. A'lı esi ls\:anbul Ankara caddesinde Kavah• 
Türk Basın 81rlii?i ve ortaklar1 resmi ilanla" kollekti f 1irketid ir. 

vc HUYYET 
Y EAiA 

Or iye Clmbarlyetı ' t Bankası 
SENEDE 28,000 LiRA ıKRAMiYE 

Ziraat nanı aııınC'.ı lruınb!ı.ralı \'C ihbar ız tas:ırnıf he nbtnrmda en 

a~ ıro llraııı bulunanlara bir sene içinde aşağıda.lq plAna göre ikramiye 
verllecekt lr 

4 Aded i ,000 Liralık 4,000 Lira 
4 

" 
500 

" 2,000 ,, 
4 ,, 250 ., 1,000 ,, 

40 ,, 100 ,, 4,000 ., 
100 ,, 50 

" 
5,000 

" 120 •• 40 ,, 4,800 ,, 
160 ,, 20 ,, 3,200 

" 
R.ur'aJara enl!d " de.fa, 11 Mart, 11 Hazi ra n, ı 1 F.l lfll Ve 

11 Birine ı.ıknuıı tarıhkrlnde ~klleoel.-ttr. 

DiKKAT· Heaablamıwiakl pamlar bir sene ftlnıfe 50 flradan 
n n~ dLışmh ı nlerln ikramiyeleri % 2(1 fatlalastırılu.aktır. 

K ı rtnameıerl mucibince Pll§ababçe rakı CabrlknRı 

Nafia Vekaletinden 
Ekı;iltmeyc knnulan i:;: 
l - Antalya e:.ı işleri onaltıncı §Ube mQdUrlUğil bölg~s içinde bulu.. 

nan fsparta c,\•ar:.r.ın sulo.nması lçln yapılacak tllnel ve te!errlıatı inııaau. 
Tahmin edilen kCE,f bedeli fiyat vahidi Uzerinden (283...281!) liradır. 

2 - Ek&.ltmc 15.1.943 tarihine rastlayan Salı günü aaat lt'i de Anka
rada su i.:crl rclsıtği bınc.sı iç'ndc toplanruı su ek.8Utme Komisyonu od&. 
sın da kapalı zart \!JIUllle yapılacaktır. 

3 - 1stck'11&T eksiltme gartnamcsinl, mukavele projeai, bayındırlık 
işleri genel şartnn>ncsl, ..ımuml su işleri fenni prtna.ınest ile husus! ve 
fcnnr şartnamc:!ıert ve projelerj 14 Lira 16 kuruş karşılığında su işleri reis. 
liğinden alabll:r:er 

f - Ekstltml'~ girebilmek için 1.ste~'llerın 15081 Ura 52 kuruşluk 
u.uvakkat tem•n&t vermesi ve eksiltmenin yapılacağı gündeı: en az Uc 
gOn evvel b;r dllekc:e He nafta vckll.l tine müracaat ederek bu 1.§e mahsu! 
o}mak üzere vı;:sıl<a almallırı ve bu vsikayı göstermeleri p.t"ttır. 

Bu mUdd~ jçinde ~eslka isteğinde bulunmayanlar eKsiltmeye gire. 
mez!cr . 

5 - İ11tt>klllırin teklif mcktuplann! iklncl maddede yazılı saatten 
bir saat cnceslrıe kadar Su i§lerl reisllğjne makbuz kıı.rşrlıl;,nda vermeleri 
liizımdır. Postııda olan g cikme}er kabul edilm"Z. (2096) 

il il 
Kııdıkuyflc n.tcra in aııtı 1lc Kurbıı.ıınlıdı!rc clvrınndnkı Fosseptlklcrin 

ikmal. jnşaatı kaııaiı zar! usulile eksiltmeye konu1f1uştur. 
Keşif ıı ı'(.11 \30005) Jlra (06) , ruş ve ilk te'mlntı (2295) lira (38) 

kuruştur. Mukavele, Eksiltme, Nafıa işleri Umumi ve Hususi ,artnamelerl, 
Proje keşif '1 •. PC.surlle buna. mUteferri d_ğer evrak (1) lira (53) kuruş mu .. 
kab!llndc E lf'•l!ye Fen l§lcri MUdUrlUğUnaen verjlecektlr. 

s.nb.-ırlarır.ın tAd 1 tı i~ kapalı zarfla eksı.ltmeye konmuştur. 

İhale 22/12/ 942 salı gUnU saat 15 de Daimi EncUmcnde yapılacaktır. 
Taııplcrın ,lk te•minnt makbuz veya mektuplan, ihllle tarihinden 

(SEKİZ) gUn evvel Bel~dlyc Fen İ§leri MlldUrlUğilne müracaatla alacak. 
tarı Fennt en} ·•et, imzalı şartname ve sa.re ve kanunen ibrazı ıuımgelen 

diğer vcsjkal.ıı Uc 2490 No. Iı kanunun ta'rlfatı çevresinde hazırlayacaltları 
teklif mektup'armı ihale gUnlt saat 14 e kadar Da!ml EncUm~ne verme .. 

2 - MtJı =nm n bedeli 28410.96 llra va muvakkat temfnatı 2130.82 
l!radll". 

:: - Eks.ıtn.e 22 1.l 942 salı gUnU ~aat 10,SO da Kabataşıa levur.u 
§'~besı. alım kom.svonund!l yapılacaktır. 

ler! Uizım•Jır. (203f) 

.. 
4 - Ke lf pıojc ve nrtnamelcır her gUn öğleden sonra 91lzU geçen 

ıubcdC'n ve AnK!lra, tzm r baıımUdUrJUIUurinden l'l2 kuruş mukablllnde 
a1ınabll r. 

Belediye sular idaresinde 

İdarcm~n muhıuıehc dairesi i!:ln barem kanunu hUkUmlet1 dairesin. 
de ve azami 75 lııa llcr. Ue bir memur alınacaktır. 5 - Mil.... ya ,.,-ırcccklerın mUbU~ıu tekli! mektuplarını kanun! 

vcsalkle % 7,r> gU\ nme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu 
ihtiva e1ec k 01 kap rflarmı ihale gUnU eksiltme saatinden bir sa.. 
a.t C''" 1 ne k dar T1'I z iır kom syon tıaşkrınıııı.ına makbuz mukablllnde 
verm Ierı azım ır. P da vukurı gclecelı gecikmeler kabul olunmaz.. 

(1933) 

MUsaba!ta l.mtlhanı 25.12,942 cuma günU saat H de idare merkezin. 
de yapılac:tKt·ı. 

İmtinann girmek ıs•.<'yenkr mektep şehadetnameleri, askerlik vesika. 
ıarjle beraber htr iBtlda ile idare merkezinde muamcıa.t §efiiğ'ne mUnı. 
ca.at etmeleri nan olunur. (2379) 

Birinci KanUll 1942 de çıkacak olan SIGNAL 72 büyük sahifa ve 8 
renkli çift nusha olacaktır. 

SiGNAL'de 
Bütün harp safahatını gösterir resimler ile diğer et.rtistik esimler ve bir• 

çok röportajlar bulacaksını z. ti 
Almanca, ltalyanca, Fransızca, İngilizce, Rumca nushahrı çıkacaktır. 

Şimd iden bayiinize sipariş ediniz. Fintı 30 kuruştur. Bayiiniz yoksa U• 
mumi vekilinden tedarik edebilirsıniz. 

Umumi Vekilin Adresi: ., 

JOHANN BAYER 
Eski Güm~iik Sokak No. 38 : Galata lstanbul 

Posta Kutusu: 1580 

1 B uRt nkü r • ·n 1 
7.30 Program ve meleke! saat a• 

yarı, 7.32 Vücudumuzu çıılışlırnlım. 

7.40 Ai:ın-; haberleri, 8.30 Senfonik 
pnr\'nla r, 12.:tn Proııram ve ıııcııılc· 

ket saat ayarı, 12.33 Karışık prog. 
ram, 12.45 Ajans lıalıerleri. 1 :~ :rn 
Uşak ve Hü~eyni malmınlnrınrlnn 

'ıırkılar, 18.00 Progr:ım \'e mcmJ~ 
kel saat nyıın, 18,03 HoıJ~o sıılon 
onkeslrn-;ı, 18.45 Fasıl heyeti, 19.30 

:\fcmleket sanı a\'nrı ''C' ajnns ha· 
lıerlcri, 19.45 Konu5mn, 20.00 Knrı· 
şık pro.ımı.ın, 20.15 Rnrl:ro E(azetc,i, 
:?0.45 Film müziği, 21.00 Konıışnı'l, 
21.15 Hnlk ıürkiileri, 21.30 Konuş.. 
n•n. 21.1 5 Orl:ı mÜliği konsC'ri, 
22.30 1\fC'mlrkı>t oınnl a~·on ve nJnn'i 
h:ılıcrlC'rl, 22.50 Vnrınkf proı.:rnm 
VC' kop:ınış. 

SAHiBi •srM !.IS 

Basıldığı 1er l/AICO MATBAASI 

Umumi Ne$rfvatt ldar• ede" 

rtelilr 4hmet 5evet'f'Jli 

.. 

Ful,ulll'dl'n nldıgını hu\ ı~eı \ 
kııını zııyl ettim. Yenisini nlncıığı 
rlnn eskisinin hiiJ,ınü yokıur. 

/Jukuk Fak. 78."ı7 Se11fı' Gfil/1
8 (419~ 

.ır • "' 
Bc\'oifüı nüfıı'i memurlıı~uııd 

al<lı~·m iki erkl'k çoC'ulhın °~ 
k:ııtıtI :ı rı :r.nyl olmuc;lur. Yenile 
nl:ıC'ııfııncl:ın eskif .. rinin hiil: 

Yoktur ( 41946) 
• ~·o Knraköll · Ynlvn,. ıınknk 11 ı 

/smrıı"l ro,.uklarr "/lı'untl ıoe. }ı.'e.rfll 1 
tin tbıöriık _,/ 

Osmanlı hanl<ası 
llan 

J\ıırb,ın bayramı wii.ıo<;rbctl~ 
o~mnnlı füınkasının r.:ılntn. '\:'c11 
mi \'(' nr\'ol!lıı c;ııhr!l'ri: 

18, 19 ve 21 1J'·kinun 1942 
ı;:iinl l' ri knn:ılı hıılıın'lrr1 lır. 

Geri bırakılan nıÜ&amerl 
Türl·iıır Kı:ılau C<"mİUl'fi Kil( 

pn:nr Nalıi11<'11i11drn: 
Nahiyemiz tnnıfııı I:ın 15.1!!.f,I 

~ıı1ı nkq:ımı Çenhrelitnı; sfnC'ıtı• ~ 

da tertip 1>dil0 11 F<!ı.·knl"ırlr ın!i~ 
renin sn:ıt 17 de h:ışlnmnk .• fi 
2'l 12.1!JJ2 snh ı:ırmü.1e t:ılik edll"' 
itini h;Mirir \.(' d n\"elh·<' nlnn Si 

iivckrimızin •:c vurcftf~+ırırnı~ 
~ün \"C sonilr mfö;nmC'rc\'e ı~ 

ll'rfni rir:ı <>ıfor'r.. ~ 

---- -----------
ŞElltR TIY ATROSl1...ıı 

\
!!' I~ , ı 

1 il» 
1111 l 

Ko.ınmı Kl~O 

ORAM Kl91""" 

ısaat 20,SO ~aı 
BUYCK lffTIJ.ıl"' 

Yazan · _ .J 
tıoma ' n 8'1..,. 

TUrk~st 
M, KlPıı:J' 

YE KURK'OM H 
Yazan: Robt>rt Nt'uner 

Türkçesi: Cemli üahlt "4>111 lJ 
Her perşembe gtınıı saat 16.SO 

Tarih! Matlne ~ 

lslanbul asli11c üncıi acl 
mahkrmesi rıdeu: 

lHO _ 444 
l>:ı \•nlı: Efimiya 

Deniz Pnlns apartımnnında. 
D:ıvacı Mehmet Bikmrne kjr 

mış olduJ;unuz Silivri kaı 

brğh Kostemir çirtllı;!ı ormnnl• 
cl:ın intifa temin cdill'mediği~ 
heş bin lirn 1nrnr "e ziyanın t ıııf' 
lı h'lkkınd:ı aleyhinize nçılıp fil ,ı 
c:ı:ııtıın lccdit cd len c1ıı.nı ıs.ıd 
tarihinde sn:ı l 14 de ruı~c tr 
cektir. Gösterilen ~ün "e 

1 mnhkemedc bultınmndıi:lınız 

ılirrl <' dnvnyn J:I\'llhınızıln bll!ı~ 
cnklır. Yenileme nrrnhı:ıJlnfıt 1 
IC'hlifl vrrinı- knfm nlııııık nıert_, 
~ııliin 141 inci mrırldcıılnı• fr\"f1

11 kevfi\'et yirmi ı:ıiin miir!dl'lle 
olunur. (41!H5) 

~ ~ 
~ ~ . ~ 

rff4DE CE~\))~ 
İkramiye Jkramiye İkramiye 

Adedi Mlkdan Tutarı 
L'ra Lira 

,...._ 
1 100.000 100.000 
l 60.000 60.000 
l 50.000 50.000 
2 40.000 8~ 000 
2 30,000 60.000 
5 20.000 100.000 

20 10.000 200.000 
5o 5,000 250.000 

100 2.000 200.000 
500 1.000 500000 

1.000 500 500 000 
4,000 100 4.00.000 
5.000 50 25C'.OOO 

60.000 6 250 000 

L İ •ı.4 60.682 yek(ln. 3.000 000 

'). Tam bilet 10 lira. Yarım bilet 5 
1.. liradır. 


