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ndra, 23 (A.A. - V chy -rad yosuoon lbUdirdiğir.e göre, 
Almanya Je Jı değilı:;e bir senelik iş mukavelesi imzalayan 
gençler, ~·nçl k ~uımplarmıd~ lıi zmetkri.nden aUedll-l<le<'
dir. 
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Mlııi şeı--oan-· Mühim · Bir Hitabede Bulundu 
Milli Şef Partili.~e~e d~şen _vazife!eri!Beledi-ye- b--u--s-ak_a_t_k __ a_r_a_r
izah ederek muhım dırektıf verdıler d 

------ an vaz geçmelidir 1 
Cumhur Reisi Dün Akşam Ankaraga Hareket Buyurdular ·---- •ı-----

BOYOK VE 
KUVVETLi 
r~ILLET 

Şz f'in Bursadaki 
hitapları •• 

mm~ 

Büyük ve kuııııetli bir 
milletin bütün esaslı me
ziyetlerini sapsağlam 
taşıyorıı.z.. iNÖNÜ 

bı>kınıından uıes'ut iııtıöalarla 
uuılımuldür. Bu yolda kesin kana· 
atlere vasıl clınuş bulunduklarını 
Bursalıların şahsında hüfün mil
lete ve bütün n!Wa'lara duyur· 
m'<ktadırlar. Şe[ milli bünyemai 
ifadelendir:rken: 

_ Büyük ve kuvvetli bir mil
letin biitün esaslı meziyet terin· 
sapsağlam taşıyonn-

~yoıhw. Yine ımilli hirliğ'miz. 
den, biikiımetle iş lteraberl"ğin-
4en ve umumi &iyasi durumu
muzdan vec'>z cümlelerle bahis 
)ıuymau Yüksek M:tli Şef hü
kiıuıluiıı.i ti>ylece teharüz. eıtti· 
.J'iyorlar: 

- Millet hükümeti ile bera
lter kütle halinde, d<ımir gibi, iti 
ve gücü ile ıneşı:uldür. 

"" ll'Jillctçe b:rli.k duygusunu, 
demir ı:ib . iradeyi her tarafta sar· 
sıımaz bir halde buldum. Ilü. 
künıet tedb rleri müibel semere
lerini veı.ııekted"r •• 

Şefin bu müşahede ve hülmıil 
her Türkü manevi kuvvet saha· 
sında kat kat kazandıracak mes
ut bir kudret ve heyecan mesne
cı:dir. 

Bu cümleleri ile milli biinye. 
nızi umuını siyasi du•rumunıuıu 
rneı~nıınhıkl a belirten ı Iilli Şef 
öııümüzdekıi ht hsal yıhn:n il· 
ın: tli durcmundan da memnun· 
lukla bahi> buyurmuşlar ve gön· 
~ümfür biıı kat daha ferahlık 
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Milli Şef Parti vilayet ~ ı!e tlilııki1 tarllıt hitalH.tıenai in.d buyuımrlaırlrm 

Şefin 

Hitabeleri 

Şefin 

Gezileri 

Karnelerin fırınlara bağlanması 
halka zorluk çıkaracaktır 

--------- -· 
Sıshte karne ve sui;stimalin baı: t t~dbirlerle önlenmesi mümkündür 

Fırınların un suii troaliııi 
önlemek, &ı:ıne karne i1e ekmrk 
alıım satımn oru.dan· yok etmek 
ve ofisin un tevri. ~1e.rim tan
zim eyloınek gili. üç esas gayeyi 
güttfrtü:nü taıhmin etti~im :z kal'
nelerin fırınlara bağlam.ması ka 
rarı hedefi hibari)Je hiç şüphe
ıfo~ takrlir edilecek bir .ştl4". 

Fak!lıt bu iŞn ay b~>nda oltna· 
sa bile yeni yılın .kinıci lıaita.sın
da yürürlüğe ginmiş <>4cağıru 1 
dü...,:.inerek bazı millahazalarm 1 
cevapsız lkaldrğı.ru görmüş olmak 1 
da biri iil>.ıen bir hfıdiscdu·. 

Karneler fırınlara bağlana-
caktı.r. Y'Blli •bir vatand yaln.z 

Erbaa'da 
Ölenlerin 418 

oturduğu y-eı<deki :fı.nn "~ya o 1 bir kaç gün ~ mahalle de-
tı:rının şıııbesi olan balokaldan ek ğiştinnek mecbur.'.)"Ctitıı@ bla-
mek alabil.ıcektir. iyi amma ya (Devamı 3 üncü ııayfada) 

Parti Kongresinde 
Harp sonu için sosyal bir 
program hazırlanması istendi 

Nikahsız doğan 
diğer bir çok 

• 
çocukların himayesi ve 

diJekJer kabul edildi 
Cianlıuri)·et lta k P · v v« 1 yoıi ibr:ı ..ıilt<lil<tıoı <1llr• b~e ...,u. 

lı:~-" dWı •at ı.; U de Rdiic Ah· • mer.& n-J>?bataısı da tııwip • r. 
"""t S.v<e:g,:ın ret ı:;ndo ı:..noi 1ıop- P.'!iıi .id:ı.ro lıeyı.<lnin 1943 ve 1944 
laaıtı&.-..ı Y•pmıştır, ~Q!J oc\;ey• t ilNlt :!'llkırı büo!ç•il 33'.1..Z()() Jcro ÜZ<• 

mtıa.t ~•n sonra 1 •P end1- ıvx' • h>zır!:uırnıştır. Söz ,!on Yıwuaı 
aıeııl reporu bildlrilmiş buDU bütçe Aba&ın va.ı-idat bakım:ndaıı ez o4an 
Vt! di 1ıd<. eootlrnıen!trm.irı rapoıılı takip lbüılçeni.tı maa.rnf 1ttsmımn da. ~ lw 
etını.t<r. Hesap bıık>mıtııdan icl.ıre be (Devamı 3 üncü iayfada) 

--~---... ------

kişi olduğu Ankaradaki Suikast 
tesbit edildi davası dün sona erdi 

-~-----~--~~~-~--

iki Rus suçlu 16 şar sene 8 er ay, diğer-
leride onar sene ağır hapse mahkum edilcj 

Ankara 23 (İk'<lam muhabirin· 
den) - Alman Büyült E:Çisi Fon 
Papene karş1 teşebbüs edı.llen su.i· 
kast suıçlulannın Arı'kara Ağırcıe· 
za mahk-emesinde nakzen devam 
edHnıekte 4:1lan mull»'kemıele-i bi~ 
mişlir. 

Bngün öğıedn evvd aktedilen 

Sark cephesinde Sovyet taarruzu gelişti 
~--------ı~-------

_,j CEPHELERDE GttNCN ÇER si L 
1 -

Sov~etle~ mühim ~azı Sovyet ilerleyişi ve ı 
şehırlerı zaptettıler muhtemel neticeler 

-~~-~~~--------

<:elsede re:s suçlulW..n Süleyman• 
müdaafasını yapmasını söylieııniş,, 
o da türkıçe bılm d'iğini lle~ süre
rek tercümansız müdafaada bulu
namıyacağını söylemiştir, iReis 
geçen defa müdafaanamesini ya· 
zıh olarak verebilmiş bulunduğu· 
nu kendisine hatırlatrnı,, ısra.rı 
üzeine bu talebi rcddediıTmiştir. 

Bundan se>nra Pwlofa sıra gel
miş, fakat Pavlof geçen celS'ede 

(Devamt 3 tincü sayfada) Suçlulardan Kornilof 
-------~--.. ----~-

Bostoıa doğra ilerleyen Sovyetıer non. 
Doneç bölgesı ::: e 
Moskova 23 (A.A.) - Sovyet 

istihbarat bürosunun hususi teb
liği: 

22 ilkki\nunda kıtal.ınmız Don
un orta mecrası bölgesinde evvel
ki şoraitin aYni şartlar dahilinde 
taanruzlarını muvaffakıyetle in
Jıı'!ş&f ett:rmeğe. devam euoişleı· 
ve hezimet halinde ricat eden mağ 
ll'.ı.p dil'şm•n kuvvetılerini takip 
.ederek onlan:a meskun mahalli 
iw;:al etmişlerdir. Bunların belli 
baslı brı, şunlardır: 

Kotcschatoe, Nikolskoe, Moro· 
zovka, Verhne. Gratchevsky, Po
povka, Kameu~ky, Grckov, Fe
dorovka. 

16 illkkanun<hn 22 il'klkanun• 
-dahil k•dar olan savaş dev.resin

(Devanu 3 iincü sayfada) ---·---
Razveıt Noel gü ııtl 
nutuk söyl"yece 

glrmlJ bulunuyor , .. 
Yine Sulh l 
Şayiası ~ 
-------

Almanya, Japon 
tehdidini 

ileri sürerek -·-Sovyetlerle bir 
su.h ya pacakmış 
AniM.ı:.. ·>3 (~uiyo g<ıl.e'k :.i) - Ba 

zı l • ·lt-lc.t i .1\ın ıi:irn Sov .. 
yeLl illl'lı Y•ıxıc,..<Lt unı yııız n•k· 

~----~-.. ~------
Ros of'da 
A •11anların 

düşerse K~ fkasyadaki 
vaziyeti müşküllc:şir 

Orta Don mıntalo~ında başla
yan Sovyet muvaıfakıyetıerin'n 
~h<ırnmJyeti gün geçtik~e kendi· 
ni hissettmneğc ba~lırmıştır. He· 
men hemen bütün cephede taar
~uz halinde bulunan Sovyeılerin 
Alman kı.vvctlarine kııı:-şı üstün 
biı' durumda görünmesi, başlayan 
muvaff:ıJuyetlet"in d~Vam etmes5 

ihtima · ni beLrten ·bir delil ola
rak telakki ediicbilir. Esasen cep
henin bilhassa or!a Don~ m•n· 
de boşlayan S :wyet i:erileyişinin 
durdurulama.ması da sayı üstün· 
lüğüne dayanan bir Sovyeı h~re
ketinden başka bır şey dcğildr. 
Bu mınlaka-Oa Kamenski şehri-

(Deva.oıı 8 üncü aayfadı) 

-----------
Varlık vergisi 

--------
Tahsilat 12 milyon .i ayı bulciu. Mükellef
lerin ödc: me hazırlıkları devam ediyor 

Vad:k vergisi trıh:>Jltlt.ı devam et- ı 
te:iir. Dün fJ{<:prr.J. ktd.ır ~'UbA.~·r~ ya 
tıı·ı!.ın Vt rgi nPktaı ı.nuı 12 Tr':yon. 
l•il' l bJ go tah:nln c6.iJ.r.~1<tedir. 

mühim bir• lwm·ı her.Wz 

l•nnden dr!terdarhk lü:oum cO.dilltü 
roükej~ flo:'rin 'fXla.llarını ihhyt.ııtl hactz 
ko:rdu m1: . .k td1r. 

ORDU !E BURDURDA LİSTELEg 
ASJLDJ 

Ordu, 23 CA.,\. -• V.ar~1k \•ergis~ 

l'istei«o d· n vil~Y•t.iıı her tara!ınd& 
jllın rctalrr.işi r. Bu ! · trcrC' ıö IC Vf' ei 
tuta, 1 250. ı 50 lr:ısı mcrk~ bmsm 
• a ıere 42f1000 '1ra • 

Kasımpaşa Aşocağı 
dün törenle açıldı 
Yılbaşından itibaren 
aşocakları da • 

tesıs 

• 

seyyar 
edilecek 

\'ernr.şlerd.T: 1 
• - Önümüz.deki sene fcylzli 

(Devaııu 3 üncü ayfaılıı) 

Vaşington, 23 (A.A.) - Beyaz 
saray, Cümtıurre _,j Ruzveıt c, 
perş rııJre güniı (24 l,kk"nun sa
at 16, Tu.rkiye sn~tıyle 23 de) 
Amerıkan millet ne hitaben n
tl ıiuasebeti} • adyo i bir 
IOO:iaj ıııeşredeceğm. bldiriyor. 

vr!ı ı e a be o•ı~ tk, rtttuıllt eya 
J'l?U'l oılm:ıdJQ f ll\! JOl \.cıpratlJrıo

(Devamı :ı üncü &a)fada) 
Bazı k.taı rYer ı~u nıyet gö 1tıerek 

m.ı t:akl mak. )'o:ı,-u ı pma';< lstediK· 

Durıtur, 23 (A.A) - Dikı bütlln 
vi! ·)et ıçıncıe neşrd:li!tn var \ tf'.. 

g s is'clcrin care, 'Y A.yt:Urn'R.e dt> 
ftn '<'l:• tut.n 172.409 lirli\!• b:ıi
llMLt.dı.r. 

Dil.ıl açılan Kasımpa,. Af ocaimdan. yemek alım yavrular 
Y "·ı;ı üçüncü .sahil ede 
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SAYFA - :t --
su TAN REŞAT 

VE 

ITTiHATCILAR 
j azan: ZIYA ŞAKIB No. 90 1 
B<u vaziyetten Sultan Hamid 

de çok ·muta."lass.s ve mütea:;str 
olm~ orada bulunanların kat'i 
olarak rivayetlerine nazaran, pa. 
d~ı.n gözleri de yaşlarla dol· 
muştur, 

Sultan Hamid, or. dokuız se
~enıberı görWjemcmiş olduk
larm.a teessili et'.İkten sor.ıra: 

- Fakat kaba.hat, oc'llde değil
d,r. Hai:ıleı, ı;miişmemıze ma· 
r.i olacak b.r ta.'ium ınıicialar ''Ü· 
cuda getiroiler. Demiştir. 

V<:>l "1hd, büy C!k bıradetinin bu 
tözlerine hak verdikten so;ıra: 

- Zarar yo.<. Ben, geçen şey • 
len tamamyile unubtum. Zatı 
~ıiı.a:r.el · , lben an a.eylhlmde 
teı:virat ve uıhrikfıtta h unan
ları tamamıyic n.ffedıyurum. 

D ye cevap ve~t--. 
lkı biraderin mülakatı, pek sa

.mimi bir hava .çinde cereyan et
ııciştir. 

Bu ~-:ıt1iıda vclıaht Reşad efen.dı, 
bu ·iL1< birad<ıri.Jı.e kar,u olan b.ır 

-1~ atının m! yetinden ba<ıset
m>ş ve e...:ümle: 

- Zsti ;- ıan.eleri oillüs buyu
rum~:ıya kaJar, hayatrmıı; pek 
saır.imi bi.r şekilde geçmiştı.. Bu 
iti'.J.:rla, hiç bir zamar. zatı şa· 
haneler.ne kı:o~ı rouıhabbet ve 
hürmet his~erini uootmadun. Ve 
luıkkınıda şüph<ı uyandıracak en 
kııç< 1< hlt =melcde bulunma
d B~n ek, ayni h.slerle 
muı~m. S:lılıat ve Miyet
lc, :ıltaııatta devam buyunnıınır 
rııı kme :mi etıncktey :m. 

Diye Sal tan H=ide tem.inat 
vcnroı,t ır.) 

(Dclıa) gaı.otesinl!l r.e!pe1tiği 
bu ır.c,.ıup, ha k.atten pek uı:ak 
değildi. An..."l•k Sultan Hlmiclin 
biradcrın.i, ti •-kı'bal ııçi.n mer
diveni.n ilk kademelerine ka
dar :r.:nıesi doğru olmadığı gilbi, 
tki kardeş aras.ndaki sözler'.z> 
.nakli de b raz hayal eseri idi, 

Ml"Vzuu.ınuu dolayısi) le te
mas ettiğ . için, biz bu (müla
kat) l:ıdısi üllE'r!nde daha !azla 
duraeak değılıız. Antak, bu mü
lakatın (ltt ~ıst-;ılar) ın k-şvi· 

kiyle nfıu buld-uğunu iddia e
deııleri <ie ta~amıyle rcd ve te'lv
&·P edemiyeceğiz. 

Çür.kü, ı;_mumi işleri tamaırıi

lıe eli€'rin.c almış olan ltt.ihatçı
lar, h ç şüphesiz ki (Mi.Etak. 
bel hükü:ındar) ile de münase· 
bet teBL• etmeyi ırmu cdiyorlar
lardı, Fakat, Sultan Hamid gü
oeıııdirmektan kıorkarak veliaht 
Reşad ofendi ile temaslara gel· 
ırıemten :Ctinap gösteriyorlardı.. 
Haloolci senelerderlberl blrbkle
r.ııln yü::leri.'li görmemiş, bı.tU, 
muhtelif seb krden dolayı bir· 
birlerine gü~eıımiş olan ıki kar 
deş r.iha)'t't ~ılaşmış, - zahi
ren olsa b le • •ırayet, an.laşmış
lardı, Vaziyet bu şekli aldığı 
iıçin ie, artık İnıhatçıların ve-
raht ile lıemaslarında hiç bir 
ııllini kaJm.amış!.1. 

Fakat İttilıı<tçıiar, y.r.e illıti 

yatlı davranıyorlar.. Sultan Ha
m.idi şiipbelecd.·rroemek için ve
Uaht ile pek seyrek gön.işıiyor
lar ve bu görü-,meleriıu de da· 
ima 'birer ve.stle ve tesadüfe bı
ı:ı;.kıyorlardı. 

Vi!liaht sarayında tcrti:p 
ecl'.len entrika!&r 

Günler, haftalar ve hatta fli'/· ı 
l&r geçl}"'lr- Sultan Hamidio tam 
bir sılııhat ve afiyetle ısaltanat 
ır.akamında d mdlk durması,. ve
liaht seTayındakilcri iıdet:ı hid- ' 
deotlcndtrjyordu.. 

Bu sa.."a}'fc sakinleri, kendile
rine .kbal kap. uıın açılaoılme
si için b~ hca ikı •hadi:se tek
lı~ orlardı; Bunun ibiır SJ, istrl>
ılad aleyıfünde muıcadelcye gu-i-
enler n galebesi.. diğeri de, bir 

1ıay!ı yaşlı oJa.n padirjahın llıır 
an e~-.?l ölüp gitmC!>i .ıdl. 

İstibdaa ale)'h nde müıc.adele
ye gir enler, işte nihayet gale
be ctmişlcrdi. F.ı.kat, mü.sıtebit 
hui<uıixiarı 6altanat m~kammdan · 
iskat etmek şu tarafa durııun, <>- ı 
nıu adeta b"'} fu.tünde ge.:.d -T'mek
telerdi.. Nitekim Yıldız . sara· 
ymda padişah tarafından bü
yük bir z.yafet verılmr,ti. Bu 
ziyafe'.e jştiı"ak edenltrlu eıı 
ba'jında bulunan b'1"incı s:n:f 
hürriyetpe~rler hile, - daha 
dün (Kızıl Sultar..) diye di1nya· 
ya t~ir ettikleri -- padişahın 
ellerine hararetle sanlarak öp
mek suretiyle ona .karvı tıfrr· 
met.JermJ giJ,t rm~erdi. 
Şu hd!c nazaran vel iabt Re

şad efrnıdlyi saltanat mabam.na 
çıkarmak iç.cı, is.ibd.ad aleybin
de m\ıcadelıeye gi:rlşenlerın ga
lebesı ·kM• gelmemşti. 

Paıdişabn ölü~~ gel~nce '."' ı 
bu hUSU5ta da en k~ bır umıt 
eserı görlılmiyordu. Çilınkü Su!· 1 
tan Hamid, silihat ve hayatını 
tehd.a eder.. hiç bir hastalrktan şi 
kiıyet etmiyor, ne saray eı1lnin.n· 
dan ve ne de saray doktorlanıı. 
dan, pad şahın en kü.;ük bir ra· 
hat.srzlığıına dair en e!hemmlyet.
siz !>ır Tıvayet s"kınttıı bile ı:ş .• 
tilıniyoro•ı. 

Vaziyet böyle olunıca, Sultan 
Ham.din saltanat saolınesinden çe 
kilm~nl, bir haylı zaman daiıa 
beklemek icap ediywdu. Bu ee, 
başta wliabt Rcyıd eofor.di olmak 

üzere, velialht sarayn:n çatısı 
alıtında Y"Ş"lyanlar n heps ni de· 
rin derin düşündürüyor .. kendi. 
lerln! salt.ar.at zevk aıden mah
rum eden vaziyeti ıslah edecek 
ça:rekır aramıya meci>ur eyliyor
du. 

(Mevlan zııde R ofat) denilen 
serseri, artık .Scı'besti. ism;nde 
bir gaııete çıkann')'a başlamış
tı. Bu gaaete'1'n serır.ayesini 
velialht veyahut ooıun t~r 
larır.ın verdiklerini kı:ıt'iyyeUe 

iddia ed 'me.ısek bHe - çok ma 
lilnı olan bir keyfiyettir ki - o 
mm, Dolme bahçe sarayı ile bü 
yük bor alakam varoı. 

(Arkası var) 

SEHiRii! 
! Davaları 

........ ,,, .. '"' 
SERSERİ 
ÇOCUKLAR 

Maarif, ilk hayırll 
adımı attı 

Dü n itibaren açıldığı l:ıdcJji-

.ıulen cÇocuk barındırma odalarh 
ııehir hayatında mu..lııır.ckak Ikıi, 
mühim b r yer tutacaktır. 

Çilııkü çocuk mı~1eket i:lava
sının en Öncmliı;i, bfıhao!!Sa İst.ın
bul ~€hri için halli lazım gelen 
esaslı mevzuu.dur. 

Çocu.kl h rimizde &dk k !ar. 
da dolaşır, b ltııniıiız, kims "' ı e 
yarc .. ms::z ço::u~lar · it terbiye:> ni 
soloaktm alır, ağzık ··wl'u, du
dJ .. ... rı c · gara1ı, cebi bı;-.ııldı ço
cu:.Olar ilk tcrbiyes:ni sokaktan 
alanlll' arasında yetişir. Bı.lhas.;;a 
<:ıu.ı;,t• m.ie.;seSe,erinde Çalı.şan 
k.ııdın!ıır pek tııJıii olarak çoc·~:· 
larıra E<.IJ;,ağa bırakmakta ve eve 
dönerken çocu.k:arını sokaktan al
mıık l~dır, 

:ı:ı .. ru gö:ııönı.inde tuta:n. Maar'ıf 
rnüciırlfğü pt'k )Crlıı.de b:r k.ı· 
rar vererek :muhtelif d'«ıhlarcia 
cBarmd;nm~ odaları. vüıcı.ıde getiT 
m;ştir. Buı aya anneleri veya ve-1 
lıieri tarıwlından bırakıla!:!ak ÇI'>" 

cıl'ur sokağın menli tefil<"leriıı
den kurtulacak, akuyac.t~. medeni 
:rkilde rğl~nece ve terbiyevi o· 
yıun:arı öğ re<>erek ookağm feruı 

tsirler nden za..ar ıgörmı.~ektir. 
Şehir dava laıının en başında 

g~~n çocı.:ık mes<"lesinin !kıımıen 
olsun halled;lmck yoluna girme. 
si memnuniyeti muclp bir ha:dise
der. 

Uın.aırız ki, sokaktan çocuk t.<>p
layıp terb'ye etm<'.k yohmda da 
lıerı bir ad.mı atılsın. 

ŞEHlRLl 

Pirince mermer tozu 
ı arış tırıl yor 

Bazı kim•elerde pirince mer
mer tozu karıştırdıktan w.ki şi· 
kayet'.e~den anlaşılmıştıT. Bu hu-
5usta Ticaret odasına da i'hıbarlar 
yapılml§tır. Od•, bu meselle üZe
rinde ehcırrmiyetle durmaktadır. 
Keyf yetW>n Be!ediye İktısat mü· 
tlürlü.ğü de haberdar edileeektir. 

P'r'nç~n lı.aşka bir kısmı pi• 
,,İnç ur.lorma. d• mermer tozu k•· 
nştınldığı öğrenilm:ştir. Kir,ük 
çocuklarn ~ tabii gıda maddesi 
olan pirinç •mune rrermer tozu 
karıştırılmış olm:ısı nefretle kar
şl.amnıştır Aliikadarlar tahk.kat 
yap ır<1ku dırlar. 

Altına ' cı l:ulamıyor 
Alt:n p:yn•ası hareketslz geç· 

m kled:r. Evvelki gün oldu.ğu g" 
bt dün de bir Reşadiye altını 24 l;.. 
radııı alıcı bulam1mıştır. Külçe 
oltımn bir gram f;yatı ise 350 ku
ruştu. 

iKDAM 

GQnUn içinden.~ . 
Varlık vergisinin gönüllüleri •• 

• 
1 star.bulun büyük zeugiıle· 

rin:lcn birisini uzaktan tanı-
rım k~ et<ırfındaki bütün insan
lara parayı çılı:ın.cas?·na seven bir 
adam ~reti vcıtrnlşt'r. Hatta, 
ben kendisini para illlllnyaklarının 
bir şampiyonu saruyıorduın. 

Dün kendisine sokakta rasla-
• dım ve keıxli servetinin göbeğini 

kendi kesmış ol bu zenginin 
Varlık verg · karşısında nasıl bir 
4sterı kriz; geçiroceğini aıı'lamak 

merakile kendisine kesı1en ""rg' 
miktnum sordum: 

- 200 b;n liraya y>akm! 

Dedi. Sonr ı, isteri n&betine de
lalet ..,cı.ecek hiç bir çırpınma giir
ııncd\!Tl. B [ak:s gayet tabii bir so
ğukkanlılıkla. : 

- Azizim, dedi, otuz kırk bin 
Lra kal"' :ıo;ı,ğ:mı d• .boııç harç ola
rak toplayıp vergisini ilk verenler 
arasında buhrnmaya çal~a -
ğ;m .•• Ne demek? Par.ayı dl!'Vle
time ve milletime veıiyoru:ın ..• 
Dev~ets"-z ve milletsiz paranın ÜS· 

tüne tükürefen! ... 
Okuyucularım .sımma.malııdır ki, 

biz mııiıarrirler ı;ahte söyleıuniş 

Yazan: HAYRI MUHIDDI/\ 
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bir ~fı gCT'Çekten ayttd odemi
yiz. Lafın ber tü'.ü akrolbasisi bi· 
ıziın kaşarlandığımız mesleğimiz

dir. Bu manyak sanılan zeng·nıe 
d.ıdıa ilk düşünce mübadel€si.nde 
anladım ki, bu ad:aano yoktan ya
ratıhnış ııervct'ni yülcsek mcli şu· 
u. ile kazanabilmiştir. Çünloü Var
lık vergisinin fayda ve mantıkla
:rıru .tam 'bir mal'yeci şuurile an.
lamış bulunu~-urdu. 

Onun içindir k~ vrgiyi ver-:Şin
deki o insanı önce şaşalabcak 
atılgan1-ğı ve istekliğl 6am·miy· 
di. 

Bly1ar! Vaı·i>k vergisi karş.ı.sm
d" kocunaniaı', ya hiıç b'r mali şu
ur ve liyakat t~ad•n zengin 
olanlar, ya da mcm'cket dırygusu 
bakıımından züğ ürt olan beclbaht
lardır. Şuurlu ve vatan tkı•ygusu 
taşıyan zengrn \-icd:>ııının, ntllle
tin v.,cdmile birlik ol!ma.m:ısına 

imkan yotur. 
Omır. içind.r ki, bu vatandaş

lar Varlık vergısinin gönülfü'.erl 
olurlar. Zira, oıılaT anlamışlardır 
ki, .J,u Varlık vergisi yanl!n.ız :oen
g·nlerin varlığı değil, ayni zaman
da Türk:yenin vatlığı vergisidir. 

r · ı · ı ı 'J_ -=Esnafı da dın ı ye m J-

Hamal esnafıda kendilerine 
tekaüdiye bağlanmasını istiyor 

-------
Cemiyete yazılmayanların ( alıştırııma-
masını 1st ... yen hamallar işlerinc!en mem
llUDiar ama ekmek daJat.dıramıJor
larmış ı Buna esel ediyorlar 

Gelelim hamallara! ! 
Bır çok kimseler beli1 de is.

tanbıtlda lbir (hamı:ıllar saltana
tı) olduğunu biLmeı.ler. Fakat, 
bilmeyenler, ergeç öğrenecek· 
!erdir, Bu, öyle btt iştir k ' her· 
kes yapamaz. Hamal o1m.ak başka 
şeydir vesselii m 

Buruia.ıı üç beş ay evvel gaze
teler, Mersinde, bazı hama.lların 
günde 25 - 30 lira kazandıkla'.rı
ru ya=ıışlardı. Mersinden şelı· 
rmizdeki lhamallara gelen b4' 
mektupta (Anıar.ı buraya gel, 
şöyle kazanıyoruz, 'böyle kaıl:anı.. 
yoruız, illa velakin aııkalı!k da· 
yand.ıramıyoruz) şek1indeki b.u
cümle iıse ilıayli dedikocl·u uyan • 
dırm,ştı. 

İşte biız, bu müJallıazalarla mu· 
harvrimizi lhamallarla konıı:şma
ğa memar ettik. 
Hamalların sözleri şöyle~- · 

sa edilebilir; 
•-Allaha şüküır, epey kazanı

yoruz. Fakat b z memnun de
ğiliz. KEŞke fiyatlar e>:lci3i g bı 
olsa da .o· z yir.ıe eskıisi gibi ka
zansak, M<ırela bi-r bwulu Cağa! 
oğluooan kıöprüye kadar götür -
mek için 50 kuruş istrılk"n utanı
yoruz. Amma ne yapacıiksuue, 
bit? de geç neceğiz. Haınallıik 'ko
lay iş d.-ğildir. Yı.ik taşırken kel.. 
leyi koltuğa alıyoruz. İş n ağıM 

Jığır.dan şikayetçi değilh. Zana
atımız bu. B zim şika)"0limlız, 
daha doğrusıu temenninJz (ek· 
mek) tir. Eıkme'k dayandıraını -
yol"\12 bay.m. l~gat gibi çalışıyo
ruz, mıııkimınıiz (ek:ıook) ile iş
J..yur. Kimse ayıplamasın. Bir 
şikayetimiz de •vesikasiz. çalı· 
şan haınall.a-rd.>T. Yanı bunliC, bi.
zim cemiyetiıni7A! yazııma~a.r
dır. Biitün hanıallanıı cemiyete 
yazılmalarını teınır.oe çalıışı.Jmalı.. 
dır. llu suret!~ cem:ytt.iın varida· 
~ı artıcaktı-. Arttıktan sonra 
da hamallar iıçin (tekaüdiye) ka
bul edileobilir ve ed.lmelidir, E· 
li ayağı tutmıyacak 'bir ha.mal, 
ıııe yapsın sonradan? 

İstanbul.da sıra harnallarındar. 
başta t caret muhitk>rinde çalı
şan hamallar da vardrr. Asıl pa· 
.rayı bun'lar kazanıyorlar. İstan
bulda günde 10 - 15 lira kaız.a. 
.nan hamal az değildir. Fakat 
,şimdi 'Şler durdu. 

Eskiısi .gibl kazanaınıyuuz. lr .... 
şaallah iışler yine a--;tlır da bol 
bol p<tra kazan1l"llZ. Şunu da sfyy 
leyelim ki biz kazandığımız para· 
nm Mi•him -bir k:smın memlekete 
(Yani aile efradma) gön<lcr.yo
ııuz. Bugün iş':ahı yeriıt.ie genç 
sayılocalk 'lı r ha.mal İstanbulda 
günde 3 - 4 lira yer. Sigarası, 
ra~ıs!, kalhıvesi ve !hovardalığı 
van;a masraf.nı var hesap edin.• 

Yirmi beş d..k"ıka sonra Lat.:ıner ~-~-~~~~~~:~~]~~~c~~~=~~~~~!]~~]~J;~~~r~~~~~~ otn~ıc.bi:;oı ynvaşiattı. ~ ' 1 K O A ,, ı n T E F k K A S 1 No. 68 
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a:rasından gittikçe büyÜ·YL"ll bir 
otomob'l fene:rinin .,ığı görüldü. 

Kadın otomobilin geJ.dllğ tara
fa ı>oğ:-u yü!üyordu. Owmobil bir 
noktaya gel<li, durdu ve lambala~ 
rmı söndürdü. 

biı goçid; giiSterd:; Y-· - Tttn<'WJ'• 'P*•ilwww.: 

-- İşte Sebastiyen oTad• durdu, Aı rostos l\\lbR =--=-=- -- Muammer ALATUR === 
genç ka:dın oı·ııda indi ve sana 
bahscbtiiğim eve gitti. 

- Peki, şimdi ne yapacakısın? 
- Geçidin öbü.r ucuodak· pav· 

yMa k•d•r g~mı.. Evde .kim 
otu"1yor, onu öğronme'k isUyo
rum. Sen beni biraz bııra<h bek
le! 

Pavyon.un bir pençeresinde ışı.le 
yanıyordu. Kapıyı çaldı. Fakat 
içeri.den hiç cevap alamadı. 

Bck.çin"n orada olmadığına ka
na1t hasıl edince, tekrar Preskot
un yanına dıöDC!ii. 

- Burada y:>pacak bir işimiz 
yok, dedi (birın düşürdü) gellr
k~n durdu.ğuınıız dar ynlu ha.tır· 
hyorsun. So:1 oraya dön, lıiınba
ları söndür ve beni bekle! Ben çok 
geçmeden döncrıın. 

Birkaç dak-.ka sonra Latimer 
cOr.mond Heyi. den.len bliori1k 
b naı a yakl~ıruşt~ Alt katta'ki 
büyüık ve yı.ikscl< peuçereler ay
dınlıktı. 

Ltttimer ilk önce şöyle dü'Şüıidii. 
TerOOdimı!iz binanın büyük ka-

.. - -·· 

pmru çalmak ve şehre giden en 
yokın yolu sorm.!t. 

Orada kapcı ile bir iki 
keli.rr.e konı.ıışuırkcn, el.in i.çlııde 

otuT•nlar hakkmda kafi maı:Urncı.t 
m!ması lhtiır.ali de vardı. 

Binaya y•lda,.<ırken, birinci kat
taki odalardan bir·n:n tıavanına 

bir alev JŞ>ğl:ıın aksettiğinıi gör
dü. 

Biraz daha yıtklaştı. !Binımın et
Pafındiki çimenlori geçiq:ı de, kar 
pryı çalmak m.aksadile yürü:rken, 
gördüğü manzara karşısında bir
denb "re durdu. 

Tam l!caTŞlSin• gelen büty'iik pen 
cerenin arkasından bir kadın göl. 
gesi d ··kkati'lli çekti. Bir aakikaıdan 
fa'lla hiıç kımı:damaksızın oldu· 
ğu yerde kaldı. 
Kadın bi~ndeki saate bakmış 

ve pencereden 9Ckilmişti. 
Latimer kadının sırtına bir 

manto geçird'.ığlnl, az sonra kapı
yı arkl!Sındaıı lht.imoıml.o kaıpata-

(2..Wl 

rak d~arıya çıktı.,,,<Yını gördü. 
Latimer'.n ilk fikri kendisini bu 

kadına belli elanekıi. Fakat kadı· 
nın ha!:tıce b:r t.eredd'üt sezince, 
hiç kımılckmadı. 
Kapının ış>ğı önünde kadının 

gös!.ercrlği bu tereddüt, du.rul}u, 
etrafına b:..k>nışı, tavı.rl&rı deli
kanlıyı .l:ıüsbübün merakı düşür
dü. Acaba t.:tnıyur mıydı? 

Kadın, binanın köşesine doğru 
yurii<lü. Lat•mer ise hey.ec:ıanına 
son derece hak'm d'mıı:ı.ğa çalışı

yordu. Ancak o :zamandı.r ki, de
likanlı bu ydlculuığu boş ya:pm•· 
dtğına ka.ruıat ha.,;ıl etti. Çüokü bu 
kadının Jü.dit Aş olduğunu. anla
mıştı. 
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Latimer o daklkadan sonN ne 
yapmak lazım geldiğine hemen 
ka.ra.r verırıOşti. F.akat <lışarının 
karanlığı ep~yce kesif olduğu il<;in, 
kadının haıngi ·stika.mcti tuttuğu· 
nu p<.~ i.yi göreme-mlııti. 

l<'akat. demir bir bahç.e k•ptSillL!l 
ha~ifçe açılıp kapanışı, zihnın; 

ııoydın~~th. Dern<"k ki, ka<l'ın b:na
dan uzak !ara dıoJru gid yordu. 

Son derece ihtiyat:a kend·si de 
o istikomete do~ru yürümeğe baş
ladı. <Xdukça uzun bir yüıüyüş
ten sonra, kadın durdu. Aırtık hiç 
kımıldamıyor-Ou. 

Geçen dakikalar Latimer'e s ... 
atle.r kadar uzun görünüyordu. 

O zSı:non birkaç haft• evvel Or
mond Hol'ün üst k1t peııceres:n
de gördüğü ve bi.r 'şoret olduğu
"" şüphe etmedi·ği ayclınlığı ha· 
brladı. 

Ac•ba Jüd:1 ş:.m<iı bir manevra 
mı yapıyo!'du? Gt'C• karanhğında 
lroc.ı konaktan çık•şın bu manası 
ne ola.b1!irdt? 

O z1man tahkikatını neden d.a
he ileriye kadar götürmod'ğ ne 
kızdı. 

O esnada uzaktan bir motör 
sesi duyuldu ve ham a,ğal,ilarının 

Latimer o zaman gecenin bu 
vaktinde ger.ıç kadının dt.şarıya 
çı'kmasındaki hik.meti anlar gibi 
ol<iu. AyııJt .sesi çı•karlm•mo~a ça.
llı,<;ar:ık kadının peşinden gitti. 

Otomobilden bİir >d>m indi ve 
!hafifçe seslEndi. Genç kadm da bu 
adamın yanına vardı. 

Şmıdi yd'.un üzer:nde idiler. hey 
fısıldar g .bi bir~eyler konUıŞuyor
hıd>. 

Latimer kendisinC.belli etmek
ten çok korkuyordu. Bereket ver
sin, yolun kenarında kalın bir ça• 
lılık olduğunu farketti. H€'men o 
tarafa doğru kaydı. 
' Dclikunlı yerlere sibrt.in.erek, 
mümkün o1<luığu kadar kadı~a 

erkeğe yaklaşmağa çalışıyordu. 
Aradan birçok dakikal.ı.r geçti. 

Anl~ıl.ın Jüdit Aş'ın söyliyecek 
çok şeyleri vardı. 

Bir aralık her ikisi de Latimere 
çok yakın bir mesafeye geldiler. 
Fakat ortalık epeyce karanlık d'.
duğu için. d&:.kanrı· bu gelen ada· 
mıa yüzünü pek iyi ta.ı'kedemi
yordu. 

(Arka ı var) 
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1 iki tren fDIS PotifiKAI 
k a Z a S 1 Cebelüttarıkta 

iki tren çarpı§b, bir 
genç de trenden 
dÜ§erek parçalandı 

Diltı sabah Sa;tt 5 • 58 de B.kıl1al7 
den İ.stımıbula hareket eden ~ö 
\ı1<n.I Yedıkule yO!kınıııda 4kıraa 88 
bml'1ıC•lı .,,,....oo;ı.•n bOş vııııooJ.,._ 
ı.: çwrpışı~tır. 

ÇarPJ:}nıa ~i lk' :,i"ıin alıc V'C birçok 
yd.'CUmın da ır.uhtr1ıf yCJ(let1lndeo ;yıa~ 

~sın;ı ubetıiyt"t vermt~ter. 

~o ve bot m•rşımd" çarp~ 
bmıııiAyö J•i!CU Ali düşerek yo]CUÜ"· 
dan Mehmet de :ç j~ ge;ca vagunJa .. 
nn rası.nd.ıa k.al.l'ak -.ğır S'.ıreıtte yasa
l'aD:ıuştır. 

Yolw;ardao bôc tu.smı da otu«luk· 
1aır:ı ve <iuı-<l..ı.l-d!r.trı yerlerden yuva1-a· 
nacak hafi( surette yara1a.ni:nışl Mr. 
Hali! ya .. aıl1!.ur va~·a ycrmde t.eıdavi 

edilırıı..şlcr, ağır yıı.ralıar lusla.lı.ıuyo 
kaJtl.rıLtrııç:<lrO ır. 

Bundaıı baş:t::ı Çat~1cad:ın Fehrimızc 

gelen post> ı.wi<Nn t.ısonı,ğJil<lıı du
rao Ahın<t Jıımindr bir G<'llÇ de m<ir 
vazenestni. byi>t:-dcrek ycı"<= )'UVrlgn. 
rnışt..-. &~ parçalanan Aıhmeı der 
hsl öl.nıüşt<lr. 

MikldeiumuınWl< hor ~ kıa.uoın 
~~ı.na bıışlt.m şl:r, 

Barındırma 
odaları 

7 okulda kimıesiz çocuklara 

nezaret edileck 
Maarlf müdürlüğü dliin&en itio

baren muhtelif ~emtltrde barın
dınma odaları ;)Çın.ıştır. İ§çi aile· 
!er işlerine giderken çocukiların~ 

bu odalara bıraka:cak1nrd.ır. Barın· 
d.ırma oda!an Eyüp 36 ıncı, Ka- ı 
sımpa~a 13 frn.cÜ, Topkapı 34 Ü<ı· 
cü, Be)'Oğ1u 6 ıncı, Eminönü 3 üıı-1 
cü ve 8 ine;, Üsküdar 30 uncu 
okı.r1Larda pçılmıştır. Çocuklar bl· 
rer öğretmen nezaretinde eğlene
cek ve vak;t geçirecektır, Bunla-
ra sıcak yemek de verllecektır. 

Peştedeki 
He yetinin 

Ticaret 
teması 

Peşteye giden Türk ticaret he
yetinin buradan İsviçrcye geçece
ğ ' haber ılınmıştı•. Türk've i;e 
İsviçre arsıs>!lda yapıl•n ticaret an· 
1aşma&ının tatbikatına ait husus
ları görüşmek üzere Bern'de gö
rüşmeler eereyan edeceği anla:şıl

maktadır. 

Londra, Moskova ve 
Roma e~çile:rimiz 

mezunen gelecekler 
An!oaradan haber veril~ine 

giire, Berlin Büyük ElÇlmiız Saıf
fet Arıkan Hariciye Vekili N'llr
man Mel'l1<'menci~lu tarafından 
kabul <:dilm:'ŞL'r. 

D ığer taraftan Mo9lrova aüyük 
Elçmta Cevat Aç>klının, Roma 
Büyük Elç-Oniz Hü,eyin Ragıp 
Baytlı.m.ın w Londra Büyı.ik El
çimiz RauJ Orbayın mezunen 
memltkc!imize g.-~.eleri lbek
lenmt>ktcdir. 

lngiltereden iplik 
getiriliyor 

f ngilter-eden ırncrnlekıetim 'ze 
müh:.tı m:ıktarda Kamgarn 'ı>liğl 
gelmesi temin olunmuştur. F•ir 
rikalar bu ipliği se.rbeıst olarak 
iş1"•yecek ve lkunwıqları :ııirıe seır· 
best halka satılacoktıı. 

. . ·~ ~ .. .;- . 
~ Ansiklopedi 
! ;f.·ı ..... ' • • 

Tanca limanı 
General Ayzeı:ıtıover'in Cebe· 

lüttarık kumandanlığına tayin 
ediillıesi ilci yüz senedeı:ııbel'İ gö
rü'.m•ye<ı bir hadisedir. 
Cebelüttarık bugün günün en 

mühim b"r boğazı haline gelmiş· 
tir. Ccbelüttarıkın en mühlm ye
ri de T.anca lfın:anıdır. 
Tancı limanı bQğaz ~inde ve 

Spartel bu.rnundın 22 kilometre 
uzaldıktadır. Burada 30,000 ioo•n 
yaşar J3u.nların dörtte b;ri de Ya
hudidir. 

Tancada Avrupa tarzında evk>r 
artmakla beraber burası hMa b:r 
F:ıs şehri husu.si.yetini muhafaza 
etmektedir. 

Tanca, F>sın Av.upa ile temai 
ettiği müh;m bir noktadır Bura
dan Cebelüttanğa kııı;:ıplrk hay
van ve ta:ze yiyecck1er gönderi!"r. 

Tanca J k defa Yunar.' ılır i"" 
nikener '\·e Rom•lılar t.uatıodan. 
liın•ıı olarak kullanılmıştır. 

E mniyet sebep!eı':nin gös-
4erdiği Jiizuru üzerine Ce

belüttarık kumandanlığına Ar 
meı<lkalı G..'lleral Eisenhovw'İ:Qı 
tay'n edilmiş olma:sı ikli a>1rdan· 
beri ilk defa olarak Ccbelüttarı
km Jlr yabancı kuman<lan:• 
idare!lin<> veıUdiğ ·n1J söy 1cmo. 
ğe de v..S'.1e tc'Şkl etmiştir. C&
belüttar• geçj.dinin bn harpte 
bir:nci derecede b

0

'1' cbeımniyet 
aldığı malilnı. Mihver taralın 
Avrupada o kadar büyük mu
vaffak:yetler kazanıtığı ilk dev· 
relerde İspanyanın da l\J'lıv~• 
tarafına geçerek harbe girmesi 
takdirinde Ccbelüttarıkın alın· 
mnsı hem kolay o!a<ak, hem de 
bu suretle ~h "mpaootorlu· 
ğunun en mühim > Glu ke>ilnıck 
suıte-tiylc bg )oı. •re koi darlbc 
md:irilc.:cl< <1 ye, bah5ed idi. 
ği günler olmUJtU. İnı: h a•kc· 
ri muharrı.Ieri d~ C beUitıar . k 
a.caba luni~ten gelecek hücum
larla zaptcdı c.J; J r mi, ed:Je
rneı mi m.eselesini nıüna sa e .. 
derlerken o uwvki·a b llıa•,-;. ,u 
son kırk scncdi.r. nasıl tah!,:m c
dilni'Ş olduğuna dair hayli rnaliı· 
ruat verm'şlerdir. l\laltamn l\I'lı · 
ver hava kuvvetle~·, ·ıı ~iddctli 

akınlanna kıırşı da) anmakta ol. 
ruası CebeliiHarık müstahkem 
mevki-in"n de havadan yapılarak 
boınbardınıanla.rla zapteılil" ni
yeceğ!i kanaahlni yerl~tirm!~ir. 

1779 · 83 muharebelerinde Ce
!>elüttar.ık tarihtc en me~ur o. 
lan muhasaraya uğrarnl§, o za· 
ruan müttefik bpanyellarla 
Fransızların kar~ >1nd.ı lnıril z

ler pek mü')'kül ay !ar ı:eçmu 'Şlcr
dir. 'ihayet galebe 3·ıne ing ıı:z 
taıaUrula kalmış, o vakit bu va
lt:t Cebclütt:ırıktalııi kg !iz hiı· 
kiıniycti dden gitınem~11.r. şı m 
.ı;; aşağı yükarı iki asır en·dki 
vakay.i mi tazclenceek? Avru. 
pa.da Fransanııı vaziyeti malum 
tamda 940 yazında mahip olması 
füerinc tngı ;!izleri ele Cel:ıelıit· 
!.al"ıktan çıkarmak :çin vasi bir 
harekete geçmclt mümkün ola. 
cağ nı ve Alulen-izle Atlas Okya
nusu arasılbda.lc: yolun Lıııl!i21e
rin elinden büsbiilün abnacağı.ııı 
b "r zamanl&r Mihver taralı rek. 
rar etmekten geri kamlamıst .• 

Fakat İspanya böyle ha~eke. 
te k~ırak etıneği kendi heı;a!ıın:a 
uygun hnlmanu'itır. Bil ak s iı.
l"lnyol generıalleri Cebeliittanı.. 
taki lngih; kumandanı Lord 
Gort'u 2ri~:arete g ıtmşler ve ora
da müdafaa i.çin al nnııs tertiba.
tı görmiişleıdir. Ondan sema 
daha iyi anlaşılıyor ki iki nsır 
evvclk:" \'llkayii taz~lemek mü.m 
kün olmıyacak. İki as r evvel İn. 
giltereye kMşı müttc! ·k <>lan İıo
panya ile Fraıısa vardı. Bugün 
de bir İspanya • Almanya - İta!.. 
ya itHakı ile Cebelütt:ı•Ü iirer;. 
ne yüriiınekte i-panya için bir 
ID1'nlaat tahakkuk eieaıi yt-c~ ni 
İspanyollar da takdir etın' 1 leır
dir. 

Bundan smıra Ccbelütt.ar k 
Şiınall Afrikndnki Anıc-r"kan or
dularının ilmnuındnnı tarcıfl1'dao 
kl.are edilecek diye o 11lmfon ha· 
ber bir bakıma İng;!iz • Ameri
kan ;şbirliğ"n"n noe derecelere 
vard ğmı gösteren yeni misal.. 
den b;,,ini gösterse gerek. 

1 KÜCÜK HABERLER 

* Elektik, tramvay ve tünel 
işletmesi idaresi memur ve müs
ta:hdemierine hükfnnetl-n '.koydu· 
ğu esasları gözöı>ünd.., ~utarak 
beslmıeğe mecbur olduğu k;m
selere nüfu.s başma beşer lira ver. 
meği karadaştırm:ıştır. 

* Beyuğlu Halkevi 250 yoksula 
ayakkabı Jağıtaıcakur. 

Gümrüklerdeki 
mal ar 

Gümrük1'erde ma1ları bulunan 
bazı tacirlerin, bu sefer kendilik
lerinden harekete geçerek bu 
malları b r an evvel gümriıklel'
den çrkarmağa çalıştrkları görül. 
müştür. Bu gibıkre icap ed<>n ·KO 

laylıkl~r ,gösteri!ecek tir. 

Esas~n İskenderun, lzrr r ve 
saire g bi yeri..- n tıcorct n:.i -
dürler şehrimize gcl..rek ıthaliı.t 
cyasınır. gümr " ldeı·den sur'at 
:e çekilmesi ve stir'at'le nak ıni 
temin ıçin toplant:lar yepmağa 
ba lamaş1ardı. Ticaret Müdürle· 
rı, bugün tekrar m nt;ka ticaret 
~dü~lü:ğündc t')olanaca::ı:J.ardır. 



tlCDAll :ftl'A -1 

SON I-1 .. l\.DE RI_JEl~ ~ lngiltere ve Amerika intıbaları ' --- ŞEFiN 
HiTABELERi 

PARTi 
KONGRESi 

lngilterede • 
iÇ B. M. M. Toplandı Politika <Bat tarafı ı iDd IQWa) 

(Bat tarııfı 1 inei sayfada) 
yOlun doinılııAutıdan k1lvvet aM- bil ~ ıoı okluğunu fakat yeni. ce-
nk çalıpneeı li.zımdır, Böyle za- fir kq<ı..ıdarı •••mak Azım &ediğinl - .. ı~~~~~~~~~~ 

Devlet Şurisınaakl münhallere 
seçim yaplldı. Yeni 

munzem tahsisat layihaları verildi 

lngilteren!n a:yasl tarihinde Çörçll kadar iskemlesfne 
kuvveUe yerletmlt bir Başvek 1 lluhınamaz. iki sene 
evvel maOIOp edllemlyeceklerinl söyli,-en lngllizler 
bugün zaferden hiç fÜphe etmiyorlar 

manlıı~a paırU iiyeleılnin iyi gö- -:.ı-.. ~ lda.e hey~ine Y•ll> gelôl 
rilşlü halllari 1b4r çok vatandaşlan -...la'111. ne •imaık lawn K• di
si.Jtı'.inete ve sükünet1e 

0

muhake- J; huo>..-unQ. c1ı; ı.~ı V«ıl.T....ı ı.. 
,,__ Y•l1İn<le g~' bJliir. 

meye davet eder. FlıirU 1Dptantıla. ~, su tıo&J.ı, ,,,.;;~~erde ııa. 
nnıa lıu bakıtnd11n iP fa)'dalı °"' • bı4uma Milli şet Wlıılını:hm da 

Ankara, 23 (İkdam mu'habirin- 1 
ı:leıı) - Biıyfit Millet Mec llUıin 
buıgUnkü t.ophuııtısır.<4 ruznMrıe- ' 
deki maddele-r:,ı müuılı:t>resiırden 
~nl'R Devlet Şilnsı Res ve aza. 
hklarına sı:ıç.mler yapı:laı:şbr. 

Hiznn en çok ~ alıı' ı a da nü
iıab• do iti urııınadığııııan cu:ına 
topiantıs>r.da 811ÇİGI ~adana • 
~ır. 

Cuma toplantısıııııda ayni za. 
manda posta ve telgraf idaresi
ne :oolzeme ve yakıt f Jl)ljlan
ıun ~ aııtmş olma:sındaa dole
yı istenc 1 mily-ırı 9ııOO irin li
ralık munzam tahsısa~ Jle Dev. 
Jet ~imanları idar~ iia 8*1n -
zam tıibı\at liy:Jwlan nı6ııake
re ectlooektir , 

H arp lngilterenin sıyast 1ı.. yazan• kaybettiğ; ...,ı ...... tı. Sonnld 
yatı ~erinde nasıl bir teSir [ • ] bici.iseler de bu ıc-tl teyid et.-

yapmıştır? Ve bıı ;::-s:r dtv•mlı Aa ŞBkrU Esmer miı§tır. Buıgün Criıppl harp ka~ 
olecak .u:ıdır? tııgıltere nasıl ve - - oes;.ru azası bile değildir. Cıippis 
kimler taraimdarı idare ediliyor! mub.r..lıl'!' ıdlımı<esl tamından ;,er'ae Eıı'l?n Churdlıill'e halet ola-

duıkla rına E1111iııim. la;ıvop """~-
AA .... -lıır, Bunc! n SOGr1l di:..;; eııcllm«>inin 

- ntpOu c ıırınqıur. ııu •-ı'C!a -
İktidarda bulunan partinin A- lory..m.ar., H.,y.ı,.1uci~""'1da lapln. 

zaları, b:r noktayı göz önünde tut· ?tlaS.I., < ğer .C..:U..cı.n k&ktı. r.n.sını • 
malıdırlar. P....U hükümetinin db ~Arız o:aa lıulei,,.,.,n ber 

t.l"al eCi'lmcsi1 btr y t>J. vacude p.. 
muvaffak olması bütün gayr~t- ~-. on 1'ıi .,""' 7oır:!a=< b-Devlet Şurası birİlıci daire re

ls!ıg<ı>e .Sauı&ddın Ckhl>a§Wğlu , 
azalıklırra da Aillkra maarif ııJii,. 
dürü Rasim ve Münakalat Ve
Jıi.leU. bulwk ~virı ~ ç.. 
lebioğlu soçnmMerdlr. tıkfnc 
da.re l'Ciısl>ğinc Şura azasından 

İnrriltercıle iken beni yakından takib adilen pohllmdaki tehll<e- nlt belirmiıştit'. Bugün de Edenin 
alakalandıran mevzulardan biri de lere lpret dımlş, aili.hsızlıık poli.._ Oııudtillden sonra İ~iltereniıı 
bu oımuştu. MilUın olduı&<U üze- klısım tenkit~· ve Fransanın en lwırvetU polhika adamı olQu.. 
re, İngilterenfo devlet s ısteıni si- ~ıpndııa -1'a en karaııl* Juna fliphe yı*tur. 
yasi partilere dayanmaktadır, plerde nı.dcaovemet tavsiye et.- Fakat bu meı;elecfe llkı& 

Fransamn yıkıl>şı oüızerine ml!f bir pot tl1ra adamı olll'Ak, ,eleıa bir sual şudur: _. 

leriJrriozin hedefidir. Parti lıçiDde lcıbu.un 500 üocii kw-tWuf baT <fl<nl 

tenkitler, kontrollar hep .lr6ld'- iııia ,ııaJClıöoo bir il«.,,..,_ seçunai 
tin muval'fakıyetine yardım et- ft 11/Aerıım haızırloUllll.IO!, .&ı,rea a. 

Uk • "ndi 1 p :.ı: _ _. W.. Pw• 40 Y...PJ.1 J..-nı.:ım..sı. ıılk..Mı,z.a u 
m iÇi r er. aırt:..., -·- -· ..._1 dm dı.>ı:ıa. çocu1<:,11rı., ac!l.I 
de, Jı.lç bir hdlı:ikati ,..... gibi tırrp.ı.ra glln: ıı"" ~ 

0 
""1illl"3ı •9'11 

aöylemekten çekinın~tlr. 8i., ...,._ bir ~. .'llı;ı;esı, bu ka:ı. 
kiimetJıı en iyi ve en....,. ~..alda ~·rQ{iıillıııllJI ki y:IJ:i• b'r Y'loPhnıısı,, Ka 
yü<ri!.mesi için e'den ..... her <iaClloilıııf MIJ!:i Ş:1 n h<.)"A< ır.oin dt· 

geyyetıi p\crecektir. Bıt'•"'ı!!l-tıf..ilillmıoli~ bu:uı-JmO.<ta ;çı;, Bu J oilte«n 

~~~~~~~ .. ~~~~~~~ Chamberlain ve bu pdli(;ka ada- Chutdıill blltün lııgiJ;zlerin ft1-
1 

ba ba bdar karışıklıktan soora 
miyle brlikte muhafazakar parti- matlar1t11 lrıazaıınnştır. Churchill • İagllt&re lıltdlfa etaba eski part' 

Büyük 
vetli 

ve kuv- :9 İ ciordu nin .muhafazakar uruur'can ikt'• lngilizlere mWr.avemet tavaqeet· liBtemine pil ~k mı? Yo.'lc-
darı bırakmış'ar ve hükumet Chur tig; :ııannan hıgitere iki aıııver sa çok JlllPtil lri!ll&aet lilteaıi memlıc>ket ""• fııydalı ve ,., .. ır"''"""• btk..;tılme! e, 

-r- las.mın.:ııı de ı,,r..ı. ha ~Cıil.mesi-

millet - ehill tarafından kımimı.:ı;tur. devleti Jrnışısıoda yalıuab. Rmı- arkada lr,8ı.ı.t ı..tJten Uk pal" olma~ anı:ıık bu suıretle müm- nc k .... ı verliınlş~r. 
kündiiır. İn1allıpp bir partinin, Kongre Mili! .:)eı:., nu\!runu diri., 

(Btij tarafı 1 inci sayfada) 
lf.'l' mıılwıl elde eknelt iç a Jaqıi
miz llfk ilo 9111.ıp;yonrz. Whsal 
m~leriı>ılcı erken hayal yap
mak doiru değilse 4ie wuitlM n 
kanefti olöaiuna 1ii7lemek 

Troblusa 3001cm, 
mesafeye vardı ___ ,. __ _ 

Tunusfa Ahr:antar 
bir daS) mevzii 

işgal ettiler 
Kahire 23 (A.A.) - Ortaşıırk 

Churehill etrafın> parti -içindeki yanın haı•be gireceği ve bele Aine- till 'lıiı' .aiııtllllll itli kabul edecek· 
. muhtelif zümreleri ve parti daşın- dkarun bu miica.deleye bttl11Cağı tır? Bu IU«li«ırdıı.ğll'DllZ blr İn-

daki kabiliyetler' top'ladnğı gibi, belli deği1di. Bıııgün vaziyet de- ıillc hatkuun Qdk partili s ~e 
işçl parüıioi de h!i'k(ımet içine al- ğ'.r,m~tir. İkı sene evvel mağlüb .ııpJt buluııduğuou ve normal 
dı. Bu hale töre İngi leoe bıigiin ed lemiJ'!'Celderinl aö,teyeıı in- ,..,, • ..ıu geri gelir gelmez eski 
bütüa mlnuly1e mil1 cieıt«ek bir gillzleı-, lnıglln, dlifmanlannı mal llisıeme avdet edı1eceğiol söyler. 
hükı'.ımet ta:ıafuıdıın 'dare edil- f.6p edeceklerinden biç ıüphe et- lşçi partisi 1 derleri, harpten --

mem.'eket ilerletip, yü'ı:sekme d.lctcıı vr C<mcıye ara verd.Jtteıı ..,.,... 
hamlelerine devıı.ın e1ımesi ancak ruı;pı....., alleıial.,..ne Be;.ilmişt.ir 

S& al.an profesö,. Fahredcf.,n K~r!-b:: suretle tahalo}:ıık ett:ril~bilir. G ~u 1 DAıy ~Wta ı.ıe 1 ..!•ıı.cn ve taı .\"ip 
!'. "aolar, .,....,, d•..o:d.o -• bo ...r ... nuştu. BurıLtt 

P-rti i§inde intihabın se •rest ...._,.,..,. u..ıı.ı nU!UJ yasc\ine .,., ... r 
ve ı.sabe li oJmasıaıı43idut ediyo- - 81111fa.I tland.ori parı.ı c<p1ıcs;.,. 
ruz. Vazife sahiplerinin ehlfyel'll doıı ~ ve n""'4.a;ı:etle haı-..:p -müıaküıwlüı·.• 

Aalııfıl YOr lııi devlet ile bera
lter biitwı mıi•'e""il de dört yıl. 
1ık harp leccubeleriotı -ara ..ı. 
Rk ve karf'lı.ı.lı l>ütiia imkiın ve 
emek.Er. S41lerber etm«ş balnna
ra.k aiııai »to:ıbsal pyret ni giit
mek'911ır. Biı1le bır çal şmamıı 
ve ga)"I'81ın D<hoınehal verim ele 
;Jiibek o181:akıır. Bundaoa şüp
he eılllemez. 

Jnguiz haıp tcblığı: 
Keş~ &ollanmız faaliyetlerine 

dev~ etmışbJr. May:nler ayıklaa. 
m.ası ve )'Ollarıo tamiri memnu
O:yet verici bir tarzda deırıım et
maktoeıdir, 

Libya muharebe mey<danı 'ül'Je
r·ne hava faa!iyeti ıküçt:k nİ.!.bet
lerde cereyan etm §tir, 

mekteılir. Fllkat parti teşltili.tm.ın mi)"Clrlar. Bunu Chu~hlll'e borç- ra iktXiac'ı ellerine al11Calklarmdaa 
üstünde Cburchıllin kuvvetli fıth· lu oiduklaruıa ııöyliiyorlıır. Chur- emin CÖf'İİBUlektedlder. Mulıö 
&iyeli beltrmektedir. Esasen parti chill hük<nmetinln 111 "" bu ıc- ııaklr partlııi llderlcri ı.. lreadl 
teşkilitlaruua kararsız hareketleri atı ve faaliyeti al'llCfa ıırraın ten- partilcr'.W. ~beri, zamııınn 
ve bocalamalıarı ıhallu burlardan kid ed'llr. H.attl bıızıın Cbuııdıöll ilcapianaa uyan ve ddktrinelere 
ua1lrlap1T111ıştır. Hall<ın partiler- de bu tenkitlere hedd o1ur. Fakat .saplamnıyan lltlSUrları içine alan 
le en yalın temasları aeçm zamao- ingnteıen'n uzun siy:ısi tarihinde ilerci bir tll§ekkül old~_cıu ileri 
larmdadır. Uzua ı-ımadaoberi bafvekiWlr saOO..lyesini! .bu c!Ne- sürerek ikfaiaı<la kabcaklannı 
ııeçw y.apılmaınıştır. P..-tileırin ce kuvvetle yerleşmiş bir <!evlet idıi'a <etmekted J'ler. Fakat her !:ti 
hepsi de mensup!•riyle temasla- ııtdmıı bulmak belki de ımiiınkiln parti şefleri de halk lle parti teş-
rıntla hir ne-. i hüküm et partisi değ.ldir. Kimse Churehnl;n yeri- lailatlan arasındaki bağların ziy.a-

1 1 it Dil ~ procrtı.11ı.r.1 lıızırlmıı:ü il-
oaına raı, ıııllradaş 11<n11tD iımıedı - por40 me"6cz ~de '""'Y&I Bl'Bl ır. 
aı, mdlıabbetlııi 1ta:ıaam11 bJlun- - baıôte;.,ıı;., ı...ı. nıa:nosi, evlea. 
malari, parti ~eti lçlıı _,.. t., ıçin ucu, vr dilfe:i evı.. 
esaalı AOktalardır. lto~orelerdekl illa '- H•Jmc , m:ffi&t.i mı ... 
müliıhaızıf.ar, ortaya konulan d:- ....,-.nı COrttt E rıırme kıııı:mu ı.. 
lekler, partinin daha yüksek teş- -..ı..ı gOOOüız.1<; g...,eJi çuCUk bJolaıın 

r.'irri lruruı.<r. ı "' doların ı, bJya. kilatında, lıiın<ümtt mak2'!Dlarmd tuU.ıo "'iY• • yuvaıı.ab yer dnı--51. 
oılıemıniyt!lle tetlkik olunuıyor, Me nın tenıı:ı: ed.tıınesi, ı..~ feh«n 
selesi ve ihtiyacı çok olan yap11:1 -ıbızerinde lq:tij cd:lımesi bı::.,,.._ 
yıoldıııki bir memleketle, hasapaız .,.tadır. 

~ii:lı. ru..siuııız, .nutıaıkları.ıııda 
p.ndn ~ ve baş meselesi oı.. 
vaı Irk vergisinııcn ele bah:s ı.,.. 

ywmı.tt•r " ı... bunsıalıı. umu
mi ~ahul.e bükünıJer;ui şu 
cü mlelendıe telh ls buyUl'l)l U§!..r· 
dır: 
•- Varlak vercisi bütün mille· 

ün v ca .. ,..,,.,. """' u ve haki. bir 
leılhir CeJalli tılmı.ınııştur. Bıı 
,·erciıNR baziae k~<etioe, Cçü
mal ve iıkwa·Ji Dİ2anıa faydalt 
tc•Jer.ı o!acajh hallun heır .tabıa· 
lııamlda anlaş lmıfbr. Kanımıın 
C'iııWi ,,. kat'i olazak kabutü için 
biWimet mil le tin ricdıuımda ıı:e· 
niş istiaat lmlm•k«ııdır.., -----.. -..... , oaıııim' w aç$Dı söyleyen milll 
Şe&niDn varl k ve•~sl< taıbika
u baUmda millet saOannda e
diınıliji intıba muhııılı:kak Jı.i m' W 
vicdana y'i•k..cltt ti &e9İn, hü.k· 
müa ti .lıeDıilı9 dir. 

Şat, eMilı vicdanm, hülııınünü, 
i»ııamın .-..,; relalaeır d 11.ade 

' if&d ılı 'lıi •ı1i .. ı. 
Hülila. Şcıl ma1li birlij<ı.ni,ia 

cleminlen ıı:öriinüşilndeıı, milli 
hünyenfa 'a sağhğmdmı, millet 
varlığının demil'den görünüşiio -
den, bot türlü ma.We ve mina 
v:ı-ıl.ığ'llllmn sailığmdan, bltttıa
JQiln.ı.., ••herİi ~den 
mmeaDllllm. Ba müşahede ""' hü
küm ai...,•I ıaıJli PYl'd-mizi 
ııağlamak, 1Dl'1li birliği 'Dl .z yolun
da daha ytibek verimle hedefe 
ilerlemek bakımmdan en bli)'fik 
te vik •e ıııu.kafaLbıırlumak, n. 
ne, - ltüıe ba autku ile '9 ta
zelriiii t111e1ıı1• bii6ün lıu P7-
retloıia "'" ı.-t.1>uı1 ıdişahhaıı 
hali ile ffadr'ı d' w ..... hedel
tlr: 

.._Her N h evvel millet
çe maaeıi MlkMetta n •McI. 
tea verimi yolU pllfll'ek, 1111'
let " Mlkimet lıid>irino -.ı. 
lemlllt lllk vGeıaıl hal.nde haJaa. 
mk mllet bvvetiniıa heşlM'e 
ipnıtt6 .. 

.stlKRO AHMED 
:epbelerde günün 

çehresi 
(Blıttualı lbıcWe) 

nin de Sovyetler taraiıcıdan •im' 
ması Alman oıdıısunun r'ıeat ettı
ğiı>i ple.ıımektedir. Kamemk:~ 
alındığı ta!nnidı edilen srrate:Jik 
elıemmt)leti haiz Miller'VQ şehri
:ıı'ıı ,a.ı baWıııdııiti Pıopoıvka 
çev:reslne 160 kilcmetn amafe
dedir. 

Ba lllK'etle Stalingrad kesl
rrıindek 22 tiimeıı.lik Alanan kı
talar~ diğer Alman biriikıleri
nın iaşe ve t.aiııviyealnf mıı.n e
decek Jı ç bk dıemiryolunun kal
madığı görülmektedir, 

il.eri &vyet hareketi ile altı
mın eıDı- ni•lrtarınm ve blrıı.kıian 
mahıemen'n çok'luğu Sovyet 
taamma.rıınm ehemınjyetiıni 
g&teriyor, Bu vaziyotte Rosto 
fun ywkm b r tehlikeye maruz 
bulıınduığu da ta.!ımiıı edileblılir. 

w.ziyetl aı1dıklar:ındon aralarında- ni baŞka biri.sinin Qcıldurabileceği- drsiyle gevşed:.ğinl ve haıpten lenkli!cr ve dileld'.er en kolay iş- Fıııv..ocn Kerim ır.eyva st':ı'U f b-
lerdeııd:r, İyi ve amel! net:ıceler r'Uai::n v ude &• r:kn,,, ınd.:t.p tıo. 

Vaş agLOn 23 (A.A.) - H1tbi
~ Nazırlığı tebli§•: Şiırııı.'i Afri
ka Fransız kıtaları K•ruv.ın ve 
bölgesine karşı yapılan diiışman 
Jı:ııqı taarrıızi.arını geri pü:;kürt
n·iŞlerdOt". 

ki fark kaybolmaktadır. Bu it·- ni idd.a etmiyor. Harp devam et- eonra bu 1eşkılatların yen'dlen ku- lohr.O:i'>k! b r ltııısa, 'Iİ halin< e;:tı-
elde eunak için tek.lif sahiplerınin ra,....;nı ae tem"""; elıa,. !Or, bar la parti Wşkita!ı buınin için tikçe y•>t•Re baŞkasının ge<mes! nı'.'maları lazım gcl-dlğini söyle-
msuliyet v :.:Ukaıı telil:;..'<•lerile Muta:ııt ,.., , k•t Jı"9lo'ıl ~ reis, eski ehcmm'yrtin1 kıaybetm\'ı gibi şimdilik 'bahis mev-zuu değildir. mekte lt!:fa!k etmiş!erdir. 

görür.ıüyor. İr.ıg'ltere lnrgüıı plrti Oıurchiil'c1 n sonra belirro:~ Sonra mü.him bir nokta da şu-
tcşkilatları tarafmdan droğıl, pa1'· poltika şahs.yet1er' a~sında bir dur: harp İng.ltereye iktıs:ıd'i ve 

hareket etmeleri iizımchr, Emln m ı<ecoıı n bu =~•!> ıo.:ııı a b!'-
olıılbık'ltlinız ki sali.hiyet ve ıkti· ~nı " •I r :r,' ,., ıııo 'Z"• ıa. 

tilere ka111 bağlan az çok gevşek , ... ı,. f' - St fford Cripps sa!)' ılı- içtimai sa.hada büyük değ ı;iklik-
1LERI HAREKET 

dar s:ııııpıerı, her mula!ıazayı ve "'fıııdm mım...ip gorllhnüştür. 

d:t'.eği krymetlen.ı:llıırudk için dAt- ŞE f n gezi eri olan kuvvetli ş:ıiıs etler taraı!ın- )'OtdU. Hatta Chutehill ölecek ve- ler getirmlştir. Ve devam .,'\t".l<.Çe 
ıı.n ;.:bre ed'ıi'me'kte:lir. Clrurchilll ) • an ıyac•k derecede hasta- daha da getirecektir. Hangi parti 

katlidirJ.,.·. 
An.kara 23 (Radyo guelea!) -

8 inci oııdu Tralıh.ısa 300 lüome~ 
re mesafedeki Riıveyrad'a var
mıştır .. 

.şüphesiz bunlano ,b:ışmdıı gelir. laııacaık olursa, bu zatın başvekile Jktidara gelirse gelsin, bu~ ~k-
İngiliz b:ışvek liııin kuvvetini her h•lef ol.ac:ığı söyleniyordu. Fakat lJklerdrn büyük kısmınm daimi 

Az.iz arkadaşlar, 
CBat tarafı 1 inci a)iııda) 

Milli Şef Vilayet Partı «on
gresinln yapılmakta o~ sa:O
na gırdikleri nkit alkışlarla se
liımlammşlardır. Kongre azasını 
sel.amlayan M it:ı Şef ön aıra!.aırda 
yer Unış ve Jııoogre ınüz.&e...,le
rlıtl takip bııyuım•şlardır. Okun
:makta olaıı "ütçe encümeni 'lllaz
batasmı w Yavuz Ardanın ıek
llflnı diıf.edr.<ten 10nr. re .strn söz 
b1emış ve ısımlerini söz alooakl ..
listesine :yazdırtruştır. Di'tok •n· 
ciiıneni ıııaılbaı..sı uitlikten sorra 
kongre reiıi Ra! r.< Ahmet Sevrn
gil Milli Şefin müzakerelere i- t:
rak ederEllı: beyana-tta buluaacak
larwtı mt111nunlye:le bildirdikten 
aonra Retslcümhur neşe ile ayağa 
kalkmış ve m"krofonun ônünde 
yer almıştır. Mll'f Şe.t 15,47 de 
i.2aoın ve Halkevi binası önünde 
bir!ken kalabalığın bq>arl!)r va
lillasile büyük bir heceyao ve a~a. 
ka ile dinlcdikler· tarihi Dutuk· 
!arını sut 16.15 de bltlrm 'l''ero· ... 

ŞARK CEPl-iESıNDE 
(81.f tarafı 1 inci ııayfada) 

ele kıtalw.mıR. subay ve er ol. 

~"° 2w ·• 1'1n>eltrdır. 11 Iİk.kinıirida 22 15niıfıa ka-

git1iğim4z yft'de hiasettik. Harp· tngilte.redc bulundr..ığı.ımuz za- okluğJJJ\.I kabul etmtğe ~bur-

ten evvel, mulıafazak&r paT.,...ıı_·n_in_:_m_an_:_, _Cr_:ip..:.ps_m_· _siY..:.. _ıısr __ kııvv __ eı_ı_ni __ du_r_. ----------

Be'.ediye bu ke rar• 
dan v•zg,.çme'icir 

(Bq tarafı ı tac:I ae)'fad•) 

Kasımpaşa BfOcağı 

diin merasimle açıldı 

Ankara Suikast 
davası 
(B8f ~ 1 lııeide) 

S01eym anın ltft'llflanm 80llradaD 
anlamış olduğunu söyliyerok f!V

vela Kornoofla mwtereken ver-

Bu devletin büyük ~lılır 
lar Wıer:nıe kurulkluğunu dai'oa 
gözömürzü:n ömine tulmBJwya&. 
Dünyanın ağır hiıdiseleri iı:'llde 
bu zimıiyete daha ziyade Jüızıum 
vaırdır. Milli mücadelede baba o&u
lun yanyana saf ,.&ıde sll6hlı 
beı 1•ı.rdüfunu aördük. Me:ıa'e'ne -
tin tıayiA bir it-.& ipi albıda 
oltluj!u io aı serbest rnıicaclele e-

dar yap~an swaşlar IS!lasında 
100 cank, 1637 muhtelif çtıpta •ba· 
tarya, 2369 mitralyöz, 6735 otcrno
bil, 5500 beygir, 82 müllıi111ınJJt si
Wı ve zahire deposu zapVed;i,~ ş
t.iz. 

caklar? Ya sabalıley n erkenı 
saatleroe evinden ç'karak işleri
ne gitmek zaruretinde olanhar? 
Ve a !lı~t öğle )'ElılDClğini dışa- ı 
nda yemeıj!e meciıu1' memu.l'lar. 
Saıbaılıları işlerine ~.oe.
ekmekJ.erlni ala'li 'ldikte.rinl farz. 
etsek ıtıile hepsi birer ekımedc. -.oı>- ı 
hası .nu taş:ıyaôaktır? 

Kızılay taİ'afından açılan ve 
fok'r halka bir kuruş mukabilin
de de her gün sre::ık yeırrdt dağı· 
tan aş ocaklarının yedinc'si dl1a 
KAsımpaoşada törenle aç•'m,ş:rr. 

• • 
dikleri bir istidama dk!:ıı:.ınasını 

den bilıgeler hem ceı:Jhe m\Jlıa -
reheslni yapıyorlar, hem devle
t n bütün yüklerini ~
dı. Bu gayretler de k5fı geJıme. 
d. Ceıfıeye erlıeı}ini, eephmıe 
taş:ımaj!a ve tarla sü.nıneğe lıa,. 
dmlarmı gl!nclerml, o lan fakJr e 
ve ıri)'<Clr w mUtevaa nesi -
cm.ıaı dıı yiiaıle kır.Jr.nı alıyıorciıık, 
HC!p beraber sel8mete ve cihı:h.ı
riyete vardık. bütün feda1<.ir!A
lar öde!J!Diş okiu. S 0C! dundıen 
de mısal Siyleyeceğiın. Bil ~raıı
nuz ki tıiı1rumet çftçllerden yenı 
ma'hsuk!e yüale yirm tıeş un, 
Dolaşırkıen bazı lııöylıer goıiıroüm. 
VatanafiM'ın ık.uııciiieıine yetmı. 
yecek malıaulleriDi gıöster....ı. 
yüzde yinn lbeşler.nl -•vere
cekleriınl SOl'll'.)"Ol'lıardı. Ben itin
ce devlet.n talebi yerine gerril· 
mesiınl ta~ ettim. •VI' -.tıış
lıırın lıUyacı ve derdi 1ıalk hü
ld\ııı #aiıı Pil iaiitıdedlr, Va· 
sifarW Jfa eıdıeıı fttarııda§ darlık
ta ,..çaır•ldlkte tıırakı{mııg. ıı. 
diııı. işte 'teld6!r böy<le WCip (> 

luııdu ft almmHt-ı+-. 

Ber~m. 23 (A.A. - Alıaıı tebli'1: 
T•rdt ııi:nııf!inole Alm uı ll!l'h!ı ~uv 

YeGııri ~ ~ laıal\12.0 ... .QI 

ıı.a..ıa ~~''" v«<1...,o1ı: aıı.aunw.c. 
kn mnıa ç~e:ı ~manı.n t:.'ı!tib 11" 

'lltılı:mıfıor, 400 d ... ıuı. ..... .....,. 
ve bir zırh.'ıı "Wni y:l!tınw!ol'dlr. 

Bu torbakın teş mak. şıdll rtle 
nakil v-.ı:;ıtalarının hele tramva
yın bugünkü lıa.L.ııue pek mi Jro. 
lay görunüyor? 

Şenir<>e aJ"l'ı ayn mı:l:ıallelet" 
de Otu:I'an k.zla:rı.ııa hıu!ala.rna 

Voro:ıej civrıcı.dı:ı Ahn~ k.uvvet!ert 
bl2 ı ı ..n nt .. 1' .. .K"e<;Ordc. dlJ!IJıtXm mev. 
ulerlne rtrnıl(ler ""' bir Ç<ıK btt..n 
ttA.>nJııDE.l..L.ıiı. t&ırip e~ir. B;ırıı .. 
lardcki garnizonla.r imha ecii:ttrlş ve. 
:ya eııir ~. Dilşıuan b.ş.lık misa.f r gitmege ınreo.,..,. o.ı...1. 
bu•ı\J21 ... -ı ıiurıhuşt.1". bir a.nne di.işiınüııüz ki keıxiisi 

Moolrova, 23 (A.A) - Kız:l<Jll'o Ed rnekapııda oturaugu lhe ıcie }'e-
du, Don ovalannıia da .ilerle- ner.ballıçe:ıoo kı:zı ya.n.n:la veya 
ınelate olup Ra;tafa daha ziyade Bakrrlııöyikdeki ge>ı:n.i evinde 
ydklıışmş1Jı.r. ka1acagı \iç beş 8'Wl Zıll'lında her 

..... ....,1tenn' Rmlof iDeı--· yu". -·3~ güııı ~-~1eroe &ey.ahaıti 
rümekle Almanların ellerindetıı gene alantk semtıne döııe.."ek, eolt 
Dan ve Vo.,,_ bö'8eler'~' Kal· .... '6 - me~ni el.sıcak w teuar misafir 
kasy.ye bıığılayaıı yolları alma· bu;~u eve m. giaecxlı<tirf 
fı ümit etımeUe oldutlan taııı. Sonra heı:t;ıe:nıgı bir yo,.,JZıuk 
min edilnıeolatedir. 

yüzi.iırdeıı. kapatılacak bir frlll -
Moskıova 23 (AA) - Son daıı eiıııJ>* Uiıağtı IDK1:ııur tu-

ınağ!Ciblyetlerindeıı - Alman tulanlar baflııa bir m.ır.lleden 
oniu.ları ~8" ~erinde rast• ~ iet'eıt Gir bqıla ırına a· 
geldiılden her fi!)': ta!ır.ip. ede • kın edeoalr. ve bu detıa da u•e!ha-
~erek hıila eemıp batı lısti.kame-1 lık yu:zimden Jtiınb lir ne Jı.adar 
tinde çek:lmektedirler. Hu8116f "ld" --•-t• 7 s-4.-.L' Sovyet brliltleri 50 ,_.,_ - zaman o ur .... ..,,., ır. ....... .. e • 

............ ll'e- . tı-'-- "-'""' . _,,,_ -den a?. bir JMeefeden Alman or. t y:ın aem ......,.. e-"9S'llıl -u'f 
duhr nı tak p etmekteclrler 1 bir v.at.andat -ıa &itt.ji Ka-

Don ~ Doneç -dıt tıui. _ dılııö,Y'İı2>CIBa vııpur.ı.ı J..ıııçmlı:jı tak 
nac @eniış ııopraıc parçaa daha d.ıUe o aece elıımelw& lcelıuaje 
şimdiden Ruslar taralındaıı ela 1 mııhlrfnı ola'bileceloür? 
geçiri'lm'ştir. RWI ordusu halen . Göriilüyor k,, netle~ itibar ~re 
yarı y<Cllda bu iki nehir anıısırıda bu ıka.rar, şanir halianıın k.SIJIEll 
bıılunmaıktadır. o:lsıun lhi.myet ni ta:ıdit ımııJıi. 

Eğer So\<yet:ler Roııtofu on güııa 
lçlmle al.ma-ğa mu valf ak olııH'lar 
sa bu Almanların K.alkasyada • 
iti lwvvetlerile eeasli surette te
ınaslam g"91eştirecek ve Lu .şı.n 
Kerç botazt ile Y•palmaııı u. u 
reti twsıl olacaktır. Bu da cenı:p 
cephesindeki All"an ordu arının 
mecburi r e'atini ve Dnn oetıri 
batı k.ıyıısındaki talik•rdli klf 
hllttınııı. bırak.ı.lması neticesiııt 
aoğurabil.ic. Maa:mafih bu aeti
cenin dotm- lçıo Sovyet nerı.. 
ylşinin aynı tempo ile on beı 
virıni eün devam etm& lllzım. 
cl.ır. 

)'et.ıııi de '8pnaktadır. 
Sanırız ki bu kıaraırı verenler, 

vatandaşları yoııınak, ma.9I'alfa 
sokım.ak, ftkoit kayıbettnneık ga-
yes gUfııneınekıtedirler . 

Yme &aıuyol'UIZ ki Sallıte loanıe 
maliınin önime Damga matbaa. 
sında soğuk dırmgal.ı ve ta.kilci 
ed"Jeın'~ tekilde .bas.ıknJıı 
karneler gibi dıılbıı basit tedbir
lerle geçmek mümkıiiDdıür w 1rıar 

neler yalııııa İstanbula ınıallıısııa 
olduğu ve teV7.İat da b .ıı.l.ddec' 
kımaliyle yap~ içlııı sı.k.ı bk 
lııontrolle a.ı :rıtimal.i de öııılmııelr 

AçıJış töreninde ıış ocakları kO 
mite btıŞkanı Sadettı:n Ur&z ve 
davetliler hazır bulunm:ı,tu<", 

Her ,gün iki bin yckısıı:.a ye
.mek verecek olan yeni "1 oca'ğı 
d\ioıı ilk olarak sade yağlı ve ka
ın.ırınalı bulgur pilavı da.~ıb'ı:nış 
tr. Ocak modern bir taırzda ve 10 
bin lira sarfed l<!ı'ek y~ıırılmış
br. 

Öğrendlğm ze g~ lıı:ımlte 
SPyyar o:ş ooaklan kuıımağa karu 
vermiştir. 

Bu :Ş için ?azım olan hazuılılt· 
lar bilııniştir. Yılbaşına kad->r bu 
seyyar aŞ ocaklıın da çalıpwığa 
~:ıyıaocaıktır. 

ERBAA'da 
(Bq tanfı 1 lıııd A,-fııda) 

kazasında 53 61ü, 120 )'U'alı Vtll'

d1r. 410 bina 1*-ılmış. 450 bina d• 
haııarıı utr-ıştu. Erbaa ~ 
da ölenler '18 vıe yaralananlar 484 
k şldir. Bu bz3Cla 21511 bina sa
mamü. 1854 bina da bıınen yı
kılıruşltr. 

Fe ~ ....,..,..ı.. oodlıı'bra ve 
....... .-ı ıı.nı1ı:.ı.r. ,~ 
l....W.•. Tc*at, Sıtıwı:a,, Si- vo A· 
nmqa. b.n &öı>dcrileo godırbr ca ıı.ı. 
ks ~J..'ml;t.r, T,.,'ıırat Ye tellotoa 
batW'ı ıs>Alı Ve tamir ~. tm:fıa.. 
bore lemin dluıımuştu.r. Sthhl lı<:Y.t. 
.le. u:ı.,.,,. ~llol ıu;,,Je..i bo
ı<J;ı.mıııdadll'ar, Yıual;Ard:ıın lüııun 

~ SomırJn Vr T-t h-• 
looı"'1e ~,;.;d.;t; gibi bdlf oıı.ııı:u 
a. ın:tı.ll'eritde le<iwi .. ıııra ....,_ 
<mşlıud..r. Yi7ecok, l'"""dt ve dijor 

lev"'1m clıı~ '*'- edil • 
moktecı.r, S.oak yomclt vortlme ioe <le 
bııflan~lır. T..;cıı Vıllii~ Ectxeıia 
blltüc ıcrııt>.Ja biızot neıare eır.akte. 

dır. Ha < h~U.m•tLn ııısercliği Qal:ıt* 

ve ie&Jallı. ~&kıa:cı.aa ve oivar vi..Syet 
!erin dertul in..ııdt ""-larmdluı 
çttt ırılllelı-*lı.. 

Anl<arıı, 23 ( hdaıu muhabirin
den) - Sıhh.ye Vekili HulQııi A· 
lataş zelzele mmhkurına gitmek 
üzere bu sabaılıkl !.t·ııle Ack. 
radaıı hareket etıııiftic. 

ls'.lemış Vf! istida okunmuştur. f:ıı
tid>da, Rus m&Znun"ar, Sülle)'lllıı
nın itiraf.'aTının iddia ed:ldJ~ g'
bi kendi tesirl<ri elt.ında ol:madı
ğını, SU leymanl& eeı:nas ı'ınk!nı 

bulunmııdlfırıı •• .Aibdtıd'ahma
mn d• el'gOaç esk ifadelerinin ya
ı.n olduğunu ııöyl'ye-ceğini um
duklarmı bikl;riynr:ardı. Mü\e>· 
kiben Pırvlof 20 ~!life turln mü· 
dılfaana 'Tlesini okum u.~ttlr.". Bunda 
ötedenbl"!'' c:t!uğu g'bi b'.ıı Clin 
b;r suikast -0lmav1p sul'tt>St tasnii 
olduğu inc!iamnı t"'krar1'ı:n·13, ölen 
a<l'mın Ömer o)madıliı<ı~, ısrar 
ve nihayet masum olduğunu. id
dia e1ım'~ir .. 
Öğ~n son~ak<i celsede de . 

Korn!lol l1ıZlnl rnı"ldııfıasmı oku
mtı'l o da ayni d .. ınleri ilen sllre
re'lt beraatını ıııtemiştır. 

Abdlirrahmat11D vlı:;ıt Şalcir z;. 
ya mtdat.ıasını mllteıadp heye
ti hlkDe müzakeıeye çekllmit ft 
bir saat IOMI b.far bUcl'rttmt,li.r. 

Bu kararla he~; Mki- su;· 
ı.r sııbit giiııır.iŞ ve •ki bırar
<Pn biraz farlrlı olarak PwloOlı 
ıtornilolu 16~arııene8 zer~.Sü
leymanla Abdürralıeftı <la onar 
sene ııtır haJ!lle meaıkdm eıımiştir, 

Yine .. ylası 
(1lef tarafa 1 lııc:We) 

daa M-* ..,..ıı Afı<ltocia moııte. 
'*le"" kmıP b!ltck6ta lıllhY...ıt ve 
.. * $ 'c mıD.tı&ıitıiC, febJiOnrini orta. 

- ı.-asr-ı.r. s_.. 41 ~ı. 
ye fr.ı!fiecrk ati' iotill clııııtıaiae .ı. 
._ ıelecekt domeolcılcdlr, 

Gau4e iUvc edi7or: 
Blz:ıat HiL!et'İa bik ı..- lıandlıll 

na tıtlmal vemıtllt ıüçtiP'.-
Bu h>beı' ıı:-ıe<ım lndl ııaaleuı 

hlJlllio k::ln.cı.t..ıır. ~m ldeU mih· 
var ~ini<ı ... .ıırtııırııeı........ iM& 
--..;n ele ~iıılutunı> ,_,,.... 
ı.ıır. 

General Alel ı ınder 
Kıbnsa gitti 

Leflroşa, 23 (A.A.) - Ortaşaı1t 
fngtllE başkumandıını general 
Al...,der, Kibre .wı,_ dye
...,t etm:rtir. 

Bütiln nıtt*hıMrl ele ~lr 
tela§'lı veızO-ete Mır '*&ir4n 
heıt<.esiıı .Jlıüyaca ~ ecl!kneJt. 
tedir. Göl'Üy'Ol'9unırz ki, deıvle 
t n se1'n>eti icap elit}ği vakit 06· 
yük fedakiııııl ııkılar zaruridir. Bu 
vıızifeler Sll'aSlna göre, Şl1 ~ 
tı. bölgeye, şu veya .bu meslelc 
veyıı ~t ısah'bme tellll! •;ıı. 
dııcekt'l'. ~ çiftçiye, J&M 
tüccara ""'Y• eSllafa fazla killlıe& 
yüklenebllr. Vet~ Mteefa 
taılablleriıııi iyi yürıllde ,.. fşı n). 
1'Jlile karşılamahdsr. Bu vatanda 
lıertes ~~· kadar ~et ve 
hUZW" içine lrn·ıwı:ı~ )'&pımış -
tır. 

Bn .. flın - .. de, d'ıııl- do, h~• 
c~ ....,..nıano_, m-y • .sı ... 
ete w fC!ıni7e1 ıçnde 9"iı.ııp Jıutuıa. 
-r. ıur vataııd- cleo\ ele karıa 
waife.lftlnl il'! at7etü, eldd! olcralt 
ifan çai.ıfıııUarııı.ı il'- dov!elia 
t··· ... it. 

A~ar, 
Du..,a bir ..,eı.u.ıı ............ Va 

~nırıs bar ~ l,pl halde ·~ 
<Kim. V uınl darat lenlt ft !eyiı:li 
......., ıııa ~!ar çC tınılı veri. 
clıtr. Trırcialel' 1mıııila ctotııdurlar. 

M 'il Şef sık .. alkışlarla k<>
sikn Ve Sl)Dluz ae~ iı:.ç teuhiı>ra tı 
ıle ltarşılııııan nuraklannı bit r
dilıttn -.. konı!re iza.larına il· 
tifatta bukmmuıf!ftr ve kend:l(-ri
nl htkleyen halkın ~ anlı te, 
zahüıatma muhabbet1e sc -m 
verd kten 80l1.ra ot<'mdbi?lerln~ tı:
Dareık Dolmabd•çe sara)'Ula g t• 
miflerdir, Şef Dolıııabalıçe sara
yında bir m6ıldat dinle~ış ve 
'llOtilrle Hay'llap>faya ~ 'it 
bllSUll tretıhrlle Ankaraya hue · 
ket bll)'Unınuşlardır. 

Zltımıer, aatbotl~ wııı,oı11, clil..,.. 
~ tecd1lleri ne o- oı. 
- ODlal\ M!ll!İm .. bir irade il.. kar 
"' ........ boarllaı:ı< .... 

Soıı ıı& ... ~. en b1Q-ük ..,~ 
,...ı ..... ~. Er_,. .... 

~ = . ' 7.Slen z.rar lö"D~ o .... 
H!lımr w E.'1>.ad:ı,, .ıreui da.4ıclere u;. 
~. Hill.-tı.imet Oü.t.ün WlSJts rı iıe 
fc A.:<et ;y.rledn:!edlı•. ~· 
r.m. adv.<tııı pof'bşrnq& ~JOl'UZ, 
Mctnai<ot 11fıtJıaD ,.....ıan silraıie a· 

7 ~ bldot'ınr* lçııı ..... '"" -~ 
tır. Bu IC!mlerinio .ı...., ~~ 
ııö7lerlı:en ıılııie Hl'. ~ da 
if.ıle •it .,q,,ru-. 
-~·ıhQm, 

x-ı- ifli .. lt •tmak - !Q\O 
'·ıı ='* ~ 1d b1.11-

mleltet meeleı.ıti 81llthı7•:ııte ve aç < Yll 
nld. 1ıDDt"""17ordu. Vıtanı:n~ hür 
ut' ndeı1·t'ln Oiy.rı o\anıt u·~a;,lt .. 
tır. FodUAr bar comıy.-. i"' ai ve 
"'""""' vasıtları güzel l!lbnblo mı>: 
zun me%.!yc'1',t'rtdf.rlcr. S~! sellt:'Tl\at'l• 
mı vo -·&ilerimi &5y.,'<t11 bel-On 
lstarıiı"11u lıomşcriltrlm• de oevgı ,;. 
mı ... 118Yiılar1mt bildlrnı<'k .... J.ro-
1\ım, Siııden A.nt•l'sYa 119!........ W 
qi latlbal ... ,~ıı.eeeı m. 
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İKDA'l'tl 

' -
VC~KIYE CUMHURiYET 
ZiRAAT BANKASI 

lt\ol\llllf \.inil': 1888. - 11 rmayen: 100,000,000 Tilrlı L'-rU>. 
Şube ve ejaıııı adecii: 285 

HHATveHUYVET 
.C:irai •~ ticari her Deri banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor. 
Ziruc Bankaı;tnda kıımhe ralı ve ihbımırı tasamı1 hesap

lı.ur'• ile aşağıdaki pllna gö anlara senede 4 defa ~il' 
kur'a it. a&fğıdaltl p!Sna gö re ikramiye dağıtılacalttlr. ' 

24/11/190 PERŞEMBE 

7 3U pr,- V< M<ıml.ek<t 5'mt 
k/'1111. 

142 VllC'1dii'milzii! ça-l~mı. 
7.4-0 Ajaııs Heb<nler! 

1.56 • 8.30 Mil:ıil<: Karo,ıik program 
(Pl.) 

12.30 Progr..m w l\l<ml&tut 6.eıt 

Ay.ırı.. 

1:u3 l\llılllil<: K~ pıoııram (pl) 
U.45 Aj;ns Hat>eı•Jcri 

13.00 • 13 30 Miizflı:: Karışll( ııaıtu!ııJ' 
18.00 ~ ve M<>rrM~ct Saat 

AJon. 
18.00 Geç"! ı>roı:r:mı~ 

18.30 KU<na.ma: (D.ş P~ "ı:· 
mali). 

İ.8.45 M«olı:: Sa Eııe~!eri ve Oyun 
ll&.\"Cl&•n. 

19.00 K•<:~ (Z'l'-"I S.:.'.i). 
19.15 Mtııı1k: D:.ns Miiıı·ği (Pl.) 
111.30 Mt.•-•bt Snt ;\;yarı ve Ajııma 

Haberleri 
19.45 S..1 b 10 D3!loJta. 

19.55 ),ft;zik! ~ukı ve Tl'ai<ü'.or. 
MiS R.c~ Gu.etesı. 

20 45 MiZDk: Meşhur S..~er (Pi.) 

21.00 Kcın\Jlill'.a (E,-in Soa<i), 

2J.15 Müoik: ll!U!<ik 80hb<l'le.ıi 

21.45 Mü;ı;ıc: Radyo Senfool or«
tr• 
(Ştt: Dr. Proıctt.riLB). 

22.30 Menıld«t 5'>&t A.r»rı, Al""" 
fubcrt.ri ve Borualar 

22.415 • 22.50 Yarınki p,rognm ve im,.. -
Değirmencilik 

Sebat 
Türk Anonim Şirketi 
Hi.sseoarlanna ilan 

Ticaret ıo.ouınınUQ m inci V< <la
bm .niz:.nınamcnin 82 irıci madcks.ne 
göre <i.<ğ rınencil k Sel:>•'! Tiırk Ano
nim ,sirkrtinin hlsecbrbı umı..eni lJe. 
7.ı<ini Gi8tıı:la y..ıılı maddeler! me. 
c.kere rtm•k ~ 19'13 iloiınclk>lmı
....., 16 ına cumart.sı ıünü ....t .,... 
<b ş!r'ketiıo ~lkt~.at.W met•kı-z!ndıe 
k\.W.nd• Wphınt:.v• doıvot ey'J<,!'iz, 

l.cıare M edi si 

ltlJZNA.'llE: 

111ak.tle : - Ş.l'l<etin fe,iı >"e tas!iye 
Loc mum olup olır.-tdllı 

Melde 2 - Ta&l!y• kal'l!Tı ver;:ditl 
lolııdıird• ıı.r ""Y"' mütee.ddit ı...fiye 
motlWt'\."1'Ul1ı U:11inile --UCrot ve sa!f&hi. 
~loorinuı tesbiti. 

Bo:Y<~ u Dördlil:cü SWh Hultul< 
Hılltimlıi~ uı1ııo · 
Abd~~r Ht:mt ta.rafulldlr.. ~ 

A ! Rıuap vuı ıay..oi için a.çıl4ıı cta
vanm -ıce.ındıe: Fuiköy Avukat 
~ Vrrerle:.ı. z.ci e: sO'ı<ak. 33 No. da 
n ~kim Ali Ru.ly.ı. S')'ni llCb"es-tc mu
km bıııbası AMüJ<<dr fülrııbıao va.
~ t.ıy;,ı .-cıım.:o .:dllju llAn oıınur. 

ZA lı'i - Eyüp :ı ilfus ınomur'kığun 
4n a:dığım JJÜfus hüviyet cüzdaın1o. 

mı k .. ~tıc·t'ti..'ll. Ye~lni a!acağımd'an 
z.;..ıyF:o hi.ı.t.;.mü yok'Jur. 

Z.yreıt çı,ı;h Oclwllıır sokak No. 
13, 332 dr•ğurr.lu Rit<t otjıu. 

Atım.et Bt:'gen 

ZA "ili - Bdtu'<'Öy nillus manurlu. 
tundan aııttım hü-viy.t ciizdııaıırn ~ 
7ine Bak.ı:.-~Oy A:!k«W.ıt &ubd)1nden 
a.ldııiım t<r!ıl1ş ı,,ııı.,imıı -; .tt;.m. 
Yen.lcr-0i a:ı:ı.oatımc1an OS:tilerin lıilk· 

mil r<A<tur. 
Alutı.anem oiıl:ı RIU Tomori Ulll 

VERiA C A. I.'" llnbk t,Mt L.11 ıoe Aclet it liralık 1, ... ı. . . .... I.•· ut .. 
•• 111. ..... • . ..... . 

.. • 111 • ..... • ı•. . • . Uet • 
DİKKAT: Hesaplannddıi paralar bir Hne içinde 50 lira

d an qağı dilşrniYenlere J.lua miye çıktltı tUdnde ?O 20 fazla. 
sile verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa 11 mart 11 Haziran 11 
Eylul •e 11 Birinciklnun tariJa !erinde çekilMektir. 

lstanbul YUkcüler Cemiyetinden: 
C•mlyelimıızin ,-:·ile aleli>de urn.ı>m beyti• 23 BlrincikAmın 1942 ç•ıaml:Hı 

g(ınU iç1•mu• dllvet olurum- da Alonb <k .. ı·'v•t hAiıl olm•d1ğıııdaiı m..ık(lr 
içl;ma ın 30 Birincikdm.n 11142 çar~'lllxı gUnü .ant °"" tallki ve sut onden on 
ıı. lllıdıtr «yla-in ksbulüne dev:m: •<!ilm.,,i muvı!i< göıii.lmüş'(IT. Asli ızQ.. 
bnrı. tayin <>iuıııın gUn ve ..utte toplamcak <>lan umumi beyet. ve Y"llı.lac<lt 
~ ~nıklerl içi,, Siı~ecide Ynlı kü!;l<il cadd<sindc MiUl.ıu>~l!u hııııımdal.i 
~et rn.t-.k:c.ı.lne gelmıc.lt·ri ricı o:u.our 

RUZNAME: 1 - İda•• hcyetlain p 1m~ l'liponı, Z - Heoap müf..ttıı!eı•
ıııl.a raporu, 3 - l!HJ -...,ı ııoı.tçc ve Jt.:trosumın kabulü, 4 - Aa.anıın tdd;!'k
ri, 5 - İdo.-ıe heo"~ti aza:!ar:mın müddetle ıjnl bitirtn nlflı içl1 seçim yıapıhnaın. 

lstanbul Kasaplar Cemiyetinden: 

btaııbui ~ Yeclincl Hu'kuk lı4 ( 
lrimlillnd- 9'~2/424 1 f b 1 &.~ :ist.vri.nin, Kıurtuluş<la Ku-

1 

s an u 
yllOUS <A<aiW!a 3C>/2 numara.On !Jara 
Jlımlıos aı!~Jıme; M . a1eyiı Boyııcı kö 
,7\lnde muiaarrıf o)ciuğu aroıııJart eoo 
llira bedel ~·lnde dm:ac>YI' satını>. 
y.,, vnad v« bu hü.<;usda srt:ı:, se.necii & 
:rapıJ.crı.ğı ıı...ıde jilmdiye bdar muıı.

mclei !~iyai yapı!ıı-. IQiı> tııkn.. 
re ae:m,<ligindm lılriliSle iıi>u gııcyrl 
D'...,,,'kuilün takririn! ,~. ka-al' 
v .. - bakkm.:la. a.çlljjı ciow<le.n 
dk>layı; dava 111r2uha.l .ureli M. aley
bio adrestmn rr.cÇhtJliyetine b'<-ı 

bir •Y mUd&tle lltmen tebliğ cdilır.iş 
v. mıo:,,JcQr rnüd'.M zrtındıa biç bir 
milraoont v.alti olmdı~ davacı 

gili\ ~1 isteı11iş o )ınr~1a: w.-ah1te.. 
:men.in 2 Şt.~ U43 s,,,, giınü ooat 
10.3<> dtt icra-·J'lO ki>ı"&r verilırılş oldtu· 
tınıdan mU<1YYen gün ve saatte Y• 
ıı.'8le!M V<.,,. tarJfU'l<'J'dan v.ro> göo • 
de1'md< S\lrelil e metı.koıneclco lı<ıızır 

bl.6unmflnaz aksi h:sldc muhak~tl"enin 
to.Ysbtr..ız.:.~ Ct"reyan cÇeccg:ııe 'karar 
wnl~ cJduğu tebli~ rooa.c.mına ~ 
im olmıılt u~ .. r· r.füı ohım.-. C775ll) 

Cemiy..::ma;n 912 yıh marıı.rlat ve hesabatımn t.C<~ti için 23/12/942 
çarı<ımlıa günü tophınnı"'91 ~. edilen umwrı! h•yet lçtimaıııdıı ekeaı;yeı h,nı 
olimdiğından ikinci tr.PJt;ntınıa 28/12/942 pauı...,sl ll'(lnü "''' 10 d.ı:n 12 ye bı-

Leva"' z ı m Amı·rıı·gvı•nden ver'ılen Asker·ı Kıtaat lla"'nları J';::r~a 1~;":ı!~·~~~·v~~= :!ro:: =~ ~:.,~.~f~~ giln v~ sıa.ı.ttemc..;bah-ı d"bil.inde cerrbyet b!Jıasınd'll bul.unm,L.ı1·1 Han olunur 
RUZNAMJ:i Mİ)7.AKERAT: 1 -İdare heye\ınin ça.Mşm:ı raporu, 2 -

------------ ---•••••• lics.ıp müfett!~:crinln raporu, 8 - 1943 bütç~ ve ka.drost.'llun kıabulü, 4 - A· 
Aş:ığıda yazılı mevadm p;ı.zarl ıkla ei<silıtmeleri hizalarıoıd.ı yazılı gün, saat ve mahal]llrdek> 

satın al:ma komisyoııı.nnda yapıla enktır. Taliplel'1n belU vakitlerde ait olduğu 'komisyonlarda 

ııskeıi """'" lddlf'..:ri, 5 - İdure ıı,,y,,t;nı..., mO<l<f.elilerlni brurcn nıstı iç.in ı;,çlm yapıl 
mıı.sı, 6 - He9Qp mfü-akıiplerinln S<Qilrreııl. 

bulun-

maları. 

dNSİ 

İncir muhtellf tip ve 
No. lard• 
Sığır eti 
Odun 

Muhtel'! na'kliyM. 
Odun 
Sığır eti 
Sığır eti 
Sığır eti 
Stğı.r eti 
Sığır eti 
Odu-ı> 

Miktarı 
Klo 

1,000,000 

1.000.000 
2,000,000 
1,000,000 

38,000 
20,000 
36,000 
45,000 
30,000 

300,000 

' 

Tutarı 

1,065,00V 
50,000 
60,000 
60,000 
60,000 
38,000 
2-0,000 
36,000 
45,000 

12,000 

Taminatı 

Lira 

8500 
7500 
8000 
5700 
aooo 
5400 
6750 

• 900 

İhale gün, saat ve m•halli 

30/12/942 
28/12/942 
29/12/942 
30/12/942 
29/12/942 
28/12/942 
28/12/942 
28/12/942 
211/12/942 
25/12/942 
28/12/942 

14 İzm·ı· Lv. amirliği 
15 Halıcıoğlu 

15,30 Eı'Zurum 
15,30 Erzurum 
15 Eı'Z'Urum 

11,30 Çsnakıkale 
12 Çanakkale 
13 Çan>-k"1<le 
10 Çanakka' e 
15 İnegöl 
15 Ardahan 

(1898 - 2499) _______ __:_ ________ .. \ 
SÜMER BANK 1 

* Furoo b<-nıııin <l<J><ıtiU Y.>ı>hr;'.aco~<tır Pamrlıt<la <l<mi1rnei 4/1/9.ı~ pazarte 
si günü ~ l•l d c.-Ç'.ntıaV..tale .S:<eri sat:"l a~IT'D lloı.mkqon.unıdtı yl(pılaroı .. ctır. 
istdD:tJ<',f\n tes:ninr-ta.aı·He belli yer-;ıt!:e krm;.~ywıa Jmteıf'r.i. Kesif ve tıartılclmıt· 
si Ctı•nisyc>ndı görüilr (]890 - 2491) 

YERLİ MALLAR PAZARLARI * . 
1'.'l.ütc:.3hhit. :ru11nı. v..: hesab1na ~ • .576 ki'n aırı ~ .. ıbunlu ki.J:,t'!e pnızarıhkla sat•n 

Müessesesi Müdürlüğünden: ı olumc:ıtolır İhaı~e» 29/12/942 scJt gUnll m:ı.t 16 dn ArC<:ı.r•d~ M. M V. 3 N'( 
~ ~atıın. alma ka.'Tli~yurıunda yap·Jllcak..ır. T ahmin bedleıJ:ıL 435,613 uı\.. kaıt.1 ! k-

i mıin'eJ 4Z342 nim ıJ Jturuıştuq. lt'thipterin bel!; vak.itte komisyon:ı gdınelcr•. 
(]962 - 2483) Mağazalar için 

Satış M emurları Alınacak 
f.;toı>lml h"'lci maı}au!tr>mız.lo m ünhai """'111 100 li.-.cy-e bda tı<r<tli 

&atış mtmu.rh.Jık::arı için me,ğa.z.ul.arımııxlb. uzun müdd.et saııe mcrrtucluğ'ıu 
y.apaı-ak reyyon id2re etm!.ı bul\lnankr eDılllil.C'~tır. 

Askt-rJjk hiz-n<tdri ifı etmiş ol!l'e.k Ş3.rttı.r. 
btclôle.-'n aş::.g>da )'l1cl: veııi:<ılorla 30/12.'942 ı..-11..,,., 'kadar &ılL."'fl> 

ıımwnmdıı K:ıa•·coığlu ı-ır.do M\l.,.,...,_. 7.a< i~Jeri Şe11.iğın. müracaat et

meleri lezıımdl!'. 
l - N~ bllv'y<( ei)zc!am. 
2 - .A,dt_,·rl ik vesiltası 

3 - Toh9il • 
• - Hmnet k~. 
!I - Ve-sika fotoğı13.fl'. 

+ 
Marııı.0<ta biı· pa"Y<>n inş"5ı p3.!a f rcı.. d<5'11mey kaını~r. İ.tıalcsi 29/ 

l2/IH2 s.lı gürn1 "2ıı.t 16 dn ~r~<ıntıdt. M M. V. 4 No. I\> >atın alrro loorrJıs:yo
mııOOa J"l<l>l'ac:Khr. Keşi! be:i.,:! H4,030 lira 85 kuruş, ilk terr.aı .. tı 84:52 li~ 
Tal~cıin bel!i va.kitte komis;uıa ge!rndci. (]894 - 2495) 

* Bche.r küoisuna. ıo liar fiyat tah,11in c&U~-..nı~oo ..kilo şaplı tciıGt-lc i!ıt kll~u 
m 18 lira t.ınm•n edilen 1500 \do kı'<>mlu klısele p.mı.ıi:lcl<> satın &maca6-tıT. 
İhafcs! 29/12/9'12 giınü "33\ 15 de Ankar•cia M. M, V. 3 No, hı eatm ııJmo 
Jo:::mtsyooıı.rr.da y:ı.pLacaktır. Hepsinin t.ahm~n bt'deli 42,000 lira kat•ı teminı_tl 

6300 lire.rl.rr'. Talip!erin belli veı:r:ttc kıJn:isyona gı·lrr.~n. (1978 - 2479) 

* Beher tonllna 40 lira tahm'n edilen 500 · 1000 ton dolaınit 
nümllncsi evooiında olmak ücore pazarlıkla satın alııuıcıtktır. 1-
tıalesi 28/12/942 pazartes. günü saat 15 de Ankarada M. M. V. 2 No. 
lu satın alma komisyonunda yapılacaktır. Ayrı ayrı taliplere de iha
le edileb lir, Kat'i temir.atı 6000 liradır. Taliplerin belli vaktte ko-
misyona gelmeleri. (1986 - 24a7) 

* 200 : 300 FtreHk 200 adet galvanizli bcnz:n bıdonu pazarlık-
la satın alınacaktır. İhalesi 28/ 12/942 pazartesi günü saat 15 de 
Ankarada M. M. V. 2 No. lu satın alına komisyor.uında yapıfacaktrr. 

Küçtik bdonların beherinin tahmin fiyatı 75, biiıyiik boyların 90 li
Nıdır. Taliplerin verebilecekleri büyük veya ıküçük lb"donlar için 
kat't tem'natlarile belli vakitte komsyona gelmeleri. (1893 - 2494) 

* 160 adet köhne halk tipi seme r pazarlıkla satılacaktır. Şartna-

mesi kom·ııyonda ve semerler sahra· harp m alu-me deposunda gö
:Uleb'1ic-. İhalesi 211/12/942 pazarte si günü saat 10 d a yapılacağındı>n 
isteklilerin kati temlnatlarile Har biyede Yede'k Subay okut·undaki 
askeri posta 920 satınGlma kom.is yonun• müraıcaoıları. (1999-2510 

* . Bina tam• .. ettirilecektir. Pazarlıkla eksıltmesi 4/1/943 pazartesi 
günü •aat 10 da Çanakkale<le aske ri satın a'lma komisyonunda yapı· 
lac.:ktır. Keşif ve şutnamcsi komisyonda görülür. Taliplerin ·b elli 
vakitte komisyonı geolmeleri. (2001 - 2512) 

* B'na inşa ettirilecektir. Pazarlıkla eksiltmesi 4/1/943 paz:ı.rtesi 

günü saat 10,15 de Çonakkalede as kert s:l-tı.Jl .alma ikomisyontııllda 
yapılaoea~ır. Keş i f bedeli 10(}2 li"'1 75 kuruştur. Taliplerin kaıti ıemi-
natlarıle be~i vakitte komisyona gelmeleri. (2002 - 2513) 

* 300 ron odun alınacaktır. Paoza rlıkla eksiltm<sı 13/1/943 çorşam-
ba günü saat 15,45 de Çan>kkalede as'keri satın alma komisyonunda 
yapılacakur. Tahmin bedeli 7500 lira ilk teminatı 563 liı:adır. Talip-
lerin btlli vakitte komisyona gelm eleri. (2003 - 2514) 

.... 
20 ton luplJc-a il< 20 ton darı (kw- ... ..,;} peurlıkla .. tın .ıınacM:tır. Sat. 

nııı'k istıyen!.,rln nümune!erlle blrlıkte , .,. gUn İ=lt Beled;ye ](,rşl&J.Ilcla "*<rl 
...ı,,. Mm.a ıwnı;.yonurıı rrıüt'aeaatJaı·L (2000 - 25lli 

Türkiye iş Bankası 
l==KÜÇOK iCAR HESAPLAR==I 

1943 iKRAMiYE PLA N I 
Keşideler: 1 Şubat, S M• yl!I, 2 Ağustos, 1 tklncitefriıı 

Uırihlerinde 7apılır. 

_ 1943 ikramiyeleri 

( 1 adet ım Liralık :c: 1999.-
1 • .. • :c: 191.-
1 • 881 • - sss..:-
ı • ,.,, • = 777.-
1 • ... • ... ....... 
ı.w. -w.
ı »"'. :c:'44..
z. m. =SM.-

11 » m • =UZ0.-
80 » .. • = 2970.-
80 • " • = %640.-

250 » U • = SSll0.-
334 • 11 • - 3e'7 4.-

Lira 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• . 
• 
• 
• 

- ) Türkiye tı Banlıastn• par• )'llbrmalıla 7alııız para bırilıtirmiş ve 
faiz almış olmaz, ayni sııınanda talilnizi de d•nemi' olur.unuz. 

Askerlik ı ş eri 

~kta~ A>l'<:<rl; ~ ı,ubeBind<fl: 
1 
Yeni Neşriy .. ı t: 

Parlak bir istikbal 
kazanılır 

na11) 

Torcümc edeıı.: Ö~U:R. RIZA DOGIWL 
Yd. P. A;, Tgm. Hu!U-1 Gö:tlll<'n 

(2 • 932) iu 24 .ıt •:ıl'li:ııd& ııo:bani
z.e rr:ıJııccalı t·tanediği iakıd'ifdl' hM Meşhur Casru.-nt:ıı yn~ı on gü· 
;t:.nda. 1<>76 sccyııiı ~t"11l'Un maddei malı zel \'c mevıu .l.t.:t>ariylt• helüej nlak::ı· 
susu.nıa göl'e mwın.<"lc yap:kııca'lı &o hmıchraa ~ıı k1;~meUi esıeı•!\:rjr,d""n 
olunur. birkl.ir 
_ - B! r • /.0 1.!t<bnl Gtu.rmc...'<ı, ihar"J~"' .n • 

hwıb:ıl Aslzye 1 inci Ticare' ~ l vufük olır..c.ıc, her .ı•n~in her ıns.. "• 
kıtım~;ndc.11: 942/405 en bcl.ıli bc\Ş.;a. htôdıo.r. 

B u mndi i'Q~1eştı1"'mıall !ıı;in rıo 
Kfuı.arr. Kept..anQgMvnU!D sBvari.iİ. oJ. ly~.ıı Vt· ınastl ç.ı>31T':ııl!ı? 

Quı~u ş·.·t~öy ~ muuına. bai}ı TLrk Bu eserin erı büyük kt,>1:-rcti bu-,u 
sancağını nı:ı.vi 44. - C·l rik.U.."ll ton·luk ölf-en.-n& ;ç\n·, v~it. k""'b4.·tnle)'~ lut
Göıh.u n:.~törUırU..in 1/11/942 1aı ihmde 0lım bır.ai:mrur.esıdır. 
B11<gız l·ımanmclı hur&G~ müheyya AıfaıtiBşımu. Ömer R= ~ 
iten mcz!kür motöt'dt: ç.Hıau yangın 6i!is bir i1~d.c ile 'lt't'OJ;ne .;:;!;n:AAir. 
dolayıi:ıı:,. tar.'ııi.n\ C..:'Urı.an raporun a,.. 1 &cnn dk,uı,yu...ıu.Parırnız.a b.ıra.re(~ 
ımma. \kaptan Kfızırn Kapbno~u ta l~~iyc t.'<İt•riz. ~atı 75 kıuru.şlur. Htt 
r<ııfır.Glln .sti<W ıle talep edilmclde rno k>taı><;ıdh o.raytruz. 
tördııı: n1otör ve yük ·ilf' altııkall ve bu I _..;.;...;._...;. ________ _ 

1 

~IWtbl: .t4. 1 L ~ t. J. C~- • ... , 

itten ızar8C"lı heıı.(t-si11 raportı.ma.hna.cağl 
Direlıtiiıiı: Cevdet l\a ı :ı b ilgı n 

ğı 28/12/942 pıı•.rtul ıamı 90at 10,30

1 
da !tnilikcmA'de tıııız ır buımalbilcceg_i Jbsıldığı yer: •SON 
Alan uluııuT. (7150) TELGRAF. matbaası 

120.000 o;det a..r;ıb-\ ttMc:erlok parmo;ı. beheri 25 it.uru~ln p~aaı.·~ fi.tla &.'\' r.ıı 
e!!ıımeoo«ır. İhol i 29/IZ/ 9'12 oal.ı gOIJil·saat 15 de Amcvıa<i> M. 1'1. V. ~ No. 
l u satın alı:ına konti.syonuoda ye.pılecakbT. P a.rça Parte. d.ı ih::.lc edı:cbilı:.r. İs· 
·tı.~:l&rin it~ ecı,.~j·eQ, milk.tw ıJ.zcr:ztden Gt'i kml.nt:ıhıri.e bciı. va.ri..ilte 
k"'niı>yo.na gelrr.deı·i, ( 1962 - 2314) 

* 500 ton odun 11<-lı zad-a tkııi.'1nı•Y• lron:muf(ur. ı:ı..,ı..i 29/12/942 z.,ı. 
(tinü saıat 16 da B[zyükçeiunece H.ıeı-e köyiinıde askeri ~at;n ıU1n3 ıkoı.n1e:..Q'ı.>
nwıxla 1•;pıl..ca1<t; . 1dımln bedem 20,-000 t.<'a il;c teır.tn&tı 1500 Lı·a.:ı.:r. Ta.ip
lerin kanuni ve::ıita:ırie tek+~i ı:nek:tup?ıarın1 ihale aa.t.:.ndeo bit• saıat evvel korr.ı:s-
yoncı vem.tle<i. (1 927 - 2255) 

* 60 ton sığır eli el.ınacııılk\ır, p..z,.ılıkl• e."tsillımesi 8/1/043 &'(inil sıtat !~ de 
Anlwrada M. M. V. Bir No. )u S•'lıın alma komısycmood. 7apl!ıııc..ıtlıı'. Tahmia 
bedeli 35,0GO )~ra kat"! teminatı ~250 .'\cadl.r. Ta!ip!er•n "·li v~~ıt.!e itcwni.sy0o 
"" gclmeJeri. (1948 - 2333) 

* Marangozhane, depo, er ve lda re pavyonları yapt ı-ılartktır. Pa· 
zarlıkla eksiltmelerö Z4/12/942 perşembe günü saat 11 de Çanak J!e· 
de askeri f;a\ın a.lma Jı.omisyonun da yapı'acaktır. Kcı;if ve şartna
meleri Joo,mıı;yonda görülü Taliplerin tck'I! <decr.klerı f'at üze!'..,. 
den kati teminatlarile bcıllı vakitte Jı:omisyona gelrr.eleri. 

(2004 - 2515) 
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