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Korsikalı Vatanseverler 
Londra 30 (A.A.) - Korsika radyosu sp,kerı son yayırr.ır.· 

da şöyle demiştir· 

1inciKAnun 

1942 
Kura' 

ABONE 3 aylık UO 9 aırnk TSO :Jl}lılı 1400 
GÜNLÜK SiY ASI HALK GAZETESi 

K:üçüik vatanımız, büyüğü gibi, ayw tehlike i~inde buTun-
1m<lı:tadır. !ht;yariar, !kadınlar ve ..batta çocuklar adamızın dağ· 
larında mü-stevliyr karşı korkum; bir mukavemet göstermetrtıo
dirler.a 

\ 

VARLIK VERGISl'Sovyetler Kotelnikovayı Aldı/~, 
---------------------~-------------------------··-... ·······... -----------------

Bazı Vatandaşların malların' Bu şehirde Almanlar 25,000 olü ve 
vergiyi ödemiş olanların dükkan- 5000 esir verdiler - Sovyetler 
larına kaçırdıklcırı ihbaredildi Kalmuklarda da Şehirler zaptettiler -
Denizaltı 

. 1 

harbi ı Ödeme Müddeti 
Stalingrad şehri 
Alman mukavemeti 

içinde 
kırıldı 

Mih:erin çok ümit bağ- !Pazartesi akşamı bitiyor. Evvelki 
ladığı denizaltı harbinin' •• 7 .1 1• 

fl.ilforvonun üç 
büyül< ölçüde 

ki:ometre yakınında 
elde edilen neticel~r• gun de mı yon ıra yatırıldı 
ııe yapdan leııkalade 
gayretlere rağmen, müt
tefikleri mağlüp edebil
m••İ imkaıı haricinde 
görünmektedir. 

muharebe er OIU)'Or 
lı.immat dağ'.ııyorlard.ı. Stalingra.d 
önJ.erinde çevrilm~ olan A'.man 
kuvvetlerinin, artık, son ümidi de 
suya düşmüşğ oluyor, 'böylelikle 
Rus kuvvetleri Kotelnikovonun 
cenup doğusunda iki şehrı d;ha 
düşmanın etinden kurtarmışlar
dır. 

Mosı'.itova 30 (A.A.) - Sovyri 

1 haberler ~ürosunlJJ) hususi tcıbl'iğl 

Yazan: ABiDiN DAVER 

D ünkü gazetelerde Alınan 
Ba§kumandanlığııım t" 

ıııısı.bı tebl.ıği çıktı: 
.. ı:giltereden 1ıareıı.etıe. c~ 

ba doğru g den bir kafile iJtl 
günıleıı.oeri aen rz,alt1l.arJ.IDJ2 tıı.
ratınaan taltibecUJme;ı.te ıdl. De
ni.zaltıla.nmırz dün gece bu .kafı.. 
leye karşı ınüteaduit büwmlar 
yapmıştır. Tl>P yekün 85,000 tan 
tutarı.oda 15 gemi. ve ayrııca luı· 
Jl ıeyc refa>kat eden, gemilerden 
l muhrip i.le kurvet batırılmış
tır. Başka 3 gemiye de torpil i.
sa:beü .kaydeaiJm-9tir.• 

Y ne ıiiınl<ü gaı.e~rde Va
tingtoudan gelen şöyle bir ha· 
ber daha okuduk: 

.Bahriye encüımeni 6 ilk ita· 
nunoa ııncri l z.ı.ı!Alı 2 uçak ge-
m es., 3 kruvazör 4 munrıp, z l<.4· 
fıle ~"ru)an torpidobort, 5 cle
ni.zallı, 15 mayın geınisı, bir çok 
denizaltı avcısı, l rnalze~e ge
mı.si hwru6i t..pte 27 hafif yar
d~ı harp g<ım. ı;i, L\berti sınv 
fmdaı;l 45 tıcaret gemisi, başka 
t. pte 2. tiı;aret gemis,, çcık biiıyüık 
C<>Qtta 4 bu.yuıı< tıcaret gemı.sl, 
l petrol gem s:i, 2 romorkör, ve 
mu'hte!.ii . .mOOelde ış b~a ge· 
min n ı.unete g:irdlkler.i<rj bilr 

it1barla müddet pa.urtesi akşamı 
bitecektir. 
ŞEHRIMIZDEKl TAHSİLAT 

Var!:& vergisi liste 1 eri bu ayın 
17 inci günü ı~ e<lildiığr için ııo.r
mal ödeme müddeti bugün sona 

Ankara 30 (İlkdrun mıtlıabirlnr 
den) - Şclırımi.zde V arhk vergi
si lahsi:!atı h•raretlenmiştir. 15 
günlük müd'(}et buraad yarın (bııı
gün) bit<'ceğinden tahsil şubeleri 
mü.kelleflerl<ı doludur. İstımbul· 
da listel..:r 17 birill'Cikanınıda asıl. 
d'ıığına göre müddetin son gü.ıril 

tatil gününe raslamaktada. Bu 

eııınit olacaktır. Fakat bugün yıl- \ 
ibaşı münwıeebtile dairelerin saat ? 

(Devamı 3 ilncii sayfada) J Şadı; eepb'5lnden. resimler: il anada örtülii sahalarda yaylan. 
~ taarnrdarma mukavane te çalışan Alınan· eıteril 'bir o~• 

mmlılıta 

~111 

Misafir İngilİ7 mebw.larıı Ankaramn gontlccck 
yederi'Di g0'Lcrlcrken 

Ankarada Misafir 
Mebusları 
·--------

lngilöz 

Müstakil bir Fransız 
1 HOkQmetinin 
\ T eş k il i i_s t e n i y o r 
' General Juin Fransız orduları başkomu· 

tanı oldu • Dögol Amerikaya gitme
den General j:rovu ziyaret edecek 

am------
DaKar11 ~ııc:111 .... • ---- •. 

Vaşington 30 (A.A.) - Müsta
kil Fransı'Z aj•usının muiıabiri 
bildirıyor: 
Şimal A{rikadaıki Fransız kuv

vetleri 'başkomutanlığının hususi 
mümessili general BethO'U6rd, dün 
Beyu suayda reis Roos.ıvelt ve 
bunu müteoılklp deV'let reôsl:ıği ge· 

29 ılldkanunda kuvvetleriıni.Z 

Kotelnikovo ş<f:ırini ve bırradaki 
demiryot durağını ele geçi.rrnişler
dir. Düşmandan, uçak malzemesi 
olarak büyük ganimetler alınmış
tır, Bunlar ırasında tamamen sağ
lam halde 17 uçak ve motıöıiü !kol 
teşkili va.ıdır. Alınan ganimetlerin 
ıaytlması heDii.z bitmemiştir. 
ÇVERiLEN ALMAN KUVVET· 

LERiN1N DURUMU 
Loııdr.ı 30 (A.A.) -Reuter a.jan· 

sının ask•rt muhabiri bi4chriyor: 
Kateln.llwvonun zaptı mAnalı 

bir Rus zaferidir. Buradan, Alman.. 
lar kuvvetlerine lev112ım ve mü- 1 

STALJNGRADDA ALMAN MÜ
DAFAASI DEL1ND1 

Moskova 30 (A.A.) - Kızıi Yd· 
drz gazetesi yazıyor: 

Stalingrad şdıri içinde Rus '!r· ı;. 
vetleri y•niden 300 Ua 400 metre 
ilerlemiye muvaffak olmuşlardır. 
Şehrin şimal batııSında Alman 

ıınJ afaaları delinrn;ştir. 
(Devamı 3 üncli &ayfoda) 

Büyük Millet M~clisinde 
. . .. ";,,, . ,,,, 

Sıhhat ve Nafia Ve
killeri izah~• •P __ ...ı:ı _ .... 

,!Zelzele sahasında ilk yepılecE kir IF"r·n 
tesbiti için bir komisyon kurucu 

m•k üzere daığı!mıştır, 

a...u,ı~tır.• 
y a§ington telgrafının saymak· 

ıa git..ılemediği bu kadar ııemlı
ııin yal:ı,u 23 gıinde b11JJ1ele gir· 
miş olduğunu işal'.-t ett-ktel> 

sonra konumuza gelelim. 

Dün B. Mil.et r;ıeclisini ziyaret ettiler vel 
Ankarann~ muhtelif müesseselerini gezdiler 

Ankara 3{) (İkdam muhabirin· gördüğü lnti'Zam ve çall.Jjmadan 

ne i<urm:>y başkanı amiral Leahy 
ile gör~tüktcn sonra g&ıetecilere 
şu demeçte bu:unm~tur: 

General Giraud, Frıns•nın kur
tarılması ve Almanlara karşı zafer 
alınması ıb,hsinde bütün gayeler 
Ü'Z~cinde general De Gau.lle .Ue 
tarnamile ayni iikirded:r . 

Ankara 30 (İkdam ımbabirin
deo) - Büyük Millet Meclisi bu· 
gür\kü topla.ntısmda askeri ve mül 

ki tekaüt kanununun 939 U1l'CU 

maddesinin değiştirilmesine, ıclli 
evrakın posta, telgraf v.ı telefon 
idaresi vasıtasile tebliği lha!kkında
ki kanuna bir madde eklenmesine 
dair kanun layı:halanm kabul ey. 
lemiş ve pazartesi gün3. top.lan· 

Meclisin bugünkü topl"r.'ısın
da Shhiye Vekil! Hu1tısi Ala •a~ 
son zelzeleler h>k'kmda rcııls ve 
etraflı izahat vermi;~ir. '7ı:kil 
Erbaa bavalis>nd•ki ıetkildc·'n n 
neticelerini anlatmış V<! bu a-a· 
da zelzelenin vtıkuunu müteakip 
Tokat ve Samsun valilerinin al-

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

Bu .ki haber, okyanuslar me)"' 
dan muh111-cbcsinin şiddetle dc
vaıı• otll.ı: ni ıı;österiyor. 

Bu meydan muharebesinde 
fllrpışan çeşitli unsurlar arasın
daki umumi miicadele bugünkü 

ya .. n=ıı komı,u dışında~. 
Biı., bugün, yalnız Alınan ve l· 
>Laıyaa aeniz.nltılarile :ınglo-sak· 
ııunlann deniz. kuvvetleri ve ye· 
ll>İ gemi inşa gayretleri arasında· 
kı m.icadcieden bahsetmek isti· 
yoruz. l\lihver den zalh harbi
nin gayesi, mütteflklerin deniz 
İl• u ıı..;ı..nııyelııni baltalamaktan 
ve 11nl:ırın bu hakinıiyyctcn fay
dalaıımaları.na mani olmakan i· 
bu ,,ti .r. .Al!maııln1'1a Itayanla

rın hedefini biraz daha izah e· 
delim: 

1 - lllliıttcliklerin den:7. aşırı 
111uvasabtla:rıru keserek İngliz 

ve Amcrı1<a11 kııvvotlerin'n Av· 
rupa \'e Afuika cephelerine ta
şwmalarına m~> olm:ık, 

2 _ 111.iittcfik meınl<ıkellere 

yapılan hanı nıadde V"._ yiyece_k 
Jçeceıı: nakliyatını mkan_sız. bır 
bale getirmek, bilhassa lngı1te
.Teyı ·~ bırakmak. 

l\Ifhveıı devletleri cleıüzalh 
harlı le lakıibetikleııi hedefe va• 
racaklarını kuvvetle ümid edi· 
yor~ardı. Harbin başından.beri 
ber ay yüz binlerce tonluk milt
teiik gemi.si baımı:ı olmasına 
n!ımen, onlann bn llm'>di ger
çel<lc~ınemişt.İr. Ve bundan son· 
ra gcr(eJ.lc~mesi ü~'ıl.i. de kal· 
mamııtır. Çünkil, Bırleşık Ame. 
rika ko!'aman bir kıta oldni'ı;u ;.. 
çin onu ıç ve bam maddesiz bı
rakmak esasen ioıkıin bnr'dnde· 
41ir. tııgıittere ise, g<Yzlerimmn 
ı@rdıifü gibi, ne aç, ne çıplak, 

(Devamı 3 üncii sayfada) 

den) - Şclıı'i.mizde misafir ·bu- dolayı memntın>yet ve takdirle-
lunmakta olan İngiliz parlamerı.- rinıi bildiı·m'.ştir. Heyet azası saat 
to•una mensu.p mebuslar bu.gün 15 de meclise gelercl'.;: mü2akeratı 
ôğleden evvel Ankaranın görül- takip etmiş, celse biWkten sonra 
mcğe değer yerltrini g-ezm ier- meclis azaları ile göoüşmüşler, 
o;r. meclis ga.z'nosuııda çay içmişler-

Misatirler, matıbuaıla temasta d>ir. Misalil'ler akşam saat 19,30 
bulunmtt'Ş, Ziraat epsritüsünü zi- da İngiliz büyük elçisi tarafııı.dan 
yaı·et ederek mfü!s$esenın ça:ış- verilen kokteylde diğer Türk dar 
m.ı mevzuLır1 üzerinde mal(unat vetilleri il<ı birlikte hazı.r 'bulun· 

almışlardır. Heyet müessesede muştUT. ______ .. _____ _ 
Amerika sömürge 
siyaseti güdüyormuş 

Diğer tara!l'tan eski Fransız ibar
vekili o\'up halen Vaşingıonda bu
lunan M. Camil'e Chautemps, ga
zetecilere şu demeçte buluııımu~· 

tur: 
Bundan böyle muvak6<at rur hü. 

kiımete veyahut milli b'T idareye 
saJhp olmak Fransa için tutula· 
cak en iyi hJreket yolunu ıeŞkil 
edecektir. Bu muvakkıt milli hü
kiımet bütün dün~r:"d'\ Fransa adı
na söz .övliyebikcek birleşmiş 

(Devanu 3 üncü sayfada) 

Askerde bulu------------
Bir Alman gazetesi . Amerıkanın mali yar· nan memurlar 
dımlarla küçük memleket:eri mali tabiiyt:t.-ı 
nt bac lamak siyasetini güttüğünü yaz yoı 

------
Bertin, ;O (.AA. _ Deutsclı1' dlplo- vekili muadn Wallace, ve ceııeltur. 

111atlsch Uud rolitlsche KorresPondn may Teisl cenral l\la.rsbaJ1'ID delnf"Oo-

Geyim eşyasını 

nasıl alecaklar? 
si.ı.ctsl şunları Jaa:makta.drr: leriJe de f.eyid edilmi/Jr. Bahis D\eV· ı • 

Amerika Blı1eşlk devıenerinln ıe· zuu olan ftY, reis Ruıvellio siyasi M l" V k "l t • ) " Dişleme FiyaS<'Iİ •ftfa vurulmllf b• prorramıdır, Gener:ıl lll•rsball~n de- a ıye e a e l 8 8• 
hınmakt:ıdır. Şimdi bu ai1asd, ttis mtthıde bilha•a , • .ozıer manalıdır: k darlara bir tamim 

cK•"fıntuda haliodlleeek lld mesele a 

E U Gu
. N--.. var.ıır: ll·~den m ..... m bir bale g ö 0 d e r d i 

F= -,. r ıaıı, elan w.ı üslerlmiıtl mulıı.taıa . . . 
etmek ve onları daha r .. ı. büyütı- Ankara 30 (İkdam muhabırın· 

Üçlincü sahifede! 

İngiltere ve Ame
rika intibaları 

Ahmet Şükrü E•m•r 

Dördüncü oablfede: 

Okyanus hartinin 
mükayeıeleri 

Hamil Nuri lrmalı 

~====='6 

mek. Sulh programını ıereellleştlr· denı - Maliye Vekaleti alMca-
mek yani, günün blrndc sulbü bora- dırlara gönderdiği bir ıamimde 
bilecek olacak olanları arlık silahtan bususi idarelerle belediıyeler v<ı 
~rtd flt.mtk umanı ,,,lince Amrrika . .... l " kk"11 · d 

k ılı bı k aahl 1 bil iktisadı dev.et te,e u erıo eve-
nın uvve r me\· ıe p o • . .. 
me•i lçôn m•v.derlnl daha lıavvetlen- ya bunlara tlı·bı muesseselerde ç•-
dlrm"i Jbımdır. Yardım b•banelerl l:ış•n memurlarla eşlcr;ne verile· 
alltnda alman iedblrler ile oynamak cek gıyiın eşyasının temin, tevzi 
!at.nen rol aarib deilidlr. Zira :rMıan ve bedellerinin Sümerbanka öden-
ea memlelıeUerde limanlara demlr1ol sı h\lSUSlırında ıcabed'en ted-
larınr. 'Ye dlier le-sislere. vattr1Jan ser me • 
m131eler fıulal.qtıqa ~ı; babmd ır birlerı doğrudan c)C1ğruya alm~a 
lllD'llllllT•tle sayıl oİu ıo•:mMıeller v• mu~le!<ri yapmağa bu idare 

G~nera1 Dögqi ile AJDer'ka· 
ya gidecek olan General Katru , . --.. 
Berı.~n ~s~~ri i 

1 sozcusu 
; ve cepheler -·-Şark cephesi 

har ek atının -·-Avrupa harl:inin 
neticesi üzerinde 
kati tesiri vardır 
Berlin 30 (A.A.) - Anad<ılu 

Ajansının hususi muhabiri bildi· 

riyor: 
Wilhelmstrasse de askert oo:o

cü d•miştir ki: 
.Doğu cephesindeki bu son ha· 

reka.t, Avrupadııkl tanbin netice • 
ıi üzerinde kati bir tesir yapacak 
mahiyettedir. BüyOOt ölçüd'e insan 
ve malzeme kayıbetmdkte olan 
Sovyetlerin taarruzlara devam et-

(Devama ı bel •Jfaüı) 

Clark Gabi Orduda -Meşhur Sinema Yıldızı 
kan Ordusunda Subay 

Ameri
oluyor 

J~ur Ameııikan ı;i:nenıa yıi dızı Clark Gobl Amrcikan or<'U 
•unda snbay olarak Amer'kan hava kuvv~loıi şefi General Arnold 
memle'ketimizde de çak sevilen yıl dm teiırlt ediyor. Clark Gobl en 

0011 
çevirdiji fll'mlerde yepyeni b lr karekterle perdede &i>Ulnıüı ve 

Ameikatla eok takdir kazııııaıı:;v. 

• 
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SULTAN REŞAT 
--=~~ V E ~:===::::=-- SEHiR~ 

ı Davaları 

GUnun· içinderF.• 
1 T Ti HAT C l LA R 
1 \azan: ZİYA $AK 1 R No. 97 1 
- Çok güzel efendim~ Fakat 

ziyaretten maksat? 
HaOip bey w aın tereddüt 

~L Ma!ciadı, ziyaretin.in eebe. 
bini, bizzat yeni hUkümdara müj 
de!emel;.~ !':~•t, 'bu hu<ıtısta 
ı..;rar edecek olw-,.., veliahdi gör 
mesinlr. gecikec~01nj tahmin et
t. N~'eli b4 teQeeı(inıle güJ.&. 
rek: 

- Carum, niçin bu kadar inıcı? 
sualler somyorsımızz. Zatı şa· 
hane htu'retkrıne, bir müjde ve
ırec~im. 
<kr d<:me:z, 1:-ıış ağa adota feaı:>
laıştı. Yere dÜ1IIlcmcı.1ı: için; öııü:n-

"~ı ka]Luğ'un a ıtkalığma dayan· 
'C!ıı Soma, kcndis.n, top!ıyank; 

- Aıiad»n efeııd'm .. Bt:ıınem 
:ıc; siıe nasıl ~-<kür etw.eli. 

Diye kaıpı<lan fıı<ayacaktı. 
Ha>bilb ll>ey, b~arun 1ıalin

<len, veliaht Reş&t efendi sara}"lll· 
da ;;a)ıa-na ta kar? ne !büyük 
'bir 'ı1!1ıa be>lcndiğini anlunışu. 
O aıx!a, ~inci sultan l\foradın 

t,ı:~rmasıcıı hatır'ıa.dı. Hemen, 
!başağayo ko!uııdan ya.ka!adı: 

- Rica. oder:m, sükunetinizi 1 
mU:-..üaııa od"ıiz, Zatı şahaneye 1 
hl; tıır şey söylemey-'.ıllız. Aldı· 

1 'ğ-.nı anır mudb.iıı.ce, mecllliin 
kararını ben tebşir edeceğim. 

.'.A~<Si şekilde taruk.et ederseniz, 
mes'ul olursuauz demeye mec
bu.r oldu. 

B ağa, kcrıdi!!ni eyice tıopar. 
1-ad. raöyle omak:la 'beraber, ıtz 

çel'< b! r heyecan ile kapıdan dı· 
şan f1tladı. 

d'm .. MadE'Jn ki millet *nı ai'ZU 

ediyor, .maatıf1ekkür ll>u lı.i:ıanetl 
UıhuJ ed"'riır ... Btn'm bi:inı:i .,.. 
me!Sn, şeri şer;f ve ılt1nunu esa
sı muc:lüıce lcreyı hülrumettir. 
Mille:ln arzu ve tıma!ln.den zer
re kadıar inıhir.ı.f etmem. Cena<bı 
hak muavenet ve muvaıUt1<iyet 
.ilısll(l bıyursun cevabını verdi, 

Sutta R••ş:>dın ıbu sözler~ bir 
ını<dt tt'p çocul;unwı e2lbcrlooıe 

.nutkuna benziyw<hı. 'Bu sözle· 
ır:n tamt".'Ilile dü~üniile düsşü•nü
le evveı,e 1-ı:rlıa:nd.ığı da anla
~ı'ıyordu. (Mmern aııru ve a· 
mıa!in<len zerre kadar inhi.raıf et· 
,ınt'nı) 

D .. nek; (ceımyeti m'-1.'ıtereme
nin :.rzu ve eme~ ndcn zerre ka
dar ınhiraf etınem) <leır.oktL 

Olduı;ça zek bir zat olan Bolu 
mcb'u~u H~ u bey derhal anla
mıştı ld, l eri hUdimdar Ş'U an· 
dan ıtiberen kend. sini, cemiyetin 
kuch:t ve nüfı.-ozur.a terkctır.i~·. 
Şu hade karşısındaki ıpı yer4 traş 
o1mu~. b"tanbullu ~.ınca zat. 
yalnız sa'<anat siiıw~ek, Cemiyette 
bili kaydı şort, devleti , dare e
de: ek tor. 
Hablı bey bunları düşünürker 

sultan Rtş •• t> r kanepeye <:!tur· 
muş, 9eueler0erlberi ·kendisinin 
beklediğ. o parlak saadet llTÜ'jde
sirııl &~"1-en zatı da, karşısına o
tll'l'tınuştu, Yeni hü.k.üırndar, he
yecanı gözle görülecek dercede 
açık bir telaşi iJ.e SO'.Uyordu: 

- Heyet, acaba ne zaman gele
cek? .. 

(Arkası vı>r) B:r kaç saniye sonra, :Haıbib 
beyın bulundu,llu k<Uçük sa~onun 
k21JlU5U oçldı.. Orada görünen 
baş~a, geri çe'<ilerek; 

- Bu:;urunı?Z efendim. 
Diye mırıLdandı. 

1 1 KÜ"ÜK HA r>J ,.,. "'R 1 ___ , 
H .:Mb lb(o/ bu ktıpıdan büyük 

E'.ll~ma gird'fği zaman, yeni hü
kfrr.darl a karşı' • iL 

Bo'.u m€b'u:;u ona doğru i1er
ledi. Rürmeı'.le ısdarn verdi. 

Sonra, nut'ık ir.ıd eder gi'bi va· 
lurt. b:.- sesle; 

- Minctı temsil eden ittihat 
n<nirzi s:ı..lt.ra• m>.t:,m·~ı:ı ğ""1r-

~yi az.ıne'.ırı:~ti. :Mcııe!e, şimdi 
M"C'1isi L>!TlL'tT' i :millide kıı:rarg<r 
oldu. Şu arda zatı f81ıanenlze, 

İtt'i!ıat ve Trrıtk'ti cemiyetinin 
.Jr.-3rke'zi ı·muı:ıisl namına salta· 
natı tebşir ve 11*rf<e memurum. 
ıBirm sonr., ıl:ir heyet gelecek.. 
ıMeclis• t'net·;r.'n'n kıonannı res
Jl'.en Wbliğ edocektir. İtidal ilZ'C
~-c bu· l;.'1i!'.anızı tav~iye ederı.m. 

ıefcn.<Hm. 

' DOOI. 
Yeru l.ükiimdar he_ı ecanm. 

pr>c güıç muhafaza edebildi. Bir 
:k:ııc saniye, adeta serst1T11'k ge
;ç;rdi. Sonra, kendini toparlıya· 
rak: 

- Otutı iiıç senedir, iıiclıiimi 
rnulıaıhııı:a etti1IL Bu müddet 
ZJrfmd:a. daiına mi1letin s~et 
ve aaıııdetlne dualarla vıildt geçir· 

* Bu hafta ~inde İstanbula 
külliyetlı miktarda porta·kal ve 
mandalina ge'.ıınıştir. Fiyatlar, ge
çen hafla•ki fiyatlara nazaran yüz· 
de 20 nisbetinde düşüktür. 

Diğer taraftan Suriye ve Filis
tiıw elma lhraç edenler, Ticaret 
odasına müracaat ederek e'.ma 
star:dard nizamnamesin"1 tatıbi- 1 
1.:;.t\.JIIl~•.:T'ah-: ',i;lz tC:J\.ı!l tecfk:'lc eQ.ı J
mektedir. 

* Taksilere 10 güne kadar lbeo
z!n istih•kaklarının tekrar tam 1 
olarak verilmesi için çalrş>'.ımak· 
tadır. 

* Şirketi Hayriye., Denizycllar1 

ve Haliç yolcu ücret tarJofe!eri<ıe 
yaıpılan yüzde 15 nisbetindeki zam 
lar yarından itibaren tatbik mev
kiine girecektir. 

* Belediye, ka}•bolan 'beş yüz 
memur karnc-:ik paketin ihfü·a 
eWğr karnelerin sıra numara .. arı· 
nı ilan ederek bunları mll'tdber ol. 
mam•sın temin edec~t:r. 

* Me~um Ahm-ed tlı;;ın Tok· 
gmün kabri diln şehrimizden gi· 
den ıbir 'basın heyeti ta.r:ıiından zi· 
yJrct edilerek çelenkler olıırakı'· 
mll§tır. 

Tacirlerimize ve Fabrikatör
lerimize bazı öğütler 

....... ~ 

Si p o r t i f kumara 
Havaa1zına ve kö
pek bolluğuna dair ----
Çocuk Esirg '!m 9 

t\ u ru mu n u n lir 
tavz h ve hakikat 

G<>r:ncyer., ve şiltiiyet etırıc)"'1 
kahıaaı Koşepe <>ucakta 90Cuık.
larııı defter, olulgıt paralarını ka
pan ve oa.marlaruıa kumar mik
rop.arı ıış;ıayan •kumar makıı:a· 
!arı. gazeto1erımizde pek rurklı 
ola.rak a.kisıer bll'a!kt.ı. Bizden 
ı;ozıra fıkra mWıaı• rkıi ve gaze
teler bu maıo naların ~'OCı:k sfa. 
Likını ifsat ettiği me.>eıesinde 
itU:nk ettiler, Ji'akat Çocuk E
sırgeme kurumu b!J.ınem •kaç L
ralı.l< b r maddi menfaat içın bu 
hakikate yaklaşmak .memedıi Bi 
~ gönderdiği bır ta.vu,,te ~yle 
d yor; 

•Ge:-.çlerin d'ilıkat, sUra:t U<a
nr ve el ile kuvvet saıfı de:e. 
ceuı.ıme lıak.iınlyet pbi kaı'blı\. 
yetlerin n tenmye ve takv tyesi· 
ni te:nin eden sportif mahiyetle 
( otoınıı.tik . por para oyunu ma
ki=,an) kıırumıımuza ihmal e
dlle.miyeceı;ı miiktada var dat 
temin elmekteclir •• 

Hu tefsir ve izaha bir d yecek 
yok. Ben naçizane, kuruma pa· 
ra tem etmek için •zarhaı>eler. 
aç~ını tavsiye edeceğ·m! 

~ evlai<ı, tacirlerl!!Xlizin vlc· 
""""'d:ıni duy-guLı.rına müracaat 
ettiği günıler.de, yine tıu sütun· 
!arda, butUn yur l Wc<;arlarma bir 
defa daha hitap et m 4 ve h üku
rnet in ka<arları karşısında yine 
herkesin !bildiğini ok.uıınakta ol
dtJ4lunu kaydederek devletle pi
yasamız araz.nda adeta bir müca· 
d<i;e açmaya kalkşıldığını, bun
da d• devlctın ycn'!eceğıni sanmak 
için deh olmak 18.zm geldığ.ni ha
tır a~ışt m. Çok laf'ar gib be
nim şt.ura hitap eden 0 Wlarin 
da bil\"Ok bıy.tk altları sırittır'ı? 
gt'Çti. 

Bugün ylne sayın taeırlertm:z 
ve fabrıkatör.er:m;ze şuur ve mır 
hukc rıL ... ı aynı r •at .te:.ılcs ;,ckn, 
yarıda ka!anı oğiıtlerimi ayni sar· 
sılm•z imanla m•>li tıir ezan hı!Un. 
de c*uyac~. 

Evet, sıy1n v•taochşlarım, ser
best pıyasa sl teuuıin koı;ması 

dev:i:t o:Orıtesinin memleketin 
f arct ve iktisat cihazları :karşı
sında y n<: sc•z ka dığı sanısı uyan· 
drnr giDı oldu_ Sill'.er, ki her tb•· 
rıniz (piyasa) d<ııilen kt:.dretın 
yenilmt-z ve ·bukü'rnezliğin~ mes· 
kk ~uurıyle iınanınışsınmiır, fer;
din para yaratan ve kazandıra.n 
rekası üstünde mllli kudretler ol· 
duığuna da inanın~ k~maline de 
var~nış oln.ıalu1ıı:ı:, P·yftSt.y....ı oy .. 
narken (amme vicdanı) dediği· 

mlı: millet vicdaııile oynam.ıınak, 
ticari zekadan üstün blr aniayış:n 
geregidir, 

İçiıılzde hlç de az olmayan se
ciyeli v atandaş!a.rın ticareıtle ti
caret etmelisiniz, Btrgün, bütün 
fertler ve !crdllk:er her zaman· 

Yazanı !:!_AYRI MUH1DD1T 

dan ziyade yurdun emriııdedir, 
Bu ı;&&eri beyl:k ve basma ka

lııp liiflar sayıp omuz silkmek de· 
rece6inde ı;çık gözlü olmaktan 
sizi mille: n :ı.ıııt üstün şuurlu 
görmek dileğindedir. Asra, yaşı 
zaman ve meldi~ şartlarına hük
meden ulu hakilutları, müıtevazi 
lbir tesgMıtar gibi önünüze çıkar· 
maya savaışıyorum, Hakiki tacir, 
ticareti müştı:risinden öğrenen ve 
sel ~.iinde ~rd•n korkan tacir· 
dir. Bu öğrenme kabiliyetini ve 
bu kiır korkusunu muhas~beniz· 
de esas defteriniz oluak tutuuuız, 
Bugün pıya<...a yhe elinizdedir, Pi· 
yasanın kapıları.hırs ve taın•ğı· 
nıza- y:ne abb.kliğine açıktır. 

F~kat, öyle in.nıyorum ki, ne ver
diğinızı te-krn ha'.'kın sırtın.da·n Çi· 

k<lrtnaya kalkacaksınız; ııe eskisi 
gibı kör bir kazanç ve da avcre se 
fıııhatına kendınizl k~tıracaksmız 
ne de iı§inız.i. kı.('0mak bJ.haucsi1.e 
mücSsesclerin;zoe çalıışan emek· 
çi vl!an<l~ları i~lcrindt:·n çrk.ır· 
m•k gibı rııüm;;,y.şlcre yel1enlX'ek· 
sın iz. 

Türklye kazanç ve ~ hürriye
tının vatanıdır. Fakat namussuz 
bürıiyetİ<l değil. 

En ıb:ışta si-z vatandaşlanmııı:ın 
anlayışıı,dan da!Jna ~u hakckati 
en iıü>oük şuurla gördüğünüzü 

umacağız. 

Piyasa üzerınde en giz'.i sandı· 
ğınıt en kütü.le anormal bır hare
ke:iniz bile hH zamandan daha 
dllY'!lulanımş mi!let hayatında !bir 
anarşı yaratır. O vakii tacir değil, 
anarş'st old11ığLJnuzu ve b'zzat pi. 
yasanın sizin zimmet hanenize ıbir 
tepki kaydett'l!'ni bilmelisiniz. 

lira zı:r atarken düşeşi oturt. 
mak ~·in ibaş, şahadet ve octa 
parmakların sıkı duırmas1, kolun 
y~rım ciai;e çizerek masaya doğ· 
ru inmet;i ve zarları bırakırken 
parmaK aaeJu1ru-ının hareketi 
kalem t.utan ve tutacak olan par· 
mııkl:ırın inkıişafına yarar. Hele 
fena bir zar atıldığı ve paralar 
c°.bten gittiği vak t heyecan yü
:ıun<len sa~?"!ye üstünde zıp zıp 
durmak vucut adeiele.• nir. ha· 
rek'ltıne scbeb olur ki bu ;y; bir 

mrru';ır fl:zce uçter. denede ya
rım. mılyon ilra gibi hmal edi· 
lemıyc: ek miktarda bit varidat 
tem n edebilecek ~k ve tecrü 

_ _c Esnafı da din 1iye1 im ~= 
sahibi sucuların da 

\.. 

Dükkan 
çeşitli dertleri var 
-----------=--

ı a "'c <len şişesine ~onmuş 
t\an.ı C:ıl c suyu elrr.ak moda olmuş! 

bel !Z gençler bulacaktır. niye camii ile Çer.berli taş ara· 
Eğer gaye mar.E-vi zarara mu- s:ru:la gect; eri köpek12n gq; Je. 

kabil macidt kar ise her haldı! memekte<Lr. 
tawiyEm yabana atılır bir fikır Hava ga:.:1 ~klırrında yemek 
değildir! µ'şirmt•nıın lmkan~ızlıflından 

Bu siitu.ıılarda köpek müıcade- bahsetmiştik. Beledıye göı:der-
lesı z:ırurot nden baiısetrrııjtil<. diğı bir yazıda diyor ki: 
Be!edıyeden şu zahatı ald:•k: •Haruri kuvve-! her glin öl-

çülınekic ve beled ye fen müşa-
•Son ilç ay zarfında 3582 kö. virl ğince de sık sık konll'Ol e· 

pek ve 412 kedinin diri olarak dilme!<tedir. Bu miktar ~artna. 
t~tulup •~smi makbuzu mııkaJ,i. meye uyğun olar»k 400 ile 4,200 
liı>de hayvanları koruma kuru- kalori arasında cıo:a~maktadır. 
nıuna te<.lim eti lerek ,\.,-tuırb Tazyık azlığı da ariz.ı ve mahal-
v~;m~J.S.Lin öldürüldüğünü ve üdir •• 
muca cltye ara vermek şöyle Ev.:t tazy>k azLı;ı o kadar ma· 
dursun son zam,n<la g~ce pos- hallid r ki bütüıı Ged k pap:.ar. 
talar. ihdas edilmek surelile fa. Aksaraya kadar yüzlerce mııbai· 
ailyclin arttırıldığını hild'•'rim• lede ikamet etmekte berdevam-

Buıgün de sucu farı dinliyec.,. 
ğ!z, Bakı, okuyucu•:arımız ;çiııde 
cSUıCula·rın. esnaf sJsiles:ne ko
nu :·masını ~· adırgayacı.•k olanlar 
bulunacaktır, Fakat de~at ha·ber 
verelim ki (mcu) dediğimiı. sa•:ı. 
cı ııilımrcsinin İ>tanlbul hayatında 
ehemmiyetlı roliı ve bu nisıbette 
önemli d~:e~tri va:-dır. 

Dükkiın S>'lı.ıbi olr.n sucular di
yorlar ki: 

Do,,!ru amma, hala Nuruoorrar dır. ŞEHiRLİ 

Derhal ıbu ııel~~ada~m;ın~boğ~-a~-~~~~~~~~~t~~~~~~~i~-~-~~~:TK':~~~~~~~~~~~~~ll :z.ın• sar.ıldı. Bir boğuşma oldu. •• 1 K O A tı~ T E F f · ,, ı n H KAS 1 No. 75 Latimer, topuğunun üstiiııe doğ· 

~~lb;~~~:!ı~~°ı: l AIF>O(L KAPDMD ~ rran ua 

•- Suıcwıun ıhtikar yapması
n• imkiııı yv'.<tar. Bardığıııı kıık 
P· 'il) a ~t.ycrı z. Bu fiyat, harp· 
ten evevl de, geçen yaz da b;:;yle 
ıd •. Ge:t'<l'k scr.e daha f.rzla ola
cağını. ihti.n1al vcrJcıncz. HJlbukı 
bir dıımac:aoa ıyi sudan kaç b~ı·
dak su çı'ktıgır:ı hesap ettik. Bu· 
na n:ı.zaran, tiü\tıı.an ınl.'Sraiı ~-r 

az;a, her obardı.kta sucuya 10 para 
kar kdlı.r, Bizım ticaret pemsib.
miz, cd...ın a dınıl•ya göl olur.dur 
Şcmd iyı su s,rf'yaıı gayet azal
dı. Daha Eiyade Ham;diye suyu 
sırfeci.ıiyor, Bıldiği:'I z gib: Hami. 

diye suıyunu Beş.kt"'itan arabalar. 
la geotirtiyo:·uz. Yani, d:macana
Iarı su doldurtu.p Beşlktaştan ara• 
b& Le nakle:tiriyoruz. Harpten ev
vel! 60-70 kuruşa bir a.rırba kira
lamak mümkündü, Şimdi 11} lira 
ver)yoruz. Buna r•ğmen istediği
miz vakit ara:ba buiJmıyoruz. Taş· 
delen suyunu depo!arda sıra ile bi· 
ze veriyorlar. Haıftamn her gü· 
nünde Ta~dclen .uyu alın.ağ• im
idin yoktur. Lüks y•r~rde bir 
adet peyda oldu: Taşdelen şişe
sine Hamidiye suyu. clolduruı'.uyor, 
alıcı, sanki Taşdelen suyu satın 
almş g:b:, bile bi'.e, Hamidiye su· 
yunu a-'.ıp g'.ıhyar. Bu SU!:<'tle or· 
taboy 'Iıışdele:ı ş~esine !konmuş 
Hamidiye suyuna 15 kuruş alıyo.. 
ruz .• 

se!er bilEi<ler'Adeo kıııvrayarak 1 ~ ~ ~ 1.6 
y<-re yatı. Y-· __ _- --- --

Eğer herıt tıağtrrı> imdat iste- .Aı rcııtoı MUiB M ~· '9Y-: 
seydi, Mkı vaziyet götüıeşirdi. -=- ----- aammer ALATUH--==-
Flkat herifin bağırmak şöyle 

d~:-sun, adt14 nefes bile abmı· 
,:yorıloı. 

La•'.imor, flm>ıi herifin lboığa

:zınaı ya'Pışmış. üzerinde silahı 
oLmad.ıığını an.la.yınıca ayağa kalk
.nuşti. 

K<r..'lreti bir taraf• fırlayan 
hasmin.e ba.ktı. Bu, en nihayet 
yi "Ir.< yaşlarında bir delikanlıy. 
dı. 

Çocuic inliyurdtı: 
- Bcrııden ne istiycırsun? 

- s~ sesini .çücaıma, yaksa 
&eni gdbert>rim. 

Latırner eırafınaı bakındı. O· 
tomobili otuz adım kadar ~ 
de duruyordu.. 

Tıım O' sıra.da meçhul delikanlı 
öyle 'bi.r rnanev:ra ya,ptı ki, La
tlmer şaı-~. Deli'k,,nlı •birden· 
bire Latimeııi ay~ından çeke
rek yere yuıvarlamıl ve göğsüne 
tı'ddetli bir tetme Utdirdikteıı 
ııot$'a, okmıcıhile <ioğru koşmlııt" 
tu. 

• 
Larider '.)'ere yuvarlanıp tek-

meyi yedikten sonra-, kenıii&ini 

roparlay'P aıyağa kalkıınoğa Çll· 

!aşmış, far.cat bu gccikişin de ken
disini mahvettiğ:ni zaıınetıınİiti. 

Çü'*ü. delhnnlı, ard:>aya at
taımış, mot.öıu harekete getir
ımişıı. 

Latimer, doğruldu. Fğl'!t' deli
kanlı arabıtG'ı al>p gOOilrürse, 
ILondraya vann:ık için sıwıth>rce 
~rümesi lazmı ge!ecekti. 

Fak1t Sebastiyen Elen'in köşk
ıte olduğunu söylememiş miydi? 

Bü.uln 'kuvvet:·nl toplayaırek 
;yerinden fırladı. Otoımdbildc tıü· 
tıün hızı ile ha.reıket etmek üzere 
iken LatWI-.er arabanın basooıa· 
ğını sıçr..mığa muvaffaık oldu. 
Maksadı kaıJ:ıt."YU açıp içeriye 
glrm<ıkti, Girerse, meıjıul deli
kanlmın yine .h.lkkından gelece
ğine emindi. 

Fa4ı:at deliftı:ult lteııd'.i;lni teıı
d.i.t ed<D tehliıkeyi atıl&ıml,)tı. 

Bir saniye geriye 'bakarıfk, •· 
r.ıbanın sü.ratini arttıl'Ciı. Anla
şılan çok usta •bir şofördü, 

O kadar h'z,i gıdiyor, öyle .'Hl· 

ğa sola yalpa pp.ıyordu ki, La
timer yoit:JI ·b'r k.enanna düş
mek il..-orkubrı geçiıiynrdu. 

iElırdenbire olc;rn,r·bil yırvll'Şlı
dı ve nihayet dıı..du. Yol G<apalı 
~diı. Yolun il.<tüne çalılar yığıl
mıştı. 

Llkin yam•n şaıför hıımen sağ
dakı araıba yoluna geçmiş ve yi
ne oto".'ob:le hm 6Uıraı! vermişti, 

Bu esn,da lki el siliııh patladı, 

Şoıfi.r di.re-ksyonı;n üzerine doğ· 
ru başına eğmiş, boyuna aksala 
töre ba; yordu. Lat:mor daha ıv 
Zı>n müddet basamakta tutuna
ıınadı. Bir he!ldeğin içine öyle bir 

düşü, düştü ki;bu'&llk.utunşidıde
ti leb.ayıldı. 

Daha ileride ~ yd yine kapı· 
lı idı, Şolf~ bu ım~nian:n da s~ 

ğından geçmı>lc isterken bir n.aığ· 
ra. 1<.opardı. Çün·kü otıomdbil içi 
su d-01.u ımetrük l:ıic ta§ ocağının 
özı.ü.ne gelmişti. 

Şoför o hn;la fircırloeri sıka· 
madı, ot-Oom1)bil ~-un içine yu
var:andı. Suyun ~akırtısı duyuJ. 
du, Kızj!ın ;1ıı,. şey sönL'yoımuş 

gllıi lb,r ~~s duyu!du. &.mA, ne 
&es, ne 51:?da! 

O dakikada yolu kap•yan"ça· 
lı!arııı ark>sından i'kı gölğe pey· 
da oldu. G<ilğelt:<'. alelacele suya 
indiler. 

:Bunlardan birisi Karito idL Öte. 
ki de iri yarı !IJfÖ'r kıyafetl: '.1iri
siy'<ii. Siy:ıh, sÜl•rın üzerinde lb'1" 
elektrik ıışığının aıkiş!eri belirdi. 

İki ad= on dakika kadaıT d:ıha 
bekled;ler. Sonra acele yola çık· 
tılar. Caniyane rn•:ksatları lç:n 
vüCIJ'de getir.dil«leri barika<la~ı kal 
dırmata koyuldul.lr. 

(arkası var) 

lltESUD LVLENME 

Kar.ıgii:nrOOc orta okul tarih ve 
coğraf)"8 öğre>menl Bay Arif K!lızeylrı 
kızı ve Emlnônll Halkevi Yurt Mildll 
ra, gııeeı.et art<adıı.şlanıııo::zıdan Bey 
AlJ Gilrr.c1(Jn dtnıbıiı!ı İsmet K\J2ey 
ile met1ıurn Jilız.b"tı Ali Rıza Teqıö
l'ün oğlu Bay Saiın Teııg- evı..,,.,,, 
me törenleri dün rece ıt.lzıde dlıvet
!ll't• h"""1rullıda Emlnönıı Halkevi aa 
lorı lerJn4a icra e<J:ım;şı.ır. Ttı.rdeyne 
G&adef.ı.<- dil•rlı. 

31 BfR1Nct KANUN 194? 

lniinü Abidesi l /DIS POüTLI 
K 0 misyonu Iık ınanan1aıdan 

AY Kemal Sunman 

Dün Valinin reis• 
liğince toplanan 
heyet bazı karar· 
lar ittihaz etti 

Dün öğleden sonra Briediyede 
Valinin re~~ll~b,,_ t,\r güzel sanat. 
lar heyeti toplantısı Y'll'ılmıştır. 
Toplant;ya akademi ctirektöıü BUT 

han Toprak, profesör Halide Edip, 
Heykeli~ profeoor Bel:ı<>g, hey
lreltrll§ Emin On.at ve d •enli ;,Je 
Belediye fen mii>Şavirıerinden 

Hüsnü ıştiTak etmiştir. 

IE vnden çıkarken yalmz anah· 
tal'larını alarak ayrılmış, 

meçhul bir istikbo\e kendini at• 
ınış olan askerden o ;.ımıandıını
'ber'ı çolr !:alı:sedlld , Bu aSlter 
müttelıklerin davasına illr. gün
deniıerl inanmış, kanaalınıla sar
sılnı:ımış, pek kara güııler görmüş, 
fakat ı:ekceliten üınid ni kesme· 
m ş olduğunu İngifülcr hez ve..il• 
ile söylerler. 

İn<:ınü gc-zisir.e dikilecek İnönü 
heykelinin ka'desi ve heykelin et
rafının teız~·ini ıle me:r,.ul olan 
komisy.oıı 'b''r müdldet de Belediye 
daimi encümenınde w~kik".ıcrde 

bulu'l'lmuıştu;, Hi:y<t, abide hak· ' 
kınd,ı bazı kararıar ittlhaz etmiş· 
tir. 

Av:ııpadaki F'ıan.aııuı. 1940 ha· 
zirawnda uğradığı felaket üzeri· 
ne memle!..el.ini kurtar.nak içn 
artık deniz aşırı yerlm:den, da· 
ha uzaklardan çal~maktan lıaş• 
ka kestirme y-01 gıı" '1ıedi~i ge
neral Dögol b~·üıı .Fraıısaıun 

birliğini rek:ar kurıJUır.a uğraş-
nıak .. adır. g"i.niin ınes.elcsi dünya 
matbualında en ı:yade me~gul 
eden menu da !j mali Afrikadald 
haldır. hansa ötedcnbcr; Afrika· 
daki imparatorluğunda tUılil fay. 
dalar beklemiştir. Euı;ün de ana 
vatanı kıırlarmak için eu büyük 
harekit Ş mail Afnk.ıı •ahncs·n. 
de bajlaınış, devl!ln ediyor de
mektir. 

Yılbaşı -Maaşların Vt ri mesinc: 
dün } aş]andı 

• 
Öğleden itibaren 
C: aire ve okullar 
kapan1yor. Eğlen 
ce yerlE rinde bir 

gr ce·rk taı ife 
Yılbaşı ımüııasbct'le resmi d•i

re ve 'bütün okulla.,. btııgiln öğle· 
den itibaren pııı:za:rtesi sabahına 

kadar kapa!ı kalac.>ktır. Rum az
lık okulları p:ızar~~i gilonü derS 
ya.ptrktan sonra solı, çarşamba ve 
perşembe günleri yortu münase· 
beıl:e k•pılı bulunacaktır. 
Maaşla~ ci'ün verilmeğ'e bıı.şl•n· 

mıştır. Bt.•gün de maeı tediyes:nc 
devam edilecektir. 

Beled.ye Daimi encümeni yıl· 
başı gEees:n.e mııhsus o',maık ü:Ze 
re hususi yemek ve içki tarifesi 
kabul etmiştir. Yalnız 'bir gtteye 
mahsus olmık Uzere b;•il\Ci sıru!
.......... \oıutUu~ tlJV, .kon.s.umas:yon 

150, lüks yel'~erde tablOOı 600. 
ironguma~ 300 kurus mUıka!>i
linde ver'.(<ıeakt:r. Bü;;n lçkıler 
lü1<> ve biri~i sınıf yerlerde yüz• 
de 25 zamla satılacak!l'r. 

Ba ıı lokanta ve gazinolar masa 
satmağa baışlıınıışlardır. Ha"bl'J<İ 
bu, karara aykmdır, Bazı gazho
br hakkmda bu cihetten taklba· 
ta başlanmıştır. 

rir çccuk suda 
he: lar arak ölctü 

Fatihte, Hacıuveyz maıballesln
de oturan Mtıısl&ianın 2,5 Y"'Jln
daki kızt Bum" arııııe.sinin çama
şır yıklm>k iç'n kaynattığı su te
nekesini üzeriııe d!ökmiiş ve .!ıl!lj· 
lanmıştır. Çocuk hastanoye kaklı 
rılmı~, fakat kurtaorılaım<ıyarak öl. 
f'iiştür, Tah•irkata başlanmştır. 

Altın fiat'arı 
Altın fiyatlarında dün bıraz 

düşüklüık o~m~tur. Diln bir Re
şadiye alhnının fiyatı 28,5 hra ıd 

;> --·-~- t . " 
, Arıslklope<:ıt . ~ ~.; 

CEZAY R 
General Jiro amiral Da.rlanın 

yerine seçildikten sonra Cezayir 
lbirçok sıyasi ve as:keri hadiselere 
sahne olmağa .!ıaş~adL Fransııı: 
Afrikası rnif.l; konseyinin de Ce
zay'.Rde toplt•rma'Sı iıura&nL!l 
eıhemm'yctini arttırdı, 

Cezayir Tunus ile Fas arasında 
(Büyük S~ra) ya kadar uzanır, 
1836 dan b<'ri Frnmız müstemle
ke idaresi altındaciır. Crza.yrrcle 
ıbuığday. Arpa, vul•f, mısır, pata
tes, fasulya, tütün ve keten eki
lir. Hurma, por:akal, mandalina, 
muız, badem çok yetışir. 

Ceny'rde p ... .k ender ola•raık kar 
y~aı'. Y~arı 40 derece sıcak ya· 
par. 

Crzayirde altı milyorı'dan faz· 
la insan yııqar, beş milyon kadan 
yerli ve Ber'beridir. 850,000 \J>. 
dar Avrupalı vardır. İdare rner 
kezi 226,000 nüfu lu Cezayır şeb· 
ridir. 

Evvelce Cezayir Omlaniı ımpa- ı 
ratorluğuna ıb:ığlı rd· ve beytlerle 
da!)'ı!atiı idare edilirdi. 
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Geııeı-al Dögcl Inı."14ere ile 
Fransa arasındaki iti :faka sadJk 
kalmakla kendi memil•ket niıı do 
bir ı:ün kurtulacağına iııaıınnş· 

1 
tır. Onun bu knnaatla harekele 
~eçtİğ' zaman daha ingilt~re için. 
de heniiz kmanlık sayılan gün-
lerd'. 

Avrııpa kıtanndan İngiliz or
dusunun çekihlii;i o günlerde ise 
İng ltezeniıı ycluııda kend ııi top 
layacığına, Alman hava kunet 
lerinın hucııınnna da)· ıuıabilece
ğine •yidcn yiye '•ıanmış olan 
Fransı-:..1rla bu hu• usta pk ~Üp· 
he eden Fransızlw vardı. 

Avrupdada .f'rnnsa nı.ığlup ol· 
dukla.ı ve lngıliz urdıııunun g.·
ri kalanları cia llünkerg'uen ıı.l· 
man LayyareJer.n u .ttcşi altını.a 

gemılrue birup gide.keıı l•'ransa· 
da da felaketin dıabecsı altında 

duyulan ilk heyecan lıükmtinü 

icra cd yordu. Bu kara gün.•. e 
sebep olan1111rı araı:ırll'ken da· 
hilde sol cenah tırkalarının nıeıı. 
sUplırrı. hariçle dP mü ite{ ik İn. 
gütero .. eriUyo du. Harp b r 
gün bittikten ve eflıara liı:zım 
olan §eyleri öğrendikten sonra 
ortaya blı:çok hak.iatlar çıkacak· 
tır. Kırk sene evvel Fransa ile 
İng !tere arasında geçmiş siyui 
hiirusalerln acı h:iıuuları taze. 
lennıe:C isteniyor, artık İngiltere
nn kendin: toplayamr,;acağı SÖ). 

lenerek mağlup Fransa için ga:ip 
tnraf ,le anla maktan başka kur
tuluş ~aresi kalmadığı ileri sürü· 
Hiyordu. Fran>.anın mağlup da 
oısa ölmiycceğin ·, İngilteı ll<lin 
~ ke:ıdni lıoplayacağını düşünen 
Fransızlar ise yalnız hisayata 
tabi olanlar değildi, · 

İngütercn'n ada olnıası ve ada· 
nın istilası kah 1 olaınıvaca~ı in-. . . 
gıere.ıiu bu harbi kaybet! ğinden 
bab,...,d,ileıWyecej~ 'l'l i diişünen 
general Dögol'dan evnl tarihte 
lngiltcreyi istila tcşcbbilıileri.inn 
nasıl ak''m kaldığını göz önüne 
getiriyordu. 

Malörlü vesaitin yen; bir harp. 
te aynayacağı rolü çok evveı dü. 
~ünmdş ve yazmış olaıı general 
DögaJ şu sual' kendi kendine sor
mıış ve cevabını verın tir: 

- Geçen harpte tankı icı.t CY!eıı. 
İngltere, bu harpte tanksız ka
labilir mi? İngiltere tayyaresi% 
kalab'lir m'? 

Yukandalcıi cevap iııgıtterenin 
ergeç biltün vesaiti ile hazır'lana• 
b"lecektir. O halde F1ransa · çin 
mUttefiğinden ayrılmağı caiz gör. 
medi. Generalin son nutkunu <>
kurken hep llu safhaları göz· 
önüne gelmektedir. 

Bir katil 6 yıl 
hapis yatacak 
Fincancılarda büyük Valde h•· 

nındaki doku.ma tezgii.h!arında ça 
lışan Kemal, han 'kapıcısı Hasa· 
n n oğlu M<"hmcd Ali ile kız yı~ 
Wııden kavga etmi~tı. K•V'(!sda 
Melımed Alı Kemalı 5 yer• ıd'!!n 
yarala~ ar0;k cildüıtmüş ve k ış 
u. 

l'ıkafanarak adliyeye sevkedi. 
len M,..Jımed Alinin dıı:ruşması 
dün Birinci Ağırceza m•J-ıkeme
&ınde b<~iştir. Mahk('rne suç'u· 
yu 6 s•rıe hepse ve 1500 lira ta-z· 
min•t öd<'llleğe mahkum etmiştir, 
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- ~ON H~BERL·ER 

Mütlefikler Merkez ve Cenub 
Tunusta sahil yollarını 

almak için hamleler yapıyor 

' -, ... -_ı_n_,g_ı_·ı_te_r_e_v __ e_A_m_e_r_ik_a __ in_t_ı_b_a_la_r_ı __ T Den3zaltı harbi 
(Bq tarafı 1 inci ııa;yfadat 

ne de ham maddes::zctir. İııcil«e 
m ükeınmıt bir iaşe te.şkl'litı 
kurmıqıur. Ve İngiliz m.Uelıi 
muhtaç oldıağu ı:-idayt tMn ola
rak almaktadır. Teue yağı, fÜ-er 
ı:-ibi maddeler azdır; fakat \'ar
dır. Ekmek hiç br tahdide tabi 
değld r. lııeillzler yalnu eskisi 
kadar bol bol yemiş yiyemyıır 
!ar. Çi.'nkü bu memı .. ı.~:.;,, :..;tih. 

liJ< ettiği meyvaların çoğu ha-

Amerikan kıtalArı MEcazelbai:.'1,1 
sekiz kilometre batısına ç .. ki.dJ 

Bizi şaşırtan telefon haberi 
~~~~~~~~~~~-~~~ .. ~~~~~~~~~~~~~~-

Işıkların yarı yarıya ve büsbütün söndürülmesi • 
Nevyork'ta gece hayatı· Garpta ve hele cenubda 
rötasız iş~eyen tek·tren yok· Yeni zaman han odaları: 
"Ole. Mote!,,·şEhir.eıi n~rede taşlayıp nerede biter? 

N eVJOı:1tla an_<ak bir rece kal· l Yazan: "\ 1 
dık. Zlyareı.uw.la ptol'rama il- r . 

. ~er-n.Je •"r"""'« -· erıeoı ' 1 A. ~ ükrü Esmer ı · cun \ aı;~l<>na hareket ettik. NeY· , "it 
J'oriı.la buluodutumm bol bir ,...,. 
w;artında dikk:aı.amıaf ~k.en bir nokta kat bls memlek.t.in loerUo.riae Ye prp 
tla şehrla bÜ!Jl>Üliia ka'rartıhnpmkla Wafla.rUt& d.oirııl MıeYl&Jl•ıml~de t>&ı,ka 

ben.her, J'•rt brarlllmı, olm&8ıydJ. haı.tarıla ayal IDliaamı l'--.ıik. Harp 

r:çıen ithal cd lirdi; şimdi, İn
eı-ıterede yetişen er.ilt elma ve 
armut ı:-ibi yemişler dışında ha
riç!en geHı len meyvaları nak· 
leden vapurlar, dii:er daha mil
lim ihtiyaç maddelerini taşıma· 
ğa lah.ts ed im !lerdir. 

Paras torluğu 1 
~- gazetes~ son z-manlaır

dı İ;;ta<ı1buldaki pal-as bolltı~unı
dan şı :iıy&t ediyordu. 

Londra 30 (A.A.) Nev'>ork ra ı dyosu bugiln öğleden sonra şimal 
Afril<ııya ait verdijıi b r haberde Ameri:uuı kıtniarllUll ile•le<iikle

rini ve t ıtY.ii Gabes'den aacak 320 kilometre ıuakta bulunduklarını 
bldirm41tir. 

Fraruıız ,-e Amerlkan kolları ta raiından yap 'lan bu hamlenin he
defi hiila m h•et elin.de bulunan merir.ez ve cenup '.l'unusun sahil 
yollarudu. 
Vaşi:ıgoıı, 30 (A.A.) - Öğrcn"l diğme ı;üre müttefik kıt..lar Tu· 

nusta. tliişnınru: ağ ır kııy plar ver 

1 

diklen oonta, l\leceıolbab'ın sek" 
k'loınob-e ~imal doe-ıısunda k· ;,. tepedeki m~vziden geri çekim~ 
!erdir. 
Kahn, 30 (A.A.) - Selmıin<:i orl dunun devr"ye kollan vadi.el·ke

bir'in bat s ııı.dR düşman taşıllame tıı.rpışmaya tutuşmuşlar ve bun 
(ardan b;r kıı<;ıw talmip etm ışlerd r. 

l~uJ.a.r bw.bükln söndürildujıa sa,. fa,atıye'i fltnCJlıd>1er.lerın ıQA.'J·amlarl.DJ 1 
maıı. cbJaoklMll» denuıc1ıtı •ibi, ıan a.ı ~ »ekLe;Je ujTam.aş."1'. Çok za.. 
kara.rUldıtı uman da u.d.Hnouı. d,e. muı evvel ayrılnıa:ı~ 7aıaklı V&l'O.D.· 

ri taJbi& edıteu blaokou&Hır. J:lemea. 
fW1U .aıoy il.> eim ki bu karartma harp 
içlnu.W bayat fP''-la.rmın eıı sorlarm 
oau b•r·d r. SoluJılarda hiç lıi.mba 

7a.nm•cuiı libl, penceırler &ly&b per. 
a. kJ.'~ .a.a ... ~.dıiın..ıan her ta.ral U.. 
ra.nWt içinJ.edir. Bil ıarUar altın .. a 
r.ı:celeyio a;o.ıurJlla.roa &ncak el fener. 
leriyle yüriınebillr. LoQd.ra7a •iden 
bir yalıan01 bu karanlığa ..ı..,..aı. iç.n 
hayli zorlııt coker. FaJ<aı İııl'lilaıor 
a.rlılt bmıa a11'mı.ıaniır. 

l&"1a ,..., bulmak mlımkiın deflJJir. 
Bı.a •sdlbam b·•lıa.>8& yemolıt va&'onla· 
rında •örlllmek.ted.i.r. A8.crle-rhı nak 
JJ o.e li.dthamı 1ı1yaJe-l~t.rmektetılr. 

Ga'l'J)te we hele cenupı.a rö'&n.az işli· 

)'.:ll t-nwıd.ter hemen hemen yok rL 
bhJ.r. Bu izd.hlUJllll b•r •obebi der 
ruı..klı lse, ilt•ocl ve ~lkl ete daha mu· 
him Sf'bebi otomobilin benin ve 1.&. 
ti.ık tasa.ı'ula dolıı.7ısıyle nakil vası•ll!ıı 
~w ·&ııh ıantmam...,...Wr. Amerika· 
lı1a·ran olomoblll ne kadar ço& kul· 
ıandtklullla ve ne derece ucus bir 
na.kil v~ıt&st olduluna misal olarak 
cm.up vlQyellt'finln birinde satımı 

-kestirirken, b,f' berberin söytecliklerl 
nl a.ntal&Jım~ Ametk;,h berberler de 
hor memi-Uıı b rbeftleri cibl mU. 
tenlerlyl• kon~tan boşlnırlar. 

Saçıma ke&en bu berber, wrmadıiım. 
halde bana kendJ bllh$i hayu.tıru an 
lataıya ba.t1adt. K•l 1forııi7alı Jmlf. 
Fakat bensin -•rufa batl&m&zdaa 
evnl liıor<da'ya c-elnıiş. 

b67le bir izdiham l'Örmedllı.. Ve p. 
lı.b& lsdlham olıM7a.n nadır 7ollsraan 
biri de bıMlur. Amerak:ada f14en4ifer 
7olculufu bir ııuutıır. llerk<s biJ" 
Blnıf ..,yah&l eder. Ya.lnuı bu bir • 
nlflan lrltka bir de cpollmnn• k.ollc* 
ları vardır. Pu.lm.anlı va&onlar içinde 
n~aıal ctöşemelı kaw.peıer yerın.e., 

her larafa dönen c-eıılt ve rahat kul· 
t.ukJ,ar varclıre NeV)'oı* PeyDDS)'lva,.. 
Dkl ~ı-o.a.wnda bu. kolt.w..tara olur· 
dllk. NeVJork il• Vaşlnı-l<>n .,....ıncıa 
kı y.,ı. ıı.u·ıe...- Amerl.ka anayl.bıİD 

toplaııdıfı en mubim bOl.relerin bira 
ucu lt.."f-t·"· !\ı:w Ark, 'l'ı·~nlon, Fıta. 

ddf..,, Wllıwll&'lon ve BalUmore l'Lbi 

bu,yUk "'ı71 tcJ.urJe4.l bu. ba·Lıu .ue· 
l'intled·r. DotrWtu. şudLtl' ki bW.W. hat 
bo;Jlı.nca, aıwı.ıt tehrin nerde W.la)'ıp 
ha.n&i fthr•n oerdo nlha7eUenu•cinl 
JLe,,.1..rm.etıt kolay d.Jldir. Yolun tkl ta 
rafında bıiyuk:lu ku\)U.klıı bir l'Ok fab 
r'kalar sıralanmıştır. NeV)'ork vıWe· 
ünden çıkı.t.ınca., Penmylvan,-a.J·a ••· 
rJ•.-. Bcıratlaa p_kılaıak D~"r&l'e vi· 
li.J'eUne, ondan Jonna lar7t&Dd ve 
n~·cl Vtrc'ınya vUiytOııin ke • 
n.vuıda qra kuçük bır böll't olan 
Kı 1->mb'ada B'rl • .ıJ< Amerikanın lıü· 
kümet ıneırkef:iue rfrtllr. 

Alman ve İtalyan den.izalttla
rının bütün gayret ve fedakh
lıkiarına ""1ğmen, daha ı:-eçen 
!erde Birinci İngiliz ordusu İn
gılltercıicn ve Aweriluın ku\•vel· 
!eri de Anıer l.ııdan şimali Afri. ı 
kaya na1ı!cd lmlşle.ru.i.'. Aın<>ri 
kahlar, bu luvvelleri SOO nak 
!iye ve 350 hnrp gemi i lle ı:-e
tirmeğe mu,·aıUak lıılınuşla~dır. 

:ısir incl dünya harbin.in sonlan
Iıa dot•u, eskı Bulgur kro.lı ve Bo. 
lu mEf.:ıu.;u Hab,p beyin Heldmoğ. 
~Ali Paşırya kurdurmuş oldll(ğu 
hinaya o z-aman halk, alay içil\ 
cBlgur palas, adını takmış ve ''Ş" 
te oodan sonra bu pa(as kelim~si 
İstaubu1'c!a alııp yüriimeğe başla
mış ve 'he ı,. şimdi Akşam g:12t1e
a:n.in :iedıği hale gelmeş, yani 
buıoian bir ay önceki ıorik ve pa
lamutlar gibı palaslar da artık t1ın 
manasile kaı-aya vu.rmuış, hatta 
bazı k:imb ·•!er tıka olıasa db'lu 
tr-rnvay!ara sarda:ya palas adınt 
takmışt ır. 

Geçen yıl ben•m Sontelıgra:f
da •Kavuk pa!as:n esrarı. diye 
çıkmış olan f'OIT'anın ad:11d n da 
anlaşılacağı git<, tıao:)"an serse-

~~~~~~11~~~~~--

Ko"e • ı 
al ı ar 

(&• tarafı l inci sayfada) 
KAFKASYADA BiR ŞEHlR 

GER! ALINDI 
M<>skr>v• 30 (A.A.) - Rcuter 

ajansının husuo;l muhabiri Harold 
Kııı.g blld: r'y<>r: 

Sovyetl:!r 
nikovayı 

K'"1muk bozkı rlarında sıiratle 
ilerleyen Sovyct birlf.<leri Sta.Jır.g- I 
rı;dın 288 ki ometre cenubunda ve 
Kalmuk'm m~rkezl EEsta ile As· 
lragan a ı a•ınd .-ı'.<i ~"Ql üzer'nde 
bulunan Ya~ul'u ele geçirm işler
dir. 

ALMAN TEBL!Gf 
Bcrlin 30 (A.A_) - Alman teb· 

liğı : Terok çevres:nde tankların 
des~cklediğ i ş:d<l etli dü;manuar
rudarı 11kamete uğramıştır. 

Shlingr•dda ve Don çevresinde 
Sovyeıı:er tıarruzlanna devam et· 
m , ı e r ve •ğır kayıpara uığrııır·:ı· 
tardır. 

Mcrkerz kes'mde, dü•manın *k 
fük taarruızla.n geri anlmıştır. Al
man hücum kıtaları birçok düş
man mevzilermi talhrip etmişler
dir. 

İlmen gölünün cenup doğu6un-
da, tankların, topçunun ve h.va 
kuvvetlerinin dcstek!cd~! yeni 
dü;.ıııan tatrruzlan aıkamete uttra-
tılmı.ştı.r. / 

Askerde t ulunan 
mtn::.uru.r 

{Baş tarafı 1 inci sayfada) 
ve müessosc:er m >ebur oldukların 
dan malıyeee müdı'!nle edılmcme
sıni bi:dirm:şfu. 

Yine Mailiye VekAleti alakalıla
ra yoU:ıdığı bir taım 'mde aşağıda
ki hususları bildırmişür: 

1 - Kısa ask2rlık hizmeti yapan 
veya taüm ve manevra. müno.se
betıHe askerde bulunan memur ve 
müstahdemler <beyannamelerini 
bulundukları kıta e müesseselere 
verocckkrdir. Bu ıbeyannamıiere 

müıki vazıfelerinin ünvam ile bu 
vazifelerde aldık'a" aylıkların tu,
tarını da yazacaklardır. Kendil.e
rine çalı.ş tık'an 1ln1a ve aslktti 
müe3Sescler tarafından giy 'm e.:ı
yası klJ'PônU verj,'...cekt:·r. Giyom 
eşyasını da kıta ve mi' esseselerı. 
nin bulW>duğu yerli mallar pazar
lar:n<lan alacaklaıdır. 

2 - M<0ıun olan, vazife <le ll:ıaış
kabir yere gönder.i'ıniş olan veya 
işı-cn el çektiri'cr! er bepanname
Jerini 115li vazifelerinin 'bulundu· 
ğu dairlero vercr<1Jc kupon alacak
larıhr. 

.Nevyork sokai.ları o iratlar detti· 
dL Sokak Lıi.mbaiarıııın ba.ıı1an yaııı
.l'Dt. Fa..at vh.rinıer karanlık olduiu. 
ır"'1 aı>kıiı<borda.kl lla•JlıoeUI eı..ıı.ır.ı. 

11.mları söndllıiilmiiştil. NCYJ'Orlı:ll ..... 
c:ele1ln ayduılalaD IJOk&k '-Urıa-
«lılfl s.ırade vitırJnler ve hele harerke*'
ıı ele.lurtk ilinla.n oldulıından tehir 
yarı k.aı'a.nl 1k••tm•t blr vui,..etıe ld.L 
Bu qarı karartma» Nev7orkan ıece 

"'~- ~ la.maml7le defi.şiir· 
ml>ti. Cıinkii aecdeyln NeVJof'kıı.ıı 
Broa.Oway ve Beşinci Avenü clbi tMlo
ıı k*ekl•n pudiız kadac- aydınlık 

tır. Ve tıl»h"6iıı l'iisıdü.rdeıı daha l'il
ıeldlr. 

Binlerce hareketli elelttrlJı: ııanı. 
Novy .. ııı: ~ renklere boya
maJıl& vo canlı la.blolatia .Wienmel<· 
tedlr. 

10 metre bd.v l'OD!filtlııde bir çer. 
oeve lcJnd.e bı.r kedlnlJl maic:raya aa.. 
rJJı Jplik ı&e oynadJluu l'Öl'urs\lnüs. 
Oynadıkça ipi k kedl7! ııaTıyor. Kedi 
ipl:fi kesip~u.r1.ulam17or. Bu.. lplıfia 1 
satlıunlıfını ilin eden lılr levbadır ve 
binler.le rellık.IJ am.puJ ite &eri.ip edJJ. 
..... Ur. Bir b&flıa levha bir çeoit tii-
1.&lliii:n meı·J'd1erJni aara.r. Bir b&t
kası dolma kalemin oe kadar kola7 
kullJ.JUldaiuıı anlatır. İnsan bu Jev· 
halan eaaıterde 90Yredebillr. Şimdi 
bııııl&r ıreceıe,.ın J'alulıııaıııaı\lııdır. 
Ve pktlmu•Jan lıçia dıt Nev7odr.u 
ıreco ha7atı d'f"1Dlfllr. Şehrin aedoa J' .... ..........._. _.,__ ... 

bWI, bwıaa Lo...ın.ta oldu&u ıribt. 
bava bombardımanlanua ltaqı bir 
&edblr olm&datuu llÖJ'ied.ller. Sebebi 
.. imlıı: 

NeVJorirua bli'ilıı ışıkları :randıb 
Volk()f üzerin.de ve Lenıin,grad 

önlerinde, Alman hiiıtum teşki ll eri 
ve İsp•Dyol gönüllü tümenın-e 

mensll'p kuvvetler birçdk düşman 
t::f"oiye:erln i yıkm~ardır. 

Mosluwa, ıo (A.A.) - SoVJel -
.lifine er. 

S.allac....., fa- mabllelııindo 

diitn'•"'D lnlt.kvemtlnl 71men birlik .. 
Jorlmi2 sı bl<>khanıı ve sıtınatı ele 
geçinnişlerdır. Almanlu burada sa
ba,. ve il' 6lmak ıı.or iN kiti 1<7b•~ 
mbplerdir. Stal·nrrıun ,ımaı batısında 

bir birlik stn.~k tlb.emmiyeU babı 

bir tcpo7I 'Bal etmişJr. Düşman 108 
uliı ,-.....U., 8 lopa ialırlp odiimlt ve 
esirJtr alnımıttır. 

1-Veldlet emrine alınanlarla 
sı.Lıay ve aslreri memur'ardan a.çı
a.ğ çııkanlanlar beyannamelerini 
vel<alet emri veva açık maaşı al
dıKlnrı mahaldeki mıa.şlarını ta
hakkuk ett'ren dai re•·e vet'<?Cek
ler ve kuıponlarını alncaklar<hr. 

Müs"akil ti· Frı n· 
sız hiikQ,,.efi 
(Baş tarafı 1 nci sayfada) 

m.lletlrlr nezdinde tern.sJ oluna· 
cak ve harbin güdümü ve sulhün 
ta'!l:ıimi müzakerelerine ;iılraık ede 
bilecektir. 

• saman, f"lıriıı "1-klan d..,la içinde çot 
umn mesafelere kadar l'Ö!ilııü:Jror ft 
kıyı ile makça me.Jatede seyreden 
denlzailı renıUeri arasından ıreor.a 
*'cattl l'emllerinla slluetlertnl de 
ırö.terlyonmq. Denlallı l'emilorlnln 
faaJiyetl~ine encd olmaılt için tehrl 
ya'rı J.ararlnuşJannıt. Bu kU'aJ'bnut 
bayii kömür la<arruta temin ebnesl 
de ayn bl:r lrazoçtır. 

Sl.allııcl'Od cephesinde kuvvellorl
nıiı laazrtızi hareki) ' riM devam et
mi.'} ~er ve bir ook kala.balık Jtaqba.
lan tle ~ırm1ıııerc11r. 

Böyle b.ir durum ise nr.cak bir
leşmek ile mün:kü.rıdür. Ve biiyle 
bir b: ·r'!eşme de ancak general 
Grauı:t'nun idar•sl altmda E!lde 
edilebil.ir. 

a.. ı evyaıtı ile VqiJll'loıı ..-a.....ıa 

llV l't?oe Ciindltr, sa.aıte btr tren 
isliyor v .. iki yüz küsur mu 

kadar olan mesale dört uatıe lrale
d.lliyor. Nevyork • Va.şiıı.fton demlryo 
Ju, Amerika.nın en lnUzamh şimendi
fer hattıdır. Normal tamantarda dlfet 
bU!aT da lnUıamia 1$11yorlal'Dlq. Fa· 

- Şimdi burada laluldua kaldım 
dt<ll. Ottum asker~ alındı. fu;rım da 
memlekeıte Jalnu kaldı. 

Ben ot!'den karwum 7anına cıtımo
dtfinl aordutum &aman, berber. l'el
dlfl otomobil ile dörun<'k lçia kendi· 
lllne bemln verilmed·tinl söyledi. ŞJ· 
mendiferle lletlea l'itmocl.liint IOl'IUl· 

ca: 
- Onun mast'aflna can mı daJ'a

DJrt dJ7e cn-ap verdi. 
Amerika tim~dilerlerinde bilf'Utr 

herbıuıcl memtek:eUen daha pahaJı 

O)mar.ı.ıtına •or~. berber• bwıun pe,. 
hahl!Smdao ••J<I• o~omobil ı.eyalıa
linin ucıalaiwıa ..,.., edlJ'onlu. Ger 
~·.,. l>upoea linttlti Amerlllwl& 
beDsbı OOll: ucudar.As lı:ulla.nUmq b1I' 
OWım.oıb·U de blr no J'lil: dolara ahp 
memleket ıctnde tar.klan prbe. l'U'P 

ten ta'*a ve cenuba .,_cWerdea 
~ da.ha - ııe1Mıt -k mıım
bmdü. 

O loımo4>11 IOJ'ahti.al lı:oiaylaflt
raaa b1' -lmll ıı.... bil ceaII ı-ol· 
cuJvll iç.in hllSU:J o&el!er lnta e 

dilınlf bulunmas17dı. Amerıkarun ber 
laralına, fa.lıal hele ona laraflari7lo 
l'lWl> s:ıblUerine yapılan bv. ot...ıdt mo 
tel denllm 1 Ledlr. Sık ık colet moıelıt 
dJye llinıa1 ını ıörd.ü.iiımüs bu 1erıe. 
rin ne otdutwıu Ü.net a.nlıyımad.ık. 
Sonra anladik tı bunlar, bir nevi ,. .. 
nl zaman han odalrl)'nut. Eski za.marı 

haularuıd& ha79anla.-IJ'IO ııeyalıal edeci 
70Jo117a oda ve hrvaııJarın da aJu.rad 
7•' kiraldıfı rlbl. 7enl ı:amn mo&eı. 
lerinde 7olcua.r o&omobllleri7Je kOD· 
torlu b·r odanul ••PMma ta.dar l'B
kr.At ıftt7I orad.. reçJrirler ve sabah 
leyin de 70Uarına devam edeJ1ermi .. 
Söylelll4'l• llUum J'Okl.ur kl benzin 
darlıft ;vüzünden timdi ba moteller 
lşleın..°IDN<Ledir. 

f,ıe Amerika ıı!mendltorltrinl ıa.,.11< 
eden vul7et, bu ~it seyahatten bil· 
1"İilı: tnsmının k~ndUerine d"1"tdil· 
mf'lgadtr. Fakal bia: VaşittNn ile Ne• 
7'~ arasındaki demlryola iuerinde 

B·~ yulu.o iki taratUNl&kl cJemlr. 
pcJ.k. WM:omotit. vqon. ta7'7U"e. 1anlc 
fa.urUa.tarn.a t-eYre<tb.•dc: Vatlnc">ua 
dlriru. Uarlerken, yarı JOla biraz ıeo 
t.4-ı:,-u onta W ·lmlng:.On tehrlnia is. 
la O' on ıında mGDWJJ "'"'llllaa flCr· 
le bir telefon haberi ıeld•: 

Türk caze.c.Jer beyUyJe 
Ba.IUmorıe •tıhrinde trenden 
Buruda t.ayya.re1t- blnln•a ve 
tona la)"ya.re Ue l'Chu. 

1'1-hmandaYlrımız prip baJdakJ.an 
bu ta.1•.matuı mahlJelinl bir liiTlü aa.. 
llyamerlı·ar. Trene binmlş Ye Mr&. saat 
ı~k yolun yarv.ından fıl..ı.::nna da Q. 

lelmit'lk. Bir baçuk saat •ora Va -
tutC\-.ıUda bulu...c OOÜf.i. BaJJınored.a 

ln."nden çünp tayyare ile yol• dveam 
eımri bize çok vakit k.a.mdırmıyacıa.k 
lı. Kazr.n.sa.ll b le \'tıngıondaJU ı rı.ııUt 

o derce a.ceıo de&idi. Tahma\ıa kimin 
&aralıud&D ver·l,i.Jfl de taJJiJı e ... JtJDe 
d•iıntleıı m_..bmıı,, •l'la'f"mllr. bafba.p. 
Y6certk buna riayet ebneomt'fe ve yo 
lwmna tlmendilerle clev--o411 elimote 

· ra verdiler. 

Vaş.lnr;l<>na ffl'mcaya kadar bol esrar 
lı lal-main ip silııi ıııiliıtılaıııadı.. Va
tln&1on.talıd itıerlmlr. ~ıııda en mııl.· 
•imlerinoeu b•rt de Cümharret.J ita 
veJti.a l'Zdc•Jt-rJo haftada üs" S1ill ra~ 
l"1 l>ir lltonfe- lıaur bulunmaklJ 
Cu.mhurreW bir kr40 h&ftadan beri 
Vaşill&'londa buiıınmuyormuş. Gizli 
olarak blr lef -it ..,,,..hat.ne f ltmq. 
Ve rerl döndufü nDlll, ıra&eteeil<l'I 
kabul e•:Jiie mulal rwıil beldemi,._ 
rdt bir l'İİD evel onları bbul -t 
karar ve"""- Ba ltonf>r.- J'eılte
b ım-ı· lemin irill<l•r iti, v._ıon 
d&Jd istihbara! bürosu, &Hlmon ııeb· 
rindt-n ta7yareye blnmemız ~mln et. 
m"*" ...ıı..,,,._ Gerçek• 11 eter Va • 
'1nl1ona 7arım saaı evvel Q.rDUf ba 
luns:a;yd~k. 8..uıvelUn r.ızelcllere yer. 
dtfl mülil.atta Jıuır bulunacakını.şıL 
Fakat bu vaılyrt mlhmandarla"mı11 
anl.:1 .. ıma "1Jtndan o ,-ün Ciimhr!'TebJ 
nln \.'"'Onferansmda bultınma\E: fll'S'lta

nı kaybettik. Bu.aunla bera.bPr. ~ti• 
ter Rıavell, ert.esı ıün. bize avn ve 
h11s11 i bir mtUA.kat vertnıtil 14tltmda 
bulun&raı. bn biiyiilr. kllJ'blllllll k:!ifl 
el.t~ 

V <'rdik!cri gemi ıayıatı da pek 
azdır, 

Alman ltalyan ve Japon de
n "zal tıları ile uçaklarının batır
dıklaıq harp ve ticaret goem ile
rinin yeriıı.i de yeni yapılanlar 
almaktadır. 1,.'."(iz ve b l!uwsa 
Amer~an gemi tezgahları tari
hin ka)detmecliği bir b da harp 
ve ticaret gemisi yapıyooılar. A· 
ıner kan tezgahları alı:lın alına 
yacaj:ı rekorlar yapınaktadJıılar. 
Bu lczgıihlar 10,000 tonluk Ll
ber! • ınıl şilebleri ilk omurğu 
levhaları konıılduklan sonra 10 
efuıde, halla 4 gjinde deu?ıe in· 
dinneğe nıu.-a.Uak oluyoılar. 

Ticaret gem 'ieri inrıs.ında, A· 
mcrikan teqahları, M. Roosvd
t n. rnı2 deı>es iç-in tayia et.tiğ-i 

8 m 'iyon tonluk ticaret gem.>in.i 
hatta daha fazla>i!c yapmışlar· 
dır. Ha:op gemilerine gelince, 
geçen bir nci ıeşr nde tersanede 
32.~0 biıyük n orta harp gemi.
si yapılıyordu. Ayrı~a 11,659 kü
çük ı:eıni iıı~a J,aJiooe di. De
ni:ı uçaklar imalatı ayda 2000 i 
bulmuştu_ Bunların mü<retteba. 
tını ) et .;lirmek iç n açıhnış olan 
talimgihlardan yalıın biıiın gez
ci.iğim"' Ş kago ci\'anndald lıV 
tane.ın.ıe 110,000 er ve erlt•t ye
ıiştiniliyird1L Amer ka 1942 ytlı 
içlıwle 190 muhıüp denize indir
miyt.ir. 

Yalloaı ıaİh\'er ..,netinin değ"(, 
Avrupada herloesin a9lro-.ik 
telakki eli ti:eri bu rakaml.an, 
Ame~ikada geı·çckleşm ·ş. bir ha· 
itikat olmuştur. Amerika. Avru. 
panın asli ,,et şemiyeceği ha.tti 
tasav ıur edemiyeceği bir istiJı. 
sa) dünyasulır. Ve h:ı::crln. Ame· 
rika henüz lam ""rımlr çalışa. 
mama:.ıadır. Amerikada her tür. 
lü harµ malzemesi sıjJısali, an. 
cak 7--8 ay sonra uı:aı()! dere~e 
sini bulacaktır. 

Viliycıı bö)·le olunca mlwe
rin \Ok ilm:t bağladığı denizal
tı harbin n elde ed-JCJ1 netice. 
!ere ve yapılan fnka)ade gay
aıe1ı1ere rağınen müttefik.Jeri 
mağlup edilebHmesi imkan dahi· 
linde görünınü\'or. 

Londra. it (A.A.) - Koltlnlko
•onun işp,lln miiieaklp Almanlar. 
25,000 61ü, - esir ve 500 l&nlt kaJ' 
bo•m;.ıerdlr. lj mdl Rıular, K•lmuk 
lbo•o.ırtarmıı.. slin.lle Uoriomekledir
lor. nası- bir """- demlryola 
boyuruıa, bir • tnt ise 8ııbla mühim 

Bana gelin.ce, ba.'>it bir er olarak 
geen<al Gru'l>dya hizmetlerimizi 
arzetroôş bulunuyorum. Heı:ftıangi 
bir siyast hırsım mevcut o.Eğildir. 

Şuna eminim ki Fransızlar, ge
neral Graud'nun şdl'ği altında 

Amerika binleşlk devletler;nin 
eıhemmiyet itibarile İngiltere ve 
Rusyad•n sonra gelen birinci sınıf 
bir mütteıfiki olacaklar ve şimal 
Afrlkada ve diğer müslMDlcklel'Cle 
400 il8 600t;ıi.ıı kişilk !kuvvetli bir 
ordu vücude getirecekle.dir. 

GENERAL JUlN'E VERiLEN 

Varlik • • 
vergısı Büyük Millet Meclisinde 

ABiDiN DAVER 
Nevil ht.nae,scn 

vefat etti 

bir ka"""' -- dolTu lıattkel 
baliııdedlr. 

Bir aolı:tada llası.t" U 1&tle U1 ki
lometre Uerlem .. lerd;r. ŞlmaU ,r1r.ı -·· t- iaen RDI 1tavveUerl. llO! 
tova ıeo kllomc~o ~ Taklıı9-
ıını. .....__ •• 

Berlin as'ıtert 
sözcüsü 
(B.. tarafı 1 lııdde) 

meteri Alman h!l1lp güd>ilmünün 
aleyhine değil, taımamile lotıine 
olan bir tezahürdür. 
ş mal hardıata gelince: Bura

daıkı harekatın hiç §tiphesi2 ki 
'büyfrk ~miyeıi vardır. Zira, 
elden çıkaıcak olursa şimal Afr.
l<a mihverin cenup kaoadını teh
dit eder. Halbuki bu-gün Akdenı:ı
d• hkk1m olan stratejik durum 
Trabluıs • B"ıerte - Sicilya üçg"'1İ· 
dir Ş>mal Afrüı:•da Boneyi işgtl 
edeıa ,Am.erika4la.rın Bizerleti ih· 
ma' e•mi~ o'ımalarını •lratejik bü
yük bir bata divc ileri süren söz
cü, cŞimal AfrJkada ~ydana 
gelen stratejik durum net~estndo 
Anıgl()..Sakson !ar Avrupad• ikinci 
bir cephe kurmeık imkanlarını ar
tık bmamile lcıybetm:ıılerthr. de
mi tır,. 

--· 

VAZiFE 
Cezayir 30 (A.A.) - General 

Juin, şimal Afriıkada çarpı;;makta 
olan Fransız kuvvetlerinin-kuman
darılığına get~i!miş bulunuyor. 
General Juin, yüksek l<<>miserliğe 
tayin edilen general Gia-ud'nwı ye 
rini almış oluyor. 

DE GAULLE'ÜN AMERiKAYI 
ZlYARETI 

Lo<.drı 30 (A.A.) - Haber alın
<hğına göre general De GB.U'le'ün 
Amerikayı ziyareti şim1I Afrika
daki son gelişme! er üzerine bl. 
m üddet için geri b•ra.lı!ın~ı r. 

Iıondra 30 (AA.) - Fas rad· 
yosu. Amiral Glaepertm baj4<anlı
eında bulunon, ve müıdıassıslar 
tarafından .efakat <dillen ikmci 
mültefit askri heyet4nin Dekara 
geldiğini b;ldirmektedir. Bırleşik 
Amerika ıle Fransrz batı Afrikası 
ara.sında iş beraı:ıerl ı teesüs et· 
rniştir. Yaln.-z b•n te(errüat mii· 
zii(l<ere edılmekledir 

(Baş taralı 1 inci sayfada) 

12 den itibaren kapalı oılacağı göz. 
ÖnDÜde tutulmuş, 4 kanunusani 
pazai"lesi günü akşamına kadar 
yine ııomıal şekiJ;de şe hiç lblr 
zamma ti.bi olmadan mfrke~lefler· 
den vergi alı.ıunasını karar veril
miştir. Bu karara göre mükellef
ler bıııgi.iın öğleye kadar d~:edikleri 
miktarda vergilerini yatıracak

lar, yı>baoşı münasdbeti'<' d'irdr
rin kapalı bulunacağı günlerden 
sıonra poazrtesi günü s~bahtan r/.C· 
şama kadar vergi alınmasına de
vam edö'.ecektir. Salı günün.den 
itibaren ilk hafta içinde verilecek 
paralar yüııde bir zamla alııııacak· 
tır. 

Evvelki gün yatırıl•n vergi mık
tan 7,006,199 lirayı bulmuştur. 
Dün öd'en•n mlkhr bel~i olma
mak a berıber yekiınun diğer gün
lerdekinden b'r hıtyh ksbank ol
duğu sanılmaktadır. 

Varlık vergisi mükellef!oerinden 
bazı kimselerin geceleri ticaret· 
hane ve mağazalarından rşy• ika· 
çırdıkları alAkı.darla •ihbar edıl
mıştir. 

Bilhassa 'bazı musevı vat•n<lllj
laruı dükkan ve depolanndakı 
malları Varlık vergis ni 'ddemiş 
olsn V'!! ayni ns malın ticaretini 
vıman arkadııslaruıın diikkfınlaıı.-

(Devamı 3 üncü sayfada) 1 
dıJdları yardım tedbirleri ve bu
mı müteslkıp hükümet ve Kızllay 
tarrlmdM y~ılan ve vaki.inde 
yet~n yardı.mlar s•yes:nde bütün 
yaralıların de~hal tedavi altına 

alınmış oA:luklarını, yarası saril

m•mlış ve görülmemiş kimse kal· 
machğuu, ve ayrıca sı!ınat ekip
lerini.n k.öyleri gezerek yıı.rılılann 
muntazaman pansıman ve1edaıvi
lerine devam ettikl-erini, ağır ya

nlıları.ıı da Tokat ve S:ı..'l!sun has· 
tanelerine naC<ledi~mlş bulundu. 
ğumı söylemiştir. Vekil, o hs>vkli

dPki htlkın, acılarını paylaşmak, 
ihtiya,ıannı bertaraf ~tnıek yo· 

!unda hükıimeti.ıı ve Kızılaym gös 
terd!ıği acil ve şcllkatlı hareketin· 
den ve bütün milleti yanı ba~lann. 
da ıbulıışlarnıdan müteve!Jit ruk
ra.nl•rını 'her vesile ile söyl!edlltle-

======================~.;;==-
na kaçırdıkları anlaşılmaktadır. 

Bunun üzerine vil'..iyct l:lzmı ge. 
len tedbirler;n alınması için Def· 
tertlarl,ğa ve bütün alakadarbra 
emirler vermiştir. Bu tarzda haı
reket cttıkleri testıit edilen veya 
mal kaçırırken yll'kalanacak olan
lar d•ıtıal mahkemeye verl!erck 
idd'etle ceulandırıl ağı g:bi mal 

lan da milôıdere edıkcektir, 

rini bildirmiştir. Vekil, zelzele 
csna,;ında ana ve lbabaları ö:müş 
çocuklaHa d;Jer bazı yoksul kalın 
yavrıiarı Çocuk Esirgeme kuru
munnu himayesine a~mak üzere 
<ıld,,&ı.:ınu iılave et~tiı'. 

BerJın 30 (AA) - Haqı başla
dığı sırada İngiHerenin Berlin 
büyük elçisi bulunan M. NeviLle 
Hendersonun ölüm haberi Bcrıin

deki siyasi mahfıl:-cr-de hıyı-et 
uyandırmamıştır. Çünkü Hen.der
son d•ha Berlinöe :ken tamıtniy
le tedavisi mümkün olmayan b;r 
hastalığa lutu:mtış bulunuyordu.. 

Bundan sonra Osma(\ Şcvll<i 
Uludağ (Konya) ve d•ğeı- bazı me
buslar zelzeie mınuakas:cdı jeo- ı 

loı<.c tedkikat yapılıp yapılma.ılı- ============== 
ği ve zelzeleden en az müteess:r şekle uygun olarak Y"'P•lmış evi~ 
obcak ev tip.eri teıfuit edilip ediJ- ri.n bu de!akı zelze!ede y>J<ılm"T?lış 
mediğ>ni sormuş'ı.rdıı-. bU'lunduğunu l:Jlıdiıılıiş ve SÖzle-
Nafıa Vekili Ali Fuad Cd'.>esoy rini şöyle bitirm'1tir: 

bu suallere cevaben izahatta bu- •- Hemen harekete geçilecı* 
lunmll'Şlur. vaciyeltcyiz. Yalnız Bigadiç ile 

Veki!, Vektller heyetinin kaca- I Sıni>rgı üzer.inde esaslı b:r rtü
rile Nafıa V<f.<fı:letinde alı}kaclar dümüz yoktur. Umumi •tüdler var 
vek3'.etler mümessillerfr.den mü- dr. Ş:ıtıdi Naıfıı Vkaltin\ıı hazır-
reldkep bir komisyon ı<uı ulduğu- lıkları biter bilmez ı;alıl!ıiyet· dı-
L '.l bu komisyonun felaket saha· şında olan ;şler için oir kanun ha· 
sında yapılacak ifk işler> süralle zırlarup meclisi alıye •rzedecdkıir. 
\e be!ki de yarın (bugün) teshil Bu kanun kalbul ed>~dT.ct"D oonrı 
etmiş •bu:unac•ğını ve deıtı:ııl işe da tamamlayıcı işleri başaracak-
başlanacağını söylem "ıştir. Ali Fır tır. Yalnız bu kürsüden şunu ar-
at Cebcsoy, lbwıdan sonra, Erzin- zetmek isterim ki ~mldketimiz-
can :zeizc'eslni müteakip yurdun de vukua gelen bu yer SJrsnrtı-
hemen bütün zelzele kaydedilen sına karşı yapılacak en tl<üçük 'bi-
s:ıhalarında jeolojlk tedıkıkler ya· nadan en büyüğüne koo•r tıepsi-
pı m.i ve harıta'arm hıtZlrbnnuş nin tipleri hazırdır veobundan çok 
o!duğoou, yeni evfeiin nısıl yapıl- evvel mıı-talleı-ine gönderil:ıniştlr, 
ması lazım geldiği bütün te:femıa- Ç<k depreme "nar11Z olan yerlct· 
tıle tesbit edilerek aı.ntadırlara t'I 1>1-. mecbıııt olarak yaptı.rıl-
bildir.ilmis olduğunu, nıteltim bu mak tl'd:r.• 

., 'L 
rı erırı -uaır:ndı ~ ı yarı..ı;ın yeri.e--
rindeki matara ve lrovuklara da 
bu pafas kel:mc• ni €lk · -ler 

' biSylelikl!' işi bfübütn ıt'oa e~-
knccy~ di\Kmil{'erdir. Bi>yl~ oİ
duğu halde, b:ı.zı ş•tafat1ı 
tabir d~künlerin :n şUTada bu a· 
da kudurmuş oldukları kargir 
evlere tı~n-. cm ne r:al:ıs edını t>
lkarak lburmıılı övünmeye 'kal
k:şmaları ne koda!' gülünç olu
yor. 

Eskiden so:raylann JraioWI, 
mu~eber nldıığu zamaalarda .bir
biTlerirıd ın şıkay-et ıç;n nası a 
aynı karakola di:""en i'ki kı:tjın
dan b lri, g iıcü kı•'l»•tarıı,k 
knms•re: 

- Ben demiş bugüne bugün 
bir ssıraylıyl!rr' Kcmser efendi, 
ben O\•!e tıcrke,>n ağzının kışığı 
olamam.! 

Sarayl11Vım smüııü du 'IIDCa 
ihtiyar loomi<er. !M:men !kadını 
karşı türn:ctk!ırane bir tavır a
larak öıeki okadına Ç?kı,mş: 

- Sen kim olu"V'Cr!iun da bö\' 
le hır saıa,·lı han'~ eftnd:iye ka 
fa tutuyorsun bJkayım? 

O da h<men ~u cevabı verın· : 
O saraylı ı..e ben de on<ian 

aşağı değilll'!I. lben de sar~lı
yun! 

Kornıser bü~ütün şaşırmış ve 
tekrar lkis;n,• 90rmuş: 

- S 'z hangi saraydan sınız 
h•nımefend;? 

- Ben Aks.anylıyım! 
- Ya siz h•nırncfendi! 
- Ben de Ayvansarırvh! 
Bu cevablar kar.ısında kom· 

serin ne ha'e gcld\ğini artık s:.Z 
düşünün .. 
Hanı om:n gibi. ~IT'<ii de is

termıls'ııiz k•rako"a düşen her 
hangi b!'I" işsiz. 'PS~ sapsız. bu
güoe 'lıut;ün ben, 'bir pllasta i
kamet ed.itorı.ım . 

Dl'd.kten soma: 
- Haı:ıgi p alasta ikamet edi-

~~un? 
Sn·:ne k o rşı da: 
- Vee• yanırn yerlerinde'ki 

drovuk palasta! 
Cevab:nı versin• 

O•man (' rmnl K "''<1'''' 

ArTeri. ar.ın sö· 
mürg ~ s yaseti 

(Bq tarafı 1 nci sayfada) 

aıdl ledl7at&a balmımak •e AmerL 
l<aD -li>'Hlne labl~eı&,n -~ 
tmar••••rmı b7bejcek.tl1'. 

Gaaele ya..uını f4;7le bülrmek~ır: 
Anapa mlUuleri timdi Ame:tbııa 

&alaaldli.uu. hu..anı bl .. 11ucıar. Bu mıı. 
leUer scı·~k Ameıikau esaretine ~ • 
reltse Avrupı. medea:7etlal lelıdtı el• 
~tzm ,_,IJlke.ıa.e k"'lt kendileri 
111 ma.ıataa etmek .. Wtt. 

Kart ! k0ope a · fi 
Ankaıa 30 (İkdam mı.ı'lıuirın

den) - Kartal pej cv,erı koop"" 
nhfınin nizamnamesi Vek !illeı· ne
yetlnce tasdik edLmiştir. 

Falilı Sulll İkinci H1*alı: ll&kimli-
ilnden: 942/468 
Tebı-t e<1:ı.eeex kml9e: Salt: F&'Ub 

tıke:ıcı: •Vl'fa nıelıLeoı. saı.ı. Et. ..,_ 
lı:;.f.ı; No. 9/Z oe. 
Ka.ı.Qy zabtıa>ı Beled>ye ......,... 

l'a<ı bıı- ~. bir 11111-;ıör, oa ~ 1:1-
fell iıtde ~ecliğ.-Jz cihetle 1ıu.tan 
olan ca..""nA:t tO hra l!i kurl.IŞU öjcır.;::.. 

da.;~oen .aJe)'lhtntce Bo.eJ':ye toc...tın. 
dan açılan ala.<:"'11; da\1'<11Wn ilb<n 
yapıla:ı 4't '1:3la raji:n;n ııelmcd ğ1.. 
niz, mueyyen ""ruşm&da dıwv.,a ba. 
lr.ıld1. hl-da •le beş gün içinde itiraz 

etmek ~"""'""· M.U.eamin b:ra. 
k•ld1ğı 22/1/943 cuma eünil saai 10 
da mııllı•"'Y• gelmen~ için ~ ka
rarı l<b';;ğ mdrall'8lll lı&iın olmak ili-
..,.., ııan olunur, (7883) 
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Okyanus harblnin mukayeseleri 
Bir senelik Amerikan • Japon harbi, önümüzdeki yıl Ja
poli lar için müsait neticeler doğmıyacağını gi\stermiştir 
Japon.yanını Bll'leşik Amerika 

ile i~iltereye basgın suretile 
açtığı hanb•n 7 !Birinci! lti111U11 
1942 de birin<:\ yıl!öoıümü mü
nasebetile TO'kyo ile Nevyorkda 
12 ay içinde b:ıtmlan harp ve 
t~aret. gemi'icrmır· ait ?'2kamtır 
n~ldl. Yeni .inşaat ha:Jckmda 
dahi mel\imat verildi. 

Ja.p:>nlara gör~ lbir yt.1 iÇinde 
ikend'icrinin harp gemisi zayıatı 

6'l dir. Bundanıa:ıaşka 2100 asker· 
Jeri ölmüş, 24,577 si ise yaralan
mıştır. 

Yine Japonlaorıt göre 331 fbin 
d\\~n 116kıetini öl'd~hmüşler, 
43,300 esiralmışlardır. 

1 
t YAZAN : -" 1 l a. Nuri IBMAK 1 

Büyüik O~aki Halan· 
da Hind'İstBll> müstcmlek-elerini 
tefkil eden ve '7 ı mily<>Dı nüfu· 
sun bu~unduğu Cava, SomatraJ 
Borneo gibi adaların müdafa~ 
sında en faızla ,zn,yıat veıen harp 
gemileri ıHollanda.lılarm :tiı ol
muştu. .Amerika ve İngil'z do
naıı.ması o zamanlar fazla ·kaıyıb 
vermemişlerdi. 

pidonıun , 8 mayin, 2 himaye, 1 
denizaltı tıVCl, 3 küçük savaş ge
msi, 1 destiiyörle 3 taşıt gen.i
sinin lbunlar arasında ohıp deni
ze ~ldikleııi bey~n cd~ 

ti. 
Birlcşık Amerikamn 1942 yı

lı çfodcki tayyare ıin§aa1ının -48 
bin olduğu, 32 b n tankın, 170 
bin uçak savar topun. 8 mlyon 
ton ticı:ııret gemi• .nı r.. inşa seri
sine fu.vesi l!ızım ~ldiği de kay
oed lmel 'Clir. 

iKDAM 

iSTAN BUL OEFTERDARLIGINOAN : 
latanbalda varlık Tet'1(ıaı cedvelleri 17 /12/1942 

tarihinde talik edildiğinden k 'ammen muayyen olan 
\ediye müddeti 18/12/1942 den baılayarak 1/ l/ 
1943 a.ktamı bitmektedir. Ancak aon gün reami tatile 
teaadüf ettiğinden cezaıız tediye müddeti 4/1/1943 
pazartesi akıamına kadar uz amakta, binaenaleyh o 
gün akıama kadar Varlık ve rgiai borçlannı tamamen 
ödemeyı!:nlerden tediye etme dikleri vergi miktarının 
birinci hafta için % 1, ilrinci hafta için % 2 zam ile 
birlikte tahsili emval kanunun a teTfil<an tahaili li.zım 
gelmektedir. Kevfivet ilin olu nur. (2732) 

• 

Kmnıisyon<fa ımev•cut ~f ve şa.rtnlll?le!irıe göre ~e broen 39,000 
ıım :fcycı:t tahmin edılen 1 adet elektr mot.ör, 3 adet mutcnav!p elektrik motö 
rü, O adet Dizel veya benı.in Altcrınatöı.: grupu pmarUda satm alınacaktır. 
.ıın!csıi 9/1/943 cumartcsı günü s:xıt 1 de An.koroda M. M. V. 2 No, lu satın 
ılma k~ ,.npılat'.aktır. Kat' 1.eminatı 5850 liradır. Taı.p..erin belli 
• ...:kit'te kom t(YODQ gelmeleri. (:W:9 - 2711) 

* 

SÜMER BANK 

Umum Müdürlüğünde 
V arhk Vergisi Mükellefleri 

Tüccarlann nazarı dikkatin 
Varlık vergisi ırnüıkelleflerine bu v~ ıtıediyede .b 
olmak ve bedellerini.ıı tamamı verginin tedi~ine tati 
üzere, !Bankamız Müessese ve fsh>".i.kllıın içir. !iptidai 
yarduncı maddeler, iınşaat malzemesi ve sair ~rı 
yaç v-e fayda görü.len madde lerdeı:. elva-işl bulun• 
alınacaktır. 

Bu kabil malı olup ta atmak anu eden Varlıık verg 
leflerinin paım.ıQdu ıaney. ini alakalandıran madde!~ 
krrköy Bez Fabrikamıza. yÜJl lü sacayii için Haliçte 
Fa'bn!camrza, Der anayii ~ 111 Beykazda Deri w K 
nayii müessESemize, i.nşaat ve tesisat ma'lzeme..<1 le ı 
maddeler içlıı BankamJiın Galata da ~ b..nasmda 
rna "·e Na:kliyat Müdürlüğü ne, Kağıt sanay ıi için İ 
lakız Sana(}-'15 M~, Mamul eşya için de 
lıar..mda Yerli Mallar Müessesemize müracaat ederek 
teyecıek.JGri madlar hakkında .teklifte hullmmalan . il 

~, ......... __ ... ____________ __ 
lii.iiiiir Yolları isletme u. ı • il Bu ırakam!an .iaıponlar veri

~rlar, Aynı zam.ooa lngia1ere 
ve Birleşik Amerika- ile Büyük 
Okyanu6d.a:ki müttciiStleri Hol
la.cda, Avooturalyanm 262 harp 
pf\J'lı =s!ni bztlırd~klrırını, 150 sini 
ba.ımra *attıltlanru beyan~ 
~orlar. J~onlar, roiittdikleıin 
416 tk:ıret gemisini bir ,senede 
baurmışhır veya !basanı uğrat
tnış!v, :rl'95 :müttd.11<! t~are
eini taıİU'

0

p eylem fleıdir. Japon
!Y&run iddiaları ne dereceye ka
dar <kı8'rudıK'? Bir]EŞik Ameri
ka ile İıı€iltere kaıynaitlarından 
~ makamlarından verilecek 
mal\ımat varsa, Ja.poeya :iddiıa.
laTJn)ll doğrıılu,ğu derecesi hak
kında daha iyi :fikirler e'hie edi· 
lebrJ'ir. Daha isabetli hükümler 
verilebilir. 

lngiı:~!.lerin Singapuıru müd:ı.· 
faası zamanlarında fedai Japon 
tayyarecilerinin ibombalarile lba
tmlan Prir.ce o! Wals ve Re· 
.pul.s safih:llJ> gemilerinden baş
ka uızak şark ve büyük <lky:.ınus 
sulannda verdiklet-i rayı-at cü· 
%lii tam ve cins ~arlle önemli 
değildir. 

Birleşik Amerikanın çellk is
tlısalAtını.n 78 m lyon ton ol.
anasına karşı A vrupada Rusya 
!hariç çelik istihsal.atı 42· milyor.. 
ton, Rusya ve japonyanınki ise 
25 şer milyon tonduT .• Diğer ip
tidai maddelerden nikelin yfu:de 
95 i K.aMda da stıialsal olunur 
ve Birleşiık Amerika ile mUtJte.. 
fi:kle:-.Ln ist.fadesinded r. Bakır, 

Beher kl'larona 7Zfi lwT\.rş ta'hm!u eıillen 10.000 k'ilo 6:in Gllbunlu Meele t 
10/1/1943 ta~en .ttiborcn: 

Ancwk, dnıiz salneme~e
~ .lstacistikle:re göre Birleşik A
mcrikaıım de11'İ2 .kuvvetleıi 1941 
yılı ~inci kanun ayının 7 sinde 
Japon taaıTU2u b~~ı gün -ye
klıo itibarile 269 dan l>arettL Ja· 
ponlarn "bir yıloda 'batmiıklan M:l
dia eylf'dikleri 262 ha:rp gemisi 
içinde Hiollandanın büyük okya
.ıruısda:k.i haıp gomileri ile Avus
tUr' .. lyanıuJti, İngilizl-erinki de 

Olsa, Japon· 
eya mü.tce
a kaybey-

ri 26'l harp 
de durmak 

lazımd1r. Aynı Sl!J'eile Japonlaı
nn acendileril!'in 62 harp gem le
r~nin batırıldığını iddia ey lemesiı 
ina:ulacak br yekun olamaz. 941 
yılı ikinci kanun ay111ın 7 sinek 
Japonların 'tia 382 adat harp ge
aıi'ri yazılı ldi. 
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1 - ."4&iılama. 2 - Lıizam, kiişk. 
1 - Sakal, Toplam. 4 - Man.asu, 
laatlf. 5 - iıımn eti 7lyenln saI'ISI, 
bir renlr.. 6 - Mahnllr. 7 - &ra.Jlçe, 
Hicap et. 1 - Borcu ve mdl. nota. 
1 - ce.mııı Hak, bir komı,u iilkenbı 
meritesl. 
~·u.KARIDAN AŞAGJl' A: . 
1 - Bir emir. 2 - Sual, Cll.Vll'. S..,. 

. Yasar, e~ küsiüdik ~n. 
f - &omaratan, 7lyecek. 1 - Harf, 
ı.&r :-.,, adi. 1 - tlı.ameicib, hAm ~ 
.anı. ' - ~m. • - Harf, buhnaia 
.ıra.. 1 - Kwıua kooa.sa. 9'U&aıbe&. 

,....,iınkü bulmscamı:ı" "'"'lli) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
JYEN SENE• 
2 ErTNT· K~·G 
3N t L•RE•MA 
4 L N • Y_ A R B Ai y 
SSERAP•ADE 
61E K E-R.l!A s A M 

711 •·• B 1 A S J L • 8 t: alM AJ>_ A L Y ~ 
9 • GlA Y!E M • AR 
ZATI - Pollıi m;.sl.etl:nc cimıek 

Acln ~ıd vW4&~ılJ Eaml;yet Mü· 
~liiü ~lll'nce ~ 
cı9nek ~re aldıığam 28/9/942 ~ 
n 1436 No. lu. id adet Qbhi he",1'e't 
J'ap.>l'\nJ .,-1 ~ Ycnllcl'Jd ela· 
eaiııırdım eddlerin ~ ~. 

• ...,. ....... !b • 

Birleşik Amerika babnıyesi ~ 
sc .Perl harbwda 7 bmncı ki· 
mm 1941 d~ki Japon bombardı .. 
man tayyareleri haekıını ile Mid
vay ve Mcrean den zi harple. 
rinde, ağuıstosdan beri Yeni gi· 
ne, AVU6turalya ve Salamon a
dalan etrafında deniz savaşları 
venn:Ş, fa.kat Japonya bahriye
s ınin harp gemisi uyıatı Birle
pk .ı\merbnır..lcin~n cLıha fazla 
olmuştıur. 

İnşaat işlen· ve mesclclei' .ip-
1idai madden 'n bu hususda beş-
1.ııca&mı 1eşiW eden demir ve , 
~ mUtcl.~ !işçi ve baı-p 
gemi1et' ndc kaybolanların ry«
lerfatt ba:hnye zabiti ve efradın 
yetecek :m$k1.arda mazıırlar.ması 
ayn ~"l'ı b::hislerdöır. Müttefik 
dcf.riıetlerle Japooyan.ıa:> büyük 

okyanuslardaki deniz savaşların 
da t~~i iti'barıile muhtelif tip. 
de uçaillarm, pilotların, rasıdla .. 
cnn, tels ı:zd leıin yetiştiri1me1e
Nıi diğer meseleler ~ bınsler 
arasında W..kiki icabeden husus
lardır. 

1942 yılmda BirleŞlt Amer.fka 
nm narp gem-si inşaa.tınır.. fal> 
la ~tan bulduğu b !diriliyor
du. Perl hatburt baskmmda ba
tırılan veya ağır hasars uğratı
lıın 5 2iıiılıadn A:ııijor.a isminde
~ ':>irisi müstesna dı.ğeırlıeıinin 

amirlerinin muvaffak olunduğu 
anlaşılıyordu. Bur.dan başka 77 
harp gemisin ·n denize indir' idi· 
ğ.i, bin tonluk N evv Cerseıy zi~ 
lısı le 3 uça:k gemisinıin, 3 turı. 

Tacir olmayan I 
stokcular 
-------

E;ıerindeki malları 

.kala.y, krom, pctrt>l, kömür, man 
ganez g.bi çelik :istihsalatıne lü~ 
zumlu madd~ Lerıın dünyadaki 
mik!.arının yüzde 7() i Bireşik 
Amerika ve müttafikle.ri araz~ 
sinde Btihsal «Iilir. 
Japo~·ada bir senede ~ır.al ~ 

Jun.an t:al'p gemileri ile ticaret 
vapurlcınnın İ!';ŞBBt mikıtan hak.
kında aç}k malUm.at ~tur. Tay 
yare :.nşaatı da belli deği1d er. 
Ancak muhtelif seobeblerden Ja· 
ponyanın tr.şaat vıe imalatı A· 
merikadakinin yansını bile teş
kl edemez. Mulht.etif O:hetlerden 
chesaplairla ~ Otler bu netk~yi 
kaydcylememzi müsait VE müm
kün kılabilir. 

Bahriye zabiti, miltehassıs ic,. 
pat işçiler~ gemi mürettebat! 
Brleyk Amerikada Wi mikıtar· 
da yet'ştire'biliyorla.r, mulhtelf 
~esilelerle ~ müşaıhedeleıre da· 
yanan tetkiklerle alımın netıice
ler :;tu cilhet.leri ispat edıyor. 

O halde lbi.iyıük okyanu!ta Bir
leşik Amerika ve Japooya m~ 
cadeloo.nin geçen bir senesi Ja. 
pcmlar leh ne olmakla :Jlera!bor, 
önümüz~ yıl üstünliiğü mu
hafazaya muvaffak olmak J a
ponya için hiç de Jrolau -0lma
yan, bir lah?aıda bir hükümle 
müm~ görülemeyen n\JE'U.Slar 
arasuıda sayılabilir. 

Büyük dkıyanusda mür.adele.. 
nin gelec~k yıl Brleşik Amerika 
ile mürtte.fllkloru aleyhine yeni 
inkişa!flar ıgösterece(! bu ıvazi
yete ve n.E:ilcelere göre söylene-
mez. 

Bugijnkü Program 

6/1/943 çıı~rnba gilnü eant 16 da AnAn~da M. M. V. 5 No. tu s:ı\ın &lma 
;oonri!\vonunda yapıladcıtır. Tutarı 72,MO Jırn ~·ı trmıınıitı 9750 liradır. Ta· 
l'i)lerin bellı ,'\'lkftl() .koml<yooa gelmeler.. (2<!20) (2641) 

* ~ ;ytı7.llı lmvurrnalar pazarlı~la satın alroocaktır. İhalesi 4/1/943 cli
nii 89&t 15 de Aakarucuı M. M. V. 1 Ne, lu satın alma 6ronW!ıyonunda yapılıı
cııktır. Tuliplernt bclli wi!tıftıe kan~a gelmekri. 

llıa Jlra Cinai kilo 
--------------.;_M•kta.;_ı __ .;_Tu_&a_ra __ T_emlna __ &ı_ 

Koyun eti kavuımam 15,000 40,500 6.075 
&ltır > .. 15,000 30,000 4500 

~2028) (2830) 

Aşıgıda miktarları yM.llJ llrğır etleri kapalı urfle tlmitııJe7e lııonmuı,ııtw. 
İhaleleri l'J'.u,nlarında yazılı gım ve matterde İzmit Beledı;yıe k:ırşmııadk4 as
ıterl satın elma lDıırnieyom.rn<la yptla<.'9.ktır. Tal plein k911uınt vesi'.talarilc tek· 
Uf mdttuparııu ihale saatinden bir saat C\'VC!l kıxn'~ venr.clcri. 
~ J17a.. Teminat. iba.le ıiln ve 

kilo il~ Ura aaatl 
40,000 şo .2400 4/1/!>43 a 
30,000 IO 1800 6 > > 14 

(1970 - 2415) 

98.201 lira 20 kunş 'keşif bedelll Kın~a0de bfn:ı inş:Jsı bl>alı zarfl,a.. 

'

dcsiltmeye tronmuştur. İhalesi 4/1/943 paw.ırte.ı gı(mü sant 10 da AnG'n-cda M. 
~· V. 4 N<ı. lu satm alma komisonıundavapılac:ktır. hıt temı."latı 5710 Jlra 6 
Jwrı.ışıur. Taliplerin ikamın! vesikaJ.arl'e 1.ekl~ ımdkiuplanm ihale saatinden 
bir so.at evvıel ~ vermeleri. 0971 - 2416) 

• 
Talırnhı bedeli 100,400 lira olan 5000 ~ ~ Mi.m'Ulle ve şrlnomc:si

ne \filin olmak iltere ootın alınacaktır İlıalesi 4/1/943 pauırtCEi g!iııü saat 
1.5 de Anltarda M. M. v. 4 No. lu satın alma komisyonunda knıxılı zarfla ek
ı ıl~yo kıırırntŞuT. İlk teminatı 6721> liradır. Taliplerin 'kanuni veı?kalarile 
tak.l!f mektup1nr.nı fihalc s:ıatndcn blr saat evvel ~l vermeleri. 

(1975 - 242-0) 

+ 
30,081 lira 90 hur115 ıtc,t! bedelli Kııtdrolode 10 adıM. &Dbar ln.ş:ıs kapall 

aırfla du;iıtmeye ioorunıı.JŞtur. İhcsi 4/" /943 paz:ırtesıl gi1n.ü ınat ı l de Aflka.. 
rada M. M. V. 4 No. lu sntm alma k.omi.;ıyoouncla yapılncalctır. İlk tomlnaıtı 
2256 lira 15 lturu,j'tur. Taliplerin k::ınun\ va:ikalarile tdtl f mckt.uplannı illa. 
le ı;aa:tinden bir eBat C'\"\'el ar.amlısyo.n 'l/<!rmeleıi. 0976 - 2421) 

Kapalı zarı UNI!le 8000 kilo cger sabunu &atn aJına~fır. Evsaf ve 
bmusl 1J3rtları kcımi-yandıa gön.ilebillr. Muıv:ı!ktknt teminatı 1470 liradır. İhale
si 4/1/943 pazartesi ı\}lıü saat 15 de yapılacağ:ndan isteklerin ihale &:mt'.nden 
b!r saat evvd temlnt v~ tdkli{ Ir.l'~tuplarile H<:.rbiy~e Yeddk Subay okulun 
da. a*erl posta &20 satıın olma kıomi:ıyonunn mül'<icaatları. (1069 - 2393) 

* 22,672 lirn 70 1run:ş l\fŞi! bedelli An~ be.z 1nsası iQ:i.n 'lu:palı :tı:ırfi:ı. 
e}t!i!t.meye kuırooştıur. İh.'.ı.leısi 14/1/9'43 perşernl>e g0111Cl rooat ı de Aı:ıkrndn M. 
M. V. 4 No, hı satın alma kı:ın'>syununC.ıa yrpı..l:ıcr\tlır. hk teminM.ı 1700 lira
dır. Taliplerin karıun'l vcsllaılarile' t&lif m~plarım ihale Aatinden bir 
Aaıt evvel k<ll'1ll8.JU1& wrmeleri. c2019.. (2633) 

* .. Beber ı;deıüne 45 lira. thmıin eddlep 1000 adet btr kişUk demir karyola pa-

• vi.iyete bildirecek 'J.JO P~ 11.15 Mtizlik: zarI-hla satın a·lmooalkt.:r. l'halıcsi 6/l/943perşembe l'ilnil .sa2t 15 de .Anitarad1ı. 

l 
'UZ JlmnDBtlk Ş&l'lalar: t. M. v. s No, Ju atın abna. iroın!Syooıında yapılacaktır. Kat'i temı.,atı 6750 

:b&anbal V~Jldaa teblil edJ1.. UO Jbibcrler ,11.U ~o ~. Taliplerin belli vokltte komjsyona gemeleri. (2017) - (2634) 
mfiUr: 1.30 l\I mUl> ,....... + 

Der 1ıiirlü liaD'at 'Ve Ucal"d en. r l%.lO Proram 20·45 J.f 1%ik 22/12/94"2 gıüı:lürvJe ltaph zarf \IBUllle miinaf:tasll!l yapılEn 9000 ton emık 
buı.w la.ıu•yei e.a...ala.rı .ııu~ı 112.33 Müzik: ıı.ıo Konaıpna ve yan.in Kür,\!lt.ÇEf.<m~e .ı.stıı..c;yanıuınd<lll K\l.""'lf.t ~Ck'I mlbıııra rısf:dl, tab 
maddeleri \'C ıucca.r olmıyanJaım, lZ.U H~rler Zl.lS Müı.ik: ml '\·e t•bUye::;ioo leki! ooıle'l f:yatlarınwCtmnca gali görildtlğilnce'l P r.ctr· 
ber.ıuuıcl bir malı uca.re& ka..d•fo ~ 13•30 Muz.ok: 21•45 Müzik: l '11rla eCu;Mır~ ko'lulmuş1ıur. Ht.ıı \lm (QrL an k rrİs,yv.1 '~ görill"'b llr, Mu· 
etnıeıerıııbı )'~tr edıJ~ bai<kında l8.00 ProgTam 22.30 Haberlt>r vakkat teminatı 2860 hrn:Ir. İha'e.:.; 4/11943 pa~ günü saot 11 ele yııpıı'D<:ı· 
M•lli Korwınıa ka.nununuıı 25 lll()l ı lS.Ol Faıl ııe7cU :.?Z.45 ''•lbafı ğ31dan i:U>k.li}erin muv~at temhıatıar .e Harbiyece Yedek Suby cku!\ınd::ıki 
macıue~inc nıusLenıaen lcra Vek•Ue- l 9.oo Konuşma ply~eıau ııSkerl posta 920 satın alıno mm;eyonuoa rndil'aaıat:::ın. c2035> (2683) 
ri heyilııln 8/18957 sayılı ka.ra.ma. ı 19.15 Miizlk 2f.00 Naklen 
mer.11" me\•kli l;J.wblka kuıı:ın ve 16/ 119.30 Haberler Neşriyat + 
xııı942 tarihinde )'Ul'Ul"!uCe ırıren 119.45 Serbc$t JO 2.00 l'azdınn:ı Aşatıda yazılı rne\IOOı.n paızrarlılda rlcailt:me!eri ii/1/943 gU;rı\l s:ıat 15 ve 

Da!di.ka ServlSI 15,30 da Balt<esir neri satın runa komlıyanundA yapılııcd.otır. Talipleı-Jn bcı.li 
4tt5 S-•Yılı Koordhı35J'un brauun ı

1 
_______ __....., _ _... __ \-aC{i.t'..e komisyona eeıneıerı. c2U36 - 2684> J 

IJdncl nıaddC6i uıuc•b•nce: 16/ .X ıı 9t2 Cinsi Miktarı Fiyatı Temnah 
~ine kadaı- arerek faaliyd sa.ııaıa.. Fatih ikincl SuUı Uokıilı: HikiınU. Jlrr lık kuruş ıra 
rı harlende kalan maddelenlcn atolt flnden: HZ/577 ----------- -----
)"&JJ'IWI olan b&ll'a.t \'e tl<:arei eroabt Tebli~ edl.dCQk klnl6e: l:eiım!'t Tcv K..®uklu ceW% 15,000 65 2250 
ve ccı'ek tile.car olmadılUa.n halde U. f* İDönü, Cerrdhıx°~ Yd:ruKeşme Kabuk!.u. f.ınd* 15,000 75 22.64> 
~' .kMıcWc bcrhan&'l bir maddcıt No. 48 de :mldOl eıneltU ~ace öııyüız.. + 
.c.ok. :yapmış ol&ıp da bu ~ ~. M~t nam w hesabınn ip vey& tel balyah l,393,418 lcilo kuru <Jt 8Q1k 
alıı ~·ndea ltlbaraa bir ay lç.ınde Vlliı1et K~r '7ft icnnma ebilımeye komnuştur. İh:ıleşi lt'i/1/943 cuma günü saat 14 de Erz.ıurum cıd<e-
lııu -...ıan wrı>e eımemıı olanlar ot!Ubll& iİJ"lp bı:r ıroe altı ııUn aev&n ıi satın almıı k~\lnda 7.'.Jl):laca'k r. ·r. h •• ln bcdeU 139,SU llr.a. ilılt ıe
mcdlir blr arlık miid.detiıı hitamull et.ıgı ve bUı m!ditet ız::rt.nOa sarf.e. minatı 8218 llradlr. Td!plerin belli v.ld\te koın1,'0ll8 ıelmcleri. ~US (2e3S) 
Wtlp eden taç süa iflnde maim JMT'i- <»b 203 J:.ra 24 llruı" ~ oğlu, + 
Dl, Jaikianm, maliy~ fi7aiuıa -nı • b&u ~r ~ çnkanna& to tıoın luJf\Sl ve mjı:r ~ pazank1D •tm. alıraıa~ır. iha1U. 18/l/1H3 IÖ' 
hmduiu ,.er1 sisıeraı bl.r 1»e7azuıa,. iırteditin~ 21/7/942 ~U Fautı No nü -.at 16 de K~a'.kert catm alma ~lldkl.a )'111>11~. Tdp. 
ıne ile mcahllln eıı bliTük miifkiJe ıterlnce musaddak 11lehhü& 111:ncd\16 lerlrı belli wkitı.e la:ımisyoııa c-nelcıi. (2.0'Mo) (2628) 
imb'De miiraeaa& efmqe meelNlr .. her ~ aythı bir cr.ı be&e,r Ura ted p. ..,.. 
ı.ılm•l•rdJr. si rureıtilc ö;:lcmeyl kabul e~ Jtıbmn tal<tfüırı ıvr~.U..en Beher' çi!tılne 85 kur\lf tahmin edllm J50,000 çift yün çıoıırp ilfo beher çit. 

H/X/194Z ~ -.. UIP!Jo Belecifye tarn.findan ale~ uçı1 tmc 60 !kıurutJ ~tahmin cdikn 85,000 çift yün eldilien ıkıaplı zarfia elaıilı. 
lbal'UUD ve ilçündi ınaddtt.I mucl- lan alacak da.vasmm i~en yap~lan me)e•koo~. İhlcei 11/1/943 pazaıtesı. Ctilıü wa.1 Hl da Ankara.dııı M. M. 
1blnc- aetrl taTlbten 1&lbueın mer'i ieb:t~ rai:nl<!fl genncllJşnlz mu;cy- v. 3 No, ıu· ~ alma b>~nda yapılıaaı&Jt.Jr. Tallplerln kanuni veslllı.:a-
bubrnan Jndkür karauamede ı&7ln ~ dlıru~ d<rvlll)":ı bakıh:h, ft.tı. ıanıe te!kll! mekt.\.ıplarnu ihale ıaaüıxen b1ı' saat evvel kooı.fsyona vermeleri. 
edilen bir :ıylı.k tasfiye mikldıe.ii ile da ile be§ gün ~inde itJraız drnek hak ÇOl"pli!:rİn iJk t.aninatı 9375 Ura eldivenlerln 3800 Uradıır. (2ı028) (21839) 
tıatlve Nllmeyen stoklar h••hnda lumzdhl". Mn~ bırnQgldığl '1:1./ .,.. 
~ üo silnliilE beyaııname ...U.. 11943 aıma gür4:hwı.t ıo da muh· • Gölaij!Qte bir clekıtrlk santırGU b1naSı. ~aa'tı kııq:ıeh zartla ~ 8o:D 
a,.u hitam bulmuetur, kemeye cel:ıner?irL fçlın ll'Yaı> kn.nın murAtr. İhalesi 15/1/943 ouma C{irıü san.t 15 de .AdaııJ'ndia M. M. v. 4 No. kı 

Faall1d sahaları haricinde blaa :W>ra rn&Kmaıa kaim olmak. (lllJCl"e •tın aJme loomAsyuwrıda ~ıiacak.tır i:k te.rn1na~ 8006 lıra fJ8 ~. 
bir malı siok eCmlıt ıı.ımıan mn•aı il.iJı cılUl'llır. (2881) Taliplerin bnuııl vesbl:ırile 4.dkli! ~lanru lhtie. ~ bir saat e'V• 

lltıaret e'1ıablle tüccar oım.a•••n -------------- rel tromeyOIJ8 vermeleri. (2003) (2640) 
h.We he.rhancl bir mala ttesret b8- BahiW: ~ 1 z z a T. 111.,,, •• + 
41'8 ... eCmlt 'balunanlvm ellerin,. Behel' ~ 1160 1a.lruLl tJ,e.tta ~ edilen ıo.ocıo ~ ~ ~ :pe.. 
6*S ıııw.Daruu 1/l/194S .ıı M1llfUIU Dtnkt&rll: Cevdet Knabqia ııarlıkb art.ın 91.ma~. İhalesi 11/1/!>43 puıırteaı. C{Jnü ..aı M da Anbrao 
na klldar bir 1»e7anııme ı. ~ete Buıldıtı yer: •SON ıJıa 'M. M. v, a )k>, ıu tatm aılma kıomiyuuıdıL yapılaıcaktıl'J. x.rı temlMG 
Wlııillwlel! la- trb1'I' -'--'· TEl-08 1F· matb=w WJ)ıOO lıizadlr. TalJDJıerln tıeU1 wb"t.W~ ~ CM22t (.-Zl 

An:karado, ~~allJGılll, istııııbui ,. bımlr ~leri ücret 
ğ::şec~. ~lani'an fuıla ...W ab!lllb lir. (2718) 

1/1943 cıunıe ~ -.t 18.ıOO de ~ ~·olu postamn 
z:ı:m gelen (KoDyn) v::p.ıru İatanb'Jldan ~ l'Ül1 rtitaria 3/1/943 
sa.t 18.()() dP lnıfı<a~tr. (2735) 

T.C 

tlRAAT 
"6ANK~I 

• 

SENEDE 28,000 LiRA İKRAM 
Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbar5JZ tasarruf 

larında, en az. 50 lirası bulunan lara senede 4 defa 
cek kur'a ile aşağ~k: plina göre iltramiye dağıt 

4 A. 1,000 liraLk 4,000 L 160 Adet 50 liralık 5, 

4 • Z50 :a J ,000 > 

4 • 500 • 2,000 • 
120• 40. 4 

40 > 100 • 4,000 • 160 • H > a 
Kur'alar 9fJllecl 4 clela, 11 Bdıan, 11 E7!il ft 11 

tarihlerinde ~llıec'*ttr, 
DİKKAT: Hesaplanndaki paralar bir eene içinde 5 

dan aşağı d~qn '.)'enlere iluamiye çıktığı takdirde 1o 20 , 
sile verilecektir • 

~ 

Türkiye iş Banka 
KÜÇÜK iCAR 11ESAPLAR 

1943 IKRAMIY~ PLAN 
K.e,icleler: 1§a.b•t.1 Mayıs. Z Ağul~ 1 lkmdte . 

tarihluiD de 79pılır. 

1~43 Oıramlyelerl 
( 

1 atlet un Urabk -lt9t- Lira 
1 • ... • s= "'- • 
1 • asa • c= 188.- > 

1 • m • -717- • 
1 • .. • = -- • 
1 • 155 • = 555- > 

1 • ut • - 444- • 
2 • m • = t61- • 
~· • m • s:s %%20- > 

'° • • • s:: Z970- • 
ôt • " • = %640- • 

zso • 21 • a= 5500- • 
334 • u • .. 11'14- , 

Tt1rki1e it Bankuau para 7ab rmula Jaball para •ıriktira 
faiz allDlf olma&, .,.& _.. .. ullabl ••.___it••~ 

Patllt, ..... Sulll ~ •l\'r" hSlla illlacıl 81a1b 111* 
ttnJen: tfı/5" Jlıılı!ea: C%/%t7) 
~il edlDecElc ""-: T.ld; ,. Td>lit eiMecek ktıın.: 

lalpı., Aıpaenıtni ldlball•, TıılQm. 1111: İstanbul y~ Sabah 
:ru ~ (18) No. Ju MneclP. da YUlo :lşıen m\h:1ür 
~ın ~ u.- itanbul. ~ lWlttft 

hf.lde (fatl:k.ı,yu ca~ (t) NG. mD'U 1k.eD 0/5/940) ta 
1u bc6'l.ana (8) vy (28) sOo tırzlıa. S.. 1ledrı fezla me'hu:runm 
gıe.l ettiğndmen (190) lira (6-0) bmJ. Ta (80) kuruş ilıimvi!ğirr 
~ Odıeıııııediitmı.deu bettıd.Ve ıtarUından '1'lye tarafınd.'ltl a!ebtnze 
~ ikame oıun.n el.acıık da· nnn alaaılk <itM;11Un ~ 
vımzun i?dn~ yapılan dalw 'tiye td>- 1ebllgata mğmen but 
liğoe ~ wJ.unmedığımz Imfl"· anıen ~ bttta.ı~ 
yen ~ cbvaya baıkılodl.. ~ ~a balu!&. istid:ı ne b 
da ile !beş p D11md klrcız eoıll!!!k ttıda itinı& etme!< lıaWk 
~- )(uhalkenmıbı t>~ ~in bırakıldılı ( 
(13/1/1943) cuma cmtı eaat (10) dit - ·" ._t tın, dP r 

nıııtılt«De1 ~.k ir,;9rı '9ıbtı CT.YnP J ıelmenız JıÇIQı ~ .... A 
bran telılll mılromlrı;a tlah11 _.. I 1il IMltamlnıa bbn o.. 
~ QAıl aM:ur. (~ oıumur. ('lllO) 


