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1 ABON"E 1 ~!ık 450. 1 aylılr. 158 yılhlı HOt ~ÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi 

. Ce,ıevre, 7 (A.A.) - La Tribun de Ceneve gazet1!si, Do. 
r10t Partisi mensuplarindan bfr çocuğun ölümüne sebep o
lan bomba iııfilaklndan OOllJ'a Li ·onda 10 kişinin tevkii e
dildiğin bildirmdctedir • 

~~-----------------------J ---- -

Varlık Vergisini 11Ruslar Rostof a doğru iki 
ödemiyenler • 

ıç n • 

----
Çalı'ştırma talimatnamesi 
bugünlerde çıkarılıyor 

Zigana dağları ile Kars demir 
yolu Ozerinde tertibat alınıyor 
Bu yılın harp 
hareketler. ne 

dair 
~ ·-

1943 başında teşebbüsü 
ele almış ııe taarruza 
başlamış olan Müttefik
lerin ve onlara karşı 
Mihııercilerin muhtelif 
cephelerdel,i harp plan· 
ları ne olabilir? 

·--- - ~-·- --
Yazan: ABiDiN DAVER 

-1-

41 9(2 yılının birinci teşrinine 
ı<adar bütün cephelerde çok 
~or ve çok tehl keli b:r mü

d.afaa harbi yapmış olan Miite
fikler, geçen senenin son ayla
rında bütün cephelerde teşebbü
ıü ele aldılar. 1943 yılı 1942 se
nesinın tamanıiyle tersine ola
rak ı.ıiütefikleri taar.nızda, Mih
vere 1!.ri müdafaada buldu. A
caba, iki muharip taraf 1943 de 
neler yapmağ,a çalı§'lcalda.rdır? 
1943 lıarp pliilnıırını bir kaç ya· 
zıda araştırmağa çalışacağız. 

Biiyük dünya harbi denilen bu 
harbin hir kaç ana cephesi var
dır. Bu cephelere göre sırasiylo 
tahminler yürütelm: 

1 - Doğu cephesi 
Bu reph<>de, bir müddetteıı

be.ri Kwlordu taanıuz ediyor, 
MiJıverciler, esloiden •taaırnırzıl 
müdafaa. den.len faal bi.r müda. 
f?a harbi yapıyorlar. Bu vaziye
tin ilkbahar gelip de havalar 
düzel'nceye kadar devam edece
ğ!ni ı:ıhmin etmek yanlış olnıar 
sa geı-ektir. l'II.hver devletleri, 
doğu cephesinde mağlilp olurlar
a lıarbi kaybedeceklerini b'l-

dikleri için, ilkbahara kadar mü
dafaada kalarak geride hazı.da
yacakları yeni ve _ hemen i'la· 
ve edelim • SOn kuvvetlerle Kı· 
zılorduyu yenmcğe ralışacaklar
dır. Nitokim geçen yıl da böyle 
olmuştu. Fakat, bu sene vaz'yet 
l\Iihv~r için daha giiç görünü.' 
Y<>r. Çünkü, Ruslall, daha tesir· 
ı; bfı. taarruz kudreti gösteriı
yorlar. 

BORÇLU MUKELLEFLER -

İtalya kral ve imparatoru 

ltalya Kralı 
Sicilya da 
teftişler 

Beşeryüz kiş:lik ekipler halinde ya p t ı 
geçit: eri kardan temizliyecekler • ....___ 

------• Adada yeni tahkimat 
2,5 Lira yevmiyenin 125 kuruşu torca, Yapıldı~· sanı:ıyor 

m ütebakisicie iaşe " . . • 
masraflaru a karşılık tutulacsk Sıcalya Av~u~a· 

Ankara, 7 (ikdam muhahi· 
riııden) - Aldığım malumata gö 
re, varhk ve,gisini ödemeyen 
mükellefi.erin ne sİıreUe ça~
brılacaklaırı hakıkındaki talimat· 
namenin tetkkiki Vekiller Heye
ti tarafından bitirilmek üzeredir. 

Hukiim«t §imdiden bu gihll~ 
rin çabştınlacaklan yerlerde liiı-

7lllmlu teşk; ıat ve tertibat> vü
cude getirmektedir. Bunla.nn 
Zıgana daığları.nrla ve Kus ile 
Erzurum ve S•vas gtlzergahmd" 
ki demiryolu geçitlcrirrin kardan 
kapanmaması lçin gerek terU
bat ve gerek t.enı<zleme işlerınde 
çalıış'..ınlacaldan ~ılnıaJtta
dır. 

Bu müıkellcfler, beŞE;r yüz 
klşililıı ekilpler hal.inde çaf!§'t:ı· 
rılacak ve kend !erine 250 şer 
kuru.~ yevınl ye tayix:. edilecektir. 
Ancak bu paranın 125 kuruşu 
varlık vergisi olıorçlarına mah· 
sup edilecek, mütebaki 125 ku· 
ıraışa ıla ia.ıe masraflarına karşı· 
bit tutulaı::ıktır. 

Şehrim zdcki twilat 
Şehrimizde varlık vergi,nı±n 

yüzde bir zamla tahsiline de· 
vam odilmelotôdir, Evvdk gün 
yatın 1an wrgl miktarı 623,533 
lira 7a kuruştu. 

De!te-rclarhk, sokaklarda ve 
§Uibelerde listeler halinde borç· 

(Devamı 3 üncü saylana) 

nın kalesı<. ır,, 

Ar~'<ara, 7 {Radyo ı;azetesi) -
ltalya k alı Sicilyaya giderek tef· 
ti.şlet' yapını~ ve Romaya dôn.
müştür. Bu haber Sicily ada ye
niden istihkamlar yapıldığını an· 
lantıyor. 

Bôrsen Zaytung'a göre 
Bedin, 7 (AA.)- A.iman ~ 

zeteıeri.r.den Börsen Zaytung İ
talya in-alının Sicilyadaki tef -
ti.şleriı:ıden bahsederek dıyor ki: 

·Sicilya, Avrupanın k.aleı4-
dir. Bu sayede Tunusta bir köp
rübaşı kurmağa muvaıffak olduk. 
Kral \e imparatorun H•n teftiş 

seyahati, Sidlyanın ehemmiye
tini ı;östermşltir .• 

Ruzvelt'in Kongreye Mesajı 
~~--~---~-----~-~----~~~~---~~-

''Bu yıl Berli ne ve Romaya giden 
yollarda ilerlemiş olac ğız,, 

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

Ruzvelt yakında J. pınyanın bomba!anacığını, Akdenizin 
cenutundan m hver askerler.nin atı acağını, Avrupaya ihraç ya~ 
pılacağını, tv.ihver devletlc:rin n si:ahoı;ız!andırı acajın1 l ıldir:i 

Mister 
A. Eden -------

Yakında Amerika'ya· 

1 
Vaşlnatoo, 1 (A.A. - Amerika Bir 

, ıe,.k devlet.11.'.ri relı;l M:. Ruzvelt kon· 
S"reye cUnderdıil m.e&a.Jda bil.ha....~ 

t(iyle dtmlşUr; 
Başlıyan ymi ene çolı şiddetli bil 

mücadele &. .. nesi olacaktır. Bununla 
beraber bize çok teyler vadetnnkte· 
dlr. 

ponları muharebeyi kabufe merbur 
etmekUr. Bu sene ilerlemek mt-cburl. 
~eUndeyJz. iter ne kada.r mü('ad.ele 
eetin olaraksa da Akde.nizln cenup 
kıyılarının son mihver · a<J~crlerndcn 
temizlcnEceiine inanıyorum. 

Jllrleşııılş ınilletl•rln Avru6ada düş 

(Devamı 3 üncü sayfada) 

kol halinde ilerliyor 
··- -- - _, _____________ _ 

Rostofun Şimal ve Cenub yanın
da yeni terakkiler kaydedildi ---· . 

Stalingrad 
koridorunda 

---·---
Alman t ü m e n 1 e• 

rinin durumu 
nazikleşiyor 

Moskov.ı 7 (A.A.) - Sovycı 

gece yarısı tebliği: 
6 sonkiınuııda orta Donda ta

arruz hareketlerine devam eden 
kıtalarrmız, K•rgaısko - Belians· 
ki, Verbcsvskl, Marinskaya, Ho
lodnı, Kam .şevskaya, Yassiı ev, 
Bolraya Orlovk ı, Çerkovskaya 
mevkirerin1 i;roat (:>tm.:şlercl'.r. 

ROS'fOFU,N Şİ11!AID'TIE 
VE CE}<UBIDIDıA 

Moskov> 6 (A.A.) - Rostofun 
şimalinde ve c<nubunda Rusla
rın yeni topraklar ka7.3nacakları 
ve şim~l Kafkasyada da Rostcf · 
Bakı'.ı demiryolu boyunca kızılol'· 
duntın ilerlediği bi'.<lir lmekıedir, 

ROSTOFA DOÔRU 
Nevyork 6 (A.A.) - United 

1 
Press'in Moskova bürosu 'Şefi 

Henry Shapire, kıskaç• şeklinde 
Rostofa doğru ilerlımıekte olan 
!k• Sovy•t ordusun•.., orta Don 
~rinde 8 kasa b• le şimali Kaf· 
kasyadaki demiryolu üzerinde 
kıain 13 kas>b>yı ve 2 demiryolu 
durağını ele geçlrm ·ş olduklarını 
bild:rmektedir, 

Sovyet kıtaları, Prohlaııdesk•· 
yanın ötesinde Kaflusyanm baş
!l(;a dcmiryolu Uzerinde yeniden 

(Devamı 3 üncil sayfada) 

Şili Hükumeti -·-

Çe\nlen Alman tümenlerinin bulunduğu St Engra.ı ko,idcru Je 
karşılıklı Sov~d ve Alman taarruz koJlar011 gfultQ:İr harha 

GI •. J·ro Dakarda 
bir nutuk söyle • 

1 
~------... ·~-----~ 

General, Fransızları birleştirmeğ ~ 
dcv~t etti ve Almanyanın mağ!uS 
edileceğine emin olduğunu bildirdı 

~~~-~~---ı~-~~--

Cakar umumi va:iai "Be~bin senEgaJ:i 
ı~ ütt~fikltcrle birlt:şmeğe hazı:-1,, d i 
J Ne~~· 7 ~Ai!.)d - ı:'e:':t~ sızlar!ll AlınarJarm keıdileriyle 
ıro D\J€ur... a r a 60Y ı:gı nasıl alay el.'lııklerini i:ıilmeıeri 

bır n.rtulcta vatanlarını kurt.ar- lazımdır Bır· Alm ı· ak Al • .an genaa ı car 
m ve··rc1··mğüanlar~~ Fr~n;ıızlara1 na aynen §'ll?lları söykrr.i>tir: 
~e~a go u çır.ıwn.m~.~ •Siz, bi.:un, uşak olarak - .ku],. 
ıfrtı<:amı.nı aunak ıçın biituı:. lanmak iste d • · \c 

Fraıı . la b 1 ;; d ıne ıgıııuz .,.r ta.kmı 
>IZ rı ır eşme.,e avet et· adanı•ara •.,~ -~ edi 

Aı ... ~.ua~a yorsun;;ız • 
nıışt.r. Bu sözler, Almanya harbi kazan: 
K:ılambiya radyosunı;n verdi· d>ğı '.akdirde sizi bekJey€n aki-

.ı metne gore, Ger.ere! Jıro nut- betin ne olal:lleceği hu~ ~ur.ıd:ı Yakında fi ihver 
ile münesebe• 

tini kts~c~k 

kıunda bilhassa şöyle derni§tir: tered<lüıde rr.ahal bırakmamak.. 
)i 1 cAlmar.yar.ın mağlup ediılece- tadır. Bu, Fransadaki Fral16ız • 
\ ğinden eminim. heni bu kat'! lar içın de böyledir .• 

kanaate sevkeden basit ·l»r sebep Bur.dan sonra Crl>nernl Jiro, 
SantLıco, 7 ( A.A.) - şııı mihver 

ile mil.na·c"eılerini kesttek ise de 
bu l~l bo halta içinde yapmByacak
tır. Bu Jıaber, iyi bir kaynaklan abt· 
mıtJtır. DaJı"Jlye nazırı M. MoraJes, 
reislcümhur M. Rlos ıı, yapmış oldu
tu uzun bir aörU me ena.<:and:ı Va.
•inaton, R.io d11 Janelro ve Buenös 
A.lrese yapmış oJdviu ~eyabaUrr halı 
kında maJUmat vennl~tır, Bununla. 
beraber razetecll•rin 10rdo.klaTJ ,:ual-
ler üzPrlne mlhve.rJe mtin•~tbf'l)Prln 

kesllmecıi proJe-1 hakkında beJanatt.a 
bulanm&ktan ~lnmiıJUr, 

vardır ki o da, Alma11ların ba· akraoasınclan bir gencin, bi.!iJv 
na 1 N<>. lu duışrr.ar. şerefırj ver- !etini mavi reuı;e lboyamtd 1 
miş olmalar!Gır. .hlrr.anl&rın a· çn Almanlar tarafından tevkii 
rıasında bulunduğum sırada .AJ,.. 
mıan kudretiı:in çClon<>i:e ibaşla.

dığmı yalur.clı;n gördüm. 1942 yı.

lına kadar Almanların muzaffer 
ola.cağını sanı~·oroum. Fakat bu 
gün aksir.e kaniim. Şimdiye k.a· 
dar 2.5 milyon Alma ~ ölm~ 
tür. :.,;ıtı.ımla beraber, tiıi salça 
bir ıyünserlik<le avutmAk iste· 

(Devamı 3 ünc'i sayfada) -·-
General Katru 
Yakında Daka• 

ra gidEcek 

Bu cephe, Mihverciler'n hayati 
e~ı>hesldir; burada sadece ye
nıl':cmek değil, mli'tlaka yen
me mecbmiyefndedirl r 

Buna muk b' e . a 11 Sovyet Rusya 
)'enm1>k değ'! ' 

k 
1 ' sadece yenilme-

me gay • • K12 t()ll() esuıı takip etmekted'r; 
1 u, Yaptığı 1aa ı ı 

cenuptak.i M'h l'l'l1Z ar 8 
. . ı ver ordularnı ye-

nebıhrse ne ala. Fakat f'krimz. 

gide:rek Ruzvelt'e 
İngil z görüşünü 

anlatacak 

japonyanın deniz ve hava kuvvet.. 
}eri her gün biraz dalı:. kudt<lten du' 
mt:lı.tedtr. Buna mukabil Amerikanın 
k11VVeti &"tinden ırune artıyor. 

Japon adalarını ha\'& bombardJ. 
manlarilc dcvamh bir surett.t- hırpa,.. 

lamaia ba3lad1fımız &"iin, tf.mdl j:ıtpo1· 

milleti itin ancak bir ihtimal sayılan 
4ey, bir haklka.' olııcakhr. 

Karadenizde feci 
bir deniz kaza 1 

mem.M:i~adelenin kesin. olacağma 
§iiphe yoktur. Airikada.ki miis· 
temle!telerimiızde yaşayan Fran.. 

Yahudiler için 
yeni bir karar 

Amsterdam 7 (A.A.) - DN,B 
İngil z radyosunun Londradan 

bildirdiğine göre, general Kat• 
ru Londraya gelmiş bulun • 
maktadır. General n burada ge
neral de Gaulle görü~eceği sını
byor. ce Rus laMruzların10 asıl . 

• ;\t h · k •· ga~e-sı. 1 \·crı atı bir ına<>-1 .. L.! 
• t k .. u.,.. 

yete ugna ma tan dyaılc yorup 
yıpratmak; onların ynpm,.ğa ha
zırlandıkları yaz taarruzu icin 
I> riktirdikkTi kuvvetleri §'~
diden ba11eooıağa mecbur et. 
nıek; ~tihver ırrdıılarını Kafkas. 
Ya, Volga ve Don bölgelerinde 
~.iitn\ün olduğu kadar ~rlye 
surerek relecek Mihver taarruzu 
:mnku daha uzaklardan lıaşlaı
ma tır. 

Sovyeı Rme b 'f L L-
lıiııde keneli .' a, ~ lttı a ........ 

• ae du§en vufe. 
1>1n son zaferi lıa k d il 
fııkat milttef· .zanma eğ ' 

ıkler ni b n k 
zanmalan i : . n u 11 8 " 

ç ll, l'llıhver ordular 
rını ~·ormak oldu· 
t .,. d' • gunu anlamış
ır. a~en llll 1943 de de y il
nıezım, hu harpte h' . d" ·r . ı se<0ne u· 
ll'n nzı ey. başarmıQ o' ·'·'--•De ~ '8CUA 'II• 

vanu 2 uci sayfada) 

bgiliz Hadciye N1121n Eden 

Anıı:nra, 7 (Radyo g:ızC'lesi) _ 

Bazı haberlere göre İr.ıgiliz Ha
riciye Nırıın Mister Antorıi E
den yalunda Aınerıkaya gidecek 

ve RP.is Rırzvelte ingl.iz görüşü
nü bÜdırccoktir, 

Dıie·r taraftan mtişt. rek dü .manın 
kudretini kınnak l('in Cine vadetti. 
fimlz malıemc yerine varaca.khr. 

&PASİFİKTE TAKIP E'ITIGl!\UZ 
GAl'~ 

Palsfikte taldp ehıjimfı raye Ja· 

Yanmayan Pi:ot 
elbisesi 

icad edildi 
Loııdra, 1 (A..A.) - Baba Ve olıd 

iki inıllla lılmyaıerlnn k~fettllı.teri 
b.ir U5UJ. u.yeıJnde yuzleroe pJk>tun 
llayatıannıu .kurlanlmaa mümkün 
olabilecek.Ur. 1\1. Potwld ve otln pi .. 
loUa.rm elblself'rlnf ve vçM.arm &OY• 
de 'Ye eida.rlarıru tutw,.maz ye yan .... , 

1 
mu hale ~tlrr.n bir SoluUoa krUltl 
•• ır.uv..rraı. olm"'lardu. 

---·----~1:11-~-~---~ 

Bir MotÖr batlı. 22 kişi 
boğuldu, 44 kişi kurtarıldı 
Me·ısiırı n ilk !ed deniz kazası, 

rr.aalesef, evvelki goce Karade
nizde vu.kua ge:n·,i:,>t'ir. Hıi<llise 

gece varısı v .. ıJı.ua geldiği için 
bu in nsta ge.-. ş !nl Y ırat aı .. 
namnıışbr. Ancak, dün akşa· 
ma bdar bazı malumat temin 
etmei: m ~mkiin olmuştur. Bur
lara nazaran had se, Kllradenıiz
de Kırabul'UJ1 .ınevkfa1Je evv•el
ki gc>ce yarısı cereyan dmiştir, 
Kazara uğrayı;p batan tekne-, 
(İhsar) m<>törüd"r. Bu mat&, 
Karı.deniz limanlanndan bl ırin. 
den limanımıza ge,Tmek üzere 
rr.~· 1clr yuk'eycrck hartkci et· 
"'lİ.ŞtlJ', 

l\fo:ör ] manımıza doğru ge
lirken gece fırtmaya tutulmuş 
ve ga];p bir ihtimalle Karaburur. 
kayalıklarına çarpıp delinerek 
su almış ve batmıştır. İlk gelen 
haberlerden ölenlerin 22 kişiye 
baliğ ~u anlaşıJmıştır, 44 
kişinin kurtanldığı haber veril
mekledir. 

Bunlar raketle kurtarılmış 
ve K..ra.caköye çıkanlmıştır. Ka· 
:z:azed~ imdadına yetişmek 
üzere Kızılay lr.ı.gün Jı5dise ma
halline yaTdıın ckipi g6ndere -
Cf'ktir. T~min edılen vasrtalar
Ja 1ıaza::edclcrin bu.gim şehrimi· 
ze g<:ti c1ilmesine çalışılmaktadır. 1 

---aı---

Frans. da yahudi 
SE r hüviyet cüz• 
danlarına dam• 
ga vurc!urscak 
Vichy, 7 (A.A.) - Polis mü-

dürlüğünden Ofi aj•mı vasıtası 
ile neşrettiği bir tebllğe göre, 
Fransada buhınan bütün yahı>
c!.ler hüviyet cüozdanlarına ve 
yiyec~k karnelerir.e •yıılhııdi> 
damgası vun:lurmak mecburiye
tindedirler. Bu iş için yahudile
re 12 Soıık.anuna .kadar müllılet 
verilmiştir. Bu emre nayet ııtı

miyen!er ağır cezalara çarpıla.. 

c 1-tı•. Bu hükümden hiçbir ya· 
hudi istisna ed:Jmiyecektir. 

Londn 7 (A.A.) - Daily 
Sket<:h gazetesinin bu SJbah ,·•z
dığına göre, sav.aşan Frar.s~~ıı 
Yakın Şark yüksek komise1'i ge
neral Katru yakında Dak:ıra gi• 
decektir. 

Yeni Bombalar 
• 

lngilizler frenli 
otomati.t 

t oml>a ye p ta.ar 
IAndr&, 1 (A..A.) - İncili• bomba 

11ç.altlan '1mdl, yaptıkları akınlarda 

cparqütcU. diye anılan bombalar 

ı 
kullanmaktadır. 1000 kllolıtk elan bıt 
boınba~arda otomat.ik faıerJer buJua 
uıakladır, 



, 
SULTAN REŞAT 

VB 

ı ·tTiHATCILAR 

; Günün için.den.· .. ~ 
Milli inkilahımız ticaret ve 
iş alanınada hakim oluyor 

8 IKINCIKAMUN 043 

f oıs llotinAA 

j \1t.zao: ~lYA ŞAKld No. 105 1 

SEHiR 
iOavaları Yamııı HAYRI MUHIDnlr 

Memurlara 
yiyecek· 

tevziatı 
İngiltere ile 
İspanya •• 

Ali Knaa& Stıft"'41' 

• •• 
Sultan Reşa<l, keııdisuıe k&şı 

• 

Hastahanelerin 
Tahsisatı 

YurdumU2Xiakl azınlık. ıı.rasın- J 
da da bir kısım insani ar var ki • bun! ar soysuzlaşın>ş o~ma.nlı ru~ 

kaç k>ereler acı acı şikayetler et· 
tik. Ve görüldü ki bu ruh, ilk 
kelepir ve yağm3'Cılık fırsatında, 
milli piyasa ve ticaret dünyamız-

Sul!an R~t, bura.da e.ralıoaı
dau ınclJ, Marmara ve boğaa D"

z: r o la.o. b.u J<w;; Wt sa.r a.y ın sa lo
.ı! una ı;irdi~ F a.1<at, çetıresindec 
Ç ,. ,ıu;ur bir SW'fette öbclliydi ıld 
kf,wJL;ine karşı g'V'>terilmif olan 
ka) .ı,;.wı.J;ıtaı.ı dıı~yı ço& müot~~ 
essıl'<l. 

Fakat, kiı.\uk yaşmdanberi 
hissıy tlm n..anaretle saklaını~·a 
aqmış olah Sı.t.•d!l R~aci, har 
lınie'.l memnun ve mütcbes;im 
gürü~, çaıµbuk taıaf.arJar 
!..~""- a.r.. a1 ıtıı.1ıo>ı,> 1~ hert:ef.e ~ 
şı md.ızul ıltı.ta;dar gijstcriyor -
du", 

gıös'..erilen bu Jtayıtsııı:lığ lıazme.. 
<Xmeıü Fakat, şikiıyet et.mi.ye de 
cesaret göstermedi. Çıi.nloü, ş;.. 
kıiyet ~deoek olursa 1ttıhaıtçı:lar 
kend;sıni göi;teri{e h..,.,1?$ et
mekle iotlıam e!.ınclc.ri muirte -
meo'll Bu da, hem İttiıhatçılann 
ve ıeın de nal.kın g.J.ııindeıo düş 

nıe;'1ıe ısebbe: ıct vorcc«kti. 

Tahs~sat yoklu• · 
ğuna çare 

bulunmalıdır 

hunun en kötü t.erekesidir. Bun
lar azınlık i'Çindo azınlıktır ki 
hal\1 Türk ruhile barışamazlar. 

Nitelöm varlık vengis-~n sonra 
bu makuledeki yeıı.i bir ciiret çır· 
pınması nefretini verecek bir be
lirtı halinde, evlerinde ve işleıi.n
dek' müstahdemlerin yalnız Türk 
olanlarına yol vermek g;bi nü· 
maN!ere kalkıştıkları kulağımıza 
çalınmkatadir. 

da görülmemiş ;ğrençlikıe bir 
anarşı koıpardı. Yalnız milli vic· 
dan değil, insanlık vicdanı dahi 
bu mem1ekette sanki yalnız ka
zanç için doğmuşlar gibi yalnız 
paranın vatandaşı olan bu gözü 
kararmışların ayaklan altında SÜ-

Bit küçülk ve tenha saray, ya. 
\ .ış ) &V~ a1~bs.ı1<.1aşmıyı:ı baş 

ln .ıı.ı.ş.ı.ı. Lteıcı.ııcr ar~srrı.da, velı
E.. ,{ı V a...&~.ın cıcııdı ile şehza<ie
lt.:r~"'""'ll !>aıar,c.dwn ve l\ıteciCl efen 
i:.r:e, Htı:.at ve 1ernk.ki Cemio
) - ..ı :ncrsezı wnumi ıne mensup 
ba...-ı lrunsıeler de vııı:cL. Ayni za
ma'la:t, yirmi no!er<len mıkek
kep l.ıi• llİl\"llri mUifrax-si de ge
lerdk ~aroyın .karşısına sıralan· 
Jfl 1 tı.. 

H11t-bwıc. .kendisini, scııelerdL"a 
beri l:.uytjk bir sabı.r ve siııkü· 
netle, anıcak bugı.ın.leri bekletiliş 
ti, (Sıltar..at) demok, biç şüpht>
;,•~ kı mwhıteıem görünmek ve 
herkesin g(ıııcrini ıkaınaştıran 

bir ~ck:ılde yçır.wk demekıli. 
Va.ua Sultan Reşad, siiküt 

ettL Fakat ikı gün sonra, baş 
matıc< rlııci LıHfi Semavi bey1 
ziym:t etmek wçin Dolmwbah
';C SJıayıına geler. Talat bey, 
'iyni za.msııda ewapçıbaşı &ibit 
beyin odasına davtt cdHdL 

Son günlerde dok.torlardan 
ve h.>ııta 1ard•n işiti.oen siız

leri hulasa edersek~ hükme va
rabiliirz: 

Belediye hastaneleri tahs\sat 
yokluğu yüzü'l)deıı çok müş;kül 
durwndadır. Bunun zararları her 
gün kendini göstermektedir. Ev· 
velce mevcut olan cyatak yoklu
ğu. detdıne şimdi daha mühim 
olan .tahsisat yok• tuğunu da 
ilave etmek li\z•mdır. 

Ez:ı.ıı v.a.kt.i yı;ı.l;,a}r..oo, padi.şa

huı ı,Klı.ş aıayı l<'Ş.:1"riıtil ettı. Fa-· 
kat l.ııı nı.ay ın "'t"a m.ıVC'U<lu, 
pa.Ji1 uım o<.rya"m bınoaşı Rem 
zı bey lo ikci ) avui oınn &.dettin 
ve RıC.:t bey ıeraen ve lbı.r de ı 
yirmı ;nelerl.ik suvari ınUfreıııe- • 
6-rAu:.ı iDare~tı. 

Ç..ı.t nazik ve terbiyeli bir 
1 

zat olan Siibit h<"y, Tal.it beyi 
büyıJ.k bir nezaket ve ihtiramla 
karJıı:ıdı.. Bır çok iluot ve ik· 
ramdJn oon.ra, meseleyi şöyle
ce açtı: 

- fwn mar.asıyle (Me1ı>k fıas. 
let) o:mı. zatı şahanen.ın, her 
türlü gıöserşoten olu.t'iyen ictiınQp 
bujyud.--u.kları, malumu d..vleti· 
nizı.iir., Aıteak ı;u vır ki, makam
larının <hemınıyet h' şerefi de 
takdir eailmdidir. Her ıtıakle 1 
kıl~ •ılayı merashımc Iiizum~ 

Öğreniyoruz k', daire ve mü
esı:cseler Şehir Meclisinni şubat 
devresi.ne yetiştirmek ıçin bütçe
lerini hazırlamakta ve Da mi En· 
ci1mene vermektedirler. Belediye 

de biitiın geliırlerıni bes•p ederek 
hazırlanmakta olan bütçelerde 
azami tasJrrıtfa dikkat edilmesi
ni tavsiye etmekte ve tetk kleri
ne bu yönden veche verınekl'C
dir. 

G.u,'tclor, o gieı pl!ldçahın A· 
y ><> , " c..amlsm~ SCJamuk ede
coı;ı ı ) aznu~lu 'ı, Aya.sotya ca· 
mısı k, 'Iop4pı sarayını..1 (Babı 
Hu .11yunı de-!' .lan ıkap!sı ıır ... 
~ ıi<i kuçul!. lll<'ydar.a bir 
La) _, ~ıalk t<-pl:ınımştı. 
Taın ezan okıu.ıı.;:keıı, Suitan 

Rc,aaı:ı satbıı.ıt arabası, ı;arııyın 
biı ""' k.apt.Saı .. ar. çı.kara'k ,\:;;a
oo!ya ca.ınisınııı (Hiınkiı.r mah
fo.ıJ i:apsınm ôrüne )ıan<.Ş'tı. Bu, 1 
k sa mcı.ıııfeye, bir ıııra a! kt>r di-
2'1'.mt;k ı:.ultan Reşad, bw.ların 1 
onıin•Jen lleSSı:ı.ce geçti. Bu Sll'a· 1 
cia lı.ılk aras:maan karm~ kan • 
ş ~bir alkış sada.>ı yüksf;'. , Hem 
radi}:C,ta ve hem de halkta, 
g "i' 1:.ır Ureddiıt \u.rdı, Adeta 
bu tc r.\a•tan giz'li bir e:ıd.işe ve 
ha) .·.,t duy<!ukl.arııu ifade eden 
bir vazıyet!<- güriınl\)'orlardı. 

Padiş:>hlann cam!;·c gırmele
ri.nc -r.alısı.zs olan 00 i<opı; tam 
310 S•nesinacnberi, ilk defa oda
.rı;·:C ..çiJi::ı.xırdu. Bu kapidan en 
~ •n defa olarak o seoo Sultan 
H1:n\<l t*nıişti, Hafiye ju.rnııl
laciı Jı: turıiı evhgmfara .kapılan 
bu hJkiimdar, o tarihten sonra 
br lıf.\:ı Ayarofya c~inc a
~.;ı.k t-~tmadığı için, o giınden 
bt: ':·e kadE.r bu luıpı cia kapa
lı kalın Hür.kar mahfelinin 
!ıC"ı tarı:ifı önimcı!denıınişti, 

l:ıtto, tam Cl\u:z ~ne sonra, bu 
kapı açdıyor ve buradar:, o ev· 
oo'!ılı hul·dirnd.ann g1alcli geçi
l .- i•J. Fc.kat .asırlardanıheri 03-
manlı h<ükümdarlarının her cu
ıra JLİr"ü pok par1ak bır surette 
rıcra ettikleri (seLimhk) t!'crasi
ınr.daoı, b)ç bir eseı:- görfuııııiyor· 
du., .. 

kıaılar dlırnım.iyet verile::eğiıııi ti
rit ederim, 

Ta'.at hPy, ~srnpçı hı:ş. Sabit 
beyııı ne Jemrı< ıslediğ 'nı derhal 

• anlıı·ıı, Mutadı cd:rn ııude tavır 
ile; 

- Zatı şahane, bizim hüküm~ 
da.nmızdır, Bil onun muıhte. 
şe mgörünmesıni io;t.emez miyiz? 
Siz, ı; C'!:en ~ wruı ıı Utııkii C.'U:ı:na ss
limlrğna ba.kmayıIL Malüm ya, 
daha İstanbul mürtroilenien kB. 
mileıı te:ı:nizkr..ınedL Kala.balık . 
tan, iw~lanmryoruz. Onun W;in 
selamlık merasimini haiif tertip 
~i.firmek stedik • 

Diye mukabele etti. 
(Devamı var) 

Mü.temadi yen durmadan· din· . 
lenmeden belediyeye gelir kay
nağı arayan Val:nin bilhassa bu 
yıl bütçelerde azami tasarrufu 
temine çaııışma,;ı gayet lıa.klı ve 
yerinded "'·Fakat hastaneler büt
çesinde bu tasarruf tit.izliğ;nin 
bazı fena neticeler doğuracağını 
hesap etmek zarureti vardır fik· 
rindcyiz. Zira ikide b'ı:- bütçede 
münakale yapılacağına hastane· 

!er bü1ıÇe~ini genişçe tutmak, psl
J.rolojik ve ekonomik esbepler 
yüzünden artın hastalık ve yara· 
lama vıı.kalarınm çoğaldığı şu za
man<!• yerinde bir tedbir olarak 
mütalaa olunabil'r. 

Gıdı. maddelerinin. kÖmür ve 
odunun, sıhhi malzemenin, ilaç 
ve benzerlerinin pahalılaştığını 

gözde!l uzak tutmadın hastane 
1 ı·P !' · 1-' \ ~1 ~· r.~ ı binı;elerini hiç o'm•zsa geçen yı· 
'"· ------------ ( lın iki mı.si• masrafla hazırlamak * Nişant~ında Vali konağı 
caddc:s:ndc 89 nuttıarada kömür· 
cii.ük yapan Yorgo ve Petiko 
noksan ve pahalı k.ömiır ı;at:ığın
d•n Milli Korur.ma mahkeme6ine 
veri im şt:r. * Dün sabah sa•t il i on beş 
geçe Üsk;üdarda Uncı:Jl!' cadde- ' 
sınde 2/2 numaralı Osmanın hır
davatçı dükkıiinından bir yangın 
çı.kmış ve iızoriııd k• d•şçf mua· 
yenehanesirıı de yaktıktan sonra 
söndürülmüştür. • * Yan v•lisi Di!aver Argun 
dün ı;ehdmlze gclm ·ştir. 
+ Son bir l'ne zarfında tebrlmJz. 

den yapılan F. O. B. İ>lanbul Lluııca.t 
t.utan 125 mil:ron llr.ıdtr. E\."VtNü &eo 

ne bu rakam 7S milyon Ura ldl. 

çok isabetli olacaktır. 
Şeh!r halkının sıhhati ve Ana· 

dohı<lan gelen yoksul vatandaş
ların teda\lisİ için bu l:.zı.mdır 
da ... 

SEHIRLİ 

4 kumarbaz yakalandı 

Zabıta memurları Çemberlitaş
ta kumar oynatılan bır kahveyi 
blsmışla,dır. Bu kahve Çcmber
litaşhkl 2ll numaralı ka'hvedi.r. 

Burad1 4 kişi kumar oynarken 
suç üstünde yakalanmışlardır. 
Kahve mühürlenmiş kahveci ve 
kumarbnzlar adl'yeyc verilmiştir. 
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A r~sto• ıw U1B- - Muammer ALATOIC --- ---
S 0 bastiyen bu emir üzer'ne öne 

geçti. Sof.ınm ~lektriğini yaktı. 
M~rdivcni lı>di ve tunç kapıoı.n 

önünde durdu. 
İki po:is memımı da arkasın

dan g!d;yor'.arclı. 
SebaSt'ycn yavaşça kapıyı aç· 

tı: 

- Buyunın, buvurun! dedi~ 
Kıpmın arlcasmda ve biraz ile

rh.lei<ı kılın perdeyi de açtı. Lam· 
ha.arı yııoktı. İlci polis m<·muru 
sck:'Z kö;e'i ~ bir saloııwı 
içine gird.ler. 

D •\'arlar aynalarla k•plı 'dl Par 
lre <1cktrik ı•ık'.a,mı aksettırecek 
d.-rerede parlaktı. 

M.ısal..ınn yaınında apajurlu kÜ· 
çü.k l5mb•lar vardı. 
Bazı b>şelecde sediri~, hattt 

uzanaoeak yataklar vardı. Bol bo? 
da v•stıklar ... 

Masaların üz.cr'J11de boş yas
trkhr ve sigan tablahrı d• göze 
çarpıyordu . 

Fak>t içedde &ba.st.iyeQia da-

vetli ahbaplarından bir tek ki.şi 

yoktu. 
Drus ki!l'seyi görmeyince biT 

az dııraklıdı.: 
S.basti.yen giılüm.>ıyerek dedi 

kl: 
- Siz bcn•m SÖ7Jlerime İnan• 

roadımz. Ş'lndi !rendi gözlerini· 
ze m ... nınız. 

Müfettiş yıınmdaki m"mura 
emretti: 

- Yanınıza iki ki<i al:nız. E
vin bü~ün üst katlarındaki oda
ları •ray•nız. Çatı kısmın! da u
nutmayıuız. Ahbaplar her halde 
evin b'r tarafında saklandılar. 

Emir alan memur sı.ı:ratl<: dt
şarıya çıhırken, müfettiş Dnıs 
parlak parkenin üzer,aden yürü
yettk masalan rnuaytnl! etti. Sa
lona mikavir kÜıçük odaları göz· 
den ı:eçirdi. 

MJ.>alardan birinin üzerinde 
bulıınan bir sigara t.ıblası dikka· 
tini çektı. Eğilerek baktı. Tabla
da bıraklllnıa bir sigar. Mla ya-

nıyoı-, mavim.si, belirsiz 
man çıkarıyordu. 

S'.lrdu: 

bir du· 

- Sizin ahbaplarınıi giodeli ne 
k:.<lar ı>man olmuştu? 

- Ne zaman teşrif edeceğinizi 
-al{ 3U!S>&n•s !!l;).(ıuas 'W!PA.'.ıs[!q 

s:ıp ederdim. En son arkadaşım 
gideli takriben yarım saat olu -
yor. 

- Yar•m sr.at ha! Vay! Sizden 
b'~ şey d•lıa sorırak iste.rim. 
Çal'Şamb• gecesı Kovent tiyatro
sunda beraber daııı.ettığiniz genç 
kız neroede? 

- Ah, Mis Sıanhop'tan mı balı. 
s!'<;liyorSunuz? O burada değil! 
istiyorsunuz ondan? 

- Belki de, billy-orsı.muz, o
pera gecesinde Mis Elen kısa b T 
zaman ortadan kaybolmuştu. . 

- Pek iyi halırhmıyorum. 

peki, onun kısa bir zaman kaybo
luşu çok: mu ehemmiyetli ;cti? 

(Devamı var) ,• 

• 

B.ı Osmanlı azrnlığı rtAıuııun 

Türkiye cümhuriyeti azınlığı rıı· 

hunu, kirletmek lçiıı soıı bir lruıı
dançılığı ol'abilir. 

Yalnız mazinin bu p's ıektük 
artığı değil, bu vatanda· h~rkes 
bilmelidir ve göreceklerdir ki Türk 
ruhu, o bütün dünyaya darbıme· 
sel olmuş saf vo üstün ırk ruhu, 
ımEmleketin blitün b1yat alanları
nı. ergeç. fakat ş:ışmazcasına ha· 
itim olıııcaktır. 

Piyasa ve ticaret hayatun•zda 
hala buğuntucu, soysuz ve mirli 
vicdansız Osmanlı ruhunun ha-
k rn old'uğıındın bu sütunlarda 

. rünüp durdu. 
Yine hu sütunlarda ticaret ka

nunlar'lltzın eksik oldukları, an· 
şı\dığını, t ra-ret hayatımızda da 
en büyük toptanc•mızdrn en kü
çük esnafunızı kadar milli vicda
nın ve Türk ruhumın hak>m kı· 
lınması gcrckt;ı1ini nr1.ı=ttik. 

Bugün BüyUk meclisi!Thzde 
piyasa ve t;caret a~mim•zi disip
l'n altll'a alocak yeni mılli tica
ret teşkilatı müzakere edilirken 
büyük muratalrımızdan birini gör. 
müş oluyoruz. 

Bu yurtta da, büıüıı dünya 
yurtlar:ııda oldııoğu g"bi, mi\li vic
dan dışınd• ne tek bir müessese, 
ne tek bir şahıs nefes alamıya· 
caktır, 
11~~~~~~~-

Ekmek kartları Bu yılın harp ha

vı:ay et bu hususta 
bir tebliit neşretti 

Bir ın.ım memurları.. ai'Jr lfçlltt 
da.irelf'lrindea ve mü.~lerlnd.cn ve 
bi:r kcn.m ba.rlun da ka&a bUrolann
dan alm11 oldukları ekmek kartıa.ruu 
elan lkameı«:ıhl<trllldakl blrııı.ıere 

k:aydettirmem&.:lerdır. Kayıt ouıame· 

le&inl yap1Um.1Yanbrın derhal ha\k 
daj'ıtma b•rltklerindek:l cetv.ıllero 

kart nu:marala.rıru kayıt ve a:rn.l z&. 

mandıo birlik kütük def'<'rlnıi<'lı.I ı.. .. 
7ıLlanna işaret eWnnelerl 1;&.undır, 

2 - sabit cellrlllet"o alt her mYl 
tenlat ana kanıderlo 1apıla.eaim

dan buııtardan &)'rıea niifuıı büviJtt 
ciisdanl a.ranmıyacaoktu. ncak ana kar 
..-ı """' olan ...ı.ıı ıeı:rıı .-1w 
la mem.arlarm ve beııllemeie mecıb• 
ol.4tdllıuı allMI flfradmm ...,._ ._ttvt. 
1eı oiiZılaıılanna bir clefaya ma!ısaa 

ol=ık U.ere ol<onakh •• bari2 "'kil· 
de .. bil ıel'rll oldulı:W't da"1'r:lorlD<>e 
7uılıp tarlb atılaral< rMmi mlilıılr 
ve ımaa ile ıascllt edilecektir. 

3 - Birinci vr ikinci ma.ddelerd~kl 
busuflatı Y•P~tnna.yanlar önüınüzdekl 

&evli.attan letifade edemiyece'klerdlr." 
4 - Taşrada bulu.nan subay ve me 1 

m.urta.rın İa.rbulda bulan:!.n ailele- ı 
ıı.-rnden. henib v~alannı ı-etlnnL 
y~nt~rr a~m on beş.nd~n sonra. mu. 
l·ak:kat kart. vrri1miyt"e,)ı.."1.lr. 

5 - na ftlbllt resmi daire ve mil
~f'1f'1' fçln a7nı tamanda tamlm 
ma.hi~rlindf"dlr. 

Erbaalı/ara -Ba'kevl rl yar 
topı~yacak 

ım 

Erbaa ve c·varındoki zelzele fe
laketzede' ,,rine yardım için Hal
kevi ve halk odaları birer komite 
seçecek ve bugünlerde faaHyete 
geçecektir, 

Bu 'komiteler civardaki hami· 
yetli ve hayırsever yurtt~ların 
m•dd! yardımlarını rica edecek
lerdir. Toplan•cak para vilayet 
parıl merkezindeki komiteye ve
rilecek ve zelzele mıntakasuıa 

göndrilmesi istenecektir. 
Partide bu hususta bir toplan· 

tı yapılmış ve geerkli kararlar a· 
ltıı.mıştır. 

Altın ııı·atıarı 
Dün bir Reş&d'ye altının fiya· 

tı 31.20 lira, 24 ayar kü~e altının 
bir gr•m fiyatı 404 ku·ruştu. 

Eroinciler ve bir kahveci 
yakalandı 

Unkapanınd> Zeyrek caclde:;in· 
de k&hveci lsmailin k:ı.lıvesiııe 
eroin mıipteLalarrnın toplandığı 

haber aiıomış, burada z'bıtaca 
vapılan bir araşt" ma neticesınde 
Halil, Cemal ve Hasan adlarında 
üç ki)in:n üzeri-erinde erojn ve 
esrar bulunmustur. 

Kıhvec' İ•mailin çekmecesi a
raştırılm>ş, 2 bıçakla tabanca hu· 
lun"r•k müsadere olunmuştur. 

Kahveci ve yakalanan eroin 
tiryakiler) dün sabah asliye 5 in
ci ceza rr.liddeiumumiliJıine vo
rilm~lerdir. 

reketlerine dair 
(Baş taran 1 inci sayfada) 

Mihver ise, ded"ğimiz gibi, 1943· 
de .ıoğuda yalnız dayanmak 
değil, yenmek de zorundadır. 
Aksi tak .rde harbi kaybebne· 
ğc nıahkfımdur, 

2 - Akdeıııiz cephesi , 
Bu cephe 1912 de orta doi,'11 

cephesi ıdi; şimd~ Şimali Afri. 
ka ve daha doğrusu Ak.deniz 
cephesi olmuştur. Burada, 1942 
birine teşriniııe kada• durum, 
Mihverin lehinde idt l"akat 
şi=li iş dt:ğ ~mşitir. isken.der;.. 
ye kaınlarınd.ak.i muharebe 
'fiahlusgup ve Twnıs kapıları· 
na iat kal etmişti... 

Burada Mihverin pyes', 'Trıı.h 
lnsgarp • Tunus bölgesinde da· 
yanmak vo Şimali Afrıkaıılan a
tılmumaktır. Müttefikler ise, 
bunılan evvelki b"'t y"zımnda 
·ı1a iz.ıh eti ğimiz gibi, yaza ka· 
dar Afrikadaıı Mih,•er kuvvet.. 
]erini atmak ve on-ılan sonra, 
Ege ndalnrina, &!kanlara kar· 
şi yeni hareketlerde bulunmak 
i•tiyecektir. 

l\lü ;tefiklcr, Ş "mali Airi.Jaı. 

dan Milıvercileri k•wmıığa mu· 
vaffa:O o.lduklan faldirdc, Av· 
rupa har binj idare eden Alman 
başirnmandaıılıf:"ı, Bııll.anlar · 
dan cenubi Fransaya kadar u· 
zanan gen ş •ahada heı•hangi b"T 
tı>arrıı'u ve çıkarmnyı karşıla -
mağa hazır ihtiyaılar bııhınılıır
mak zorunda l;a lacak1 ı r. -:\-Iiiı·ıeriıı, Akdcnizin A ·ıupa 
kıyılarıoda, her tnrafta, bir ç1• 

kannııyı önleyecek kadar knv· 
vet iıuluııdumıa<na imkan yok
tur; 'akat bunlar, b".ı•k.aç grup 
halinde, çıkarma yapıl.nası muh 
temel bölgelere hemen yd şl'>-

:rilebilecek surette terıtiı:len<>
ceklerdir. Bir çıkal'ltta te,cbbü
sü sczildiğ ı evya başhıılığı za. 
man, bu lh•iyatlar, müı>ıkün o
lan siir'atle oraya gönder"lecek· 
:lerdir , 

' 
Şimdilik, Mihveri<n elinde, Se

linı.kten lspaııya huda.duna ka
da• uzanan gen~ oahadn, bü
tün Bulgar ordu.su, Maear ve t. 
talynn ordwarmm harbe gir
mem' ş kısımları ile Alman odru. 
sunun bu bölgelerdeki b "o•likler! 
vardır. Bunlar bir çıkarmayı 
karşıhyabilirler. Fa.kat M:hver 
o•~uları Şima·li Afrr1cadaa çe!<l
mek mecburiyetinde kaldıl<ıları 

yahut da orada imha ed>!dildt>
ri , . ., bö,,·lece Akd i>. cephesi· 
ne Miittcfl:ler hıikim nldııkla
rı tftkdirde, Almcnya ve ortak· 
!arı için. en fona ,er, hoı cephe
ye ayirınak mecburiyetinde ka· 
lac~kları 'htiyatları, yazın Sov
~·et Rıts~·aya kar~( yapmıı;!ı dil· 
sündUklooini ıtahm"ıı1 rttoiğiın."z 
hüviik taanuzda kullanamama
larıd.,.. Böyle olunca Kızılordu. 
ya kar~ı. geçen ;. illarda ~lduğtı 
kaı'ar, bü\"lik kuvvotlerlt· ta
a~rouz edeıni~"ereloleri tabudi>.-. 

~atı, den 'z \'I> Pa fik cephe. 
ler ne ait tahminleri ayrı bir YB· 
zıya bırakıyoruz. 

ABiDiN DAVER 

---•ı---
Bn ayın 15 tnden ıu. 1 ngilteren~ Madı6ıddeki elçi· 

si Sir Samoel Uor, bitaraf 
İspanyanın paytalıtında aylar· 
danberi büyük bir laalıyet gös
term,.ktedit Ş mdi İspanya ir 
!eri ~ .. ha-ıi>in gene birinci dere. 
cedeki siyasi meseleler sıf36ına 
&U'diği cihete! Sir Samoel'"n ıM
sııisl. ı>e netiee verdiği düuya 
matbı?atını en ziyade meşgul o
dec .. k l>ahblerd('Ondir, 

baren lıooperat 1 ta • 
ra lın dan yapıla c;Jc 

Vil1ıyet memurlar kooperatifi 
mahallelerde bazı bakkalları ko
operatif şubesi haline getirm~ği 
kararlaştırm>ştır. 

BU' mevzu üZı:rinde yapılan tet
kikler neticelenmşitir. Koopera
U, ortaklarına birer karne dağı· 
tacaktır. Bu karnelerde mırhtelif 
kareler olacak ve yapılacak her 
dağıtm•da bunlardan birisi iptal 
edilecektir. Te•zı edilecek gıda 
maddelerı şunlardır: Pıüa.tes, 

merc!ını~\c. yağ, fnsu!) e ve nohut· 
tur. 

Tevziata 15 ikincıkiuundan 
sonra başlanacakur. 

Yeni bir koopjratif 
-------

Btlçftk ısırallırı 
tewz1at yapıl4calı 
Şehriro'zdeki muhtelif sanat 

ve meslek erbabının muhtaç bu
lunduğu ham, mamul ve yarıma· 
mu! maddeleri temin ve cü:ııi bir 
karla tevzi etmek üzere bir cKÜ· 
çük esnaf ve sanatkarlar koope· 
ra.tiii. kurulması kara.rl~lırıl· 

mı-ştır. 

Nizamnamesi Ankaradan tas· 
dik edilerek gönderilen bu koope
tifin merkez şimd.lik Cağaloğ· 

!undaki Esnaf cemiyetleri bina• 
sında bulunac•k ve önümüzdekı 
haJ'ta iç€risinde faaliyete geçe
cektir, 

Cinayet mi? -Klprl altından bir 
ceıed cıkarlldı 
Müddeiumuımilik ve zabıta 

esrar:.ı bir ölüm hıôd~sesl etrafın· 
da ehemmiyetle tahkikata başl&
roış bulunmaktadırlar. Hadise şu
dur: 

Polis devriyeleri geçen gece 
köprünün altında dolaş•Tlar.ken. 
birdenbire burunlarına fena bir 
kıoku ge'.mıştir. Polis memurla· 
n kokı.ııııuıı ge:diği yer• araştı .... 
m'<ğ" baslamışlar ve köprü alıın
daki dubalara atlamışlardır. Bir 
az sonra kokunun yerini bu!muş
lardır. Polisler, tefessüh ctmi.ş, 

b1şında.kl etler tam:rmıle kop· 
mc~ bir cesetle karşılajllllı;ılar

dır. 
Zabıta vaka etrafmda derhal 

iCJD eden tedb -rlcı i aldırarak ce
sedi buradan çıkartmıştır, Bu
nun üzt.r r: ~(.: hüvıyctıni teshil 
edecek hiçbir vr ika zuhur e.t
memi~t:r. Ceset morga kaldı~ıl
mış ve çeset sahibinin bi,r cina· 
yete kurban gitmiş olması i.lııi· 
mali etrof:nda ehemm yelle toh· 
kika.ta başlanmıştır. 

Arıslklopeclt: 

Dekar L"manı 

Her iki muharip taraf ispan· 
ya tahtında uzwı zamandan.. 
beri bl"l'ibiriyle siyasi sahada 
rnücaJele edip dıırınakta.dır. Bu 
mücadelenin şimdiye kadaı> ge
çırdi,ii safhaları lakip <-imek a:ıı 
meraklı değildir. Harp bittik
ten sonra buna daıir deha da 
mer:ıklı rnalüıııat nqredJeceği 
9imdiılen söylencb lir • lspanya
lllll bn harple bitaraf kalnuya· 
cağı b;r zamanlaıı pek. ziyade ba
hi o;mevzuu olmuştu. Öyle nazilı; 
sıralarda nerede ise İspanyanın 
M'ıhver tarafına geçerek lır,:ı"loıo 
re ıılcyhine harbe g>l'Cceğl bile 
ileri 5ürülüyordu. Şimd ki İspa.ıı 
yada l\1ihver tarırfıarları her ne 
kadar çoksa da d<-vletin başın· 
dakiler en kestirme yol olanık 
sonııııa kadar biıaral kalmayı te.r 
eih elm ışler, bıı v1121İyeti muha· 
faza •çin de icap ettiği kadar 
kuvv.,tli bulunmak üzere lazım 
gelen tedb:rierini almışlardır. 

Öyle naı.ik. safhalarda Sir Sa
moel Horwı Maıirlde gittiği 

zaına.ılar bpaııyanın alııcagı 
lı.al'i vaziyet lıenıız belli olma• 
~iL İngiltere aleyhiııe hare
kete geçilıne>i iht ımallcrinin çok 
olduğu telw<11r edilen o &ırawda 
bir lngJiz diplomatı için ne 
yolda gayreı '8rfoderck bu gi· 
lıi i.htımallcri.n önünü almak la· 
zım 1;eleceği ispanya işlerini ıı• 
zun zaıuandaııberi ıakip etmış «>" 

lanlarca meralı.la soı'l!ŞturııJdu. 
Çok geçmeden larkedildi ki artık 
İspanyanın İngiltere aleyhıiııe 
harbe girmesi ibtimailerinden 
halued.ilıneaıeğe bBflandı. Bu 
i11< netice idi. Fakat söylemeğe 
Jüzu.,. yok ki bu kadarı Uli gö
riilmem "ştir. Y alruz lspllftyanm 
İngiltere aleyhine harbe ginne
shıin yakın oHuğundan Hkk 
bııhsedilmcz olması yetmiyordu. 
Hatıra gelen daha başka ihtimal• 
lcrin de ortadan kaUurıası liw.m· 
dı. 

Bilakis Mihver lehine olaıoak 
harbe girmek için İspanyada 
kuvv~-tli cereyanlar vardı. Son
ra gitg de anlaşıldı ki lngilte
re · ispanya ınünasebetleri bu· 
günkü vaziyet.in mü•aaJe ettiği 
kadar tabü 'ekle g"rmiş ve 
dostça bir mahiyN almı}lır. 

Bııadan iki buçuk seııe e\vel 
İspanyanin devlet re· ·i General 
Franko i;e l.ıgıliz elç si S r Sa
moel Hor görliştükleri •·akit or
tada ôönen rivayetler ~öyle itli• 

Be•l" nden Ma.dride tı: lefu e<l "• 
lir l"dilmez lspanyaı!a İngiUcre 
aleyhine harbe girmekte geeik
miJ"C~ktir. • 

Bu kab ·1 rivayetler d•>nerkcn 
İspamyo&lann ınilıt duYtfllla.nna 
pek de roayeı gö•ter lmemişlir. 
Halbuki İspenyollann ııırııt:mda· 
İngiltere aleyh.inde harbe giıım& 
ği :ı;tcyenler, esk' ispanya im
paratorJuiuna 1ıurmatı dil4ü • 

General Jiro evvefıd gün D•· 
kara gitmiş ve orada umumi va· 
l' Boisson ile temaslara geçmiş· 
tir. 

Da.kar, Afrikanın en mühim 
limanlarından birisidir. Cenu'P At· 
!antik denizi üzerinde cDöner 

•plaka. adı verilen Dakar limanı 
son cöhan harb·~denberi çok mü
him roller oynamıştır. • 

, aenler ve Cebel&Marılu almağı 
tasavvur edenieT ne kadar çok 
olur•a olrnn hariçten geluek bir 
İşare':k İııpanya kendi mukad. 
deratını yalı~ncılRTı anu.su~a 
bağ-layacağına, daha geçen da
lı 'ıt 'ıa·rpte ·l/'Ö'<larım'ştir. Şimdi 
de kendi harekatına loend.i ha
kim kalmak btlyor, 

1842 de Avrupalı misyonerler 
şimdiki Dakarda yerleştiler. Fran· 
sa da 1858 de Dakarı elme aldı. 
İlk dalga kıran 1862 de yapıldı. 
Üç yıl sonra büyük bi·r dalga kı
ran daha inşa edildi ve bu su.ret
le hman orıaya çıktı. 

1898 de bir gem! tersanesi vü· 
cude getirildi. Y uvsş yavaş bu 
limana harp ve ticaret gemUeri 
gmneğe başladılar. 

Dakara 1898 denberi önemıoi 
a. tıran tesisat yıp~lm.ıştı. Şımdi 
bu Umanı ha\•acılık lımaıu hıline 
de geldı. Burası Atlanıık üzerin· 
den uçan uçakların durak yeri
lir. 1000 ve 1300 rr.•tre uzunlu- ı 
ğunda asfalttan yapılmıs iki UC\li 

1Pıst- vardır. 

~::..:;..--~- --
Von Papen 

Ankaraya gitfl 
Şebr!m zde bulunmakta olan 

A!.nıanyanın Türk.iye Büyıik El
çisi Von Papen dün akşamki eks
prsle Anknraya hareket cımıştır. 

Kadıköy Halkevi 

15 şubatta Halkıvlerinin ıı.çıl

rnı 'lldcinümü büyük törenlerle 
kutlanacakt•r. 

Bu münasebetle r.ebrim;zde ba· 
zı hllk odaları ve Halkevi bina• 
!arı acılaoeaktır. Bu aradıt Kadı· 
köv Haikev' H-in yıllardanbcri 
hazırlanan Halkevi binası da açı
lacaktır. 



slar Rostofa doğru 
iki koldan ilerliyor 

(Raf tarafı 1 inci saJ'fada) 

10 rrı<I ilerlem<iler ve bu yol üıe· 
r'nde bulunan Soldalskay3.yı zap
tclmi.;lcrtfır. 

Krom şilebi 
--------

Buğday getirmek 
üzere Amerikaya 

gidiyor 

ı 

IK.DA!lrr 

Büyük Röportaj : 5 

TAR AIOAIN 
GELiYORUM 

Yazan: A. Şekfp-.J 

Sonbaharda sürülen tarlalar 
tohumsuzluktan bomboş kaldı 

-------

.,AYFA-S 

1, ) lstant:ul Levazım AmirliSjinden 
Verilen ABkert KıfPat İlsnhırt ~, ______________ ""!-__________ __ 

~ 7azı!ı etıeıiıı k-11 ndla eı..ottmelm l1/1/9U po-1 ırunil 
- IG da KJrıtble Nlt:t'I Sao'a\ cltiilu .. ~ atma ~ 11'Pll caı.. 
ı.r. Thpleıin kNıı.ırıl v""'1aala:rlle 1«<1't meı:.t~ıarını ib:ıle aıl002ıı ' saat 
evvel konık;yon.a vermelerl. c!<Y.111> (2"8) 

Cinsi Jlılllı.llQ Tlıla11 Tenunatı 

-=---:------_:kil!__ lir& lira ----
K"""1 etl 33.000 44,560 3341,25 
Sıtır eti 3.1,0IJO 28,400 2130 ... 

500 ton pala! .. ~IJ zaroa e>ı:lltme:ye '!aıoııımıştur. hı.ole& 16/!/943 currur. 
to.ı ı:Onü mat 11 de Mapam~ .-ert satın almıL Jr.om~ yapıla
cakı.r. Tahmin l;ajıotı 190.000 lir&, ka\'i teınına<ı 10750 llradlr. Taliplerin 
kaııunl v"61kalar le tdtlit ~!arını ilıaıe saatınden bir •lal &VVel l<n.nia-

S<>vyc:tler;n kış taarruı.Iarının 
~~lamış olo.,ğu 19 ik:ioc:1eşrin ta.. 
rıh rnknbl!ri s.alingrad ccphesin.
de ovyct.cr, düşmandan topyc· 
kiııı 1 .150 cs·r almışlardır. 

Don çcvresind~ ve Kalmuk top
raklan ile Stalingrad bölgesinde 
savaşlar devom ctmekı.ed.ır. Bu 
çevrelerde Alınan unk ve ·piyade 
tümenleri kuclr..tli hava teşk'Jle-
ri ve Rumen a\• u~akları 'le işbc
rabcrl<ğı yaparak tekmil Sovyet 
turruzlarını püskürtmüşlerdir. 

Cephea.ın bir yerwde bir karşılık 
taarruz sırasında 20 düşman tan· 
kı tahı;p olunmu.ştıır. 

Ankora, 1 (İkdam Mllhal>lrfıı. 
den) - Amerllıadıuı memleke1inılze 
bııiclaJ' nakledeca oıaıı Krom tll•· 
bbWı yol hıwrlıklara bıtml~llr. Vapur 
titıin yük.iti olarak bıı avm ort:\la.rı· 

na dell'ıı bmirdeıı Amertkaya hareke 
m-k ...,. döa~ıe butdaJ' scttrecek· 
ıq_ 

Ucuz Ekmek 
-------

Dar gelirlilerden 

Fakat ilk partide d k !nıiş olan arpa ve l:uğ· 
Jay da, bugüne kadar görülınemiş derecede 

fazla n:.ahsul El.nabi'.ecek miktardadır 
Ba aı:ııe liODbahar •11 ceçtt. TetH· 

ni&anl vıe ka.nunuenelde h&1i hava 
&(':ık , .. e ıüzeld•. Kö7hi.. daha evveJ sil 
Temedıtl bülıwı tarlaları rdü. K"
ytin etrafuıa balnlın<'a. bir çok 1>üri.il 
mü:f tarlalar ,-örüyorsunuz. Köylü 
dalı& evvel, aytrdıtı lohıımluk ııls

betııw.e ve lmkiin otduiu kadar ar. 
Pa. buğday, ~vdar ve yuJil tık.naif. 

tir. Artık lohomluku 7olclur. TflitiJıl. 
sanl &onJa..,.ıua dujTd ve klowıu.evvel 
içinde sUrülen tarlaJ:ır tinı.di boştur, 

Bu tıılalara ilk.baharda mLur di.klle~ 
erkUr. 

Ve b11 ıılt .... , boı:üne tadar Türkl· 
:rede coraımecııı. tel<t.ıde fuiadıı'. 

ycrıa verrnelerl. (2ı>tl - 2706) 

Bi!()mam m•l:.emcsl V'<' amelesi clhttl a5':ef"İ1"kı\ verllın~ Oı:er~ ta 
e c'v.ırı:nda h"'a; relc P"f\'YO'n\l !n., açtlı; eldl!.ını:re ~c İhalesi 

19/1/9l3 salı g{ln(j ... ...ı 17 de Gelibolu -eri ıatııı aım... ~tJllıda Taı>l· 
l.>calc!ır. 

ALMA."< TAARRUZUNUN 
DURUMU 

S kholnı 7 (AA.)~ - Kızıl.or
du ;ıcxPk K«l'k sy ıdl gerek wta 
Du c«plrc:;>noc i ri haıeketine 
devam <.-tmckte < lup dün Don 

bulg• inde 23 ve K:ıfkasyada 15 
r h•r ve kasalayı geri nlmıştır, 
Kafkasy ıda ki §İm<ndifer <lura
ğ- "ri alı= • Nülçık' n kay-
l: 1 bc-ıi Alm nlar, p<.'li n 
bi ha' bur !ara de>gru çe~il 
mı·kt dc-ler. S n' gradın ~·uu
b . .da \C C Up b 1 sır.da 5 glin 

mde 20.000 der faz'a A'man öl
dt: ü 1mıi'1 ve 6500 es r alnı mı.ş
t.r. 

Dtin gece şimal Kafkasya de
m rve>lu boyunca ş-ddetlı muJıa
'l'eb,.1cr C<ırcy n •tmekte 'di. Nal· 
çık ctplıes·~dcn ricat etmek te
şebb~ ·nd(! bulunan Almanhrın 
akıbet. bu muh•~belerin net;ice
s,ne bağlıdır. 

A'ıman bao1'omutanlı •111111 kur
taımak istcd;.ğı K.ı>fkasyadnk\ Al
n, n orduları, l 5 ttimenden mü-
r cpt r. 

MMAN '!EBL GI 

Be.Lin 7 (A.A.) - Alm"r kb 
l5ği: 

Rnzve1tin mesaji 
(Baş tara(ı 1 inci sayfada) 

mana. lndirec-r-kltri illt daf'lbe • 
J'I nere-ele Vf' ,\• ?a.inaı. ındirtrektf'
rini 1Jı.ıe W)'ll)'f!m.. m.. :t'ak:at dü:şına.n. 
ları.w.u.a. bu ~r ... eyı vurac~i•z ,.e , .•. 
racııtl.lll!a darbe t•ddct.11 ob<ıikıtı' 

lİllVFJt Jl,\\'A IJSllJNLfGtJ:'!~T 
K.A \'IJET, lİŞTİll 

İnılt•zler, Rua..&&r ve biı dU.-ııaa.na 
ha.va.da d.ıt. tıok ağır \'c: m&hame~. 
ce da.rbe.kıır lnd•rcc ti&. M·hver han 
u.stiınlu.tuJ:;.ti ıırıık eoNi•Jen lr.a)"beı. 
nu,tır, Bu net Ct'yl mihver deırletle.rt 
ı~.edilı~r. Ontat-t& ht.:4pıa,acainms 
gun )aı.ınw •• 1~tt "'e L;t.ıık ve U('ak 

)·ar-unı tn.Luıı...ııu.11.:ıin dv....unıi.a kal
mış (~una...Ja Loet&Vut )'•ne ~us bin uç k 
:vaı>Jl•rJ:j\J .. , G'-"('en •1 G.soe urak lmal 
edı1miştoJ ve ıınaJac. k-"l.UJ>oı.ou ü.ratte 
)' Uk .l.Dde.ıir. 

1912 > """"' Amnik~da 56 bin ı.uıı. 
Y PJlıW.ıı..i.'1. Ülıt ... Ud lla';k.J 60 • 7U 

bin mhral.lı ""• tJ b·u La ı~ı;a.\·ar topu 
ve kiJ.lly~ ın..k r...a mu.lıı.m.DJ.&t ıma 
ed.iJıWjl>r. 11 

l>ı.er laral'Lan lilaJtJ.a lrut.•t.•etlerimt 
~ın nıe\tUdu ceçc.:1 M.:.ııe ı;a.i mıl1on-1 
t.o41t aıkca '1 rutı)·4m& Çıka.: sbııı Lir 

1 ak,ı,L .A.ıau·bnuı b.llb~l saha. m~ 
elde ıel&ıfı muv.ılfaJu .. ·et. in 11 1 -1 C' ıa erle 
lttLSl&nn ve ÇınJJtr,.ı.n ~rd.ıj'ı it
ler k'adar buyuk dt•i:Jld·r 

llARP lliK l'.,\M1>N htTECEK? 
Uarbiıı ne r.aw.&.1.1. biieeejınt keı;U. 

rt~ıem: Pa«a.t 19t3 iiıM>e.."<tlııd" bJrt~
W•J mıUetlerin Bt--rlbı~ ye Roma.ya 
&•dc-n 7oiu.a. ilıer..ne C..'-itRl ınıreltfı. iJeı: 
leın,, bulwrıac..&.t..nna eıainim. 

JCu r harp Plinları 7apılması 
ve rrnı, 6toııde ıatblkaıa a:eç•lmeai 
hU6Wiu.au o..a~tm . 
teri .--. ... -- lf ınıllf"tlerın tel· 
-- b•llkt ..., "·-f&b:.l"' ,._,._ ..... bir mıı· 

Harpı., oldutıı &'ibl •Ulhd d 
mwı e- e bl&I 

uam, &Ul'ektt •e ahr Rle.9&1 bek 
JJyur. AtneJ'•k•yı ne •~eri • 
saci.i hak•tndın b&ı' ue de lkü~ 
mel i:r, Alnı.;:uı . a.aa halUtt s-ctlTe-

ya, llalya ve J 
silJ.h~ııla.n.curWnJı aı>onya 

1 ..., ........ da •l 
lah~tz Jra.nı.ahdır • 

Va ·.,gton 7 (A.A) 
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kongre, dün iığie vakti i.çt!ma 
devres t1e g.rm şlir. Gazetelerin 
,·cı•d klcr. malüma1a göre, siyasi 
m ıız•rıı-ı şudur: 

A uı mrçJI.9'1..le 57 demokrat 
38. cumhunt ~. l «'•·ak.kıı;erver 
fır mert .bu. 

Miı,.,. ~fer n•ec •• ..ıe, 222 
d•ını at, 208 ciımhuoi) etç<, l 
amc e fırkası v 3 terakıı:.ipeıv r 
f<r a m<nsubu. ı n uohal az.ı ı.k. 

Gazet c ı 
Hindi ı o 

r bugün 
gidıyorlar 

Orta Don ke$ mi nde hücum 
kıt•larınıız bornbılarla d~an 

savaş mcv:ııi.leıin.i tahrip etmişli:r
dir. 

Vclilcl Lukiye ve İlmen gölü
nün cenup - doğusunda yapılan 
&vamlı diiışman taarruzları püs· 

1 
kfrrtü\müş ve dümıan hareket 

1 
mcvk'leri kısmen topçu ateş'miz
le tahl'İp olunmll'Ştur. Bu çevre-

! 
de kuşatlan dü,maıı kuvvetleri· 
ne mensup b ·r grup imlı.ı edil· 
mek Ü?ered.ir. 

1 Alm nlar duruma hak.im 
olamıyor 

Anıkara, 7 (Radyo gıı.zetesi) -
Sovyct ilcrlt>y'İŞi di.lne nauınn 
Alnı~nlarm duTUmunu biraz da
ha m~ll~tirnıştir, 
S)mliy.ırskaya'nın "ıgalinden 

sonra Sovyet kuvvetlerinin 50 
kilometre bahya kadar i 1erledik
ltti l>ild;/!liyor. Bu da gösteri· 
yor ki ce-p!ıenin en nazil:. nolcta.
sm<la Alın.ar.tar duruma b.1Jtim 
olamıy(Jrlar, demektir. 

Bu ltale göre looı'idordaki nt'Ü• 

hım Alınan kuvvetlerinin duru
mu sür'atle bir buhraruı. doğru 
gidi.yar. Riıovun batısııxla da 
mühim bil' boğuşma olmaktadır. 

N.ec'.is l:ugün 
1oplaracak 

Anbra, 1 (iıcdam Muh&blrtn.. 
den) - Bii,yıık Millet lllttllslnde ,..,.. 
na. (Bqibı) T-uret ve S&nıı-71 odala· 
n n T'Cal'Ct bor.ıalaırı ıe.ıruı hakJan.. 
dalr..1 li.yi.bu.ıa. mazılrırnıııJae deVl&Jll 
Olıınaeüttr. 

Vffa ve levlı.lf evleri Um- MU.. 
diirliı«tlntı. -· ... oalilılyetı..n 
b~kınd.alr:I t.ıythada ala.kah encnl· 
menlerden çıknılf ve rwınameıoe .,.. 
lmmışta. 

Saffet Ar.kan 
Perl nrl' 

Berlln, 1 IA.A.) - A.ııalloııı AJaıı. 
SUUn huswd muhablrı b J ... •.ı:·)'.h. 

Bü.rilk Elçmiı Saffet An!ıan dün 
a&b&h Anka.radıı.n Berline dO.cmüştür. 

500GOO kişiye de 
veJitecek 

Fakir ve muhtaç olduğu yapı
lan tahkikat1a anlaşılan dar ge
lirli \'atand.a:şlara ı,abn gel.i.rlı ve 
mü;Lahdunler gibi ucuz ekmek 
verilme...i lcra V ekilleci heye
tin~c kararlaştırılmıştı.r. 

rlauer ald ımiza göre bwıle· 
ı-m sayısı 500.000 .kadar tut.
maktadır , 

Ankara otobüs• 
l(r;ne zam 

.ı\Jıkara, 1 (İkdam Mllhablrin
dcn) - Ankara Belediye D><'Cllsl bu· 
(linkil toplantısında, malz.eme ve Mn 
:1.lu fiyatlarının yük&t>-lmeslııden dola 

YI Ankara olobiisleriade 8 ve 8.5 lru· 
ruşh* bileil1'<1n 10, u ı..,,..ıu.ı. bi
letlerin 15 •• U kartı.,lolı: bllellerln 
de 2t ~ TI> talebe biletlerinin d• 
5 ı.u....,. ('lkarılm&sı haı.&.>da bele· 
dl7e rt:fıstlfia.ln ieklif.i.nl encüınenf' 
havale etmişUt. An.kara Elt-ktrık tir· 
keUnla belediyeye l't<:mesl dolayıa.le 
bi!' Umum Dlüdür!Uk halinde ida.rcsl 
ba.tmmdakl teklif do mııh~lit bir .,.. 
nmıene verllnılı;IU. 

General Jiro 
Dakar'd~ 

(Baş ta.rafı 1 nci sayfada) 

edildiğini V'C biıbç g(ın sorua 
kom<lrust diye k.ın-şuna dıziıdı.ğı· 
~ soy lem;ş ve 001.lerici şiıy ıe 
bitirnı4tir; 

• Btittm bunlara bir S"11 ver
mek 'Çin savaşmak meoı>uriye • 
t ndevız. Ben bir politika adamı 
dq!ilınl Tok gayem, Almanıları 
Fran.sadar. çıkarmak~. 

Buv&s..'>Onun da~-..tı 
Dakar, 7 (A.A.) _ Batı Fran. 

sız Afnkası wnumi valisi Mri
·kası umumi valisi M. Boissen, 
General Jiro ile yaptLğt kor.n.ıq _ 
':'adan ~r.ra. beş bin Senegal· 
I.;nn Afzukada müı.teiiklerle bir
ı~_eğe hazır okluğunu söyle _ 
mışur. 

Ege der.izindeki muhtel,f fener. 
ler tamir ettirilec~k 

Devlt.t 

138 

Cevlet 

Limar.ları işletme 
üc.üı ~üğüncıt n: 

U&11um 

1889 

4963 

1317 
2059 

BOOruın f-ner rhtrmo JoWe ve b'ruıoı. 
tam..rıı.tıı. 

l'a!ijıert<n fener! lkule ,.., binası. ta• 
miri. 

Alı bumu !orıcri ko.ılesl ,.., nı••"'•" 
hd!Maınir~ ...._., 

Poıı_en~ fcıneri ltru:le ve blr.au tamiri. 
Gaımro feneri ve b :nası ta.miri, 

(2717) 

MEteoro'oji işleri Umum 

Daha e' vel arpa, buf1ay, ,-uı;J, 

çavd.r dili:U•ıı t..-ıaıar ft ill nm•.,. 
Ur. Uzakttıa bakınca. ht"nı..ı parmak 
bilü:kluiWWe oLln rki.uJer g rfill.lJ'Or, 

Her St"l1L", ~ •nbahar bôyle mu.ait l"PÇ· 
ırıed;ti için, şimdi liuruJen t.arıatar..n 

&urülme.fue ln\kin ba~ll olmQ.70t"d•. 
El;:r, köylooiın elin.tt daha tula ... 
hum.bık O(Ayc!'ı. Mn1"&4an •MrU:ea. bu 
&opraklı...rt\. da arpa, buğday, çavda.T, 
J'Dlil ekmek mümkıiıı olacal<f<r. 

Fa.kat, IJk partldeı d•klltn arpa ve 
bufday da mu>zzamdır. Ş'mdl tarla.,o 

hazırlanan ve ilkbaharda d kilttek O· 
lan mısırda külll)·etll oalc kt:ır, 

Kö:rhiler, bu •rutye kadar. bu ka· 
dar r..ok tarla surdoklerJnl h•'•rla.ma. 
yorlar. Köyun muhtarı, bir ıun bnna: 

a:- B~D kendıml bJJı'Um bıfell. bu 
kadar folt t&l'la M'1'dİiiDmll&Ü hahr· 
lamlyorum, dedi. Allah da u.r~. 

bu sene harman zam.anında ('(l:k' ma.b· 

suı ala.cf iu .. 

Bugüne kndar, hava pa-llan fev~ 
·kata.de iyi sıtmıştır. Bunl1a.n sonra 
iyi ıidecefl ta.hm.in olunabilir. Bu yd 
çok fazla ektımı, olııı...ının &eb<plo
t'I var. Evvela, biıt.ün köylıı fuıla top. 

rak ıriinnek için kaza "• nahiyeler 
t~ll:itı taraftnda.n te-.vik edilmiştir. 
Bir kısam k'6ylcre yaTdımJ•r da ,..._ 
pılnu,6ır. IJundıuı lı<Mıka, köylö:rli ,,. 
oı1 ıeıı..:1ı: edru teY, büfdaym ı.ıı.-. 
nun bir Jlraya otmasK1ır, Ba &ene. 

""elce l'Jll.l'ct eıtıtlmlı ribl, köylü. 
kilosa btr lira.dan la:da blr fe1' sata.. 
m.am~. Çünkü, elinde •rı>•ıııa. lnl.f· 
dayı yo'ktu, C"eoen ttne Jyt m.aAı~ ..., 
lmwmımışta. 

Ş!mdl, bütün ümitler, •iıl'lilen tar. 
!arla sorptı 0 0 l<ıhuınlardadll'. Eter, 
harman•' k~dar, fe\·kalidf! bir hava 
şartı zııhlll' etm......,, bu yıl. yırrdda. 

&'•iliş milı:vasda lıasad 7apıl:ı.caktır. 

Önuınü..ıd<I batmanda. babab ... 
im f&da ol- b- lı.01lıi, lı.m te
h!!'li, &ek S6.el·me •1e bl&•wı meml,kcl 
içi.il mes'ud bır hi.di~ir. 

Falı.at, koTill dalma ilı~yatü,r ko
n~ıır; 

- Allah ''eırı.rsr, dl1or, J7! maru.lll 
alacı:cu. 

Bnıune ka.4ac' ~ iyi ve musa.it 
gicie.D ha\·aJar, hlp MkJwuıed•k. bl.t" 
ıamand.·•. t.ır fk.l pr :z yapa.o•J.r. 8'1 
ı.:.ı.ıt....ı.., umltler boşa rtuıııJ'ır. 

Kö7l11, ct,.;,'Orolojl b ı ltrlnden 
b.Lrikubde l)'l anlı) ur .. Gem:cJl~ın ve 
aJclİllııum. deLıızc•er~n lıısvaıda.a a.nl.l
dık:larmı bıln·sınlz. Fakat .k.t,yluJıUD 

koJoduiu. '°"Jhi • Yac»lı&l t.l.huı nlerı 

aorur.,enlı, p.p.rs.ırus. IS11lullara ba· 
kıyor, &ia~l&'l"la lrO\IJıeol~rlnt. yerdeki 
otlara. ~knwt .kul&klanıa bakJ)'or, 
12 .&aat. 24 ısa.at aonra, havaruu na: ıJ 
bir ma.ıızara •nedeo~ilol tesa...rlp a
&uor ve bu taJıml.ul r, ~us.de dok.....u 
dvkus ;,,7nen çıkıyor. 

Korlu. müstakbel ııa... ~ 
baltkında da lalıminler yapmaı.ı.a us 
ta.dır. ~ aıbaı, m t nylannuı, n•ha1rt 
0-.ı.hanu DU<-d &tt ret nı şJmd..den 

tahmin Miror Vf'! bit.tabi. bütıün bu 
tahmhıltr, ıttrubenın verdiği blr ta. 
kım bil,Urre ciayannaaktadır. Fa at, 
1-oylu.aun, hava hakkındı. he-r !ıiÖ\ ı .... 
dili ey.n 11onunda. ilive tlUil • fU 
tü.·ıde vardır: 

•- l'ıne Allah bilir. > 

(Devamı nr> 

Varlık vergisi 
(Baş tarafı l iıııci saYfada) 

lufan ilan etmes ve kanuni ih
barı yapmış olmakla berabe.r be· 
zı mü!<e lleflere ayrıca da tebli
ğıat yapmaktadır. Maunf h llso
t.eler k.ıı.L'i ifııbaıı- ~·etinde -
dir . 

12 İkıncikimın sırlı günü yüe. 
de bir zam mılddeti bitecek ve 
yüzcl-e i].;L zcmla tahsil de-vresi 
başlayacaktı.r. 15 ikir.ıc;kfuııuın 

dan lioo:ı~n de hadz \'e muz.a
yetle ·le satış muamC'~i başla· 
yacat·~. 

----------------------

Ke·!f bedeli 3698 lira 65 knruş ilk tamlo&tı 5Sl lira 80 Icurupır. Talıplc-
Aı belli '"*il:te bımlyona ı•lmelen. (2046 - 2708) .... 

B'lılrm.m malı neol cıı.M! a~r'~lon -11~ ~rtlJe lltl ndct e.nbar 
i""" ettir lece'.t r Açt< e !•'TT'e~ 18( l9ı3 paznrtesl gilnU saaı on beş:., G •:ı. 
bc>luda ...ıke'1 <alın w a kom . mm 1 Y•Pıln""ktlr. K"'lf l>odcil 3733 lira 
9' ınış her lld.tmir l<'!lı'I !amin<ıt.ı ıı~r Ura 18 irunı.;t:uı·. Tollplorln beli• va, 
k'tle looır.:qona gel.meler!. (2<>48 - 2710) 

* 
P· lı la 50,000 k tu ...,tin yattı 1•ı>:ak dnlm:ıst oatı0 alımcal<. . Fv. 

Ea:f \'e hur:u:l l'lları lı:o .. ın [J'Qfld'a Cı.;~ 1 11;),J r Konserveler m 1'('I t f f12e.. 
•i.ıde:ı nlmabı~cc g !erin getreccıklen r.Oın<rıe ve evsaf üzer n en 
d alınab ıır Bır k1.ii un.ı..111 ~n !iy~t1 75 kt .. • İbal 13/1/19'13 
{ ıµrrba ııum.ı a. 11 de yaptlaca,eından ~ler n ka '1 tr,ı.,.,.•tlı'1': 

b')ede Y SJlı '/Ol<': t wc- r! poot.ı 92'0 ı:al.nairoa 

·~.. (2096 - 159) 

+ 
30/12, 942 tı:ırlhlndc apalı zaii usul le ~ ı ll!n c.Ju:ı.arı 300 11'.>n 

ru ınc re la}tp Ç.i.i.madıg u..ııı pazraliıtla sılm aUnaca1ttır. FA• v bus 
şartıan ~~ı;da gor1l!.ebtl r. 300 tx.Jn lwırt.ı ICctr toptan b r 1.ekJ. ye ilıalo 

eiilebileceğ g:tıı Cblıa eız miktarına na tal-p ç>.<Uğı taııııtlT<le de !Jıalesl ) "1'1· 
labilir. M alıılı.a.t Jenııııta.t> 1>03<> liradır. nıaıaı 12/•/IHS .a g.mu t il r.e 
Yl>P~>caf>.xt..in ki loı n Harbl;y ·~ YedeC Su!xıy CM:ulıni:litl A.lker! , ta 
!1'.JO FBllu •lına kom syonuna mOra.."3aU !arı, (2091 - 157) ... 

30/l~/942 ı.tr•hla:le .k ı»lı zarf uou 1 e ilı•lest IJdn oluoo.ıı OD lion çek r. 
d<1osc ıt<o•u uau.ıı>0 'le!<lıt edaon tlya.llar 'l"Jırumı.rzca galı ı:ııır.ı~ n 
tcltrnc p.;zarlll<!3 1 :neye lroııulm 1§ tur &.'Silf ve tm;a.j r.lan 1roıı • 
da görUlc'b lır. UO ıan UZ1lm 1-0ptan b..r ıor.;d>ye ihale cdlloblleccil gtıl ""''a 
t:z m.1k".aıına tek ç · "'1odlrde do !hal " ya,, ılır ı uvaloil< sar. t 
168'7-0 liradır. Ilı< 11'• 18/1/943 ça,.....ma gu:ru ~ 16 oe 7ç laı:-..ğ ı.<· 
tc:.ıller.n H•l1>ty e Yedek SıA>a_y Oiw.lımda.d Aı.1<erl p. ıa tı:ıo e;ı • , "' 

~ ı.ar.. c:ıım - ıssı ... 
21 127 lıra 50 kuı-ı~ !'.eşil bedtll A ıt<ara&ı 6 ad<'< tU>cl "' 

ltt.:ı ckt:. .;.meye w ·~ l'ıal<'sı 16/ 1/943 rumart«:. ııuıw saal 
karada M. M V 4 No, ıu rtın alına lto~'Xla yıı;ııl "1lır. Kıt'! ı 
3169 ııra 13 l<U~Ulitc:. Taltr>Jerın bel,ı vııf.dlte lrorr"'Y'CnB gelm<>lerı. 

(21()8 ..... 19&) 

+ 
11,745 l.,_ 5() ku.ıııış kışit bedelli Kııııld."lllecie spor oalıruıı ...,lsatı 7 ptı. 

•ılm<m l<:l'Jl"U zı.ıfla •ksU""1~e kıırmıt:ıtur • .İllıaesl 27/1/!>ll taı'P!l1'>a g .ı 
asaaı il de Ar""1rada 111. M. \'. 4 No, 1 u satın alana kic>rıu.o;yom.ua y J»i. a • 
b.r. ilk teımı4'lal& ı~ ı.ra 90 ~tut'. Tal.aplerın kanı.a.nt Yl!Slılmlarile t..:.kı f 
me""ıııpaMJ11 jba[o saat Ddeıı. bir saat <JVVel ~ verm•ıerı. (2lı06. 19i) 

* 50 ton ...,·ı vazel•n lı:ıpı1ı oartıa elı1s11:1me7e koomuı;tur. İhalesi 2.2/l/M: 
""""' günııl oııat 15 de Anlt.rnrla M. M. V. 5 N<ı. in salın alma ·un na 
yapıla.:akı:r. Tab:nJn budell 140.000 Ura ilk teırıiroolt 8:?SO lıradı.r. 'l'allplcm 
kanı.a..t vat.kalar-:Io td:i Ji.f ~...-.ı.ac- a..Le .-aatin-ien bı.r Aat ev\"el ko:N&. 
Y<l'1'I ve ıert. (%107 - 199) 

* Talıırı1"1ı be<lell 109,400 lirlı olllll 500 .ıet ~ mrmııce ve şartnamesine 
<eygım olar>< yaptınlac"1<:1ır. Kapalı zarfla el<:1'lt.m.ıul 2511/943 günü caat 15 
de A"'·''""::!la M. M. V. 4 No>, hı sııtm a - mmi lY')tt.mda yapılac3 . İlk 
ı.eınunatı 6720 ı:r.ıdır. Tal>p!erin kanun ı V>.:Sllralar.J.e ~1'lit mektupların> ihale 
aaatic..'.!"1! bir E.Oat evvel 'kn.'D~ ver meler~ (2111 - 200) 

mer Bank Yerli allar Pa ar~arı 
ürlü"ünden: üessesesi 

Dağ_ıtı"m ş bulunan fevzi kartlarile yapılac k 
tevz'ahrda say n ha kımızın iLt.y.ıçkrını rahatça 
tedbir:er alınmıştır: 

olan i'.dnci devre p< muklu men· ucat 
temin elm •!eri için aş_ğıda bi.ciiri.en 

1 - llcrgü.n nıüra.,aat edec<'k ferin fovıi kartı numaraları ve müracaat taıihleri a~ağldal..i li lede gö,terilmiştir. 
2 - Nuınarnsı h<?nüz .]an edilmemiş olanların müteakip ilanlara intiz.ır edezek .sırll'öını b klemeo;i ve beyhude yere müracaat etm nıe 

, leri lizuııdır • 
3 - Ayni soy adlarını ta ıyan ve a~·n' &ilf>ye ait iı.tihkaklar rılifus cüzdanlarına işaret olu an numaraları taşıyan tevzi kartları nıuknbi· 

1 nde ve ancak o ailer.in soy adıru taşıyan birisi tarofından alınabilir 
4 - Her IC\'Zİ kartının ait ol;lu ğu nüfus citıdan ·ı., beraber il>raz olunması me.,<nıttur. 
5 - Ten.i kartlannm •A• İ.,'Wll'e tin.i taşıyan parçasile mağazoda ,...,v cut pamıı!du men.suca tın ıntihap ol ımacak lıerlıaırg' bir cinsinden 'al-

nn (5) metre pamuklu mensucat ,·erilir. • 
G - Sıra numar.ısı ilan olwıan ı:-ün•le miiıacaat etmlyen dağıtma kati haınilleı!i tev:ı;i denesi se nunda ilin olaııaca güıWer de 

haklannı istimal edebil<?ceklerd:r. 

MÜRAC A AT O L UNACAK MAHAL 
Müracaat edile- Beyoğlu l\tağ. Bahç~!<apı Mağ. tl'sküdar Mağ. Aksaray Mağ. Kadıköy Mağ. Karaköy l\fağ. Be~kte l\fağ. 

cek günler Kart No. Kut No. Kart No. Kart No. Kart No. Kart No. Kart o. 
---- ---- ----. 

11/l/943 1- 1200 220001--222001 310001--310750 500001-500600 800001--800300 
-~---

12/1/943 1201- 2400 222001-224009 310751-311500 500601-501200 

13/1/943 2401- 3600 250001-25%000 3ll501--312%50 501201-501800 l. ü dürJiiğünden : 
iH<>sta' ileri liilrereı. :ıe!ıreıııimo 14/1/913 3601- 4800 2s2oat-254000 312251--313000 501801-502400 

Llldirm<\ı"'1 Yalova Meteoro:· ıı.ta.. ıı oıynlıın ve i:kameteMı :ldrmlıı.l de -...-- ----

$90001-690759 

G9a751-691SOO 

691501--Gll2250 

692251-6!13-000 

693001-693750 

r. 3751--691509 

80031)1-SOOC•l 

8 GOl-800900 

800901-801200 

801201-801.:iBO 

so1sa1-ııo1800 

830001--S:ıOGCO 

830601-l!3!2CO 

83120l-831800 

83181!1--B:ı24QO 

s:ı2101-s:ı:ıooo 

8330l\l-:S::3r-nn 

<15• CUn ammı ıı !V<lDu Meteon>lojl memuru Veclh.l Al'<aa<>lt 1 15/1/943 4801- 6000 280001-282000 313001--313750 5024al-503000 
ğ-~ ~rın :,....,eti a L~azl!L ne avdtıt elm ği ve)'>' !hatalığı hü'kkında buluo:l.ı. - ---

• ""~' ~ f11tJ5...ı&k ... """"'" . 18/1/~43 6001- 7200 282001-284000 313751-:114500 503001-503600 
~it ıwıı;ı erine un:ıı .. ~rmedı;l "'3dorcle mü...ı.ıtı ----

'J' olmtılı: re IUm. ol:mur. 08) 19/1/943 7201- 8400 370001-372000 314501--315250 so:l60l-504200 6!14S01-695250 801801-802100 8J3601-831.""; 

o. Df mir Y_oıran isletme u. ıv 1 ı·ıa~nları 1 2210//11//9~33====89640011= 10~00~ 372001-374000 315?;jl-316000 504201-504800 695251--696000 r 802101-802400 R3~:?01-8J4800 
~ o ~ 374001-376000 316001--316750 504801-503400 696001-696759 802401-802700 834801-83~100 

,..:ııtını;;) ~"'1<>. ~11'!15) bıın şüz elli bt!J ıır.ı olan (G) ala adet b kilo !:?/1/943 10801- 12000 376001--37 000 316751-317500 5054'1-506000 696751-697500 802731-803000 835401-S.-:6ono 
• on kıloı:ramhk cı61 ~ ad 

eranılık • oıuraıc t...-- 118 ikınd · ~ et de Yirml beş ıcııo. ~/l/943 ıwo1- 1:ızoo 378001-38 oo 317501--31 zso 506001-506600 697501--098250 803001--SOJ:ıoo 836001-ıı366 0 
on dört Ha 943> pazarı ı '"" t (14,30) 
ek:.'ıtrn '181llile satın , tır l"kl lıiıım "J'<IQ laratm<lan nrııı: 26/1/913 ___ 132 1- 14400 380001--382000 318251-319 O 5 GOl-5072 O 69 251-699000 803301-803600 83Gf.Ol- . ;_no 

Bu ı.J8 fllıınok isqyenı..t (86) eelııoen ıı4lı ll1- (il) al aç ko '* 

1 
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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasından: 
10 aene Te dafı.a fazla mü ddettenberi 11.hipleri tarafın· 

dan aranılmadığından dolayı 2999 sayılı kanunun 41 inci 
maddesi mucibince muhtelif b anka ve müeaaeaeler tarafın· 
dan Maliye V eki.leti hesabına muhafaza edilmek üzeTe Ban
kamıza devredilen paraların miktan qağıda gösterilmiıtir. 

İşbu paralar Bankamıza devredildikleri tarihten itiba· 
ren iki sene içinde sahipleri v eya varisleri tarafından evra· 
kı müsbite ibrazı auretile ida re merkezimize veya §Ubeleri· 
mize müracaat edilerek alın madıklan takdirde 2794 511yıh 
kanunla tetkil olunan Amorti sman ıanchğına intikal ede
cektir. 

Bu müddetin hitamından sonra vaki olacak nfuracaat· 
lann hükümsüz addolunacağı ilin olunur. 

fstanbul İş Bankas rnn 28-12·1941 
tarihli tevdiata 

Lira İsim ve adresi 
30.- Asun (İtibarı M<lli bank•sın <iaıı miidever v-e Adapuan İstAm 

Ticaret Bankası Merkezinm Jl / l/924 tarihli mektubu ımııcibince 
1.500 Mml:s İ9pi rto İnhisarı şirke ti (İz.mit' Şubernôzin 1930 senesirıde 

verd;ği havale) 
5.- Fehmi Kaya (Trab2ıo11 şube mi:zi.n 193() seı'.IEŞJnde verdiği hıw•ie) 

Türi... iye fş Bankası Naz"lli şubesinin 
27· 1-942 tar:hli tevdiab 

Lira İsim ve adres 
0.4.5 İlter Aky<j:z, ruunma Va.lıd ettin Cema} 
2.34 TuıiıS!l'.I, Belediye Muh.tsi bi oğlu 
1.20 Müderris zade Mehmet 
0.57 Altıntaş mahallesrnde Süre~ 
<J.29 Dotor İsmail Hakkı 

10.98 Orhaıı - Küıçük Halil Mahd tımllı 
2.1>4 İl.han Müfit için 'M~ Ali 
7.13 Sıı işlel'iı mühend'&i Ahmet 

lı Bankası E•kişehir şubesinin 10-2-942 
Tar~h'i leYdiatı 

l.27 Hasan oğlu İsına<il, ;Eskişehir de tayyare makinisti 
1.34 Ali oğlu Celal, Tayyare tamirhanesi baş ustası 
2.85 İsmail Hakkı oğlu .zeki, Kadıköy Moda. cad. Arif paşıo 

köşkü No. 13 
(J.10 Bebko Petro Şurlroof oğlu N o. 3, Mars'lya Xireın1t faıbıik"61llda 
<J.81 Fevzi oğlu Kemal , Tayyareci, Bö'ü.k 42 Eslcişehir 
4.96 Nazmi oğtu Hamdi, Eskişehir demiryolLırmda ınıontör 
0.10 Afif oğlu Emin, Beylik alı>r nahiye müdürü 

iş Bankası Ankara 
Tarihli 

merkez'.nin 
tevdiatı 

2.23 Kemal Ali, Ankara <stasyan u gi§e mmeul'!I 
0.23 Hasan, Bankalar cad. İsıanb ul Paza.; tezgBJı. 
02.3 Bn. Muazzez Vehbi, Dumlu p1nar m<oktebi sınıf 5 No. 20.8 
0.23 Hal)de Ftthat, İmalatı Ha'rb iye kasadura S. müdürıii Ftthat kJZı 
0.23 Halit Ferhat, İmolatı Har biye kasadura Ş. Md. Ferhat oğlu 

lş Bankası Ankara 
Tarihli 

merkezinill 
tevdiatı 

24-2-942 

o.34 . Rıdvan Ali, Kınac• -zade pa sa-j Lüıks berber 
ıo.- Fuıçile Anton:İnJI, posta kutu su No. 34'7 
1.69 Sabahattin AY, Leblebici m ahall'esi Öksüı:.c:e ookak N<>. 5 
0.21 Selma Mootaıfa, Emlaki Mil ııye müdfrrii M~a Karniil km 
0.21 K&ııi.l kızı, Ce:nan Mustafa Emli.ki Milliye müdürü Mustafa 

Kami.l ltızı 
021 Müşerref Mehmet, Kurtu'lu ş mahallesi No. 5 
021 Nedret Hüs;nü, Cebeci D"mirlibahçe No. 17 
0.21 Halil Basri, Rlyaseticümhur polis meınurlar>nda:f 
0.21 ıAdviy•, Taışdöşeme mahallesi No. 22 
0.21 Abdu.rrahman Tahir, Yenice mohalle yeni Şark sokak 'No. 84 
0.21 Mehmet İbramın, lWçWt Ö ksüzce mahallesi Arı burnu soka.k 

No. 6 
0.21 Trandafilao, Tabakhane ma hailesi Gece oğlu sokak No. 13 
O.:M Bn. Muızaffer Arif, Dahiliye Vekaleti leva-zım memuru 
02.3 Turhan KemaA, İsmet paşa mahallesi Bayır çıkmazı No. 1() 
0.23 Ali R>za, No. 309 takside şo f'ör Ehli. R3 
0.23 İsmail Ömu, Ankar> palas ta garson 
0.24 İbrahim Sezai, Işıklar cad. No. 13 Nestle şirketı 
2.28 Bn. Nursel Ethem, Yeuişeb.i ı· ismet paşa cad. No. 30 
o.23 Ma"Lbar Kerim, Müsevi ma hailesi Esk:ci oğlu sokak No, 5 
0.23 Bn. Sa-ffet Memduha, Türkuaz oteli No. 4 
0.23 Rau! İbrahim, Hiıldmöyette &ermrücelli t 
7.20 Burhan Salih, Beşiktaş Has fırın sah ibi 
4.53 Olaıf Olsen, Kınkkalede Pl.ri:nç haddehanesinde 
4.53 İsmai:I, Kadastroda filamacı 
3.52 N ~t Cafer, Tahukale Kav aklı mahal'IEsl No. 16 Mesut nane· 

sinde Cafer oğlu 
0.73 Mehmet Mustaıfa, İsmet p• ş• mahallesi Poyraz sokak No. 94 

tt; 71 Ferhunde, Reisicüanhur ser yaver R. Rusıı.hi B. ker 
2.'12 Emin, AnkaTa santr .. ı kıraa thaııesi 
1.49 İmnail Hakkı, polis müd. kısmı adli kaleminde 
o.88 Al'. Fuat, Bankamız mensucat fabrikasıııda dokuma daioresi:ndıe 
0.34 İbrahim Ali, Ana.dolu Merkez lokantasında garsan 
tı .78 Zehra Kasım, Meyvahoş ye ııibg,t No. 9-10 
1.22 Semiramis Nafi , Anif bey mahallesi İsmail Hakk; Ap. 
0.91 Rezan Arif, Yenişehir Dahil iye müsteşarı B. H'lıml hanem 
2 72 Osman Abdullah, Çanklı'ı kapı İsmet paşa mahallesi No. 16 
6.64 Mahmut Hulusi, şoför No. 439 takside Çankırı cad. 
O f>8 Yargi Aodon, Taşhan Hasan Kavaför salonııı 
3.55 Mustafa Mahmut, Hmaroön ü Öksüzce çeşmesi No. JO 
4.29 Ahmet Ferit, Ankara Sanat mektebinde dokıor 
3.45 Nuri Bek'r, Leblebici mah. B:ıkriye so.1<ak No. 8 
7.18 Bahire Hakltı, Yeruşehi.r Mi ma.r sokak No. 15 
0,34 Salii.lıa.tt.in Refik, Ankara <>teli karşısında No. 11 
213 En~r, Musiki muaflim m<>.k tebi keman muallim• . 

Al Muıh;ıtin 0.60 Bn. Neoru Seren, Ye:rköy telgr•! fer> memuru • 
km 

9.:ıö Hayati, Haeı Musa mahallle si !Musa Bey cad. Niı. 17 Fııik 
bey oğlu 

0.60 Nooet İzmit F. 33 Top. A. 31 T. 1 E. Z. yüzbaşı B. Nazif mııh, 
dumu 

43.63 Mediha Hüseyin Edip, Ana fal'talar cad. İstanbul ~kercisi 
1.64 Necati, Hacı Doğan<la karakol ka.rşısında No. 16 Halit oğhıı 
J.44 Şefka, Ankara Zafer cad. N o. 25 Kemal kerimesi 

20,31 Ahmet Niyazi, Memurin Ko opera.tif şixketinde İçhisar Kay•ba 
şı mahallesi No. 25 

0.35 Ali Şahap, Çankırı cad. Mu hacir sokak No 11 
1.50 Sefer, S:ı.manpaz•r> No. 181\11 elunet o,ğlııı 

İsim ve adres 

1 1:.~ 9.64 
1.47 
4.85 

Mustafa Hiireym, Aclı;ara Z afe-r ca<l. No. 18 Şeref Iokant.sı 
Yüksel Esat, İzm<r mebusu Adliye Vekili Mt.hroet Esaot oğlu 
Necdet, Yeo;,şehir '.!fi!alia.h mer Ap. No. 10 

1.13 
-0.35 
2.35 
0.83 
2.67 

Nezaket, D. D. Yolları Zat İşJıeri memurlar>nıdan Sıddlık kızı 
Sa.fi~, İk:ind müd\.iı' Adnan Cemal nezdinde 
Olimpiye, Tabı>l<haned<> jan<l arma dairesi kar.sı.sında 6J 
Mustafa, Fevzi p~a mahal! esi No. 25 
Nebil, Haeı Ba,yram Aymta p sokak No. 3~ 
Hüseyin Hüsnü, Riyasetidlniliur Jt,öşkü 
B. A. Hamdi , Etlik No, 15 
Behin Mahmut, Yeni sokak cad. No. 30 
Cemal, Atıf bey malıaHesi No. 8 

4.00 
2.72 
9.69 
0.54 

301 5 
4.55 

Münevver Bekir, Mukaddem mahal·lcs i Kmacıla:r sokak No. H 
Erdoğan Rusuhi, R. Cümhu r seryaveri Rusııhi oğlu 
Ad\:ı an Kemal, Kızılay mcm urlarından Kem.al oğlu 

4.58 Fevz', Divam Muhasebat a zasınd-ao 
2.32 Ömer, Keçiören muhabir Bilal nezdinde 
0.96 Enver, Ankara Ticaret mektebi talebesi 
1.97 Muammer Hüseyin, Tütün inh isal'ında satış mem\l'Ml 
1.64 Sabiha, Hacı Bayram maha Hesi No. 25 

19.08 BcthüJ Rıdvan, Hayvan pan slyonu müdürü Rıdvan kızı 
0.46 Hıcluk Bekir, İstasyon cad. Kınacılar sokak Mümine Bek!ı:'Qğlu 
7.37 Feh:.me, Yozgat mebusu Sal ilı oezcüıırle 
4.77 Mıııstafa ömer, Sebat otelin de 

25.92 Mehmet Cevat, Karaoğlan İ sbnbul eczanesi karşısınd; diş T. 
Cevat oğlu 

9.18 Mehmet Fehmi, E:rlıfuı.ı Harbiye şifre memuru Hamdi oğ'lu 
0.62 Ali Silı'eyy>a, İsmet paşa m ahallesı tnt?ktep meydanı No. 63 

14.90 Nesrin, Ağır c:ezıı mahkeme si ·aza Cemal mı 

11 Bankası At hisar şubesinin 
Tarihli tevd·atı 

9-3-294 

2.69 Basri, Akh:isarda ölü Murat oğlu 

2.28 Kemal, Akhisa.rda Yeın.lıjıçi İsmail oğlu 
0.44 Me!ahat, Aklı:isarda Kayma kam 21<de Baha k>zı 

lı Bankası lzmir şu' esinıo 9-3·942 
Tarih.i tevdiat 

18.82 iı:al!ll İbraıhim 
11.80 Cav:it Falhri 
8.50 Osman Şülıırü w C. Lutfi> 

156.83 Sepet Çiçek mektebi 

İş BanK.ası Uşak 
Tarihli 

şubesinin 
tevdiatı 

18·3·942 

1.36 Avni Hamza o!l'lu Mustafa Oğlu 
1.69 Sabiha aV'Ulk<ıt Hami kızı 
2.33 Mesrure Torıaık oğlu Şerıf kızı 
2.67 .Ahmet Sad;k Kiyye oğtu 
6.20 Şiiıkran Uluıbey beledfüye kliıtı"bi Fevziye Kızı 
2.58 Afımet Celalettin Çullıadar oğlu Emin yanım .. 
0.82 M~ Türkıan Necati kızı 
1.52 Yılanıcı oğullan KOM milBtahdimleır 
5.06 Caıvid şubemi.ı eski muaıase bf>ni~ 

3.19 Giliıg6r Cavit oğlu 
9.79 M. Halcl<ı eski veznedanınD 
7.93 Rakikı Hac> Gedik oglu 
0.87 Osman Yılancıoğlu. 
0.50 Nazıi.re Kaılıalaık -oğlu Sami Krı.ı 

İş Bankası I~tanbul 
Tacıhli 

şubesinin 24-3-1942 
tevdiatı 

1).94 Me:hınet Rifa t 
2.09 Meliha Vehbi 
0.97 H üreyiın Fevzi 
4.59 Cevat Şevki 
1.39 Raif Necdet 
9.00 Sa<'ktı: Agopyar.ı 

( 

1.12 Hasip Zeki 
1.16 M, İrfan 
4.69 Mme Kemal 
3.37 M. Adil 
3,44 Tevıfik Refik 
0.85 Nura Nihar 
0,82 Nuru Sulh 
0.82 Nuru Sema 
7.45 Muızaffer 

0.87 Nadide 
0.73 Sil'leyman Habimıııa:n 

13,09 Günıgör Münir 
6.70 Rifat Ramiz 

27.17 Semiha 
0.96 Beyza Mustafa 
5.24 Cafer Ata 
1).96 Hayrettin Aşır 
' 96 Ail Riza 

0.95 Zekiye Gönül 
2,95 Mehmet Falih 
7 ,00 Aram Baruh 
0.94 Erdem Cevdet 
0,93 Mükerrem İsmail 
l,05 Nevdan Dadanyan 
0,93 Mehmet Ferid 
0,74 Hamdi Mustafa 
0,87 Y osken Mellrony211 
l ,04 ı::rooğruı Cemal 
3,61 Hrant K €'V<Jrk 
083 Melahat Şükrü 
0,95 M, Mustafa 
0,84 Münir Şuayıp 
0,83 .:.Uat Sami 
0,87 Cahide M. Rlfa. 
0.73 İsmail oğlu Sina> 

47.65 Sirvaııt Mlhribe 
0.62 Mari. Ka:lavas 

• 

Bu ilanın devanu 7, 8 ve 9 ki nnnusn nı 1943 tarilılerinde çıkıııı 
ve çıkacak olan diğer yevmi eıwot elerdeılir. 

Acele Satılık Aparteman 
Tal<sim, Tal'mhane meydanında kalörlferli Koray apartt

manı acele. saktılıktır. Satın almak isteycnler'n fstanbnl Ye· 
ni Postane karşısında l\J!imlli?l Vedat caddesmde 26 n'UJDarada 
Radrolin Müessesesine müraooatetmeleri. Telefon 22615 

-• ULMACA 

,. . - .-·-· ·---_-= =- == =ili ~ = • -- ---
i •• f,.. . • -·- ·-
~ı----......... ~· ....... -.. --
SOLDAN SAGA: 

l - J\ofeccan"ıı, viliyet, 2 - Xii· 
nat, ter~I gözümüzün üsıüudr, 3 -
Abu yedili, pis bir tufeyli m.ahJôki 
4. - Ters;i ja.ponyada bir feh1r , 5 -
.Bir homur tatlısı, 6 - Acele olarak, 
tersi çok dei•I, 1 - EdaL, Kıır'andaı. 
bfr cümle", 8 - Zamir, Ceketin lı.1-
sım.Jarından, 9 - AJçak, Nam&.~ da
vet. 

YUKARIDAN AŞAGIYA: 

1 - A:rafını üstüne koyarak, 2 -
Göz. rengi, başma V 11av~ıe fa.ri
ze, 3 - Kanlı, r~ni.şJlk, 4 - Kör, 
açık olarak, 5 - Kokulu ot, 6 -
Yemek, Bir siife i;,lmJh, 7 - Kalın 

kumaş, - mn'Slm, 8 - Beraber do· 
tan çift. Akıl, 9 - Bir cins hayvan. 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 
] KIA R A. rt K 
2 fllMIYlllAY '\ Z 
3 RIA K l llJ L AB 
4 rnD _I B A. 8 K U Ş 
SÇAM••ElllSi 
6' L .ı. ı:: A .N A. M 

7~K- f . T. :A IR E ili F A 
ti A • '.• 'ı Y A111'D'AI L 
9 Z E 1M AN E M r 

Bugünkü Program 

7.30 Prog'ram 

1.32 jln;nııslik 

7.40 AJans 
Habrlerl 

7.55 ~lüzik 
S.30 Kapanış 

12.30 Prııırram 
12.33 Milıik 
12.45 Ha.herler 

13.30 Müzik 

18.00 Pr"ır"'1m 
18.03 Müzik 

18.SO Fasıı heyell 
19.00 Konuşma 

19.15 Şarkıl•r 
1930 Haberler 
!' 

~o.ıs Rad:ro 
Gazetesi 

20.45 Mirzlk 
Zt .00 Tı!msil 

21.45 l\IÜıilr 

22.30 HaberJ.er 
22.~o Kapan"' 

ZAYİ - 1322 yılında Zeytlnbunıu 
Sanayi mektebinden aldığını diplo
ma.mı zayi etıe.lm. Yenisini alacağ'am. 

dan esklsintu hükmü kalmamıştır. 

Osman otlu Mehmet Gürsel 

- --- -
İHTİRA BERATI DEVRi 

«Deniz veya spor elbisesi~ hakhm· 
daki lhUr• için İ.tl·tisat Vckıiletinden ı 
alınmış olan 10 Sonkanun 1939 ta· 
rilı ve 2735 No. lu ihtira be'l'atının 

ihtiva ,t>tt ği htıkuk, bu kere başka· 
sına. devir veyaJıut lcadı Türrkiyede 
mevk 1 fiile koymak tçln saJihlyet 
dahi veriJebiJeccği teklif MUmckte 
olmakla. bu hususa Cazla. m.alUına& e
dinmek istiyenlerin Gnla.tada, AslAD 
Han 5 inci katı 1 - 3 numaralara mü-

ı 
rac:rat eyleırnl~rl nan olu.nur. 

lstanbul Levazım Amirliğinden 
Verilen Askeri Kıtsnt İlanları 

50.000 kilo sığır eti kltpa.lı za.ıila eksiıUımeye konmuştur. İha-
lesi 8/1/943 cuma günü saat 15 de Merzifon askeri satın alma ko
misyonuı:da yapılacaktır, Taıbminbedeli 48,900 lira ilk temine.ti 
3667 lira 50 lkıuruştuT, Evsaf ve şartoamesi Ankara ve İstanbuıl 
Lv. amir! tklerinde göriilür. TaLp !erin kanuni vesikala•'ile teklif 
mektuplarını iılıale saatinden b l'I" saat evvel Jromisyana vermele,.;~ 

(2013 - 2582) 

* Bclıer ıki106Uı.< 170 k""" Wmıin eeUen 20 !o:. karpit pa:ıarlıltla satın alllll8 
roktır. İhles: ll//l/1943 pazarle;i gil!ll(i - 15 d'c Ankarada l\l. M. V. 2 No, 
Ju satın alnın kcmı~onom<la yapı1acakıır. Kan teminatı 5100 liradır, Tal.pi<> 
rin bell i vakttte lmrn~ ~lım.eleri. C2068 - 115) ... 

A,-;agıda yazılı ,;ığu· etleri ka:ınlı zı !la eks'ltrr.eye lrornıTşb.rr. İh ... eteri 
20/ 1/9~ 3 ç~m!>1 g ilr.ü saat 14,30 da 1'Iil.fıs aı:Jteri '9tn c:ıhr.a k<J:ni ı,.vor.und 
yapılaeakttr. Ta liplerin:.:.;ınrı.ml v~~ \dclit mektuplarını ha.le aatinıdeı:ı bir 
eaat e•vve l lrom dsyun.1 vırmelerl. (2005 - 2574) 

Clnb'i l\fiktan •.rutarı. T.,,m.lıı.atz. 
ton Ur.ı Jira 

Sığır eti 450 337'.50G 17.2!\0 
Sığı" eti, 145 108,750 6,687 .. 

A;;;tiğ ıdo yazılı !ruru Ü2ıiilmler 9rap0 i•)lrfl<> eıt.iltmey< konnm,,'uı', İhal olcn 
9/1/ 943 rumartesi günü hizalar1tıda y•:1ı .saatlerde Urfa a :_.; kc:. t i s. t 1ın : 1 ma 
komtsyonU'!1 :iıa YRPJ!}.ad·tı ... T1.]ipltrin kar:Jl'lf ve-ikalarile te"ıı:]; f m"')ttup!arı'll 

iha·lc saut.l tr !~ bıir Mat C!V'Vel kccınisyerıa vermeleri. Evsaf ve ş ~·Mr.amesi Aır 
kal'a , İstanbul I,v. funirlik.lcl'ind., ıröriilllr (2008 - 2577) 

jhole .-,nti 
rn 
11 
11,30 
13· 
14 

M'ijdaf> Tu.1arr Teminat; 
Kilo lira lira 

100.000 GC 000 4,500 
100 000 60 000 4,500 
100.000 60 000 4,500 
100,000 60 000 4,500 
100,000 80,000 4,500 • 

Belıe.- kilnırun~ 118 ~ tlılhm.in ıı<!Hon 50,000 klJo sığır eti k ı•palı ,,,..m 
eksiltmey~ koonıı.ıştur. ih ıle5i 19/1/9436 lı günü ~ .ıat 18 dn Mima r Si!"an ts~e 
rl satın alma lrornıis;ooonda yapılacakoı . İ!Jt tem~natı 7500 lira1 ı r. T: l ipl<"riP 
kanu ni Vc.5 k:ı l ·rje ~Ut mekıtuplarm1 ihBJe sant.indaı bir Sa:ıt f'VVe.l k o,m i&,y0118 

vermeleri. E~af ve şı.rtn:rnesl A :1k:ıll'aı İstnbu~ Lv. blirl:kle.rindc görıL:Jür. 
(2012 - 2581) 

Belrer lollooıı:na S22 kuruş ~yt tahıııi.n edilen 13,150 kllo pamukla karışılı: 

y>iin çorap ipliği pa:Mırlikla '8t. ~ alımcaktır. İlınlesi 15/ 1 /9H cı.mr.a gtinü saat 
16 da Ar.karada M. :r.;ı. v . 3 No, lu satın alma lromlsyununda yap ı laco·'.«ır. 

Kavı ıeın;nAll.ı 6501 I.:ra 45 lııunı"1l!r . Taliplkrin belli vakıit., lııomisy<>na gelmeo 
len. (2'069 - 76) 

A'3ğıd, yazıli boyalanıı r«12ıa>'l*kPk:slltmeleri 17 / 1/ 943 paz:ırte5'i günü 
saat 15 de Ankar.00 M. M. V. 2 No, \u satı.o. elma komt,..yoounda Y01''lacaktır. 
Ta lipl.eır"·n ver·.cekleri m&tar -.fi~ kot'% temina.tJar1le belU vak.:.~te kOo' 
mı'Ey0'1a gooıeleri. (2082 - 83) 

Mikfan Fiyatı Clıısl 

k !o kuruı; 

2000 100 
1000 

500 
1000 
1-000 

!WQ 
50tl 

8v 
60 

270 
85 

100 
60 

Kanarya u.rıs .. 
Mesina sarısı 

Siyah faz i:ıo1a 

Mavi • > 
Yeşil. > > 
Zenei!re 
Ouıra ... 

Mm.alkta bir pavyon "1ŞO.>ı. pa.ııarlılda o<GW~ lror1rıııuıştur. tıı1.,.; 12/!/4! 
gilırııü ıı:aat 16 da An!tı.rııda lVL M. Vek.Aleti 4 No. lu satın a}'Yt ı:'I komisyonunda 
yapılacaktır. Ke~lf bedeli 14.-ıOO lira 85 kuru!: iTh. 1.eın*latıl. 8452 liradır. Talip 
ter.in beW v<likitt;, ~c gemelerl. (2073 - 78) ... 

A'l"ğıda mıikt,,,-lan rızılı rontgı,rı film( iılızar ve 1ıesb>t bım;-osu satm alı
nacaıctır. Pazarlıkla Slaı011ırn d 12/1/!lfS alı eilnü 81\at 111 de Animrada M. M. 
v. 5 No. lu satın alına komi· .toıoonda yaoıaacaktır. Heps.inİfl: t?hınin be~eu 

1388 Jlra ka.t'i lerıüooll 209 l i rdır, Taıtplet1n belli V8kllle llııımıisyoıı& gemelerl. 
150 kı.:~ ı-antgen tuml ıı ,.,.r ""'1y
Bir'.,.,c i banyo 9 litre için 15-0 !kıu1U 
Rool€1<n filmi tesbit booyoou 
:İikinci banyo 9 lJ;tre için (~72 - '1"1) 

Beher çilii:ıe 1160 lauru.ı fiyatta t"'lm:rin edilen 10.000 çi!'t e• falrnt pa. 
"1rh'kla satın alınaCfloktır. h rnlesi 11/1/"43 poıııoırlesi günıü saat 16 cb A"''"ra• 
dil M. M. v , 3 No, lu ...rtm ~ima loom\yontmda 7apıılacaktırl. Kat'i t "11"ina11 
14,000 l>rııdır. Taliıplerln belli 'V18kitte~ gelmıeler!, c2-022• (2637) 

+ 
4() ton koyoun v• ..,;ıır e1ı! pazaır1kle satın almecakt1'. lmıl•ıı! 18/1 ıon ıri> 

nü ,,..t 15 de Kütahyodo af~ıi •atm alma 2ooımlsyoıwn<la y:mılooaılctm-, TaUp-
lerion belli vakit.le lroırrisyona gmıeleH. (2024) (26211) • B"'he'r kilORtma 8!5-0 lru?'tlş tahml<ı e dile" 7500 kilo s:ırı ""°""13. panrlı'<la 
"1<-sil tmeye <rottmı::şlur. ilıaleo! 13/1/943 ,..,,._.,...M ..ı;.,>ü .... 1 ıs ~e A"*or· da 
M. M. V. 3 No, hı satıın &lmıo. lromisyonuııdn yapılacaktır, 'l'alplerln b ·l!i v· '·it. 
te lromisyona gelmıeolel'i 'lc:ıt'I temi:ııntı 7 ·> 12 ılra 50 ku~. (2-0~1 - 2fli'9) 

+ 
Aşai';.<la yazı lı mevadın pazarlıılda elksiltmeL· r i hlrz.alarınOO }'<lzıl t ı:ün, saat ve melıallenlelri Aslı:erl utın ,.ım., 

lrornisyonun<la ya pılacaıktıı'. Talipl«IG belli vakitlerde a.it oldbğu Jı:ıonüııyoıılaroa bo.ıclcmları. 

CİNSİ 
Yemi 'k ke,;i boyıı'1Q!U. 

Aşıll ballı k eçj b<ııynıuzu. 

Yuvrlak m;:ışe kaz.ığı. 

Unu verileı·ek ekmek ~. 
Ranr<a }'<lllt!Tı)mıaal. 

Sığı.ı' dl. 

Miktan Tutun Teminalı (2086 - 86) 
. Kilo Ura lira ihaıe cün. oaat ve malıalll. 
250,000 125,000 20/11/!>43 15 Balıkesir, 

200,000 100,000 21 > > 16 Balıke;lr 

adet. 20,000 16,000 24-00 16 > > 1.5 Gelibolu. 
651 ,600 16,290 3055 ~ > > 1.5 Bu~a. 

16,435,20 1233 1 > > H,30 krro.t belıe<diiy< 
lıınrşısı. 

20,000 H/ 1/943 14. 

+ 
Aşağıdll ,.azııı mevadm pazarlıkla ekı;l>ltmelerl hİl:alarır.da ,....,h ..,_ -• ve mahallıenleld lt!keıi satın &1-

korn"i)'oo lal'l1'.d':ı. 7aptl0<:11il<otll'. T aliplerin l:>elli vakitleı:de ait olduoiu ~!uda buoiumnaları. 
CİNSİ Mi.ktarı Tulan Teminat, İhale pa, _. n ..ıı.aııı 

SaOO<ı. 
K<>yuıı ..ıı. 

İnı-it •iltü. 
İnek yogı;r&r 

Odun. 
Ispanak. 
Pllıı.ı;a, 

IQ:twnıa. • 

kilo lira !in 
J.(),-OOC. ll,500 

719 999,41 
1,136 499,84 

740 499,:<0 
600. ()()() 13, 000 
300,000 7 ,800 

25,000 7,25() ) 
:005,000 16,IXlO ) 

?4.IHI ) 
17.48 ) 
37.~ ) 

19l!O 
ll"IO 

85,000 lö,300 ) _.,,.. 

+ 

ll/l/IM3 IG 

1.2/1/114.3 
14. > 1 

18 • • 

15,SO 
16 
11 

Ya ..... 

Rami Topçuln. 
Gel bolu 
Gel..reıu 

Sl/I~ 16 GeJij)olu 
(U05 - 2Gl) 

Aşağıda :r=lı mevada> parıat1ıkla eıııo;ıtmelerl b<za1armda """'1ı eıaı, .,. ı Ye mdlıallıenlı'kl deri satın a 
~ıarırıda Tapılac:ıııiı.lıl', Tallolerln tıelll vakitlerde alt olduğu kin1""'.,.ılarda bulunınnları . 

CİNSi Jll)lı;an Tutt.n 'l'mılnah İhale ,ıriiıı, saat ve nııı.halll. 

Sığır eti. 
Sığır et>. 
Sığır eti. 
Sığır eti. 

Unan. ade\. 
Po1'taka1. 
Bina yaptmlıım> 
Fınn ve beııııln ~ lnşaa 
Birnı t.ıı.rA-1. 
Ha.staharle <laiılll t.mlnıilı. -

Jlıilo ıı,. llra 
40,000 
~.000 

l-00.000 
60000 

800 
I0.000 • 

36,000 
37,000 

15(),000 
500 ) 

e,4oo ı 

6olr00 -
1044 

12/l/M3 ıe ) izm•ı belecı;y,, 
13 > • 'L5 ) 'k=şısı. 

19 > • 15 Topkapı Malt-
22 > > 16 Gelibolu, 

14 > • 18 Gelibolu. 
27 > > 10 Çancık!k ale. 

2'I > > 10 Çana!<lkale, 
2'I • • 10 çamı lô):a le, 
27 > • 10 Çan~k'.< le. 

(~2 - 15-i) 


