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tonaraaakl TUrk askeri tedklk 

heyetinin ziyaretleri 

CA IDDESİ. No. U Buruş. 
1943 AllONl> ı Al'J.ılr 450. a ..,.ı.ıı 150 Y1llık uoe 

GOMLOK SiYASi HALK GAZETESi 

lA'lııtra, 19 (Radyo) - Britan yada bulunan Türk inıaliıl tıq. 
eti ıhalan dün cenuptaki Ju.idla ntlardeıı fabrikalarını ı:ezınişfer
tfir Öğle yem~ni bir harp malzemesi fabrikasında yiyen Tildıı 
misafirler miitca'.kiben Oksfonlda bir kolleji ziyaret etm41er v• 
geçen ıunuıni harpte tankı icat etnıi~ dan generane görilpnfit
lerdir. Heyet reisi ı:e:ıeralle bıı ziyaretlerinden çok memnUJl 
kaldıklntını bildinııiştir. 
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Çin milletinin 
Müttefiklerce 
kabul edilen 

-- ---

lngiliz Başvekil muavininin mühim nutku 
hakkı '' 1943 de 

--------ı 

düşmana darbe indirmeke az'!lettik ,, 
~~~~~~~-.. . 

/ngilter• i'e Amerika, 
Çindeki memleket dı
ıı haklanndan ııaz 11.ç

tiler. Bu, kapitülasyon· 
ların kalkmıuı demek· 
tir. Böylece müttefikler, 
lıak, adalet 11e hürriyet 
için harp ettikleri yolun. 
daki iddialarının kuru 
•öden ibaret olmadığı
nın 6ir delilini ııermİf 
oluyorlar. 

'' Bu yıl artık teşebbüs Müttefik-1 

Yazan: ABiDiN DAVER 

(C:5) ir Ut ıriiD önce, '3ı>on7•, 

u;;;2) Çlncle ıwaı ettifi t>oJ>raldar. 

da ~'l ederek Cin milli 
hu..ıwx.&I aduu verdlii Na..&•JKlclU 
•Obı ;p, Ja- 1tı ır.uı.ıu hlriı.ümeıe, 

Anclo • 8...ı..oa devle<Jeriııe harp ilin 
oltirdJ. 

leıin eline geçmiş bulunuyor,, 
Londra ıt (Radyo) _ Baofvd<il ı 

ınaa:ylnl M'I". Atıee harp vazl7eU Jıalı. 
kında Avam kamr:1.1mda izaha\ v.,.,. 

"* UM% 1ılıadaıı. memnun kalıncl.ılı· j 
nı ve 1943 yılının tam b'ır liimadla 
lı"'lılanablleceiinl söylmıly, artılı te
tebbllslin miilleflkler eline ceı;tltlnl 
lel>ariis tltinllklen sonra p$ ~ .. 
o; harekatına ceı.ıel'eiı: tid<letıı k>flll 
Pddetı araaımla Rusların lıuandılı:· 
lan ulerin larilı •ıılıif.,.l'iııde parlak 
bir 1tt lulaeafmı beyan o:rıemı.ttır. 

M. Atlee Malt.. ııclaemm diişmallıa 

;ran tarafında cörülmmıJıı bir dik'tll 
'°""'I ttlltıııl incıı:ııerın ve A-"
lı.alıların ar.smda kar6'1lilı bcıfları-

m lıosa ... 11< •e ]l'ranallm Jnırtul
na enc•I 0ıa.,..ı- ıııın•i derecede tılh
•I ~ bir mllltJıaıaya müsaade edile
~ de si)'llytrtlı: c8on ..,. 

maııJarda bl- Anıttllıan cıl!ıele
lerlnla ljinuıH Afrib1a dair Amerl. 

bl:lanD li1ul ba.lıımdaa aııuııada 
c6rllt fartılal'I olduta iddiası •-· 
~ almUDUiflar. 'f'raııSnlaTa alt ~ 
1er1 aıer o.ı mınetın daima &;fDi ekle 
,annedllderlııl oannecltrl- dem.it 
ve •lllealılben f1lllla1'1 ilave .. tmifilr: 

- c.sur Fraıısa mu'kavemellnin. 

temini lcin ıenerııl Döcoıe ıı...., bl>-

1li.lı hlr boro ve \aalılıül ııltma eh-

dök. - ıılilı:ad ... eden elbet bütiin 
Franııu iın1ıaralorlatunan bir ... mr 
tam etrafında topJaııdıklan ve düş· 
man caynounı lrtnııalı ;,ın mlltleCik 

mmrllelfe ı.. 1&1e afnmıla biri" 
tlkleli ıriln ıörmekUn •mit Ye Ber· 
linin bombar- devam ohına. 

utmı sö1ll1fftk oilııl•rlııl fD cıllmle 
ııe bltırmltlB: 

c- Avam -- tıı.ııa hülıil
melinln; dÜflllaJIA 1941 de darbe in· 
dirmete umelmlt oldufımdan denlıı
.ıe, tıarada ve handa bilJlill bir ,ıd
de&le ve azimle bütün mötleflkl•rl• 
ı. blrllfl :ruaealından aala olabi
lir,» 

Nevyorll.ta bir kao defa &öliil'ü
iüm ve bir """ 1>eı·.o1ıer 7C<}lğ;m ka
dın erkek buı Çinliler;n, anca.il. esıkl 

•~deni milletlere has :tarafed, incell
ii. hassa6•7etJ, nnakeU arasında ja... 

ponlar• k~ müthiş bir kin b<&le-
4iklerlni Vfl mini mlnl ayaklı, kendi 
vazoları kadar ..,.;r Çin kMlmlannm 
bile ıirıştikleri islikl<\l harbini kazan 
.mü tcln, büyük bir a.zim ile ruhları~ 

Amerika Hariciye 
!Nazırının beyanatı 

··~~~~'--~~~~-

En son 
Daki~ada 
Aldığımız 

nı ftl 1 klc1tlrndş olduklarını gördüm. 
Cin mllle&ıl, eye.om. it ve)'a ölmek'» 
Jrade&inden mahrum olsaydı, dünya.-
mn 'D ce.oci.ver ve en modern sllib.4 
Jara mal·k ordularından biri olan Ja
JtOB. ordusuna lla'lı bu kada.r uzua 
SamaDdır, elbe<ıe da.yanama..u_ 

A>'lılı unmnıt ve ıı....ıı- c•lmit 
olan Çin mıııeı.ı, işıal aıtınd:> lıulu

•an ve bulunmayan diye röliiııü.tıe 

iki Jı:ısm~ aJ'nlmıı olınkb. lıt'mer, 

lllilll - lıalnmuodaa tek vel>ir MI· 
••llehlllr. Avrııpamn -rlardan ııe. 

ırı miil1MIJ, htlr Ye medrnlrelee en 
ileri mlUeUerl ar.ısında bile , 0 "Y• 
k sebeple, ta veya bu dö ilnce IJe 
DıilstevU .ı;;.m.n kavvellerlle 1f ııı... 
ııtı 7aııan adamlar rfiı11Jmiitfılir Ban 
!arın bir Jı:-ı diipedlls vatan İıalıal, 
lılr kısmı da blslm """1ıu• atar., oö
ıriiırl.ırll'1 o.ıııatmaır lo*e.ıttı hilmııe4I 
bVTaya,.. clıöpril)11 ceolnee7e ıı .. 
olar a7ı1a d"1J - 10lan• -
.,,.. laaalardır. 

Avrııpa mllletleri MMJDda, it 1'17· 
le olaoca, milli tuara daha yeni 76" 

.ı uanaa A&J'ah Çin m.Uetlncle de 
)öyle olmaa ~ayet tabiidir. Bu ıııa.. 

lkımdaa Nankia hıikümelialn m;ııte. 

ftlılere barp ilin ·-· lılr a
Jl'Oli&llıa •J'aa1Uldaa -.ııa lıoir - de
llldlr ve ı.. blil<6melln ldaJ"eal -
a ı.aı- Çlalllerin, mlitıdllıJ..-e 

Jr:a.., dilt'lıp eıerı --- -
)ld< lbUyaQıAr olu ~olar, 

0

Jılr ırt1a 
~.,.. tarar• lltiluılı. eım..ı lbUmall • Ulma ve kuvvelle mevovt olaa lılr 
Çin onl- rinde ıetı.- ııaıwı. 

ae dötm•ılllllerl ;~ Nankln hillıil
melinln ....._ 4rnllebll- lılr Jnıv. 

ftli de ;rakla. 
._,_, lıeıull omrln4t.llıı Om 

._.,·•na, Aaclo .. 8abonl31"& harp 
ilin e~ ııar.a, İqiıtere ile 
Amerika Olndekl memlrlıet d111 Jı&k. 
)arı.odan •as •eom.ekJe, yani kapltü 
.li.oıı-onları kaldırma•da ot'Vtp verdilel" 
Bu mUUetilr..erin, kendl &ınıfl.azında, · 
Japonyaya ••1'1• harp eden ve Ja.. 
Ü liiıtlüfiıno ........ k·•--- pon 

. -u aıa.nca l'O· 
füo; l'ercn Çin mlUeUnin haklarını ta. 
nıdıkla.rını rösteren cüzeı bit' ha.re 
lı:eltfıo ki flkl'imr..., ceıı bile ... ~. 
&ır, _ .. 

Çin, kendi lolilıWi, bndl davası 
lcln harJt •*-Je lıeraber, .lqıo117. 
ile ana ;rıllanlaa 1ıer, dilfmetledJr 
ve 1111 b&lımıdaa miiıter;klutn lımdl 
ılavalan ow.ıı ilin ellllrlerl lllil!el. 
lerin b1irrl7('t ye laf;illl.Wi ıohmda -... 

lann iineüsildlir. Mıııı..rıııı..r, japoıı. I 
n1ı k111krrımaıııq ~n. <eneler.., 
k~ndi davalannın bu frd:wkir öncü. 
Rne linm ıcltn yardımı Y&Pllladı

lar; hatta, baran, onu, kuv' etıı diif
aanı kart111nd.a yıpayaln11 bıraktı .. 
lar. Fakat nlh.yet japonv:ı kf'ndtt~ 
l'ine de tunu" edlntt, Çinin ipekli 
eniarlsınln etek-ltrint" dört f'lle nı. 
•ıJar: -· ea lunıı tU bir mülttfik 
ny~ılar. Buna TAfmrn, kapltıilaf)'On 
tf~n~lt>n btlln kaldarmatı vt: bö1lectı 
çınııı lam U.ikJ.l.lini tan11natı lf 

Amerika, Fransanın tam b:r 
vahdet içinde oim:ısını istiyor 
Vaıılııgton, 19 (A.A.) - Basın tep. ' 

lantı. uıda cuttfc:Uer, ba.riciye n32.ın 
M. Cordtll llull'den, Fransız mil· 
Jetinin birleşmesini temin eclıttk olan 
Glraud • Döroı arasında pek yalr.ında 

JapıJıı.cak anlaşma Jıakbnda ne dü· 
tün.düiı.i.nıl sormu lrdJr. 

M. JluU, ba bahiste hwrn:st ola.T:llı 
bir ~, blbneditlnl , .... Blrlr'8< A
merika hükfun~tınıo, her m.emlt*eıe 
mümkttıı olalı111lt kadar um bir valı 
ül ~inde bulunul,_ tavııiJ'•.ın; 

1a-....ıan ...,rı blmadıi• lavat7 .... 
Dl eevııılıau wnııtııtır. 

GazeteelJuden btrJ Porteldzde ruec 
buıi iniş 7apmı1 olan Amerikan pilol 
!arının &el'b••I bırakıla.bll<Ulılerinl 
'Ve •Vdetlerlne m\iSaade edilmesi ibti 

mali olablleeefinl söylemlt, bundan 
evvel aynJ vaıiyette Port.rklzde kara 

)'a inen ve cllmltı edllm Alman pUOI 
laruım, Alman hlikümellnln müdabf.. 

~ıe---.-.. ... ·
rlne alluade .ııiJmll eldulıınw -
ı.-.ıır. 

M. Hali, baciln bD bal>lo lıaklımda 
lı~ lılr ona» vennelı ıoı mlftlr. 

Varlık Vergisi 

-
Telgraflar 

Ber[ndeki Türkler 
&eğ \le salimdir 
Berlin, 19 (.A.A.) - HuSU6i 

mU:iıdbirimi2 bildiriyor: 
Sor, günlerde hava bombardı

maalnrına maruz kalan Eerlind•! 
gereıt ıbii(yiiilı. elçilik ve konsolos
luğumuz. gerekse ticzret ve ma· 
arif ataııelikllerll5iz erıı<an, me
murlaıı ve allelerı ve B"rlinde
ki ~tün ıaltt>emiz cümleten dı· 
hat ve &e!im~~. 

Londradakl Türk 
heyetinin ziyareti 

Londra, 19 (A.A.) - Türk 
ikıtısat heyeti, Alman hava lkuv-

Ödeme müddeti 
bugün bitiyor 
~~~~~~~11111~~~~--~~ 

' 'V'tltlerinir.ı Lonraya lhıii:oumu es· 
oosında Lonıd:rada bulunuyordu. 
Heyet, al<şama doğru iabıikala· 
n ziyaret etmek üzere Okısfoırda ı 
hareket etmişti. Heyet, dün öğ· 
leden sonra Balliol llrollejini de 
ziyaret eyJ.emi§tir. 

Borcunu ödemigenlerin sevk
lerine başlanmak Üzeredir 

ing itele taarruz 
1 slihları yEpJyor 

· ŞehTimizde varlık v..ı:gisinin 
yfüxfo 2 zamla ödeme müddeti 
'bu ak.~am nihayet bulacaktır. ' 
s .... 1k işlerine yarınki peışeml:ıe 

salbalundan ltllıaren 'başlanılacağı 
anl:ış>hn~dıır. Deft.croarlık 54 
haciz ek>bi t~iıl. etmiştir. E· 

(Mab:uU Z nci sayfada} 

Serbest hububat 
satışı nasEI oıacakı 
Müşaade verikn maddelerin 1 

bir izahı yapıldı 

. ' Y cn1 Romanımız 

Kalbe g irea 
BlBSIZ 

Biiyük aık &1• macero 

telrilıa•ı 

Başhyoruz 

Aıılıt.Ja 1& (Radyo ,...,ı..i) - B• 

- lıorçlannı vennlt elanlarm ıuı. 
irmik, Dıakarna, tdıriJ• .. lıulcuW 
imal edl111 1almalanna JDllsaade oıwı 

1 

masi lıalıkındaki He1eıı Vekile ııar• 
n h•lllnnda bu.ı 1erlerde tefsiri te
noddllllero dtlıJüldlltll anı..,ım,.ı.r.Ba 

müsaaedeıkıı -...ı merk6r mb 
lalıslJin elinde kalan ..ıuıaı Jıalıl1e-

.,ınden 1alnı• muay1en J"erll'l'cle an. 
~hrlye, JDaııkarna ve irmik yapılm&
lln& mtloaade eürwtı olmayıp ba lı&.. 

kfyeJerfn rayıl mamut olaTak ber 7er 
ele ıatıhnasına da tıin vermektir. 

ljimdlye hıbr bububal, lıakllyal 

ve plrinçden, e-1tmektf'n b:ııtı-kı mad
dekr fmaH memnodu. Bu yml ika.rar 
,ııhdl bir laıııfbn ekmekten başka 
ft-brl1e, makarna, trın.tk vo un ima11· 

Londr.a 19 (Radyo) - İngilte
re lstmsalat Nzaırı M. L'tviton 
1943 yılının h.rp 16taısa1Mında 
'bir· rekor yılı olacağını söylemiş 
ve 1942 yılından daha fazla işçi 

)tu!lanılacağını, 1943 yılında· mil
da.faa silahlar.ından daha. ziyade 
hilcum si18lıları imal oluııacağını 
ilave etmiftir. 

halıfaks, Mısır yo'.u 
üzerindeviz, diyor _ 
Roebetrro •Ntw:ror'b, 19 (A.A.) -

İJıciJlz büyüt< eı,ı.ı Lord Hallfr.ks de 
miştlr ili: 

Zafer yolu titerndeylz, Zate~ var
maı. ~n ne kadar .. maa lup ...ı-
tfni 9Öyleyenıeom, Fa.kat. 70Jun umı 
ve oelln olman llıti-ılal cilz öııliııde 
tutmalıyı.. 

~.::-ı 
Şa,ırmayan 
k<zanıycr 

Bir hu<;uk yıldanberi m1"'8a· 
ra altında bulunan Rusyanın 
jlıind büyUk şehri 4 milyon nü· 
fuslu Leningradın muhasarayı 
yararaık ikurtulmu7 e>lnı'lsı 'hadi· 
•esı Şark cephesi muharebe
lerinin en dikkate şayan ve ga
rip tarafı <ı-larak görüliiy.-r. 

">imdi herke•, Leningradm 

rttlktirdlltr ' ar 

Japonların' IOn 11olitla o:rununa kar J 
tı An.-Jo • S•k onJ;ı.rın .-evabı, çok 
Yerlndı> ulmuştur, Ve t~ıri yalnıa 
ç.,, lı tinde def 1, öı.-kı A fah il-
1~.ıer uıer·nd'°' de cönilettktlr. 

Bu çok heyttanlı tefrikayı 
mutlaka tı:klp ediniz. Bu e
st'rde aşkın en hararetlisini, 
maceranın en merakhsıw, ka 
dın kalbinin •n ha sas "' inı:e· 
sini bulacalısıııı.z. 

_!! ve her yerde satılmasına l'!in vera 
m.ı.ıe dlftr tarn!lan bu bububal w 
bakliyatın her yerdr. ıa1rt nnmul o.. 
laiat nfıl~"Ula ııb m.üsaad t'f"rmt'k 
ltdlr. 

lleyetı \ ll Jenlo mr:ık6r k:ırarı 1na '-----------J 1 ~tlnlall Rlsm.i ınclede l.ııJ.Jşar ••m ıı- 1 

tam bir b11<;uk yıl, kullanacak ıü
li:b .. tırrak mermi, ·i) cek clo;. 

ınc:k l:ulduktan ba a, na ıl olup 
da, ;rudl, üstehk bir de taarrıu 
kun eti bıılıtuı;una şaş \Of. 

Bu lıarp Tır p şa~lacak işlerle 
dol!l. Fakat §aşırnıayon kazanı· 

ABiDiN DAVER 1 lir - 7W· R. SABlT 
• 

• L l B VA 

İRA 

~ 
Awup1nın u
ıf noktası. 

Afrw cephesinde, l\lihvercilere karş! Müttefikler tarafından ~ muhtelif idikam-ette taz) ili :;apı 
~-. Yııbrıdaki harita bu cepheyi \"Ok ı:üzel ı:österiyar. 

Bütün Cephelerde En 

Son Vaziyet 
Rusyad3ki 

Muharebeler 
Leningrad muha• 

saradan nasal 
kurtuldu? -Ro!.tof it hlikede 

görülüycr 
Londra 19 (Radyo) - Lenin

gradın muhaı;aradan kurtulması 

hadisesi, çok miidlhn tel~ki edil
metedir. :Müdafilerin taarruzu, 

en şiddeti topçu ateşi ile başlımış
\ır. Sonra, piyade blrl ltleri ta•r- ı 
ruza geçmiştiT. BU!!llar Neva n•h· 
~ini aşmı,lar ve topları, donmuş 
olan Lodago gölü üzerinden ipler

le çekmişler, yüksek 1erlerde de 
bazen dlnamit kulanıııağa IJ14C· 

bur kalmışlardır. 

Bir bll(UU' 

' siiren ınulıuara -
4 ınilyoıı !Yİİl\l6U bulunan Le

ningrad b'r buçuk yJldanberi., y .. 
ni 1940 !H!'lleSindeırberi muhasara 
altında idi ve etraf Alıoonlar ta
rafından pek mııılıkem bir su>fetU 
tahkim edilmişti. Müdafilerin Al-

man hatlarını yarmaları çok §&

yanı d~kk•tt'r. Baltıktaki Rus fi
losu da Ladog• gölünün cenubıın· 
~ Alman müdafaa hae>annı silip 
BÜllÜ'l"?nilşt.(ir. Muhasarayı yar. 

mak tçın yapılan Sovyet taarruı
~unu mareşal Voroşilof ile gene
ral Zukof bazırlam~-

1 Milı11er tümeni' 
·6osıvna airadı 

Lenhıgrada taarruı, Ll~ga 
ıölünün cenubundan ve doğusun
dan olmak üztte ikl koldan yapıl

mış ve bu koll&r NtVa nemi ar ... 
~9 bir noktada biri~~"" 
d'r. Neticede 7 :m<°lıver taarru1u 
bozguna uğratılmıştır. Alman· I' n 

artık tekrar Leninııradı muhasa· 
raya teşebbüs rlmclerl jJı.timali 
bahis mevzuu olmasa gerektir. 
Leningrad için daha şimdiden er
za k yüklil tl"<'nler yola çıka"1lmış

tır. 

Leninvnd malıarebuin
~lınan ganimetler 

Muhıre\ıcler • nasmıh 470 müs
talıkrm nılktıı, ~ e bbkhavz, kuv· 
vetl t•hk\m eıUm 25 ta•nssud 

(De\ ao:ıı 2 nd sa iaıla) 

Şimali 1 
Afrika'da 

Mare(al Rommel 
taarruza geçe 
bilecek mı?. ---· 8 inci lngıhz ordusu 

Trablusa yaklaşıyor 
Loıııdra, ıe (A.A.) - 8 inci İl> 

giliz ardu5u tekmil TrııQluŞ cep
hesi ıbo:ı·ımca üç aııoıdan ~ 
ve <1evamb bir sür'a1ıle ilerle
meıkıtedir. 8 inci omu son 24 saat 
zarfında sahil boyunda Mıısurata'· 
yı ve Garlbalrliyi alm11> bu su
retle 2ı4 saatıte 80 ıkilcmıetre lier 
)emiştir. Düşman cenU'p ketiimin 
de taı.k ~ıplamna uğram: ;-tır. 
ı>pudan dnğnıya Trmbl\11911 il~ 
)eyen kol Beu! Ulet'I 1§8&1 etmiş 
ve TraiılllEUn Cl5 kilometre ıne
sıılede olan Taıbuma istikame
tinde düşırıac:la temas oiuıııml.lf" 
tur. 
so kilcmet:re ımeısafıileri ~ 
tıır. 

Hava lcı:ıilanmrz 1aarrıııru dee
teklemeıkı:e ve tayyarelerimiz 

kaçak düşmana hem d.oğııdan hem 

batıdan tıAiıcuın ederek alır uoıia.t 
verdirmektediı<Ju. 

(Devı:mı 2 nci sayfada) 

B
. . llıa>1'. ...... _.. .... -

·- ııtııı .......... -ıe. 
rl lı1ıoi1' ıı-.. alr7nr. •-

teerlllıeler, OIJ*ll aollleuertD lekal-

..... -- ....._,.rıar, t-ıııı 
"r def• 7alıaam İnı hanin •~rue• 
Jır!llUnllllnde ft llllmlü tonıaana 

luıpltnıııt kJıın91or. Bu Jı:aıılı laTlh 

ve baltlkat teeıilbelerl tamam oım .. 
4uı k.., ı.tırmalan danııavaeaktır, 
dur&ma•. BD lettlibeler lamam ol· 
dtrkt.aa eenn.dır ki, ancak, kanlar 
içinde, dünyanın baJılkatı dtfl,..blle
cıtlı-. 

ikinci· cihan ha.r'bintn •anh m'he• 
cine vurdufu bu korkan~ ı.,cıiit>eıer 
nelmlil'T P<& eoı. ve ı>tlı milt!ı•ş. o 
cler"e ki, koıımu kafalar r;bı elTa

fımtra dlzlltu bu la;nh terrlibelerin 
bakikatıerlnl btlki buclln hle kim..~ 

IÖJlrm•ye bil~ <rsanot edemu. 

l'ıılıal. -1i, De ltaıtar an olıuw 

Deniz 
Harbi 

Akdenfzde lngiliz• 
ler faaliyetlerini 

arttırdı -Almanlar b a tırdıkf arr 
gemileri bildiriyor 
Loııctra 19 (A..A.) - Arciralı..lo 

dairesi tebliği; 
İngiliz denizahtları Ol"la Ak.de

n.izde yeni<i<n başarılar elde et• 

mlşlerdir. Bü;ı.ıik bir mihver m•t 
zeıne oemis; iki torp' 1 isıııbetiyle 
Cenova körfezinde lıar•ya otur
muştur. 

Orta tonajda başka ·biı• malzeme 
g~ Sardenya açığında ba1.ırıl
m191'r. Bu gem;. tam yüklü ol. 
rak ae71'er!nekte ve b>r İtalyan iti 
maye gemisiain refakatinde 1Mı· 
lumnakta !di. 

Orta to'!ajda ba~l<a biı' malzem• 
gemisi ete top &teşiy~ isa~ 8 1. 
mış ve m.ürett•b:ıt gtımiyi acele 
1erlretm1'f le.dir. 

Almanların batırdılı

lan 11emilerin iaimleri 
Berlin 19 (A.A.) - Bugün Al

man orduları bO§kumadanlığı ı.. 
rafından neşredılen ve 1941 ilıazi

(0.vcmı 2 nci sayfada) 

r-, HAYRI MUHfnf)'1i -...... A-.., .. r -.balkde ı'lı .. 
laeak lılr UVl7tli •ldoh ""' bsrbla 
elie<ierint •aaıııa. miilla;t bir --. 
hol ••fil mldlrf Yiııe -li bf4. 
tıa.ııt ~ bir lmpuatertak ı. 
..,_,_lı tııı.._ dlia ııancı ın.. 
aıs kabul ederdi? 

Dünlı:ü Amreikah, Amtrikuım df.n 
:raya hiıkim olması davasını lılt ıık• 
hadan reelnniş m'Ydl! 

Demek lı:I tu ikinci elhan hal'blndc 
dünya bÜtÜn takaUer ve iddialan 
&.~ı7e edecek akıldan l'e~n yr: &:tC· 
meyen muanam tecrübrierl, kan rtt
kırara.'k:, lamadan l'rçntektrdir. 

Kim ne tste1""!ıe l!riesin, )sim 11e 1dlt· 
J'& kurarsa kur. an, dönyanın ~· 
hakikati, ld•taıar ve nazarlyr1n k• 
rlne dtill, falla' llr:hıt'i l"'h:ın harb ... it 

bu müthit ve ınusıum lttriAJ.. 1 
ü2ertnde kurulac khr. Tar·h heniil 
bu tttrübelerin 
te.ıır . 
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An~arada 'f DIS murikA 'f--5üi.7it::"RiŞAY-
mım!'r.t Karş.ılıklı ] ITTIHA TÇI LA R eningradın kurtulmasından so ·ı- ~ 

ra doğada harp vaziyeti ncdır ?,, 
Belediy~ve elıonoınil. 

~lM; ıJ AFBİ· m ceıılş\etmt>-
* İthalat ~şyasın•n fazla gel

mesini ve gelen eşyanın çabuk 
boşaltılmasuıı temin eden tıazı ye
ni tedbirler alınmı.ştır. 

Ser!JISI Hava ı_~:_:~.::_::_::...!!'.:~-
21 ktinunıuanül• a,.ılacalr A k ı n 1 o r ı 

K.IWA: ( ıı1 ınuıııeme.o..ir. ,. Seiim SllTl bey, '--,_"-'in· kat askerlikle •~ak.ası ~w-ck yl• 
erginin lıaurlJıları yapılıyor .,....... ~, Ali K,.,...ı Su1'- cinin re.tıokatınde oıardtr. hua:V ne eskisi gibi Beden Tc.biycsi mil· 1:rablus da ~ Yazan: Emekli Kumıay ı Merkftııle &us 

kiziııd 1nıills 1. SACIT erdw.u v., ...... ı ngiliz hava kuvvetleri tara· ra !Jiderken, e.-;ki..t1ır. ~.ınıdırt' fottişliğine iade cdildl 

ord u l "iloİcıeıı ilerleıui ve ön- LulUuia cenup bqıuıl.a tekrar la-
wkrı) le Trablus liınanıtta 80 arruıa başlıımışJ.ır. Viteleıık ya· 

* Gümrüklerde sahipsiz bulu· 
ııan \'< çıkarılmayan eşyanın Ti
caret Vekaleti tı<'nuna ithal edil
mesi için hazır;ıkla.r yapılmakta
dtt. 

Anhra, 19 (ikdam husuısi ınıu
b:.birir.den) - 2.1 Kanunusani
den ·15 şıj>ata kadar devam et· 
mek üızere ı.ergie\'indc bir •Aıl· 
man mimal"İ sergisi. hazı:rl.an· 
maldad..-. Seı'gi Nafıa Vekili , 
General B. Ali Fı.at Ce~ j 
ve A iman tüyii:k elçisi Fon Pa
pe1'm • hcaye•i!Mle buılımm2 ·<ıta 
d:.r Mc.'..">uat mümes<illerı o ın 
30 u ıcu gilnü bu sergiyi ı;örme 
ğe cln,·et cdi!mişlerdir. 

fuıdaıı Ahnaıı paJ<tantt üze. esvapçı başı Sabiıt beye tesa· Sultan Reşat, dedik:ıdulu h .. 
rlıao ıı•çeu ıe..e büyük bır taar- au.l e~ti bu zat, ı1usaca tı.al ve hl \'adislcrı günü güolillİı haber al-
nu o-ıduğu, A.lınan tayyareleri· tır oo..-dulkıtan sonra: maktan tofl•rul•ğı ıç:n, kendi lkiı*c.ıı ıc mesafeye varn1~. 

1 
km tehdit altındadtt; Rjev ve 

tnı.i·ı~ 01 duiu !llısurta) ı , •. u 1 V'ı:uın~ <lüşnuılı: tebi&eklrlııe 
ri•ıırdaJ;j bataklığı ccnuFt..ıı de>- ma.-ındur. r 
ı..şa•a ı:<çmış nı gi:itıinii~ gö•·e Vorooci cenubunda muvaffa. 

ı.l ordusunun cenup yanllll li:ı~ello iletlleyeıı Rus ordu.w 
b.. ·Jl"'ı~tır, Yalnu rv.ı:nel, Tu- Hark<>{un 100 kilometre doğu· 
nıı«a cckihnck iırt'.U.nıııı hala sund~ Valııi!Jye varmak ·u~ere· 
mwıaİ za etmektedir. Zira, ce- cllr. Oaha cenuptıı lllillcroH>dan 
>ıul:ıi Tunu ta \'eya Ttımıs • Trab- ierle,en Rm ordu•tt Kameıısk 
luıı h•ıdud n11ntakasııı<la Mıitte- şehrİnl zaptetmi.J ve Dor.e-ç ı.cb. 
ilk lr.ncllerlerln hu" r:.,ıe geç· rinl cenuba geçnıl Ur. Böylelikle 
t1Cin: dııir hiç bir maliı'llal yeık- Rus <orıl.ulan A.zak dcni1iııe doğ· 
tur. l!:ı Mihver ı>rdusu arasında ru ııarkıncı1.ta ve Ahnan muv<ısa· 
ki irtih3t "' mUvasala kesilme- ta..ını' iehJlt etmelııtedider. Kaf· 
dilk,..,, Roıı:ıel OTdusunu Tttbluıı lı;99y-,.dakl kuv~etlerin Rostof • 
Umanı rcvı:esinde kati bir mey· Tan~a""" üzerinden ricat etme-
tlaıı mt;har besiııe mecbur et· lui imkanı kalmam , gibidir. 
nı<'.k ~:.k gıiç olanktır. Staliıı;:rıuldaki kU\l\·etleıden 

Bowd, gündüz oyalama ınuha- Alman lrumunılaıılı~ı iımit ke,;. 
nıbelcrl veri~ i1r ve ırcceleri çekl· mls g~rünUv~r. Bu l.unetler ııi 
liyotmt<Ş; o halde İııgiliz ordu<u- ha;eı tesliu". oakaklardır. Şiına· 
nun d.l ı:ec:elcrl dahi • hiç olmaz· Ji Kafkasyada . doğudı.n gelen 
aa • ""' ü kuvntleriyle takibe Ru.< oulnsu Salzk ~ohrine 15 -
devam ~tm si \"O ın•safe}İ açma· zo J.ı.lomctre mesafeye vaı nı.ış, 
muı lnr.m gelir. At.si tr.Jodirde yani Manlş ımuıl:mı geçnıiştir, 
Ro:ııcl on!umnu muharebeye Bu ordu T;lroreç ~hrırıe siir-
llll'l'htı~ chnek mümkün o'.alılll. 'atlo ilcrlcrso Alıııanlnr Kerç 
FA!ı:nt • üttef\klerln 't'unus · boğ•ıından da çı>k.ileırıezkr. 
Trab!tı~ hududunu mubakkırk 
k~p•mdnrı ,.e Bcmıel ordwııınu 
iki, nç t:ıraftan slkıştınnalan 
leap <eler, 

ooc: t' cEPIIl*ıTh.'DE: 
Ladoı;a g ilü cCilubunda Her· 

leye n Rus ordusu, Leoin;:nd 
mildaf ı ile blrleşmi~ \t şehri 
ııııı.lıa adan kıırtarmışhr. Ma
ro;~l Tlrıı çcııkonıın bu mülıiın 

. ıııuv:ıfhlı )·eli cenup bat,ya doğ· 

Hilliisa Rus faarrı11.ları eledi· l 
' ' meyen bir şiıl.dotle .ıe,·am etmek \ 

te ve Alınan ordularını tekmil 1 
cpeh.;! üzerlnde ric'nte met"bıtr et
mektedirler. B kıılım Almanlar, 
CenuptıJ<I Rtts taarnınmu Ta· 
gan.-og • Harlrof • ({ur .k hattı 
•loğusunda ka t'i olar.:. ~ urduI3· 
bile:<-1.ler mi? Bu mesele c:ok 
mühin•dir. Şimdiden bir büküm 
verilemez . 

* İstanbulda bol mikltard• bak
liyat unu vardır. Ma.korıt.' ve şeh
riye yapıhxıası için haıı;rlıklar ya

pılıyor. . . * İstanbul rr_,nlııb lıınan re•sı 
Tevfik Tay Lıner Ankaraya git-

mi.şiir. * Dün bir Reşadiye altınının 
fiya.ı 29 lira 20 kı:rtli) idi. . . * Erbaa fe!akel2 dderi ıç•n. 
uakid v<> ayn'ya.t yardım.mm pattı 
tll.1'afmdım kabulüne başlau~· 

tır. * Maliye Vtlciılctl htanbul 
Tdt'ş HevPti ıtisi "" esk• Def· 
::er<i1r Şev.ket Ankara.dan gt-lıni't 
tlr. * Mmurlarn d•ırelc.de çiçek 
aşısı yıpılmnğa ba,ıanm•ştır. A~• 
olmıwan hiç k!nıseye ekmek k!l'
nesı verilmiy6c<ktir. * Ankara Belediye Meclisi dün 
intihabı mebU6tJn teftiş heyeıtın: 
seçtl. * 'Bcvoğlu kansı hükl,met ta· 
bibi İbrahim Aj!rı sıhhat müdür
lütrüne tayın cdilmi~tir. * Havaga.zı, elektrik, tı"mvay, 
h1n1ivö treni ve telefon ÜC'f'ctler!
nc yapılacak zammı karırla~ır
mık üzerı> Seh .. MecJ.isi pazar· 
tı:sı günü fcvka iade o!~.ok toP: 
Lınacaktır. Bu topla<>t• da yenı 
m~bus seçimi için teftış heyeti de 
in'ibap olunaea\cıtır 

Polis ııe oJı .. ,. 

Yeni adliye tayinleri 
Ar., ı:ıı-a, 19 (il:dam ıusu:ıi 

muhabirinden) - 1.mıit H"1.tıti< 
hiıkinıliğir.e Kenya huko;< l!ıfılki 
mi. B. İsmail ES.~elhir Ce<la !hu 
kimlijiine Ankara sallı biııkinıi 
Abdw:r.adir, GaziallAep ceza ha 
kimliğine eski sulh hakııı,leıin
den Ce\~et, milJı kıorunma da· 
vala:'llla akan Zcıt'. ul:'.la"< a ıli· 
ye .:mddeiııor.umiiiğine Zoq:ul· 
dak :ı.\'liye hıiıkimi Hakıkı, O~ü
dar ::ıF~iye ceza hakimligı!'le Is 
tarA:ıui sulh ilıiıl!dmi Nıl.lız, Ordu 
aıılıye ceza hfııkimliğine Gire
sun a,·liye ceza h.lkimi A'lxlıill· 
lalı Nazil, Ankara sulh hfı:kimli· 
ğine Arık.ara mlh mahkemesi a· 
zalt(lma A.l'yon Karahisar iızn
sınd• r.. Sül<'yman, Antalya mü.el· 
deüımıımi.iğine Aaana Miklrlei
ırmuıni muavinle.rir.den ŞeraJed· 
din, Giresur. müdıdeiu.mwnfüğine 
Sam.,uııdan N afik, A.'yon Kara
hisar iı.zalığır.a Amasya azala • 
rın<lan Hüseyir~ Adana müddeiu
mumi muavınliğine MecWôııü 
mildeiı.mıumisi Nadir, lımir fi. 
zalığ•na Havza müddciumUil'~i 
Kadir, Adap>zarı müc!Pitımumi 
uaviı:.liğiııe Son,gurluıın Hasan. 

run Lc1ıdra üaerine giderek - ;filıd,e.n ki ~ıı.ra ~ı:luyol yüzünck:t1 maruız kaldı&ı 'bu va. 
bomba yağdarurak buna muıka· suu Bir sırasını geti:r de ~tenıılı ziy•t• d• duymu~ olması, çok ı.bit 
bclo ettikleri iki cündür gel mize lyİiıl sene yaş"l}'acak.sır..ız) idi. Halbuki, Sel m Sırrı beye o 
mekt.: olaıı h borlenleıı ve tel· deyiver, dedi. kadar iltifat göstcı mesıne rağ· 
graflarla verilen tabiıatıaıı an- Sebm Suırı ıbey, hıızura girot. men, bu vaka karşısında ea kılçül 
l~altadır. Paci4ah l'oemıw.tad, roebıu, illi· bir alaka bile Wıırr etmedi. 

Hü,}Wr. b.11 p sanayii merke-z · f.aUar perdi.. Kendisine pek 
rı.ı:ıiıı ve pa_~ tahtların Wyle a· yeJ<ın bir whı.ıga oturtaı·ak rol 

ı..m.;,11a b<>ııı:baı.ı.oması.ıı.d"ıı elde sııılıebete giri.şti.. Dcı-ken sö.!. 
edik'<'tk n~ticelcrde harbiıı dört jımnıı.1.ı.ğc inti:kal etti. Padışıılı: 
:;cııcdiı- g"çirmektc olduı;ıı i.ııki· _ Oğlı.ım! •. Beı:, senin ·kitap· 
~rla tJılıi mi&a)e>elere yol lannı di<!udwn. Acıııııa ben de 
ııçmcytor. 111< safhalarda görüldü buıılal'Clan istıia<le cdeoilir mı· 
ki kendi kunetinc ı:ü•enen Al yiın? 
man laraiı İıı;:ilterenln ii.zeriııe Dac!L. Spıır üstadı o\a:ı Selim 
bava kunelieıi yollayara'· belli Sırrı bey, ycl.ıı'i'i yaşına meıx!i-
başlı yerlere n pı.yta;htıı bombn ven da; a~ o r pıı.:lıııı:!ıı.n ou 
)agdırmakıa ıroc.kmcmi,tir. Bun söızleorir.i cı ı t.eliil'!ki edcrok 
ıb'I A iman larafuun ümit ettiği bir hayli izahat \-ordikten sonra 
o bü)ük netice haaıl olabibey· - Zah ş:Dıanenize bıından 
di .tngilterenin le,ılim olması sonrn Uızun olan şey jiınnıı9lik 
iliz.tın gc.ocok.ti. Fa.kat anlaşıldı değil, masajdır 
ki .'llruen tarafı havadan bomba Dooikter. <ııııra. pııd~lıll şiş· 
yağdınnakla Brildnya adalarını .man 1'ıı.rnını, ko!larm.ı ve bacak-
istili. ~ıiemiy<cel;.tir. O halde tarını 'lıafo;;e uğu.ştu:rdr:>k hu ma· 
haı,hin 940 da Fransanın mai:,.fu- sajın şcklmi tarif etti. 
biy~tindeıı son.ra öğrettiği mü· Selim Ssrn bey, bir tü:ı<lü mü· 
him keyfiydlerdeu biri de bu naseoet getirip de, padi.şahın 
ohnvştur . yüz ser.-e yaşayacağını söyleye-

.Mevzu hala münakaşa kabul ıncdı. Bu işi, Sei.ıım Sırrı beyin 
elm~kte ve Aı>glo Sakson as.ile- hesabına, esvııpçı 'lıaşı ::>alil bey 
ri muJıerrirleriııce bu ınünırka· görüverdi. 
şaya devam edili~:.en d.e di-kkate Sulan Reşad, hu mülakattan 
dcğ~r mülahazalar yürüti!lmek· pek bü.yi.ik bir memnuniyet ve 
tedir, Ronıbarılımanlardon bar- mahzım:iy<.'l 'hiı:.se-ttiğir.i söyledi.. 
be nihayet verttek gıbi kat'i Selim Sırrı beye mlı>e ile kendi 
neticeler elde ediltteğine ihll- markası işier.ımiş il>ir altın saat 
mal urmey~nler coktur. Onu" hediye 
irin İngihere~ln oomba tayyı:· Hedivc ett .. Ve •yrılırken de: 

••• 
Sultao Reşat, daima mcvkiinl 

mılhaıfaza edenlere k..rşı giılcr
yüz gösteriro . Me,·k:innen sukıuli 
eden herhangi bir §"1.siyct ve yaı 

-but kuvvet olursa olsun, derhal 
ond•n yüz çevir'verirdl, V• bu· 
ııun en bariz misalin• de, (Hürrl· 
yet ve İtilaf fırkası)n1n teşekkül 
etliğ' zaman gösterdi. 

Bıı fırkamn teı:ekkül etmc·~I. 
su lt:ın R~at -Ozerınrle b 1r mem• 
nuıılyet husule ı:et ırmeır şti . Çün· 
kU, ba~ta Dam•! F"rid pasa o!
m~k üzere 'büıün fı-ka erUnı, 

'9rkn•ı ,-ar) 

\okuyucu mrktub~I 
~ ..) 

Srtahlar 
erken tram\BY 

lazım 
AJresi bizde mııhlaz bir 

oka;yucumuz yazıyor: 

r KISA DIŞ HABERLER 
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*Yenı Delh< 19 (A.A.) - Türk 
ı:a:ı:ettc ,uı heyeti bu s·bah er
kc<n Agra'dan Yeni Dc:ılı.iye ':ı.r
rruştr'. Reuter ajansının müıııcs
~ !eril" Dejbi baS!n biTlıg. reis•, 
Türk gazetecilerin• karşılayan· 
lar arasın9a bulunu)"<>rodu. Ga?ıe
t~ikor bugfin umumi vıll tar~[ın
dt>:n ö~!e yemeğıne davet edilm'.ş· 
]erdir. 

* Bükreş 19 { !)...A.) - Curen
tul gaıetı·sine göre, Romanya.da 
Craiova ve İbra ide kargaşalJk:ar 
çıkhğı hakkında Lcın<!Ta radyo>U· 
nur. , . ...,·diğ< haberler tamamen UY· 
durmadır. 

* İzzet A,-dın 'sm:nde bir tat· 
lıeı. dün bir d•vooa ma1.nun sıfn
tile bulunmak üzere •d'.iyeye gel· 
miış, koridorlarda gE,zerken kalb 
sektcsind-en dü,üp iilm-O;ıtü~. * Zindankapıda Avram. oırtağı 
Ne<im ve Marpuççularda tüıüncü 
yuvanın silah ka<;akcılt;lı yaptığı 

• lstaıı'>:.rl rr.ilJi 'kıııruıımıa mahkf'· 
rr.e3İ müddeiumumi mu2vinliğl· 
ne İ<nıirden Selim. Ü!lkiidar 
milli kıorur.ma mal:lkemflSi hfı
lkim muavinliğine Z'.>rgıııldak 
mah:.:emeısi asliye hofılkim mua'Vİ· 
nl B. :Mahmut tayic. olunmaışlar· 
dır. 

releri ;ıoaparak Almanya ve ! _ E;,_veır p:ışayo söyleı !m. S'.· 
talya iızerioe yo!lamalda çabuk zl, arada sırada ban• gön~nin. 

netice:.Or alınabileceğini düşü 
J 1 De~ nen ere karşı şu mil Blıazayı yü· Hafbuki ... 1ki gün sonra Selim 

rlMeııler vardı: S>rrı bL'J merkoz kı:mandanhğı-
- Dllışman Şl'hirferini tahrip 

etmek için boınbardtman tayya- na celbedild. Kumand•n Cevat 
resi yapmağa . arfedileccl< .,.. bey tarafından: 
maıı. emek ve para ile daha bil· - Enver p•şmın emrile (Ka_rs) 
yiik işler gôrillebilir. o da ha· da bir vaz lfeye tayin edildiniz. Iki 

«Sabahl~ı !ta•• "ckbden rvvel 
tramvay ibtlyuı Yardır. Fakal, bir 
('Ok ı,ebf'kr ba: lannda, fMl&t 7f'dl bU· 
çu.k.tan 90n1'a normal &arzda tra.mv&J'• 
tPr lfllyor. Bu saati.en evv.-1 ar-a.ht 
cok se:rreklr. Halbuki. Mat redlclea 
itJh:.r.,.n ""rmsl fa,•1-.larla ar:bala1'11 

~emesi ıaz,ıadır, Bir "'* ı..-·or 
var tı. erken ı, br,ı yapmak mcclttl

riretladedlrler.• 

* Bcrl!n 19 (A.A.) - D.N.B, 
all11•ılll'n öğreacl'~ine rnre. fn .. :. 
1 ~hav' kuvvetl.rinln Berline pa· 
z..,. grcr.si yaptıklan büeum neıc
c-:ısiıı.de ôlen!er:.n s:LY1<;ı 8:l yi bul· 
m11ştur Bunlardan 50 si b:ıırp esi
r'dir. 

* Sofya 19 {A.A.) - D.N.B, 
Asker~k daıresiııin bild:rd'ği gı-

• ö(!ı:"Cni\mi•. bu dü'\dr.iınlarda va· 
pılan •rom•da \3 tabo~ca , 8 k ma. 
yiızierce mermı vesaıre bulun-

bi 1900 ila 1920 sınıfı~ dahlf bu
lun'" bütün vahud'ler e:ı geç 25 
sonkanuna kadar askeri makam
lara müracaat zorundadı·rlar. 

* Vaşington 19 (AJ\.) - Ce· 
zayirden haber veri\d:ğ:ııe göre, 
general Glrrnd, Tuor.us umum_i 
valiliğine vekıil..ten gen11ral Jurı
on'u tayin etmiştir. 

* l'lnUn, 19 ( A.A, l - D N. B bil 
dit'lyor. 

19 Sonkinun cttesl bir Atnıan •· 
~k filosa 0oU\i1'~s l'm n '\C Ş('hrini 
bomba.lamuthr. Çök mikl.a.~ı utıtan 
1'anc'UI bnmhaJf"ı ld4f"lli yan&"tnJtr;ı 

e.sbep olınuştur. B·ilıh1 ııça.k:lanmız \ 

Uslerlne dünmemişltrclir. 

mu~tur. * Fer'kö•·iincle Nur'.nin man
dırasında çobanlık yıpan Ali dün 
ku'tıbe~ir.de ölü olarak bulll'n· 
mu<>tur Alinin ned~n ö!diiğü bel
li d•ioildlr. * Hasköyde Cezayirli sok•~•n· 
da Konyalı Ali Rızanın mondır•
sı!'il'n Vi 1'ovun ralınmı<tııır. Ko· 
yunlac Ferikövde F•rllihnan sok•· 
ğında 13 nı..man\ı <'Ve rotürüle
ıek kes'lmişt:r. Hırsız Bektaş ya
kalanm ştır. * Çakm•kcılarda Ga:briyelm 
dükk:tınrna gire"<'k ~300 lora ç•lan 
14 ; "Ş•"da1<i Hüseyin Sayar dün 
yakal~nmıştır. 

* Sofya 19 (A.A.) - Buı,.. 
aje~ı b ld'riy r: Sözde isyanlar 
ve vah•ıt hlik\im~• mıkam\lrıtır 
'il'. _!1Jlifet ı•ş~bbüsleri sebebile 
l:arg~a\k çık•rnı>ş olan1arııı kfrt· 
le hal:T.de teYkif ~ 'd!ği hakkın 
da son uman 1aırd• yab>ncı mcrr. 
lekcllcrde yaY'bn şay'alıor tama· 
m · ie nsı 'sızdır. .------'-------=----~~~ 

_::;: •İKDAl\I• ın Tefrikıuı~-

' 

AÇDL 
Yazan: AuğoG!os Muir 

Delikanlı şöyle bir diişüııdü ve 1 
dedi ki: 

_ Ac•b• Karito için ne ya!?"Cak· 
lar? d\Y"' sordunuz. Bu adam ben• 
ll'dildmek ic•n Sebastiyen tarafın
i:rn hazırlanan plana alet olmuş
tur.' Kanun onu affetmez. Fıkat 
ırıüfott:ş Druz'un bu adam hak· 
•,ında &ğır b'r 'iham hazırlamak 
•iyetlnde ol"!la<lığını zar.nediy°: 
rum. Otomobilimi ta~ ocağındakı 
, ,lijn d'bindcn çıkarmışlar. kn
'» d<! zııvallı gen-; şoföl'iin cese· 
G ~. bulmuşlar. BU> bedbaht insa
~111 d• Kaz mirin e!inde şuursuz
ra 1->areket eden bir iık!-t olduğu 
rnla"'.dı, Ben hayatımda ö'ümün 
"ı•ı k•dar vıkınınrlan gaçtiğimi ha
,ırlamıyorum 

F.'en'in gözleri ya~hndı. 
- Siz, Sebıstiyen'm köşküne 

ben! göı•rr.ek maks•dıle roi gel
nıi. t~n .ı? 

Latimer gülümsedi: 
- Evet, dedi, hem daha fazla

sı .. Sizi oradan kaçırmağa gel· 
d•rn. Elen hay.t öyle karmak•· 
n:şık ruidiseler:e doludur ki, me-
5ela bizim ilk tanışmamızı hatıl'
layın•z. Ben, zavallı kız kardeşi
min nden öldüğünü lyiee anla· 
m.ık, kanaat getirmek için bu işe 
ııuldım. Kar~ım• siz cıkt:oız. Sizi 

A <Ç D lb. ! 
- Türkçeye Çeviren: Muammer Alatur No. 95 

dah• ilk göriişte ban• yardım 
edeb'leceğinizi oıişündüm. Sizt: 
evvtlce de söy!ediğ m gil'ıi, kız 
k•rdeşim bu -nhus berıfin eli
ne düşmüştü. Kokaine atışmt5tı 
ve en rı•hayet bu yüzden ö:d-O ta
yalh'. Fakat sonra sizi de tabıi 
kız kardı-şimln vaz.iyctinde gorün
ce, y<>ni b r vazife karşısında da· 
ha bulunduğumu anladım. Sizi de 
hemşiremin akıbetine di.işmekten 
kunarmağa karar verdim. Gay
retim bo~• gitmedi. Eıen! Haki
katen büyük bir faci..1dın kur
tuldunuz. 

Yl\•'.IŞ y•v~ kayalıklardan in· 
mtşler, ev n <:'varma gelmişlerdi. 
Bahçeyi geoçcderhn, hizmetçi 
kızın kapıda bekledığini gördü

ler. 

E1en sevinçle bağırdı: 
- Vay vay, çıy tıazırlanm:ş da 

bız unuttuk gitti! isıer&cniz çayı 
büyük babamızın odasında hep 
beraber içelim. Bak, bak! O da 
b·z• pen~e:·eden işaret ed~vor. 

Adımlarını koşar grbi hızlaştır
dılar. Latlmer bu ar~lık dedi ki: 

- Ben büyük babanızın serv~ 
tini hiç müşünmüyorum. Beniın 
düşiindüğüm başka bir az1.z vü
cut 1raı'. O da sizsiniz. 

Bu iÖzler yaı-ım yamalak b.r 

i1811t aşka benziyordu. Genç kız 
zaıen delikanlının hisler:ıı~ çok· 

0 • .., amıştı. 

- Siz zannediyor musunuz ki, 
ben aç yaşamağa alışmı.ş günle
rim• hemen unuttum. Yalnız is
terimki büyük babam daha çok 
yaşasın. 

Lat'mer etrafm• O.kın.el•. Kona
ğın kapısına doğru giderken, 
şjmdi gül ağadannın arasından 
geç:yorlardı. Büyük bir cesaret 
göstercre!<, kolunu genç kızın be· 
tine doladı. de,ii ki: 

_ Elen, biliyıır musunuz, bu 
bana ait olmayan parayı n'.çin sev
m:ycrum? Çünkü s'zin servetiniz, 
hoşur.uza giden b'r.eyi size tak
dim etmek zevlcind-eo beni mah
rum ec:ıer korkusu içindo bulun· 
duğum için ... 

E:cn'in gözleri haf fç<' yaşlandı: 
- Yanhşınız var, dedi, siz ba

ra vercbileceğ'r.iz en güzel şeyi 
verdiniz, .. Ben onun z<>vkini öm
riimün sonuna kadar tatacağım. 

••• 
cAçıl, kapım açıl!• bu macera

da berkesin giremed"ği uğursuz 
b:r kapı açılmıştı. 

Fıkat arkamdan da bir .... det 
dünyasının kapısı ... 

-BİTl'L-

Be•ediyeleTe il<rm: 

Ankara 19 (ikdam hususi mu
rF'b I"n<:len) - Fioreklik hubu
bat ve un stokları için Toprak 
Mah.ulleri Ofis'ne vorlmiş olan 
500 bin liralık mütedavil serma
yenin beledıyelere ikra:ıı sırre\i· 

le islim•li ve bu tahsisatın 550 b!n 
1 ray~ ib15.(( olunması hususuında 
bugün bir k>.raırname neşrolun
mu~tUT. 

Rusyadaki 
mcharebeler 
(lhş tara!: 1 ir:d sayfo<la) 

uokt.ısı tıthr.p edilmiş. ve 172 .ba· 
tarya düşman top ve maYın at~ı 
mak'ne.sfnl sUıSturulmlbŞtur. 

222 top, 178 mayın at>cı mak;ne, 
512 mitra'yöz, 5{)20 tüfek, her 
bıri altışar topluk dört mayın atı
cı mak'ne, 26 tınk, 9 zarhlı otom<>· 
bil, 17300 el bombası, ki milyon 
200 bin fi~k. 22 bin obüs mermi
si, 36 bin mayın, 150 otamob:I, 
1000 binek ha~ı. 880 araba, 40 
muhte'.if eşya deposu ganimot ola
rak ahnmıştır. 

13 binden f>.zla Alman er ve su
bayı öldürü'.müştür. 

Roıtol ciJJi 
tehdit altınJa 

Aı:<kaxa, 19 (Radıy gazetes) -
Sovyetler Rostof ~imalirde Dö· 
neç r.P.tırini cenı.:lba doğru aı· 
ınJŞlar ,·e mü.him bir şehir oJa'll 
o.an Kamenskaya'yı işgal eırr.iş· 
lerd.r Bu surc,.~le Ro&to1 ciddi 
bir surelte le'lıdit altına gimıiı· 
tir. Hu da ~imal! Kafl~syada 
çekilen Mihver ordı.rlarının du· 
rumunu tehlik .. ye '.<muştur. 
Sovyet haberler bürosunun bir 
habe:ine göre Sovyetler Rogto. 
fa -15 .kilometre kada y'>klaşmro;>
laroır. Be h2berir. dğruluğu te
eyüt er.erse Kafkaslarıhki Mih· 
,·er kuvv(tleri çcık nazik bir saf 
haya giri)'Or dem<ıktir. Yine ay· 
ni haberlere göre Voror.ejin ce
<ıubunda 4 ündi İtalya>:. ornusu 
bozguna uığratılmış, çdK mühim 
miktarda esir alınmıştır. 

Moskova, 19 (A.A.) - Voro
nej Ci!phesinde alınar. miF,man 
e'irl<>rinin sayısı 18 son kanun· 
da 22 bi Macar, 7 bir.ı İtalyan 
ve 2 ·bin Alır.an olmak üzere 31 
bin er ve st:lbaya balig olmuştur. 

va, ı'erb ve karı kuvvrUeri a- güne kadar, harekele hazır bul1.1n· 

ras?ndakl ahengi iyiden iyive manız lazım. 
kurabilnıek için ordunun ve do. Denildi. 
nanmarun muhtaç olduL'll .tay· Sel'.m Sırrı bey, önüne bir Jıl-
yarelcri hazırlamaktır, dırım dü~müş kadar sersem~i. 

Bu fi~lr il.tün gelmişti. Onun (Felaket)den bışka hiç b'r kelıme 
i~in şimdi ıne~cla Almanya frzo- tavs;f ed:lemlyecek dere<:ed• fecı 
rine bü~·Uk akınların arasındaıı olan bu emnn sebebfn. jstizah eı-
bi:iyle on dört ay geçmiş olına•ı 
d İ ti. 

a ;:östcriy<>r ki ngiliz tarafı Sebep ... Enver paşadan istizan 
tay-vare imal8tını arttırırken etmeden. sultan R~ş>dın huzu-
'ha~lıio neticelerine \•armal.tı runa çıkması ... 
daha mile.si. olacak hazırlıklara Selim Sırrı bey, bu haksızlığın 
devam dıni~tir. önünü almaya çalıştı. Padişaıhın 

Ut PTOS"Ull 19.00 l'Md 

uı fmnastlk her•ll 

~.olO Alamı 
19.30 Alam 

llaber!Ht 
Baberlort 

19.45 Miisilı 
7.55 lltmlk ıo.ıs il&'~• 
8.38 K~P"'"' Ga .. •t:ell 

12.30 program tn o Mlblk 

1%.33 !lliisllı ı1.oo Kon_. 

1%.lS AJam ıı 15 '\httllı 

Uıı.berlert ıı .ıs Trmoll Ş ma t 
,,•f ı, a ... a huwruna ne g•bi sebeple çıktığını 
,._ r. ıı anlattı. Fa.k•ı Enver pışa,nın gı 

zabından kurtulamadı. Ancak. 
ınazereti kabul edi!di. Cc-zası, ha

(flaş tarafı 1 inci sayfada) 
Al.- nların kademeli 
muu afaa ıistemi 

Berlir.., 19 lA.A.) - Yarı re>
mi ·bir kaynaktan bi klbliyor: 

fifletildi. Karsa gönderlmedi. Fa· 

\ '.30 şsrt;daı' ıı.•s Müslll 

18.00 PrO&Talll ZZ.30 Ala.us 

'S 03 Mii7;11ı Haberle" 
18.45 J[onıışma %250 K•-

Deniz h~rbi Ahıan • ltalyaıı zırhlı crduları 
dün de büyıülk maharet ve üıııü-. 

'lill<le 8 inci ordu teşkillerinir. 

taarrı.ızlan 'kar•;ısında geniş ölçü
de k&demeli müdafaa sisteminiu 
ver:ii~i ık.aidelerclen istifade Erle· 
ı:ek müafa lı~ındac. çdk Ö· 
nemli başar'1ar elde etmiştir. llC 
tank gibi ağır bir kayıba uğra
rn>tJ olan 8 ir.ıci İngiliz ord'LISu 
ditn de 20 tar.k daha kay;~ 
tir. 15 ve 16 kanull68nide dldu-

(Baş taıııfı 1 inci ~aytbılıı) 
ranından beri Alman denizaltılart 
tarafınıl.an b!l!tırılan gemılere at 
listede l62,000 tonilato tutarında 
2.0 geminin isimkri yazıh bulun-

ğu gibi düc. de Mongıomeri, Ro
me\ kuvvetlerin.in ceııup ka
nadır.a Zti'hlı kuvvetlerinin 00,. 
yük bir :krsmını G&ldmnış tıulu
nll()o"'.lrdu. Diğer taraitan yo1 bo
yun(;a piyade t~elklk>Uılleri bir 
zımlı tıığay himayeı;inde taar
ruza ı;eçmişleıdir. İngilizlur 
Trrutılus çe1.·rcsir.de>ki bütün gün· 
süren sa\·a~larda İtalyan zıriılı 
orduronda hiç bir gc<li3: açama· 
mışlardır. 

Tunusta iki bölük 
tnrr-r~r•--:a geçti 

I.or.rlra, 19 (Radyo) - Tunu -
sun merkez kesiminde ıki Almar. 
piy le böli' ~U. dün tücııma ı;~ç
miştlr. Bunlar ;lk partıde iler
leme-ile muvaffak o1muşlarsa da 
bilfı.hare gerilcme((e me~bur bı
raıkı.lm~lardır. Diğer taraftan Al
anlar c~nUır•ta Frar.ıs.ılaraaJ\ al· 
df<llaıı tıoprakları ~imdive kadar 
muhaJ'a1a etmeğe m1JVaifak oıl
mu';'hrdır. * Ruono• • Air.,., 19 (A.A.) - Al· 
man 1n.1.,.latıat.ttü2arı, Arjantin hillffi. 
mf"ttı~"' Buf'noı-; Airf'. df'\rl Alman ata.
şanavah vfı.bı.,ı . 'i•buhr'un 7akwd.a \ 

cert cairll•t•i:uu b:Jdirıniau.t 

ınaktadıır. 

Bu liste şimdiye ka~ar_n~~redil
m:ş Qla.tı listelerin 35 m.cısını leş · 
kil etmektedir. 

Bıtırılan gem<ler şunla_r<lır: 
Bengloe 5318 tonilato, Trıeula 
6~1 to~ilato, .Ampirbııraoua: 4972 
tonilato, Kuıms3ng. 5447 tonılat~, 
Orjades, 2.1456 toni!ato, Somalı, 

6009 tonilato, Av'la,;tar, 14,443 to
ni1'1\!to, Ampir Attendant, 7524 
ton!lato. H,rt•smere. 5498 ıonilato. 
Reedbool, 5482 toni~ato. K~perrer. 
de 6914 tonilato, Amp'r Exple>rer, 

59~5 tonilfııo, Li'epark 51~.,;cor
tnr.a 7093 tonilato, MRTcon' ı402. 
tonilato. Duchess o! Adholl 

20.119 toni'a' o, Gemsıone 498?, 
Reı(stan 58f6 top'lato, Am~ır 
Nomad 7200 toni'ato ve Olanı de 
Macglno'ey gorn'leri, 

Vaşiugt0n 19 (A.A.ı - Arnrrİ· 
' P .,.,... r. Ja kan denl-zahı 3.rı, ası . .r..';.e ·• ,.. 

pon t•ş tını bat rmış1aTrl•" 

* Ankara, 19 ı Rad10 Gauı•si) -
İspanya P rti nann Br.rttno rftm\,. 
ırr. inıiıteff'tt\n Tpcadakl vasl1eU 

tanımauıuı h~usunds.kl lbtarı ilt bu 
aeJaha.t bir arar& celirlJ•rse ll!l>an)a

rJ.n ,·a7l1eticden eıı41M .. tıoutı bst· 
Ja4,11 aıü:ışı!ır. 

Vi'rh'< V 0 -q·si 
(8•ş tarafı 1 i~i saı·hda) 

ıkipler ev cşyasi:y le gayri meıikıA 
leri haczin ertesi glıı:ıoı.i sn tmağa 
lhaşiayaıcalclardır. Defterdar lıllı: 
bir turaftan hociz yaptrıırken 
bir tarafto.n da vilayet 'ıQrÇiı.ıla
rı oe!ibe ve lnplaına v erle. ir.e 
6eV1<e tabi mi.ike(!efleri 8)'.-malı: 
üze:e vil8yetçe üç Jtişililı: bir 
heyet teŞkil olumnuştur.. Bil 
heyet 13 yaşt1lı lbitirmemif ollaıır 
larla 55 yaşını tecııvoi.iz cd..nlerl 
ve kadınları tefrik ettikten sıon.
ra di'jm- borçluları tıoplar.ma yer 
leritı.> swk edccelktir. 

Borçlular: Hiç ödenıeyer[er, 
«<ısmcn verenler, !kabil haciz. 
mallarmı ıkaçıranlar ve t.ediycde 
hiis?::l'niyet göstermeyer.ler ve 
yalnız gayri mer.kukle-n dc>lavı 
varlık vergirinc tZbi lutuJall'lar 
kıs•mlarma ayrılmışlardır. Bw 
listelerden tıiç öderr.eycnlcre ait 
olanla:-tla isimleri bıılunnnlarm 

ilk pat tisi yarın sa:'>nhtan !tıbaren 
Ka~rkC;)~·ffdeki wplantı v rierir.a 
gtinderilecC'klerdV 

B<r.çlufar toolan''ı yeripdo 'kal 
dıkan müddc•tce bir go.in a'kra· 
'baları ta"afındar, ziyaret oh.rr.a· 
l::ile::el'll{'rdir. 

Dü 1 :ıkuma kadar solıri mbrla 
'ki tec'iyat 84 mi:yıon 944 rr.Hycn 
939 lirr.ya 'haliğ olmı.ıtşur. 

* ltlo de Jaenlro, lD (A.A.) - T!· 
ruzuaı ~rlci7c naı:ın 1\1 Gu.a,.ı. 
r.ıt-m.let<.ıltinlıı ptok \:ak1nJ lekr:ır 
So'f tıer Blrll!i~:le dlptorr: ik nnl· 
n:u!"bf.tlert b~l.nn ı ibtiıuah buJ-.11& 

dııiWlU t.OyJew.ı.tlr. 
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Şimali _J\f rika memleketleri 

be ve Mısırın durumu 
Mısırlılar nasıl insanlardır, 
A ısırda ha1}at nasıl geçer ?. 

r~~t •-ı -- ...... ı. oel<biael bet~ Ol'llıuuaa Mısır ._ 
..ı.ı...,... kl dar wirmilt, - la ıhıll&rı lfôn4ekl oillflf'de -anıl>eter 
ollJlUtlu. O ·- -•l'lı'ar oUakça la07- dıı,nuı.tenll. BaıPn. lllı· 
eu rahat,, menınau •e .. süıltv'lr. Şhnall Afrika lll"bu -teri her mea· 
l e;&t.en M'Voel Jıb.o;ın aJME.adal'IU dıru3". lla. 7aurr.ıı:11" MJ ıra ~ MJ~utı· 
&ı.r,. all eıııere.an ı.a .. tablolan oıı.nrucalarımu .. lakdlm edtrorm.] 

. Mı ır çölleri, insın.ız, bot yet'
!«' deglldir. Afrikaııın, ,Asyanın 

biitiı n kum sııhalarııKJa olduğu 
gilı', Mıstr çOllı:ı~ndo de, bedevi· 
lerİ'ıı ooyyar ikarnetgiıllıları. ucu 
bucağı bulunmayon mesdeler 
arasında, birer slyll'h leke teşkil 
eder. Bunun sebeb', bic<'etin ilk 
asrınd n .tibrren Mısırda yerl'Ş 
miş olan Arap faiihleı:lnın torun
ı.", umumiyetle, ~hiı la-de, ka&e 

balar& ve köylerde yerie<!'l'eyi ha 
tıı1a"•na gntlrınen-lş, babalarının 
ve d'Xie'er;ııin s"'!'aıad hayatların 
d~ kılan an'ane1eri esırd n aSt'l 
sürükley<p durm\I'! 

0

olımlarıdır. 
f..st• bu N'I vad;lernı. veya bllı

yük Vaha!arı yı>d1rp-·n ft\S:t.n

lar, b..devt hoYatlnrı an zevk a1-

nıı.1•r ve hövl.-...., Mı•""a, Libya 
ç;'lerine d~lmı•lard'>r. 

dathn mevrwı hilkumlere boyun 
eğm~'Z!le, çöl k•nunu, müştekiye 
au'•n.evi intikam h•kkmı taııır. 

B.rini öLdi!reoı adatm, ölenin ka
nım tazmin etmeye m~-cburdur. 
İdamdan ku1'1ulmak tçin. sıhhati 
yerinde yüz deve veri!ınesl ıa
zımdı.r. Katil, kan pa!ı.ıs1111 öde
mezse, maktulün r.ilcsi intikam 1 
hakkını kazan1.< veya ket'li veya 
aılesi efradından birini ö~ıirür. 

1 
Bu kavgan, kimse müdahde ede
mez. 

Çalınlft veya öldilrülıın bir de
veye mukabil bir deY<l wrilir. 
B;r koyun, bir koyunla .. bir kcç~ 
bif' keçi ile ve,·a bedeli ile öd~ 
nlr ve herşeyde bu kaide caridir. 
Bu hak ihkakı şekli iptidai ma
hiyette birşey olmakla beraber, 
bedevin!n med€ni k.nınılara im
renmesLW icab e!tirmez. 

M. RA.stM ÖZGEN 

.. 
CoculıJarua 6o1-a lıöı>'ii 
öldiirflf'elc 2 #canleti laırtardı 

Dü.n sabah Beyllocc civarında 
kıud.uız bir ~pelı:le iki genç ara. 
&ında kanlı bir boğı.ı.,<ma oireuş
tu:. HAdisenin ta.ı.ı.iı.a:ı şudur: 

B~ bağlı .Aıkl'ı>aba ~'İi 
clvarır.da kuduz bir köpeğin dl>- j 
laımakta olduğu haber a!ır.m+ 1 
bıınun ü:zt,rine kıiiy delikanülıı

r.m:u"u St,,ıi'li ve Ş~"'aıı i.,:ni1'1.&e 
iki lumi~ çi.twlc:riı.i !il .ık kö
peği aramıya çı ımııı.şbrJ,·r . .Eki 
kardeş o civaN:l '11< bir ıııandll'a 
raya yaklaşırlarken çalı:r~ın an
sına, bulwıan :ıtwwı: kiiped< 
delikan!.ıların üzerine sa·klınnış
tı:r. 

İki l<ardeş ôı.l olarak Ü'Zerlet'i
ne saldl!l'ı:m k<.pcgi göl"Üllce çü· 
telerı:·Je ate~ etmişkrse de saç
ınahr ba::a gıtm~ v" kuduz ko 
p<!k!e iki delikarnı aresı.nda Jc.an:lı 
bir lx>ğuşnıa başlam~tır. 
Boğuşma dakikalarca sürmüş 

mlıayet kuduız 'IOOpeğ! ta<kip et
m<'k ıç!n çıkmt~ olan delikar.lı • 
!arın br.Lası Mehmet Gell'Ç hiıdi · 
se yer'n-c yeti~miş ve elindeki si· 
Llıh!a 1wduız tıııyvaııt öldıi.ırmİ.llj
tür. 

Muhtelif yeılerlnden "1nlmlfj 
olar, Seyfi ile Şaban hastaıhane 
ye kalıdmlarak. tedavi ıı.ltına a
lınmışlardır. 

B·J bedevilft. h-iıla, iptida! 'bir 
yaŞl!y•şh, keylfl..,.:ne v.v1 lhl1• 

yaolarına uyarak kıl çndırlın'ını 
dürxlilk~i jlib'. e«v~!arın1 mer
ke-plerio~ l"Ükı..t;rıf"I'. mM"kepler' 
yol<•• sırtlarına a'ı•ltr, L'hva ı-ö
lianü vevJ Gt.-1>1 roliinü ..• Bingaıi 
d.Minıkki bell'si?. hırMıılfarın et
ı-afırıı ... AT>P yahut Kınl deni1 
sahi'lf"l"nr davanan Şar1< cö\ünü 
doh<ırl•r Rıınlardan birkaç bin 
tallıe'S ' On Sina ranmadasını mes
ken ~'nm'~lerdir. 

(Bu harpde nakliyat mes~Iesi J 
Ordular, şehirler 
gemi bekliyor! 

Tımaft>r ki, bilılııııısı Fevum'da. 
yukarı Mısır eva1...t!,...;..~, •. Sar
kiye'd• otu.an bir m•lY"Ondnn faz
la M•sırlı. hala, W~vi evladı ol
dukları ile iftihar e<kt!.,,., amma 
kendiler< şehirl', 1<..,abalı ve köy. 
lU. hevatı sürerler, A5ıl ~ler 
~. b'1'k1t1: yüı bin kl•id'>r ve vu
ka-ıda royl•diifürh Ü" çölUn İıür 
ve seyyar sak'nöd'rfor. 

Bu harbi belki de,/ azla nakliyf 
gemisi o'an taraf kazanacaklı1 

EVLAD ALt 
Evlftd Ali ... Veva cBen,i Ali. 

yahut cBenali. ismiOOı!ki büvük 
kab'le, Ubya çölürün şimal kıs. 
mın<h, fskcnderiy>e'nin yarbırıda. 
ta S 'renaik (B'nı;ıazi) hududu
nun öte'erine kadeT, senelerden· 
beri hını> sıııhası olan yerlerde ge-
2ip duruver. 

Bu kabi'.eden ba~ka M>!!tr çö
lilııde, cAbabde•, .Hcnadi., cHa· 
nfı:dua•. cFavay00., .Gavıizi., 
cHalebı., •Hav.ara., cH~rı\bi· gi 
bi, esk'd .. n, ,öbroetll bulunmuş 

olan kabileler ~ vard~r. Biz, bu 
y:ı:ıımı2JC1a. yalnız cEvlıld Ahden. 
Mt•,,. çôlünün bu en mühim kabi
lesinden bahsedeceğiz. 

••• 
Evlid Ali kalbılesiııi esaslı bir 

s•ırette tetkik eden cHabib Jama
ti • isminde b'ır Mısırlı: 

•Harp ten az evveldi, Evvelce 
H'<:azda tanıftı.ğ>rn dostum şeyh 
Hammud. Beni Al kob!lesinl tet
kike gittiğim sırada, öen: Arap 
an'anes!ne göre, yaatnda misafir 
t'·•• ve önüme düşerek gezditdl· 

ği esnada, kabilenin, v~•ti beşer 
k şillk 6.000 çadır ha'kınd'"1 mü
rekkep bulunduğunu ve erkek ve 
koi.<lı.n yektınunun 30,000 kişiyi 
bu 1duğunu söylemişti, 

O zemanlorda, kabile efradının 
~~o.ı.ıo ı deve, 2,000 i at ve :ner-
1: ep. 500,0-00 i koyur\ keçi, inek 
ve. ı'i>pek olmak ;, zere 800.n ıo baş 
hayv'-11• vardı. Otlak:arı, kuyula
rı. hurma vrsair mcyva ağaçları, 
1'ıbUe rclsler nien mürekkeg bir 
m~l sın nezaret: altında, herkesin 
v~ h h·ı;vanın hissesi ver:lmek 
'" l'e <! ığı•ı ı ordu Bu adalet, 
on1ora, eski asırlardanberi, ne n 
d n 1 ıes• c in'! kal eden bir al''ane 
icabı id .• d'; or. 

ÇÖL KANUNU 
K•bile efradı ,eya hısımları 

ar ında ir ir ·ıar z rur etti~i 
z.m•n, E :Ad A ı, bilyuk b r d' _ 
t '1 · riı • ·n na veya şeriatı.. 
nar ürııcaat eder1tr. Bu, v zılı bir 

n d. ldir, m bu'un e as-
ları mu \ yendır ve kusursuz tat
b k olımu 

h 
nu, t am almaz. O, 

ı rdad der. Eğer, birisi, ec-

N •ki ,.at işile meselesi ikinci 
cıhan harbınin can dc:m.art· 

nı teşkil ediycr JJpon,'.'"•'•• Pa-
s:flk Okyar.us:yle Uzak~ark sa
hasındak4 fütuh>tını muhafazası, 
hii.k!mıyetini müd>faası rıukiiyat 
işler.ni tcmın eylemesıoo IJ.3.ğlıdır. 
Birleş'k Amerika ve İngiltere 
için de mezkı1r s•halarda vaziyet 
aynidir. 

lk:ncikanun ayının birine· gilnil , 
Almanlar, 1942 yılında 8.940.000 1 
tonilato tutarınd.ı müllef..k dev- ı 
letlerin gemi1erin' batı:-dıklarını 
ilan ettiler, Mihver deniz kuvve:.
leri 149, hava kuvvetler de 301 
müttefik devletler gem:sinı hasa
ra uğratmış. 

Mlhver devi tleri rt'Smi kay
naklarının verd'jii bu haber çok 
önemliıLr. Çünkü Biılrşik Ameriı
ka cümhurroıs', 1942 yılında Bir
loş·k Amerikada. gemi inşaatının 
8,090,000 tonu buldı.ıığunu söyle
di. Yanı aşağı, yukarı batırılan ge. 
mi tonajı kadar yeni gemi inşa 
edilmiştir. 

İngilterede, Kan.dada, Avus
tralyada, ffnd Okyanusu su~a
nndakıi tczgAhlarda inşa o1u""'1 
gemi mı"tarını d• geçen yıldaki
n~ ;'iıve lazımdır, Böyleee, mih· 
ver deniz aletler.le tayyareleri
nin batırdıkları müttefik devlet
ler gcm'sinin tonojından daha. 
fazla m ktardı gemi i~a edildiği 
neticesine varılabil:r. 

Birleşik Amrrika, kendi tezgah
lannd,,,ki i~aatın 1943 yılında 19 
mi!Yon tona çıkarılacağını resmen 
iliın etm;ştır O halde bu. yıl 
müttefik d.evletlcr·n gemi inşaatı 
geçen yılı)akinden 8 milyon ton 
mıktarında fa7l11 olacak. Miıttefik 
dı.ğer devktiPrin inşaat tezgah
larında bu. y yapılacak gemileri 
de bu mılct..ra ilave etmelidir. 

Mibve.r devletleri ka} nakların<1 
gbre B rl şik Arr ı ik da ordu 
mevcudu fazlalamı.ışt•r B r -ik 
Amcrikada oıdu mevc 1 
!..ışmıştır B rleşik Anw anı 194-0 
haziranında 625 bin a keri vardı. 
1941 b rincı kılnuııda bu miktar 
1,450 00 sayıya çıktı. 1943 yılın
da B rle 'k Amerıkadaki rd\1 
mevcudunun 7 mılyon bulacağı 

tekrarlanmaktadır. Bir nci clho>n 
harbinde se Amer a ordusu 
3,81)(),000 miktarını geçmem .şti. 
Halbuki 194.3 de 7 milyon yerine 

9 milyonluk askeri kuvvetinin 
hazırlanmas• projesinin hakık.at 
ha ime getırUmesi üzer rulo çalı 

ştlmaktadır, 
Birleş.k Ameri.k.anın 4 ve tn

gilıetenin de 6 yenı ordll'YU hazır
lamakla uğraştığı hususunu d• 
bu malümata ilave eylemelidor. 

Bir:c-ş k Amerikada tayyare 
tank, uçaksavar topları. top, mit· 
rafyöz, maki™'li tü.feılc, tı:>p merır 
si, s:liıh rrermilerı ;rnalatına aıt 

e!sanevi rakıı.rnlar ne~redoildı. Bur 
ları tekrarlamak istemiyoruz 

lng !izlerin Amrrikalılor haric 
geçen yıl ı.çınde Rusyaya Şimal d 
n:zi, Barer.ş den zi, Buz der.iz 
y.:ıluyla gönde-dikleri asker kun
duralarının 4.000.000 bulduğu an 
laşı 1 ı-.or, 2.000 t1nk d:ıohi yine gr 
çen yıl lngi:izler tarafından Ru ;
yaya gönder lmişt;r. 

Eir'.eş•k Amrrikanm Basrn <c 
fczi, İran dcmirYolları v.ı:;ıtas'.i 
RusY•)'n gö~derd'•ği harp mslz, 
mesl, levazımı a)'Tıca büyük ye
kun rutar. 

Denizaltı faaliyetlerine vem· 
vaffakıyetlerine rt;men şlma•· 
Afr ka Fransa müstemlekelcrin< 
ınU:tefik devletlerin asker ve le 
vazım çıkarmaı." işi de başlı. 1: 
şına b'T meseledir ve muvaffak•· 
yett:r. Yeni Ginede Japonlarlt 
harbin başladığı 1942 temmuzıır.
danberi Japon zaviatııu ait veti
len 11akamiar şunlardı~; 

19 harp gem si, 35 asker nakli 
için kullanı!an ti<:ırret gem;si, 
353 tayyarcdir. Solamonl>rdak: 
Jaron kayıbı bundan hariçtir. 

23 temmuz 1942 d•nberi b1tır•· 
lan ve bısara uğratılan Japon ge
milerinin sayısı ıse şudur: 6 kru· 
vazör, 13 muhr'p, 2 gambot, 'bü
yük ve orta h&cımd" 44 orta ve 
kilçük !hacımda 39 ticatrl gem\•i, 
21)() kadar asker çıkarmağa malı· 

yelke~li gemi ... 
B r.ıkamlarrl ıkan nebre 

şudur: Mütte!Lk devletler deniz 
a~ırı muhtelif ~qıhclere nakı Yat, 
denizaltılar yu.ünden verd•kler: 
kayıplara rağmen temin ed J or
lar. Kayıpları yeni in.ş atlari e te
lafi ed yorlar. 

Japonlar, kay plarını yeni inşa· 
atla telAfi edemıyorlar. Çünkü ce 
nubi pasif k Ok anusn adalaTtn· 
daıı ııeı'lıyorl r. 

B. N IRMAK 

TA -
Tanca neden çok eski 
bir ihtilaf mevzuudur: 
Tancanı . u ·· nkü ehemmiyeti 

fi>'P•"Yll ~.....ı~ı ,ım. Ta,,.,.,, 
t_..,oı 1 •• , .. ..ıcıaı. iç"''"' 
.ıdeft•ıtıııJ blld rm.ş iJ, 11<-N 
k haı""li: tc blr no<iılo ile ce"aP 

""'•rol<. :reni bir ıloi •'I• 
t mrn a,nlıımı:;• La 
&U~re. T--.r. lD JO r,• ·ı.n~ia 

ın '3fa:üı t :ı.tl' ve Jnüukauu 
nı: !ıfcz ta. uı ı.uı t, 'B:ı JUt.ınm 

"• '"'UJ't'tU .. r . T- ca • ai• m" 
1imatı b'>Lıc.klarclJJ'.1 

/?.:::!. ün dyasi nı-1-.,!tırl •· 
~ t11SuıııLa 1lW<a meM:lcsı de 

bir m«'W-:i almuu.dır. i.n&ılıwrn 
hükiımet.l lspan)'& laratınAan 
Tan !ıtYa verilmek İ.9le!H!n şeG<li 
labul e.tmıy~ni bLldirmıştlr . 
Hal'flrrda oldutu ü'«'re otırz se
ne •·ne! Taııcaıuıa vaziyeti tlun
yanın siyaset fıl mini pc:. meş
gul ~hnışli. l'aJ Sultanl<ğı üıı& 
rinde Fransanın hinı"Yehl iin e.. 
ditdi:!'i zaman Tancanın U7iye
yeti bııbiı mewuu olmuşlu. Fa
sın b1..Ui başlı, hususi bir •hem
mlye.I olan ı.u aalıll fehrlıılıı 
beynelml!el ,ekli hiç değiıpnlyo
reği lıararl,..,tırılm,.hr. De.<et
ler • ra.sındatd retuıbet aon dere
ceyi l>ulmuştu. Almanya, Fran
sa, lnrihere, ispanya, İlal)·a hop 
birer suretle lıenclilerini mesele
de ıalilıluıdar saytyo<lar, yalnız 
Fu l>ultanmın ne dediğini sıor· 
mai(a lüızum görmiyorlardı. NI 
hayet Tancanın 1913 de hu•usi 
bir i~rreye tabi tutulması karar 
laştırıldı. Fa, meselesi. geçeı 
harbin arifesinde Almanya Ilı 
Fran;a arasında pek bu.9ıranlı 

bir ınt•ele leş.kil ediyordu. Bi 
ha•o;a bu buhran l!Ul de pel 
şiddetli olmuştur. Nihayet Fran· 
sa ilt Almanya, Fransa ile bpan 
ya ar~'1nda cılmak liızere i1d an 
!aşma Tancanın vazl.yet!nl tasrih 
elmiş olu.yordu. Şehrin ve şeb 
rin c' ~arındald 18 kilometre de
rinliı{indoki mesafenin vaziyeti 
bu •u;etle tayin tdildikten ııon
ra ıınınmi harp çıkmış. fakat 
v.ı .. ., diğer kısımları ıı:ibi Ta ... 
ca ala 1114 harbinden ..... az 
mlltf!NSfr olm...ıur. Ta...,a mil
leti~ ara• bir idareye tabi tutu 
luvncdu. Bi>vl• olduğu lçın harıı 
ç.ımıelrla beraber Ahnanj·ının 
Avuıltırryanın tronsmo.ı~an oııı 

rada J.almağa kendilerınde bak 
görüyorlardı. Harp l>aRlar başle
ma:z Alman ve Avusturyalı me
murların Tancadan çıkerılmaı. 
ora~a yegane siyasi hadiseyi 
t1>1kil etmi,lir, Ne olnı<a ohı~ 
Tan'> ~·ine Fas Sultanının hük
mü ııltında sayılıyordu. •·as Sul
tanı un ise Almanya ve Avuslur 
ya imparah>rlarile ı.a,"l?•sı ~'
'11: .inedi. Ancak harp devam et
tiği milddetçe Avruııahıar Tan
cad3 ne olll'p bittiği ile n.~ıl ,.ı 
-ıa:ınşlnrdır. Ni~ayet sulh <>lduk 
hn sonra Tancanın vaziyeti dü 
şünülmüşlllr. 1923 de yeni bir 

şrkil hırarla..tıralmı.!c !stendi. 
Arttk im sefer Almany<ııJn ne 
ıled.ği diqilnıilmlyordu. 

F •tr.sa, lnıil1er~ •• t.panya 
sciz ı vlc;li! r. ICararlaştırılan e 
cısı.. ı.; re T.arıt'3. rhrı Dıte.r.;.ftır. 

he) ndmi!e!dır. Fa~ .ı.tanının 
üO.• .ı dahi.ıadcdir. Fa ı.t Tan
ud:ı, İr:.gfüz, l'rıın z ve 1 pan· 
-ynl '1ll• r .ıl.ı ~ la rı n dan "u rıd • 
gcol.:ıı hl• mccLs ,, rdır ki ilare
yi rutitakabe eder. Ndrn 1.şlerl 
! ··::aat \'C :\ ! e y:ıban~.' 1rd ıd1r t 

I> ıh onnı ltnhada Sin<or M•ı 
!1-0li ı.·ıın şika ·et rttiği du u' 
ma ~.ı r asl cfı .. 

- Tan~ n.ıı ldıı c iııd~ hal 
yan n da Wrli ıllnleıuneli; di)or· 
du. 

l/2~ CP ltalya dı söz ":dı. t. 
tal)'.ı da müsavi şeraillc diğ•• 
dev'• lcr gibi Tancanın ıJare<• 

ne ı~liıok ediyordu. 0~1en soo-ı 
•• Taı.canın idaresinde i>ı 21 de 
A'lşik'üder &lmuş, fnkat bwılar 

ufa~ tefek kolm:ştır. Şu - o
twı senelik devrede giiriilen bal 
Avrııpelılaruı da kabul ve itlrmf 

eıti.lded pbi hep geriliktir. Tica
ret dutmUJ, şehrin sokaklarında 
belediyenin öledenberi tenıidik 
gö•lermesine rağmen hiç ilerle
yememittir. Dlltı~ bir '°" nolı· 
sanlar kalmıştır. 

işte böyle iken, bu harp çı.k
tdthn soonra Tanen yine kendini 
hatırlattı, Bir gün haber abndı 

kJ İ&panya hükumeti Tancadaki 
beynelmilel iti.areyı daha ziY•· 
de lutmağa lüzum görmiyor, 
Tancayı doğrudan doğruya ken
di iılaresine almak istiyormuş. 

Fakat Fransa mağlup olmuş, lıı
giltere 'ken<li nıüdafea~ını hazır
lamakla meoşgul bulunuyordu. O 
sualarda Tanca üzerinde iı 
panyanın neler iddia elUiinl dil 
şünms zama111 değil sffıl p.. 
ründii. Nitekim . iyaset ilemin -
e Taııcaılan bahsedilme& oldu. 

Fakat artık eraılaa ... _.. 
s~mİf, hem harbin h..,.elf amu
aiyesi çok detltmlf. blllı•
Afril<a kotasının bu harpteki e
hemmiyeti gün ıreçlilı:çe lıendini 
helU < t.mqtir. 

Fasın bir limanı olan Tanca
nın idaresinde hanııi taralıu o 
tursa olsun k•ndi bildiği gibi dc
ğişikJi·k :vapmaca lıaHcmasına 
şimıU lııgiltcre razl deji:ildir. Bu
nu i"J1anyaya bi!dirnıeğe lii2ıım 
görmüş olacı;k. 

ŞEker sat·şı 
ötrcııdil mlze ,-öre Ş.':tker Şirkeıı 

a: pr1 allf m'kda'l"'tnt bir tondan Y•· 
run tona lndirmi,,ir. M~terinln ar. 
ı.usıma l'Öre bu mlk.ta.r &Tnl oin&teır 

veya kiıp ve krlı~ ka""1k ol.,.k 
v~rilebilecektlr • 

~--~----......................... ... 
ŞİRKETİ HA YRIYEDEN: 
H~ssedı.r.ar Urr umf Heyetin~n 

tos: ıant sı 
H1$ede!'!ar wrıumt tıeyetıı UH3 yılı M&rta.> d&diln'C(I pel'sa:ıtıe gU
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llUZNAJ IEi MİlZAltEltAT: 
1 - 1942 &enesl hesoball "'14<t.'<lndıı idare meclil;i ve mürııllı:ip raııorıa
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2 - Mü l.:.ı ctlert 1>JI ın aııal:ırın yerlerine aza •"9İlme•l ve nl:ııarrwıamel 
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p l buna satmıı.k ıstlyenlcı ı 1 nnl evıı:ıfıno le b rtlk'le f yll't ve le• 

ı.:m şartıa<ım b'ldırir 1"'<1 ı ~lıır r.ı en oo.n 512/BtJ cuma tıir?ı>ne kadar 
AtikaMl M M. V, 2 Na. lu <J. .. :n o a tro:n!V'<>m.11"1 gun rm l • (2195 • 538) 

• · llb ol<21U> 10,000 llralıJı: ...ı.una 

.r. · " ıeıı.r r pazar in <bl neye kon ıı-
muvtur ~ y"'1tia gör J>lr. o.Jest 22/1/943 eı> 
ma ıınır,. • dl ıı de y pıl c ki koin l<al Jarıle lt.ml;yede 
Y«! & y de ,lııi Bdke:1 poGla 91.0 ı;;:;1oıı ıılı a > ll• 

n ı 207 - 58») 

Q SAilŞ ILA"'I \ 
İKaııltal Bepnci kra Memarlu j11ıı.dan: tü/IH 
Bir ~-çtaı:. d()!S.yı sa .alrn_,a kara' verilen •·c tamamı.na y~ 

min1i üç ehli vukuf tanfmdan 1395 (Nı:. üç yüz dokısan beş) 
lira ı!oymot takdir cdilıni1 ulan KoekxY.la Mımat1lremal mahal· 
lesini~ Derinlwyu. ııcı'kağında e,ojki. 17 lip>, 287 kii.ıi:.k, ıııo pafta, 
990 ad.1 ve 3 par.:.e.l lli o. lu bir tarafı 5 parsel No. lu Ömer ıtrsa64 
ve J>u.an 6 paro01 w. lıı Aliye aıt bab.;cli alhŞ8fl c-v \'(! b'-r t;:.rn!t 
2 paıl:el n ımıaralı İbrahime ait nıahçc il ahşap ev ve iki taraf 
yol ile l:ll'l.'l'W Q3 metre a: al:J:ıaı miJ.l&noıda ~ır kıt'a amanın ta
roa.mı r.ıçtk arttııırıuayıı kıoıı:nUŞ'.ur. • 

l - 4J>u ga.yri !lle.ıııkWiİ!t artt• rma ~."tnamcs! 18/1/M:I tari
hir..de nilibaren 941/114 No. !le lıtanıbul Beşinci icra dairesin.in 
muan en numaasında he11kesin görebilmesi için ll'Çıl1tır. han
da yazı!. olıır.:lardan fa.zla ır.alıürna t alma:c istlycıııler, ijl>u şarlna
rne;;c v& 94l/114 003Jll nıırnarasile memuriye'imhe müraca:>t 
etmelidir. • 

2 - Arttırmaya iştirak için yu kanda l"llZllı byır.et r. 'it· 7,5 u 
nl&betir.de pey akı:;csi veya rnil1ii bir lbar:ılanm teminat mektu
bu ıe·xh edilecektir (Ma.:lde 1241 

S _ ipotek sa1Jbı a.Ia .. ıılclılar ile digcr aii!1'.adarlıırı.rı ve lrtl 
fak b:ıl·kı sahiplerin n gayri mer:lrul u1.erinde.l;.I b;tldarını. hu
susiyle faiz ve ma'lI'llfa Jalr olan i<idi:tl&nn1 ı!ibu ilıln tarihin-

i den !U eren on beş gıin !~bıde evrakı r.ıiiSbi'..e'eriy~ bl;iikıte 
meır.ıırıycllmıze bıklırmo:eri icap eder. N<Ei h•lrle l•hklan ta
pu sıoli ile sabit olmadı1.ça satış bedelln.n p&yla~masındar. ha· 
riç kDlırlar. 

4 - o;;sı,..ilen giiııde nrııtırma ya lştbık edenıler arttırma şart 
nam•csiı.i o1tu.muş ve l:üzumlu ma!Umat e:ml'} ve lbı.mları tama
men !<:.hı>! etmiş ad ve itibar olunurlar. 

5 - Gayr m~r.kul 15/2/1943 ta••hinde n:tıarı>t Jl'Ünü ı;aat 
'4 d·ln 16 v• kador İstanbul Beşine! icra memurluğunda ii<ç defa 
ı,a ·ınldıktan sonra en çok arıtırs r.ıı ihale ed\hr. A~ak arttır
ma bed•i muh•ııuren kıymetin yüzdo 75 ini bulmaz veııa sn-
.• , isteyen n al.ac•ğın• ~hanı olan dl! r alacaklılar bulunup da 
bedel bl'nlar:n bu gayri menkul lie temin edilmış al3"'akları • 
r.ın mermuundan fa,hya çıkmcızs a eo çok •rlt.,.anın taahhüdü 
baki ka!ı,,ak üzere arttırma 10 gün daha tem:dd edilerek '};(ı/ 
/2/943 ta•'biode p~ı<embe günü sa•t 14 den 16 ya kadar 1stan
bul Beşınci ·.,ra memurluğu odasında !kıncı ırttırm•s• yapıla

caktır. Arttırrra bedeli satış isteyaıin alacağına rüçhanı olan 
diğer alacakhlorın bıı gayrı menkul ile tem'.11 edi!mlş alacakla. 
rı mecmu.undan t'azlava çıkmak ve muhammen kıymet n ö 75 

1 
ini tutmak şaı'tilc en çok arttırana ihale ed:lir. Böyle brr •l:edel 1 
elde edilmezse ihale yapılmaz ve satış 2280 No. lı kınuna tev
fikan geri b>r:ıkılır. 

6 - Gavri menkul ker.d'Eine 'hale olunan kımııe derhal ve-

1 
ya veTilen mühlet >ç:nac parayı vermezse ihale kararı fwh 
olunarak kend. ın<kn evvel en Yil ksek teklifte bulunan kimse 
arzetm'1 olduğu bedelle alınağı razı olursa ona, razı o'.mae 
veya bulunmazsa hemen yedi gün mii<ldetle arttırıraya çıkarı• 
lıp en çok art\Jranı <hole cdilır. İki ihale arasındak fırrkve ge
çen gün'er için 'JI 5 den hesap olunacak faiz ve diğer zararlar 
ayrıca hükme hacet kalmaksız'n memurıyet mizce alıcıd>n t·h· 
sil olunur. (Madde 133) 

7 _ Alıcı artt1rma !x>deli bari C:nde olarak yalnız t pu ferağ 
hareını. yirmi senel'k v>kı{ tll'ViZ bedelini \•e ihale karar pulları· 
nı vermeğe mecburdur. Müterakim vergiler, tenviraı ve t~nz:.
fat ve tellaliye resminden m!iteve l!it beled~e rüsumu ve mute
rak:rn vakıf i<:ares' alıcıya ai1 olmayıp arttırma bedelinden ten
zil olunur. 

işbu gayri ır.enkul yukarda gösterilen tarihte İstanbul Beş·n· 
ci icra mernuriu~u odasında iııbu ilan ve gösterilen arttırma şarı-
namesi daıres·nd• satılaca~ı llan olunur. (8370) 

hfsa ;ar Uru.,. MüdU lüğU ilanları 
ctNst Mlklları ..... rtıiuı 

cilıa su.il 
~~~~~--~~~~~~~~~~~~ ~~-

El~ malzemeal 18 ka~= 2/2/IH3 930, 

Perrfn çıv:..ı 30XIO ve :ıoxoa m/m -..ınctr. ıoo ldo 2/2/943 ıo 
1 - Yuli<.nnda cı'Bi w rnlloderı yazılı malzeme ~la eı.tın aıı:ıacQ!k r. 

ı - Puarlık 2/2/9'3 salı gılrı(ı blta larındald saa.t.!erde K a~ 1 · ım 
p.ıbesi a!En k<ıaı';'Jlonunda Y""ılacııktır. 

S - Eıok rlk malzemesi 11.ı<ed "" pc<Qln ~ nüınıın<lel'\ her &(in e-
= şOOede g6r0lcb!I~. 

ol _ istck:Jenn ıa:r ın ol"'*1 ciln ve saatlerde % 15 llÜ'Ye"'tlle par e bir 
ıtc.te udı geçen ı.."Omlsyona ı 1melcri 11.1 n olUllW'. (511 ı 

Türkiye Şeker Fabrikaları 
Anonim Şirketinden : 

Bugünkü taıitıden ltlbaren ~ "~ a tasıinı aı;gaı1 oatış rı ya-
n:ın tona irul:r.1m1:ıtır, M:;ştcr n d ine göre bu mlktar n,ynl oirıelen 'e
IY& lcllp "" kr;,;taı i.:al'lşı.lı: olal'<llı: vo«lelıitır. 

.......................................~ ' 
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Y•ı.ıll suba7l&J'ın a.tele şn)>flmiır. mU.
racaat eime.leri ilin elwıu.r. 

l'll·ade Tin>. Biilent Vaueı (47599) 

9tali;rı!d<". 

Tabib Tim. Kıı4ıi ı;zınq ~39'1G) 

111.aar•r ... 

B<tıer '!<mu 40 lir&<!aı> 250 • 750 too. O.Olamit n~ ev6aimıla ı>lıoolı: 
i)lıere pınarlık1a ,..tın alıDacııktır. İJıale<;i 2.9/1/943 cuma günü saat 15 de AI>

lca<ada M. M. V.2 No, :ı.ı satın alıma la> m~ Y"!>llaca'l<\tr. AJn ayrı 
taıplene de lb•le <Dlebilir. Talip leıin belli vaı.;tte t-omi,,...,.. pi.mele-
n. (2174 - 47t) 

ıı.tıerı 2ı5 kıırusaın 56,000 ~ or aba teır.erle!c pa,.,,,..ğı pazarh!cll\ setm 
Pi.Yade Tim. Bahri Gomu (30-13Sl alınac.ıot.ır. ihaıest 29/1/943 cuma ııımu sa.at 14,30 dla Ankaradla M. M. V. 2 

lllaarifte No, lu satın almA ~ımda yapıla caktır. Ayrı ıı:yn taliplere <le .ihale 
piyade TJm, l)iiııdar ~ ..ı;ıe>ı0lir. İs!.oltM""'1 Ulklif edeceJtleJ'f ınlkiar il<.<>r.ia:ıdeıı ltat'i temlo>atlari!e 

(479&9) ı\1-lf... bei» wllıitte ~ celıneleri, (2175 - t75) 

- Tim. Adil~ (4505) ~ 
lliivalİ Tim. o-o» Nuri (371U) 

Tbb. Tim, l'S!>llf Kemal t>6M7. 

Piy~d• Tlm, iııral>lm Gölooıot' 
(t99U) 

P•yadt B. Must.ra l\qw (U:-1) 

Pl7adc Tğm, Nanuk Eı-bay. 

1 
Piyade TV-. Ömer İsf....ıi1at 

(31083) 
JO. Me, s. Z SeJ;,n Te'IOOJl (333-39) 

Ml, M•. 8. ı JlleMıtl Ali \ 681 • 1) 
Dem1r7ol Ttm. Jb;Jrl o;ıu Bll6&D 

un - 11ı 
JO. M•. s. g y...,., Ararai 1313-20) 
piy..ı., Ttm. Ah- Rütlü (U811) 

Tim. e...., Sabl'i (18119) 
Ömel' olilı 

......,. Clf55) --------
Baoil• tloliDeil Sulh Bokak Bi-
lllmJltlıı<kıı: 842/ 168' 

istarıiıu.I İııbiı:&l'lar ldıottll tnratJ!D,. 

&m Falilıte Geleııb<N'i aoit&ğırıdl> » ı 
J>umerelı baned~ mı.ıklm İ<mıail Dön· 
m•:ıer dl~;yl>iııe aç.lao 20 ı.w..- ıab
Wi dav- Jlllbıil~ ılı>va 
ea'll- llinen :yapılan tebl.ipt.ı.ıra 

ra~ ınah'o.~e geJmemJş ve v~ 
kil de<ıi g&ıdeTJilemiş ol<ll.~ 
~ltı 20 lirıınm masari.li rrw.ılıa
keme ile birlıı.te tabolline ll/11/!Ho2 

tari!ıliod.e ıı;ıotıiıen ıı.mır veriwı ol· 
clalğund:ın tarihi ila.ı:ıd'an ;\'J:>ar""' 50" 

ıı:,2 gün .iç!udo~ <dlla,;lece~ '*
ai ~ ~ kaı'ıleş..cegi bi>-

ki.im ııuı.ı. - udı:aouıın ka.im olrnlık 
ü.ı<re ihıo oluııu~. (8J73) , 

f' ı.ıanbul Belediyesı 
IJEBİB Tİl'ATltOSl 

Saat 20,30 da 
DRAM KISMI 

I F LA ... 
Ya.an: B. BlÖRNSON 

Tttrlı.~: VALA NUREDDiN 
... rihi p!7es 

e ... _.- saat 18,31 ila 

KOMEDİ JtISMI 
Sea* 20,30 da 

Hızlar lğıenlyor 
y......,:A.D. 

'l'llrlıııeııi: i GALİP J\BCJ\N 
Hrr Ça~amba saaı ı• de Çoet.ılı: 
piyesleri. Cumartesi Vf! pazar 

... gür.leri 15,30 da mat ne rl 

Zilbre~e ve cııcıı,.e nıütmasııoı 

llr. Bayrı 6mer 
Öğleden sonra BP.Y<>tlu Al• Camii 
ka ısında Hasan Apart, No, 133. 

Tel: ~6 

Sahibi: E. J Z Z E T, NqriyaC 

Direktlrlı Ceri.t Kar•lıllclao 

Basılılıtı yer: Son Telgr~ matbaası 

50 ..,., ..,.r eti bıpıılı ,..rt:ıa d<Bil!mıeye lrolııımışt.ııı', İhal&.ıi IJ0/2/943 ı;ar
~ güllü saat 15 de B<ıkıı'kıöy askeri .,.;,., ·aıona lkxmUs;ymıunda yaptlacak· 
br. İlk tani:ıeıı. 37!10 liradır, Ta!iplerlu lkanlllıı! ve&':<aıarile ""1tlif mdl<:tupla. 
'1Dıl ihale <aalindm bôr sıat <ıvvel tı:ım:,,Yooa ~. (2223 - 625) 

Aş&ğııad )'a'lılı rnını"4 çeWtler pozarJkla mıtoın alırn<ı-. iııakBl 21/2/11411 
ııell ,ııüoüı saat 1'5 de Anlwr:ı.dQ M.M, v. 2 No. u oıı.tıııN:ma komfsyooımda ;rapı
laca!lttır. KQt'I teıııôoet< 21144 Jlra 00 lwılı!ıur. Taliplerin belli wa.ıtıe iııomıia-
1U>a ge~. 

B.llo Mııt.. Jlelter lı:"-' 

~-~~~~~~~_ıı:urıııı'!-~~~-:::::::-:-:-~~-~~ 
z-TSW ) Jl,&58 

8,721 
1,700 

8&.3 

38 
4HXı 

12 
ıı 

ZT8 ) pı>ldl 
ZT8 ) qolJil. 
ZT7 

(2214 - 8191 

llllıDmım -ıu.ne, ....ıeı,, ve ~ ~~ d cılmalt üı:f!J'e blı- · 
..ıet anbar ""' ı,ır adet pavyon f1ıt>ası !tall•lı -na e!Wltm.ıre llııoımnuı;iur, 
lıbaıest 4/2/!>43 pel"ŞOıilbe gi.iııö saat rı de Geliboiıo ..ı.erı - ellma ·kıoımıfs. 
1'JDlmda :v"l'ıla.ca!d,.., Kqlf bedıell 94,TNI liıra 85 kv.ru, nt•ı lemiııatı 11,977 
llmdlır. T&llJ>Lcriıı -..>! veo,bla.ri.le lek)it ıı:ıwıktuparmı ıl!ıale saatw.., in 
- IMl"1l ~ vemııeıerı.. (:UlS - 818) 

21/1/943 p~ C(lıJl1 _,ı H d<ı Bi:ilı: ,...ı:..,,.. '• 15 ba§ t><!l!'P 8"tıl:ı· 
cıQııtır, İırteldilerln belli v~ y.......ınııı ..art -.tıa aım- ~a 
-ilan. (2211 - 615) ------

Bil""'°" -1-ıoıı11 clMti &&erlyede,, ~mel< prt!le llrl 9<1et Mbar tıı-
,.,. lşçiil!ti pazarlık!• <!fuılllımeye looomuıılıur. Nıaı...ı 22/1 /9'3 cııına gilırı;ll saat 
15 de Gellbı>la a!lk<ır! sa1'o alma ~ncllı ,._ı,acald>r. Belberinln Jı:eşif 

b:Jdeli 3733 Jlra 93 lru<'ut, lloisirıin kıll't temkı&tı 1120 lira 111 k\mıftlır, Tal)p-
lerln bellO vılldt:I., ~ ıcım..,:ıı.rı. (2222 - 916) 

Pazarlilda 2 ton g~ atın almac:ılk>ır. E,.,..f ve buwsl p:r\181'ı Jı:o

nWıı-<ıınd'a görill'ilr. Thaıesı 22/1/943 cuma gimü """at ıo• da y:ıpıla~n 
•te.1<1ilerio ikat'I ı.,m;,,,.tJ;a,AJe Haoblyede Yedelı: Subay dlruıunn...ltl ad<erl Poı!l-
ta 920 sal>n alma ıı:.omi6(Y<l1U11la miiTacaat1an. (2205 - 588) 

T. C. 

l!RAAT 
E)ANK 0 '11 

' \...._.,·PAcA• 
61QiKTiQE~ 
'2AI IAT •,Ct;Cl 

SENEDE 28,000 LiRA iKRAMiYE 
Ziraat Bankasreda lrumbarah ve ihbarsız tasarruf hesap· 

laruıda, en az 50 lirası bulunan !ara senroe 4 defa çekil• 
cek kur'a ile aşağıdak plana göre ikramiye dağıtılaıcıaktır: 
4 A. 1,000 liralık 4,000 L 100 Adet 50 liralık 5,000 L. 
' • 500 • 2,000 • 
4 • 

40 > 

%50 
100 

• 
• • 

1,000 • 
4,000 • 

120 • 

160 • 
40 • 

ıo , 
4,800 

3,200 
• 
• 

ıı:_.ııJar ...,ed t defa, 11 Bzlruı, 11 E1161. ft 11 Dlrin~
larlJılertnde oeklleoel<llr, 

DİKKAT: Hesaplanndaki par alıır bir sme içinde 50 lira 
dan aşağı düşn'ıyeniere ikramiye çıktığı talııdirde % 20 fazla. 
sile verilecektir • 

100 l<ı<ı oı.ğır etı l'"'-•rbkla sı!tııı _almacaktll', .TaJ.ip!eriu 2',l/1/943 ·c~a 
giin(I Sil.at ı.ı de Davu<paşa kışlasırula o Skr;ı1 sabrı abna lromisy1>11uruı temhıat. 
lllrile gelııııeleıo. (2151 - 395) ----500 nııet11ı> ~l ke•cı•rt peazarlıkla ..,,ı,n alınacaktıı'. İbale!! İ 3/2/9•3 
~ gütrll •aat rO da Çana~al<tl'e a.skerl sa<I!1'>lınıı loomıi.s;yomınde yapı
l!ııeaklaır . Talınıin ~eh 45,000 lira lı:&t'I tem;mıtı 6750 linı>d1r, Tal>plerin belli • 
vııkltte loonıızyona gelmeleri, (2181 - 470) 

700 1-0ıı lr~ alıll>llcıJ'k1:ır. Pazarlık la el<ıöll:rn.ı" 4/2/943 perşembe ,rürUi 
saaıt H de Erzurım; ad<eı 1 sırtın alme foıı.-.ınuııdn yapılacııkiJr, 'f6bmiıı. tıedeli 
38,000 ıra J<at'I teınlnatı 5775 il radl.r. Tal-pltriıı belli va!ı:me il<<1l~o-
11Q gomeı!eri, (2161} - 427) -----22,672 Ur'& 70 kurul !«şif btıdıelll ADk:al'ada ıı.e irışaın bpe;ia zarlla eksilt. 
lneye lııommı!ilıur. ih-..ıoı. 23/1/943 cumarles! günü S81lt ll,30 <in ,Ankaroda M. 
M. V. 4 No. hı satm almo loamlsyoounda yar•lac3!tiır. İlk teminatı 1700 lira 
00 kuruş!<ır. Taliplerin lrarıU1>l vesikala rile tdtlı.f mektuplanno ihale ı;aa.t>oden 
bil'""'"' E111Vel lt<ıl~ ~lmeleri, (2155 - 398) 

1600 M3 T<mı"<* Karasakal ve K ırra!til>ti9t depolal'lndlln beyMlı: ahıra 
na!ııli Ve be.ı'~ ııilıll'Cla blÇ>il.mc"Ei ve lo tooy-oruı ıınkll ve vaııooa tahmdl ve Is
~ iııl koıpalı .ıar!la eksııt.n'.11!1).., 1oo,.;ı ~. İibaleıııl 26/1/943 oalı ııüıı'l saat 
11 de Eoltişe'Wnle .ıker! ""tm alına ır cauf&:ıoıılll!Ô' yauıılacaırtı.r. BEhe<" 
metre mıfildıbll!Jl 36 11"1 oo !k>uJ'U§ fiyat ta&mJi;n edilrr~Ux. Taliplerin kanool 
vesiıkalarlie l<oklif meiot1J1>lanım ihale !:-<> mı.J"l0ll18 ~. (2132 • 290) 

Gölcük1>e 50 çift lp:i ..,..; yaptll'lhııası kapah zartla ~eye ~r. 
bıaı...ı 23/1/943 oomarte..I ı:ilnü mat 11 de Aııkara>da M. M. V. t No, lu sa
tın alma ~da yapılcaldu, Hepsinin iıeşif bede!l 978,583 llra 50 tru
l'llf llit le~ 42,893 J.ir& 34 ~. Hepsi blnhı veya parçalara bölüne- · '* a:m •J'Tl talip!.,..., de ihale ~1eb1Jir. Taı;pıeriın l<antmi vee'4talarile 'teklif 
md<tuplanrıı tı.le <'dilebilir. Taliplerin lca"""'1 vesiolııılMlle l<k.Jlf ~ı 
ihale _..,..,. bir •at eYVel lıxırn'E!Yooa vermeleri, (Wll - 80) 

M'llteabhit mm ve h-bma kapalı zart:ıa Juımlı•yondıı 1nO'YYUI ~ .,., 
'8rinarnes!tıe göre 5 talt1m ı.:ım,-a ,., eo za!w.n.e ™>oratuvar AleUerl setı.n ırlına
ea!l<tır. TabmJn bedelı 19,546 lir. ilk temı-tı J~ liradır. ihaı.,,t U _l l/943 
oalı g'ÜllÖ saat 16 de Adtaııı.da M. M. v. 5 No, lu S<ıtın alma lromi""onunda 
7'1Placaktır. T&.)Jpleııirı bnuırl v"'11talarlle telı:ü! mıliııt1.lparmı !bale ....tinden 

iıjr - - .... .,..._ -!eri, (ıl.28 -- 2111) 

J\.,ıl>da yazılı ttleriı:ı !kapalı ZllJ'fla ekslltrneleri 28/1/943 Ciin(i 8aat 
15 de AdapBZarıllda aııker1 ,.tın alına iwmlo>yorıutıda J>•ı>ılacaktır. Taliple
r!ııı ı.-ınJ veslitalari,Je 1".*lit m<llduo lıannı. ihale saaüııoen bir ""8t eYVel 
~vermeleri.. 

ciNst 

Sıl!ır eU. 
X<>.YUn •il. 

)fi~taJ 

kilo 
80,000 
tıl,000 

Ta tan 
lira 

{8,000 
t0,000 

Jlra 
11600 
3000 

(2112 - 2'1) 

'l'ıızllllla betona!'me ist:•I~ yaptın Jcıcaktll' Kapalı r.artıa ebll!ıllbıi 
25/J /943 ı>aıartesi gülJ(l saat 11 de E .ııcl,ı.:hirdle a<ıker! ıı:ıtın al- !oomio· 
70!J.uıı>da . ya-pılacaıotıır . Keş;! bedeli 71, 211 )lra 3 lrurııştııır. Taliplerin lı:ano.ınl 
ves:kalanlıe teklt! melctuparıru ihale 1 saa>ti:ııden biı· oaa.t <NVd ~a ve 
meleri . (2114 - 242) · 

Aşıığıdo ;yez:ılı """'11'ıruılar :kapııb 2 arflıı El<sil~ konımışrur. İ!ı1ılelerl 
1/2/943 iÜDO. hizalar~ ya:zılı saatlerde Adlıpazar;ı ~lrer! satın alma Jro. 
ml!;yOU>um!a yapılac;ık.tır. Tal:ipkm ka nuııııı ,,.. o<aıaıile teitl•f 111EiktuplarJJ11 
ltıale ""'.t.indıen bir saat CV·Vel kıcmıio-yon a verıneled, . 

Cinsi İhale Miktarı 

• 
• 

> 
• 

saat.1 
15. 
15,30 
ıc 

kilo 
25,000 
25 000 
25,000 

lira 
67,3000 
67,5000 
67)1000 

(2172 - 472) 

TeminaU 
lira 

!625 
4625 
ti25 

23,550 lira ~ beddli 170 M3 çam kCTe&tc 30/1/943 culnlll'tMI ~ 
raat U de kapalı zarfla eksiltmeye kıım muştur, İhalesi Aırılk.amda M. M. v, 4 
No, lu salın alma ~ımdfi yapıla caJclır. Jı;: temkıa1ıı 1700 JLrıı 25 kıuruş.. 
llır. Tu!Jpler!,, ~ı v<ıs!bla;rile l>tkıJI f ll11l<k1lı1>lanm ilıale ..,a1ıindeo bir ııat 
wveı ~<ma vermeleri, (2J 76 - 473) 

K<ımis;v<ıındıı llJJ0V<ıU\ fem:ıl şart:nanı esile k<ıınııple nUnuneolne göt"e 400:500 
inşaat ç"""'1<1ile ~O : 500 lş!elıne çan!ıası ıc.ı.pı.ıı zartla Qksil!tmeye ıJoorıml!Fıır. 
lıhalesl 1/2/943 poz.af'leııi günü. saa.t 15 de Arlkamda M. M. V. 2 Nn, ltı ısatm 
alma ~ yapıl"""'1<tıır. Talip Jerin k><luııi v-lariıe talJf m~p 
lıal'Jlııı ihale asaıtlnden bi.- saat evvel kxı~e verrocl.eroi. ~ tahıııln 
o1unan ilk terımau ıa12 ını aıı °"'"'ı;ı.ur. (21a2 _ 471) 

Aşağ>da yazılı ioşaatlarlıı Qaiı Zarfla ekılillmel<ri 3/2/94,2 ç.,,.- günü 
ıııM 16 de Koıı:yada 11.'fka-lsmm a:lmıa k~ yapılacalktır, Taliplerin 
kmıurı1 """1kalaril.e teklif meil<:tup1"rıııa ihale saatindeı> b'i' ....t evvel ~ 
na vermeleri. 

CİN si Tıılvı 

~ibda . yazılı eebıeıc.dn kapal1 !iı..ı:rla dtt;il1>nclerl 1/2/943 günü. saat lf • n 
do Ankarac1'1 M. M. V. Bir No, lu salın alına lroJl!!i,:v<mtJllda yapılacaktır, 'lalı 
min bedeli 17,600 Lire llit teınhıatı 13311 liradJr. Tallplc"n kamıni ve.9''kalaıi .. 
t<ikl.if mektuplarım ı.ııaı. _.Hss .ı.iıı - evvel ~a v;ymciel1 

cbıst Jıllktan 

Pırasa. 

İspan~. 
PalateB, 

ı.ıı.. 

15,000 
15,000 
15,000 
zo.ooe 

1,500 
1,000 

(2110 - 430~ ------:ıo ""' sığır eti l<Joı>alı arna ekSIU me>ye ~. İl'.B]aol 1/2/MS ıı:llııııll 
~at rn du A-.C<aı'3d<ı M . M. V. Bir No, 1u satın alma lwmlsyoowııda ya.pıı... 

cııktır. Tal>!nln bedeJ.i 42,500 lire iDı; teminaCl 3187 lira 50 Jı:~. TalplO'ie 
kıe:ıwrıJl vC'd...UarHe teklif mektı.'Plan!>l !bale saaıtlııd.rı, bir saat (IY'Vel _....,. 

ruı vermeleri. (2171 - 431) -----~ too sığır eti pazorlı!tla oat111 ah:n aca!t'tır. İlıoıleıi 26/l/!M3 laiı. cOnü -ı 

:p 
~h 

15 de Beyili<çekrnece Huşdere köJ'Üllde Aalı:.er1 ... tın alıııı> ~ )'atı<' .ıa 

laeaklır Tahmin bedıeU 30,000 Ura teminatı %250 .llnıdu-, Taıiı.>lerlc. beU! ...ı.t• 
te ""'1ni"7008 celmeeri. (2128 - 292) 

hv 

Er p&vyuıu ,.aptınla~._ Kapalı rartl'& 4a!ıll'"-t 1/21943 ~ r< 
giaıü sa<rt 15 de Dl;rarıtıokır tikerl satm ııJma ~ ya;nleca!dır. Re- ile< 
ili bedeU 48,815 liro 00 iııuıruş ilk temiııat.ı 3G62 Uıradıo'. Tai'>p-Jer>n kanuni veııl• 
k.alarile - n>t'k~lmıt lh&le .. e11rd41ı bir ..- .......ı looıı.ıı.,.,.~ vemıeıe.'-

(:ll08'1 - 1a > so 
- d .. 

15 1ıolı. ~ ııtı "-11 ... n:ıa <bil~~. ttmı...ı 311/1/9~3 .... 1 
mıırteol güırıü S&&.t H de Ka(rıieıi "'*ıerl ~ alme komlqym.IJllds :yaptt .a. .an 
tır. Tııntniıı bedeli 18,750 Ura ilk tmı.ınaı. ım ll<adıı'. -r.ıtpleriıı ııum.mt-. 

kalarile tdtllt mEiirq>larını bılıe ~ ..... bir - wvel lı:uultycnı ~ lıey 
leı<. (2162 - 896) 

Aııcıbdlı ,......ıı etlerin lluıpalı zaıil& tbU~ 119/1/Ml g\liı01 ııot ı. P, 

de Adııpa211rmda e.ıııot1 - alına bım ~ J"ipıl....ıırtır: Tallploria kıl- Şi 
n....t vaılkalariı.ı ldtlıiC adı;l\Jpıaı- i-~ bil' - -.-el loorM;o• .,., 
oa wrmeJeri. ı>bl 

VİNsi 1 

Ura 
+i,000 33111 

80,000 48,000 3600 
(216'1 - 397) 

30,000 lrllıo !to)ı'twı e>tıl aJJ!lacaııctıt'. Ekslıl- S/2/Kl p<qembe g(*1ıü -
..ı 15 de Denizli asıı:erı satın alma lııoım~ ~tn·. T'1:hmJn beı1eJI 1 

t2,000 Ura ilk teıın:i:ııab. ııııo hı-.dlr. Taliıplerıln. 1>elll va!<J<te ~ ıtil- ağ! 
meleli. (2165 - 4211) ı; 

Talmılın be>dell 109,t<>O Ura olan 500 odet senctılı: n\irmme "" şartnam...ıne ' 
Ull"&'lm olar~k yaplınlaca.Jııtır. Kapalı zartla ei<siltmeısö 25/1/~ güni> saat ili r 
de Anka•'<ldla M. M. V. 4 No, I~ satın a lırrıa lroıni-O'onunda yapı!Acaktır. İij< 111 

temımtı 6720 ))r,\dı!'. Taliplerln kan\Jlll vıos"kalarlle ~lif mektuplarını ll:aı. 1 

&aatinderı bir saat evvel 'lııom«')'U!Ul ver meler!. (2111 - 200) 

• 10000 !on 1J!llUll Hallçtek ' değirmenlerden Slıtı:ec!ye Da!kil, tahm>it ve , 
1nbliyesi kapalı .ıal'f uoıılile m.ünalı: ... a ;ra bm~. HUSllSl tarl:lalrı. kı>

misy<>ndg &ö"illelı1'r. Muvalld<Rı t temlnıı.t ı 3834 liramr. İlın<ıri 28/1/943 per. •• 
şombe g;l!r;Ü saat N! da yapılaca.ğmdan ı.teıklilerio ihale Gatıindeıı bir .-...ı ıek 
evvel 1'-mlnat ve teklit mdltlq>larile H ao'biyecle Y«<lı>k 5'00a\y oloulun.ı..Jııl 
ııskerl poolQ 000 sallJı alıDa t oonlıuoıru na ıııll:racaatları. (2009 - 226) 

Aşağıda yazılı .,.,,-tob"ı''lar kapalı zarfla d<Elltmeye !romwştıur. İlıa~ 
si 21/1/943 p<<Şel)lbe gilırıü &.at 11 d•E!ikiışehiTO.. U<er! satm alma komls· 
yt>nunda yapiliwaklır. Tallp;~rio kaJJ unl vesikalarile ldtllf melı.l<g>lalllll 

lhıtl<- saat>.'nden bir ... et evvıı ~na -meler! . 
Fiyatı HiJıJa., CİN!ll 
kurut ade( 

";60 
şoo 

~ 

50 
65 
45 
80 

1000 
7500 
1000 

12,25-0 
7000 

12,ootl 
7600 

Keçe belk>IM, 
Y•m tol1ı8a. 
Kıı çul. 
Gebre. 
ip ,,.ı~r oa;ıı. 
Xıl kolan, 

(2W - 2'1) 

Beher g"""111Ui 2z.J ~ tebınin edilen 111 blem -.... ~,S _., 
m.ıhtdi! eb'atta sert ..- ı:.aı...n ucu )lOllarlıkla EMırı alıruı.:.alııbr, İbaleııi 
211/1/1143 pen;eml:ıe g(inil OQ&t 15 de Aıık.anıdlı. M. M. V. 2 No, lu satın alma 
!mm'"ll'onll!l1da yapılacaikıtır. Pa<'Çaiar~ Mlilner.ık de ihale eı:liklbiıtr. T•liperiıt 
% ıs teım!Datlarlllc belli ..-ıllte lırımi't!'orıa ııelmelerl, (2197 - 5S6) 

111r 
ur, 

Betıer ltikıeuo• 900 'Jı.Ul'u} talımin ed ilen 7 ,S 1xılı - pazarlılcla satın aA-
118<.'flkO:r İhale.- 26/1/IMS paurte;ı glaıQ saat 16 da An<rnıda M. M. Y, S Na, 1 
:ıı. &atın alma ~ Y"Pılaooktır. Tahmin bedeli 45,000 lira ı.atı ı.... 
mimi< 6760 ilı'adır, TııytJ!ı!r.in belli w!<l tıe lıxım\!;yca::. Celme1erl. (2146 • l7<t> 

----- _______ _. __ ııra !tJ'_. ___ ııra .ıtr_. __ 

:p- pnvyor>u,. 53,:ıoıı, 73 31>!.il,35 
Tavla bin-. :Je,141,09 21160,:ıa 
llfuctıığııı ~ -.ıwı'll. 8.!;22,Ge 839,16 

1 
B<hel' lııilooullll 180 k'-""O tdıml.n eıli.len 30 ta 50 toot !telle k&ll>~ t :>«· 

zarli<la aatm ~. İbalest 22/1 /K:I aıma gi!ıo!i •aat l5 de Al'l!<aradıo 
K M. V, 2 No, lu satın Uııa lımı>la70ııuıııda y<1p~·:ır, /qrı ayn. lallp. 

~~~~~~~~~~,.;,_~~~~~~~~-~~~~~~--~~~~--~~~~~~~~~~~~~-

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 9. 2.nci kônun 1943 Vaziyeti 

(2178 - 4e9) 1 
!ere de thale ediletıdir, :ıtat'I temhıııtı 1 1,500 Ji,ra<IR', 'l'allpleria lıtill ,,,_ 
te kooı.lsyoıııa goJmelert, (21'2 - 3'8) 

Aktif Pasif 

7"916,667 llK,950,310,86 
l0J79,312,-

Bankııot ............ ••• ... ••• ••• ••• 
'l:ı.lı: • •• ... ••• ••• ••• • •• ... ••• ... • ... __ uı_3-'-,4_7-'l ,_34_ 

Dahildeki Muhabirler: 
ftrt I.Jraa • , • . •• ... ... ••• ••• ... • ... 

Hariçteki Muhabirler: 
Alim: Safi ıtUoııraıo 27.098.210 
A;tına ıahvill Jı:abll .. rbut dövlıler • 
Dığer d6vidtt n llorçlu kllrina ... 
'Wk.i7elert ••• • •• ••• •• • ... ... ... .. •••• 

brııhlı .......................... .. 
ltanunun 1 - 1 lnd .,adde1'dııe 
tevııkaa Udoe taı'Wndaa dlı:I 
tılıd.1)'9ıt ••• ... ••• ••• ... ... .. ....... -

IWlam ... tahvilit disdamı 

(Derulıtıo - ffHla ... 
• - (di7eııin brttlıtı - ... 

1,-0&5,'163,70 

88,115,800,78 

U,068,321 ,112 

ıaıı..mı (llibuf lnJm•tlel ...... - 48,223,019,93 
IJ - Subelt - .. \ahv!al ... ... 10,000.689,30 

.&Hular: 

Alt:a .. c16vls berlM - "' - - 20,874,et 
Tlıttvtltt bıeriıı• • ..._ ••• ·- - - W,Clll,397l8t 
Jl'lCe.,.. ıııaa nGdl , ......... _ ·~ 

Boaıa_,,, l~I No. •11 ~ C"lN tııo.000.000~ 
.,...... •Üln katfıl.lil ...... - - ~ _..... 

ll'ı~ı!ıı r I-. • 
&wlıı.1.il • • • 

J,fRA 

115,511.094,20 

l,ll!lô,763,79 

109,la4,W,llO 

284,112,072,S.1 ; 
,s-00.000.-.. ı 

Zl,.'lll!,259,l:ıl 1 
\,1SS..5SS,.ı.'76,5'! ! 

.,,~ ! --

1Senıııa7eı 

ihtiyat AkçNJı 
Adt ve tevkai.lde ............. ·•• ... 
Hususf ............................ .. 

Tedavüldeki B~nknotları: 
Deruhle edilen evrıı.ln naltdiya ... .,, 
ıı:a~ unun 1 • 1 inci maddelerin• 
levflka.ıı h&zlııa ıaratından ylıJı:i 
lediyat ............................. . 
P<ruhle edile - aalı:dl)'• 
baki1hf ............ ·- ........... .. 
Jtarrılıll lamam• aıtm olanık 
ııtveten t.ı!&vQ1• Ya&edll ........ •M 

Jleeslı:oııl mubbllı ili- W.. 
Tel• vaııed-119 •. . ••• ... ••• ... • •• -

Haı::ine.JlO yapılııo atlln tarııılilıh 
ann• mubblli 3902 !lo. b kaftd 
ınuclb!Dee lünteıa -..oı. -................................. ·-

MEVDUAT 
!'ark lJnll ••• ••• ••• u• u• •u ... ·-
,.ı.tın: Safi ltllorram B'TT.42'll 
ı!SO No. it' lı:tnuna ll!N Harln.,,e 

&<;ılan • ....,.. mulrAıbl.li - olu
au allınlar. 
IMt ıtllornı• ll.Ml.930 

Dll\ ia Taalılıllıl•t.: 
,_lttna tah•rlll kabil ı!llT!al@I' ...... ·
()!~ d&vlzler " alaeuh ıoırtnı 
bak.irelerl •. . ••• ••• ... ••• ... ... •• 

ITubWIJ 

Llnı 

9,412,13S,73 
5,000,000.-- ---

158,748,563.-

24,783,0&1-

133,885,499,

"5,000,000,-
r J 

19.5,IOll,OOO.-

~·-
J&,754,831,58 

ı ,2M,164,@6 

78.lM.187.90 

15,000,000,-

15,412,13/i,73 

'78,124,117,llO 

26,256,692,18 
193,912,186,13 

\ tK8,~5,,t78.S? • -.--, .....,._. 

.ı\$3ilıdtı yıuırlı met- .-J1ı'lı:le .tıı@1melen bloalarmdıı ;raızılı ıııın. a&I .,.. ~ ~ n1a> ..ıa.ı .... 
~annd<ı Y"4>ıl""*tır. Ta1ipJ"""1 a!t <>ldlı.ıiı> lı:ıorniıeıYonla-da buhmrııal-. 

CİNSİ Milti&r'ı Tutarı T-1ııall · ilıaıe sön, -..• .,. mahalli, 

Odtıtı. 

Uıoon, -. 
Pc>rlakal. • 
Sığır eti. 
Ko)'\111 ..;.! k<mmnam, 
Sığır eti kavurmaııı 
Ku.ın dan. 
Kuş yami, 
Düğen &1.100n1 

Koyım el.i. kavuT'lDlll!l. 
Kuru Uziitın. 

İncir. No. 5 
İncir. No. 6 
lııclr. No, 7 
ı.,.,ı... No. 8 

tllo 
cıoo.ooo 

8,000 
80,000 
25,000 
10,000 
10,0()() 
50,000 ) 
&0,000 ) 

500,000 
8,500 

700,000 
200,000 
'200,000 
J00,000 
:ıoo.ooo 

lira 
ı.ıı,ooo 

• 56ö } 
8,4-00 ) 

'5,000 
26,000 
20,006 

38,800 
24,SW 

4ll9,000 ) 
204,000 ) 

too.000 ) 
198,000 ) 
lt2,000 ) 

10« 
3?50 
1950 ) 

1~00 >. 

8'150 

1 1 1 11 Gelil:ıolu. 
l • > 14 Gelibohı. 

13/1/943 11 Ka~. 

21 • > 11 Boiktrköy' 
23 • • 23 ~elı.ir. 
l7 > ı it Ka,,. 

jl)i/IÖ lf !>ın:li!r IN. lml1ljll, 
(:t:ıot - 691) 

Aşağıda 7aulı ıınevadın pa..,...lıkla .a.ılltmeleri blzala:r:ındıa 7mılı elin. -ı W -'ıall....ıe!ti llllkerl ~ aıı.· 
!ıkmıi<qoolanDda ~ur. Taliplerln b::W "8tıerde .~ -.., lwıııliııoulaı* bul1mmalar. 

CİNsi llikdarı Tu1arJ T-1nall iıaale süa. ....... lllah&lll. 

Sığır .ırıı. 
Keçl eti. 
IWrn ol 
O<lıın. 

Siğır e4ıl 

Sığır e>i, 
Sığıu' eti, , 

1 

Dr. lbrahim Denker 
B>lık't uı..t.Datıi!l~ MJ>tf'!ı,.....,,. 

' 13eyoğ]u Ağaca.mil, Sakızalta~ 
1, Çöplilk.CC§m-e ~"'k"k No. 13 

Tul: •24~8 
ı~~"""~Nll~!'J:li .. lfll!!;,s,5 

ı • 

lı:lle IJra aıra ____________ _ 

'5,000 
•:ı.ooo 

S00,000 
600,000 

M,000 
40.000 
80;000 

t0,500 ) 
45,000 ) 
ı>0 .0-00 
13,0-00 
14,000 
se,ooo 
27,000 

1500 
150 

:aıoo 
&400 ) 
tı)ijO ) 

la:l/l/9'3 
3/2/ > 

'29/l/ > 
29. > 
2G • > 

15 Ç~. 
1'f Enıı.Prum, 

16 G•libols.ı. 
16 Gelibolu, 
15 İzmit Bel~ 

ka~a. 
(2224 - 626) 

nm .. 1111•ı:ım .... _. ... ıımmm:ııımı .. 1m:11m11 ... 1111g~ 

ACELE SATILIK APARTIMA 
'a'k~m 'l""..al'1ıb&rt.e meydanında k:-,lol'ı.f@'rU Ko.ray v• "ı..l&n < • ~ 

man.Jan ac.-clit satılıktır. Satın almak iS'C.yenlerJn t~anb.ul Y~ni p. 4b3ne ,; 
~r~J.tmld.6 M~mar Vedat caddesi ıe .QIJma.l'Qd'a Ra~c.ıl-1n mı 'Wi"X:aa ıe .w:IP· ~ 

hC",.,. ~ı~.eıA. lclf'tan: ~lti 
·~...., .... , 


