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PCNlta kuıu.aı la\. tf' 

hl&. V A.Jf..l'I latan hıı 

{
MS'JO (ldaftı 

l'elef• llUJ (lfaa 

Parti Grupunun dünkü tovlantısznda 

ıçki ve- tüffiö-iStililAki 
neden arttı ? 

lnh;sarlar, Sıhhat ve Maarif Vekilleri bu hu
sustaki bir takrir dolayısiyle izahat verdiler 

Ek inı 
vaziyeti 

Ziraat Vekili 
için alınan 

istihsalin 
tedbirleri 

artırllması 
anlattı 

Ankara, 15 (A.A.) - C.UP. 1 Celse açrldxktan ve gec"ll tOJ>-
meclis grupu ıımumf heyf"tl b~- lantıy- ait %Sbtt hülhasr okun. 
gUn 15. 12. 1942 s:ıat 15 de reis ' duktnn sonra ru.ımaneye geçıl:ti. 
vekili Tro.bton mebusu mı.san Sa- Ruzn~n lVinCi maddesini 

~rlar Veldll Raif Karattenis kanın reisliğinde ıt,oplandı. :11~111ıınr .\o. t SlJ, 6 rlaJ 

........... ------~--~--------~--~------------------;..._------------~----~~~ 

Meğer Rusyanm anlaşılması 
için bir dünya 

harbi çıkması lazımmış 
Yazan: AsUt& Us 

l>Gıt lelledenberl devam eılea ıl hio ıtlphesiz tail>ilr ..ın.celEtl 
~ ateşi binlerce şehırlerj yık. ve bunun neti~i yalnm Türkiye
.._ lnilyonlarca canlan yaktı mil- nin bitarafhğını bozarak Sovyet 
)\l'larca aen•tlf!J'i yok eıti; ftıkat Rusyamn taarruzunu da\'et et• 
~lva muka.bll bi'r U:kını kıymet- mekten ibaret kalmıyacaktı; aynı 
l'ia anlaşılmasına, bır takını ka- umanda Ruıyayı 'l'örkiyenln mut 
~ aydınlanmasına yara- tef.ki olınak hasebile tngiltere ile 
il ~ - Rus harbine kadal' 1 muharip, Almanya ile ise blllkis 
.!,_lademede der~l olduğu yerde mllttefik hn1e getirec.:kti; böyle. 
'""'lllivereoek sanılan So\-yet RUS: Jikle Ahnan ordulan Kafütıl.t1'• 
~ .. komtlnlzm rejiminin kun·etı dan BMraya doğra inmek i~in Kı. 
~ ~lordunun harp kablliye~i ııı:ordu ile ~llrpı,mnğa ihtiyar: J?1iJ'
~ Eekilde .meydana çıkan bakı. m_ı~e~ehtl. fng~ltert- zam:tnla kt>n-
3-ıt tlerdendir. Alm&n ordoo;u R~s7 dı,rllı'n mUttefıld olacak olan ~OV• 
• Ya taarruz ederken nihayet ıkı yet Ru'lyayt daha o günden kay. 
~dıt, Rnsyanın işini bhireccğini bf'c'lec~ onun ka~·brnı Almam·a 
• 'UııUyordu; hlL!lıuki .4lmtın ta· kaznnm., boluno..ca.ktı. • 
"'ıııu iki seneden falla bir Zft· 1 B kft • • 

tıı:\lldanberi de\'8m etti&>i halde bo , a d ı>etro!l~rının bq ısckifıle 
llıttnı k . . .. . • . • ,ıombar ınıanı ı5111de Ttirl<kenin 
tıı._ : e~!1 moka\ emetını kıra ~uc:~11zluğo Ru~lar tarar -l\da~ tak· 
._ dr, bıtilds Kızı1cmlunun tare· 1 d:- -A'JdJ": •. ·k· 1 k . 
~•un· • • •• cuı ... •e ı ı menı e> et md 
1•1 ıı nıukabıl taıuruz lmn·etlerı ı a<ı b ti r·n· b 1 1 :.... • 
~ ka1'3ıta..stı 11 e e e ı ın ozu maı ıı;ı farze. 
G ' (/)enamı Sa • ~ .. 6 d 

Berı•nıa. tebdldl: 

italyanın 
Bombardımanlar 

do)ayııiyle 

intikamını 
alacağız! 

Napoli gene bir ıece 
baıkınma uğradı 

(Yazııı .ı nclfde) 

Bulgarislanda 
baltalama 
hareketleri 

Sekiz idam, 15 hapis 
karan verildi 

Sofya, 15 (A.A.) - lııtar!\ Za
gora askeri mahkemesi dUn sekiz 
komünisti idama mahkum ctn:i.,
t.Jr. -Oç korr.iinist mücbl-et harsc 
başka on ikisi de muhtelif h:ı.pis 
ccZ3.larma çarptrnJmıştır. Bi\t~in 
bu su~lular komünist propagan -
dasında bulun.'IlU§lar ve baltnlama 
harekUerine iştirak ctınlşlerdi. ı.ı ~n sene kısın Almnn ha~ko. • · 11

• aJ 
(!':ilanı Bitler harp hareketlerini ---------------------------
~l'dnrurken Rosynda ııir hesap Eskz• 'C:'ransı •• h • • 
~ tuJ yapıldığlm itirar etnü~ti; C A z cum urreısz 

'o~~~ :~~~i!y::t:::~·~kjlJ l\lu -. L o" b r o" n F r a n sa d a n kaçma u--a 
~ - Rosysnrn h!lrbe hnm' oldu- . 
lı' lttı bih'yordum; fakat askerlerj. 

or• kali~ bu rtereceıle yiıkıek f f k 1 
(~:~ıu doğrusu bilmiyordum " mu va a o m u ş 

ı\ li"aJmt Rusya.da aldanan yaJnrı 
k 1~anlar ,.e ltalynnlar mı• Ha· 
ı!:t halde Fransızların \'e tııgi· 

kendisi el An ~ı tin de aynı hataya dU-:tukJe. Vaşı·ngtona göre 
IJ~de hic •Uphe yoktur. Buna rle-

:.i~~ ~=~~,!arh~~rt~~:e~ cumhurreisi sayılmaktadır 
t•ı cak bombardıman tayyarele
t' e 'l'llrkiye. yahut İran li7ertnı1en va,ınıton, 15 (A.~.) - Buraya ge. 
l' "teJ'ek Kaf1uısynya. gitmek \'e o- kın haberlere göre Fransız c!lmhur. 
~da. Bıd<ü petrollerini ate~e \'er- , ~ıı.i Alber Löbrön F.ransadan kaça_ 

"k l'tojesini hatırları:ıak kaficlır. rak bita~ bir mem!eketa iltica et, 
Ilı Al'lfer orclul:ujle Z~~frit hattı. ıı .ııtir. Vaşington resmi mahfiller 
L geterelc vahut tnp·areteri ile 1Je.nllz tey~t edilmemiş olan bu ha • 
'll\• , • • J 
~adan bombardunan ederek Al. ber üzerinde bUyUk bir aıtıka g8a • 
, rıyayı mağliıp etmenin ;:nl<iut. ıermektedirlcr. ÇUnkU L!Sbron muhte 

'ttı bl.ığrrıı dü~iincn J~nı..,ızla.r 0 za. lif Fransız hlziPlerlni, Darlan ve dl! 
~ 'n bUttin ·umitlerini abluka si- Gol gibi §eflerl b&n§tırablJecek blr 
<t:'lla bağlnm15Jarmr , Hakli ma• :n.nktdedir. Kendlslnln cUmhurre:ı • 
h. tılerinı hnva bombardımanı ile ıını sıfatı hlc:bir vakit bahis mevzuu 
._

11
1'1ll.eak olorta.rsa Alman ordusu- oıamaz. ÇünkU Löbrör. lBt~fa etme. 
~ Sovyet ptıtrollericlEn mahmm mit yalnız Alman tazyiki altında tı 
llc ~derim ,.e bu mahrumiyet ne· -:en uzakle.ştırmı§tır. Reisl1k aıtatmı 
lıı~ııule Alman tayyareleri ile şimall Afrlkade. veya dlg.:ır bir yerde 
~aı larını cephelerde harcket~İ'L t.eırrar kullanmak lBterae bu hareke • 
~!.getireceklerini \'e bu sayede tinin meşrulyetı htçoır suretle Fran 
\>o~ı uı kazanasaldannı cfü<:iinii sız hlzlpleıı tarafmdc.ıı lnkA.r edile . 

'F'. .,,,,.,,, mez, bu Va§lngton remıı malıfllerl 
t •• ·ier Ahnnnlar garp <'ephesinde nır. yarı resmı olarak iJert sUrdUklerı 
.;:~ruza geçip de Fran .. ayı yik. bir mUtaleadır. 
~olsalardı \'eygand'm proje- 1.JJevamı Soı. • S4. 1 dri/ 

Hergün 
6 

Sav ta 

Yahya KetnlÜ .,, 
~?UI Sef'79.rde a &~ Yazuı S Del aaytıu'la 

Varlık 
vergisi 

Ödemek istemiyenler şark 
vilayetlerimizde yol 

inşaatında çahştırll~caklar 

Sıb.lıat \'ekiU Dr. Hul!Ut Al.atat 

D rt laglllz mebuıa 
memteketlmlze 

geliyor 

Mükelleflerin ilam birkaç 
güne kadar tamamlanacak 

1tni Delhl, 15 (A.A.) - RISyter: 
Çini ziyaret etlikten sonra lngil

tereye dönmekte olan dört İngiliz 
parlamento Azası, Türkfyede bir 
müddet kalmaları hakkında Türkl• 
ye hfikdmetl tarafından yapılan 

daveti kabul etmişlerdir. 

Varlık vergls! mllkelleflerinln iaim 
lert ve kendilerine tarhedl!en mlklar 
VilAyetlerimlzde peyde~y llt.n ed:J
mektedlr. BUyUk ,eltlrlerde mükel. 
!etlerin çokluğu yUzllnden bu ilAn bir 
u: gecikm.l§tır. Haber aldığımıza g&. 
re bu bir iki gUn ıc;;lnde bUtlln mUkeJ. 
lf'fler tlln edilmlf olacaktır • 
Her taraftan aldığ.mız haberler• 

g1're mUkelle!ler, bu vatanı JdzmeH 
ecve eeve yapmakta, tar!ıedilen m~ 
dRrlan derhal yatırm&kt&dırl.&r, U... 
!:ltlZ kaçamak yollan arayanlar meY
cut lmamakla beraber her hangi ~ 
blleytı aapmak auretiyle ta1'hedllea 
ınlkdan ödemeyenler hakkmc!a ' 
nun mucibince çatqma mUkelle.tlJ'ltf 

(Devamı Sa. .ı sa. ~ de} 

Şimali Afrika cephelerinde durum 

Rommel kuvvetleri 
144 kilometre geriledi 

AMFRiKALILAR ŞiMALi AFRiKAYA BUYUK 
MiKTARDA · TAKViYE GONDERDiLER 

'• il • 

TRABLUS' 
GARB 

F 

,. ıoo~ 

Uby:ı ec;pbc.slnde 90ft \-azlyct ı;U.stcrlr bar ta 

Doğu cephesinde durum 

Merkez kesiminde 
muharebe şiddetlendi 
Stalingradın batısında çevrilen Alman 

tümenlerinin vaziyeti fenalaştı 
)fo'.iko\"a, 15 (A.A.) - C:l'hl"· lar buralarda. !:ok büyük önemıte 

den dün a~anı gelen ~.r telgr~. bir çok mcvzileli geri almtşlardır. 
fda, Sovyet kıta1arnun ı:imıı.1 bıı!ı Batı Kafkasya.da Kı:z:l ordu. Tu. 
cephesinde yani İlmen g6lu çev- apse kes:minde, Alır.anlar• stratc· 
resinde ön~li bi'r no'ktflyı işgal 1 !ik l>nt"m.le bir tepeden geri :ılmTŞ 
4 ttikleri bildiril.iyor. ve buradaki Alman dağ krtalarınr 

Şjc'ldetıi ~rşn,alar pU.skfirlmuşıUr 
l\lockova, 15 (A.A.) - Cephl"- (Devamı Sa • .ı Si1. ! de) 

len alınan telgra!lnra göre, bil-

i 
Un cephe boyunc·a çük şiidetlı 

çnrp-:şm.ı.lar yapılmaktadır. Alman 
'ar, uğradtkları sğTr kayıpları he-

• !.'aba kat:mnksız.t:'l durn•adan k1ll'
. ~ılık taarruzlar ynr..m:ıktadrrlar. 

Vakıt avukatının 
cevapları lStalin.,.rad cenup batnunda ve Al. 

manlann pek v te-rakki kaydet- 1 
tikleri Rijcv !:CVrtr.inde ina~h çar. 1 
pJlmalar wlroa gelmektedir. Rus- ._ __________ _. 

' 

) 

<Yansı 4 rtdJdeJ 

ispanya ve 
Portekizde 
Kabineler fevkalade 

içtimalar yapıyor 

il 

ın 

r•la 
J"-f i 
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I HARBiN iÇiNDEN: 

fi •en~vor ? K ) d • 
Cepbroden i::inli cönen İtalyan Japonların eğlenC:!lCti Sll!!'t:t h y a e nı a e a 1 r 

J!ker erinin en blıylik ~y.sı mahdut olduğu gibi okun r.ğ. da o 1ı· 
U..lu operaya., gidehlmcktır i<wi.v ~vın.:z er Ctuıısluk V~ l!lf'i ı 

nasıl ltalyan asl<erı 

O~erayıı. ka~ı gayet b\~yl·k za- Evlerinden , cepheye n a1iren Bir mUddet evv~ı. Fnzıl Alur.et ~ ra:an. 

1 
zel) Şiir tela.kkl!tinin o ccpt.l~, misaller }lııııel" 

\flan olan bil askerlerin daha mektup gelir; oıılu da a '"arla m Aykaç, Cumhuriyet li'Otunl:ır.n la ll<Jllıbund"l bu neticeleri veriyor, Hafta g:çmez ki, ajana ~ 
''opera,, iSD!ini i~itir işitnıcz yt.ız. rada mektep yazmak icin cevap Yalıya K-::nialc mensur knsid-elc-r hir Güvemli Şiiri xr.aht~m a:ı. aıın. rulıl ve . IC'ri şu veya bu reemltkette ~P 
Ieriuec büyı.\k bir tebessüm 'te- bck!e~zle . ~--azdı. Hatırladıt'lma göre, dcğcrlı dt anlarının iff!;ı.llı k.ıo:, ı cuenler tcnebi memle~t hesabına ~iı. 
Jirm~ktcdir. .Japon a • .,keri cephccle oldu~, caird~n bir "Ok rarr.:?lnr da zik- y K 1. · \çin Yah~·a Kemal .n lısliıbunda, tir ve bir kaç c:ısı:sun ıdıı:ıı .., • .. "' .;ey varsa o d:ı ahya cma ı, ~1- H t• .,.. 

Son zrur.:ındn, Duçerun arzı.:1i- kndıır !.stiralıatte ele kırnh iı;in öJ. retti. Şii.i her itib:ırlıı bir bi..ttin 
1 

. d ba ka hl bir • ,_.· la- .:•i:rcJe yapu:ır.da:Ci ımıarcnıiyct de, diğ ni haber verm,.sin. arp M 
k bu nı. tkfı ı "' cıa· h J rerın en !i g ,.e,.,ın ,. d" d ld. ' d 1 d' ı ol ceplı' le bir c;o ylA-.. sana r :ır ya.. meoe ı:na azu· ır telakki eden bir aınntkAra en a k v hil. tattrrmağn muvaffak ·~ _ ım :. o ugu tt•~~ ı • man ar, 11us arın oytıa 1K an r • ~ı~ 

rah Ye iz nli uk.:tleri eğlendinnck - Dimnnş 11:.iu tre - den ğrr g?len, bu tarzda yıırnn ikt bas yı 1 ~ .c • oarıı. goze ça'rpıcı ,:;r: unuyor Bu, siJ§.hın oynadı~ı rol kadnr rn~··~ 
d ·1- "J'- k J olamı,·acagulır. Buna ragınen hak ' t" -· k ,. l k ı · 1 . k J "e tcsı'rlı· oluyor. Umum·ı hıtrDıeı maksa lııo;; temsı .acr venne te u- !ar o sa gerektir. k .ı • lt kon'J§ul:ınuş ,.e ken fieç ıgı e.ırn: eri! e ıme erın u • ' 

ı .. r. u C k k Zamnr. znnun, Yahl·cı. Kemal 1~0:--adenn hçor ....... , ... n ..._'-·-ttirccek !anılış na vanncav & kJc.nr t~sır c- t'asusluk hikô.veleri aradan !eD~0 
Aym zamanda "1ülll Opera.. UZ e me hakkında hnssrusiyctc rr..lıst: ıııt 1 ısın e ek~-....-ı vubl.<>c"' ·a· cUvor. (Eur:ı.da , şiin:ı bU".lıniin. geçti~i hald.e bala c:ınlılığ.ı.oı .,.el' 

'"' k ... _ d d nadir sanat arlar< an ın ır. ,. • . d cl 1.1 1 . h " 1 B h rb· 1 
c.cne...i s'.3nat u:Izn a a' et et· yazılar, daha sar.h bir ifa.ie ılc, Bir ı::airi scvcr:z o:ı.ı:ruz Ona ı.;~ll ::YP. e t" • ı .' ~:ı ::ırme ~cvzu 21.Hıza er ı;ror. u a .. J 
ll.t'kt:dir Zarah J.~an ler"le Lıh karnesı" naın"ı ler'ı methiyelt'r okuruz. Bun4rıu, u- • ' . o dugunclın bu Ü!!l"P hususıyet - f'US}uk hikayt'leri i:im ~mr ne _t. 

! 
, ıl karşı hayranlık bcslenı. Bu:ı·ıtı . . ı' da . - d U''"i lı 1 -erv 

Yarlin ta. ya.de. bir kaQ teme mumi.vetle. maksadı ~iri a.• Jat-
1

• h 
1 

bi k ..... _ 1 ıerını mısra ar goHenncı:e mec- nr m .... ~. eyccan ı ve ... ma um \"C me'.: u l' ro ~~ucı• e-
vermişlcrdir. Seyahatlerde ne muamele mnk olduğa hnlde. mnktıleyi ynza- . d ş . h g'd Iı bur kztıyon:m) . h olacak.. ~ 

ltalyada da a!'keıkri eğlendir- nın ~air hakkınrtaki dcygulanndacı rı va: b~ ';:-ır ru:ı-:::;ıtJı.a 1
• t' ı .. ~2.nbnlun öy1erlir tıahnrı Yalnız şu kadar var lr! caııu ,. 

m•ll ic:in bir te!Skılat vardır B4 olacağı \esbtt edildi b:ı.~ka bir şey ünde elmc.z. Yahya ~eykl~~d • .. t'~ bir .,. ~~d g~~e- !lir a 1j:' niln er ·ıı ll~!nahl< cok defa fayda yer'ne 7arar '.13.:ır 
m1le,se"'elcr Nıfpol !uin, Roman r., Ankara 15 (l'akıt muhrıbirindenJ K ld . k d' . . Ct' ~ Ba.r ~zcl h :e ı cı· nr. 2~· ( Ercn<i'vıınde bahnr) ıiriyor. Meşhur Alp Anılıın, ı ~. ,1,. \ ' i cma e, bu:z.."lt en ıııın ·n mev- ml! .. tır ınn•ne ey evv•. a ~ıırı- . ı . · . 

0 
. . •. k" ... :r 

Fl ·"fil.. .. ı - . ıcaret cklllel , "hüktimetçe ek- bil ,.. " · ""' - :.\t hl lill 1 · t .., \•a ıt ,,. oransantn, ,,, ı uno11un -,aş ıca zu ol:ı ı e~bi hiç bil" liCY yokmuş . ··--ıı.,u ckl' ...ıı ld' • z n.p... rı ~ er ,.e senan en ar rn:v tııne geç lol • .tr 
~ al d ı · b ı ak mek ve ekmeklik huhubnt vcsair ib nın °•ı.,_, yapU!t, 1 1 .:ı ... ı:c ır. · k · ''e te"kilatrr.ı JAih-elJn.i•, veıirl "~. uin arın a Y"r eşmış u unm - gı i. Ve bir ~oklarına gOTt' but Un &il- • ' . J;ııt.t: ı o ın •. "' -; c. ,. #• 
tadr.-Iar. eşyo ''e maddelerin dağıtılmasın:ı znman·mızdaki t-"t.:.DtttkA.rlar hak .

1
.k •- b el •• , 1 n 'elliruııı o rüya ıluıuyıır ycrlı· z:unti!mülk Eet~bini sort.lu'u 

de • • ı -ı- '- ı dair tolimalnanıe,, şümulüne giren • :re ı eenııt ..... • un an, şeKı .ı c • ı ı b •-· t Cephe n ı:nn i f' ......... u.-er •r kındaki hUkmUn tt-nkidi o'acagı ilsl\ıp ve edarlan ibarett·r y,ıhya. 
1

• yer nr e .• ). man şu ceva r aı.ııı."'f ı: ~ 
tarih! bin!llarda toplansın §Dhceer dc!ıişmcz gelirliler le bunlann besle· l akik"!.tini. malfı.."Iı ve kle,,ik haki Kemal ce ba ~ika~ kı..~en ış- \ ' •cQmış rıız "-Ben böyle lıir mf'mur t dl 
Jerl gözden geçim:ekte yorgun"uk- dikleri kimselere verilmekte olan kati göz 8nUndc tuta.rak, ondan tiril< edenlerden olduğu idn <Ser- B.ıl•tun · Konu511rl•c11 dalın bir dllhi ets...'"'111 hana hakf!taten t'"' 
Jannı \'e kederlerini unutma.kıs- ekmek knrtlıırmı kullanılmasınd:ı b."lh.solunamnz mı?.. Bu kita.pnı lerloin yap"SJna çok itina t:l~r. k~rre j!ıiı .. Jrlin.. olanlar ona hiç eh~miyet ,., 
dtrlar. ha~ıı .olan b:ııı tercerllilleri lznle §:tir ne ya.pmn.k "stiyor?,, Her şii· Halide.- Edip bu cepheden onu Jo. ı~tanbulu duydum tfahn bir 

1 

mczler: !:Unkll dcğnıluklnno• ~ 
Libyada bulu!lon İtalyan as.lcer- etmek üzere hazır1tı :hlh bir tamimi rinin int:5an bir h!ı.~ olau sa- se Meria de Here~ia ile kıyas et- kerrc ~e-;iude. .. bana gU\·cnirler. DiişmRu!an .. jjt 

!erine her ay b.ir koli g6ndcr'Imek- valiliklere göndermiştir. Bu tamime natkAr niçin deim:ı mi sbet ve na- tıgi gıbi, P.ıza Tevfik de P~rııa. (Bir tepe1e~) onu para ile da!ına satı~ ıl•~-
tertir. Bundnn başkn busu!! sine- göre: diren aleyhte bUkllmleri davet e- ssien'ler:n bizde e!l mfikerur.di ''ir:ınei cihanda ne ~ız ne lcr. Uinaenaleyh bu aı •"' " 
ma otomibtlleri ile çölde bulur.an 1 - Deftişmez ıtellrlllerdcn dai~ eliyor?.. bendeyiz. dostl:ı.rımdan fena, diıtmanlı. fi 
ıtaJ"an , ... ~·--'e..:nc --~ı -n·-" ı ı le ti .,.,.ğ • " • • • " ı ~aymıştı (Ruşen F°§ref, rliyorJ .ır (H'"-· ı" ıle ••a•"•J dan ; .... ,. ha'--r "'•tirebllirler. İfl_j 

, ...... -.a- ·~ oc;i>: .... .,....._ m o nro nfle rcf.:fnden ııyrı :rer e s:. erçı, t1:ı:rın "rııçm i o maz kı. 152.hlfc . 149 ve 183). Blnaetı· ,...., ., "' • ., ll'C' ı:ı .._,.. 

glS!ten1mcktedir. oturnnlnrn tollmntnomeve tı)'$rnn Ancak, Md scl~rin bi:-birinden dn- nleyh, or.un şekle olan itin: sı, ti- .\mm:ı yine hi'cranb K_eml\.l nn· fena sözle~ ok P.bi.dir, het'Si )idi' 
İtalyan aı-kerleri bUtün eğ~n- şelcfldc glinı1erl1Pn l"kmek korllnrı ğucu :nahiyeti, şiirin tle nisbeten 'izliği ötcdenberi r.l::!.lüm bir ha- tlı:;mı nfet etmene 1hıle bır& ..... ah~t rf•d~ ce yrt';t>rinc t'sa~ fiyaun J6r~t~ bıık s:ıhlnlerl tnrorınrlırn hulıını'lıılc· !.zahın·. hwwsi'e rJçin değil, fakııt kiknttir. Yahya Krm:ıli Viz~ 1>ev. B~ğ!arb::ı~JJL"Il ı,oncası lı,r rosnıa Ra ımret e, ~ayrı ı~tıya 0..,-.ıı 

b!rlni Vt"rcrek eireb·Jmektdirler. len yerdi' en valnn htll'diyc claire- r.r.sıl fal'lunda olmadan sö~·lediği- ·liren ve ötcdenbctı J!lalfım o'en hu ci\"ıındrr.. 1 <l?s.U:ınms te''<ccühliın ıı7• 'tJIJ' 
Bilhns..,~ atatla..--de. rıek büytık as. !rlne T'b:e eltfrllmek ııcrth.·le mute - ni anr.ı.tması itıbarile, mümkün n .. (Um'-füt .... vn•frnıia u,a:zcl) g.ıbı. dll,manlanına karıı da~ ı:t:\il ·tin2.st. onun ~"r trhı.kJ..ısıııt' ~ .... " 1., ..... 
lrer kafileleri gl\ze çarpmakt&dır. ber olnroktır. kılar. tll-i olduğu için ~iir telak.kiııinin Mahric• b.'\5}ayan gtderel< blrin ~;' ıt~at , .• mu~.ahb~t 11

;-' wı * 
Çö1'1en gelen ~erler, Amhro • 2 - Bir ~ehirdcn tliAf'r şehre re~ ŞUphesiz. Yahya Kemali, hem· h h • . n ö n d • ice~ g m, unun ne ıcesı o " _.,,, 

Y ~u- T • ,,_ 1 1 1 •-ak bo 1 u cep esını g z n n c t'.l ac.a. - ı1o!ıtlanmdnn m1dırum "• dUr-zcyan~. uv~n~w:ı, orıno gır•i mel} mt veya rfüter !!ôeherıll'r]I' muvakh- zaın:m an:ıa an awu , ş >ir e- tız (Knrlriye ıazc!) ilh ... 
lıur futbol tak:mtar.nı 9C')'l"etrnck. ten ı.tltlen ıidfümcz ı.tc-llrliJerin 1'11'" ıne-ktir. Ziro onlar, ştl."i. nıUte.o.~- o' " I' _u. t '· ·1'· Yah ... "i! K"malin il.s!u"' hususiv. e· larım)a muhnt kalac"tım" tİ' 
l __.. _,._ k du -•· d--- . i . d 1 ~ • • na fure ş ır evvCUI, IPAl ı 1\ ,, .. Ca.sı.ısluğun ix'tan menfi 11;;• 
e l""'1A ~~ ZC'V y:m<=ta u..u:. rinrlf'kl ekmclc hrtlıırı hıılıınil\ıkh· c t sebeplerle bız en f10!t uaha ıyı bt· tlk · 1 rd t .. ;;r; ti y tı' valnrz •ı·ı·,.ıe..:nın· s•• ~henaın -ıy ~aır t c C• ••Usu gı • a. · .,, •· · • '" "' ~ • ce]!"r verdi~·n ... bft§ka blr t 5 

Aynca, Atrika.<b bulunan ı _ n v,.rrle en vp1'10 hı>lril'v" tl,,:rr- anlar ve t:ıdarlnr. Mccı-:·a. Nunıl- zılnı:ı defil. terennüm tclilen bir de V! kelimclcri'lin. edam:ım matı- mis-al: - '" • ' 
talyan as'kerkrine Ur ay ibir Jli- slnt1ro vize ve 'kontrol eflirilrlllrten lah Ata~. Ahsıct Hı!mı\i ilh .. gil;t rserdlr. Bu k2naatinl. tıiirlcrinin remiyefnd: değildir: cı.ll'l"'e lt•ırıı. BUyllk Tii:'k kumandanı ~ 
ilik gönderilme-ktedir. H~r asker, sonra lcnlo<"aklan mMı'elc mOnh:ı~ m1thdut bazı s:ınatkdr ~·ara.tı· ne~!':'dihr.cden c;ok evvel aft!dım lu..~ımtın. but!ün te-rke11ilmi3 oUu- rUY""'. 

b i,....... · "--'--- str olnııı'k flzne kenitll-lne "rl~:c;. h~h kim•elcr, hatta ke-r:iilerind e - • &... kit h ı· d h mı halde eski :l&tan'ıulun •n ,..,ı· - Çin ordull\n üzerine yü ;.ı.,.tf u il ıc:..a.-ı;a annesı. IJU.lh..,, veya ... l< ~ıa yayın. ..... ; ap a ın e e- - ' .,. Cin to1'1rak?umı ınllbim 'eıı».:.,.. 
evdifi ltr in.sanın konuşmasını mez ~f'llrJilere mııhms mm·ıı kkn• Yeniı:!en birer Yahya c:nınl ih.!a ni!ı top]anmıım•§ bulunmıtsı ni. ı:el rep!'ı~lerinden bfri~i tet-Jıil c- : • . ~al etmi•, her maniı' kırftra!ı JP,;. 

d• ı· -uı.- k _ .. u ekmE'k korlı,, -rfle .. •·ıır. 71fı...,,1tlt,.,t ctmişl~rdir. Bu itibarla. gc~cn nes.. b~, et onlan oku\"'"'ta Va'-\•a 1\e den ifade cekfllerı"nin. hazı kelime- ... " ıor ın IYcuume tc-uir. .... '-" • ... • M d · • .. _ " · • • " ıııafelt'r _\•utl:\uı:tu. Çin impar•1 .Jt 
~kmek kortlrırın1n verfl..,pc:ine mn- le hi!&p etmıyonnn. aksa ım, rralin g&;t~rdiği hı.:.su!! muv:ıffa- leri bu~n k.3ybtttikleri m:ı ııada ., da rr 

Bu p{lAklar, ~riya fil cUmıe- 'krıbll nsıl elrm"k kartındıın rnnvıılt~ ~airj vecidli bir B'.ırette ~ven ve kiyet ve erta. isbat:ı yeter 'Bıırn- kullanmr..!IDtn d::ı onun Usllıbunu Şanside Ta-Tı:m-Fu cıvann Or<J" 
3'i llıtiva etm.ekte-:Jir: kat elemek kartı frl1n ve ıutertl ı-:ı. tfa'm?. anlıwışsrz"1ı:, c~hil ~lbi is- er·~leyh, oiirln bu tı.rv.ta r öri.:len ruz~ll~tiren unsur'ar ol•luğuna \'!diye k~.mt11 °1

an Tllrk ,, .. 
- Annen knnuşuyor .. tyfyim.. dar kupon ~itecek \'e imhıı eıHJe- natlarm yUkU altmcb, Furnlinin ve dilşünülrn bir ~ser olmadan l!'l?.nryoruz. glıhına ca.~ıa·ar gönderdi ~t s•~ 

Sen nasilsmf •• RtıtUn ai'e efradı tabirlle ''hncll" olan ı:ocuklara, cuma ::eı,:med!:ı önce onlarill 
ctr fnndo. yer alını, buhın~10r ve cekllr. 'Muvnkkat ıı;oyoh:ıtın uznmooıı {!enç nesle, vecidlerini boz::r.3dan kuevYt~!_: bilr 1.'lt>S Mdisesli 9e1<l!ndc, \ R J f' 1 ıne1erini bekledi. 1-
«ana busel~rint ~nıterlyorlar. hnllnd~ avnı şelrflde murımeleye potları hakkında <!l\ş!lnrlUklt>rimi 'AkJ. Ul. ~~.~Ya _ıcl!tin o .ı;ıac.sı.;ı te· eçe ıyat arı Mete or<lı:~iıa pek az ~~ 

Bu s-rnda plAkta bir buse ı:ıapır. devam olunacaktır. s5vlemektir (Nurullah Ata<; rc"ki . . ııır, ~urtennı bu Yf\l• a ı~IC"me- ı Şeker ttyatıaruun artması llzerlne ı:etirmiııı, hast:ılıtr;a c;artırtarı ' 
tm işitilmektedir. lfümmsuz bfr c.'ıemmiyet atfe·lc- ~ı:-ıc nıııle olmu~t1ır. reçel yapao ve satan mUrsaeııelerln du=mu·· asıl askerini upa ~ tlt 

1apon e!llkerl nurl eıte11iyor!. tngiftere Cezayirde bir h
0

&f re-k 0 ZAhir GDve'!llH k~ndir.ı l!lntt- Eserlerinin epik tar1. laki l:ir ~le reçeı t yaqarma futa zam yaptık. sız ver'.~rc çekerek $:'lklinnı.ştr :r. 
J'apon ~ke-:inin zevklc-rt pek konsolosluk ihdas etti ta zannediyor Halbuki gaz~te sU- kaı:ır.:n da bariz ccph~!it! l t cı:kll ı -ar: hakkında §!kP. et ler vapıımı§tır, i caew ':ırt, Tilrk kuvvetlerinin~ 

basittir. Lf>ndra, l& (A.A.) - Röy•er !ljar tunıq-mda rlers 've.ir g'bi ma.kale erien lirizm, dilşiln<"e ı:, C1Jıi·Jğu • Bu flkA.yetıer bilhassa aekerin u. fa tutacak kuvvt.tte olınad~~-~ 
Ev""! h.inli daner d&n~z ilk ya.. • "'ltıı öğrend ğtne gö ... tn~llz :ınko yaz•' 1ar.·• derdi. Bunu ll\'l:trh.. kadar. sesle c1e aıakalı bi'l" lirizm. cuz ı:amanmda çıkan ıneyvalıı.r)a ya. !)Öyleı!iklcti \Uk.it hUkUmda't ~ 

paca~ (ICY sıcak bir banyo yap. .neti Cezaylrde bir ba<Jkonırııosıuıc ~., Yftrak ırt:tU~onıın ve hattrr.tıft yel. rtir. İlk şarkıfann~n . ı;ra1elter;n. p•lan reçeller etrııtmda toplanmak. inanın~ ve en giivendi~ eP~ 
maktrr. Ja'9!'n aakeTi de RU8 aske.. t1u etm!etlr. Pek )'8«1nda Kauıolan. micken, aETt g"tzet~ okuyuc~unun cbn &on nıbat'crlne ka !ar iıep!İn• tac!.ır. tarından Liyeo-JUm'i g1'pı1~.t 
rl A'ibi bu b<lnyoludan pt-k ço« 1 kR ~ Rab:ıtda da ko"aolosluklar lru - ı?t>nc;ler o"clufunu iearet edivorum. de (\'Ve!! l fr mıı~iki hir !• t- rr.ıı. Belediye bu gtbi reçellm1.n fiyatla. r.iyeo-Km ar ıamanda ha1'~f 
ha"'fanmaktadır. ""lllacaktır. Makt~d-ın kimseye <'lers falAn an- Filıi.cııi ~öze ~?"NJ'. He•w·.ır!c, seıı- n tlzertnde btıhaııaa Wt~erinl sık. öğrendi. M~tenin tir JıHe t•~111 

J '11:ıtırmaktadit', Glz!I olarak bu mev • ld ıı.. .,,_ i t .. P.J')OU Mkerl oyuna pek <!11ş. tatmak de3il. sade~e Yahya Kc- t~n SC!e, heceden hec• 1e in~ikal. etmıı o U6lJnU, ı... tn.re .... t 
Ş vıııarıa yapılan reÇellerl aatanl&r da • .n • • .: 1..J ıı· ı. '11 " 

kUndUr. an"hayda tehhke i•arcti mııl~e bir ~ôklannın ,rörmcdiği deki "s .. hli mUmtt-ni'' c!iyrc·~imiı ''"" ,.ırm.i uın mı•ıı ım o.Jaen~ 
,.,.._,_ cı \' flddeUo cez:alandınlacaklımSır. h b 1 d a.. ...a 
... UAll.t para r~ cvnanmayan o. çunıc-ng, 13 <AA.) - 1937 f§gatıı, ve görmek ist~met'iği 'hnzı :ıokta- ko1avlt'k. u~·n bir ~ntwn:ınm ne- cuma mr u un lls~nu ., ;/ 

yunlan ten..ih etm<'lktedir. df'nberl Şıınghayda Ok defa olııral< lan hı:ıtrrlatmPktn-). t'('e!!i':l:r. Yalnrz bu fizıw•lı ~ik ko- ----0-- İmparator bu haberlere tnıfl ,_,. 
Btı oyunlar arasmcb .. G<',. fmıf l -01' btr ha.va tehllk"•I tşarett vertı Mecmua'ım nldumı kndar. g1ln- hvhk dcfil. f:!kat, telMfn: esn;:. Alman hücumbotları üç Ve Tıiveo-Kim't haııaetU~i, 1 .. 

"Verilen f'>yuna Adeta bııı,"Tlrrlnr. n:iştır. lfl'lt .... zr t"lcri f1e dikkatle olnıvan E-m-!"..k; muJ:t,.ltf tnntar rla tıım vapur batırmı,lar sındıın da bUtün kuvvetleri fle 
"Oo" oyun~•. 360 hMellk bir ~a- t:>~rıbem~en .biri nir J"'iln ":Niç'n m., nasi'e aherıkt:ır 'aur"'lİ\"Ü) Bt>rlin 15 Cı\ .\.) - 'ııııan hUeum cuma geçti. ~ 
ma tahta!'Jn('ta oynanan lıir hü- Albn fiyatı y,..hya Kemn'i bu ~c1ar ı::eviyo- dür Gere'k H\fr.f a?ı~k . ı?Nek ritm, ootıan blr tnglljz vap:ır kat lt'1l•10 İmparatcr Kaolo'nun ktJV\"t 1'1 
eum ovunudur. ruz. onrta herkesin ho111una J!i"ftn "nım tıiirlerlnrl• her tti•'il una· h•Jeum ederek muva•falclyl'tll nt-tlC". yU7 yimı.j bin dei!il de dlSrt , 

nu ~yıın•t:ın l-~ıtk.'\ Janrn 8!'- AJtm fiyatları dll~mekte devam ne vnr? .. rlivc Sllrdu. Kenrlisi"e fiİ"ı1en heır tUrl!\ sinımn'tı\n l!- 1er eJde etmişlerdir. l'opyeknn 9000 bin Tilrk a..,keri kaT'Şts1nı!n ıcııl~, 
lrer1~ vakit bul':!'ttkı:a ~reş ya- etmektedir. DUn bir Rl'§S.dlye altını. Y ?-va !{en:nl hnkkmna, onun gil. 1.ılk~. İmal~lninin yerinı'le Juıl- toı.l!Ato tutarında 8 vapur batırılm~. ca ne yao:ı.~ğını retırdı \'C biG 
J'l.r1ar: lbu ı!por da!mf cğbleelt'rl- nm fjyatı 28 lira 75 kunıg , kU1Qe altı. , :rellikl~Ji:ıj belirte~ t•k es•r taV'd- Ja~·lml!<ıT bu itiııanrn muvııfrak 2 vnpur da torplllc \'1r hllRllra uğ'fa feY yapamaıJ:ı, ~ 
ı>I t""'kn etmekteı'lir. nrn bir gram flyııtı ıae 400 kuruştu Ve C',ı .. !'Ylf'ı'I:,.,., ~;n o]rh·P.·•m hir ,, .... ;~el,.-~;r <Vıı.et. v~,,;,.rrf\ .. ":>- 1 f ılmıştrr N; ,,,.._; ..A ,.#'f'f, 
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Lise tahsilini henüz bitirmiş olan 
Kimüranm baba evinde bat kö,ede yeri 
vardır; fakat babaıına muhtaç olmadan 
f&!amak ve iyi ya§amak kudretini veren 
oldukça ehemmiyetli bir irat bıtakmıf o• 
lan anneciğinin ölümü ac:ısmı unutmak 
için, Kamüran, genç ya!ta Beyoğlu alem· 
ferine dalmakta adeta acele etmiıtir; bu• 
nun için de Kadıköyündeki baba evine 
ancak ara sıra, bir kaç gün ii:ıt üste uyu
yup yorgunluk dinlendirmek için uğrar 
ve ba§ka akıamlar, kendi k1:n:i1sine ve 
yalmz yatmak imkanlarını bulabilirse, 
Keklik aokağındaki pansiyonun ela. kalır; 
iısiz güçsüz demesinler diye üniversi)'eye 
yazılmı§tır; gerçe yüksek tah5!Jini Avru
pa gehirlerinden birindt" ya~..nak daha 
cazibeli olacaktır, fakat dünya vaziye• 
tinin geçirdiği kararsızlıklar şimdilik o• 
nu lsto.nbula ba~Jamıt bulun11yor. 

Küçüklüğünde eve alınmış olan ti
tiz, sinirli, yaşlı Franaız mürebb;ye Ka• 
müranı hayli hırpalamış ve bilhassa canı• 
nı pek fazla ~.ıkmı§ clmakla beraber 
ona Fransızca:v1 denile~ilir ki eksiksiz 
öğretmi~ti; delikanlı oldt•k".a geni, bir 
,ekild-e bald :n o!duğu bı1 dili, hazan 1!ös• 
terlı alsun dive okttVl.'n ya?.ma'~ <:ih; Wks 
i"l~rde de kulle!'rr, felrat onun bu ecnebi 
dilden asıl büyük kazancı ba§ke.dır. 
Dünyanın dört bucağından lstanbııla ge• 
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len ecnebi kanın~arile tanı§mnk ve onla,.. 
dan pek çoğu ilP samimi bir mahremiyet 
içinde dü§üp k~lkmak imkanlarını bu gü• 
zel ahenkli, ka\ıksız, pürüzsüı, berrak 
bir musikiye beı1zeyen Fransıı.:ca !ayesin• 
de bulur. 

Ali§ tünelden yukarıya çıkarak yaban· 
c.:• dillerde kita11lar ve mecmualar satan 
iki sıralı dükkanların önünden geçip şe• 
kerci Lebon'un vitrini onune gelince
durakladı ve camdan iç-eriye baktı; bir 
gün önce tanı~tığı genç arkada~ı sokak• 
ten geçenlerin kolaylıkla görebilecekleri 
şekilde, vitrine yakın bir yerde oturmuf, 
bir kitabın sayf el erini dikkatle açıyordu. 
Görenler hiç ~üphesiz ayni §eyi dü~üne• 
c~klerdi: Lüks bir pastahanede oturdu" 
ğuna gere kibar. kitap okuc!uğuua göre 
kafalı, i. le gö:ıl-:: görülüyor it\ güzel ve 
yakı~ı!dı bir genç! 

Alil' de ayn: dfüi~·ncenin tcı~ri ahın• 
da, yeni arhadaşına kar§ı sempati duy• 
gulnriyle dolu pastahanenin kt.pu:ını a• 
çara 1, • r.eriye gİ! <li. 

Kıimüran, onu kiber o!,,... ~a, de.ha 
clo;Trııt:u J-=1>ar görünnı. .. ~e bHh'll'sa i'.ina 
dt•;;i b .... 11; olacl'l_k ~e!cilde miil:J,,l~~alı bir 
n-e~tıketle karc:ıladr; rıı-vını söylemek iç;n 
A.ti .. in ,... ... 1T.e:l;n: helde'lli"t;: garşnna e 
mir verirken arkrıdaşınm etraCa bakmak
ta olduğunu farkederck: 

- Henüz tenha .•• Ded\, fakat mon• 
fU, elbette bilirsıniz, saat beşle yedi ara• 
tunda mond ouradadır j btraz !Onra en 
güzel ve tık ka,:ınların fU mclıalarda o• 
ınuz omuza den:lecek tekilde, tık!ııo tık• 
hm bir kalabalık içinde yer almış olduk"' 
lılrını görecekıini~. Elbette buraya geli• 
yorsunuzdur, aerçe ıizinle dah~ evvel 
kartılaıamadık, kalaba.lıktıuı olacak .•. 
Ben aktam çayımı daima buradıt içerim. 

Kamüranın ıözlerinde na7ik görün'" 
meğe gayre\ eden bir hal olma:nclkla be• 
raber "ben her zaman buradayım, ı\zi 
bir kere bile göremedim. zengin bir aile• 
nin çocuğusunuz; böyle yerlere devam 
etmeniz lazım; niçin ihmal ediyorsU" 
nuz?" demek iıteyen bir ınana vardı. Alit 
Lebon toplantıla.rının töhretia1 duymuş 
olmakla beraber o zamana kadar buraya 
gelmemi~ti; aıkıldı, önce cevap vermek 
istemedi, ıonra niçin ve na,:I o!duğunu 
bilmeden ağzından fU sözler çrkıverd~: 

- Bazı alu.amlar ben de geliyorum; 
hakikaten güzei kadınlar var. Sonra kib• 
riti yaL"Dlak için acele etmiyerek garso• 
nun ko§UP kibrit çakmasına fırs:ıt verdi, 
kendisi de bir ııgara alıp bir nefes çek• 
tikten sonra: 

- Ah, monşer, gUzel kadm her verde 
bulunur, dedi, fakat ıivinmesini bilen, 
renk ahengine vakıf, bilhassa oturup kal-

kı§ında, jeı\lerinde, maniyer1erinde her' 
kesten farklı, ruümtaz, yükı~k ve aail bit 
eda bulunan kaaınlar beni mahveder. 1t• 
le böylesini bnL.'"Dak her zaman için mürrı• 
kündeğildir. Bu cinsten bir senç kız bili' 
yorum ki haftaum muayyen günlerinde 
annesi ve. bahMı ile birlikte gelip fU köti' 
de oturuyor ve e:trafında gezdird:ti 111•• 
nevi hava ile bütün salonu ve bPni, icİ• 
dostunuzun ıu tecrübeli, görmüı geçi?" 
nıİf, fakat bir ti.rlü ih!.iyarlarnamıt kalb1' 

ni perişan ediyor... Elbet aiz de görmiit 
ve fiiphesiz \:es.n altında kalmıtsınızdır; 
zira gören bir göz, aniayan bir ruh .,, 
çarpan bir ka'D icin ba§ka türlii olmalı 
mevzubah, değildir. 

Aliş daha fazla 11kdd1 ~f!. 
- Bilmem nasıl olmuş, ~iki benirtl 

geldiğim günlere- tesadüf etmt:mistir f•ı-
1 d d w•ı• .ttn a egı ım ... 

Diye kekeledi. 
- Gelin;z:, rica ederim, onun 1:iur•• 

ya geldiği günler geliniz; hafta içind~ 
Je uğradığı oluyor. fakat cuma'1eıilef1 
aile mutlaka buradadır; hll cumarteıf• 
h=thassa J{elinİ7: onu g5rünüT; takdirde. 
hayranlıkla, adeti a-.k ve perestişle on• 
bakını:ı ve dostımuz Kamür•uıın nuıl ;.,· 
cc ve müıteın!. bir zevk ıahihi nlrhığurı&I 
\t:ılim etmekte gecikmiveceksiniz ~ 

(Devamı vor) 
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Denizlerdeki manzara 
,... ................. ... , 
&q harbin deni• muhareb'elerini üç ıafhada mütalea 
:::"•k mümkündür. Bu üç ıafhada en miihim rolü hava 
oveılerinin deniz kuvvetfo, ı ile iıbirliği teıkil ediyor 

~ŞEHi~ HAB~~LE.~i tl§ . . ' 

Memurlara şe k er 
tevziine başlanıyor 

Yazan : !adr! 
1 

nuı;-unden itıbare.'\ dul. yctUm ve mlitıkatdlerl9 ı:n.emurlara ekmek 
lutmeleriyJ .. feker dafttılma:a ba~ıanncaktır. ........................... ~ 

1 l stanbul Vilayetinden tebliğ edilmi§tir: ERTEM 
LMAN nıenıbalannıu setıcn geıni zayia+ı m:alrlı. 'F kıtl l1l;t ha
lt ay i~'İo.de tmtınlan miıt- reketleri ha layııı da Hu ~rduları 

lıl:' l'tmilerj hakkımla \'erd~lcri ~arka dogr•ı geri atıldıkı:n tasarrıı l 
~ epey mühi.ındlr. ıı ay edilen tnyyııre filoları ınllttefik 

de 8 milyon ton gc.mı hatmi- zemilerini a\·laınıık husu anılft fa
• l:'ine bu membalımn bildir- ııliyetc e\1 cdildı nu rıl yaı ay-

~ 
göre miıttefilder ancak ha- l:uım.Ja Al>denlz t.ovlarıııcln da blr 

tunilerln yiı:zdc Jnrk bes ni . m~dcl~ cezir ha,,ıl o'l<lu. fııgdiz ge· 
de yeni gemi in a etmekte- mılerı ot b \lulenizdeıı itahn 7:İ· 

1tt Bu harpte deniz nnicadeJesi ynde ç.~kilıııek mcrburiyctin::le kııl. 
l~Jı ehemmiyetli bir meu:u rlı. lıı .. ili:ı filosunun İskencfeıi"e• 
el n.lıru:ıı~tır. ~e doj;nı Çckiltlif;i ı:lll'\1er ıle '"~ıi. 

k.~a için 1914. • 1918 har- :ret bn seJdlılr leli. l'ııl•at ' longo· 
~ Yegine mağlubiyet 15e1Jıel.ıi m.pri ordu-,uıııın ileri hareketi de

d'!'· Harlı~ hazırlan~ mese- I ~.1z. \'e. ha~a lmn-etlcıinin işbirli. 
laıağlUbl)olin acıı;ı babı<t mev• gı ıle ınl1:1:;;3f etH. 
Olduğıı :uuı:uuılıırda )eııilnıesi Şİ'm3li Afrikn 1ıarr1keti i e gcıni
tQ ilk <lilşnıan ablo'ka telii.k- lerle ha,·a ?,U\ \'ct'rri nru-.ııırlal\ı 

tdiiın· tir. Bunun yıkmak İCl'n lsbirli!?inin fiili bir O·eri cılııı.1 .. . 
ttir(U \ıtsıtaya 1.ıa \11nılmus. 1 tur. Şimali Urit·a h:ıtcl•cti lın~lar 
·.~defa menıle'ketln maka\e. haslamar. mih\('r den;z 'e lıaHı 

· i t.lhsal kudretini tok 1.-U\"\ etleri claJt:\ l\0 <.ir hi'r ~kilde , , . r .. 
. nı ıoğaltmnk ablaknyı yen- I "ım:ı .~ .. f~kıı \ c atlaııtlk öoylurııı. 

le rb olarak kabut edil- <lıı gowktül,.r, 
•Bundan ısoııra fiı1i bir u- S İMAl't ,\~r~ka . \ ,rupa~·n 

fi abluka hattını pa.rçabımak 1 ~ atJ:ınıak ıÇın bır lı~·aıııa1\-
~ tedbirler <liı ~ü_ınıu ttir. hr. Diııa~rınle~ll mutteltklerin bıı 
~in l:>~danbcrı mıh\'~r de- mu\'aff:ıl-ıyctlııe ınp,ni ol nıııl< kin 

etlen ablukada gedik aÇ· onlıırın deniz :rnll:uını ı. .. ıımcli liı. 
llltinıktln olunıa dilJJma.nı nb. zımdır. 
~ ic!ne oklnak ic:ıin fa, Dioı:.er taraftnn lnolltet'e)i aç 

"' geomı tir. . bırakmak, lnr;llteN!yc gelen nıaJ. 
ltç bakandan denız. m?h~l'ebe. Zl'mc T'e asker miktarını ıvaltmn1' 

a.,.._ _ayn 1:f.ha geı,ı!rmı lır. Bu d~ bn denir. ,.e hn.' a kuwctlcri. 
~;ıanın dıkkntc ln;>ık bu u"i- nın csnslr Ynzifclcriilir 

• vardır •• Birinci al fa, Al- Jrarlıirı hu iiriiııl'it '.,nrh 
l.,.'VI lugılterc 'C Pr.m n ile ~iıldotli Lir iJan•e • d t 1 n 

1 ~~ l""' t.ft-- 1 w • ~ .,. '<O •ın c n uıımaı.\. 
.,_~1'l~-u. im undugu de\ırlc tn<'hr l\larc" .. ı ~ım..,,a.. ~ · 
-nıt: ' " "' ' ._.,,.ın hl1 l "Al"et 

lJ · • . . ettiği deniz harJlfNi \.nnlımlır 

1 
ı - Meıuı.r "t: mliatahdemlerle dul , y~tlm ve m!ltekaltlerln kAmuıUeY' 

veı iıı .... bkaklsrı jr, n nUtuıı ba§ına. )'aprtncak 500 ı;ram şeker tevziatı t.t.an 

1 
buı memurı:ır ıı t hlA.k kooperatlfı nMıuna semtıer-i &§ağıda gö.<ıterllen b&. 
yil•rcc lcra l)!:. nacaktır. 

2 - Alnltal:lısr elle: nde bulunan okmek kartlarını bu bayHere ibraz 
edo~E:k kartıan;ı sol u.st kö:cıalnl teşkil eekn (l.B. ekmek ka.rtı ikinciteorin 
bjr<.nclk!hıun \ :t'-'\ ı(;S n j ~11.§tyan mUBtat~ln t evdll mukabilinde alacak!tı.rdır 

3 - Koo~ıe . alif dağ'tma işıru 1.n t lzar ve izdlhaına meydan vermemek 
ıç·rt rtcser. yapıl:ı.ı.ağı g:bi daire Vtı :mües8e80ler de vill!.~t makamının 

.ınil.sandeSile memurlarının 1stihkaklanoı mutemetler! vıuırtasile aldırabU;r 
ler. Şu kadar ki ek mek kaıtıarından ke3ılen mustatiHn toplanarak yüur ve 
eıtışe r paftalar haUnde kooperatife tevdtı ıcabeder. 

• - Lağıt.na merkezleri vaıııtasile peraken<ie olarak kese kA.ğıUan 
lc:tn•1~ arıed;h:cok keııme şekerlerin ~1Jt1' kUoeu 15:> kuruştur. 

5 - ı .. 0011erıı.tit tarafından muteı.netlere b~ aaııdıktaıı apğı o}mamak 
tıuıe doğrudan doğnıya teıılim edllecok oekerlenn beher kilom 150 kuru§ 
üzerinden hcsnı:- cı:mecektir. Bu kabil rekcrJerin bedeli 155 kunı~u geçme. 
n.ck ilıcre ılgilı cJalreler\!c tesbit Te tovı-.'ııttn bunlar tarafından yapılabL 
lt:ceği teblığ olunıır-. 

l - Kdzım Ye Menmet kar-de~ler- (HJıll ıoker Fab. Satıı 
Tslıtakale No. { 97) 

!'- Hafız Mustafa .Mahdumu Cemil Bah~kapı 

mağauaı) 

~ - Selim Kantmen ıekercl, 
~ - Rıza Uygur: şel{erc: . 

5 - Hilmi Sel oekercl, 
6 - I<~aik Başaran ııckercl? 

7 - ~cep Funda Laleli pazarı, 

S - HUmU Tunçbilek tekerci: 
~ - Ahmet Fikri ıekerci: 

:: Cı - 1.small Hakkı: ıekerei: 
, t - Tahsin Teke: Şek rci: 
1?. - Kemal Gliray: ,ekerct. 
lZ - Kemal Fazıl Şekerci:. 
H - Ha.san Alptekin, ıekerct: 
1~ - Şevki Kara ekero~: 
lf - Halit Ziya Maçka.da, 
ı~ - Ömer UlR§: 

13a kctj H•mldiye cadde.sL 
Dlvanyolu. 
Beyazıt Ordu caddul 
Şf>.hzadcbaoı Camii kar1111 
l..ıAiell Ordu caddeai 263 
Akaarııy Ordu cadde:1l 358 
lieyoğlu Baıı'kpazar ı , 

ı•anga1tr 

l\Mımpa§S. ZjndrWruyu Cll.dde!! 7 
F~lkt~ Tn:mvay caddeı!. 
.Betlkta§ Ortababçe caddesi 31 
tJııkHdaT" ~r§Iboyu. 
KA4ı1ı:tıy Sl'ğl)f)tl~c~m.<: caddul. 
MA(k& PU&n • 
Ştrli C>:mıtuıbey Rumeli cadd fi. 

~fbada lngılız \'e l ran JJa\a lmn·etJeı\' iJ •] n' ıt ı · 
fil 1 

.:ı • 
1 

• ~ ... ~ ı7a ı n rrıı l 
IU o an ueıuz ere hfa. 1~ hirllğini terr.iıı j"İn hu!iu~i b·r 

• İtalyan, •• Japon donan- lıiiro!\uııılduğu mnliıll"dUT'. Hu hi: . M 1 a ve · ıecek eıb · l"k k ~enlb hareket snhıı mıı ro (1eni:ı: lıa.rhinin iiçiinrii ıı::ı flı;ı ., . 1 emur ar rı ıse 1 umaş 
§tir. Alm:ın filo u miınfc- ~ıı. mllttl'fikler lehine ~e' irmeı, 

. ~etlerle il ti fa etmekte- ı~ı~ "~lıf"'1l3'kta,lır. Bir :-arıdan ıla 
lı..!.. _ bınnl'l sene«le sel•i:ı: mih•on ikin. 
~ &ahfada, Alman filo a Yİ· ci seede l 6 milyon tou ~~mi in""" 
:!IJ b~ma faa.l değilıJir. Jin. ~1 ıırojeleri t:ıhak'kuk ~nh~ınn ı;ı-
~ttafik .dona.ıımaaı taJ,,._ ..karılmak iıitannı•'kl.di•. Js•ithahikft< 

ttin kaili scrbc t olama- bu ~n.rpte flenir kr)'lla~ tııü ttofil.
~ •,Bu ııafhanın en göze ~ıır- ler ıı;ın 4:11emmi~etli '"l ~ılacak de. 
~j Nor\'e~tir. Nonl'!:e ya. T?oede bü,\tiktü ... 1911 • 191~ har. 
~nifa deniz kuwetlerin . bınd~ kryı1_?r hunılan rok a:r.dt, 
~ ha\'a l-VH"etlerinden De\Tıue gore lngiJter e , .e Ameri
e edildi. l<"elemenk Belçika, h filoTan dalıa Jnn·ntli i<li. ltnh·a 
• i,galinde i e denrı lnn·- Te Japon filolan müttefiTılt"rf e he-

fl..:.ILllll rolii olmadı. rnberdi. Bu harp~ i~e bu filolar 
~li anfba İtalyanın harhe lial'Sf aftııclrr. Dcnfılen1e !t.anra. 
~ ile ba ladt. Bu safha. Jıa. ra budur. 

fiyatları 

~ kuwetlerlnin birliği ================ 
ı._ eder. Valaıı. İngiltere- Fındık 

~it'\'& kuwetleri i gn.line ('alı· 
lamancla Akdenizdeki ın
~ Jılkiıhiyetlni multafnu 

ti_ ~en. CebcJüttank, Malta, 
~' İskendcriye İngiliz nüfu. 

tabi knldr. Buna mukabil f. 
,_ fİJ()SU rlô Afrika ile irt:. 
-.sis edemec.li. Fnkat ;:arııtn 
~ tecriibeler- l:ıahriYenin ha. 
~eri fle i~birliği• )'1\pma. 

111...... kıldı. 

Bu nene Türkiye fındık rekoltesi 
1 '16 bin tondur. Bu fındıklar kabuklu 

1 

tmctıktır. 1hr-acat da yapılmaktadır. 
lJıracatta iç fındık 3cvkedllmektedlr. 
Fıyatıa", geçen RY ııonlarındn 104 kıı 

• ru11tu, 
Dahili PiYMalarda da fındık ıstth 

JD.k edlhnektedjr, Şehrtml%de her gUn 
bı r, birbuçuk vagon fındık u tılmıık. 
ta.dır. 

-o--

Açrk let~kkür 
'UlteJoe therinde yapılan tec--

1" deniz ~e hava füıJeriııden 
' .... i tifedc te:rlni ennlan. 

aiJhas a biltlin garbi Avrupa Rdikamın :ı:e\irdıt;I hir kaza 
..._ __ Alman niifır.mna girdik. nelireı.;inde derhııl teıfn,·i.,ine ıc,·c~
~ lnı tecrfil::e ehemmiyetli sı11 cderr.k bilyffk bir lilizlik n ih· 
.-...-.tte tatbik imklnını elfle ! Hmnmln h:ısfııyı pek k ısn zamırndı 
hQıannyorda. .\rt~ den iz, 1 iyilcşfirmc~c mm·nff:ık olan Tes
~'"Yru'elerte betııber !;:tlı~- vikiye S:ığlık fa·i lidhilJi kı~nıclli 

'1ti·~t hu işbirti;::oi.nc. \'e bıı 1 doktorl:ırımızıfnn il. fJırulıinı o~nınn 
~~ tok müessir neticrlcr l'Jüçer' c: en somiıııi nıinııeı ,·c h·· 

tile l'ağmen Amerika - İn. sckiirlcrimi nrzcdnirıı. 

lit. detı;z mUnakaliltr kesile- ı (Akşam} (l<ı:ele.si islilıbaral ~eti 
Ilı...--. _ ' lfmtafa flnqı/I 
~""ller yol &ğl~tirdiler. Ge· ı --------------

Atlanti~ıoin tenha simal 
"& ini tn.kibe ha!i1tıdılar. Çtln • 

ltıerikter bnrıt<Ja yeni iish~r 
'ttiıer. hla.nda gibi. nu yol 
&~ hldisesl tayyarelerle i'" 
~ ~':.~ denizaJtlan içir.. ' 'e• 

Yurtta§: 

BALIK YEYiNiZ 

Memurla!"& nriJıe<ıek ola.n elbl.ııclik 
ln.maı flt'lerl tallmat.rıa.me31 Te ccd. 
,.,ııerı azırla.nınt§tır. KQnwı•ni bL 
~ından itibaren vlJQyetlere gönderilo 
ı..ı.tir. x~ etratıada J&er 4ajr• 
cvvell kendi melllUl'l&run w.blt -edem 
bjrer cedvel hazrrlayac&ktır. Cedvc.ı. 
:er alAJt&daT" daire makamlarınca n 
'1ekll.k!tle~ ~ııdiP: edild:tten 80m'9o 

MOthiş 
fark 

o 

200 Erkek 4000 
kadın izin almış 
Sılıbl mazeretlerle öğretmenlere 

vuilen iz: nlerin ınikdarr e rafında tu 
tulan Lttat.ıllkler maarif vekilliğine 
;;önderilmiştlr.1stanbuldıı. "0001 kadın 
bğretmen. 200 U erkel! öğretmen ol. 
:nıa küzere 4200 lzln ve!'ilmt:tlr. 

Mesleki konferans 
ö retmenlcrln m~lekt bllgi1erıni 

ı;ı.ğ'a!tmak mnksadiyle her yıl olduğu 
;;ıb! bu yıl da. ınestek' kon!eranııler 
tertlb edılnıj~Ur-. Kon!enın~lar Unlver 
.ıı ,tc profesör \'e doÇi!nt)crl tarafından 
J~:nlnönU ha.lkevinde verilecektir. 

l<'aa!iycte lkinclkCın11nr!an itibaren 
başlanacaktır. Her ay b1r kont'eıa.ıt!' 

Y• rllccel<Ur. 

lie~oğhı H.ılkevi: 

ı - 17.12.942 PerJembe ı;ilnU sao.t 
l dt halkc\·imlzln Tcpeb.'\şmdakl 

merkez bınasmd • muha.rrlr B. Yuısu! 
Z ya Or-tnç tarafından "TUr~ şiiri ne 
ıc~ gidiyor., mevzulu mnhlm b r kor. 
f;: nns \•erilecek tir-. 

2 - Her-kes gelebilir. 

---0--

-~ Atlantiğin tenha ı.i. En u c u z ve e n kuvvetli 
~n knfile yollannı \"Ur- G/D A' D/R l nbisaY'ls.r ldareıı. ellerinde §llta.p 

dttnfzü tü ı:emflen faa- ,.e bira şişeleri bulunduran bayilerden 
~~1e.r. Eu dıt muntffıı~i. l'a ırk<;ı tar Cemiyeti lıeyanname i!temi§tl. Beyanname ver 

Şarap ve bira t i ~eleri 

)\w 1ft etmedi. Prens 'Cismaı"" :ne mtiddeti dün akl\am ırttmiHll'. 
~batu. . ı ~----~----~~~~~~~-~----------------
t'ONcu safha iki taraf i~in :-••••••••••••••••••••••-.-.. 

Cle bir hııyli medler \'e e:- TAK 5 ,. M ~·NEMASINDA 
, 1-fdetli. Bir defa, .Japonya- " * 1 '\ 
~ A.ıne.rllianın mıen. lıa.rbe 
~ lt&rbin saha ını genişlet
~~ ela müttefiklerin deniz 

1 BAYRAM ŞEREFİNE : Senenin en büyük ~ürkce filmi 
:kuvvetleri i hil'liğiuden .. ---------------;.;;..;.;;;.;;.;.;;;.;,;;.;~.;=;;..;.:.:;,:,:;.m 

AmerikRu '\"f' l\lrsırlr arti,tler tarafmdao mütterekcn Amerikada 
ve ,\ft!nrda ha:ırrlanmıttJI". 

• faydanın hududu ge. 
~ .\Jnerlkacla. gemi in,aatr, 
~pnnı arttıkra harcket1~-

S::n•~av~~~!~ı:~rinc Kahire sokaklarında 
l )'. bir ~k tayyare kU\'\0ct-
.... 91uit ~phe ine teksif ettiği \ .. ____ •Türkçe ıözlü ve Tiirlt~e şarlıııı• .. -•-•••• 

baıanlar Jl'Utte.flklerdl. 

yerli mallar ııubeleri tar-ıı.tından da. 
ğltJlmnııma baııanacaktır-. 

Memurlara tarihli kuponlar Yeril,. , 
ctıkttr. Gazetc!crle kupon numaralar: 
il1n edilecek ve o g-ilnlel'de tevziat 
yapılaca'ktır. O gUnJe~e kumaıılannr 
alnııyanlar kuma11lannr bUtUn tcVZiat 
ikmal edildikten sonra aıacaklardır, 

Yerli mallar haftası 
İktfaat \'e yerli mallar haftuı mu. 

:ııaaebcUyle bJgün öğleden evvel yük 
11 k ttcarct. ve iktisat mekteblnde me 
l'tı.sim yapılacak, kont'r-aoslar vcrUe. 
l:cktır. Merasim, saat l l. dedlr. 

------
Lokanta ve s'Ütçüler in 

temennileri 

Dun lokantacılarla süt.çlUer cemi. 
yetUıın yıllık umumi heyet toplantı. 
~ıırı yapılınl§tır. Toplantıl:ırda ırlltçU. 

!•':', hayvaıı)ara vcrileıı kepek mikda. 
rının artınlma.sını. lokantacılar dtı. 

ltartıc mukabilinde de o\Ba mUıtcrlle
ri~e ekmek vermemelerlnln i,leı.1 a. 
z:alltığını beyanla bu yasağın kaldı. 
ırlm:ısuıı temenniye karar vermişler. 
dir. 

--o
Karne a!ıran fn·ıncı 

Alemuarı.la fmucı Remr.:1 Yiğit. 

karne sayıın menıurjarından 250 ;,er 
t 'lne olmak Uzere ka:torıtıı.ra yapış. 

tırılrurş karneleri teısllın ederken. bu 
oı·aılıı gcçmtş aylara ait 500 karııc 

vernıış, ve bu suretle o:tlsten 600 ek. 
meklık faz:la un almı~tır. 
Fıımcı yaknıanmqı nıillt korunma 

mlldde!umumlliğlno verilmiştir. li'ımı 
cı Remzinin ka.rnclerlni sayıp alan 
ke?'ne sayım memurl:\I'mdan 6 tane
.ııı de buna. dlkkat etmlycrek vazife. 
!erin; ihmal suçundan mUı.lddumumt. 
liğc verUmi!iler-dir-. 

DJCcr lar&ftan, nıUddeiunıumDm 

!ırmcuun bu karnderl nereden ve ıw 
&!l:l'etle ele seçlrmiş 01dU{;'U:lU tetkik 
etmektedir. 

--o--
F ırınları left~f 

Son b!rkaç giln içinde muhtelif 
semtıer~ki trrml&rm iyi ekmek ı,:ı. 

karmadıkları hakkında belediyeye ıı. 
U.yoUer yapılmaktadır. Bu eikft.yetıer 
ıırurnd& ekmeğin !çinde klll, kunı 

d'lrJ raetlanmakta olduğu bfidlrllmcl· 
tedtr. 

Bozuk ekmek çıka.ran Ş1~Udekı Ke.f 
kal! fımıı be!ediye tara.tuıdao yıldı. 

r.:m oezulyıe cezalantn!§t,ır. Bu gib 
fı?'Dllarl& mtıcadelc edilmesi için va1!, 
tf!tiı1 heyetine ~mJr verml!Jtlr. 

Bozuk ekmek çıkaran fırına para 
<'<'U!t "erllmb-erek fll'Ill kapatılacak_ 
tn'. 

-·-. 

Vatan unut 
Vatan. nesi11erln, modaların U"

tiindedir. O onutıwız. Uğrıııı ln 
göz nuru, kan ,.e güç harrnynnln
rı bir gün kucnğma alarak l•'li;rr
na bn ar. 

Nlimrk KcmAI orıa ":\ ezcmJe; 
tannaz,, demi!di. "A ıklarını ~r
bet acısından ayınnıız., demı ti. 
l"akat bu \'afan:ı oodan daha nğ· 
lam takılmı pek oz ~n~·rn'lt 'ar
dır. Sözleri dilimiı.de. tluygofar: 
:çimizdrdir. bildir edildi, iptnl e
tlJld~ Palmt ha nnnkörliıltler m'lrı 
fü tinırleki bulutlar gilıi setiri .C:\'· 

lerdi. Hal'a durulonc , ~ine ba :,. 
mızın iisHindc par par ~ nnth. 

T lilt ı•a a, ~ M illerde uwu hir 
mic;afirlikten "OHra iste ~·ine ı.j. 
:1e, doğup lıli~·licliigiı, 1utuıı ~ uk
selttiği \nt:ına dönüyor. .\fütn
reke yrll:ırında, memMcet ıJri~mn, 
iıstili\ ına uğrarken -0nlnr hP":tJı 
Yermek lı:in normnl zamanlan bc1i
fonıe'k fü:erc artmızrJan aynlmıs
lardı. P.erlin c:u1ılelerindc onun 
kanınr döhen lrtık cinayet, gitli . 
de ne lmdar lıakh olduklnrını "'Ö -

1f'rdi. Tifli". Roma oliaM:ırındn th 
omın arlı.ldn.;Jann1 nırllutcır. 

lliilciımet Talafnı kemiklerini 
vntaı1n gctinnek karanın \'ermek. 
le t:nihi bir \azife "Örmil , oluyor. 

Talat Pıısa, Yatım uğmnda hiç 
bi'r yül.;in nltınn girmekten 1:ekin
mcml,ti. l\ll'rt, lralınım."\n bir a
dnmılı. Giiıiinii bu<l, ktnn e ir"e-

mc:ı:. Memleket \c n\efküre ul,-, 
runda kubil oJcı:ı, t~"l'Rr tekr11P 
dirilip olm!!l• isterdi 
Ha~·ntmır• 'erdiği urncl\ <le lıo .. 

dur. ÖZÜ.) le i"l hiç 1.i r :ı .ınıun bir. 
hirine Z-ıt !;ll.rn3 Jı. Ba lkan harbi 
onlonna doğTıı • !'ı r O\ nr Gre-y''e 
\crdiğ~ erkekı:e ce,aıı, yiireı7:indc
kj im\' et 1 nda r, t n ındakj l.nılre. 
ti de go tcıınege ~ttrr. • 

T ı ~iıt Pasa, sarfr:ız.ııııken dcT
leti l'iu~.ı,:il bir 'at1ıI. haline ~e
tirnı .. ır uğrond:ı rok çiUer teıti. 
Hi la ''iimnıct,. 1ilı ııi~ eti ı:e lı:ur. 
fnJu"u i lim bjrli~inc. • arayanlıır 
' ardı. ll:lli'f,,.li ' ? -;"';-, 1 uli ... lıimh bir 
rle\ let t e o;;kila tı İf'İll le n ıilli ırd
Jı fıre "'emi~i ııc l·apt.ınlıl. clmt'k ıli
Je bil." l.ola) ~elıncz. 

Oelilrnnlı ~i ı rtiği miicndeleler. 
den bembeyaz ~ak11J.l:ı rla, t~nt 
~nuzaftcr olarak i:•ımıı<:tı. ~iyııSetı 
iYİ kn' ramrs, <liinya <'11 ıundıı bir 
{le\ let ndnmı 0Jmu5tu TE.c rubele· 
rinin en rıtngfn Ye ~ntlı',.inin en 
olı;nn ~nğııı::t erdiği b'r aüntle C).. 

:nu ka bettik. J(emiklerini~ı l ııban. 
<'I topraklarda <lıı6"llı<ıı E, rı bi'r lr 
ıı c>ı<;ı idi. '>ll kamrl:ı Jıe~ı bu :.m

0 

l'l ilmi , h _m d:? hir bfiyuğe 13~-ı1! 
olnn snygıyı ~o tcrmi ola~·oı-uır. 
E\'et nesiUer ~<.lir ı;eı:er, fak"t 
'ntan unutmaz. Hayırlı c\ Jiıtla" 
bil' giin nasıl ol )'ine onun bağ. 
Tma yorgun hn.şlannı dayarlar, 

HAKKI SUHA c1-;zctN 

[~~I 
Hayat ve hatıralar 
ö TEOF.u,"BEJtt, i5i günl,.r 

yasnrnı~, tarihi hadiseler 

görmü~, fil•ir de\ rimlerine kar•=· 
mı , oı.U geçer .,Ahııiyetıcrin, 
kendi haJntlarını mutlaka ynz
ma ı taraHı ıym1 .• Fakat buna, 
ne zamandan lın laına.lan liz.uıı 

geldiği lııcrlnde dli~Uıınıüs ı.?e · 
ğihlim ... \'eni okumı•ğa ba~ladı
f;mı bir "hal tercüme i'., kitabı 
bu hususta bir dü,ünce ilerj iı
rliyor: Hayatını heııüz yimıi be:; 
yaşında yaı,mağa ba~lam., olan 
bu muharrir, kitabnıın iinııM.ün
de diyor k i· 

''Yihmi beş ya~, !keneli haya.tı
nı yarnıak istiyen bir kimse için, 
daha fazla gedktiriJmemui lli
znn ı:eltn bir YB.§ gibi sorUnUy~r. 
25 yaşta nihayetlcnm~ğe benzer 
bir hal vardır. İnsan o ya:ta, b'l , 
ylı'k bir te:!)Cnin tn ıüstlinc 9ıka . 
rak, bir daha 2.iyaret e1ilmt!!i 
milmkUn olmayan bir memleket,. 
w:da selamı yo11uyonnuş tissin e 
kapılıyor.,. 

Bu satırJArı, rı.:dyo e\'İncle Dr. 
Galip At1Jca ~ö t~nn: Glildli 
ve: 

''- Çocukl,,\a ey... •ledi. tıı, 
san, oku<lcğunu anlnrua.ğa başln. 
dığı ıra<ln, gözlük takml\k iMi
~ııcmı duynr.,, 

.Sayın üs tat bu kı~ clımk-rlc . 
'.fikri inkiŞafın lıe<leni zanfJarla 
birlikte gel<liği'ni değil de, bir 
liS.i r ~sinj t am verimi ile göre. 
bilmek için, en az Jml\r aı:mnk 
icap ettiğini' aııl:ıtmak Miyordu 
~nnırını. 

ı·inni \"e)a kırk yaş .. neuim 
bütun end i)ehl, telif ahnmızda 
-biJhas,,a 5a1ı-.en '-Rleme alın
mak "Uretile- hnyat ve t.atı rn. 
lar ı:e İ(linin «-~n .. ır bir me,·kiı' ol. 
mu .. ul ır. &ir milhinı aılamınıı:ı ö
lii\ or; onu. luyık oldu.ı:;"ll değerllc 
alabildiğine ynş.'ltmak ic:in .. n 1 
n1Ham , ·esik8lard:111 mnlırunı lm , 

lıyonız. 
Uir değer ~imtereıı lın\\ikn lJe

rc li:arısmı~ nHamın, bir riva et 
ha lincle dt:nıP.n oJuıı il i nılif;ini 
ırf.rüyo ruı. 

Cemiyet if'inde :yer tut"m~ iıı
"1ln1Rrın bu, ••ıcenfli kemlilerine 
ihanet i,. nnla ıhruı1 bir fera~at 
tir!~ .• 

·'f. '(. * 
Amca bey H ARP eflcn bir dilny11 knr-

s~ındn soğ11k'kanlıhğunı11 

muhafaza. ederek i!imiz giıcü. 
ıniille me)gQI olmak \'e bir yan· 
ıJau ihtiyatı elden bırnkıııamaJ · 
ı:ibi öıel bir durum gö1teren 
memlclcetimizin biitün hn llcrini 
iocedl!n inceye .. özden geçır1r· 
e,., her birinde ü tün bir ruez.i

yct bolacuğnnrır anryonım. Böy
le znmanlarda herhangi b ir fıi
tul"a. kapılmaran cemiyet pek 
az görülür. Fiihır iSyle dursun, 
cesareti a tt211n, ~ö~ leme kahj. 
liyoti çoğalan bi'r nılıu ak,etti
r iyoroz ... O kad:ır ki, yeni m iznlt 
gaut.eleri çıb.nyo:rud.. De,\ ri . ı 

mWn en im rak frr(a 1 Cema1 
"adir Güleriıı "\mrabcy" inJ bu. 

na blr örnek olnl't\k gi.sterebili
riın • 

YU\ arlacık ' i: cuıl u 'e ~rş h
ıır~ yürliyüsiiyle s\n:knraTn 1.'-ndaT 
gelen Amoalı~yi, :ı.u 7.anuını'ta btt
Hht enıfi'°lcre me"'ıTan oın;v,. n 
hit di\fj k"' ' cf ol;ral\ !!'"•nİ'f'n. 
mm •• Kcndisi1ıe uznn llınürler, 
zihin nt"ı1dı ğ'ı \ 'C ~onı;trl iyimser 
lil<ler dilerim. 

:;. *- • 

Radyo gazetesi: 

C tV fiitirlj clo tum Şcrkc( 
Rııdo, "Rnd,ro saıcte i.' 

ni, Nurettın Artnm lnrnfınıl:ın 
her akşam yanın aatt.o :renllen 
bir Y<'lnclt o)arn'k tahayyül 'edivın 
ra.,Jrn 'h.5ında \ 'e sonunıJa • pi: 
:kerlerin· "Nuret".n Artsın bu 
a~mki r ad, o ıeazetesine ba 1L 
vor ., , .e ' 'N'urett.in A.'l"tam lbu ~k. 
şamki radyo gazetrsini bitirdi 
dcyislcrinclcn lm netireyi rık:. 
rıyor. 

Öyle olduğunu /nr.ıetsck ~bifo 
her lıaldc, kencF. ba,ına '! · 
hir yemek değilılir. Biltıın 'at • 
dn lan ılB\'et mana.sınıı ı::elmel\ 
iı2erc ortnya konulan hir yc
mok 1 ••• ..., Jıikcrlcrin sö:vleyi ~ek· 
li iııe, saıler.e, en yakın mlsnfjrj 
ne. hir "lınyur etmek,, den iba
r<'ttir. 

Hikmet Mün'b 

~ıl evvelki Vakii 

16.12.91 
Vesikasız elbise 

yapılmıyacak 

• l\lenl ihUklir l,omisyo nundan 
(:erek lııccnr gerek ~~naf gerek ter 
21 olsun her kimin elinde gcrr' 
kendisinin ~rck haşk3smın he~ 
hına olıırak eı k elbisesi yapm 
lfo ' ornr kumas ' rsa mikt rını ı 
ıntn<' kııd r, men ı ihtik!ır komi .. , , 
nun:ı hll lirmei;c mecburdur. 

nııgiinckn itibaren vesika<;ıt er 
kek elbisl'-;i kuma 1 s ,1 ı l rna ~ı men 
nuılıı r. T<'rz ilcr rnüştl'ri l erden vı· 

ıı ik n talep Nleceklerdir. 

~ Çarşıınıbn. l l'e"'embe - . ,;). l . Kı\uun : 16! J Mlnrın : 11 

~ 1 
-q: Zilhicce: 7 1 Zılticce: 8 
_ lin mı: 89 I ha un: O 

\ IU{ lıır \ 11r-nU l .. .1..Lau • u ~ • tJ t.1.Jııt..u 

Giln,..,, 8.16 2 ,S6 8 .18 %.86 
~lo ıs.on 7.28 13.llı '":.28 
tlilndl lü.29 9.48 lö.SO 9.48 
Alt n 17.41 12,00 n.42 12 09 

Vabı J8:0 ı.su 19 :eı ı.• 
tm lı G.S') 12.51 6~ 1.2 .:v.? 

• 
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Yeni bir kış harbi 
karşısında ltalya 

YAZAN: 
llalyaııın bu seııey!e kaçıncı klş 

lı:ı.rb~ karşısında olduğUnu söylemek 
kolay ®:ildir; çUnkU bu memleket 
1935 aoııbaharındanbe.ri, yani: Ha~ 
toarblnln ba.§lamasından i:.ı.baren, ıı

~ağı yukarı bugUne kadar barb için_ 
dedir. Habeş harbi kl b.r mUstemlc. 
t;e harbl hudutlarını çok ~mı~ ve 
ltrılya.ya. çok pahalıya mal olmuştur. 
nunu mlitea4tlb, Italyanlnr !spruıya 

cuhlll harblnd:ı Frankonun yanınd:ı 

Yer a:dıl r. Ba hnrb :.939 llkbabarma 
knda,· devam etti. CcrÇI !talyan kuv 
• ftıcr nin birçok tecrübeler geçlrme. 
~.ne acbeb olduysa da, ayni zaman. 
ela. 1 talyaya. çok ağıı· lnS'ln ve. ma.1- ,1 

zem kayb:na mal old•ı. Italyıı 193!1 
cy!UlUnde ba§byan hn.rbe, u~radığı 

:>§Jı.:klıırı kapamak ınak :ıdiyie uzun 
.r.aman ışUrnk etmedi. 1 

Bu harbe ihtiyaten geç girme ha. 
rı>ketlnln ne kadar iııabeW bir fikir 
<·ıduğunu İtalyan ordusunun Soma)j. 
ı!e, Eritrec1e, Habeşistanda, Llbyad:ı, 

TUGRUL SITKJ UKE 

Hatta İl:ılynn şehirlerinin bombar· 
dım:ını ve bunların de,·:ım etmesi, 
İtalya halkını deınc;raliz cdebilG
cck l.ılr tehlikedir. 

.:\lüıtefiklcrin, Alrıı:ınyonın müt· 
tcfiklerini meseln Finln:ıdiyayı 

lınrp h:ıricl çıkarabilmek için gö~· 
t..:rdiklcri ga~ret her lı ide tınıya 
kin de gijslcrilınekteclir. Bunu a
cletô bir lhl:ır, ılnlı:ı rloğru~n on lılr 
h~t ol:ır.ık (.IÜslcren 1ngiliz haŞYI!· 

ltaı~ :ı, h:ısıın ı:ır:ıfın nokt:ıl nn~ 
kilinin nutkudur. 
z.ırm:ı ı;:ürc, Almanyayı ter ve :n-n 
hir sulh imzası ile ,·:ıziyclini cl':ın 

Jaırt:ıralıilir. F:ık:ıt İl:ıJ.rnnın iı;iııdc 
yiizlıinlerce kişilik .ı4. Jmnn ordul:m 
hıılunıhıkı:a \"C h:ıll:i Duçe d:ılıi b:ı 
fikirde ols:ı, İl:ıly:ın-n Ryn bir sulh 
y:ırıması inıkiınsızdır. 

ı\lru:ın • lt:ıly:ın ınnkı•rlılt>r:ılı bir
birine h:ı~J:ınmıstır. 

Mütıeriklerin ı:eçe"l lt:ırpteki gihi 
Rus ·a He anlnşmnl:ırınn r:ı~men. 

Arnavutlukta.. ve efs:ınevt bir mu - dcmokr:ısf Icfn döğiişlüklC'rini fıl· 
l\avcmet gösteren Yunanlılar kafJI. lı"n 1 1 ı ı h 1 ld i · 1 • . 1 ı e me er n n er m e vı ıır 
Eında ut;'t'adığı muvatfaklyetslzlik~r- l:ırnfı v:ırdır. Fakat bıı drll:ı Londrn 
den anlamak kabJdlr. Bu hareket il ,. · 1 i 1 il 1 ~ e a1ıng onun ı c:ı er ne r:ıgm0ıı 

müttefikleri. olan Almanların, Bal • (N':ızizın ili' Faşizmin yıkılması, 
. tanlardıı. Yunan}ı1am, Llbyada lngl

fok:ı! ev,·el:i N':ı:ı:izm) ftnl} n ile nyrı 
:ı:lcre karşı olan mu!ın.rebelerde ak. 
t.f bir müdahalede bulunmalarmı in. ı bir sulh y:ıpnınlnrınn nıiıni değil 

gibi göziikiiyor. 
·nç etmiştir. Alman ha.va ltuvvetıeri 

.}imali Afrika 
Kahire, 15 (A.A.) - Bir çok ma

yııı t:ırlalarınd:ın ihtfyatl:ı geçmek 
zarureti yuzünden dün Elfıge:yla lın• 
lısındoki ınültdik kuvvetler yürü· 
yuşü nisbelcn malıdut bir sürallc 
devam etmiştir. 

lı.'R KADMl f.RKILD/l,ER'l 
Kalıirc, 15 (A.A.) - En son selt.>.n 

lınherlcrc göre, geri rr:kilmekle bu• 
lunan mihYer kuvvetlerinin hiiyük 
kmııı, lerkcdilen Eliıı::eyla mevzile. 
ri bal1$1nda fı4 ilii 1H kilometre 
uzaklıktaki nokla1nr:ı katlar ula§• 
mışlardır. 

uo.mmuı.v IWı'VETl,ERI 
f,ondra, 15 (A.A.) - Fns radyo

su, l\nhireden nldığı bir telgrafı 

ıikrederl!k, l10len tam rlca't halin• 
de bulunan Roırım~l ordu~rnun ((1!• 

ri kalan kunellerinin, ikisi zırhlı 

olmak iizı:?re dört tü•ncnden ibaret 
Jıuhıncluğunıı söylemekte ve mütte• 
fik av - bomba uc:ı'klarının yüzer 
uçaklık leşkillerle :..:t:ırruz ellikleri• 
ni ,.e Alın:ın avcılarının çok zayıf 
bir muk:ı,·emet gösterdiklerini bil· 
dirmektodir. 

ESIRJ..Elt AUSDI 

J.ondra, 15 (A.A.l - Hlageylad1 
bir miktar Alnıon "e İtalyan eshi 
alıııınıştır. Ilomme!, Elageyla'ür.n 
ı::izlicc çekilmiştir. Son günlerde 
fnglliz hücumundan lıahsctmcsinh 
hu ~ekilişi gir.lemek maksadile ol· 
duğu anlaşılmıştır. 

:0-:EKlZlNCt oımu KAÇ 
J\lLO)IETUE tLERLEDt 

IT:ırpfC'n c,·,·eJ Frnnsı7. ve Jngiliı:· 
S c.ly:ı, Sardenya ve Napolfde yerle. 

1 
r. J.oııdr:ı, 15 (,\.A.) - Sekizinci 

er '"C lıilhass:ı ,..embcrlayn ile 
.,erek Kanal hareket.lerlY}e Jlılaltn ordu f.ihyn'da ileri hareketine de• 

T,fı~ al, Mtı'>olininin, llillerle anlaş.. 
bombardımanları esnasında mütWilt vmn ıle Hommcl kııncllerini takib 

masın:ı rnuni olm:ık !çin ncıkt:ın :ı· lcrinin yanında yer almağn mecbur <'lli.rnr. Sekizinci ordu '.•edi buı;uk 
cıg:ı fn·ılir~t ~ö<;fcrıJilcr. Miiıtl'r~· .. 

knlmış13.rdır. lcrin '\'e bilhassa papanın nrzu el• lrnftada 1100 Jdloınelre ilcrilemiş. 
ltalya kend.sine yapıl.a.n bu yardım ü J ı d tikleri ayrı bir sıı~h yap:ıbilmck d şmnnın mayın ıar a arın .ın, 

Jarı ödemek mecburiyetindedir. ınü~lolıkem haıl:ırmdan gcçml", 
ıt_, bu öd t ba 1 mesele i, şimdiki lı.ıh·:ın hükfuneU "L 

.... ya. eme vazi esini § ıcn' mihver kuvvetlerini Mısır garbi 
i l ku ı· ı Al d vade lrnşmdn k:ıldı!trn imkiinsızdır. 
§Ç vve ıY e ve manyaya eı ıı. ltalya bu kı§ mcvslmlne, .fena b'r çölünden, Sircnaikot'an almıştır, 

ve mcvadı iplldatye gönd:rmekle ye. Şimdi Trnblus ve Şim:ıJi Afrika'dan 
U 1 .~şe vaziyetiyle, bUyUk blr ham nınd. 

rıne gc r yor. tarcı ". :ın1a•ı gelmı'ştir. de yokluğuyla, ve mUteaddlt cebhe. " ' 
Son zamanıarda bu nakılyat 0 ka. ll:ıva kuvvetleri acele "ekilcı1 .. 1 lerde uğradığı ncı ınatlubiyetlerle gl. .. 

... :ır e.rtm~tır ki, Almanların talya. rlyor. mih,·er kılal:ırını devamlı surette 
ya vakl olan muazzam k6mUr fhra - l tnıyık ediyor. Mihver naklİ'-'e vı:ı• 
catına. rağmen, Almanyada. 1talyn. le talya harbe devam mecburjyetln. ~ 

<.'e 1cala.rnk, birçok şchlrlerjn:n mlls- sılnlnrınrlan duman sütunları çık .. 
hine mUhim blr klerlng hesabı doğ. kbe nıııktı:ıüır. A,·cı U"akları :ıJ,.alarok 
m 1•§tur. V~k tabii olarak bu !ev. ta ! müttefik hava tıı.arruzlariy)e • • 

hara1'eye çevrlldlğlni görmek bed. düşmanı lop r.lcşine luturor. Mih• 
kalt'ı.de ihracat dolayıeiyle ltalyadıı. 

• bahUığtna. maruz snyılabl!'r. \"Cr a\cılarının mu!;::ıvcmeti zayır• 
yokluk günden gUne artmaktadır. tır. 1tk karşılnşmadl bunl:ır 6 U'" 

Bu gelişmeden dolayı bug1lıı 1taı. 
yanın yaztyet.ı, Avrupnnın i,gaı al - DOIU C8Db811Dd8 çnk keyhetmişlerdlr. 

M.r.tı\N TEB!,/GI 
~mdakl birçok memleketlerinden fark 

l lh lA 
/Jcrlin, 1."i ( A.A. > - Sircnayk!!• 

sızdır. P rinç, mıJJlr, scbzı:?, iııt sa - ( llu~lıırıı/ ı 1 ncl<iı:J 

t mda bir nrtıcı gö~'lm.ekle beraber bıı nın b:ılısındn dünkü siin sayıca 
y nı Moskova, 15 (A .. \.) - Rus km·· 1 k 

lı'llkın bUyUk bir ıasmının sıkıntı "ek ustnn uı:iliz kıın-ellcrine arşı 
.. "elleri merkez cephro;inde ta:ırru.t• h 1 ı 1\f meslne mflnl olamamaktadır. idclelli mu arche er o muştur. • tt• 

Jannn devanı eımckıedir. 
Görtng•

1
·n bı"r nutkunda •'Arlık o~a 'offokı:rc·llc ncli<'C'lı:?nen hıı s:ı,•aşt3 

,, Yoroncj ccııhcsinde Huslıır taar- · · · cak olursa, Almanya en son aç kalan 2ı ılii5ınan lnnkı t:ıhrip erlılını5tır. 
ruzn seı;crek Alın:ın lı:ıtl:ırrnıln S"• 1 J w ı·· - "\ ·· ın oJaeaktır,, demeslnln mması §imd• ı diişnrın uçngı r ıı-;ıırıı muş r. 
dikler nçmnyu mtı\':ıffa kolmuşl:ır ki s· 'k dlha iyi nn1aııılmaktadır. Bundan do. Alnınn sn,·aş uça· arı · ırenaı 

layı ltaıya halla nisbeten iyi mah • dır. cölündeki lm\'a meyclnnlarındn bu· 
M:ller alınmasına rağmen yiyecek 81.. :ı~:ıpse ke iminde de ~us kuvn,•• lun:ın ıliismon tnyy:ırelerinin :ırnst• 
'-<:.ntıs: glSrUJmeslnln sebebini 1tal • Jcr~ ılerlemcle~. kııyılretı_nı.şlcrdl:· l n:ı lıomlı:ılar isabet ctf!rmişlerdlr. 
yanın Almıı.nyaya. gönderdiği gıda :->ovyctlr.r, IlıJe\'. 'elıkı T.udı ve Dün Tunusla Alman nvcılıırı lıiç 
maddeleri ıhracatmd& buluyor. Stı:ılingr:ıdın. s:ı~lıın 1 dii5cn bölg'!- lıir k:ıyh:ı uğramaksızın fıç düşm:ın 

.Bu §Cralt dahilinde mihver ideolo. !erde, c~vrılınış bulunun Alnıaa Uta~ı dj~iirmii krdir. Ilol:ıy:ı kar· 
j sı lta1yan halkı tarnfından tama. kıı\'\·ellcrıne karşı haskıl:ırını :ırl• şt dal~:ıJar lınlincle yapılan gece 
mLyle benimsenemez. Bir İtalyan ken tırınışl:ınlır. ha\ a tnnrruılarında limanda pek 
<lı l:Mdlncı ııu suali sorabiljr: "Şlma. Stalingr:ıdın batısında, Don il<> hOvük hn~:ırlnr olmuştur. 
U Afrlkııdaki son vaziyet nazarı ıtL .Volga arasında çc\-ri!miş kı:ıl:ın bir Kllblre ıs (A.A.) - Afinin muha. 
bare nlınmııdığı takdirde İtalya ve kaç Alman liimeninin Yaziyeli co'!i biri bildiriyor : 
ınUttdlklerj her cebbede galip gelir. ciddi bir hal almıştır. ElAgcyUl. sulh zamanında Blngaz\ • 
l:cn bu korkunç harb neden bltml _ Stalingnıdın cenup bnlısındn Al• Trtıh]us bUyUk şosesi Ustllnde blr 
yor?., nrnnl:ır 1000 ölü 1>ahıısına blru poilıı Jmrakolundnn baııka blr §eY de. 

,DUtUn ltıı.lyn. 11 hallunın bu n~ktal ilerJi)·ebilmişlcrdir. 
mır.arda olduğu iddia edilemez. Her Dün, Slıılingrnd hôlgeslnıle 33 ısn ·aa' "8 ve Portekiz 
h'llde hUkümetıe hem tıkır olan ve Alnıon taşıt ııçağı tahrip edilmiştir. r J 
nuçenln sıyasetlni bcnlm!'ıeyen ente. Alman tebliğ? 
Zektncl bir sm.ır ve zcngln b!r burju_ R~rlin, 15 (A.A.) - Alman or. 
\·a ta.bakası mevcuttur. ılul:ırı başkomutanlığmm tebliği: 

Naayonallzmin ve Musoıtnın:n fıı • TuapSenin şimal doğusunda 
r·zm ile beraber gUttüğil genl.ııleme bir Alman da{i- -::i:menine nı::nsup 
:uyıısetlnln bariz bh- uetice.sı, Erltrc, kıtalar karqr tnarruz1::ı dih;manı ha 
~cmnll, gibi en esk; müstemlekeleri reket reevı.!,lerine atmıı:Inr ve a
b )e elden gitmesidir. Evet buna. kar. ğır ;Jcayıplara uf'ratmLcılardır. 
P,ılık ltıılyaya Ba kanıard 1 hayat sıı 1 Terek'i~ ~i1?18Hnde dü~n:ıan pi
balnrı gostc'"ilmi§tırı taJr.at bu .:alu. yade ve ciivnrı kl:-;vctJ~rıııııı tnnk 
:ı.rın mııı Mhiplcri ve czclımle :Mihn. larm yardı:nilc yspttkl~n la:ırru7. 
ılovlç kuvvetler! btır:ı.lan kolay ko _ lar Alman k.talarmın pldetli ınu
l11y lUı)yaya terketıniycceğc benzı -ı ka\•emcti önünde akim ka.'.mıı:tır. 
yorlar. Vok:'a - Don ~evr~nde piynd~ 

l\ladrid, 15 (A.A.) - Knbine, ge
neral Fnınkonun reisliği alttnda, 
toplaııtıl:ınna ılcvam etmiştir. Şim· 
diye kaıl:ır yı:ıpılnn ''e snlı günü de 
de,·:ıın eden lıugün lıu toplantılar 
bakında heni.iz hiç hir resmt tebliğ 
ııcşrNI ilıncmlştir. 

NJRTRKIZl>H FTWK,U,,{]JR 
/ÇT/Jf,\ 

U:lıon, 15 (ı\.A.) - Portekiz 
knlıines!, Jıııgün baŞ\'Cki1in reisli§i 
allındn feykalade bir topl:ınlt YtıP" 
mışlır. Hıı toplantıya Porlekizin 
;\faclriıl lıiiyiik elçisi Pereirıı dn iş· 

1wicrc g:ızctelerinin hildirdiğine ve 7Jrhlr kuvvı:tlerimi <liı~man 
ı::üre: T:ıy;misin Hır,·alistanda inlf· tankl'!.rı:ırn ta.arn:zlarını !'i.:i'letli lir:-k ctıııi5tir. 

mtıltar '--1 r nct"c s· d k.ı .. ınıcıl"' /SPA'Nl't1'~·11\' T,mmRA TnÇ/SI 
şar eden No'"" Ordnııng ve DO''"C .. e~ e .: C' !n e • ~ ur 

" H v d ı clı Al ı.nmlra, 15 (ı1o1U - fspan~·nnm Ç:ı:} tuns:'un Kırvnsıı:?n c:ızet<.'Jerfnin e u..c:ma.nr ~~?1. atrr.ış a"r r. -
. man te<-Jtı llerı du~r.a·ıa n~:- kn.. T.ondrn hfıyiik elçisi Dııc d'alhe 

ııcşrı;)nlınd:ın çık:ıruı~ı ncllcclerc 1 .. r<l" 1 .. 67 • senelik nıtıl'll ıi,•nrt'lini ,_·anmak ,.r. 
lı:ıkılırs:ı Alrn:ınya, 1 lnlyı:ıya ilhak ~·;r nr v~ 

1 
ırm1 . L~ er ve tank t:ıh- J 

1 1 
'b h , . . H • T!P e-tmıc: ert ır. nMI ı:ıünü ile :nlh:ı~ınrl:ı M:ı<lrirlcle 

o un:ın .cı :ıc cya.etının ın·aııs- Don .. . d !· iv n krt l htılıınmnk üzere '· ·nkındn T.onrlr.ı-i d . • .. H . uzcr.ın e , a . a a an 
tana n csını ve hulun ırY:ıtıstan •llişm~nın ~c1detli taarruzlarmr ılnn h:ırekı:?I edecektir. Rih•iik elci 
üzerinde kontrol lı:ıkkı istemiştir. kanlı ka,·ıplar venıi!'Crek pils'-ı:ürt- h:ırich·c nn7.ırlıihn:ı t:ıyininclcn l>e-
Genc Ta.) mise n:ızar:ın ltnlyayn bu· Ü 1 · ·ı1· • - n: ·ş erdir. ri kcnıli~iyle giira~medıtıı J({'ner~ 

n:ı kıırşılık SelHnik ,.c 1\lnkedq_nya• M?rke~ c~phc·&:nde, 'bir gerlik ırnıırrnl .Tonrlann ile de lmhış:ıcnk· 
dan bir kısım vatlc:lllmiştir. aMnalc için So·tyctlerin yapt;ı;ıarr lır. 

Şn.)ct T:ıynıisin lııı lıav:ıdisleri büt~n ie~ebblisle"' ş!'lldiye kadar nııc d',\llıe 1tcı;en sonkiınund:ın' 
doğru ise, Almanya, H:ıhsburgların olduıfu gibi l"cnidcn ~'ll J•at"r.\~ beri t pany:ıya gitmcdiğinrlen, J.ııı 
Adriyalık üzerindeki lınklarına le· tır. defa ııcncral Fr:ınko ve cli!;cr ileri 
'arü5 etmek istiyor ılemcktir. Börl" Eu taarr:ızlarcan c1rıha b:ız:rlıl< gr.fcıı İspanyol ş:ılısiyctlerly1c de 
bir şeyin talıakkııkıı, yani Alınan~ mevzilerir.cle kınlmRnuş olanlar ı:;öriişccei{i t:ınıhin cılilchilir. 
lanın Aclrl)ntikc inmesi, gerek lııı Alman mevzileri önünd:- miitemer 
denizde \•e gerek 1taJynnl3rın Akd~ kit müdafaa ate-:im:z nltında. kt _ 
nizde i<ldia ellikleri lınkinıiyetin nlmıııtır. 

sonu ,.e sırf hu me~ele için biiyük Trop:ı:'in cer.up do~:.ısunıb 
hnrpte k:ın döken 1taly:ınların c- lrnşatılmt!I olan cüşman !lmvve"t -
mrklernin lıoşa silını si dcınelı.1ir. ltrl !liddetli kurıtc.rma tanrrJzları 

Sinınlt Afrikada Alman ve Jıal· ile bo:r?.he:- olarak çrmhcri ynrn:a
ynnlann 11l!radığı m:ılllGb!yetlCT, Te ğa ~ yere u;;!'"'....,,"'3Ji1Ş]nrdlr, Ktı.ı;t 
ltalynn tehlrlerlnfn ı. hi tutulcluir.-1 AJmıı.n taarruzu ııe ~ember dnlıa 
bombardımıtnhıP, ft:ılyanlann eme- ı!ys<!e dar;ıltt!m1',,;tır. 
!ini. ~·:ınl Cebeliitlnrık Ye Sih"l!YŞ- Tro:>e-z'in b>:.tr krs!ıninde Alman 
·,., tnşm:ık ümidini çok azaltmıştır. kıtalarmm taamızltın mayn ve tel 

örgiilerle ikuvveUi 1ir eurette ko
r:man bir dU~ıı mevziinin ya
rıiması ile net'.celcnmiştir. 

Havn taarruzlarım"'Z da düşma
nın 48 tankı ve elli l:ıüyilk nak,i
ye nrabaSI talıriı,> eılunmu~tur. 

S'lvz.~ uçakJa'rlmız gece ,.c ırltn· 
<'!Uz K1'.ndala!;kaya \'e Murmmı!!k 
de-mlryolu f.!!crlnde muhte1it mev• 
kilere tesirli taarruzlarda bulun • 
muşlardır. 

cephelerinde Beş Japon muhribi Rusy~.-ıuı 
maıı 

a&&laşw 
için 

ğlldlr. Şarkında oldukça gen;ş ve biri 
?.Ienıa Biegnya giden yol olmak Uzere 
iki Uç dar geçit olarak zırhlı kuvvet 
lcr için geçilmesi imkt'ı.nsız arazi ile 
rr.·~bat bir ova mevcuttur. Cenup bıı.. 

tısmd:ı Romelln ma.yiıı t:ırlalarile icap 
Jıtcllğı ve derln jstlhk\r.ılar ve siperler 
le nıUdnfaaya çalı§tığı geçitler vardır 
ki bu seter, İngiliz kuvvet!.ıd lı,;ln çok 
az zayiatla. ele geçlrjlmlştlr. Alman 
orc!usunun rlcat hattı olan ve denl.z 
luysını takip eden yol ise dar ve havu 
1'Qrumlanna tamamUe açık b.r hal. 
dec:ir. 

Bunun tçl.n rlcattn jlk sıı.fhaııı dU,. 
raar.ıa ağır zayiata maı olmakta ve 
Horuel noksanlığı Mısır rlcatındcn bl. 
!c kmdinl hlssetUrmekto olan tıı§ıt 
lnrındnn kayda değer bir miktarını 
eldt:n kaçırmaktadır. Bu ise A!r.kıı 

J.lman ordusunun ba;lıca end.i§elcrln. 
ıicn biridir. 

General Mongomeri tıu-a!ından 

mımtuam bir metoo dahil!nde Ela .. 
gt-;'1-i! d~man me~erlne karadaıı 

ve havadan yapılan t&::lz hareketıed 
bu suretle çok sert ve mühim bir ne. 
tu.tye varmııı bulunuyor. MUtte.flk 
topçusu gUnlerdenbert dUemanın mıı. 
yin tarlalarile Uert mevzilerini Elı\ 

lt:meynde oldutu kadar ağır olmarnal< 
la beraber gene §ldde•ıı bir aleııe ma. 
rvz bu)undurmu§ ve bu ateııln bir 
oa1'1kn fasıla vermeden devam etme. 
51 dOıımanın mevzııerlııi muhafaza 
1'.ususundııkl inadını beklcndlğlnder 

P.\ Vf'l düşUnnUştUr, 
Romel, :Mlssuratanın ınUnbit top • 

rr.kları clvannda durrnağa te~ebbUı 
e<'ecek midir.? Bu '1Jlllln cevabı her 
halde geclkmlyecekt,1r. MUttetıkıerin 
Gr.ilndc bulunan bilyUk Slrte çölU Al. 
ıikanın en a:r: barmıl:.bllen yer1erln • 
deıı biridir. Bundan lkl sene evvel 
general Veyvıl bu çöle taarruz etme 
nıtıı, ElAgeyıa.nm W kilometre ka • 
(ar ııırkında bu!unan b!r noktaya ka 
dar 1lerlctllkten aonra. durmuııtu. tn. 
g?,IIZ kuvveUcrinl daha ılen gjtmcktea 
meneden şey mare§al Grazya.nln!n boz 
gun halde çekilen ordu bakiyeler! de. 
i:iı. ba§kumandan}ığın bir emri 1dL 
P..ıaa.11en lngUlzler takipten vazgeçtik. 
le?. vakit flrarller1e aralarında. temas 
mevcut delildi. Şu halde denllebllfr 
kı bu durugun asıl sebebini galip kuv. 
\'eUerln ına.ddl yorgunluklarında ara 
Dlıı.k iC4beder. 8 ine: ordu ise 1942 se. 
tı.eslnln bu son gtlnlcrlnde yorgun btr 
vıslyettc bu\unmamütadır, 

TUNUS1'A 
Londra, 15 (,1.A.) - Dakar rad• 

yosu di.in akşamki _yayımında. Anıc-
rikan kuvvellerinin hül ük miktarda 
malzeme ile birJikte ~·ok lıfıl ük s:ı
yıda şimali Afrik:ıya çıknıağa de
vam ettiğini \'e h:ış!rn lıir Amerika•ı 
kıtasınııı Fas şehrine geldiğini bil· 
dirmektedir. 
BiR Al,.!fAN KOLU nAf:nnm 
Loııüra, 15 (A.A.) Tuıııı~tll 

l\lecczelbnb'ın şimnl doğuljunda ıno

törlü bir Alman kolu topcu nleşile 
"da!ıtılmış'tır. Dıından gnyn, devr1• 
ye faaliyetinden baş!rn Jıareket ol• 
manııştır. Mecczellıalı etr:ıfmıla şi<.l 
detli muharebeler olac:ı~t anla~ılı• 
yor. 

TAARRUZA TIAZIRLIK 
Londnı, 15 (A.A.) - Dirincl or• 

du Tunusla Meccıelb:ıb'dakl mev• 
zilerini azimle tutmakt:ı \'e saltlırp 
mıığa lıazırlanmakt1dır. 

FRA.VSIZLARIN FılAJ,IYETI 
LQndra, 15 (A.A.) - Afi: 
Şlmall Afrlkada Franm: resmt teb 

lltj: Fransız kuvvctlerın:n Tunusta 
y&pbkları çete harbi hakkında tafs!. 
ıat vermektedir. 

Bu kuvvetler Sfak11 ile Susa arasın. 
da Alman askeri nakleden bir treni 
btrhaYa etml!ller ve eskl mjtrnly6zler 
le n:Ucehhez bir otomobll!e bir ttaı 
:rlin motör!U koluna alt bir kamyon 
"1El bcJ motosiklet tahrjp ederek iki 
tlklk vo birçok kamyonları da dUş 
rr.andan zııptetml§lerdir. Atılan tren. 
do bulunan bir çok mühimmat u~ 
30'.: Alman askerinden yalnız 18 kL 
§1 Y.urtulmu;ıtur. Tren, hücumdan ev. 
vcı maylnl.a.nn infi!Aklle yoldan ~ı 

kPrılrnıştır. 

MOTTEFIKT.HRlıV /J,E!fl,EY/ŞI 
ı\'JWEN Yıtl'AŞLM>l? 

J,onclrrı, 15 (;\.ı1.) - nüyler :ıjnn
smın n!;kerl muharriri Tunu-;tn ce
rr.yan etmekle olan h:ırckcller hak~ 
kınd:ı diyor ki: 

".MiiıterikJerin Tnnu~la ileri ha· 
rıekcllerinıkki n~ırlı~ın sehclJI n• 
şikfırdır. Başta Tunuı; yollnrının ve 
şlmendlferlerinin kifıtyetsizliıli \"-!l 

bunların Alınan lın\':ı kuv,·etlcrini:ı 

taarruzlarına man.ız hulunmoları· 
dır. 

Alınnnlıır hem hn,·nclan hr.m ele 
denizden tnk,·iye sclirehiliyorlnr. 
Hundnn başka Tun us 'e Bizertcnl:ı 
mükemmel uçak meydanlnrı Alman· 
ların elinde lıuhındıı~u ı:tlhl mııhn· 
relıc sahnsının çok ynkınlarınıln 

Sicilya, S:ırdeııy:ı \'C cenubi ltnl
Ynnın iyi uçak meydı:ınlan da va:· 
dır. 

Miltteff1ı:ler e1verlşı;lz Taıiyettedir. 
Cünl<D muharebe sahasının yakın• 
larındn uzun zamnnrlanberi hazır
lnnmı~ hic bir hava üsleri yoktur.,. 

bombalandı 
Bir malırlp baitı, 
dlilerı yakıl1fı 

(11 ~ta~ı · 1 ncltlı} 
•lilirse o v:ılnt bil t~ebbtis Jİ 
J."r3n51z genelkurnuıvınrn tl'ikcl 
lı:ıkımmdaıı gaflet' ve cehalet" 
tnrihi mi.sal olan bir aheser 

\"aşfııgton, 15 (A.A.) - Bahriye c1Mı: Almanya ile Rusya ara 
ııazırllğı tnraflndan ne,redilen res - l ıla. harp çıı.tdttan sonra Bn9 
ınl tebliği: 1 yaı·eleri ile :Somar.ya petrol~ri 

"Martin B. 26 tipinde., Uı,; uçalt he:: 1 r:ısrıırln bir Tiırkiye «leiU. a 
b Ii 600 llbrellk iki bomba ile Kiskıı. t lıir huılut :'llttı \'ardı; biiyle · 
u:iasını koylarından bııinde bulun:ı.•.: Huslar ba :ıctrolleri bonıbnrdı 
tjr gemiye 1sabet kaydetml71 rd'r, l.'l )'akamadı. Diğer tar1tftan 
G mı §imdl görU1memektedir. Mab. ınnııyıının Rusyn~·a uarnuuo 
te::-neı olarak batmı~tır. Üç uçuk ay sonra ikl seneden faıla lı.ir 
i:i zamanda. kıyıda bulunan tes·sıerı geçti ve R;,ı<1 lu:ynnklamıdu 

ile bombnrdunıuı. etml7!crdlr. habbe petrol \'e benzin al10a 
Dulllns tlplndc p ike uçııkl.a.n Gua. ll3rbj idare etti. 11.ii.li. dp edl,p 

dnlknnal adasından kalkm!§lar ve bu mektedir. Eıınunla beraber iki 
a:lada bulunan Japon kuvvetlerine ıl:lnbcri bütün g~Tttlerine 
takviye ve 1aııe getirmek n!yetlncle. o Jfolkas petrollerine kadar orıl 
ıan 11 Japon mlhribUıc taarruz et - rııır götiiremiycn Almanyanıa 
J\!l§!frdir. Bu uçaklarıı av uçakları rolısü~lifüten ve benıinsiıli 
rc!a.knt ctıncktcydl. Beş mı:hrlbe bonı tayynrclermin. tanklarmıo Jı 
t·nıar isabet etmiştir. Biraz sonr:ı ket iz lmlacnğrnı Ye bu ün y 
Cuııd:ı.lkanaıa. doğ'ru nerlerueğc devam lmrpt-' mağliıp olacağmı lddis ~ 
eJen dilşman adanın muhafazasına lıir t~k ldnı!!le görUnmüyor. dn 
memur Amerikan geınllerlııln taar • ASlM US .ı. 
ıı:zuna uğramıştır. Bir Japon ınuh. d 
:!bi batmlmı§tır. Bir başkası yakıl. 
mış ve muhtemel olarak batırıluı~ 
tır. Bir üçllncUü de hasarcı. uğratıl • 
roıştır. Biz torpido atan bir motö:
knybetUk. 

Orduya menaup (Boelng B 17) ti • 
pJndc uçankaıeler Yeni Georl':a ada. 
.s•nd& J.!ondadakf Japon hava alanına 
l~r biri 100 Ubrel!k 1155 bomba at • 
ruı~lsrdır. Alçak bulutlar neticelerin 
tr.ııbıtlne mani olmuştur • 

BUtUn uçaklarımı:r: salimen Usıeriııe 
uv~t etml,ıılerdir, 

B;raz sonra "Aruınman,, tipinde 
nv uc:ak}armın refakatinde bulunan 
uçankaleler :Mundadakt ini§ alanma 
her biri 1000 llbreJ!k d!Srt bomba 1sa 
bı..t ettırml.31erdlr. Aynı uçaklar bu 
l':blgeye berblri 100 librelik 80 bomba 
<'tmışıardır, 

BUtün uçaklarımız salimen dönmü; 
lerdir . 

ı.ondra 15 ( A.A.) - Röyter njan
ı;ının cenup • batı PasHik mütte· 
fikler karnrld\hındaki husııst mu• 
habiri bildiriyor: 

Buna köyünün Anıı:?rikan kuv\•ct
lcri tar:ıfından işg:ıll üzerine Japon .. 
lnrın elinde kuşatılmış iki çıkıntı 
knlmıştu·. 

Dıı çıkınhlardan birinde, Sana· 
nı:ınd:ı'da miltleffkler yeni l.ıir iler• 
leme knydetmi§lerdir. Di er cıkın-
1 ı ise ''Bunamission" ve Endaader'i 
httrmında, müttefiklerin şiddetli 

l:ıarruıları devam etın°"tcilir. 
--o---

BerllDID tehdidi 
Londra, U (A.A.) -Bugünkü 1taL 

ytıı. tebliği, a~man uçaklarmm dUıı 
ı;t-ce Napollyi bombardıman ettikleri. 
r.l bildiriyor, Bu uçaklar birkaç dUzU. 
LC bomba ıı.tm11lardır. 

Alnıanynnm tehdidi 

11111 Fransıı 
Clmbarrelll 

(lia~ıara/ı 1 inci 
Lln"il seyaut~ çıkıyor 

vı,ı, JG (A.A~) - .ı.Av&l ecn9 .. 

memlekete hareketinden ene.l 
J ey! toplantıya catırmııtır. 
tınu bu;Un veya. yarın olmaeı ... 
tcmtldlr • 

Almanyaya, göoderllea Prı .... ~ ... 
»erlin, 16 ( A.A..) - tı~-al • 

role Franaa kıamıııdaıı 115 bin 
ıııı gelmek Uı.ere oırlutu tilJditll 
tı::I;ı. Vlşlnln ıılmdlye kadar 
U bin amele gtttıılııl blldlnnlt 
41ına rağmen haklkatt.e A!maJl 
~t-.cn FranllZ aınel9Uia 

Z2:i.OOO 1 bulmuştur. 
Kömür babram 

\'itl. 15 (A,A.) - FTanaız 
nıtıesseselerl klSmUr yokluğunda9 
'AYI 20 llkklln.unclan a '°nktzwııa 
ctr.r çall§mıyacakt.ır. 

Yl~lde blrÇok tevw.ıat, ~ 
Vbf, l:S (AA) - Geçen eoıat 

1'a~ıarınd& L1moJ ve KlenGoıa 
nnda bombalarla bazı sulkaaUU 
nıı[ olanlan tevkil ettikten aoıı1' 
11\ emniyet pollaı ııltndi ayni 
Vı~idc yapıtmııı oJan l)u nevi 
l~ln tanı oleluklarw lt,iı:ıı.ı edd 
çok c~bııs tevkft etıniıtir. BuuJAI 
rıcc.~ propaganda tara!ıutıan 
m,r; bazı gençlerdir k1 bu gtbl 
~etlerle nazan dikkati Uatlel!DI 
betmek l11teml§lercur. ' 

ll'ranlllZ tsv:çrc huı:udu, 11 ( 
tyl kaynaktan gelen haberlere 

re, SP.rbest ismi verilen i'rallllı 
gcelnln Almanlar tarafındın 
den evvel Alman vo !ta.ıyan~ 
ne verilen vııt bnndta.lı U'k ( 
ilen b!ri olan Salnta..Marıuertte 
r.;1'sl ltalyaya gitmek Ur.ere Ak 
de yol nlırkcn bir lng\Uz deıı 
tnrnflnda.n to11>lllenmi:t;lr. 
l:aptıı.n ve ba.2çarkÇI81 Alınıuıdl-

BerUn, 16 (A.A.) - Almnıı radyosu 
.1ugUnkU ne§riyatmc!& aıraıı geldlğ: 
utklt tnglllz!er tarafm1an ltaıyays 
lı!l!fl yapılan hava htı.cumlarınm lntl 
\raaıuu Almanyanın lugjltereye bava. artl Grapa 
,.hil taarruz etmek ırureUJe a.ıacağmı topl•• illa• .. 
11llvlemjştır. aM .. 
'ŞimaJf Fransa ,.e Belclka bombalandı (Baflara/ı 1 ncl 

Lonılra. 15 (A.A.) - İnRillz hav'l Bul'Sa. mebusu Nevzat Vıı..lıasıo. 
kuvvetlerine mensup uçaklar, dii;ı, pirto1u içkilerle tUtlln iatih)!kl 
Şimali Frnıısaıla ve Belçika da el .. urtması sebeplerinin :neler 
miryollarına, ınıırjn'ldiz trenlrri"lP ğuna dıı.ir takriri teşkO cdi 
,.e başka hedeflere ta:ıruz ctmrişler• Ce\'&p verır.ek Uzere kürBOyf 
ılir. ı !en gllmrtlk ve inhisarlar, 

nu hareketler e'inasınon hiç bi;· ve içtimni muavenet ve Dl 
düşman ııçaAııın rallıınmtımı;tır. vekillerinin bu husustaki bryıt 

H!itün ııç:ıklarımı:ı: ~alimen üsle• tı ile bu arnda saz ulan h:ı.t•rtl' 
rlne avdet etmişlerdir. uıUtalealan dinlcııclıkt""fl SrLrı 

tnglltereye akın yarOOkrr mebusu GI, Kbm Se 
Londra, 15 (A.Al - DUn gece dO~ tt-kinin, eki~ veya ckile<-e• 

man ur;ıı.klarl tng"ltPrenln ~imal do. bubat miktarına. ve istı~llıı 
ğıı kıyıları üzerinde b!lzı vrrıert bom lnlautıntmn.sı için hükiime~t 
!:clam:ştır. Birkaç yaralı, ölU \"C hıı- L~ibj t-edbirt~r almma.kta o1ctu.
sar vardır. 

Varlık ver g si 
(/Ja~/rırn/ ı 1 nrftle J 

ıntb!k edilecektir. Haber nldığtmız:ı 
s?5re bu g.bllerln çalışlırııacakla:-ı 

yerler Erzurumda Zlğana. dağlnn, De 
,.e Boynu, Ağrı dağı ve geçjtlerl, Bit. 
~ıs, Van l\:op dağları, Hak~ri, Diyar. 
bakıı·, Dersimde Palu knzn!!l:iır. 
Ankara, ır; (\'akıt muhablı1nden)
Var)ık vergisi vermekle mUkellet o. 
lnıı vatanda,ı:ınn bu mUkel!e!lyetıe
ılLI yerUıe getlrcmedlklerl takdirde 
ne suretle çıılıştınl.a.rakları hakkınd~ 
hnzırlanan tallmatnıı.me v .. kıllcr He. 
yetlnln taadlklnc a.rz<llun:nak Uzerc. 
dlr 

Bu gibl)erln çalı§•ırı!aca ltla.n yer-
ler §tmlardır: 

l - Palo • EIAziF: yolu 
~ - Dlyarbalnr - Bitlis • V:an yo1'ı 
8 - Erzurum • Ağrı transit yolu 
5 - Maden kuyuları 
Anknra Ye tzmlrde listeler Uzerin. 

de yapılaıı en aon tetkikler de bltmı., 
t'r. Yarın (bugün) ası!mııtan kuv • 
vetle muhtemeldir. 
Büytık eehlrlerde btlrolar kurula.. 

cak, aıtabe sırasiyle hazırlanan de!. 
tcrleı: tın bUrolarda alA.ka1ılarm tet. 

ı..lair takıir;nin mU.zakereıine '1' 
~ildi. 

Takrir sahibini mü~akin Zf 
Vt-k!li Şevket Ra~it Hatipollu il 
sUye gelerek ekim vaıi~·et 
memnuniy~"c şayan olduğuııG 
ıstihsalin :ı'l'tınbnası ;ı;in .. ı 
ve al.::n:ıcalı ol:ın tedbir!erf e! 
le iznh cttil>ten \'e bu mfı"zu• 
ir sonılnn bir suale cevap ve 
ten sonra ve-kilin bcynnat.r uJ2S 
heyette to.s\"'i!> ~lll·nanıJc !'aat ıf 
de toplantıya ::on verileli, 

Acıklı bir ölüm 
Yah·aı: e~ra!ındnn ve ı.t,ao 

ııcvlmll sakinlerinden HilınJ .K 
baba bu gece h:ık raLmet.no Jt1 
mu~tur. Akraba ve taallakatıyl• 
blbba:nna ba3 ııağlılu an ~itertJ. 

klklneı aunulacaktır, 

IJat;ayda vaukkuk eWıjlea 
Antakya, l~ (A,A) - Vaıtll 

güıt llateıen buglln vUA~ 
lıualarmdıı o.aılm11lır. 8.285140 
tctan bu verginin kazalara ,o.
ilmi IUdur: 
lskeııderon l.200.000 Un, Atl 

147.S:SO Ura, Kırıkhan 76' 800 
Reylıaııfye 33U590 Ura Dil 
:ı i l,100 lira, Yaylldağı 8.000 
Ha.ua 7.600 ıır.. 



Gizli vazife 
!ııan: Flıf P KAZ.4NOVA Nakleden: SABRI K.WAN 

(8.ıştarafı dürı.1 iJ.n sauınıı:da) 1 kllde r~sl!adım. Grabc. Kırmııı .. a • 
l>ıfarıda ayak gürültüleri işilli· dam ..• Nasıl olur da, bır eşeğin uze

tbnıı ı•man hemen &rlilndü. Kapı rinde bir ihtiyarın \"C oğlunun. zor: 
liıldetU bir itlliıJle ardına kadar a· Jukıa· muvazenesiui ten;ıln eltı~lerı 
etldı. J\azı sUAhh ndamlar, Arme- sefil bri tabulun içerisindeki kım • 
llfııle'irı buradan seçip geı;medikle· !lenin. çölde susuzluktan ölmü~ _ol • 
l'lııı acırdular. Onun hic kimseyi duğunu zannelliği rakibi, olabılırdi. 
~eıU~lnl s5ylemesi üzerine ba· Seyfi - Ruııdda tehlik~ kalmadı· 
1la dôııdüler. Jknıcn ben im yolumu ğınclnn tabııl:ın çıktım. 1':ılmn da 
.. l'betmfı bir yolcu oldu{tumu. çe nakı~Jı kors.asını taktıktan :so~ra_ c1• 

bııl;da kenanı beklediğimi söyle- çeklı entarıslnl giydi. İpeklı ~.~rı 
dl. <'tillOşerek a~Ttldılar. şefaf bir örtü duda~la~ını 'e hu • 

- Buradan gitmek lazım zira zünlü gülümsemesinı gorme"2e .. ma· 
il ba 1 .a dedi nl oluyordu. Bundan r.onre ,·uzunde 

IJ 9•ıl, • ··ı ~· . 
'9n de ııynı şeyi düşilnüyordum. ınfllh·fm gözlerinden, ve o ecegımı 

Grabe "nllkam almak tçln !.;.. zannettiğim ınmnnlar çok yakmla
te,vlk ın tahrik ediyordu. rımda h1s~ettijtim göz k"apaklo~ın· 

tltıen ht'men bütiin mıntokanın dan başka, hiı: bir şey goremedım. 
lfbıl elde etmişti. Bir an evvel 'I· • " 

dl. Bnlak'ı bulmam icap ediyor· On!ardaıı ıı\-rılclı~ım vakit. onun 
Cebimden cQzdtnımı cıkararak ınanatı ve hüıünUl bak•şlarınt hiç 
lftllama :yardım etli#l takdir- hir zaman unutamıyocaj:"(ıın. Torise 

fazlaca bir para vereceğimi ~a· doğru cenııba gitmeleri li'7ımdı. Be· 
ettfrn. nim de vazifemi ikmal etmek için 
ftaş1111 sallayarak: şim:ııe dol!ru onlardan uı:ıklaşmam 
..,, Ba bteAiniz hemrn hemen i~· l<'nhedlvordu. Ona ne kadar min • 
sa, fakat bizim de gitmemı1. neler ;e teşekür etmek isliyordum. 

eünkn daldakiler en korkunç Hemen sözlimii ke.,erek hir porma
antanmızdır, şayet inerlerse ğını örtü~ü iizerine kyodıı. nakı,:u~ 

..__6.ldilrürler, dedi. "' rı 0 kodıır miles~lrclf kf, hfr sanfre 
4GllJ11r geır;lendi: için kenrlimi ka~·beclerek. gözlerimi 
""" Patmet yere lnrflnnive merbtır olıJum. 
" bf - Si'lhih. tekrar bana gel. bunurı "Gfarak onun yanına ı;ri!!f. raz 
'11"1ıktan '"""' hona ı;reoll!'rek: için ne kndar brklcmek !Azımsa 

"- lu llltN lfrlerrltlz, dedi. bekfö•eceltlm. dedi ... a...,., bir ('ekm~l'n Clkerdııt· TeJaşla ona ce":ıp verrnh·e çalı· 
ı-.l•rt hana vererek dl,an c1'k şırken babnsı yonımızn geldi, hara· 
lıhtselerl ırfvmh. !'ianlh ha~tmn retle ons teşı>kkür cltiın. Birbiri· 
ış tam m:ırı11oılvlP lılr fr~nh ol- mh:cfen ayrıldık. . 

ltı k. . · d" (1\"ıliim~fvf!· İlı:f hafta ~onra !evlnçle Torıse gel-
tn ı, o ic:erı gır ı. ' · . b 1 · '11 

Jol k 1 · 'k nrlisinin de. dlğlm vakıt, ontenn u şe 1ıre ç 
._;1uıu cınb t e dolnyı rlı· ı g(']memlş oldııkiorını öifrcndlm. BI-
-~""' nl bu se ep en " . . - 1 d ? 
·'- 1 ı· rlnin teca•uzune mı ugrarnı~ ar ı 
e~mamı r c:ı e ı. b" k b1.... k 1 us semada, Onlardan aynldığıın Y<'rtlrn ır :ıt; 
.... rıda I! şam om ·' k" ·ı . l S f f" H lel"I er 1 inde kaybolan, ·ılometre ı erır e, o er \llram a• 
• sflksl le in üzerindeki, nın, kırmızı adamın yarılııncısı ta-

t d tepe er r d öld" ·1 " 1 d" 
1. l u d la•tılı ıörülii- ra ın an uru mu~ er ı. uu u ann o ., G t b" . t .. .. ü 

.. v 1 ,,._ 1 yanında. hemen ran ır sanıl'e sus u, yuzun n 
,.. nU U11ttn D k "dd"J • d J kt ki 11 '"1 nn içinden geo ço cı ı eşmesın en. ona sua ~or• 

a ea ı ı" a t d d' N"h t \allı k ilk bir keçi yolu vardı. mıya ce~are e eme ım. ı ayc o· 

b ıçl olan köpek ba• muzlarını silkerc],, isle hu günkü ena 1 1$Mll ' • 
dal d lnt uzatarak ha\"lam:t• dramm neden bt>nı, bu kadar nıem· 

ba,ı.: ~u sustunnalc islediY• nun eti~ini aıılarl•mz. Grnhe "Ktl" 
49 ~u.,.ffak olamadım. O sı• mm adam., hakikFıtte Roz.senıfen 
ili! eeıJerf ftltfm. AlaoiArin buıtu1 ifl!'Jfldf. Jranf eıınım, mre

lllrlınmıya ancak va~'t rhı altında eıilen ... ~ tloktor Reııent 
dhn kl, bir ımvart birhlti fSO~) 

ırk1111sda11 meydana ~ık· 
~ ltıc!lar sunrinln arMınıia, 

1l ıdamlanndan biri olan 
karam Raaı tanıdım. Durm11-

ledtltr. 
..... labtb, Sablbt 
'- Patmanın sesfydf. 
' 8antar "Kırmızı adıun1 "·• ar
iL 1'1dır, dedi. 
•çtarının tımnn olması doh)'t· 

JerUler Grııbe'a Kırmızı a• 
derlerdi. Onun mevcudiyeti 

hrde lıfssediUyordu. D'Jşündüııı 

Devlet iktisadi 
teşekküllerinin 
muameleleri 

Tetkik ve kontrol çalııma• 
ları ıona erdi 

Ankara, 16 (4.A) - Bir ayı mU. 
tfcavız blr zamandanberi 19'1 sene. 
aine a:t bUA.ııçoıarını •• muamelele

Stııkholm, 15 (A.A) - Röyter: 
Almanlar, top mev.zilerı ve baka 

müdafaa tesjsleri kurmak ic;lu Trond 
tclm•da. 15 eve el ko~mu§lardır. 

Keza, Stokbolmda inanılır blr kay 
L."lAtan öğrenJd.ğine göre, Bcrgen. 
deki NorveçWerin duvarıa. ... a 1918 as .. 
yır.mı yazmak sureUyıe b:ı.2la.dıkları 

tılLır harbi §imdi Oa&c:ya ve b&§kA 
?Jorvt:ç şehl.rlerıne de yayılmııtır. Ve 
Aıma.n askerlerinin uıAnevlyatı U&e. 
tinde tesır etmektedir. Almanlar bu 
s:n,r harblııi önllyemeınekte ve ordu 
ı.un Troadhelmde yaıı~tırdıfı duvııı· 

illnlarmuı az as.man içindi. mlltt•!Lk 
r.1uvaffakiyetlerini büdiren yazılar!& 

brlülmesinin önUDe geçememektedir, 

Daalmarkada 

Lndra, 16 (A.A) - Röyter: 
Şimdi De.nimarkada &'&rUıen ıey, 

Dan.m.ark&Jun Alına.nlar tara.tından 

tam ka.ntroltıne bir ba11ang1c;tır. Al. 
ınt.ıı aleyhtan oldukları lc;in tevkif 

Siz ee va&tile ipln ucunu kaçır
mışsınız. Bugünkü ha.ide bayat 
~rkada§mrz. kocasından çok fazla 
aUesinln tesir Ve nüfuzu Bltında
drr, 

İki bu~ eem•dtnberi kannız 
ve çocuğunuzu g6mı~iğirıize gö
re hiç aramadnıız mı? Y:uıınıza 
çağırmadınız mt? Yoksn siz de va. 
ziyeti htdisata mı terk.ettiniz? 

Eşinizle birleşirseniz yuvnnızın 
saadetini tekrar bl!lacağınıu ü
mit tttifiıniıe J?"Öre S<.ın hir ted
bir ola:ra.k evinize davet ve l?ı-l
!nPdifi tak:iirde hnun! yollar:. 
müracaat ed~ğiniwn hlıısle 
kuvvet'i ve kat! har~ket erlirıiz. 
Netice a~anıazsanrz artık. yuv~nı 
un yıkıldığına kanaat l:-!tfrip kan
~en oı."n1ış vaziyeti te;rılzlcrrek 
için mahkemeye gitmek yolundan 
başka <:.2.re yo'kt1Jr. H. Seltn 

Parti lıtanbul vilayet 
kongresi 

C. H. r. İstanbul vilayet kongreo 
~i. 22 hfrfnciUnun salı gftnü ~a:ıt 
10 da Eminönü Hallcnf ııalnnunda 
toplanarakhr. 

edllenJerln ayıaı lfmdi &nemli bir ••••• DOKTOR ••••• 
haddi bulmU§tur. Danimarka kütUp. KEM AL OZSAM 
har.eler müdUrtl Doessing'ln tevkilı.nı idrar yollan hlMfalıkları 
muhtemel olarak kendis:nın Skand!.. mftteba111m 
na' slyast i§birliğinin ha.raretll bir T11nelba11 _ latiklll Ca.ddeSi No 

'vanan olmHQıd&rdll'. Alin~ 
bayle blır lfblrlltınl b'bule mcıt ..... 

180 Oh&Dyan Apt. Bura puan 
u.ıı. TelefOll: "188 

Ytl cletwerdir. Qllnldl 'lıa it blrltllı, -----------
• mam A.vrupad&kJ tallakktlıııtı fçlıı 

mflletlerf blr&frinden mtımkt!n oldu
tu ka4l&r •1" tutmak olan nuıt n,a. 
Ntiae a7kJrt:dır. 

Danlmarkanrn Almanya menfaati. 
r.e atımtırUlme.ıinc tşaıet eden Tlmea 
pzeteeı Almanyaya yağ wı yumur. 
t:td&n bqka uııayl " zınat lfgia. 
de llzmı oldutunu kaydedi)'OI' n 
•'Dantmarkalılanıı,. yem bqvekll 
Scanl·eniua•un Danimarka mDletlnln 
uzu ve nıhwıu teınsıı etmedittn& P. 
bet fll'l&tmı bulaca.klan muhakkak
tır... dJroı-. 

llft'aUr H 111. 

ı aterlhl 
Nevyork 100 Dolat' 131.80 

o.evre 100 tavlçr• Fr. 30.821515 

Kaclrtd 100 PU.!te 11.89 

Btokholm 100 İneç Kr. S1.132ü 

ICSllAM Vll r AB\'ILA"I 

"-hn tebdllf ktl•afetim ona 
dtlım takdirde tanınmama bir 
ltf)dl etİııfyecektf. Kotayltklıı 

ltrııncılı, aonra da başıma 

rlnt tetkik eden dev'!et tkdsad! te§e'k ============== 
% 7 88' Sıvaa.l!)rzunım 1-'l 18.07 
% 7 Hl Demtryolu I 11.
% 7 Bir1ncl tertlb KW1 mU. 
data& 18.-

~ 11ktıktan ş0nra, hiı; 
PÇ1Dedllti btr çukura a~ 
m"eudh·etfme nihayet 

... IJ._. ... lL 

~ n dtlftlnetlerfntl Pıtnsaya 
lcl11 hlube:ve ıtrdllf m 

omı enek elbiseleriyle lfil"o 
.\Jııırau .... podraanı ytb:iln· 
~t lndi!Tftlftt. lhi baliyl• 

tarafından kolayhkta 
btr dellltanlı unnedlllrdt. Ba· 

c~..,..: 
' '1r bdının ba isyan içinden 

llnsest fmkAnıısdır. Aksi haJ.. 
ltacırrımak thtlm•U çoktur. Hal
hlaıs ... de seçemlyeceksl • 

.. tGa ha manileri 6nı.mıı>k için 
'li IU çareyi buldu; dedi. 

•••talıanın yollarında, tabot· 
IMıde. arabayla, hayvanla, ya
r..ırrerhı omaılanyla eenaıe 
!itlerine çok sık raıııtlanır. 

1-, Neeefe yahut Kerhelfty:ı 
tııere 161iirUlen öJIUel"o 

' itte ılı tehlikeli mıntnksyı bu 
ft..... .... _ heeblllraln•ı. · a-..,...,.. lıtfrahat fçln durarak 
tı ltlndftıler hareket ediyor .,.e 
~ten ook yavn, ilerliyorduk· 
..._ beni tekrar kefenlere sarn~ 
lahtıtan birbirine baııft bfr ııu 
... llteldlen d&rt tahtımndan 

lıQ lokuyorlar, ..., şftlcftr ki tnbu· 
it -..retle, sakin bir eşt"ğln üıe· 
OJlJJorfardı. Zaman. zaman 
lealert .,.e at klııneomelerl işi 

• Hiç bfr kfmse matemli 
brer •ereeek bir harekette 

"9ttyortfo. Ynlnmnz Dzt'rlndeki 
let, kenara ~eldll'rek dua e 

· t, Jlhat hOmıetle susuyor 

külleri umum! heyeti dUD mesaislnl 
bittr:ntıtır. 

Umum1 heyet mesaı.tae 90ll verir. 
ken hemen ctı.mıeaı C'.1nıhuriY9ttn te. 
7izll eaerllırindeD olan aanayt, ..._ 
danler n toprak t•oelıkUDerlnde ltQ. 
yük bir telrAmtll •Yit 1GrWdUtQııtl 
~ tepkkilll•rl• mUelMMlertn awek 
yaraciib§lanDd& ve rerek ltt•tmaı... 

•inde çok yakın al4k& röırt.Nll •• 
d&lml trtatl&n Ua bu t.,ekkilllerl 
ber aman tekbıUle aevkeyley•n 
'Milli Şefbnize minnet " ftlkranıan.. 
ıun re!'ll ıblA.ğmı mUttefika.n karar. 
hı§>lırmı§ ve bu karatın aramı heyet 
reisi. Maliye vekl!imlz Il'uat A#r&ll" .. 
ya tevdi eylemlgtlr. 

Hindiıtana taarruz tehlikeai 
azaldı 

Londra, ı~ CA.A.) - General 
VeY\'!f Hind~ana ka!1J l'\&n. teh
didin 

1

şimdi bund:ın 7, 8 ay ka. 
dar evve'kine nisbetle <la.ha. aı.al
mıı bulunduğunu dlln Ma.drasta 
t!~Ylemilt!r. 

-0---

y err. gömülen 30 bin aJtm 
fngiliz lirası 

Melburn, 15 tA.A.l - .J:ıpcm. 
lann Port Moresblye dolru ilerle
meleri üzerine Yeni Ginertc t:ıpra
ıfa gömülen 30.000 ~ltt!1 Stcrlir. 
A vusturalyaya. nkleıllhı•i,tir. 

HAFIZ CEMAL: 
·'LOKMAN HEKiM., 

Olnayftla iM 
., ,,...,.. .... tlftrl. C,l\ ..... h l'!!I• 

~· 
t eıt btıyOk dft,mnnmın bu şe- -aı 

"Al(IT'A 
ABONE 

OLUNUZ 

·- 1'78 -

% a İkramiyeli birınc1 tertfb 
mUU mtldafaa ıt.-

- BeJJoe, kea41111M IJt btr lltıUdlel llall:rla'maJı-. 
Şayet BAtimllerden bqka .blldUDclar boJunmayona, Ale. 

..uere (ŞWeıe) bat val'IDU l&umıbr. Onla.rm 1üe bflJ 
ola."l aevgtlert. llA.ftmllercbn dalla ....ıadlr, llemn• ~ 

ki• OlldaD 80llJ9 plecek tadJıdUDcla,ılana ..... tılll"MDU 
tft'dtn etam. Buna yaptıil taMb'de ona JIN'dlaa edbda. O 
samaa la&edlllnlz olur •• Bu fiJu1 ...,_ 1Dlf8dla d9al lelal'e 
ıtıkllf et.. pbm llu mtlt,aleema ..... ~_.....Da.. 

.. ettir w bualda PıJet atır batlı dawu. 
Bellmd amaee.lnlll bu 61öt,lerta1 dblJedlkte• .-n .Unt 

' 
~dfpnJa~ 

••• 
ltiadjJe 4otru Elf.ada lhl 8ebl'la kon.,._ .,...... 
~. OQ tan•ılıkM lgla keıtdlalal ..._..,.,.., 

•certJ'8 .. rben strmeaıae mlllMde ~. 
9ehad, ... lrapqJ ı.cJp bPce t&rafqsa plbıol .... 

rlYflll!n öntlnde durU 1111' lalauetPi. Wttl Jt:lladJ•m orada o. 
tcrdlljuııu ır.annederek o tarafa )'tlr'Odll. KaollArb'eJe lh'eol. 
tl aıracıa blrdenbtre genç bJr kmn oradan OdP;lp11 ctr4IL 

Genç kız, Jrartıamda, ,...baııcı bir adam gGrftncıe trJdL 

dl, Yttıtı kısardı. Bir mtldı1et ae yapır.catuaı PfP'lllll bir 

'l'&a!yetf# olclota ~ ııat ı•bi durdu. 
Geriye dönmett mı, .. ıp bulmadı. Geleı& adaJm 9ellm.. 

lanıak latedl, fakat ODU evvetee f;anımadıiı itin mtttuell • 

<Ut~·-

Beb:r.ad, ~ oelırıabd tacıe bir tlDe üfıla. ... "lao 
)afetiJle clQran ba par'lak teall kma Mk& ~ p&rlaJU ca. 
dJl 1tözlerjal, mntenulp en4amıaı '°k ...,....... 

Ba§rnr bantçe eferelu 

-o-

Charıes Boyerin .hayatı 
Sinema s-ınatk!rle.nnın içinde 

memk-kctimlzde en fazla .scvden 
artiırt his şlıphe yok Ju evvelki 
cık§ıtm Amerikadan lıi2:e radyo va
sıtasile ~s'enen Ça.r]z Buvayc'tlir. 

Ta'!triben on iki sene evvel meş
hur Komedi Fransezin oevimli aa. 
natJıarl.aJTndan o!an M.:ıri Bel ıle 
lııtarrbuıa gelen Ça.rtz Buvaye o 
za::ı:.uı c!a orta derect'de bir ar
tistti. Ktı!18. bir :raman içlnd~ par. 
~ayan bu yl!d!T., Aml!'rikaya gittik
ten sonra cidden §ahescr denecek 
filmler çelinii ve bunun mUki.fatr 
olarak cey::ız ;pf'rdenin en ı•eri 
gelen erkek artistleri rJer~ccsinc 
yükseldi. 

Krrk iki ~·a!Jl:ırında bulur.an 
Çe.rlz Buvare Fraıı8e.nın Lnt eya. 
lıetine taht Fijalt k~abasında dün. 
yayıı gelmıiştir. Baba.sr bir pos~a 
m ti verz.ii idi. 

Daha mektep etralannda iken 
sahne haya.una çok hevesli olnn 
bu e.smer, sıcak kanlı vıe ııeki ieli
kanlı, liseYi bitirip ilnivc,.site;-e 
girince, bir taraftan lkorıserva
tuvara dev3m etmrğe ba~ladı. Bir 
arat·k seyyal" th-otro truplarınd:ın 
biri3ine de kat!lıp tiyatroya ol:ın 
istlcladınt cenedi. !Ik zıeman Jarda 
nıuv.tlfak olmamalda il:'-.( raber ce. 

Kiilahya aullı Mkimlf{ilnden: 

ıarcti kınlnıadı. Bıitün vnriıği;)e 
~ııhneye bağlandı. 

1931 de Anna Bella'nın te§\'İki
le einemaya int:if ap etti. F:ansa. 
da bir kaç ffım ~cvirdiktC:1 ~r.
ra, lngiltcreye Ye orad;>.n da Amc
rikaya g~tt:i. 

Marj v~ı~ı:"IUl filmin:'!~. Napol. 
yon rolünü hakkiyle ba'aran Ç'cırlz 
Buvayeye lbir rin ark::ıda;lınn
~an biri ta&J1mlıı:: 

- Napolyonun ~amanında dün 
yaya ge~ olcaydın, Uı.ttmaı ki 
sen de ikinci bir Napolyon ohıı _ 
dun .. de~. 

Çarlı: Bırvnye gillmüı: 
- Yaln1% ~c ıbenz:rli!fleo cıl 

rr. az.. '&:!!. sen <Le Karneciye btn
ziyo:rsun ama, ~ ibir ytlz dtı. 
Iarm yok .. 

Ceza.Yir Bata.k:hane~ri. Allabm 
Eahı;eleri, Arka Sokak, &babıu 
hİ'!" a,ıt gece.si fi~rlnde ~ rn
lUnU fevka!!3de 11:-ir m.ı~tte başa. 
ran. ve diln,·anm dört bucağında 
milyonlarca genç lm peresti~karı 
bulunan Çarız: Buvaye, c\•li ve a.. 
ile oca.ğ:na dU."1rün b.? erktkt.ir. 

Fevkatade danSetDl('si.ni bilen 
Çarl:r: BuYaye, kaancının m!ihün 
bir kunnmr kitap ko!lt'htiyrınco!ı1 • 
ğu hev~ine sa.."'fetm~<'dir. 

s. M'. v. 

Buızünkü radvo Balıklı malıallesiııden Fehmi h. 
partalıgil ve Binnaz ve Ayşe Fitnat 
ile Mehmet Rüştü ve Omer Şevki ?.SO Program ve memleket ıut 
J\:ıra'a ve sairenin şayian mutasar- ayarı. 7 .32 Yücudıunuzu çalıştırn• 
rıf olduklan Siner .köyünde hudut hın, 7.40 Ajans haberleri, .30 Rad· 

y0 salon orkestrası, 12.30 Program ve evsafı ~aircleri şartnamelerinde 
yazılı 6 parça tarla kabili laksim 1 ve memleket saat ayarı, 12.33 Kllfto 

1 şık program, 12.45 Ajans haberleri, olmadı~ından satılarak şuyuuıı izale-
sine dair verilen karara binaen salı• 13.00 Fuıl heyeti, 18.00 Program 
lıla çıkarılan Kovaarası mevkiinde ve memlel\et saat ayan, 18.03 karıfll' 
100 lira kı:rmeUi 1 ve Akalan ardın· makamlnrdan şaıiı:ıJar, 18.45 Rad:ro 

dans orkestraın, 19.30 :Memleket da 300 lira kıymetli 6 ,-c bağcı namı 
saat ayan ve ajanı; haberleri, 19.45 

diğer bahçe içinde 500 lira kıymetli Konu~ma, 20.00 Yurttan sesler, 
5 ve köy önünde 300 Jira kıymetli 3 20.15 Radyo gazetesi, 20-45 Bir 
ve Sekmez mevkiinde 280 lira kıy- marş ö~eniyonır:, 21.15 Milsik. 
melli 4 ve Tcpetarla ruevkiinde 370 21.50 Riyaseticumhur bandosu. 
Jira kıymetli 5 dönüm ki reman 1850 22.30 Memlelret ~aat ayan, ajıns 
lira muhmamen kıymetli 2.J dönüm haberleri ve borsalar, 22.50 Yarınki 
torla 7.1.943 perşembe ı:ıünti saat 14 program ve k81>anı~. 
de mabkcmıe kıtıemhıd• açık anırma------------""!""
ile satılacaktır. Artırma farlnamesi 
1!'1.12.942 den itibaren acıttır. Almak 340 lılann yoklama• 
isUyenler yftzde 10 nisbetlnde temi• EyUp a•kerllk tubeıdndeıı: 
nat Temlele mecburdur. Muayyen 1 -840 dofumlularm 1ıJt ,. ..., 
günde um1en nldaden :ıııonra en zi• Y'"'1amal&nn& bir arada yapılmak 1l 
yııde artıranın Q~inde bırakılır. zere 21.12.942 tarihinde b&flanaeaktır. 
MOşteri bir hana ıarlında parayı .:: - 888 w ııa dotumıuıarıa mua • 
vennttse ihale l>omlarak 1 !5 gftn ınrle sGrUp aıhld aebeble ııeııet t.tı,.._ 
mildrtefle yeniden artırmaya ~ıka· ye terk olunanlar da yoklamaya t.111. 
rıhr. Bu ikinef Drhrmada en djr. 889 dotunı.ıuıarıa muamele gt 
çok arfırantn üıı:erfne ihale olunur. rtıp slhh! sebeble •enet A.tlyeye terk. 
İki ihale arasındaki f2rk önce alnn• lerıe halen müdavim talebe!er bu to 
dnn tahsil edilir. İşbu lorlaların turrJu!arla muameleye tabi delildir. 
lhale~lne kadar birikmiş ,·ergf sfle 3 - Bu iki maddede yamlt dofum.. 
dellallyeııi alana ı:ittlr. '.\fl1şferi lularm 22, 12.9'2 den ttıbaren natus 
şart.namede )'nzılı bütiiıı şeraiti cü~dan, ta.ıebeterhı okul veıılkuı, 1&. 

kabul ve ftirıt7. hakkını iskat etmiş natklrlann men1Up oldukları miler 
sayılır. Fıı:ı:la malİlm:ıt edinmek is. ııe'le ve birliklerden alaca.klan 11ıe11; 
linnler hukuk mnhkcnırlrri hn~kô- ler Te lkametgA.h Umtlhaberlerlle ıu. 
fihlne mllraraatJa !U2 _ 20 rtos:ra- ~~ye gelmeleri, gelemiyenlertn aebeb. 
rlo mev!'af ~ıırfnnmC"lrri nkuv:ıhilir. ler{nt bildirecek oları vıdkalamu ebe 

·r2:.85l t veynl tle gHnc!ermeteri llA.ıı olunur. 

-ı-ıa-

- .Uı • sbtt JÖl'IP, bınmıı a.lae&k Dllyı:m 
- 8DDu ümlt ecUyonım. 

- llunemlyelerle boluıtııtun zaman, onlara fazla a • 

&dl-. Milli benim evl&cb mt.nmyem bDdlklerl için, ııeni 
kendllerlne reJ3 olarak aes:ml§ler, bu vazifeyi kabul et 'r• 

lllll)&ra ı.tlı kal ki pl&ar,u alt tııııt etmeıdnler. 

-·-
Mnıft, bin bir renp boyanarak IJa«yorda. O mail ı 

eır.ektar upkları ı;encJ. prafmdaa llaztrlanaa yemek aof. 
ra!'ma Fatma De ollu Ke,Jfer oturdular, 

Yemeı...-ten sonra, çok YOl'&'UJl oldufu için hemen J&tH 
.... D.B&D4ı. 

Keyf.,. yabut BehDd 11 ıece kendisinde öyle btr fevk.:ı 

~ llllsedlyordıı ki &anki Ebu MUsltmkı nılıtı ona ıııı 
..... 8tmlt slbl idi. 

JDmlnta, Jılemuaa bal'etmeııılyle koptDasl ~ok mııhtenı 
elan stlrültlllerden lla9d letıfade edeceğlnl, Selmanm ba hıı 
suaua oyaayacatı roDert bir müddet dllşllndtlkten aonra d• 
rbt !tir aykaya daldı. 

Erte.r g1ln erkea uyıuıaa Behzad, evden ~ıkarok dolrı 
Barremtyelerin toplandıtılan ehli bir eve lfttl. Bunlar .. e ı • 
.......,... Bafdad'da.Jd arka4atlannm faallyetlerlat aalatıı 
t'dl'lan Daw ~ti: 

- Btıidaddakl ar~farınuz eaıda, Mf!a 1ı•1.e yarflıııı 
etmele bazırcbrlat. Shı burada her term baztrhklamuıı b: 

ttrblfz. Saatı pUn"9 elhlrtijjyle faaUy~ P9f'rtz. 



-·-

Nezle - (Jrıp - J:Jaş - Diş 

Ye bütün afnlan derhal kese~. Her Eczaneden uayauz. 

1 l...,...J Beledi~ i11alan J 5 

rahmin bedejj 1rk teminatl 
ıno,oo H4,00 NAfla MüdürlUfQ Daim! tamirat a.. 

meleal ıçin behertne 21 lira tahmin 
edilea bedel tlzerlnden 1920 Ur&lık 

tahal1&t çevrealnde aı.maoak mumlu 
amele muf&DlDlut, 

ıaoo.oo 112.ııo Karaatac mUeueaatı Et kNim pay. 
YoJlU hattı havai makan.lan tgln :p.p 
tmlacak 50 aded Rotıı Çens9l 

Tahmin bt.d60.riyle Uk tem.inat mlkoarlan )'Uk&nda yurlı lfler ayn 
&.rrı açık eksUtmeye konulmuıtur. Şartnameleri Zabıt .,.. Muameıt.t mQ. 
dtlrltl#U kaleminde görWebUir. tbale~rt •.I.943 Pazart.al gQnll 1&&t 14 de 
Daimi Encümende yapılltcakbr. 

Taliplerin Dk temln&t makbm Ve)'& mektuplan ve kanunen lbrul J&. 
mngeJ.ıı dlğ"r veelkalarlle lh&1e günü muayyen aaatte Daimi DıcOmende 
'lıulunmalr.n. (2391), 

••• 
lle7otla Jra,malram •• lleledl19 ...... ll'ltcllbflllbfettt 

l'lruaap m&h&lleainde Qukur Cuma CILDll aokafnıda 21 •Jdl mal1J 
tnlddam b!nanm T&r181erln!n Arib adrut bulunam&m.lftrr, 11 IÜD artın. 
la mahzurun lzalul aksi takdjrde Belediyece yıktrrıJacatı !hb&nıame ma 
lramma katm olmalı: tnere sıan olunur. <2401) 

TüRKiYE iŞ BANKASI 
--<üçük Carı Hesapıar 
1943lkRAMıtE PLANl 
KESIDEURı 1 Sa6at. 1 •lll.& ı ~· 

' llılnt:ll.mn ,.,,,.,...w • ...,., 
1943 IKRAM1YEllın 

\ , .... ı.IQlllMI -...._ .... 
• • - • - --- • • • - • - ..._ • • • m • - ""-- . 
1 • - • - --- . 1 • .. • -..._. 
• • ... • - ...._ • 1 • - • - -- • 

11 • - • - 1111.-. 

•• • • - ..,..,_ . 
•• M • ---- • -· • • -....._ • -· u • -.,.,_ . • 

nı.lıe .. --=-· ,... ,.... lda ,.._ ................ 
llfa alm19 nlmaL avnt umanda taHlntst ~ ._flmltt """""'"" 

-.wsııill'lll~ 

__ ....... 81,r''•"Jst• - JESh...... ....... 
.................... p1eaek llüerlerl ~ ... .... 

............. ~JWe .................. 

.......... 1ıile ~ sttımedL 
a.... 'lrblde 7Mlaa ldr clıMıd reldL ~ 

llllade ,u.ı.tlil 1ıtr mektnlla Odıanp vwdl. 

• mektup, &idacl~ 8e1mu tanfınclaa söaderll,. 
......_ Bltytllı bir .. Ylno IOIDde mektuba açıp olmdaı 

••• 
·~ ben4elerlncla .... ..._ ...... OemL ,...NJll ...... : 
·~ kadar n19bl ~ bl)IJonaD dttn ... 

11ineııQıtrıa bek19dflim.la Wi• oldu, 

-mımemunun vell&htlılt blattnl tlWDllJU Dfadb tti. 
..,...111 Blm.emunua Deride hllkOmdar olup lıtendi$den m. 
tlbm &lmaa için, mUnecclmbqm.m teıvlki71e htlkbl• 

Jlile=tnt, brd.,lnl vell&htlıktmı iak&t •tmemlnl t&ftf19 et. 
.. ... ;reriJM ottu (lıılUA) Jl ?edaht taJin etmM{ni .a,ı.. 
ıaı,, hllkQmdar DemJn de buna Dltıfttakat •tmlt .,. tııa 

if!n diter mU,.mklertnden olan İbD.1 lııl&ham da hlllrQmdar 
naibi tayin •tmtf. ya.rm da ona bat kumaadanirJr ......,., 
9-receğlnl et. iltttlm. Kendlıd ooıt belenee lıa adam. Jla1'p 

.. tladJlt takdirde mmmtn onhuanu boıssua& llfrataaetmı 
~.:yorum. Bu •b&b da GtrenclJllme ,ar., ldlkQmdar •• 

... • ....... - .....,._ .._.. ...,...,. cıCla ... 
_. ftlfa!lt ta.Jla •ltllhd :tııll4lrmif, ~ lloruulda .... 

~ıı\ft lmrdelı ·-da 1ıtr .mektup JWl'Ü wUalatldf 
........... OTllll ... •ıaıebe..._ ....... ~ 

•• c ,, 

' Ziraat Baallaıı 
SENEDE 28,000 LiRA iKRAMiYE 

Zina& Bankaamda ku.uılıara1ı n BalıenD tuarnıf ıu ..,_da en 

u IO Uruı bo!unanlan bir ...,. tolnde ...tıdlılq plAaa &9re ikramiye 
nrllecektlr. 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 

" 
500 • 2,000 .. 

4 .. 250 • 1,000 .. 
40 

" 
100 • 4,000 .. 

100 " 50 • S,000 ,. 
120 ,, 40 • 4,800 .. 
160 .. 20 " 

3,200 .. 
Kar'alara leDede ,..,..µ...,.... 11 R·tu. U Z,.IM •• 

DiKKAT: llwılılan•• 1 ad ,....a.r lü -. IDlnde H )lndu 

... trdDt~~~-~. 

[ n iıdıiaarlar"", MüdürlüiGndenı 
[ 5 j 7 J 

l - Kncut bfU proje ve ~ muclblnoe Paıfab&hoe f&brL 
kuı mir •~rattnôaıld s.tıDat duvarıarmm lkmall "1 kapalı artla elı:aDt, 
me71 konmuttur. 

1 - lıılu'hamnıa bedeli IOlll,90 Ura .,. lllUftldmt ı-tnat to6.ıl 

dradlr. 
., - EIWJtme 22.ll.MI .ıı &11Dtl aat 11.llO de Kalıat&fta 1.eTUUD 

pbut aıım umı.,onunda :p.pdaca.ktD". 

' - Kef'.f, proje ... f&l'tl1&11Wer bu sin ~ -- 9lld ... 
IUbeden '° kuruı mukabilinde ahnabWr. 

ı - lıılOnalraa&J& ıtreoe1derln mtııaım teıılıt mekttqılmam lrumd 
w.alkl• )'Qsde T ,1 ~ paruı makbua T•Ja banlıa tem!nat mektu. 
buna ihtfn edecek olaıl kapalı artıanıu ihale pO •lm'ltme .. tinden 
bir aaat evvc11Jı~ bd&r malrQr komla1on ~ makbas mukabl, 
l!nd9 'ftl'llMlerı l&aım.dD'. Postada 'f'Ulma plecek ,........,...._ im.bal olun.. 
mu. <iMi) 

Belediye mlar id&re1inde 

ldan{Dlsfıl 111.Ubwbe dalrMl ~ ..... lm.Q-.ı 1dlJrftın1er1 datnm. 
a. .,. aamt 71 li7& eanu. 1ıtr memur e1mMektılr. 

ım.ab&ka imtlh&m 21.12.N2 cuma ıaatı mat H et. idare merlı:uln. 
de yapd&caktn. . 

tmUhan& ıtnuk ~ mektep ~ı.rt ubdlk •..ura. 
Jarfl• beraber MI' i•tlda De idare mıerır.emde muameı&t ..,.,,_ .an. 
aut -tmelerl Ula olunur. (1111) 

Zonpl4d Va;,.dnlm11 

Zcmjul.,ak ~ IOlnde llaUml 111 .... 1111111.a ~ .. (G) 
ku.raf lı-ıtf 'bedelli .aloDlarda t.ftl, tamir ft ~ 111 t.1l.MI plbldu 
ltlb&Nn 11 stın DdlddetM lm.pall arı ualtl De eblltme)'e lraubmlftar. 
EJuDtmMl ıa.U.M2 cuma &11Dtı ... t 11 de Zoıqu1dakta :mıJdbDet 1rona.. 
imci& daimi •ııctıma r17Wtmde 7afl1Maktlr. llkalltme fUtll&ıU8I w 
buna mlltemrl nıü Jaer ftldt datmt IDOtlmn uı.mı w ·CMatla mlldtı. 
rlY9t!nde ıerm.bl1ir. 

Muvakkat tenmat (lUI> na <•> laarqtur • 
İflD bedeli M2 )111 lıCltoNIDdm VWOecektlr. 

D8(1tm•19 strme1r ı.t•,..ı.rla lhlle llbttlnden ... "* - ...... 
ZollJUldak Y.l&,et!Be mGraoaat eclere1ı ~1'9t mak&mında.D abuul mtL. 
tea!aldtıllı: ehllJ9t ....uculJSe ttoant oda.-dan lıa 711 ... allDmıl ..... 
alka n mu'YÜk&t t•mSnatl&rm& alt mülıas n,a bub melıtubana" 
e .. teklif mektubmıa m111lteft w 2'90 m7ı1ı DDUDllD n iaat maddeat. 
nta tarifi TeÇhOe buırta?ıaoü kapalı saıflaıomı en PO ihale aattnden 
bir ast .neUDt lradar m&kbu mukablltnde da!m! eaollmıla ne.l'flu w • 
rlJmit oauı ilin oluD111'. (2206) 

IDlll .. ,_.. VAICll MAllAASI 

,.,,. ........ $ .... 

........ .,,. Gla1IM 

11111, 1!11111 .._ .. DMt ._ MIJ111tt-J1m. • 

••• 

_,._ 

. ...... __...._ ........................ .... ........ ,....... ......... 
...... •'rtdıaaluMM"'llıln,..._ lltll. O.. ......... .,. ......... 

- ottmmı ...._ &MedilW ..a tı'lnPIPP· 8a ..... 
.......... ll:lfllda ......... = •• • lıl .... ..... 

~~-,.. .... -,....,... ........... 
Bet"Gm ıNert ,.mdlı 

- .u.e, ...... ......_ eeıaırm1 .._ ..,._, 

r.tmaı 

- ottmm. 1111 ............................. ....... 
.... fanıldıar, lıeldleltDI ......,. ..... tmtlJte .. 1 •• 

ıtaıaflnı tlttam eduılder • ...._. _.... ..._ dwl)9 ıt.clerelı 

........ ~ ~ "'9llıla ~ .... 
•n•Derl lıota ,w.r, Obldl lıa lllllUelt illan etlM1ı ic,ta ... 

......... 1111 lld bıdetten lılıtlbll iatmalE .......... --

-~ ...... . _._ .................. ,........ 
- _..... llllme1mlll ....,,_ ~wk cJe111 at TIW 

llll • ... maı., •~ oaa dlllellladen lılı1lllae la. 
ıtUI ...... Ta o da Baamıetfcl lf1ll ... .,_ ....... 
..... 1ılllc1em ....... lılr ...... .ımaıa kallnpna.. 

~- 1111 ahllli, ...-ı1a iyi ı-tr etmll, ....... 

Kara çivi alınacak 
Devlet Llmanlan ltletme Umum Mlldllrltlttlncleaz 

Galvanizli veya galvanlzalz muhtelif eb'atta (80) ton kadar 
çivi alınacaktır :cinde mevcut malı olan veya bunlan yapabilecek 
Yette bu)unan taljplerln Levazım mUdUrlUğ11ne mllrac&at ederek 
nılm izahat almaları ve nihayet tekliflerini 17.12,942 ak§amına k&d8I 
dl etmeleri. ( 

200 
llaraııak clld 

90 kuruş 
INTIKA"W romanının, ilıinei 

cildini" netrlne başlryah birkaç 
ttln oldu. Bıınun birinci cilılı'n. 
elen mabJot bir ıuik•Ar bo .. u,i •'• 
rette ba'Jtınlcb. Blrknç gUne kn• 
dar 200 kuruı fiyatla l!latı,a ~ı. 
kanlacaktn'. 

Gazetemiz nkuyocaJRn arası
na yeni katılıp da, lnt&kam'ın 
birinci cildini &lmak istiyecekle 
re bir kolaylık olmRk ttzere, ga. 
zetemiz, iki gtlndör, ba~lığı yR
nmda birer kupon nc,retmekte. 
dir. Btı kuponlar yecli gtln ne,re. 
cl~r. 

t • 7 nurnanb lmpcınları (IH)) 

lnmıtla, Ankara CaddeetncJe Va 
Ut KUtttphanesine getirecek o. 
lanlar, tntikam'rn bu birinci' cil. 
"ini kitaltrn fiyatmdlln 110 ku. 
rat noban;Tle VM' 00 lnmıta 
temin edilebDect'klerdir. 

Kuponlıtn toplamakta ve biter 
hitmer !llttr"11tle mlir'M'Aatta ilıma1 

~htenne,tnk. 
Temn&tla afltan kitap mik 

tan anea'fr !M nMnita itin. im 
JeMn dBIAI' dnbnnz tenzilltlı 
"t.tıta son verı1eee-ktir. 

intikam romanmm birinci cil
ıli M,5 forma. yani es2 sayfa11'• 
lcnea bir kitaptır. ----
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•~•lak kitabı 
90 Kuruşa almak 
fırsatım kaçırmay1nız 

'I Propaganoa 
ikinci cild 

Yazan: Sadri Ert 

fenı çıkt 

Beykoz nüfus memurJnlhıınaı~ 
mış olduğum nllfus cfhdaadlal 
etUm. Yenisini çıkartae 
eskisinin bllkmll yoktur. 
Paşabahçe ,ışe ve cam 

ustalarından 338 dolam]ll 
Ozbakan 

••• 
1942 • 43 senesinde Pen 

sinden aldılım şebekeri lr•,f'lll"".l• 
Yenisini alacalımdan 
hlikmü yoktur. 

Riynziye • Astronomi 

1 

den 2420 num::lı • Levon ~ 

Antı:ara ~mrt!k mftdftl"..
aldı!ım 104182 numaralı 

senediyle izin Teslkamı b 
Yenhini çıkaracatımdan 
hükmll olmadıJını blldlrlrhllo 

1 

Mazlfım 
(4 

Katahua sulh Mldmllllnbfl 

ı Balıklı mahallesinden F~ 
partalıgil ve Binnaz ve Fi~ 
Mehmet Rüştft ve Om• ~ 
salrenin müştereken muta~ 
duklan Kırkıllı t6ytlnde 
mevaklde hudut " evsafı 
şartnamelerinde yaııb 17 
tarla kabili taksim olmadılılljJ 

1 
tılnrak şuyuun lzale•lne dair 

Fotograf sergisi len karara binaen sahlıla 
Karşıyaka mevkllnde 45 lttt 

Sanyer haltevl 20 blrincikAnun 942 metli 3 ve Uluyol :kurblnde ff 
pazar günil "Amatör resim Te foto#- kıymetli 5 ve Kilçftkalhat el 
raf sergisi" acıyor. Sergide bilhns- 100 lira kıy:netll 10 Te G3 
sa Bo~:ıza ait boya tablolar, Boğa· 50 lira kıymetli 10 ..,. Kın• 
zlçlnin en gftzel köşeleri fotoğrafi- da 70 lira kıymetli 7 n tJ'yÖ 
ler buJundulu gibi minya1ürler, de-1 dında 35 lira kıymetli 7 -
aen:ler itibarile de zengin eserler kolunda 40 lira kıymetli 8 -
nrdır. Sanyer Halkevinln, güzel ardında 60 Ura kıymeUI 8 - f 
san'at!ar bakımından Be>Aaz halkı cam başında 25 lira kıJ'llletll 1 
için meydana ıetlrdiği bu sergi on Karaardıçta 20 Ura kıymetli 
b99 gf)n açık kalacaktır. Dağyolu GQney mnkflnde d 

lngilizce dersler 

Sarıyer Halkevlnden: 
Evimizde lnglllz.ce lisan kursu 

açılmıştır. Talip olanlann isimlerini 
idare memurlultına kaydeltinnelerf. 

ŞEHiR TiYATROSU 
DRAM KISMJ 
Saat ıo.ao da 

BUYUK lHTUAJ. .M!ll~~ lı Yazan: 
8omaln Bolland 

TOrlı:oeet: M KlPE& 
llOllEDI KISMI 

n: KUBIU)'M n 
Yazan: Bobfırt Nroaer 

'l'lrkoeıd: Oemll Oablt Otom 
Her perıembe gQntl aat 16,30 da 

TarlhJ Matine 

Be11olbı • tınca sulh Jıukuk hd 
kimlilfnden: 

938/460 

Tablm Dolramaeı sokak halen 
anne -re babasının 6lmlyle klmsestz 
t:lan Kllçük Saldln vasisi CeJAL 
Ensarloiflunnn ltlzan üzerine ken
disine İstanbul barosu avukatların • 
daa Ahmet Arif fylAflin vasi t .. 
yln edllmlş olduta flAn olunur • 

!(41961)" 

kıymetli 5 ve Katırcıaedlıt 
yatağında 15 Ura kıymellf :~ 
imam derestnde 25 Ura kıpı-~ 
ve Karaardıçta 25 lira b~ 
ve Ctıkuryerde 75 lira kı 
ve Şehlryolu Dutkardaşta 
kıvmelli 5 \'e Uzunlbde 50 il~ 
metli 5 dönilm ki cem'an 1• 
muhomen kıymetli 98 dllnftdl 
12.1.943 sah gilnü unt 14 de 
keme kaleminde acık artıflll' 
satılacaktır. 

Artırma '8rtnamelerl to.i 
den itibaren açıktır. AlıD .. 
likenler yiizde 10 nbbetlnde 
not vermejte mecburdur. 
gilnde usulen nidadan sonra t11 
artıranın llzerinde bırakılır. 
rl bir hafla zarfında parafl 
rrıezse ihale bozularak 11 gtl1I 
detle yeniden mftzayedeye ÇJ 

Bu ikinci artırmada en siya~ 
koyanın üzerine ihale oıuaof• 
lhııle UB!!ındakl farlr 6nce 
dıın taho;il edilir. ftbu ta 
ihııleıılne kadar birikmiş ve 
delllllyesl alana aittir. Mfttt"!. 
namelerde yazılı biltftn fe....
bul Te itiraz bakını fskat et~ 
yılır. Fazla mal6mal edinme 
yenler hukuk mahkemeleri 
llbine mftracaatla 942 • 21 
mevcut şartnameleri okuya~!.. 

.(pr 


