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S.~YI: 1231 - SENE: 4 • 

Çarşamba TELEFON: 23300 FIATI 

6 TELGRAF: İstanbul İkdan: her y....J.e 

ADRES: ÇAGALOGLU 5 
2nciKinun NURU OSMANİYE 

Eski Romen Krall 
tahit olarak dlnlenmiyecek 

CAEDD~İ. No. 54 Kuruş 
1943 ABONE 3 Aylık 450. G &)·!ık 150 :rıllılı HO~ J 

GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi 

Detroit 5 (A.A.) - Müddeiumumi muavini Hoppmg, 
Jabancı bir devlet •janları sıfatile kendilerini kaydettırm<ımelr.· 
ten suçlu üç şahsın muhakemesi es-.sı:nda şahadet etmek iste
yen eski Romany 1 kralı K'rol'un memlekete girmek müsaa· 
desin.in Haricİye nazırlığı tarafınd an redtledildiğini bildirmiş-

~ k J 

" 
VARLIK VERGiSiNi ODEMiYEHLER Aı;atıdakl ı..Tll• F\n\audiya hu 

dudondaıı KafkasY•Y'" kadar u»o 

ııan AJ:man • SovYetlttı cephesh:I' 

IÖS~nııri<kdlr, 

Nalçık, Simliyanskaya ve 
Prokladrtaya işgal edildi .. ~~~~~~~~~~----~ 

l>on nehrinin ıarblndedlr. 
Ruslar Ve liki Luki'den ilerliyor 

Ayın 17 sinden itibaren çalışmak
1 

:::=7::~~~:::k::::~:;. 
üzere Şar ha sevkedilecekler ı ::::::;r.m(:::::::::,::n::· 

!!!!J!!:!~ ... 

. AMERi KAN 1 N 
HARP 

ISTlHSALATI 
Amerikanın lıtup gay
retleri, silah ve mab:•· 
me iatimalııitı alabildi
ğine artıyor; I okat lıe· 
nü ıon hadlarına var
mamıt/ardır; bu istihuıl, 
ancak 1-8 ay ıonra aza· 
mi derecesini bulacak
tır. O zaman, ileri sürü· 
len a-tronamilı rakam· 
ların gerçekleıip ger• 
çelıleımecliğini görece-
ğiz. -

Yazan: ABi Di N DAVER 

JN.. meıikan Harbiye Bahri· 
~ ~e . .l\e~retlerıyle hazp 

.~ıilısaiat hıiroswıun 

tıe~ıeıuıtleri müşterek bor tebli· 
·ğe gore, 11143 yılınaaki ha.ı<p is

tıhsalaıı 1~42 dek.ınin ikıi misli 
<»acaKtu. b'l;J de sayı Ltıbarıyle 
bi<r sene evv-elkine nazaran, 2 
misli uçak yapılacak, fa.kal bwı
lar lU~ dekinden siklet it barile 
4 misli ıazla olacaktır. Bilhassa, 
düşman sanayi merkezler .ni 
buıuoalamak için, bomba uçakla· 
11'1 imalatuıa buyük önem verile
cekltlr. Ticaret gem leci yapımı 
da 1942 dekinden 2 defa de.ha 
faz.la olacaktır. Ayni zamanda 
h arp gemileri inşaatı programı 
da ı:en şleıilecektıi.r. 

Diger bir Vaşington haberine 
göre d<ı Amerikan piyadesi mü· 
h m miktarda gizli silahlarla 
teclıiz edilmiştir. Bu yeni siJfilı .• 
lar sayesinde Aıner kan nrdusu, 
yeryüıüııdeki muhariplerin en 
tclılıi~elisıi olaca.ktu. B.r Ameri
kan generali bu yeni silahlan 
ııaı.e:ecilere gösterm.ştıir. Fa• 
laı bunlat hakkında nialiımal 
ve izahat vemıek ya.saktır. 

~~-~~~~ ... ~~~~~~-
lstanbul 57,751.842 

lira vergi ödedi 
~~~~~~----~~~~~~-

Mahcuz eşya ve malların satıl. 
masına ayın 15 inde başlanacak ' 

Vrbk verriııi n lllrel~ 
borçlar .nı lnmıen veya iamamen öde 
meınİj olanlarln isimleri dünden iti. 
bar.en mall:re ve beled lJe lahsll fllbe 
lerlnde ilin edilmlşt!r. Bu llha rai
men on elin içinde veraislnl v-ı. 
yenler lıaldwıda ı:.ıısııı emval kBDll· 
DU bükiJ:ınleıi latbllı edileeektlr, Jlii. 
tün vulılı verılsi miilrelleflerlnhı 

isimleri ı 7 B lrnclkii.nuntla ııaıı e.ııı. 
m.lwtl. Vil;\yet namına baanaıı ve.r.. 
mele salihiyet.U bir zat bu tarihi ha
iJrl"la.rak dün bir muharrlr!ml.., ,. 
izahatı vermlşflr: 

•- 17 İltinclkinnu tarihine lwlar 
varlık verglal ıborçlarını tamamen i-

,_., olan mlilıellefler hülnııd& 

varlılı: verılt.I lı:aDUDnnwı plıftımıa 
hü!ıllmlerl tatbik ecllleeelıtlr, Emlik 
n E;rtam - asuun iııtanbal fllbe· 
ol müdürüne atfen vercı boMUln 
yü..ıe 20 aln l nakden fllbelerlne J&· 

tsınaıBDlara .ı. lpoldı mukabilnde 
banlıaea lkraıatıa bahınal•eaiı halt· 
kmdl> diln bir bber -edltmı,ür. 

Bunan ash y()ktur .a 
J:vve?kl ailn lldenen 11,811,408 lira 

n e birlik te şimdiye kadar aun&l'! ö
denen varı• verslsl miktarının 67 
milyon 751.HZ lirayı buldııtu anla
pJ.mıştır. Dünd.en itibaren vergin.in 

(Devamı 3 üncü sayfada) 

Fransaya biı- ihraç 
korkusu başladı 

Kıyı \:oyunca tahkimat yaptırılıyo r, Almanya 
ile Fransa aras.nda yeni bir an :aşma yapı ı· 
vnr • Alman ,,ubayla r :na suikast yapıld ı 

Loıtdra 5 (A.A.) - Viclıy r..ı. 
yosu, Peatin ile Lavafin dün eski 
muharebe lejyor.unun reisi L ac
hal ve lejyon murahhası Dernan ı 

ALMANLARA BOMBA 
ATILIYOR 

Londr• 5 (A.A.) - Viıchy rad
yosu, Marsilyadaki Alman kıtaatı. 
na karşı bazı hareketler yapıldı
ğını ve bu sebeple akşam saat 20 
den sabah 6 ya kadar sokağa çık
manın yasak edodiğini bildirmiş
tir. 

Alman subaylarının oturduğu 
ote ller .A.. 'm a.n er1erinin toplandık· 
lan' kahveye bombalar atılmıştır. 

Alman askerlerine iclbında silah l 
kullanm:ıl•rı için müsaade veril- I 
miştir. 

KIYI BOYUNCA TAHKİMAT I 

Mühim bir şehirde 
büyük bir sokak 

muharebesi oluyor 
--~~~~ .. --~~~~ 

Alman resmt tebliği kayaklı bir Rus 
el :: yının imha edlldipini bildirivor 

Moskova 5 (A.A.) - Resmi: 
Nalçık zaptolunrr., ıtur. 

SlMLlYANSKAYA 1ŞGAL 
ED1LD1 

iMoskova 5 (A.A.) - R"9m!: Çe 
tin çarpışmalardan sonr• Sovyet 
kuvvetleri Simliyuıskaya bölge 
merekzin'· işgal eylemişlerdir. 

PROKLADNAYA lŞGAL 
EDİLDİ 

Moskova 5 (A.A.) - Resmi: 
Sovyet kuvvetleri Proklııdnaya 
demiryol merkezini işgal etmişler 
ve Kotlerevskl demiryol durağını 
ele geçirmişlerdir. 
KAFKASY ADAK! ALMANLAR 

Londra 5 (A.A.) - Britnııova: 
Stokholm tarafsız kaynakların • 
dan alınan haberlere göre, Kaf
kaslarda buhı"1an A'.lın•n k1".aları· 
nın mühim biz kısmı aşağı Don 
gezı ler:'lle çekilmiştir. 

Moskov• 5 (A.A.) - Sovyet 
öğ'• t•bli.i(ine ektir: 

StaHngradın fabrikalar bö]ıgesin.. 
(Thıvaını :ı iinr" •ayıada} 

iŞ Nazırının 
mühim ifşaatı -------

Müttefik ler y E kın• 
d a büt ün kU\l \ı'et· 
ı er in i gc stE rec€ k 

Londra 5 (A.A.) - Bugün İn · 
g'lterenin şimal batısında bulu.. 
nan bir talim merkezinde söz söy 
leyen İş nazın Mister Böv)rı Rus· 
yada bulunan Alman ordularının 
tehlikede olduğunu söylem iş ve 
demiştiT ki: 

cBirka.ç haita geçmeden yüksek 
Ahnan kooıutanhğı11ın çok büyü.lı 
bir harp felaketi ile karşılaşaca
ğına şüphe etmiyorum. Çok sür-

(Devamı 3 Uncü sayfada) 

Demiryollarında 
..-~~~-~~ 

Lüzumu halinde Ücretli iş 
mükel'efiyeti tatbi1< edilecek :r - -- -"1 

1 Ş ek er ). 
\ it h _a 1 i 1

\ 

Nebat i yağ verile
bildiği takclirde 

ı ı 

Ankara, 5 (İkdam muhabiriı.
de"-) - Demiryolu ımüna .. aJa
tmı inkrtaa uğratan arıza ı~;n 
SÜT'.ıtle izalesi ve seyrü.s€lier em• 
niyetinın temir.ıi için lüzumu 
halinde ücretli mecburi iş mü
kellefiyeti te9 si Vek!!Jler Heye
tince kararlaştınhmştır. 

Bu haberlerden propaganda 
payım çıkardıktan sonra dahi 
geriye kalan hakikat, Gellil A· 
meriluınn göıfümemş bir su.ret· 
~ !"'rbe h82lll'landığını göster· 
rucge yet«. Yen gi.Jli "'~iıhlann 
ne olduğunu bilmiy truz· fakat 
Mihver devletlerıi gi:l\J l\İüttefiJı;. 
!erin de yeıı.: silahJaır ve yeni 
malz~me yap~ıklannı b. liymuz; 

Bu yeni silah ve c:ıiJıaz.ların bir 
kısmını bataryalarda, haırp ge
mHerinde ve nçak fabr lıal,.rtn· 
da gördük; fa.kat bunları bize 
gösterip anlatmadtlar ve kapalı 
r larak gördükle?':ımizden bazı· 
nnnın hatta ne işe y-.ı·""- ' 

dah ' ·· le -.....,; ..... 

Generai Jiro tle General De G<>l 
arasında biır 1anlıuımaya çnl~n 

Ruzve!tin miimes•ili Robert 
Murphy 

Nevyork 5 (A.A.) -Almanlar, •ı 
müttefiklerin T'llrıus ve Bizertl 
işgalden sonra Fransayı isfla et~ 
melerinden endişe etmektedirler. 

1 Alman Todtt şirketine mensup j~~~~~~~=~~~~~~~~~j::~~~~jJ 150 bln ~i Marsilya ile Sette-la· 
Nouvelle arasındaki kıyı boyımda 

(Devamı 3 üncü sayfada; 

-·-
20 Bin ton 
şeker a ·uı acak 

Ankara, 5 (İkdam muhabilUn· 
den) - Hariçten şeker idlıali 
i9'n bazı yabar..cı (!evlet ve fir
malarla yapılan temaslr ırrii
-sait bir hsva iç nde di!vam et
mektedir. Öğrendiğlime l!'(ire 
§eker vermek is1 yenler muı!ta-

Bu karara gör\?, Dcmi:ry<>~Uıa 
nun sağ ve sol tarafkırıı:dan on 
beşer kilometrelik mesafe.er da· 
hil nde bulunan şelhir,, ka~iba, 
.ve köylerin s.i!Ah altıruh bulu.n
mıyan halkından evvela i;<ıiz 
olanlar ve sonra sırasiıy le ame
lelik, hamallık ve rer.çperH<te 
çalışmayı itiyat etmiş b:.:Iunan 
ve yaşlan 18 ile 40 arasında bu• 
liınan erkek vatandaşlar bu mü
kelldiyete ta'hi tutulacaklardır . 

. li ';'{ mediler. Onun isin bu 
~. lihlardan bahsedecek de
plız; fakat, Anıerikada .1., .. hnal ' , sı .... 

k 1 ve 
1 

&'eıni inşası b~hsinde 
0 uyueu ıırnn128 bir hayli i2a
hat ve:rebilecrk vaziyetteyiz, 

Malum olduğu ilzere M R 
velt g • ' • U2o ' eçen Y"·• gazetecilerle yap-
iığı kon!eranslMda pek bü .. k 
rakamlar ilcd sünnüştü . M i; 
veltin söylediği bu •za.met·ı· uz. . . ı ra-
kamlar elde edılm ş mı'dir? Bu-
nu bilmiycıruz; fakat geçen bi
rincitcşrfo başında, Aınettka 
Cümhurre:si ile göriiştüğümüz 

zaman o, bize ŞÖY le demiştı!t 
•- Harp gayretlerimizi an}a. 

ıııak için, memlekette b:r teftit 
""Y•hatıi yopbm. Neticeden 
':'"~nunum. 1942 sonlliunun-
ak~ tahıııinJeriınin gerçekler

~Ues ne doiiıru gidildiğııi gör-
um .• 

Cümhurr~:..: . n1t• daki -•·llın 1942 SG anu• 
:ı:wı tahminleri ise fllllllll'· 

~~--~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Fransız Garbi Afrikası -
GI. Jiroya iltihak 

· ettiğini bildirdi 
jjro ile Dö gol ar a sın da buluşma 
muhaberesi hala d ~ vam ed i yo r 

An karada 
• 

Dün gece büyük bir 
yangın çıktı 

--- 1 
Bir marangoz fab-
rikası ile bir çok 

bi naya n d ı 

Lorıodra 5 (A.A.) - Reuterin 
diplomatik muhabirinden: 

General de Gaulle'ün 25 llk
kıanun tarihinde kendisiyle buluş

mak üzere general Giraud'ya yap
tığı tekh'~e, general Giraud ilill
nun sonunda cevap vermiştir. Ce 
vaıp, general de Gaulle'ün 2 son
kanuda basına olan demecinden 
evvel ahnmış bulunuyordu. l 

Emniyet Müdürünün 
halktan bir ric 'ası 
Eerk~ s diled ı ği şeyleri doğı udan doğruya 

Emniyet M. üdürüue b ildirmeli j 
Ye:ıi ve güzide Eınn·:reı mü-

'!'., . , ' -iürümüz Halük Nilhat Pepeyi-
ne.r ıdare amir nin haikla ya- 1 
kından teması derecesınde ted
birlerini ve şleri daha isabetle 
ve :mvvaffakıyetle yürüteıbilece
ğine mamruş ve bur.u ş mdiye 
kadar bulwıduğıı bütün vaz fe· 
!erde kenıdisine prensip yapmış 
bir şalısiyettıir. İstanbul EınU:· 
yet müdürlii,ğü vazüesine başla
dığı günden i•baren evvelce 
m evc:l't J:ıi-r talum taky'datı kal· 
d?rm ış ve odasının kap isini her 
va.tarufaışa açmıştır. Kendi.siy le 
teması olan ve 'şleri doiayısiyle 
Emnıyet Müdüırlüğüne gitmiş ı 
'bulunanlar lhlmu bilmektedir. 

(De-mıı 3 üııcii sayfada) 

=€ M~haııeıer 

Dem cyollar idaresinin talebi 
üzerine şethir ve kasabalarda en 
büıyük mülkiye iınt Tle11 ve köy· 
!erde muhtarlar bu giıbi 13 mre-

(Devamı 3 üne'.i'sayfada) 

d 
.) 

aras ın a -=-
göbeğinde ahır kurars a .•• 
Be 1 e diye d.e bir m aha 11 e 
Ahırkepudakl yangın yeri ne gune 
duruyor?• Sabahın beşinde mahal• 
le halkını yatağından sıçratan çöp 
aratıası katarı • Yıkllan b ir minare 

• 

1942 2:•: 60,ooo uçak, '5,000 
~· ,OOO uçaksavar top, 8 
mılyoıı tonluk f t .. 

d care 1"1"151' 
1943 e: 125,ooo uçak, 75,000 

Ankara, 5 (İkdam muh.abUri:ıı. • 
den telefonla) - Bu gece saat 23 
de istasyon civarında Çapuççu\Ya 
ait marangoz facrik:asında biır 

General Giraud'nun cevahınm, 

bµlıuşma hakkında esas itibarLyle 
mutabakatıru bildirmekle beraber 
iptid>at m•hiyette olduığu sanılniak 
tadır. General, cevabında gene
ral de Gaulle'e şimal Afrikadaki 
durumun halen he hangi bir bu· 
luşmayı müşkülata maruz bırak· Güzide Emniyet l\fildUriimüa 

BalCık Nilıat l'epe)'i 

Fakat dün iı.eı::d!s ·rıd-:!11 aldığı.. 
mız Pşağıdaki tezkere bunu bil· 
tün vatandaşlara bildirmekte ve 
enınfyoet teşk!IAtındak; bazı me
muTların yolsı.&lukları hakkııır 

K üçükayasofy• mahaDe mü· ı 
ınessili bay Cemil Göklıora'yı ara
ya, araya nihayet, bakkal bay Nu
ri J)gazın dükkamnda buldum. 
l!ir yandan bir karyola ali§ veri§i 

ile meşgul oluyor, bir yandan ma
hal1eye yeni taşınan bir subayın 
ikam.,tgah e\•Nkını rı:ısıl tanzim 
.ıleceğini anlatıyor. Bir yuııdan 

(Devamı 3 üncü sayfada), (Devamı 3 üncü &a)iada) (Devamı 3 üncü sayfada) (Deva111,1 3 lincü sayfaa) Devamı 4 üııcü sayfada) 
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SULTAN REŞAT 
-...==:===:=: V E :::::::::~::----

iT i HA T CILAR 
j \axa • • ~il A 
Sultan Ifaın.ıdın senelerdenbe

rı !ro·.11up ı..:rcd ol \ç, ;st;pdad 
',.,. zma olmı) an-
Lır ın oo - lô<ı:.e s lc:rdenbcırı • 
ahır... ..a O.. Jedıitleri tarih! 

ıh lw\;, f""' ~j ~ı \ ru b..ılm!,1.:,. tu. 
a~ S. tan H !l".din lıal'ı bir 

çok :-.uusc!eri memnun etıınişti. 
.f • , ..uni mec üs t.n atından 

l!ri.lc11 h<>)ct ar::.sır.oa ya
ba " dmlere ve ;ur l:ını men
>Ll.P 'k.ırr ... cıecin bıt.lurnnası.., ve 
b al ..ırannıı:. Arnovı.ıt 

t i'!'şa far f nrlan P"k kaba 

ŞA 18 No. 103 1 
selamlığı pek sönük ve hatta lıii
ı<wndarJık şereliyle kat'ıyen mü
nas.bct almıyacak hır şekilde 

g ti. 
Sultan Reşad, Nisanın 14 ün

salı gür.u taı.'ıta geçmişti Ve - ev
velce ae arze~tgımi-l veçhile -
Dolmalba!ıçe sarıtyında kendisi
n.e uk defa saltanat mujciesi ge
tıren Bolu menusu Habıb beye, 
biat rna-a~ıninıdeu sorıra Topıca· 
pı ı.arayina gıdereı< lHirkai Şe
rıl) i 2ıyı:ıret a.n..'USuula bulun
'ıttJU iıildmlnıiştı. Fa.kat, bıat 

SEHiR 
i Davaları 
lstanbul 
ve k r -Halkın da Belediye. 

ye yardım için müte· 
yakkız l:; u!unması 

lazımdır 

B '"•ünlerde sc'lıre bol mik· 
b our •• teb · l.unonaı;ı her m ·-, naruıı U<amas1 ve o llıtı- """' • 

ç k c r~llts~ Jiij gurJc.ınde padışaılıın geç \'a. tarda yağsıcagı sanılan 
uuş.ı. kit ~rtada cıo ması ınu -afık kar, birçcık İ~-ıanl:>lllfuyu dll~ n-
apılan ga n lAyık ha- guru..mecııslııden, bu zıya~t me- diırmcktedir. Zı.ra geçen ş 

r ~ti nuyle usubuz bulu· ~e•es..nc iııl.fu'Uı gorulenıemıştıL çchr 11 kar yuzU.rıdcr. bktiği .. ~~ 
~ r'ur; Cülustar. üç g<m sonra, (C1Una, 2ap i1al.4 hatıda.rdad:r. eçen-. 

ltt ar, yle j'P.pımya- · idi. :; tan Heşad, curııa sclfun kar yU'Alrı.dcn tramvaylar işle -
C-dkJ rd oultı.n Hami .ı hal' içm, Lgmı A} ""O•) a canu,ı.ıue ) apını- yememiş, arabalar çalı~ınamı.ş 
kiimılt;n n LIE urru l.crdan 'e bll- ya ve maulan sonra da Hrrka. \e d~Ier alaoiJ.dlğın.e çok ol-
h '.mıi:!e n !:kep bir Şeri! ziyarımodc b lunınıJa ka· m~tu.. 

Pyet Yot l yacaklardı... tlll' v ı. Ve bu kararila, me- Buna fiebep de ıırnı herr.er. 
Dıyl!, m m !i;\;i umumi ra>:.m ııe aıakaaar bulunanlara temizlenmesı ve yerler n, bilhas· 

hem de merkezı mwr.1 erktını- bır s~ evvel b.idi.ri!di. sa kaldıırımlarrn buz tutmruıına 

-

Fazla paranın sebep olduğu 
alılôksızlık 

B Ü)"Ük Miltı Şefimizin b•r 
sözünü daima aklmı.ı:ıda 

tutm~z. Şef, ahlaksızlığı bo· 
ğa<:ağımm &Oy lemiı ve o \lnutul· 
maz dcmeciylo ahliıksızhğa kar
şı devletin ilk savaşını açmıştı. 

Harp çaglarındl ahlaksızlığın art· 
masınctaki sebeplerJ r.alist bir 
dik.katle araştırırsak, bunda par~ 

mcd ve cezirin ·n, paar coğ• lm,sı ve 
par• azalm•sının büyük bir rolü 
bulunduğu asta inkar olunamaz. 

Çok para hırsının kuzu gibi 
olan iıu;anlan naı;ıl bir •n.da ca· 
nd\'~rbştırdığıuı son yı!lar için· 
de her btrJmiz pekala gördük. 
Vurguncu, muhtekir dcnilrn ad1m 
herşeydrn orı.cc bir a'ılak ciinlsi
dir. 

Fazla pacarn o vakte kad.r öl
çüler iıçinde yaşamış bir insana 

r 
C Esnafı d 

y_, HAYRI !'tfUHtnnrr 
birdenbire hudutsuz bir kudnet 
verdiği, bu kadarının d• iıısanlan 
çok def keyif ve heveslerini çıl· 
g~a yaşam•k sevda.,ına sütiik
lec!iıi söz götürmez bir o\aydır. 
N,kk;m, memleketimizde de vur
gunculuk dew"sl diyebilece~::ın,z 
§U geçen günler i~ir..de delice sc
faha~. lüks, isr>f, havaıdan kaza· 
nı'mış paranın sürük1ediğı her tür 
lü ahhiksızlık g;'rülüp i~itilmeye 
ve yürekler sızlatmaya b:ışlamı'° 
tı. 

Çok para, pa~ı azolan zümre
kruı ahlakını d• ma -rh m"tslı. 
ce y:.ğına etroeve ka.kı m~tır. 

işte Varlık vergisinın en yük· 
sek fazi ctler'ndeu birı de budur. 

İ elde, kolay karamlmış faz
la paranın mcm'eketım'zin temi~ 
vicdanına Kus oğu pıç ahlaksız· 
lıklan bır nd boğmuştur. 

di nl eye l im=);::::= 

r 
.n:. !!ham ed yarlar- \ Cwr.a "untı. or;leye bir saat imkan bırakılması idl. 

d~tt. t~ıar, bu itJıamlara zcr· ~~a~:~,:uı"~a~·a°:1~a~~ na~i~~-:.~~~n e.~a~~~~ Saatç ı I ar an 1 atıy 
e bdar ehemmiyet vermiyor duğu halde yata binerek Tapka· kaç saat olsun bjleyememcsi şe- -------

lar. şım yenı. sıan j; d a~·ına ııeçtı. hir ha~.atını ~ek-e uğratacak ka- 1 Saat tamircileri Radyo s ıat ayarı ile yaşı· 
ıtı Lır çember ıçiı>c! alarak Sarır}tournu, ha)' ret-O §aoyfın bir dar müh mdir. 

.. urA"bıdane h.ıreke1.:ere mey- vazıyette idi. Sultan Hamid.in Ge-;er. kış bu yüzden bir ~k yorla r l • Altın saatle r t Özden düşüyör • 
dan ' rmemek ~ ciddi tedirlc- buraya her gelişir.de tabur ta- müşkiılatla l<arşılaşaıı Istanhul- 15 t an bu ll u la r ı n ya r ı s ı n d a saat yok ! 
!er uıuıracaat ucityorlarlı. bt>r askerler, bıu:ııdo muzıkalar, lular bu kış kardan pek kork-

13<.ı tl'<ib r'eı:ın ~ başında, muhteşem ünıtormeh p..t.')alaT <>- mağa ~lamış gibidirler. 
Sıılta."l R ,,m r;ı:y erkanı ge- rıu i.>ük.bııl eC.er;erdL Halbuki Bize kalırsa kar yağmurdan 
yocdıı. ı tilıat.;.lar, (.~e rutiye- şımd, yenı padişahı Saraybur - çok 3evimli ve çok 'yidi.r. Fai'.at 

t.ın , .. ı:~ ı ah ) deı>ile'I Sudtan nunda karşılay:uıları:n heyetı bır ~artla. Karın yarde buz tuı.-
Rcµj1 ,. cl.mek içuı ahliı m ~ • bır bôlıik as.teTle, ha- masına nliinı olmakla. 

Lı:" et ~..,..:urJyle kar.aat reket ordusuna ıooıııwp bır kaç Öyle sanryorı..'3 ki belediycr.in 
ge• :'dl~erı zov:-ıtı seçiyorlar. zabi~ter. ibareıti. Ve, asıl hay~ kiıf' derecede temiız.lik anıelC'6i 
Yenı l>ut.uı .. J ı •n mıôlıitme, bun te şayan olan brı dlwı varsa o ve temizlik malze:mesı de var· 
1 rı ye l , ·nyo~Iardı. da, pamşahın bineceği aıaba da d~. Şimdiden faaliyete r,e!"'il r ve 

hcn:.Lz gclmeını•ti. ı 1 ak SarJ,Ji en n Uhim ve en yük- • anı.e eler mıntak> ara göre t -
mcmuriydı olan (Başmabe- Han berraktı, Semaıla, yakı· sım cd:i!ir, kar yağ r yağm • o-

y ıc,ıı<) e. uzur. ~eneler l ariciye cı bir güırı.cış vardı. Suıtıın Re- tomat k olarak harekete geçme-
memuryetler·rde !ema}'l.<L elml!J şad, crabarun gelmediği . .ıi görün- teri temin olunursa şohir halkı 
o an (Liltfı Scmaıvı ·bey) tayin e- ce, ;."!la halde şaşaladı. Maıye- karı sevgi ile seliımlayacak bir 
dil.mı,, g,~e ıı).ni dcrc:ıeıde e- tinde bulunan - bir kaç kişidE"ll hale ı;elecektir. Bumı.r. ·~in pek 
hemy ı haiz olan Ba.~katipliğe ibal'et - saray erkanına dönerek: tatıü olarak da hal1<ın belediye-
le, (~:şş:ıki zade Halid Ziya bey) Diy~:ı,~:~?. ye hirımıet etmesi şarttır. Bil-
&'°tırdmiştl hassa dü.kkfuı ve kahve sahipleri 

Bugı.in saatçileri dinleyeccgiz. 
Bunıarır. dediklerini şöyle tı.ü
Uısa etmek mümkündür: 

•- Türkiyedc asla ~uhrana 
uğr;ı·rnıyan şey, csaat. tir Diye 
bilirız ki, rthalat eşy2s.nın en 
fazla ciarlığı çekildiği za 'tlanlar
da •ile h-tanbulda cS~at, tan 
bol '.1iç bir şey yoktu. Bundan 
dolayı ,aat fiyatiarı, 2:.la bir 
\"Urgun halini hata !atacak de
recede yükselmemiştr. Türki -
yenin saat piyasasını bilhassa 
lsvıçre doyurmakt~dır. Bundaı:. 
scmra İngiliz, Alman ve diğer 
memleketlerin saatleri gelmek
tedir. Saatıçilik çok zor bir mes
lek !'.taline gelmiştir. lk sanıtimet
re mür1>bbaındaki bir kadın saa-

riliyo-r. Saa ilerin bir kazanç 
vesilesi de saat mal:zemes·dir. 
Saat kayışları, cMnları daima 
değiştiril yor. İstanbulda tahınl -
nen bir milyon nüfus varsa, bu
r.un yarısında biLe saat yak.tur. 
Yan, sa~tle vakit - nakıt ile ve 
bır randevuya vaktinde yetiş

mek wııllşesiyle pek o kadar a
Llkamu yok. Eğer iherkes, birer 
saat satı.n almak ve kullanmak • 
'htiyacını duym~ olısaydı o za
man keyfimize oon olmazdı.• 

Elektrik va tramvJy 
Ucretlerina zam Padi:;alun ry veı•lik vazitıe. (ıı:r'kası vıor) kar yağar yağmaz sahip oldlı.k · 

sı de çok mü'hirrldi Bu da, m€1i" 
1 

1 
---- lnrı yerin önünü ııüpürü.rlerse 

ru .yet kahramanları arasmda O 1 ) belediyeye 9(>1: büyük bır yar· 
u im ve İttihat ve Terakki K 'ÜK HA~ "' f.'R dım > apılmL5 olur ve kar kaldı-

Cen iyeli erklir. m ısoın d~ ,,_____________ nmlarda bw tutmağa v. kit bu· 
* Çiçek aşısı yapnrdıkları hal. ı · h lk •- • lıkla de ı:ımad.nı kazanın•• olan er- amıy~ı iç n a =•lY 

.., de bazı kimselerin çiçek hastalı· · · eb l B d h halk 
K·r,. h rbıye binbaş1Sı Remzi yiıri.ıy i ir. u a em ır. 

ğına tutu 1dıığ>ı görülmu•tür. Bu- d.. · · he d t 

tir.i. tı...suvvur ediniz. Bu saat, na· 
sıl açılır, nasıl tamir edilır, bu
na goz mü dayanır? 

Önce kul saatleri pek rağbette 
idi. Şimdi, cep saatle.::'ine rağ· 
b<!t fazladır. Kol saatlerinin 
rağibetlen düşme'Sinc seb<!p, bile
ğir. hareketi ile ayarın kolay 
loo~y boz.ulaca.ğımn zan ve tah
min edılmiış olmasıdı.r. Kadıınlar, 
saati daha ziyade ·lüıks. olarak 
alıyorıar. Yoksa, saat iıe, yani 
vakit ıle filan pek 0 kad•r alaka
ları yoktUT. ş;mdl altın sa~er 
de raflbetten düsırr.ektcdir. Bd
ki bu fazla palıalıhktar..dır. Saat
çiler, redyar.un verdit!'i sa2.t a
yar>na minnettardırlar. Zira, he· 
mene terkcs rndyoda saat ayarı 
verildı mi, saatll?rini ona ı;iıre 
ayara kovulll<) orlar. Radyoda ise 
o kadar çok saat ayarı veriliyor 
iti saatler kurcalana kurcalar.a 
bozuluyor tamir için bize geti-

lcıekt'i" e• üç, trEm 
\l aya da 2 kuruş 

zem var 
eye tevdi edildi. uş:n~mesıru, m e ramvay-

nıın üzerine aşuarı tutma 'anl;r- ı le es'" •A ın' ed E•J zatların, bu vazifelere ta- arın ış m u• .cm er. 
dan yüz bin kişi tekrar aşılannu<- H ., ka ,ın., d 

• ı:ı. • men ı'e, artık saray ta· ı • ı ... sa r y...,u.a a'.l önce 
.. ııııy.le eınnıyet a.ltma alımmş tır. yapıim..ısmı istediğ'imiz haz rli.k * Beyoıılunc!a Kuloğlu sokağ:n h "·•"- '--'·led. ·· rd Jyordu. Ayr.i zamanda sa1'a.- I \"e ~~ ..... , """'- ıgım z ya ım 

da oturon Antuvan Murda ve İb- d y ,kinci ve uçı..'l'llCÜ sınıJ: me- ı şu ur: 
..,.urları arasında da lttihatçıla- 1 rahım adındaki arkıı.daşlariyle bır. Be:l.'(liye temizli'.t ekipler' tcış-

likLe Cn\: ıt korr.ürüuLin tonunu .n cml, oldukları kimsefor bu- kıl ve ka.r yagoc yagmaz Jhenüz 
lu~"'ö'"O du. 80 li<atlan satorken yakalanmış, çığn• ımroen 31 .,ı , ·.ıPo ni te-

Itti!luıı1.çılar, S 'tan Roşrula Milli korur.ma mahkemesino veril. min etmelidir , 
kar,;ı htirmet gostermekte kusuc miştir. Hafa da bu o'lipiinne ı~ine la· 
im arlan:lı. Falaıt ona . Sul· * Yemrş iske'esinde benzinci- !.ayd kalmamalı<!ır. Dükkik~ 

t.ır.. Hamıd devri ıde oldu.gu gı. lik yapan Ahmtt Gürç:ıyın y"k- kahve ve ev ö:ıler nı.lk U.rafın-
l.ı 1,arfak l~n J.k alaylan "e sek fıyatla benzol sattığı haber dan sürürülmelidir. 
m te.,~ m ·a !m lyapt,raTak alınır.- ş, tenekesi 17.5 lir.ıdaıı 15 Bu suretle ka.rm hu \'il şehir 
ımarlmaktan da · ctlı1ap göme- ter.<'ke benzol .atırhn )akalan- rnün kal atını tehdit et!'1<si ön-

rıyur!ardı. mış, Jli korunma mahkt"meS<ne ler..ınış olaıcaktır, 
Nitekim padışa; ııı. ilk cuma 'eıilmiştir. ŞEHiRLİ 

------·-------
Mumu yere koyarki!n elleri tit- ~-~~~~~~~~-=~~-=~~-"!-=~~~~~~:-,~~'!'':~~:~~:.:-~~~~~~ 

ryOrclu. Doğrularak kapı.nra · '" a K (; A ~. " ı n T t F t( İ f( A S 1 H o. 81 
ge: . k•zt solo • doğru itti Boğuk ~ n ll.R iN+.. ~ 1 

:::~!::=b~;~~:r ı:~;~:h:.1'. 1 A ~O l6 li'-A P J M,, A ~O lb q 
El yıırdamile elektrik dii:ğmesı- Y-• - -· Tn"-... v• oe1n,._, 

ni aradı. Tam ()sırada başka bır Aı t c;ıfos ~11>8- Muammer ALATUR. 
el b·leğ'ni yırkıladı. 

Liimlıa yandı Fakat Kozimir 
avnı ı~.,...•oda bir tab nca namlu· 
unun ö~nc dayanmış oldu

ı;wıu gl:rdü 
K.,.:mır kerıdisinl tonarladı. O 

2am•n karş:sı:ıdaki •fuımın Kari
to o'<luğunu nni<tdı Arkasın<lın 

taıı Rabeıı'in bir küfur savur-
dı.v u i ı•lldi. 

K;ızimır b ını çcv'.J·ınce bu 
oofr de Pôl Scbastiyen'i arkasın

da gördü. 
S bıstycm m ı.hzi) nt bir ta

vırla: 

p] • ı.' rınızı bC>zl um ıçin be
n a!fed:nfz d '1. Jüdit ıle ne iyi 
anlaşmı.ş:sınız Fakat şinıdi sizin
c ı.:.~•n bl)~lu konu ok dcği'ıim. 

S bıstı~en Elenin ellaini b:ığ-
a) an .ne!Y.lilı çozüyordu. Krzın 
a~zın: ka'Pay.ın pı atkıyı da çe
k:p attJ. 

Sonra, ki'iş 
nu o tererck. 

duran b'r te\ . .fu· 

Po:ı. e halı< r vcrd m, dedi, 
<.aliA-;ıyı k 1 4!Jaz, g :irltr .• 

Sebastıycn yan açık peııoere
<k!n dlş.trıya kulıı.k ·erdi. Bir mo
r.ör se~ı duyu'muştu. 

Bağlarından kurtulan genç laza 
düne ·ek: 
-Mıs Elen, 1'urtuldunuz. Hay. 

di htıren burldan ç'k.l1m, dc<il. 
HepS! b.rdcn çlktı!ar. Kazim:r 

hala şa~k:!n şaşkın kap•aıun yü
züne b~KI ·ordu. 
Ayı i zamanda rıhlınun kapalı 

duran k•pri nı tekrar indirıl'yor
du. Kazimır ve Raben ıclBketi 
rezdôklen i in, hemen hangara 
doğru kaçtı 1 ar. 

••• 
On dakika sonra, Elen ba.,ını 

Seba tiHnin omuzu:ll d'yamış, 

sess\z sız ağlıyordu. Bindikleri 
otamobıl Londrarnn garbına doğ· 
ru sur tle ilerliyordu. 

D::ğer taraftan bir polis müfet
ti~i de Kaz'mir'in mahzeı :nele bul
duğll b'r p•:Ceti açıyordu. 

• iüfettış y•nı.b•smdıki polis 
memuruna: 

- Acaba bu paketi kım verdi? 
İşte onu öğrenmek isterdim, dı·di . 
·ııJ</\ J3qe4 [Mı\" eqcp >Z!q J31!3: 

roış olsayd.ı, um ı11n1 icı, bu adamı 
da :·'kalardık. Belki de ~u d>kika 
hcriı rıhtrmın t·ı .arafında sak· 
ıanıyvr. Vap:ug r.>'rakoluna ıkl 

11.· t(r C.aha 5ö:uh.ıilmesi için~::!" 
.cıı..n t-ttir. mi! 

- Ett:m. Galiba bir tanesi g<:li
yor. 

~föfettiş aıçtığı pak<tın için
den çıkan kl:tuyu açtı: 

- Vay, vay! Acaba n varmış 
içınde? 

Kutunun üo'ilndckı pamukları 
kaldırdı ve muhteviyatını maso
nın üz.erine bC>şalttı. 

- Vay conına! dedi, bak şun· 
!ara! 

G;yet kıymetli mücevherltı, iri 
zümı·ütlu, acaip tarzda yapı'mış 
kiı.pc:er, pandatifler, hüliu;a mf
san.:ı uzerınde küçük h cımda bü
vük bir haı:ıne yıgılm1;ı."c1Uruyor
du. 

Müfettiş düşündü: 

- G1liba bunlar ~ark mcm'e· 
ketlerınden biri de yapılm•ş. bii
yük bir hırsıılığm' nı1hsuli.ıdia, 

d~'<ii. Hayat ne tuhaf şeyd:r. Biz 
senelerdenb~ri bu hemin izi p•
şındeyiz. İlk gilnlerd• yak1lam k 
üzereyd:k amma, nası' a elimiz
den kaçtı. 

Müfettiş yine düşünüyordu. 
- N c düşünüyorsunuz? 
Müıfetliş masanın üstüııd~ki 

mücevherleri gö,terdı: 
- Bunların •rasında daha baş· 

kn şeyler bulunmasına hayret edi
yorum, dedi. 

- Ne gibi bışka şeyler? 
Müfettiş hemen cevap verme

di. Fakat en sonunda kısaca dNii 
ki: 

- Ne gibi başka şeyler olabi
lir? Kokain! 
Gori~« döndü. Liman hangarı· 

na dC>ğru yürüdü. Birkıı.ç vaptır 
uehirden aş,ğıya doğru ;n:yord1<. 

Elektrik ve tramvay üeretlerıne 
yapı:aıcak zam m:ktarı kararlaştı
rılmıştır. Elektr:ğin kilovatın• üç 
kuruş zam edilf{:ektır. Tar:ıte tas
dok ed:lır.ek üzere Na1ia Vek.'i.le
t:nc göndcrilm:ştir. TrB;mvay ü:1· 
retler•ne yaplacoik zam da - mev
ki farkı gciz önüne alınmaksızın -
ikı kuruş olacakt1r 

Tramvay umum müdurlüığü 

bu husus'aki tekl"fi, şehrimizde 

bu'1Un~n Naf.a kom:serliği tarafın
dan tetkik ed.lmektedır. Nafiı ko-
m;serliği tetkiKlerlni bitırdikten 

sC>nra keyfiyet!. tasdik edılmek 

üzere Na1.a Vekaletine bildirecek-
tir. 

Müfettiş bunlardan birinôn Mo
neta vapuru olduğunu kestireme· 
miştı. Bu vapurda da bi r adam. 
artık bir daha göremiyeceği bir 
eve, Knzimfrin evine b.ıkıyordu. 

-32-
Pol Sebastiycn, beyaz •kulübü 

t-Oplantıya davet etmeden evvel 
uzun uzad,ya düsündü. 

Bu akşam o kadır p>raya ihti
yacı Hrdı kı. kulüo azalarını da· 
vet etmcgl zaruri buluvordu. 

Son ald•ğt kollt!n partisi iıçin 
altı vüz eıli İngiliz lirası ödrmio;.. 
tı. Bu parayı birkaç mio.: ile müş
teriler!ı·den çıkarması lazımdı. 

O gece için bütün tedbirlerini aL 
mış bulunuyordu. En ziyade eli 
açık olanlar, bol keseden harcayan 
!ar toplantıya çağrı mı, tı. 

İki b;n liralık mal ayes'nde 
kazanacağı para ile, Sebaırt;ven 

gelectk hafta en rahat geçırı,ceg;ni 
umuyoıdu. 

Nefcli neşeli aşağıya indı. Tunç 
kapıya giden korôJoru geçli. Bu 
kor:dord•n kımler gelip geçme· 
mi0ti ki-· 

••• 
İşlerin iyi gitmediğini ilk anla

yan Karito olmuştu. Saat gece 
yarısına çeyrek vardı. Sobıst ven 
kendisine SÜV•renin saat bırde n -
h•yer bulacağını söylem! i. 

(Devamı var J 

KÖtAOR DEN 
TASARRUF 

1 v'S TPO[ifi~J 

Talimatnam e bu 
günlerde 

tatbik edilecek 
İktsat Vekaletinin hazırla.d..ğı 

köm(!.r ta;;arrufu taiimatnamesı

nin 1ı;rkaıç güne kadar şehrimize 
gönderilmiş olacağı sanılmakta· 

dil". Bu talimatname gelir gelmez 
banliyö trenlerinde oldugu t::ibi 
vapur ve tramvay seferlerinde de 
b'zı h<lil:ıt .yapılacBl,(t ve elek· 
trikte<ı de tasar< uf td.ileceo/;" bJJ
diı·iımektedir. 

Bütün yoks~I 
üni ersiteliler 

sıcak yemek 
E . ayın 15 ·na n 

itibaren aşev· 
Jaaliye1e g_çecek 

Kızılay sıcak yemek tevı.ıat m 
esaslı bir sekildc genışletmiş, dün- • 
d<'n itibaren ş<ehrimizdekı li.;e ve 
ortaoktıll•<da okuy2n yardıma 

muhtaç 3400 talebeye sıcak ye
mt>k \'crllmesinc başlanmıştır . 

Kızılay ı.lebc için ayrılan t.ah· 
sisatı İstanbul erkek, Haydarpa
şa, Galatasaray ve K•bataş lisele
rine vermiştlr. Diğer lise ve orta· 
okullar ihtiyaçla<! nisbetinde mal
zemeyi bu li.selerden alııcaklıa1'

d1r. 

Kmlay ida.resi yardım• muh
t ç imıvecsitc ve yüksek tahsil 
tol<bderi ;çin a~3c•ğı cAşevi> et
rafl<ldaki hazırlıklann• da devam 
etmektedir. Biı\lerce ünivers>tel, 
gence sıcak yemek tevzi edcıcek 
olan aşovi ayın 15 ine kadar Be
yazıddalti eski postahane binasın
da fıtaüyete geçecektir. 

Yardım görecek üniversiteliler 
fakülte dckanlıklarınca tesbit edil. 
mektedir. 

Havan elli bir hınız 

yakalandı 

İbrahim adında bir sabıkalı ge
çen ge.:e saat 1,5 de Cibalide, Te
pedelen çıkmazında oturan İsanın 
evin• hela penceresinden girmiş, 
bulduğu eşYaları torbasına doldu•
mağa başlamıştır. 

Fakat bu sırada ev hıılkı ken
dlsinı farketmiş, yakalamak iste
mişlerdir. Bunun üzerine İbrahi· 
min eline .geçirdiği havan eliyle 
ününe gelene vurmağa başlamı~. 
İsayı, kansını, oğlunu ve kızını 
muntelif yorlerinden yaralamış· 

nr. Hırsız ke1;arken bekçi'.er ta
rn'fından yakalanmış, yaralılar J3a
lııt hastanesine kaldırılmışlardır. 

',. '· . ·.. ~. . . . '. 

.: ~ns!~lopecıı 

V o. g a t. h ri 

Alman ill<'ba.lıar taarTUZU'IWll 
hedefler nden biri:;i de Volga 
nehrine ula maktı. Buna sebep de 
Volgan>ı> Rı..ısya için büyıük bir 
ehem:nlyeti olmasıqıir. 

Vo1ga nelltri den·r: yiııı;ündcn 
228 metre yüksekten çıkar ve 
3700 k ilomelre .kadar ınaclıktan 
sonı.a Hazer denizıne dökülfrr. 

Cenup Rusyan.ı:n iç ticaret eş
asır.ın fu;te ik.si Volı,ga ile nakl

~ilir. Volgada bir çok kayık 
tersaneleri vardır. Moskovııyı 
Volg~ya ba.glamak iç n ~iınaiden 
batıya doğru bir kanal yapılmış
t:.r. Bundan başka Don nehri ile 
Volga ara.suda da bLr kanal var· 
dır. Bu kanal Stalingrad şolıri 
yaknında ve Vo!ga dirEeğ ü
ıı..erindedir. Astragan şehrf ve 
Volgan:'ll Hszere döl<üldüğü 
yercedri. Astr ,ganı Bokiıdan ve 
Grnznidcn gelen petroller depo 
ed lir. 

Oradan h şekıı1de yapıl-
mış ~&rnu; ,·apurlariyle Rusya 
içerisine Volga üzerinden r ... k 
led lr. Volga Kızılordun.:aı ııira· 
at ve ene! ;!ri, nın motör'" tıril 
mes nd.e büyük rol oynaır tll" 

Volgı>da tıalık boldur Vlooa· 
nm !lazere doküldugıi yerde yıiz 
bin k şl balıkçıl kla uğraşır Bu
rada hl· balıktan 12 • 2<> kilo hav 
yar alın•• 

Harbin 
mesuryeti. 

AM Kım 4' S•ıt ırımt 

H arp içinde, urasıra ındf"t 
edılen buı bahi>ier ~ar· 

dır ki ya~ Dazariyat ııı.hasın• 
da erbabının me- ı;ul ı>ldugu 
mevzulard114 iba et 11J1İ nrak 
dünya nıathuahnın sutunl.ann
da ~ .. (l'Ünun yaz:ılvrı aras.inda 
tueıenmektedirl"r· B••ulatdan 
biri de harbin mes'ıılı~ e-ı •dr. 

939 hıtrbinin rues'ulü muh~ 
riplerdeu hangı taraf olduj;'llııa 
dair harbin basl.ıu ıC' d ... v 
rinde çoı.. yazı ; l ı , h rbi 
aıif~:ıinde dnha Q " ,.jliih bası 
na ~ağrılınadan e\\ 1 Qiploınat· 
lar ara ı da ler lıiı>mı uldııgıı 
na d:ıir sonrnc!an ~ ık ılar m ... 
edil'lı' .tır ~Ü) lcmeı;e h.ıcet ~ok 
ki ul~dcııberi )ıi ba•lıın nıes u
li)&lhı.ı mı lıaripkr u h ç bir 
t •raf iacnrıe lınak ı le eıı ıslir 

Ku\'\l'tirı pek gıı"eJtf"n kuv• 
~etin her hakka Gdllp ııcldı ıne 
hiıkmeilerck barin kazanır a 
m•ğlüplann kend 'ndeo h,.sap 
sormağa ~.-ıten im1<"n bulamıva 
caklan için kendi d,..Jıı.,'lni İsi 
diği ~ ibi onlaı'lı kahul ett'rt>lıile 
ceğlni dil<ılumilf ol herhnngı 
!fır mu har p, lıt-ı hangi h•! baha· 
ne ile harbi açtığı zaman kuv.·e
tin verdiği neş'e ic;;nde p k de 
nıeıı'ul yet bahs ııi düşılının ye
bilir. Belki zevahiri kurtarmak 
içıin ol;un kendi hareket n' tn<"?· 
ru göstermeğe o kaıiar ehe mi· 
yet verme'&. Fakat harbin bü•· 
bütün makus ihtm.alleri de 
vardır. B r harp kaybed lelıil:r. 
Onun için harbin ıne~ uli~ tınô 
daüna ka"fı bıntfın ornuzlanna 
yükletmek, mağlüp olan la.rafı 
harbi açnıı~ olmakla da ııı s'ul 
tutmak esk deobe~• ı:i>rıiltgel -
miş :ıallerdendir, 

Fakat bu zamanda harbin 
mes'uliyeli bahsinde ctil.J:at e
dllen d ğer keyf yeller vardııı 
ki bunların ba,ıııda dünya rfkl
nnın edin""eği kanaatiD ne ola· 
cağının ve vereceği hükmün ne 
ye varacağının ar~sid r 
Geçen sefer ıı. diinya bnrbinin 
mes'uJ.iyeWıi Kayser Alıuanyası 
bir t.iirlll üzer ne almak isteme
miş, bunu kabul etmcğe J'll7.1 

olmamıştır. 

Çünkü geçen harpte dünya ef• 
karı mühim bir tckıimül g"Ç ... 
miş, sonr•alan riayet edilsin e
d imesin ortaya yeni bıu.ı es.aslar 
konmuğa lüzum ve .ıhtiyaç görül· 
müs.ıii. Böyle büyük bir drğı · • 
lik "'turken her tnraf harbin 
mes'uliyeli şüphe•:nden kendini 
lmrtarmağa ve bö)· le bir isnadı 

da ıiaima reddelmeğe sou dence 
ihıa gii<!~erın şiir. Bq iınkil 
harpte de alakada"lar cereyan 
elmiş muhabere ve ikalarını 
neşrederek tarilıi aydınlatrwığa 
uğra~yorlar. 

Birle.şik Arn:erika !D.!vletıeıf. 
n ın neşrettiği yrııi •Be> az Ki· 
tap. ou il barla diinya matbua• 
tının bahis menuudlll', Amrri 
ka dalıa evvel sulhıı muhafaza 
için ue yapmış, harbe girerken 
ne P,ibıi m•cbwı"yetler kar son· 
da ka lmış?. Bunlar orada yazılı. 
Avrupaıla harp çıkmadan en el 
sulhun ınuhııfazası çlo edilen 
gayri}!:lre akim blın lf!, harp çık· 
mış, fakat ondan sonra da harlio 
sirayet sahasıDl ıırenişletnıem<ğo 

elden geldiği kadar çalıştlm rştır. 
Amcrikamn •Beyaz Kitab. ın. 
dan 11nlaşıldığına göre Amer:
ka srya•i we askeri tedafüi vazi
yetle !..almış. Nihayet lıımruza 
uğrayınca harbe girml t>r. Şu 
halde gerek harbn öoünü al· 
mak, ~rek sira)·et sah:ısıru ge
nişletmemek yolunda sarfc 'ın 
me•ai beklenen neticeyi verme
mişt i r. Çeko lovakyanm pa'r
ça lanması, Arnavutluğun :ı.lın

ması dünya ulhu iç'n iki bıiyük 
darbe olmuş, ondan sonra A.ru
pa da kedini tehdit eden tehlike 
)"e karşı uyanmısh•. Ondan son· 
ra harp rıkmı<. ıUha sora da A· 
morika fa3rru•,ıı ı;ğrayarak har
be g'rmi ~r • 

Camı EVfusun a 
çccuk bu lunan 

Koc • st fap ad cami avlu 
sunda 40 gun u k.ıd r lahın·ıı 
olunnbi:eu bıt" 
filU!j. kır;kola ı<n 

ruy-v tc• ke<lenleı 
maktaJı.r 
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Cchelütfarık ta 

omanya ile yeni 
ı·caret anlaşması 

Mühim bir 
Toplantı 

TARLA AN 
GELDVORUM 

Yazan: A. Şeklp-,,JJ 

--------
Müsait bir şekilde devam eden müzakerelerin 
bu z.y içinde ncticel-neceği tahmin ediliyor 

Anka.ra, 5 (İkdam m~abirin· 
<l~n) - Menıleketiın zle Ro
manya ar~ anda yelli bir tk;aret 
an la11n:ı.ııı akdi için yapılan mü
ZJ.kPreleri.c müsai::l bir §eki!de 
deval!l ell;iği anlaşı.lma:.Ctaıd".· 
Rom.:ınyadan petrol ve II'..;\Ş· 

tııkJar1nı almak ve m11lcıb.illıııde 
bir Y.JSlffi ipti<L:ıi maddeler 'V'l!f

mek esasları üzeıinde yürüyen 

ımüıakerelerin bu ay çir.de an
laşma ile neticeleneceği ktNVet.

le tahmin edil.mcldedir. 

-------1------

8. 1 Meclisi 
---•ı---

Ayın 13 ünde se
çiıüin ~ en·ıenmesi·ı 
ne. karar veri ecek 

A .ka'11. 5 (ikdam muhabi
rtndon) - Bfry.ik Millel Mccli
sı. m, m ei bazı .layihalarla 
tic.-ıret e S'.!l !ıyi odaları hakkµır 
duk ıtar.wn projesini ırJiz.akere 
ctü'·lcn scın:u., 13 ikincikfuı.un 
çaIJıınba günü, s~~min yenileı::
ır.c . .ine Karat vererc d,Jğılacağı 
ıınWı•~mııktadır, 

Hu:;u~i okullar 
• -BirE r yaş l üyük 

ve küçük taıe· 
be er a ınabil Ecel< l 

An·.ara, 5 (ikdam uıuhaW.ıl· 
r.nıl.:n) - Türk busue>ı orta o
k.ıl ve lı elcrıııe, resmi okuılar -
da ı.tuı;ıı gıbı, yer kaldığı taık
dirdc ~e askeriilı: auTWllıarı tes-
1 t eJıil:mek ş:ırtiy le bir yıı.ş biir-1 
» 111· .ıe bU- yru; kü.çük talebe kayd 
c.~u:•.ı,Jilır.t-slnc Maarif Vekfile • 
tince karar \'erilmiş ve keyd!iyet 
a!a!.alılara tamim edilımistir 

Ankara-da 

İtalya sulha 
.razı olur mu? ____ , __ _ 
1.. me 1 ecd buna 
"ı vet., eniliyor 
Ne\'york 5 '{A.A.) - İtalyanın, 

çok cômertç<:- yapılmış sulh şart· 
larıoı kıbul ett.1}• kdırde harbe 
son verup vcnr.'yeceği i akıunda 
G•·lı;b en.stııüsü tarffmdan ya· 
pılan ankete AmcriV.n halkının 
yüwe elli ikisi .evet• ve yüW.e 
kırk sekızi cb.ıyı.r• cevabını ver
mıştir, 

HinC:htana g~decek 
g· :zeffciler 

Ankara, 5 (İkdam muhabirin· 
<len) - Hindistana g*ieoek ol= 
Türk gazeteciler heyatinfn öc.ü
mi.lzdeki cuma giiDiı hareketi ka.· 
rarlaşmıştır , 

Nelç·k i~gal edildi 
(Beş tnrafı 1 inci sayfada) 

de hücum kılalanmız, düşmanın 
bil'çok mevzı' rine ginn!şlcr ve 
bir takım binal<rı zapletm.şlerd'.r. 
Stabıgrldın cenup bltL~ı ile ce-

nubuı><ia krtalarımız, ka:ııbalık 

b rçok k:ısabaları işgal etmişler· 

dir. 
Orta Don bölgesindb kıtaları

mız, t3>rroıbıını inkişa! ettirme• 
ğe dc,vam etmislerd'r. 

-------
Eisen ho ver, Lord 
Gord ve Hor Beliş11 
Toplantı yaptılar 
Lo:odra 5 (A.A.) - Daily M'il 

gazeetsin.iıı Madr d muhabiri, cu· 
martesi günü Cebeliıttankta çok 
müh:m bir toplanu yapıldığını 
bildiımekt..dir. 

Gazete, Malta valisi Vikont 
Gord. şimal Afrika mütl.ef:k kuv
vetler başkomutanı geneTal Eisen· 
hower •ıe Madriddeki İngiltere 
büyük elçısı slr Samuel Han re ara
sında ge°'f mevzular etufınd1 
görüşmeler olduğunu zikretmek· 
tedir. Ilunlur, dur umun muhtc· 
liı sa[halannı, Akdeniz havzasın· 
da mihver <levletlcrinin haliyetıni 
vo Fransan•n vaz yetini gözdrn 
geÇ:rmş ve ir.ccloemişlerd .... 

Daily Maıl muhabtri, bu görüş· 
nıder esn:ısında,. genoral Gıraud 
ile generai d. G..ulle arasında bir 
anlaşmaya vanlm nın zıı.rureti oe(· 
rofmda tetklkıler yapıldığını da 
'la'"e eyleme ted:r, 
EISENHHOwER CEZAYIRE 

DÖNDÜ 
Madrid 5 (A.A.) - Linea'd>n 

alınan haberleN? göre, general 
E.scnıhower, ıııçakla Ccbelütıarığa 
gelm~ ve getnral Gorl ve Mad· 
ritlen gelmiş olrn İngiliz büyük 
elçisi M. Hoarc ile görü~müştür. 
Aynı günün -akşamı general Gort, 
uçakla Lon<lraya hareket etrnıştir, 
General E şcn.bower, M Hoare ve 
yıiks~k rütbel' zabitlerle gör~-

1 mlerine devli'ITI etmiştir. Fecir vak. 
ti genera'., uçokl":. Cezayire dön· 1 
mii(.Air. 

SİR HOAR. MADRITTE 
Ma<.ır'd 5 (AAl - Cebelütta· 

rıkları dbıımcktC olan büyük Bri
tanyannı ispanya büyük e\çisi 
Ho>re, La "''ıı'dan Madride ha
reket etım ,tir. 

Fran~aya ihraç 

Türk köylüsü bu sene 
hakikaten çok mu kazandı ? 

--------&:11-·-----
Öyle tar:arar gös erdi.er ki köylü bu 
y 1 ektivi tohum uğu zor çıkarmış 1 

On~rı<ı looc tam on sekiz 
ay dolaştım, 50 <.len fazla 

köy ı;ezdim. Anodolu köyü, Trak
ya köyü, göçrocıı ıooyü. .. On beş 
hıneli köyde oıurtlum, kırk ha
neli köyde oturdum. ) ü-;, ellı 

aneli, üçyiiz hanelı kiiy dDlaş· 

tını. 
Bu madık·t iiı;•ndc-, trpkı Ist.ın· 

buld• bır kısım vatandaşlann dü
şünkiığü gibı, zihnim mült1!1adi
yen Türk köy)usünün bı.:gü"irü 
refah deı ecesile n"\GU d Bu 
uzun sevnhatlen döndüığilnı za· 
man dahi bana hem•n herkl'S, d,.;. 
ma aynı suali sorm~ştu.r: 

- Nasıl, Türk kö ·lus.ü. çok ka
zaruyormuş, öyle mı?. 

Bu sualin ce-:abmı bir tek lre
lıme ile venniyeccğim. Aş>ğıdaki 
saıırJ.ıroa, aradığınız cevabı bul•· 

cıksıntz. 
Buğdayır. kilosu bir liraya .. 

O da Y'ok ... Bir li"'V' bir kilo buğ· 
day ... İnsam zengin eder. Han, 
tarla, de!\İrmen, sürü sürü kayun, 
öküz aldırır, insana. .. Şelı4rdeki 
insanlar, uzaktan bÖyle düşünü
yor?ar Hatta. bu ışin dedikodusu 
bile ayla<Ca sürdü. 

Köy hl o kadlr zt'I\gln olmus ki, 
parayı ne yap. ğını şaşırmış, 

eğlenceye. sefahate başlamış, bara, 
m<'Yhane,...- gitmeğe haşlamış. Da
vuhın sesi uzaktan hoş gelir, d•r
ler. 

Sizi, köyde kırk yıidıT ziraatlı 
uğras"n Dursunla başb•şa hı.rakı• 
yorı,ım. Dursun anlatıyor: 

Harmau zam:ını yanunızd• çalı
şan•ara bu.ğd•y v ıriz. Bunlan da 1 
haydi 6 ten<'ke diye hesap et... 1 

geriye ne kaldı• ... 50 le-ncke m•'· 
İşte k•;abaya götürüp S3tacağı-

• mız. ve para kazıın ca.ğınnz buğ
day bu .•• Ge', şim<li, bı.ınuıı hesa
bını yapalım ... Biliyor un ki, rnah
'ulün yüzde yirou beş·~ kilosu 
yirmi kuruştan ofise götürüp ve
rıyoruz. Kssab•ya kada• ta l1Tlası 
da oizJcn .. 250 teneke buğdaydaı 
yüıd yirmi beşi ne eder?. All
ınış ıki '.;uçuk tetı<ke değil ml?. 
H•llıui<i, ~, mde sa•mak için an· 
e<ık elli teneke kalıyor Bu·hesa
bm ılt>'1u n nasıl ka kılacak, dıye, 
dü,.uni\yorsun? 

Onu da anlatayım: Kendi evim 
için ayırdı~ buğdaydan üııerlne 
eklieyrek göturüp ofise verd'm .. 
PekAU. sonra, sen kendin ne yo
pacıksm, diye soracaksın .• Bunu 
hlç sorma, idare rdcceJ!i2 ..• Yeni 
harman• yak>o günlerde bizim ev
deki buğday bitecek ••. O \-Skte 
yaklaşırken, çavdar kn<ışttracı 
ğtz buğdayı ... Blraz çavd:U'lJTlız 

var. 
Slna, daha başka bir hesap söy

Jiyeyim. Bayram arıfesindc idi. 
Kasabaya gidip dört beş teneke 
kadır buğdav da sattım. Bunu d• 
kendi yiyeceğimizden kestım ... 
Çünkü, bayram anfosmde bıraz 
para laznndı Kışhk masraf var. 
Bizim gelirimôz, maaşımız. ayhğ>
mız. yıli;ğ®ız var mı?... Bu sattı. 
ğım buğdayı kılasunu bir li<ad1n 
verdim. Ekmeklik buğdayımız blr 
az daha azaldL. Mayısı bulalım, 
ondan sonra Al'ah keröm ... İdare 
olunmağa çalışırız. Ne yapalım? 

İşle, bu,ğdaytn kilosu b'r liraya 
çıık.tırğı için. köylünün z~in ol· 
duğu hikıiyesinin iç yüzü .. (Ba1 tarah l incide) 

y0nı;ııı çıkınış, s.ut 1,5 da hemetı 
he 111<> ı:. son.:ı u.'iı im ii.şti.i.r, Yanan 
1a brika. '' ·va.rındaloi Anık ara 
blli\dJy sıloou i.!e un fı,brıika.sı l 
ıt1ıuycnin bu~'Ük. gayıcti say~ 

ı;i~<le ku.rtarılmştir. Fabr ka ci
va nnd<ık> "'le rden bi.r k.""S!TU ta
ma:ın ·.·n yım.m;ştır. Çıngıllı Hali
de :üt y.apıığı deposll!lldak balya· 
]anlan bir kıgır.ı da kurtarıla -
nıa.mtıtır. 

Başka b:r kesimde kıtalarımız, 
düşmanı takip ctm~ler ve b:,,...,ok 
meskıin mahalli e~ ge('irm"ı;lerdir 
Merk>n cephesinde (Moııkova). 
Veli I.uki'nln ccnı.ıp batıs1nd:a kı
tatanm1z. düşmanın manialarını 
aşarok müdaafa mevzilerine gir
m'sler "" 9 mitralyöz, 4 havan 
tapu ve l miih>rıırnat doeposu zap
tctmişkrdir. 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

a.ceel tahk'm•t yapmakla meşgul
dür. Almanlar, bu bÖlgeye en ,:;. 
yük süratle top ve ve mühimmat 
göıo<krm,,kıe<i rler. Bundan başka , 
batı Akdcn•z kıyısındaki eski 
Fron•ız t •lıkimnıı da modern ha· 1 
le gctirilr.ıekt.-dir, 1 

1' RANSIZ-ALMAN ANLAŞMASI 

- B"zim zengin okluğumuzu 
mu sövlüvorlarmış?... Sen. git 
onlıra haber v.,., de ki, DurSun. 
h31a. şalvanm tazeli~edi. Buli
dayın kilosu blr liraya... Anla
dık ..• ~ ıi,..dan satıyoruz. Fakat, 
b~day nerede ki satalım... Biz. 
bu.~davı fabri!cadan çıkannıycı<uz, 
Topraktan cıkanvoruz. B'z:m kÖY· 
de. senl!de 200-2SO teneke bu/lday 
kaldı.ran odam rahattır. Onun str· 
tı yft'e gehnez. d-osta, düşm•na 
muhta<; olmız. Fakat, $U gördü· 
!!'ün l<öv ;c-inde SOT. bakılım, bu 
yıl 200-250 teneke buii:dav çıka· 
ran kaç kişi vardır? Sana bıığda
yın hesubını vapayım: Benim ba· 
şımda altı nüfus v'"'1ır. H~ cıüfu
" ovda iki trneke bul!dıv !Azım. 
Yani, ayda 12 teneke eder Bir ni
da bu, ne tutar .. (Hesabmı ben 
yapltm) 144 teneh w? ... Gü· 
zel ... Ben. bu yılı 250 teneke bult· 
day k•1ıhrdmı. 144 tenekeyi 250 
den çıkarı..san nıo kalır? .. 100 te
n.-ke mi? ... \yi ... Bizim bu top
rak'.ar bire beş verir ..• Gelecek 
sene i.çin tohu!l' 1ll~ ayırdım. 60 
teneke tohumluk la7ım ... 60 te· 
neke tnhumluğu toprağı serptim 
ki, önümii'zdeki v1l Allah verirse, 
300 teneke bu~dnv alac:ığmı.. .. 
F'•a• daha foıla 01abllir, daha az 

Sonra ~RU· hatırlayın: DurSun. 
köyün ileri gelenlerindendir. Fa
kir değildir._Hali ve vakti yerind~ 
sayılır. Bir çift mandası. arab1sı. 
4().60 uvuğu, tarlaları. ık; göz'ü 
bir evi. arka tarafta ahın, saınan
hğı olan bi~ adam. .. 

D•hlllJ'e Vtkill Jlt«p Pektt, An· 
ka.,.. \:•"'ı.i ve Emniyet. l\tadürü Jall· 

1Dln ııcfodiırulrU<shıdı> lı&Lır bulan· 
D'l'*J.ardır. 

~anan !abrika •lıorlat,rzdır. B!.r 
mUddeltotnbert ı lemeJığl aulaştlJD.\f"' 

tır 1'&hkık.at.'1. lın Tanmıştll". 

lş nazırı 
(Baş t.ıral, 1 inci sa~fada) 

meden müıwf klrrin bütün kuv· 
vetlerini me.ydıma çıkaracak:arını 
f:anıyorum. Sc.kizintı ve birinci 
ordularımız b;rleşeccklcrlni ve 
m:hv<r kuvv<?tlerini Afnk.ıdan 
a:ıacıklarını üm 't etmektcy'.lm. Bü
lun "rkeklerin ve kadınların artık 
kıti &.rbcn'n vurulma zamanı 
geld,ğine manmaları l.iizımdır. 

Örıemli ohın mücadelenin son saf
hx:;ı ve ~ılacak yolun son kilo· 

metr.ısıdir. . --= 1 

Baş ağrısı 
Ba§ a~rısı ba~lı ba<ıııa bir has

\J!ık <lvğJ, lıırçok hastalıkların 
mü~lerek al!metidir, Ateşli hıs· 
ta'ık:ar buş:aııgııı;tı bış ıı.-ğrıları 
ynp•r. ?il.de, bar!::>k hazımsızlıkla. 
n, b rç<>k btyin hastalıkları, k1n-

ı .k ar, ıans yen yükselmesi hep 
buş •ğ-sın1 • b•p ol rlar. Yarım 
aş a[jr161 ise nöbet ncib~ gelen 

ve ~-ok d, fa ::•.;i ve ailevi o n 
•:o.rı hır h.ıstılıkt.r. Goz, kulak, 
burun, b ğaz vt böbreklerde hu· 
9U 'e gel•n 1'a ta ık ve iltlhapi:ır 
e:,ıı sır;da, kcr h1!1a!ığlnda baş 
a""~:ın r~ •ı ır. Ba~ ağnlarını 

k ' n ht'"<eveen evvel se· 
b<>bi bulup ortadan kaldırmak l~
z rr<lır. Arı.t•pr ne, Ptıea etine 
Cafe oe gibi ilAçla.r bJŞ :ı.ğrısın; 
ıyı gelır Ufak tedbirlerle geçme
Y a rı r dı 'Ucudu •yi bir ~ 

encdm geçi t"tmclı<lir 

Rzhev bö1ges.ı~e kt"llhrımız, 

ıfü~manın ldiçük bir tak:m te<kil-
1-er:rıı:. t:ı.arruz~ar1111 püs1 .. ürt1nü~~ 
lcr, :ıoo mihver askerini yok e'lmiş 
itr. 

ALMAN TEBLIGI BiR KAYAK· 
Ll ALAYlN iMHA F.DlLD1GlN1 

BiLDiRiYOR 
Beri in 5 (A.A.) -A'msn tebli

ğ': Ka{kasy.ınm batısında dü<'ffia
ııın b'r istıııad noktası ani bir hü
cum netccsinde alınmı-!ır. 

Don biilgesiııd~ki şiddelh müda
faa muharebeleri devam e'\,mekte
dir. 

Cephenin nıerkn kesi.minde, 
Veliki Luki et•a.fında cereyan et
mekte bulunan muharebelerde 
Rusbr yen'.dc n 14 tank kaybetmiş
lerd T. 

İ'mıen gölünün c<mıp botısında 
evvele? kuşatılmış nlrn dii;;man 
kuvvetlerit>!n z•y•f piyade brrlik
lerile yaptı1<\arı t•:,rruzlar ve yar
ma tcı:ebb-0..•leri ezilmi~ ve akiın 
bırakılmıştır, 

Volklxıv üıerinde ve Leningrad 
ön'.erindeki d~-ınan baskısı da k,e
z• ez•lm ~1ir. 

Knndhkeha cephesinde Sovyet
Ier tar frnd:ın yapılan taarruzlar, 
dlişn>ana ağır ve kınlı kavıplar 
verdir:lcrek püskfrrtülmü'Ştür. Bir I 
çok dü;mıan grupları ve bir kayak. 
lı alay ç•vraerck inıh• edilm~tir. · 
Bu suretle düşmnııdan mühim 
mikla da silah alınmıştır. 

BiR ŞEHiRDE SOKAK MU· 
IIAREBLERl OLUYOR 

loskova 5 (A.A.) - Roo haber. 
lcr burosunun tebli ı: 

Mcykez cephesinde kı:talarımız 
taarıuz muhorebelerı v•rm<ğe 
devam •tmlşt!r. Cephenin doğer 
kesimi. rinde R~ kıta lan P;ıgal 
etıiklctı mcvz•l-cri kuvveUeııdir

m şlerdir. 
Velıki Lukinin cenup doğusun· 

da bir birliğimıze mensup ask•~ 
ler meskfı.n bir mahalle girm.iş1Ler. 
<lir. Sokak muharebelerı dev:ıım 
et:ınektedir. 

Ecı·'le 5 (A.A.) - Fransız Ha· 
ric:ye Na7trlığı umumi kat:bi 
Roch,l, geçen hafta Führerle gö· 
T~müştür. Bir anlaşma esasma 
ulaşıld;;ıı s:ını'maktadır. 

Fransız Garbi 
Afrikası 

(Baş tarafı 1 n"i sayfada) 

makta olduğunu bildirm!ştir. İki 
neneral a asında muhabereye de
vam ed'lmekıe<lir. 

General de Gaullepn general 
O:raucl'ya alan teklifinde, vaztye
tin gecikmeye müsait olmadığını 
bildirdiğ' ve buhmnanın Fransız 
topraklarında yapılmasını teklif 
ettöği malum<lur. Başka tab;r!.e ge
neral de Gualle, buluşmanın ister 
Fransız simal Afrilca<;ınd•. ister 
sovaşan FranSanın hAkimiyeti al
ıınd,a bulunan Fr3nsrz üstüva Af· 
rikasında yapUnıasmı teklif eyle
miştir, 

UMUMl VALl BOISSONUN 
DEMECi 

Londra 5 (A.A.) - Fas radyo· 
su, Fransız garbii Afrikası umu· 
mi valisi Boisson'un Dakar radyo
su ile ynptı4ı beyanatı neşret· 

nıiştiT, 

Umumi vali bu beyanatında, 
Fransız garbi Afrikasının mihvere 
kar~ı faal bir rol oynadı'!ı:-ıt ve 
bur.un harbe bilfol yeniden başla
mak dtmek oldu!!nu ve Fransayı 
zaıf•re kadar götürecek işi gener.tl 
Giraud'uun deruhte etmşi bulun· 
duğunu ve ııarbt Afrikanın d• oo 
l§e işt:rakini ı~t<>diğini söylem'ş 
ve garbi Afrikasuı.ın da tamamen 
general Gcr>ud'un yürümekte bu
lunduğu yolu takip <ttiğini :ıave 
etmiştir, 

ÜLÜME MAHKUM EDiLENLER 
Londra 5 (AA.) - Fas radyosu, 

dün geee'<ı neşriyatında mıhver 1 
hesabrna caru:lıılt yıptıklan ıesbit 1 
ed len ba.~ı $İmJi1 Afrlkalıların 
dıva'!lı ha"pçe O ;..m.ceZJSıua mah· 
.kiım edıld klerini bildirmiştir. 

da olur. Artrk. k'tmıet! 

Bulunduğum bu kövde toprak 
fakir ... Yüıd• be~ vcri)OQr. Sonra, 
ayni toprağa her yı? b~day d'kil
miyor. Bir 5"0e buğday mahsu
lü. 100-150 teneke arasında idi. 
200-250 teneke cıkaran pek azdı. 
İki kişi 300 teneke. bör kişi de 35-0 
teneke mah~ul almı~tt. 
Bu~day, atpa. yulaf. çavdar ~k 

olsa'. köylü hakikaten fa'·dalnna· 
cak. biraz belını doğrultacak ... 
Fakat. yok ... o:mayıncn ne satıp 
para kazanacak?. Çıkt1ğumz ha
sat mevsimi çok verhn~iz geçti. 
İlk tahminle-r iyi idi. Fakat, geçen 
kışın şiddetli soğuklan ve kar 
mahsulü berbat etti. Beklenen 
netice alınamadı. 

Öyle tarlalar gösterdiler ki, za
vallı köylü, serptiği tohumluğu 
zor çıkarmış!... Btr yıl çalışmak, 
toprakla ~aşmak da caba ... 

( Ark..rsı va'\) 

Geri kalon 106 tenekeden bu to· 
buınluk da cık•nrsan ne kalır? ... 
li6 teneke mi? Biz, kövde, çobana, ı 
korucuya, hocaya buğday veririz. -------- -------

bir • 
ncası Emn1yet Müdürüı~ün 

yenler, fena yola sapanlar hak
kında bana anu ettikleri malil· 
matı veN!bilirler ve hüviyetleri
n'n ıf.zll kal...,ağından da emin 
olabilirler. Her vatandııştan 
bunu riea ederim. 

(Baş tanfı 1 nci sayiada) 
da unzasız mektup gör.dereni.eri, 
doğrulu.k istiyo.rlarsa, hüv .yet 
ve şahıı;lariyle ortaya çı.karak 
rber türlü malumatı kendisine 
se"be;tçe gelip söyl-emeğe da • 
vet etmekted r. 
ım= rr.ektup yollamak girbi 

ahlAk kaidelerine aykırı bi.r !ı.a • 
rekPt yerine b kliğini ve haklı 
şikayetini doğruca Eınnıyet Mü· 
durüne giderek b Jdiırecek olar.
Jar, bu hüsnü niyet ve doğruluk 
severliklerinin layık oldı.:oğu ala· 
ka ve ehemmiyetle karşılanaca • 
ğına em·n olahilirler, Esasoo 
Emoiyct Müdürıimüzün aşağı• 
daki tezkeresinin ifade ettiğ• dü 
rüstluk ve sam miyct de ))unu 
isbata kafidir. 
E~niyet müıdürüı:nüillr, gön· 

derdıği 1czkere avncn şuduT; 
Jler cün teşk !at nrkadat

lanmın yol•uzlu~ hakkuıda 
bri çok rın•ız mektuplar ah· 
)'<lrum, görüldü&il gibi odam 
herkese açıklır. Doğruluk i Iİ• 

istan bul EmnlY•' l\l ildüril 
Halftk Nihat PEP.t..Yİ 

Demir yoUs.rı nda 
(Baş tarafı 1 incide) 

!eri iş yerlerine göndereceklerdir. 
Bunl:ı.ra rayice göre ücret ve
rilece!C ve kend leriı:e venlen 
ekmek ve katık bedeli ücretlerin 
den kesilee<>ktir. 

Bu mü.kcllefiyeti yapamıya -
cak vaA'y>elte ol<luklannı iddia 
ed,.nlt-r, ancak demi~olları ida
resince iş yerlerir.de buiunduru.
lacak doktorlar taNliın.dıı.n mua
yene edtller<k bu idd alan sabit 
olursa ~ten :ıynla~klerdit" • 

Sanıhı: E. l L Z S T. J!oievt)•I 
Dizrktiiı • <'eriet Kıonbilfla 

Buıldığı yer: •SO. 
TELGRAF• aıaıb-

I 

Ame ·ka ı 
Harp 

İsti hsa1atı 
(Baş taralı l ' ci sayfada) 

tank, 3.~.0 uçaksa ur tc..p, 11 
mı1yon t.onluk ticaret misi. 

Bu yılbaşında \'eril •n oıali'ı· 
mat, 1942 de, 8 m'lyon t6'11.!uk 
ticaret gem ıJ inşa edildiği, t'm
d;yc kadar her ay 5090 uçak ya
p>ldığı •e W4J de ~ her ay 
10,003 uçak )apıluuğt merkezin· 
dedir. Ayda 5000 pca'k, yılda 

1 
60,030 uçak eder. lnınek ki M. 
Ru2velt n uçaklırr h•kkındA 1942 
sonkanununda söyledif:'i r.ı..mı 
ger~ckle~miştir. 

Ge.ıe Amtrika Ciimhıırri!L ·, 
2S ui;an 1!112 de. g zctcc 1er kon· 
feraasmda da şo)le dem ti: 1913 
senesi sonuna k:ıdar 150,000 tank. 
185,000 uçak. 21 mib vn tonluk 
111,000 ticaret 'Nnhl )ll{"lacak-
tı'l' 1 ' 

lng·liz harp isflıSHl nazın da 
Vaşingloııd•ıı doudıij!il zaman, 
Am kanın, IMJ ) ıhnda, 125,0()0 
ucak, 75 000 tanlı, 33,000 top, 14 
milyon tıınluk geıni yapanğ'ını 
\'e lO ın 1) on a ker ha=layaca· 
gını ~ö' ı.ur şti. 

r'\.nıerika.mn bu mu :r.uım ...... 
kambrJ elde Nleb l.ıiıek i~ 
sarfcltiği azim gavttli gÖ%İi
müzle gördük. Anıerikadaki yü2. 
!erce top, tank, uçak fabıı: ala· 
rının ve gemi ıczı:ahlanrun yal· 
n z !H'k mahdut bir kısmını ge:ı· 
cl.ill:imiz halde, bunlann Avru· 
pada, meşela İngillercde~ ile 
kıyas kabul edi!emly.,.,ek ka. 
dar Çilk ·stihsal yapbklarım 

havret ve deh elle mü~ahede et· 
tik.. Söylentlen rakamların dört· 

. le i~ıi. battiı ya1"1S1 gerçekleş..e 
ve tnütebaki ·i propaganda adde· 
dilse ıı.ahi, Amerikan ut"lısalatı 
gene korkur~tur. 

Bir noktayı işırret etmek !e
riz !...", biz Amerikada ikf'n, bu 
memleketin harp ga~"l"ellı>ıi: he
nüz İllami hadler ne va•ıl olnı.a· 1 
mıştı, Mı-ola Ford'ıın Detrvit şeh 
rinde 9 a'·da kurduğu ııcsııı, bu· 
caksız uçak fabrikası booüz ye
ni ·ınalnta başlaırıı~tL 

Amo-.r'kan h.tilısalıifı ancak 
'1 • 8 ay sonra aumi dcr~esinl 
bulanktı:r. O uman, bıitün bu 
Astn>nomik denilen rakamlann 
gerçekle ip gerçekleşmediğini 
göreceğiz. 

ABiDiN DAVER 

Oeğ,şmiye 
Renkle r 1 

Şa'J• rı.ın, roantoı:. , Hl<El•n. 
l"tokliJin, b!U=., fan • ı n, ~ 
k~'Jur.., ,ı:ncndıl aı., eşarbın, tu.!' 

l.ü tüı:iu renklileri var da <,'Ol'a• 
b?n !<adın çorabrıııır. rc.ahut ;e.-. 
rengL"ldcı1 başka t'l n . ..er .. 
yok acaba! Bü.sb'".ıtun yok dei'•l 
var aınına :bu, dne<le kıı" k .. 
Ek.&e:•yct, hem do yuzde c.uk· 
~ d<>kuz ll:ıır ek:;eriyet, yclat 
\"al' ki çorapla im len rengin.der. 
bi.r türlü vaz g~ r. E a
dına -ıoblldi den ilen bu leıı rerr0 

gi, k.l r çoraplarında ne tJd !'\• 
dan yer.ımC'Z, ne zevkine, ke ine 
doyu I= bir renk.<r. ı-.ı kadm 
şap'.<~lar1, kadın .Jbıse' ı i kz<lın 
pabu)ları ber yıl renlctcr n e 
girdi[:i ve 'ha ttfı her ml!'t m< e 
bİr •rok değışlirdiği lı 'de co
raplar, ırzun yıllardanberı hclA 
ayni rrnıgi koyu bir lan!'fflı '.a 
muııafaza ediyorlar' 

H:ıydi yazın, ha~ dı lxıl a•aa \"C 

güz".lc ne •• Fak&t ok n bu 
yağrn:.ırl:ti, çamurlu, zifosu lıa
vs.Jarmda i~ ,an v.ıcırdıunu çu
mura, zlfos:ı en yakın tarafı ô13ıı 
bac .l<lı:.r..!akl bu ten re~~ ç~ra!>" 

la.r:n aldığı manzarayı, t>oyl lıa
valanla ayni renk \'(>rap gıyen 
kadıı 18.l"IT!IZ acaba bcğeı' •:ı rlar 
mı? K~ın boyle yağmur)(. ça• 
mur1•ı llıavalanı:da bal ıyOLl'Um, 
ten rengi çorapla sokaklarca do
laşan k•<lınlardan çogunun bal· 
dırla.ı oorpr • .e çımeıı.!D ıle y<>nı 
sıvanınıya b~lıeyaı:: açık renk 
duva;-ları and.nyor 

Eğer bir erke-k, höv le k. OT• 

tastr.:la, oovle ·&J!trurlu, ç m !" 

lu ha.,alarda meseli k d: -ı 
ten ıı ngi ç apları !:'11:.ı., a~ Uı: 
nohuıl.i, açık saın:>cl, anu:. 
krem rengi tlbiOO ile rokağa 
ç>ksa. Alimallah bütün kııdı:n<ar 
o er't':lği z~rl zür ası dı) e 
tefe İOOj"lllp çalarlar. Fak t Tıı -
rıMn günü yq:izle.rcc, binlcroc 
kad!n çamurlann. z!too.nrm Ol'

tasında ten ı<·ngl, n<>!n,ıt re ı. 
muz rengi ve cı;;ara k.5.gıdından 
ince çoraplarla dolaşıyor da hiç 
bir eri<ek bunlara Allah akillar 
veraın! demiy<>r .. 

Onnan Cema.l KAYGILI 
• 

Varlık Vergisini ödemiyen er 
(Baı tarafı 1 inci sayfada) 

yüzde bit rami• öd•m• tekli baş!., 
maş\ır. Bir çok: vatamda.,ıarın ~t. 
edlleu zam mlk.laruta ıorıe verırtıerinl 
yatırma.ta başladrkları •örulmUft S..r. 
Bu a7ın ıı tncl ıuniı ak:şamuıa kadar 
bu şek.Ude vere-• ödenmCS&lll' devam 
edl.ecek. o tar•hltn lt.b&rt:n bır haf· 
ta mıhtdetle vcrıiJtr ,inde lk~ ıı:am· 
la f.absile tibl t.utulaC'ak.tır. Mıamafi.b 
Defte.rcf,l"lrh.iın duakü. lhLarl.01& core 
15 h..taciki.nuna k:ular verıUerinl la-
mameıı ,-aırrma)'a.nlatm ı:ne.nlnıl ve 
ıa)ri menkuUerln.ln wuuyede ile n 
mall)·e mar•fe.ıile i,Dl,lnıasına. batla· 
naralı.Ur. ötrelMl'i'miıe ıöre Yerli 
l\1:-Uar Pazarları ile Silmeırbank da 
ı .( ı ı od•n tşııtra.k ede 4 t r. .MIJ5o 
yede ll,e yapıl.l-08.k utı!:ilarla temin e
dilecek para. mııkellef.n ver&'~nden 
assa tamameı1 alıneak ve 1 'J iı.hıclü 
nundan ihbarro de kanun hUkU.mle
rine söre bedeni mükeUeflyet.f- t.abl 
tutuıacaklır. Salqıard&ıı onrı ta!ıııllı 
edilen para a.huacak. ve~iden fasla 
ise '·.erıl nrlktarı ve masrallar tar
hedlld.ikten onı·a mliiebakl psra mi· 
kelkl• ,,..rııecsllr. 

BF.Dt::Nİ MÜKELLEFİYET 
TALlllATNAMESİ 

Aıthradlın c•trrı malilmlla cöre 
bedeni mtil'<ell•fl,._t taıU.tna,,...ı 
hKırta.nm.q ve cer~ll ls::aı'artar ve· 
rllmiş&.ir, Borçl arını öde:m~ yf'n mükel
lefi er mua1,.en bir cilndelll<Je a.Sk"'1 
mahiyette olnuyan umwnl bicmeLle
rt mu'kabllinde kendilerine v~rilttek 
:revm.iyf'nln yansa t,..elt>riM", y&TISI 

da. verri bor('larına aynlıea'k ve boro 
lan tammblnınra.va. Udar bl'dtnl mi 
lkelleflyetlen uıotı.,.tırılmyacalı.tardır. 

Maamaf;h ıniinlıa ,,.. bMı Mlsnal 
hallerde ya.şJan $5 l ırrtQt"n e-rkek mu.· 
ktlleflerl,. bitwl ita ·tll .mükf'llrCer ('a 
hfm!l mükellef11eliot ~bl tu.lulmaya 
bilecek!,rdir. F.vvelu de b Jı:lirlldı.il 
ıilıl bt<lrnl mukelltf yete ı&bl loluh 
cakta.. daha cok Dt"veboyrıu. Kop 
dail&rı. Zltau ve beıuerl yulerde 
hiı:met gOTeo. lerdlr. Bllnhlr tla tai • 
ıttılaca.klan\ bü.kim.ct tara!uıdn v:ut 
ftlendt.rilnıif blr i.miı Dt-nrel l-dtttk 
ve bu.tun mükt'll Oertn tıl:şhT1lma· 

g iti ile bu !mi" a!rt.şa.cak l"e bülan 
m.e'Ullyeı lmJre ~rt"t,up Httek\ r. 

,_taamafib. he us borçl1r1Dı öde l. 
yenleria ön-üımüzd td muddet ltln<'e 
verr'le'f"lni 7a ıracakları ve ba.nQ 
kredıteriol tamaml&ya~ lan S&• ıl 

maktadır. 

• Şeker ithalı 
(Baş tar:ı.11 1 inci sayfada) 

bilinde ~ nebati yağ almak 
arzu.sundadtrlar. ·B,ı yagıarın 
mtiyacımızdan fazla kısmıni te
m n ve ihraç imk.an.lal'i ~tırıl
maktadır. Bu takdirde har içtee 
20 bin ton kadar şeker alınalı; 
kabil olacakıtır. 

Diğer taraftan fiyatların son 
defaltl yükse~ şinden bııgüc ka
dar Ş<"ker satışlan pek azalmıır 
tır. Bımun, hem fiyat yGıksekli· 
ğir.den, hem 'de evvelce S'lok )"GP" 

mış olanları.r. bunları sı..rfecle • 
rek ·yeıııiden kcr almama.ların· 

1 
dan ileri ğeUiı tahmin olun • 
maktadır. 

Du cuma matinelerden ilibartn 

TAKSİM SİNEMASINDA 
Ml17onlar ııarflyle - Y• ılJJl&ll JULE vrn. 'E''• olmeı tah• rl 

MiCHEL STROGOf F 
• J\DOLI" 

(Türkçe ııôz lü k'C>pyası) 

woHLBRUCK --CHARLES VANEL 

COLETTE DARFEUİL 

ile }'ransJZ sin('1llacılığır.ın 'lYr çok bü:;ük yılıdızlıo.rı taTaf n 

'-m dan emsalsiz bir tarzda yaratılır. biıyük macer•lar fılmi • 
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• * lMııer lu- l'Hl ~ Wmıin edi.leo 30 t(IO karpit po•:<orlıtcla •l>n alftl- BilıJmum, ~ ciheti ~edk,,,, wı'ihr* ı;artilc ~!Mlllk tam 
cı!<tır. İhlESi 11//l/19<13 pııızarıe,; ırı;mı - W dlc Aniaıreda M. M. V. 2 No, ve IGirglr kemı<rlıi islrn i~çil~ "-<lı zartla eksil.ını..,.e lroıınUJl.ur. İbraleııi' 
ti satıo QJrna irDiıir;yOOAJDdııı yapılaeakılı:r. Kat'I tem.inalı 5100 lil'a<!ır. TBJ~ 20/1/940 çarşaanba g\l:ı>(i saat 17 <lıe Gelilıoluıle. ..ı<eri satın a.Jııoo 'lııoım~ 
ıilı belli v-.e lıar.iJ9Ull.llo &<'1'mel ... l (2068 - ll5) &> yapılacai<:Ur. Keşif ~}i 27,912 lira 7Q lltul'u§ >lk tem.natı 2003 ~r& 63 laı-

• IU§tur. Taliplerin tkanuni vos:ııo.Jar.ile td<;ıif m~lımni ;ıwe saat\rıdeo bi• 
mat .... ve! kornisyooa venneleri. ( 2070 - 93) 

* 
&'iıoer kılııMluoıa J001wrtCı tahmin eGfton lol,!20 d<4<> ~ '"1buuu mı-.. 

lıiı nam ve lıe.ntı- pa%Qrl:ik.la '"11m &Jmaaıl<lır. İh<ılesi 26/ l/943 pcı:ııombe 
ıpfrnü """t 15 de .Anlaıro.da M. M V. 2 No . .lu satırı alma kcm>e<ontmdlıı- yapoo. 
Jac.(4ır. ilik t-tı 1152 lira 58 ıw.ı.11tur Talipler'4l belli vaij{me looınıtıYorıa 

<70> torı pınısa paııarlilüa satırı alınacalotır· Ş&rtnırıocoi !wıııiı>'c:aıda 11<>-

ıeıor...:erı. ( ll083) ( 8") • 

rülelıi!cr Şar!nır.eıl llııouıı>zyarıcla /!IÖl'\lıle>ilir. Ekıs>l1m::si 8/1/943 curne ııtirıil 
saat 16 dl> Har'!>.ye ır.<".i<•cbi b"1a;.n"da 400 irtl>r>t ;.ubırylıgmda yaıııJacal<.Lır. 

• İsto:dii.,,.,:n mu<ı..Y)'eıJ· ,g'liın ve sa'"'1e loom"'.Y<Jll•nı>Ut:ıı celıncleJi. (20'18 - 85) 

• A.'ıaPclıa ~ Jxvalal'ltı peaırlıtia,~ 17/1/943 p· tıc8 goünü 

-t 15 de .Animr<lda M. M. V. 2 N<>, lu satın alına Jrombyununda ~ır. 
Talipl.<rin ve-Jed mii<tar üııe...,.,.. kat'! "-'mlnatlarile belli v~ lf<>. 

* . 1 28/l~/1142 <ile müı:Aııy-ocl• sı.ııretile satılaca'~ obın ııo arllba ~" talip o· 

~oo.a ııemolerl. (2062 - 113) 

""1A:ll>ğı."ldao tek..,.,. ınil'Zy-ede ile •~lılacal<lır. M~ede 7 /1/943 perşembe rü>
rJ saaıt 10 da yapılcoğ.ndan k--t..i:<liılerin kat'i terıunaiJ.oı'le Harl>-()'<.ııt Yed* 
l>lSbıiy olrulunlakl ll&<er! poota 920 oa.tm alıma mn~ mUnocaaU.... 

Mllttıan r;,aı.ı Cimi (211"19 - 94) 

_!<•lo .... "------------ -----
200~ 100 :jt.amırya eıınoı 

1000 eo ~-
soo 60 8'.J"'ı loR ...,,.. 

- l.irsl* sığ;ır eti Jl'lll'll"- •tm alıııa<ıekl.ır. Şut...,,,... lııtJmfı>. 
,...- llÖ"iilel>illr. ElaııiHmeoi 8/1/94! cWl1.8 ıPinü saat 15 de Ywıviawı lrö
yün.deloi Sa. Al. ~unda 7ııpı'"eııllı#". İg1tt<llerin ~ 11iD w ..ıte 

1000 2'ro Mavi > > ınez:k(ır ~ buluısn8Jarı. (?J75 - 87) 

1-000 85 Yeşil. > • * . E;tm.-.utıa bir nıutta ır_. ka:>a ılı zarfla el<sll1me.Je ...,..,,.,..,... ıı.. 600 JOO Z<ır>dtl'o 
l<S Q/l/943 cun&J1eş, gU..O. -1 ll de Ad<arııd;ı M. M. V. 4 No. lu aatıo •1-
nwı k<ımia,ronund.a ;ypılic:<kl.ıa-. Talipli in belli sıatıe,, bir - evveı ~ 
wıol<aiarile i<l<llf nıek<uplerını ırom., ,-ona vermeler). K<Pf bedell 38,113 

IOC> • Orın .. 
lıt''*JI~ ptirecıtıa...ı -.... ... r'8I. ~ _..,..,. ıe tıı.. ıı. 

n.111< buisma ....,, ..ıınacaır.ı..-. u....ı ,...ıı... ._..., .... ~- İlıal"

ııi 8/1/943 .....,.,.. g\inii - w da yapWı<9jıından tall't>lerllı Pt'l .....-ı.aJ'lle 
Hart>~ Y«iılık ..,.,, .._.. llllbrt ..-. ao Mi.ID am. h 'so -

Ura 46 lı:ım11 lllt ~ 1978 !ita 41 ~·· (111'19 - 2418) ... 
:ıı.eoo 11ıın ,...,. n. 1111 1ı1n '°" -ıaır. w.nı1 ... taı:ıJı;,.ı "-11 .rı 

.Wlle ~e ~- :ıtı.uot ""6rı ııı.ımı..,...ta ııörtlldıillr. 

.ıl,,.._t lom:ioa~ 8760 liradır. iııaıe.ı 21/1/943 petJembe l'llrıü sa>t 18 da 
~ lııııddi!eı:in ,_,.,,t Ye teltı>f ~ Ue ihale llOatlnden 
.,... .- - u.u;y..ıe Yl!ddt ~ dNhınd'*'l llkerl posta no ..,_, al· 

~. (3080 - 11) 

• 9 tıat be:Tlir ve 1 _.ı dohla...,.. 18 lllıf ,..,..11 18.J o"*ı~. ~ an. 
'1nı-. 7/l/M3 ~ 1iJtıü - 14 ele Y-rvltwı aı1oert -., ıüma -.ı. 
,,....._ "11111acal#. Tallplerb be!lli ...W'te wıJiıvcına ...,_,.ı. (•1 • C) 

""' ... 1 o --- _..........._ ·- • (2'160) 

* 22.m 1lra 'ro 1nırut ıı..,ıı wı Adıııııııoıta ._ ~ ~ ıaıcıaıı wft> 
...,.~e ı.mm.,.ıur. bıaıeısı 14/1/tMS peı§6ııbe IÜIJli •et 1 de Ankrada M. 
M. V. 4 No, hı &ırlm alma lııoiı;eyonım da yapılacalktır. İlk leminab l'roO ib'a
dır. Taliplenn l<araın'I ~ W. ııt ~ - -tiııdon bir 

- .__ 323 irlrut 1lii,,t Wırıı!n ecllen 13,150 kilo~ brıdt 
J(hı çonp isıl'iP ~ N.lın ..ı...,lktır. hım1eoıi 15/1/943 .,..,,.. ll(lrıö """' 
16 <2ı Alıkal"adıa 14. :ı.,:. v. 3 No, lu - --~ .Jlll>-· 
Kat'I lemııl8b 6li01 !ıra t5 ~-Ta~ lıelll vıılaı1e ~ .. -. - evvel ikıcn"'wa ~. cll019> (28311) ... 
lıııri. (2069 - ~) 

+ Beher metıeclne 880 lrurıııı lebmlıı edilen 2G.63Q metre laııputhık ~ 
Gölcilkte 50 ~ işçi 9'i yaı;tı:nlma • l<apıı.lı zal"fla elıiıDlnıeye ............ 8/1/943 cumıa gilnü out 16 da Aftkıara•a M. M. V. 3 No, lu satın alına komJ&. 

flıaıesı 28/1/943 wmarleı;l ~ö -t 11 de .Aııkmad.a M. M. V. 4 No, lu sa- yoouııda pezrl:lkla ,..tın alınacelatır. Kafi lemlnalı l'l-052 lira 80 ı.~. Ta. 
t.Jn alma komi..,.xıunda 1D1>ılcaldar. He poinln loeışif bed!ell 978,583 lira 50 kU' /ıipleliD beJJ.i Wtllte ~ gelm~erı. (ll052) 

n:ş JAı: ı.e- 42,800 J.i.ra 114 lwAıl;tur. Hepsi bini;n veya pm-çalıo.ra bölüne- 1 ff-
rm. aıYT"l ayrı taııplenı &: 4ıale ~lebi lir. Tal'~lertn ik8!lA!lll veı>kalıııile tekli:f Kem~ mevcut ewıaf ve pl'lıı aın...Hıe l6re bepsine b'rdon 89,000 
m.l<IWplarvu bale a:Webıllr. Tal:plenıı kanı.mi ~ile ld<.llf ~ lira ti;yal tahmin edil.., 1 adet el«ktr ınolCir 3 adet mütenavip elektıik motö 
ibale -·iırıd«ı bir EM evvel la:ımiqroo • venneleri. (20'11 - 80) rii, 8 adet Dliel veya benzin Alterma tör ~ pazarlııkla salrn alınaaıktır. * İha!esi 9/1 /943 cumarl&i günü saet 1 de Ankarada M. M. V. 2 No, lu satın 

800,000 lıulu teınlkı;fz sıtı:r etJ 1ıxı1ı sel'WISlıı tııpaJı zarfla dısla.,._,.,, .ıı.n. alma komisyonuııda yapılacaktu-. Kat' teminatı 5850 liradır. Tallplerln belli 
mı.ıaıur. İhalesi 23/1/943 cuın:ırteoı. siJnü ""'t 10 da Adrarada M. M. v. ı No, wl<itıle ~ ,.ımeıen. + (2049 - 2711) 

lu - &lme lıııırn~ yapiliıaılkt r. Beher 500 grambk 1wttmı.m tahmin 
be:ie!l 200 ~ olup l!00,000 kıu'ı> için ilk teınlııatı 56,l'° ılra<br. Ewaf ve ~ mlkta>"lan ,-zılı ~ !ilmi har ve 11E1>blt ~ sa<bn alı· 
.,rın.ı.r-ı ilk'l<bir, tmıb', 1t<ırva le"'11Z!m tıınlrlil<J~ de ~eblllr. na...ıcıtır. Pamrlıkla Bl<siltmelll 12/1/943 .oa.b eiinü 8"'1t 15 de ~ M. M. 
1'2pleri., ikaruıJ vesllloııJarile tdt>lt ~!arını ihale aallndeıı bİl" aaat iv. 5 No. h> oatın alma komiqınında yapılacaf<"lır. H"l>Slni.ı t.&bmln bedeli 
evvel lnıi<ı;yooa -ıeıt. (2074 _ ?9) 1$88 lira .,_'I ten*-11 209 !lrdlır. Taliplerin belli 'Y8ldltie lııııuıley<oın& geıııelerl. 

Yoksullara ayrılan 
kilmUrUıl tevzii 

yakında başlıyor -90000 kilo kc m ür 
Belediyece 

temin edildi 
İstanbul fakirlerine tevzi o>uıı

ınak üzere Şehir meclisi tarafın
da<ı aynlınıı~ para ile 90,000 kilo 
kömfü· ahrnnış ve bu kıiim ürün 
tevziıaıe ait bütün ha2lrlı.klar ik
mal edıLmişUr. Bu kömürler mec
canen fakrilere dağıtılacaktır. Kö
mürlerin tamamen fakirler.. veril
mesi için Evkaf ve Kızılay aşha· 
nelerinden yemek alan fakirlere 
verilmesi mün~p göriilmüştÜr. 
.Anıcak fakirlerin daha ziyade isti
fa.cte:<rı için bu kömili-ün havai .. 
c>n çok soğuk günlere sakliıiarak · 
tevzii kararlaştoınlmıştır. Maama~ 
fih, belediye, yalııflar ve C. H. P. 
eğer çok fena havalarla karşı~· 
lacak olunursa fakirlere ayrıca kö
müo- tewa için imkan ıwam11kta
dırlar. 

Bu ilk parli kömürün tevzii içta 
bugünlerde Jı.at.ı bir karar ver!le
celı:tir, 

Bugiinkü Provam 

7.32 """"8tlk u.se Baberllr 
t.H Haberi• 11.45 Mtblk 
7.655Milllk M.ll lladyo 
1.3 ......... 

Gııselell 
ıu•~- ıtU Mtlııılk 
12.33 ... 
J2.U R·terter UMKa 

ıue....,_ ... il.IS llhlll ......... 11.ZS 1lımııll 

11.H.._,... llMMa.-. 

11.93 .. IUIPP ... 

l:8.30 il• ıutKa ..... 

11.H~ UGl'lllılsw 

-ZAYİ - İAıılıul tlniverıılleoi Fen 

160 - ""1lgerı filmi ...... b6ıı:ı'OIU 
Y eııi Ne$riya t: }li.rim:I batı.ye 8 l'.ıtre için 150 ... 1"> 

Yurt ~e Dünya 
~fl!ml_b_ 

lııııinct lıelJ1'0 9 ~ için (:Mm - Ti) 

Bu aylıık tocır ve teDk:it derg!şinln :ıoo a.det../-
22 ve 23 ilDcü oıı<yıhırı bır anı.da çık· + Evsaf ve ıarlnemıel;lne göre 200 • 25() >lb'ellk -..in bltlbnlı pımırl.a.'Ja 
mııııtır. Bu sayıda rniz.ob lhtiracı, lo sabo ~ır. İhalesi 1..2/1/943 ealı ııünü -t 16 1a Aırıkarada M. M. V. 
ve lııı5an, köylü ~e itim ~ eiciıY<ır? 2 No. hı satın alma kıırnÔEil'<>nı•nda yapılacı:ktır. 200 li.1re.!iğin bdıerinln Wım<n 
Varlık vergisi, F""""1<ile içtlmat sırı.:ı!· ~tı 75 lira 250 Utrelfğin beh<rtnhl ta!mıin bedeli 80 llrdır. Taliplerin tat•ı 
!ar, iç yürıleııi ı(.bl enwreasn mev7»o temAna.tlanle belli va!kltte ~ gelmeleri. (2077 - 74) 

~r Anın Salı>'. Mn.an Cerncil,. H'iisc- + 
)''11 AM>i, Mumr Belen, N. Erıı>n eitıi Minııllrt.a bir pavyaı -- paıııırlıkla d<:9iilfme:ye !ııomıuştur. bııesl 12/1/43 
taıımmış mıllınirler lara!ını!arı ıvıızıl günü oaaı le da Adluı<"aıda M. M. Vekale1ıl 4 lllo. lu 9Rtın alma llınnıJsyı:ıınuoca 
umştır. Bu ııayı<la Sbahattiıı Alinln yapt!acaktır. Keşif l:ıed.eli 14,430 Ura 85 kuruş ilk temlnat.ı 11452 liradır. Talip 
P N!tis. bir de ~.,..; vrd:ır. Tav· terin belli vei<itte tıoml<1Y<>ı1a ıemelerl. (:all"/3 - 78) 
&>y.e edlerız. • 

Zayi - :ista...bul Mnlaloa Vmaıı · c50000> !lral:r;c Qğır <ti peurlıl<.la oıtlln a!ll1aca!ktır. Şrt:mımesi lııoıı1iı;:yaı. 
riyasetinde !tay1th 3/208 sayılı ~ dır. gön:ıleeilir. FA<slltme.si8/l/943 ouına giirıu saat l~ O.. Pımgaıt1 Harbiye 
oüadnımı za\)'li ettiıın. Yenisini ç:t<e- me!ktel:ıi l>l!15ın<i" 400 kt:.bat sub<:G'lığıııdalk.i ltam~i)"O'l>u.mwria yapıJacaıkıtır. İı>· 
rtıcağımGM. eidmı'n lıiitkmü ;ı><ıktur. teıklller'.n DllllllY.Y<!n eün ve aati.e- ıuım;.,;yonumru:zıd:a bulumn:ı.lan. (2078 - 88) 

Hüseyin A vn1 * 
--A-pı-ğ>.d""1ı_y_a:z;ı.1-:-,-m-evııdı.n kapalı mrı a •ılımelerl b!ızalarmda 11zıla eüı>, a&t ve mııballerdeıd ~<eri satın alma 

tomoe;yo.ı:tlarır..ı::ua yapılacu.ur, TaJ.i.p.lerl kaJwni vesiıkalarile tekuı ~tupla mı >hale matlerooeın b-r saat evvel ait 
~ iirom~ vermeleri. 

Clnli Tatarı ihale ıribı, ııaat ve mallalll. Tem inala 

---------- ı.ııo ___ lira ___ ıırııi ---·--:-"'.".'":=-:::---------
1as,ooo 100,000 7500 8/l/943 ıo Sammın. SıiJ,r eö • 

OOJ.ıo. 

Bina leın!ri. 
Bma leıniri. 

Keyun eU k1MAnMı 
Patıııeıı 
()ııbl 

Kıııy\ın eU ~ 
Tllb-'n 
.8ıjı(- 5i 
atır.,. 

&iri- eti 
Ot, aıı>a, cdım ~ 
Sığor eti 
Odun 
Odlıo 

Oılnın 

Slk eti . 

400,000 18.000 1350 8 • > 15,30 .. .Ad<ım. 
17,064, 34 . 20 > > 14 Y<n:gat M. Şubeııi. 
18,750 '6 lfOQ,30 11 • • ı.ı Erıı:ıncaın 

ll5,S50 

63,000 
600,000 
50,000 
17,000 
45.000 

ını.-
:IG,000. 
28,000 

133,000 

ıco,coo 

ı,<>oı. r.ro 
40.000 

1225,76 
1325 
2535 
7500 

17,00() 22ı50 
411,000 8"50 
llO,CIOO 3000 
111,000 1ito0 . HO 10,50 

10,000 2250 
6c.0oa 8500 
ftC,00() 8500 
46.0~0 3450 ... 

11 > 
H > 
11 • 
12 • 
18 • 
lB > 
18 • 
6 • 
7 > 
8 > 

15 • 
18 > 
1-5 > 

(IBtl - 249ı2) 

Kars 
14,30 Kars 
ıs x.re 
14 Kanı 

16 E>""'1JID 
10 Çanııidıal• 
l'.lO Ça:ıırıöıale 
1 ·c-aıe 

15,30 Rami 'l'oı>ı,Ua 
15 Yıt.Jova 

16 
15 
14,30 
16 

Ba!Jkeslr 
E=uın 

Erzı.ırum 

.Banduma. 

Aşağı.do ,_ı. OJMWdın ~ t1ııı11ımeıer; lft.obnında yutlı ıron, snot ve mahallerdeki aSkerı ,..ı., eıııı- ltD. 
..........rında Y"Pılac:alı:lı.r. TUiplerln tı.,• ~ vdııltlerclı> ait odı.ıtu lcomisyonlarda i>ultJ111119lan. 

ci:Nsi Mlktan nıt.ra Temla&ll tbale ~. _, ve malnılli 

lı:IJo ıı-. "'•::.....-----=-:-:--------
. 'IG0,000 38.500 5775 13/1/IH3 14 EnJUl'Um 

• 50,000 ~ 
IG,000 2100 

• ... 
'° •• 
ııo • • 

1 o Erıruıuır, 

1~ Çorhı 
(IO) 

~ :FIOZlh meıvdın J '*!& tlıllil.tmelerl lıizalannda ,..ıı ~ _,ve nıelılleı.!"'1:! -rı - alım JıD, 
•z•-·tlt .. la ~- TalJplaiıı llell •ıılttlitıde a;t odutu ~ ıııırumnıon. 

cbısl Jlllı... Tatan 'l'emlnau ihale ..... •* ... mlıalll 
tllo lira u .. 

~~~~~~.._,.~~~~~:-:-:-:- ~~~---:-:-'.::-::-::-::-:::-:::--~~,..--~ 
Ot, A"P"-, ociun '*11.J..ı 2,800,000 lı4,00() IOöll 11/1/M:ı lS,3() Ramt '1'<ıwWaJ' 

Tarilti teııiıııl: ım 

Maliye VekAleti Kırtasiye 
Müdürlüğünden: 

"rercihan sıhllde cılmak Uzere 
geniş ve mazbut depo kiralanacak• 
fır. Sahip o:anların 43774 telefon 
numarasına veya Beşiktaş ta Kırta• 
siye deposuna müracaatları (1&) 

Varlık vergisi mükelleflerine 
Emlak ve Eytam Bankasından: 

Bankamm:!an istikraz suretile mUlı:ellefiyeti ödemek isteyenlerin 
evvelemlıde tarnedikıı Varhk verıt siıılıı )"ii2de yirmisini alakıadar mı· 
liye dairesine ödemelerı ıcap erti ğın.don bıı JDlda muamele yapma
mış olanlann m.lira~aatları ltabul ve intaç edllmeyeceğl llAn olunur. 

(70) 

lh•ikar 942 - 591 
Karar hülisasıdır. 

Mili! 'korunma kanununa mu hale:fet!en Aksarayda Tayyareci 
Orhan sohğmda 8 numarada otur an seyya satreılık ticeretile JDe§'" 

gu! Hüseyin oğlu Kaciı'i hakkında İstanbul ikinci mil'li korunma mab 
k.eemsiııde cereyan eden muhalrem esi neticesinde suçlunun fiili sabiı 

j olduğundan milli korunma kanununun 31/7, 53/C ve 63 Üncü madde
leri muc'bince yit'mi beş lira para cezası ödemesine ve hüküm kati
leşt;ğinde ücreti suçluya ait o'm•k üzere karar hülasasmın İkdam 
gazeetsinde neşred:lmesinoe 19/10/ 942 tarihinde karar verildi. (42) 

1 

lhti' ar 942 - 675 
Karar hülasasıdr. 

1 Milli korun~ kanununun mu halıe!etten İstanbul Hey~liadoda 
İşgüzar sokll'ğında 35 numarada b akkalhk ticaretil~ meşgul Papalo-

1 anidi oğlu Yani Kara hakkında İs tanbul birinci miJli korunma ma'ıı
kemesioo<: cereyan eden mahkeme sinde cereyan eden mahkemesi ne
ticesinde suçlunun fiili sabit oldu.ğ undan milli korunma kanununun 
31/4, 59/3 ve T.C.K. 76 cı maddele ri mciblrıcıe kırli: bir ııı ... 60 kuruş 
ağır para cezası ödemesine ve on d ört gün . müddetlf' dü-kkinın~ ka· 
pattlmasına ve hük'1m katileştiğin de ücret• suçluya &it o~~k uzere 
karar hülisasının İkdam ea2Jetesin de ııe§rine 19/11/94.ı 141rihınde ~ 
rar verildi · · ( 43) 

( Acele S~tılık Aparteman S 

1 Taksim. Tal'mlıane meyddmda blörlferli KeınQ' apıırtı-11 
maıu acele •ktıhktır. Satın almak isteyenler'a lataalnd Ye-
ni Pesıa-bl'f!mııla M"mııirıVedııt eaH • 'ı ·• ""'Qtl 

'- , . mii•acut +diri. Tel.,...·usıs .J 

Beyo;ıu uorıımıeil Solla B*'* I ZA.Y'l - 6*Mıır Malr.OlllrNl-
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da yaşlı bir kadmcağıza meram 
aıılatmağa çalışıyordu. 
Sıra bana gelince, mümessil 

coşkunluk ile: 
•- Yazın bayım. yazın ... d•· 

di. Çöp arabalarımn ahırları İ\''lr 
~ yaşıyoruz!> 

Ağtzm, hayretle bir 1tarış açıl-
mıştı. Merakla sordum: 

- Nasıl olut bu? 
Bay Cemil Gökbora izah e<U: 
•- Mahallemiz.in tam göbeğin 

de. Cinci meydanında temi-z~ iş· 
leri müdürlüğünün çöp aJurlan 
v-ı-. DiWü.neler ile tanzifat arab&
lal'I ve hayvanları sabahın saat bo 
pnden geç vakitl~re kadar bura
ya girip çıkıtyo-rlar. Bu hal, hem 
mahalle haJklnın sıhhatini tıehtl'it 
ediyor, hem de yazJll Ir.okudan 
oturulamıyor. Fakat bilhassa bıı 
arabalıınn kata~ ita.ta. ~bahm be
§İI>de yola revan olni&lan yüziiı> 
den uykıa uyuyamrytıruz. 

Tabii, bu ahırların bıışb yeN 
tapnmasmı istiyoruz. Bu hususta 
da yerden göğe kadar balclm.mız 
Vllr zannederim. • 

&mium: 
- Bu takdirde de ora saki~ 

pkiyet etmezler mi? 
c- Hayır! Çünkü, elvarım12dla 

mahalle lıçl ohnayan biı- mıntaka 

var: Ahırkapıdakl yagın yeri . 
Çıöp ııllırları.ıım oraya nakli pck
llıl mümkündnt .• 
Mubapbım biraz düfüııdü. Son. 

ra: 
c- Aman, bir de Küçükayasoıl· 

ya cam<inin acıklı batın Evkaf 
umum müdürlüğüne duyurun ... 
dedi. Altı sene e'VVel, caminin ~ 
naresi maı1i inhidam oldu·ğu i-ç'u 
ve yaptınlmı.k düşüucesile yıktı· 
nlmıştıı. O zamandanberl liiıla ya
pılacak! Ayrııca, bu tarihi eserin 
bütün sakıfı da tamire muht:ı.ç. Ec· 
nebi ziyaretciler geliyorlar, ub
ıuyoruz.• 

Küçükayasofya camilnin ııamirl 
meselesi bütün bakkal d'iil<'kiınm· 
claki alıış verişi durdurmuştu. Mü
messil, bakkal b•v Nuri Tigaz ve 
bütün müşter:iler bu hu.susta top
tan ve söz birliği ile konuşuyor
lardı. Umanz ki, onlann bu he.ssa· 
ı!iyetlni ilgili makam, layık oldu
ğu ehemmiyetle karşılayacaktıT. 

Küçük Ayasofya·lılarla veda 
ederken bir temennide dalMı bu
lundular: 

c- Mahallemizin ana yolu olan 
Eshakpaşa caddesi kısmen toprak
tır, Jııısmen de harap Arnavut ko'.1"
dırımlan ile örtülüdüT. Bu ca<l
denin parke ile döşenmesini, hiç 
değilse tamirini belediyeden rica 
ediyoruz!. dedileı·. 
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