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Dakarın MDttefiklere 
Teslimi için 

MDzakere Yapılacak 

OÇ FRANSA
DAN OÇO 

lsti!\bal ne olabi"r ? 

Darlan - Degol - Peten 
Fran.alarından ı/ıerbiri
nin ayrı ayrı darama i•
tikbal için ' neler hazırlı
yor? •• 

Yazan: Ş0KR0 AHMED 

Ş
imali Ahikamn işgali ha
disesi bir taraftan Libya 
ve Tunus muharebeleri 

He bir arada cereynu ederken 
Fransan·n siyasi durumu da muh
tefü bölüntü vaziyetlerinı ortaya 
çık.-mıştsr. ' 
Sekiabıd İngiliz ordusunun karşı· 

sındaRomel ordusunun 'a.ziyeti pek 
vaitli değı1dir. Biııgazi dahi teh· 
dit altına girmiftir. Birinci lngi· 
liz ordusu ise iki yoldan Tunusu 
kltşatmaktadrr ve Mhveı· burada da 
mücadeleyi kendi lehYr.e başarıya 
götürecek durumda değildir. Bu
nun sebepleri arasında. hiç şüp
hesiz muvasala ve ikmal bak mın
daiı iki taraf vniyet!n'n biribiri
ne uymamasıdır. Maahaza, henüz 
mücadele ve muharebe devam 
halindedir. Şimali .Afrikanm baş
tanbqa tem'zlenmesi daha bir 
hayli zamana, emek sarfma bağ· 
lıdır. 

Harp halt bu durumda liken 
1'~ansanın ve İspanyanın vaziyeti 
nezaket kesbetmiıtir. 
İspanyada um\Uld vı• bmi se

ferberlikten bahsolunmaMad..r. 
Hiç şüphesiz bu seferberlitin he
deti tarafsızlık muhafazasından 
ibaret olmalıdır. İspanyanın Al
manlarla veya müttef;klerle be· 
raber harbe girmesi şimdiki hal· 
de beklenemez. Yahut da henüz 
bu safha gelip çatmamı§tır. Bina· 
enaleyh, bugtin için İspanyayı mü
sellah bir tarafsızlık §U'tı içinde 
bulundu.rmak General Frankonun 
birinci hedefini teşkil etmekte ol
malıdır. Ancak, ikinci cP.phe açl
ması tehlikesi karşısındae ispanya
nın Almanyadan bazı t.-klifler ve 
bu arada fi li bir askeri ittifak 
teklifi alması da bugünlerde bek· 
leaebilir. İapanya bunu kabul et
mezse Hlki de Almuya tarafın
dan kıt'anın mfldafaası ~Ufttİ 
iler:ye sllrlUmek prti!e baa sev
kulıceyşi noldalann l11aline te
vessül olunabilir. Maahaza, bü
tün bunları yakın bir zaaman me
~i ~ydınlatacaktJI'. 

Framalllll vuiyet'nl' gelince, 
Fransız btlttlnlüiil hakiki bir sar
UDtı ve taribi.Din haikaten karan· 
l k bir dew·m yqa.nıaktadır. Her· 
19y:n baflllda Franıu milli var· 
lığı bqtin Franın vat&.nı ve İm· 
paratorlutu ile birlikte muhtelif 
bölüntülere apaDUfl.r. 
Şimdi gözönünde }Warepl Pe· 

ten, Amiral Darlan, General dö 
Gol Fransası gibi üç Fransa var
dır. tl'çü de biribirine muhal'f ve 
mutezad haldedir. Gal.p bir ihti
mal ile Afrikanm tasfi~ ui ameli
yesi bittikten llODJ'a Darlan - dö 
Gol- Fransalan bir tes\ iye bağlan
twna nğrat.lacaktır. 1-'akat, Ma· 
repl Peten FransaslJllD ve bu j 

(Dev&m1 4 tloeU NhifMe) 

Loırdra, 18 (A.A.) - Ncvyork 
rndyıosu dünkü yayımında, birin
ci İng'liz ordusunun ileri 'birlik· 
}erinin 'l'unus 11.)prı<:ıkılarrndakıi Al 
ırnan ve İtalyan kıtalariyle tema
sa geldiklerini bil!Clhıni.şt'r. 

Amerikan mOt.Örlü piyadesi ha 
reket!ere iştirak etmekted'r. Tu
nus a!lkeri h::va alanı için yapılan 
çarpışmada İnıgili~ :paraşüıtçüleri 
k ullı.ı1mıştır. 

Ne.vy(.' k. radyosu, Tunusda.3ti 
ça~pı.şma'ıarın .şimdilik, str<Etej'k 
limanlarla hava alanlarının ?Japtı 
islerine inhisar ettiğ'.11i ·ıave ey
ı;mektedir. Malta ıt<lasmda üsle
ri bulunan İngiLiz uçaktan bu 
taarruzlara ;yi şekilde iştirak et
mekte ve İngiliz deniz ku;vvetleri 
de lbütün balı Akdeniz yıollıaır:ına 
htik:m 'bulunmakta.dır. 

D.N.8. ye göre 
Berlin, 18 A.A.) - D.N.B. ajansı 

dünkü resmi askeri tebl ğ hakkın
da şµ malUmatı almıştır: 

Alman - İtalyan kıt'alarının 
Tunus topraklarına çıkarılışı, •ıu
nus·un elde bulundurulmasının 
!batı Akdenirzle doğu arasındaki 
dar geçidin kontrolünü temin ba
.son kumandasındaki kuvvetlerin 
des:ic sendelemektcdir. Tuka't br;ı.y 

(Devamı 4 üncü. sayfada) 

Şimali Afrikaya. indirilen Aınerik an paraşütçüleri, nakliye uçakları 
~e motörlii nakil vasıtaları 

_ 8 inci Ordu Bin gazi~ 
Limanına Yaklaştı 

Gt Aleksander "Düşman sendele
miştir, baygın düşünceye kadar mu· 
harebe kazanılmış sayılmaz!,, diyor 

Kuhire, 18 (A.A.) - Orta şark 
İngiliz kuvvetleri müşterek teb
liği: 

~n ·fi lb.ir cephe üzerinde dü;r 
manı takip eden sekizinci ordu 
ku' vdleri dün Bıngaziye 112 ~:
lometreden az b'r mesafeye ka
ar . ak~ J~ u.u ) rdu. 
16 - 17 Sonteşr'n gecesi kı~ ... lı

t'fad-an uçan bomlba uçalclarımız 
(Devamı 4 uncü sayfa.da) 

Garib bir hidise 

1nui1 iz Hindistan naz lf rn rn Orta Şark lnailiz kuvvetleri~ 
oğlu Berline giderek ,:utanıGeneralAI:=, 

radyoda milletine hitabetti; Moskovaya .göre 

- r Stokholm, 18 (A.A.) - Stenka B a z 1 A 1 m a n 
~ ~ ~k ~f i;iea l ~t~::~Eir:=::.~::..: 1 G e n e r a 11 e r ı· nın oğlu M.ster C-0n Emeri Berli- ~ 

• ne gelmiş ve Adlon otelinde 'bir 

S O V y e t l e r s 0 k ak oda tutmuştur. Con Emeri işgal 
altında bulunmıyan Fransada ---·---

muharel::.e}erİnİn oturuyordu. Almalnarl!ı işgali ü- iktidar ve sall· 
hiyetin ke dile· 
rine tevdiinl 
istiyor armıt 

01 d uğun u !Öyliyor (Devamı 4 iincii sayfada) 
1 

Piyasaya sahte 1 -Stalingratta durum 
Ruslar lehinde 

Moslrova, 18 (A.A.) - Alman 
tank kütleler.le piyadf' grupları 
Stalingrad'da yeni bir ilerleyiş 
yapmışlarsa da, bu ha!"eket ken
dilerine 1.000 Alınan asker.nin 
ölümüne malolmuştur. 

Orta Kafkasy ada,· Sovyet kuv
vetlerinin N alç ık istikr.met:nde 
yaptıkları d:>ukı yüzünden Mihver 
kıt'aları stratejik b.r mağlUbi.yete 
uğranuşlarclu-. 
~nupta A.Lnıanlar, stratej k ö

nemde Volkov §ehrille kaI'§l yap
tıkları altı mükert'er taarruzda 
3,000 kişıye yakın telefat vermiş
lerse de, sonra takvıye kıt'aları 
almJşlar ve n .hayet yeeinci taar
ruzda şehk mahallelerine girebil
mişlerdir. Halen burada, çok şid
detlı ~kak muıharebel(ri yapıl

maktadır. 
Sovyet tebliğin~ ek 

Mooırov 18 {A.A ) - So\'y t og c 
tE'(b ek • 

Stal re 
Sovy 

kinin sürenler ! - ) Bir imalathane kuran 
Bu gurubun askeri 
lir diktatörlük ku· 
rulmasını istediğJ . iki kişi yakalandı 

Yaptıkları mühim miktarda sahte 
kininleri piyasaya siirtlülr.leri an-

laş•lan ve dün yakalanan 
Dimitridis ve VMil 

[YUJaı Z nci ıahifech] 

sanılıyor 

~1osk0'\'a, 18 (A.A.) - Reuter: • 
S tl<lholm·an gel~n v-0 Mosıkovada 

a ınan b r he.bere göre, bqlarmda m&
t'C(lal von Liet bulunan Alman eene
ral crimicn mfi:ııekkl"p bır grup, iktidar 
'\'-O ısnlıllızye'l t:rln tamamen alman gc. 
ncr· llcrlnc t krar tevdit ve Hıtler ta
raı!m:ian ~. dilen \on BraUÇJÇ, von 
Lc-ep 1 ~ diğer mtiıchıımıs generallerin 

b donnwh, ı Uy;!~ lman 
k r. arılığın n LY'(!n llıhı ve 
1 t aı da. "Jlmn ı esinde israr 

·tırr..dktccil ır:~e r. 

1GI. Franko diyor ki 
B.u tedbir, ispanyanın bugünkü 

muharebe dışında 
kalmasını temin edecek 

Madrid, 18 (A.A.) - ~neral 
Franko tarafından neşredilen 

telb' "ğde şöyle demektedir: 
c'Nlu!hareıbenin bugünkü duru

mu, şimdiye kadı<.tt> sak 'n kalan 
çevreye dayanmakla ve İspanya 
ana yurdile müstenfleke ve hi
anay.c idarelerine her ıı<:anankin
dcn çok fazla yakınlaşmakla bazı 
takviye tedbirlerinin alıınm~ısı 

,gcrel:li kılmıştır. Bu tedbiııler, is 
panymnn bugünkü mu!harebe dı
şında Jtalmasını, istiklal ve ha
kimiyet.ini müdafaa etmesini te
m · n eyliyecektir.> 

İSPANYADA SEFERBERLİK 
Ncvyork, 18 (A.P .) - İspanya 

umumi seı~berlik cmrı venn=ş

tır. Sefcrlbe:rlik hareketlerine dün 
-bşala ı mıştır. Bunun, şimal Afri
kanı:r. müttefikler. tarafından iş

galini karşıılı<:mak maksad'yle İpe 
rık yarım adasının mihver kuv
vetJeJ";nin istilasına uğramaması 

icin almmı-ş bir tedb'r olıduğu tah 
min cdilm~r. 'Tu.ımamlayı<:ı res
mi mqlumatın olmaması yüzün
den müşaıhid!er, general Ander-

(Devamı 4 üncü sahifede) 
General Franko bir İspanyol 

askerine nişan takıyor 
~~~~--~----~-.----~-

Laval Fransada· 
diktat6rl0k kurdu 

--~---------.. -----------
Mareşal Pe.ten, Bütün salahiyetini 
Laval' a devreden bir kararname 
imzaladı - Laval teşkilat kuruyor 

-----------·------------
Ruzvel. 'in Darlan hakkındaki beyanati 

Londra, 18 (Radyo 12,45) - La
va! bugün Fransada diktatörlük 
kurmuş ve bir teşldl;; kurmak 
üzere derhal faaliyı?te geçmiştir. 
Bunun Mihverin tesirı altında 
yapıldığı zann«liliyor. 

Vişi, 18 (A.A.) - Mösyö La
val'i:n Mareşal Peten'ir. halefi o
lacağı tahmin edilnlektE'diır. 

Peten kararını verdi 
Vişi, 18 (A.A.) - Mareşal Pe

ten bütün salMıiyeUerini MÖ9yö 
Laval'e terketmiye karar vermiş
tir. 

V aşingron: 18 (A.A) - Cum
hurreisi RU7JVelt, gazetecilere Ge
neral Eisenhover'in Ş mali Afri
kada Amiral Darlan ile yapmış 

olduğu siyasi uzlaşm~dar hakkın
da izahat wnni§U. Müşarüniley
hin beyanatına göre, bunlar kat'i
yen daimi mahiye~ b:rer iıtilif
name olmayıp harbin zaruıretin
den doğmuş birer anlaşmadır. A
merika Re.siıcumburu, sözüne de
vamla demiştir ki: •General Ei
senhover tarafından Aftika.nını 

şimal ve batısında hal.huıra mii
teallik olarak yapılm.ş olan si
yasi mlaşmalan kabul ett.m. Blı'
leşik Anıerikada, Büyük Britan
yada ve diğer lbiırle§'IDİ§ milletler
de hak.m olan his&iy&tı anlıyo
rum, tasvip ediyorum. Bu hissi
yata göre geçen iki senenin ta-

(Devamı 4 ltılcil sahifede) 

ıc .. J! ...... ili ış n :ı n t:a o il 
Şeker ucuzlamıştır 

Yazan: SELAMI iZZET SEDES 

Vazımızın baflıiuıı ıören va
tandaı birden duralıyecak, 

sonra §8§8lıyacak, dahı aonra da 
bize hak vereceJWr. 

Birden duraL1acakbr: Şeker 
beş yflz otuza çıktı, buna ucuzla· 
mak mı derler?. 

Sıkmtı husuai defi, umumidir. 
Vatandaş n çekti.ti sıkıntıyı bir 
kaç misli fazlasile hükUmet çek
mekıte ve hükilmet va.tandaı aıöi 
yalllız kend ni dei 1, ayni saman· 
da fert fert, kiti kip vatanclaıı 
düşünmektedir. Birtakım soysuz· 
l•r gıbi, vatanclqı cendereye 60-

kan mel'unlar g bi: •İki el bir bat 
içindir. diyenlerle de, vatandaş
lar adına ujrqmak zorundadw. ... 

vataaclq darawm delil mi? 

Göjsünde düzenle çar:pan bir 
yürek, kafatu.wn iç 'wi<: tom~ 
cubıa itliyen bir beyin. if !al lti
cünü: •Gelecek pmleriıa içiıı, 
arkamda bırakacaiına ~ 
için, yhi VMaDUD it;İD, Türkiye 
Cumhuriyeti için çalıflyoruma di
yerek benimaemi§, aevmiı olan 
vatandaf - ki bunlar çoklu.klur -
duraJamıyacaklucLr. 

On sekiz Jmı lik hir aile reisi 
duralamıyacaktu; çtinlıü, hilk6-
met on sekiz milyonluk hir aile
nin ıreis'dir. Kendini hük6metia 
yerine koy ve: cPn de ntandat!• 
Şapladın delil mi?. Hic: ptalama 
ve kenctini topla! •• ... 
VJWıd8§11D, bir şehirliyim, )"lll'd. 

(Dtvum Mıdüactl aüiWf) 
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IJevl~i b2b:ıdan gürbiiz to.,.u11-
l arın n dileği var! 

on arla 
-a-re be . 

Onun gecesind , Ali Paşa ev 
geldı Tosun Bey ile kıonuşmafa
r>, g("CC Yarısına kadar devam et-
t . Hatli bir aralık bu komşna
ya Leyliı Hannı da iştirak etmek 
için, sımsıkı b!r ça~aıf.c: bürüne
rek mis<ıfir odasına gırdi. Fakat 
Leyla Hanımın konu,.cmıası, pek 
uzun sürmedi. Odadan çıkar çık 
maz, orta hizmetine bakan kıza: ' 

- Yarın salbah erkenden sara- ı 
ya gid~.~im. Erken kalk da, çar-
~afımı utule. 1 

Dedi. 1 
Al• paşa. gect: yaı ı:> ara6as nu 

binerek .gıtti. Her tarafta, ses sa
da kesildi. LeyI:a Hanım o gün, 
pek heyecaılı saatler geçird!ği 
için ooeta yorgun bır hale gel
mişti Yatağına girer girmez de
rin bir uykuya dalıvcrcü. 

'F'at'h camisinde, henüz saıballı 
-czanLarı okunmaya başlamışil ... 
'.füsun Beyi:a ~vinin kapısı. hızlı 
hızlı çaılınclı. 

Hava, çok sıcktı. Tusun Bey ile • 
Leyla Hamının yntak odalarmn \ 
camlan açıktı. K.apınin çalinma
-.ını, herkec;ten evvel onlar duy- r 
mu~l&.rdı 

To"-un Bt:;. karyolıasından fır
ladı. Kaft:w kc.ldırarnk kapıya i:>ak 
tı. Sonra. içeriyt çekilerek: 
· - Tu!ıaf ey, Leyla ... Kapının 
onünat bir knlaıbalık var. 

Diye mırıldanöı. 

'11~'!1 'huvurdular. Berbaerce, sa
a~ c. g dcC" z. <.; ı · bu ~ j nın. , 

Dedi. 
'.\ford:ven ba ına 

0

.ı<aaaı ll•reK 
u;;m j r Lc\ia, o a 

c, fer bır .baygın1ıı:; gt:>~-irdi. g_ 
ger ~ aıundu bulunaı gorün ·c-s 
k nd · n ~ım.:,.ııkı u tm.ı · ) a m 
d ven rı a~gı )UV ~1,.n.ve ccek
ti. 

Mehmet Paş ın vcrdıgı bu E:'

mır uzc>rİnl', Ta,;un B~) kısa b r 
du~u'ice gcçırdi... Bu zat. öyle 
• >ı. \ ıw'.ay te~lim o U\ c.r ·n ah
'-'İyetkı dcn dei'{i d-. NıUkım. d .,._ 
·rnı c :1 "C'S nı çatan. : 

..\.1, h, Allah... Şc>\"J<etm a'J 

efendimiz. beni ı:;ara)~ i t yorlar
• ' · hünkar ç·avu u g<'ı d<'ı·m<'· 

1 rı h • f ıd.ı ... Bu ' zıwt beğene 
m rum, paşıi... Şu ışir dogru
unu öy'cyın de, b r rl onu go. 

rı hareket edeyam 
Dmektı n ~kiımredi. l 

F< 1< t Mehı ( t Paşc., b ~rt 1 
QC kaı· ı ıncl.ı .,un dnPeL:dt:> mıi

c>stercli: 
Bcv . .ıc., r. ..,ovlı vı: 

'l•r lıang ede'bs'zjn 
t etmiştir. İhtimalki 
~ı JUrr<1' ıt"' 'llİ r .. 

B 'irS ni etcndin ız oluı ol
m~' ~n n nİl m.ı7lar Bah ı ı• 

.zm » J«kntınd cm n ol-
G U,L,U ~c ndc-"'an hak.-ında g<lyet 
n c:ııı, n• ria\ r ıPırlar. , K. t -
\<.n tC'la~ tmevinı Hakikat eıı~ 

. . .....k 11:ı;: ı , ·ıku et 7J 

evleyin;z. 

-
ş mevsimi iç'nde ... 

----o---
faz ça! 
ati er· 
edi~e 

a s n 

tatbi 
ez n1i? 

938 senes:.nde, Hnzh c ndan Ev
lul sonuna kada. dor• a) 1.k yarz 
devres· 'çin dn lct d<ı · elcnnde 
mr .,e;ı fx!atlcr' ıa. • at dokuz
dan ogleden sor: rn ı iye '·adaı de
vam tm":-; saat k eıe, \7mi on 
d rtte, • t l y.... m ,ıı. ilk za
manlar. UıLun zam· ıı de\ am etmış 
olaıı bır iti:> _. rlolı: :ı::ı.k mtıbal· 
ldilmck .ç n brn kınt cekilme
sine r lJmf'n. Slm"ad lışılrnıs 
ve h çalı~a ~ı:k · --ı·~nrnl ge'mi 
ve başlanmıştı 

Şun , frıvkaldde b ı, man m
dL"VİZ. DOrt s"nt öı <'l', m vshn do

. sile memurların rahatı 
alın .. n bu tedı':> ı acub ~.meli b' 
k. rarl tatlJık LJıl~mcz mi? 

Maarif Vf'killPt , kon ıT t ~ -
ı ufu ıçi11 1 k ' e ort.ut.L cpl rın 
sabah saat sckizder. bglcdel' so:n
rrı on üçe kadar açık ıoı;aiım.: .i.11 

'C' bu ..,aattcn ... onı· k p~ 1ılmas.nı 
aıcik c.ırrektedır. B teukikle 

rrüsbı.;t bir Mıce 'eı . de\ k 
el relerı için de ~eni şektl ml n 
ı ın .g'rmiş sayılabilir 

Sıfu.lıı müesses !er, c. •J,ll ~ e .es.
~'la ı vesaire gi i ıulk Jıay tı 

& " 

iıki'•m\'t •ı ı h 1 hunahnıs 

.:. p :- 'l\ 11 htı lmı rı h 
hnı ~ndmhıtlı. H•< k ıııs stiplw 
l demez ki bugü ı dundcn daha 
hii~iil hir ~mır i,.'ndc iz. Kesin. 
u ırhı , i ıbctl kaı arlar mili •

tiı hıik(ımctinc tnın itimadını t'll 

;\' iiksck derece uı.erı H .ı~ ,ırla

nnstır. 
Tk~iın pa olanuz ş1 dur: 
De' ktin arka ınd·ı rclil hir af 

hahndc herse~ c hazırol' 
'N'rl iiıı frd:ıknrl k ı .ıhu lı' 

defo clr.h:ı n~ aga l all n ıstır. Bu 
r ·h. diınHıtıııı b<"~ nindt •um > • 
dr~ n top esleri kesil'ncc~ e kn· 
dnr tekrar ,, erin otur m~ acnk· 
tır. 

~oJıtın:ı kan ı fcd· k ol cağı:ı 
vr ., nl'na lmclnr tnhammiillf ola
cagu. Sek<"r mc ele'ii m· rlarla tı'? 
Kem r'mizc b' ui{iını dnlıa vu 
rar,ığız. Kömiir meselcs' mi var? 
Bir diş .,..ıkm n l dı h:ı onu ita 
:'.\ t neceğiz. 

h.encf nıi;rdcıı ela ha zn) ıfl r 'f' 

<h ha nnıhtaclnı t bizdeıı b'r p:trfrı 
koparılJıı 'erilmc i tud llJ dn~ m::ık 
iç'n nöbet beklr-r ı. i ı ıılı dmm ili 
h:zim ı ÜIÜ\ H'I in i.ı: ol.tcoktır. 

1 
'fı:h1ih• k •r <.:t ı(l ahl" mm 

kudrf'tinıizc milletkri bir defo 
J dahn hr.yran bnı>k 11 l u.'1 lıcı 
1 hiri iz b'ı' har'l röstcrmek 
\ : de iıııle nlduğumuzn b'Ji oruz. 

1 

ı e 

}' a r.n . l r r. r ' •• 1 
lt K e-11 al Sut a 

Sek r dnrl gı ol ıuc: a ne olnm ? 
'\: ı r't nıı z iiziim, im·\', ııcknıtl 
ı:ibı " kerli toprak nimetler' 1 

<·cnnctidır. Bunlun l er ucf<;intızi 
korlctcbiliriz 

İ fo bu fcclakiırlık ruhuırn gii
H nen k 'l'i.irb: ct•mi)ctinin her fır· 
~attn dikkatini' e !-.dkutiııı )'alvnr· 
dığım bir mesele) i de tekra- hn
tJrlatacaO-ını: Dediğim gibi, biı 
bii) ükler l urdum uzun t hlikclcri
nc kar, me 'ulliik na. ımızı en~ 

Sl'\ c yiiklcıımİ) c daim hn'lln:<:. 
Yiı:e dl"d•v · m gibi. ~e-kl'l' olnıa:ıs::ı 
l ıYnmct kopmaz, ugzımıza şckerP 
mnh ullerimiı atnnınuzın lczzc. 
tmi tathrnhilirler. · 

J: ak.at, bir bucuh mil~ on az ge
lirli biiyük 'ntandn l ı-ıımzı dü
uniirken çocuklarımızın hakktnı 

unııtnıaınalıyız. 

Ann siitiinden kcc;.iJmiş, iki )n
ındnn sonr.ah.-i çocukJ:,nmı~ şe

k rl' hepimizden çok muhtaçbr
far. 

Bu' Tiırk yavrularımn hal kını, 
nı· lt tiıı hep'miz'ıı hahkı iıstiin

<fo tutm ı;ı ve bu kc in ve ba
hctli l~rarlnr sır.a ınd ı bu hakkı 
.:ı,.,l· ıulnmnst gerektir 

Hq)imizdc11 önce bu <'Ocuklan
mız de\ l<'tin ucuz ı.ekn hııkhn
d n fa dalanmalıdırlnr. Bu, dc'\
l t bab,Hlan giirbiiz tonmlnrınıu 
hnl.lı bir dileğidir 

çirmc C' oldu • 
ı C' ka l· r ın ilı ın olur H 

ı 1 1111 daha uzakl:ırrln neler ecre
\, n ettigıni uı1utturac l gibı dr 
g'Jdir n ıha uzaklurdu ,, iıni 'lih· 
, e in r ı •er hii~ ı'k ort l.Iarındnn 
ı pı v, ile digcr tarnftnn Aııglo
.'ak on alemi nrn ında ne oldu
"U mer31 in tak'p edilmekten geri 
ılmnnı. ktadır. Yeni Ginede A· 

, u trnh :.ıhlar n~ ı itib rilc olan 
u hinlüklcı"ndcn · t !. de dmis-
1 ı-dir. \ ııi tclıliglerdl' Buru mm
tal nd • A'ustral al• kıta tın 
mı \ affukil tlcrı bildtrilnıek!edir. 
J)iger taraftan· Amcrikalılnrın da 
Japon t:ınrruı.lnrına harı.ı ımn af. 
fal~•:.. c1 göstcrdıklcr lı her veril
mektedir. Lakin bunlar lıarckiıtm 
de\ aın ettiğini gö teren haberler 

e d{' l atı neticeleri bi!dinnektcn 
uzaktı. Elde cdilrnh. kafi netice 
olmadığınu gore harekatın de\ um 
etmekte 6ulunınası harbin o sah
nesi için tnb'i olan hallerden a
l Ilı) ordu. Fakat imdidrıı ınaliım 
( hm mü hım bir ı~c\ fivet ~ok de 
g-ildiı. Bu ke)fİ~d de Jnpon do 
mın U 1~ IH anır 2:8~ İalı U~rradığı• 
dır. Buviık Ok anu ulnrıııdaki 

.ıtın u ıs' n bir &J dır gcçir
lı,., aflıal rdn h~r 'k tarafın 
deniz k ı 'etleri de zayiatn uğı n· 
clığını gıistcnn' tir. Faknt Japon 
· mirall rınin m' elden beri dik· 
kat ettikk · nokta u .. ıl Japoı1 

gen ilrrini bu tinden z" ndl' ;\arın 

1 irin h zır bnfo;odurm$tı Bu su 
retle Jnpon amirallerinin ısabci 

Leyla llanım da şaşırmıştı. Fa
! at bu :re •• i kadın, deI'hal kendi
tıru topcır1ad •. B:r ihanete rncıru..: 

kaldıklarını ar.kıdı ... Kapı~n in
me. •stıyel' zevcine: 

(Daha \'ar) 

çin günün bütün saatler'ndP faa
liyette bulunması 2aru ı olan 
muesseseler d~ınd· kalar. d~·let 
daırekı i için ::.abah•an baş!ayıp, 
mesela cumartes gür.lerı g i 
ıs at on iıçe kad ... r devam edecek 
1lan İl' çalışma, işlen aksatmaz 
~ :mrız. Bu şekil, bir taraftan kö-

--=----- ----- o terdıl 1 ri anla<ıln ordıı. Liildn 
\nı?lo • Sak on tarafının gitgide 
u tiinlüği el almacı uz.erirıe Ja• 
pou donanmasının asıl kU\ ,etleri 

- Aman. bey... Gayet sakin 
ıdavranalım Üzerimi "ııiç- bfr 
kab~nıa t al.ır.ıyalım 

FısILtladı 

K-s.pının çalınmasma, uşaklar 
ve hizmetçiler ·de uyanmışlardı. 

T<)Sl:n Bey, on~ı kapıya gitmek 
ten menecl.:rek, kapıyı bi:ıttat aç
tı. Ve açar açmaz, (Çerkes Meh
met PB§a) ile Jrnl"§ılaştı. 

Tosun Bey ıle MelL-net Pa9a, 
E'\Skiden !beri tanışırlardı. Arala
rınd.- büyük 'bir sa:nimiyet o1-
:namakla bera:ber, her tesadüf et 
tililrei '2l2man, adeta. dostane de
nilcek ibır derecede Elamlıasırlar-
dı. 

Tosun Be), tamamile sükfuleti
ni muhaiaza etti. Mehmet Paşa
) ı, adeta bir I!lisafır gibi w~ul 
tedere'k: 

- Buyurun, paşa hazretleri. 
Hayırdır. inşaaliah ... 

JA.">(Ü. Ve Mehmet Paşanın içe
ri girmesi için bir ken~a çeifldi. 

Mehmet Paşa, yanında bir kaç 
tüfe'k9i Amavut olduğu halde 
taşlığa g:rdi. 

- Affedersiniz. Tosun Bey, si
z! vakitsiz rah.Gr..s .. z ettik ... Fakat 
ne yapal.un, vazife .. 

Diye muknbe1e ett.ikten onra, 
vaziies'nın ağırlığını ifade eden 
bir ta\'ır ik> rlerın derın ıcını 
çekti. 

- Şm .ıretmeao efendimız .. fer--

Yeni Emniyet 
müdürü dün 

şehrimize geldi 

Haluk Nihad "~stan· 
' ula hizmetten 

' mür, elektr.k vesaire g·bi bugün 
~k kıymetli birer madde olan de
ğerl"rin tasarrufunu temin et
mekle beraber, öte vandan, me
murların giı.çleşmi,. okn geçim
leri 'çin de esaslı bir yardım ola
bilir. Çünkü, memurların büyük 

Z S, vk duyuyorum,, ir kısmı öl'i}e yPmeklerini dışarı
da ve ekseri.ya lokantaıarcb yr::-

d i y o r mektPdll ler. Bu, onlaı için bir 
Şehrim /. Emni)et Müdürlıiğit· masraf ve külfet olmaktadır. Me-

Qt> ·a' n dilen Burdur valisi de- ı -ai, saat on iıçe kadar olul'sa, me
ğeıl daredmı:; Haluk Nılıacl Pe • mur, ) emeklerini e\ ind" yeırı:-k 
p yı dinı sa:.oah şehr:mdze gelıniş. , 'mkan nı do eldec €'der. 
emuı\'I.. + t>r'··ım ile dostları taro- 'Rirço~ garp memleketlerinde 
fından I·arşıLanmış~u· Hullt.k Nı- ' devlE:'t d~ırekr me.aisin.n, yazın 
rnd Pcpcvı b.r Rrkada.şmrıa de- <: k c k aylarında o!durru gibi 
mii'tir ki: kı 1 C'n oğı.ık devre~inde de bu 

- İstı n.ouılulam tekrat hızmcı i- Jel olduğunu unutmamak lil-
zımdu. Bu tedbir r.vnı zamanda 

etme'. ;'\ n tek-rar vazife aklını n kı ı Hısıtalarında da dt.ha rahat 
ÖteaE:'nberi kencl <mndn dııima ve kolay seyahati 1emı11 edecek-
yıl'. "<' kola~lık gordügi.rm İstan ir Çi.nkü memurlara. daire<kn 
bufüıla-ra hizmet emıekt€n büyük çı .ı<. .;aatlerilc t carethanelerin 
Jir z<:vk Juyuyorum Emniyette- k< panı~ saatleri arasına uzun bir 

k · arn.ad~~~rımla yakından te- fasıla g\pniş olacaktır. ŞEHİRLİ 
ma ettim. Bucrunıtü durum ıçınde \ 
favdo! o'ma ~ ,ı biitiin km·vet'mıe 
çalı cağım 1 

Ye ıı Emıı'yet :'..\1udurümu~un ı 

sımdıye kad der ıhde cttigı bu- 1 
• ın .dari ,.a 'f u d<' >lr.luğu gı 1 
b1. yenı yaz.ıf PSİlldC de bü~ıik 
<:>::ışarıla.- elde rtm mı dieriz. 

Altrn :atları 
düşüyor 

Al'.,., fiatları düşrnckt<' dcvarr: 
• Evvelki gün s+ 7C lira olan 

bır Reşadiye altınımı· fıat rlün 
31 ıra idi 

f 

330 
ı ,. . , r 
1 de 

ur şa 
finca 
nohut· 

• • 
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- Doğrusunu isterseniz, lben 
dansa bayılırım. Bu akşam da 
epey dans ett:.k. Çok ?Lemnun ol
dum. 

- Fakat ne kadar güzel dans 
ediyorsunuz. 

Otomobilden indiler. Sebasti
yen cebinden anahtarı çıkararak 
kapıyı açtı. Genç kız önden, ken
disi arkadan içeriye girdiler. 

- İsterseniz büroda biraz dahs 
oturalım. Serinlemek icin bi: iki 
.~ade!.. daha içeriz. 

Elen güldü. 

- Bu cl'..şc.rc beni kafi miktar
da =çmi§ bulır. wor musunuz? 
oa~ aydınh1m. .3andalycde 0-

.. uran bi kadın patronun geldiği
ni gOrünce ayağa :kıailktı. 

Uzunca boylu, koyu sarı saçlı 
w kadındı. Kadını görünce Se
ba~tiyenin güler yüzü de;hal de
ği§mi§t:. 

Kadın dedi ki: 
- HCJS gelclliıiz -a.zizim S~as

·.yien ~ Slıznle şoy e bı~başa. biraz 
~~u:ste:~. 

Bu kadın Jiid't Aş'm ta kendi
si idı Patron soğuk kanlılığını 

topladı; 
- Nasıl emrederseniz! d~di, si

zin bu s atte beni ziyaret erlcc<?
ğin ·'2'.., doğrusu hiç aklıma gelme
mişt'. 

Başını Elene çevirdi: 
- Haydi size de Allah r~dt: 

lı b•ersin, dedi. Vazifcn'zdeki ba
Şarınızdan dolayı size tekrıaır r.ıe
şekkür ederim. Yarın sabah saat 
on buçuktan evvel sizıe ihtiyacım 
olmayacaıktır. 

Elen çıkıp kapı kapandııktan 
.,onra, Seb~stiycn Jüdit'!n gözle
rinde şiır.şeklıer çak.tığını gördü. 

- İ'ü iz de bu a~ım çok gü
zel eğlndiniz galiba! 

Ve müstehzyane bir tavırla sor 
du· 

- Böyle sık sık eğlerıı=ler ola
cak mı-

- Pekı, 'bundan ne çıkar? Ne 
demek istedğiinizi pek iyi anlı
yamadım. B:zlı:'l vazifemiz onu ö
~ii=.~k: b::- :tıç #.Y ~i"'i.rle k'm 

~ n~ •emas ettirmemektır. En ı 
silvarelere d(; "ideb'lıri:=. Çunku 
ben d ~11 ıc•zı bu vesı~c ıle dai-
111& v, kınden nezaretım altında 
>Ulur,durmuş olurum. Akidemide 1 

dans dnı'Si alınış zengin biı· deli· 
kanlı il"" görüşmek:t olduğunu 

hn,'Jx .. aldım. Bu münasebete 'be
lim o·ı· nihayet vermem lazımdır. 

- Peki ou ·~ o kadar basit de
gil m'? 

Scbastiyen e\'Velfı. cev ... ıp ver
medi. gonra dedi ki: 

- Fakat ~ zannett ğıniz gibi 
degJdir. Bazı ırnrı~ıklıtldar o1 bi-
11r. Çi.inkı.. b udeı.k~nıı Ol'v Lati 
ıne:-'rn erkek k-ırdeşıdir. Eğer 
d kknf mi bır an geVFtirsem, bu 
dd:.kanlı başımıza bazı işle. aça
bilir Yalr.ız Eleıı Şta!lh'Op ıÇin, 
~izim • ;ın de bır takın dertlere 
volı aç:lsl'o lir. 

Jjd:t gözlerini nçtı · 
utık lbu işleri bi.,. düzene 

koym.a~ı • dedi. 

- B~:::: . ..:.: ~ ~!.jc·-=. cr.1!e •. 

nde d01ıaş 

Demek .ıu umit etnğinız pa-
• va avuşmak i~~n daha bir hay 

m" ldf'>+ be~lıvecek n· . 

Ka ın meyu bir tavır dı. 

fiu :r rnıısıs lütfen öbiır dÜr. 
v, \ ı t ~ rit et!llt."Cien <.lımc b r pe
n b' reçmiy(cek. , 

5.Jf 'ı n ': dınır ka ınn aı-
.ıı:ı di· 

- Judit, aed1 anıl bir şey d P" 

ha söylerneıt is rim. Ben d r ak 
Jm Knı mır n v'ne g'ttim Bu 
ıd ~tcmh.op m elf inin· ibütün 

y !ıuniı bil:vQr İht'yar. Eeuin 
o'd:.iğüne naruvor. Onu ek. bıl.; 

yor. Siz Kazimriın d bu işde par 
mağı olduğunu nedcı b'-'na söv
- -ne-ıiniz" 

- Evet, söylemediğ·me pişma 
nım. Fakat Kaz'm t' ban.: hep ar
ka plt'1da k lacai'hnı sövlemışti 

-- Arka landa mı? 
Seb:s+::yen hiC:de l kolum 

salla.el!. 
(Dclı:ı Wl') 

' ı 'hte k 
A\l <=unt 

wc k, lt Dı 

) rctlrr'. suç k 

m. ·t .dö Vf' 

Sam tı et e 

ahve ve çay 
fiatları 

esbit edild. 

""ahve fiya larına 
O pa 

tarı a 
a, çay fi· 

kuru~ 
aplldı 

5 
zam 

l -

i r Ç · m e .. n t o 
açakçısı 

mahkemey verildi 
ubesı me-

ıdur 

I· rı t(' bni!lı P muk n ·~ala

oo>!-nm Turguttu kc"yi.i halkından 
Zi p,ir lekt.,.'k santralı inşa e

ce~in bildirerek ehrim=z"' gel 
rr. v<: Zey nlburnu i'.abrikasın-

an t.... <ıı: n 130 kııl'Us vererek 
mentcı tnı almali'-. bac:larn 

· Fa1 t, 7 1 arıJ 1)0 kuru sa
, "' aldıiY• <'meni.o n, .. b:ılaı nı <.>1 
• •tındrm nl'.' 'kı 

tı ı l bt-r a m • 
lbE . )"'"! 

\"fi tor a 
:rtı('mur ar hÜ\ 
k <"'·rm mes

Sudu. m'lli 
(>1" 'n ~ 

zamana kndar kendılerini sak 
abilcceklerdir. Büyük Okya 

t ., ularında olan mulıarebelert 
dair uznkta11 uzago gelen haber. 

r. tak'p ederken hatıra gelen ilk. 
u 1 ı u olu) or. Şu '\iar ki bu diin· 

"a harbinin her safha ıı da coğraf 
,, anm 'e askerliğin anı a) rı hu· 
i\lsiyetlcri göze. çarpmaktadır. O· 

nun için Bu~ Uk Okyamı!.ta da sa
yı ız adalar Japonların elinde bi
rer deniz Ussli teşkii edebilmek~ 

tedır, Bu vaziyctte.n Japon amİ· 
raUerı fiznmi de\-ecede ıst if ade~d 
flii i.ıneceklerdir. 

Hunıı mukabil Anglo • akson 
tnrnfı <in o geni snbneniı1 tiirliı 

· husuc;i~etlcr'ni bilmez değildir. 
O taraf da Japcn deniz kın vetle
rinc ne ınuessir darbtyi ncı'ede 
indirnwl Uızım gclcce«ini hesap 
etmektedir. Heniız. hat rlardndır 
J,j Japon tarnfım Sala on adala
rını tclm r ele· gcçirnll'k için bü· 

iik bir hnmlc gö tcrnıi ti. Zayiat 
ile gemi z::ı~intı vermis olnın ına 
r,p, •men Jnpon tarafı knra ve deniz 
km' ctkri arasında işbirliği ile 
taarruzların tckrulaın şiar 'e 
muliım Guadall>nnnl n ııharebesı 
o•mu tur, Son bir <Q arfmda a· 
:-agı J ukan varılmıs bı::z netice
ler '\ardır i bımlan o~·lc ka' 
detmek mihnkün olacak: 

1 Anglc • Sakso ı tarafı Ja. 
Jl01'ları nrtık aldı klan ~ erlc,.dr. 
iutabili~or; 2 - Anglo • nkson 
tarafı gerek harp nıalzer.ıesi, ge
rek nıt ınrcbl' e.tlccek askeı iti. 
ha Ie gitgide d ha ustiin olabil. 
mcktcdir, 3 - Jnpün1ar şiındi3 c 
kndar hn' ıı ku\\ etler· ıin tistün
litti' a sinde ok ı hecercoil· 
ı ·si rdi. Artık fıa\ a usfünlüğli 
\ ıu ya\; aş .tınglo ~altso • ta 
r fma geçmektedir. 

Salomon adaln:-ına taarruz gun· 
]erinde Jnponlann 280 ta~ yare 
kaybettikleri ha her vl'nlh ordu 
J ponlar bundan sonra ha'\'a w 
kara kıın etleri nrn::.ınd11 işbh·ligi .. 
ni l nrnmnzlnrsn denizde de za-

i t uğrı~ raklardır. 



Bu hu usta hazırJan 11 nun ylhısı 

allkada' Veklletlere 9611darildi 
Anka 18 lkdyı MııbaWriaden) KD Konuuna Kanan-

nkü ihtiya lan brplamak m=h.ılJ.e dei ıtiıilmesine 
ırlanan kanun projesi mtl eebn alMlınak üzere aılihdar 

\ kiJetlere rond•İlmİftil' 

it MUkeflaf ıyaHne 
tabi kamyonl r 

day kırdınlmıası. k apah ıarila biltmeye k.omnllF 
.uıa•~1 24 11/942 salı gftiı saat 16 da Balııkes askeri satm alına ko
misvonund Jacıaktır. ;peher ki !osunun tahmin bedel 2 kUl'Uf 20 

temina 1650 liradir. T alipler kalı .aiblaale teklif 
saatlnden bir a evvel .konwiyona vıe•elet:l. 

('tilM 1973) 

* u natliya ;J'IPbttJaoaJd Kapal zarfla eblltmes 32/ll/ 
942 p zartesi gunii saat 15 de Emı um askeri satı alma omıayonun 

ap acaktır Tahmin bedeli '17 700 i a lk teminat 5135 liradır 
""-

1
........ un veeikaarile teklif mektuplanru ihale saatmde btt 

KWl~UD& vennel~ (1603 1078) 

,c 
{ c: .............................................. ~ 
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IANKARA~~ 
i~- Haberleri 

Ruzvelt Salomon Muharebesi 
hakkmda geniş izahat verdi 

1 Demir ve Deniz 
yolları Giriş istihlak 

• • 
vergısı 

---------
~E!S, ZAFERiN. EHEMMiYETiNi BÜTÜN 

TE FE RROAT ILE ANLATTI 
Vaşigton, 18 (A.A.) - Re-is 

Ru2'Velt bu harl>"n dönüm nokta-
' sına gelindtğinden emin olduğu-

nu sıö~kten sonra NEVyol'k 
Heıraki Tribün gazetesine günün 
mese~leri hakkında y<ptığı !be
yanata sevinH«-ek saatin henüz 
daıh& gclmed"ığini söylemiş ve 
şunları ilave etmiştir: 

Bizim an~ık döğüşmek ve ga
lebe 98·lmağa çalşmaık için zama 
nımtz vardır. Hepimizin önünde 
muazzam bir ış duruyor. Mllft:roı

::rebe hatlarımız buıgıün Kskadan 
Mourmanska ve Tunusdan G~ 
del'lt~wa kadar uzanmaktadıT. 

Km-vttfhbniz ilerledik91! lbu hat 
lar da uzayacaktır. Pek çetin mu 
harEibeler verdiık ve vermeğe de
vam edıece.ğiz. Geçen iki hafta 
ipek ;y= hı:ıber.ler aldık. Birka~ gün 
evvel ordumUa; Afri.kanın şimalin 
de ilıerledi. Dünyanın Obür ucun
da J ~pon kuvvetleri gece- SaTıomon 

·ada~rmdaki mevz!ıler'miıze doğ- ~ 
rw ilerlediler. Düşmanı durdur
maık j.ç'in gönderdiığlml.z kuıvvetle
rin başında San Fransisko knı
vazt-rlinde ıbulunan am.;ral Daııniıet 

J . CaJı!~pın vardı. 
Amiral dUşman filosunun, bfi

tün flosumm ortasına gtrdi. San 
Fransisko'nun topları atE'Ş açıyor
du. Kruvazör düşmanın üç gemi
sine darbeler indirdi. Bunlardan 
biri battı. Kruvazör boy ve ateş 
kudreti bakımından kendisine üs
tün bir dilşman z.ııiılısma lbir bor
da höeumu yaptı. Kruıvazıör bu 
:zırhlının büyük toplarım susturdu 
ve gemiyi o kadar hırpaladı ki, 
torpidolarımız, destroyeırleırimiz 
ve tayyarelerimiz onu !batırmak
ta güçlük çekmediler. San Fran
sisko birkaç isabet almıştı. Sami
mi oo.tum olan Amiral Callang
han ile kahraman subaylarından 
ve erlerinden birkaçı bu muhare
bede tıayatlannı vermişlerse de 
San Fransfsko ildnci kaptanı ta
ırafından limana getirilmiştir. Bu 

iSPANYADA 
seferberlik 

{Baf tarafı 1 indde) 
harip olan düşman, deruzden ve 
·Bize~ ve Tunusu geçtikten SC>nta 

G6bos ve Tia'blusa doğru bir ma
samMıaktadılrar. 

kruvazör vatan uğrunda yeniden 
çarpışacaktır. San Fransisko'nun 
mensup olduğu filonun kuman
danı bu kruva:ZJÖrün fevkalade 
'hizmetleri için taltif ed.lecek ge
milcrim:zden ilki olrr.asını iste
miştir. Fakat hiçbir nişan ve ma
~ialya muhar:plere silfil: arkadaş
larının kendilerine telkin ettiği 
hürmet kadar büyük bir şeref 

veremez. Guadalkanal'dcıki bahri
ye silahendazlarının kumandanı 
General Vandergrift dün filo ku
mandan.ı Amiral Halsey'c bir me
saj göndererek kendis!ne şunları 
yazmıştır: 
Sayıca üstün düşmanlara karşı 

mükemmel ıbi.r surett~ mücadele 
ederek onları ezici bir bozguna · 
uğratan askerlerimizi delik deşik 
olan miğferlerimia.le sf.lamlarız. 
Onlan takdir ediyoruz. Bize böy
le insanlar hediye ettiğ: için Ce
nabı Hakka şükredeHnı. Milleti
mizin bu haırp esrıasır.da ve her 
zaman buna layık olmasını temen. 
ni ederiz. 

Tun usta ki 
Muharebeler 

(Ba, tarafı 1 incide) 
kımından, Şimal Afrika harp sa
hasında çok büyük önemde yen· 
ibir durum meydana getirmiştir. 

Londra, 18 (A.A.) - General 
Patan, Fas radyosunda aşağıdaki 
beyanatta bulunmuştur: 

Vazi.fem, Fas'ı geçerek Mihıver 
kuvvetlerine, nerede buluırsam 
daı1be indirmektir. 

Mümkün olduğu kadar memle
kotin normal hayatımu siyasi ve 
içtimai hayatının devanı etmes'.ni 
arı.u cdiıyorum. 

Eminim .ki bütün Fas halkı, A
merika ordusunun turada sırf 
Mihver kuvvetleri ile çarpışmak 
.için !bulunduğunu anlamıştır. 

General Patoıı, Sultnna da tıü
küındarlık !haklarına riayet edile
ceğine dair teminat ver.ı:niştir. 
Şimal A:frlka umumi karargfıhı, 18 

(."\,A,) - 'I\ınu,':iaki Fransız askerleri 
Alman ve ita!yanlarla çarpışırken, lxJ:ş 

ka Franıs~ kıtala rı da ~iliz lakvj.ye
l~rile birlikit' doğuya doğru yürüıınoek
l'<İdir. Bil\Yi.lk saıyıda Fransız k.U'V'Vctle
rlnin Cezaybre çı'kan lngiliz kuvvr.tle
s-ilc ileri yföiiıdükleri göro:~tur. 

Londra, 18 (A.A.) - Görüın-Ot;;e gö
re Tunus'da Mlh<.·er harokdlcı-lnin hc
ddi Rommel orduısunun bakiyye:erinc 
bir rlcat hattı temin ~trnekt<:dir. Müt
tdiklerin Gabeıs Orz.crinc ilerlemeleri 
Mihverin bu proju;lne engel olacaktı'l'. 
Ga.besde 200 anetrc uzunluğunda ve 
deniz seviyesinden a+çak tı.rz.lalar var
dır Bu tuzlalarla. deniz ar~ında Rom
meİ, otı.2 kUoınctırc genişliğinde ve ma
ırct i9Uhlkıtimlaıri!e kapatı~ dar biı• 

Almanlar, İspa.11~ sefeberliği
n; bit' selbep sayarak, Alman ge- , 
nel kurmayı mll'Vafık bulduğu 
fakdirde İspanyanın mückıfaasına 
iştirAk etmesi mümkün olabile
ceği de düşünülmektedir. 

Bununla beraber, şimdilik ~ 
panyr&da hiç b:r mihver }JaTeketi 
kaydedilmemiş bulunmaktadıır. 

ı dehlizden baska blı: ~Y bulamayacak
br. Gabes'dcn ~fiklcr kolayca 
Trablus'a laar.rw: edebilirler. Şimdiye 
kadar Tun'UBda mühim bir çarpışma 

olana.mıştır. Almaniar görilınü~ göre, 
sahil civaTında mürlafaadadırlar. 

Paris rad~u. yeni İspanwı bü 
yi1.k dçisl M. Jose Vidat'in Berline 
.geld1ğini bildimektedir. M . Fon 
R.itbentrop evvela kendisini kar
şılamağa gitlrook •stemişse de son 
R . ibulunmaıcbğı için i'ti~ar beyan 
etm'ftlr. 

Cenup Afrikayı tehdld için müt 
ıtenk1er fimal'i Afriltadaki vazi
yetlmn' sağlamlaştırmadıaın ~ 
vel teselfuıüsü ele atmak ve derhal 
geniş ·ölçüde taarruza geçmek, 
mihver ldn, yap,.lac<ıK ilk hare
ket "lıırak savıı11"1alrlad1r. 

Palan) pariWnln ın emri 
Ankın . 18 <Rad'Vfl ıazE"t4'4'i )

Berlin nd~nun bi1dY!fd'~ne 
f()re İ!n'Pnya hOkitmeti. lıüzıum
lu e(S!'dü~ tedbfı-1eri ittiıhaz ic'n 
~nic n·'t~"vet a-tm1.11nr. D. N. B. 
nın Vı.d,.Adden althltı b•r habere 
-vm-e trım'V'8 l"ı 1"&n1 nartisi bir 
~ı>nnarrıe necr@~~srlr. 

cfvi bir tcmanyohm 10 ~11ifesl 
baslıtı alttnda n....-edilen bevan
n•m4".de t41panvol1,a,.1n bu hstrn+e 
blMımıt~'n 18.zım olan tavırlar 
bild:r.~kted'r. 

Bunla~a!I bır k!8m1 şudur: 
1 - }l'ra111roya itaat et. 
2 - Totaliter devtetler!ıe aynı 

gaveyl tıekip etti~ni unutma. 
3 - Ru.wada ham f'dPn İsıpa'tl

yoUar en ivi tsnan~ofüırdıır. 
4 ·- Yalan haıbet'ler ve iftit~ila

rm ylM>'!nrasma yad1m etımıe. , 
S - Memfıelretin 'kütün ı'Z't'Wa-

lbmdan f,,g=lizterin ıneS'ttl olduğu 
nu 1mutma. 

Lcmdra, 18 (A.A.) - Daily Mail ga
zetesinin Vişklcn öğrendiğine göre, Da
karoan hareıkıet edt'n askeri b ir heyet 
Şimal Afrlkaya doğru yola çıkmıştır. 
Bu heyetin teslim şartlannı ımOzakere 
cbnııck tasavvu.-unda buluınması m~ 
kün görulmektedir. 

8 n~ci Ordu 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

muıhari>e sahasında 500 olarak 
tahmin ed len tankından ancalk 
on beşi kurtulıcıbilmiş olmasına 
rağmen şimali Afrikada belki şid 
detli mUharebeler ceNyan ede
cektir. 

Vlşt, 18 (A.A) - Ofi ajansı bil
diriyor: 
Mareşal Peten ve M. Laval bu

gün hükdmet reisine tam salahi
yetler veren bir emirname imza
lamışlardır. 
Bingazi limı:.nındak= c:M!niz ta§ıt
larınıt taarruz etmişer w burada 
yang:nlar çııkarmışlardır. Dün av 
cılarmız 6 düşman taşıt uçağı dü 
şürmfışter ve en az b=ışka altı düş 
man uçağını da Bingazi çevresin 
de yerde tahrip olunmuştur. 
General Aleksanderin beyanatı 

Kaııfre, 18 (A.A.) - Gzızeteci
lere 'beyanatta bulunan general 
Aeksander şunları söylem"ştir: 
Düşmanın El Ageylada mu

w.ık.kat bir mukavemet gösterme
si muhtemeldir. Çünkü orada ha
zırlıanllll§ müdafaa mevzileri var 

Y orcu ve ~şya 
rifelerine zam 

Ankara, 18 (İkdam Muhaıbiırin
den) - Kömür fiyatlarının art
ması dols0yısHe Münakalat Vcka
l:eri D€vlet Demi.r ve Dniz yolları 
yolcu .ve eşya nakliyat tarifelıe
ır"ntle değ=.şiklik yapmak maksa
cille tetkikılere baş!mnştır. 

Yolcu ve eşya nakliyat ücret
lerinin bir miktar arttırılması kuv 
vetıc muhtemeldir . 

inhisarlar Vekaleti 
yeni bir 

taJir.-atname hazırladı 
A.-ıkara, 18 (İkdam Muhabirin

den) - İnhisarlar Vekaleti, giriş 
istıfulak vergisi hakkında lbir tali
matname hazırlamıştır. Vekiller 
Hey'etincc tasdik edilml{ olan lbu 
talimtanamc 1 B.rincikanunda tat
'bik mevkiine girecek ve bu mev
zuda mevcut ahkam o günden 
itiibaren kalka<!aktır. 

Üç F ransada üçü Tal"matnameye göre, isthilak 
vergisi eşyanın sikleti üzerinden 

(Baş tarafı 1 incide) alınacak, gümrük vergisi daras~ 
arada anavatan Fransaı.& FransJ%- almıyorsa bu vergi dt! ayni şekil-
larm n durumu herhalde yeni ve de tahsil olunacaktır. '!'alimatna-
milli bir imtihan kaı~ısında bu- menin 4, 5 ve 6 ncı mzddelerile 
lunmaktadır. Almanya, bütün bir kısım tarife num&raları bu 
Fıransay1 işgal etmişfr. Laval Al- · vergiden muaf tutulmaktadır. 
man - Fransız işbirliğini kendi is- . A;Tıca g"Tiş gümrük resm'.nden 
teği dah l '.nde ileriye götürmek, muaf tuiulan eşya muvakkaten 
Avrupa birliği noktai nazarın: ta. istihlak verıgis:nden de muaf o-
hakkuk ettirmek, Avrupanın milş· lacaktır. 
terek müdafaasını temin etmek 
yolunda büyük b:r fınata .kav~ş: Vergi nisbeti deri mamuıatında 
muştur. Peten':U. d~. b~ .te51r~ t_~bı kiloda cem'an 31 den 9:{ kuruşa 
tutularak hadiselerın ıçıne sürük· k~dar, yün ve kıl ipliği mensucat 

l - uh kk k ve hazır eşyada cem'an 10 dan lenmesine çalışı acagı m a a -
t.r. 0 halde, Almanyad&n Fran- 82,5 kuruşa, :ve ipek, iıpek ipliği ve 
saya _ 1''ransanın bütUnJüğünil ve hazır eşyada da 50 den 1000 kuru-
İınparatorlutunun muhafaı.a.s~n~ şa kadar tehalüf etmektedir. Buı ı 
taahhüt vadıle • bir itt fak teklıfı vergi.de mUhtelif zamanlarda ya-
gelmesi ve kıt'anın beraber mil- pılan zamlar dah:Idir. 

dafaa edilmesi talebi yapılması Suikast davası 
beklenmiyecek şey değ ldir. La-
val, esasen bu fıkirde olduğu için, 
Peten hadiselerin inf cıl ve tees
sürü içinde yaşad.ğı içiu belki de 
bu cereyana muvazi b:r hareket 
tarzı kabul edeceklerdir. Fakat, 
aııavatan Fransızlığı bu tekLif, 
hatta böyle bir ittifak karşısında 
nasıl bir durum alacakt.r? İşin sır 
,.c merak noktası budur Bu halde 
müttef k ve silahlı bir l•'ıansa Al
nıanyanın işine çok elverir. As
gari 1,500,000 kişilik blr Fransız 
muharip kuvveti demokrasyalara 
karşı harbetti:rilir, Fransız donan
maıu Fransız sanayii, Fnnsız iş
çisi Almanya ve Mih"e' bes~bm.a 
kazanılır. Fakat, Fransız mılletı
n ;n kalbi temayülünü kazanma
mış bir Almanyanın Fıı.nsıı. top-. 
rakları üzerinde müttefiklere kar
şı muharebe etmesi k'mbilir ne 
kadar çetin, dikenli, ölümlü ola· 
caktır! 

Mareşal Peten 
(Baş tarafı ı inci sahilede) 

r lhi gözönüne getirilecek olursa 
Darlan ile daimi hiçbır uzlaşma 
yapmamak icap eder .. Bir -~e. bir
leşm•Ş milletler, ne Vış• hukume:
tinin Fransada veyahut herıhanıgı 
bir Fransiz toprağında teessüs et
mesine, ne de böyle bir hüküme
tin tanınmasına asla o.kıl erd.re
miye<:eklerdir. 

Bizler, Hitlere veyahut Mihvere 
desteklik eden Fransızlara mua
rızız. Ordumuz mensuıplarından 
h .ç kimsenin Fransanır. ":.e Fran
sıZ İmparatorluğunun mustakıbel 
hükumeti hakkında münakaşada 
ıbulunmıya salahiyeti yoktur. Müs-. 
takıbel Fransız hük\ı.ınetmi ne asıl 
FJ\ansada ne de deniz aşırı Fran
sada heııhangi b.r kimse tarafın
dan ferdi olarak tesis edilecek lie-
ğildir müstak!bel Fransız hükıl-, . k 
metini, müttef.k.lerin zafen . en-
disine hürriyetini iade ettikten 
sonra ıbiı:ıat Fransız mHleti tara
fından vücude getirilecektiır. 
Buzvelt'in beyanatı memnunluk 

uyancludı 
Lor.dra, 18 (A.A.) _ Rei6 Ruz 

veltm Dalanın durumu ha.kıkın-, "' ...... 

D o s y a Çankırı 

mahkemesine 
g ö n d e r ild i 

An!kara, 18 (İkdam ınuhabirinden)
Fon Pnpen'c karşı tı Mlp edilen »ttiknst 

tcşC'bbilGü dıwasıııın na:kısen görülme. 
1 

sine bu .sırbah Anlrnr<ı ıığır ecza ımah· 
kcnıl'sınde devam cdılmıştir. 

Maznunlann nddiı 015.~dm taJolıı hak 
kmdakl kc<'ı:iıı ağr. ecza rnahk~mesi

nlıı Tl'd acararınn EUÇhrlardan Pavlof

la Koın.ilofun leltmr itlroz -ctmdrri 
fr;,crine Cumhl.n·iyct müddeiumwnilL 

ğince davn do.wnsının sclMı!ıyetli mı:rcli 
sıra.tile bu nd',<ta tetkik ve kaTara bağ

lanmak ilzcı c Çmı.'kn ağrr ceza mnh

!;crnıesin~ gönıd~riJdiğı anlaşılmıştı!'. 

Ueyctl lı:\kime, icabını dfisünınıü.'; ve 

reddi hfıkim ta l<.'lıi lıaklc~nda Çankırı 

mahkenl'(!.)lncı• verilecek karar3a dos

yanm iadesine intlzaren ıntlh~keınc-

1 nin 25 lldncı teşrin çarşamba günü sawt 

1 

9,3U n 'bı1-akılımasına ıkarar ...-ennişttr. 

G Ü NÜN 
rl ENKITLERİ 

(Baş tarafı 1 incide) 

daşıın kardeşim, anam, babam, ço
cuğum şeker ucuı.lamışt .r. Beş 
yü zotuı. kuruşa satılan şeker be
nimle seninle, onunla, b:zimle, 
sizinle, onlarla uğraşan hükume
tin yükünü hafifletecektir. Brrak, 
seve seve, sevine sevine bırak: 
Bizim için, bizler için, hepimiz 
için çalışan, didinen, alın teri dö
ken hükumetin yükü b'.ıraz olsun 
hafiflesin. 
Haklıy.m değil m!? .. Bana hak 

verd'ğine: Şeker ucuzlamıştır de
diğine eminim. Bunu demiyenle
r" n bu toprakıta yatacak yerleri 
yoktuır. 

TasfLye m emur· 
(uğundan : 

dak~ beyanatı , gayri tıabh gorunen 
vazi~te sarahat ve~esi baıkımın Tasfiyes:nc ka.n.:11" verilen Hilal · 
dan tng!llz ~s:nı tarabndan mem matibaası maııbaacılık, mücellit! k 
nun!ukla karşı~anmıştır. Esat Muhlis ve oğlu Naz:r kollek-

Londra. 18 (A.A.) _ Parisden ge- tif ş:rketine ait m :ISa, koltuk ve 

lC'll ve İskandinavya telgr! bü1"06u ta- emsa1ı eşya 24/11/942 salı günü 
nı.fm.rlan zikredilen habcrlc t :: göre, VI- 14 den it:baren, Ta;bı makineler! 
§i hiiki'ımetinin, takip e<ieoeğl s iyaset \ He sair makineler de 28/11/942 
hakkında yekmda blr bi~dlrikde bulun. 
ması beklt'nmektedir. 1 cumaaesi günü saızıt 14 den it:tba 

v!şi hlMcılmcLi b:.ı tebliğinde Vişi Fran ren açık arttrıma ite Cağaoğau 
sasını.n M;hverlt> bideştlğini il.fın ede- Hamnm sokak 12 No. lu rnıc.•tlbaa 
orktLr. 
-------------- • binasında satılacaktır. Mezkur 

dır. İlk ravundıda kat'i bir mu2'<iıf 
feriyet elde efük. Düşman ziya
dcsiy.Je sendlmktdir. Fakat bay
gın cfüşünceye kadar . muharebe 
k.ıa:zanılmış sayılamaz. Iy= bir mu
halbir oaln düşman, denizden ve 
havadan takviye almağı ümit et
tiği müddetçe artcı hareketle,.i 
ni dewm pctJncektir, Düşmanın 

günlerde tekl"f edilecek bedel 

muhammen kıymetin yüzıde yet

miş beşini bulmadığı ta'kdirde 

5/12/942 cumartesi ayni saatt-en 

itibaren yapı!ızıcak :.kinci müzaye

dede en ~ arttırana ihale edile

!.-eceğinden istek.1ıi1erin ıgellrneleri 

ilin olunur. 

ŞARK 
Cephesinde 

( Ba§ tarafı 1 inci sayfada) l 
nu pu kilı'tınüş!er, 8 t.'lnk tahrip et
mişler \ e 25<> Alman a-kcri öldürm~
lcrdir. 

Nalçtk cenup doğusunda Soyıyct pi
y:ıdc ve topçu kııvvctlıerl, tanklarla 
dC.9tr.kkncn ve mtıvz.ilcrlımi~ taanuız 
edrn bir dU,.<nnan piyade a!nyına ağrr 
kıayıpl:ır v<'rdiıımişlcrdir, Burada 16 
diişnUln tan"ı:ı ağır hasal'a uğratılmış, 
m:ın a.skC'l'i öldürülmiiştür. 

ALlUAN TEBLiGİ 
Berlın, 18 (A,A.) - Ahna.n ordu

lan bn.şl<,uıınandanhğmın tebliği: 
Tuapsr'nin şimal dOğusundaki dağ

lr!c bölgede kıışatılır.lŞ bulunan küçük 
bir dürnuın g111'Ub1.ı kurtulmek 'iıf;in 
beyhude b"r t('şCbbütc bu:luırrl\.ectan 

t rr:ı tW.ha cdılmlştır. 
Alı:ıgir k<>s!:ınindc Rom~ birlıkleri 

düşmanı daglara sürmüşlerdir. Alman 
t~r.:itları Sovyct !utıılnrının şiddt>tli hü-
r- n• 1 nn:nı ut. k.ü:'tm:üşler ve !başka biı· 1 
kc,,ımde bir Ucr n evzıl işgal etmekte 
bu'ı·rıa 11 <liı.ı-nan kuvvetlerini iıntıa ct-ı 
ır"ş1cırlir. Alm:m ıkıtaları 300 dı>n fazla 
~ fr ve f'lıommiyctli m-Mardn ~<ınimet 
:ıl ını:şlardtı'. 

Moslrova, 18 (A.A.) - Res..-nt Tass 
aj"'nGına bı 5CLiın öğlı>d<'n sonra cephe
do::n g<'Jcıı bir tel bildirivor: 

RI' kıt·1n,.ı, Alm~n1nM doğu K"fka-;-1 
'V':l fa N.,lch:k'ın eenuıı:ı dıoğusuPda bir 1 
t:rı:>N:!Pn t· ı Q>-t.,,.•ış1croır. Alınanlar h."Uv 
vrt'ı bir müdafr:ıdan ısı>n'!'a yl:'ni bir 1 
hd'!.'l çekilm !erdir, 

-'"'----ı 
İ ""anh11~ İk"nci İcr.ı Mt--ınurluğun- ı 

dan: 942/2480 ı 
B·r lborf"l<>-ı doJ~ıyı mmcılz ve pa- • 

1tıya <ı«vı·llmf>sh•e karar verilen bk 
ndrt lı:ı xi.iıl ve b! ::ıdC't Bi:u>1ba mer- İ 
kı>lı lerrızi vı• clli c .:d c:uv:ıl \"<! bir adeti 
Dc~lr k"sıı ve salı· f'E'Va İstanbul CC'tm'-' 
bl'r'it.aşta Brled!yc Mcımu,,lal' 'koopcı'G-1 
H ş':r~i dr.M"'ll öniindl' 24/l 1 /942 Uı- ı 
rhln · Tl"Ür>ad1f salı J!iinii s::at 15 den 1 
17 ve kadar açı."< art.mna suırı·tilc satı- l 
lacak'tm 

Artıl'!'l•ıa brdoli mı•iluımmcn ikwıınıc;t- l 
ler'tl•(I % 75 ini bu1ma<1ğı t:ıktiro(' jkln-
cl al'tmn'!ls:ı ~0/11/!'142 ta••ihin(' m~-...,._,difj 
Pazartesi gUl"IÜ ayıu sa~tr icra cdlı'c
<'C'lfndr>n 1a)"p olanların maha-lli mcz-
1türda hazrr bulun.a.c.ak memuı·a mu ... 
racaaıt etmıelerl ilfın oh.mu1'. (6868) 

Garib bir hadise 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

zer;nc Berline gelmiştir. Con E
merinin bu seyahati tamamile hu
susidir. lngiltere Müstemlekeler 
Nazırını oğlu İngilter~ :le Alman-· 
ya arasındaki muharebenin en şid
detli muhaliflerindend;r. 

BerHn 18 (A.A.) - İnıgiltere 
Hind'.ıstan nazırı M steı Emerinin 
oğlu Con Emeııi bu akşaım Berlin 
radyosunclı:ı ingiltereye \hitaben 
bir nutuk söylcmtştir. 

----------- -
İstanbul İkinci icra me.murJuğuu

dan: 942/25'25 
Bir borçtan dolayı ıınahouz. ve para. 

ıra ~vri~'rıl<'sin(} karar verilen altı adet 
gardirop, iki ıkaryola 23/ll/942 tarihine 
müsad":f pa~rt(' i saat 15-17 ye kadar 
Çadı:rcılnrda Yorganıcı.lnr sokağında 
74, 76 No. !u d'ük"dn önünde sa.ııla
enk'trr. 

Muhamn.cn keymctın ytizd" yctIDtŞ 
beş nı bulan. dı:ğ. takdirdi' 1.kınci ~ttır
m:ı.sı 27/11/942 tarı hine müısadif cuma 
gUınıU eynı saatte jcra ccll:cıceğınd<:'n 
talip olanların yC'Vmi ımcmtürda ına
hal~irııdc bu!nınncak memura müracaat 
etmclıcri tlfın olunur. (6861) 

ÜSküdar Aslıye blırlncl hu!kuk hA
kLınliğinden: 94-i/14 

Üsküdarda selfımstzda ÜZJiim ktz.ı so
ık.ağmda 7 numarada Yani taraü:ndan 
Kuzguncuk Bakkal tokak 7 numarada 
Ynnl kızı Mnl"ko, aynh o.drc>.ste Vasili
ki ve katan:na ve Aris'.oteli a.e)1ılcrinc 
açılan a.1aca'k da.vası.nm icra kıl.ımnak
ta olan tnhldXatı sırasında: 

Müddeialeytı:ıer1n mukıaddcma vcltrl
fori h~uı·Uc 'Yapılan tahltikatta vdkU
Jcrlındcn Koıst.:00 Logct('tlnin avukat.. 
lı:!t meslcgındcn çekilmesi ve diğer \-C

k!l N-ikblaıkm!ın de ıstif.a etmiş bwl:un.
ması \'C mtlı~cialey.hlc.rin de lkamct
gôhlarmın meçihu::lıyetıne !binaen usu
lıcn ve i:lAn<.."Il yapılan teıbligata ra.ğmel1 
gc!mcdikkri cilietlc gıya;>lannda tııh
kikata devem olunmasum \"C tahk!ka-
1.m 21/12/942 pazartesi saat 9,30 za ta.. 
1'1tinc karar veri!miş olduğundan ~z
kôr gelmod!ık1c..-i vwa kanun! bir ve
kil göndcrmcdiltlcrl ıtakdl.rdc 'UBlJOl.Qn 
4-01 inci madde siıne t,e..rfijcan geyabl.a
rında tahk kata devam olı.mncağı teb
liğ yC'rinc blmı olmak üz~ ilan olu-
nur. (6882) 

Z ayi Evrak--.... 
Üski.:daı· Mn}mi.idü:rlUğiL"'ldf'n nlınakrta olduğum malUl maaşıma ait 

2768 ııum:ı.nılı maaş ciizdanımı muaş sıNU?di ı'esıniıni, İş Bankası ÜSkü
dar §Ubtıs;ndcld mevduatıma ait 962 numaralr hesabı cari detterimi, bi
ri t \ c cıigerl arnzlıy.e ait olmak üzere ıkl lkıt.u tapu ~enedi ve Ü\! adet 
nuiUG huvıyd cüı.danlnrımı ve tatbik mülhrUmü tılr torıba içinde o1du
gu ha' de zayi ettim. Bu C'\ ıoaklarım. hiç kimsenin işıııı ya~runa:yaea
ğından buılnn iatın Qş&ğwald ad ra~c gct. ı'disi takdirde kcındisi mem
nun odılecrktr. Bir. Jıa!tıı. sonra ycnilC'ı•l almmak üzere anürocaat cdilc
ccğ nd'"'n kaybolan .işbu ~·vraklnrımın Jı:iikııniı olıını;yacaı;:ı:nı !:l!ı.n eylerim . 

" Ku~uncu'kta Tomruk sokak No. 10 eviııdiiiC'ilııııiısa•k•lnli.••••••• 
.Mu.stara Resul 

istanbul Bel~ d iy es i ilan l arı 
Beyoğlu Nişant~ Mcşrı.ıt·yet m Clhallesindc açıkta akmakta olan 

mcera1a.rın tamiri' açık eksiltmeye konu1.muştur. Keşif bdeeli 649 li
ra 6 kuruş ve ilk teminatı 48 lira 67 kuruştur. 
Keş f ve şartname Zabıt ve M namelat Müdürlüğü kaleminde 

görülcl>ilir. 

İhale 26/11/942 perşemıbe günü sa.3t 14 de Daimi Encümende 
yapılacaktır. 

Taliplerin ilk teminat makıbuz Yeya mektupları, ihale tarhiinden 
(8) gün evvel Beled"ye Fen işleri Umum Müdülüğüne mürccaatla 
alacakları fenni ehliyet ve kanun un ibrası liızım gel.en diğer vesika
larilc ihale günii muayyen saıs~tte Daimi Encümende b'U1unmaları. 

(1310) 
---~-------

1 - İdarece sağlıcan ve muntazam 300 m2 sahasında bir veya 100 
m2 sahasıncla üç depo isticar edilecektir. 

2 - Deponun s~ıhilde veya tra mvay güzerga'hında olması şayanı 
tercihtir. 

3 - Kiralamaya talip olanlısı.rın tekrnerini şifahen veya tahriren 
idarenin Levazım Müdürlüğüne bildirmeleri. (1437) 

Ma kin a ve terzi ustası 
İrnt hanla Sbvas &anayi tabuıruınıı rpesyal ve düz makinelerden anlar blı· 

makİll!c ustası \.'C lıki terzi ustası tayin olunacaktır. Bunların aylıık ücreti y(l

z.CT Jn·adıT, imtihanlar kttan!bulda ve Anlkarada ya.pı!ır, Tal4>1-crin Milli Mil
dafaa vc•kületi levazım işleri dairesi reisliğine birer di1ekçc ve blr iyi hal ve 
boll6Ct'vrslerne mUracaatları, (1387-1375) 

·.r~K~YE ClJMHU.QjY!'r1 

Z ! R A A T B A N :< A S 1 
) ~ uJuş ktl'ııu' · lRSX - Se rmaveın: 100 000.000 TOrk l"l'Ul. 

$u bl' vf' aj:ms adeai; 285 

~ir ai Vt. ticari her ne.i banka muameleleri 
Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye '•eriyor. 

Zıraat Bankasında kınnba ralı ve ihbaTSaz tasarruf hesap
kur'a ile cı~ağıı:i!!k.i plana gö anlara senede 4 ':1efa ~k 
kur'a ile aaşğıdakl plana gö re ikramh·e daii'ıtılacakhr. 

4 A. 1 Otlt lırehk 4.CHh; ı.. 11 ıoa Adet $0 liralık s.• L 
c • 5ot • ı,"' • ızo • " • , , ... 
' , %$0 • ı ...... 

48 , 101 • 4.fft • JH • ZI • Uot • 
D1ı\.KAT: ttesaplarındruti parai.u b!r &ene içinde 50 lira· 

dan aşağı dü.~:yenlere ikra mıye ~ıktığı takdi-dc % 20 fula· 
sil~ verilerı.: ktir. 

Kır'alar ıenede 4 defa 11 mart 11 Haziran 11 
Eylul ve 11 Birincikinun tarih lerinde çekilr.rektir. 


