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''Bütün Fransız kuvvetlerinin 
toplanması tahakkuk 

edecek bir gaye haline geldi,,/ 

Tahsilat miktarı memnuniyeti mucip dereGede 
.. -
Odemiyenlerin ça hştlrllması talimatnamesi bu g ün lE rc!e 
çıkıyor. Ya .nız t v ıelk i gün ls t anbulda 5 m ıı on ı. ra 
ya tırı l dı. itiraz n .ahiyetindc!ki muracaatlar beyhudedir 

~-~.~--"'"""-~~~-
~~ "$:- Ankara, 29 (İkdam muhahi-

~· ".;i ~ General J 1 R O rin<l"'1) - Memleketin her tara· 
fır.dan gelen haıb<!rler, varlık 
vergisi mıi!kelleflerinin her güın 
artan bir kesafette şubelere ve 
mal sandıklarına müracaat ede 
rek i>orçlarını seve seve ödedik 
lel'inj göstermektedir. Bu vazi· 
yet v~ şim<liye kadar yatırılmış 
olan ml;ı.tar lar maliye mahafi • 
lir.de <!erin bir memnuniyetle 
karşılanmıştır. Mükdlciler broç 
larıni nakten tewiye etmekte ve 
pek az kimseler gayııi menkulle
rini t,iistemnek suretiyle tediye
ye devam etmı>ktedıirler. 15 giiı:.
liik müddetin sona ereceği şu 
gü nlerde şubelere v3kıi olan mü 
racaatlar i1k günlere nazaran 
çok faı.lala.şmııştır. 

ri ödeMeğe dün de devam etmiş
lerdir. Yalnız evvelki gün öde
nen ıni.ktar 5,111,984 lıirayı bul· 
mUŞ"tllr. 

ilk hafta içinde yüzde bir, iltind 
hafta ıçin<l<? yüzde ilki zamJa Ö• 
denecektir. 

,,.., 
. t 

• 

Fransa da ___ , ___ _ 
Çok mühim 
Hareketler 
Bekleniyor 

---·---
Alman.ar b :r çok 
Fransızı h apsett i 
mühi m t ea h .şcj 

gru pl a r ı t utu.du 

Yı1b~ı tatili mfu:asel:ıetiyle 
normal şekilde verıgi ödeme müd 
de tinin han~ gü•n sona ereceği
ni bugün Defterdm-Jık kafi o • 
larak ~t edeıcektdr. Normal 
ödeme gününder. st>nıra vergiler 

Vilayetin bir izah ı 

D2fteniarlığa hergün yii21eroe 
kişi müracaat ederek vergiler 
hakkında yeni bir karar olup 
olmadığını sormaktadırlar. Bı: 
hususta vilayet makamı nam•na 

(Devamı 3 üncü say{ada) 

General .Katru, Afrib da yem ku mlan Frıııısuı Lejiyonelerinl ıtef tiş ederken 
Nevyork, 29 (A.A.) - Fran-

sanın vaziyeti hakkında N-ev· 
york llerald Tribu.n'de mütaie
alar y\iTüten bin•başı Fielcımg, 

Diğer tarnftan wrgi mükelle
fiyetlerini ) ~rine getiremeyen • 
lerin ne şekilde çalıştırılaca.kla
rı hı>kkındaıki tali:nıatnıı.ıne Ve· 
killer Heyeti tarafından tetkik 
edilmektedir. Bu.günlerde kES
-bi kat'iyyc!t edecektir .. 

Fransızlar arasında 
Milıf birlik noksanı 

Bir millet için en büyiik 
kuuuet milli birlik ue 
bu milli birliği kuran ue 
ya~atan da Milli ŞePtir. 
Biz. Türkler, her iJıisine 
birden sahip. olJuğrımıu 
için ne kadar sevinsek 
ve iftihar etıelr hôkln· 
mndır. · 

Yazan: ABiDiN DAVER 

ramıayı, lıu harpte felô· 
ketten felakete uğratan 
en miilı<ım im:ilin, Fran· 

aız millet inin, •milli b :rlik• de
ııilen büyük man<!vi kudretten 
mahrum bulunuşu olduğu ıırtı.k 
açıkça anlaş lm~ Fransız 
orduları; uçak veya tank az:lı· 
tından ziyade milli b"'rlik yok
hı "n n ıl an çökmüş; Magiııot baıt· 
tJ Alman alıır toplarının · ateşin
dcu ,.~ a<ıe milli bırlik olmama· 
sından yıkılmış!, r. Mihver dev· 
]etleriyle mütareke yap.lu iken 
de, mütareke yapıldıktan som:a 
da, milli birl'. k yoklniu kendini 
&'iistermiştir, 

Fransada miffi birJı"k olmadığı 
.,öi • daha doğrusu m"Ui bidik 
olnıad .ğı için • Fransn m•lletini 
ar~asından sürükleyecek kud· 
r etli bir m"lli şef de ç•kmamış
iır. Harıpten evvelki banş yılla
rında par!> kavgaları içinde tam 
b! r ı:tnar§i manzarası arzeden 
Fransa, ha"J> içinde de birleşe
medigi gibi bozgundan sonra da 
birle~mem.işt'r. 
Frıınsanm ba1ma geçen tef· 

Jer de bir ni'Hi birlik viicııda 
' getirmeğe muvaffak olamamış-

lardır. 

Alman işgali altındaki F ran
sayı da l ı esnba katarsanız müta· 
rekcı!eu sonra üç Fransa He kar 
şılaşm ş olursunuz. Bu üç Fran· 
aa bi birinden ayrı, birbirine z t , 

' ha•tıa i:ıirb rine düşmandılar. Bu 
üç F ransa, maddi ve manevi bir 
boğuşma içinde b rbirleriyle uğ. 
rnşıp dururlarken gönün ~ir'. n. 
de Amiral Darlan .Aıncrilıal ı
ıı d a anlaşarak dördüncü bir 
l•' ansa daha yaratiı.Bu karışıklık 
iç· nde Alman orduları, Fransa
nın 'şgal edilmemiş loısmıru isti
la cıtıler. Vichy Ftans11sı ve Ma· 
reşal P etain Almanyan.n emri 
altın9 g"r>diler. Mil~·arlar"a 
frank ve senelerce emek sarfiyle 
vücuda getirlmiş olan o muhte· 
şem Fransız donanması esraren. 
giz bir şekilde intihar ~iti. 

Bu anlaşılmaz badiselcrden 
sonra, Avrupada. Alman i~gali 
akmdaki Fransayı bir tarafa bı· 
rakahın. J\liitefiklerle beraber 
Mihveı•e karşı harp eden F.ran. 
~1.11 birl~i ve .Frıuısa 

CI>evıum a üncü IQfada) 

Bir habere göre Dögol Fransız 
Afrikası yüksek komiseri o ·uyor 

~~~~~~~~~-·· 

şöyle yazıyor: 
Bütün tarihin en büyük girzli 

l:ıareketinin başladığ>na şahi.t o
Jacağ.mrz .günün a~ fesınde bu.
hın makta olduğumuz muhte
meldir. Bu hareket ,şimdiki va· 

Şehrimizdeki tahsiUit 
lstanbuldaıki varlık saıhipleri 

!kendileııiııc tarhedilen 'Veq:i~e-

kayi dolaıyı·siy l;, nefsi Frar.sada r·--!!'!'!!!!!'!'!!!""""!'!!O'-. ...... !!!!!!!!i!!!'!!!!!!!!!!• 
"'llkua gelecektir. .. 

J iro • ı ögol mllAkatı ltlr balta içinde 
oluyor • Peten J. ronun hiçbir ıalAb iyetl 
otmadıtım bild r eli • 1 raırsız SomaltıJ 

.=~~~~) -'=:1~:a bnp~~::"b~~ ~ 1 

Fransada tevkifler ve muhalef~t .

1 
Nevyork, 29 (A.A.) - Uni· 

ted Press: Yeni Meclis Amenıtanın Şark 111hiller inde bh cemi kumpanyasının 28 dakika
da denize indirilen ve serf halinde yapılıuı dört dcstroyel' 

!Almanlar ·15 gemi ve 
1 destroyer batırdı 

'&<>I rad70 ile 1aydı. iı c!rnıeıı. FraJı- f mını bir ar~• toıııayabllmit. iiııemll ı 
ada lesllin.l:ret, dlkta~rJüJı ve lda...' askui kuvvet.ıerı asalı.. ilminde ..,L 
__,_ a ' M ?e W eRD Md1- IDU&. topra.klarumz:a .t. birJlii femi11 
seıerin klSaOD. t.ar•bceslnı yaptıktan ve. m ukav t mel J.ct:killerlnbl idarestnl 

Fraıısı.ı pyretinln lstlk-ametlni te.. Bunwıla bera.ber, wert Jıidlsele· 

-·-
Mart başında 
toplanacak ıocmra ' öyle devam etmlş11r:- j başarabilmiştir. 

mln ~. ldore ve İnuvdıkaten Fran- rfıı cidlşl leVV"li miltt.fllı ordulan 
ııaıım aıııumJ ın<ınta.atıertni temsil 
için kıırulan milli komite, ~avaş ,... (Devamı 3 üncü sayfada) 

Fransada Almanlara ka.l'Şl mu· ı 
k:ıvemet gittikçe daha şiddeıtlen 
merl:t~dir. Toulou<ıe, Nice ve T<>- ı ) 
ı.ı:Jon radyolan Paris çevresinde \ 
150 lti§inin tevkif edildtğin i ıtıil· ı 
diriyor. 250 kilo iT.ifiliik madde · 
siyle 6500 yangııı ktm<la,ğı, 150 
kilo kimyevt madde ve 95 OOI!lr , 

(Devamı 3 üncii sayfada ) 

·sovyetler Dört Koldan Rostof 
Şehrine Doğru Yürüyor 

-·-
Mec is bugün 

Yılbaşı 

tatili yepaca'k 

lngilizler de Alman iaşe ve 
petrol gemilerini batırdı!a·r 

Ankara 29 (İkdam muh:ı.!ıiıin
d'en) - Büyük Millet Meclisi ya· 

Berlin, 29 (A.A.) - Alman or- 1 
dulan başkıınıaıııdanlıığı.:.ın ıhusu- ç • • h 
si tebliği : 

lngiltereden hareketle cenu· 1 n 1 n a r p 
~~~~~~~~~~~ -~~~-

Stalinğradın Cenub Batısında 
Kotelnikova Tamamen Cevrildi 

' ~~------~~~-ı~~----~~~~--

Romen Askarlerl Sovyetıer tarafına kaçmata başladıTı lç1n 
Hlk4mst ı .rarl ailelerine idam cezası veren lrarar kabul etil 

Moskova 29 (A.A.) - Sovyet 
Haberler Bürosunun hususi teb
liği: 

K uvvetlerimizin StaHngrad oo
sıuıbundaki taarruzkırı devam et
m ektedir. 

28 ;lkkanunda Staliagrad' cerıu
lbUllda K<:1telnikovo istik:ııınetiıı

de taarruzlarını başarı ile genişle
ten kuvvetlcnimiz 2() ila 25 kilo-

metrelik bir illlt"leme kaydetmişler 
ve ı:ı;rçok meskun mahallle6 işgal 
eylemjşlerdir. Bım!rar arası.uda 

Zavetnoe idare merkezi ile Verne
Unnoyaorskaya, Nıijne - Yabloşn.i, 
Mayorski, N a.go lni, Karamişev, 

Krainaya - Balka, Pt>pereçni, Bu
darkıa, Krilov, Ş>bı>:in, N eveilov
:ruiski, Nikolski, K isclevka, Keçe
nerki, Klçkiııe meskun ma,halleri 

ve Nevikcvski, ReJn;açaya, Ku.r
moyarski dem',ryolu durak.lan var
dır. Dört günlük ça.rpışmada kuv
vetlerimiz topyekfın 60 ila 85 ki· 
lo:ıııetre ilerlemişlerdir. 

GECE YARISI TEBLiCi 
1'.ıv>AvVa ~9 (A.A.) - Sovyet 

gece yarısı tebl iği: 

nndan ('bıııgi.ln) pazartesi giiT.üne 
kad1r yılbaşı tatil;. yapaea.ktır. 

Meeijsin pazartes'clen st>nra bir 
hafta k1da.r top~·anarak elde mev
cırt ve müzakeresi icaibeden mev•
dı çıkardJkıan sonra seçimin ye
nilenmesine karar vereceği an
laşılmaktadır. 

Yeni meclis mart başında top· 
lanııcak ve 943 muvazenei umumi
ye kanununun layi:Jıasır:ı müza
kere ile içtimalarına başlaya • 
caktır. ---·---
Belçikada ki 

Hakimler 
Grev yaptılar 

• 
Almanları n, istinr f 
Azaların tevkif 

ba doğru g dı>n bir kafile ikı gün 
denben denizaltılarımız ta.rafın· 
dan takip edilmekteydi. Derjz • 
altılarımız dün geee bu kafileye 
J<arşı müteaddit hücumlara geç 
mişt r . Topyekfuı 58,000 tıonilı1-
to tutannda 15 g~m ve ayrııca 
kafileye refakat eden gemiler • 
den bir destroyer ile ıbir Jrorve t 
ba:tmlıruşt.r. Başka 3 gemiye de 
torpil jsabetleri kayded imiştir. 

İngil z amirali k tebJ'gi 
Lonclra, 29 (A.A.) - Amiral · 

hk dairesinin tebl ği: 
Hammamet körfezinde, M. 

Oyant'ın kumandasındaki der.iz· 
altılar:mız benzin yüıklü bir ia
şe gemisine hiiıcum etmiş ve bu 
gemiyi batırmıştır. Ayni deniz· 
altınız daha sonra küç-ii.k bir 
petrol gemisine hüıaıım etmiş • 
tir. Bu gemir.in karaya otunl-uğu 
görülmüştür. 

Bu iıki düşman gemisi cenuba 
(Devanu 3 ü nc!i. sayfada) 

sonu 
gayeleri _, __ _ 
Çinliler J. po yanın 

M i.ttefı klerle 
işgalini istiyorlar 

Çunking 29 (A.A.) - Çiın Ha· 
riciye Müsteş:ısı Demeçte buluna. 
rak bilhassa şöyle demiştir: 

. Çi.nde umumiyetle hakim olan 
kanaata göre müttefiklerin Uzak 
şarktak i taarruzu gMcrk sene 
baş1ıyacaktır. 1943 yılı miittEfik
ler için bir dıönüm noktası tf§kil 
edecektir. Çi:n hir;b!< z.aman bu.. 
günkıü kadar birlik olmam:~:""' 

Çunkinıg 29 (A.A.J - Çcn res· 
mt gazetelerinin birinde, geçenler 

(Devamı 3 ilncü 5aytada) 

An karada 
lngil·z e 

Misafir 
usları 

r 

etmesi 
sebep 

greve 
oldu 

28 ilkkanunda kuvvetlerimiz 
orta Don çevrescnd,ç taarauzlaoın:ı 
genişleterek Çetkogo şehir ve de
miryol durağı ile Pass:ukov, Ka
linov, vısoçanov, Rudogo, Pros
yc:ıni, Kriskoe, Ternovi meskiın 
mahallerini ele geçirm'§le,dir. 

~-- .:;, .. :d cen 0ıp batısında kuV· Ankara 29 (R:ıdyo gazetesi) -
vetler:miz 20 ila 25 'ki!ometre MüSl>k•l Belçika ajansı Belçika 
kadar ilerlemişler ve bin;ok mes- hakimlerin."n on gündentıeri grev 

Yoksul üniversite 
gençlerine yardım 

~~~~~-~- ... ı~-.....;;......~~-
' 

Meclis re·s:ni, Başvekili ve Hariciye Vekilin 
ziyarett ~n sonra Ata türkün man.:. vi 

huzurund a e ğ i ldiler 

] kfın maha!'.el'i almışl-al'Cbr. halinde oklu.klarmı bildirmiştir. 
KOTELNİKOVSKt GEÇİLDİ Bu grev B<üksel istinaf mahke-

Mosko\"a 29 (A.A.) - Kızılor· mes: azasının tevk.ifi üzerine baş· 
du KoıelnLkovsk:yi geçmiş ve Sta- lamıştır. İstinaf mahkemesi Al· 
Jinıgradın cenup batısı.cıda 90 mil man işgal kuvvetleri komutanının 

Talebe Biri ği, Kız Lisesinde yck.,ul 
Üniversitelilere yemek dağ ıtacak, 
B evazıtta ucuz lokanta c: ç cak 

mesafede bulunan b:u d·cmiryollar hoşuna gitmeyen bir karar ver:ıniş, Üniversite T_aleb. c B0irLiği. y_ok_ • ı 
b·ıku k ..-. bu11un Üzerine hakimler tevkif Ü l:il Ankara 29 (A.A.) _,_ Büyük Numan Menemencioğluıyu zlyare\ dütğümün ü ı vve u,satmı•""" öt>l nivers.ite erın ı aşeso >Ç•n , 

KotelnikovSki dolaylarllı<lakıi köy- edilmiş ve bunu mütea.kıp tü- esaslı teşcl:ıbüslere girişmiştir. İlk 
Miıllet Meclisinin mrufiri olarak: eylemişlerdir tl . tün Belçika hak.imleri grev ilan .

1 ....ıı..rim;zde bulunmakta olan İıı· ôCLE YEMEGl Je-rin hepsi Sovye erın elindedir. olarak Kızı'.ay Cemiyeti ı e müz•· 
~"' • d ı l'd Buonlardan h:ri şehirden ancak etmiştir. kerelere givlşen Talebe Birliği bıa· 
giliz Pa.r~amento azasun am 

0 
Ankara 29 (A.A.) - Büyük dört ln>Çuk milJik mesafededix. 1918 şııbatınd.ı Belç'ka hiı.kJm· e<ı neticeler elde etmiştir. Ş'mdililio 

Savıot ile M. J. Lawson S<"rym- Millet Meclisiırıln misıııfi.ri ola.rak Sovyet kıtaları Stal'ngrad önün- leri yine grev yapmışlardı. yoksul talebeye İstanbul Kız lisesi 
geour • Wadabriru buıgün öğle- şehrimizde bulunmakta ol:ın İn· dek; kapah içince kalan 300,()()/\ iV O S k OV8 f". fÇimiz salonlarında bedava yemek verile-
den örıce 11,15 de Büyıük Millet giliz parlameııtosuaıa mensup me- ki 'den mu" rekkep 22 Almllıl tü- cektı"ı·. Bu yamek'-rden faydalan- ı 

ı b d ı Ankara 29 (İkdam muhabic.in· '"" "' Meıc sin>d,eki makamlarında Bü· (bus ar şerefi.ne uıgün An• 0 u meninin etra'fındakı çem'heri k•· l mak iste.\•eeekler Talebe Birlıiğine 
.. k M"ll 1 M ı· · nA· · Albdu"'l- kulühünde Büyük Millet Meclisi den) - Moskova Büyük E ç'miz 

yu ı e ec ıs; ""ısı . . patmaktadır. Cevad Açıkalın buıgün Hariciye müracaat derek adlarını y>azdua· 
halik Ren.dayı ve onu takiben Horkiye Encümeni Reisı Muza!· Londra 29 (A.A.) - Ruslar, caklardıı·. Ayrıca, cemivet Bey, a· 

'· d ·ı Vekili Numan Menemencioğlu ta-

Üniversitelile<e ucuz fiyatla ye
mek vermeği kararlGştırmıştır. 
Açı laoak lakanta i~~n yapılan te
şebbüsler bugüulerde neıicelenc· 
ceUir. 

Verilen mahinıata göre Talebe 
Bi.rliğıi Ce!miyet; Üniversiteliler~ 
ucuz defter de dağıtacaktJr. 

Üniversite Talebe BirHğinin 16 
kanunusan;de Emınü"ü Ha1kevıu 
de bir konser vereceği hild!ril· 

11 '><I ğ) B•<:"VP\dl !'»ıkrü S,.J"aç· Ieı· GökGI' •ıırawn an b,ir ög c ye- zıtta 'oı·r ver kır"layar•k bütüıı ,.,... ün .. r d ) 'De 3 ün .. ~fad ) rafından kabul edilmişi;,. J 8 .Wlu.vu.. ıı.~ de HarıcW<' Vek'1ili".· __ ~!!'De~v~a~mı~!a~·;:,c::;1t~sa:::ı,Y.:.:a:::•~---...:..::::.::v.:•::mı::....::....::::.:.cu:....:~::a.:.#=::•:._..:.....;;;.. ____________________ ________ __________ _ mektedir. 
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ITTiHATCILAR 
l laıan: ZIYA ŞAKIR No. ~6 1 

SEHiR!5 
iDavaları 

4 .. 
uncu Yıla •• 

Bu harbe de İkinci Cihan 
harbi d')'oruz. Ge~kte ise 

harp «]enler dünyanın yine 6 bü· 
yü.k devletidir; Amerika, İngilte
re, Almanya, Rusya, ltalyıa ve Ja
ponya. Yani, düny•nı.ıı başına bu 
kızılca kı)"'rrcti koraran o her 
zamanki (Yedi düvelıdir, amma, 

girerken •• 
Yasanı HAYRI MUHIDDl"fl' 

ESkl Acem şah.ııım saraymdaıı 
dıiişen meşhur keseı- glbi ... 

Belediyeden 
500 memur 
karnesi çalındı 

oı.s T>OLrrrK; 
Afrikada 

Fransızlar •• 

-------Sclıi.rıikten ge".cn Hareket ordu· 
ıu, büyük bir oürat ve muvaffa. 
kıyetle mürte.:Jeri tepeledi. Sut
tan H:ınıid de, nih:ry<t korkttııJU· 
na ~rayarak sa.tana! maJcaanın
dan is.kat edıldi. Böylece, teh ioke 
geçmiş .•. Scnelerdenberi büyük 
bir sabırsızl;kla saJtanat oolıctini 
bekleyen velialıd Reşad efendi de 
artık murad:.ıa ermi!§ti, 

İzmir mebusu Aristicli paşa . 
Bunlar da Dolmabahçe sarayı.. 

na gıJecekıer, veı.ıalıt Reşad efen.
diye müşterek mecli.<in .kararını 
tebliğ eaerek kenilisı~ ~tanat 
ru..ıkwnına cü.lu.sa davet edecek,. 
!erdi. 

Yine kumar 
makipeleri 

Asıl dram nerede: hiç kimse fi· 
tan şey olursa haı!b bitıe'bilecektir 
diye, şu kan selleri ortasır>da ho
nüz nazari olarak bile üınidiıı..'11 
ıtyaJ!ıııt basacak bir la§ d-.hi bula
mıyor. Onun için bu dDrdüncü 
yıl eş~inde ayağa kalkıp ferah fe. 
r.ı.h b'r dört yıla daha bakabiü
yor.ıuauz! 

Kapılar k apanarak 
G 'lDeral Jiro'nu.ıı • Glrauıl 

ya.7ıyoc-la.r • Amiral Dal'o 
lan'ııı ,yerine gcçcre.h. :.;.uııaJı Af .. 
n'"k.ad;ı Frans12, Mlaresinj eline 
aldıiı malum. General Jiro'nwt 
hayatına dıı.ir yaz lmış olanlar 

hE rkes arandı, fa· 
kat karne pak E.ti 

burunamadı kendis nin luymetlı bir asker 
olduğwıu anlatmağa kiıfıdi~. 

Büyük b•r hak kat o'mak üzere 
şunu söylıırnck. lazımdır .ki, R~ad 
efendinin salt8!13t makamına gel
e:ns~ rtt~atcılar n s:ığla..'11 dÜ§Ü· 
nen zümresini katıye.n memnun 
etmemişti. Çu ıkü yMi l>ükümd1r, 
su:ı•n Homid•n boşl:ığunu doldu
racak bir şal:.ıyet değildi. 

Fak.ıt daha bu l1eyetler meclis 
ten h!lrekot etmeden en'lcl, • o 

/ 

twhte reis vekL.j olan . (Tal.1.t 
be), .i3olu mebucu tıopçu lroJal!a
sı HaQip beyi gördü: 

1 

Çocuk Es:rgame 
Kuru rl".u nıçin 

hala susuyor? 

• içlerinden Fra<ısa bu seferki c;.. 
han haı'binin vaktinden önoe düş
müş çcıc~udur. 

Ev'l't, ka\"gaya "küçük devletler 
de kat: 1mışs• dı onlar, ~ü-phesiz, 
bu d<"Vlerdcki kulaklardan ibaret. 
tir~.er. 

Pekala amma, y.eni bir dünya 
stıtü.ko,;u uğruna dövüşüliirkıen, 
i§te, 4 üncü yıl eski. statükıoy> rah 
met okutmadı mı? 

Diğerleri mühürlc
ner.=k bu 500 

Geçen harple Şinıal Alrikaouı 
F r a a a a 'I a bağlılığını temiA 
etmİf diye aıeşbnr ofon J)fareşa( 
Liyı>tey'iıı mai) etinde ıenelerı:e 
Alı ·kada bulunarnk yetişm ş o
lan Jiro'nun isın.i hem Liyolcy'i 
hem Fransu lara göre Şimali Af
rikayı hatırlatmaktad r. Geçca 
seferki hnrpıc garp cephesinde 
A!ına.ılara esir diışen Jiro kıya. 
fetini değiştir-erek. kaçınağa m..., 
vaffak olmuşıu. 

, 
- Hemen, .Dolıı..abahçe sa- ı 

rayına kıo;;;. Veııa:iı.ai ı;ör. Mec-ı 
l.lsin karanr.ı ;:, ri re ...:i ola· 
rak Kendisine tetışır et. Cemiyet 
nam.= da kcnnısıni teb•ik etme· 
yi .,nut.ma. Hazır buılımsun. j 

Bidcaç ·gün öne• yine bu sütun
larda miJh:m bir mevzu o:arak 
sokaklarda tü~e)en kumar ma.
kinelcrinden b~sctmiş ve buma
kinele~''Il ü.zeı-bdekı cÇO'Cu!'t: Esir
gtme kurumu .. J'•f~asına s1ğ.na

rak çocı;.kların ahliı.kıını bozan, 
on•ıra ılk kum1r hasra:iığıının 
m.lttopl&rını aşılayan "kumar ma
kinelerin:n ka!tl.ır-ı.masını iSten:u.ş

tık. Bir i:.ti gün son•a bu müh:m 
mcvzua muharrir Ulunay da ga.ze
ıes:ndcki sütuınuncta ookunaraJc 
bu aletlerin Fransada un.dan kaL 
dınldıJ!ını hntı rlatm;ş ve milhim 
zararların• ışarct ctm'§ıi Fakat 
bunlara rağır..en •h lak bozan, ç<>
cuklara netiıce·i ,·ahim tzev'k has
tal.ıklen. a~layan müıcrım ck:u· 
m:ır aletleri.nin hala köşf'de 'bu· 
cakt• çocukları ve tecrü'lıesiz 
gıençieri avlamakta olıhığıınu gö· 
rüyorırz. . 

karne iotal olünacak • 

Fakat itthiıtçılar, b>r taraitan 
da mc:ımnun olu;orlardı 

·--B.ı. adam halım, selim bir ta
bıate mal 'ıttır. Kend ~ni saltanat 
ımkamma get rdığimiz için, bl. 
ziın yapacagılr'ız ~li>hat ve terak
ki namlderine müdahaleetmiy~ 
cekt r. 

Dedi. 
Hat>ip bey, yanına, meclis mu

hafız. bö ı;...0001 bir z: i!>it ve 
bir de polıı; alarak deri:ıaJ meclis 
reıst Aıluoot R.ııa beyin araıba -
Sına oınd. Sü.r'atle Dolmabah -
çe sarayıına gıttL Saray, henüz 
mecli.ı.,, kare.Tından haberdar ol 
madığı için bir en~ ve heye
canı. ,;-~e ıdi. 

Hakikati ayni şaşmazlıkla ta-
kip ~d2lim: . 

ik:Oo birde b'rbirlerine giren bu 
yedı devlet bu sefer de ne için 
dövüşüyorlar? 

Yeni bir dünyanın d'enk!iği, ye
ni bir dünya statü'kosu için. 

Yarın· Yıl 4. Harb:.ı 4 üncü ta
ze yı 11111 gir:yüruz. Şu 4 üııcü 
yıLd.ı ~il ları hayretk, şaşkın~ 
ktrı düşürımiy~ek k'.m vardır; 

Bu scferkı Cihan harbine mil
)e(ler, yıldır·m harbi ölçüsüyle 
sürüklcr.m~ler, fakat 'bu müba
rek yıcclonm döıt y11,dır oola hiç 
bir tarırfın ba'iına dii§ememiştiT. 

Evet, büvük milletler ko'ıay ko
lay nefesten düışmôyecıekler. Fa
kat, ya küe'\lk milletler, ki dünya
nın çoğunluğu onlardır, nefesle
rini kese kese çafümayaıcaldar 

mı'! 

Zavall1 küçük millet'e-r, her ye
ni yılbaşınd,, kemeri bir kanş da
ha ı;1kıyorlar. Fakat ne vakte ka
dar? 

Orruıı için 4 üncü yıhn duıası 
şudur: . 

AnJ,-aradnn Belro'yeye gönderl
i.en .rr.cmur ve mahdut gelirli va
tat>CU.,ların ôkmck kar:ne!erbden 
500 ıaueLk biı· paket Be'.ediyede 
ka)~lm~, derhal Be'.(:diye kapı· 
lan J<•patıhr.ış ve herk.esin üzeri 
araıtırılmıştır. Fakat ekmek k•r
neleıi bulunamaır.ış, bu yüzden 
mutemellere W?vziata ba.şlanma

mış:ır Bc!cd:·ye lCabeden tedbirleri 
alarak tevziau bugün başlayacak
lıır. 

Bu sefer yine öyle bir csare-1.e 
uğrayan General bulunduğu yer
den firar elnıcnin çaresini bul· 
makta gecikmem;~:;.~ Kendisi· 
nin böyle fevkalade haılerde ç.,. 
re bulması da ayrıca meziyet sa
yıJnıU:.ad r. 

Diy::ırlardı. Ve Sultıı.n Reşad.uı, \ 
kendılerine buyuk hır minetlar
lık h S9i besliyeeeğine taroamile 
emin b'(irür.üyorlard.ı, 

lht.ı.al taımamiyle ba.stırıJııp 
sükün bulmakla beraber, Dolma
bahçe saray .nda 11€ı:üz bir kor 
ku ».'! tereddüt ha-vaısı esiyord-u. 
Hatta, Ha!rip beyın dolu diııgin 
saray kap:sına dayanıp: 

~~~~~~~~WI 

Ulu Tann. sen büyük milletlere 
değıl, küçük milletlere kuvvet Ih
san et! 

Bu ırada memurlara tevzi edi
lecek karne~rin &rkaları ayrıca 

ve kAmil<:n mühürlen..,..r. böyl<>
ce çalınan 500 kam-enin muteber 
olmamasının temini muıhtemel-

.Fakat J ro"nun · mi Llyotey ile 
Şiınalı Afrikayı hatırlatt j:ı ka
dar geçen haı·ple Liyotey'iıı Şi• 
mali Afrikay. elde ıu~ması bah
sinı de taulcyeı;eklir. Üçüncü 
l.unıtıurı)ct ~, an~ası maJünt 
oldugu üzere bilhas•a bu işdeki 
mı.noaffıılu)etiı>den dolaJil g ... 
Deral Lıyol.(o> e harpten s.oııra 
maıt'<'şal ı ull>esıo. verm şti. 

Şll lıa1de yen hükürnda,r, sade
ce saitaınat sürecekti, lttfüııtçılar 
da, iıük.ümetı idare edeceklerdi. 

ult.aı. Reşadın ı:ü.lüs merıasimi. 

31 Maıt gü.r.ü İstanh•.tlıı kasıp 
ka\.~rmıya ba,.ayan suah sesleri, 
N . >anın 13 imcu gti.n.ü kesilımiş, 
(A}astafanos Y~y) e fırar 

- Çaıbu.kl Veliaht hazretlerini 
göreceğim. 

Deınes.ı de epeyce telAşı mu
cip oldu. 

V eliıııhdin başağası, H&bip be
yi .ıtiiçü.k bir s:uona aldı.. Elleri . 
ni uğuştu.ra uı,'!Uitu.ra: 

Ahmet Ihsan 
dün gömüldü 

Bugün ir heyet 
katrini 

z·yarete g diyor 

Altın Üzerinde 
oynayanla r 

dir. 

Yeni tip bir 
dolandırıcı 

eo. ltıti!ı.atçı Ayan ve Mebusa.o 
rr.ccl 61 azaları da Q,,"Ün avdet e
derek yine Ayasofya meydaruı.ı.
dax:, daırelcrine )<CrJeşmişlerdi. 

Ayın. 14 00cü s:.ba'lu Mecl si 
Mcb'usamn çtiım salonunda, A
yııı: ve mtbusa.ıun iı rleş.mcsile 

jizli bir celse akdedildi. Ayan 
rn<',lısireis SJi:paşanın brnut
l<' ından ronr .. , U•l tar.. Hamıdın 
ooı'inde ve veliaht Re;.'ld efendi
nin de sal'taı1<1t ıı.akam.na geç• 
ı ilmes ne karar verildi, 

- Efendi hazretlerine arzet • 
mck uzcre ismi alınııı:i lül<feder 
mısilllZ? 

Diye mınldandı, 
- Bolu meousu HS!ıip .. 
Cevabını aluıca başağa biraz 

ferahladı. Ve aralarındaki ko
nuşma şu suretle devama başla· 
dı: 

Rivayete göre Çocuk Es<rgeme 
Kurumu bu kumar .iletlerini yıl· 
lığı 300 liraya şuna buna kira\a
ml'Şlır. Rivayete göre bu kınnar 
makönelerı olmazsa Çocuk Esioge
me Kurumurıuıı geliri azalır ve 
ri,·nycte gorc l•İikıirr.N bu ku
marbazl•k maki.nelerini kuilan
m•k hakkını kuruıma vıerm'ştir! 

Rvayetlerm ne dcrec.,ye kadar 
doğru olduğunu b'lmiyoruz. Fa
kat biliyoruz ki. hükıimet. Çocuk . 
Esi .geme Ktı.l"\lmuna sadece para 
atı-p e§Y• veren makineler içia 
izın verm'ıştir. BJiyortliZ ki, hükii
met kuruma, bizz•t ken.dlsi kullan
mak şartile bazı hı1dar tanım.ıştır 
ve biliyo:-ıız ki, hiçbir Çocuk EsiT
geme kurumu gelir kaynağı tem:n 
etm~k içön çocukların ahlak kay-

Öhimi.ınü terhürle ha.Mr verdli1ml2 
cServttl Fi.ınfın:ıt sah•bl Ordu mebu
su Ahm•:ı iıı.san Tokgöz dün ölledeıı 
sonra D··firmeıı .. e•u.r nı .. r.ı. .... ~.uıe ı et
nedUıniştir. l\(. r~ simde jzınlt Vnlisl 
Dei rmi·ndere Nahiı·c J\liıdU.tü, birer 
den!ı ve Jand3rma kılaiı ve kala.b~ 
l.ık bir halk: klıll 1 haau bulunnı.ut· 
tur. 

Anadolu dan ge J en 
Lir tacir tam 159 l::in 
liralık altın a mış 
Dün b'r Rapdiye alıı.ı=ın fi 

yatı 2lJ liradan 30 liraya çıkm:fjtır. 
An•doludaıı bazı tac:r:erin şehri
m.ze gelerek kü;liy.etlı m•ktarda 
altın mü:baya1 ettikleri gö.rülmiur 
tür. Dün. bunlardan yalnız birin.in 
yü zelü doku.z b:n liralık al~ın sa
tuı a 1 cL.ğı tcsbıt. cd·i:miştir. 

a·r a(ı töı varlık 
vergisini fırsa t 

bile r ek 25 00 
lira d o landırdı 

Muzaffer derhal 
yal< ala n dı 2 ııya 

ma hı um oldu 

vunlar vardı. • 
Ay4n azasından ve sultan Ha

- M buyurursunuz efendim. 
Seb bi ziyaıetinız? 

- Meclisten geliyornm. Ce
miyetin merkez.ı umumisi namı 
na.., 

(Arka ı vııır) 

M .. ten, iki heyet ayJ"ıldı. Bi 

1 
rm=• lıef'!I arasında b.lıha.ssa 

mi l n eski ynverle11aıden Arifi r ------------, 
ır met paşa. KÜCUK HABY.~RJ ER 

Ayan azas.ndan ve ka.tolik ce
ma!I.• loden Aram efer.ai. 

J andarırnalık.tıın ye>ti~e, Dıraç 
meb'usu arnavut Esat paşa. 

Selank moo'uslarından ve mu
sevi mtlletindec Manuel Karasu 

1 efendi. 
Sulan Hamiıiin hal'mde karar 

verenler, çok büyük b r hata ey. 1 
leşınişler, sanki oau mutlaJ<a taiı 1 
kır etm\Ye karar vermişler gilıi, 
her dinden ve milletten mürek
kıep olar. bu aca.ip heyeti Yılda 
sarayına göndermi.şl.crd. 

Mcclı.s ikıncı b r heyet daıha 
sı:çm!şlı. Buınla.r da, şu zevattan 
mürekkep~; 

Ayan mecl s reis vek·U Gazi 
Ahmet Malılar paşa. 

Mebusan Meclis reis vekili Tar 
l'.ıt bey. 

* EmJnöı:ıü Halke\•inde milli 
oyunlar kursu açUnıştır. Bilen
lerle öğrenme kisteycııler Ev bü-

1 

rosuna müracalt edcbil:rter. * Alm•~ya ve Mıs:rın memlo
kehın.izdıen tütün satın aldıkları 
öğrenilmıştir. 

* Bugünkü ~artlar• uyularak 
Şirlretl Hıyriye, HaJ!ç ve Deniz· 
yolları iç hatlar vapurlan yolcu 
tarifelerine zam yapılması kara"-
1.aştırıirnl{tı.r. Yapılacak ııam nis
beti, yüzde 15 dir. * Yerli Mallar P.ızarf.ınnda 
halka yün dağıtılmasın.• başla<t
ı;nıştır. Her ıı.ufus tezk.eresınin sa
hihifıe 5 çile veri 1 ecek, ve kayde
dilecektir. Çile fiy•tı 104 kuruş
tııır. 

nağını kurutmak yohmu tutmak 
hakkına sahip değ;Jdir. 

Bu kumar makineler! Leon 
B!'um zamanında Fransad'a bile 
- ki Fransa bu gi'bi kı:rn.,rların 
dıııniskasına müsaadek.ar davra· 
nara..1< genr,l:ığıni dejenet'C etmek· 
ten kurtarmac< lüzumunu duyrna
rol§U - t'l'!ıripkar hüviyetler; yü
zünden dcnıze d-Okülmüıjtü. Artık 

biz:m sokak'anmızda buhmme
sına nasıı rrüsaade ed't'bilir, ge<ıÇ
k r:.ınizi ve çocuklal"..mızı bu ka
pana nasıl k:ıptırabiliriz? . 

Dün b''Zzat §'hil o1duJ!um şu 
vaka.n kavdetmelde yazımı bi
tirmek istcr'm: 

Çurş'lkapıdaki bu lekeli hum· 
roa makinesi önün.ı,,. toplananlar 
ar.ısında üç çocuk da Vk<lL El· 

B.elslclmıhanımm: Milli Şef ve BU· 
7Ul< M ilet M dlsl Rebi Abdü!Mllk 
Renda JDıerhumun ailesine taziye tel· 
r;,.f.Ln ~kmltlordlr. 

Cenaze merisbninln dil.il )"apılaca

f1 istanbupla l"t<: haber verldtf ndt"D 
~ratlmc'"e bulunm311. lirre b1'ur~ 
aan e l em~m tr, He 
y,.t bu ı-:ıı '-ah 11. J 5 tr :tılle Tütün ~lf&. 

lifine r;ldecelı:, oradan ıandal~ Detir 
ır.endereye l'f'(:eCPk ve merhwnun 
l<al>rtnl a · 7""'t rde,..k coıeıılder ko-

!erinde kitap defter ve üzerlerin
de siyah göğüslük bııl'uııuyordu. 
Yaşla.rı on, on iki ara.<>ıf'da idi>. 
M1k:ncnin bı11ndaki ka,labalığı 
yarmak ve el'erlne sıkılitırdıkları 
parayı atmak için SJbtl"SlZlanıyol'
lardı. Bunlardan birisi dedi ki: 
•- Ağılbey biraz çekil, 'ben de 

atayım!• 

Gonç cev&p verdi: 
•- Ne s~bırs1zlanıyoTSUn?. 
c- Parayıı atıp m<>kttll>e g'de-

ceğim! • 
Beş ll'l1 dakika b(>kledikten son

ra çocu'k iki çeyreği makineye 
kaptırdı. A:rkadıı:şı onu ikaz edi

yordu: 

Bir ~ y&'Pa.ca,ğıı. Vilyam SJna yar. 
em eedc~. Eğer tr.U'Vaffak ol ·'1'· 

sak. size yüz füa vereceğim. Arıı
nızd• l.bks:m roeırsin~ 
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Scbastiyen omri verdi.kten ıon· 
ra. Elen için hızııi!anan odaya ~ık· 
tı. Odanın köşkün ar-ka tarafında 
!bulunuşuna memnun oklu. 

Sa'.ıastiyen kap>yı vurcıp içeriye 
girdfği zan-..an, genç kızın bavıılla.
rmdan ç>moş>rl-armı çika=akla 
ım::ş;::ııl o'<lıığunu gördü, 

- .Mis E1en, dedi. bu ~am 
~ke gelır~k h'ç hatrda yoktu 
d ·;.ı mi? Hafta sonu bı.r:>da, te
m'z havalı hır yerde geçirmek çok 
iyi dur dıye düşüodiiım. Buraya 
geleceğimfı.ı size daha evv<l h•· 
ber veremedim omm:ı, zararı yok. 
Sonra mis J ü.dit Aş da iburada •.. 
Yem.,.kte görüşür ünüz. 

- Mis Jüd•t Aı; mı? 
Elcn'in yüzü değişti. 

- Bu lıa.berlm galiba hoşunu
ıa gi:medi. Fı:.k•t bunun Jçin frZÜ
lccük bil'şey yo~. Bu kadın bana 
çok iyillklcr etmi§tir, Sofra b ıur 
olunca L;yla gelir, size haber vo
rır. 

Scbastiyon tekrar aşağıya, Jü· 
dit'in yanına indi. 

- E!•ne çağrinıadan evvel 
~ıoğıya inmemesini söyledôıın. 
Od:ısı arka tarafta. .. Oun için ue 
konusu·s•k.. İi'tme~ Lıtımet' 

kırk, kırk beş dakıkaya kadar bu.. 
raya t.•lir. O zanıan ... Herşey n.t
zır! K•rit.o İıe yap.cağını iyi bi:i
yor. 

Bu hazı:lığın ne <>lduğunu biler. 
Jüdit hıfif bir ürperme geç ~;. 
Dedi ki: 

- Aır.a.n ken1i:..'zi bir ıehl'k·? 
Y" sc kır ~yalım 

- Yok canmı, hiç öyle şey mi 
o}ur? 

Az sonra uzaktan bir otomdbil 
motörünün gürültüsü iş!tild.i. Bir
kaç dakika sonra da, balıçen<n ça
kıliannda ayak sesleri duyuldu. 
Arkasından cElerb diye'n bir ses! 

Tertip edilen plan mucibince, 
Jüdit penceııeden sorkarak, yavaş 
bir sesle: 

- Giriniz! dedi. 
Latimer ;çeriye girdi. Salıına 

geçti. Orad.ı ocağıu ba.şında So
bastiyeni göl"ünee çehr~i 'birden 
değişti. 

- El~ ııerde? d.iye bağırdı. 

- Azizim Latimer, küçü'k bir 
yanl,şınız var. Siz; mis Elen değil, 
buraya ben davet ettim. 
Delikanlı yumruklarını sıknrak 

Sebastiyene doğru yürüıdü: 
- Siz mi davet ettrniz? 
- Evet, bendeniz! Sizi buraya 

getirmek için de en iyi usu:ü kul
lanmış bı/..ı.ıııuyorum. Mis Ştan
hop'un bt.11"•da bu lımduğunu lbil· 
dirmeseyd.m, si.zin geleceğiniz 
yoktu. 

Latimer hi<ldetinden sapsnr~ ke. 
ei~mişti: 

- Deme'k ki, !beni bu.raya getir. 
mek için onun isminden ist•fade 
ettiniz. 

- Evet. güzel Eleni gömıe'k için 
buraya gelmekte o kadar istical 
g ös t.erdilı iz .!ti. .. 

- Öyle do olsa, sizmle ne alA· 
kası var? 

- H•a•! Çok 'lıiiyük alakası 
var. Müsude ederseniz, anlıtayım. 
Si2 son hafıa.'uda benimle çok 

uğraştınız. Size iki defa benim yo. 
!umun üzerine çıkrnamanız.ı ihtar 
etm~tim. İkinci defasında da ihta
rımın son o'duğunu 'bi~dirmiştim. 
Bu ihtarlarıma hiç kulak asm.ayı
şı.nız sizin i.çin iyi olmadı. 

Delikınlı yüzünü ek.ş'hi: 
- Yani, dedi 1'eni yine mi teh

dki ed;yorsuouz? 

- Tehdid deği\, sizin bu I11ıl'm
lekettc n çıkıp bilmenizi istiyo
l"Uı!n. S z buraya Elen Ştan'1np'u 
görmeğe geldiniz. Fak•t o şimdi 
burada değildiT. Londradnd.ır. 

- Efen şimdi Loııdrada mı? 
- Evet. 
Sebastiyen bir sigara yaklt: 
- Hal·buk.i siz buraya onu g'lr· 

moğe gelmişı!niz değil mi? 
- Elen yoksa, benim burada 

işim ne? 
Latimer kapıya doğru yürildil. 
Jüdit yolunu kesmek istedi, fa

kat Sebastiyen'in b;r işareti üze
rine gerileıU 

yaeaJ;tır. 

&sın Blrlifl bt- nbul mmt&k .. 
relslitl. bu ak•am saat 17 .17 de ıen• 
Tiitiill cıttı llndftı r;eoecek treuıe 
avdet lml'lnt mevrut o11vlundan. ls
ııT"ft at' nı" '"'1ı 9'7aret lıı7e~ il 

Son gü.ıılerde Varlık ve~.sıo
d€'n istöfade etmek istıyen 'bazı 
doland'J.r.ıcılar peyda olmuş, bun
larnı kend:lerine vergi ta~hedilen 
müke'.lof!ere müracaat ed.e1't"k pı-

&ıh Mlebll.,......lerlm bil -r. ra mııkabilinde wrgilerini indıı

teıceklerini sôylemek sureti}e do
landırdıkları anlaşı11Il11Ştır. Bu va
z;yeıi hab"' alan zabıta deı\hru ta
kibe girişmiş ve bunlarda.ıı bir 
tan~i ele geçi>rtlm:ştır, 

Mallnrt Uınam ftlödtihl S•llna 
Sarper, &! ın BirUtl i•nbu1 mmtı,. 
lra..tıtt-a blıır te!e·ıf Jl"öndt"'"erPk bütün 
Türl< ba<uıına b .... Jlıll dlıemlştlr. 

c- Hadi be! Okula geç k•la>ca· 
ğız!. 

Çocuğun verdiği cevap şu ol
du: 

•- Ne olac•k? Sınıfa alm>2'1nr
sa dıöııer yine buraya geliriz!• 

İşte Çocuk Esirgeme Kurınnu
nun yıl'ık üç •beş y:ü.z lira kiırı ve 
i§tc çocuk~rın kayb1! 

B'z elbette, 300 lira mukd:>iJ.i.n. 
de Mğil, üç milycm liroya da olsa 
çocuklarur.ızın d<eı·slcrlni ihmal 
ed€rek. ~ok:ıkl:ırda kumarbaz ye· 
tltı-rrekrine tl'Ü<nade e-d'ccek k.a · 
dar hissiz ve dü,ünccsiz olam.ruyız! 
Hayır, bU11a imkan yoktur 

ŞEHlRLl 

--------
- Siz işi bana bırakınız, diye 

bağım 

Sebastiyen bir masanın gözünü 
açtı. Delikanlı bu harelretl gör
müştü. Süratle kapıya doğru koş· 
tu. Öyle h'l'Zla çekti ki, kap.ının 
krfi.dı söküldü ve dışanya fırla
dı. 

Arkoa9lndan bir feryat kophı. 
Latimer ise koşa koşa evden uzak. 
!aşmıştı. 

Sebastiyen hiç istifini bozma
mıştı. Gü:ümsüyor, ellerini uğuş
turuyordu. 

- Mükemmel, !T'ükeırm~l! d.'
yordu, demek ki, Ja-ponlara iti
mat etmekte h:ıkkımız varmış. 
Şimdi gidip rahat mh•t yemeığ;mj. 
zi y'yebiliriz. 

Lat'mer epey uzakl~mış, oto
mob'lini bıraktığı yere gelmişti. 
Fakıt her saniye Sebastiyenin bir 
adamile karşılaşmak ihtimaliıni 
hesab1 kıatıyordu. Fakat hlç kim· 
senin keııdi~ini takip etmediğini 
a.nloy1nıca hayret içinde kaldı. 
Eğer otomobilini harekete gı>

t:ri.rse, kaçmak fırsatı eline geç
miş olacaktı. 

Fakat birden •yak sesleri du
yuldu. Ayni zamanda da bir iki 
adım Jleride bir adamın gölge
si belirdi. YapacaJc birşey va.rdı 
ve Latimer tereddüt etmedi. 

(Arkası var) 

Bu, MuuMer adında birisidir. 
Muzaffer Fatihte, Babahasanma· 
hallesinde Tuluır.ıba sokağında 23 
numaralı Karadeniz mell8UIC'llt fab
rikası sahi"bi Mehmet Kazııma mü· 
rim, de.ın·ştir. 

- Ben maliye memuruyum. 
Bana 2500 lira verd:ğin taJcdırde 
senin ver.gini 10 bin lir:ıya ındllti· 
rim, demişti. 

Mehrret Kiiz:m buna inanmış 
görünerek. ertesi günü gelmes:ni 
söy\fmiştir. T:.b;i dcrhnl karako
la n üraucat etmiş, zabıta da ter
tibat ahnıştır, 

Düoı Muzaifer tekrar Kanma 
ge1miş ve parayı hazıılay>p haır.r
lama&Jğ:nı so=uştur. Kiızım Ol'· 

binden numaraları teshil edilmiş 
2500 l:.Cayı çıkarmış ve kendisine 
verm:'itir. Muzaffer ~en gidip 
şubede Varlık vergisini 10 bin ll
raya indirbxeğini vadetmiş ve gi· 
derken memurlar odaya girip 
keırdis\nl ya.kalam:.şlardıl'. 

Açı.kıgöz dolandırıcı derhal ad
liyeye .SCvkedilmiş v• cürınüm<ş
hut kanununa göre A9:i.ye Yedi.rı· 
ci Ceza mıı.Jı1remesinde yapılan 

muhakemesi sonuında 2 ay Rıüddet 
le hapse mahkum olmuştıur. 

TUNUS 
Haftalard1n beri geniş öl'Qiide 

harp harekatına sahne olmayan 
Tunusta bugünlerde kati mahıye. 
ti haiz muh1rabelerin b:ı.şlaması 

beklenmektedir. Gerek Mihver, 
gerek Müttefikler ırrevzil~rini 

sağlamlaştırmakta ve hava alan
larını tanzim etmektedir. Mütt ... 
f]kler tıa.;"komut&nı l!<'ntral Ei
senhovr'in son hazırlıklarını ta
mamladığı da ayrıca bildirılmek
tedir. 

Tu<lusun şimal aah!li bir Stra 
burunlar!• süslüdür. Sahil açık
larında Ga'il< adaları sıralaıı.mıf
tı.r. Burada meşhur Bizer! !imam 

Mıuııio zıhınıeri yormuş hiç 
bir nıc~e.e yo.a.. •• gunun ı:urinae 
yeniocu K~udınıı.bıı lUiHst1ttı.rıne
sin. ~1mali AtrıJ<aı.:.a t ran.-;ızıa • 
yine o me~el.; leU.kcızeuc ı•ran. 
S&)a temlıı etmek keJtiyeti ge
çen harple J."ıans zlnr<a büyülı: 
hır lllbSeJe ouuuşıu. Bu harpı. 
gene o mesele Jc.akctzcde ı•ran
aa için daha ba§ka bır suıt:4.le 
hah• ınenuu uımakı.adır . .ı,.,..,. 
da şudur; d')"orlar: J-r....,_,,a Av· 
rupa kııas nıia mel'iiul oldukça, 
garp cephcMnde Aıllt•uıarla il&"• 
raşııkça de.na aşr1' yerleruw 
hükiuu ve DLUULU gıtıııae uy f
layacakı.. Atru.ı.nın yalnız şi· 
\ll&.l.nde det 1, ci ıı;er tarafla.rın. 
cıa da Frao-.ıhıruı elindr b ulu • 
nan yerleri alw..J< için t·raıı.. z. 
lar vaJ.ıtiyle çok uğraşnıağa m~'C
bur i<alınışlar, lı•·r &itıik.ler<. yez. 
de f doeUi mu.ı.ucıııe-t gorıuu~ 
lcrd ı .. haw.wıw bır ıı-üıı .lh ,. .. 

pada :ueşı::uı olııı•>ı ıwıı..ıkça 
Afrılı.acıa da .lo'rall.>8.)'a karşı .. a. 
rel<et yenide~ bdşla)·ab liru.. •r 
tc general LıJolc> geçen seferki 
harple temin•t vcrmış, !'ıui.sıeld 
hükunıeıUı ş malı Airılı.ada Fraa 
sa aleyh ne herhangi in• Jıare
lr.Ol bJ~oaterec& dl.Hı end -şeye 
dii.şnıes ne mah~l olıııadıııını ıııJ. 
ılirnuştir.Laı. n han,au .o .tUrı.-. 
dan "'lecıiı:ı > alııu bu kaaaıı 11 
kalmamıştu. Atr ikalıların !' ra.ıı
•12 ba)·rağı alıında muharebe et
melen cie tem.in edılw~ıır, Ge
çen seferlı.i lıaı ı• A.l.riıuu.an 
Fransan .n edece"° .. .s.tiiauenin .ne 
kadar büyük oıduğuuu g~ıeı·di. 
Onnn ıçiıı yine lıiı)"Uk bır harp 
ırlursa Fraı>sanın oradan gelirı.,. 
ceii yardımcı kuvvet n ehcın. 
m-"yeıi dİlfiınÜiü)<>rdu. 

Ne çare iti bu sder haıp Av
rupaılaki Fransa için pek fela. 
ketti oldu. AncJk Fratı.>aııın AI
r ka içıu besled &i iım, ı.e , wn. 
mem1f(i •• Afrikayı kurt;ı1>cJ1ktan 
sonra Avru padaki Fransan n 
k-urtulaca&ı günün gelec~i ı: c 
gide daha ernn yetle duyulmak. 
tadır, İşte şimdi General J iro. 
General De Gol, Gener.l Kalna 
gibi Fransanw en seçilnı i aıı
lr.erleri için asıl faaliye t li&bası 
ıiııe Afrika oluyor. 

Deri ihracatı 
Dün lnıgEt<:ı<eye keçi ve kuyun 

derisi ihraç ec!ıim:.şı ; r Keçi derisi 
fiyatı 220 kuru~. koyu<ı derisi fi· 
yıatları ise 160 • 16:i kuruştur. Ko
yun derile.ri tu.ziu ve hava kurusu
dur . 

vardır. Biraz öU>sindo de Tunus 
körfezi vardır. Tuuusun nüfusu 
1935 de 2,160.C01 olarak tesbit 
eıl" 1 miştı. Bu niı!usuıı 54 bini Ya
hud'd'r. Bur,dakı Avruıpalılcırın 

ço{rtl lta'y•rıd·r Tuousta zeıııgin 
!osf•t depoları, kurşıı.n, çinko ma· 
denl.ri vardır. 

l 574 :le Tunus bir Türk vil • 
yeli ıdi. Tam 314 sene Tunus 
Tür'< bayrağı alt•ndı y>•adoı. 1881 
de Fransız himayes:ne geçti. 
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Milli Korunma tadilatı 
~~~~~~~-.. '-~~~~~~~ 

Proje-, bir 
tekrar 

komisyon . tarafından 
tetkik edilecek 

Ankara 29 (İkdam muh.abi~imde n) - Millt Korunma IKamı.nunu 
tadil eden knnun projesi üı.erlıııde yeniden te~ikler ya<p1lması ~ar
laşmı:ştır. Kanun pr-0jcsi alakalıı ve kaletler mumessnıe.;ndec mure.k· 
kep bir kom'ıs~on tarafından ted.kik edilecek ve 1 martta t0$)lanacak 
yeni meclisin tasvibine arzolımaeak tır. .. -~~~~~~-
General Dögolün 
mühim bir nutku 

(Bı>ş tarafı 1 İlıci o.ayfada} 
da düşman kuvvellerlni 

ve 80llra · ı· 
Fran ·u şimal Afr•ka.sına getir~ .. ır. 
Tunusda çarpı ma başlamıştır. ~oh
rcıli bir Fransu a;k.eri şefi. olan _~e. 
ııcra.t Giraud • FranSIS cü..ınhurıyet ı 
hu ;ı. üm c liııin, ı-alv~:ın en karanllilt dev 
relerinde esir olın.a.<>t yüzilıtdeo Fran 
1m. ord.ulan başknmandaıılıjına C"e· 
tirilemedliiııden ç..- müteeıs.<>ir oldıı
i\llla fa.hitan şa.lıadel edebıli:rm- şimal 

Afrika ka.vve.l ·rimz.in bir kısnıuı 
mücaddQ'e başldmış bulunmakta. 
dır. Daha şlmd .dcn bu !Jmvveıler git
tik.et arta.n şanlı başarıJar elde et.mtı 
lerd;r. Başk& harp ve harekit saJıa.. 
larında, ka.r:ırlal"da, deniı:lerdP, ha.va 
ları!& muhtelif •ariblenl.e çıuı>ışma

J.ar yapmq ol"ıı nrlradaştarı, bunlıll" 
rın yardım vtı şerefterbü alkışlamak .. 
ta ve Frarı81ı silalıla.r'!nı taşıyMI her 
kesin tek Fransu ordusu, baJırlye.sl 

ve bava k'Uvvellerl &lbl bir vahdel 
·halinde bu11m:masını temennl eylo

mekledlr. 
Fransıa ,imal ve ba.lı Ahlka.smdan 

bahc;;edt"'n 1'e11ra\ Dö G<ll'"OYle demiş. 
llr: BütillJ Fr.ınsız tm,paral-Ortuğunun 
mücadelf' ntrnnda birleşmesi şimdi 
yalnız bir dilek ve1a. arzu edilir bir 
1"'7 olmald&a çıbnlş faka& belki de 
Frı. "qz mHle ı in liyakat: ve irad~ 
şartlarına 1Nttalıık otaraır. pek Y"km 
da tııhıtJtlra.k edccdı; bir g-ay.c haline 
ce.lm.i!ltlr, 

General Dllıı:ol ııilzlulnl şöyle bi
tirmiştir: 

1\lemleket l9ind• ve dl'!ında biltliıı 
Fran..-;ı~ kuvve;lerinl et•rfaın"'a. tot'-l::L
mıo:ı, muva"' l'·t\t \•e re11l!f bir t'la.re sis 
temi ve kurtuluş l9!n mlkadele:re 
c:ın alan biitıün Fran..~tz topl'"akJarnnn 
bir al"l.1da bulunma.!H milletin bilkilm 
rantık h&lrlarını f<>ondl lsieğlle bil~I. 

rlııeeyo kadar, milli vah del ve istik 
Jil i<'in ••:a Jtnumıu t-ır U"'llNP ve im.il 
dlra Fran.tnların tek V11tn1 va.rdll' ve 
yalıuı; ten ç Tpı·.'l?a va.pmaık l'erektl.ra 
Fra.na teJrdlr ve aynlamaz.a 

GENERAL DÖGOL IİRO'YU, 
Mareşal l'eten , Jiro_ ve diğer 

Fransız ı:enerallezini takbı.lı 
ediyo~ 

Vid'ay, 29 (A.A.) - V:icllııy rad· 
~osu, dilır. ı>-;ışam, Mareşal Pe
terun, General Jiro ve Amiral 
Darlanın durumlarını a<ydınla -
tan l>ir demecını neşret."lliştir: 

Bu demeçte şöyle deı:iimekte-
d.ir: , 

gerek Jironruın. gerek onun emri 
altrr.a girecek diğer h.içbir kim· 
senin benim adııma söz SÖ'.Y le • 
mek hakkını tanimıyorurn. 

LAVAL BİTLERİ ZİYARET 
EDECEK 

Nevyork, !9 (A.A.) - Avrupadu 
l'eltn teJcraflar, .ren~nı Dögolün tah 
san general Giralld JJe sörilşmelı il· 
ıı:ero takriben bir harta &oo.ra Afrl~ 
h.n cidecettnl bildirmek&e-dir. 811 
l'örÜpne, Laval'e muhalif olan büliiD , 
Fransız.Ia!'I b!rleştirm k için mülAre· ' 
keclen perl ~·a11ılan ilk teşebbilil\.ür. 

LanJ'itt mu~rll" yenfdPD g"Öriİşmelıı: 

üzere yak1nda Bf"rline döneceii söy. 
lenmııkl•dlr. Bu görüşmenin, timdi 
Mr ka<lan relen ve dörtle ilçfl Al· 
ın::ınyaya ırJdE'n ta~ madıtelerinden 

mahrum kalun v• Fra.nadakllerl de 
mil•adere edllon IMe ı.ıcrı elrafmda 
yapılmast mümkündür. 

GENERAL DE GAULLE Şi
MALi AFRiKA YÜKSEK KO-

MiSERi OLACAKMIŞ 
Nevyork 29 (A.A.) - Bii.1iin 

Amerikan gaızeteled ilk sayiıı la· 
rında Londra muh<ıblıri Frederik 
Hotun Fransız meselesine doku· 
nan 'bir haberin.i neşrediyorlar. 
Muhabir diyor loi: 

cÇörçinlle Dögol öğle yeme-ğin
de, gayesi Fransayı harbi k•z•nl8-
cnk müttefikler tarafında yer 
almış göflllıek isteyen bütün Fran
sızlar arasmda b:rlik vücude ge
tirmek olan dört madldelı.k bir 
programı görü?lrlüştür. 

Bu programa göre general Dö
gol Fransız milli komitesinin reisi 
kalacak, komite müttefiklerin kon 
trolu altında bulunan bütün F..arı
srz arazisin}n idaresind üzerine ala· 
caktır. Bu komite umumi karar
gahnu Lond..adan Ce~ire n•k
ledecektir. Gem.,ral Ji,o müttefik
lerle çarpışan Fransız kuvvetleri 
başkomutanlığına tayin ed11erek. 
geııı.eral Kı>tru da Şimali Afrika 
Fransız yüksek komlserliığ:m.e ~ 
tirilecektir Katro'nun Vaqifıgton 

seyaıh.at'nde Döqole refaıkat etmesi 
:muMemeldlr, Fa.kat bu programın 
Amerikada büyük bir mümanaat 
la karşılanacağı beklenebilir. 

Fran.sıız Airikasmı İngilizlere 
ve AmerikalJaıra teslim eden bü 
tün alçak şeiler, beni.ınle anlll§'" 
ma lıaLin.de ve hatta benim e
mu·ler"m iiılerJ.ne hareket ettik
lerir..i idd.i.a ey lem.ıışler ve iddia 
eylemektedirler. Bunlar, ılıare

· kıetlerinir. :benim sa.mıiımi dü.şüın.
ceıerime tercüman olduğu iddia
sında l>ulunu)'Ql'lar. Bu demeç
leri, en k.aıt'i sUl'ette yalanlıyo

rum. Ben, oralara, tecavüze mu
ık;ııvomet etmek ve çarpışmak 
er.ıri·ni verdim. Ellerinde bunu 
yapacak vasıtalar. da vardı. Fa· 
kat orlar, böyle hareket etmedi· 

VAŞ!NGTONDA GÔRÜŞMELER 
Va~mıgtoo 29 (A.A.) - 'F!aric.ı· 

ye Nazırı M. Cordell Hull, basın 
toplantısında, general Giraud'nun 
Fransız Afrikası yükse'k komiser
liğine tayininden d-0layı memnun
luğı>nu lıilıd.irmiş ve halen V!!§ing. 
tonda bulunan Fransız Afrik.ası 

!er ve söıJeııiıı.i tutmam.ak su.re
tiyLe şereflerini kirlettiler ve 
F'ranısarun ıınenfaatlerini çiğne
diler. 

ilıeyet ile görüştüığü.nrii !söyledik· 
ten sonra muhavereler.in umumi 
mahiyette meseleler etrafında ya· 
ıpıldrğını ilave eyleaniştiı'. 

Nevyork 29 (A.A.) - Violıy 
kıabine mecllısi general Giırauıd''yı 
Fransız tabiiye>inden cıkamııştır. 
FRANSIZ SOMALISI ViCHY-

DEN AYRILDI 
Lond'ra 29 (A.A.) - Vriclıy rııd

yosun• göre İngiliz kıtalar, ile De 
Gau.!le'cüle.r, iki noktadan Fraıısııı: 
Somalisine girmişlerdi.,. 

••• 

lıtDAM 
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Türk siyasetine hayranlık 

~~~--~~~~-.. 
Amerikan:n her tarafında bize Türkiyeni.ı harp dışın· 
da kalmağa muvaffak oluşunun s.r. ı soru.du ·Gıda 
maddeleri adeta israf ediliyor• Amerikada hayat 

N 
rJVY•rk'nn hava Umanı oıa.a 
Lal'uardla yolcu Balonunda...
saporda.rm kaydı ve eşyaıım 

mua,....,csı ipin bw kav .... ı vakU 
l'<l.'&i. Ba müddet zarfında bizi kar
şılanıaya ırelenler, d'4anra bek!lyQI'. 
lardı. Bu muameleleri blllrlp de dı
_. çıkar çıkmaz, Nev,.of'kla1rl kon
li010"1llnut 11a1 Cemil Vafi, Tlcart'I 
Atoıııem•• Buldl Sarban, Amerlkanuı 
İstihbarat Bürosu memurbrmdan 
~ıister Beller ve bize Am"'1kad.akl 
~eya.bat.iuılsde tnlhmandarbk edecek 
olan l\llster '"'arlgJ~ ile karşılaşt.ık. 

Fuıka& bunların eUerlnl sıkmtJ'a va
kii bulmadan bir ılıril l'&Uıeci ve 
fototralçı af lıurllar clbl ilıerlnılr.e 
·hücum eıU. Foloğ'rafçalar durmada.n 
resim pekerken. ıaı.etecller de boy11 .. 
na şümullü sualler soru1orlardı. Mu· 
harebe ne ka.rar devam edecekUrt 
tktncı cephe açılmah mı? Japonyanın 
mak•vemeU ne zaman lnrılaca.k f 
Biz bu suallere cevap verecek m:I• 

lfama.t sahibi olmadığımızı sıöyli:ve:rPk 

F•lnn meml ... eliml:dn harp ~111 
dakl nslretf hakkında sorulan sı:al· 

lı:one cevt5> verdik~ Türkiye tarafs.ıs 

bir mnnlekUlr, dedllı ve ta.arrma 
uiraJDadı!ıça tara!sızlliuıı muhafaza 
e1meie ka.ra.r vennşür, Eter taart"Usa 
11trarsa. ba laarnıı hanyl Waflaa 
&"el~ ıeJ,tn, 1rendisbıl var kuvyelUe 
aıtldafaa edeelı:tb', 

GaıeLt-<:Jr:er bunun cakdhcaı bir 
polltlluı oldutunu söylediler. Fa.kal 1 
harp dqınd• kalntıya nastl munfta.k 1 
olduium.117.11 sordulair. Amerlka.lıl...m 

TUrit-:ye hakkında büyük hayranhlr; il 
4UJ'l'US1l bestemeterlnln blr sebebi de 
bu oldutunu 90nn bo memlek~tt do
laşltlımıı. n.man anladılı. Amerikalı· 
laııın harbe clrmek lstemedik.lf'rl mu· ı 
bakk';!fklır. Jtuzvell de memleketinin 
fiili olarall lıarhe ctrrnesine t..raft.a.r 
df'iHdlr. icat" ve lar~ kanunu ve di
ler ltattıkıPtıer, Amertk:anın harbt- l'ır 

meslne 7eT vermeden m.Ihverclleıin 
zalet kazanmalarına mini olmatc içln 
dllt;ilnülmüş tıedblrl•rdl. Fakat Aıno 

J11<a harptca kaçınmamq ve Pelrl 
Hasıbour*darı sorn11 muharebeye ta .. 
raft.:>r nlmıyan Amerikalı katmamı.t

tır. Bununla bera~r. Peıırt Ha'l'bour 
f'lm111.sayd1 da Amert!" flill nJa"lr 
harh<> girmemi• bnluııııa.ydı, c1a.ha IJ'I 
oturdu diye dlieündü~ııert de silphe
sh.dlr. bte Türklvf'nln bıım fstikfiJI. 
111 m1rhafaza ederelc. harp dQıntb lta 
labı~ı. ke.,d' IM"l .. in bllf' T9PJ'Ot•a .,...... .. ,.,I!'. ...__...,... ..... ... ı .. rmıı: 
Amerika h•nthun ta.tuth· w haY1'71!l· 
bklannt <'elfflrn\fttr. Bunun naoı:ıl 

hac;:arıklıta. ba poliltlra.bta ır•:varla- J 
"1y•t sU'n ne olduh blse her ta. 

Askert maluller 
Ma1i'i\iyet!eri sabit 
ka~anlar muayene 

edilmiy, cek 

Ankara 29 (İkdam muhabirin· 
den) - Mecliste müzakere edil
mek üzere olan bir Uiyihaya gö
re, dereceli askeri malullerden ge· 
rek ilk muıayenede gerek üıç seınoe
de bir yaıpılan muayenelerde ma
luliyeti.erinin a.rtması veya ek
silmesi ihtimali kalmayanlaT bir 
daha muayene edilmeyeceklerdir. 

tJ' çer sene fasıla ile iıkı dewe 
muayenesinde maluliyet derece
lır.in sabit kalanlar k.endileııi is· 
temedi.kıçe bir daha muayeı:e~ 
tai:ı tutıulamrya.caklardır. 

Çir. l.ı harp sonu 
gayeleri 

l 

dura Her Amerikabnın &ofra!mdan afo. r yazan: " lan gıda maddesiyle muhadp mem· 

1 Ş .. k .. E 1 ıeıreııe bir 1nsan do)'abuır. 
A. u ru smer Aınerikolılar da ba lsrafta11 .... 

kflscl elmeie baolamışlar Ye 
rafla torıılan bir 1111&1 Olmllftur. bwnın devam edemlyccetı..ı 

M 
lbmaıırarunıs bizi. .. .... ıe
cilerlD ve fo&ol'rafçıbrm el.Jb. 
rtnden çek.er~ık ık.urt.ardı.J.ar ve 

ot.omoblUerin içlue taktılar. Ot.omıo

bilJe.ri süren tofOrJerin, İnı'ilt.ue
de <.ııldutu gı..bl C"öuUılil kadınlar ot. 
d.uklaJını cörd.ü.k.. Benmı blndiim a.ra 
banın şot\ırıuı. blci ıta,vya.re l•n t 
nında.n Glele ıöıürünciye kadar mem. 
lekı>timl& br.klr.ıııda bLlkl de yüs sual 
50rdu. Hav~ı na.s1ldırf Kae: glinde 
s\dlUr? Ameri.kaWa..r hakk •oda ue 
diışunürüz? 

K.ı"k liçüncll aokalıta bulunan Bili 
n>ore olel•ne ıeldi.k. Bilmem k..a; • 
dası alan bu oıeı bqh başma bir 
iJemd•. üe tar.af• aeı.la.n bh oıok ka.
pılanndan clrlp cık.anın lı&u.di hesabı 

7ok.. Bodrum v" zemln katını.la bJr 
ooı. matazlar. Ba, otelden slyare bü. 
yük bir maJııaUeye bemJyord.u.. Fa.. 
kal her ter lutlu.mla ~llyoroıı. Kar· 
dularak uansörlıı.· on dokuzwıcu ka&.. 
talkJ odamıza oıkmcı:va .kadar et7&" 
mıa o~a nül•dllml,tır. 

Z 
·yareUmia hakkında Amerika. 
lılarla yaptıtmuz ilk eöriq;me. 
de bellil.ı bir pro~m hazır

lanm.adıfını, bunun biz Amerlıka.ya 
ırellnclye kadar tehir edlldiğ;nl, r,kat 
memleketln her t.aratını bl:ıe ıkter· 

medlfl diışündııkl1'rtnl Ve seyahati. 
mi:&in dört a7 kada.r sürml'SlnJ hesap. 
ladJ:klarını 8Ö)' lcdiler. Bizt bu ka.dı.r 
uzun müddrt kalamıyacaiımızı söyle 
7lnre. Amer"'•-.vı zfyarpt etmektr • 
la.n bir İsvrçU rautf'eller b.eyettntn 
döt' ayd&.nberi mtınlekette bulundu· 
tunu ve he"lil7 t:l7aT'.,.t.Jn sonu .-elnH>
dltbıl bildlrdll.r. Her ••yd•n e"""I 
Vaşlnırtona ,.ıderf'k .,.Jyareılmi~ln 

trferrüatını nrada lrararıa,tırmanln 

muv01.rık ohtıt'•f1nı ~:vtedik. O akşam 
)"emek yemf"tt bı.ere glt.llhnl& hlr l• 

kanf.ada Amerikanın iaşe baAn.mnı

dan ne dertte bolluk içinde bulun. 
dniunıu gördüt, Flllncl sok:aıktıa 

bir Frsmı• lokanta.sJ1dL Ordövr. cor
ba. tavuk, tatla, meyvaıf:ın lharet o
lan bir yemrlt 1edlk. Ytmeğt"' ~ 
din-den dy!'de Ponlyonlarm bü,.-ii'c.· 
lüffi AmerH<alıların ıtıda mA.ıldeJeM· 

nl l~la ı.,..t ~ek~ olduktan hak 
hn*'ı hl7.de bir kanaat has1J etmı. 

tfır~ ~of'ran J"Ptlrilcn terevah artar 
.tıı dalma ar'tvor. •• k .. ldıtıhrsa 
h1mu hlzmptel1.-'f" ve hattl hayvanlat 
blfp ,-emM, atıhr, Bu t'4cme'k, f"t .,,. 
dlfet' :remelılel' baklanda da dotnı· 

dört Sovyetfer 
koldan yürüyor 
(Baş tarafı 1 nd sayfada} 

pazartesi günü akışamı Rostofa 
103 kilo.metre mesafede bulunu
ytırla.rdı. Ayni dak>kad• S1ıaling
r:ıd önümde çen'lıer içinde buluna.o 
Alman ordusunu kurtarmağa te
şebbüs etmlş olan mühim Alman 
kU'VVeti, bütün süratiJ.e rioat et
mek zorunda k.alm~tır. Düıı R\16· 
tar, 18 iLa 24 kilometre ilerlemiş
lerdir. Ve haleo Kotel,.;kovo'yu 
tehdi,t etmektedirler. En 13·lı 16 
mülhim mahal ged alınlrLŞ'ır. Hı- ı 
lıihazırdl ş.mrnlden, şimal doğudan 
ve cenup dtıığudGo 4 Rus ordusu 
R[)Stof ü~6ne yürümektedlr. 

ALMAN TEBLtôt 
Berlin 29 (AA.) - Alman te'l>

!Jği· 
Terek bö:lgesinde düşmanın 

mevzii büıcumfarı akim kalmış
tır. Alman ve Rumen kıtalar.ı. k>ar· 
ı;ı hücum• geçere.it düşınanıı piis-

de aıılaını.k<adu'lar. E-..ıt bazı ıu><d 
delerde daorlık ,ıomdicten kenalni •OS. 
tenneğe b~şlamıştıra Mesela. şeker a
t:almakı.ad.ır. Kahve da.ha azdar ve 
haLta el Me buı teJılrlerde bol de
,flıdı:ra ~rikaı..la buJumlut;amm: iki 
ay 7.arfwda ba~ı maduelel lD >·ava.t 
J'&VAf azJma.kta olduğunu blı; de hl> 
sett.ik.. Biz orad• iken, •eker veslU.· 
ya 'abl 1.uıulmuı,ıu. Ne-vy•rık beletilye 
reı..ı. lokantaları baf•ada iki l'ÜJI el ı 
:remf'ii ptşlnnel..lf'u mellE>tmi.şt•. Anıe 

rl.kahlaruı, er seç, inatıterede olt,uiu ı 
etbJ, her teY1 at-til.se de, en mUlıim 
eSB6 e-ıda maddelerini vesik:lya tabi 1 
tnt.act•klarına hiç ış.üp.lıe yoktur. Ji'a .. 
kal Amel'ikado lqe vu•yeU ne ita 
dar daralır~ daralsın, Avrupaya naza 
r.,, h>lkıa dalma bolluk içi de bu- ı 
lımacafına şjıph~ )'oktur. g,.ııen ~ 
rikadkl darhk, bu memJr*etin ken· ı 
dl halkını ve ordubnnı 1edirerek lla 
dar ırıda madtl.-sl ,.PUştirem~sinreaı 
clettı. dünyanın en btiyü!l bir kınu
m J'edirmek. va'!ifeslnl tısıllııe alma.. 
smda.n Deri •c·lmelrtecUr. Amerik.a 
:rüs kırk mlJ'oou bulan kendJ bal'<ı· 
nı ve d!'nlıa.,11·1 mıeml .. keLlerde c~'tvü· 

,en a.s:k'trlerlı1I 1Nl.trrllktf'n MtDfft., in· 
ırtı•ero, (!in. şımaU ~ka gibi bir 
la1nın memHttlere de rıda m:ıdde

lerl yollam:ıc:ıadır, Amtrlka iaşe' va
t:fY?"U UzerlM t~lr e 1"en bİ'I' lmll de 
nakliye rortutudlM'. M ... tt. Bredlva.
d.an lrot•J' kolay lı:a~ve ~;rllf'miyor-. 

şetr,.r Filirınıerd~n '"" Küha'datT w,.. 
U:vol"tfu. F1~\nln a~al11n Japonlarm el
lf'1'in~ l'""""lşttr. Kfib'"ıda., seker nak 
let.mt'k df' rorıa,mVJ,l'JT_ Fııkat ""'" .,._ 
n ratmen, AmeriJuıldııT ta•r V""Tf•P· 

U hakkında hr-rhanr:1 blT enC'lltıe dU'J· 

JT"~~k·a~ı~.," CümhıTl"re'l~tP'\I '1r. 
Bnntlt. Am.T"llcPnm ya.ln17 lte"lf.f,.·nı 

dP~il , dlinya.yı da doyuraca.l:ını söyt~ 
ml~tr, 

Arn ... rhtal1f1r la•e vaı-fypttnrtıpn 'SL 
7&-'"' b .. n .. ın. thıh• ~.,,~ .. ,, ll.colflt "" 
1ılyetı do1av1slylf!ı mu7ta'rlpttrlf"f". fl· 
'TA·'·"'"'"''., J;apn" l'ltlJ~ctJn~ tf,fra.,.ıuu 
AT'l'W'r1'-aY1 1!\cıtlk """"'"'tfla~"'"' 
1t1•h"1tm f'tml1nr. Hiilcftm•t dt 13d9'. 
Q.~w'fT11ffl frl.,, ~"rfnl lt:~f.ftor nt,,. 
mr-1'n AmPJ'\r"hl:ınn ha•••1tf'1 · .. • ... ,. 
bihrntr .. ,., a1m" blr n"'"''' ,.., ,., 
ı ftl"'ı....,.ıı11,.n ""'"'""" mR~'111D blbtall 
b"rtn ...,.,.. .. tq-r "''"'•"k-fllr. 

B•'"""'• \>"r•b,.,., A-rn'''"''--..•'•1'r, 
tı~nt'a~1~1 ••v•, :ra"'1lf ~arn ~-t.t. 

ruıa 11ydtnmı:ra tah~alftadtrlar. 

Parti Gr.upu -Dünkü toplentlda 
Hariciye 

Vekili izahat verdi 
Anka.ra 29 (A.A.) - C. H. P. 

Meclrs umumi heyeti buıgün saat 
15,15 de Reis vekili Seıyfrıan Me
busu HiJırıi Uranım reisliğınde top

lıandı Celse açıi<hktan ve geçen 
toplantmın zabıt d'ıüHisası. okun
dukta.ıı sonra söz alarak kü.:süye 
gelen Har;ciye Vekili Numan Me· 
nemenc;oğlu son haıftalar zarfında 
cer.eyan eden uza.k, yikın dJüırıyu 
siyasi hiıdlseleri üzerinde grup 
umumi heyetini tenvi< etmiş ve 
baz,ı hatiplerın sorgularına cevap 

verm.iştir. Ruznamede müzakere 
edilecek başka madde olmadıığııı
d>n saat 16,30 da celseye nih&yet 
veriLıniştir. 

FRANSADA (Ba~ tarafı ı inci sayfada) kıürtımüşlerdir. 
Volga ile DGn .,...,sında ve b!l-

DarlaJt, hükumetteki eski mev· 
kii sayesinde, mihl<.eru..,.,. tekzip . 
le.re dağmer., meşru bir .iktidan 
elinde tuttuğuna herkesi iruındı-
1"abildi. Jiroya gel.mce, ken<Wıi
nin hL'1\ıir meş.ru ororitesi o1ma.. 
dığmda ve her haır.ıg:i bir meşm 
otorite iddıiasıntla bulunıımıyaca
ğında hiçbıı:_ _şüp!'e yoktu•r. Ben, 

de, Çitıiaı h3"1>ten sonraki g.aye- yük Don kll'Vsinde yeni düşman (Baş tarafı 1 hıci sayfada) 
Londra 29 (A.A.) - Fransız !eri roevzl11lıbahi-s edilmiştir. Bu hUcumlan şid·detli müdafaa mu- ha müsadere o1unmuştur. Mu • 

So.mal<isinin birleşmiş milletlere yazıya göre, Japonların si.lıl.hla.- harebeleri esnasında ekamete u.ğ- lıalif propaganda yapma.klan 

Den.z tutmasına 
karşı 

katıldıığı lbildırmektedôr. rıırun alınması, eski Çin topra.kla- ''"t.1 ım:,,.ır. Gülerdene'b.ri çevril- suçlu başka 134 kişi daha tevkif 

FRANSIZ SOJ\fA ·st h · · · ·•- · ··"- -"' buluman b;,, diisman guır""'U olunmuşlardır. 
LI rmm epsıının gerı verı>nıesı ve s.,.., ;;b •.. A•'!m;.tir, • - -.- İki matbaa presi gizlendi.kleri 

LAŞMASI şartlarnın mutlak surett tath.ıltin """' ·• yerde ele geçirilmişler, 32 t<"ksir 
Londra 29 (A.A.) - H<ıriciye temm maksadiyle Japonyanın İlmen gölünün cenup d-Oğusun- makinesiyle milyonlarca propa-

N azırlığı, Fransz somali~inin bir mi1tte'fik kuvvet.er taraıfında.n iş· da düşman şiddetli bir topçu ate- ganda varakasına vaz'ı:yet eriil· 
leşm;. .ırıillet>ere iltihakınt aşa- gali istenmektedir. şinin ve tank kuvvetlerinin des- mişir. Demiryolunu tahrip et • 
ğ!daki tcblW;le bildS<"mış· tir. ı tekledi.ği hii.cumbrına devam et- mek üzere bulunan tedhi"""ilel' -., Çin bundan başka, harp mesu - .. 

Nairobideki İngili kumanda- · miştir Bu hlkı.ımlar düşmana ,.ğ1r de yakalanmışlardır. Herauld !erinin cezalandırı.:masını, Çinı ya-
nı general Fowkes vo muhar:p .kıay1piar verdırilerek püsk.üıtiil- vilii•,etinde 15 kişi tevkif edıil -ban , d...vletler k:lı<şısuıd.a küçül- • 
Fransanın ınümessıli Chancel, 1 · müştür. miş ve •bü..,ük sayıda vesikalar ten muah<>de er•n fesh ni, keza ya- • 

M-vsim lkt~ ... ~-"'z ~lcul.u•ı .. __ Fransız S<>malisindekı v.ali vekilı V:mdra 29 (A.A.) - Tlmes ga- müsaıiere olunmuştur. Nic'de, ' '' ~-- , - ~- ,~ ı bıncı devletler arasında nktedil-

(Baş tarafı 1 nci sayfada) 
haricinde bir m'lü biri k tees
süs etmesi in m gel rkeİı bun. 
ları.11 da ayrı a)'n ilci cephe teş
kil ellikleri hayretle görüldü. 
General de Gaıdle'cüler ile A
miral Darlan'cılar arasında 17.ır· 
lik ve beraberlik yerine i.k 1• lir. 
ve ayrlık olduğu anla§Jldı. Mih
vere karşı harp eden F•ransı:daf' 
da n'fak ve ş kak içinde idile:. 
Buna sebep, fakat anlaşılmaz bir 
sebep olarak Amiral Datilan'ın 
şahsı gös·teriliyordtı. Btı ik. Fran 
s.z zümres'nln de gaye ve hedt>
fı harbedere.k Fransayı kutıar· ' -mak olduğu halde, bu gaye ve 
hedef birliğine rııı,'>nıen, arala· 
rında yine ik lik ve ayrılık var· 
dL Nihayet, güniin birmde, A
miral Darlan esrarengiz bir şe· 
kilde öldürüldü. Amirali kin n 
öldürdüğü .e niçin öldürdüğü 
de anlaşılamadı. Bu cinayet de 
bir propaganda mevzuu olarak 
b r rtıuamına hal nde tarihe ka
r.ştı. 

Belki ilerde ibu muııınına da 
çözülecektir. Şimdilik malum 
olan bir şey varsa Londradaki 
General de Gaulle ile Amiral 
Darlıının yerine geçen Cezayir
deki General Giraud'ntın an-laş
mak btedikleri ve anlaşma lilı.u
ı:nundao hararetle bahsettikleri 
halde, bu anlaşmanın kolay ko
lay gerseklqem 'ıyecek gibi gö
rünmesinden ibaretıtir. Bu iki 
Fransız generalinin neden 'ko
layca an.Jaşamıyocaklar nı anlla
mak da mümkün olmtyor. Aca
ba mı lli b T mesele karşısında 
p.hsi :lüşün~elerle ı:ni hareket e 
diyorlar~ Sen, ben davası ıru? 

Bu işde bir ln·giliı · Amerkan 
rekabeti mevcut olduğu da ileri 
sü·rüldü. İng ·ltere, General de 
Gau;~l10'ün muharip Fransasını. 

Amerika da general Giraud'nun 
İmparatorluk Fransasını tutuyor
larmış. İki müttefik ~rasında, 
böyle bit anla~amaınazl ik eğer 
hakikaten varsa, bu da pek kolay 
anlaşılacak bir şey değildir. 

Sütün bu esrarlı ve anlaşıl -
ma2 dava içinde bizim anlaya
b'1diğimjz tek b r şey vardtr ki 
o da Fransııların hala. bir milli 
birlik kurmai;a muva.ffalı. ola
madıklarıdır. Fransız m'lletiııJ 
yıllarca içinde<1 kemirmi1 ve ni· 
haycı hezimeıten hezimete, fell
kelıten felakete uğratmış olan 
nüakın için İçin hili devam et
mekte bulunduğu meydanda 
dır. Öyle olmasaydı Mihverle 
harbe devam ederek F·r11nsayı 
kurtarmak unıinde buluna11 
Fransızlar iki grupa ayrılmaz 
lar. dakika knbetmeden heme11 
elele nrirlerdi. Bunun olamayı
şı Fransızların. bütün çelrlilc:le
rine rağmen biıliı milli bir\liğin 

kıymet "e ehemmiyetini tama· 
miyle anlamış olmadıkların. 
gösteriyor Bir milleı için 'bun • 
dan daha elim bir kusur tasav • 
vur edilemez. 

Süyük Milli Şefimizin bayra
ğı altında tam l>r milli b 'rlik 
içinde yaşıyan ve bu sayede, 
harpten uzak kalmış olan b,. 
Türkler, Fransız mi!Jetin 'n bu 
hali karşısında hayretler içinde 
kalıyo•ruz \'e nıuhor·p Fransızia
ların hiilfi neden anlaşamam'! 
olduklarını bir türlü anıayamı -
yoruz. Bir millet iç'n en büyülr. 
kuvvet, m ·rn birlik ve bu milli 
birliği kuran ve ya~atan milli 
şeftir. Biz Tlirkler, her ikisine 
b'rden sahip olduğumuz için ne 
kadar sevinsek ve iftihar etııelr. 
haklammlır. 

ABiDiN DAVER 

Almanlar 15 
batırdı • 

geını 

(Baş tarafı 1 isıcl. •Jfada) 
doğru yol almakta idi. Diişmanın 
üçüncü bir iaşe gemisi de ayni 
çevrede batırılmıştır. İtalya ki· 
yısı açıklannda Napoli yakın· 
larında L. W. Naper'nin kuman
dasındaki denizaltımız cenuba 
doğl'u yol alan orta ıbüyüklükte 
ve yü1<lü bir düşman iaşe gemi
sine hücum etmişti'!'. Bu geminin 
baıtıruş olması :mıihteıneildir. 

par..:!aı'lal. şı::ı:;,,::ıı fotına.ı.,. tutuııına. genci'• Dupon la bir anla;ma im. zete,inin Alman hududuoıdaki tehlikeli bir komünıist olduğu 
laı·ı l.'lt >A•"1 .,,ın,,t,r, }{atta fırtır.a zalamışlardır. Bu •nlaı,'ll?la "<'l'e· miş-Olan ve Çinin menfaat ve hü· muhabiri, yeni ·bir kararn.amenıi.ıı söylenen bir şahsın tevkifinden ricıher Ze'tung'a gıöre •ki A1man 

~- '" •- " kümranlık lı~klarım bozan bütün l' ı o~madOuı ""' u•üJ .. sn-ı.,,,; der>iz tu- •ınce Fransız somaeisi, mlih.ar;,.. dli=an t.ırafwa kaçan RL'ımen sonra başkaları da yakalanmış- po ts genera i Fransanın daıhıli 
•-- " ·--·w mtı ,.,,,,.ı,. -•-- •--·•- 6 .,, rnua.hedelerin or~ada.n kaldınJ.ına.. ,... id · · k 
""'· ~ 0 

· ' ~ ~"'""' :ıtransanın i\ı;ası olarak birleşmiş askerlcr'nin ai lelıerinin idanuna !ardır. aresını ontl'ol etmektedir. 
~.U-..JJt.1c.n avvcl nlUl.aye.o:ı.et v.erecek k sını da is.tiyecektir. 
b..ı- · l>ç a,.r:ııt, ya.hut bir lA~man TO- mHletlere iltıhak emne tedir. kadar varan ş;ddetli cezalara çar- L;cnda aralarında de Gaulle'cü Bunlardan birinin umumi ka· 
parıiJ!< banııolo."1Jını ıemıalıeeıııi<tedlirler. Londrı. 29 (A.A.) - Reuter Yabancı memleketlerde Çin)i- pı1acaklarmı natık bulunduğunu şeflerden !biri bulunan 21 kişi ı:argıihı Pan ste, diğerir:.in ki Vi-
Gerrıide .çr~ h:ı1r.ıda c.:m>!Mk, haı!if ajansının aldığı bi.r ba'bere göre !eri ay.ı muamel~e tabi tutan hal:ıer vermektedir. Bu kararna- tevkif -0lunmuştur. Polis araştır §idedir. 
110111,•:& ".Y•"""· !wilad""' yajll]ı.~ Fransız Somaliı.inin muhuip kıınwıların lağvedilmesi, Çinin me Rumen b şkumarıdanlığıının maları sor.unda silli!hlar ve infj.. Diğeır taraftan gazeteler, At. 
yu:' ı. bir -kuş::lN'a, ı;.ık sıltın.7.d<lll, F ansaya iltihakına alt anla~a· daha hızla s:ıaıay~'t>şrnesi için ikti- cephenin bazı kesimlerinde görü- lak maddeleri bulunmuştur. manyanın Faris sefiri Otto A. 
1ııar., ıı.t'.mıe1t f·vdalwr.Denıi.z ttı- ı ld -
a.ıfuno..ı..i bıa:J!wğı mrr-, llİilldll nm imza.sı töreninde general Le- sad1 iş beraberliıği yapılması da len düşman tarafına geçmek tema- Almanyanın Paris sefiri geri ı betz'in geri çağırı mış o uguaıu 
(0,4-0 • O,BO) g n «<ilal' (Suil:fai • gentilloı:ı:ııme u hazır bulunmuş- ulaşılması istem?n hedefier ara- yü~ünü bestırmağa kar.., vermif çaiırılm1ş ve bir daha Fransaya döıımiye-

----~Klıı:::' ~-~ı ..:ıı.lm&==· ,_g,!I.· .ı;i~!i!' • .._ ____ .....;....:;tıır.=-----------.;...os:::ı~a;,::d:=ır:,,.. _________ __;o~l:::::du::"g~· u::n::;ıı~g~ös:.::.:le:.:.rm:::::;e;::k::::ted::;::;ir:.:·-----=Lo:::n::=dr:.:a,'.'....:2:.:9:....-(::.:A.A=.:.._,,·)_:;N:,:e;::U4t:!..:Z=ıı.-=-..:......;ceğini teyit etmektedırlt-r. 

SAYF'A-lli ----

Yorgana clikilc.n 
paraları 

Edkı.ekapm Ayşe isminde 
bir kadın, sekiz ~ hryel'
de, yırm yedi altın lira ve al
tı bın ıkıağıt lirayı bir Y' ı:ganın 
çine cıııuniş, ronr a da bunları 
a..'<rahas.nrlan Lir k.arı., kıoca aşıl'" 
mı:ş. Boy,ıe olaı.ıağı tabii idi. Bu 
zamanda, bankaıarın bu bolluk 
zaman.nda hıç yaLağın, yo:rgar.ın. 
ki.limın, lba t•anııy en.ın arasına 

para saklanır ınu? Bunlar eski
den oıurunuş, lıatta eso.iaen ya1-
r.l'Z yatak, yoııgaıı., k.ılim, h;ılı a
ralarwa oegıı, oırkalar.n, entari.. 
lerin .çine bııe altın liralar di
kilir~. Haıtıi. hır.;ala.ın yüzü 
ile a~tACı ar~ına dUi.t1en alt1n 
paraıara dair ,.vyle m~ur bir 
uıu a da vardır. 

Bir sabalı eJod SaJamoı:.; 
- E>!ı.iıer alayım! diye so1<ak
tan ;ıeçe"keıı, antıkaıarcian biri, 
Ol)U ~agırm~ kenwsı.ue e.s«i bır 
b.ı.rka g<><>terrn1'; ve vur ajağl, 
tut yUJ<an, bet· naylı pazarl:Ktan 
soru'a bu e•o..ı. bemaa hın-kayı 
yahuiliye tarn i>ç gum~ mecıcii
yeye sol<ıllşluıru~ ha•ı:ıuki bu 
llirkanın değeri belki de beş 
Wıruş lbi;c ıuLnıazm:ış •. 

N eaen oonra b.:ıhmon, kan 
~r içı.nde teuar AapJ.)'a yanaş
mış: 

- Aman efend~ dem ş, ywu
ıııu sevcyını, l>u ıııı•,;ay ı al yeri
ye! 

Salan adam sormuş: 
- Ne -0ldu, ne var ki g~riye 

:ılayım? 

- Sen beni aldatm.~ın, yu. 
:ıaıh tır bana! 

- Senill ı;ib kırk y:llık bir 
~iyi ben nasıl aldatirım be
lirgin? 

Y aıı ıJdi, cel>in<len çıkardığı 
bir o=r.e ka<Uı.r ;tıruur rnazı,gın 
evin altına serperek. 

- Nasın a.lıiatacak:s.n, işte 
böyle alaaltın! 

Meı.en.e turaz ör.ce bu eski 
püsku, .berbaı hırkayı tam uç 
mecıc1ıycye !::>aı.anıorı.a salan a
dam, yahııdi bufühın bırer beşi 

bıry,:,rc..e saıe. n a.ııy e hır.t<.aııın 

öte.>ine bensıı-.e bu bakır man, 
grrları dıkm~ış.. 

l!,aıı=ı<ap.ıı cayan Ayşeııin 

yerıncie ben oi!.ayaun, kendi yor
ganının ıçıntıcn ıou .ı.ıı.ctar serve. 
tini aşıraruMa kar~ı iıkırci bır 
yorgar.. ve bır a1..a.y maı1gırla on· 
lara bu oyunu O)«Hu ve ~.rılan 
paraı.arı ooyıe..;· .... ., ge-0 aıırclun! 

Ovnun <..em.U Kaygılı 

Varlık Vergisi 
(tıa~ ı.aafı 1 wci Sli)lauJ) 

dün gazeıecm.rn şu bey&ı:at ve
rilnuştır: 

•- Varlık vergisi dolayısiyle 
vergı :.ahaR.k u k et.Lı.ı.•ııen m ilıkel. 
jeflefln Vııa~ t'l ve Ueıteraarııga 
hız.zat veya adamları vasrtasile 
rourai.:a41t t:dt:ı ~"" n1a.z;..aın.ı.arı fuı

z.uli t,<gal ettu<ıerı goruıınel<.te

dır, :MUl<errnr La.ııakı.cul<lar m'l.is
tesna. olmak ULCJ e ıt.ıraz mahiye 
tinde bUluı:c..11 n-.uıe:ı.caatlar k01t
'iyyen kaı.>ul edıılmiy€{:eğındrn 

bu roıil<elleflerın hiçbir suır~.ıe 
vilayet ve dıger makamlara l:ıaş 

vurmamaları lM:ımd1r.a. 

Açıkgözlere para kaplırmayınız 
Öğrend!iğimue göre bır ç,k 

kimseler vergi miktarını a:;a.ta· 
bileceklerini ıddia ederek tazı 

kimsele:i karo<l.rmağa teşebL.;" 
etmekı.e ve müıkelleflcı·in bir 
miktar parasını ald>ktan b'r gü.a 
sonra hiç.bır ~ey yapamad.kları
nl bildirmektedirler. Bu suretle 
de mUkellefler tamamen yersiz 
bir ümrt uğruna lü:zuımsuz yere 
para ka}•betmektedirler. 

Vatıındaşlar:n vıergilerini r.ıır· 
mal :nüddet ı<;ınde ödemelerinin 
kendi menfaatleri icabı oldı.ıığu • 
nu !ıatırlatırken. vergileriı: hiç 
bir sı>retle azaltlmıyacağırıi cUı 
t:.ıkrar hatırlatırız. 

Ankarada misaf~r 
Pletu~h~r 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

meği verılmişl•r. 

ATATÜRKVN MANEVl 
HUZURUNDA 

Ank,...a 2:9 ( A.A.) - Şehr:mız

de buluınmakta o'an İngiliz par
Udbento azasınd•n lort Savtot ile 
M J. Lawson ve Wadabriru -
Soryn- ~cour y;ınlarında mlihrnun
darları oldt•ğL> hald'e buıgün saat 
16 da Atatürkün muvakkat k•b· 
rini ziya.,et ederek muhteşem bir 
çelenk koymuşlar ve Ebedi Şefin 
manevi huzurunda 5 dakika sü
ren bir tazim vakfesinde bulım
mı:ı:şiar(lı:. 



Bir ııarı el kadın j 
yakalandı 

Ortaıköyde, Kumarcı sokağında 
Cevher .ıdında bir kadının üıfü

ıük.çülük ywptığı habel' aiınıruş 
ve_.zabıta J?lE'Jnurları tertip ettik· 
leJ'1 biT cürmümeşhut neticesin
de lı:adı:nı bir müşteriye üfül'ilr
lı:en yalulamışlardı:r. Cevhlf'r ad
liyeye verilmiştir. 

Zeytlnya§ muamele 
verg:sı 

Tlcattt Ofisi, zeytinyağından 
tılınan Muamele vergisınin müs
taıhsilden ·~ alınması karar:ı
n• uyara.lt İzmir bölgcsÖnde mü
l:ıayaaya başlamıştır Aynen al:ı

nan :ııeyt.'nyağı miktaı'l yüzde 
27,5 ni$betindedir. Zeyı<rıyağlan 
,emeklik, filrtre ve sabunluk ol
mak üzere üç tipe •'Y"ılrmştıT. Bu 
b11susta bir de talimatname hazıe
Ianmaştrr. Zeytinyağı standırdi

ııasyonuna doğru gidileceği an.la
plmalttadır, 

t, s~clllerl 
Bir müddetteuberi T:Caret Oda-

11> tarafmdan hazırlanmakta olın 
iş Siclıl; tamamlanmıştır Bu sicil
de, her ihracatçının vaziyeti Jıek
kında malı'.ımat bulunmaktadır. 
Ayrııca, Oda, bir de Sanayi sicili 
hazırlamaktadır. 

Kömür, pamuk, 
çimento istihsa• 

linde azalma 
Anlaıra 29 (İkda.m muhabirin

den) -Geçen •ğl.ıstos •YJ1Jda 941 
ağusıosunu naz•ra.n iS'tihsal bakı

mınaan kömiiTde yüzde 13, pa
mulrta yüzde 25 ve çimentoda 

yiliıde 28 azalın• ml4ahede edil

mişti!'. Bunıa multabil yün ipliğin

de yü:zd 10 artış görülmüştür. 

Belediye ve hazinenin 
karşılıklı alacakları 

Ankara 29 (İkdam muhabiriıı· 
den) - H>z.ine ile İstanbul B•le
diye;inin b.:r kısım alacaJdarmı 
karşılık! iud ve terkin eylc:rneler.i 

bakkmdakı layı.ha Meclis nıızna

mrısi.ne al:ınrnıştır. 

r istanbu [ B•• ed•Y•• 
tEBiıı TiYATKO• ' 

Saat 20,30 da 
DRAM KISMI 

BÜYÜK IHTlLAl. 
Yazan: Romaın JloJ'and 

Tür1<\e. ': :'\(. Klper 
Dtt perşembe saat 16,30 ela 

Tarhi matine 
KOMEDDİ KISMI 
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( lstanbul Levazım Aıllrliğinden verilen Askeri Kıtaat lıanlan l 
~~~----------~~~-~ _ A.şağıd:& mlıktan )'aZ>lı çi:ııko levhalar pazarlıkla satın alına.cak· 
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tır. İhalesı 4/1/~3 pazartesi ııün ü sa..~ lB de Anl<arada M. M. V. 
-2·No. hı satın tılma ko~un da-yap•Iacaktır, Beher lci:losımuıı 
~ bedeli 170 k.unış kat.OS teminatı 6375 lil'a<hr. T~liolerin bel· 
lı vali.itte ıkıgocrisyoına gelmeleri. 

Toıı Numara 
& 6 
s a 

10 10 
G 20 

(1983-MM) 

.SOLDAN SAOA fl: YlJKAKIDAN JI. 
Muhatıeno bfrlk!eri :ıçın ıooo adıetemniyet kemeri satın alınacaktır. 

AŞAGIYA: Verme~ iııtiyenlerin ellerinde mevcut veya hazıırlayacakları nümu-
1 - Ydımda ldJ'Ut ..ı.eeeıımı- lıil' neler nı en geç 5/1/943 salı gür.üne kadar tetkik edilmek üzere An· 

saman. 1 kara~. Fen 've San'at U. Md. ne veya Harbiye dairesine tekliıfleri. 
ı - ç r~ıerl aliil<adıır eden bir .w le bırlikte Vel'll11?1eri. (1985 - 2486) .. S - Afrikada bir nehir, -· lei)&. 

cek f'!Y ("-""pçaJ Bdıer tonuna 4 lira Wınrir., edilen 5000 tonhık nakliyat ışi ka
t - Vah.,ı hayvan ••'· askeri 1ıiı' palı zarfla ek,;iltmeye konmuştur.İhalesi 4/1/943 pazartesi günü sa 

rütbe. ' at 15 de Ankarada M. M. V. 2 No. lu satın alma komsyonur.da ya

S - Eker, ı.,..ı b;r mobl~e. 

7 - Bir m.llmıp. 

1 - ~ aaıı'at, 

pılacakt:r. İlk teminatı 1500 Vr~dır. Tal plerin kanuni 
0

vesikalarile 
teklif mektuplannı male saatinden bir saat evvel komisyona ver-
meleri. (1892 - 2493) ... 

Beber lki!cııuna 300 bJruıı taıı..-n.ln edilen mımurıesi ~ ıs 1xın 
~l pı..17JU"Jıkla. ro.tın alınacw:rtır. İh..tesl ı 1/1/943 JY."ııarte-_'i güırrü. saat ı:ı, 
.:e An~rarada :ı.r. M. V. 2 No. Jı.z Eat:n atma komi<;)Fontınıaa .,.apıJm'fllktıır. Ayrı 

(Dünkü lmlmac•mn·n t.,l)I) ~n ıal:plere d" ihale <di!elıliir. Kat'i emkıat> 6750 J.'radlr. T:ılıpleriıı belli 

q 

S E R A,B 

-~ 
A F 

EL A •E R A T P. 
Rm M t D EV .. • 1 

AK A M E T• M A 

1 2 3 4 5 6 7 8 ~ lrou"8yuıe gelmeler. (203-0 (2638) .. 
1 Beher ldio6ma 90 kuruş Wırnin •ı!ilen 20 • 30 ion ııes 71/tı pamrl~da 
2 • atın alıneeak.tır. İhle.ı 8/1/943 "'1111& ıı\inü ... at ıı de Anlaırad" M. M. V. 
3 2 No, hı <atm alnıa ltami~ yapılacaktır, Kat'l tenmatı 4050 ııradır. 

25 to:ıı 111ğır eü pezarlılı:l& •1'11 aıı""""9alır. İlıelesı 7 /J /943 g!>!>(i -• 
10 da Safrımbobda aokeri ..ım alme lııoonisy0111llldu yapılacalk'lır. Taliplerin 
lenıntlarile belli ...ı.ııie • _.._,"'"" gelmeleri. f20t7 - 2709) 

.... 
Beher - 600 !lotAJI Wıınln edilen 20,630 JN!lre kr>Plrllt* lı:ı."""9 

1/1/9'43 """"'günü oau~ 16 da .Adaıra ... M. M. v. 3 No, lu ,..tın alma l<.GmJ&. 
,.,.,..,.ı.. pazr)Alıı. ,.tın ~ır. Kat'I temloatı l>W->2 lira 80 k·~r. Ta. 
liplenn belli W<.ilt. ·loamı.ı,.....a celmelerJ. (~2) 

... 
liO lıon ıatıır eli ıılmııcı*tır, Pazarl~la tlıısiltımesi 8/l/94'1 f;(lnil """" UI 

de Aııkarad'e M. M. V. Bir No, hı satwı alıma ~ yepılacaı:ttır. 'I':ıh. 
~n l>Edell 36,000 lira kat'! temaıtı 5260 liradır. Talıpierlo belli vakitte l<o. 
miey<ıo& •e~I. (l!KI - 2333) 

... 
600 ton pat.rt.eı; lk-b zarfla elıl!inm.,., ~. hıaıeeı 16/1/943 cumar

teo;ı glioıü <ıaet 11 de A.dapamrıında """•rt oatm alına ltornl..<yomıncla yapıla• 
c;;kı..-. Tahmin bedclı 190,000 lira, 'kat'! leııtlrııolı 10750 liradJr. Taliplerlıa 

kaoml v<&',a<W•le tı.0.11( md<tııplarI>O ihale .aalindeıı bir -• evvel koın.l9o 
_,.. venne!&l, (2044 - 2708) 

... 
Bilflmtım malz..,,.,""I ,.. •""'lesi cllıetl aıık~ verllme<fk d>!re ıı..ta

rume c:ıvorırıı:!a h<!'m'llreıer p....,,,.cmu inşası &<:>it "'"" lltm<ye loonrr.mt.ur. İh:ıl<'8i 
1'9/1/943 salı güııü eoat 17 de Gelibolu askeri Mtın alma lronı.'i$yomında """'° 
lacaktır . 

Keş•f bedeli 3698 1>ra ~ 1ruruş Dlı. IM>irıatı 554 lira 80 lııuruflul'. Tallpı. 

rin belli vdtitte ~ ıelnıeler:i. (20-iS - 2708) 

.... 
Bili'ırmıın malzemeol elbe<.i amri)'eden ......ılm<Qı: şartlle illi adet an.bar 

ım. ... ettlr'recei<t r. Açı< elt..Jltıre;l 18/ /943 pe.zartesi ctinil aaa.t Qn beııte G eıı. 
bolud& ad<eı1 safın alma Jr.oml<:yonUll< a 7!!Pılacaktır. Keşi.! lx'deli 3733 lira 
93 lwruıı her .lc.isln>r. «>t•t 1anicıtıtı 1120 lire. 18 lrun.ştur. Taliplerin belli va. 
kitle iııoıniıı:Yu>a ceımcıerı. (2048 - 2110) 

.... 
-- - 'T .f.A~ EN • M L ---

4 
TaJ.ipleıin belli vak:i.ıte lrorn.lsJ<ına g>eRelerl. (?.1)21) (2638) 

Yaınn al<$am , + 
Baltacıoğlanan konleraım p a 'a bazre ti eri 5 Mliteolıbll nam ve hc•abma 4.2MOOO adet ymn aımm&ın mamul b<>t 
Beyoğlu Ha.lk.tvinden: y.....,: v. Şöntan .,., ltadelburı 6 ampul J)IW!ılıkla ııatm alınaca'<tır. İlıaıe.- 7/1/943 perşembe gllnôl smıt l.5 de 

Etltnesutta göo"1';1... ırohalde bir ııoolzlme ~ ,-.oı>ılması kap,.. 
it ..... rıa ela!ıülıın<'.)'e ~OJ>r111$Jr. İhalesi 18/1/943 paz,,rtesı RÜol.l a:ıat 15 de 
Aııltar;:da M. M. V. 4 No, lu 9"tın alma komisyonunda y&pılaoaklır. Keştf be
deli 38,191 !İl'& 4 k~ş ilk ten·,natı 2864 lira 35 >k\ıru~tur. Talipler·n kar:ı.ınl/ 
ve trnlııırlle 1ei<Uf ""''.""'!arını hale &Qalcııden bir yt <'V~J kom &yolla """° IA TA •• s E z A ,___ -

AID • t N E L • M 
31/12/942 pe~mbe giinü sa- Türkçesi; Nün Göknll Arlk.anoda M, M. V. O No, lu sııt:n alma~l~unda yn'Pılac,~t-r. Tahmin 

C b t 1 •- ,._,ı. 7 bedel] 33,910 lira kt'I te"*"t.ı 6067 liradır, Talip1""'1 ı.eıu ....ıttt<ı locrnl-
ıt 18 de Evimizin TepebaşındalU Her arşam a saa 4 "" ....,.._ 

0

•-

~'si• •IA. M E L E • l . C rt . 8 gelmeleri, (2027) (2629) 
1Derm bınasmda Prof. İsmail J>Jyes en. uma esı ve pazar 
IBa'kkı Balta<:ıoiilu cMilliye•~ı·lik a.. güı:.leri 15,30 da mat ne • 9 + 

~ 

ZEK t• A K .. T 
b ..., _ • Eitm<'wtta bir ırıuttaıı: ~ kal"lılı ıarlla tlıslllıneye ~. İhıı-

v• An'aaDcilll<. mevzu-unda bir ,. ltel 9/l/943 OU'ITUlrlesı gUoı>n saat il deAnkaroda :M. :M. V. 4 No. lu sal"1 al· 

k>onferııns 'Verecektı:r 1 -ı•••••••m••••••••-.ıma lromlsyomında ypılı:rnktır. Tal;pl il~ belli saatten bir !aırl evve:ı kanuni 

U O • y 11 ' t u M • ~ vesl<alanJe t<l<Jif mektuplarını lrom.s ona ve~leri. K°':r bedeli 26,383 

°"~.~~:~=..::c:!.yf3. ! . Fn'Z o arı ışıR m~ , , ııanıan llra•&kuruş!lkleminınıl978lira4~r. (1979-2460) 

l<l'lııden Muslih J'eTiıoilu'ınm ıu. 

1 

Jıllaııbul ŞehiJ' hallan ye BaVç wp u1.ıırı 101cu Qcftt lal'<felert YJ)llaııı. ıam liO lıon kuyruklu lnı:ruıı eti kapJ!ı zarfia e'ı.<J!meye konmuştur. İlıaksl 
hrdql Mtllbat Peykoflu ile Sümer- lor doaywle tadil ed11miştir. • • 16/1/943 ırün<!l saat 15 de Anl<ara<ln M M. V. B'r No. lu setın alma komi>;.. 
lıa1* -.rl•rmdo:ıa Fellıl Öftul'ım Yeni "'1Uelr ı ~ W9ı!ndeı .itibaren -~ olınr>Abı bııJ!--. yonum!u l'GPılaeaktır. Tahm.n bedeli 3".000 lira Uk tem'n•tı 4650 hadır. Ta· 
•ülua.tert, ııuarteııl akşamı Onl• -· iplerin ko.nurıl vc.-ikıal•rile teldi( mclıtuplannı ihale iaatlnd<n bır saat ev· 

erinde nırıJ.ımttu. 6- .. ıu- - Sile\ Ooc:retlerinl pteren .,...,,.ııer lolıeWerde -· 'At9 - .,.w.ı wı lııımle,yorıe vermeen. • (1896 - :M97) 
edetl.,. tııen.. -- aOOablllr, (2950) ... 

Aııetıda J"IZl9 fliır etteri kapalı u !la <!tsilt.ır\<ye la:>~. :bıalel<ri 
20/1/943 ÇU1'1mbo i\lllll saat 14,30 d3 Milas o.IJ<erl .... tcı nJma koınıi l)'Or.'lllld 
yapıl'a<:aktrr. Talipl•ıin;.a"""J ves~aııı. lcıltl<f moktuplarını ~hale aatinde0 1'l< 
- <IYWll ~- veumel•ri. (2~ - 2.•74) 

Omıi Mık'ları Totarı T...wıı.ı. 

1<111 llr• liTa 
45Q ~37.500 17,Z.~O 

143 108,750 G,687 ... 
Aşıılfıdla yazılı """"~ bp.~ cbôltm<')'• Itomnu,ı'lı<'. İhaleler. 

9/1/943 Ctanal"'tdıl gürıU bi:ralarında .Y*-lh natlerde Urfa QskcJ1 Satın aJıma 
-~ ~la<1l!ıtı•.T.Jip!<rin 1.-c:rıJ vefikıılarile te'.di! m~ktup!annı 
ibıa!e saetıtrinddı bir saet evvel koinisyo.1a. verm~leri. F.V!'J.! ve ş,.rtzı~ ~ 
kara, İsteınbul Lv. tınirlkle1100., gö!'ültu· (2008 - 2577) 

bı.ie """'*' 
ı~ 
11 

11,30 
13-
1( 

Mlldar.ı TUtarı Tmı '1>atı 
K~!o lira Hra 

100,000 60 0-00 4.500 
100 000 80 000 4,500 

.100,000 ~o ooo 4,500 
100,000 60 000 4,500 
10-0,00I.' 60,000 4,500 ... . 

~ ı.;ı,,..,,.,a 118 'lru"-1 tııhmin od:t.n 50 000 1<llo sığır rli kapalı 1:0.-11a 
.ırn;Jt,,,eya kaım\~u<'. hı. a..,ı 19/J/94-ıtı·'ı günil Not 16 do M;mar S;ran <~e-
11 F.a.tm a!rr.a ko:r.!syor.1.tnda yat'1!.<t{"".ık'ır. İlk kı:nJnetı 7500 liradır. T"Jip}t"rin 
k:aııunl verkat"l'ie t.dtlif md.<rtup~arırıı ihn1e safi.inden bir s"at .. vvrl kfimieyula 
vermeleri. EV"1lf ve putnmesl Ankara, İstnbul Lv. ı;mirlklerın<l• görUlür. 

(2<>12 - 2581) .... 
50.000 k"Jo sığlr eti kepalı urfh el""'·l!ım"'7e lronmu!\'tUT. bııo 

Jes: 8/1/943 cuma günü saat 15 de Mernfon askeri satın alma ko. 
misyoour.da yap•lacakt•r. Taiımin bedeli 4!!.900 lira 'Ik tt'minati 
:ııi67 lira 50 'knıruştUT. Evsaf ve şartnamesi Ankara ve İstanbul 
Lv. amirJil<leri.ıde göl'ilfür. Tal p !erin ksnuni v~ikalanile teklif 
mektuplıınnı ihale saatinden b:r saat evvel komisyona vermıe.leri. 

(2013 - 2582) 

+ 
Beher !<llosu 77 !runr.ıtan 100 ton landart 9 No, 91 ttp çek!r·'eksiz lamı 

ll'ziim paze'11'<la •alın alınaca'rt r. İh1lesi 13/1/943 ç;ırş n·ba g(iJJü "'1&t 15 de 
Bahkes-r ~Etker1 Sl!hn aıma 1tomisyontrd3 yıapılacak1ır, Ka'l.'1 temPretı 525 li-
Ndar. Ta!Jpl~ belli """ltı,. \kıomloyu, ı celmıeleri. (2<>37 - 2685) 

+ 
Klkısu 500 ~n 5 ltııı> val!reta ldloetr 70 lruı:u,-ton 100 1ıon çe!drdelk> 

s'>: !w.ru ilıru..-n, 20 tcn:lcn beş P•ru ki !osu 110 kurw;tan 70 ton incir, 14 
t.ndan beş p"'1.i pe.zarH.da .atın alınacoktıı". İhalesi 4/1/11>43 pouırieııi ,ıı. 

nü ... ı l4 buçtıkl<l lzmlr levaZ>m dmi .-!iği •atın alına lromisyonımd<ı yapı. 
laa.ıctır. Taliplerin l<al'I tenmeı.ıarlJ c belli vak.(tte k~one gelmeleri. 

(2045 - 2707) 

* • Keşif bed\ıll 1~71 lira 17 kuruş ohn bina tamiri ~rlıltla ek:slltrneye 
~ur. ihalesi 7/1/943 f"l"l;embe ıı il ""' ıı de Duroo. a~crt satın aı. 
ıra kr.cnl(YOlllltlda yııpıJaca.:<tor, İlk lemlrıatı 1272 lira 84 ~. Taliplerlıı 
oelli v..ı.ctıııe komJ..~ celmderi. (2043 - 2705) 

+ 
KaııMycında mevcut E!V68f ve .,.rı,,...,,.,.ı,,e c6t'O lıepelne t.'men 39,000 

linl fiyat tllhmln edll~ 1 adet eı.. !J olör, 3 adet mute"avip elcl<il'lk ~ 
~ 6 a ... et Dizel veya benıJn Altern.<J.Or grupıu· pazarlıkla sat?n al:nacektır. 
İha'esi 9/l/943 Ct"'1artesl ıtilnil caat l de An:.arada lif. M. V. 2 No, hı atın 
aL-na kwr.lııyonuod" yapılnc-aktır. Kat• 1emlnatı 5850 Jinıdır. Taliplerin belll 

meler!. (2050 - 27U) 
.fr 

Anllterada iki .a.ıap garaj ve bir er pavyam lrışaısı kapo.lı ~rlla c'·s'ıt. 
meye kıı>:lmllf'tıır. İlınJ.osl 18/l /943 paz.rartesı v\inil saat 16 d;. Ankara:\! M.M. 
V. 4 No. hı satln alıma kcmisyommda ,-;pılac<>'kıtır. Keşif bedeli 17,552 lir ilk 
temln.atı 1316 lin 43 ~uruştur. Taliplerin !kanool vesik:nlarile te':clif mdttup. 
1arıru itıae ....ıtln<leıı b'r oe.at C'VV•l loo misyona wrmeleri, (2<>51 - 2713) 

,~~--llmrl----------------·~ 
Türkiye iş Bankası 

l==KÜÇÜK iCAR l!ESAPLAR==-1 
1943 iKRAMiYE PLA. 1 

• 
1 

K.91idel~ 1 l•lı•t, J Mayıs, 2 Ağuatos, 1 lkincitefria 
tarlbleria ele 1•pılır. 

1943 ikramiyeleri -· 

1 . ..,. ım ur.wı = ı•t.- Un 
1 • "' • = ..__ • 
1 • - • - 118.- • 
1 • 777 • = m,_ • 
1 • 681 • .... .. .._ • 
1 • 555 • = 155.- • 
1 • 444 • ... ........... • z • 831 • c S6L- • 

10 • 2%Z " = 12211- • 
311 • .. • = !170.- • 
llO • " • = Zl4D.- • 

%50 • zz • = 1500.- • 
3U • u • -111'- • 

._.. 
Türkiye lı Bankasın• par• ır-h rmakl• 7alıııa para bırilı:timıiı ve 
faiz •lmıı olmaa, •:ral samanda ıalilnld ele denemiı olnrsunuz. 

BANKA Si 
tarihl: 1888. - Sema yesi: 100,000,000 Türk 

Şube ve ajıı.nıı adedi: 265 
Zirai -wı (icari her nevi banka mua1D<Oleleri 

Para biriktirenleze ZS,800 lira ikramye veriyOO', 

Ziraat Bankasır.da lruml:ıaralı ve ihbıı.rort tasa'ITu1 hesap· 
lanrıda, en az 50 lirası bulunan !ara senede 4 defa çekile
cek kur'a ile aşağıdalc p!ana göce ikramiye dağı.tılacakıtır: 
4 A. 1,000 UralJ< 4,000 L 100 Adet 50 liralık 5,0011 L. 
' • 500 • 2,1100 • 
4 • 250 • 1,000 • 120 • '° • 4,800 

'° . 100 • (,000 • 160 • 211 • 3,200 

DİKKAT: HesaplanndakS paralar bir sene içinde 50 lira 
daaı aşağı dÜ§lni~enJere ikramiye çıktığı ta.kıdirde % 20 fazla-
6ile vcrilecelctir • 

Kur'alar senede 4 defa ı Eylfil 1 Birincik!ınun, 
Mart ve 1 Huinın tarihlerinde celıileoeMir. 

6alubl: JL 1 7 ., • r .,,.,.r,.•• Di-..lı:tllril: Cn-d~ı K.arahilı;ıa 

Buıldıtı 7er: .SON TELGRAF. matlllı-

""'"'ıııe "°"1;!.(>'0ll4 ıeımeıerı. (2049 _ 2711)* _ I ~-f.I !i 
.Aşığ>d:ı :r•:ıılı ~ ı>n2'J.l'lıltla ekıılltmelN1 blzolannda ,...,ıı tim, -.al ve ımbalerd<ld ...,rt .... N- 1 .... 

nuı l«ı<ıH\yUDl""""<b yopı\:>c:ıktır. Taliplerin belli v:ıkiıt!eni.e oit oldu~ lııılni"1'onlm'da l*ılıuuır.aları. ~$ 
•2042> (2704) - -

Cimi Mllıtan 'l'lltarı 'l'emlnalı tııaıo ır11a. .. , .,., -ın ) 
kilo lira llr• ( Bugünkü p 

Taban 12.C-Oll 16,000 2250 11/1/&43 ı.ş.30 ll61*edr rogram 
Ke.stane r.rl,273 15.000 2250 11 > > 15 Bahk"IT -~-
Ku<u faıııul;re 15,000 2250 13 , , ıe Bal.*esir '.30 Procnam 19.10 H•tıerler 
K""""""a lmıMt 18C,OOO 64,000 21oo 11 • • ıe Gel\bolu '.3:1 jfmıuıstık 19.45 Md•ik· 
Sılır eti 14,000 1-4,000 2100 ıı.ı • • ıe ~Hbohı 7.40 Haberler Z0.15 Radyo 
Odl.ın 200,000 5 200 780 11 • > Hl Gellbol 7.55 Müsllı; Gaırt 
Od<m 800,000 13,000 1150 12 > t it Gelibolu• 1%.30 Procram 20.U 'liızlk 
Pi. ~.000 5 • • H Yeşllköy 11.33 Jllu-ıflt 21.0Q Kona,,ma 
&ıt.r <'it 260,000 l-44,200 1-0,815 9 • • il l.ııkeı:U-run u.45 Haberler %1.15 \lilzik 
Er totlnl 4,000 48,000 3600 11 • • ıı K~ 1ıaw ıs.oo Miislk 21.30 K •mı ma 

• • • •KRAM_ •ı>ırtl% 
Sığır eti 45,000 · Sl,500 ı; > • 15 Celi<• U.ff Pft>&'ram 21.ll 'r zLk 
Keçi eti 4.5,oocf 13, 7~ 18.03 Mü.ılı. 22.30 Hııb<rl~ 
DPygtr ve lıatır ..ıı ıus l'awl ıı.so lt&P&llll 
Mim 1'1,870 l4M ıı , • 16 Er>ıı--

• 


