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Varlık ver.gisinin 'ViSi FRANSASJNIN iSGALi DUN TAMAMLANDI 
tatbikine_ başlandı Alman kıtaları İspanya hududunda --Vergi takdir komisyonları bugün 

her tarafta faaliyete geçiyor 

WI&:ıır 
~ AL.MANYA !:.-:.,. , "1iİNI; 

ı'•-'\r""l'· ........ _."" ...... , -· 
; d'~-' \ . .... 

Fransız filosu için 
Amerikan-Alman 

mücadelesi oluyor uıfHllA/10 H!llVA. 

· t::~~t~l. VSTJJN 
..lt/-~::l!i.. ~ 

- l ------

N1MA , ... iLK HEDEF !Kumaş ve yağ liyiha-, 
.ITALYA fAI? ları Meclise verildi 

ı Almanya Tulonu işg·al etmiyec~k 

• 
Şimdiki görü· 

budur .. •• 
nuş 

Şimali Alrikanın temiz
!!nmeai uzun ve mü§kiil 
olmıyacaktır. Alman or
dusunun bu yolda yapa
cağı hiç bir §ey yoktur. 
F ahat harp Avr.upa ka
rasına intikal edincç ..• 
------ -------

Yazan: ŞÜKRÜ A~ 

Ş 
imali Afrikada gerek 
İngilizler, gel'ek Ameri
kalılar bakımıııdan ha

rcKat lı.ızla inki af etmektedir. 
Fransı?. eyaletlerine ycrle~mek 
bet-halde ıı.zun ıaınan da\'ası ve 
yenilmez ınüşkiilat işi olnııya
caktır, Bu, bö~ le olduğu gibi 
Milıverin Libyada tanıamile in
ıır.anı~ ui;<ra·loı.lması da ı,"'ciknıi
yccektir. Çünkü, Alman 'e İtııl
y.aft birlikleri bu defa keudile
rinden her bakımdan iistün ve 
çok kuvvetin karşısında kalmış, 
öldüriicü bir darbe yiycn>k inti
ııamla çekilmek ve bir n<>ktada 
ciddi muk8\·emet yaratmak im
kiinıodan ınahrunı kalmlşlır ve 
antik büyük ölçfrde takviye ala
bilmeleri de varid dt>ğildir. Zira, 
hava yolları ukahclır, den~ yol· 
!ar: kapalıdır, Hemeıı hemen in. 
giliz dı>naıımasının knvvayı kiil· 
Jiycsi ile Ableoi:ıde olduğu gö
rülüyor. Ayni zamanda, Alınan· 
!ar n Sı>vyet ~p!ı<.-sinden kuvvet 
çekip Libyaya göndermeleri de 
beklenemez. Alınanlar için asli 
hedef Sovyet mukavemetini 
ga.rpte bir cephe açılmadan ön
ce yılrnbilmcktir. Fakat Rus mu
kavemeti, hadiseler ve AmerL
kanın ~a.buk ve baş döndürii<!ü 
ba.zırbğı bu f,rsatı Almanlara 
vermiyecek gibi görünüyor. J9'2 
Alman lıarp pl3nının Sl)vyet ınu
ka\'tmet \'e müdafaası karşısın· 
d:> biiyüik değişikl ikler, hatta 
akaıııctler kaydetmesi, vazioyeti 
çl)k dcğiştirJll'işir. Kış, Almanya· 
~ ı ikinci bir Rus seddı gôbi şark
ta harekattan meneder haldedix. 
Kafkaslardaki harp m4kiııesi yi
ne istenilir halde işlclilcınemek
tedlr. Bunun içindir ki, 1943 ilk· 
haharrndau ıt:lıorcu Almanya ve 
italya hcnbalde çok daha değişik 
vaziyetler kar§ısında kalacaktır. 

Miillef:klerin 194.3 den it>barcn 
cenup Avrupasında ilk hedefini 
mu.h:ıkkak ki, İtalya teşki l ede
cektir. Şimdiden ağır bombardı
nı.aıılaı la italyan sanayi ve ınu
va;ala ınerk..,,;ler ini felce uğrat· 
mıya çal şan müttefik hava 'kuv
vetleri Şimali Afrikanın ıama
miOO tenıiı.Ienn1esinden sanra, 
belki ilk,bahara kadar cenuptan 
41 0 s·cily .. yı, cenup ltalyasıDJ, 

İtal3an sanayi şehirlerini, l>ei"· 
:sanelcrini, muvasala merkezle~ 
riııi hna yolu ile goniş ölçüde 
ıahr be ba~lıyacakla rdır. Çıkar

manın nereden Jlıılıpılntağı ve 
müttefiklerin İtalyayı nerffeıı, 
vuracakları ve Almaııyayı vu.r
ınak için ner·cdea \1C na"Soı.J bir 
y~I açabilecekleri şimdiden bili-
11.ıenıez. Ruzvelfin: 

- Almanyaya taarruz iç~ 

Varhk v~rgisinin hazineye 200 milyon 
lira temin edecE.ği tahmin olunuyor 

An!kıat•a, 12 (İk.ctı=un n1'Uihabıır.in~ 
rlren) - vn·r~::ı~ \'l'q(.~'i. kanunu bu
gU.n (<hm) R"f"~:ıi C::zeW:dl' 11""~'C'
Ji;IC'?'\'.!o; 1ne!''iyı't ınt \'lk'iine fS:ıını~ıt.ir. 
K&ıı.t•n, M~'.i~e \'f'h~'.ı::tA ta•:r:f1~163.n 
tı·lg·rı~ı!fı.u. v·tliiyı0t~::·re l<•nri:nı -edli\rr.~
Fı·. Bfr~ü."l viJ.'.ıy(t!erCe k:~nvııan t!e.::- 1 

'hrı;l ta!ıbikat>:na ba-~J.r.na(:'a&t. vp mlir 
Ct::ıl!lf.ıi!eı'd•'ll aJın:::ı.UW:t \'C'tıg~ tn".;i.:c·:·
ln:-ı:nı tı;:?.ı::O>r t>dt>c€i~ olö-n koo~:'i)'ml

laı• klld'ulacoı:.: """n.11•~ (~i111cllcn) 
i~ban·en laoliye1ıe S' Qil•«llti.ı'. 

ı lll(yac•~larou-. 
Di~f't' taraır~ .• Baş\"Cf""--ifiımW)n nu

tuikh-nnda b'.idıı'\lc-n sa.bt gelirli!ıt.'f'C 

Bu \'el-,g~·ni.n haziıtı<'YC 200 m;Jyo.n 
ılira. temin e\iıPcl'ği t~h:ınin olrun\:T~k
t:ı<hr. 

Adi:·aTa beil"diyf lll~İ bop]'anın.~ 
r3'k v.:'.!.!')lQ.;. vergi.sin.i trı~@r ;ç:n kıuıı.ı

hnı üç kcmfayon az:tl&ırım seçm.i.şt~r. 
~'<-' l'.i.ı:.ıyon'.ı.ar yann. (b:ugu._ .... ) i~tı' b~ 

ıy.a.pıhıcı:ı.ijç yardıırnlıa.t• ciiınM~nıcien o~ 

'ı.:ı:rok mıcmuırla:ra paı'<tısız giy-im eş

;ya~ı veıriJ.n1e~ı: halk"r\.1.'1ıi&k<i kaınlllll 1iı

yi-h.a, 1 He neıba.tl maıh,•u 11er~ la.sıf4ye 

.su11c'tlite ya;ğ istihsal edE:n s;.,naj m~ 
<~sst;se.Jo.."Clıen o.J.1naıı1 yü:zdP 12,5 mua

m(~1c vcrg·sntn ~ ı.:•yt:..."1 ~ğ.ı. 

olaı'1i.'k ıa.l ınm.a.$ı ·h~ıındaı.~ k.anun 
J·3y•hn~ı m:ecl~se v~riiun.&.-:: vP buıg,Jn 

(d\io l ınuv""'1<Gıt UUL>hWit eııciime!l-

1:l'e t.e-tkltk cdiJırt.ştir. Enci.J.ınP.nıi.n tP.t
'-.~Lcri l:>ktti.gi taJ.odriır'ti-O bu ittyilialu:r 

ımt'l(."l,i"kn Y'al'lflil\i. (bugürr'koü( topJarı
tısmd'a müza.k~e eoı;~c ... ktıir. 

( Deva·nıı 3 i.i.nciid.t.•) 

Almanlar Tunus'a 
uçakla asker 

indirmeğe başıaa·ı -lngili:ıler Tunuı hava meydanlarına 
taarruz ettiler· Amerikan kıtaları 
cebri yürüyüşle Tunusa ilerliyor 

NAPO 1 

,. . 
tEllllR • 

Berl:n, 12 (A.A.) - Alman 
tebliği: 

A iman oc,nklari!e motörlü kı
talaxı fecir vakti Fraru;anın Ak
deniz sa:h'liııe gelmişlerdi.r. Fraı ' 

sanın cenu!hunda ileri hareket 
h~<·h-sesiz de~am etmr)ktedir. 

İTALYAN TEB.LİGİ 
Vişi Fransasına giren Alman .ask.erlerinin hareket istilı:ameUn>tti ve 

Fransız. İspanyol hu duduııu gösterir harı ta 
Roma, 12 (A.A.) İt•uyan 

tebl'ği: 
Fransar ın cenup saıhilini İn

giliz - Amer't'.<an karaya çıkma 
teşeıblbüslerinc' karşı koymak 
maksadile dün dördüncü ordu
nun kıtı<..ları Fran:.anın jşgal al
tında bulunmayan kı.,nına gi
rerek N 's'ı gerJde bıra-ytıktan 

sonra Rahne nelı.-ine varm~

lardır. Halkın hareiket tarzı sa

kindir. 

1 ~ 

- ı ı tEPBHERDE aCNCN çıiaisl il 
il - il 

ispanya harekata 
sahne mi olacak? Motörlü ve zufulı müJ'rerele

rimiz a,yni zamanda Korsik~ının 
şimalinde ve ceırnbunda karaya 
çıktıktan soma adayı işgaL et
mi<;krd:r. Korsikada büyük >br 
sükunet göst.,rmeii.tedri. 

~~~-~-~~11111~~~~~-~~ 

Romm~J, kıtalarnn Tobruktan Avru· 
paya .aktarmaya çalışacak, Bizert'de 
Amerikalılar Almanlarla çarpışacak 

İşgal tamamlandı 
Berlin, 12 (A. A.) -

So~ b'r ka~ gün içinde siyasi. 
sah~c:la olduğu kadar askeri sr.
ılıada da yeni yeni inkişaJ1ar gö
rü·~niiş ve ha.ı-ekatın gc1işrnesi · 
J'cni 1ıarekii.tın bat;lama:Jına se- 1 
'bellıiyet vennişt°r. 

Mısır cephesinde, miıhvu kuv 
vetlerini öüne kabtırak, kaıh im
ha, kah esir etmek ve kMJ kova
lamak suretile 3 inci ordu Lih
ya hududunu geçmiştir. 8 .inci 
ordu~un askeri muva,.'lfa;kiyeti 
.bir zafer halinde hel'rtince, A
merikan kı~:,]arı şimali Afrika
daki Fran= müBtemlekelerin
den Fas'ın ve CezayJr'ln muhte
ri bö\~!erine Kc·mancios kıta
ları jJe ve kuvvetli bir hava hi
mayesinde zırhlı dPniz hirLk:e
ri ile asker çıkarmıştır. İlk ih
raçta Sall€ı, U1·an, Cezayir ve 
Ra"batı işgal eden Amerikalılar 
sonn<dan Ka.uı!blatıkayı alnı!ş
lar ve harekatın 3 üncü gün•inde 
amiraL Darlanın lbir emri ij;ı-eri-

ne ınüs1emlc1ic kıtaları ve Fran- Salii.:hiyelıJıi askeri ka)'11aktan 
sız ordusu Amerikalılara karşı '.bildir'ldiğine gör, mihver kıta-
muh~samatı dul"C!urmr;tur. lan Fransanın tamamile işgali 

'OCkırr mdan kendilerine tevd1 e-
.1\fohasamat sona ermekte iken dilen yazid'c ve hedefleri tamam 

Aln1an Führeri H:tJC'r mareşal lamışlaı·dır. 
Pe\ene bh· mek.~up göndererek 

İspanyol lıııd-udmıa -ı:arıl.dı 
V şi Fransasını da i>;gale karar Madrid, 12 (AA.) _ Alman 
verdiği bil~h-il' şi, Mareşalin pıro- kıtaları, Fran6ız • İsp•nyol tıu-
testosuna rağmen bir taraftan duduna varmışcardır. 
A'ıman kıtaları. bir taraftan İtal v · · 12 (AA) Tu"'nda ışı, . . - .., 
yan km"\•e:Ju Fr.•'2 hududuu Frı•ısız bahriyesınln ~efleri her 
g-e4m1ş:cr Yi' h:ç ·b'.r cı.S~eri nıu- mütccarv·ize !karşı müdafaada 
ha;efet ile k~rşı'a~madan Mar- lbu!unmağa söz verdikleri rçın 

(Devamı 3 üncüde ı Altı.an makaın'arı Tulon müs-
·~~~~~~~~~~~~~~ 

lngiliz 
Libyaya 

kıtaları 
girdile·r 

Fransız Guyanınalı, 

r 
. ve Martinik'e 

' 

asker çıkarrlmış 
, 1 ~ra, 12 (Radyo G~zetec.i)-

, Soiya radyosunun verdiği bir 
' habere göte Amer kan k-u'\"Vet-

Sollumun kenar mahallelerine va,.an 
8 inci ordul.lun, Mihverin ric'at 
hattını kesmiş olC:uğu sanılıyor 

Ank<:ra, 12 (Radyo Gazetesi) -ı 
8 inci orou bugün Lilb; 3 t.opxaık· 

lar•oıa girmiştı r. Mıs.ı tvprakla. 
nn<la hemen hemen hiçb;r Môh.
ver kııt\~eti kalrn2n11ştı-r. Rıorn

mcl a;ıl kuvvetle~·lc Tobruğa 

doğıu çekilmekıt.edir. 

killerilc çetin mtıılıarebelerıe gi
rişm:iş!eroı:·r. 

l\Iill\ er dümdarlarının ric'at 
yolu kesildi 

Loındra, 12 (A.A ) - Rad~
ııwı bildirdğine göre Brn=ya 

(Devamı 3 ünciiıh l 
fiür Fransız ku:vvet!eri lideri Gen cral de Gaullc Amerilıan bt'aları lcri :!lfarUnik a.<JıalariJp Godalop 

kunıaodanı General Eiscııho,·er iw tanışıyor •·e Fransız Güyaı:ıına asker çı- ----
(Yazısı üı~ü.ıcü saMfede) karnw;1ardJT. 

----

taıhkem mevki1nin işg2l e<iilrnl' 
rnesine ve Fransız harp gem:
lerin'n muhafaza altına alınma
sına karar verm:~\crdir. 
Fransız filosu için Ame,.ikaıiLıı 

lıııabı 

Miitle[;!<,er·ıı ~·mal Afrikatia 
ki umu;oi kar.1,giılı~ -~ A.A.) -
Şimali Afrikad"k' miit:d'k kuv 
ve\leriıı baş kumandanı ge~eral 

EisenJ1owcr Fr: ns:ı filosuna 
radoyda hitap ederek. hürri<'t 
için yapılan sav:ı-,"'1:cı b rl~nıis 
milletınJe mesai biı ]iği yııpma

sını ::-.temi.şer. Ger.eral. bu h.
tn·b<.: ~inde şöyle dem;~tir: 

•Hill<"r, müt:reke a'ıkamını 
ıhl{ıl etmiştir. Şu halde Fransız 
filosunu, Fransanın ıaJılisi gü
nünü ya.kınln~lırm:; k maksadı 
il.e hürriyet için mücadele eı
m~ üzere birleşmiş m'lletlerin 
fil-0Jarına iltihkı2. etmelie davet 
ediyorum. Hitler, memleketiniz· 
zapeltli. Şimdi de gemilerin!z> 

(Deva.mı 3 i.i.ncii.dt\} 

rMifıi ~~fi 
,· sotya.elçimizi 1 

1 yemeoa alıkoydu 1 
1 Başvekil Sovyet 

ve Fransız elçi· 
1 lerlni kabul etti 

A"'"' o, 12 (A.A.) - Rc.,;ci:ınıhur 
İ:mıet İ·ıönü buıgün !-401'<.it 13,3-0 dayı·
ni Sofya elç;.i B"Y Vasfı Men:.O-;i 
k:ıb-ul busuı-ar.:.k kt:'nıctı;:n-l öğ~e y~ 
me-8!:ne al:!!lwyuıuış'.·.ıl'rl.r. YE~kh.• 
Bayı.ın İnönü \"(' Bô.yan M'ıen~~ Cıı• 
ha0· bulun.nıuşlar ve bu nıürı<ı.St1h..."1ı)ı& 
clçi?rıii rE!:«aıa.ıı. re;s cü.mhu.ı-um'.ıZ" • 
yrilk:Sıt1k iltifat!cı ı·ına ırra:.::iıar oln1u1;--
lwı.Jı~. 

Baş' ekil Sov~'et Elçisini 
kabul etli 

Amoıı a, 12 (A.A.) - Başvı&ı! 
Şüıkırü S;.ıı:-a.coğ1u, l;;ı.;gü:ı ög:ed1.n t'"
vıel n1~n~'n b•11· 1nch.ığu mEm01e~(' ... 
t:nrlen <lönmiiış o~an $o\~"(;t R·;.ııs.'\''l· 

filin A™nora bii;\'iPk t lıç~~ ~:'I. Vııınıog .. 
Tadot'u kabul et,,...;ş!.ir. 

BaşvekH Fransa El~sini de 
kabul etti 

~a•n, 12 (A.AJ - B:ışn:.;ı 
$Ll!k!·ü Sn 111.ooğlu. m . .giin ög~oe-~ v. 
ve-1 F:-.1.~a büyi.':i f'i.ç~ ~I. Bt•rje-ı· 

y-i k:ıb·ı-1 e1mişbi~. 

rı:ıı fil ;1., ;ı•>ı 
Aydınhk iç ndey:z 

ihtiyari tramvay 
durakları kaldırıldı 1 

8 inci ordu sür'atle ilcrliy-0r 
Londra, 12 (A.A.) - 8 inci or

du şi.mdiye kadar görülmiyen .bir 
sür'atle ilerlemektdir. Llıbtva

nın s:;rp yamaçlarına kada'l' çe
kilmiyr rntıvnffak olan düı;mruı 
birJ;klerinin zannedildiğinden ela. 
ha çok. olmasına rağmen İnıgiliız; 
kolları bllıll!arı o kadar yakıından 
sıkışl>rmaıktadır ki Rommel mü
dıafaa meniler\ııi 'h azırlamak za
manını bulamıyacaktır. Roını.'ll.el, 
T.rablu;ı üssü garp-ten gelen mü~
tefik k•u·vvetl-erini:n tehdidi al'tın~ 
da ıbuhmdu,ğu için kıt'aların.ı bel
ki de deniz yokı ile ktırlanım:ya 
çalışacaktır. Bu ta blı rde Alman 
inwvcilerirı>n To'xu.kta.n ""Ya 
Bin.gaziden vı;,pu.-a bindirmek 
lizrm gelecektir. 

Çetin muadele çÖ7üldü .• 
Muhterem Saraco{Jtunun Mil

?et M ecli.'>iııdeki sen ·büyük nut
ku, .millet lıuyat ı için bir direk-
tiftir: Hükiimet bize nele1- vere
bUecek, ineler ,yopaıbilledelmr? 
Peşin bir hesaplaş111.a... Hayaıe 
kapı!~yan, fakat asta becl bm 
olmayan bh- ses, >m.kfinlarımı• 
zın lıutludunu çizıni.ştir. 

Bir müdnfaa. ekonomisi devre 
sine gi1iyoruz. Bu, biT ,miUl mii,. 
d.afao. zaruretidiı-. Biz bunu, lıer 
kesten dalııL i.yi biliriz: Kurtuluş 
savaşımızı, ya<ıi bugünkı1 bütü.n 
neticeleri borçlu bıılu ,ıdıığumuz 

e§siz zaferleri, .tekalifi milliye• 
adı altında varımız 11<1ğımı1LZ'lın 

yüzde kırkını t;ererelc hı.zand+· 

1Vali, bunun sebep':-rJnl izah ederken,! 
izdihamı muayyen iş sahibi 

olmaya nJarın arttırdığını söylüyor 
Umumi kömür t.vs.arrufu ve tram .. 

vaıy:ıa.roa:!kıi kuiituı.n1ı önl6nıı-k ıı,:-n 
e]'t'k!lırit v.t" t.ı'arn\·ay iıci•Tt'siın;n lü
:zıurı-ıolu giiroı~:.ğü })alı tedbirlrln t.raın::.-

Vl»)'·a ait oJatıaa-ı"lı:ıd:a ara. d..ıra~oa
t'lnm ke."o•nı!nxıı;ı ha!X~~i tı•klit 

dün vali ve beledi.ve rrlsinc vcri.l
ımıişt~r. Bu trU!i.n ~ucıp se-bepit•ri
ni bir d~hn inc"'i·ryen ı.:o i, ar.1 C:.'Lt~ 
rakJ-aırm k.:~dırı;n..,~t:'ll kwbJ.l et:r-.i~
t.>r. 

Voli ı:ı."z~ · teci1ı.·fe dt.mi!:JLlır ıki: 
«- & ... gi..-ı~4 .. ;ır~!u. ~it> ;.1-t}';ln";e 

nor .. 

maJe yakm b'ı' ş<!i<Mde devam cıt!. 
.N b-i:Jıınei ı l'~ i<,'1n JPE>t&dar ZO'rl'lllk ç-e
lkr: i;-.ı W.yo:"t-t..ı·ı.ız. Bu ın<CJ-cndıa 

:-;'~ı':-dr·K U.-öl:! • ka . .'.l n~ı~ va~.ıtaArı 
~ıaı-O:n b~ r -Ja.cb-· ... t•i t'Od:d.cen ı·~;. 

le-rf'k tra11r. \ ~ a y ·dPnc~ ,·aziyet •. a. -
m 'halruzi.ı cd:t·ıı)o'.y~t k bil· M~e gct .. 

· J~ı-i Qtn İ&tc..nbul1.0.n ) eganr kara 
n.'..t:I va.at)~L o ... ı .... t tr-ııı:ııv~y kal
n1 şttr a.,.eo.!'·· z. Btr --yandan ba~

ciaj :zl~tk, n-ın~ ... r.-cs:zı:.ık ylı~iir.ııdrn 

scteı'rjcn ~ h n tran·va;}' rı n::t>;:ılu.r.ının 
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Alman t~bliği 
Ber!;n, 12 (A.A.) - Alman 

tebt:ği: 

Li.bya ile M;ı;ır arası:-ıdoıki hu
dut bölgesin<le Aıır.ao ve İta!
yan kıt'aLın •.rhlı d~1a.'l IE\>-

S aym &şvek'.limi~ Sara~ğ: 
!unun 11-kclıs(ekı demeemı 

biitiin millet şiiphesiz büyük bir 
ilgi "" dikkatle dinledi. Başveki
lim.izin bu pek önemli, memleke
tin en yüksek meselelerini ele 
aldığı demeçleri iiT.erinddü dü· 
şüneelerimizi söyJenıeden ünce, 
aramızda herşeyden ~iiphe et

mek hast.a!Jğı bulaşmr.ı olanları• 
mıza şuou bildirmek ister.İm ki 
iliL, Türk basınında neşir ödevi 
g&rnıekte nlan nıııh.ıınirler, öz 
vt samimi kaoaatlcri111i~i gi.zle-

mek ve memleket işlerinde ha
kikatleri çiğııiyerek kör bir ita
atle kon~nıak husustında asla 
ae bir emir, n<ı bir ı!Wektii aloof 

Y=an: HAYRI MUH1 0rıtN 
ıleğ i liz. Onun için vicdani kana• 
atl•rimi7:de_ıı bir saniye ayrılmış 
nlacağımıu en isterik şüpheliler 
ve kurııazlar dahi sanmamalMlır

lar. 
Evvelki ırün lııüklımM adına 

konuşan sayın Beşvckilim\z her 
şeyden önce memleket ' 'e de\>let 
ınesleleriui millet önüne k<>l• 
ın.•ı..ta göSt.,rdiği açıklık \'e sa
miuıilrklc harikalı bir hayranlıkı 
uyandırmışhr. Tereddütsiiz sö3-
lencl>ilir ki bunclan önceki hü· 
künıetleri.mizin hemen hiç'birô 
memleket ve de\'lel meselelerini 

bu kadnr etraflı ve geniş bk a

('klık nı f1111T aydınlıj:ilc millet 

( Deıoaın ı 3 ii.nciidot) 
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ha doğru 
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Bu c · lio6ları, o saraydan çıloo

np :.tın ak, mümkün de~!. Bll!la 
blı:"'"n, .e\·velıil Sultan Hamidi 
,ı.ıltur.aıtan iskat etmeli. Onnm 
~=i.n.ıı. Vel•ırlı.t Reşat Efendfyi 
ı;eçi rmeli. Ve yen.i H üküım<ların 
cLrafma, din.dar zevaıttan mürek
kep 00,· Jı:ur.enii hey'E!'lıi yer:IE!Ştil'

ıne!i. Orı.<lan ııcıonnt, casur"" ?El'· 
vasız olarak büyüık maksa<ia 
cl,..ıg:ru yürüıme1i.] 

cak ... Böylece, ·tımllffii (biat me
ras;ıni) icra olııooııktan sorura, 
sefarethanelere ·birer hey'et görı.
derilecek. Sultan Hamidiıı hal'e
dile~k yerine Vefüılıt Reşat E
fen<lin ·n idas edildiği resmen 
bütün düınyaya ilan edüeeek. 

Davaları 
' l ' ., 

1 Pirinci l 00 ku-
ruşa yiyebiliriz 

Bir isimlerf ne, 
bi r de _ _!_şlerane 
bakınız •• 

thtil<iır Y"PJID zeytinyağ tacir
leri•İ n Jislıesi ıseŞ<edil<li. Muhte
k iri tannnak, ondan uzaklaflnalı: 
için ea p.ratik çaredis-. 

Aralal'ınıla; y:>plıkları işle tcuıd 

Zoi isiinH hir kadın, Oeyoğlutı· 

da.ki evinden kirasını ödenıiyen 
:kirac= çıkarmak istemiş, mu
vafiak olamayuıca şöxle bir ted
bire başvurmuş: Kiuemın yata
ğına hastalık mikrobu taşıyan 
bit brrnkmak ... 

Bunların mikdaTı 
teebit ediliyor 

Dün viiay<'tten gelen biı- eıınir 

Ü2erine mahdut gel;rli valan
da§"!ıo .. ın ieBbi1ine ha?Jırlrk ol
,ınak üzere bir Jınınısyon teş.k
kül etmiş ''e bu 'şi ıbaaşrmaJ~ 
için en salinı yolu ax~ıı-mağa 
·ba.şlamışlır. Memur. dul, yetim 
ve müteka•tl, r d~ında Joa~an 

az gelirli va tanda.fla.rın isimleri 
en yakın hir zamana kıod-ar '.lw.r 
z<ılara göre birer iôste halinde 
vi.Jdyetıe bildirU~cektir. 

Ali Kemal Sııııtnan 

e ransıının işgal ediJıu&r mi§ <>fan kısmına da Al-
man on:lularınuı girmesi 

etrafında ilk gelen l&aberler, on

d an S-Oura .a l.ııuın maliımaılar 
dalıe. zi~ıı.ı.t. nılltlı hasıl etti. 
1\fagluı• Fraıısa ıım deniz ~şın 
yerlerinden fikerlik~e eheınaü
yetl i ı:örülenleri ımı.lı ariplerdeo 
hangi tuıı:f dalın çıtltuk daıvra
nııwa 0 İ~al ediyordu. Bıuıu cv
~eJj Japonlar <Lı.lıa, lıaııl>e g.il'me
dikleri bir zaın.ıında Htn:dlçiuide 

3 ~ Suli.an Aıziz cie bu ~tle 
hal'edilmişti. J!'akaıt gece yarısı 
Veliaht Murat Efeııd,rıın •arayı
na gidildi.ği zaman, Jıal' keyfiye
tindon evvelce habe-rdar eclilme
dtğıi için kıerıd:ei büyük b:r kor
ku geçirm:İ:j .• o heyecan biriraç 
gün d.cv>am ett.iıkte n soııra, (cin
net) ile ne~'.celeııanişti. Tek.rar 
'böyle mü.e.;ısiıf 'bİlr hiidıseye sBOO
biıyet verHmem.esl i~n, Veltaht 
Reşat Efaıcl.c vaktile mesel<ıdeııı 
haberd:H edilecek. 

•ı---

Belediye~er arası 
mübadele te.şkili· 
tının tam .sıra sıdH· 

teşlı:il eOeA LM..U.,.. taşıyaula·r 
var: Mesela, bir Oiın<erfoğlıı 

var k~ 93 kuruşa ma~an uytin
yağan 11HI krnr'\ı~ salm~ .. lowouıa 
cöotertlik neremde! .. 

Sonra Akpak, Ersiıı gilK bir. 
çok S<ıya<ifan ~aMplcri:ni mahkb
mede görnnek insanın garibin.e 
gidiyor. 

Bu çeşit tedbirlerin meseliı 

moda h aline geldiğini 1ıir döşü
nü.,üz: Mikroplu bit'deıı de kurk· 
mıyan bir kiracıya karşı f!V sa
·lıfbi ya rehirli gaz kullanı..,. ne 
olacak? .. 

D,ye, <lii.~üııce.leriiıi allllattı. 
Esat Eiend rrin j ekfili, muha

taplarına ca>!İp geldL Kı'Sa 'bir 
zamanda. etrafına - ı.amilen Wıe

mad1n olmak ~re - yimmıi kişi 
hadar birlk!fıi. 

Tosyadan gelen bir kaberin 
üzerinde dikkatle durulın~a de 
ğer: P'riııç amıbr.ırlanndan birisi 
olan bu kazaınızda, 'belediye, 
yeni mahsul pirin~ 85 kuru~ 
fiyat koyımuş. Toptan olan bu 
fiyata, nakliye ve yüzde on bir 
kar ilave ederseniz, pirinç t~
tıınlbulda perakende yüz kuru
şa kadar satı18*lecek demektir. 

Jlarp, d.ışın.d.a kalmak lıoıhJıi.. 

Bu çeşit isinı a!ruktan SölI1"a 

ihtikar ~.apmak el,. hi.- ne•·i vıv
ı:u...,uluk <leğil midir? 

ADL İ YE 

ya.rlıi,'tlla \"e tulihiııe ;ağınen 

dalıi insanlann asa1ııın bmuyor 

anlaşılan ... 
Çuvaldız 

'~-- KOR:oo RLARINDA 1 

Şeker satışları 

Satı~ 
tesi 

-yasağı .. ~--g un une 
Pazar• 
kadar 

uza t ı ld ı 
İstanbul Vlayet .... ~ tebliğ 

edilmiştir: 

!s;ar.Jl>ulun n:ıw.ltellf seın1.le

r n-deki mailreselerin müderris
lv ndcn .otan 'bu zatlar, ç<>k itıt;.. 
yatlı hareket ed:yorlardı. İçü
"' alan, tıı~ir zaman üç lr'.şıiyi 
tccavü.z etmiyoardu.. Muayyen 
bir nıer1".ez:!eri yoktu. 

Ya ır:'U1h:teıiıf namaz vak;tlerin
de ımı'Meliıf camile-rtk hirJ.eşi
yoılar. Şcrprıeyi cetbetmi;ıecek 1 
!J,T surette lkısaoca görüşüyorlar. 
\.'py.,rıut J:lcyı:ızıt m9.>danmda-

1 k, Ki.ıl.iık kahvesile, .\yasofya 
mc; d<.nındakı Sll'd kubv~lerin ı 
'4g~.~ıJrJ aJtın.da otLtt<lr .... :~ ıoü· 
Za'<ereler:ıt1e devm ediyorlardı. 

4 - Ayrn ıamanda, Çengelköy
ce, (kadiye) denile.-, t<'pede, 
yangın topu atanlar da elde edi'
locek. Ve daha Yıldız sar~·ı kıu

şatılırken, !buradaki toplarla l(il 

pare top atılarak hem Yıldn: 

s,.raymdakilerin mar.eviyatı bir

denbire kmlacak .. hem de, sal

tana! tebeddülü, ço.rçııhuk bütün 
:istanıhul haHana duyurulacak. 

Fakat, pirinç meselseinin aşa
ğ'ı yukarı ball; demek olan ooy 
le bir net'cenin elde ed;lmesi, 
Gocak lbu sütıınlarda bir çok de
falar üz.erinde durduj;>Umuz gi
bi, bel.,diyeler anısında bir an
J~a ile mümkündür. Şimrli 
İstanlbul belOOiyesi be5albı.na 

ı Sa rkı n t!lık davası 1 

Sl'kcr beı·annaıml'Si vernı"e"k1e 

mükellef bulunan hakı.ı<l ıe hulı: 
mi sHh1sların nı~ıt şekerleri 

16/11/l!H~ paz.artesi S<1baıhına 

kadar sat:~a çı.karamıyacaklan 

.t:>üt I!:ieı:ı:L foya etmek istedi
ği l:.1. .. ı>bcıl iı""1atçılığınm ilk 
kuıvvclini 'lıVylece hazırla<lıktan 
sei!iıfU, artık programmı genişlet

mek istedi. Bu program da, şun· 
<lan Joarelti: 

1 - Müdel'ris efendiler, med
resc1eriı:ıdeki zeki, açrkgöz ve ik
na kuvı:cıtini ha tı: tale~ Gfeıı:ıdi
lerdoo, ma:ıiyete şayan olanl.uı 
yava.~ ya'Vll§ ~!"'Şat edecekler. On
lıı.rı, kı.:;;a-ı!ı.iır zamanda, makısada 
taınanıile hizmet e<lebileook ha
le getr-ecekler ... Hemen k;i.m.i
kn Aııad-Olu \"e Rumelili olan bu 
t~kbdıtr, cuma günleri Yeni.ca
n.i c;v2rı, Fatillı \"e Bryoızıt mev
da.rıı g;'l>. w.nıli askerl&·in toplu 
tJulwııd cları yerlere t!Agılauk
Jı.r. ;\.slı-z'J.e.r arasındaki ht!ııı!je
rilerini Wacak:lar. Onlan mü
n<:.;i:j> lisanlocla ha,zırlıyııeaklar. 

2 - Bil.hasa, jkioci fO"kaya 
n.erunp tnıhııırlar çarçabuk elde 
e.rl<>eek. ·Kili del'€<'Cde ktl'llVet 
elde edili.- ~lrnez, bir geı;,e an
S!Z'11 Yıld1"' A!'2ymııı etrafı sa
ruıı.cak. Sallan Hamit böylece 

sarayıla mail-,'bı.;c; kalacak. Ule
madan mü.ro1ı:k>ep h-r he-y'et der

J1al Dolına!ba.lıçe sarayma gide
.. ek Vl'liıi!ııt R(\'llt Efendiyi dai

re;i .den ç.karacıık. Aya.>Ofya 

eaııı · r.e .ge1ı.re<;ek. Orada, ev\"elii 

ulema tarafından kendisiır.e !biat 
ewfocck. Bu ıaııretle artık resmen 
(J·adi'ja-iı} olan Reşat Efendi ta
rn.rr.-daoı der>bal devlet rçaJ:ııe 
dav.,lname:!er gönderilecek. Aya
ııofya camiine gelmeleri iıçin kat.'i 
emirler 1'erilecek. Gelm'y"'1 lcor, 
a.-ker kuvvetile getictilE<Cek ... So_ 
k:ı klaorda ve rnıalhalle -aralarında 
da tellallar bağ>rtılacak. Halk 
da, Ayasoıfya camime toplazıa-

- Seı:ı oana SelbasLJyenin bu 
kızı sekı-:le.ı: aldığını söyleıru'i
!.ik. Aca.ha- neden? 

- Orıwru Alh.fö bilır. Kim bi 
lir belki .de .kıza aşı& o.Lınu.lar. 
Çünkü Elen lıakikatım çel< gU
zel bir .kıadır. 

- Ev~, tm adam kadınları 
te<ıhir etmesi.rı.i 90k iyi bll.lyor. 
;Eğer senin bir genç kıza karşı 
ocrre k;ıdar alikeın, ya:but mer
~Jametin varsa, onu o mll'hitten 
k:><_'lnnalı<hr. Bura.sının bir ba
taklu.ne olidu.ğu hissi gel'vor 
bana! 

Son viskr ·kadehlerini t<>klllj
turd11lar. Prealoot geceyi g<oÇLr
rr.rk için her zaman dv€"am etti
ği Pel el kulü,be g;tt'. 

Ertesi gı.in öğleden soma Liı~i
mcr Ekn Ştanhop'u beklemek 
iç:ıı lli>kra ka.hves'ne gitti. 

Göriilüyor ki ibu progr:ım, çok: 
safdilime düşiiııceler,n mahsulü 

iıldi. Ve, Sultan Ha.midin çok ın
ce 2iılmiyetlerle ·kurırıcş ok!uğu 
iı:ıııııbat kuvveti, k::Ui derocede 
hesap edilmemişt.. Niteıkim, 

Mahmu tp~a camii ıLE:d.r&sesiıı
de müderr:S ha<:ı &ıbit El'rodi 

tarahrıtlan (Boy,..batl!ı) Ati (ta
lebe)ye daba Hk telkinler yapı
lırken, masele derhal ,patlak 
"\-erdi. 

ŞOyl., ki .. bu Boyabadlı i;ı,Jfiıe-
1enlen bi1·:nin, Yıldrz sarayın
da, başlri tabet ı1a:T.,,,:Ude '.hade-
1"1'.e, (Hasan Efendi) :ıdında ibir 
a;kraıba51 vardı. Arasa a onu zi
yarete .gi.deTl'.li. B\r g;u,, yme g:t
ti. Hi'Çlhir fena maksall• Jtıtiva et
mıiyerek, hacı Sabit Efend"iden 
~ittik~t, H"""1n Efendh"'r.ak-
letti. . 

Szırayda ahhiksız Jıa.tiyeler a
rasuırla ka:sarlanınıs olan Ha.san 
Efendi, 'böyle ım;u; im i:ıir sırra 
vakıd' o)nr olmaz, derhal lbcr jllt"
nal yazdırar<>k esvapçıbaşı İsmet 
~~ verdi. O da heme'!\ Sultan, 
Hamide aı'Zetti. Gi:ı:lice tahkika
ta giriıj'1di. Giızli teşkilatı meha
ıretle idare ctmiye ,aı,,..ruı Edbilli 
Esat Efendi tevkif ed idi. Bu za
trı büyük bir mutanetle arka
daşlarını ele vennem1ye çalışma
sına rağmen (ulema)<ian ve (ta
lebeJ u.li'.ım)dan yirmi boş k;şt 

ele geçi.rildL Baıılan tehdit He, 
bazı.!'!"' rr.üıkafat vaitlerile söyle
tildi . '.Bereket V«s:n ki bu üsaat 
maJırlut bir şekle il'hisar e'lıtiş .. 
Eıiıilli Esat Efond 'nin ifıjaa tı, 
bütün tafsilat.ile naklcdil:ıne
m~ti. Hele, esvap:;ı Sa.bit B!'y 
vasıta~ile, Veliaht Reşat Efendi 
ile vLıkuoıılan temas ihakkm<la 
da bii}'.Ü!k 'bir ketumiyN gögtcril-
mişti. (Daha var) 

Tı0$J'a ibele<liyt!Sinin, Anta,lY" ı 
!belediyesinin, Marşa lbelediye
sinin, Beypa:;ıarı belediyesinin, 
yani pirnç s1Jl:ı.sial mıntakaları 
blediyelerini m~yo.oalarda bu
lunduğunu dü~ünelim. Beledi- j 
yeler, her halde, hususi ticaret 
erlbabın<lan daha kolay nakil 
vasıtası tem 'n edebili~leo-. Bu 
suretle İstanlbu]ı;, d-Ort 'bir taraf 
tan pirinç gelince, iihtikıiı.rda, 

vurgunda, sto~ukıda, hep6i 
iflas eder ve b'lhassa saklı olan 
mallar p.'yas~.ya zaruri olarak 
çıkmış olur. 

Mahare mümessi linin kızına kaşgöz 
i ş a r et i i 1 e, h a y s i y et · n i k ı r m ı şl ! 

Pirinç üzerinde olan 'bu mi6a
limi'Zi. diğer ıbir ~"Ok yi~eeek 
maddelerine teşmil ed-ellı'liriz. 

Mesela, en ibüyl'vk güçlü!tl€rle 
!bulduğumuz bir madde: S.Ce 
'j'ağ ... Haftalardanbcri pi'ya.sayaı 

yeniı mOO.Sulün ge•ereğini ve fi
yatların diişeoeğ·iııi ioş' tiyoruz. 
1"a1rnt fiyafü.r inmek <},eğil, yük 
selme•kt..dir. 

t,tan'bul 'bclec\;ycs!nin Urfa. 

Davacı, ~. fıı5 yaşlaTımia ka
lani<ır-ca 'bir zat, Sı;çlı.rya gel.in
""'• o illi aksine <ieıibeder mi der
beder. 

Hak'ım tarafların hüıvryet!er'-
ni sorup dakı;Joya birer .birer 
yazdıırdıklan sonra wzü usulen 
davacıya ver<li. Dav,,ı::ı ehle a.ğ
zını örtüp foir kaç öksürüklle han 
çeresini ib:r i'}ıice temizledikten 
sonra anlııtmağıo koyuldu: 

<- \Benden.iz. ayni zam~;nda 
mahal:len;n müıru:ssili bulunu
rum. Bu 5€1beple şikılı.yet<m bi
raz da umuma taalluk eder. 2 
ay kadar evvel bu zat hiz m ta
rafa la§ındı. Kirala&ğı ev, :ben
delhmıe ile kllll')ı karşı:ya<lır. Her 
taJW11llD "G~amı pencerenin önü 
ne ııeçer, içki sofrasını kurar, 
nısf&'.l·le kadar d.urup dinlen
meden çeker ... A.fiy•·t o1sun tıu 
na ıbir di~.-eceğim y-ok... Fakat 
gel ge10.:"m, gfüii loonuda kom-

. ~uda Her kuşun eti -~z ka 
zi:yyesine asla riayel etmiyıcır ... 
lllır !wcet i<;i"n sokağa veya pen
cereye çıkan kadınlara lili' atı· 
yor .. Malumu iihsanmız ... ~ 

Hı;\kITTı lbu sıra<la d""'acımn 

süziinü kesti. T~errüatı bıralaıp 
•- Emredersiniz, baş üstüne 

efendim. di~·e dava<:ı tekrar 
söre başladı' 

•- Gecen aks:ım kerime cari
yeniz, pe~cered~ki saksıian s u
larken. ona da• kl!<l ı:öz- iıjaretleri 

f 

1 

j 

yarımış ... Za·vallı yavnıcak ik' 
gözii iki ~ ge'rp bana ıha1 
'k~ııtyetı ana1ttı . Benh-ıı vt rım
de ;SİZ olsanız r.eympaı·sınıız. Kan 
lbeynin.e sıçradı. Peru:cıeye ko,;
tum: .Saçından sakalındanda nıı 
utanmıyorsun be adam .. , d ye 
kendisiıııi teı•blyeye davet etmclı: 
istediın. Fa'kı.ıl <lı-ana açtı ağt:ını 

yumdu gözün:i. Şeref ve haysi
y<'timi elalem oç'nde p:lyümal. 
etti. Davacr:vım kencfu;iııden ... ,. 

Bu ifadeyi başından oonuna 

kadar büyük bir sükunetle din
liyen suçlu, söz kend's:ne geçer 
geçmez a.yağııı. kalktı. Elile da
vacıyı göstererek: 

•- Asılı lben l<en<lisinden da
vacıyım dedi. Burada suret< 
haktan görünüp lbüiün kalbaihat 
leri acizlerirbe yükletıyor ... Hal
buki kızım diye yere ~ koy
madgı n&ze.tıin 'ha l g :.11.>l metre
sidir. Bunu koca bir ınaıhallc 
halkiJe deınal isbata hazırım .. • Diyaziba.lnı·, Tra'tr,,on, Gümüş

hane, Elağ>ğ. Sivas ve sa'.-e gi· 
l:ıi •ağ ilı.rae<tı yapan ~l!ihir be
iediyclerile bir analşma vıe iş 
brrrı;-; yapması, en kolaıy 'basit 
clduğ-u k•dar da .emen bir ~.,,l 

değil nı.idir? Ankara. belediyes» 
lbıı işlerle .ınc-ş.gu.I olm~ık üzere 
ib'r milynn füalık '.stikraı:· aıktet 

mek salahiyeli"i a 1mı~tır. Şehir 
meclisinin belediyemize de ayni 
.sal2ıhycti Yere<.oeiinde şüphe 
~ktur. 

Tiirkiyenin en büyük şehri o
lan İstanbulun :hemen hemen 
bütUn yi·yet-el.:l.eri tasrad~ın ge
lir. Bu maddeler'n L"1l'ısal mer
kez.leri ma1ı'.ım. fryat!ıarı da Ti· 
caret V<'ka!etinin son tanı.imi 

Bu ağır itıluım karşısında da
V'ôcı kendis'ni güç tutail>ildi ve: 

.•- Vay gidi halbis va'Y .. • di,-e
re'" yumruklarını hırsı.a masaya 
vurdu. Hakim, her ikisini de 
teıih1yeye davet ett'kten sonra 
dav.acıya, istidaımda gösterdiği 

şallıitleri ce1ılıedeceğini -,.e lbu se 
lbeple muibakemeyi başka bir 
güne bıraktığını söyledi. Davacı 
zat mu.ha1<eme gününü defteri

=============~ 1 ne yazarken hafiıf, ha.fi{ söyleni-

1 
yordu: 

ile muntazaman müstehJ'k bele 
divelere bildlrikl.iği m-aJumdur. 
İhtiyaç da malüm olduğuna 

g&e muade:cıtin balleınmemiş 
tarafı kalmayor demektir. Ü>e
ırerinde en C"Ok konuşulan ve fi-

•- Vay g;di h•lbis vay neler 

ı 
de uyduruyor .. • 

ikdam Muhabiri 

yat• en ()()k yükselen maddeler
den birisi -0lwı pirinçten haşla
yarak belecryeler arası mübade 
le•ye gir~1nmi.zin tam zam.anı

dır. Bir çuk memleketler bu ça
reye ba~ vurmuşlar ve iyi neti
cener almışlardrr. Belediyeler'- 1 

1 

mlz!n we.ife ve mes'uliyetleri ı 
QOk ve ağıdır amma. ne yapa
lım ki, şchi~ ~glkı, onun himme
tine muftıtaçhr. 

Altın fiatları 
Altın fiyatları dü.şmeğe başaa 

mıştır. Evvelki gün 37,00 lirıaı o
lan bir Reşadiye dün 36 lira 75 
lwtru~ıı. 

Del'kanlı kendisini :ııor tutu-
" i K DA M,, ı n T E F R i K A S 1 No. 31 yordu. 0eai kı: 

/Aç on K fi. rc5)8 M" öÇ o 8 Da 1 1 lru!fr~~~ı~~ıa~:. ~~av!~ ~ (6 ~IJ ~ J6 ' kat'iyen kabul etıniyeceğinne 

l~ll!~~~~=~~~~~llllllllll~!~~:=:~~~~!!~lll da'.r bana wz verir mi!!i.niz? 

Yaacı; Tiiri<çen> ~viren: Ekm gülıerek : 

A..: gostos M1JiB - Muammer ALATUB - Bu iş güç ıı:ı ; r şey değil! ae-

hlldim. Hatta ~calba benl halta ı 
lbckıliyor musunu-.- tliye düşür 
nüyordum. 

- Yani şa.hs•ma ma~sus kü
çük bir apaı1.ımanım var. Sauki 
ben saraya m'safür edilmiş bir 
prenses gi<biyim. 

testıir ettlği:ni işitmiştim. Acaba 
odanıza geldi de, size nelerden 
'balısetti? 

d4 eğer bıı kulü.be hep Seıbas
tiyenin dostları dev•-m ediyeı
sa, ben de pek bir yolunu bulur 
lbu kulübe girebil'rirn. 

1 

~ebliğ olunur. 

Eka!Uyet okulu 
i ıöğreimenlerine 

z e m ya p ıla c a k 
Maarif Veıidfoti: E'Cnd'<>ı ve 

~ızınlık okuJ,'.nıındak. Türkçe, 
iEd{<biyat ve KL!Lilr t!C'"ı-&i veren 
Öğf(·t.rr.el<'re de ın<:mıır karrb"ı 
verilrnesmi kararla~tınn·-:; >e :bu 
Jı.usu"t..ki kıamr Maarif Müdür

lüğüne bildirihnişti.ı:. Vekiılel,, 

lbu okuUarın talebe ücret..\e1ini 
arttırm.,;ğı da k&bul elm~t!r. Bıı 
suretle ecnebi ve az•n lık okul
larır.daki öğrclıneıılcre en az 
yüzde 2~ nisl-,et.inde paıhaWık 

zamnn da yapılaoskiır 

EKMEK 
• 

F;at arı Cumartesi 
günü değişiyor 

Bu a:ym 15 inden itWl~en halk 
karnesi alanlar 6()1) gramlık elk
meği 26 kıum~ ilzer;nden satın 
almıya ha;ılıyacahla.rdu:. F>rmla;r 
gece saat 21 e kadar a.s;ık ibul;;ın
dunı!acaMrr. 

Belediye, memur "<e müttek.alıt, 
yetim, dul rnaıaşı alıml:ırıtn han
gi f>rmlı>rtfaa ekmek a!mıalaırı 
krzrm gel<liğini tesbit etm'!Jkte
dir. 

c::GÜNON-"\ 
· 1 Ansiklo~edisi( 

General J"ro 
'l'ıınu.;cla Ameri'kan kıwvetle

rile birleşen ve kendisine orada 
bir ord"u teşk'l edilmek vazi:fesi 
verilen general Jiro, Fc aııısarun 
en meşhur kumandanların.dan 

'biridir. Son harpte Bclçikada 
esir edilm~-ti. Dört ay önce, Ko
lıonya ci:varındaki esirler kam
pınd"'n kaçmış ve ıbu hadise bii
yük 'bir a!aıka uyandırmıştı. Ge
neralin., V.i.ş":\'ie ge.l;p mal'eŞal 
PC'\enle kon ıı,..tıığunıı ve ()rl(Can 
F~ans;z Afrikasma geçtiği şayi
ası çıkmı-ştı. K~ndisinin .Afri.koa>
da bıı lL•n ~. bu şa-yiayı teyit et
mektedir. 

Flandr cephesinde ordu ku
manıdaru olan general Jiro, AL
m<ınlara karşı çok m~ bir 
müdafaa kurzl'oilmiş ve yed' gün 
dayanmıştı. Kendisinin eoir edil 
mesinde Belç-ka ordusunun si· 
lM>Jarını bırakmasının amil ol
suğu söylenmckted;r. 

Genç kız Latımeri orada •bul
duğu için wvincini saklıyaını
y-0rdu. 

Delikanlı so.rdu: 
- İşler nQsıl gid.'y<>r? Sizin 

içi;n bir te:hlike, hlr fenalık var 
mı? 

La tim er kaşlarııu çattı: 

- .Fak.t iv. p ıınisafir kaldı

ğınız müddetçe... Ne dliyecek
ti.m? Sebastiyen yeni bir süva
re daha verdi mi? 

- Seni bura.ya Biskra kah'lle
sine gelmekten menetti. Gal,iba 
'buraya şüphıeH adamlar devam 
ed.ipla!·m~. Buraya gelıp si

zinle görü~tüğümü bilmiyor. 
Hatta iBm 'ni2ıi bile bildiğini :oan 
et.ıciyorum. 

- Oliv de zaten bu kuJüibün 
azasından bulunuyordu. Fakaıt 

bu kuLülbe girişin sonu ne oldu 
ğunu sez de biliyorsunuz ı ~ 

~ kız yavaş ya'Vaş elıtıwn 
.!erini ç1kardı: 

- Zannetmiyorum. Dün saat 
on ile on ıbir arasruda oda.ıııa• 

g<!:ldi. 
Lltimer bu sözü işitin-Oe, alr ' 

la k!bullak ob:nuştu. 

Lati.rn~ yavaş 'bir sesle: 

- Bana kalırs,a siz, Sebasti
yen hakkındaki • fikirlerinizde 

aldanıyorsunuz. Eğer şahsen 

kendisini yakından tanımış ol

Sa'J'dımz, ne demek istediğimi 
daha .iyi anlardınız. 

ken·di!erıine yarıJ~calr. noktalan 
«~I etmekıe güıı>terorıişl....W-. 

• Ondan >onra Anglo - Sakson ta
rafı da Mtlı vel1İn eline gcnn&
sin diye Fraıısız İmpa-raı...ri uğıı 
;.u·azi-s.iııdc.u keu.di~in-e ır.xunıJu 
gördüğH üslıeri aluıakta zarureti 
görmii)t ü-r. Deniz aş~rı yerlerde-

ki Frıan~ız arnzisi.ııi ele geci.r-. 
nıek için Alıuaııyanın ise y~tiı.. 
~erek deni-z k11vvcli ulmadığı ci
lı elJe iı. ter ;,teme• bu lıııle se
;vir~i kaldığı göriiliiyordu . .'hru
pada şİnMliye kadar i~gal edil
memiş olan l<'r.ans;z topr>ilğının 
bu sef.,., i'Srali ciht!tiııc g:Wlir
ken orla~·a koıı.;.tn bir vesile , Rl'

<lıT. O cW. "Fraııs.a~·ı l.e•·ttiitd<ın 
korumalı;,, iddiasıdır. AJm·ao or· 
duları çoktan mütareke aktrdil
ıniş, dilşma ı><:a lıarekaı durmuş 
<>lıı:n ltı,. nıenıleketc diisru.an ol
:nıQ'ar-.ık gi·riyorl-u w ,,;aksat da 
y.aluız o meml<ık<>ti ya.batıı"tlnrm 
t«.'1t.\'Ü'L;Ündcn kon11naktu; d~ııJ .. 
}·or. Şi~·e .kadar Vi>ji Fraııı;a
sınııı ~i._rasi Iôgatind-e •Ya•bancı• 
lal>ir; Ahna,.lanlan zi~ ade An
glo · Sakson tarafı içil' lı:nllam
l•r bir nıiin~t da idi. Sinıdi de Ya

baıttılanıı yine ~criJı.ıılıfa~laı 
ln\ı:ilizleı· olduğu Jmlayca hat.r-.> 
.ıclnıi .• ı.İI'. A.ıı.aık hu hhll neler 
siiy lenm~ ise ikinci U.·iiııcü de
secede kabyor. V b~·ili. or1alı/;'I 
nydutlatan. 1ıe.ı: ıaı-afııı .ınüsbet 
'l'eya menfi hareke.ine b.t vu
ıruh •·erfilre11 J'ÜrÜYİi§Ü Yı>rıitr. 

Vişi Fı-.w .. sı <la Almaıı İı!P
liııia A vnt]Nlda hütiin Fnın~ a
uzlsine Y&.Pılauş 'f}~MMJ l."ll:l"S t"' 

ı;mda alaceğı · tik~nıete bir ~
zıılı verecekti ki bu ~rt>k 011un 
An:lo - Salı:S<ltl tont•ıı-a kıı-r;,ı 
hôc;ılıir makaveuıet y.öster<e~ 
Dllf clmasile huıt <>f<lu de1»<'k
tfr. 

Şiına.li Afrikedaki Aı~lo . Sak 
s'"1 ltRrnlesi Fl9ilsrzlanıı Ç"k:tıın 
beklediği klll'tuitış ffıırelııetine 
ha~langıç teşkil ede.:e.k diy., 'bek
len miştir. Bn luıttketin F'r211sa 
da:lıilftıdeki al<"'1etlui önlemek 
A lman tar:ıfınn diişünülmiis ve 
filiy9.ta geçmek için de bn . za
man UY'gtl'D gi>rülclü . Fr1.J1Samn 
işgal altuıda buluıuuı Y"rlerinim 
salımeri şimdiye kadu tahkim 
etlilmrş oldnğundan orataTdıın 
A--·rupo.ya Angfo - Saks<>n tars{ı
ıun asker çıkarma hareketi dai
ma mukavemetle karı11ln"'1eaknr 
F a.kat Fransam:ıı şimdly~ kod,.; 
işgal ediırn-enı.;, ulan nrnzisiuiıı 
ve Şiıruıli Afriıkaya kar,.ı ohm 
salıilleriuin • ıızİyeti Alnı an tı
rafı i~in emniyet verici gibi gö
l"ülıııemiştir. Gerçi gCTek Fran
sanın Ahlen.iz k.ıyı lıırın<la, gıereilı 
Şimali Akikuntn Frıu;sız]a.,, e. 
!inde b•lıntan sahill<!rinde Al
man taı:alı en nııibim üslerdea 
i&tifa4e etmeırin çar~sin i bulma
dı değil; aI>Cak hıgifulerin öğ
roınliğine g&!'e o tisleı-den Alman 
tarıtlına kıl>Laylık gösterıni~ r.a:u 
olan fianstdlll" -daha ileri giıt. 
menıİJfer, nıeııcli Framruı ılonan
m.ası.nın Almanlar e line ı:<l1;me
sine razı olanıaırı.ışlanhr. B u iti· 
lıııda şimdi Almııo tarııfmııı 

(Devamı 3 ünrii sayfad'a) 
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Sa~ ı beş olrn uştu. Gelen, gi

den yc••tu. Lıi'timer klal<>p git· 
mege hazırl2>11nuştı ki, mcrdi
\·enin alt başında .E!eni gördü 
ve b':men karşılamaga koştu. 

- Gelm'yecek.siniz diye öyle 
üzü!üyarum ki ... 

- P•tron için bazı musiki no 
ta1arı aramağa çıkmıı;tım. Bü 
tün dükkimiarı dı>lz~mağa mec
bur oldum. Ancak ~imdi ı:ele-

- Çok iyi. . . Yahut ben öyle 
zauııe<Hyonsm. Fw·l tıazan 

kendimi öyle yalnız hissediyo
rum ki. . . 

- ~bastiyerıle va'llİyetniz 

nasıl? 

- Oh, bana verdiği vaı:i:fe ço'k 
.kolay ıbir is! yah ut şimdi-ye ka
dar hep kolay geçti. Sonra n'lıa · 
tıın çok •Y i.. · 

- Sdbastiyen sizin odanızda 
mı geliyor? diye sordu, eğer ben 
sizin yeriniı>d.e olsaydım Elen, 
'bu adamı odamın kapısıcdan 
";eriye sokmımı. 

- Fakat bana karşı çok nazik 
davrandı. 

- Olabilir, dedi. Fakat kız 

kardes>m Olıi•v'i pek iyi tanıyor

du. Bu günlerde Sdbastiyenle 

si>yler misiniz bana? Sı:ib;;5tiye
nin =inde 'buulnduğunuz gün

ler .içinde cBayaz kulüp• hak
kında bir şeyelr !~tliniz mi'! 

Elen 'b"'i.nı salladı: 

- Hıç bir 'l<'Y Ştmed'm. Bu 
beyaz kulüpten anc:ık si2 bana 
"bodlsc'tıru i si iniz.: 

- Fakat !bence, si2in Sehas
tiyenden .kediniı:i daima uza'k 
ıbulundı.ınnamz menfaat'niz ik
tizasındandır Doğrusunu isterse 
ıniz, ben o adamı tehlikeli görü
yorum. 

Elen gülümsi·yerek başını • .
kaıya dıoğl-u mttı: 

ffi 
'\J7 

Bunlar me;;hur kasrner. cıddi ilim adnmlan. 

terakki hJdımleridir. Onlarıa kullın ışa çıkar· 

d ıktarı h"r ıfiç. en güç imtihr.nlardan mu 

vaffakıı·eıle ge,mış demelclir •&a.ot• salibi 

bunu .. kefilidır-

- Anlamadım. 

- Elvet, kadınlara karşı çok 
nazik da'Vrıtnchıgı, h a tta onlan (Dm Vlltl 



Tuapsede 
---·---

Almanlar bazı 
sırtları aldılar 

• 

Almanlar Tunus'a 
uçakla asker 

indirmeğe başladı 
LonıiI" 12 (A-A.) - Şoxı"1 Mıi-. ., 

!<tids m!blt~fi!a nıstaırı IOO"Yatr<> •"l 

SIVJL HALK AYRILDI 
Londr<>, 12 \A.A,) - ViŞ, sivil 

ha lktıı Turnıelan :ııyn!d<ğın> tı~yan 

edı~. 

HAVA MEYDANINA TAARRUZ 

' 
iKDAM 

!Memlekette·~ B&RBi~ Y&R&TTıiı BAY &T} 

lnKDA~ Parıs şehri bu kış 
nasıl ısıtılacak? Boluda mısıra 

rağbet -Yapılan tavsiyeler ibretle okunmaya dt>ğer .. : 

SA l'Fı\ - ! 

Kuş bazlar 
ku,ıar 

ve 

Almanlara kıthk 
elbiseler veritdi 
Sta li ngrat ta so· 

30 

Tu:nusa iıı.<Jiiı;l>en Aim•ın lolJtaılll'l" lle 
çarp~ liı!ıe>re cebri yiiM&üııılie 
şa.ı'k 1sı11<.ıme<inde ilçröemeiktcd:irlıc.r. 
Genera·J Arudf'rson•un k!tıınJın<lo.r::>m.. 

d<ikl boiıir>.ci ingilıi.z ordwwıa. n>e<ıoop 
ikıtal .. r bu y;ü;riitr\iıııe ışt;roık ft.ınek· 
ı~c>ı:rler. 'l\musa bln !<adar Alman 
askeri iOO:iıt'\16ği tfl'twıın o.~ 

dır. BUnl.arm ıbüqtik bir dooı1l<Ullll 

tıava mcJdanllınnn 1-i ve milda
!aaeında i~ v..ı<hr. Ba91Jea va
z®i'eıi dıabı> lriı:Yıll< ktlV't'etleıin. g~l
~smo ırol~1M>Okıtır. 

K<ıhirc, 12 (A,A,) - İf'ııiOiz tav
yaıreJıc.ııinin T\iıO"UB ci.varJnt.113. W ha.va 
~ydan'Jtt'ba taaırruz et.tııltı: eri t"t'Sl"l"la:ı 

bilni~il'trA-ted9r. 

Dc>hı. (İKDıL'>l) - l3oltı ve ç('V
Pl"'S'i.ı".ıQe çok n~ron. rık?len ~ı.sır· 
>:u", <taha. ÇC1i< Kl!.ı"<>tier.'z ç~ııo 
ihraç rdi1.ird. fbrnt'lk kame-si ilP rev
zi u~~ş.lnr:dtkt1n· ve bu,c;Jı."!'Y f:y;ıtkırL ı 
yi1..tL ·lıditt'lıenı ~on:'~ n:·.ıı::::.rı şt:b.'lnizde 
~:nf-"'k tmalılude ku±lıanı'.l mrıya bBş
l:m:Tt~>r. H:ı lk v~ b'lha9':'1 'iroyifıl"i-, 
ştn-d'. mıs!l' n'L!r.dan ya~~ ~e
g; ıo::·o·!ı t tmeL<.tt.ı<liı·ler, !\1ts:ıırı:n ki
beu kö_yl]ı("ı'd<l' 38-40; şf nirtie 45--50 

llru.rL:fJ'L:..:J'. lr1ıa.ra ğÖSl'l?l·~:l u bu ra·ğ

bet ıro'"""""°"" r<!<imm doha QO'l< ya
pt'.ırr.::ı~'l IDLL~ıt(,m·eld~.r. 

Bu .sent> R.ort-:.m ~ wbl.ac.ağı: 
buında.n ..kl aıy öncı:ri:enlıeırr 

d!ü)1iiruill~oormı. Pu·"me ııe
Çf'll kl'5, soğuıkt•Tı ö l'O·l~!' oJmuştu:r. 
,.;şi h~kıJm<:( .. ., A~n,an işga.ti Jlıt.ııroa 

bu.h.ı.ı:...ı.r:J.e.!na r g.r,1en Fraı~.;,n bu 
en bi1yıük ~t'ıı:r.u-n bütıün der1.lCll-.i.Jc 
y~~n i.:.Gtler.ı01&'"1eoit·. 

için MtJıN. geh.'u teıciıtJirl.er ve çar.eler 
ıinsal» hem hü.z-U.11: \r.eı·~..vor, ht~ Jıb.. 

rct. c'-. Tsi oh.eyer. 
LiiW<iin, r .. rohın, z ·ng•nl•gw b~ 

ürrı1.•i,rt oı.an Par:sLt-ere, ... ıogu:ktan ök
m~ rti.n yaıpı·:.a.1 .. tuvtıiyeler~ löa:
fun tx=.kı.ı.ılıiz: 

Dün baktım, önl(>{Jtcı. S<>tı"" en 
·büyüğü on ~·on altı, rrı kü-;ü
ğü de sekiz, d<>huz )'8"1·: <>·ıı;da 
!bir düzüne.ye yakın kı:şhaz yan 
'boslanıınsı yarı arsamsı b;r ye
rjn kenarına kaf€s!eriı i, kaµan
osfannı yrlıeşt.irm'ş:tr !<·!"'<len 
inecek kümeyi be~diyorlardı. En 
!büyükleri olan elı>başıları, beni 
görünce, hayli uzaktan geçen 
Jruçük ı,ir saka kümes'ııi ç<-vir
mek içi ıı. afili aüli tütülemeye 
ibaşladı, llDnra yanıdakilıere emic 
verdi: 

guk sıfır altı 
Eoor.n, 12 (A.A.J - A.ln>Bn lebliii\~ 
K...ıtk~adıa Atagi-!' k~ıd-e o!

'hA@ nnıhhn ~rebe-/ıe.r cet'e.Y'&n 
ct.m.i<ılo<lir. 'J)uaps~ ık..,.- bir 31-

ra r.l\M.Jar hüıcuımla z;ıptecb)uüşt.ı-r. AJ,.. 
m.ıl;ıl t~y.ya1,t'loerı d0ışman mevllilcrl.. 
ne dt-.rn • ı·;yoltmrııoa ve sahıltııe-kıl hava 
lin~aıı1'iaı•ına tQ".:ı.'ıli.'lKl -ctıınıi.t;.l<errcilı·. 

Sıt:ı ıı:ıı~raı..'"!rıJJ. hıüıclılm kıta.i.il,I.·.uı::ı0ı 

tınt-'1' ... "JUlb 1nüıfn..'...ı.e.iıru.· Sovyıe.t!cri bir 
~•ıa b".t~iıa mulk~met ad.a.l.a.renadan. 
ve is'IJ:ıı:ı.•d ııoıkll.ala.rııı~c!an gerı.i ~ 

roı dır 
Dc;q_·; t:ıze..r~ Roonoo k:ıt&!ıarı m.cv

z j muhaJ.·ebt>J.oc ı~ica-~ di.i§manı 
gı·::- pü. l.'i.üı:t.ı.ı~.ieı'd~r. C.:nplıeınin cii
gı r k&:ıiın·!ıori.odc kJ'Y'Cıa. Wtııgı..::r bir :;<»· 

V'ln~tı:r. 

STALiNGRADDA KIŞ 
l>lc•.!wva, 12 (AA.) - Sta.lin~ı·ad 

ü.z>'rinı:te b&va f,,.,.li:l'llti genr, öl\'ü
dı' aza.bıruııt"'". Diln nr.c.~ l>rk<lç Y'ÜZ 
\'ııiı~ yıııpılnı~lı·'l'. Ha' buık!i. bi11ka~: giillı 
O\-;ı,.\"t~ıe !kltıd.ar !ki bine kadar cnkıe 
y.ıp.ı.!nıcltı:ıa idi. Dü.ı::ı stalia®tıadıôa su
hunM 9~fu·ı.n :ı\.tııor.ia 30 dıercoe sanr
tl:·grad id.i. 

ALMAN ASKERLERİNE KIŞLIK 
ELBİSE VERİLDİ 

.ı\ıu~:illl hududıu~ 12 (A.A.) - Sta
fl,ıgrad.dıa ve sa.rk c-ı:p~in. d~ 
kt ; mJcriıııJe bul-:ınan ~ı\.lın'l'an ~
leıvı.c t,ış:.::k eıt.iso:.·!Er· d3.ğıtJl!Lnıışlır. 
Bu yr·n-i ctb~e bir p:uıt~:-cnı!.u bir tu
Juımtdaın 'l'e başlıkh bir okaptı1rtan iba.
rCllA<', 

ALl\IAN HÜCl!!ULARI 
PÜSKÜRTÜLDÜ 

Loıı.dı'8, 12 (AA.) - RUDl.ı.r Slr.>
~Jıeı a.d:rn Ş'İn!kl'.loi.nd.e l.ıiı"kaç Aılınııan h'Ü
Ct•n~Lınu' taırd aıt4.'--i'f~n oonra mc:..k\ın 

biı· yüf'i iı;ıga.J e!rrr..i.ş!f'rtliı\ 
Rns kı':l~tvıet'lıer Na !çık'ın cn'Ubu 

gaı.1L~S:U.d1• f>J:d· ha.rı.:ıkıütta huıl·,Lın<a'f'ak 

<lü.:.1n1Luı ı l:~.:11r.: ve.,a1r m;:-,1ızemıe ba.
bn~ mdan ~.<:Q.!(?:·3ıra 1 :,gı-a tırnJ.Ş ka""l ıır. 

Tu.:·ll)SC ai.\.""J.rmda iki Alır.ıan hümı
'IT':Ll pl.i.:C.ıitrıü:.n·.U,.~ilır. Rtt• p&rc:§i.~ 
<·Ud• ı·i b'r lr.~ ı~'.)1('ia1~ına i.rıme
g:c rı1u\·~ffa.k ()]ar;ı.k bi'l' m:.kta.ı· d.üş
mo.n k~-yaresi tahrip l't,,..;ş1'erdllr, 

Suikast davası 
• 

Kesk.in mahkeme· 
si suçhdarın tale• ' 

bini reddetti 
Ankaııa 12 (İkdam Mulhaıbirin

<cieıı) - Alman Büyük Elçisi 
Fon Papcne karşı teşebbüs edi
len suiknsd suçlularından Pav
Jv'• Kornıfol ve berber Süley
man tarafından Temymn nak
Zi üzerine Arıkı<,ra ağır ceza nıaJı 
4;cmoı;indc yapılan ilk durlL5ma 
cfa r<"ddi. hfıkim• tatEil:>inde bu
Judukları malumdur. 

TUNUSA 150 K.İLOMETRE 
NcvıYOt~. 12 (A.A,) - N""'J<>rlra 

go&cn tı:ıborlcnc gi;ı•ı. Amerikan k<
tıılaırı lle.rl bQıWctleııine devam et. 
m<lk<lc ve ilraıl'cn Tunus hu:>udwırllaın 
ı 5-0 k;lom""re m <'<lllfede buJunınai<
t::ıd1.ır. 

Cephelerde 
günün çehresi 

(B<l§ t<Jirafı I incid.e) 
si~a ve Tul'Ona doğru yol almış 
!ardır, 

İta\yanhar Nisi aJ.m~lar, K<>r
sikaya asker çık<.'l'fllı.,,'1arıbr. Bu 
suretle de ötedcıııberi dillerinden 
<L~üırmedikleri bior şaht'i ve 
h;r ada;iı şirndili>k ellerine ge
cinnislerdi r. 
, Şi~i bu h4di6eterin müstak
bel inkişa.flarını tetk<k edelim: 

l\USffi CEPHESi: 

8 inci ordunun nUJı.ver ku-vvet 
ler;ni taki!bi Rornm<)l ordularını 
Tdbruk önler'nc kadar deva.m 
etmiştir. H"'l:faya geçidinde d~ 
evveke yarotğımız gi:bi- tutuna 
mryan Rorıımelin şimdi 'Mruk 
den\z üssünden faydalanarak 
kuvvetlerini İtalya \"eya Yuna.
nistana al<ı!a.ıımaya çalı.şac,ağı sa
nılmalkotadıır. Zira TUil!usu geçen 
Amerikan kılaları son mlliver 
kuvvetlerini de kıskaç ;çine ala
rak k'Olaylıkla iınılw.• edebilir, 
Rommel lkll'\tvetlerini hava wya 
deııiz y>ol.:le kurtarırsa bu Al
maıı·va idn İngiEzlerin Dfuıkerk 
zafe;ine 

0

l>enziyen lbir muva.ffa
kiyet ok.caktır. 

FRAN~ CEPHF.Sİ; 

Alman kıtaları Fransız - İspan 
y()[ hududuna ya:rc\ıktan sonra 
general Franko üıerınde 'bir si
yasi tazyik bıcşlaması, bunu ın:Jı 
ver kıialarının İspanyayt geçe
rek Cabelüttarı·ğa inmek iste
rnesınm tak;ıp eylt•mes; çok 
mümkün ve mulıleme1idir. Al
manya bu suretle Alodeniz yo
lunu kapamağa çalı,.-acaktır, Böy 
l€Ce general Franko Alman or
duıatile harp etmcl< veya etme 
mck sıklGnndan birini terc"h 
mcvk·inde kalacaktır. 

ŞİMALi AFRİKA 

CEPHESİ: 

Tunusa gir<ln Amerikan kıta-
Bu talobi telk:k eden Keskin 

ağır ceza mahkomesi gaıyri va
rid görmüş 'vL .rediline ka•rar 
vermiJtir. Ayın ::ın. dokuzunda 
Ankara ağır ceza mn.!ileınes~u
de davamn nakzan rüyetine de
nm edilecektir. 

• ları Blzert den;z üssünden Alı

man kıtaları ile çarpışacak ve 
Afrikanm şimal'n1 kat'i surette 
Aııglo - Sa·'kıson lıi>kimiyetine al
nı ağ<> çalı~acaktu. 

6elediye hastane uc· 
retlerini arttırıyor 

Belroiye hastane ücretlerini 
rırttırmı.J•a1<arar vermiştir. Bu 
suretle hastane ihtiyaçları için 
za•~ri. görülen mıı.o"l'afian temin 
h uBusıuıda bütçeden aynlaı;:ak 
tfihsisata yeni b'o- gelir kıaynağı 
ılave edilmiş olacaktır, 

r-Doktor °" 
\.. Diyor ki~ 
Boğaz ağrılan : il 
.ı\!.jia ~·erk dt:La. bird{.·r.,b'.re a1~:n 

Yl ;· e:ln-e--ı!. k1.."JtnlııK, n<yı~;zrık,e ba~
~ay vt·rır. &JJcızda y'!lıo:n:ı cı:ıur. Ate
r,in ,;"iiıltrs:.Jw'''t.:'1 \.·e ~crg•nlık o kıda.r 

~ic:iı..1..c.•t!ıı 0:1.lt· Ki, Çttt.. dt·fa dbktorJarı 
bi:.. ogı b'i.!'" b-J.::Jkıı~a.1'. •U!ti.ınınııni aca
ırı • .ı.gu sc, ~edı·r Bun-.. h.ıd anjin dL. 
.)u .. z. lI. lr.l de;•hal .slC<•k b~r od.uda 

-1 !ı.::ııt~ çı Ot lm ... ,l~. ıkat··yyE•n tlr.Cın-

lt' yonrnıaıına1•L, ii:;ılitn:f1ıneı~dit·. Bf
~ .111-.·rr.ur ve bi.t· <u.1),:·ı·n ve gr.
p ( ·ı·) ·bf'nr,·:ıeT~ ilaç:, J iç. ·r. Bo
ga.;:.ı~ ~ y .ı \'e lıu . .ır.~k]tğa ltsr}r 
1/10 fcYJ'tıi;r~!.YO-! YC g :·in ka. J-

d ., • J 'Tıug.I b l y;p boğlııı 

9(. .• e m ··J.ioı· '. SWt g ........ gara tabii 
&. ıt " (C !>5.ıl·ı.h. !'ll OOha ·yısi 1/1000 
H.·, a ıı 1\1) s.;.:aız ş;;.::-ı~p....r..ya ve-

1.'" buvıa ~do.ide ıılk<ıl a~r<ıtit vüeu
dt' ~I 00 h \'€' ~iha')'l ~".j.t ~1 
eıW\.c ı..,,,;y~ ııı..nw-

ŞARK CEPHF.Sİ: 
Alman kıtaları ikin.ci bir Rus 

~ı ile ka.r~ı ~a.r~ıya gel.mi-şJcr
dir. Stalingra<l.da han.ret s•fır 

aliı3-0 a düşmü,.<rtür. Bu da şark 
c0rfüesinde gen:ş ölç:üdc 'bir ha
rekata müsa•<le etmiyen ınvsi
min geldiğini bilrlirmeklcdir·. Ha.. 
kikaten de arlık şa1'k cephesin
de ileri bir Alman harekatı gö
rülmemi~ ve 105 günden beri 
sokaklarında muharebe ıc:erey .. aın. 
eden Slaliırııgrad harp sah.nesi ol
makta dvam tm'ştir. 

Var:ık verg~si -,~ rıı 

tatbikine başle.ndı 
(Bit§ ta.rafı I incide) 

&hıtiıı~~ V""~rlıtk \.f.:ıg!."":.n: tcstı.t. 
ve mÜl..1<elı\e!1cr'Ciıen ta.~t ıçin ı..-şck
ıruı cltmo-:i za.ruri Joom; -.yor '1 r ~a.;.c
!kııuua d\itıCti.i şr:<ıiür ın('c'is~ tuplaını:

;...'l<l:ı bir l'Ukı:tc YL.lJi.J.nlij \·e K01 ..s-
yar~a seo:~l'eı ~\, ~e-rur mec · "· ftZ.:!71-

Ulıtı i ~n1:ırn.c;~Lme..:;i aıı.v.:mı. r·ya'Set.e. 
tta•\"a.le cet m.~tir •. l\ıf'f'clis içbimıaıınıd'an ı 
SOilT<l 1ıoplanan t'llyooı...ıt dıi:ve.rn bu hu
rust int-€Jıbllııt.Ieı· yapımştır. Bug·ün 
fL'\~;o.l~ı..t biı· 1x:>pla1;t~ yapaeak u'.an 
şeh · ır.<€c~i$rJde 1ıiy-ret div~m tPZ
l<ıcrco' dlı:un<:e•·it ve d~rha.l ko"tisyon-

1 !a.r fl'.3.ao}r:yetıe gı4'c·ecı{;·tır. • 
Dan ci.c.fterd r~ı:~~a bt aıbcr cat1-

şan be-1M~ye ~ ıp 4$!cri. cl.."'Spcrl~ri 

K.a.ı.aıl.aıra gö:-.e vr 9-tl yıl:. ~"'Q.~ 
Yergisi i;.ı.· bcycr. 1'2~ıeyl ta.o· ıt ü
lk.~Jiıctlcr ' •'• s.n !nceliş-ereık w.rlık. 
\ otlf!l<il<' k<- '"'f vlacalk.1-a.ıı S.WQ1a. 
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st.nın hooı>si muhabir; bil<itr>y<>r: 
İ~ibitz. bava kıır-:vetl.eı-11.ün s:ı.'-3. gü

nıü Twn.u:'lta hücum -e•~:tk:eN b"1ıva 

meydanı ~<.hl'in yanl baş:nrl;a buı!u..
rum El AtYın<> hava ıTh'.(l'jam<hr. lfü
cu.:m. jki dalga, haliıo<le \"e a.·çafrt::n 
~o.pıJınış\.ır. 19 Aln><ın uçağı ladıır4> 

cdHrnf~', Bund'Jın ba{!~a m6t('atltlit 
M.,,..arscbmi« 109 v~ pMııör hru;ara 
uğ['.a..t.ıJ•rnil§tır. 

)GÜNÜN 
İÇİNDEN 
(Bıı.ş tarafı 1 inciM) 

önü•":de incelen1iş değildir. Sa
racoğlu hitkumetini en başta sc
ciyelendiren bu rubıur ki en çe
tin güçliiklerin halli imkinını 
vernıeMediı" 
Sayın Saracoğlu hiikiımefüıin 

en çetin şartlar içinde iş ba~ına 
geçtiğİ1ıi ve çözümieucıııez gibl 
görünen en ağır meseleler karşı-· 
suıda kaldığını hiç kimse lıık~r 
edemez. 

Değerli ve yüksek şuıırlu Baş
vckiltmizin bü1ün bu ağı .. çapta 
memleket meselelerini birer bi
rer inceliyen demeci bükômeti
mizin bu meseleleri ne kadar 
kt;k prensiı>leri11deu kanam ak 
için çalışmış olduğuna zerre ka
dar şüphe bnakınamaktudıır. Ni
•tel<lnı, mıdınkkakhr ki. bu kadar 
kavrayııcı ve meselelerin ruhuna 
inen '.bir şuurla hatetet edilerek 
hallolu11mez giıbi görünen ıuua
deleyi, hükiunetiıniz, halle mu· 
vaffak olmuştıır, 

Büfün meselel10rin yüzde yfu; 
bix kesinlikle hallolmıduğunu e
ııasen hlç llııimse iddia e<Lmiyor. 
Fakat, asıl ana ınuadete, nıeml-e· 
ketin ekonomik muadeJcsi üze
rinde en büyük hal yoluna giril
miştir. 

Gil'ibniştir, çünkü bütün me
selclcriu şuur aııalıtadan ele a
lınmış fbııluıımaktadır. 
Hükfınıeümiz liberal ekonomi 

sis1enıinden asll\ ı;eri dönmediği 
gibi. bu .sisleınin bütiin icaplannı 
tam olorak yerine getirmektedir, 

Biifün iıukanlar en büyülk bir 
şuı>r ve dikkati<' taraunuş; ınem
lckelin iaşe pllııı en fena ilıti
mal lıcsaı>l:ırma göre ayarlan
mrş; kö~ lii, çiftçi, tillcar, esnaf, 
serınayeda.r, nıii.stahsil ve ınüs· 
tclılik, milli müdafaa ve az ge
lirli zümoclcr ara•ındaki denk· 
lik ıııuadelesi en ""ğ ve sağlam 
bir hal şekline bağlnnmışlır 
Varlık ve.ng;,,:1,. piiksek k&zaııçlı 
~iimre ve ·birinci planda devlet 
hiıuayıesine al.nınak surctjJe do 
az ve malıdul gclidi zümre ara
sında ger~ekten ;;ğü lecek bir 
denklik yar•tılmıştır. 

Dar l'e s.ab:t gelirli ~atandaş
larıın hak ve dıırllllll.a~ı iizerind<' 
güsterilrn telô.şııı ne kadar yer• 
siz oldı:.ğu gf;ruıun mü? 

lfükılmetimlz, simdiki halde 
bir lrnsıık milyon· hesap cdileD 
bu stn>fı konı:ınayı en bas hedef 
olarak ilim etmiş v~ say;n Baş
vekilimiz bu kadronun da!lıa ge
nişletilmesine çalışılacağını da 
lıildimıiştir. Vurgunculuğa kar· 
şı da en sert tedbirler alınmak.ta 
tereddüt edilmi,vcceği ilan olun· 
du, 

Derin bir sevine 'e siikran la 
kaydelnıeyi vazife -bilid~1 ki lıü
kiınıetirniz mcrnlckelin lıarıı 
"1•tlıt1:'1 içindeki çok setin eko
>nOmik mııadelesiııi hallctınis bu
luıımaktadır, Şimdi, İl· ;ayın 
Ba~vekilitnzin de i~aret ettikleri 
gibi, tat'bik dcha'1~a kaluıakıta· 
dır ki en bii,vük çetinlikleri yeni
ci bir rulıla lınreket eden hüku
metimt.ıiu bu ciıbeti de başarn
cağına inancu11ız tamdır. Her
şe~·den Ön<'e, milli meselelerimiz 
üzerindt' yükseli bir ·~uurla en 
kavrayıcı bir lıal kudreti göster
miş olan değerli B \'ekilimiz ve 
onun te1nsil ettiği hükUmctinıi1:. 

le Türk milletinin öğünmek hak
lu olduğunu ka3 deftıiıa 

Fuat'ta elektrik 
ı.antr1ılı 

B;n><-'k. (İKDAM) - Fın:t neh
ri.r...:n ;:: ... :.:::..ı:ınıcıan fı~yö::..'!ıi ... ı~:.aı ak. ve 
ısuııi·ı ... :ı1aıetcr vi:c1.ı"Cloe gctirJ11'Ck. ·1J

rcı. .. e L:cuı clcı:;;ıt:~k >;;t:.ı.h~'' ·;.m: tt'i
k.lk. t tu:e-.lt ıC (t re, e1(.;k1r.-ik ';~e;.."i ctüd 
tda ı-c~-- muı .. ~s!wnmri:aın iki mıühen
c:ı1s ~chnuıicır gelım.ı~crchr. l\l~ıJ."..:h. 

h;ısi•aı', Fırat J~lf;!lrrh1in Wlfin ~cç~

g:r:ıô~ ıl 'ti.. ~'('r yapa'-'a.d:i.rıdır. Söy-
1 .. enHci;~"İ'I .ı: göre c.ıac c.'<.!:lc.·('(..t.;: c!ck.tr.k, 

B;.re<··l~. t.1'•i'n, Ayintnp, N~'.p vr CU.. 
ğ~r b;r çdk şc.hiTlrı~ttr•izin ilııtıiy~ 

cın1 teıı.T)n cd-c-cf."~. b-'..!h·ü·~a .eı::·~t.k""'trl 

h<:uy&L1•11,ın geliş.:nl"S·ue inıik~n vere

cektir. 

İhtiyari tramvay 
dura!(:arı kaid;rı.dı 

(Baş ta'TOfı 1 incide) 

!.-dl art~n nu!nr:iUD.U ta.tıı."l in edeb.ii!mek 
i.~.n hz.riQ1ıt-n tramvay ve bo.ıJJıdi"j ma:
zıa.mf!:;,ı gotırtm~c. lw.sw.urııda ı:ıe g.'.ıb.. 

1 
mrll~~~a.rja lkarşılt.ştığl'llızı \~B ı:ıe:ti

cede ba:ıdaj vı.:. .... alr lfı.· ;ırıını.ı g~'t:t t
ımcğc muv<lrf!ak ol.a:r~k ~f.cr .e--.::rn. J 
tra.m'\·<::y atlcdl'erini, ooıı~ııal zaan-::n
J~:rrduk'!. ha~inae naml nnıfr~·ıfa~ <.t.IL
ğinıizt~ vakıiısınıız.. Şll!Jlu :,ö:r·l:yeyim 
lkıi biız...ıu bu. ga~rrcı!ırnıize ve bugtınüıl 
bu ıJW: ~.nıil!a:rına ııa.1',nc.n ~L.'ıhir-·:.Ie
rin bir !k..trı11'1ıı:ın saunı!ıni' bir tnrı.ıcb 
~lirırk etımrdfi."k]erini maaıbı>sef b"l'
diı-eoc-ııim. 939 yılmııl"2ı bt.ı;,"Ütlle ka.
dar ~ı"yeı:ı t:rwn-..·aıy aı·abalannın sa-
yl"laırı ve t:.ı$dı.Cda["l yolcu OOc.d:i, ve 
yP,ği~h, t'Çlk. ha~ıh gün!erdr yolcu 
f,ırktııl .nccclt·n i:rı.ooyc ~it ederek. 
gördf1!l'I ki tr~waty idarı~ _.:ntn bü
tün gay ı~ ,-e q güı; saJıh ho.l.

lk!ll bi\.:.:~ln ~ullbtua ra~.en .!şı ve 
gU.oii. b~k-be &v., sı;ık,c;:ğu ç:kış saa:tlP
ıı:i n.cı."J."yı· n o."!tn;-0ya.ti.Jen b~ k.J...q:m 
şehİl?-!ri trraırnı~; ıs:y.aret, ·f'lhs &''r.Ş vıe

ıri.~ na-~t v.r~~!I. gıbi tı•l&kı:ici t>~ 
tedir. 

B;ze irarıwa\fın ııiia>liilc l.st" '.Odl.ik
lıf'ı~nd·(·n çı'karılımı.ş r~n.~;:rlaı i.ş1 
güıcrü ve vn-ıi.feısi olmac;;ar.tl.r. n.-ı. daı 
1ırrunıv.a~ :Oır.r:n kieıl ı.ı:ba[1tc saat 1 e1~~n.rlıe 
Ye kL"-a dtPraıkil·sr• arMlıllda fwıulıi a.ıd.
deilili>c<"k geliş ye gi.~lcr yapiığ1 is
paıt. odiJ.cb)'.ıi;r, 

Yağ;,.·• h:w;ıoh gü:ı&rde yoku aıı:lc
<li.ni.n, klpa!lı ha:vcl:ıra oazann eLU 
bin kS.ı ·.:ı:r aıı:ıtıtıgııu .söy1~~':\Ill, me
:nıurCyt tı!t'ri ve şt.•hrin umınrd ha[yar 
~uın6 Ja..-~ı'.;;.•ı1. itibaril~ iş saatlerin
ck· tr'tın~vaıya bC.u:."Il.C'ğc ıneOOu:r olan ... 
l<llnn bıızan dı.ıırcit!arda dok~aiarca 
bi.bt>t b€'.k.lıcdik .. :eı•in.i anla~ olur
<M>tı.7. 

Görliyvr-sur:ıı.oz .ki h!Jlkm bdr klsrnı, 
CJl'ğıil. 1~0:11::ıl z,3-rn.'l.nıla.ı.·dıaık: "ht.~::ı.ıç
:.~~:r.<t:ı.;'11 nı:J•ım~i z<·~n.t.t1'.apd ki f.tıi.
yiill11a1ıır:da.n dahi lı>· şc:ı,· fEıd01 e4.ın.1(-k 
.is.İtmiyor. Du vn11..!ye·t kı2~'1.:J.nd-a bu 
gl.irıikii ~.:.rtların tarb;t d.cı:ı:p",arında.n 

ol<ıt·~x t,·a du·rzık)';:ı·:-ıınım ki!n"lilıen k.alı
o·!'nlrr.nsı telclifünl k<:buıl ıett;k~ 

Vata.ı'd!3~~ı ı bur.dan oon.;.~ı için 
de an111nfl hiLı1111eti gi)r{'n m Ll.es,;.o'1Clc
ri.n itın cctccoklcri yeni tı ri:b'..r~-erin 
t~. tıı:.:dn E::ırriımi bir şcki:'('icı i~tı-i...~ 
ir;Wl n!.lıi.h~yE:t~ndSkl y.a.z1.!:ar:ınıza. da
vet eimrnizt rioa ederirn.:t 

Btn:.dnn g0ııra. tr~ıybt.r yaıllll'Z 
şu yc!'l..:>rdc duırac..:klardır: 

Şişlıi, Hamam., Hıa1:biyr, Takt!im , 
Ga'h.o t'a,ı.;:ıray, Tunkl, Tepebnşl, Bank.ı
la·ı:, Karız.!kö.v, Eminönü, Siı'kE:ci., Tü.r
bCı Bay::.zrt, Şeh.zr.dıcbaşı. Fnt:h, A"ti.k
tt~i. Edıirrı,e..ka.pı, Llllel.i, Alkıs;ııray1 Ha
mam (Lôloli), C'.J"•O. Şehrcminl. Top
&apLı ELyeınıe-z, Sa.w.a1ya~ Yed:kul'€, 
1\..plıan:C, J{okırdu, K.abeta.1. Do1'rna.
b:.:.ılı<;"'t!, Aık:H'f'tlcr, Barb&l"os, Galnıta... 

... ıı·ay (Orta-köy) , Ort<:köy, Ku.ruçeş

me, A-ı-n~ \·ut<öy, Bt'bt lk, N\Şaın~:ış, T-'ş-
,-:·~ ·,.p. "\'I:"'\ 'l',~prüshi, Kuı-tuluş. j 

Vişi F ransası 
(Ba.,• tarafı I incide) 

eline geçirmek istyor. Onun bu 
gemleri eUne geçirmesirıe mü
saade etmeyiniz. Derhal cephe 
alıPız ,.e bize iltiihak ediniz. · 
&~n h«Jbcrlere göre Fransız 

&ikısu, hala Tukında ıbulunm~k
tadır. 

F..anst: radyosunun Jııtcibı 

Vişi, 12 (A.A.) - Fransız rad 
y.osu, ac·ı\c denizde veya Akde
nizde Fransız ticaret gemiler> 
subay ve mürettelbatına bir an 
""""el Akdenizde veya Korsika
d2kc Fransı-, limanlarından bi
rine ula;mı:ıları emrini vermrş
tir. 

Pnrı31c 710 m!P<eri L«•lnı:.a =t.. 
rJk \'a.Tri1r. B~~rJai', buJı..ı.'Mi'Wcle.·L'l 
:ıpnJ.1 1 IE". lill b~ttJu c-..·irc!'"in· '\"'C mücc...şc 

sctıcr 1 r.' I!<ı"'l1rm&ktad:.rkı.:. ı IP r b'1-:.nfn 
\~i:!.-.. u ol....-;·..:ıc st.~t:'t~e ku.!LWlldırğl kö
mıi.l.r rr 'ıt .. • ~. y1itızd~ 35.-4() ı 1-i-ucvtt 
olın:-;ık üm•ı:e 700--800 to"dıı.:t·. 

l - J{Işnı. Jlri.j.uJ3.i..n o!riuğu ~ 
k'i\'Uk bir ocicH.Y..ı eoh.:.ıı..ınuı., pctıce

ı·ti!'lcc1.n ·ha\'a. ccrC"ya.ır yav.ı-.ıaınas:.n. 
<r'.!k;Kat .e<l iniz. 

2 - Dışa rdft. 0ıld~uni.ız OOll\3.n S().. 

ba:ı"ı.ızı yaJtnıeya IU7..unı ~l)['. Ge
'!E."lcrl ere a~Tııİ şey~ C.·~~ ı'<i.ini.rı.. 

3 - Kiiıks"\.lk: 9lh ... 'UIS'\.l'lll.J."1!U 1 ht'r gün 
Qaı~n· evJ.e.rliııııd<!il biri.sint>. bn111k.r:ıınaıt, 
Mşama k"'1-•ı· e>ıtıdıö •ıcal.-la !mı Lm. 
l;yı~u 2.a([11um (.'.Vtnk1.e g·e.t.iaiı~. 

- Yatın ulan aşağrya! 

ötekiler, hep bir<lrn yere ya

tar, yatmaz da on beş yirmi sa
kıa. kuşu yukandan aşağı kandil· 
lendiJer. Birza sonra küçük kuş 
lbazlarda !bir St'vinç çı.ğlığıdır 

koptu. Çünkü yere 'nen kuşlıar 
dan bir kaç laesi yerdeki kapan 
calana, yakalanmı~l.ardı. Bere
l:et ki şim<l" harp do!ayısil<> or
tada ökşe yoklu. Eğ€r ökse ol
saydı on 'beş, yirmi kuşun hepsı 
de kanatlarından ökselere 2sılı 
kalacaklardı. 

BU@ün Fı·an""-ıı.da. böy~~~ bir kôm:\iıt" 
std.~u bulın.aık. t~m maıw.Q.tlp .haıyaıl

Uıı·. ı··ıı.tJL.:U. h.c.uµteu üPce •lcö.ı"Y;Ü.T llı

tıy~tl.'· ı~ {;"VJ ı"Cl-311 tE:n'rin t'ÖırylO:ı'd!u. 

Ve en faz.t-a, Bl'lçi.ika, Alına:nı.ya ve 
İıı:";(•· ·:ı"<icn alıyoı·chı. Fı-o.fl6ıanln 
Ar·-<C'll w~gt!>~lı~dP eldıc cd-:Jcn kö
rnt.:"'c:-1, kl'n.dt~n.- kafi gelnıeınd..-tc 
id~. 

P :ı.N ı.t-lect:y rnl'c""'ı><lcn bir 
hC",rC't, l\Iareş:ıl Pl:'t.en'i ziyare!; 
eck:rt4', kt-ndısir.Jn bu rnu.:d.c 

r..c ş:.rl:UFctI\ a.İ.akc:.dar o!.ırnasm.t ıl.5.t.c
.ır..tşit:rdı r, l\t.1ırt.'Ş(l!, bu .m8\"Zuu tı:.t.. 
ık~k ederek sü.r""th tt:tlh~ı-ler aJii[Una
sı.n·:ı :ıkl t<.lr;ıı.i.~yı r.. men1"Urr etmişti:-. 

Dörl mflyornlulc bu ~eh:ri ısıt.m.ık 

İlk hedef 
İtalya mı? 

(Bil§ tarafı 1 ıncid<?) 
şimdilik 12 nokla seçtik.,, 
Deıne~i hfalf.ı. enteresan olmak· 

ta ılevam etmektedir, İlalyaya 
kar~ ~·apılarak çıkarın~ bellı:i bu 
on iki le'ı"bbiistoJı ) alııız birini 
te§kil edecek, ınuhleW: cephe 
açışları bunu takip eyliyeeelotir. 
Ancak. Avrnpaya hangi nokta
dan <>iuı·sa olsun bir çı.kamıa 
ba§layıııca Almanyanııı .buna ka
yıtsız kalmasına imkiiıı olınıya

cak, işte o zaman Alıııanyanın 

Rusya karşısındaki ~esaplarını 

da şaşırtan ve Stalhı'i tatmin e
den bir vaziyet kendiliğinden 
o:rtaya çıkacaktır. 
FiHıaJdka, İtlyanrn heniiz hiç 

bir cephede harcanmam ış 2,5 - 3 
milyonluk bir ordum \•anlrr. Fa
kat, Almanya 11!: orduyu ilıtlyat
ları ile kavramak ilı tiyacı idnde 
kalınca ya Rus ceı>hesind<ıı; bazı 
tiimenleI'ini çekmek ınecbur>yc
tinde kalacak, ya.Jıırt da Rus cep· 
hesine yeni ihtiyatlar se,•kede· 
memek durumuna düşecektir. 
Yine, müttefiklerin harbi çabuk_ 
bitirmek, Almany:ıı-ı her tuafa 
yaymak için yapacakları şaşırt
ma taarruzları ve açacakları bir· 
kaç cephe A \'Tnpanın her tara
fında Almanya~·ı ihtiyatlı veya 
dövüşiir vaziyette bulunmıya 
sevkedeccği için Aln1an lıa.rp 
plfuıı çok değişecek batta şim
diden başlıyan müdafaa planı 
zaman zaman askamalara manu 
kalacaktır. 

Ha~bin dördiineii ilkıbaban 

herhalde, çok siirı>rizli , ~ok kanlı 
sahnelere gebe göriinüyor. 

ŞÜKRÜ AHMED 

DIS POLİTiKA 
( Bcif.ıırajı 2 incide 

Fransız donanmaS! nı da koru
yacağına dair olan sözle.; donan
ma n1csclcsini orta:ra koyn1akta 
idi, O halde mağli'ıp.. Fransa isiır 
galip tarafın diişii•ıdüğü de bü
tün Fransayı işgali altına almış 
olmak, sahillerden emin bulun· 
mak ve Fransız donr.:amasını el
de etnıekti, Şu var ki elde deniz 
kt1v•·cti olmadıkça böyle bir eın• 
niyetin tarnam ile husul bulabH
mesi kabil değildir, Sahillerde 
emniyet için alınacak tedbirler 
hep t~dafili mahiyette kalacak.
iter. Halbırki Auglo - Sakson ta
rafı o tedafüi tertibatın ehemmi
yetini bir gün erndeki deniz ve 
hava kuvveti ile azaltabilecektir. 
Ondan sonra da büyük denizüs· 
tü harp gemilerile kat'i neticeyi 
almayı dii1ünecektir, Bu dbet
ler difşüniilünre Fransız donan
nıasının bi.iyiik denİ7ii~Ci harp 
geıniler;d-en er geç istifade ça
resini Alman aaniralleri ta~v
vur etmişler demektir, Halbuki 
Fransız donanma•ı Almanlanu 
eline geçmeıniştior, Bütiiu Fran
sanın Alman işgali altına gir
mesi karadan ziyade deniz it;_ 
barile ehemmiyetini göstencek 
bir keyfiyet &lacalt. 

4. _ Ebıotr s~ı.lr.ı de v&kıtmi'Z mü
~:r.~c bi.ij\il~tlt'Tt.' ı~h.:::'Us o:arnık u-
·ı~1.ırri yo•rdrırn b:rıw.~•r(..rl1JCia h3a.trl~ 
"lneü(c olan ~.cak. .::ıa~l.ııtJiıarda'!l ~fa-
ri.e ~ciıt.bi1n~llliz. 

5 - Tıb b6kı.m.Jlld':.n 12 derçce 
iyi b·t' s:calkl'"i141Jır. ve sağltam brt' \"Ü

•·l~t bu.!U t:..haırnnıül ed"'T. 
6 - Şunu d-a ı.mut.ı yın.ıız.: lsu:ı

mak i.çiıc bıa.t'diteıt t'~t.:tı{1k fayria~ııdlır. 

f'il•kJ t, hu da fuı.la kalori ~.a'l·iııu. cap 
ttt:t; rlr, .Buncfan d.:ı. kz..ç:uu.uu.' 

* 
D

iğer tedbirler arasında şıın-

lıa:- vllırd1r: Bu~nya. OTrnMml.· 
dan odun kOOı !t."Ccikılııa.',-. 

Trrn se-!eırlt.:l'J. a'lJ.lJ 1lı:ı.:..ıııu'k. c&:i.c o:i
loook iköm.üıı·;.ı·r urnuıni 1::;.ılımıa. sıant.. 
Y'all.::ı:ı.nd:a k'lÜ!ııu1~.aıc"' tıır. 

Eütüııı u~ tL...:.'llbirle-...rr rn~en, Pa
t-i'..n bu oc"OOki ı:ı~\Jll'<l varriyeti, QOık: 

t•.'hl.ıJoeli gö>riilımElded>r 

İngiliz kıtaları, 
(Bil§ tar4ft 1 incide) 

kuvvetlcı:ıi şiırııdıi Halfaya geçidi
nin iki ta.rafıını tutmuışJa,r ve 
Sollum'un kC!lar mahallelerine 
de varaTaık Milhvcr dümıdarlıarı
lllılll ;ric'at :rohııııu kesmişlerdir. 

İrtihatlan kesilen kuvvetler 
Berlin, 12 (A.A.) - D. D, B. 

ajaııısmıın dıiltl'irdiğine göre, Mar
sa-Matıılih'un cenup krem.inde 
şimdiye kaı:lıa.r i.11.bıxı"tıarı kes!}eıı. 
teşkilleri lrurtararak gctirnıiye 
m"1ll.'l>r edilen A1man mulh«ebe 
grupla,rı ceıııtJbu şarkiden gele
rek İtalyruı teşkillerile 'oodeş
l'Iii;;l er<I i:r. 

Libya mulıarebesi başladı 
Kahire, 12 (A.A.) - Röytteriırı 

8 inci ordu yanındaki mulhao'biri 
bilc!iriyor; 

. M~,,, ~'l.L!ıaroebesi oona ermiş 
g)bid<:r, ŞımcU Lill>ya mıillııırebe6i 
b!!§lımnştır. 

la1>ya ıb.udu.aunu geçen rz.ıırllılı 
ku<\"Vetler di1jımanı gifükıçe ar
tan biT sür'atle takip etınekıte
dir. Roımne! ard.usumın 12-0,000 
ıkişi kıadar tahmin edilen müte
ıbaki kuımı Halfaya geç;dini geç
mek i.çni istical göstermek>te<W-. 
Şimdi ynğınur durmll§tıır, 

Bix İnıgi!iz Zlll'hlı louVV'E!'tiıne 
men.suıp 'lllllıSllil' la r Tobııuğun 150 
'k;iJometre do!;ru ceuuhu:nda ve 
hudut İİ<*!"inıcle bulıınan Madale
na ka lesiıne yaklll§mışta'. 

lrugiliz kuı"Vetlerinin geniş öl
çüd-e ibir loıskaç hareketi yaptılk· 
laırı anlaşıl:ınaktadır. 

Bu ·hayvancıkların ıbaş'na be
ıa kesilen bu küı;ük hc"iarılar, 
•bilm;yorlar ki kurlıanları olan 
m'ni mini kuşlar ziraate ne ka
dar faydalıdır. ~l'C'ket ki kuş
baıJık, !bugün düne r~bdlf' de
vede kulaktır. Eskiden !bu 1TI{'V' 

simde İstaıtlıul kırlarında tutu
lup kafeslere d-Oldurulan \'e hat
ta dişileri ve ileride iyi ö:m e
ceği anııaşılanlar kırdakiler he
men oracıkta pilavkı;n yapılır

dı. O zamanlar Yunan ,.e İtal
yan adalarınd<ı bu mev:<·mde 

l 
ibura)'"' kay1klar1a <i«'~şeLh 
ökseciler ve Y€Illioş iskele
sinde satılan bu deh'j€Llı ökse
ler yetişmiyormuş g)tıi üste ilk 
hu işde altmı~, yetnıi<ş kuşu bir
den, cnsel'yen !>iiyük ağlar ·kul 
lanılmiı,. 

Bugün ortada ökse ve ağ ol
madığı g>hi o eSki ve pek yaman 
k~aziık hevesi de pek k•Jma
dıtJ için bugünün kuşfar> e~ki 
zamanları..n kuşlıırına n!~!>ctie 

çok '!ımbtiyardıdar, 

Osman Cemal Kaygılı 

Ticaret ofisi 

Şehrimize 25 tane 
otobüs getirtti 

Ti!caret oıfsi İsı.'('çlen 2.5 kam
yon g:etirtın;ştir. Gümrü krc ge 
len bu kaınıyonlar u{&k tad 1.fıt 
Jle otobüs haline getirilec<'k ve 

şe'hi:rde çaılştırılocaktır B&yle
We §C'ltirde nakil vasıtası l

kntısı hafifletilmiş ol~cakt<r. 
Belediye, bu otdbüsler'n mun 

tazam bir tı:.ri.fe He çalşmaları
nı temin edecektir. Bu 2:5 olabı.i 
sün 250 tane ı.astlği de v:ardır, 

Otobüs1ere icll:p eden benz'n de 
verilecek-tir. Ticaret uf isi, ge
tirl<!ceği kamyon - otdb" ~ 
dini 100 e \blağ edc~eklir 

ASETiLOPiRiN MEŞ 'ET 
Grip • Nezle • Baş ve Diş aj'r~!~n 

SOOUK. ALGINLIGINA KARŞI TFSiRl KAT'IDIR. 
2 lik zard' ve 20 J>k tfiıpleN her eczaıııeden arayım2. 

Devlet Denizyolları işletme Uumum 
Müdürfüğünden : 

İıclaremizd'en tdı:<ıüt, dul ve ye.tim maaşı •·"41 dıı. son d<:ia E>'.'mlk ka.me
leri verilıen aile re!slcıinln ~ kıt'a fot:()ğrııf_OOırilc veı~ ol~L.lkı.~·rı ~y.arı~ 
oa'!I11!'1 .. ro.oe beslrmc~ mecbur ol...,,.k göc-t.crd\!<:,<eri efra<h. al~e.;ı nw;ı.• 

1 
IYı:ıv~ 

eü>ıdafl>!3'r>lc bir!i'tl<te bır z;ırl iç;ooc 13/11/ifU ~ k.;>dar Z.."'1.e« no.ı-
dii.rlüğün<' 1.<-slhın efıme~rl ilôn olumı.r. (1376) 

Makine ve terzi ustası 
İmtifrıanla Sivas sanayi !.&bur una spesyal ve düz makinelerde 

anlar bir makine ustıosı ve iki t~ ni ustası t~yin olunacaktır. Bun
ların aylık ücreti yüzer li<adır. I mtüıan:.ar Istan'bulda· v~ An~ar~
da yapılır. Taliplerin Milli Müdafaa Vekaleti Levazım "i~" daı-

. . hal bo · le ·1e murac•<ıt-re re;sliğine b:rer dilekçe ve ıyı ve nseJ"VJS n 
tarı. (1387 1375) 

Üsküdar As. Ş. Başkanhğından 
Sılbemiz yedek sılbay defterin.de kayıtlı bulunan emE>kli v_e 

ye<:kk su.b2.yların ik~r kıta vesika futıoğraflarının al.mma,:,ına !u
zum görülmüş olduğun<l;ın şıı!be ntize mensup eın<!>klı ve yedek 
sulbayların ik~r kıta rotoğı:aflar mı bizzat vey.a bi'.vasıta tez elden 
sU!ıeye gct'runeleri ve fl()toğı-aflar ının arka;;ma da ~ayıtlı ~lundu: 
ğu defler sıra ııumarasile sınıfla rırun vazmafal'l luzuınu ılan olu 

(1637 - 1235) nur. 



SAYFA. - ' 

L lstanbul Levazım A ınirliQinden verilen Askeri Kıtaat ilanları 
~"!iıdaki merndın pazarlıkla eksiltmel<.>ri h..zalaııııda ya.zıh gün, saat ve mahallerdeki a.si;eri sa

tın aJn.a kC>ID syonl.ı.rın<la ) a'plla" aktıı, Ta i;plerin bellı \'iikJtlcrd~ :ııt oldu.iiu komisyo:ılarda bul~·:ır 
nıa .: . -

Cİn~i 

K .. r~tı~ en 
S ~> .. eti 
S.ı; .- e~ 

t'dırıı. 
l'rasct. 
l~nns-ı.>i, 

l\fiktarı 

Kil<> 
3,000 

45,00-0 
33,000 

J00,000 
00,000 
90.000 

Tutacı 

Lıra 

9,'..>0IJ 
45,00(} 
38,000 
7,800 

J:l,500 
l .• ; un 

Tem matı 
Lira 

138(1 

6750 
5700 
1170 
1012,50) 

607,50) 

lhak gün, saat ve m'1t>alı. 

19/11, !142 
19 :t • 

19 • • 
2.3 • • 

10 
11,30 
12 
16 

Çanakkale. 
Çanakkale. 
Çanakkale. 
Gdi'bolu. 

18 • • 15,;ıo Rami TopÇ'l>lar. 
(1666) (13~) 

* cı.:~ )~ ıı .. v~ k pa·lı ı l'a f'k"' llrr4? il';?' hl,ai.i ı.·.ılı ya.nlı gll.n., ~3.3t \'l' 'T'.Sh~.ı.crd~ act..oc:i sat~ a.:
" . !Jıl!l .... a !i .pıL .. ca!i.ı!ı.r 1·a:ip!€-1"n k·.:ı1u1J \"{' .a ıt>: t tJ,._:t;f rr.ıktlip'a~, ı ı.h.ı,c .aa ~t·rıtxlıt.."Il b·r- s::ıat evı;('! 

ry n.ı 'tJuY.c,er•. 
M ·\ :ı Tt.ı':Jrı 'l't'•n ~3.11 İh~' f". gU.n, S3~:t ve ma•ht\ .i. 

Cns=--'~~~~~~~~~~---~K~~=·'-~~~~j~j~'"-~~---l~·~r~a~--~~~~~~~~--~~-

. ' 
~- nı.crn 

h. et• 
ı.;: '1lf t·l 

•Yt;.fl ( U lf" :A"~1;·u ~ 

"' 

t ~ı ('ti 

·.. 

'>. ı kt"Sli"l;C~i ve n• lı 

550.VOO 
450.0-0C 
:.~ 01>~ 

:a;,oco 
:ı~.000 

l~O,'!ı•tı) 

180.lOıl) 

60,;")t:l! 
lGO,COO 

6-0,000 
500,000 

1,000,000 
!12,000 

2,6~11.000 

49,:;oo 
ll.000 
18,0(IU 
13,5l'C 
65,0C-C 

ıs, r·:; 
~o,r.r.n ı 

10.::?.l!U) 

N.l!\10 

37,500 
70,000 
lj(j,:'.,(:'1 

* 

3712.SU 23/ llı 9 ıı ıs Am3<ya 
236:!.50 23/ll/M2 15 Amll"Y' 

1351>} 
JCıQ) ;?ö/IJ/9~2 15 s.i<t 
45CO lS/11 / 942 15 Sı:.rt 

19/ll/!>42 10 jneb-O!ı.ı 

40Hl 111111v42 17 c,•ı:ıooıı. 
1500 17/11/942 16 B. ÇCk.'ll~cP Akc<>bu.-

g:ıı ç:f.tliği 

2aı2 30/11 '942 14 ra;..:ıt. 

~250 30/l 1 /9 i:! 15 To!~t 
-t-ı:in 2.3/1 ı i942 ıs 11.'Jarıı~. 

(1578 - 1025) 

A~a •da y221lı ın<:vadm pa:zar !ıkla eksiltmelcrı tı Lalarmda yaıı lı ~ün, saat ve mahalJerdcki ;ıs
~: ri sat•n ~lma komi•yonlanııda yapılacakolır. Taliplerin beli; vakitlerde ait olduğ.u komisyonlarda 
bulunn.ıaları. 

C.nsl 

Eti.iv trn;ıri ... ~drt. 

Sai>uıı. 

S>gı et ka' urma•ı 
Kundura. Çnt 
Kı.:ru ot. 
Bucday ö';:ütulmrs.. 
Sığır eti. 
Lalıana. 
Pra~a. 
l ;panak. 

&ı er &ş K l ıı 'e İcra Me
llll.11 gu ..ın: 94.!ı22U 

At..\oıı sa~ ıl~' Kı.:r .ı:t\ Halide, K.~
m Sa.itJ M\.nup, A ... yı, \'ehbı Os-
n :A! ıyi!, Ali Num .. ;c ve S<.ıphayc-
n.~ .. •y...: 1 a~eyi l3.SiJ,. lt(Jarr.da bu
unan Bo~•Lt·çı Yl n...ıeöy Pa~ ye nı~ 

h3t: t' Kö)1başı ı"L.J.ha lc.inoıe 6 
:pı ~, 111 u:sac. :ı oı.ryuun •L-.... s1n~ 

.karar \'t':ı.!mııs oldub .... nı:kaı a!ıı<&. a.11.

ı .;:cya k:o~xı.;t:.rr 

c-;. ~ mi?nkulilrı c \salı: i~··r.U~· s ... 
s h!a:e I vı· yar,m n-a.: ;:-:-a rüıııle 

.t·Aı haı. f".'~ ır.ıa nı :.t_•,n;lüt a:ı

hıllian.e ı ~'YvCm a~a ön Cot.:pht."' her 
t.ür!u bın.a yapma;ıa elV\.'ri.şli :ııka 
\aıra.fı. sıt.11 + rdtn mut •ıJı?kfKJ ol ·p 
Bog;ıe..a .nıtL>f'Cı.t te\~,a.:id.t.~ \'3"rdı::" 

Mıt.atl•r ar~anı.n ta;.n~..ı satt~. 
M:.Juı.tr.t!l.r:ı ··:,.nıc-tı 14800 liratbr 
~-ı.c nı ~ :ılıb·ya qr.:r~ ~ l.-0-CC.."(.•K.:er ~~ 
h n kıyn:ıet r: '"' dço 7 .50 N -e-
tıocııc pey nk\-e-9nı '\"tya ınJ.W b!!' ban ... 
lk..lnın lt"n, ngt n.ı-kı~uo-.uw •bı-az et
ınclıcr şo.oı tt..r. İpot<-k. 5.lih:b! Rıt:ı.ca.ııc ... 
11 !"l.a d gı>r a. :.;r -ara:.ın hın:ruı;?e 

f arz il'W"ak. ha~k t~:p~ı r· ga:yrı. 
rncütu- tN,.e;-indi' i. ~J-.1·me. e-ptlt .ç~n 
ilJırı tat"Jıi:r.ı..kn O: .t b~r 15 ıiın zar
!ıır.da ev: &ı..,;.1 ın..ı.· ıl>ı:.t leı'lyle b :jJk,ue 
rr.ı::ımu.fliyc! ı zc nı.fi.racaa1. ctnıc.lcrl 

'<"P cG\'r. ~ı tak<Hrdoe haklan b... 
pu sıcHlcnylc.l sab.• o .. nıadlkça. s:ıtış 

btıtl.?\ımin payl~:ı::~lar!rl .... an ha:.r•ı; k·ı

J .-r. Muktll' = 11-1-943 pa
~:"1.t-ş gtir!ı E.Wlt 14 den 16 ya ika
<ı.1 S<n: l' Baş k:. .. ~b 'c ~i.t n~ ... 

J'l 1..ı,g~Jda brilal! i\:a:nwl'iyc <fU.!t't'

anet tı.zcat<. t::-. l:.:n Qak rrtıı l\nO. 
a: e o U11acdktır. Ardc muhJ.nın;ıen 

k )Wt l"fl "'er de ';5 ş-nııı bJlTa-::1-ğ! ı 
t .ocı de.> e"l çok ı:ı·ı. .. ıım to a h.ıdü 

kı k.a n ... ~ şattLe ıo g .. 1 ct:J:ın 
tı ı1ciı.t oluıaı~ü; ~1-1-9t.J ta .. ıı.nt' 
m - dif p ~ırmbe gı;uJ saat 14. tt>n 
lu ya ka011r ·t'!"';\ k.l n:ıc8't.•lr, l\lü
terak 1 '4 :ı:t h J. r~r:ı \ 20 se-

~ tal\ z i:>eJe:, tcl 1 ft.•yı· r nu.nu 
h'lle pul µa atH n ı~"'1.t 1i-)c ;,.Jt":·. 

Y, ar akr o· na.., tarih ,~ s:r.\t~ 

S<itı'~:t \ an ol!.ll?ur. (U'i39) 

.i. anbuı A&.ı'.ye 9 uncu hu"'uk 
h.oA , , · , n • : 421 564 

D: .:;,,ı Vnh·l ta: tı:ı.d~:ı. k;. AY-
S "Z.g'ln c eyh a n boşanrrı,'\ 

-vası.lJn t.:ce-sndc: l\t alıyh.:.nn1 

h :> s:y~-'- b r haya~ Urn.\'3 h._€ ... 
b c k:..t. .. b .. t.'n kı>nc.-. nae o.C\JgJ b'.ş.. 

şnl'"ı:?.dc .:.n :..,,1:nıas·na mt'bnl n €c!ı ni 
Lnunun 131 ne:! m~ddesi ınuc b:ı <"f' 

tm"atl'ar!'n ~;:i-;vrı.a!€rtn.3. ı-e :\!. n:C'ı)'
h ııın b.1· ::ırnı· rr:.G.dı.1'etle yen.ıicn C\"
.cnmoır:t.srnc ve rr. .. <ır:ti ır11ha~c
rn n kı;n.d":.:.r.ıe t· h:nı.:tre d:lr saclı• 
oıan &/ l0/942 toır hl .. kaıroın havı 
il suo.·f'lti M. aleyh:aıı1n 11.;,,aıa::;_a.tga. 

hının rr.-''Ç'!\-uJi.yEt'n~ rrctm· il5.n1 w
ı«ın~ rrahke.!T"ııe d'.vo:rbarr."!lC ta
~.k vf" ı~~:.ote i;ıe n - t;&r;tı;.r.in fc:-da
!r."ndan itl-b::ttn yl1'n" gl.'n 7.nt !•eıda 
~ ·z.;. <ia\":l ctl.r r ........ ~: ı:ı:<t.;. :32 hÜ;.;<
ın-On ke b' ko:t.'Yct cyı>re~ı:. 1ıcb;iğ 
nı.,.'kzrr :.. ka.ltn o ... utc Ü7.I e- il· n 

Miktarı 

Kilo 
T'lltarı 

L ra 
Tt.>minatı ihale gün, saat vr ırahali. 

8 
3,000 

50,000 
14,000 

2,0IJ0.000 
200,000 

125,000 
167,300 
200.0\JO 

2,500 
2,500 
2.500 
2,500 

L~ra 

15,000 
19.230 
22,500 

.375 
375 
375 
375 

13/11/942 
20 • 
23 > • 
23 it • 

24 • > 

16 • • 
13 • • 
25 • • 
25 • • 
25 • • 

* 

14. Yeşill<öy. 
11 DavuJpr.şa k !tjlru<t. 
15 Enurum. 
14 Eı-Lurum. 

14 Erzu~um. 

15 Uşak. 
15 Yassıv;ran 

15 ) 
15,30) 
16 ) Yaesn'lıran. 

1679 - 13($7 

Chiron ıılbrika;ı mamulatı !l3 9 modeli buyü~ ve tamamb:;ıcı 
b'r takım seyyar cerraıhi aliıt >andığı satın alır.aca.<tır Pazarlıkla 

eksi1tmesi 16/11/942 p<.ıZartesi gü nü sr.at il de Anka•oda M. M. 
V. 5 No. lu satın alma komisyon unda yrıpılacaktır. Tahm;n ·b<'deli 
3796 lira kat'i teminat: 559 lira 40 kuruştur. Tal>p'.crın oeıı· v•kitte 
komisyona gelmeieri. (16.10 - 1212) 

* 30 ka~m ccr.:ahi tılet pazarhk l~ı sr.tın ahnc.ı<·ukllr Tahmin be-
deli 8745 lir. 10 kuruş kat'i temi mtı 1312 liradır. İhak,s· Jfl/11/9-12 
çaçrça~m'ba giiııü saat 15 de .'\nk arada M. M. V. 5 No. lu s~tın ;,l
maı komhyonuııda yapılacaktır. Taliplerin bel'.: vakitte komisyo-

na gelmeleri. (1648 - 126 l) 

* Beher ,dosuna 1.50 kuru~ tahmin edilen 450 ila 500 ton saf tut-
ya satın alınaeaktır. İhale;i 18/11 /942 çar~ın IC·a günü saat l4 de 
Ankaxad:ı. M. M. \'. 2 No. lu sat1 n alma komisyonunda yapı';ıca.k
tır, Yaba.,cı memleht m-!ı oJu.p e!f İ.stal:>ui partiier hal.nde tcs
Lm edilecek ve ayrı ayrı taliple re de ihale edı'obilir. Kat'i tem'
natı 10,000 lirad•r. Taliplerin !>eli i \'ckiıte kom.syona geimeleri. 

(16C9 - 103~, 

* 50,000 liralık koyun veya 5'ğı ı eti pazaılık'.a rntın a'.naca<t 
Thalesi 21/11/942 cumarksi günü saat 11 ek- H.·lıc.oglu a;ke'İ ~·
tın alma komisyonunda yapılacaktır. lsteıı.l:lerın 7500 Jfra temi-
natlarile be"i vakitte komisyona gelmeleri. (1681 ~ 1369) 

* Be'herinc 120 kuruş fiyt t tah rnin .edilen lG0,<!00 adet saplı p 
yular başlığı ile bcher'ne 40 h: ruş tahmin ed·trn 50.0(lO adet ;n 
yular sapı pazarlı.k'.:ı satııı alı..:c aktr. İhale•i 25/11/942 çarsamb3 
günü sazt 1~ de Ankarada M. M. V. 3 N'o. lu satın alma komisyo
nunda yap:lacaklır. Ayrı ayn ta l!plere de ;hale ~<rlc·b''.:~. Yulra•n 
kat'i tcmim•tı 14.500 \'ra, yular s ı;pının kat'i teminatı 3000 lirad;r, 
Tal;p~er'n beli; ,·akitte kJmis::on a gelmeleri. (166,q - 1337) 

* Vcr;Jen f'yat p halı görültıı l 00 adet portat.;r : ~ .O"P bara ,a 
tckıı.:ır pazarlıkla ""'<siltmeye k onmıı~tur. Ke«f bede .. · 474.000 
lira ilk temir.atı 22.710 liradır. P azadı~la eks H.mesi 17/11/942 sa
lı günü s a'. 14 cle Ankarad:ı l\L M. V. 4 No. lu sat.ı ama k mis
yonundayapı!cal<tır Taliplerın b dli vakitte kumi~~ onuna gelme-
leri. • (1673 1338) 

* Kilosu 80 ku,u1tan 12.500 kilo c;: krdeksiz kuru üzüm. K;Jos;ı 
160 kum~!~n 6000 k'.lo bu'.ama. Kikısu 25 kuruştrn 10,f.OO k.lo ı,;
panak pazarhkla f~lın altnacaktı r. Tı.lipler:n !<•minal'.arılc 17/11/ 
9~2 günü sa. t 16 da Yalovarla askeri satııı alma komisyonuna g<''.-
meleri. (1685 - 1373) 

* A<ağıda yazılı mtvadın pazar Jı.kla cks'ltmeleri h'zahrında y::.-
zılı gün YP. saat'erde Çorluda ask eri satın alma komisyonunda y;:
pıl.acakt·r T Jiplcr:rı belli vakitte komisyona gelmeleri 

Cinsi Miktarı Teminatı İlıal gücr,ii n• 
kilo Lira saati 

Çavdar saoı. 50.000. 300 1/12/942 14 
Ay çiçeği yağı. 300() 450 l /12/942 15 

(1673 - 13661 

* 50 ton tutya rr.üi€ahh·l rıam ve hesabına aç1k eksil'.mt·Y<' 'k<ın-
muştur. lhale•i 20/11/942 cuma günü saat 15 de Anka.. ada M. M. V. 
2 No.lu satın alma komisynm~da ) apılacalııhr. Tl!'hmin bedelı 34.500 
lira iJok teminatı 5175 liradır. Tali pler:n lbelll vakitte komiGyona 
gelmeleri. (158-0) (!0'27) 

11C.DAM ı:ı KINct'IT.Şll N - l 

ııaema işleri 
Türk Anonim Şirketi 

İda,ıı, Meclisinden. 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma' 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün ağrılarınızı derhal keser 

icabında günde 3 kaşe ahnabilir. 

~d.:-e:.ı\•lZ.'ıt ht"?.X-d;;,",ar ıııınuuıl he. 
y(.ıti L-·t r1.<i1 a<li ~iılE:t~e 30 İ..; nc;te~ 
11n 9-12 tarif~1e rı.c:ıtJııya..'1 P.llztırtE"fii 

günu ~; ~t 15,30da ~ıı·.ıte: -r,t;c;) me.1.it'll 
o.~.u Be) ;,~!cncia Y •;: J sıı k~ta 15 
nı.ı~ne.:.ıQıı d.a4n-edr OC:ı:redi:ed<t.t. 

İc;tiın:ı;t ışı;riK ecıE:01:k Jı.:::.-sed~r: .... ~ıı. 
ıua ~ ... o1.ch4)<ln 1-ns:~ t-ı•nıeUer:nıt Oç4 
tirna. tar .hJnden bi.:- ~ita (•t·,-eJ Bt'.>·
oğlundı.ı Yı·şil .sok~'.'ta 15 No: lu dnı. 
4"-Eye t.evd. edcı.·oii mlti:abıJ nd{' rr.a ..... 
b~ı.ı. aln:-a.::ae. ı rK:.a o. cı.rılAıt'. 

Ruznaı:rH1 fü.ı:ak.ePC6. 

1 - İdar'E! M 'is~ ve mti!'ruktp ra-
porlcu·ının okumnası \'e tJ·.-ı.d. -i, 

2 - l, EyltıJ, 1941 t1a 31. Agt'~. 
1942 hı•:...ıp yt:Juıa ait b;lftaı;o kar Yıl! 
.ıa.rar ru.. abwwı ctlu.ınnl3t:fı ve tL~kt.. 

•• 
Ortülük 
Enkazı 

Muşamba 
Satılacak 

Devlet Limanları İşletme Um um lllüdürlül;<iindcn: 
Tamcm<.>n eskimış ve kullanıl maz bır hale !:<'jn-i'j tullminen 

(6000) kilo miktarında buLunan (200) adet örtülillı< mu~ard:ıa satı
lacaktır. 

Ta1plerin tekli!lcrini niB:ıa,yet 17/11/9-1~ salı glinii ak:;amına k~-
dar Lcva21111 Müdürlüğüne tcvdj etmeleri 1304 

fnhisarlar Umum Müdürlüğünden 

Nümunc \'e şartn ımc<;i muci hince 10.0.00 adet b:ra saııd1ğı 
nıüteaJıılıit nam ve hesalbına paz rlı<Ja mfrbayaa ed'lecektir. 

P=rlık 17/11/9-i:l salı günü saaL 1030 da İnhisarlar K:iliataş 
merkez "".tın a!ma kom~;yonund n yapı\,,aktır. Ta:..pler:n ayni gün 
ve saatte' nı<:rkez kom:syonunda hazır buh.inma:ar~ lüiun1u iliın 

olunur. 

Sa!ıibi: E. 1 Z 7. r '!'. Neşriyat 
11ssıldığı }er: .Soı. 

Direktöıii: Ce1·clet Karabil~in 

Telgraf• J\fatbaosı 

0.-1~ı r AJJi.ye a;ri.ncı hu:h'Uk. ha-
k-.ırm!•i1":1('!('n: (942187 t 

bf~~-bul Bel.<'dıl • Vdti:ı.; Avulrat 
!\ :'-"Ci n K·a.v· rt taı~..;t:.."ldan Kar1c.ıl 
sog.ıa1 1 c:ııclde& 55 Nu:rrr.\radıa. ~ 

tJ Akt;oı:'T.< r aıl.eyh ,• aıt.;tğı 1441 lora 
ıı Xl ··ı.1~ ı.ı;ac-ak ıJıavo:1DJfY.1n .C'l'Q kı

irr.:rn"-• ... ta ,,!.an ta.1ııkıdta1ı Sl'r'obtnda; 

ıı .Kit:::.<• •· lı'1)·•,.ı1° ıc::,~fııhızı:ın ır.eç-
hu1ı_\ ı·l.tk: bJnaıPtı t u:~ı \r~• i1'.nm 
l<'~l g ı.:O. ;c::ı QO;\·e-1 y·ı·yıe l~t:r.nıen m.aJı

'kı fl•'-'JC gc.•!ını<"1 g cınct;~ gıy;ııbcn tab 
.<ık,.··:.,,<• ö(;\ TI rı.u n~""ln& ve t.aıtı.1ci

kaL~.ı 1 '12/g..,,? S0ı.11L 10,30 a t.alıDtt-
1W' k r ... - 4 r t"{~r :ını ~ olri.uğuockm nıe.ı... 

klır gtı:ııdıı:· 1'f'i~)~roia VC")'<l ıkanuınJ: 
tı.ı.- vt,kıl gürJ&ı•ıeyıffi tıııkd:rdc hu-

t!G< u"'.ı!ü :ın:ıh.ık....-ııı ~er: ka.n.unım 
4-0J iınıc' ma~!l.:ı.e tı vf.~ taıtcı

bi..t~ j.!.·vqbfıı c:lr\ .'lJn ohmaeııvı tı b
lı:~ yt":'o? e- k.;ı.İ;rr o1m.aft( üı.pre ilıôn 
o ;uınrı.· (j':' 4 J 

3 - ldaı·o M.r•c}W;' ve• ~·.:.»t-'oı.oı 
ibrasr . 

FİLİMCİLİK 
Türk Anonim Şirketi 

Fi TAŞ 
İduı« Meclisinden: 

Ş.ı•:.eti.,ıh,,oı hi>e(.darlar umumi be 
)"\llı lt;tın.eı a.d:.1 suret.ı.e 30 ji(nt..,W. .. -
:rm. ~42 tQTı~wıe r tlı.yaın P.ızc.ı:.1f't>ı 

Jl"'liırıU saat 15 el<!- ı;:. ~ o.tim L"n.. n .:rlc~.ı;. 
oları Be-ycığltı!lUa YPş .. 1 sd-c/<ta l~ 
!Jurıın:a.lı dı-t'Cdıı1 aı;o-ıed1'.{..:.'.l.'i.':::r 
Iç-tim;;.ı .11§1.:ı'llk cd..toı.*. h:-:tst dat·:~rın 
ma i\: 0J.Uutrl.ar1 hıe.,e 9l"J>(ııle~ ~,.,, •<'

tiıno. lar,hınden b•::- h.'.itta f\'\·e! B-l
cğlwııd:a Yt•.şıl m:r~'..,;.t.a 15 Nv; lu d · -
ttyr t;ı~vru t...OOı'C.k: ml~kab .?:1d.::'. m~t;.

buz :ıJın~a '"z.t·l r"icJ o:ııno .. ·. 
RLıznanıı· l\Juzaıit~:·ı•s.i. 

l - İd. ·re Mcc.is1 "~ ıliu.t .... ıp ra
porlcırmın okun•naq \'e t.3·:-vJ',ı;;. 

2 - 1, FurflıJ, l9ll ı!,1 31. Ağuii06, 
1942 hı-1>.a.p yı1.h .. ı.~ a:t b::anc; ı.-t .: \11' 

z.~rar hi:'fabın:n oktr.rn:ı \'f t· ti!: . 
3 -- jdDı!:e l\f •e!i..:· ,., m~i!""·'dh:!l 

ibratı. 
4 - id.~:re rr~tcir-,ı a7_5,l k,aı mırı aıl.

tıy~ ıb~c:ı~ ıt' rt':>!rl yen: Jıkı aza ... 
~.ııab,, 

---- -
Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 28 1. nci T esrin 1942 Vaziyeti 

1 

1 

1 

A k t 1 f 
ltao•: 

Altın: S.li Kiletram 74 (jl6,4'i5 
Banknot .....•...•.•..•.....•.•. 

uı.ı.ııır. ...................... . 
Dahildeki Mubohirltr: 

Til rk Lırıaı ... . ............... . 

Hari~tcki Mııiıa~itlN: 

AJbr. Sati Kiloıram 2H_!JJJ.,450 
A .1m• tıhvili kabil ıtrbeıi dövlı.ler. 
U ll,e,. dOv izler ,e. Brrclu 11.llrinıı .. . 
llakı!Feleri ... • ............. ... .. .. . 

Uuine Tah>illeri: 

Dtruhte ocllleıı tYTolu nakdl7e 
kıtrııhlı .................... ··· 
Kanunun 1 - 8 1nct maddtl•rlne 
te vfilı:•n hulnf' tarst~o.dan Ylkl 
l<dlyıt . .. . ... . .. .. ............ . 

·Suıedd Cüzdanı: 

Tı~ı~ Senet:er 

t;:ııı;bam ve 1ah vtliıt C'lit:danı~ 

(De:ruht-e edıler: evrsı1n n&k· 
A - (di)'tnın kertılıit e1ıham l'f' 
t1hv11't (itib•rl .t ı7metle) ....... . 
il - Serbest eıbam vt tll!ıvll~t ..... . 

Avaıular: 

Alım vf' rlöviz. Uze:-Jne ıvan.a .... .... . 
Tahvilat üıerlne avıuıB- -·· ........ . 
Haıiney .. kısa vıtaelı avana ... ..... . 
Hazıne1~ 38~0 No. lu Kanuna ı:öre 
•cı hm altın kar,ı lılı • •aıu: . .• •.• • .. 

Hi5'tdular 
Muhtelif 

104 951 043,09 
9,7-06.4~8.50 
ı56.124.3" 

5,111237~84 

~0.670,486,60 

43 .. ı84.i08,~2 

ıoX,i48.563-
24,305.>ffi2 

399.24G. 154.99 

45,()79.339 93 • 
10,öllt.H3,U 

1127.95 
6 262.641 ,85 

~Şll.003,0t"1.-

LiıtA 

IH.815 6<!5.92 

5.111,237,81 

69.455.1 85,21 

J 34, 4.43, 101,-

~S,5S5.783,17 

Z56.263,769,30 
4.500.0jK\ 

1l .305.9!l0.4ı 

YrKON ı .G70.~2G 83a,3! 

p • • 
Senuayr. 
İhtıyat Akçeel:' 

1 f 

Adt "e trvkaiide ... • ............ ·-
Huı-ua1 ... . ........................ . 

Tedoülıleki B-nkn11tları: 
Deruhte edilen evrakı nak.dJ7e ...... 
Xarıunuı:ı 1 ~ il inci m•ddelerlne 
tevf~k :uı b.uine 1.arahndırı vW 
t~diyat ............................. . 
D~nıhte ec:Uleon nrakı nalt:dl7• 
~ki:'."'hl ............ .............. . 

:ıtarıılıtı tamamen ,!ltın olanll 
lllveten ~aville n"'8lıen ........ . 
Reeüont mu.bul!! lllvelon --
'fille va.edilftl .. ... ... ... .. ....... 
Hazlneye ;ıoaptıa.n olhrı k•rtılıklı ov.,,. mukablli 310% No. lı l<aııuıı. 

lrlUC'~bince 1Jlveten tedlYille l'I ... 
«ilen .......................... -~ 

MEVDUAT 
TOrtt Llrııt ... .. ... ••. . ....... .. . 
Altın : Sırt ltllorrt.m 877,422 
SMO No. ),- kanuna fllre Hız!Jle,.e 
a\'.'ılan ."JV':"\Jl5 mtıkabili te\."'di olu
nan ılbnlar. 
Sa<ı Jt!loıram 55,541,930 

Dödz TaahhU•ti: 
Altın;. tahvill lı:~b!l d6vUı:1er ........ . 
D1J'tr dflviz.ler ve alaeaklı JOJrtnı 

bslı: ivf"ltri ............... · ••• ••• •·• 
Muhı~nt • 

Lira 

9,412.135.73 
_ _ 6.~,oetr:= 

IM!,H8.~3,-

24.305.462.-

134,4tS1 JOJ 1-

45.000,0ÔO,-

288 ,500,000..--

2J 8.800.000.-

108,575.005.29 
l,234,164,05 

78 ı24.167 90 

25.4R4.5~1.8!J 

~..,..,..__ 
YekOn 

ı.lıı" 
15 000.000~ 

ıs.-ıı2,13ı;.13 , 

~"'·"'·~ 
109.809.259,. 

78
1
124,167.90, 

25,48.ı,;31,ao 
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J.070.726.R38,34 

1 , __ 1 Temm1'z 1938 1ariiıinılen itilıana iakol ·, haddi " ' Alını 6uria9 ~,...,. 'Jl:ı S 

1 
Tomruklardan mı.Jıte!rr Çcpla rda kerG.<:e imalı ~in )Oli veya

hut az koullanılmış lı.tar tr.Jfroı (katra~) satııı alınacaktır. L(j):o-
1 rr.obiili vcya:r.ıu·t. n1otör:ü oı: J!~c~c ğ~ g °Ji n1Cı:.'Örsilı~ c-lar~Jk. yalnJZ 
teıgç.dı da o]~jilir. E~.nJL· u~l 1,<;..'\'l n1akin~'ı::j oll?\p da .satma~ isti)'C51-

krin Ankara v~ya l>tc.ııouid:tkı 11!. 111. V. s~t.n alrr.a kon'\ "'·onlarına 
müracaat etmeleri. 1565 - 985 

* 397,124 !ıra 85 k.urı.~ kC)if bedelli KC~Ulk Yoz.ı;atta \'C Kırık-
hult-de 21 ç.ft ev ve üç pavyon in ~ası kapalı zarfla eksiltmeye •kon
rr.u;:ur. İhülesi 26/JJ/942 P<"q<m be günii 'aat 16 da Arkarada 

1 

:il. !11 V. 4 No.lu s;ıtın alma kom.s,oııu:ıda yapı:aca;;tı .. İlk tem•
natı 19,634 !· ra 99 t~ı: ı.:., ...... Tr:l"p lcrin k~ nuni \t:Si~alarıle teklif 

1 

mektupların ı;.!ıalc •aatindım b.ıı· saaL "''el kem S\O•ıa ,·ermeleri. 
1624 - 1206 

1 * 1 3.0 ton ıkqı·~n veya s.ğ.r etı kapalı zaı1la ~:<s itmeye k•rnmu§-
ı tur !halesi 25/Jlj942 Çurşaır.ha gü·ı:ü s~at 15 de S::ıt ~•keri satın 

alma kom!ı;yonunda ya;ıılı.caku. Koyu!l etinin tahmin bedeli 18,000 
hrs ilk teır.ı natı 13~0 lira. Sığır eti niı, talım:n 'bedeli 13,500 lira il'k 
terr.lnatı 1012 lira 5U kur~7tl.i>I'. Ta lipier.n k~~..:ni vesl'.<alar:tc teklif 
nıekt·U'P1au-rnı iıhale saat.intıtn b!r f:~ut €\\-.?l -k.Hr.i .. ;.· ·ırı~ \'.e:-rr.eleri 

(1590 - 10-W) 

* A$hrİ i;ht\yaı; i~in her ci116 iaşe maddeleri bergün pazarlıkla 
l .satın al;=:ıac<l'!\.t.r. Ell,..rjnde rr.alı ol nnl.;::ın ı·e satmak istiyenlecin 

------·------·-----

l.~~I 
13/!l/1942 Cl'lllA 

7 ,30 P;:-og r~ ,.-e mf.nl. saoa. t o.yan. 
7,40 A.j<.ınıs habr fıeri. 

12,:ıo P:og:.cr.,r. ve me..'11. ,ş_a31. aıyaf\t. 
12,33 .. itı7.4t: K:- .ıc;~'.r p!"Ot::"an1. 
12,45 Aj.•ns h.::.!rerl4•ri . 
18,0J P~"'i;'rom vr n~f:n• ~;_:,~t ayarı. 

18,0J )I ilk: F ... , hl yet, 

20115 R o.yo g .. ~ t!! ·i, 
20,<tS M~'k• 

21 100 Konuşına (F.\':n a:.ı). 

21,15 TEn~~. 

?." ') 11'f.iz.\k: 
Ya:ır.ki p~oıe c..111 ve k~n~ı:. 

DEVIUTIİLEC'EI{ İHTiRA BECATI 
«Mny· -e c:WJ!:ı t.u_vu d~iıK.·~:-:~ı 

TIQİıtı l •ıq',,Y- erc.~a.ri s-u~ .met" , ')-
d1na. m~ih lS U<:'Ja \"e c h"n:J. hci.~ 
dakı iıhti-ra ıt;in i:.t: :s&t vc~aı:~:r.c "n 

almrm)(; olan 5 i1kt,.., ::ln J9:it:ı t ... 1 •"(' 

2632 No. lu :i.hl~rn l>i r:l'Ll':n n iht;\ o. 
ctı~:ğ\ ht.lH.k b:.t ke;ıe b·~,, ına dı·

-ı: :ıt- \"l.'ystJ.· :cadı 'l'[ıı·k.y ,.M' 'Yı~oevkn 

11' 'e Gl::oy:.ıa•< ""11: satıhıye~ \'C ·ı t·eı:_·Jr 

Lı. k 1'.f f·d~l':T.€ıkle c.Jff,:..k'.•3. bu hUY.ıG'.l 
:t.ı.z'.a ırı .ün.'loJ.t e<t:rmıek i,ıeyc nll'rin 
Ga' ' d ,\.c' .... h=t':l ; · ...... k"'' 1 --3 
No. Jı mu:":.ca t. ''Y ·•'!"'E e ı ilAn 
ôh.i •• 

============..::...-=--=-
Sahıbi: E. 1 Z Z ET. l\ oş:., •• 
DirektOrü: Cevd~c i(arab ıt,:ııı. 

Basıldıe-ı 'Vrr: •Son 1e:l,1!r'l!• 

Harbiyl'de Yedek Suba~· oıku1unda satın alma komisyonuna ır.üra· 
caatlcri. 1576 - 1023 

* 4-0 lon 15hana, 40 ton ıspanak, 50 ton p:•asa k<'Palı zarfla eksilt 
mc~e konmuştur. }ha~esi 30/11/9 42 salı günü sa.at }() da Samaun 
A;;keri salın alma komisynnuııda yapılacaktır. Hepsin'ıı. tahmin 
becieL 20,000 1ra ı!.k teminatı 155 7 lira 50 kur~tur. Ta'.,'p!erin h· 
nu1'i ves•ka:ar:le teki f mektu;pla rını i.halc saatindm bir saat evvel 
lıonıısyona vermeleri. (1680 - 1361!) 

HASAN FISTIK ÖZÜ Y AGI 
/,aafı unıwnı vıorem ve lı;aıısızlıkta veren yegane kuvvet ve rıda byoağıdır. Birinci \'e ikinci veremleri lı.anyetle i~i eder. l)liha)ı tn)•id eder. Balık\ağmdan ve biitün muknvi il~l.ar4on ve bütün :zulaııı

rtilıarile ee. uncin w yatıbı. B~ lıilo6ıı ..n kilo halU.)ağma nıuaıli:dir. Bir kilo içen ıııut!aka ltiHQ uw.•u .,,...,~ ~e•Jll., •Jl'l ~v'l posu "• 61•.l>el ri. 


