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Bütiin insanlık büyiik biri 
inkılip bekli·yor r-Partil 

grupunda Amerikanın meşhur askeri muharriri 

Binbaşı Elyot'un bir söı 
-

''Amerika, dünyanın silah imalat- :":·"~e~:7~: ~ 
h ld b T k d dtı tiyasetimizi ~ 
"anesi o uğu gi i ür iye e yeni( ,.. ..... ~.~~,e~iCOmh•"'ı 
alemin fikir imalathanesi olmalıdır ~.~:.r=~~ .~:~~!:~· .. ::~= 

I I veklll Trabzon mebusu Hasan Saka· 

Yazan Ahmet h,min YALA/AN 

Günün lif e8eleleri 

Başkumandanlık ve 
devlet reisliği 

Y ozan : İbsa'!l BOF A \t 
Bugün 2 ıncl sayfada 

Blrle,ik milletlere her tlirlil yardımlarda hulunun merlkanın l'iiınhurrei ı R Rooı;eveıt bir harp ı;emlsiııln 

it Çörçil'in 
Yıldönümü 

1 
~ -ondra, 1 (A.A.) - Jnı:lltt're 
~eldllJk makamından reı.men 
"Udltıne ıö~. B. C'uhrchlll, 
ı_ trı ~ ıldönllmU mllna~IM':tlle 
)~~rede 'e dünyanın muhtelif 
'tindeki doııtlarınd&n 1.)1 dl· 
t-. rıe kP,ndl!lllH'! gönderllen mek
.!, '' lelgrarıara te.,ekkllr et
"""'lt'!dır. 

~'ekil, hu tebrik oıeı;ajlarlle 
"ıtcİl11lne bildi rllPn clııy~la rı 
"'-ıı:r fı.)lemt'ktc 'e teş,ik edici ı 
llı1ı Yet~ bulunan nı"a.llara glln . 
~ncıllıe_,._ıstnln mti!ltarellyctı yll· 

'lcıen '1ahNan OC-\'Dp , ·ereme-
ltı C-n ı;ok t ce. .. sür ılııyın ıtl<lıt•lır. 

4.ıtıı 0 • 1 ( A.A.) - 8 . ( 'hur(•hllliıı 
ıtı1'1 ıtıunun .) ılrlönl\mii kutl&n
lııt ır. lngllb: de' ı.-t adamınırı 
'\~h'ıboll\ olnıak ll7.ere Ş('l'ef 
"~ ine mumaııe,·hln rh·m<'kte 
~-t . 9 • 

~t 11 'l•ııkaya lwnu!r bir ııaı.ka 
de ' 1'tt, .}'llJırak ıılgua konuJınu,-

lntııı 
~lıı :r. S('rlrl, ım!nıo.lmde ha:Eır 

"aıııara te~ekJci>.r etmı,t•r. 

B. Eden 

zırı B Eden. Avam kamarasında, 

şimal Afrlka'da Amıraı Darlana alt 
(Ve~ı :sı.. 3, ::ıu 4 ff) 1111 

· Kızılay aşevleri dün açıldı 

Millet Meclisine 
verilen laj·ihal:ır 

Ankara, 1 (vatan) - BllyUk Millet 
Meclisi yarın ııaat 15 de toplanacak· 
tır. Meclisin yarınkı ruznamesinde ış 
ve l~I bulma teşl<ilıltı kurulması hak
kındaki kanun ){ıyihasıle Izmlr Rıh· 
tım Şırketl muvakkat idaresine alt 
kati hesabın tasdıkı, Ihısarlar Umunı 
MUdUrlUğü mUtcdavıl sertllayeslııln 

63 mılyon liraya çıkarılması. mebus 
scçlmı. Rurnelı Denııryolları işletme 
nızımınamesının zıyıı ve hasar tazmi
natına mnteallik maddelerın tadiline 
mUtedalr kanun ıtıyıhası vardır. 

Suikast davasına 
bugün bakı1acak 

1.;uınanıla ı.:oııruı;Umle 

Tunus şehirleri durma
dan bombalanıyor 

Rjev tecrid· edildi 
• 

B. Hitler Rjev'in kayıbımn Berlinin 
yan kayıbı olacağını bi~dirnıis 

Almanlar ise bütün 
hücumların ağar ko· 
yıplarla püskürtüldü· 
ğünü bildiriyorlar 

Lor,dra, 1 (Radyo) - Moskova 
ıarbında şlddcUi Rus taarruzu de. 
vam etmektedir. Rjcv şehri tccr.t 
edllmış vaziyettedir. 

Mosko\•a ve Stalingrad keslrolı..
rlnde taarruz başlayalıdanbcri A'. 
manJarın bu iki kesimdeki kayıp· 
ları 156.000 dır. Bunların 24 bioı 

ı k .şı Moskc.va, 62 bi:'ı kiş! Stalln-

(
&rad kesimin.de ölmüştür. stalin. 
grad kesiminde alınan esirlerin 

ısayısı 70 bindir. 
Londra. 1 (A.A,) _ Rjev'l:ı 

r ' Ruslar Katelnikovoga yaklaştılar 
ve Kalmuk bozkırlarında 

Obilno'yu aldılar 

garbındakl demlryolunun lsgal 
edildiği ve §chrin sokaklarır.d.ı 
~arpışmalar olduğu c;u sırada A!. 
man mcvzllerinin uzun miiddct 
mukavemet edcbilccehlcrl umu'· 
maktadır. Moskova radyosunun 
blldlrd {:ine göre Sovyct plyade51 

l topçu hiımıycslr.de harekete ge· 

• 
Jstanbulda clün iki hayırlı ış rıaı:aTııdı. f'\ıran •~.~ .... J a~httn1>lnlnıle 18.SGG fakir 'atrınııaı::.t hulpr !>Dlu 

dall-:tlJdı. Jstaııhulda dıl:ı 3'!0 hin çift toril. tmlıj\'ı tutuhlıı '" bu h:ılıklardıı., mlllı.w lı1" l: ı:.ın ı Balıkçılar ('e· 
anlyetl \ &ı.ıtasiJ le h.ıll<a bir •r llrad:s n \PrUıll. Ar'Nadaşııııu 1 arn ı.. l·enik'lıı bu iki luı~ ırlı ı-:c alt 4,;0k canlı 
röportajını tı111:ıın dorduııt'Ü :;,ıyrım•:z.ıla l:ur.ı,.ak~ırıı:r.. 

c;crek St:ılingrad önür.di' bulunarı 

Alman kuv,•etlerlııl birkaç ~rupA 
ayırmağa teşebbüs etmiştir. Bı.: 
bölgede ) irmi kadar tümenin çem 

1 ber iç ne ~ıındığı tahmlr edilmek 
. tedir. So:ı döt·t gUn içlr.dc Almıın 
1 lar 20 lj t: kişi kaybetmişlerdir 

B. ll itlerln emrl 
Londı·a. 1 <Racıyo) - Hitlcr ta 

~·arından Rjevdck ı Alnıan kuman· 
danına ~C}::deri:l :ı ve RuSll'lrm c)ı 
r.-~ geçen biı· w:slkaya g~rc Hltlcr 
her ne p9hasına c.lursa olsun bu
rad" muka\·emct edilmesin! , .c 
Rjevın kaybının yarı Bcrlınin .kay· 

(Dev&mı sa: 3 Sb: 3 de) -

'TÜRKİYf. 
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VATAN S - l:!:. Hl -
Gün un Meseleleri 

Yazan: Çevil"C'n: 
OAPRI'\E DU MAURİER IHSAN BOKAN 

17 
- Yanılıyorsun. korkmuyorum Hayır. ayrılmayacağım. 

Kurtulduğuna seviniyorum. Bir Gorüyor musun, btrdc.nblre 
daha böyle şey olmayacak. ykıc ciddi adamlar olduk .. 

- Hayır, asla Dlck. - Yok canım? 
- Jakc, haplsane hayatı sen. - Konuştuğumuz şeylere onem 

Başkumandanlık ve 
devlet r~isliği 

Vay vicdansızlar! 
A 

' ·am dilinde claııafd& tarP 
.. arıtır· 

ııkayım» diye bir ıtoı. ,. 
üa.Ut~·-Bu 11111.ltn aslı aedlr, ne m tıtıııı · 

le ııö,·lenml \e \'ayılnu"!tcr. • • 1 ~ 
nıt>z. Bazı tabirler ,-ardır ki •• 1 

• 

kabala§tırmamı,. Sen ylne evvelki verdığtm sırada, gıllüyorsun, daima 
ınc~ kalpli Jake'sın. Fakat şlmdı gulüyor un .. 
her bakrmdan daha bi.ıyüksün ı - Konuııtuı;umuz şeyler sence 

- Ha.)ır. Artık blr gayem ,·ar. bu kadar çok mu önemli: 

Belediye f yatlorı 
indirmek için tetkik

lere başladı 

YAZAN: t&SAN BORAN llnme.se bile bünyesinde w,rdıfı '"~ 
na ,.e imalar dolayuılYle miiftasebrı;· 
lldlr. Halbuki bu cffts.afına tarP ~1

11~ 
mak» 8Ö7.ll gerçekten baytr to_"ı;I· 
ı;ibl bir söı.dur. in af, tıısul) e plıt 18 - Ben bir gaye gudecek kadar - Ja.ke, -'>enı h:U~ çocuk sanı· 

kabllıyetlı değilim. 1 yorsun. 

B u aarpte, hem başkuman. 
dan'ık ve hem de devlet 

rcıslıği mcs'ullyetlcrinl üzerine 
alan dört adam tanıyoruz: 

adamıdır-, Harp siyasetin deva. 
mıdır ,derler. Çekirdekten yeti. 
şip de harp meydanlarında ma· 
rcşallık rütbesini kazanın!$ b.r 
asker siyasetten bu kadar olsun 
anlar. Fazlası Hariciye Vekalet•· 
nln kırtasiye bürolarını alakadar 
eder. 

Jet rei.sı arasındaki i;>b~rliğine mt· 
sal gösterilmek istenirse, hatıra 

ilk gelen Molteke · Bismark'tır. 
B. Stalin ve B. Hltler bazı tec. 

rObelerden sonr& başkumandan. 

lık ~ini askerlere bırakmayı da· 
hA mUnaslp iördüler; ve çok ls.l· 
belli bir karar \'erdlklerlne şü:>· 
he yok Bunu önce S\atln, sonra 
Hitler yaptı. Ş imdi. Rus başku. 

mandanlık mes'ullyetlertnı teerU. 
beli bir asker o1an General s:ı
posnikof üzerine almıştır. Düne 
kadar askerlik lyasete az.çok ft!· 

d a ediliyor glbiydl; hele o siyasi 
komlsC'rlerln ordu makamlarında 
"·azi!e görmeleri, askerlerin i'ile· 
rlni ko trol etmelerl harbin fetıp. 
larına hlç uygun dü$milyordu. 
B. Stalin onları vaktinde k.ıldır. 
makla büyllk bir isabet cöster· 
mistir. 

1, turp da limon değildir ki ln!!I n 
.. of•ll • larp sıkmakta bir 11v,..unlt1• 

- Olacaksın. - Evet. 
Şeker fıyatlarına zam yapıldık· 

tan ~nra Belediyenin şekerden ma 
ınul maddelere azami satış fiyaUarı 
koyduğu matümdur. Şekerleme. 

eller bu fiyatlarla satışın azaldığı· 
nı iddiaya başlamışlardır. Belediye, 
şekerleme fiyatlarının daha da in. 
dirılebileceı:ı ka~aatınde olduCun· 
dan bu hususta tetkikler yapıl. 

maktadır. 

1 > Mareşal Çan-Kay.şer... 
. . .,,.. 

J<•ılkat anlao;ılan lnsaf91zlıt' ııyr; . 
- Bllmem nasıl olacağım~ - Üstclık bir de «hiç•. 2) B. Staltn. • tıa' " 

,.., ttlr dtre<·f',,·e Ketlrenler lı;i" ;ı; 
- Zamanla, biraz daha yol al· - Hayır. 3) B Hıtlcr. le uy;unsu1: bir tabir kuJl•":,.dr 

l&zıM relml~ . Yahod da bll 5 itli· 
benlm bflmediklm bir ilik.illet 1 

malıeın. Niçin beni küçuk görüyor·. 
- Bu kafa ile, bu yürekle mi? tun? 

4) B. MussoHnf. 

- Onlar öyle kalmaz. 
- Dalma bir hedefe doğru yü· 

ı·üycceğımi hiç sanmıyorum. 

- Önce belki. fakat dahıı sonra 
yUrilmeye devam edecekı;ln. 

- Sen yanımda olursan .. 
- Bu biraz da senin elinde; ön· 

C' bcnlığıne sahip ol. 
Bunu kaç defadır tekrarla· 

dı.ıı? 
Boyle bır zaafa düşmemem 

sl.yorum da ondan •• 
- Ben bu kadar temb,.l miyim? 

Değilsin ama, yine söylüyo 
rum: Gençsin. 

Je.ke, ihtiyarlamayı arzu et· 
mem. Sabahları dalma erken kalk 
mak ve yola başlarken, ileride du· 
ı ıı.11 b r dağın üzerinde beni bek· 
lC'.} en buyUk blr şey varmış glb. 
hl setmek istiyorum. Bir dakik'.! 
harcl.-.ctı;lz durunca da, bir adım 
ilen gttmek lçln mühim şeyler ka· 
ç rdı{:ımı dlişünmck istiyorum. F i· 
kirler üzerinde asla yerinde say· 
mak .istemem. Böyle olursa, hayat 
yolunda yürilmenin bir manası ka· 
lır mı? Hayatı ve tablati görmeye 
d<'ğer vermlyen insanın ölüden fa:
~ ı yoktur. Es<'r insan, mal k oldu
ğu şeylere kanaat ederek şezlong· 
da m<'s'ut oturursa, lhtıyarlamış 

dcmt'ktir. 
- Dıck, genç kalmak bir ruh 

mcselesld.lr. Yılların bununla bır 

münaset;,:!"tl yoktur. 
- Genç kalmak kafi değil Jak.e. 

:>rtada bir de doya doya kuvvet!ı 
va~ mak ve ondan sonra ölmek 
var. 

- aKuvveUııı den maksat ne?. 
- ln anın btlmek ve hissetmek 

stcdlğ, birçok şeyler var; fakat 
ben de bunları öğrenemtyeceglm. 

Kader bana karşı duruyor. 
- Kader de <ıe demekmiş? Saç· 

malama. Öyle bır şey yok. Herşcy 
scnın kendi elinde. 

- Herşey mt? 
- Evet, hcrşey. 
- Jake. keşke ben de senin gibi 

hi~scdebllscydlm .. 
- Guç bır şey değ.l. 
- Sen kuvvetlisin. önüne ne 

çık"la. ) enıverlyorsun. Haptsanede 
bir cehennem hayatı gcçırdin; fa· 
kat ke!ldlr.ı mahvetmcdın. Eğer 

benim yerimde sen olsaydın, 11\tl· 
har etmek lçın herhalde köprü 
ıstu"ldc ırmağa atılmak aklına 

?>ile gelmezdi. 
- Hayır, canlma kıyma:a kal· 

lc:ışmazdım. 
1 

- t~te k mlzln arasındaki fark 

Çünkü son oldu:un 
de ondan. 

- Anlamıyorum. 

- Anlamıyor musun, 

gı.bısin 

Jakc tekrar güldü. Ciddi olmak 
istedim; beceremedim. O her söy· 
ledLğtme gUlilyordu. Homurdan· 
dım: 

- Uyuyacağım. 
Somurttu(:um için Jake bilsbü· 

tan neşelendi: 
- Beygir çulunu üzcrtnc ört, 

yoksa donar kalırsın. 
Ateş kararmıştı. Ayağımla kili· 

lenmiş aııeşi ya)'ICiım. Yukarıda 
gcçtığımt7. dağlara ve ağaçlar e.ra · 
sındaki kırmızı taşlı yola bak-tım. 
Ortalıkta dondurucu hava ve kar· 
!arın sükfrnu vardı. Etrafımızda 
tan yerine dalmış ağaçlar fısılda· 

şıyorlardı. Uzakta dacdan inen su· 
lar vadiye doğru koşuyordu. Gök· 
tck.l beyaz ışık, sanki 7erdckf kB· 
rın; be:ki soluk yıldızlarda ve ., ·· 
lalcnl.n şarkısı da onun. Dü~ün· 
dum: Dağda geçen son gecemiz ve 
bir daha buralara asla. ı:cımıyecc· 

ğiz. Yarın tekrar insanların dun· 
yasında olacağız. Buralarda gör· 
düklerimden hiç birisini unutmak 
istemiyorum. 

Ellerim yOzilmde uzanmıştım. 

Be~dıyeyl bu kanaate sevkeden 
amlllerden blrı de kara borsada 
halen 3,5 • 4 lira etrafında 6Cker 
satıldığı yo!undakl ihbarlardır. İlk 
olarak bademezmesl fiyatları 750 
kuruştan 630 kuruşa ind rllm.ştlr. 

Bundan başka bazı akide şeker. 
lcrlnln içerisine fındık ve salre ko· 
nulmakta ve bunlar pa 750 kuruş· 
lan satılmaktadır. 
.Mahallebicılcr de süt ve 6Ckerden 

yapLlan mahallebi, siıtlAç ve ta. 
vukgöğsü gibi rnRddelerln hem 
mlktartr.ı azaltmış hem de içine az 
seker koym&ye. başlamışlardır. 

F!yaUarı arttırdıkları halde şe· 
ker koymaktan kaçınan ve mık. 
tarlarını günden güne azaltan ma· 
hallcb'eller hakkında İktısat mü· 
ı.llı u~ı.i lddeth takibat yapmaya 
başlamıştır. Bunlar yakalanarak 
Adlıyeye verileceklerdir. 

Milli Korunma 
Müddeiumumisi 

İstanbul Mlllt Korunma mahke· 
meler! Müdde.umumllığ.nc tayin 
olunan Mazhar Tilzel dünden iti
baren yer.i vazifesine başlamış bu· 
ıunrnaktadır. 

Bunların arasında çekirdekten 
yetişme asker olan v~ teğmen· 

1 kten başlayarak marcııallığa ter· 
fi eden yalnız Mareşal Çan.Kay. 
Şek'tlr. Çan-Kay-Şek askeri tah· 
silini Japoeyada yapmıştır. Üste. 
lik askeri deha sahibidir: öyle ol. 
masaydt, asri harp vasıtalarında 
büyük ölçUdc mahrum olan Çın, 
5 senedenberl iyi hazırlanmış Ja· 
pon ordularına karşı muvaf!aki· 
yctle harbedemezlerdl. 

Mareşal Çan-Kay.Şek nasıl dö. 
ğüşmck tazım geldiğini !yt bili· 
yor; çünkü dösüşmek onun asıl 

sanatıdır. Fakat niçin dôğüşto:u· 
nü bilecek kadar da bir siyaset 

inhisar maddeleri -ı 
saklayanlar 

Bcşlktaşta vapur iskelesinde ber. 
bcr İbrahimin dükkAnmda 360 
paket rnuhtellf cins sigarı;. paket· 
Jerl bulunmuş, bunları beyanname· 
siz olarak sakladığı anlaşılarak 

Adliyeye sevkedllmiştlr. 
*Beyoğlunda Galata Tünel cadde 
sinde 3 numaralı tüttln ve müskı· 
rat bayii Lürens Başaryanın dük
kanında ve evinde kLilllyctll mtk· 
tarda 'bcyannameslz müskirat ve 
tütün bulunmuştur. \ 

Kıymetli ıdarecilerimizdcn olan 
düşu· Maı:har Tüzel bundan evvel An. 

1 kara Adlıyc mü!ctUşllği vazifesin· 
de bulunmaktaydı. Çok çetin bir 
mahıyct alan. Milli Korunma mah· 
kemeleri gibi önemli bir adli kıs
mın Mliddcıumumiliği vazifesini 
dcruhde eden bu yenı Adliye ftmi· 
rlnc muvaf.fakiyetler dileriz. 

Yana dönerken Jake ı gördıim. 

Sırtını bir ağaç kütüğüne daya· 
mış, hıllfı oturuyor ve dağlara ba· 
kıyordu: sordum: 

- Dağlara baka baka ne 

Suçlu Adliyeye verlJmlş, malla· 
rı musadere edilmiştir. 

* Sarryer Çarşıbo.şr caddesinde 
284 numaralı dükkanın sahibi Meh 
medln beyannamesiz rakı ve slga. 

nilyorsun? 
- Bir süril şeyler .. 
- Mesela? 
- Mesela seni. 
- Bentm hakkımda ne dilşünü· 

yorsun? 
- Bir gaye uğrunda çalışmak .. 

• - Merak etme, akltma koy· 
dum. 

- Ber. 6!C öyle sanıyorum. 
- Fazla düşünme. 
- Neden dUşünmtyecekmlşım? 

Ne diye bir sürü düşünce· 
lerle kafanı yoruyorsun? 

Av derileri için 
lisans ver' liyo · 

r nkladıgı he.ber alınarak diik· 
kft.n. aranmış, bulunan kaçnk mal. 
tar musadcrc edilerek, Mehmet 
Adliyeye teslim cdılm tUr. 

Kadın v·uzunden 
yaralama 

Dün Şehzadebaşında kadın yü. 
Yel'I rnahsul av derıleri şehri. ı zünden bir genç arkadaşını bıçak· 

miıc &clmefe baslamıştır. Bunlar la yaralamıştır. 

Bilmem? 
Arkadaş sclAmetl için 

mek güzeı değil ml? 

şark \•ılayetlerı mallarından tılki, Sehzadebaşı 92 numarada otu· 
tavşan, sansar ve porsuk derileri· ran İsmaıl, Yunus Ş.mşck adındaki 

dUşün· dır HükO.metin av dcrılerl lhrac• arkadaşlle eskldenbcrl Fatma adın. 
!çın lisans verdiği de ayrıca öğrc. da birlikte sevdikleri kadın yU· 

- Evet öyle. nıımıştır. zü den kavgalı bulunmaktadır. 

Köprü önünde iki büyük Dün birbirini cadde üstUnde gö. 
ren bu iki eski ,.<.' rakıp arkadaş 

moför Ç lrplŞll arasında evvelA ağızla başlayan mü 
• 1 nakaşa büyümüş, elden bıçağa ka· 

mi? 
- Elbette. 

- · Buradan ayrıldıktan sonra 
da böyle arkad~ katacağız ~ğU 

(Arkası var) 

Altın 32,75 
budur. Dun Borsada bir Re~ad.yc altını 

oon oğleden sonra Galata köp. dar giderek Yunusun yaralanmas!· 
r!isli önünde trva motöru .le Se· le nettcelenmlşt.r. Ağır yaralnnan 
vım mı°1oıii ye.1ıış_ bır manevra Yunus hastaneye kaldırılmış, lsma. 
netlcCS çarpışmışlar ve her lk:!ll il yakalanarak Adllyeyc verilmiş· 
de ch<'mm Yetlı suretle hasara uğ. tır. 
ramışlardır. Musademc sonunda 

vorum. denıze yuvarlanan motor tayfaları ihracat ı·çı·n yen: t edbı'rler 4 ~ kuruş üzerinden muamele gor· t ftan yeti d 
1 1 1 

· 
e rn şen san a eı ar ara· 

- Btr daha yapacağını sanmı· 32.75 ve bır gram külçe altın da 

Fakat diğerleri bizim anladığı· 
mız manada asker değildirler. B ' • 
ztm anladıfımız manada kaydını 
koyuyorum; zira bugün Avrupa. 
da her medeni insan askerlikten 
bir parça anlar. Zaten medeni ol· 

mak için askerllktcn de anlaması 
liizım. Eski devirlerde vatandaş· 
la asker arasında büyük farklar 
vardı. Zaman geçtikçe bu farklar 
birer birer eksilmiş, vatandaşla 

asker adeta birleşmiştir. Cemiyet 
teşkilatı, vatandaşla asker arasın· 

daki farkları azaltmak ve büsbü
tUn yoketmek için 11ice müessese. 
ter icat etmiştir. Hatta buı;ün 
kadınlar bile harpte yalnız geri 
hizmetlerde de~ll muharip vaı: ; · 
!elerlnde de kullanılıyor. Bu işle 
('n ileri giden Ruslar, Çlnlller ve 
Anglo • Saksonlnrdır. 

S talin. H tler ve Mussollnl 

askerllkkn ve harp sana· 

tından şüphesiz anlarlar, ilstelik 
harp görmUş adamlardır. Fakat 
hiç birisi ne subay mektebinde 
okumuştur, ne de akademi tah . 

sili görmüştilr. General Luden. 
dorf, başkumandan ve devlet re· 

· isinin blr tek adnm olması fikrini 
benım,,'.!miş ve so:ı eserinde d 
bu fikri müdafaa etmşti. O mi· 
sal olarak Büyük FredcrJk'I gös· 
teriyordu. Fa.kat bize kalırsa si. 
yasi Blsmark'ln asker Molteke'yl 
dr gÖSterebillrdı ve bu son mi. 
sal, asrımızın harp ve siyaset icap 
tar .n d ha tı) gun düşerdi. 

Hakikaten başkumandanla dev· 

B. JT ,tlerln son zamand:ı baş· 
kumanda lıgı bıraktığı ve yine 
bir askere tevdi ettiği söylendi. 
Acıı.ba v kıymetıı ve tecrübeli 
asker kimdlr? Bunu yakında öğ· 
renceeğlz. 

Mussoliniye gelince, o Strı.lın ve 
!lill<'r ıı başkumandanlığı e.sker. 
lere bıraktıi:ı sırada, G eneral 
BasUeo'yu azlcttlğl ve başku
manda ·tığı iizcrine aldığı söyleni 
yor. Molteke • Blsmark misalini 
hatırladıkça , bunu do:ru buiaı•· 
lar b lmem olur mu? 

H ul~se., başkumandanlık baş 

ka bir iş, devlet şefliği ise 

bambaşka bir l~lr. Sazan delıu : 
snhib b·ı· asker, devlet reisliğin• ı 

de ayni zamanda yapabilir. sn. 
yilk Freclerlk, Napolyon \'e Ata. 
türk bunun tarihte son misalleri 
dlr. Fakal b!r siyasi her zaman 
başkumandan da olamaz. Bıs· 
mark şOphcsiz askerlikten anlıı· 

yordu, fnkat l\'Ioltcke'nin yanın. 
da aşık atamazdı. 

Ne atmışız! 

dl~ ~e 
kınt9r.ırr Alt' \'erl'! lt: 11~11 ltu.ı af· 

iiyle~lne bir in!Saf~n;lık var ki 
1~~!•& 

lanna turp değil, hu·an topo '' .,.,.: 
azdır. Dünkü \ "atan'da °"ud 

1 
rı 

Parıı. kar.anmak hırsh·le ,·ırd•"!.,ı 
• )CfJ11! .. -

ı=-1hl ~ıiılr.rl de kıtrarmı"i 1taıı t.ı•' 
ler ıılrlnrln içine merırıer ıurlfl 
ka,,~tırıyorlarmı,. ılJ•tl 

insanın kantıer, W.er, apıın de" 
ı;-lbl mide \e barsak ıııetıerın ctt 
korkma!lı ,etl .. miyormu" ı:-ibl bir . ; . . ıı•· 

\lrdansı:tların s:-ıda madddtrlntı k 
rı,tırdıkları hilelerden ı,1tıııe11:;,. 
\e korunmak 7,orunda kalnı&M ,.t. 
narıtk hlr ..,..,·dlr. Virdan .. ıdıJın 1 -.-. aıır• · 
lnııaf,.ır:h,tın bu derece<ıl • "' rı!ı& 
lah • 5aha"ını :enı .. 1etecek 010 

1 • nnt•~ • , .e meı.cl•i ıılrlnt·e mermer ıcı .. 
ıoı .. • 

una ~jmrnto, tar!,'ına kiremit tııı 
ı:lkolata~·a toprak, lrn1iie Jl~ akıl 
,-kcr~ ı-lreç, badem ı7"krrlıı& ı: 111• 
karı .. tırılır"a bı.t cn1all.emei in,• _, 

. ilci" 
Yb ile mldelerlmilde tıırer « 
namu uzluk• fı.bidC5l k"uroıacalôtır· 

.&.ÖA ~.4Dl 

------~------------------
İffet Halim ihrac :: t 

~ irli ğ ind :' vazife aldı 
O tii~(I l\TUlga Böl.eje İaşe mild r L,1 

şeClerinden nn. İffet Halin1 o~ı. 
tthal{ıt ve İhracat Blr!lklcr1 1~ tıt )'• 
y&t tcsb!t bürosu şeflii:hı e 
ed llmıştlı·. ,.~ 

Eski vazl!eslnd~ çalışkanlığı S~ 
dürUstlüiiü ile temayüz eden der· 
İffet Halim Oruz'u tebrik cdııc· 
yeni vazlk~lnde de başarılar 
rlz. 

Vapur~a bırakılan ya~r: 
ŞlrkeUhayriyenln 88 sayılı ; 11• 

purunun birinci mevki alt ıcıı ,.11 
rastnda 45 günlük bir kız çoc';;ıı· 
bulunmuştur. ÇoC'Uk derhal d ıı 

):C • 
rülAcczeye kaldırılmış, ter IJ~ 
hakkında esnslı tahkikata b2ş D llnkü yu:ımd.ı. Torlno'ya atı- ı rl de ılilekte bulundufu :ıerden: «Biz 

lan bombalar • hen nıl dalga fazla ını btl~·eıım de e-k.,lğlnl mi ko· mıştır. 
ı-eı:mlşlın, yok!l!B dlıi<:i mi \cya dlizeı- ı paralıııu ~Ü>jiince .. lndedlr? Bir çocuk haşlanarak 

KAÇ SF;:\E! 

tici mi, bilmem • dördf'r ton yerine rıcr ne~ "C ... Bir konuşmayı aıkle· 

dörder bin ton nlmu . Dört hin ton· de~ iın: Y; Rdl 
hık bomha, mübalüıta rekorrusu ~Jar- 1 iki arkada': harbin •c zaman bite· -jrıdC 
..ırynlılara bile pllrnıak ılcfll. ellerlnl. ı·r.~ı ihlinıallrrinl karula , tırrrkcn bl· Samatyada i\Iarmar:ı cadde~ };it 
hattd kollarını ısırtır. Herrkct , er· rl ôteklnı•: 31 numarada oturan Süren 111• 

in ki lnı;:-ilil. tan·arccllcrf hi7;den da- - 'enı·e harp ne 7anıan blteı·t"k? 12 y~sındn Percs, man;aldll ~11 
,•· 

ha insaflı atı) orlar. Yok!la drğll 1'o· ıliye sormu~. ınan kaynıımış suyu dcvırert tlir• 
rfno'~ il, ltal~ 8'Jı bili' )"t"rlnıle bula• - l 'ç 4'COr. :.onra... tında kalmış, haş)anarak ölp'IÜ~ ce• 
mazdık. - Kaç "r.nP, kaç ene ılcdin? Adliye tabibi Kamil tlnsa.ları 

- Uç. ıedin defnine ruhsat verınlştlr. 
- Hay ,\ilah IJillğlnl \t>rsln! Ben E k 1da 

lnglllcrP haş\Ckillnin al!nıış !!l'kl - J iiz sr.ne anladıın da ~ Urefim ağııma rke liseleri arası ' 
linci nldöniiıııli nutkunu lncr.llJ·en .:-eldi: 1 rı 
ı\k~am ha-:nıuharrırı !'e<·medıtın ~·· Voleybol müsabaka a 

KIZILOJWU:'\UX ~on,'EÇ (!) tcrı'f 
dnk: dlilcrir. ki kerulisl J·elrııl~ yaşı· TA:\RRl'ZU Erkek okulları arasında ıııll 

Nereden b lıyorsun? 
0 ~errl ki.ıçOk bir 

'!iöndü gitti. Artık hayatına 

mustür. 1 fınd ' kurt&rılmışlıırdır. İhracat hareketleri gittıkçc \İ• 
zaafdı, 1 Kaçak mazot Kaza etrafınrto. tahkikata devam nem peyda etmeğc başlıımr~ıır. 
kıymet 1 edilmektedir I Hükıimctın de ihracatı teşvik cdl. 

na g"l'ldiği uıman diiıı~ a ıla artık ııul- Dliııl•ii ~on Tclgraf"ılıı <ıöylfl bir 1 edilc,1 ,·olcybol mfü•abaJ<ıılll~til' 
ha erı .. ım" nı .. ıım> dh or. · · d '" E . · J·ımnıl· 

. . . ' hn~lık 'ar : cK17.ılordu, :\oneç'de J·rnı un mınönü Halkcvı 111ı 
I>uı~ 'e tlilck para \C pulla olmaılı- hlr taarrıl1:a l{t'çl;\"orııı tıalonuPcla başlanmı~ ,.e 'T'lil_"~ t2. 

\ crı~ or u .. 
- Niçin" 
- K.-.,dın oyled•• : Kıymet 

verd ğln hayatınla bir ~e başla· 

Soğan skeles ne bağlı Adapa· y·· ı ·· f b .k 1 cı mahiyetle ve ihrııcatçılara icap 
zarlı Abana adlı iki motôrde ka· un ·J mensucat a l'I a- ı eden biltun kolnylıkları sürntle ha· 

çak mazot bu·unduğu haber aıına. törleri An karaya ça .,9 ı l d· zır1atıc• esasıar dahıl!nde yeni ka-
aK rn •'ör eı aranmış, Abana mo· J rarlar alacağı anlaşıldıktan sonra 

mak ı<ı•tvorsun. 

- Evet. 
O halde. durmıı başla 

- Rlı)alar bcr.ı uzaklara 
m yecek 

töründe 14 tc eke mazot \•e 6 te· Bazı yünlQ mensucat fabrika- ihracat hareketleri busbUtiln can· 

1 

nek mak.re )Bğı bulunmuştur. terleri tekrar Anknrnya d·tvct ed ı. lı olmaca başlamıştır. Bundan do• 
Mallar musadere edllmııı. suçlu.

1 
mtşıerdlr. Kendllerıne iplik ve ı.ş layı ııeçen ay şehrimizden 13 mll-

göti.ır· !ar yaka.anmıştır. verileceğı aoıaşılmnktadır yon liralık ıhracat yapılmıştır. 

ğnıa gore 1ı~taılın lnsnnlıJ:ı ~ ulha ka. ncıncli ki flızılordu ılaha e\.\l'I dr L. 9 · 15 • 15, Yeni Kolej 1·' ıculLI 
\ uşlıırıııak için 1111<.lcn n . ('hurrhlll'in :\on ('~·'dı• taarru.ı:a geçmiş. Hıtlbul•I 1 :! 1 es .• ıe Erkek öı;retıncl1 ~ 9 
yl'tnıi"l ~aşını lıcklcıliğlnı• 'e mesela hlçlıiriııılrin, hatta Kt11lordun11n bile 20 • 10 • 15, Şişli T. L. 18 • 1 ,;cf;ı 
adllerlz ki kcndi!>I altmı~ clokı11uncu l.>o~lc IJlr taarruzılnn haberi yok. · 11 c.~.:-:e, H. Pac:ı 8 · 16 - JS, .ars> 
yılının ilk •yını doldurduğu ı.n ıııan ı\rkaılaşrm1J:ın Kııılordu~ u llerile- 15 - U • 10 lisesine, Galata; 1 ;c· 
ıliınyı:ı d:ı arlık sulhu erl~nıi olsun» llşl, Kızılnrdunıın kendi llcrllc~ı,ını L . 14 • 15, Kabataş 15 - 2 · 1 

tcıııenııl inde bııhınnıadığına hayret 1 golgede bıraktı! 6inc gallp gelmişlerdir._____..,.-
e\llyorum. ı·oksa Ak::-am ha~muharri . Tatlı,ert 

Sana ruya.ardan hiç bahset· 
ııcd m 

- Jake benden ayrılmayacak· 

ın değil m'? 

Eir Ze:'".ci Filo=:u 

H ıUrnkaıı \mNikalılarla ~yrı 1 
derecede olan Zenciler artık 

baklı.attc de onlar n~ arında olu) or
lıu. Mesela 99 uncu Amerikan ha\a 
filoııu tamamen l.enellerdcn ibnrct
ıni'! \I" Alabamnda lmnlar için açılan 
hava mektebi ~lllnı1. 20 ile 27 yaşları 

ı.ıra,.ında Zenı•I g"ııçlerlnl kaluıl edl· 
:> ormu-ı. i\leınlekl'tin her tllrafındnn 

;el n \ e burada lyf bir talhn ,.e ter· 
hlJ c ,ı:oreıı hu ı:enı;lcr en fazla Kail· 
fornl)a \C N'e\lOrk'dan ı;-clmckte.)· 

mı,. 

::Uelıtrhl be~ haftada hlUren"\e her 
d~nedc fllol a katılan talebeye aı.teğ
mn rli tbesl 'crlliJ ormu,. Ru böyle 
dC\&n1 edecek olursa ortaya bir de 
ue.aıı crKara bela• çd•a<·n•·,dl'nıektir. 

l'l9RÇf; 

- Müsaade eder misiniz. Mösyö Lund 
ateş:nlzdc.r istifade edeyım. dedt 

- Buyurunuz. 
Bu sözleri Sôylerken genç tsveçlf göz· 

'erim polis hafıyeslndcn ayırmıyordu. 
Hessen nazik bir tavırla : 

- TcŞ<'kkür ederim. dedi. Hava ne· 
:.adar berbat deCil mi? 

- Evet. Öyle .• 
- Korkarım ki düzclecci,lı de yok. 

Fırtına gitgide artıyor galiba! 
- Bılmcm.. Farkında dc:llim. 
Hilmar'ın verdiği kesık kesik cevap. 

!ardan fazla konuşmak istemediği bel· 
' idi. Za~n hava da daha kararmış, lrı 
damlalar halınde yağmur yağmağa baş· 
lamıştı .. Anlya arkasmdakt muşamma 

'ağmurluğun dnünli kavuşturarak otur· 
duğu yerden kalktı ve: 

Geliniz gidelim Hllmar. dedi. Ben 
fena halde iişlimc{:e başladım. 

- Haydı gide! m. 
Gt'nç İsveç! b r adım attı fakat IIcs. 

•en ona yaklasarak :ı.ıavaşça: 
- Affedersınız Mösyö Lund. dedı. S•· 

z nlc biraz. konuşmak istiyorum. 
- Kontes Aniya üşumüş. İç<'rı gır· 

mek ıstlyor. lşltmedinlz. mi" 
- Ben kendlsilc değil. Sizinle konuş· 

mak istiyorum. 
Hllmar öfkestnı belli etmek lstcmedı. 

Pol s hafiycs nin gözlerindekı keskin ba. 
kıştan çekindi~! belit idi. Bır an tercd· 

autten sonra genç kıza doncrek: 
- Affedersiniz An ya. dedi. Herhalde 

esrarlı bır mesele konuşacağız. Müsaade 
eder misiniz? 

- Siz kalınız Hllmar. Ben gıdıyorum. 
Genç kız merdivenlere doğru yürlldu 

Hılmar tek göz.IUğünü taktı ve ters ters 
polıs hafiycsınc baktı· 

- Ümit cdC'rim k bcnı fazla alıkoy· 
mazsınız. dcdı 

- Bakalım Mösyd Lu'1d. Do.ha hC'rüz 
hiç bir şey belli de~ 1 Evvela müsnadc 
cdınlı: de bcnımlc beraber çalışan arka 
daşım profcsor Grc-g us'u • s ze lakd•m 
<;deyim. 

S nlus yak!, şıp selam verdı. Hllmar 
bu selamı gnyct soğuk karşıladı. Hesscn 
ı::ôzlcrınc de\ amla: 

- şımdı \'ak aya ı;clcl m. Şu muccv. 

hcrlerı.· çalınması ve Rus uşağın öldü· 
rülmcsı hc.nUz bizler için bir muamma 
hal ndcdlr. Arkadaşım pro!csor Grcglus 
bızc yeni bir ipucu vermiştir. Bu sayede 
\akın zaman lçınde katili bulacağımızı 

lım t ediyoruz. 
Hı mar hafifçe lrkıldi ve hocmen sor· 

du· 
- Çok meraklı sozlcr söylüyorsunuz. 

Şimdi~ ı. kndıı r Kcrstcn lsm ndc blı· do. 
'ı:ındırıc ın bu lşlerı de yapmıc oldutiu· 
11 i <.'mın olduğunuzu sanıyordum. De· 
mek kı artık ondan şüphe etmiyorsu· 
nuz öyle mi? 

Scnıus da sdze karışarak gayet E rt 
ve kat'i bir tavırla: 

- l\Iôsyd Hessen ve be.o sizinle bu 
mc <'lC' hakk.ında görüşmek istiyoruz. 

- Ben.role n.., goı·U~cbılırsintz? Bunu 

bir türlü tahmin edemiyorum. 
- Slzln bb:e çok kıymetli bir takım 

malumat vcrcbilcceğlnizf sanıyoruz. 
Hltmar'ın canı sıkılmıştı. Bunu belli 

clmemeğe çalışarak : 

- E:er sl~lere faydalı olab!Jirse•n 
kcndlmı çok bahtiyar addcdcrım. Bu) u. 
runuz. Oturalım konuşalım. 

Senlus, Hilmar'm yanındaki koltuğa 
yerleşti. Hcsscn ayakta duruyordu. Söze 
ev\·eıa o başladı: 

- Sizinle çok açık konuşacağım Mös· 
yö Lund. Şimdiye kadar iki kişiden şüp· 
he ediyorduk. Bunların birisi dolandırıcı 
Waltcr Kcrsten dl. Dl:erlnln ise maalesef 
s ze kardeşiniz Esten olduğunu söyliye· 
eeğlm. 

Hılmar yerinden sıçrayarak: 

- Bu ne manasızlık. dedi. Benim k~r
dcş!m böyle b!r cinayeti ne diye lşl .. stn• 

- Müsaade ediniz de sözlerim! ta · 
mamlayayım. Kardcşlni1:den şüphe et· 
mekte çok haklıyız. Siz de vak'ayı oldıı· 
ğu gibi dlnieyccek olurı:anız bize hak 
vcrecC'kslnlz. ProCcsör Gregius o akşam 
tam cinayet aralığı prensesin kamarası
nın ününden geçiyormuş. Katilin kama
rndaaı çıktığını görmüş. 

HUmar'ın yüzU korku \'C dehşett<.'n 
sapsarı kesilmişti. Polis hafiyesi dlk~.at
le yüzüne bakarak ~öyle söyledi: 

(Artı:MI n.r) 

Tevfik Kurun ölii 11 

yıldön mü 
1.)-cıi· 

Öğretmenler Ynrdıın c.~~ rıılı· 
nln kurucusu l\faarif müduru . 1ıd1>' 
metli Tevfik Kut'un öliiffl r: ıo4 Z 

1 nü.mil münasctıct~, 2/Xl o il 
tarihine raslayan çarşam~a cii~0ı~ı 
ebedi ıstirahatgahına tevdı ebır ııı· 
ıaııt 14,30 da kabri ör.ünde ıstcıcli 
zim vakfe:.! yapılacaktır. 88ttl" 

" n \ "C $ 1 arkadaşların mezkur su 
1 

J1'1sı: · 
Topkapıda 1\terkczcfendldek 811r1 

beresi önünde hazır buıunın 
rica olunur. ııı 

b•~ıc
Yardım cemiyeti 

Maarif mOdOrO 1 
Muhsin Adi~ 

r-TAKVİM,, 
:? BlRl~CiKASUS 19f • 

ÇARŞAJ\IBA ,,5 
wrasınl ,. 

AY 12 - Gün 336 - ,.. 1' 
RU:\Iİ 1358 - İklnciteşrl~ ı~ 
HJCRi 1361 ZlLKAD ,,5 2 ... 
GÜNEŞ 8,06 7,22 
ÖGLE 1,03 9,46 
iKlNDİ 15,28 12,oO 
AKŞAM 17.41 ı .ss 
YATSI 19,19nl2:,, .. 4.:.---0 
İMSAK 6,22 ~ 
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1i3! ~ i•J:I i 3t1Jj i :U:) 4 J ~ § JI lsviçre ile 
ticaret 

Mühim bir iddia Ticaret odaları 
Birliklerde yoısuzluk ~skcrı durum Rijev tecrit edildi 

Hakkında bir ( .... 11MNe)-.....__ Yllzan : ") 
imlAll 808Afl J : :r.dcmek olacajını b iklirmekte-

lt'Ja/i lf fr'kada : 

L lbya'da yeni bir değı,Jkllk 
yokwr. 8. ri lıtıiMz ordU9ll

' )'81 tAarrur. lçlD hazı rlaıtdıfı 
""ra'daıı tekrar edll~ktedlr. T rab 
1 ~ôhinde harbla DMıl Ml' iıHdşaf 
"'recrjlnl yakında öğrenecetıı. 
•1ıııu,.·c1a ı. t'I lngillz ordo u dl ter 
'et.tık kan·etler.le berakr Tanuıı 
aııııerae ,elUrlerille ıa.nw.a Ht-

""'"· Ne,·1•'*'claa selen llNerlere 
~a Alrnaalar ltalya'da MilAH 
\rıııe lkl'I urlllı ohnMl llır.ere 5 ül
~ llalıa setlrm'9)erdlr. Bunlar Ta
~. aakled.lllHlye luıdar, mllıtiefik
~ Tunus ,.e llkerte telıılrlertıü 
~tımelerl lltılmal dah.IUndedlr. 
~ ft yarAatınuz ftı:ere, MiJl~·erfa 
~- eeplleel THm ,·e Btzerte 
,.,lerillfta 15 - :91 kilometre ileri-

~'· Ba dutallk uz- 7.antan mil
\' içi• UfJ detfkllr. Bir mütte-

lıolu, ı,lnMl~ll " net şehri• ara..~ 
ltıı~ııuta llerlemf"· dt'mln·olunn ke"· 
~. \e .''eniden Mlh\ er ka,·n&Jerlle 
;"'~Yl' ı.ıaıı~a.,tur. Bu ı.,te d 
~ yam lln1an ,lakı11lanna kadar 
~"'ek Ye lııer iki ~ehrl t ecrid et

\tıı lbım. Bir dera llnıanlar topçe 
~I altıııa alınablllnıc. ı;ember içine 
:;rn :Wlh,·l'r kunetlerinln maf lüp 

1~ııl Kffç olntaF. Onun lçtn T11nl18-
\ııı Mlknr k•netlerlnhı cfefttzdl'D 

~1\at l e Mnl·a9ahwnnı keı;mek ehent-
lt )ttll ltlr hartıkf'ttlr. ftelkl de Jngi
~tr bunu J•pmak ~bbhi:le lıare
~ geçntı,ımır. 

"~t.lhıKJ'U şellrtnde Rnla r fahrtka · 
l lltahallMtm alıa.,tar, mndl l•çi-
•r • • 
• 18alualleııl1Mk .. ka' emet M.metı: 
~ı· 
\.~~tn Altnan klln·eUerine taar:ruza 
..,._~ardır. 

~u cephesinde: 
lt laıtnı-rad"ın flmal ve eetıabandaa 
ıqtli.n~n Ru"' kun·etıerl çemberi ka-
• '"'ak li1,.,.re blraJ' ilaha ilerlemiş· 
• ' ' e blrhlrlne top mea:ıillne kada r 
·•1ı. idf 1aıt011,ıardır. Demek kapandığı 
1 la "4!116n Kuıı çemberi hentiT. acık-
't· .. ~ • "lınR11lar Don cttnıeğt ~ıte Sta-
'rract•dau rtc.at edebtUrler. 

11 
l>oıı dlrl'f'fl lçtnılekl vulyetc p-

i
li('"" .. kletsku·a"dan inen Rus kuv-t • 

,._11"'ri Doa dlr.wi°lllC doktilfıla Çir su-
hıı '1ıtıal 11ahillne kadar '•rm11 ı>la
,. 1'1er. Jlluıılar bu nya <'etıııba. geçe
~ taarruza de,·ant ederlerse Stalln
'tlı - ~'o~•f«nld denür)'elaRO...ke
)I 11ett!kler. O ?.aman Ahruuılann Ya· 

1 ;~ttı ı;ok mütıktM Wr san.ara &it'e-
Hr. 

._ '''"'anla r 11ill çekllmdl istemtrnr-
~r • 
ı, 'P. mukabtl taarruı:a llazırlandık-
ı," !liytenı~·or ; fakat acele etmele ri 
) :ırıı . Ruıdarın ye-nl bir llerleyiıtf l "e 

'il 'lddetıı kanR bastırması , Alman 

11 llkabıı taarruzunu suya dü!}ürebl· 
t , 

...... 
:utün insanlık büyük 
llir inkılap bekliyor 

(Başı 1 btdde) == 
itil\' 
bu Uşturmak maksadile yapılacak 
, llla:ıada bir h arek eti bütiln in. 
ıu lar ha retle bekliyorlar. B il· 
~~ iş şuradadır: Böyle bir lnkı· 
~a ııı ôncülük vazifesini kim mu· 
,. cldes tanıyacak, kim üzerine L 
l:lit? 

lllHbat ~r 
Londra, l {Radyo ) - Rjev et-

rafındaki çArpı§maların ne vaıl· 
yettc olduğu blr Alman piyade 
kumanda.n.ının 9 uncu Alman P•
yade kara.rsahttıa gönderi!lrk en 
e le s .. çen mektubundaa anlaşıl
maktadır. 

Bu mektupta ,oyle denlliy9:-· 
Vazıyet fevka'ade ctddidır. Sov 

yet tank ve siıvarlsı hatlarımızı 

yarmak uzeredlr. 
Yard ım ist iyorum. Tekrar edi

yorum. Yardım ıstlyorum. Bugun 
yardım gelmediği takdirde artık 
gecikllml$ dem ektir . 

Alıımn W.llfl 
B crlln, ı (A.A.) - Alman or . 

duları başkumandanııcının Ubli· 

tı: 
Tuap c şimal doğusundaki Sov. 

yet taarruzları v e Terek kesimin
deki düşman hücumları R uslara 
ağır kayıplar verdlrlJmek surctıle 
akim bıraktırılmıştrr. 

Dllşmanın dUn Volı;a ile Don a
rasında tekrarladısı taarruzlar 
Sovyct kuvvetlerine eşsiz kayıp. 
lar verdlrllerek püskürtülmüştür. 

Alman karplık taarruzu düşmanı 

hareket noktasına kadar geri at
mıştır. Alman kuvvetleri büyük 
sayıda esir ve çok mıktarda g41nL 
metler elde etmişlerdir. \Don b!i· 
yük dirseğ ın<k Rusların giriştiği 

karşılık taarruzlar akim kalmış· 

tır. Alman hava karşı koyma ba
taryaları ve hava kuvvetleri 5 1 
düşman uçağı düşürmüşlerdir. Uç 
Alman uçağı eksiktir. Orta Don 
mecrası üstün~kl ~miryol te
slslerllc düşman kıtaları ve ordu
g{flları s lt:ldüz ve gece bom ba
lanmıştır. Kalenin cenubunda ve 
Torepez kcsl~indc inadlı çarpış. 
malar yapılmaktadır. 

20 - 30 sonteşlrn Arasında Al· 
man birlikleri doğu cephesinin st
ratejik noktalarında 1024 Sovyet 
tankı tahrip etmişlerdir. Bundan 
başka Alman h ava kuvvetlcrile 
t ank savar bataryaları 148 den 
fazla Rus hücum arabası tah rip 
eylemişlerdir. 

Rosl<&ra göre vaziyet 
Moskova, ı (A.A.) - Sovyet 

ordusu, Alman kuvvetlerini tnıha 

etmek üzere Stallngradın batısın

da Volga ile Don arasında bu kuv· 
vctl~ ~tınıffiı..kil'.c\l.c aocuuı et
mektedir. 
oııer taraftan Sovyet kıtaları, 

800 mil şimaldeki taarruzlarında 
Velik! • Lukl'nln ötesinde Lcton. 
ya hududuna doğru sOratıe arazi 
kazanmaktadırlar. Almanlar, Sov
yetlerln üçüncü bir taarruz yap· 
makta olduklarını ve bu taarru· 
zun Voronez bölgesinde yapıldığı. 

nı söylemektedirler . Fakat Sovyet 
kumandanlığı bu husuata sftkllt 
e tmektedir. 

Stalingradda geçen haftanın sa
lı gilnündcnberl 20,000 Alman öl· 
dürülmUş w merkez cephesinde 
7,500 Alman maktul düşmüştür. 
Bu suretle Sovyctlerln yapmış ol· 
dukları 1kl taarruz esnasında dliş· 
manın ölü ve yaralı olarak zayla. 
tı, 155,300 kişiye ball~ olmakta. 
dır. Sovy<?t kıtal.arı. pazar günü 
Stallngrad hattı Ozerlnde 4 llfı 6 
mil ilerlemişlerdir. Hallhazırdn 
müdafaa hatları içinde çarpışmak 
tadırJar. 

General Zhueov'un kı talarr ile 
tankları, Rhzev De Velik! • Lukl 
arasında Alman cenahını zorlam ış 
ıar ,.c düşmanın mukavemellnJ 
kırmışlardır. Şimdi mütemadiyen 
nerlemckt«ilrler. Bununla bcra· 
ber Almanların mukavemcU. her 
tarafta gittikçe artmaktadır. 

sınııngradda fabrikalar mahaJ_ 

~~cv~·c;rkta, Nevyork Herald ga· 
~:ı esınııı matbaasında Amerikanın 
b;q nıeşhur aske ri muharriri bin· 
llJ 1 F.Jyot Ue bu m eselele ri k onu· 
l;ı~Orduk. Kendisine şunları an· 
ı~; 1ın: «Bize Hasta Adam dıyor· 
b rdı, cidden de hasta !dik. Geniş 
~ld 'ınparatorluğu zorla yaşatmak, 
>-a ıranıara karşı müdaCaa hatları 
l<c~~ak, dOnyanrn herhangi bir 
tar de kopan her kavgaya d er· 
trıı karışmak takatimizi kem~- imalathanesi vazlfcstn! üzerine al · 
111~U. Nihayet bir gün imparator- malıdır. Çünkü bir taraftan geçir· 
llarıı sırauıc öldük . Faka t basta a- diğlnlz tecrilbclcr ve imtihanlar, 
t rn Vücudundan çıkal} bir sc· diğer taraftan da hnrbln yarattıjı 
, rrrı )'eni mılli bünycmıze öyle bir •ihtiras ve nefretlerden uzak b u· 
1 11~ 18tlctadı verdi kı dünyanın bO- ıunmak dolayısile bu vazifeyi siz 
!at fclakcUer lne sebep olan hırs- herkesten iyi görebilirsiniz •• 
<le~· kotu lştlhıılara, ifratlar~ dcb· Bu söz gözOmOn öniinde yeni 
tııt!t~ emeller re karşı mukavc- ufuklar açtı. Temaslarımı geniş. 
Ilı: 

11
1 \'(' muaf bir haJe geldik: lettfm. Amcrıkada y<!nl dünyaya 

ııı~ 81Yasctın lnsanlıAın umumi ve ait düşünce ve plfınlarla uğraşan 
~ıt:i;rck menfaatlerine muvazi birçok fertlerle ve müesseselerle 
~l 1 1nı iddia edebilecek ilk mil· münakaşalarda bulundum, Amerl. 
~~ duk. Bu sayede bu defa hem kadıı bulunan İsveçli gazetecllerle 
~. it harıcı kald ık, hem ~crcfimL ayni münakaşaları >ekrar ettim. 
cıurı oruduk. hem de bu karışık Neticede şu kanaatim bir kat 
tııa{'nın biricik ist ikrar amili ol· daha kökleşti ki beklediğimiz yeni 
On11 

1ınkiınıra kavuştuk. Yarınki dünya, bir sulh müzakeresi şeklin· 
''ııı-ı~~ıı ın şifa bulması için ayni se· de kurulıımaz. Ancak esaslı bir 
tika diğer milletlere aşılanması, inkılap adımı şeklinde kurulablUr. 

bırıa nı fikrı üzerine yenlbaşta :l Pek yakır, bir tarihte geçlrdlğı 
~l.irı~·an kurmağa kalkışılmaınnsı, büyük inkıHibın an'ııncleri ıçlnde 
> rt!sl ın cınnlyetlnı korumak va- yaşamakta bulunan ve bunun taze 
lı-rıc nın bir düry~ federasyonuna hızını damarlarında htilfı yaşatar. 
~lh'l~:uı1ın si ve bu fcdcrasymıun Türkiye, dünya lnkılnbının öncüsli 
\uvva Yilzündc elindl' müscllfıh ve hareket noktası olmağa en mil-
. et tu• .. "' 'll<Jc b 

1 
•B r. .rcgunc kuvvet ha. sait nıemlC'l:ettlr. E 6 er Türkiye, 

~-r., u unması mutlaka lazım - karşısına çıkan bu tarihi role can-
~· dan sarılmafıa karar verirse dün· 

'it cJ~aşı Elyot b u sözleri alAka ya yUzilnde çok zinde bir fikir ve 
~ hırılcdlkten sonra dedi ki: v:Yc- emel cereyanı açabilir ve bu ecre
~ boru d~nya kurabilmek için bir yan bütün insanlığı sitt'ilkllyecek 
l'fıo~ ınu lazımdır. Amerlkn de· bir kudret derecesine pek çabuk 
< t :it$lnLn stlôh imalathanesi va. Tara bilir. 

t.sll'lı SOrilyor, Türkiye de fık4 Ahmet Emkı YAJ.!UAN 

leSinde ve hattA Sovyet Juta>arı
nın Almanları birçok mevziler den 
çıkarmış oldukları cenup varo~la· 
rında ÇOk şiddetli savaşlar ,.apıl
maktadır. 

Müzakereleri 
Ankara, 1 (Vatan ~ - Jsviçre He 

Ucaret mfiıo:akerelerı bitmek üzeredir. 

Birkaç memura el çektirildi kanun 
.Ankara. 1 (Vatan) - Ticaret Ve· 

k!lctı t !ından h:u rlannn Tıcar ı t 
ve Sanayi Odaları ile Tıcarct borFn· 
lan \'<' El naf odaları hakkında ki k ı· 
nun Jfıyıhıu;ı Me<'llse 'crnmıştir B:ı 
IAyıhanm en mtlhlm maddeleri .şun

lardır: 

Almanlar, merkez cephesinde. 
yapmakta oklukları karşı taarruz.. 
lara ihtiyat kuvvetler ini sokmak. 
talar ise de daha fazla tnsan kay· 
bctmekten başka bir netice elde 
edem{'mektedirlcr. 

Yeni yapıla.n mUka velenin anbean 
imzası beklenmektedir. P er4em'be gn. 
nU Ankarada bir R umen ticaret he· 
yeti beklenmektedir. Bu heyet 942 
senesi sonunda mUddetl bitecek olan 
TUrk - R umen ticaret muahedesi ye
rine ycn ı bir muahede mUzakere!ll ya
pacaktır. Milzakereler Harıeıye V ekA
letınde yapılacaktrr. 

Son günlerde ith&llt ve ihr~ca t 'bir· için 'bekletilerek fiyatların sunl su· 
llklerı etrafında nıühlm şayialar don- , rette arttıı ıldığı \e piyasada dola.tan 
mcl<te. \'e ltlrllkerin kenduılne verilen • b,11 zı MUSC!\"I nıutavassıtlara. bu mal· 
ışlerl başarmak şöyle dursun, bUsbU· larııı hangi mağaz.alaröa hangi gün \e 
tUn bir çtknıaza. sok tutu iddia edil· hangi fiya t;arıa satışa çıkanlacağl· 
mektedlr. ııın haber verlldlğı iddia olunmakta 

Staltngradın bir kesiminde Ru~ 

süvar,lerı, dcrmcçatma \"Ücuda gc 
tırilmış b ir uçak alanındaki uçak
lar•r.e gitme k te olan Alman p ilot
larını gafil avlamışlardır. Alman· 
l~rın 19 uçağı yakalanmış, yalnız 
bır tanesi kaçab !lmlştlr. Sümerbank'ın 

Hariçten gelen bir çok ıUıallıt eşya- dır, Bu şek ilde. dalın hcnUz halk ha· 
lan rastgele tevzi edtldiğlnden, he- ber aımadan tru mutn\·ac:sıunr maga. 
kiki ihtiyaç sahipleri ntallarını ala· 1 zaıara ı;ıôcı ek tcşkıl .. U:uındakı adam 
marnakta :ve bu yUzden plyBSada b ir lar vnq: tıun l e bu malları te&ııt ed.., 
karaborsa vücude gelmekted ır. len fıyııttan kapatmış ,.e <=onra elden, 

Yıuıı ll \'ihaya g öre T carcı san~yl 

re E,,r.a! od l .lı·ıle Tıca ı-ct bo~"-:t l ~ı 

hUkml şah•lyetı h a z Ulll)lC müe e 
selen ola<'a k \'e bu müesseseler Tıc:ı 

nı Vekrl"leı tara! ndıı.n lüzum g oril 
len yerlerde çılacakıır. 

Anadolunıın dört bucağından ken Yllksek !lyatıarıa ısatışa başlamı~lar

dilerlne tahsis olunıın manlfaturayı d r . 

Almanları" şimdi herhanrt bir 
kasabayı terkederk en hcrşeyt o.ı.. 
duğu gibi bırakmakta oldukları 
Öğrenllmiştır Halbuk i geçen sene 
Moskovadan rieat ederken otomo 
blllerl yakıyor, tankları tahrip 
ediyor ve kasabaları ateşe veriyor· 
lardı. 

Tutka: ve 
naftalin 

.fabrikaları 

almak ıçın Istanbula kadar gelen bir AIAkadarlardan ögtcndığımize gör~ 
çok t1.lcca.rlar, ellcrlne fiş verlldı~I bu mutıwas.sıt tüccarlar bir merkez. 
halde mal yoktur d ıye geri çenilnılş- den ıdare edilmektcdlr. Ithalfıt ve ih· 

Bu mücssc.seıer \"ekıUetın mun!o 
lrntlle istikraz da ~·apabılcceklerdır. 

Oda \e Borsalar. Tıcarct Vekaleti t a
rnfındnn teftiş ve murakabe edilecek· 
ler ve Vcktılet lüıum gördl\~U yer
lerde bunlan fcdrrasyona, kalbcdcb.
lecckUr 

!erdir. 
Halbuki sonradan öğr•nıldiğlııe ı;o

re, ihtiyaç ı;ahl b i olmıyıınlara rastge. 
le te\fZI cdılmış \"e manifaturacı olm ı. 

yan bır çok kimseler de mal almak 
lmk9.nını bulmu~Jardır. 

Bundan bn~ka "'Chrımlzln marı 

tficcarlanna lngılte · •den gelen kum ı 

\"C.~aıı e gıbı nıanıfatura eşyaı;ı. bır· 

ilkte guntcree fıyat tesbıt cdlı nıe'lı 

rlicaı bıı·lltı umumi kiltiphğl ,·azıyr
tl bertar af etmek \'e piyasada dolR· 
şıın ~yıaların do~ru olup olmadığı· 

n ı tesbıt etmek ıçln faaliyete gcçmı.ş. 
tır Kurulacak federasyonların umuını 

Dün akşRm ı;eç ,-&kıt öpendığıml- klıtlpleıi Tica ret \'ckl.letınce t.a.:·m 
7..e ~ore çal ı!lınalarında ku.5\lrları gö-1 olıınacak \ "C bunların Ocretı fcdc.r 'i

yon bUtçcsındcn ödenecektır. 
rUle'I bır kaç memura ışı.en el çektı- · 

ı ı ı ııııstır. 

l\foskova, 1 CA.A.) - Kızılordu. 

müthiş ztrhlı teşklliıtı ile batıya 

doğru ilerlemektedir Sta)fngrad 
çevresinde yüzbınlerce Almanın 

çember 1çinc alınması Işı tamam. 
lanmış gibidir. Bunun gibı Sm0-
lcnsk'ın şimal dosusunda Rzhcv·c 
kadar uzanan Alman cebinin ıhata· 
sı işi de tahakkuk etmek üzeredir 

~nkara, l (Vatan) - Silmcrbank 
tarafından KarabUkte inşa cdılmckte 
otan naftalln fabrıkasrnın ilk tccrtlbe. 
si yapılmış ve mUsa!t nette<' ~erdığı 
anlı_.uıılmıştır. Memleketin naftalin 
ihtiyacı bu fabrikadan temin oluna 
cak. hariçten naftalin ıthal cdılmlye· 

cektlr. 

Tunus ŞehirJeri bornba~ anıyor 

Devlet teşek
küllerinin 
bilançosu Bu son kesimden alınan haberle. 

re göre, Rus kuvvctlerı, git tikçe 
şiddetini artırmak ta olan taarruz.
ıarı esnasında Letonya hududuna 
100 kilometreye yakın b ir noktaya 
kadar ilerlemişlerdir. • 

Pravda gazetesi. düşmanın şimdi 
Tımochenko ordularının dcmır hal 
kasını kırmak için ilml~tz b ir t e . 
şcbbilste bulunmak üzere ıhtt,.at 
k uvvetleri getirmek lı;ın taşıt uçak 
ıarı kullanmak mecburiyetinde 
katmış olduğunu yazmaktadır 

Moskova. 1 CA.A.) - Reuter 
h ususi muhabirinden: 

R us ordusu. k endblnl kilomet
reler ce yakına getir en ıı~rı hare· 
k eti yapar ak . yalnız. ştmaı ve ce
nup batıdan Almanıar1 kuşatmakla 
katmamış. kendlsı Kotelnıkovoya 
yaklaşmakla bera ber, Almanlar ı 
da Stalıngraddan gelen ve gittikçe 
artan baskıya maruz bırakmıştır. 

Jı::almuk bozktr l arında Kı zılor· 
du, cenupta en uç noktası olan Elis 
ta şimalinde 136 kilometrede O bll
noye~·I ele gcçtr<'rck cenuba doğru 
temizleme harckctlcrtnl senışıet. 
miştir. .. 

Moskova. 1 (A,A..) - Sovyet öğ 
le ek tebliğinden: 

Moskova merkez cephcsınde 
k uvvetlerimiz düşman mukavcme· 
tini kırmışlar. ilerlemişler ve bir 
çok mesk ün yerleri işgal etmişler
dir. Bu yerlertn hepsi için ayrı ay· 
rı inatlı çarpışmalar yapılmıştır. 
Bir düşman alayının karargahı esir 
alınmış, tanklar bozguna ugratıı. 
mııt ve b in k adar dOşman askeri 
öldürillmilştfir. 

Fransız plltıar Moskonda 
Moskova. 1 (A.A.) - Norman. 

die ismi De Rus ccphesındc vuru · 
şacak olan av u çak filosu nu teşkil 
eden 14 Fransız av p ilot.unun bu· 
raya geldikler i blldl r lllyor. Sovyet 
ha\·aeıları bunlara hoş geldiniz de· 
mlşlerd1r. ('"~n Büyük Harbın 
maruf Fransız pilotla rından yüzba. 
şı Le Breton'un kumandasında bu. 
lunacak bu teşkil. mcvc-udu ta· 
mamlanrnca. 20 subay ve 40 erden 
ibaret bulunacaktır. 

Yeni Ginede 
(B~ 1 incide) ( *~*) 

Düşman, bir çok mitralyöz: ym·a
ları v11cude g-ellrmlştlr. Burada kul · 
lamımakta olan kıtalar. bahriye pi
yadeslnln güzide efradından mUrck· 
keptlr. 

.Memlekette bır tutkal fabrikası ln
ŞRSı için Slimerbank tnrafınılan yııpı· 
lan tetkikler nct!cclennılş \•e bu fab· 
rika Brykozda ıkmal cdllcrc-k işlet· 

meye aç;lmışttr. Bu fabrıka, bütün 
SOnıerbanıt fabrıkalannın tutkal lh· 
tıyacını temm edecek \'C ayrıca plya. 
saya do enede 200 000 kıloya yakın 
tutkal vcrecektır. 

Amerikanın gayreti 
C Ba.-, ı 1 incide) ı•ı 

da gönderilecektir. 
Cerrahi aletlerı ve sıhhi bakımdan 

zarurt olan bUtUn eşya He nıahalll 

matbuat a yardım olmak Uzere ı 000 
t on gazete kiigıdı da bu eşya arasın · 

dadır. 

:\luaızam han t prog ram ı 

Chikago, J ı A A ı Bı r çok se· 
neler Alman \"<' lngılız oıduı.ıı ının 

tallmlerlnl yakından görmüş olan bir 
mllşahld, Birleşik Amcrtka"nın hava 
kuv\•etıerınm bıt-:Clıca talim merkez:le
rınln öôrdüne yapmış olduğu zıyaret· 
ten avdetinde şu beyanatta bulunmuş. 
tıır · 

Bırle'Şik Amerika ordusu. halıhazır. 
da on bınlerce hava teknısyen ' "<' ek11-
perlerı ile m;a.k alanları personeline 
talınıler yaptırmaıttadır Amerikan 
hava kun·etıcrınln muazzam progra
nıı. Almantann havacılık saha.sınd& 

harpten evvel ve harbt> gırdlk· 

teri ta.rlhtenberı yapmak ıııtedlklcrl 

şeylerin kaffesini golgede bırakmak· 
tadır. 

Amerlka'da her in.sanın kendisine 
en uy:;-un gelen şubede çalışması ıçln 

muhali mUmkiln kılmağa ga~Tet e· 
dllmış ve bunun için her ferde Uç de· 
fa çalı~aca~ şubeyi intihap etmek 
hakkı bırakılmıştır. 

Amerlkada :r.lraat 
Vaşington, 1 ( A.A.) - Ziraat na· 

zır lığı, 1942 senesi zırat ıstıhsallltın 

1941 dekınden yüzde l ı nlsbetlnd• 
!azla olduğunu bildirmektedir Zıra· 

atin 193 senesine aıt gayesi, kasaplık 
hayvan, süt ve yumurta bakımından 
olan hıuıılatın yüzde 10 nisbetlnde art· 
tırılması ,.e daha nıUhlm mıktarda 

uzun elyaflı pamult il<' ynğ çıkarıl an 

nebatat veyahut hiç olmnzı;a kısa 

elyaflı pamuk yetlştirilmesıdlr 

Oküz, dana, kuzu. koyun \'e domuz 
eti istıhsata.tı 25 milyar libreye baliğ 
olmuştur. Bu da 1936 senesine nnza· 
ran yüzde ~O nisbetlnde bir artma 
göstermektedir 

Amerika donanmaısına katılanlar 
:--:c\•york. 1 (A A > - Birleşik A-

merıka'nın harp donanmasına \"<' tı· 

caret filosuna bir çok gemiler lltıhak 
etmıştır Bunların arasında yilksek 
tonajda bir petrol gem~I ile iki kor· 

Avustralya kıtaları. dUn G<>na"daki 
l!efer heyetinin bulunduğu noktanın 
800 metre cenup doğusunda l•!in blr 
noktaya gelmiş ve bu suretle mühlm 
miktarda Japon kuvvetlerini tecrld 
e•-ı .. ttr vet \•ardır ..... ..,. . A\ı.ıstraıya. kıtaları, bu ma· 
ncvrayı muva!faklyetıe yapmak için, Amerikaya gldetı ıl<'\· let ada01lan 

(Ba~ı 1 •tdel «:.• 

gıtız kılaları. nrnttcfık orduların 

külli kuvvetlerinin ctoğıısııııa uznk 
bir mesafede bulunRn h r mihver 
uçak alanını zaptetmisl~rd 'r Am 
rlkan müşahıtlcr . bu ııçak ııla ınııı 
Tunus şchrlrln var0$1Jrından ı, 
r inde kam olan Tunu:; alanı oldu. 
sunu zannctmektcd.rlcr :\1uttcf,k 
orduları. hal.hazırda Tunuc ehrın· 

çember ıc:ıne almaktadırlar Zırh lı 

Amcrıkan a.JayJarı tarafından deS· 
teklencn birinci İngiliz ordusu. Al· 
manlar tarafından mayin dökUI. 
müş olan t arlalarda harekôt yap. 
makta olmasına ve mıhver uçak
ları tarafından yapılan mutı•nı,ıd 

hücumlara rağmen devamlı surcı 

ıc ıicrlenıektedır 

l\Iü\lefikJerın cephe hattı şlrncı ı 

~imar sahıl 1 üzerındc Tabarka'ya 
Pl k az mesafede kftin bir nokta. 
dan Blzcrtc'c kad:ır uzanmakt~ . 

cenup dosuya doğru l\tatoıır yakı. 

nlndc bır ınoktaya kad:ır ıçcrı\'c 

kıvrılmakta ve Bizertc'in cenup ba 
1ısından geçerek Ojcdeıda yolllt' 
Tunus şchrınc ı O mil mc rıfede bU 
lunan btr noktaya \•armaktıtdır 

Askeri mahfillerde beyan edlld ı · 

ğine göre. Almanlar. müdafaa ptAn 
!arını çok iyı tanzim etmişlerd ir. 
BUton :yollara ve köprülere mayın 
dökOlmtıştOr. Her tarafta mltrııl 
yöz yuvaları vardır. Almanlar. ha
fif ve orta hacimde tanklar kullan . 
maktadırlar. Mült<?fiklerln Bızerte 
üzer ine yapacakları hücumun ,.hlc 
olmazsa Tunus sehrire kar~ı yapı· 

lan hıicum der eccslndeo tcrııkk l 
e tmek te olduğu beyan edılınekte· 

dir 

Fra.nstP&r harekete ır~iyor 

Mad rlt, ı < A.A. > - Cezayird~n 
alman haberlere göre. Franııaııın 

F as umumi valisi General Nogues, 
Amiral Darlan ile Fransız garbi Af 
rlkası umu mi vaıısı Bulsson arasın· 
da yapılan görilşmelerc iı;tlrak tcın 
Rebat'tan Cezalre gelmiştir Bu 
görüşmelerin, müttc!iklere yıırdım 
için derhal pek kuvvetl i btr Fran . 
sız ordusu teşkllı ıle alakalı oldu
ğ ıı tahmın edilmektcd1r 

itimada şayan haberlere göre 
miittdlk kolları düşmaD tahribatı . 
le husule gelen engeller ve ,•ücuda 
getirilen mayin tarlalarına rağmen 
Blzert ıle Tunus arasındaki muvı· 

salayı kesmlşlerd tr . Hava )"Olu ile 
nakledilen miittefik kıtalar• evvel· 
cc İngiliz paraşütçUlerl tarafından 
işgal edilen hava meydanlarına 
gönderilmektedir 

Bir müttefik kolu, garbi Trablus 

hududunu muhafaza için Gabce'in 

öte taraftr.da müdafaa mevzileri 

hazı rlıtyan İtalyan kıtalarlle mu. 

vaff:ıklyctle çarpısmış-tır Mültcrlk 

Gona ile Buna arasındaki Sanamanda Londra. 1 (A.A.) - Reis Ruzveltln 
plıi.j~n~ doğru ııerlemt'k \'e orada şld- şahsi da\·ett üzcrıne Vıııdtadan ay· 
detlı bır mukavemeti k ırmak zorunda nlan Polonya başvekil ve başkomu· 
kalmışlardır. tanı General Slkorski bug-Un Nevyork- kolları Bızer·ı müdafaa eden kale. 

Cenup bat ı Pasıflğl müttefik umu- ka ,·armıştır. l kl devlet ada.mı ara- ler silsılesine doiru llerleınekte de. 
mi kararg~hı, ı (A.'A.) _ Müttefik- sında önemli müzakereler yapılacak· \•a.m etmektedirler 
ıer, Japon hatlarını keserek Buna'nuı tır. Fasla ecnebi lejyonu kumandan· 
do~sundakl körfeze varmışlardır. Arjantin H~ 8 · Rooııe\f•lt !arından General Foughtcr bütün 

Blrma nyada Buenos • Alres. 1 CA.A .) Arjnn-
tl hu i Fransız askerlerini cesaretle Ami· 

Yeni Delhl, ı (A.A .) _ Bugünkü n kOmetl. 7 blrtnclk nunda Ame-
salı müşterek harp tebllğl: rlka relslcümhuru Rooscveıt·ın şere· ral Darlana yardım etıncse davet 

DUn Ingiliz hava kuvvetlerine men- tine yapılacak toplantılara müsaade etmiştir. 
sup a\· • bomba uçakları, düşman ta- etmiştir Bu toplantılarda Anıcrıka· Fas' la bir yerden, ı (A.A.) -

nın harbe girmesinin blr!ncı yıldönU. k alı b ı f ı rafından işgal edilen Blrmanyadakl Bugün ü s ~a ahı şıına A r ka. 
mü ile Amerikan zaferleri tcsld cdl· 

hedeflere karşı taarruZlarına devanı dakl muharip Frans1zlar umumi 
lccektir. etmişlerdir. Avcılarımız Maya ve Ka- karargAhından radyo lk yayılan 

ladan ırmakları UstUnde keşır taar· B tebliğ şöyle demektedir: 
ruzları yapmı~lardır. Bir Jnpon gc- • E :le -. Kuvvetlerimiz mevzilerini toh-
mlsi clddl hasara uğratılmıştır. Bom- (~ ı ~) fili. kim ve hareketlerine devam etmış 
ba uçaklarımız Mylttha ırmağı iki askeri ve siya.si durum hakkında ıllt !erdir. l\Tih,·er uı:aktarı akşam kı· 
kıyısı üzerindeki düşman binalarına fırsatta ,.e mel'buren gızıı l'elsede be- sa irtifadan Bor e şehrine bir hııvn 
taarruzlar yapnuşlardır, Uçaklarımı· yanntta bulunacağını söylemiştir. akını yapmışlardır. 50 kadar ev 
zın hepsi ıerl dönnıUflerdir. B. Eden, gizli celsede \"erılccck hasara uğramıştır. Hava karşıkoy. 

~alomoalarda izahatın halkı cndlşclendlreccğl iddia- ' ma ateşi çok şiddetli olmuştur. Bır 
Vaşington, 1 (A.A.) - Salomon sını reddetmiş ve hUkfımetın başlıca mihver uçağı düşürülmüş, başka 

adalarında muharebenin l#fddellnl kaygusunun zamandan tasarruf et· biri de muhtemel olarak tahrip o. 
kaybetmiş olduğllnu ve Amerikalılar mek ve hayatları kurtarmak olmuı lunmuştur. 

Japonların Guadalcınal'dakl kıtala· bakımından şimdi aleni beyanat yap. Emir Abdu4lahın yardımı 

nnı tak \•lye etmcğc çalışmakta ol· mak taahhUdilnc ı;'lrt,cmlycccğlnl mı.. Nc vyork. ı (A .A.) - Ncws 
1 dukları zannedilmektedir. 1 \'e cylcınlştır. 1 Wcck sazetc.;i. Mavcr.ayi;cria Emi· 

r l Abdufüıhın nnittefıklcrın Ş ımn 

li Afr k.:y1 ıstılfı edeccklerını ev
velden bı lmcktc oldu;;:unu ve ınOt. 
t fiklcrlc b rlıkte harekette bulun· 
maları ıç n Cczaır ve FastRl\1 Arap 
reı lerı.r c mesajlar gondermış ol· 
dut:unu yazma.ktadır. 

1'tınus yolunda Alman tun1enlerl 

Nevyork. ı <A .A > - Alman 
b&şkumıındanlığınuı Brenner geçi · 
d ' .rollle Tunusa takvıyc kllaları 
gonclerilmesllJ.t" başlanılmış olduğu 

lınbcr verllmcktedlr. Son raporla. 
ra göre. 5 tumen kadar b ır kuv
\'Ct, 1talyaya ı;:clın iş bulurmakta-

Ankara, ı (Vatan) - Iktısadi de,._ 
Jet tc.şckkOllerı 1941 bUAm;olannı 

ttt!ldlk ıçın ım~1lk Millet MccUsl ldl· 
tOphanrs lndC> toplanan umumi heyet. 
Zıı ıı.nt Bankasile Emniyet Sandı~t

nın ve Zıraat Bankası mcmurlnı m m 

tt"kalld sand.ğ'ının blldnc;olarını tcı

k k ve tu.ıwıp eylcmiştır. Me,du ı t 
l 14 mtlyon Ilı il.dan 161 mılvon ltrny 
yOksel mlştlr Hu sene safi k r 
4 876 2:. liradır. 

Suikast -::avası 
clır Bunların ıçtndc ki zırhlı tii. ( Ba-,ı 1 incide) *·*·• 
men v:ı rdır ve bunlar. ş:mdi MI. llant ıı.:ıo dn Ankara Ağır Ct"7.n mııJı-
ı:ıno'dodır 1 kem<'slndc Von Papen'e yapılmak i~-

c ... 
1 1 

_, 
1 

1 trnt'n sulkıuıt davasıııa bakılacalt , . .., 
e z-r<' re en den z-tı ar I bu muhakeme esnasında Temyizin 

Cezalr. 1 (A A. l - Cezalı· rad· I bozma sebrplC'ri nr~ındıı bulunan 
'ıı u . lkı Fransız denizaltısının Ce· Von Papen'in katibi Ro!'lc ile ltalyan 
zaı r lıınanına ı:ırd ii;lnl bildirmek- 1 sefareti kapıcısı şıı.hıt olarak dinlc-
t~dır. nloecll.tır. . 

Ispanyol şarkıcısı kraliçesi 

İ A1 P ER/ O A R G·E N T i NA ' qı 
Prosper Merımee·nın meşhur eserinden alınan 

KARMEN 
(Türkçe söıJU kopyası) filminde takdim f'decektlr. 

lspanyoıea Şark ~rkıları . BUtUn şehir halkı bu harika filmi 

gidip görccektlr. 

DAG KIZI 
Bu ı;enenln .ŞllhL'Serler dizisinden 

2 FEVKALADE FiLM 
UUyUk fedakllrlıklarla bir programda 

ÇENBERLiT AŞ ' da 
Bugün 11 den itiba ren de\ amlı 8C8n,.1ar. 

.. 

Bu 11coe Reyoğlunda mu\ affa klyet rekorunu kıran bllha sa bıı~·anları· 
nıız tarafından fe\ kalfıde takdir edilen 

ı-OL D fJBEN BAHAR 
GUzcller güzeli KATALIN KARADY'nin sevimli snn'atklır PAUL 
JA \'OR ile milştercken yarattıkları içli bir a.şkın ölınez bir se~lnin 

romanı 

LÜTFEN 
DiKKAT: 

Bu hakiki şaheser kalpleri titreten 

aşk ve sevişme sahnelcrlle herkesi 

mest edecek. her kalbe aşkın en ili!.· 

hi destanını yaşatacaktır. 

2 - PEÇELI KA D iN 
Ml1RY HOL T - M)CHEL VHffLİN 

TUyler Urpertlci bir facıa - maceralarla dolu müthiş b.r hüd ı.se 

1 LAN 
Şirketimizin bir bayan memura ihtiyacı vardır. Bu 

bayanın türkçe da.ktıloı;rnli. fransız:ca ve lngilizce 
daktllog-rafi ile blrlll\te stenografi lıllmcsl JAzımdır. 

Bu vazifeye talip olanların adreslerini göstcrcrelt tah
riren veyahut kendih'rinln şlrkctlnılze mUracaatıa.rı 

illin olunur. 

TURK - ELLAS T . A. Ş. 

Kredi L iyone Han, 6/ 11 - Gal:ıta 
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Şehirden Röportajlar 
~==~==============ı.; Faruk FENiK :s=~ 

V A T A !lô 

Uelriidar i1dnai a.ılqe hukuk mah
kemmıbtdea: 

KAŞELERi Kızllay aşbanelerinde 16.300 
kişiye bulgur pil.avı dağıtı~dı 

Beykcmm Yalıltöy camt rokatmda 
13 numarada A.tımet Işgüzar tarafın
dan J.l. aleyh Beykozda Yalıköy Ye· 
nı camı Mektep sokak 13 numarada 
Zehra ~güzar aleyhine ııçıla:1 ~an· 
ma dtvasmi:la M. aleyh Zehra'nın 

gösterilen adreste olmadığı çıkarılan 
davetll·• zirine tebUI memuru tara· 
fından vcnlen m"şruhattan anlaşrl· 

m14 \.'e mahkemece de ılanen tebligat 
1fasma karar venJerek tahkikat 29/ 
12/IH2 salı eaa.t 14.55 .,e tayin edile· 
rek teblığ makamına katm olmak ttze 
re dıtvetıye mahkeme dlvanhan~ıne 
asılmı' oldugundan M. aleyhin yevmi 
mezkftrda gelmcdltl takdirde gıya· 

hında tahkikata devam olunacağı 

8 A f, D 1 Ş, N 1 Z L E, G B İ P, B O M A T İ Z M A 
Vf' Bütün Ağrıları Derhal Keser. 

tlft.n olunur. 942 • 1583 smaiYE llCB SATIN1 BAİZDIL İCABI?'lı'l>A G ÜNDE l KAŞE ALIN AJdL11L 

!stanbulda dü.n 320.000 çift torik 'futuldu. 
Halka birer liradan torik balığı verildi 

n 
stanbulda dQn bayırlı iki iş 

1 

lerlnden, b tr oluk gibi yaş b<>şanan 1 meğl kararlaştırmıştır. 3400 ta~· 
._,_1 K _,, başka bir dhtlyar nine elindeki bcve yemek verılmcslne yakında 

baprıldı B .. -~ ı~ayın • • k 
· . k arne yi u zast.arak ya.lvarıyordu: ba:ılanaca tır. 

fakirlere sıcak )·emek tcvzıl tçtn _ Kabım yok. Kfığıt ,cıtrdım. Bu iş lçın Beden Tcrblyest Ge. 
açtıf:ı aşhanelerln faaliyete geçme. Koyar mrsıruz? nel Dlrektörlü~ü ile temasa geçıl· 

ı si. D.ğeri ·de. Balıkçılar cemiyeti Alacacı blı; sıcak yemek !çın mış ve spor kHlplcrinc maç yaptı. 
tarafından şehrln muhteli!_ yerle- kap bulanuyıı:n. ibrlkle, konserve rılmasr mesclesı on plana alınmış· 
rinde halka ucuz balık dagıtılma~ı. tenckcslJc ve hattlı yukarıda soy. tır. 

Gazete a_>·falarının havadis sil· ledlğim gibi kAğıtla ) emek e.lma· Şchrımlzin en bUyük klüplerl 
tunlarında belki birkaç kel~e ile ya koşan bu zavallı vatanrlrşıarın yakında bır turnuva yapacak ve 
ifade edılcbilecek bu iki h~dlse. dilnkiı sevtnct, bütün kalplerı tlt· stadlardan elde edı:ecck hasılat 
lstanbul şehrinde bugüne kadcır retccek, en vicdansız ve katı ytl· Kızılay aşhanelertnc tahsis edll. 
başarılan büyük işlerden müh\m· rekll dediğimiz: adamların bile göı mck ~zere Kızılaya verilecektir. 
terini teşkil etmektedir. yaşı ncdır rrörmcmtş gözlerıcın pı. Balıkpnzarmdn b irkaç sa:&t 

DUn, Eyup, Laleli, Topkapı, Be· narlarından° bir damla ya~ çıkar:ı· D Un başarılan hayırlı l~lcrder. 
şıktaş ve Üsküdarda Kızıl ayın aç. cak kadar tnsıı.n ruhunu tıtl"' ten blrısı de halka ucuz balık tevzii 

Edremit Belediye Riyasetinden : 
(227) hektar arazı üzerinde mebni ve vasat1 36/36 meyıtll bulunan 

~mit ıkııaabasrnan kanallzuyon pl4n \'!' projeler! yaptırılacağından 
talip olanların tekliflerini 21 • 12 • 1>12 tarihine kadar Beledıye Rlyase· 
ttne blldtrmeıerl ilAn olunur . t 1848 l 

tığı aşhanelerde 16.300 vatanda~a btr hadise idi. idı. 

sıcak yemek verıldı. Kızılayın yaptığı haftalık Iı.stcye Köprünün Balıkhane tarafına ,.jl[IU••••ı••••••••••••••••••••••lllll' 

jinhisarlar U. Müdürlüğü Ilanl;; ı 
5"0 ı - Mevcut şartnamesı mucıbınce 2150 metresi rakor ve ıans~rz sf~r 

metresı rakor ve ıan.sıarlh.• bırlıkte ı;::; m/m yassı ı:<'nlşllkte Hi atnı0 it 
tazyıka mUtehamnuı ceman 2670 metre kendir hoı·tum ııe 6 adet 65 11 

rakor kapalı zarf usıılllı> .-ıa tın alınııcaktrr. d 
2 - Mııh,amnıen bedeli 813i.80 lira mu,·akkat teminatı 633 ııra ır. 
3 - F.ksıltme ı 11121942 cuma gUnll saat ıo da Kabataşta Je\'ıızını DUn, Balıkçılar cemıyetln\n hiç göre çarşamba silniı yaı\I ~giln yolu düşenler değil, şchrtn denizle 

blr kllr gozetmcden dağıttığı balık. zeytınya~h fasulya, perşembe nıer alakası olmayan en ücra semtle· 
ları. kuyruklarından yapışarak ev· etmek, cuma bulgur pılAvı clJ'ITl!lr· rtnde dolaşanlar eminim ki dün, 1 
!erine taşımak fırsatını elde ede~l· tesi kavurmalı nohut, p87.ar {as\11. bir toriğin kuyruğuna yapışmış 1 
len ıo binlerce lstanbullu, ellmızın ya, pazartc.si günü de patates \•crl· ı bır İstanbulluyu. görmilş ve fs. 
altında bulunan, fakat hıç bir z~- ıecektlr. ta-:bulda bir balık bolluğunun 1 
man layıkile istifade edemedığı. Adam başına verilen bir kepçe mevcudıyetıne şahit olmuşlardır. J 

Türkiye Cümhuriyeti 

Ziraat Bankası 
, şubesı alını komıııyonıındıı yapılacaktır. 

11
• 

t - :Ş.ırtnanıt!ler her sün oğleden sonra sozU geçen şube<len e.ıın 

mlz, en mühım servetlerımlzden bulgur pilftvındı 150 gr:ı:n bul· ı Balık ı~ını takip etmek üıere 
biri olan balığı yıyebilmek ~iye. gur. ıo gram sadeyağ ve ıo graın Eaatıcrc~ Bahkpazarında dolaştım j 
mlyccccım, tadabilmek imkanını da kavurma vardır. ) B'llıkpaıarının ayak basmaya 
elde ettiler. Bundan başkıı her yemek Jçırı. korktuğunuz. çamurlu, pıs ve izbe ı 
Kıvlay e.c;hanelcrinde birkaç saat ... adam başıı:a 10 gram sof;aı::. 300 koşesınde b•r kral haşmetile, yilk· 

Kızılaytn aylardan~e_rı tahakkuk gram odun. 7 gram tuz, 4 günde sek bır koltuğa kurulmuş. polıs 
ettirmeğc çalıştı:ı fıkır. nihayet bir de ı Kg. sabun. 4 Kg. soda ,.e. diıduklü müzaycdccıdcn tutunuz. 
mevkii tatbike korulablldi. Şehrin rilmektcdlr. lçındekl balık yükür:ü taşıyamıye.. 
fakir tabakalarının daha kesif ol· Vakit öğJ.eyı geçmişti. Lftlell Kı· rak batma tehlikesi ıeçiren ,-üz· 
duğu mukczlcrde açılan Kızılay zılay aşhancslr.dcn ayrılıyordum. lcrce tonilatoluk motorlcre kadar 
aşhanelerı dan, kazanlarında pışen _ Allah razı olsun, diye içtc>rı 1 hepsini gördüm. ' 

Faruk ··~nlk 

leziz ve nefis bulgur plllivmı f~.~~~~ c elen bir dua ile geri döndüm. lstanbulda dün 320 b.n çıft to. 
lerl.'1 kabına boşaltırken, bu u Baktım, ıhtlyar bir kadın elin· rik yakalanmış. 
millete terettup eden Kızılaya şef· d ek i konserve tenekesindeki bul· 1 . I< tosu birer liradan sııtılsa gün· 
Jtat borcunu da kalplere boşalttı. gur pılAvını avuçlaya avuçlaya e· de 3,5 milyon lira ... 

lar. tıştırıyor \'e mütemadiyen dua Yanı 640 bın tane Bunların lıer 
Bugun 16,300, yarın 20 eln • ve ediyordu: biri 1 5 • 6 k!lo olduğuna göre 3.5 

öbUr gün de belki daha çok va. - Allah razı olsun. milyon kilo kadar bir Ş('y 
tandaşın sıcak yemek alabılmeteri· * Bır mcmlckctı ihya edebilecek 
nı t mln maksadıle kurulan bu aş· Diln g<'ç \'akit öğrendığlmc göre kadar bir serv<'t . .. 
haneler takdirle anılacak birer nü· Kızılay idaresi bu &şhanclerdek' Böyle bır crvctln ü Hinde otu· 
mur:c verm şlcrdlr, vazıyet! yakından gdrdüktcn "On. rUYor ve hAh'l farkında olmuyo. * ra. bunları tevsı elmeğı dilşünmOş ruz. 

Sabahleyin gbzumü açtığım za. ve ilk olarak, ilk ve orta okulların 1 Ne yaz.ık. 
man, blr bayram günü sevinci lçı.n. fakir talebclerıne sıcak yemek ver ' 
deydim. Ellmln crmedlğı, gücümün 
yetmcdığl bır iş başarılıyord(.I. 

Şu ~oğuk. yağmurlu ve puslu Yeni neşriyat 
günde, b·r lokma ekmefl bulmak 
için çırpınıp didinen v e ya.11ın• bel· 
ki, haftalardır katık bulamıyan za· 
vatlı vatandaşlar, şımdi Kızılayın 

BULMACA 
Va:iim Ne Kadar 

Yeşildi! 
açtığı aşhanelerde, kursaklarına sı· Yazan: r.ıchard Llcwellyn 
cak yemek indirebilecek ve duy. 
dukları sc.ğuğu bıraz olsun hafif. Çeviren: Ihsan B"l'an .. 
lelebıleceklerdl. •Bu kitap, yeni Anglosakson t:de-

Not ddtcrlmln yaprakları arası· blyatının bir şahcsert olarak göste· 
na sıkışmış aşhane adlarını arar· rllmektedlr. Bu kltııp. ıstırabın, saa· 
ken, aklıma bırden Laleliye git· 
mek r krl geldi Ve kalkarak Uı. delin. nefretin. ce\'glnln, fakirllğın. , 
lellye gittim zenginlitın. k~aca hayatımızın ve 

Arayıp, sormaya hacet yoktu. öIUmUmUzUn romanıdır Muharrir,! • 
Ellerinde. tas, konserve teockc 1, en küçUk ve ehemmtycı,,ız sandığımız • ._.._..__ 
tencere ve hattıi r.r.anır mısınız. , şeylerden birer müstesna şıır meyda· ı ld 
cny ıbrığı bulunaıı birkaç ihtıyar na geUrm~tır. Yakın zamanda fılme So ~n Sağa 1 - Sonrada:ı ak. 
v e fakir kadının peşine duşcrek. alınmış olan bu güzel romanı mutıa- raba 0 muşlardan. 2 - Bir çe;:t 
[l~hancyı kolayca buldum. ka okuyunuz' Ihsan Boran, açık \'e hadcıne; Ekmek özü. 3 - Bozuş. ı 

Benı orada eski Hukuk mcz.un. akıcı Us!Qblyle bu kitabı tilrkçcye muş. 4 - Erkek dadı; Blr hayvan 
tarından Kızılay milmessllı Şüca· çevirmiştir Okuyucularımıuı hara- 5 - Bir renk: Bır soru: Şöhret. 
ettin Özder karşıladı, retle tavsıye ederiz.> 6 - soru: B r edat. 7 - Harareti 
Mutevazı ve çalışkan bir adam. j fazla rnernıcket 8 - Bir edat: Gôz 
H vat.n: ,,. !iğe vakfotmış. .- r engi. 9 - işaret: Ycr~nc koyma. 
- Yoruluyor musunuz? dedim. Kazaya ugrayan İŞÇi 10 - Tersi: bır r:cvı eskı ucret; 

hı ti b~ .. t t B r h!lyvan 11 - Dolan katı: Ter· GLı du • ıııaye zme 1 aue e· Samatya Balıkçı soka"'ı 25 sayı· ,., 
ı 6 si esk1 bır pehl van. IAkkı ederim ckd k na ak da oturan Alkcr. çalıştıcı bakır 

Halk sıra sıra arava ya y • Yukarıda" aşağıya· ı _ Hisar: 
!aşıyor ve tasını uzatarak bulgur l ımalAthaneslnde soı elmJn lkı par· Koşurn kısımlarından 2 - GOlge 
p ı,k: , 11 kepçe avuran Kemallyelı mağını sillnd're kaptırmış. parmak. gıbı görünen şey: Üye. 3 _ Eski 

aşçı Mustafanın eline bakıyordu , )arı koparak hastaneye kaldırıl· Yugoslav ajansı. Ştmal Afrikada 
, • fi •h., kovabılse · mıştır ı bır bôlgc 4 - KaI'un; Yıldırım. 
Yalnız burada, 1750 kışı lçın ye 1 5 - ttıımıım: Cansız artistler can· 

mek çıkan Lôlel aşhanesınde, kep landırıcısı 6 - Gerı verme. 7 _ 
çe içerisinde oynayacak bir bulgur 1 ~ ~ ~ '11 ~ 'Düzgün: Yapma. 8 _ Başın krsım. 
l ·c . h r \rttandaştn hakkını ala· r ..-.g; (g ~ VI ~ ) ıorından. Tı:vıa sayılarından. 9 -
cak dığ~ bir vatandaşa \'erecekti 1 SA_dA.H Kımscsız : ligi 10 _ Bir renk: t d. 

, ,.. b r sesle bağırdr: 1 7 30 Program \'e saat ayarı. rak ctm"'· 11 - Bir soru: Cefa 
_ Herke hakkı ne ıse. onu a· ~ 7 32 VUcudumuzu çalıştıralım 

1

1 n A L L t 
lac ' 7.40 Ajans haberlcrı, 7.55 Radyo 

Sonra bana donerck. bllıyor mu·' salon orkestrası Soldnl" sağa: 1 - Pısırık; Aka. 
un z" dedi Bu .. ün berJm en se. 2 - Aludc: İşgal. 3 - Sıraca 4 -.. ;,l',IP: y 
""' ,. um Onların gOler yOzO· <B> acak: Btkm 5 - Vah: SAi: 

12 30 Program ve aat ayarı. tı ki 
nO ı::ordiıkçe b nım de yüzüm gü· Aka. 8 - er 7 - Na. frae. 

12 33 Karışık program <Pi 1 e __ Hi'ıb. Ali 9 _ Fa: Ayıklama. 
İhtiyar bir kadın yanayakılıı an. 

!at yordu: 
- Mahalle birliğinden her bir 

)'emek kartı içk 1 kuruş istiyor· 
!ar. Adam başına ayda 30 kuru~. 
Bir araya tc.playıp veremedim, 

O rarla bulur.an yaşlı bir zat , at: · 
lnrnk, bu kadının müşkillünii hal 
ve karnesini temin etti. 

12.45 Ajan11 haberleri. 13 00 KUr· 10 _ E'ıı.da (adale): Aman. 
1 1 

_ 
dllihıcazkAr makamından şarkı- Sı. Ezık. Ama 

lar. 1 Yukarıdan aşa~ıya: 1 - Pasa· 
A'!(~.~M ,an, Fc; 2 - Ilıca: Ahalı 3 _ 

18.00 Program ve saat ayarı, Surahı. 4 - Idak (kadı}; I.ibadc. 
18.03 l'"asıl heyeti. 18 15 Radyo 5 _ Rec (cer}; Slr: Yaz.. 6 _ A· 
dans orkestrası, 19.30 Saat ayarı yakapı, 7 - Ki; Aile 8 - Şat; 
\'e ajaııcı haberlt'ı·ı, 19.'15 Yurttan Ala. 9 _ Ağ; Karalama. 10 - Ka-
sesler, 20.15 Radyo Gazetest, yık: lmam. 11 - Al: Name: Ana. 

Kurulu~ tarihi: 1888. - Ser mayesi: 100.000,000 Türk liruı 

Şube ve ajans adedı: 263 
Zil'aJ ve ticari her nevi banka muameleleri. 
Para biriktirenlere 28,000 lira lkra.nuye veriyor. 

Zıraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız ta.sarrul hesaplannda 
en az ~ lirası bu;unanlara sene de • defa çekilecek kur'a ile a.şafı· 
dalcı pllna göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 adet ı ,000 liralık 4 ,000 lira 100 adcı 50 liralık 6.000 Ura 
' .. 600 • :?,000 • 

260 
100 

• 
• 

J ,000 • 
4,000 • 

120 • 

160 • 

40 • , ,800 • 

20 • S,'!00 > 

DIKK .\.T• H apl:ırındakJ parala r bır ser.~ tÇinde M liradan &f•· 
tı dll'fllllyer c;e ikramıye ç.ktıgt takdird~ '° 20 fazldaile vertıecektır. 

Kuraııı.r senede • defa, 11 mart, 11 b.azıra.:ı. 11 eylQl 
ıı Birincıkanun da çekllecektır. 

lzmL Deniz Satınalma Ko.--nisyonundan: 
1 _ ınmlıye bcdclı beher ktlosuna 105 kuruş tahmln olunan 1500 

kilo 9/11 m/m kutrundakı bakır çubuktan 2 10 mım kutruna kadar 
tel cektırllmesi ışının lklncı pazarlıgı 7112/912 pazartesi gUnU saat ı 6 
da ızınıtte tersane kapısındakı komısyon bmasında yapılacaktır 

2 - F'cnnl cvsat \'C şartnanıcsl komisyonda ,görUlebılır Katı temı· 

natr 2:16 2.1 Jıradır 

3 - Talıplcrin llgllı ehliyet ve ticaret vesıl<alarını yukarıda ya1:ılı 

tenıınatlarıle hırlikte pazarlığa iştirak etmek tizcre muııyyen gnn ,.c Mat· 
te komısyon başkanlığına \'t:'rnıel<'rı. 0929) 

* C insi Kilo!IU 

Kar pıt 1200 
\'ayt metal 200 

Yukarıda cm~ \'C miktarı yazılı ık! kalem malzemPnin pazarlık usu. 
ııvle eksıltmesı 4112 942 cuma gUnll saat 15 de Izmıtte tersane kapısın· 
d~ı komisyon bma.cıındn yrıpılacaktır Bır partide teslim olunacak bu 
malzemenin temınatı. ıhnle b!.'dcllnın t;, 15 nısbetlnde derhal alınacaktır 

Tallplerın muayyP.n gün \"e saatte pazarlığa ıştırak etmek üzere ti· 
caret vesıkalanle birlikte komisyona mOı acaatıa:ı ( 1935) 

Askeri Fabrika~ar Umum Müdütlüğü 
T=c :-ret Şube si Müdürlüğünden: 

Askerı ,inbrllrnlar umum mlldUr lilğti trşktllıtında Uitilıdam edilmek 
Uzere aşağıda yazılı şartları (3656 sayılı kanun hilkUmlcrl dahilinde) haiz 
bulunanlardan imtihanla ~rkek ve kadın memur alınacağından en geç 
7.12.942 tarihine kadar tıcaret şubesine müracaatları. 

ı Memurin kanunundaki vasıfları haiz olmak, 
2 Askerliğini yapmış bulunmak, 
3 En az orta tahslH bulunmak: (Tıcarct okulu mezunları tercih 

olunur.) 
4 Dal<t !o ile yazı yazabllmek 
istenilen vesaık: 
A - iyi durum vesikası. 
B 5 adet \'csıka fotografı, 
C - Mektep dıploması, 
o - Evvelce bır yerde çalışmış iseler bon scr\'l'ılerlnl. (1925) 

ro 0 s_,; 
1 Bi Rl:\CiKASU:\" 1,42 

ZA\' I 
j Askerlik terhis tezkeremi l<aybet· 

1 Sterlin 5,22 Orada bulunup da kadırın dua· 
sını işitenler, eminim ki bu ıyllıği 

yapan zntln birlikte bu iyiliğe te. 
şebbüs <den terin de srrtıarınm ye· 
re geımıyeceğine kanaat gelirmiş· 
lerdlr. 

20.4iı B r marş öğreniyoruz, 21.00 
Konuşma, 21.15 MUzik, (Pi.) 
21.30 Temsil • Kımgil ailesi, 21..50 
Riyasetlcfimhur bandosu, 22.30 
Saat ayarı, ajans haberleri ve 
borsalar. 22.45 Y&rınkl program 

ZA\ ' I 100 Dolar 130,50 
ı tim. Yenlslni çıkaracağımrlan esk!sı· 

nln hiikmü olmadığını ilfın eylerim. 
Malatyalı 321 doğumlu Mehmet 

Seneler r. yCıı.üne çlzdiğ· binblr 
çizginin arasında kaybolrr.u~ göz· 

Denızyollarından aldığ"ım hizmet 100 lsviçrc frangı 30,00 

\'e kapanış. 
1 

vesikamı kaybettım. Yenisini alaca-• 100 Pezeta 12,89 
ğımdan hUkrnU Yoktur. tıoo lsveç kronu 31,132!5 

Devlet oenlzyollan işletme umum ESD Al\I re 'l'AllVlLAT 
1 müdürlü~U nıuhaberat Amirliğinden I İkramiyeli ',"'.:: 5 938 19,50 =---------------' l müstafi Suphl Akkut. Sıvas • Erzurum 2 • 7 · 20,40 

Alı oğlu Ali Elmalı 

Sahibi ve Neşriyat MüdOrll 
AHMET EMİ:'ll YAL:\tAN 

Vatan Neşriyat Türk Ltd. şu. 

v AT AN Me.tbaası 

tııllr. 

5 - Eksillmeye gıreceklcrın mühürlü teklif nıcktuplaı'inı, <'(, 7,5 g:~ 
\'Cnme parası makbuzunu veya banka temınat mektubunu ihtiva cdCC 

- ~~ olan kapalı zarflarını ıhaıe gUnO ekslltme saatinden bir saat e 
1 

kadar mezkür konıısyon başkanlığına makbuz mukabllinde ver:neıer 
ı!zımdır. 

Postada \"Ukua ~elecek gecikmeler kabul olunmaz. 

M. M. V. Ist. 2 No. lu Satınalma 

Komisyonu İlanları ---~~~~~~·-~~~~-~-~~~~~~-~~-- pjZ 
Tamir keştı 7500 lira olan 500 adet bıdonun eksıltmesı 7 • 12 • 

0 • I< 
Pazartesi saat: 11 dıo vapılacaktır. Muvakkat teminatı 562 Ura 50 ,, 

. ıı .. • 
ruş olup temmatı IstanbııJ Levazım Amirliği muhasebesıne yatırıhtC ,c 
tır. Şartnamesi her gün komısyonda gorUlebtıir. lsteldılerin belli gllıı 
saatte komisyona gelmeleri. (309 • ıssı> 

-lf ·~· ı - Tahmin edılen hedrli ( IOS7.57) llra olan Ist. Dı:. K. lığı çaJTI~• de 
hane ve heHi tamirine alt pazarlık 4.1 Kti.nAl12 cuma giinU saat ltı uı· 
eski Saııpazıırında VekAlct 2. No. ıu eatınalnıa komisyonunda )'8P1 

caktrr. d:l" 

2 - llk teminatı (<f~6.57) lıra olup şartnamesi her S1ln iş saati 
hlltnde mezkur komısyonde görUlcblllr. ,·e· 

3 - IstckJllcrın belli gün ''e saatte 241!0 sayrlı kanunun lstedıCI O) 
sikalarla birlikte adı geı.;en komisyona müracaatları. (315 • 1114 

• ur11• Tahmin bedeli 2S05 lira olan 500 kilo glıserın 411. kAnun/!112 c 
1
,.. 

gUnll saat 10 da pazarlıkla satın alınacaktır. Şartname:;! her gün 1<0~ 
yonda görUlebilır. ilk temınatı 210 Ura 38 kuruştur. Iı;tekhlerlıı belll 

11 ve saatte komısyona müracaatları. t316 ~ 

Taracaları Asfaltlandırılacak Ambar 
Devlet Limanları işletme Umum 

Müdürlüğünden: 
ıtl'' Keşif bedeli (12.09~ on iki bin lira doksan beş) kuruştan ibaret 

bar ta.racaıarının 11staltıanması Işı pazarlıkla eksiltmeye konuımuştu;rı,. 
Muvakkat tcmınatı (907.13 dokuz yUz yedi lira on Uç> kuruştur· 

111
• 

ıesl 7/121942 tarıhıne rastlayan pazartesı gllnO saat on beşte <JalatB rırı 
.,0rıı 

tımındakl umum nıildürJUk binasında toplanacak satın alma kont15J 
da yapılacaktır. bııır 

Şartname ve teferruatı her gün sözü g-eçen komısyonda gÖ~~~:ıııı 

~~~~~~~~~~~---~ ,l __________________ m!lll __ ~ 

TOrkiye iş Bankası 
KCçük Cari Hesop!or 

1943 ikramiye Planı 
Ketldeler 1 Şabat, 3 Ma111, 2 Ağustos, ı lklıs'1" 

te,rla tarllılerlallı yaP,ıbr. 

r-1943 iKRAMiYELERi ~ 
1 adet 1999 Liralık - 1999.- ura 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

10 
30 
60 

250 
334 

\ 

., 

" ,. 

,, 

,. 
,. 
,, 
,, 

" 

999 
888 
777 
666 
555 
444 
333 
222 

99 
44 
22 
1 1 

,, 

" ,, 

" 
" ,, 

" 
" ., 
" 
" 
" 

= 

999.- " 
888.- ., 
777.- ,, 
666.- ,, 
555.- ,, 
444.- ,, 
666.- ,, 

- 2220.- ,. 
- 2970.- ,, 
- 2640. - ,. 

. - 5500.- ., 
- 3674.- ''J 

Tlrldre ı, Baakaıma para 1atırmakta yatoı~ 
para 'blrlktlı-mlı wa faiz almış olmız, ayıaı za 
maada tal!ID:zı de deaem,, olarıuauz. 


