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5 
Kuruş 

Brükseloe Almanlara karşı 
suikastler oluyor 

. Loodra, 22 (A.A.) - Mü~kil Belçika Ajansı, bir gece 
lÇ'n Briiksclde bomba !le birçok •ukastlar yapılmış oldu~ 
bildirmektedir. 1inciKinun 

1942 
ABONE 3 a7lılt 430 8 ~llk ?50 yıllık 1400 ./ GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi 

Şalman ajanların"° devanı etmekte oldukları e\·ler :ığtr ha 
sara uğra.ımş v.e 'b:ı· çok k'mseler yaralanm!§tır. 

\ 
--

Milli Şefin dünkü tetkikle·ri ZELZELE FELAKETİ 
~~~~~~~~~~~~~~--~~~~ ... ~~~~~~~~~~~--~~~-

lnönü Şehremini ve Laleli Kızılay aşevle- Er~aa~a her taraftan yar~ı~ 
ziyaret ettiler ve yemeklerden tattılar ekıplerı ve mal~eme gönderıldı • • 

rını 

- ,,, Mİ 11 İ Şef Milli Mud~faa Vekaleti 200 yataklı bir seyyar 
• hastahane, bir askeri nakliye treni ve motörlü 

Faydalanan yoksul 
vatandaş · kadrosu
nun ve yemek mik· 
tannın arttınlması
nı amir buyurdular -[nönü, Fethi Ok• 
yarı evinde ziya

ret ettiler 

vasıtalarla sıhhiye ve istihkam kıtaları yolladı 

JJun toplanan Parti lrongresinden bir gilroün\lş 

Enkaz altında· 
kalanlar 
-------

Maalesef bini geç• 
tlği anlaşırıyor 

Ankara, 22 (A.A.) PazJr gü
nü yınıc!Uıll muhte l.if yerlerinde 
vukua gelen yer sarsıntısından 

en çok ımüt€essir olan Erıbaa, 
Niksar havalisi, felaketzede tıal· 

:<ona yapılııo yardımlar hakkı .. ,. 
daki son haberler şunlardır: 

Beisidiınhurwnuz, dfuı Well Aşevlnde yo!ısul vatandaşlara dal ıl!lan etli fasulyeden <tadıyorlar 

Doğuda hakiki 
bir Rus zaferi 
beklenir mi? 

VARLIK VERGiSi 

Evvelki gün .••baha karşı Mü· 
d.luyadan şehri.ınze gcen Milli Şe>f 
lsmet tnönü Sava.rom yatında. 
bir mütidet di'!ll<eııdiklen sonra 
şehide blr gezinti yapm.:ş:Ur ve 
saat do.kuza doğru viliycte gide
rek varlık V'l'rglsi etra!ı.ııda V ~ 
li ve BeleU;.yc reisi dok•tor Liitfi 
Kırdardan iza.hat alıınl?lardır. 

'

\ Milli şef beraberlerinde Vali \"'e 

belctliy<: rcis4 ile Kızılay aşt'll'e
,; kom:te h.•ş:<anı lsı.m-b.ıul. m;,b
tısu S.~dettin Uraz1.ı bırlikıe Ll· 
Jel! ve 'fopkapu Kızılay aŞ€vkri-

Parti vilayet kongre
si dün top.landı 

~~-~~--ı--~~~-

Encümenler seçildi. Bir heyet Milli Şefe 
~ ongrenin ıaygı ve şükranlarını arzetti 

Milli Müdafaa Vekalet' tar~ 
iuıdan zelzele sahasına gönderi~ 
len sıhhi yeırdun heyetine i:'.ô.ve 
olarak 200 yataklık bÔr seyyv 
hastahane gönden1d:ği gibi Som· 
sondan, Aamsyadan ve Turhal· 
dan birer sıhhi imdat heyeti de 
gönder' lm;ştir. 

Bundan başka MünakaJtıt Ve- . 
'lııtUeti de dcvk>t dem;r yoUarı 
Ankau haslıahanesinesilıden bir 
~atör beş doktordan .mürek
ır.ep bir h•yeti felaket sal:ıasııı-

Almanların kayba ııi· 
radığı, müıkül ıartlara 
göğüı gerdiği muhak,
kaktır. Fakat hiç bir za. 
man bu kayıblara, miif· ı 
küliita bakarak Alman• 
ların Doğuda mağlup 
duruma ı;tirdiklerini ka· 
bul etmek doğru olmazı. . 

-.-
Yazan: SOKRV AHMED 

D oğu cephesinde birinci 
harp kışı Almanlar için 
bh; fiiphesiz ağır kayıplar

la ve beklenmedik durıımlarla 
a:eçti. Bunu Alman şefi Bitler 
dahi saklamadı, Rayl!lıştagdaki 
nutkunda açık açık söyledi. Do
ğu cephesinde ikinci b:a, Juş ııe
çirile«ği dairi yine Alman baş 
.komutaolığıııın h<ısaplan arasın· 
daydı. Ilitlcr: 

- Gelecek kış dı.iıa ihtı:'Yatlı ve 
hazırlıklı olacağız. 

Drkeo her şeyin Rus stepleri
nin donl.ıu ucu soğuklarına karşı 
mukavemetli halde haz.rlanaca
ğıııı haber verjyordu. 

Hakikateıı, şimdi Alman ordu
su doğu cephe,inde ikindl mu
harebe kışıo.ı geçiryor. Bu yıl 
cephe geçen yıla naz.aran daha 

hlld'Ckotli, daha mücadeleıldlı. 1 
Sovyctlcı· bütün yaz boynuca ha
ıurlad.kları kış taarruz ordulan
nı şımd' yer yer haı ·be sokuyor 
ve muvaffak da oluyorlar. 

Asılsız ve menfi şayialar çıka
ranlara ~ürgün c~zası veri ecek 

---------------
Bazı mtıkelleDerln malları haczedildi. 
Unutulmuş olanlardan da vergi alınacak 

Bayram tatili dolayısiyle bay· 
raının birinci günü ak,"8!llındun 
itibaren ind:nlmiş olan va.rlık 
vergisi J:;ısteleri dün sıabahtan itl.-

TOrkiye 
sakin 

duruyor· -·-Bir Amerikalı mu
habir icabında sava· 
şa hazır olduğumu-

zu yazıyor 

Nevyor:., 22 (A.A.) - s,,,,:y~t d• 
Pt~cs1 in m<:rkcz Avrupa Scrv· -:'Crine 

tdbı-e ttl_p,n Vf' şi.nı-di de A11vri<ka:n. ha
berler Eeı vj:.;inin İ .Jsı.bul müm-e~s;ll 
o:ıan AL5ter Robert l?a.rkcn !]ıi:rul A· 
ır.er-ı~a-..ı lbuM.ıuyot·. Mi-ıteı· Par!<.er 
dert»ftir ki: • 

cBuıaüın TürktşeC(n umwml duru
mu s:ınkı bir tv.ıtrc,df:ı ilik Sl'l1a koltt:k 
la.-da al>.>ruyonr.Ul.'!cl?UZ g'bi ta..'T! ve 
mllkernrıııol bir 9\lı'<llc gôrebillrst.,,:z. 

(Devamı 3 üncü sayfada) 

iıaraı tekrar malıiye ve belediye 
tGilısil ~"l!belerine asılıruş l:ıulu.'1>
maktadrr. 

Mükellefler dün sabahtan iti
baren tekrar şubelere müracaat 
ederek k<ındileI'ill<' takd'r 00.il
miş olan vel'gi mil<tar lannı öğ

renmeğe devam etm şlerd.ir. Dün 
akşartı yeklınu 60 lıi ne bahğ olan 
wrgi mükellaflerinin büyi.lk ·b.r 
ıkısmı şu'belere müra<:aat etmiş 
ve ödeyeceğ; mikıtarı tebellüğ ey 
Jerojş <bulunuyordu. 

Asıls z Şayialar 
Diğer taraftan öğrendii,>im :zıe 

göre, 'bazı ılcimselcr menfi dedi
kodular yıaparak vergi loo.misyo. 
nunun tekrar toplanıp vergilerin 
bir kısmını ir.d>receğini yaym 'T 
!ardır. Bu şayialar kat'iyycr. asıl
sızdır. Varlıık vergisi bir kanurır 
la konulmU'Ştur. Şim<liye kadar 
Büyüık Milk·t MecliS:nden çıkan 1 
her kanun ruısd tamamen ve har
fiyen tatbik eıdilnı şse bu da ta- ! 
marner.. ve aynen tatlıik oluna • ı 

caktır. Halkı tereddüde düşüre
rek müddet geçt)kt~!n son.-a ver
giyi ce.ıasiyle ödemesini intaç e
debilecek. bu gibi asılsız şayialar 
ve menfi dro-lrodular çııkaranlar 

(Devamı 3 ilııcü sayfada) 
~~~~~~~~~~~~~-

,~~~~~~~~~~-.::l_ 

--=-c= Mahalleler arasında T 

Nişanca mahallesi 
''tamir,, derdindedir -Uzaklardan su taşımak mecburiyeti • 

damı ve m"hrabı E.kan 
bir cami· yol!arın tamiri lazım 

Bu taarruzlar karşsm.da Al
manlar b•r bayii ölü, esiıı, yaralı 
bırak.yorlar, ağırca malzeme ve 
harp vasıtası kaybedJtyorlar. Fa
kat, biitün bunlara bakarak Al
manları doğuda mağlup duruma 
girmiş saymak asla doğru ola· 
maz. llliişkülıit vardır, kay.plar 
çtıktur, Alınanlar cephede bii~iik 
kuvvetlerle harp etmek Lorun • 
dadu'. Fak:ıt, biilün bu sebepler, 
hatta bir kaç Alman tlimcninin 
dağılması lı"ç b"r z:ınıan Almnn
yanın Sovyet Rusya karş stJıda 
harbi ve mücafole~ i ka~·bcttiği. 
nin delili olamaz. So.-yet Rus • B-;ıgCln, <ıkuy-.,.,u.arınımı ılgılon-
yanın şimdi ki ınuvaUakı ·etleri dl ebi,, •·k bcled'.> "'' zl N rA."J. ma..-

n1C4~ Çekiniyorlar. Laltin, • hva• f 
n hcw.ma ıan jc;ıplırı ı:.. telif k; 1 
ol::ıın ~ f.o .,,leı-de bu ı ki 
biz <J\, burılhrn A•.tı clhcllnc pdl,f. 

h. 1 inf.n di e:rt Le ıKı r~ı k ıwaı 
hiç şüphesiz gerek kendilerini, gı:t&rı cc ·z. Nişt:ıııc.ı "n3b.ıl!e i 
gerek dem<ıkrasyaları mc.ınnun İotanbı.ıfı.ırı en ı.,, 1 se:ntk,.ir.<kn 
edecek askeri ba~nlardır. Fa· biri Fakat 1918 yı.ı i bı;yült 
kat. henüz nıe\'Z i mah:~ot ifa. )'<".ıı~ı """'" lt...ctt:ııl pek 1ıaı1: •• 
desi i~iıı.ıfo kalmaktan kuxtulamı 

1 
;rmınnış, ..x; betum1ıLğın.ı bir t'1rlüı 
k v ın~" o ~ Nlın., bı ~ 

(I.>e,;ııw 3 üncü aay!ada) nıl.n ,aı1 JçiıııJc ~ni ist•~ .,,,.. 

m.-.1 gell'.!i~ d · ıx:,:y~ 

M c.la, cıyru uln.tte o r~ Ve cy:ıi 
<.·h.1'.1.ıı.-cL. ı bir~f'J biı•111ırl ba;t ....... 
m 013.n ll:r>" Ah •t ~ynr Ai: 

«- Bizi "\ d:: t 'crı fL::ı1" \hl çeş. 

(De\·amı 3 üncü !Hl~ fada 

nl ziyaret buyurmuşlardır. Mil
li Şef •şcvlerindeki etli fa.suly;ı.

dan yemi~ler v" y< ınekleri )cz.. 

zetiı bui<luklarıın ifoc'..e buyur
muşlardır. 

Dün '81.t 10.30 da Cümll'IWiye< Jlalk 
partil;f vl:uyet bl.cr4 Emtn6nü 
Hatkz,vi ııeLnund.ı kal..'brlll< bir po.r-

' tali · if*i; • ~·u y4J,lrı 
ML--Nel.f ~.a.rd .n , 67 c:!d. 

dJtğı; *"" lııarib1'ır bız""'1ığı llG'l6l2 
,..r .. ı.,· ... b<b.!e öğtl.nmeyıi - lla7-

(De~-amt 3 üncü say:fada) (Devamı 3 Ancii sayfacta) 
Milli Şd her yuksu.la verilen 

yemek .ınıkt.mnın ve BJiCvlerin
den b)'d.ılaııan yoksul vatan<laır 
lann arttızılr 351 d rektifini ·yer
mişlerdir. Milli Şef Liitfi Kırdar 
ve Ulraıı'.ı iltifatta bu1runara'k 

.aı;;cvleri nruv.ıi'f>ak olmuş b'r e
serdir, buyuımuşlardu. 

ııob:ı~ rr...ııu.Mr, ~ .. rsi.te 

~~;.~;;,:;; 1sovyetler Rostofa 
~~~;ff~.v~;:: yaklaştı -Alman 
~cir::::'<:.~~:,~ H~; ~.::. kıta 1 a r ı çe k·ı ı ·ı yo·r 
~:·l~~;~><fü~3 =~~~.i~,;~~~ 

M;lli Şef b.m tctkikleroc lbUr
lunduktan sonra Dolmobaho;eye 
d{ı-rmü~lerd:r 

~tiLLt ŞEF FLTHİ OKYARIN 
EV İS DE 

İstanbul. 22 (A.A.) - R•: lcllm
(Di!vamı 3 tincil sayfada) r --

MU n i h 'e 
Hava 

h'Ucumu ----
Ş 1 hir~e cok büyük 
yangınlar cıkarı ldı -·-Mihv~r ilk defa 
Beyrut, TralJ.lus• 
şama akın YE ptı 
Loorlra, 22 (A,A.) - Haıva na:Q._ 

b;tınm teb.!;ği: 

d.İ.'\-"a"nmu_ 1eşkil elı~letdir. 

Md<lu Hl<und c;.,~ ~.ııgr. a
ıııa.,111a U.e'.<lt'.k e11miş w At6Lürkün 
hutırablm yad otm.·k i\i>ı berı ıı.ıı.ik• 
sükut edi '.<e<ili<ıi bildinnılş ve beş aıı. 

lti.kıa. oli'-<il.ıtın ""'ı" ""13d.n Yusuf 
Ziya Erbaa ve diğe..." t:ehirlerdc zıettc. 
le yüzündrn elıe-• .ıiy•t. mtlkal eden 
.t<l.1;.~rtıkı.:::C:-~~r ıçlıı c\: bir d · ~t ay :ı.r

ı. hütnıet '\.öld iıxiıe buh.ımlınıJ.:> ~ 
1'kmlt;iJı.'_ 

• Bu iküt V.lİltit'SllX:"Cn SQlflra parti 

ic!ı:J·c ht·ytti Tt:İ61 Sı.;a.d Hayrı Ürg{ip
~I ınulılın tir nutuk 5bo :eniştir. S~ 
at H•;-rl Ü<11üp:ü bü;ytik b« alili• i~~ 
difu,-r.tn nut:<ur...d11 bilhassrıa dk:nti:jt..ir 

ki: 
c- Biz taşıtıığı byill< "3ÜQ;>l' ~ 

Şimali Afrikada -
İngilizler 

Sirteyi 
de geçtiler 

l\1, l h tt.ıhı i Jil--ı it.'Cc ağlı lıombQ 

uçal<lorıı:r.uın hü.ouın:..-.ı uğrıamıştı>. 

Şohır b.N"'11'\ buhıila.Ja ka;>h o:ır.o- 1.,.. bl b il 
oın:ı. rcl'gınen " r ç.·plo boo::txııoı• •• , ı r usgar manı-
u;~ V• gen;ı y~ngıd''"'. Çl.tlJğı ı:ö D D t· m"nten tahrıw.. 
ıı...:.ı...1.LJ:;ituı-. Bulu~~,.lo uzcrinQe ve a· i1- s.. U 

: .. ~:·r~;-~"~"''~;:vcıl.ır'1!. ça<pıış- edildiği lıl.dirlllf Of 
J\1ÜNİlIB AKIN . 

Dün ı:ece irg .. iz borrıba u,okl•rı Kahı'l"e 22 (A.A.) Orta şark 
b'r ta rm:dlı bc\w rr" '1r<!ıc. Mönih müşterek tebliği: 
böDge~ind1· bir m ktar ınfi:t.:.;: ve )"an 

.ıın bomıbc:\'>1 ıtıfı~ınışt!r. B'r h.a~Wıanc 
tıhr;p ol ncr.uştur. H.ılık aı~:aıda 
k.tyıp \ar (';c!en •'l< r porlıtı e. gö. 
ı-e 1 gee: ll'\' Cl nlz Ye UQllk lıSNil:' ba 

'tıt'}'O. rtmız. 10 dil.şIT.t.ın uc,•ağın1 dü-
oUı ~ "'d'i 

BE\"nt. r \'E TRABLUS ŞıUI 
ll0)1D \l,A!>DI 

.Ro.r. , 22 (A.A ı iu.lywn tri>!,. 
;;ı_ 

Uzun . 

Keşif koUarı faa liyetlc"i devam 
etmiştir. Av uçal:lm.m;z Sioket 
körfezinden 200 ilometr< ileride 
bulur.an Homs alanına ani bcı 

hücum yapmışüırdıı·. Ye-rde bu
lunon 11 uçaktan 7 si tamamen 
ta'ırio cd~miştır. Dığel'le"i Jı..ısara 
uğı atı'm,ştır. 

Lonclra, 22 (AA ) Fa red)'OS~ 
na gore, Sek z r.d o.rdu ht'a .arı 
Sultan me'-'k.::un b ır:ı f!! · 
d~ buhmmakt•dır. Roır.me ıkuv• 
vetleriııin Mısrata'ya vatd'!klan 
öğrenilmiş1ir. 

M illervonun alındığı sanılıyor 
Sovyet taarruzları inkışaf ediyor 

Mcskova, 22 .A.A.) - Savy~ 
ıstihbarat 'bürosu [>;!diriyor: 

Don nehrinin orta mecrası böl· 
gooinde kıtaatımız, taarruz.lanruı. 
muvaffakıyetle devam etmişler
dir. 

Sovyet kıı;.larııı:n indırmiş ol 
du d&rbelerin \esil'i alt . ı:da düş 
man, cenub - bat• ve batı isti 
kametlerinde >""kln:ektE ve m:ı 
barebe meydanınd:ı esliha ve 
malzeme bırakmlktadır. 

Lir günlük mL>hoı~belerde bir 
likler.mizıden birinın muha
ripled, düışınanm 1330 subay ve 
erini öldürmüşler, 540 es:r almış· 
lar, 11 tank, 43 top, 170 otıomobil, 
5 traktör, 2000 be)·gir, bir gıda 
maddeleri ve bir müGıimmat de· 
posu ve 'bir çok harp ma!remeıl 
zaptetmişlerdir. 

(Di!vamı 3 Uncil sayfada) 

P. Leval 
Viıi de kabineyi 
içtimaa çağırıyor 
AnJaıA, :U (Radyo pzot.· i) -

W.,llerle ~releı<icn sunı13.· Fı"am,.. 

sıe..,ıva dal.en Piye•• L:J'\-·o.2 PaıW:ı:n '\i. 

şeye ei~r. Y~Y• ıı.do:ıı. L ~-of. mıa 
reşıal Petenlc konuştlıttan. ve ken=.ısi

ne Hitlcrle yaptığı m!'.3ı:loerelcri bil· 
dlı"dikten .anra D3'Zlrlıar re:ecti&ir.i top 
w..cıJtt.ır. 

Modrid, 22 (A.A.) - Fr.ı,... .. '.!'-.., 
clıoan b;r tellr.r'.a M. La.v Jıin p<C! 

7almıda marl'$8.l PtL-n .i 1ıt: görüşrr:ıekı 

w curnıırtesi giliıa Hi1ler1e biTUkt• 
te1klk edilınılş p.an?ar. göre cı.rtıaı 
lıatlwet.. ı~ mı:ksadıile ilublneyi 
lopWruıl< llztre V;şl;ye ~r. 

------------- - -----------
ı 

Uçak motöriyle işleyen bu kay ık denizaltılara karşı )"l'nl bir A· 
111erikan ,naıı..ı ..... 50 mil sür'at le gider, gi<F i denizatlı i 'tme 
mak·nelerindecı dtıyulamu. J hafif top, 1 mitralyöz: ve' •• ~.,. 



sun.. TAN REŞAT 
VE 

ITTiHATCILAR 
j 1aıan: Zl'Y A ŞAKIR No. 89 1 

SEHiR~ 
!~Davaları . ,, .. 

ayrı ayrı ilti.f& tlar gösterd'. 
mü naınp tı.edi,ı. eler verdi. 

* • • 

Ve 

Bu "d.se de ooyleoe geçip git· 
m~ Reşad efendi, oldukıça dal
gm bır halde saraylır'..a avdet et
mişti. 

medi. Ancak bazı hususi meclis 
ve nı.ahf.Jlerde: 

- Sultan Hamid, hafiyelerin 
tahrik ve telil<ir.ler:ne uyarak 
yaptığı tazyiklerden dolayı, Re
şad efe.udi ile yUz yüze gelmek 
:istemiyordu. Fakat. (Cemiyet) 
merkezi umumisi araya girdL 
Padış:ilı de Veliahd arasındaki 
bu soğukluğu ortadan !kaldırma
yı jştedi. Bu se'bepten dolayı, bu 
mülakat icra edild:. 

'.Hava gazından 
şikayetler 

Ytldız sarayında, iki birader a: 
ırasında tatlı tatlı miilakat cere
yan ederk.en, Dolnı.abahçe sara
yında ıbuluoan vcl ahdin benıde
g.i.nı da büyüık bir mcrok ~ 
delerdi. Ve bun~.- da, tıakııırz de
ğillcrdi. 

~... :kard"Ş. .;_ı:clerderiber. bir
birleruıe gi.z.i.i l .ıer düşman gibi 
yaş~m.şiardı. Bu ~lde ynşa
dıkta•ı & ·nra kı.ş.ı k:ır~l')"'a gel
mek, hlç tü.fihesizk.i mH aldı · 
sahne ola;' t:. 

Rcşa<I cfer:di :ara,Y.ına geıip 
de ar;ııbad~ ııer mn:ez, o me
raklı &file d hal ve· ·n et
ıraf~ ı ai.dı. H .ı.sın :ııazi.rlar.:ı

da b;nbır wal ıI~:.e eden bakı.ş 
lar VU<lL • 

V clicihd, bsaz dalgın ve Oüşıin 
celi ıdi. Fakat t:ili idir ki bunwı } 
ıseoebin.i, ruç -k =e sormıya ce
saret edenıe-A'.li. 
Reşad efencu, sarayına gelir 

gcl.ma, lıarem ciaırw:ne çekildi. 
Onun /bu lbali, saray a<lamlanna 
bü.hü.tun morak verdi. 

Bu merak, geç vakte kadar de· 
vam etti_ Aı;:,..ıom namazını, yine 
o mahut pen..--crcnin önünde kıl
mak için se l.imlli< tarafı.na çıkan 
Reşad clendi, ..,. ;n a:ıdan sonra, 
es\apçj~ı fabit bey ile ~a
sını huzuruna •kabul ettiği za· 
Ir.a.n, garip 'b.r tebesı '1mle gü
lümsedi; 

- Biliyorum. Merak ıiçindcı;·
niz. Oturun= da nakledeyim. 

Deci kten sonra: 
- Birader;, tawamiyle sı!hhat 

ve Miyette ıbu1dum. 
D ye aOOıe gir .i. 
Veli~ bu sözlerınde öyle 

bir eda vardı Ki, an::r.ık; 

- Birader, turp g-Oi sağlam. 
Ölmıye, hiç nlJ· tı yok. 

l\.limısıırıı ifade edd.:>lhdi. 
Reşad efendinin saraydan av· 

det ettiğı zaman luı.L'nde goru- ı 
fon d~ğllr.. sebd:ıi, çarça 
bıik anlaşılmıştı. O anda, • tıpkı 
efendileri gfö. lıC'Ildegaın.ın çe'h
relerinde de bir can swn~ISU".:.n 
akisleri dolaşmıya baş!am.ştL 

Bunlar, firari birer nazada 
bir.birlerine ba-.tarlarken; 

- Hay Alls!ı müıstafıaikmı ver
.ıhı. Bıı adam, daha yaşııyııcak 
mı? HalbUkıi o yaşadıkça, birim 
efendı de Dıt yarlıyıor. ~eler· 1 
declıeri dört gözle beklediğim 2 

:ikbal günleııine kavU§malk ü.mı.
c'limiz azalıyor. Yoksa, biz m ~ 
ntimüz gclmıyccek ml? 

Diye tefs r edilen gizli bir 
ifad<> vardı. 

Sultan Ha.midin, Veliahd Re
şat efend ile bu tiı.r..i:i mü:.lka
tı, · Yıklııı ,.e Dolın~e sa
ray larmda olduğu kadar • hariç
te büyCx bir aı.aka &ıusule getir-

Diye, bazı sözler işit'idi. 
Halbıtik:i birkaç gün sonra (Pa

ris) teıı gelen Dt<ba. ismi.ndeki 
Fransiz gazetesıı.de, İstanbuldan 
gönderi1ın olan bir mektup 
mü"""erçtı. Ve bu mektubun 
bazı fl'kra~. 'bili.~ nazarı 
Wk f celbederek m ıyette idi. 

(Ha dt:u A:lı Osman) lbaı;Lğı 
altıncıa yıaz la! bu mkc~upta, ikı 
kardeşte mıiliıkatı, şöyle tasvir 
ed ıliym"d u: 

(B r l.;z.ç gıln e\'Vcl, zatı hazre
ti pad.?tJlıi ile, ıbiraderı 1anc
ler ve! had Rqad efendin.in mü· 
liıkatlarına mtiieallik. ve gayet 
ınev>U'k bazı tafsiUı.t verebilece-
ğim. 

Dwernn eden şayialara göre 
bu müU!<ı&t, İtt Jıat ve Temkıki 
Ce:niyet! tarafından tavsiye o
lur.m:ııştur. Cemiyet, saltanat 
har.edAnı orasında~ ayrılık ve 
soğıjkl u,ğu ortadan kaldırmak 
istem.ş, bunun ılıusulü )çin zatı 
şalıaıreye bir heyet göndermiş, I 
Sultan Hamid de bu teye~ r:
cas:ru red<:l<>tnıiyerek, veliahd 
Reşad efond.yi Yıldız sarayına 
davet eylemiştir. 

Yıldız sarayınm bır köşesinde 
vırku'bulan bu mülakat gayet ba 
s:t, fakat o rnsbctte mila>sir bir 
şekilde cere~ etmşitir. 

Velı:dıd arabadar. ind ği sıra· 
da, keıxliı.'İne iıııt -:ar etmekte bu· 
lunan zatı şahane bira<lerini 
fevkaUı.de talt f etmek maksadi
le merdiven n ilk kademelcr!he 
.kadar ir.ınıiştir. 

Reşad efendi. zatı şalhaneyi gö
rür görmez büyük bir heyecan 
ile onun üzerine at,lmış, hemen 
padişahın elle;· nl kavrayaralk: 
öpmeye başlamıştır. Ve aynl za· 
maı:.da, gözlen yaşarımşhr. 

(Arkası var) 

Bir çocuk tabanca ile oynar
ken vurulup öldü 

Ş:şl>cie oturan 14 yaşıı."lda Turan 
habaSJnın tabancası ile oynark-cn 
tabanca p•tlaıru.s11r. Ku.:şun Tura
run ·başı'!la saplanmı~ v.e ~ 
derhal öl.müştür .. Tahkik.at• baş
lanm~r. 

Boculan arabacının cesedi 
bulundu 

Geçenlcn:le yağan ş'ddet'i ya~
murla1'da Kağ:thJ ne deresi ta~
rmş ve subr or,ıd:ın reçen arab;
c> İbrıhiırıi •ürü:k1< y<'rck boğmuş
tu. İiı<ahiınin cesedi d1n Halıcı
oğlu önlerinde dcnizdn çı.k.a.rıl· 
mıştır. 

----ı---
Artık buna bir hal 
çaresi bulunmah 

Gün geçmiyor ki gazetemize 
hava gazından ~;kay-et o=eyea 
okuy\.IC'll mıJldubu gelmesin. Fa· 
lkat her gün işite t]lte alış':! oldu
ğumuz hu şı;t<ayctleri yazmaz cdü
z.Cecek, ömür geline• •t{er YQ-
luna girecek. der ve şiılı:aycıtçi 
o.kuyU!C'Ularıınızı te3kin c:.tmeğe 
çalışı.rdık. Fakat dun üç beş ta
nıdığın havı gıızır><bn miill.ere
keıı ş'Jkayet e•mclcri bizi 'bu "lcv
zua t<mas etmeğe mecbur brr<ık
tı. 

Şık3yet!eri şu şcki'de hülasıı 
etmek mümkündür: 
Havı gazı tazyi.ki .. zdıT. Gazın 

iiararc ı 1r• :ıcesl ıcfüşüktür, saı!lC'f 
fa:zla yızın«ktad>r. · 

:B zzat şahit olı:tıığumuz bir va
Jtayı buraya Jcaydedersek şikaye
tin ne kadar hnh olduğı.ı kendı'll· 
ği.nden .meydana çıkacaktır. 

Dün sa•t 12,30 da üç fiııcuılık 
bl.r cezve .kl>hve hm on üç daki
ka.da ikaynar gibi d!du. Ve cezve 
ocağın üstüne konmadan gau yak
mak imkanı görülmedi. Zira ocaık 
deltcl•rinden çıkan g.ızı yakmak 
ve del kler<Je .mavi alev vücude 1 
gdtimıe mümkün olmadı. Çünkü 
tazyik a-.alJ,. G8'Z yerine garzinet 
verı\yıordu. Ve bu zor.ık? alevin 
verdiiğ hararet bır kirbit çöpü:n
den çik.an hararete müsavi id. ve 
pdk ta bij olarak c'\'Vtit:e beş da
kikada knyııayan bir ceııve şimdı 
on üç dak ka•ıü lk')namağa yıü.z , 
tutuyoı'Clu. Bunun neticesi olarak 
hava gazı saatleri gaz verir gi.bi 

1.iyor, fa.kat ocakt.ın hararetsiz, 
tazyik.siz gaz çıkhğı lçin s>atin 
yızdığı saııfiyata mıtka'bt elde 
edılen netice s>fıra müncer ohı~or. 
Böylelik'.e d<> kariler her gün şi
kayet edip dur.uyo.rlırr. 

Blmtyortl'L hava gazı ş'ıiketleri· 
nin mukavele lıilkümkiıne göre 
gaz verrr.csıni t<min etmıik çok 
mu güçtür? 

B'z inanıyoruz ki, Belediye veya 
Nafıa kıomiserliği 'bu işi hı:ı:ledc

cak meviki ve iktidardad".". 
ŞEH!RLl ------=-

Yangından esva kaçırırken' 
öldü 

Bayramın ilk geces• Sultanse
limde :ı:hşap bir konakta yangın 
ç ~-ımış evin bir od~ın.da oturan 
Hafız Em:n eşya kaçıtı!T'ak ister
ken dum ınıdım z 'ıi. :enmış:.=r. E
m:n dün ö'.mü~tür. 

Kaıımpıışa a,ocağı. 

IKızıl.ayrn ya p<.rd'lğıı Kasom
paçı ..-ışoc•ği bugün saat il de me
rasimle açlıııcak ve faaliyete bıış
!..-ya<'aktır. 

GU'1Jin içinden •• · 
Ferah günlere doğru •• 

B tıu. d\inya'd.ı fuah gıJ.nı. 

lerc cıknıamış .kimse yok. 
Yine bii•ün dünya biliyor ki bu 
jdeal -şekilde ancak su !ıla müm
kün <>lacaCmr. Fak<t hız, kan kÖ· 
püren bir dilnya ıçindc yaşa.d.;ğı
mız ~ı!uounu t~ıınıalda beraber, 
kendi :keudimizın nisbi ferahlJğmı 
ınşıya çal.ı~ıyorırz, çalışacağız. 

Varlıklı vata.ndaşları yeni ve 
bü')'ü'k bir gaywt hamlesine sür
müş olan Var'.ık vergisi, bu üm'· 
dimrzi, •b:rdenbire adese->i sonuna 

kadar çevrilmiş 'bir dürbün gibi, 
yan b:ı.ş•mıza gehivermi:ştir Evet, 
pek nzlık olan bir ıkısırn vafan

<iaşlarm b ·fan blraz 6:kışaçak· 

w. Fal:ut hepima geçen zarnıı.na 

nisbetleçok ietllh ııüınlere bird<ın
bire atlamış olacağız, Hem ani 
(lcnıkbl.ecek bir hızla. bt·1ki ya

ırm, be ki yan.n~n da y ·f!ll. 

Varlılk vergısı piyasaya en yliık

sdk vcltım bir el•kıtrik cereyanı 

Yazanı HAYRI MUHIDDl'1 

verdı. Çılgınca dönen fiyat ve ka
ra borsa çarkları birdenbire ve bii· 
tün forsasile ıtornls.tan eıdlyor. 

Fiy-iiar ayni lı.ızls geri döne
cek! r, Paramız kıymetılenecdlclir. 
Bir ur g'bi Ş'likin dbn rayiıç para 
yıldı.rım gibi yetişen op<T•tör eli
le &.'Ilel!y;ıt oluyor, ur kes''ip :tlı· 
lıyor, Kooıbur kesildLlı:t<n ronra 
para belini elbelt• doğruttacak
tır. 

N orma.1 !iyat'Io r, normal piy•
sa, normal pır• .rıy;ıneti ve bülün 
.bunun sonımcu ola.r~ da altın 

naııınal hayat. har.p içinde müm
kün old'Uığu kaıd•r> avdet etm<>k
tedir, 

Onun ;ç·n diyebiliriz ıki Varltlk 
vergis:ni vermeye gtdeıı her va
tandaş, büyük ve har:ka!ı bir İ§ 
bıoşıtrılmaı;ma candan hizmet cıt
tlğı şuu"!'llnu tışımalı ve milletçe 
ferah günler n ki hl esine dcçu 
donm üş old:<.'"ğumuzu gö<zöniinde 
tutmalrdır. 

_ _ç E s n a f ı d a d i n 1 i y e 1 i m J_ -c J-
T urşucular neler anlatıyor? 

-------------
Gelecek sene bir "Turşu Haftası, 
ya pllmasına ça hş ı la cak • Turşu 
suyu içmenin faydaları • Turşucaı, 
esnafı kar yağmasını istiyorlar 

Bugün d<ı ..turşucu esnaflflı> 
dlnlcyeceğiz. 

Turşucu deyip geçmeyiniz. fa .. 
tanbuldı turşu yüzüo-derı ~hret 

hatta servet yapllll'J k~cr az 
değfld r. 

Turşocular da ikiye ·ayrılır: 

Biri dü.Jokan sahibi cscrmayooar-
Iau, diğerleri seyyarlardır. 

Dükan sahiplerinden biri şıın
ları söylüyor; 

- Geçen sene şehrimizde, ş'm· 
diye kadar asla görüı!mentiş dere
cede tuı'Şu sırfedildi. Fıçılarımız, 
damacanalarunız o kadar çabuk 
boşaldı ki ş:ışırdık lkald:k G~en 
sene turşunım kilO&U 50, cinsine 
göre de 60-70 ku:ruştu. Bu uıcuz
lğa rağ.men günde 10 - bazı gün
lerde - 15 liraya kadar sarfiyat 
yapt:.k wvı!'.den beri b:liyordUk, 
geçen sene ıb'r daha öğr<>n<llk J<i, 
İstanbu'ıda hayala.r sc€udu mu, 
turşu sarfiy.uı da artar. Çt>çen se· 
ne ise kışın ne kadar erken gel
diğini \'C ha\·alarm ne kadar so
ğuk: ge<;tiğini biliymsum."Z. 

- En fazla hangi cins tunşu 

ı;arfedilm ~ti? 

- Lahana, b beT Orıdan ı;onra 
dı silip süpürmecesln• 'her tü..ıfü 

- Bu sene turşu fiyathrı l<a
.ça? 

_ İyi cinıf.erdon mü-ckr.ccp ha· 
lit;ııım kilosu 100 kuruş. 

- Bu .paha!ıtanmağa sebfp ne-
dır? "' 

_ Diğer şartlar yanında sirke
nin de pahalılanması. Biliyors.u• 

1 
nuz ki, 'bu sene s'rke darhğı çek
.tik? Halbuki bizim gibi tanınmış 
ıu~ular ıır.m:aka lıalis .frzüm 
sink1>si kullanmak nıe<:buriyc<tin· 
.ded:rler. Bundan dolayı da seyyar 
esnaf tuı ;Ular:ıllJI bu sene nasıl 
olacaığını pek merak ediyorum. 

- Mesela siz ısencee .ne kadar 
s·.ııke kullanırsınız? 

- Geçen sene bir tonu geçmiş
ti. Bakı.n bayım. artık İstan>bul
.da. turşu suyu ilçmak boza, şira i.ç
mek gibi ts;b:i bir~ey oldu. Benim 
dük.k.iınıma, otorn-0bil'.<>rlc Ş'şli

den turşu suyu ıçrncğe ş·k bayan· 
ların b"le geldiğinı söylersom hay
.ret eımey?niz. Fı:ııkat bu sene, her 
ışeye rağmen, turşu üstü-ne çok iş 
o1ac:ığını zannetımiyorum. Zira, 
önümüzde iki, iki buçuk aylık bir 
kış varıdır. 

-Bir dileğiniz var mı? 
- Kar yağıraısını, siı'ke bollu-

ğ'ı.mu temenn· ederim. Bir de 
ha'."J)kn sıonr" in<allah blr (turşu 
haı!tası) yapi'.lrruıını temine çır
şaca~<'Yl İyi ttır<unun faydaları 
anlıtmı:ıı'da bitmez. 

Seyyar turşucular da diyorlar 
ki: 

- Bu sene, (lahna biber tu:r
şusu!) d1ve mal satanlar.ı. geren 
sene o!dl'>iu gibi sık sık raslı~·or 
musıınu7? Tabii ht •ır! Bu sene 
seyyar tul'§'Ucubr, ta.han pcı'kmcz 
sntmağı tercih et.tiler ve epeyce 
de para koz•nıyorlar. Bu gid' şle 
bizde işi ~ahan • pekmeı.ıc:Lğc dô
keceğiz .• 

~~~B~aş~~~-a~ta~ra~ft;•~nid~•~b~i~r~K"~h~li~k;e-ı~~~~~~~~!-~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-!-;-~-~~~~~~~~~~-~d~i~de ırn~ Ştanhop'u bu.hayıvan ~c!lirdi. Bunu bir ha.ft:tdanberi s'z ::::.__-:._ u 1 K D ti " 1 n T E F R 1 K A s 1 N o. 6 7 h.,r f:n elinden kurtarmak iGte-

~~~%~:.~ ~~i::.:~~~,~~ A~ fF> on ll#A~ c »o M D A~ ff==> n n Da ~~~~~~~~;::,~:·b~asından: 
adamı yolum•ızun üzerinden ber-2 ~ 16 ~ ~ U l6 - Vay herıgele vay! diye mırıl-
taraf etmek i in, ne yapmalı: lazım dandı. 

gelirse, yapmalıyız. Bu adam, bü· y ... , ~çın~ Mutad ihtiyatkArlığı zail olmuş-
tün gece t.yaıroda s'zi tarassut Al gcıstos M.UiR- _Muammer ALATUR tu:: 
etti. _Öyleyse Latimer, bu işte sen 

- Ne diyorsut1'1PL? Oda mı ora.- Y"°'i sahil kenarında bir eve ka- etmezseniz, gelmey:r.ız. aırka<la'Şlnın bu iI.şaatı ruhunu d~ bana güvenebilirsin. Kond! haya-
tlaydı? dar taldp ettim. Otomobilde ken- - Pekala, dedi Pres.kot, ben • rinliklerine kadar saırsmıştı. tını tehlikeye atıp da bu herifler-- Evet, emniyetinizi vo hatta de '--

disi ile berşber bir de .kadın vıı.r- de gd.ı iın. Fak•t beyhude zıhmct Preskot soıdı:ı: le uğra~a! d'ye tavsiye LT\l"' 

lr.ayatınızı seviyorsanız. çok acele 1 , lunm··""um . ..,."ta -"-·i~im. Artuk 
t.m · ,._ 1 dı. etmiş o :~a. z - Ba.şka •eyler öğrendiniz mly- ·~,,.. .u~ "'"" • 

.e en:z ..uım. dı"? • bundan sonra elimden geldig-i ka-27 - Elen Stanhop mu? Ortalık ağarmaık üzere idi. La-
- - ı· Lo- ~ · 1 b t a · d dar sana yardım cdeceği.ın. Laıtimar cPeln:e~. k'lllübünde - Hayır, bu hadise E'en'in aka. ımer ıwran:n ş:ma a 11S1n - Size söylemek ısteıne 'm, 0 

arkadaşı. Preskot ile ık'"hvaetı ya- demidcki odasına yerJeşmcsindeıı doğru yo'a çıktı. Tam kır ortası.- kador iğrenç şeyler ,k>... (Arka'Sı var) 
p. rlren, Elme'in seliı.ınet.i ;ç·ın evvel olmuştu.. Sebast"yen araba· na gelince, ad•mlannı sı°;<l3~ıı'dı.. - Benden birşey saklamayınız. 
şimd'yc kad~r yapıı~ı teşebbüsler- sım d~r hir yo"!a du;rdud'u. G€nç Romalıı.ırdan kalma eski bir yolu Latimer yavaşça dedi ki: 
den ve öğ.rocn<Jiği şeylerd n uzun kadın o c:vrrd1 bir eve girdi. Ya• tuttu. - Evet, kız kard"'iim Sebasti-
uudıya bahsettı. .rım saat karlar ıçeride !kaldı. Tek- - Bir köprüyü geçeceklerdi. yen'in ev"ne devam etmiştır, ha.:.tü 

PreS!rot haıını sall:ıoch: rar Sebastiyen'in yanına dör.clü- Preskot dedi kı. orada oturmı.ış~ur. Bc\ki de m1!tre. 
- S<L 1ıu tşı polise bırnks;ınız, ğü zaman, her iki,;; de ev tarafına _Ben de şimdi siz'n fikirleri- si olmuştur, diye ödüm patlıyor. 

daha iyi olur. dikıkotle baıkıyorla.rdı. Gadiba bir ruze y:ddaşıymum. Fakat zavaUı 'Pre.;.kot sor~u: 
_ Fakat -ben de Sebastıyen de· !şlret be lıyorlardı. Çok geçme- hemşrieniz Olıv'in b'{ma gelen- _ Böy:e olm•sı ihtim•line n•· 

.,fjJ~c 
z;z 

fantgOt' 

Bu günden itibaren 
3468 talebeye okul• 
larında yemek 

verilecek 
Parti şhri.nıiroe mevcut !'iııe ve 

oı-taokullardaki f.tkir çocuklara 
s1<:ak yemek verilmesini karadaş· 
tı.rmıştır. Yapılan tedkolcler neti· 
ccsinde 3468 talebeye ye'!Tlek ve
rilmesi muvafık görülımüştür. 

Her melt'tep kendi yemeğini ken
disi pişircecl<tir, Yalnız bunbul 
ve Haydarpaşa liseleri muhitılerin
de.ki orta cıkulbrın da yeme!<leri. 
n' verecekti.r. Kızılay aşocakları 
ııınn;m1 •nbarından bugünden 
itıbaren İstanbul, Kab>ta~. Hay
darp8'ja ve Gaiatasaray lıiselerine 
erzak ve mahrukat verecektir. Bu 
okunar mubitl 0 rindcki ort• cıkua
lata !~zu:mlu erza:k ve yakacak 
maddesini dağıtacaktır. 

Katil baba mı 
oğul mu? 

Çengelköy cinayeti 
meraklı bir safhaya 

girdi 
Çeııgelköyürıde oturan Nafia 

hademes; .Mımedle oğlu ı.s yaşın
d!l irfanın, mU!haiaza memurla
rından Mustafayı ölıfürdiiğünü 
yamnııştık. 

Maznunların duruşmasına dün 
Ağırceza mahkemesinde ba~laıı
m~ır. Maznunlaırdan Atmed·; 
Mustaaf ile yanyana oturoukları• 
nı, oğlu İrfarm; Musta:fanm bah
çesine ~ktği çiçekleri bozdu~unu 
bu ı uzd " l\h staf •nın !rtım döv
düğünU bunun il>zerine İrfahın da 
Mustalayı yarala>yataJt aliürdü· 
ğÜ"Ü ro~elNşfr, 

irtan da bah•sının sözlerini re'k
rarlam4 ve cinayeti keıxlisitıin 

yaptığını söylemiştir. Ancak >hadi
senin ş:ıh'di olan maktulün kansı 
Hadiye ile kızı Huriye cın.ayetin 
Ahmed tarafından yapıldığnı id• 
dia ctmişlerdir, Bııınurı üı.ıc:rin.. 

mahkooıe sıııçlutan tevlııif c1ıın~ 
ve şahitlerin d"nfenmcsi için du
.ruşm3')'ı başka güne bıraflmıışıı'l'. 

1 '( : . :l ... - ... . . 
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Anıslk:l~pecıı . . ' ' ' . " . 

Tulon Limanı 
Fraınsı~ donanmaslnın bazı cü.z

leri Tuı>oooa intihar ettikten son
ra bir Alman hcycli bu limana 
g>tm!-ş ve burada batan gemileri 
çıkarmak içiın bir proje haız:ır'a

mıştır. Ş rrdı bir t<>kn;siym he· 
y<'\ı Tu\oı:da te:Cdkler yapmak
ta1'ır. 

Tulon 100,000 niifaslu bir şch!r
oir. Burada Fransız tı>ııp akade
misi ve deniz tebabet okulu var
dır. TUL'c>nda b. kır ve demir dö
kiimıhaneleri ile makine inşaat 
atelyelerl ve büyük dabaghanelcr 
vardır. 

Liman <iünyar>ın en muhafa
zalı ve en em· o koy1 arından biri
s:nın i.çir.de in~a edilmiştir. Liman 
iki ,kısımdır ve ·biririne büyük li
man, d ğerine küçü..'lt liman deni
lir. fiu limanda d• ı"lhhmlar, hıı· 
V'llZlar trsane, üç tane yüzer ha
V'llZU, iki hne tamir haıvum var
dır. 

Ger.ık Ttılon limanı gerekse li
man önündeki deniz ile şehir çdk 
kuvve~\ müstıbkem duvarlar ve 
sahıl bataryalarile müdafaa edile
b lecek halde idL 

nık·ı bu herifn mahvolması iç'n, den, evin en .üst katının pençere- lerden w.ıı:ra, yahut bizim b.luniın redD!l hükmediyoı"Sunuz? 
po1i.e elimden geldiği ikadar d.,. si birden aydınlandı. Bu iŞlretin et\iğımrz şekilde... O zaman Latimer pudra kutusu iyice hatınnızda ruı~ .. 
1 lln tem!n et.mcğe çal'i2C8ğım. manasını bir türlü anlayamadım. _ B'ziml<isi tahmin <leğil. Gö- hikayesini anlattı: 
Sonra bir m<><Jele d•h• var :ki, si- Benimle beraber gelmez mis'ııiz? receksın tam hakikat..a erecetiz. _ Daha bir mesele var, Kız 
z hiç balısetmcmişt"ırn. Bu akşam - Za,nnetm•m !ki, bir neticeye L•timer hemen durd'ıı. Şim'd:ye k,.ırd<1 ım!n ·kokan tiryakisi ke-
benim!ıe bcrab<.r sayfiyeye ge- vasol olabilesin·z. kadar hiç b:X zaman, kendi hem- sildlği ~nce hemen hemen mu-
l· misiniz? F•kat Latimer fikrlnde s.ıbitti: şiresl.tLn Seb~stiye.ıUn evindeki hakkaktır. Onu da kokaine alış-

- Orada M yapacağız? _Ben bu a~•m gid..ceğim, hayatı ~irak etmiş old~unu ar- tıran Sebastiyerıdir. En nihayet 
- Soy'iyey>m.. Ben bir müddet Hııç ol.ınazsa eYin sahibinin ism'- ikad;ışına söylem:ş deği:.dı, hemşlr<>mden b:kınca, herhalde 

CV\' 1 ga.-ıp bir kazanın şahidi ol- ni öğrcnirsıını, birçQk şeyleri ay- Preskot'un Ol<v'i derin b"r şef- zavallıyı ka<pı drşarı etti. Kızca-
Z!"IJil .ıaı. l3eıı b r akıJiam Seb:ısci· • dınlıwn " olururıı. Eğı:.- ı;;. arzu btl.1 ısevmiş oldu ·unu bilıii.!;dçiıD, ~z da yesınciun canına kıydı. Şim-

R 

O. bUtUn dünyada ş6brer buıın ve milyon• 
larca insanın l:ıtirabını. dindiren, onları şlla 
veren Alman ilaçlarının alametidir •8otlet 
il4çlarının her ambalajında bu alıl~~ı vardı:. 
Q. itim11dın remzidir •. 

B İrmanya, Japonlardan kur-
tarmıık i7i, General Va. 

vel'in bir an evvel varmak isi., 
d'ği gayelerden hiıridir. Hindista
nın müdafaasını ha:urlamakLa u.. 
zun zwnandanberi meşgul olan 
general bir gün gelip Birmanya• 
yı kurtanwığı düşündüğünü ~ 
çenlerde söylemişf. H.iwl.istannı. 
yalnız müdafaası değ<!,, bu harbi 
nel'ieelendirmek için g;,cşfeccJıı 
büyük harekatta oranın taarruz 
iç'n de lıfır mel'kez olacağı bah.İ9 
nıevzuudur, Onun için Genoı.al 
Vavel H?n.distıından yapılacak ta• 
arruzu da hazırlıyor demekti. Şu 
günlerde Bixmaoyaya ka~ı ln
gffz iar81ın.n ilerlediği haberle
ri de yeni harekatın eh nunıiyeti
ni göstermektedir. Hindmtanda 
gönilmliş olan 1edarik nisbeten 
uzun sürmekle beraber ergcç u&
tic:eleriru belli edecek görünü. 
yor. 

O taııaflarda muharebe etme.i: 
için mevsim ve takvıni aylardan· 
bt'ri Japonlara da, İa;:il < tarafı
na da müsaid cıhnanu tı. Fakat 
bir kere W..Ckıit ig'n elverişli 
aylar gel'nce Japonlar n tnanu • 
za geçecekloı-i ,.e girın'.ş oldukla
rı B'rmanyadan lllllld:İstan üze
rine yürüyecekleri daha ayl/Qrca 
evvel °"'!alığa yayılmış sözler. 
den ve 'lahmiıılerdendi. Yine ay
larca evvel söylenoo.l<?r halın 
getiıffrse Hindistan üzoıin ta
arruzları İııgilizlerin daha muh
temel ve mümkün ı:öoııdldderi 
diişünüleb:Jir. 

O zaman İnt:'liz taralı Bir
manya cibcti.:.den m.,cek Japon 
ordusunun teşkil edet-eğı lehli .. 
keyi aşağıda)\ ff nd Okyanusun
dan gelecek Japon donanması
nın tehıl.iılinden daha müessir o
lacak diye görüyorrlu. Bununla 
berabtt eğer H ndi,tau üzerine 
lıapıla.ak büyük haı..,.ketıc Ja· 
pon ordusu ile donanması ara• 
sında - ve s:iylemeğe lünım yolı: 
iti hava kuvvetlerin:n de iştira
ki ile - tam bir b.Tliği kurula
mazsa böyle bir hareket netice 
vcmıeden kalacaktır, dediler, 

İngi~·21erin ş mdi Birmanya U.. 
..erine )"aplkları hareket evvel 
ee söylenmiş olanları hatırlat
maktadır. Bugün görülen de Ja
pon tarafının Hindistnna karşı 
taarruza geçemem ş olduğudur. 

İngila: tarafı da ş'.mdi ja
penların Birınanyada ne dere
ceye ka-dar kuvvetli olup olıua
dığ nı anlamak iç n bu hareket· 
ten İ•Uade edecckt ı:<, lllaliım-

•dur ki muharipler hep b"rbôderi. 
nl uzun uzadıJa süzmekte ve 
gözden gcçiırmektedirlcr. Hüyle 

vakıt vakit düvü~melmle h rhir
leriıı daha iyi tartmış oluyuTlar. 
Karadan V<' d~u uien Japo1>lar 
taarruza gcçeı d kçe Uiıı(•"l~· 
nın nıiia!aa~ın temiıı için dalma 
\·akıt kazaıı.lacağmı düşünen in. 
g .Jiz tarafı pek kıymetli olan za· 
mandan i..t fadc edebildi. 

Birnıanyadak1 yeııi hateketler 
l;;ter daluı ziyade "nki~af ebin, 
i•tet<e yenidi>n durgunluğa yüz 
tutsun, her kıi muharib.n bu:ıı~ 
dan öğrenecekleri varrlu-, 

Söz ke.ııJ Iiğiıı.den s yaset nıev 
zuuna glemektedir. Harp ile si
yas!t iwı nl>er yü.rüdüğüne göre 
Mihver tarafında, Japonlar da 
Yeı<' Ginede, Salomon ad&lar:n· 
da uğrad.t.klara muvaffak.ıyets:z -
l'lder ve ı:enıi zayi.atı dolayısilo 
l>aşka başka düşüncelerle m~ 
gul olmaktadırlar: M hYerin di,. 

ğ"" iki kuvvetli erk:ıinı olan Al
manya ile İtalyanın Afri.kada 
uğradıkları muvaffa.kıyel>iz~ k
ler ile Japonlarınki arasında bir 
bcnzeylş vardır. Japonlar k~"i 
mu•·affak ,..etleri kazanamamış, 
mlittef 1klcrle sonuna kadar ış 
birliğinde devam etnıeği kendi 
hesabına uygun görnıemekıt.c.dir. 

Bu iş'ı rliğinde l\Ilhvw in diğet 
erkanı da düny~nın öbür tara· 
fında ,!•ponyan,n büyük ve kat'i 
muvaffokı"C!lo r elde etmesini 
beklem~lerdir. Japon tarafı da 
tedafüi va:tiycte ge~m·§ bulunu
yor. 

llarbın ie pllOl'J &hver'ıı er· 
kfinı aro ındaki müna cbetlcrİ 
daha kuvvelend 'recek g'bi gô
r!inmem('ktedir, Bımunlaa be
raber Anglo Sakson tarafı kar
şısındaki nıuharpleti kü~iık: 
gönııcl: C!ıtiyat. ızl.fana düsnıe 

ıııeğc f"lı ·ıyr. 
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ispanya ile Portekiz 
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(Baş tarafı 1 incide) 

şıddetle takip edilecek, örfi ida
ı·e kanununa da aykırı ve bir suç 
teşlr.1 eder. ıl>u har<lketlerıindEn 
dolayı sürgün ceza.siyle tecziye e
dileceklerdır, 

Yine yurume 
bahsi 

• 
ispanya Hariciye Nazırı miizake. 

releri bitirerek Madride g·itti 

verim derecesine çıktı • Chamber· 
ve Peorl•Horbour baskını· lşci 
arasında ahenkli iş birliği 

Artlk en yüksek 
lain'in şemsiyesi 
ile sermayedar Unutulmuş olanlar 

Yalnız kanunun baıhşettfğ< sa
liı'!ıiyetl~r çerçı:,-esı ıçınde loo
m.syon tekrar toplanarak. unutul
muş olar. kıııııwler var:;a ~unlara 
da vergi takxiir edecekt.ı.r. 

Ben ö\edt:n.lxm ara sıra yoıl yU.· 
.-ilmek' en baıhs•denm. Ve buo.
ıdıan bi ı· kaç giin öncede aynı şeyi 
ya.z,ııı:-tım .. Hele ııa'<il vasıtala· 
rınm bu ~lığrula yürüme ış:ın
den öte,,,; lll'kıtd<ışlar d• ara sıra 
bahse eler ne eyi olur sa<• kit Ll:ıfuon, 22 (.A.A.) - İspanya Har.ciye nıızırı general Yonl.aııa

ntn hareketinin arifesinde neşred ilen resmi teblığ Portek:iıı: - ispan
ya görliRmclcri esnasında 'her iki taraf arasında tam biır görüş 

b Tl ği olkluğanu söylemektedir. Madride avdetinde general Yarda
na Lizbor.dakıi vazifes•, kısa ziyareti esnru;ında iki devlet arasında. 
imzalanan dostluk ve ademi teca vüıı: muahede:;; hakkındaki ra.po
runu .hü!k.Cınıete verecektir, 

i giliz~er Birmanyada hala hiç 
bir mukametle karşılc:ışmadı 

~~~~~~~-ı .. ~~~~~~~-

Ak y o b ya ınında bir şehir.e bir ha
va meydanı işgal ed. dl • Japon!ar 
çekıUr en ahribat yap ıyoriar 

Ytei De!h... 2.2 • ı\.A) - İnçiliz 
1ctrvvellıeri j2pon ı:.s<.ı ~Al» 45 !Illi 
Sl"H:' ~., bUJu.a1.ll A h;ı. oY \V.Yl iş· 
g:ıı e,ım· lıerd:r. A.ctJı11gyav1,r a,rC":atl. 
ya ortm~J'l çe es. :,:jc..J.r. İr.gıliz • 
llhıt kuvvt:-t.lcrı ::ıyn.ı uı:n.."'Oda kıyı 

ıC!zocrinde ve !ıılı.:L..~ w ~r.ien. bir 
kıc JUı1 m<Mooe ,..ıJ.unan bir havc 

<la lııiç b'r cuşmı>na ı·~eloıne 
dn ele &«illı'IL,.e••ı, U..şrn:ın gerı. 
çel: ıf«'n h>Ç bır t .h! .ıp ha:. ckı·t..i.rı.de 
bl>'.'t.J.l.'ll%!I1'14Ş Vcı :rucy ~ t.a.t·J.ıt ·I'l \'ÜQU• 

de il'\İl"Jnı<J.niPıit. 1- ı: Ma.-.rJaw· 

~ yolu Uzerindo iki Gti\ı>t11· 
yü T "'1".'1ltl:ı t•fa •·lıni,;leroıt'. Bu 

köprü er! laht;p et.-nok Qdk ~aydır. 
h:ıı: cler jop.ou.:tıııa bu _. ~oıl Oz.e 

rtn:.ı: l.r<J.l iki i. ... 'Cc ı h.J\."'21)'.a uçıur 
dlll<ıl:ınnı w.mı.;3<:'.adu .. r. Fo'.kat tü-
nel.Jcr s . ..,:ıt;ag,.ımmrlar. Zaten bu 
bö.)11~· olrtlll!A lcl İ.neilt.L ~:ııen 

il..!'i lıud<dlcriı>ı:e millı•ın ııüı;lü.kle
re mır>p; laıl>:r.ardı, } ;xmı.ar "IYnİ 

=nanda "1ş:ısı ;ya.-.d• ıı...=ış -· 
taa tcu.kı.ini Uc l~r"..tıe-;ınuşie-rdi.r. 

~~~~~~~ ....... ~~~~~~~-
Maha.lerer 

Arc.sında 
• 

(Baş tarafı 1 nci sayfada) 
rr baı,vmı. .. P.ı!'Lı 1:-ııcs.ind-c dto: ay. 
tll g~ 7el'•L>e c ı....mc.>-1:ı.i rjco. 
<:ı , U nı.ıyoı1lt.:tl. i.;: 1 ırı..:U B ·w.re 
Sl. JC.Lucw h:ı • 11-A ç:: ,.tıgı.."YlıZ ~r 

ku.i 111-ıı~h..ıtdaı:ı.::a t Lwl W. .. ıo..ın Çeri. 11ı..oını· 
7ıtC""'ı;ar· 

Civar bll .. aı.J.ı.-. ~gu f.1.'.t.ı , M.a4 
halle z..'Wisi, Uiı'Zı<.~ı ele-- c.ıen Er..ı 
t :1.1:CLc. mu.L.>uriycUndcı-lr Ilu. '11C 

zur:m.'f<uı ut\U'ii, lıabn ço>< ruıllıııı 

Parti v~liyet kon· 
gresi oplandı 

(Ba taralı 1 · · sayfada) 

twa •• biıb>iik !21Zllet ı..mYQn en 
•sll br rr..il!b..&.ı.a a·.:.&-t.ıa.rı,>·ız.. Bu ruh 

S cyah•Liımzın tetkik mev· 
zuuuu teşkil eden cİ111gil

terenin ha.r,p gay re<leri. arasın
da. harp sanayi~ veriminin birınci 
derece-de eherruıiyeti 'haiz bir 
mesele olduğuna şüphe yoiktur. 
İngi'.iZ harp 53nayii nasıl çalışı
yor? Verimi n€dir? Bu suallere 

vap erıyan bir yabr.cının me
seleyi yerinde t<'t.l<ik ile kes:n bir 

neticeye vıramıyacağım her ıteY· 
den vvel söy'lemek doğru olur. 
Birçok ~abrikalar gezdik. Bu fab
rikalurda aı:ı'k tay-yare, top ve her 
çeşit harp mazl•unesi j>ap:lıbğı.nı 
gordüık. Fakat bunl.ıın yapılışın
dafd t<knık ve verimin <lere<:esi 

hakkında rnsl!Oınırt sahibi değiliz. 
Ve olmamıza •mkfuı da yoktu. 
Bizi irıgilterenın b r yerinode b•r 
tayyare fabrikasını gf'Zdi rmeğe 
götürduler. Şunu sğöyl.yeyim ki 
harp zamanında harp sanayii ile 

aliıkalı b>r fabrikaya g'rmek U'ZllD 

merasime t:ı'bi bir İitir, Evvela 
Harp istihsal Nazırlığının hu.sw
si ımüsa&dcsi alınır. Du" fabika 
müdürlüğüne b:Idirifü, Fabr'kaya 
g>ıtiğiniz zaıman, dikıkaıi çekeiı iılk 
nclkta, ~r şeyin ka.mufle, yani 

sakl•nmş ve gizlenm'ş ohn.ısıdır. 
Binaların dam~arı bin bir çeşit 

renkle boyanmıştır. Öyle ki, si
ze refakat eden mihmandacr, tay
yareden b>kınca, unrumi manza
ranın bir çifthk ve yahut da kü
çi!k köy oldu,,bunu söyler Fakat 

s:ıı:. fabrikanın önünde durduğw
nu-z zıııman bu renlclcr'1ı nasıl öy
le b"r manzara yarattığını asla 
anlıyama-ısınız. F•brikaıun yanın· 
daki yüzlerce otomobilin üstü ka-

dJ: IJ'J' ltpDUÜU tU\..ı ~I' l Ut: f;.)oU.All 

cı.ı vntr4CJ,.,lJıl ua-:t..ıYu~'ı.l!U 

· ıy...r.ca ~' ('" ı..c.e o .:n ':;ırm 

~ij.ioıt cy~tuk, bcCıell tisz.·.:.ıt scır 
y;ın .,__..c:,, Y 1,..1..l:. .... n iuı ~1 ı.ı ol· 
ınoyan ve.ya. b... Jrı ı. l.!l;L.A. g~ren biQ~ 

glsjzler bu~Wli.bi.!..r bULı'lı.: t.ıl.SJ.l'I.ıra 

~ı. "''° ~ nı ı~.~ı·ar :ıa kuç 
yı; a .,, c.ı~g,ı.nllz llliafldi!ı.r. tu zor
'luk (" .. •.ı.. ~ :re~ mızc unli:>iz.. .Biz ya.p-
1ııkh.r:tnzla !ııJk,"'otro ogu;'°"""" bcilt 

k.,:.ı:...:..a~ ~J' '1'lL.1 r.l.a.. B-..ı ~e b-.ı 
w.ı· ,.... M 11ere~ğl zaımn sillo.p 
qya..1..tlnli{, oo.br1 bJZ..den, bızm gbi 
inarı<nış, c.lid "'-""' yaıp.rıaı;._ b..,;liı.ca 

VaMemiz oıın6h.:lıl'. 

Zelzele felaketi 
na ~ < g.ı re N.i.şa.ıc.1 car.::üıin 

t.u: 1 • Lu.. \JıJ..ıa~ b .... ıi.l:ı N,J.in· 
cıılı:lıır h<men herne:ı INlo;~r, OÖJ'l«li
ler: 

c- Bir bç &(kı ...vvc!. ;r~tı.."'U2.. 
ç.ıµ~ M.<ınar IL.y,"Cttin ağ• 

rratı.ali.C)~ .K.alçacı tta~an c-.$Ylii 
t: ı.Jl' olt..'\'11~ ,.ı: Jtuodur.a m.ğ~ı 
oln""<Lıa ku tu.lıuuş. Buun !'toş.::o'ca 
ctıırJ ı, çdk §\.uür, nı.a.betlite vtda ct
ını.ış <l:f;lld!ir. F.ak.ıı.t ta1r~:.ı.<n hu.t'P 
dı.:.i:zcıi ... bir hll&=ııcı:Jır. Bu ilu.i.usd.:ı Ev 
ka! Un-..u M.u....uı·ıtg~ b:;.ı'e'.u.:te 

g<::tJ.ı:c.:.ı.ı .ı ~ ,,yı;ı..i;; rıt--a u...l-yoruz. 
C~va.ı:ımu.d1"6 o.;.ıui!cr ea'~ t.'dr .. "l· 

..a en ~ olaı me.bed. :nah.aılen.ı:z 
cıımıcı.r. F\l..at. b~ 1ıf.ı..:.ll.J.ı~t•u.::ı. caı:n.ii. 
miıf.qı IUI' &t.1-1 t..'O;l....:Qe ~U:J. r.gril
mcltte, 6*J tJ.ir y .ıgır .. t1r )~ na büı
tlln CJm.I •:oa.<:..aır. Ayr-"" mih· 
r.ıb""-.Lı.ı t..:~ ..ı.. 6Ull t<ı:naa.I rnch:ıl 1 
lir.e \"11rll~a • .ı.r h.er .}OGll ~J.e 
~ı.ı·. Bif•yw 1"2"-"Z iti buıgo.< 
t!V: f n ekı:.ı. :Uk~-\ L:.l.J,)Jl".i,ıth ~;Jtc ZD.ı

rrJ: ~ ihmajıW,r ırtli:..ti.i ~-i dıef'il· 

u.r. Son bir k;ç yıl l.;ıx.ı.: :n<z bder
<.-c ill'ildt tı:. l:s6.J.\ .&le OJll.;_•.ı.TJıft ve di .. 
sl;r yerler caın::u.i r.ıuin lamu• c.Jıl.dJği· 
ni hep görldur.. Bu ç:ılı;ı.ıu prugıuını,. 

11a bitin Niş3ııoa. ca.n. t..lin t.:.."'- .. .1: ,. ~ 

k.ı.t.urUı.r.., ı çok mL.':t:Ştl~.ıÜJ' ktıiaoa,ğız., 

İ~~~ tm.LdL:'ı> z bı~ c:kı:.TL.Z.> 
Hd' netlrnse l\i IŞ«OC'9 JT!Gıh.:.ireir:ln 

dı'.ek~ey4 :.ı:nir> al"' b.ş.'\yor. cbrr.L> 
ile bitl,yor. ıt.la ş""°"' a.;i aı:lır e· 
den dliı:r bi.r lu.nü n'J&..elasi. dıı: y-.lj,a· 
ra mil'ealllk. ~: 

<- Amllıı ;ro:4n.'IUQ <la urıuıt,,.._ 
yın. diyuı·.,.r. B«d·~ L:u>ga ea<!ick
sirnn ~ug(lıı..<ü C:urumu giırülmeğe 

dc~t'. İasan, hei.e yağı:ı\tırlu güınlerde 
~ g~ .ıw ~lou:nm ,.... 
nınd.ı bir <.:\: ta.tieoii b·unal la.zırnci'lt! 
Su bir.lk<M<lenıı:ııiu ceç:lt verınaiiği ,..,. 
!~ri Oll\Jn YQnciı:nı ı!~ ~~bilmek J9a. 
Laı>ı:•...ıtı~cdonb4;a~r•,.,.,. 
1<>'.ddl•Ja.-. lıcpsi ı..ı,,;,o muiıt:çtır.> 

) eın.:ht.: :.u içmt:ı.ı mı 
içmemeli mi? 

E er ır•mu!ct., çorba, ho~:>t,. yaızm. 

dt:ı kaı.•ur". l1P.JZ g;b: sulıu ~·.) ~r bu.· 
,..PU.)ll.IU dd'<i1 l><' ~ç gÖı Wu• 
dikçe ı9U .iıQ.'l:tt.l.1.C11 cb.r. Çü.ak.U tbu gi· 
b1 swu eco-"lerk bcl"._'be-,. hi.r b.ıJı.'
d:*: ta su tr;iı..irsıc ı~· yc:ınct!er 

t'O'.-' ~~ Mı.ı~Ue Ye'l ı.:n y1'tTluk~· 
ı- h&.-T\."TI i ·n hu ulc g • J'ep.;in ve 
hımı.u kl"TIDI çok s~ oı.,,. Bu do 
yı:nı\\it.'.erın y1ce h~n ın-ce 
~:ı Yrt'ffi\." c :.cM t e.J.er. h; z.ıım 

-ııı. bu2u:< Jğu, il z f.oıı:ıJ, :nıa. 
so, ""'"" i ıaf:i b >an k:Jbızl ve ba· 
mn ela. 1 u.. b:I ... :· 

YP- y u lcr o kuru ltY 
terse Mlto;yaca göre ı - 2 b.ırdtk ou 
'9ffi<!t 1 ~ :ı;µ, Md<M uye pi-
YIZl. es kıı:tartması, muh-
t.:U! .ı... gW~ aert ve kuru -,..,. 
m<! erdıe su ~mu• de hazunszlık, 

ı..ı= • ~· gn ç"""1~ duli;uruı'. 

Pdb:ll bunlı:r:m dlŞ.tnıd ve her ~ 

oWı.ıtu gibi b...U.. '" buı-da dı. ... ruıi 
bir rut= be.U.n bir yaıu<IL..ıiJn ad.iL< 
m::li.{.cs.ıı .. y ..m:e gcç&fi'rek hı.ikılı bir 
tcr.iloit ;y>par, J:aıydaıı .,.. yııı<i>mcı bi;' 

1il<ıir gü<i..r gibi göt ur.cıe;,, kerııJı,;.ini 

ıb~n gıQ;'t.cı.c:ra:;; ~ill'f .. _:ı, birJği. 
ımJ..i. ı;üa:ü.Lır.ocgc yt.:1·-cn~ y wru..ız.xiU; 

ki h.ırzı Xesmorg;e ç~1tır .t Gb. biz 
pal'Li~~r he1fri.eslcu !uz..la ~:ltf'tt, Bert 
ve n1trhan.ct5Jz ulao. ğJz.. 

Swı:t H .. yt4lıtn a:F.uşl'a~3 S<>na eren 
~ ı sonra hes<tp, büke ve di.. 
ltk *'.f'.Cı.L\rı.~i.t rt aeÇ· n;.~.:ıc f:Jet;i ... 1 J.fi-" 

tir. ıı...,p Wo.nıı cncwnent ·• G:llp 
~ , Jk-dtri Nedını, İllet Hm:m, 
Halim_ C':t.i.!ıl S<t."t, F •riC&un DirlIT.'~ 

i!ı;n, Alxi.ulJ., '1 Tek<t;,ş, Scli.m Bilcl, 
lXJıçe c.:ucUn:c.:r.ınt~ Y~f ZLYa. Erx:o~ 

Muhtar N;ır, l\ioJft .a:t Gı.incnıç, A~i 
S~ Y ., N JCi. Alı lı.·tQı~~lı )-!eh met 
&pahi oA!u, ~ıa.,,..ı o~-ur. di.ek eıw:a. 

ım'1lino .EıTWO AJ, ı Durusoy P.~lrlld. A
r:t iyic.!., 1ıı'1cli.ha Avn-. 1"..i\ı ct..dkl Ke 
rLm Gb:i:;ı..Y, Y.a.vuz. .A:ooüıat:ı, S.ı; ii lr· 
nruc, 11.ı.!.: Y.ş:ı.r nğ'" l-0 . .lı:t eıı:..:..ni; 
ve kcbul olwm:uşlur 

Bımıuı. &ont'a ltingrenin taı:zl:n ve 
b;ıilı..k ~= ~ t <l>v'1m 
~c r.~i Şefe ib~ ~:.ır..'Cbine 

olk:ış!ır araı:ıada !o;ıuııır v•ı'ı.m.:ıt ve 
lroagr. bugun s· t lP,öO da top?a:ıım.\; 
Uz.C."C CC'.!..scye son vernlişlir. 

K~rtıdm ıs.oni'11 r-7..ısct divanı _. 
zola11 Vuinubih-;e ıraraıyrna giderek 
loongrenio ıqygı ve §(l;c>an deygU'lın 
IU •:tiz Şc:timize i\JJ~ğ e~er<ür. 

Şimali Afrikada 
(Baş tarafı ı .inci sayfada) 

Madııid, 22 (A.A.) Cezayirden 
b'.'id rildciğıne göre Trabtusgarb ıı... 

manmı müttefikler mihverri!er 
tıarQfıll'Cian bir d•ha kulanılmaya

cak §Ck•!de bambardmıan etmış
krd:r. 'Bundan bôy ı. rnıfhver :kı:ı

fiJeleri Tumıs limanma gidecek· 
IL-rcl:r .. 

Londra, 22 (A.A.) ftalyanlarm 
Tunusta Nt.1'ring''n kuvve<t~rine 

Ctihak etmek fuere Trablusgaı-b'ı 
C: n~ yohlc tahliye etıtiklcrıi z, n
ned>Lyor. 

B.r takım orAporlara göre, 8 lınci 
ord nun bazı b rLiklen Elııghcfla
dan 240 blomcıre ileride bulunan 
Si>Tt n o c.sıııd bu lunmakt dır. 

M™-teflk hava tkırvvet.leri, 150 
kı O."letrelik sah 1 Jroyuntiıakı yol.. 
lıu a bulunan Rommel ordtısun11 
bo.ınbalaın&kıba.dLr Müttefik ha
v• foalıyeti TunUGıa artmakt.adtr. 

(Ba, tarafı 1 incide) 

d.akıi yardım ışkrınde kullaml
mık üzere Takut V.alisinitı emri· 
ne verani ·t.ir .. 

Ank<ara N ıı.mune hastahanı.

sinden tert:p olunan sıhhi bir 
heyet te Erba•ya har~ket etmek 
ü:zeredi'r. Yaralıların felaket sa,. 
hao;ı.ndan civar has'..ahanelere !i<>lr. 
ı i için Lad k l'.e S>mSun arasm
da işlemek ürere yme Milli Mü
daı!aa V<ikiıleı1nce tahsis edilen 
rnotör:ü Yasıtalardan başka bir 

Jskeri nakliye tr<nini de bu 'şle 
t.wzif edilmış ve E'1baadaki yar
dım işlerinde büyük yıralıkları 
.görülen erlere ilaveten bir istih
kam müfreze;' de felaket ımınta
kasınıa ı:öııdcvilmJışt:r. 

Sıııınsuna nıkledilııcek yarıliı-

5Ar ·çin hlr tı nkkuf merkezı ol
mak üzere Liidik Ha!Kevi:nde 
.muvffkk<at bir hastahane tEGis 
cdilm Ş ve Samsun memleket 
hastahan-sinod.c ayrılan yerle.rden 
maooa Hal'kevinc'l~ d~ 50 yataklı 
Jı<r h•stahane kurulnnlljhrr. Yer
sc...sın·tıısının Erbaa ve köylerin... 

de sebcb o'duğu yangınlann To
kat. Sa.::nsun; Turhıldan gör,:kri
lctı iL'ii.i; e ekiplui ~r.-ıııfn.dan 

söncNi<'üJGl4l>ü brldiril'~ı:~-. To-
1 

kat vaJ·i:;indcn bı.r.Gca Samısun ve 
Amasy<a valıilui de sıhhi yardım 
heyetleri ile birlikte ht.:iise ma
hallme g'tım'ışlerdir. Fe!aketin 
hemen akab'nde KIZllay Umumi 
meıık<!Z'i .e'.inde.ki bütün vasıta 

ve imkônlardan istifade ederek 
yurcldıışlsırın imdad~na lroşm% 
ve ~ıhhi yardımlardan başka 500 
battaniye ve lü:zı;ımu ka'Clı:ır çama· 
.şırla çay ~eker ve zeytin gönder
miştir. Yne Kmla,y tarafından 
yardm mı;sra.J:ların• .ka\"Şl''..ık o

larak S2msun vaiisi mrirıe 10,000 
tlra tahsis ~d lrn~tir. Di€~r ta,. 
raftan .Amasya muhabir<mzden 
,aldığıanı>. 4,.r telgrafta Amasya
lılano. !l4ket.zedelere >Ik yar

dur o m t üzere 200 fawla 400 
ç .t çorap 414 kilo kavıı"1!lla, 240 
k lo pastırma 187 kilo Z<'ytin ta- ı 
a><'Si, 60 k":lo he1va, 2.50 k~o pey
n<r Ye 1780 clmıek goııdcrdiıı<lcri 
bil iriliyor. 

Erbuıdakı fırınlwn yık. ması 

yüzünden bu mınt:ıbnın ekımclt 
.iJıt,yac1 Samsun Ye Tokat vılıa
yetlerı tarıı!ırıdaın 1, n:ln ed!l<>
ıcelktir, Erbaa -..-e Ni~ıdw •n
s n, mal ve b•n• ztyıatı hakkın· 

) r--Y azan: '"\ 
1 A. ükrü Esmer 1 
lın bir ağ ile örtülmü!i'lü•. Bu 
ağın üstünde de ll"Jaç orman ve
ya bahçe mıtnıarasını göster~k 
bir takım cısimlcr vardır Bunun 
da ne olıd.1.bğunu görmdk için tay
yare il.e yukarı çıkmak lazımdır. 
FabrikJların bazıları, h•ber ıidt
ğmııza göre y~riıı ~tına g"zlen· 
mi~!ir. Hulasa fabrikayı gızlemek 
için her şey yapılmıştır. 

• •• 

F abr anın ıçine girındk için 
kıpıda uızwı bir musmele 

vlTdır. Km o;dutuınuı. ne <"den 
geldiğin"Z, nereye g•de<:cğiniz ve 
nerede oturduğunuz so!'Ulur ve 
bir deftere ka)"Ciedii..r. Bu deftere 
imzanrı:ı a1.ar.sınız. Ve size y.aka
=• takma.k için bir rozet ved r 
Fabrikayı gererken, bu llQ<relti ko
layca g3riHbilecek hır yere t:rk
m.anız 15zımdıT. Fabrikanın için
de gııli memıu.ıiar vardır. Ve bu 
rozeti t~ımıyan yabancı de:1ıal 
tevkif ed lebilir. AmeriG<ada NC\Y 
Orlean& şehrinde H>ggir.G fabrJ<a
larını gezeııkeu paırm•k izler'mizi 
bile aldılar Bu muaaıelcterden 

sonra f•'brikanın içine giro'itğ niz 
zaman, yüzlerce ve blııle"ce ~-i
nin makineler önünde çalıışıığııu 
görürsüınüz. Çelik levhaları kesen 
markineler var. Bunlar üstünde 
delik açan makinelet- var. Bunları • 
yapıştıran makineler var. Yapılan 
işin foknik tarafıuı bilm'Yen l>ir 
yabancının gözü bu faaliyetten 
hiç bir şey anlamaz. Ha~tiı her iı;-

Amerikalılar 
Hindistana el 

koyaca k~armış! 
---.•---

Amer.ka lnglllz lm-
parktor4ujuna göz 

koymuş 

AnloaT& 22 Rıdyo gazete.ı, Al· 
man resmi a}ansı D.N .B.'nin si
yasi m.ı.ııharrirı Amer;kaiı1arın İn· 
gil.z İmparatorluığunu e.!ıe geç,,.. 
meğe çahştıklarmı bu ..rad• ge
çen harpte ve bu harp te 1ng>'.izle
re yaptığı mali yardım kıarşılığı 
olarak Hindistana el k.oyaca.kları-
111 bildirın.,'dedir. 

Türkiye sakin 
duruyor 
(Baı taralı 1 inc;ide) 

Sakin v ~svaşa hazır bulur.un Tü.1"
klye İngll1err ile oi.~ ~tt.lf.ak~.ruı ve 
bir;"r:ik rlevlcUerle o ı d.Z ~~.ma 
ud:Ct i<alınakL.-mr. ş..r; reiol İro.ıli.nl!n 
Sllkin \'f' ... vnş h~:z:r bu un:n Tür
Y• mill! mm!aalimn çizdiği yolu me

t:,, a<b:nl,rla bl<ıip eylomekto..~r Mu
~ l<I Tilr~i1"''1!11 b:.lh9olU:...cai< 
tır. Ve mnııb:ıkl<a.k lkıi Tü.ka;ye yeni 
<tünyaıs~ ıouru~.:ırma büyü1( rni!Q-s
ta ;y ...ı<ilm e<lecdkU r.• 

da henüz kat'! maIUınat alma
mış olmakla beraber yer sarsıın.

.,, h, bu muaka~ardıa sebeb ol
duğu yuı-ddaş kaybının 1000 i 
geçmesır.c:ıon kork'.lluyor. 

Ankara, 22 (İkdam mUlıabi.rin 
der.) - Son yer .sa.ı\sınıtısı saha
sından buıgiln alınan malıimata 

göre gerek Elt>Ja, gerdk dJğ.,.. 
kasaba ve ki:iy;c!<ie ç.kan yan,g:n,. 
tar tamamen sôndürülmüşttlır. 

Erbaada enkaz altında kalanla
rın kurt..rrlmasına devam edil • 
ır.ektedir. Ölenler n sayıs:nın m~
ala;cf biırıi geı;t ,ğı anl::ışılmışt:r. 

EV\el1<i yardım!ıJdan başka 
felaketzedelere ilk yard.m karşı
lığına sarfedilmek üzere 10,00{) 
lira dai a gör.der lmiştir, Ayraıa 
200 itlş Llt eıi bir imdad hey

et de fe' kot "'.ıntakasına git
ın~. Ye m da (bugunl) Dev 
Jet Demır)olları t b:bleıillıCfon 

6 kişi b• he~t hareket ede-
cclrtı.. Niksa.xda d• ze17ele !Yu,.. 
zunden 42 vatandaş ölmüş, 81 
kışı > artlaaıniilır. 

çi.nin ne yııptığını ı,..,.,,,disinin jyi
ee bild.,:i de ~phulidr. Bugünkü 
sanayide iş böiümü o dereceye 
varm.ştır ki, blr i~-inin aneak me
sela bir tayyare çivisin'n yapıll§ın
da en küçük biı' hisresi vardır. 
Bazı ~ı'.erin vazifegi böyle bir 
çiv;n n üstüne aocak bir çekiç in
dormekten rbaret kalır. İnsan bu
na baktıkça, bütün günü boyun• 
önüud<ın geçmekle ol.ın tayyare 
çiv:IU'idn ü.stüne 'Jre, çekiş in
dirmekıtea ıbar"t vlan işçiye ade
ta .:.cır. Bu ~ n moııot..,=ıluığu sey· 
reden insanı bile sınirlendlrır. Fa
kuı rütıin bir tayyare böylo zer
reye ka<laı ayrılan cişleriın. bir 
nraya gc .. nesi1'den. ırcydan. çıktı
gı hat.rlanınca o işçırı" de tay
yare imal nde esasi bır unsu ol· 
dL·jju an aşt!ır Ve lşçı <le bôy1e 
bir unsı..r oldıığumı düşüoonelde 
iftihar ed r. 

• •• 
B en kenefi hes~ınıa, ıfabri-

ka! rı g• mekle Ingillz ve 
Amerikan hıır'p ,.,,~1ayiinin \rerimi 
hakkında büyük maliım:ıt edin
miş değilim. Çünkü h.,. fabrika
nın verim ne olduğu söylenmi
yor. Söylense, fJbııikılardan mera· 
!ekctte kaç ta.ne bulunduğu b l
dirlmiyor. Bildirilse. he~nin ve
rim• ne o!duğu gizli tu.tuluyor. 
Şu halde fabrıkayı gezmekten bü· 
yük net>ee çıkmıyor. 

Bun ~a beraber, bilyü!k l:iu' 
fabnik .ııı çalışması, hakitkaıten 
ihti~aınlı bir maıı:zaradır. Glasko 
şehrinde ge:zıc: ğ miz bi.r fabrikıt
da top mal cd:iyorl•rdı. Üzormıd.e 
en derin tesir hasıl eden man-

(Sonu 4 üncü •ayfada) 

Doğuda hakiki 
bir Rus zaferi 

beklenebilir mi? 
(Baş taralı 1 lnd •yfada) 

yan başarılardxo. Bu gılıl me.-z·ii 
za.!erlcı< 111 doğuda b r Alman boz
gununa fırsat vermesi mümkün 
olmamakla beraber Sovyetle11 
hesab.:ca kaz.andırdığı bazı fay- 1 

dalar d.a ;yok değildir, Bu fayda
lan şöyl«e sıralayab liriz: 

a - Alman ord11>uııu luşlakla· 
ra çekilmekten meneyleınck, 

b - :ı'az taarruzunda yorgun 
dü'l"" b rL.klcri dinlcnmek.te.n., 
beslenmekten alıkoymak, 

e - .Motörlü Alınan vasıtaları.
nın kış de"""'5i iç n.Jeki 4amirle
rine, elden geç .rilnıclerinc fırsat 
bırakmam•k, 

d -Alınan hat!arınm yarılıııa
sından doı;an gcr'.icmeleıi yeni 
ilkbahar taarruzu ba.kımından 
Almanlar h-csabma zararlı lcl
mak, 

e - Kı. devresi içlnıle Alman 
bid'klerine madde •e miına ,1ru, .• 

vetleri balwıı.ındau miinıkiın ola
bJd ği kadar nrar •ermek. 

f - Sovyet ordusu ha-klunda 
dış cfkiırı umumiyeleırde ifm.at 
celbeyleınek, Sovyet halkının 

maneviyat.nı )'ü.kseltmek, ilkba
harda tekrar ba layacağuıda 
şüphe olınıyan Alman uarnnu
na karşı • vantajlı b :r <lııaıum elıle 
edebilmek ve Alman onl.usuııu 

mümkün olıdı"ldiği nisbette yıp
ratmak. 

Diiııkii tahsilat . 

Günun mevzuu olan bu yürü· 
me -İŞ•P.den bıkıruz. akhma hangoi 
b 1ı.iiye geldi: 

Mülkelletler maı.ye şubeleriııı.e 1 
muracaa t eaeret< verguerıni öıı:e
mcge aıın de devam e..ıru~lerdi.r. 
Ulln uıç mılyoı:. liradan ıazıa ver 
gı odcınctıgı taıınıın olwımaktadır. 
'l'allliı:ata aevam <>1uıımaı.ııw.ıx. 

Vaıl<!t;le Arabistaoda mı, Hino
distanda m>, nerede ise biri ıut
muş, P~ygamberl\k iddias~ 

kalkınış. Buınuıı üz.eriıııe etı-a.ft
na toplaın•n halk: 

- Pek ali demişler, madem ki 
iP<" y g anı ·.>e rsın, pey gııom'.berle rin 
m;.ıziceleri olur, Senln muzıc~o 
ıtNİir baka 1ım? 

l~ ı:ünlük miıddet ne zanıau 
bıtıy<>.l'? 

Ver,'.;ıy; öde.ıock ~in .k.anwı 15 
gur. m..aa~t IOOyırn.§•U(. ıl>u müd
acı ıç...:ı.lı: her muKc .• c.wı ke.n -
s..ne tanlC:t~w.k. o~t.ı.ıı.ııc.n mik.tar1 o· 1 

aEm ı .ru. ma ... Lıste • a) .n ı ı- 1 
nı:ı gunu a;ı.a.aı< 1ı.a.;, eaııın.:ş ol· 
<lUg,Jıa fl'O" l" g=ıu.~ mı..ıJUet 

l ı'l.aı::u;,usaıü guau ~ bıt
mekted.ı-. 

O da hiç eredaüt etmc;lm; 
- ll<n demiş, <!.1ğlan yürütU.

rü.rn! 
-Öyle ise yürüt bllikalını da 

görelim. 
Yen.i peygıı.mber önde !: it 

a.rk.aı;ıuda şehirden çtkıp yüksek 
bir dı.ğın k2. -şısına ge! m şler, Be 
riki .ıı~em merıı:klı b.ıkışlam a
ramıd> ·~· dağa doğru kakhra· 
rak ba-Au-nıış; 

oır Kanımusaı;.. =a günü, 
kanunen y . .Jo;;,. tatıd.CUI. Resmi 
un ııeı'ın e t.cs• gunil, ewn.ırtesi
ye ra~•geld.iği taı«ııroe cwı"'11.e.si 
gu:ıııctıı oe tat..! tam olarak ya
ı>•ilI, ou iUbarıa ayın ıkı.ı:c' cu
marıet.j güniı. <le resıru da.reler 
kapaıı.o.r • .utesı guıı d.e paızar
aır. Bu bakdu e mı.ıdiliıt ge.ecek 
ayın doro.ımcU. pazartesı al<şınu 

bıtmcıte<!.r . .Böyıeiacle mukel -
lefler vergiı<rıru ,>a:Jtnbıınıck 
ıçın dörı gı.n kazarur:akt:ıd.rıar. 

Kredı ıuuamele i başla<lı 
Va.111< vı;rgısuıtı! ta.V'ULZ1:11ı et

ınesı ve mW<dlefıerin vergııeri 
nın ilfuı eu.:..In€Sl do;ay ısile mu· 
vakıkat b r zaman içın kaldırıl • 
mış oıan lba kaların krtıdi mua
meıe.s. ye.. er. başlamışt.1':, 

Kred, m .. .ımclesı yapı.ıciığ, g;.. 
b.i, beztites maL.u .ııı 5atmıaık ta 
serbesttir, 

l\I lları haczcdilenler 1 
Mal luı\ rnna>arın~an şüphe e- ) 

d.len ve ı.ıwn:ı goriil<-rı mill<el 
leilerin meııkul ve gayri menıcul 
mallarına Deftarda.rlıkça ilı:iyati 
hacir< Joonulab.:ımesi varlık vergi 
si kanununun verdiği salf<!riyet
lerdend.r. 

Öğremiğimfae göre De!terdaz.. 
!ık bu sa.ıiı!hıyet ni kullanarak 
dün vasat derecedeki mükellef 
!erden bazılarının mallanna jhtl 

yatl ihaeiz koymu:ştw-. 

MÜKELLEFLERDEN BAZIL.UU 
Dtln l, , {;.."':Ç.l t:. v.ııtık veflı;illl 

- Ey dag, yürü bakalım ba
n.ı doğru! 

Dağ yerinden kımıldamayınca 
aynı nidayı tc krarlaınış: 

- Ey dağ, sana söylüyllrııırn, 
yürü bana d:.>ğru 1 

Dağdı yine bir hue1ıet olrra
ymca üçuacü defa sesler.ııciş: 

- Ey dağ, gel d>yorum a, 
yürü! 
Bundaı • .da bır şev Ç>loJıayıın

ca boşlamış :kendisi dağa doğru 
yürüınc-ğe.. 

!Bu vaz·yct karşısında §3Şll'an 

cemaat S<'rtnJ'Ş: 
- Nereye hazret böyi.e• 
Yeni pe)"'amber hazretler> şu 

c<?Vabı venın -ş 
, Ben, öylrı eok1 peygamberler 

g;\ıi kibir'> de-.;il !il', lıoo. pey
gamberlerin en mütcvıwiymı, 
onun 'çin, m•d<ın ki dağ y~ -U· 

yilp b•ttirn ay ıma gelmedi. Iş
te b n onun .yağı.na g:diyorunıı! 

Tramvaylırda, otobüslerde 
yer bıılamıyan'.ar, b~ı b'1ı yalan
çı peyogamber gibi yapsalar; 

- Mademki ramv;ıy'<ır, oto
büsler b2i almıyor, biz de bıraz 
tevazu gösterip onları.ı giıt"ği is
tikamole dıoğru yürüyelim! 

Deseler ne ÇLka.r sanki? 

o~man Crmal Kayffılı 

SOVY TLl:.R 
(Baş taralı 1 inci sayfada) 
x ... ıofa ) aklaşılıyor 

mükelldl rıın.n bir - -
~cruıı. \'C kırndilnlnc ı.:t..ıxlir rdi:lcn 
V<!l'gİ rnik13.l'l.;.;r.ıu yavyoruz: 

İ.ı>ck9< ~!et (blitun .,..ıe-
ıi ıç n · ec:ıman) 400 bin lir•, .Ak'.<o y..,. 

ni D--o (Deri ~ıını 900 bin Jl. 
r.ı, R ael kom (deri flıbılllo:ıtürii ve 
\üa=n) b<r mılyon lira, Bo;ıor Pe· 
""-' (ıa.t;.;;: ttıırlblöoü ·• lıtalat,-ı 
500 bOıı ,;ra, Oıy.ınt Eksport (Ilı .,.. 

Moskova 22 (A.A.) - CeI!'Up -
tan aLnan ır teıgra.tta Sovyctle
r.n RostQfa 110 ve;,~ 1-0 kı..oınct· 
re mesafe e b1<lunuı.kları ve Al
aıanlarm .karlı ortu • ..ı o:.:aı:, :m:ı 

catçı) zııo bin L; " B.:dc!.i (ik.>yım:r.cu) 
·15 Q'n lir.ı, Leer:ı. G. l,cı•·ı ed (tel~UJ 
lı!ır.,,;)'UnC\l) 80 bin Ura, .'\.liK<vV-a 
(Avuıkı::ı) 12 bin Hra, Nor.ni 'Nw' 
(M'\iaıt) 20 b.n J,>ra, Ku.:lbcı:<ir çel
tilc Ia.bıMra..n 60 b J lir , Dcotıor Maz~ 
har a..ıı n ( labiblilrt•n 5, ~tcıı 
3 bio d;,( erm:m 8 bı.n Ira, Mim. 
K<:mai (D.ı:ttor opcr::uırı 5 bin li'11, 

Beşir K.ıııal ccz h=esi 7500 l..'-11., Ke 
mııl RebU. • cıili•Il<'$İ 00 bin l ra, Ec· 
2'8ıC! N.ıı"gi eoiyem 40 bin La, K3'Ulik 
ecz.ahan(i.:. 25 bb liro1, K.ar3köy ecza,. 
hanl'Si 3800 lint, T.ı.ksim Nbun ecza 
lıan~i 5 bin lira, na,;ıı.>~· di,; = 
ııu 760 ııon !iw, iıA<<Jap Ki'-"> 2 
o:n l.ı.ra,, İrfan Kila~vı 4500 au-., G.:i7 
r..ı kiq,wi 23 bln liri\ Zamam kitap 
m ıs bOn liııa, Çığu· a.>t.sopew 3 bWı 
lira, Ari! Balat ki~ 500 l'lra ödl
;yeceklerd;r. 

KADINI.Alt BEDENEN NASIL 
ÇALIŞACAK? 

ha!robe mcyw:!l...lll tc «etmeıwtc 
ve bu meydaıı(ia darmadagıı.k 
bir halde silıiılılıır ve e :se.er hı· 
ra1kmakta olduKJar• bad rılmek -
tedir 

Almanlar, ~ enı:den 3200 .t..pi 
kay betı::o. şl<'r ve ;,~o esil' vcrm ş -
ler~r. l''ai.la olarak dı.ı.;-ınımm 
64 tar.Ju (a'hrıp eaumıştır. 

Rusların R wia ı 111 ve;,·· 120 
k:.lometıe mesa.t<de bulundu.kıa. 
rmı lbildircn lcJ.tirafıa ıı r.azaran 
Rostofun RtıSiar • .maıı zapt 
edilmesi Milw r kuvvetıer m 
Rusyanır. cenup dagu köşesınue 
mahpll<i bır hale get.ıe.:ck>tlr. Son 
saatte luıber verıldığıue g-01 e, 
Sovyet kıtaları, Rostoiun 125 mil 
§-İmalinde ve uir<11Z doğusUllQa bu· 
lunan Millcrovo demiryolunııın 
mi.iıhim düği.nı noktııs,r.ı geçm.ş 
bulunuyorlar. 

Millerovo alındı mı? 

Bu faydalar dahi kış devresa 
bakıınındaın Sov)'etler için az ka 
zanç değil<fu ve bütün bnnla!' yi
ne Alo.an ordusu <çin ileri hare
kat hamleleri ve safhaları bakt
mııı<lan b;Jhassa y pranma şekli 
ile başlı başına bir zarar mevzu
udur. Sadece, hakı:kat §Udur kil, 
henüz Alman • Rus harbi nihai 
sa!hasma gelmiş değildir, 

Ankara, 2l2 (ikdam l\fu!OOl_r;o, 
dım) - veriı1< v .. ıisı m<JkeJ<G oı..> 
da bu mıil<eı.leliy•ti ~ne ~irml
ycn!erin, nerelerde ve ru.!t} çıııı~ 
laC"..Jcları hzt..!.."tilra h...""ZlTAn311 t.dzn:&.. 
oarce en şcldti:ıi alm-vhr. 

Londra. 22 (A.A.) - 1~..ı e
dildiği Rus t.eblıglerınde b.ldı
r:lmiş olan meskun mahaller a
rasında Millerov::ınun da 'bulun
ması çok ınııhtemeldır. Bu m-.. al
lin işgalı kat'·l~ai.ıa,c Sovyet 
mahlılleri iht yatlı lısan kullan • 
maktan nz.geçmcmektedirler. Sovyetileı~e Almanlar arasın

da en az b•r 1913 ilkbahar · yaz -
sonbahar miicadelesi devresi da
ha varıl.r. Bu devrenin sonunda
dır ki, iki taraftan hanıi · "nin ta
katten dü eccği dı}ardan bakan 
gözlere ancak kcndiS nı belli e· 
dO('ektir. O halde, 'mdikll ıniica
dckl !i<lyrine •e net" elcn'ne 
nazaran arkta ha ki ve büyük 
c>ltiide b r Rus zaferi beklemek 
doğru olmadığı kadar büyük bir 
Alman ağlübly i beki nıck de 
doj:ru değildir. 

SVKRU AHMED 

Tollına~o kadın mill<efu:r:""' 
den rN!kcllcliyelin' yerme gcl:l1ttiy<11 
lerni <>e §e'kilde muoı:ı:de g5ncd<:leri 
hakk<nd\\ da hUS\l>I billr<lınler bulun 
maG< tadl.r. 

MiJlt Şefin dünkü 
tetkikferi 

(Baş tarafı 1 inc:i sayfada) 

hur, M Şef iamet İnönü bugllo ı;e. 
h.: c!:;illı"T'llde ban y.,,.Jeııl g<"Zdlkt..ı 

sonra olopmo c!Oğru, Ni~ 
::-=altta ol::ın i.ıanbul mebusu Fet 

bi ocy,ıı-1 1 ık :r:ctglhınıda. ziya.ret e
drnık bir kalmı.-ır \e O<Jt>. 

ra Do~ .. ,,.,. .. döomüş1 or

dlr. 

Alman tebli~ ne göıe vaziyet 
Berlin, 22 {A.A..) -Alman teb

liği: ... 
Stalingradda Volgayı aşan çI;_;ş... 
ıııan. tutunrnıığa teş~bus etm 'i!'e 
de şiddetli çarp mo.lardaı:. SOll'.I· 

ra geri püskürtülmü.:ıtür. Don 
nehrinin merkez kes.minde çar
pışmalar aynı şiddetle devam eıt
meıktedr. 

Son 10 giın zarfında 1kı; :z.ıdılı 
Alman tümeni tarafır.dan tutu -
lan bir ke!limde 404 Sovyet hU.. 
cum arabası tııhr·v .,.;..im~ir. 
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zaralardan biri bu olınuşlu. Bü
yük fırınLıı'da demir eritilôyor. 
Çelik yapılıyor. Mayi hal'ndoki 
bu madde yapıl:>cak topun hac
mine göre dökülü>yor. Sonra tor
nadan geçiriiyor. Deıniliy0r. Bu 
~i atöly€nin balkonıından seyre
den bir ziyaretçi, bir türün fabri
kasınıda dg>ra Y"!lı4maıkta oldu
ğur>u görü.r gibi olur. Toplar bit
üğı zaman, C'iıgar• yıgıııl&rı gibi 
yığıhyor. Fabbkanm umum mü• 
dürü biz'mle ber.>ber d:ola.--m'aik 
nezaketini gösteımişti. Bu •t~!ar
dan birinin önünde durduk. Ken· 
di elinden çıkmış bi.r sanat eseri 
ı.ır.;ş gib'- hayran hayran sey.ret
Okten sonra ded:i ki: 

mı hakkında bize verilen U· Aışağlda yazılı mevadın pa.z.ad ıkla eiJ<siltmeleri hi-zalarınıcla yazılı gün, saat ve mahalie.rd<>ki 

Vil~KIYE CUMHURiYET] -
ZiRAAT BANKASI 

mumi malumat, bu faaliyetin ar- sa.tın alma komisyonlarında yapıla cakıtır. Taliplerin belli vııkitlcrde •it olduğu komisyonlarda bulun- lt\.A'Ul:ıış ı.ıınıı·: 1888. - S. rmayeısi: 100,000,000 Türk ltruı. 
tılk en yük\sek verim 'haddine malan. 
varmış bulunduğu merkezinde- CİNSİ Miktarı 

Kilo 
Tutaırı 

Lira 
T<ıminatı İhale güın, saat ve mahaJU 

Llrn 

Şube ve ajans adedl: 265 

4/:irü v• ticari her nevi banka muameleleri 
Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

dll". lngiltere artık bu sanadaki 
faal:yetini sulh zamanır..dan harp 
zamanına tamamiy le uydU!!'IllUŞ 
bu.hıny0r. Bunu ba§ar<hkıan san 
ra elindeh'İ i:şç.i sayısının müsa
adesi n·~betir.de verim; de arttn-
m.ıştır. Bi:ze verilen rakamlara 
göre, İngilterede, an altı ile, alt. 
nuıı yaşlan areısındak.i otuz üç 
;ıu;lyon nui.iıfusun yi.rnN hlQ mil
~ ya doğrudan doğruya lharp 
te ve yahut da ha·rp faal,yetiyle 
alakalı işlerle meşguldür. 

İnciı' mu\ııtPUf tip ve 
No. laro• 1,000,_000 1,065,000 

50,0()() 
60,000 

30/12/942 14 İzm'r Lv. funtl:liği 
Ziraat Bankasında kumba ralı ve lhlıusoz tasarrut hesap

llm'a ile aşağıdaki p!Ana gll anlara senede 4 defa Ç".Jri&ecıelr 
kur'a ile aaşğıdakl p1'na gll re Bıırmnive dağıtılacaktır. $)ğır eH 

Od.un 
Muhtel;! n.ı'kliyat 

O<fun 

1.000.000 
2,000,000 
1,000,000 

38,000 
20,000 
36,000 

50,000 
60.000 
38,000 
20,000 
36,000 
45,-000 

8500 
7500 
35()() 

5700 
GOOO 
5400 
6'750 

28/12/942 15 Halıcıoğlu 
29/12/942 15,30 Erzurum 
3()/12/942 15,30 Erzurum 
29/12/942 15 Er:ınıtfllıın 

28/12/942 11,3-0 Çanak.kale 
28/12/942 12 Çanakkale 
28/12/942 13 ÇanaJ<•kle 
28/12/942 10 Çanakkale 
25/12/942 15 İnegöl 

t A. 1,111 1"Jaiı C,IM İ. 11 Hl A._ M liralık l,IOI L .. - . ...... .. .......... ..... ı.-. 

... 111 • .... • •• • • • &iti• 
DİKKAT: Hesaplanndelıe paralll bir aene içinde llO lira

dan llf&ğl dilfl?li:yenlere lba ~· çıktıiı talırlnQe % 20 fula. 
aile veril~ir. 

- Ben bütün ömrumdı> t'l> 
imal ettim. Geçen mt>harel:ıede 
de aynı işi yapmıoştnn. Bu toplar 
kadar m~lioi şimdiye ka
dar yapm'f değilim. 

Bir ressam çizdt ği tabloyu 
dana büyilık hayranlıkla 

seyredemezııli. Top ıişıkından ay~ 
rıldık; gemi iıışıklarına gi1ıtıık. 
Glasko ~lırinck Clyde cdırlnin 
her ki tarafı kık>metrelerce ge
mi t.>zgfülılariy le doludur. Bu 
~alıla:r:ııı hepsi de günün yiııuni 
<kırı saatinde çalışıyor. Büıyük 
geımiler, küıçıük gemiler, tamir 
hcıljJ>de g~er. ·Ta.eli! hal:incle 

gcmHer .... Göziin göreb'l!d!lği u· 

1 
uıklara kadar çeş.{lj gemiler gö
rünmekted.ri. 

Harp sanayiinin faaıi'iyotinden 
bahsederkeııı müıhim biır ncikta'.)'a 
tişal'et edJ!emezse, bu helıis ekııik 
kalır: Oda işçi ile sermaye ara
sındaki ııh.ınkl çalıışıııadıır. Harp
ten evvel İn,gilerede sık sık grnv
ler oluyordu. Harpten ve hele 
iİŞIÇ'i partisinin de hükü.mete ka
tıhoosır.dan soıuıa grev !er kalk • 
mıştIT Esasen sanayi kazanç e-
61161 üzerine çalışmaınakuiclxr. ~ 
çiyi halı1kından mahnım ed«ek 
kua.nç lb.ılıis mevzuu değ:ıdir. 

Sığır etı 

Sıığır eti 
Sığır eti 
Sığı.r eti 
S>ğtt eti 
Odu·n 

45,000 
30,000 

300,000 12,000 ' 900 28/12/942 15 Ardahan * (1898 - 2499) 
Aş•ğtcla yazılı ıınevact>n kapalı za.rfla mil~me!eri hlzalarmıda ya.zı lı gün, saat ve mahalle:r>deki askeri 

saltın alma koımsiy<ınlannda yapılacaktır. Taliplerin Jıanunj vesi.kalari le teklif ıınektuıplarını ihale saatle
rinden bir sa<M evvel ıUt .oldıığu ko m;s,.ooa vermeleri. 
ciNst Miktar~ TUtan 

Kilo Lira 
.Sığır eti 125,000 100,000 
Odun .00,000 • 18,000 
.Bina taınin 17,064,3'\ 
.Bina tamın 18,750,45 

• 

Teminatı 

Lira 
'fflOO 
1350 

1406,30 

* 

:thale 

8/1/943 
'8/l/94G 

20/1/!Ka 
11/1/943 

gün, saat ve mahalli-

10 Saıneuıı 
15,30 Adana 
14 Yozgat As; 9ubesi 
16 Erzine.-n · ·: . 

(1891 - ıt92) . 

Kur'alar aenede 4 defa 11 mart 11 Haırirım 11 
Eylul ve 11 Birincilclnun tarili lerinde çekilll<'ektir. 

Aşağıda miıkta.rlaın yazılı sığır etleri kapalı zarfla e1ts:ıtmeye 
lı:ıonmuştur. İıhaleleri ·~ )'.aıulı gün ve saatlerde İm'& 
bı!lediye karşısııııdalı:i ukeıi . sat ı.ı:. alma koınisyootmda yapılacak· 
tır. Taliplerim kanımıi Vdikalaril e teklif mektuplanıı.ı W>Je saa
tinden bbr saat e~l lııomisyor..a vermeleri. 
.Mllııtan Fı.tı Taıim.atı Dıaıe gün ve 

!CiJ.o KUJ'l!f Lira saati 

40,000 80 2400 "119'3 1f 
30,000 80 1800 6/1/943 M 

Hüıkümetin nazım koLu, iş ile ser· yeni Neşriyat : 
maye ar~aıki münasebetleri· 

50 ton kuyruklu koyun et..i kap ah zarfla eksiltııııeye konmuştur. 
İhalesi 16/1/943 günü saat 15 de An karadJ> M-M.V. B'r No. lu satın al.. 
ma komisyonunda yapıiacaktır. Tatı min bedeli 68,000 lira ilk teminatı 
4650 liradır. Taliplerin k.muni vesik alarile teklif m>E•k>luplarını ihale sa 

• , (1970 - 2415) 

her ilııi taraf> da tatmic edecek Yurt ve Dünya 
bir çığıra, koymuştur· (;(!rek işçi Bu değedi fikir ve tmkld meomua· * 98,201 lira 20 kmuş bPf bedelli Kırıkkalede b:r.a inşas> 

atinden bir saat evv~l !ko.ın'sycma vermeleri. (1896 - 2497) gerek ;..r'rrnayeci ve gerek teknik sının ıı sayıh Son4·şr;,,. ll\Y1 :ıü$h"'ı 
adam, kazanç :için değ:ı; memle- 2'Cllgin ır.ütıdereeatla <;!mnn,-tır. Bu .... 
Jret'n kurtulıuışu için çal'l§'ffiak!ta yıdrı Per!Kv B<ı...-oı'.=ııı :l<Jilltiiı• <iava!llı.. * 

k.apalı zaııfla ekı<ıiltmeye Jrıaıı.muş tur. ihalesi 4/1/!Ka pazartesi gü
cü saat 16 da Ankarada M. M. V. 4 No. lu satı.n alma komisyo ~ 
nı.ında yapılacaktır. İl:k teminatı 5710 l'ıra 6 kur~ur. Taliplerin 
ltanur.J vesikalarile teklif mektuplarını !Jıale saatinden bir saat W· olduklarına inaıımaktad>rlar. Bu rım,,,, Hlioseyin A"•iT.•;n tanta QB•llkılar ı Etim"SU!tta bir mutb•k inşası k .apalı zarfla eksilımeye Jmnm'UŞtUT. 

kanaat inıg'liz harp sanayiirJ.n Mec;r., Bct'1"'9!\n ~oıı.dıın:ın duıruımu, \ihalesi 9/1/943 cımıarlesi gür.ü saa t 11 de Ankarada M. M. V. 4 No. lu 
\,. •.wa · .e do1~Lrken ·,;.. ocak;-

ta biz'm araba vapurlarına beıır 
ziy-en garip bir takım gemiler 
gördük ve nıe olduklarını sor
duk. M.ıJımandanm'z cevap ver
eli: 

verimld olarak çalışmasında en e- Omgiliı> maofye ~· gH>i değrell sM:ın alına k<ımisyonunda yapı:Jac:ıık tır. Taliplerin ıbelli saatten bir saat 
'-- · ı· • ·ıd· Yu=!~f v:.~:"~ =cmıııa~ ~.'.~tl""i. evvel kanuni vesikalar'le teklif mektuplarını komisyona ve:rmel<?ri. 

ve! komisyona vermeleri, (1971 - 2416) 

* • ..,mmıyet ı am1 ır e ~ ., ,., ~~w .. gllU _ •~uY"'' . 

I 
vardıı·. Tr.,.,,;.,e ed.rjz. .Keşif bedeli 26,383 ]ıra 46 ıl<u:Uş ilk teminatı 1978 lira 4'7 'kUl"UŞtUr. 

Be'her tonuna 40 lira taıhmin edilen 500 • 1000 ton dolamit 

ı -;~ -·---:_ Hareket (1979 - 2488) 

ı:ı11•vMtft.!.t Bu mPcnmafion d" 8 - QcylSl ÇJk0 * 
nümunesi evsafında olmak Üllare• pazarl1kla satın alınaca:l<tır. İ
lh.alesi 28/12/942 pazartesi günü saat 1:5 de AııJ<arada M. M. V. 2 No. 
lu satın alma koınisyanunıdıa yap>lacak!Ur. Ayn ayrı taliplere de ih ... 
le edileb:lir. Kat'i temir.ıatı 600-0 liradır. Taliplerin belli valkitte ko-

- Bunlar istila gemileridir, 
dedi. Tanklarla beraber ,srna <>r
dularını taşıyacaklardır. 

• _____ • __ ·- mıştır. Bu "ll'lllk mecmu.da ıfu>kJ!lo3.< 15,000 kılo kuru üzüm pazaı·lık !a satm alm.ıcaktrr. ihalesi 4/1/943 

Gemilerin şeklme bakılacak o
lursa, bunlar sahilin herhangi 
b r tarafına yaklaşacaklar ve ön 
kapakları açılarak tanklar yu
' "'' ·s.rı:caktır. Bu ğeim:eıtlen 
kaç tane yapıldığım ve şimdiye 
Jıadar kullanılıp kullanılmadık . 
armı sormya cesaret edemedik .• 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

i23456789 
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<ı::ni, yaban, A'Vrupa, millAll>llf! nutuk, paawtesiı gü<ıü saat H de Erzurum askeri satın alıma komisyonunda 
ll:lm 2illmi.Yeti ve lise öğretimi, h>ukuk yapıla.caktrr. Tahmin bedeli 16,500 lira kati teminatı 24'ffl ürad'ır. Talip-
çu gözilo fülC')mm SeLlleri gibi yazıı,. · il · 1 ( ?496) 
!ar """1tr. lerın be i va~ürte komısyona gelme eri. 1845 - • 

* ZAYİ - T.C.D.D, Y<>lu .ile 3001'1 N<>, ı 6 baş hayvan s>tıJaeakotır. Almak i.steyerılerin 28/12/942 pazartesı 
vrgc.n ı:. naın:ım= gelen w. st. m8'J'o günü saat 14 de Yeşilköy askeri sa tın alm• komisyonun<!• bulunmal.ı-
kol: ve 2i/26 No. 2 •»ıd"ltl< demıir l>Ll'· ı ~ı. (1897 - 249llı) 
dıt~ alt endioo ~yi alımt~r. Yem-

sirli çıllb>aCÖğ;ırnıdb.ın •'!ti•lnln Mkmil • 
7oktu;r A. 'fopu~•lllu L1ıd. Şti. 100 ton kuru ot pazarlıkla satın alınaca'ktır. Taliplerin 25/12/942 

Zayi - T. C. D. Demir :Y'Olu ile 7557 
No. V'8Jon iQe ruııınınn:oa gelen A. T. 
mıal1<ı>lı ve J/18 No. ""ruhlt domlr vi

günü saat 15 de Uş:Jk aslkel'! satın alma •komisyonunda bulunmaları. 
(1936 - 2285) 

* 

misyona .gelmeleri, (1986' - 2487) 

* 200 : 300 Mrelik 200 adet galvanizli b<ınain bidonu pazarlık-
la satın alın.aıoaktır. .tha!esi 28/ 12/942 pazartesi giiınü saat 15 de 
Ankarada M. M. V. 2 N<ı. 1u SIMl:ın alm<ı komisyor.ııın.da yaprla<:alktıır. 
Küıçük b donla.-ı•n be.Jıerindnı. tahmin fiyatı 75, !büyük boyların 90 11-
mdır. Taliplerin verebilecekleri büyük veya lk:üıçük ıı,:cronıar iıçir.ı 
kat'i temi:natlarilc belli vakitte komsyona gelınelert (1893 - :M94) 

* KomiL<y<>r.da mwcut eV>Saf veşartnanıesine göre siy>ah, yeşil, a· 
~k sarı, ç.ıloolata renıltlerinden dörder bin liralık Qlmaık üzere 20,000 
liralık top boyası pazarLlkla satın alınacaktır. İhalesi 30/12/942 
çaı'Şamba günü saat 15 d<? Ankara da M. M. V. 2 No. lu satın alma 
komsy-0rıunda yaptlaca!ctır. isteklilerin 3000 lira kat'i .tetrı:İ31!1tla.. 

F ak;rt •bu seyahatim.zde bir 
Lokıtayı iyice tesbit etmek 

fırısatuu elde etmiş bulunuyo
ruz: O da .işçiler.n ·büy.ük bir> is
tekle çalı§Inakta olmalarıdır. iş
çi bu harbi benimsem:ştir. Ve 
fabrikada çaLşırıke~ cephedeki 
asker g.bi vat.anının kurtuluşu 

i<;in dövüşmekte olduğu kanaati 
altındadu. Görüştüğümiirz işç.i-
J.er.n söyledikleri aşağı yukarı 
şöyle h ü !fısa. edilebilir: 

Y1JXARIDAN AŞAGIYA V• SOL
DAN 8AGA: 

claJ»a .,;ı ordEıno ~ olmuştur. Ym;anı Gelibolu askeri hastahanesinin clvaı1nda.ki bir binanın tamiri 
9'klıhooiımdıan ..sdsinin htillmntil :r~ aç>k eksiltmıye lroıı.nnıştur. İhalesi 25/12/942 giinü sbt 17 d" Gel!bolu 
:'-"· A. Topurol!lu Ltd. Şti. I aSkeri s•tın a;!ma !komisyonuntla y apıJ.acııktır. Keşif OOdeli 99. 2 lira 

riyle belli valk.itte kıomisyıona gelmeleri, . (1987 - 2488) 

* 

- Biz harbi istemedik. ESlııi 
Başvek.Jiın.iz sulihu korumak 
)çin her şeyi yaptı. Fakat düş
manla.nmıız harp istedder. Ev. 
~•'!'İmiz borrJl>alan<i~ Varlığımu; 
Jç'n dövüşüyoruz. Zaıfere .kaıdar 
oo~eğ.z. . 
Çemıberlaynuı şemsiyesini ala

rak Mü:nihe yaptığt seyahat.n ne 
tesir lnraıktığını .anlam.-ıt için İn
gilterede muhtelif. halk tabakala
riy :le temas etmek kMidir. tr ... 
g'.llterede mıılhte)tf hallt tabaka
lariyle temas etmek kıMdir, İn
giltereyi ııiyaret.mizd-e, bu olayın, 
Amerikayı myaret.mizde de Pearl 
Harbour hadisesinin halk jiıı:erin 
de en del'in tesiri bırakıhğım an-
ladık. • 

1 - ~ını.nn daima a:ı:ı.ııı: royle. 
<iJkıleii, bôr h:eyvaıi .,.av.usu. 

2 - Ek, Bu:.tyarliı. bir dağ st!.si1'9, 
3 - Nida., <iıdldl degil. 
4--Şöh:rc.t, kiJlt;elerde b"1unıır. 
5 - Alçtık buluı:Jar. 
6 - Fraınınzca ddl<un ( emılr), lıôT 

sıç bııs16ıl.lğı. 

7 - Alet, ah.li bir h>.yvıın.' 
8 - ııı-., bir parçam, 00- e<'rlClbl 

devle\ lıarılciye ıı;aız.rı. 

9 - Tersi ~aınla..a çıa!klllır, tersi 
Afr.ilooclıt bir nehir. 

(Dü11ikii bulmaeıunızın halli) 

ı 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Q A Rl_l j• C_ı~& ( 
2~Rl•M•SAF 
3Rl•BAE•TA ..__ -
41•BELMA•N 
5 'j"IM ALA T Y 1 • 
6'C • E M T 1 A. c 
7 A i-s • IA YA• L E 
8 MIA _!ı• A • ..h A F 
9f FAN•CEFA 

Satılık köhne fotin 
As. Posta No. 1115 satın alma .komisyonundan: 

. 2150 çift ı.öhıı<ı fotin 6/l/94J ç ar.şamba günü saat 15 de Halkalıda 
Jromisyonunınzda açık arttırma sı:iT et' le satılacaktıT. Taliplerin 7o · 15 
JMti teıninatlari!e me:zıkfu gün ve saatte Halıkahda bulunmaları. (2459) 

fak·rıe'r; koruma cem· yetind~n: 
Jı1:i6 ~ mucibince cerııt~ senelik adi heyeti mm.ırnıcve

llİ 27 Lkıi<anwı 1942 tar<lhint miilindi! p:ı7.ar lf(i:ııü .e.at 11 d'e Beyoğluııda Mıına. 
l't ~ 11 auın...ı.ıaı cıemlyel lıln.ıunc!a lııpltı!m<'Sğ<•ı&.ı.n cemiyet _..,,,. 
m °""ıtıdm mwllddl ımlız*ere et.ıı..ı. üzere lop! orıfya ııelıııded rica ..ı<WUI'. 

ııdlZAKDE EDfı.EcBK MEV ~: 
ı - Geçen uıımmıl ~ ... tı zaptmun ~ w ~. 
:ı - Geçen ııcneyo ~t icJol'• beıYet4 raponıı ile m;rao;,ip raııonmun ııttıı<a

lrere ve tul.oltıi. 
3 - Geçen den- ve2!8;iJ'.oxlen cllıi!"J"ı heyeti idlııre :oinıaıı.et.iııiıı ibr<ıı>; 

4 - YEili eooeye ail bütçe11>in mıü&k<>ı'e ve tasvU;b~ 

ö - Yeni ıJdare ht'yet!nin intıhabt. 

6 - Yeruiden iki w(lrakjp illiiJ>aıin, 

' 7 - M<ı!ıte]if 

• 

İstanbul Deniz komutanlığından: 
Deniz v~.ıtıaorıncb münh.:ıll o~ıacn ika Jtaınlo.ğa ypıla.n mesleki .imb:mmıa mu· 

v:...ı!f;;ı'.( ok.nı~ıır (75) ~ira ücretle aJ:~.ır. İstMliler n aşağıc4r:ki vesaall" ~B bir 
li:lkte ka.nıuta.."llllg!ı:n12;1 ırı Ura.canıtları. · 

ı - Dilol<ıçe 
ı - Nüf1.19 hü.viyet cüıxkıın1 ve aa:ı•rJ\k: Vcsiki.lloıı:r. örnej 
3 - BefjAıa. ı:yerlc-roeki lı.iı.ır:.ı:) lo~t ı l vesa?k ısu .. ctk ııi. 
4 - Liman k:a.plaı1']'lğı J01ındeloa111 " t.ı>cokli surcı!l. 
.. iı#· """"'-" -''· -t .... t.n..;ratı., (24e6) 

ZAYİ _ T. c. D. D. yıo1ıı & 30811 2 lw.ru:ş ilk temiırtaı 74 lira 40 kıtı raşt>ur. Taliplerin belli vakitte 
No. vııgon & na.mmı.. ııe!l<:ı> w. st. ı ·lrom'syona gelmeleri. (1903 - 21'77) 

K<mıiııyonıda m~ut nümune leci.ne göre 8 No. dallı 3000 adet 
ve 9 No .. elan 12,000 adet poyra de milri pazarlıkla satın almaaıllotır. 
İhalesi 30/12/U42 çarşamba g.ii>r..ii saat 15 de Ankarada M. M. V. 
2 No. lu satın alma koın'syonunda yapılacaktır. ;Hepsinin tahmin ma.ı11cailı ve No. l amıdik: domir hlll'· ı -it 

daw.1- ıit ~ıı:ll010 z.ı()'i olımıuı;tur. Ye- !Beher kilosuna 225 kuruş fia t tahmin edilen 10,000 adet mek-
nlsmi ç&ar<ıaağı<tıdun ~ hük· 

bedeli 26,7()0 lira kat'i teminatı 4005 liradıır. Taliplerin belli vM,it;. 
mü ;rdı:tur. 1 kari ur.gam pazarlıkla satın alınaıc akıtır. İhalesi 25/12/942 cuıma gü-

fmk l1iiaM!ls ıı.ı;ı,,ıı 1 ınü saa1 16 da Aokarada M.M.V. t3 No 1'11 satın alma komisyonunda 
Agııti Pil'Midi.s ~apıloea'kıt'<. Tutarı 22.500 lira kati teııtinatr 3315 liradır. Taliplerin 

te kom;sy-0na gelmelerl. (1988 - 2489) 

* . 
________ ..;;. __ ..;__ belli vakitte l<om;syona gelmeleri. (1943' - 2328) 

Aşağıda miıktarı yazılı çIDk.o levhal3lr pazarbkla satDr. alınacak· 

ZAYİ - Şerker A. G. IJalıı]lyaıt ~ + 
viııddı. •hn>ş a.'<fo~urn'UIZ H. P. maı'. BUllmum llll<ıilz<.<rn•'Sİ ciheti skeı.fuyoom wriQ'mek ~'l'lıı.. y-1'}>1:ıı'>l•C<l.k bz> 
ikalı ve 11377 Na. 1 ""11°dj]c dcmiT eş. ve lo.iirgJr ikemet11 ;...io işçiliği l<l'.'pal.ı 7nr.l!Tia ..ıt.sillmıeye lkonl!n<Jşiuı•. !ho:lesi 
Y"''" ordllbQSu ıayi ol.Truştur. Yenisi· 26/12/9>42 gti11>ii s.ı.ıt 12 ele Ge!lrboluda a.<ikıerl ~ın alıma K0/11'.i•;yıOnmda )"al'.ll· 
ni Q!kaıracağandbn eskılS:nin hütanü 

hr. hıa!esi 4/l/!H3 pazartesi günü saa~ W de Ar.karada M. 1\f. V. 
2 N<ı. lu satın alma kom~yonun da yapılacaktır. Beher ld-loounun 
taıhmin bedeli 170 kunış kat'i teminatı 6375 liradır. Talipleı~ bel
li vakt•te ·kıgoın;şyona gelmeleri. 

Tor.ı Jllumar• 
It·cıkt:;oo. Ke.~if bedeli 27,914 Lira. 7-0 kıu.ı.·uş iJk ·tt·re+nıaiı 20Q3 l'ira 63 kuı'UŞıtuı· .. 

3'<lktur. A. Topu2oifl'u> Ltd. şti. tur. Nlııtlcno kanuni vt>ik<ılaı".ce le'.<ll1 ll><'a.tıupl.,·ınıı .ihale """"""""' bir "'"t ~ 6 
5 8 

10 10 
il 20 

. ( WV<ll komisyona vem:tkri. (1002 2Jq6) 
ZA YI - Doılrçc Le"""1i I.ıııiı'n ~.,..,. 

tcsiınin Metıe V&pul"!l He namtm~ g(!. * 
lon Y. V. nıe>tto.h ve 10043/1. 4 No. 101,37~ Hra 114 ~ıw; lreıı'.! lıe<lellı iki aoıbac inşası kapalı zorf!a <f<•;Jlıme. 
4 <rındıl< b'':<>l"d<ı-n su ıMt.ma i!ll·etleri- ye ltorım<t§t.ıır. bı<ıJc<;I 28/12/942 poazrtes ill(i.nü """t U de E~el»ı'<le a<i<crl 1 
pe ajt M392 No. or~no ~ dJın:ruış-. satın 1'lm~ ~cuıtın<lı3 ~ı,ıı:ı.cuk1n·. Taıl':ıplcı'fn: ıka11unt '\'P~ibla·r,ilc ~~~.;f 
tu;r. Yenıiıs~ni ç1':al'aa>imıtadan em;.. mıektıuplaı-ını ih.aıle sga'tind.cn bir sa.at evvcl. lroırr.-isyona \~e,zrı.eleri. (1928·2256) 
~)n · n hükrrl'.i y<'ktur. + 

• (1983-24M) 

* Muhalbere birlikleri :iÇi'n 1000 adetemni'yet wemeri satın almacakıt r. 
Vermek istiyenlerin ellerinde mevcut veya lhazıırlayacakları nümu
neler:ni en geç 5/1/943 sah gür..ün e kadar tetkik edilmek üzere An· 
karada Fen ve San'at U. Md. ne veya Harbiye dairesine te!kliı!leri. 

S31ıaf T<ıtbilııaıt T. A. ştı. 

ZAYİ - Umdl> ~ıeın 23/11/ 
942 de alhuş o!d'rnğunmrz 110485 No. 
B/B ımo.r'krulı w 17832/l - 14 No. U 
s~'ı.k dorrfr cşya,,r.ıın ordıirbm• ızıaıyj ol. 

Beher k'losu 40 kuruştan 100. 000 kilo patates pazarlıkla satın 

alınac .. kıır. İhalesi 24/12/942 perş <mbe günü saat 15 de Balıkesir as
keri satııı alma komisyonunda ya tıılacaktrr. Kati teminatı 6000 lira 
dır. Taliplerin belli vakitte ko.mis ]Ona gelmeleri. (192G ~ 2258) 

* 

le birlikte vermeleci. (1985 - 2486) ... 
muş.tur. Ye:'loi:Jnıi rJ'kıaraoa·ölrm7ıde.n Taftımtn bedeli !OS,400 lh,u o1Gn 5-000 adet sandık nü~nunoe ve şaıtn.amesi- ı 

ıs· 'O -" • • 

Beher toJ!ııına 4 lira ıtıroıım>r.ı edilen '5000 tonlıuk nakliyat :şi ka
palı zarfla eksiltmeye lronmuştur.thalesi 4/1/943 pazartesi günü s;ı- .. 
at 15 de Ankarada M. M. V. 2 No. lu satın alma lromsy-0nur.da ya
pılacaktır. İlk teminatı 1500 u .. adı:r. Tall):>lerin kanıuni vesikalarile 
teklif mektuplarını ihale saatinden bir ~aat evvel komisy-0r.a ver-

e:slkı~ hiRmnü ydktuır. ne u,,-gun olın:"tk üzeu· .satm u..macat-.Ur. t'halasi 4/1/943 p.J1.arle9i gün•li saat 
A. Topu'.llOğlu Ltiı. şti. 16 <le Arikara<la M. M. v. 4 No, hı saturı alııııa. 'lcııııni<yonun<h knp:ıilı ,,,rf]a ek-

!1İ1"lmeye ıoo11rnuştu.r. i.l11.c te.niınatt 6721} Uirarlır. TalıiP!erin lk:ınıun1 vcsiıkın.l.~rıile 

ZAYİ - Doçe Levanı Layoı acen<e 
sine mertSuıp Kar-.Jluış rni1törü i!~ na-

teıklit m-ektupla1ını i11.tl:e ~·.a.aıtinıdeıı bir~at ev'\.-el lk~ona vermeeri.. 
.1975 - 2420) 

mım" gele 239 ooğ demir tele al:t * 
76483 No. <ı<d.no!yu ZCIYI ettrm. Y•ııl- :;o 081 !ira 90 kuru, l<~f bedı.'l: Kırtkı!tale<lıe 10 atllet oııbor inşası l<apal< 
a.inıi ç.°kct'a.cıağmdıan «ıkrisiınin bll<ıınil zarllıa 

1

e\cstltm.eye \on.m·u;Jt.ur .. İh l.ı:·si 4/1/943 paız~tu.si. gti.nü if-'l:at 11 de, An'k.a-
ydtıtu.r. y-mf Keıçecioğlu nada M. M. v, 4 No, hı ıs::tt!ın a.Jrm. ko'Y'-~syonıunda ya~o.ıktır. İJlk tfım~tı 

ZAYİ - 31/16228 No. Ju ~t 
tv!<eremi zacri elıtlm. Yenisini 9l<B""· 
""jıncbn ~ lıülktmü Ycil<lıur. 

Y"""'1 tebu<ındaın .K.oço Vatas 

ZAYİ - İhroca.t tx:ış -ol4:0tlln
den <ıl'.l:lılı'lı:m illi yüı ÇU\'al 117 çiçeğine 
ait 93 ıııurnıa...ıı -u:ııu 2J80l'f etıı.lm. 
Ytn~ ici ııılacağlınıhm -in hüllo
m<iı J")ktı.ı,r. Avadl_ya Habib 

ZAYİ - 2732 N o. ~of ör oh],ly..,,_. 
mcmi :ıta!Yi ettim. Ymisiııl .&cağım. 
da!ı eski-s'inl\ı; billım<iı ydktu r. 

LsmaU Tlpaı' Y<>Zgat 824 

2256 lii"' ıo iku.ruşiu". Ta1'pleoln kı">uni ~-..1.raarl.!< teltl~! m€iktuıpl•rtnı •lıale 
"""'tinden blr saat evv.I :wrrıi•.yana vermeleri. (1976 - 2421) 

* Mevcut nüınıune ve şartname s'ne göre 400 adet giileme ağ> 
parıarlrk!fa sa.tın alıınacaktıT. tha k!si 30/12/942 çaJ'Ş&mba günü sa.
at 15 de Ankarada M. M. V. 2 No.lu ~ıı:ı .alma ·kıomİ6yonunda ya
.pılaciıkitı.r. Nıümur.e ve .şarlname ye uygun olmak ~le yeri ve, 
ec>ne'bi malzeme Jrullanılabit.!r . İsteklilerin tıeklif edecekleri f:at ı 
üıreıiaıden !kat'! ıem:•natlarile belli vakitte komisyona gelmeleri. 

\l974 - Z~l9) 

* Kapah zorf usul'le 8000 kilo eger sabunu satın alınacaktır. Ev--
saf w husuı;i şartları k-0misyond1ı görülebilir. Muvakkat teminatı 
1470 liradır. ihalesi 4/1/943 pazaı· tcsi günü saat 15 de )'apı' '"ağından 
istekli:erin ihale sa.ıtinden b'r saat evvel teminat ve t(;ki'f mektup
larile Harbiyede Yedek Subay oku !unda askeri posta 920 satınatınıa 

ZAYİ - Kru.1.&n"1l\ınun Kaırgt ka 1tomsiy-0nun• müra;:aatlan. (1969 - 2393') 
zaosı nıüırus mııeımıu.rluğundan all::liğan 
nilfuıS cilzdWr.ımı zalYİ eUt.im. Yeniei
n~ ç:1knrac:ıi;ınıt:iao e..c:!ltisirıin hUkmü 
:ydtıtur. 

Elome.~çl oğu1.lıarıınd:>n H"""'ıı 
o{dl'u s:ıa dı.Jğıırmlu HilSeyin 

~ii 

:,alllhi: t!... 1 ~ L .t.. 1 1'4~.:ıydı' 

Oirektllril: Cevdet Kerabüııin 

* Aşağıdaı yazıllı 1.<:ebzeler'i;n pa. zarlılk'la.. ekısll1meleri :J?/12/942 
çarşamba günü saat 16 da Gelıbol u asken satın alma komısyonun· 
da y.apılacıııkıtır. Taliplerin belli vaıkJttc komisy<ır.a eelmeleıi. 

Cimsi Miktarı Tutarı Temnaıh 

lspaııak 
Prasa 
Lahana 

kilo Lira Lira. 

60.000 
150.000 
60.000 

15.000 
S0.000 
10.200 4010 

meleri. (llw.! - 2493) 

* A.ş;ıW,dn <Y"'!Ldı lkıunnıışliar Paıza.r~ eıatan "'1lııJÔaklır. İhaleleri 
ç.,ı>şamM gü.nAi """t 16 de Adl<ıarrulıa M. M. V. e No. lu sa.tın..ııl.ımıa 
nu.rn:U. yapı:..acal<ıgtı.r. Taliµl'eoin ıbe>~ ~!'ite ltoımisty0nn gdnıd•ri. 

oııı. Miı.t.rı Tutarı 
• m<0tre ]in 

KJoJllk .:lb;selil< klllll8ll 60,-000:111(),000 9119,00Q 
Kaputlıılk kllll>a: Z0,00(): 70.000 538,300 

(1980 - 2481) 

* 

Temln:ıtı 
lira 
85,02 
50,56 

.APiı&d yazı,lı ·battanlJ'e .... kAll!ırı> ~ •tı.a ~- tııaı..o 30/ 
~ll/IAl42 ça113fllba ııwnı> ._t 11 diı> .A.ok:anıda llıl. M. V' 3 No. hr satın. almıı 
Jıııaıni>lf<lll>UlJC!a ...,~ı..r. T&lıiplerln lıo1ii -..ııkitııo ~on• ııel~. 

Oinoi ~ Tııııall T-

Batt..nôir• 
Klli.m. 

.Uet .... ı.;,.. 

I0,000:40.000 Gll,200 M, 796 
'6,000:t!0,000 379,SOO 37,860 

(1981 - 3482) ... 
Beher gnıımı.ıa 83 'lNNI Wmıin edilen 2'13 &det lll St.ilo 708 l(l'alm ~~ nm· 

d8D lkıalem ucu pu;,r ıl<A -"" aı-ut;r. Dıalıesi S()/12/942 çar~lıa günu 
...,ıt 115 de Anltrııd" M. Jıl V. 2 No. lıu satın alma iıoınisyoounda yapı.!acukıı .. 
İİ;tektllerin ldolii odecc!lolenl mlolur \!Zerlodon kal1 ~ilarJ:e beli va':<it!e 
lııomlı;y"'1a. gclnıderi (1984 - :Vp) . * 

Beher 1tıi\o'9ı.mıı. 1-0 ller tı;yat toıımln<dl.len!SOO 9.'l!o şaplı !kösele ile lti1°'.u 
rıa 18 ]ira tabmıin edilen lWO loilo kromlu a.bsele ı>amıilkb ...Un ""'""'..ıttır. 
lıııaılesi 29/12/942 ııU.nii sa:;t l~ de Anl{,ıradQ M. M, V. 3 No, hı wtın amu 
kıc>misyooıunda yapl.acaktır. Hepsınin tcırun;n bedeli 42.,0.00 lira kıtt'i tt.minfl'tl 
tf300 J,;ıırud•r. Talip'.erin belli vOO<Ottt !Nınfsyona gelmecrô. (1978 - 2479) 

* -Pazarlıkla. 10 bin ]ira1Ut sabu~ &a'Jn ai!ınncaktır. Evsat ve hu<,ust ~L~rt..ııırı 
komisyondıı. göt·üleb~ir. Bir lloüo~unun ar.uhaımmen fiyatı 109 kıuru~tur, lh:ıJe
si 25/12/942 curr.a ı;;Jrıil -t 11 de yopılııc;ğınoan islek:Jilerm knt·ı ı.m;n.,ı. 
)a.i!c Har!ı;yede Yede:ı: Suba,:r o1rnhmdaki a!Jkerl posta 920 •atın alnn komis· Basıldığı yer: •SON 

-TELGRAF. matbaaa (197~ - 24171 , ..,,.,,,.,. .mü~ 11989 - 3496) 


