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Cezayir, 6 (A.A) - Mars.'!lya da yeniden bir 'takım hadise
ler olmuştur, Halk.Ahnar. garni zornına karş.: niimııyışler 
y~pmıştır. Y~ fazla msan tev k:if edilıniştlr-, Işık lön 
durme medlıuriy~i §iddetle takip ed''.lmekıtedir 

·-----""!"~""-!!~!!!!'!!'!~-~-~~--"!!!!1-~~!!!!'!!'!~~!!!"!!!!'!~!!!!!!!!!!~ 

Varlık Vergisi 1 

~~~~~~~~~ .. '~~~~~~~~~~ 
Şark vilayetlerine çadır ,kazma, 

1 

kürek ve yataklar gönderildi 1 

~~~~~~~~~~ .. ~~~~~~~~~ 
Borçlarını ödemiyen mükelli: fler in çahştırllmaları 
talimatnameı ini dün VE killer Heyeti tasdik etti 

Ayın 16 sında mal satışları ve 17 sinden 
itibaren de· iş yerlerine sevkigat başlıyor 
Ankara, 8 (İkdıam muhıdıirinden) - Varlikl 

Vergi sini ödemeyen mükelleflerin ne !IM"etle 
çalıştınlacaklarına dair taııırootcame hülcii:ınle
riıı.in ıon :beş güoo Jııadar tatbiki ne ıbaşl.anacak· 
tır. 

hllZll'hklan bilirmek :üzere.ıtır. Çalıştırma mm
takalarına lüzum görülen miltt toırda kazma, 
lciirek, el arabası 'Ve dl ığer Jevazı m sevkedilıııi§ 
bulunmaluta<lır, Mükelleflmn )"iyecek ve Y"'" 
tacak ye<lerir.ın de hazırhlıilan yapılmakta, lü
zumlu çadır, yatak ve sa.'re i§ mahal!erilu? gön 
dcrilmekted:ir. 

Nafıa Vek41eti yollarda ve dem'ryo11ann<la 
çalıştırılacak varlık v<ll'gisi mü.kcllef·leril:.in der
hal ı1c başlayabilmelcr ni temin için yaptığı (Devamı 3 üncil uyfada) , 

Batı cephesinde 
mGhtemel 

hareketler 

Bu cephede, yeni yılın 
ayları hava muharebe
lerile geçecektir; lngi
lizlerin Avrupa batısına 
büyük ölçüde bir çıkar
ma yapmaları iae Alman 
ihtiyatları eridiği ve 
Alman maneviyatı bo
zulduğu takdirde vaki 
olacakta diyebiliriz. 

Yazan: ABiDiN DAVER 

-z-

- --·--- s- i i 

Maarif Şurası -15 Şubat Pazartesi günü 
Ankarada toplanacak 

~-~-~-.. ~~~~~-
r os: lantlc'a okullarda ah!ak terbiyesi• 
n·n geliştirilm~si, {alebenin okul dışı 
durumu etre. fllca lncelenece k 

Ankara 8 (A.A.) - Mu.rif Ve
killiğrnden tebliğ edilmiştir: 

Üç yılda b r toplaıuıcak olan 
Maar;f Şıimsı 1lcioo defa olarak 
15 ~ubaıt pazartesi gümi saad: 10 
d Ankarada Dil ve Tarih Coğraf
ya. fakültesinin kon!euns salonun 
da tophnacaktıl', 

Şı'.ırıınıın gündent'l'ld.>k; kıonu
lar şunlardır: 

1 - OkW!arda ahlak terbıyesi
nin gel ştirilmesl 

a) T ürk •hlakının aosyal ve ki. 
şisel prensiplerinin belirtümesi 

b) tık ve ort.ı dereceli okullarda 
(Deva.nµ 3 ünc!i aayfada) 

Kazaya uğrayan 500 tonluk İhsaıı molöril 

1 
Sovyetle r Rostot 

şehrine 100 
kilometre yaklaştı 

-----------ı~----~-~ 
Don dirseği ıçi.1deki topraklar boyunca 20,00(, 
kilometrel.k ~aha J.. lmanlardan boşal taldı 

~~~~~~ ... ~~~~~-
Ruslar yeniden bazı ) erler a d:lar 

.AnKara, 8 (Radyo gaU:tesi) -ı 
Sovy .::tler Rosto la 100 kıl.ometre 
kadar yakl~~ardır. Ros
to! istikame•ınae akıp gitmekte 
olan :ıuıs selinin heni.ı.z du.rduru
Jama;hğı anL.~J!~tır. , 

?tlOSkova, 8 (A.A.) - Sov-ye• att.e 
JUJSI lebllil: 

7 .sonk.inunda kıtalarunız, orta 
Don böıgesindekl taarrıu:ar netle~· 

,inde }lartynObka, Nikola.f\'skaya, RO· 
chanovkaya idari' merkezıerlıd, ::\la· 
lo • RIO(>O\'Sky' Vr.ıssov, v ChlH!\"ka, 

Niko1aev, A1eka.ndrov, ~ovo, Pct.. 
rovsk, Declılrov, Zeun.ky, Kuhtabev1 

Vibllan.tsev, Strahov, Chechlnka, Ta.. 
pilin adındald mühim mahalltrl ve 
Volkovo demlryolu durajını zaptet. 
IDlflt-rdir. 

Şimali K•fkMJada kılaları0U2, Ste
poJle ve Sov~tskaya fdPra merk.rı1o. 
rl.le 8olOt"henskoe, Sllhaya Pocllna ve 
Scvern7 adındaki önemli mahallerl 
ifnl elmltlel'dlr, 

Mcr1rH cephesinde SoV7e& kıtaı..-

rı, eski 16til<ametlcrde 1&vaııbrnıa d• 
vam etmi~lerdir. 

ROSTOF CiDDİ BİR TEJIDJT 
ALTIND.'\ 

?\Iosko,·a, 8 (A.A .. ) - Ru.s kuvvtt
lerı. a;aiı Dı1ıı bo,yunra Ro~tof isUka
meUndc JJe1·j h:ıreketle-rlne dt"vam 
etmektedirler. 

Rosıor şehri, timdi Jl<'k ciddi bir 
(Denını 3 üncü sayfada) 

• 
Sicilya ya 
Taarruz ı ___ .. __ _ 
Palermocia 46 kişi 
Ö dü, 262 kişi de 

yaraland1 

, 

Karadenizde i 
Kazanın tal sil" tı 
Kızılay bir 

yardım 
ekibi gönderdi 

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

22 Pi a.h .. cir 
44 kifı 

ve 2 tayfa boğuldu, 
kurtarıldı. Casetaerın 

aranması• a devam ed iliy<"'r 
Dilnlrii sa:vmuzda Karadenı..le <lb· ı 

1&11) Mlında.kı motörwı fırtıııaya ta-
lularalr. batlıfını ve kasa esnasmda 
ıı valandatın öldütünü 7azm1>jlık, 

Dün sa.b:oıh ftlmn bJr cuet.e iknlerla 
85 klıl oldaiunu ~ .. 11Uf5a da ini .,._ 
kam yanlı.ytır. Bofıılanlar tt dlr, 
Bunlar, mah.aC'rlerdlr, Aynca &o.:tf• 
dan da. iki kişi daha bolulm.,.ıur. 

Karlulanlar U tlflıllr, 

KAZA NASIL OLDl ! 
Ht..disc hakkında dün ılınan 111ii

temmlm maJünıata cöre tu:a1a ... 
rayan Dabko,·ic vapur tlrketin.e af\ 
600 tonluk iıu..ın met.örü. Ki.nwıa-

evvellıı ıs linde f:anlrden pa!amut ve 
palamut hülisası yıikllyere~ Bulra
rlstanın Bu.rpz Jlmanına ba.r·k-et. et.. 
mlfllr, ~mı. kaplaın Zeki rıeklmo(. 
Jıuııın ı.t.res!nde idi, 

(Motör) Burıazcla hamultJlnl bo. 
fı&lttıkt&u SOD1"3 fOO lta:Jaı kttı::ı.p 

damacan:ııaı, .t..ıla7 ve sair t~'.\'a He 60 
s:öçmen atarak istanbula mütt·vreçl .. 
hen 1ola ~ık~tır. 
~mı, perşemb" erce l saat ı 8 rad 

4'.lerlnde Podima civarmd.ı Ka.rabu· 
l'Jm önlerine &'eldlfl vaki flddetll bir 
tırtuıay11 tutulmuştur. 

(Devamı 3 üncü '3ylana) 

Ruzveltin mesajı 
umumi tefsiri 

e 
r 

-~~~~~~- •ı-~~~~~~-

Ruzve'.fn beynelm'lel lir polis t~şı:i:ah 
kurulacağını ifade eden cümleler 

: öylğ iği ; eklinde mutalaalar l ilciril yor 
Va-.ingıon, 8 (A.A.) - Bey· 

nelm•lel ımahfilel'de reis Roosevcl
thı nutkunun 14ağıda "'krediıleo 
4 noktası bilhassa d . .l<kat gözünü 
çekmiştir: 

rası hakkında söyledikleri ve h<r 
türlü ;nfirad hareketine .karşı ih
tiyatlı bulunulmasına. ad olarak 
tahzir edıici ikazları. 

11943 yılının muhtemel harp 
planları ilıeriııde inoole

meler yapan evvelki yazımızda, 
J.lo&u ve Ak.den z cephelerinden 
bahwtmiştik. Bu y:wnızda ise 
batı c<>plıesindekl mwıtcmel ha
?eN!<krt araşlıracagız. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~--.~-
Roma 8 (A.A.) - İtalyan teb

liği: Dört ınotöriü Amerikan uçak. 
tarı ~.ün Pa'ermo merkez mahal• 
lclerile lim•n bölgesine birçok in
filak bombaları atmışlar ve husu
si evlerin yıkılmasına sebep ol
muşlardır. Haok, kayıplara uğra
m~tır. Likltay1 da birkaç yangın 
bombası atılm>ştır. Burada b'na
Jarda maıhdut hasa~ ve l'İr ya!'alı 
olduğ"" b ldiıilır.ekt.ıxlir. 

' 1 - Birleşik Amerikanın silAh
larunasına ald muazzam ~amlnr, 

Bazı diplomatlar, r<is RooseveL 
tin sulh gayelerini daha açıkça izah 
eylem.iş olmasına esef etmekte, 
fakat :reisin bütün Amer'k..tılara 

Batı e<>ph~i, Avrupa kıtası
nın 'ıcmen heıne!l butiin şa. 

m ldir; yalnız ispanya ve Por
tcı.u m1<. tc>na. liu cephe, bir 
tarai<an l}un•I Buz Okyanııı;un
daki. (;>imal burnundan başuya
rax 'OJ.'\-cç, Danımnı!ka, lio!an. 
da, Halı JLmanya, Belçika ,.e 
Fra.ınyı, d ğer taraHan da İıP 
gılLe<eyi ve §imal lrlandayı ih
tiva "4ler. 

A. .. Dar/anın 
katili 

anlaşıldı 

"'!: "! ... ~- ~- .. "" ...,.. ' 

---•1---
KatiJ 20 ı aşın de 
bir r c golcü imiş 

Vichy 8 (A.A.) ~ Darlanın ka
til.ııin ismi artık gizlcnilmeyerek 
ortay• atılmı§tır. Bu kot 1 Gaulle' 
cü temayül ve zihniyc1tc bulunan 
genç biı• Fr.ınsızd:r. 

KATİLlN TERCÜME[ HALI 

Parıs 8 (A.A.) - DNB. Petit
P.ırisicn gawıcsınin Vichy'den al
dığı ma-'.ı'.ım•ta g-Orc amiral Dar-

1 
t 

lanın katili Bonnie.r de l• Chapel!e, 

Kah're 8 (A.A.) - Ort.ışark 
müşterek harp tebliği: 

Dün ağır oomb• uçak te.şkil'miz 
Palermo Jim1l!:na ta•r"1lz etmi< ve 
liınm tes's'.erine isabetler kaydey
lem·~tir. 

Boır.·ba ı:ıçaklarımız, S'c1iva ce
nup kıyıs>r.c'a Likadaki kükürt 
fabrikalarına taarruz l"lmişler ve 
şiddetli infiliıkhr çıkmasına sebep 
olmu~'ardır. 

L•mpedusa ... dasındaki hava 
alanında da 1aarru>:!ar yapılmışhr. 

2- Reis Rooseveltin yakında 

1 mihvere başka taarruzlar yapıla
eağ> vadinde bulunuşu, 

3 - Dahjlj işler'n idaresine &id 
bazı tenk!dlerc verdil(i ccvab. 

4 - Reis Rooseveltin harb son· 

Türk ga.zeteci'eri 
Hind'stana hareket 

etti 
An1tara, 8 (İkdam muharin

deon) - Hir.disıtana gidecek ga
zete<> ler heyeti bu ak.jem Toros 
treniyle şehrimizden hareket 
etmistir. Heyet şerefine <lün ak
şam İnil' l'tere büyük clciliğinde 
b r zıyafet verilmiş-tir. Hariciye 
protokol wnum müdürü Sali
haddin de heyete refakat etmek
tedir . 

(Devamı 3 üncü s:ı~·{ada) 

General ]iro 
ile G/. Dögol .. 
Prensip ltit e ri~e 
anlaştılar 

• 
Dögol, Jircya 2 irci 
bir rr.eıtupgönr't-ıdi 

Bu Hphede asıl harp; Alman• 
!arın J940 nisanında N<1rveç ve 
Danimarkayı .slilaıariylc başla

mış; •!140 rua)·ıs ve haziranındu. 
Holaud:ı Belçika ve FransQllllt 
yere s~rilmcl~riı le en yüksek 
mertebesine ,. armış, kara muha-

- rebeıeri Fran~nın mütarf'ke is-
tcmesiyl.e sena ern~tir. 

20 yaşında b r gençtir. Ailesi, 1928 

denberi Cezayir şehrinde otur· 
maktadıl'. Katil, babasının en bii>
yii:k ç<ııc11gudıır. IBabasr, birçok 

gazeiclerde spor muharrlı1iği yap. 
mıştır. Son zam:ınlarda la Depeche 
Algerienne'd• çalışmakta iıdi. Mu
mai!Eyh, ilk karısından sonra bir 
Yahud• kadınla evlenmiŞ'lir. Ka-

Genenıl Eittıı'.bover harita bapn da harek&t sanasını gösteı-iyor 

Loııd:ra 8 (A.A.) - General 
Giraı:d'nun, esas it·barile Fran· 
sız topraklarında buluşmak üze
re general de Guulle tarafından 
yaptığı tekli.fi kabul ettiği öğre
nilmektedir. Bununla beraber, ge
neral Gi.raud'nun buluşmanın ikin. 
cikiınun son gün!erine bırakılma. 
sıru isted ği de ~anıllyor. Alınanlar, batıda yıldırım har

bini, rörülıncın ş bir zaferle bi
tird kten sonra, İngiltcreye 
karp, müthiş bir hava taarruzu
ıııı b~şlam1Şlardır. Bu bava taar
nızıınu bir çıkarma takip ede
cekti; fak.at, M. Çörç liıı çelik 
gibi ir.adeei, 1nııiliz m lletinın 
ııoğ,ıkkanlılığı, tahammül ve mc
tanel , nihayet İngiliz başvekili
nin kcıı<lliiy le görüşlüğünıfu; 
zaman, bızc • öylodii:;i gib , İngi
liz ~v uçaklarını kullanan bir 
avuç gencin kahramanlığı, İn~ 
r lte•e meydan muharebesi de
nilen bu çok çetin çarp1şmada 
Alma.ı hava ordusunu nıağhip 

etti. Alma1111rlr, lngiitereye çı- ı 
lıa~ yapmılktan vazgeçtiler, 
Geçe-n harpte Ahnan ordularını 
IOo zafere uı..,maktaıı Marne 
n_ıe;dan ınubarebesi nıenebniş-
t ; hu defa da, İngiltere meydan 
-~~~rebeoi ayn; naticeyi ver• 
Dili' 1• Artık Batıda Almanlarm 
•yıl.iırım harbi. bitmiş, yerine 
İnrilizler'n •yıpratma barbh 
başlaınıştı. Yıldırım harbi A). 
manbra b~tilıı. batı Avrupayı 1~ 
raI etmek ıınlıanını vermişse de 
İnriltereyi aman ve barış ıste'.. 

CJ>e.vanıı 3 üncü Al°f..ta) 

til gibi kardeşi de Cezayirde tale
bedir, Mütarekeden berl baba ile 
ikı oğlu Cczayirde de Gaulle ,.. 
raftarlı.kları ile tanınmışlardır. 

1941 senesi başlangıc11x!J zabrta, 
evlerinde b·rçok araştırmalar yap
ıruş idi. 

---·---
Faturasız mal 
alanlar d• takip 

edi:ecek 
Ank~a, 8 (lkdııan mulıabir'ıı

den) - Ticaret Vekaleti fatuu 
alm• ve verme mecburtyetı hak
kında vilayet ve belediyelere 
yeni bir tamim göndermiş, fatu
.. asız mal satan tacıııler hakkın· 
da olduğu gibi faturasız mal alan 
tac'rler h:ı.kkında da takibat ve 
sıkı kontro!l•r yapılm~sını bil
.clirmlstır 

GI. Jiro ve Boisson 
Sudana gittiler 

5000 Senegalli asker Dekardan 
Şimali Afrikaya hareket etti 

N evyork, 8 (A.A,) - Dalkıar 
radyo:ru:nım verdcğl bi~ ·habere 

gere, -ı;eneral Jiro, refakat nele 
Fransız obalı Afrikası v4Jisi M. 
Boissea olduğu ·halde yukarı 

Seneg•I ve NİJejr ha'Vali.ınde Fran 
sıız St'ldanına gitmek ÜZPJ't' !bava 
yolu. He hareket oetmlşıir 

.Ankara, 8 ffiadyo g112etesi) -
Beş ö!An SenegaUi ask<;Iin Da
kardan Şimali Afrlkaya doğru 
hare~3t ettiği bildirilmekted1 ır. 

Almar.Jar bu sömürge 116kerle
ri ile dövüşrr.eoğ şereıfü;rır.e ye
dlrem•yorlar. Geçen uhan ha· 
bjn.je FraMrzlar bu askerler Av 
rupaya getirmişlerdi. Almanlar 
da bu hareketi protesto etmiş -
!erdi, Her lıalde SenegalBerin 
lyl dö\'Iİ§ti>kleri muhakl"ektır, 

terbiqesi 
kursu bitti 

Yardımcı Beden 
öğretmenleri 

Yardımcı beden ~biyesi lliretmen ı J•l4tlrflma tiz•"' •- ••Tam eün 
llte -"nıı bıılsrunı2 ~ün Elnmönll B allevlndo bir Jlmnastllı doterltl ile 
Jrms ~I blllnnlşerdlr, Atatık ı resimde J'enl J'ardımeı öffthnenler

tldı bir ırrupu dilııktl ıısterifde ıötilyo 1'5aoua. Buııa al& lalııllf.t ikinci lllılle

nılıdeclir, 

GENERAL DE GAULE'ÜN 
3 NCO MEKTUBU 

Londr• 8 (A.A.) - Aralarında 
(Devamı 3 üncü sayfada) 

Din g2ce saat 3 de 
•lddeOI 

bir zelzele 7da 
~ 

Dün gece yansından ""nra •aat 
üçe dört kala on ~ar.iye l-•dar su
re oJ ddetli bir zelzele <'~'~ " 

Zelzelenin merkez altı İ.stanibırl 
c:Cıvarında idi 

-Yarın~ 
----;---

iKDAM 

SPOR 
yannki maçlara ve sporun 
muhtelif mevzularına at yıı.-

1 zıları yarıırkl ıpor :r.ayfaınız-

} .._da_.b.ula_.ca.bı_.n.n• . ...,_._._..ı 
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iOavaları 

Yardımcı ıi\D:ul ~-P~o~rr~rr~· 

ITTi HA TCILAR 
1 \azaa1 ZIYA IJAKlB No. 106 1 

Tarilıin 

korkunç 
içinden çıkılmaz 

hir kompleksi I 
spor 

hocaları 
• •• 

& tltaıı Reşad, lttiıa.tçılano 
içinde, berkıesten fazla {Niyazi) 
beye ohemmiytll Yeriyonkı.. 

HaJt nazarında biiyüıt bir kO"" 
met kear..ıruş olan bu zar ile te-
111&9ta ~>km mak isti;yocdu. • 
~ wma selıimJJğında. sa

noraI .ı\yasoCya camii r..raıunda
N ıyui beyin tabmıına mensup 
iki bölük cıı.ııı~ .N yazi bey 
ckı, bı.ı lıöriikılerin başımla ~di . 

Sviıtan ~d al'abadruı ııericen 
giızleti, keıı.oısini selaınlayıı.r. N • 
yazi .ıeye i1*1. Hemen, kendisi · 
ne iıtııiirtlı br relamlıa mukabele 
etti. Ve (Mahiel Hüımayun) a 
çü:ar çıkmaz kc.'KılisiDe selam 
yolla::nalcla ~ber; 

- Awiette 8ÖI'ÜŞClim. 
Diye fıa'>er gönderdi. 
Nat!Wldıın S'.ll:lro, jgme Top-

kapı sanıyJDdald ~e W. 
nr-a •Jcnm Paşa da, orada ıu
yazi beyi huzuruna 3cabuıl etti. 
J.> .... , ~ llı.(;,J. wt.t.&DUyal"ak, bera
beon;:e DL ·aıabalııçe sarayı.na g't• 
meyi 1ekl.if eyledi. 

lay, :;(' u bymakaonı. 2.1 i binba
§1, 3 ti. .... Wıol.apsı. u u sol 
bıılalası, 15 i )'ÜZl>afı, 3 ü yü1'
bll§l vekili. a i evreı müol3z · 

. be ım 
rı.ıt ,mele, tam 265 aded cyave-
ri -la<"b) i vardı. Bwılanlm 
• ~ rütıesw haiz ola,cJ ... 
dan · bazıları (yaveri eloremi 
hazreti şelıriyari) ve bazıları ela 
~ya·;~ri ihwıusi cell81ıt padıphi) 
un VaTUDI teşı;yıorlanfı. 

,. .. 
Lokantaların 

feci hali 
• 

iki kaıığa iaen porsi 
yonJar ve kullanılan 

malzemenin l ö ü.ügü 
Sultan Hamidin bu 361 yave- Buglln tehir h.ıberleri ara-

rine mt.d<ııbil, Su!taıı, Reşada a.o- sında oı<uyacağıo12 gibi Be.. 
can ;, y ll'Ver verilıni.§lli Ki bunu· 1 lediye tktiaat müdürlüğü lokanta· 
biri Seryalli:• bi.Obaşı Reımi lar.a verilen yemek mıkta1-ının az· 
bey, dg<>r ;kisi de • zamıederin; bğı etrafında yapılan şikiıyetleri 
ki rü..oeieri blmaşıdan aşıağı °" I incelemiş ve bu hususta belediye 
!n • Sa<iadıdi.ıı, ve R:üct beyler· da:mi encüme. ine bir t~kl ıf yap· 
"'- mağı kararlat ırmıştır. 
YıUız sarayımn, -.ı:dccii yü.zl~ 1 H•k!katen so ı b~n!crde lokan-

re baüğ <>lan • ılıad<"meıeri, ahçı- talarda verılmekte olan yemek 
la.rı. bahoçivanlan JaıinüJ,•n <faııi!1ı- miktarının çok azakhğ11ımum( b".r 
tılm4tı. Aıııcaık her daırede ~ şiklyet halini alm?Şll . Buna bir 
Y~-ı ınUhalaa için ikişer bek>- gün evvel bir hal çaresi bulmak 
çı bU'ahlır~ zarureti vardır. B !hassa Bey•ıd 

Sı.ıltan R~ad, padişah okır ol- Çemb~rlıtaş, Sultanahmet ve Sir-
~az, Dolımbabçe dairesıu~ (ve- ı •ec! gibi yerlerdeki lokantalara 
liaıbd~ _da~men, ~.lıüıı.. giden Univenltelılerle, ~leri ha
lli .ıa~ı) ne geçmışti. Ha· 1 yat pahalılığı karşl6ında ~ir de 
rem dıııireımln :kaLılbalrğı da, ı bazı lokantaclarıı chnriliğ' ile k•r 
pek fazla degildi. 1 şılaşwımamnk lazımdır. Lokanta-

Moousan meclisi, acele bir «a- tarda verilmekte olan pitavın üç 
nria ıSuhan REşııda, oyinnl beş kaşıkta, kuru fasulyannı da d'ört 
l:Nn tdtu:ı) aylı.it talıals etmiştL beı kıı1ıkta bitt'ğini söyliyenlerin 
Yeni pad~ "mwcud'"yeti hergii1ı biraz daha 

Bıı.ı ikoioci e>han hub'ıı.ia da.-
ha 4 üncil yılında dünya ne. 

fee alamyock bir cdıennem hali
ne giriyor. Her yerde, her memle. 
!rette tıarbia şark1Sı ayni. cArka
daşlıır biraz daha fedıltirlık!• 

Geçen yd bir aratık, vakıitaiz 
bir n "ıııan balığı halinde, barış ri
vayel:leri ç•kt~ O vakit hemen her· 
kes sıvanıp harb!n uzım mu, kı
sa ını olac:ağıll1' keşfe koyuJdu. 

İkinci cihan hr.rbin.ı sebeplerin· 
den \'!! bünyeıinln içinden görme
ye çalışon!ar, insan'.ık tarihine 
zehirli ıf;şlerlni geçiıııniş olan bu 
fe'ıiketin bir Kobra yılanı şeklin
de uzun b:r mahluk olacağını kes· 
tireliler, bolbuki ayn' s.ebcp'erle 
daha soğuk b'T beyin le bakı'ırsa 
bu harbin bir kompleks olduğunu 
ve uzun değil, .bilmez olaı•st 11· 
zım geldijlni kabul et'ıa8k ~ 
ııerektir. 

Evet, bu harp tar!lı'n bir komp
leksid1r: içinden çılnlamaıı bir 
komp~elııııi. 

Hele Japonya ıle bhtlk~ lıe· 

meıı. hemen otomatik ol.arak Ame-

Tenzilatlı 
satışlar 

Yasanı HAYRI MUHIDDlr Dün Eminönü Hallce
vinde bir 

gösterisi yapıldı 
rikanın harbe giriş', bu çıkmazlığı 
en son hadxllııe kadr götürmüş gi
bidir. 

Nitekim, gariptir ki, bunduı 

sonra muharip bloklann hemen 
her hır; harbi kısa kesmıe4t im· 
kanlarını aramak gayretlerini bir
denbire bırakmış ve aksine olarak 
harbi UZ&lm•k yolu ile zafere yar
mak ııtratejisi sistemine oonmöş· 
lerdıir. 

Hec taTa! bugün ıgenlş ve tüken
mez kaynaklarına yaslandııt-u 
'ilan elmiş ve kaşı tarafı .uzun biT 
harp k>rşısında kend: akibetıini 

düşünmeye b>rakmışt~. Hiıç lf.r 
taraf harbi Jı:na kesmek için d~
manı b:r hamlede yıkmak il;ın 

artk hiç bir plandan balı ıs b ·ıe et
meme.Dedir Zaten, nazar; olarak 
bile, m-ı1h"1'1p tarafların ~n >Ç ~. 

den nasıl çskabilecekle:.1ni buguıı 
hiç Jüm.,e düşünemiyor. Tarııllın-. 
kısa kesmek yolunu da bırakmış 
oldı>klarına göre, bu harbm ger
çekten içinden ç>kılmaz bir komp 
leks olduğuna ve b:tmez bir harp 
ola.:ağıoa hüküm verıİıez misiniz? 

Kelepçe ile 
kaç:ın hırsız 

!'"pOr 
Dün Eminönü Halkev'nde Yal" 

dHDCı jirmnastik Öğretmeni yeti!· 
tirilen lise mezunlarının gösterile
ıi yapılmıştır. 10 blr'ncikiauııda 
açılan kursu b!tiren bu 1lıle mezu• 
nu gençler spor gösterilerine baf· 
lamadan evvel Maarl! ınüdüril 
Muhsin Bina! söz almış ve beden 
ıerbiyes·nin önemini belirlmlftir. 
Bundan sonra gösterilere blıışla
yan gençler hep bir ağıwan •l>ot 
başını dum•n almış• şarkısını sÖY·· 
!emişlerdir. Bunu büyük bir inli· 
zam içinde -devam ed<!n ayakta, 
yerıfo ve d z Ustünite yapılan ııpor 
gösterileri takip etmittir. 

Eroinciler 
Tcpkapı dı,ında 
bir imaf ithane 

yaka"andı 
Emniyet kaçakçılıık şubesi me

murlan dün s•bah mühim b"r be
yaz zehir fabn1<asını ın<!ydan.a çı· 
kırmışbr. 

N17;ırıi bey, pedipbl• beraber 
SöğütMi yatı.na binerek Dolma,. 
bahçe .sarayı.na gitt.i. Sılltan Meh,. 
medin anıwıı üzerine, meşnııti. 
yet.in 1iııa srasmda dağa nasıl 
çılttıklannı nakletti. Sultan Meh· 
met Niyazi beye karşı fevkalii
de hir ilt.ifat g&1ermek .istedi. 
.H- 4ııoodl üzeriDde ~ 
altın ı;aatı çıkaranıık: 

- Maliye lıazinestn.iıı. nıiiza-. artmııkt•cbr. Bize kalırsa, yalnız 
yakası var. Bana, yirmi bin aJ,. lokantalordaki porsiyon miktarı· 

Topupı haricinde Cingöz cad· 
desinde 2 nwnar• lı lnekıçi Fehmi
Y" ait evde bir clirmümeşhut ya-

---• • pılmış ve sabıkalılardan Hüsnü 
Bir kısım mağaza· Fatihte suç ortağı· ve Ahmet tarafından kuru.lan ve - Bu miılakabm.ızın bir ha

tırası olsun. 
Di~. hürriyet kahramanına 

hediye etti. 
İttiilat.çW..., yem hii.kilindarın 

hiç bir hareketlal gözden kaçl%'
mi)'U!'lardl. Saltar.at hanedani
n:n mepııüyet idareshıden hcıt-

lannwiı!klarmı i'.yt ıi>ildı1ı:leri 
i<; in, Suıltan Reşaıda brşı da pek 
fazla itimat goijstel'em.iyorlar, bu 
llW'elle ODU müraJrebe altız:da 
bulu.'ldurnuıdtla bendıer, saray 
eIOcanını da falalaştımıak ~ 
miyO!"alııdı. 

Su!otan Hamidin 9 .ınııbeyiııcl-
81 ~ tıaJde, Suıttan Reşad& 
anatk lılrt ~ -JlıulttL 
Bunııu tıtrt, b-. ııı6ş hıd Lüt
fi Se!llaVI bey, diğeri de - mue
Wni · Terlik beoydi. 

Sultan Hamid zamanında ma
beyin lııBtiplerinin lldedi 24 okk> 
ğu !>alde Suttan Peşındm tata... 
lıet dıiiTesi, batlai*'P Halid Zi
ya bey'le dört k4tipten ibarettL 
&ı~ Huıliıliıa :ravulenıe 

gelince: 

(M.iıfltj rü-tbesinde 24 
Birla:I ferik riltbeıirıde 9 
Ferık riMJbesinde 19, 
ı.; ~. ıüWıesinde 11. 
Mi'. alatv rüt.bminde 4 
Ksyımı8cem rii.tbesind& ı; 
Bin.başı rijıt.besinde 1, 
K<>~- rütbesinde 6, 
y~ riikbıi.ncle s. 
Mülhim ıütbeslrıde 17, 

ki, cema.r. iNi lı:lşldeıı mürekkep
ti. B.ınlıırm han:ıiııde olarak da; 

7 si milfir, ıı 1 birlnd feriC, 
ss ü ferik, sa ı ım. 21. sı ımr. 

- Hem de ne ehemmiyetli! 
Padf8ton meh•" • nıde art.iatia 
awqetıiue Fti. Bu a~ bil' 
&dom itt ilin ene! JdnUmıttı. 
Saııra lı!endlli balo 8ecelİ kay
boldu. Soma bu edwıııa Lon
dracb mibim aa'ktarda gizli ko
kalniııl aataa birİlllün adamı ol
duğuınu ötrendik. Hatta daha 
'°k ,.,ı.r ~ llôa a... 
hopu bu Uelyqi ııizin hesabını· 
za 2.iyaret etm'f bulımuyor. Ta
bii inlı:ir ed--.alniz. 

- Anlamı,.orwn, bu havadisi 

iUr defa sbıden iptlın. 
Drus gözlerini. kırptı: 

- AtelJede. üzerinde taşıdığı 
lı:ırın zı ç ~k parçalanaı bulduk. 
Bu ~k yaprakları genç kızın 
t yat!'Oliak.i locasında bulduğum 

~İJI aynı ... Şlmdr bu deliller 
6k tlaııd Ya..d'cfa .ımıha.faza 11-
tında buhmtıyor. 
Sel:>lStryen dü§ılnür gibi oldu, 
1111nrıı. gilldü: 

- İşte bu da tuhaf! dMll, o be
lo geersi K- tiyatrosuna ııe 
kadar kırmızı çiçek geld'ğin.i aca· 
bt bıliyor musunuz? Sizin cde-
mie... diye ınuhııfaza a.hnıa aJ. 
tfığwzı söylediğiniz bu çieçkler
«n biliibı localarda yiiUerce ıtı:
met vardı. 

~.1~··""' ·€0 .. 'ııtı•iillılir.r. PakM 1ıla de lıll
...... lisiaı. Şimdi iN ... Do 

tm ;reler. • nın aulmomasına çare bulmomalı. 
.. ~e, aylığından ~ bir. altını ayni zaımarıda yemeklerin kalite-

lıükumete ladC' t'ltı. sine de dikkat ed"lmesi için lü· 

Ahmet tarafından malan yapılan 
lar hi)leye S8ph ılft E.Vinde &IEgeçt· eroin fabrikası basılmıştır. 

(Arkası Val'\I 

1 KOCOK HABERLER 1 
* İthallıt Ye ihıae.t birlikleri 

seneı.ık umumi heyet toplan<ıJa
nn.a dün başlıırumşf.Jr. Dün ilk top 
lantıyı deri ve kösele b'rliğ_i yap
m11tır. Soa toplantı bu ayın 'Jfl 
sindedir. Dün de tiftik ve yapağı 
ih~l:arı toplanacaktır. 

* Zabıta kumar OJ'D&lalaa bir 
kahveyı daha ba.sınış &; kumar-
bazı suç üzet'İnde yakaı..mıştır. 

Basılan dükkan, B~latta Ayan 
caddesinde Kemal ve Maksuda 
ait .ıtahvedir. Kahvede, Mustafa ve 
Süleyman adında ü-ç kişi iskam· 
biLle kumal' oynarken yakalan· 
nııştır. Ortadaki paralar mlisıt'.e
.e ediılmlş, .kahve kapatılarak suç· 
tular adliyeye Y1!rilmipir. 

* Dlvımyolunıla 83 numarada 
j ktıııaplriı: yapan Hilseyinia Uçak 

et sattığı haber alınmış ve dün 
dükkanda yapılan b" r aramııda 42 
kilo bçak et bulunmuştur. Etler 
müsadere olunmuş, suçlu Milli 
Korunma malıkemeslne verilmi~· 
tir. 

* 'Kızılay tarafından kendileri
ne sıcak yemek verilecek üniver
s"•tel ilerin tesbiti işi sona ermiş· 
tir. Şlmdiye kadar bin talebeye ~ 
mek verilebileceği öğnınilml§tlr. 

zumlu kararlar alınmalıdır. Birçok Tenzilatlı aaf.Jş yapmak üzere 
lokantaları11 y1ğları ve kullandı- dün de Ticaret odasına mürac•· 
ğı diğer malreıne eğer bir kontro- atların ıodedi 1() dır. Oda, bunla· 
la tibi tutuluyorsa yukarıda is 'm· rın vaziyetini tedktk etmektedir. 
ferini straladlğımız semtlerdeki Diğer t>ra!'tan tenzilatlı satış 
lokantalarda ceza görıniycnlern ilanı koyup satışlara başlayan ba· 
sayısı bir kaçı geçmiyecektlr. He- zı mağazaların hile yolıma saptık-
le bulaşık yıkRTOa yeı1eri ile ye- !arı görüldüğünden T;caret odası, 
mek p'ş:rs1en kısııın bir gözden ge- tenzilatlı satış yapan mağazalaı:t 
çiril.cek oluSL.. konırol etme1r1e9ir. Kontrol esııa-

Biz belediyen!n hazırlayacafı smd• tmzilltlı satış ves'lesladeıı 
tekl'fte ~k kalitesi için de lü· bile istifade eder,,k ba7.1 mağaza-
zumlu hükümlerin bulunmasını lar vaki olmuttur Diba f&llllan 
lııttync- .... ,...... .......... r~ ..,...-.. .. yoluna..,. 
selesi oldugu kadar iş verimiRin t>k'laı görülmektedir. Bu arada 
azlığı ve çokluğu ;le de a\lkalıdır. Bi-B•·Bo mağazasında !Iİ7.amSl'Zsa. 

İşçilerden ve ün'versltelilerden ı tışlara ras gelinmiş ve bu mağaza 
iyi bir çalışma ve fazla randıman 82tışlan menedllm"-st!r. Defterleri 
istiyorsak onlııra satılan vemelde- tedk;k edilmektedir. Mağaza me-
rln tern'-zlll!'ne. ka.lor; m·.ırtanna. sulleri, lüzum pörülÜ'rSe mahke· 
malzeme milkemmeliyrtine azami meye Vft'!lecektlr. 

dikkati göstenneıniz tizımdır. l ft•n satr•fan 
ŞEHlRIJ • 

Lok•nta"art'a 
yemek mikfarı 
Belediye İktisat MüdürlUğü lo

kantalarda verilen yemek mikta
nnın azlığı etraf.ınd• yapılmakta 

olan ş;Jrayetleri göz önünde tutn 
rak tetkiklere başlamıştır. Yakım
da daimi encümene b"r teklif y2 
pılacak ve yemek miktarlarıınır 

lok>ntacılar tarafından mütemad 
yen az:rtılmasına m8ni olıM:alt ted 
birler almM:Aktır. 

Dün Reşadiye akını 31 !in 20 
kuruş üzr"nden az miktarda sa· 
tıhıuştır. Dördüncü vakıf hını<'da 
esham ve kambivo borsası önün
de ınü.ıayedeye çıkarılan iki bin 
kadar ecnebi altını da 27 lira 5 ku-

' Z'lllf il1ıeriııden, hatta 28 liradan 
alıcı bulmuştur. 

~el d vı- l:l-tc,.1eri 
Şehir Meclisinin pıbat devre-

• lçtimalanna hımrhklar yapıl· ı 
makt!ldır. Bu arada belediy~e 
bağlı daire ve ınüearıe9eler.iı:. 1143 
mali yılı biilçesi hamrlanmakta· 

Evvelki gece, Hilseyin adında Ahmet eroin imal ederken suç 
bir hırsız .suç ortağımı göstere- üstünde yıtkıılanmıştır. Mevcut 
eeğim• d"yerek polisleri Galata- eroin ve bunu imale yarıyın alet· 
daki mavım&ları gösıerıniş, bir le. müsadere edilmiş, imalathane 
arılık karanhktan istifa<te ile de- sahiplerinden Hüsnü ve Ahmet de 
aize adıyarak ortadan kaybolmuş- evlerinde yakalamnı !ardır, Tahkl· 

tur. kac genişletilmektedir. 

Hüseyin dil11, Fatihte, suç orta- Elrreni Körinw peteden 
ğı Salibin ev"ndeki kilerde zabıta tebrimize getiriliyor 
memurlan tarafından yakalanmış. Ankaradan gelen haberlere göre 
tır. Hüseyinin üstü elan 11ı1nlsık· Pariste tevkif edil~ oıaıı maruf 
lam bulurunaktaydı. Hilııeyia de- t tayyare sahtekarı Ekl'E!al K6ning 
nize atladıktan~ mıwunanan ilan 11••• kadir __.bnlfflr. 
dl' ın:- ~ 1 I• -· elim "' Petfeılıı allkah mahliıtm• tuaftn-
kelepceyı dumen tahtasındakı çı· dan dosyası gözdeıı geçirild:kten 
v'ye sürterek bir kaç saatte kıır- f eonra mera ~ket'mize doğnı yola 
dığını. bundan BODr• yüzilp k.ara· çlkıımlolıakt.ll'. 
ya çıkıığıııt itiraf etmiştir. 

• Hınız adtryeye teslim edilmiş- Kumar ytiziinden arkaclqım 
tır. bıçakla 7U&1adı 
Dart aarlıot tnkif edildi Evvelki giln Beyoglunda, ku-

Çubukluda oturan Küt't H-. 
yin isminde b:r g~ dört arkad2Şı 
ile birleş."'k beıeberce bir ı ır ı 
ilem' yapm>Şlar. fakat s•rhoş ol
duktan sonra tabancalannı çeke
...,k kavgaya başlam11l2rdır. Kav· 
gacı sarhoşlar janda-ma tarafın· 
dan yakalanarak müddeiumuınili
~e teslim edilmişlerdir. Neoticede 
muhakemeleri mevkufl'lı yapıl
mak üzere tevkif olunmuşlardır. 

dır. Mıü?bak bütçelerle idare e
cf len n!Üe9Se!'eler de bütçelerini 
tanzi:n etmektedirler • 

mar yüzünden bır yaralamt vak'a
sı olmuş, 18 yaşında btr çocuk 
arkadaşını ağır su.rette yaralamış
tır. 

Vak'a Taksimdeki kahvelerdm 
biılsiade cereyan etm!l}tir. Par
mal<kaptda ka98p çıraklıtı J'8• 
pan Yani, Pedrade arkadaşı bak· 
kal çırağı Andirya 'le bulu~ ve 
iskımb:lle kumar oynaım~ya baş
lamışlardır. Yani bir aralık Andior

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

' a'llın h 'le yaptı.ğıct fıttiı: emıiş. ken 
dislne lôlıtardıa bulununca Andirya 
ceb'nı:len bıçağını çekeı'l"lt Yani· 
nin üze,.;ne a'lılm•ştır. Andirya Ya. 
niyi saA k;alçasından Yat",ladıktan 
soıı.ra kaçarken kalwe halla ı
fındın yakalanmıftır. 
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zı soqıııya çekmeiı: 16tiyorum. 
Siz de hazır buluımıak ıartile ••• 
Neıede kendisi? 

- Bilmiyorum. 
- Nası bilmiyorsunuz? 
- Bahaetıijiaiz kız, buradaki 
~ bu lllWıtaa itibaren 
teı"ketm!ş bulunllffr. 

Yukarıya aof&J'a çıılenı1lardl. 
O sırada deminki pOlia memuru 
geldi: 

- Her tarafı aradık, ~ 
bulamadık! dedL 

- Naaıl olur? 
- Gahlıa .ınemurlal"JIDız gelin-

ceye bclar onlar arka lııııpıdan 
çWp gitnl"per. 

Sebastiyen Clıllandı. Kiiıfettief 
clöaerek: 

- •• kadıır JUl1I barebt et
tijinılzi pmcli k..& ad'"IPll
alJıMM ~ &PDWdoısim. 
4edL 

Miifett•, cevabını vemıedl, ka
pıya doiru yikiırkeıı, ~aıııDd•ti ............... 

- Bu cec:e burada yapacak 
ipm'z kalmach. Arkııdaılara söy• 
leyiniz, karakola dönsünler. 

Sonra Sebastiyene dönğü: 
- Yarın sabah sizinle <tekrar 

görii§eeeğiın. 

Fakat Sebutlyeıa biibürleame· 
ğe bqlauuştı. Dedi ki: 

- Şahsi mülilıazalıarla vatan
daşlann evleri, gecen·n bilmem 
hangi saatinde aranmak isteoilir
ııe, o zaman kanım hükümlerinin 
bir kıymeti kalıııaı. Sizin tlb' ol
cluılımuz daha ylllısek makamlar 
v.. Yann hakkıııızda §ilı6yette 
buluaııcağım. Bundan aonra huea
llf lıir ikametpiıta arattırma f'"P" 
ilıat lıılediğinia Z8Jllan, bu geceki 
ctemen. iltMacle edel3iniz. 

Küfettit ~ eevap vermedi ve 
evden ~- Sebaatiyen bpıyı 
arkadan kilitledi. 

Milfettış yine -"P vt'llllecll Ye 
evden çrktı. Sebutl,yea kapıyı ar· 
lqıdlD kilitıedi. 

Karito bir eölge g.ibi hemen 
patronun yanıftda1peyda oldıı. Se
bastiyen ~tin bir imtihan geçir· 
miş olacaktı ki, alnırun terlerini 
sıliyordu . İki adam. Hiç ses çıkar
madıın birbirlerinin yüzlerine bak· 
tı:lar. 

Nihayet Sebaııti~n dedi iri: 
- Ne ııöyiedi bu miilett!§ ifit· 

tin mi? Meımrlan çekip tötürü
yor. Fakat kendısi yarın sabah yi
ne gelecekmiş. Herhalde arapır· 
m• emrile gelecek. Sen Pndl he
men Orley cadd~indeki garaja 
gidersin. Küçak otomobili alır, 
köfke &idenin. Benim yatalı: O· 

damda bir masa var bili)'Ol"9UIL Al 
satı• anahtannı da vereyim. Kaııa
yı açarsın. İçinde ne bdar mek
tup, vesika, yani rzdı Jtiiıt ,_ 
mına ne varsa, hepsini yakanın. 
iBea az - telefonla ICllİ ara· 
rmı. • 

- LHliyi ne yapalım? 
- O burada kılsın. Kendiııine 

merak ed'lecek birşey olımadlğm· 
sövle! Fakat be~ki onu da bu sa· 
bah ııorguya çekerler. Hiç, hiç bi: 
şeyden h•berl o'ıradı~ını söylesin 

- bir blf istilne? 
Sebesliyen yıızıhanes!he girdi. 

Kasayı astı.. gözleri ka.rıştııdı. B'r 
yııpn 1'1,Pıt •rıı lııAı 'H ~ni aee 
le acele gözden gıeçlrerek ocağa 
attı. Bun·lırrın içhde hi~·ok adrn!' 
leri iht:va eden bir liste de vardı. 
~!arın ~r cayıt yanıp kül 
olmasını bekledı. 

Ondan sonu !{enİ!J bir nefH ala
rak yerinden kalktı. Zile bash. 

Karitonun ~oktan yola çıkmış 
olduğunu tahmin ediyordu. Fakat 
Lila herhalde ıl§ağıda, odasıııday· 

'dı. 
Kız odaya ıiıriace SebQti~ 

-ııordu: 

- S!z daha uyumadınız galiba? 
Öyleyse bana bir fişe konvak 
getir ..• Dur, dur .•• Konvak iste
mem. Şampanya getir. Buz d» ge
tir. Karit0 sana birşey söyledi 
m~? 

- Söyledi. • 
- Y•ai sen hiç birıey bilmiyor. 

sun. Ne söylerl•rse cımuz sılker· 
siniz. cHaberim yok. derıia. Bu 
gece buraY"& kaç kJşi tıelmij. Bil· 
miyorsun.._ Kaçta ııtmişler, yine 
bilmiyorsun. 

. 
Anslklopt..-'.lcfl · 

SicUya adası 
ltalya kral ve imparlonıaun sı.. 

cilyada yapılmakta olan tahkimatı 
trlt!ş etmesi biltlln g6zlerı Sicil
ya (inrinde tophımıştır. Rozvel
tin ebyanatı d. Awupaya YllPI· 
lacak 'hracın Sicilyada befbması 
ihtimalini hatrra getirmektedir. 

Si<!ilya Ak-denizin en senit ve 
en çok nüfuslu adasıdır. Adanın 
mes>hası 25.7411 k'lometre mu
rabbaı ve nUfusu 4 milyoactan 
fazladır. S'"c:ilya sahili pek sarptır, 
fakat topraklan malısuldarda-. 
J\d •n•n l''"'P tarıtfı volkaniktir. 
Ada bir Oçlıeıı {cnli9elles) şeklin
dedir ve M.-;,ıa boğaZ1 'le İtalya 
'yarım adasmdan •yn'ınmır. Ada
vı Tuauııtacı ayıran 111esofe 12() ki· 
İometredtr. 

Sieilyamn merkez' Pal~ şeb. 
ridir. Mesina ve Kalmana biyilk 
şehirle• adendir. 

S eılya, darma muhtar bir eya· 
let ldansi &leyeu bir yesıdir. HA· 
IA bir calam gizi cemiyetler bu 
emel peşiede ~ıştt'lar. Bwılann 
ltalya harlcincle mümellllerl ve 
teşki!Atı vard r. Birı:oklen da bazı 
devletlerin emelleım. ~-eter; 

On üç aydan be 

1 apll9ya Jıarbe slnli OD ÜÇ 
~ Dılda. Bu zamaa zarhaoıll 
hanin ft1'llltt deıtaleı ar 
ılir. Jcpoıılıına 'l illıllinun 1 
4le A.nerikaJtlara faat ruz etnı 
-&i\tie g riftlkleri m ~ 
- -ııııld aylarda clıa hep 
IW -wwM 17"1 llalinıle dev 
"'ny:ir. Ot tiöıt ay ııWen 
tlevamla mavafiaıkiye~r &'Ö 
di ki Japo..W ılea '& kara ve 
ft lawvetleri arasmda tam 
.._. ~. ba aunıdf 
U~k&a ve Hüyük Ok:ya 
aularıaıia Aa&'o s.w. tam 
lıarp &tiinllii4 ele aim.ıtlar 
Bu llstüalük ne kadar zatlUIG 
~U? Bu qrıca ınüımkaşa 
&eıılkUt edilecek b.z mesele 
muştur. Nitıo.üm madan geç 
.,..ı.r ~ .. J'ımıt ..... 
Japon am nlleri için U1Z1111 

mandaaberi Ple ıreFil.mesi d 
P' V'9n 4.ws&ılıQoa apt · 
memif; -clAa aoara da Japon 
taarru mevklindmı tedafüi 
aiyete ~dl mecbur lyetm 
btm.~ardu. 

Japon anWaUed iç ·aa ce 
sularında Avustralya, Japon 
Ml'aıleri içia ele As) a ıuta.ıı.ıa 
Hind.lııtan mutl.Jı.a varı 
lizıııı &elen hedeflıerdJ. On üç 
ılu o hedeilere vanlamedan ..... 

Ba;ıiaııp91a Japnlarm 
m.İş olduğu harel<ittan Anıg 
Saksoa tarafı için ögreailec 
eiltetlcr birer ltiıer ıı..diııi g"' 
tema tf.ir. Y...., ıoduııı nveıl 
haacl taraf atarak? eli.re dü 
aüı<keıı fag qizlcr de, Amerika 
lılar da kendi lwvvetlcriıı.i · 
yatla .laıtiıuıımk mecbıufyeti 
de bulunuyorlrd.ı.. İster ist 
ütlinlüfill ile .ı. ... tarafına 
rakttlar. Fırkat zaman ıeçtik 
A.aclo .Salııroa taıı..fımıı h 
kuvv..ılJend i, hem de lıu h 
te haıagi ıuul.lerle muharebe 
diJmew liııma cet.ceiüıe da 
J'eai tikirler ed ud ~ lilrill 
Cedir. Ammkahlaruı Büyük o 
7.- ındarma '6811erileıı 

al çept - - hıımlıenlmaa 
,... ... - .. lllpıktaa, al 
................ apğı ... 
lan lıit ınesafedea UÇIW'ak Japo 
harp pmileriai yarırlamala 
mimlo.iho ohQw. 

Bami .burada daha ~ 
mdt " ayırıuu liamı ıetırse ' 
•ali r.öa iilıllae ıetinaek tktı 
eıılıeılı: 8- hnetl .caba 
•• lravvetme kartı ümm 
aıl mar ..... li:1ler "' Aırııel\l<af 
b!ar c.n ••· ertn•m~• bu 111 

&elenın .. lıeılar ~ 
münakeşaı edilmekle c»ılııgu m 
lümd...-. Harlı D bm ıat>llfilt 
4- h.ic lıir laid41ıNi olmıyor 

-- Wr eeırea. veya •hayır 
cevabı ~ DiW<aıte 
ğer iıallıerdcu olsa gerek: Hav 
lmn-O?tinia tistiialüjüae - pek 
ı-m Jet ,.,_ dDlıeriluıtıla 

c:aim ~ tayya
ıı nıiea ~ it lıetliJ'orlar. 1'' 
buna daha ıledere ıötlirereık d 
llİZİD ylizündelti büyük ha 
ıemileriıı 'il bomlıar4ııuan ta)' 

rareleriyle s•••ıcalr tıatırıı.ıııı 
at aJ ..... ...... mötlııtild 
Amerifwua deniz mUtabıua.zıa-t 
rmdarı ·ım. timdiJ'e tadar Japo 
larta 1U bir - ~lr ~ .. 
mııharelıelımie ~ DC • 

~İ ........... J'ıdıan 
1W -lııl: 
~ ........ Wiylik .... 

ta .......... llic Mr malı 
pm.i ...,.nlemez k ,ranılaa .v 
ııdma • r 1-ılıa~oiiı lıeııınJ 
ı.w1m19 alaıua. Bi)'llık lıir faa 
,... ... •• .._.. a.tDilıe 

-m ~ fe.v:rarel 
dea • ınharebeleriııde lıu 
Caılaa Wleııen faydayı ~ 
edrmemişle:dir, c•i. 
Aıtcak 4-ibla denia mü 

tehuılUIUn k _...._ tecrli 
fıeye i.9tiaat eUll War Japont 
l'll kaqı PritiJea ~ A,. 
__. =a lıımı lınwtleria .• J 
P8D .... 7 •• citside dalı 
111iiestlr Giarak ind~kte ol 
... ıılad»eleri aöaterııııekted 0 1'1 

~ı!i\an tayyareleriaNıo h 
- bemen artık llUJllD yüzü 
War ;...ek Japoa lıarp pıni 
leriae taanu ~eri büyü 
bir ilerle7if .. p.n.ktııdır. 

Meııelenia 4m mllnııılraşa 
lıasıadıı eldatu• Hh.,..e 
na ~ Fakat A-ıblıler d 
.. ...ıt el~ ıllllll on il~ ay 
teet1iltelıtıhMlea ....... -
kt 1ıarellt ~ -h 91iaele .......k w·,.er1u 
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B. Millet Meclisinde 
~~~~~~~ .. ~~~~~~~ 

Ticaret ve 
3 maddesi 

Odası Kanunu, 
kıbu eeildi 

Sanayi 
müstesna, 

Ankara, 8 (AA.) _ Büıyük 1 merkez ve vililyet kaclrolarınıda 
Mill~t M«:lis ib~ Raiet Ca- bazı değişiklikler yapılmasına. 
mt.czin başl-;.anhğında tıoplandı.. \ dair kanuın !.ay lha.ları kabul .,.. 
Ordu mobı>su Ahmet ihsan Tdk· dihniıtil'. Bur.u mütoaki.p mus-
gözün ôfü. '..ine dair Basvekıhlet taceliyet ikanın ile T .:aret ve Sa-
~e;ıkcresi tmdukta.n ,:e ıner· ,na,,yi Godaları, Esnaf Odaları w 
humun hatırasını tazllı; için 2 da Ticaret borsaları hakkındaki ka-
lkika ayal<ıta süh.'Üt edildiktaı n= layihasının müızakereS'ltı.e 
sonrn Orman umum müdürlü,ğü başlaımı.ış ve 8 mel maô.<Jeye k.a· 
1942 mali yrlı lıütıçesi.Iide ve Ma- dar müzak.el':ı edilere'.< üç mad-
liye Vek5!.c) baş hukuk miişa- de eocümeıılcre verilmiş, öte<ci 
virliği ve mıinakeınat ı..mwın mü maddeler kabul edilır.i~tir. 
dürlüğii"'ün vazifelerine, devlet Moclıs paza.ı:te:.:. gi:cnü. toplıLna· 
davalarının taki\> usulkrir.e ve caktı.r. 

~~~~~-111~~~~~-

General 
Sudana 

j:ro 
gilti 

(P..aş tarafı 1 hıci sayfada) 

iBerlru. 8 (A.A.) - Askeri söz
cünün bildird •ğiue göre şimal Tu
nusta lıüyü bir hareket gelişiyor. 
Bir İııgiltz hücwnu püskürtülmüş 
ve İngilizler ağır kayıplarla geri 
~'kiiımişlerdir, Almanlar b~e>k 
esirler alm•1tır, 

Sovyet:er Rostofa 
yal<. aşlı 

(Baş la rafı 1 nci sa> fada) 

khl'k• altında bulunınal<tadır. ICaf· 
kas!arda bullWan Alman ku,-vet.erl, 
RusL'\ldı.lD: evvöl bu şehre va.rmak 
ınerburlycU karşı.sındadttla.r. Aksi 
takdirde rıe'M hatlannuı ll~ilm:ş ol
du(.ıntı göı~·t.-ceklerdir. 

20000 ıtİLOntETRELİK SAHA 
BOŞALTILDI 

Londra, 8 (A.A.) - Moskovada.ld 
Röyt.e·r husu~i muhaJ>rlndeıı: 

I(e.udlleTini kut-a\.a.Jl t:eınberln lçin
drıı çık>tlı•lruek tlmdlnl kaybeden bil' 
ka~ t•rtıb:<>ndau başk'I., Don bü:yük 
dirseği i(>indelu topı·al<Jar lmlidadın. 

ca, 2.0.000 ttlo-me1re m.urtıbbaı bir .sa
lta, iı.deta Alınanlardan lamamile al· 
ınanı....ıaa boş.ltdmJştır, 

ALMAN TEBUGİ 

Berlln, (A.A.J - Alınan tebllil: 
K:ıtka~a~ mer.kni Don böJ&e-siıı 

de ve Sklingradın ı,~mal batısında 

Alman kıı.Jarı mühim Rus ply..U. ye 
tank kuvvetlerine ku.qı dün de mu .. 
vaifa.kiye.Ji müdafaa mubarebele1·ıne 
Gcvaın cmt.şUr. Düşman mubtcllf yer. 
l.!Tdeı karşı hür.umlarla geri n.lıhıuş 

ve büyük k1')"1pla.ra uR. ratLimıştv. 24: 
t~uk ıalırlp edilmhjtl.r. İlmen gölüniiD. 
doğu cenıLbuu.da. düşman bir ClJk tank 
bim:a.ycslnde yeniden bE:yhude h'ii· 
cumlardll bulun.mu., ve 15 tank ka,.. 
bctmlştir. Ce_phenln şimal ve merkez 
kesimle.rinde av uçakiaı·ım~z fiddetU 
hava muhareuclerinde 32 Rus urağı 
döşürmü~tür. 'l'eşklllerimiz hiç kayıp 
vsmem:ştfr. Ladoea gölünd~ diiımıa· 
nıu akviye atılığı yoııara hücum ıt:ıdJ.. 

mştir. GC%Jeyln 1\-lurmansk bölgesi 
ve Umaol bombardunan edilmiştir. 

Maarif Şürası 
(Baş taralı 1 nci sayfada) 

bu prcooiplerin ge~klenmesine 
sağiayaca'k tedbirler.n dü~ünülme 
si ve mesleki ve teknik okull'arda 
•yni prensiplerin iş ahlakında 
/lat'biki, 

c) Bu tedbirlerin programa 
bağlannıas., 

. Ç) Orta öğl'<>tim kurumlarında
kı sosyok>ji ve ahilik deı~l-· . • -' prog-
rımı•n>n bahse mevzu prensipler 
bakımtnd'an ilgel€'Illllesi 

' 
g) Yüksek öğretim gençliğön<le 

ahlak prcooiplcrine bağlıh_(.n İ§
lcnmes,, 

e) Talebenin okul dışı durum-
4arınıın rnürakabesi meselesinin 
ince!enmesi, 

2 - Bütün öğretim kurumları~: 
da ana dJi. çahşmalart verim.inin 
artt lırı!moası. 

- ) Tü rkçc ve bılhassa yazma 
ögTetım'n'n d1ha verimli olacak 
b r h>le getirilmesi için gereken 
tedl,ir1erln sapta1 ması, 

b) Okullarch ve resmi, hususi 
Y"Y'm '>'onında imla bırliğini k<>
lav'.nştırma yıoll:ın'll•n tay·ni 

... 3 ~· T~rklük cğıtlminde tarih 
~~re •mmı.n metod ve v>srfalar ba
"'ımmctaın ınıceter..ınesl, 

a) 1 ik ve <ırta okul tarh kitap
unnın llıazıxlanmasınd ·ı . a, ı .ı.m ve 
I' r 0 " )"ltıÜnd" d kkntle alma 
c k noktafarın s ptanıN.sı. • 

• J Lise tarih kitapla..,nın 
mu <"'1'mel~.:irilıne.9J yolundaki 
!J'l .ıa~I ırır. belirtilme&; 

Zelzeleden zarar 
görenlere -Parc:;sız maızt.me 
verilecek 

Ankar., 8 (tkdam muhab.rin
den) - Ze-:zeleden zarar gören 
Erbaa ve Ni.koarda ve bu kazola
r• tabi köylerdeı yıkıl>n evleri 
yaptırmak ve zararlar1 k•sıınen 
telafi için gerekli tedbirleri al
mak üzere Nafıa Vekaletinde bir 
komisyon kurulmuştu. Kornis· 
ye>n inşaat için gorekJ malzeme
nin fel&ketzedelere paraosız ola· 
ı:ak ıem.iır.i mah.sadı ıJ.e bazı !ka
rarlar almış ve bu kara•lar Ve
killer heyeti tarafından tasvip e
diiıniştir. Bu kararname ile hü • 
kürnet, gerekli malzemen ·n te
mini iç'n, diğer yardımlardan 

başka 1 milyon liranın daha sar
fına mezuniyet ı~rmiştir. 

Var~ık • • 
vergısı 

(Baş tarafı 1 incide) 
Varlık vergisi mükehefiyetni 

bedenen çal~ınak surelıy le iıfa 
edec.,,k olar.Jara dün de !Jjldirdi
ğim gibi 250 kuruş yevmiye ve-
ııileceU r. Bu yevmiyeden 60 
kuruşu kazar.ç, bUhran ve mıiir 
vazene ıce~gileri tutarı <ilıı;r ak 
.kesildikıtcn sonra mütebaki 190 
~un :yarısı v&rlık verg si 
borçlarına maılısuben diğer yarı

sı da ıaşe bedeli alarak ahlronw
lacaktır. 

ŞEHRİMİZDEKİ TA'HlS:iıLAT 
Şehrimizde müko1leflcr vaxlık 

ve.ııgis >11i yüzde biT zronla öde
me\«,e devam etmcl<te<Lrler. Ev
vdki gün ödenen roil;;lar 977.177 
lirayı bulmuştur. 12 sonkanun 
sab gününden itibaren de vergi
ler yüzde iki zamla tahsil edile
cektir. Yüzde bil' zamla ödenmek

te e>lan ınıılktarın zamsrı: öde
nen miktardan az o lıınası yüzde 
iki zamla yapı!acak tahsilatın 
çok olaeağı iıl'tl.baını uyandırmak
tadır. 

Ro.zveltfn mesaji 
(Baş tarafı 1 inci Sl.yfnda) 

hitab<?n cRahatsız edici haşerattan 
kurtulmak için hiç b;,, zaman 
kendimize mümkün olduğu kada,r 
derin bir yuva kazurnıyacağıız .• 
demek suretile tayakkuza davet 
etm·ıŞ buJunmasına şiddetle ala
kadar olırnakladırlar. Bu söz, harp 
bittikten S<>nra başlayacak olan 
devre aid pro.gramma b:r «!lmih· 
<ili-. H;ç şüp~ yok k>i, ıreis Roose
velt, geçen büyük harp bittikten 
oonra yapıld1ğı gibi bir daha Ame_ 
r·kaMarın infira,d haline geçmeme. 
leri tosavvurundadır, Diplomatlar 
bilhassa, dünyamn yenı'den ku· 
rulması iı?itıde Amerikelılaır>n ne 
nisbette faydalı olabileceklerini 
anlamağı çok merak etmektedirler 

Bu ırnevııu eıraiında, reis Roose
ve,tin 'trlütccav·2J mjllctJerin •9.İ· 
lahland•rı imalarının daimi. olaca
ğını söy'emiş bulunması d'ınlonıat. 
lar tarafır.dan hususi bir ilgi ile 
kaydedilmiştir. Bu da, revnelmi
le b::ı- pol·is t~k-.iıtı kurul\ı~ağı mı>. 
nasını ifade emıektedır. 

General J"ro 
(Baş tarafı 1 lnci s.ıyfada) 

acilen bir bulu.şına yapılmaSJnın 
ehcmmiyetıne işaret edilmek >ç;n 
gener,ı.1 de Gaulle, general Gira
ud'ya wçüncü bi<' mektll'J> göc><ie... 
mişt'r. General Giraud, de Ga
ulle'in ilk iki mektubuna verdiği 
cevapta hali hazır ırı zakcrcleritı 

scmımda böyle bir bul~m" yaıp
mak tekhitini kabul edeceğin· bil 
dirmiş, yalnız bir taı ih tesbit et
ınem itiı• 

İKDAM 

!Batı cephesinde·r Büyük Röportaj: 6 

muhtemel TARLADAN 
-------"'rı 

L 
lstanllul Levazım Amirr!Jin~ 
Verilen Askeri Kı•Fat lla~J 

hareketler GELDVORUM 
Yazan: A. Şeklp--J 

Gösteriş merakı yüzünden sene
de birkaç kere çatıları uçan, du-

Beher çiftine 65 ~ tı>hmln ed(J<u 2$0.000 çift Yila ~:ap il• beht•r ç 1· 
liDe ~ l<ll!'u;; fi:yat tıı.ıımın edilen 85,000 çift yüıı eldlveıı loaplı zarfla eksilt. 
meye k<>Dm\$1!'. İib.lesi 11/1/943 pazatlesl gıiıı.il •a.at 16 da Anlrol'ada M. M. 
V. 3 No, lu sa4m alma kom;,,;,-ooıunda yapılae>4.--ı.r. Taiip\erln lranuni veslk•· 
Larıle tekllr ır.ektıwplarını Ül.ale Eaatinıden bir saat evvel komisyona vermelerL (Ba~ ta.rafı ı inci sa>fada) 

meğc ic.ba.r edeınwmişür. Al· 
manların ale,!"l•İıw olan yıprat. 
ma harbi ise, 1940 ıronbohann -
danhcr• devam edip g'iıüyor • 

Batı cephesindeki mücadele o 
vakiıtenberi, daha ıı.iyade bir 
hava harbi şeklinde cereyan et· 
nıekted r. Ara sna, İngilizl4'rin 
şuray,ı buraya yapuı.Iarı lııüçük 
olçiide çıkarmalar, bir .-'aç ve 
keş;f ınulıarebesinden, sahici bir 
lalim ve taili katlan başka bir 
şey degildir, Bunlar da, geçen 
ağustosla yaphan (Diyep) Ui· 
yeppe hareket nılcnbcri du.rmuş 
lur. 

Avrupaıl.a harbin ağırlık mer
k,e-, , Arlık dogu ve AJ..<ıe nız • 
Şimali Af.doka ceplıelcrıne inti· 
kal etmiş olduğu iç u ootıda 
1943 Jılmın Hk ayları da, geno 
ha va harbi ilr geçecek gibi gö· 
rün3·or Bu hava harh oıde üstün· 
lük ve teşebbüs Müttef;!<lerin 
elindedir. Almanya, S()vyel Rus· 
yaya sa.ldırmcaJ a bdar, hava 
harbinde Alınanlar daha lkuv· 
vetli vuruy<>rla•·dı; f:ıkal o va
kittenl:ıeri Müt:eiikler daha sert 
ve dah11 şidd<ıtti vurmttktadıT
lar. Alman hava kuvvetler ' Do
ğu ve Alkdeııiz - Şimali Afrika 
c<heleriı>dc meşgul ll'ldukça 
MültefiJderin batıda hııva ilstün· 
liıgünu dama muhafıuıa edecek· 
lerine şüphe yoktur. 

Bizim lııgilterede bulımdu
ğumuz 27 gün içinde, Lonıdraya 
b r tek bomba alılınaınış ve di
ğer İngiliz topraklarına yalnız 
bir kaç bomba dü~üş olması, 
bu tahminimiz n doğruluğuna 
bir ddiJ.dir. lS-12 sonbaharından· 
beri Br lanya adaları:ıdaki A
merikan hava kuvveılerinin de 
işe k•rışması, l\Iüıttclik lıava üs
tünlüğünü bü~biitün arttırımı 
tır Almanya, şimd', geçen yaz 
olduğu gibi lOIHl uçaklık filo. 
la.da sık sdı. hücuma uğramı • 
posa, hunu havaların femılığı· 
na ve izahı UZllll sür....,k daha 
·başRa bir tırl<.ım sebeplere atfet· 
mek !aumdır 

Her halde 1943 iln ·lk ayların
da b:tlı cephesinde harp, arasıra 
yapılan kuvvetli müttefi K ve za· 
3 lf Alman bombard.ı.ma1.0Jıa.riylo 

geçecektir, demekte hala olma
sa gerekılir Fakat baJıarda ve 
yaxın, halıda, büyük ölçüde Mü~
tef k hava hücımılarının sok sık 
yapıl,,cağına bddenıek liı711mdır. 

Avrupanın batı kıylarınıı rn43 
de l>iiyiıık ölçüde hır çikarma 
yapılııı yapıbruyacagma 1;cı.ınce, 
lng !terede iki nıılyoo>uk wn 
derecede iyi leclıız edilmiş, mu
k ... nımc.l talim ~e ter b ye giı,.. 
nıüş bir ordu, kar~yakaya aul
mag" lıaztt !Akliyor Bu ordunun 
say IS1llJ ifşa el'1ncge mezun ol· 
madığınıı.z bol .zırhlı ve mo
lörlü tümenlerle hava tümenle
r. vardır. Bu iki uulyonluk or· 
du, In,gilterenin müdafaasına 
tahsis edilıu;~ olan ve gıeııe sayı
sı ik ınily•>na yaklaşan vatan 
mufaızlan birliklerinden ayn
dır . tngiliz ordmıu, Vönfkerk· 
r caımden sonra yeniden kuruJ. 
muş ,.ve çok iyi yetiştirlnriştir. 
İng lız ve Kanada mil'lcıleriniıı 
en din~ ve en kuvvetli de!Hmıı
lılarından mürekkep olan bu iki 
milyon k 'şitik orduların baza 
'birliklerini y41ıkı.ııdan gönlük. 
Geçen yıl büyük lıir itina ile 
yeti~tirilmiş olan güz;de Koman
do h 'rliklerinin hususi talim ve 
terbiye.;i şimdi bütü.1> oııduıya 
teşmil edilıın 'şiir. ~izim bir ta
birimizle •çakı gib'. gençlerden 
den tcşeklkül ehniş olan İngil 'Z • 

Kanada ve Amerika kuvvetleri
nin, Avrupa kıtasına çıkarrlaca.k 
ları rnnınni Iro..tirp a.toı.ak müm 
kün değildir. Bu zamanı, İngiliz 
genelkıırrnayı .Je oJaylar tayin 
edecektir l\fwtlaka bir tahmin 
~iirüt:nek icap ederse, Avrupa 
batısına çıloorıma, lburcıdaı:ı.i Al
man ıht ~"atları eridiği ve Alman 
mane\•iyatı bmulduğu talkdir
de vi\ki olac1>ktır, diyebillr'z. O 
vakte kadar, Amerikan te:ııgôh· 
larınıo, artık kayık yapar gibi, 
çııkardı~ları gemileri.., naldiye 
tonajı da artmış bulıınaraktır . 

Alınanlar, Avrupa bab kıyi
lanıu iyice tahkim elmı, ohluk
ları ve bıuıalarını müdafaa et· 
mek iç'n ayırdıkları kul'Vetl~ri 
muhaia2a etmdkte bulunduıkJa. 
rı ~çin, İngilirlerin bugün ağır 
2ay·atı mucip olaca:lı. bir ç*ar
mayı daha a:ı zayiatla ve daha 
cok 'llUvaffakıy"t ümidiyle ya 
p""alı: müııa.•ip aamıuu ~ 

varları yıkılan göçmen evleri! 

Çorpl.arm ilk lemfoalı 9375 lir& eldivenlerin 38C-O lirad;r. (2028) (:639) ..,. 
B.>ber lkiloouııa 130kıul'ttş taiımlc edilerı 16,120 fi<ıilo eğer sab<Ull!J mıQ!ea!ı

hlt ruı.m \'e heı:<ıi>ım. pamrlıkla satın almacaktı.r. İhalesi l!i!/1/94-3 perŞ<>mb& 
g;mü •ıwt 15 de A.nkat<id.a M. M. V. 2 No. lu satın alına iromt'(l'o......ooıa. Y•ııo
laca!otır. İlk tem.ıoalı 1752 lira 58 lııuroçttı<", TalipleM belU v"11<J.tıe ~,_ 
gel:nıeleri_ (2083) (84) 

ıoo a.ıeı+ 

Köy yolları için hususiye IE rimize uy· 
gun kararlara mamız faydah olacaktır, 

~~~~-.. 1 

+ Evsaf ve pı'tllll'!11&-ln• g5re lllO • ıı.ıı:n litre\Jk l>orızin bldom.ı pııu.rlıl<'.a 
E&bn alın..,,.~ır. İhalesi 12/1/943 salı giirıü .,...ı 16 da .A.nlkarıı& M. M. V. 
2 No. lu <atın alma kıJ<TıJl\yonı:nda )'11p\ll.calttır, 200 litre'.· ğin lxherlnln !a.hmln 
fiyatı 75 lira 250 litrerğin l>ohr.ri<ı<n talmı:.n bedıell 90 lirdır. Tuliplerln kat'I 
tl>ınlnatlarile belli vııkit1e l<runisyO<l>ll gelm.elerl. (2077 - 74) 

"Ronıanyaca karın, Bu.garyada paran, 
·ı· ı· d . ~ 1 1 uı .... ıy~ e (..C.Va.ı o masın ... ,, 

Buıriin ilk defa, köyden balı.s<'.der· 
k-eo, btr nı...nlau i.sml SOyllyMeğ•m ... 
Trakya lı:oy.erı •• Tı-akyanın mubı.el.lf 
bolg"elt>rlı..d.l', b.t (IOk köyl.t:r ı. Ri.nı. 
Bir ~ama.ulalr dil.erde dt.:Sian olan ve 
>eni ı-a.p~ goçmen köyleri ipinde 
otur~nm. 

Göçmen kö1lerJnıle ,.-1'2'ıqUrilm.iş 
mo.hac r vatandaşlar var. Bulra.tis• 

tar.d:ııı, Ywı.aıtistandaıı. ı:umanyadan 
ırelmişler ~ 

Soğuk bir kııı ırünll •d•. ' eşrlnlsan.I 
orta;.annda... şi(letti bir trrtına çık~ 
ıııv,, Lı.uıbuı ctaııı alt wt olmwıtıı. O 
saoıa:tt, Trakya.nın bazı lroır1e-rlne kaır 

bile yağmışı~ r:u tarihte, ben, bir 
göem"O köyUnde otrırusordum._ U
zaktan bakılınca. kırmızı kl~mU.ltrl, 

munLıızanı da.rWjiları, bir aın7a dizil~ 
aniş olma.Jan ile, insana ltrablık v&-o 
ren göçmq kö~ü .. 

Şldde•li yııtınurun ve fırtmarun 
her lara.rı alt ıisl eıu,ı ceunl.o sar
btlunda uyandık. Mul.ltifl bir riz.'"i-r 
ve ı,oiuk vardı. Giyindim. dı~ çılr;,

tun... Bir de ne göreyim: KO.vtin için
de, &atlam k3J_ -,, pek as ev .. _ Dl.
ğerlerl hrtai eu.kaı: lı:ıllnde.. Daha. 
doğrusu, ça.h'i.ı, iskeleti duruyor. du
varluı a... .... a.ğl imniş .. ve bütiın köylü.
Jer ~.ok.al..iarda.. Darıl h 1'11 yıkılan 
dU\'&rla.n tan.'re t•l~ıyorlardı.. 

Sonra, köylüler bana şunu anlattı. 
!ar. 

- Evl"'rimııltı du·varlaır11 biJha.ssa., 
şlmat rü..ıgiruıa ma.ruı: kalan ta.raf
lar, her k"I yıktıır: Wti.. tkt d. f:>. ' 
üt defa yıkı tan duvarlu vardır. Çün 

kü, tluvarlar, toprak oamu.rile , .. pı.1. 
mıştır, l:h, asta yapışı da defli.. Ken 
dimiz Y•Pll'Onıt.. T&b l çürük' oha
,...r. ASI! iş, evlerin esaa yapl8Wda •. 
Dotrus• vakti.le bt yapılmam._ 

(Benım tahkikatmıa r6re, bu evlerl 
vaklile 450 Uraya karlar bir pa.n. lle 

müteı'hhlde Uıal.e ~ler ve öyle 
,...ptırmışları 

Köı·Iünün a.sd ttzerln~e durduiu ıJI 

fer mühim bir n<4ı.ta da '11: 

- Köylertmfoıln yeri iyi intihap 
edilmemiş.. 

Filvald, Trakyad&, hangi '°"""eıı 
veya yolda.1t «eıursenl" rrçlnl~. sağ

d.3 solda kırmtı.ı kiremitli göçm_--n 
f·ô)ol~rl röu çarpar. İ$t~ sa•·at ık bu· 
raf..a.. Vaki.ile. Allah seli.met versl:ı, 

bu L.öylerln yerlerini lntibtap eden· 
ıer. her taraflan cörünsiın, diy,e. köy
leri töyle yiike ek mevkilerde kuru 
ve.rnLşler .. Yüksek mt'vkllcr be{ 1• 

bir sırt, n bir te~. vrıya bir tepenln 
yaruat!ıdır. l!a.nt yük~ek yecT.erdir. 
Yti.ks •. k. olWlca da, b'iilün kıt f.ı'lla 
rtug.ıır.1. ve ya.ğınura IWf,rutı:tur. Fa:ı· 

la kar ve yaimur, cat.en topak oa· 
murile ytpılan k.-Oy'e,·ıerinln duva
rını çabucak alaştıtı tiJ.işor. 

Halbulil. köylerin yf'ri da.ha zryade 
iklim şar .. tarına ıöre tayin .tdilmeli· 
dir. Amma, o tak.dirdr, nereden bakı 
ll:r~ bakılsın ı:-ô::iilınyeeckmiş Nt: 
yapalım. ıı:-.Jrı.il~iu, lin._vlıt yerde ol
sun da_ gö . ..&.er.şe fa:tll\ yer vermenin 
ceUSlJlL ş.ımdi biz reki~'oı·m:, Kış or· 
tasında, yatmurda, çamu'"ad duvar
larımız 3-'lkıhyor vr t-ekr,.,r yapın.ağa 
uğaşıyoru:ı. 

Köylü için en nıü.htın diğer ~ 
ledt köyii. k~ab~yı.&. bağlayan yoldur. 
KD7ü kasabaya bağlayan yol, bem, n 
bütün yUl'dda lopr&k .. r, Toprak JO· 

lu. B.ildiğiuiz gibi yaZJ.Jt &oz, kışın ça
mur otLr, Ya.ı.ın t.Qzjan kö Uinün şı. 
t.a.,.·eU yoktur. Hatta, Unun f~.na ol· 
ı.~ğlı dabi d~ü.nlilmcz.. F:l.lıt. kı

fjUL. berbad Çünkü, Jıam yol tıir 

kerre çamur oldu mu, balçı halini 
ı:Jıyor ve üzerinden g-ldip J:'t'ltnck 
mümkün olmuyor, Ne at, nf' .iıkuz, ne 
eşek'. bu yolu M;keml>•or. Y~r yıer su 
birliintlleri ha~11 oltlJ'Ot. 

Bi.ha.,-sa yü:klü bir hayvan vrya a
raba, bu yollarda sıplanlp kahyor. 
Ne yapıuak ü.ıım? 'K11;ın, ka:"aba ile 
ın:batın kel.mest hl~ d•l'n de;ıil.. 

Köylüy~ nazaıra.u, eğer, köyl.ıJe blra& 
va~ıta, ma.:ıen1e veril;r, yırJ.un edl-
1 r, teknik hıı -u..· lal" da r- hber ohuıul'&& 
lı:Oylü, bu yolları Y2&l&blliı-. Ya.z..n 
köy.Ü yoJda ç:ltşamaz, ciı."lkU. S..-etull 
işi vardır. Falral. müsa.11. kıt gtlııle

rinde ve likbah&rda bu yo!Crda pe. 

kili ç.:.ılışabiJlr. 

Köylünün ,.apadafı 701, bütıllıı ft.D· 
.ni şartları hais fQISeler olmıya.blllr. 

ŞOSt"o•n biras da k:ıba ta ;ılail olar. 
Yeter ki, işe ya.ta'iın. 1'9fm le mü:s..11 

olswı, ka.nba ile lrUbalt t.emln et.. 
sin. fler tşde kendl busU3l7e& ve 

bilnyem=ze uyg-u.n kararlar Etm&117ız.. 

KÖ.\.' rğam~ınleri me\'Yaunda na.!"ll ha 
reket 'll k ise, tıptı öyle. köy 7olları 
h,:ıln de- husu 1 kanunlar tıka~tma.k, 

bi:ıim hususiy.tt, bünye ve iht.lya.çla· 
nn·ıza ~ev-. p vrırec.tk kanunar 
karımak mümk-ün d~ill midir?. 

Ol· 

Tür'k: köl·lerind-e • .,,ayıınt dl!dmt bir 
inşa heves ve fevki &ördüm. Efer 

Devamı 4 ünctl sayfada) 

~~~~-··~~~~~~~~~ 

Karad niztleki kazantn tafsilatı 
(Baş taraf-. l iınci sayfada) 

GE~lİDE YANGIN 

Gece kft.ranhklar içinde dalg-J)arJa. 
ınüeı::dtle: eden kadLnh erkl&ll kı:ız•· 

zedelerden U ü kırrtarı!ıp dün ele 

yazdığımız cibi Karaca köve :-ötürül 
miiş!erdir. Burada kazued'.'Jer dl,.. 

+ 
2400 toııı tel veya iplik b.:ılyal.t;c kuru ot mil'ieahhlt ooaı ve h.-;' uıa açdıt 

eksiltmeye koın11.1.lıınt1ı.5tuır, i11~lesi 15/1/943 cu·m9 günü ~ 14,30 c'.a Erw ım 
ooke•i satı,, alma lrom~n.ıın '" Y"I>·lacaktU'. Tahmin bed.,\i 240.01)() l>ra ILk 
l,emlnatı 13250 lixa.:itr. Talıplerin belli. \"'fikttte k~j'<>Da g. ltr.('lerl. 

•2.034• (2686) ... 
M<lteshhtt nam ve hesalbıno 2';/12/!M,2 g'J:ııljıırlıe ih:ılesl il~n <•lı.ll1B<lı 50 !ön 

pi,..:ne ısrlb·;rn.n:ı talLp c1'~ır-.....,,·,--ır.:wı t~J:ar p~zrl.ıhl.a drsı:lt:rr:ey~ mtn11tur 
fıur. E""'1f ve l>ı.:ısı1"i şartları lt.omitl"ımda gôr(iiebillr, İluılesf 15/l/!l43 cuma 
gilOO. sa>t 11 de \"lll)ılacagında,n -il"°"" kal'! teminal\arile Har\,Jyı>de Ye
dek S-..1>ay <kıı~\.llldakl A*<>r! poM.a P20 ast:n alma looıni")'OO<Jna nı'.ıl""«lCtlnrı. 

(!!097 - 160) 

* 30.001 Ura 90 b;,ruş kcş\f ~ııı Kınl<k>l.edıe 10 adet ıı.-:ı!,r inşa~ ka· 
palı zııc!la e!cslltmeye lronımır,-l'ııl". İlıl<leı;i 15/1/943 cuına büail ·""'' 19,llO da 
l\Marada M. llt. V 4 No, lu satın akilli kom.icyoouıııd>L yapılac:ılotır, İlk temıl
natı 2256 Ura 15 lwroşlur. Taliplelru kantl!ll vesJkalarile tekıf ım.1.<~P11f11\l 

ilıllle saal'nden bir sa<ıt ev\•el !.aınieyona vermel...-1. (2089 - 1.52) 

is tar.bul ikinci icra memurluğundan: 
940·3716 

Ral.Weye n""'ra!sı2 700 ı:ra vorme ğe ~lıı RaN'io uhde! taMrnıtımd& 
bulunan Balat Ç<tvu.; mah.alle3i Çoıtıac 1 Ç<'"'1ıe;l oolkağında 3 numaralı bır 

tarafı aharın uhd.., nd.e olan maoboıl. bir tarafı jandarnıa ke--.d'CC H san 
m~ili ve tara!cynı. ıar.!kl Am ıla mahd ut 112 zira mln:.ari m 1ktbırında m ·• ad .. 
d:.rua at"S{. el)·C'Vin $ki bap h1n.c mezkür borcun ödersneme~ 22SO n:..v:ınra· 

ıı lmrruna göre tal<""'ı lqyrnıet ya,pılar°"' tamamına 4000 dört ı,.,, lira klşonet 
ta.krlır ediOıneJde ffil('tkô.r g-..o rı ım\;nkul 3230 nurnerall kaD~lGlı& g6re açık ar· 
1aı1ıa;-e. konu~nll.1~1Ur. 

Umumi E'\safı: Gayri menlQ:ll Bata tın Kalpakçı ve Merrliivenli )"dkıtşu. so-

twnı.lıırırun kö;O< "ııt!e 14 • 20 laj nwr.ara lı bir yapılı ~ lıane<ien ibarettir, 
H No. ıu_.".vin <"VSW: Kapı Kalpak Çı sak&ğı.ıxla .Iroin oluq:ı ı,:r ooıa ~-in.. 

de bir 0:.1 bir kiler x-:nli:n 'laı.tı t.eş":dl et mek'tedir. 

Bodrum kat; Zentlnıi tlınento bir rnethalde, ım.er&iven altı olr Mla ve bir 

nıı41'enJk lruyu ve •k.öo,;Jı·lüıı: ve so.laığa 'kapısı vardıır. 

Birinci kat; Eir so!><la biri büyült ı ki oda "" bir ıı.aa vardır, 

İk<ııci kal: ~r 61'.Af.ada bir oda ve ö niiıDde i<Qrgir du\'ar kı><-;:ııılıMla wro!. 

ıı.l çlrt<0 lıi.r daraça vardır. içeride elckıt ri;; vard1r.Aflla ıo l'ra ile Ari! kiracıdır 
:t No. la. evJn eveatı: 

~la kal: Kaoa .Merdrvenıı ,volN S1a olup bir sofa üe::<'iıı.dA! 

bir hali.. 
Birıncl kat: Bir salı&nlıkla biri bey illt iki odlı v:.rdı•. 

İkin~B)ı saho.nJ..akta bir oda, cepheoe dı.mrar korkuluk.ı.u z.ernant çrn· 

kD blr dıaraça. \.'Urdır, 

Boıtrum ut: Zem.ini çime.'lto bir mut fakla bir lıa!A ve 1ıomüıılült mıl>;l~ı el< 
ioeyu varo.r. Elektı·ııc vıı.r<1;r. LO lira k lra getİiı::&ted:i.ı', Zl"Olın kal penc .,. 
leri demir paımaıkl.ı.dı V'o dli:er kaıı ou mft:ıa!odır. 

~ududu: Ta.pı.ı 'k~ı gib.dir. 

~aJıası:_Tamam• 64 metre murabba ıdır BJıtdan 25.5 metre murabbaı 20 

n\ltnaralı ev ve 38,5 motre murabbaı 14 numaralı evdtr. 
Kıymeti: 14 °""""'ralı ev 22"W ıtra, 20 numaralı ev 1150 lirıı.c!ır. 

İ~ gay.rl menlmdün arunır.a prı nam.JSi 8/1/9'13 taı1ıiıJden itibaıren 
~/3716 Nıu. cm 1.:ı-ıanbut funci .i.cı a da ıreslnıin rr.ıua~"Yetl [.u.1.aı·~a hcrA..C
to..n göreıb•Lı:ı.si .ıçan ı.ı.çıkt.ıır. 11.ilru:ı.a yazı lı olaınlan:.a.n !a.ıı..la ~iÜ..'1litL almatc Li-

uyeu .• er bu ~artna.ru..1Y"" ve 940/371'6 do S)"D. nıuı:ııara.:511:;- memur.yeııımııze rr a· 
caat ffiın'ıcll<iir, 

2 - Artırmaya 4ı:rır".ıt ~n yUkanda yaızılı k~~n yüıt.:!e 7,5 nsbet.:ace 
pey vey.a mili b.r ba?Ltanm temin.al ~ kıtubu tevdii ed.i'l:ıcektır. (Mad-:e 124) 

3 - İpote:{ s:J:ıbı alacakLl~u·Ja diğ er oUi~dar.:.ann 'ire ırt:!&tk ha:S.kı s:ı,.. 

h~pler.!l:in Gayri. ~-~ııl \,t:eri.ndeki ha iklannı hus<.JSİlıı.'.?ı talı. \'C ma;ra_"'Q d .ir 

olan i&:i.ial31'1W işbu U~\ tıarJhinden i" baren 15 gün içimic evt·akı tr.:LWb'.ıt"""" 
ıerHe t:nemıuıryetiruce bildirmı:-leri icap eecW Ak.si haJ.de h;.r{l'lrı tapll ıilcıııer,;.. 
•le sabit olmad'ı.kça satış ıbedelinın payl ~'lldı:ın ha.riç ka .. ırlar. 

4 - Gö.:,--teriJen gundıc arlırn)8l'a i şt:ırak eC.enler artıt'mıa. şartnrune6in1 
~ ,.,, liiızurrJ.u malO.mat almaş ve l>ıınlıicı taıma.men ~l>ul eıml,ı ad ve 
itibar olunU'rlar, 

Dev Jtibl''algala.r küçük g-cmlyc re
na haltlf' 1urpalama~a. laş)amış, bu 

a.Taı:'a e-emidt bulunan ke:aaıt dama
CJLa,lan devr;ıerek 7&.:.ıgın eıkmlşt.ar. 

Yaıı~ çık"""ayılı dev cil>l dalga;.,. 

la mücadele Ode ede 5ablli ~Ja.bile
cek.U. Fa.Jcat, yangın tıkınca ve alevler 
söndiuülml) eoek ha.le gel nr.e kaptan 

u1rl Qt""&rını veriyor. GemlyJ b~tan 

kara etmtdl: .. Bar.un lcin karaya. doi
rn dümen kırtldıfı sırada. alevler ve 
dalgalıır eomlıle Mb.m .akıllı panik F•· 

ratmtŞtır. İşt.e ta.m bu .sırada. {İh .. a.nJ 
Kara.burun Ö'"'lerh~e tre!mlş ve da.in· 
lar tekneyi kaya.lık1a.ra çarpnuşıtr. 

Gemldekler scııdal ladirmeğe bile 

vakit kalmadan k~nJcrinl deJ:tılzd~ 

bnJmuşl!\rdrr. Karadenh:ia a'll'ID dal. 
&"alarile bofıı.,ata.k acı cıiJJc~arla hay 
kınşan kadın, J·u vr erkeklerin çıJ". 

hkla'ft civardan h:ıyli sonra. ititilnıiş, 
hemen yardıma koşulmuştur. 

pan eu yerleititilm>şlerdlr: Ku.rlan- 5 - Ga,yııi II'.eııi<:Ul 29/1/&!3 cuma günü .aat a . 16 ya kadar is•rınl:>ul 
lanJar ara ında kaptan Zekı de vardır. ik1ncl icra recmu.rlt..ğu.ndıa. üç defa bağ rıl<l.ı.ktan sonra en ç:::.t ._,rtırön11. t.na~ 

dikleri şüphesizdir 
Almanlann batıda taarrum 

geçmel<>ri, yaıri İngdtercye kar· 
şı bir çıkaxnıa yapmaları 'mkiloı 
ise, artık kalpıanıtşhr. 1940 ya
ıınıla ve !JOnl>a·lıarında ingilte
renin en zayıf zanıanında yapı• 
lamtyan bu hamle, bundan son· 
ra apılanıaz. Almanlar, doğu

da mma.ffor olsalar dahi, lııg 1-
tereri istilaya 1~bbüs .,ı1.e
meder. Bu takdirde yapa'lıile
cekleri ~ey, hu-a bombardıman
larını şidd<Ytlend:rmekleıı ibaret l 
kalacak ur 

ABiDiN DAVER 

MAYN GÖRÜLMEDİ · edilir. Amoak art:rn1a bedeli mruha!mıme n k<)ımetiıı:ı yimle yet.'niş l>.ı,ml 001· 
mat veya sat:ş ~eııin ilaca.ğuıa riidı aıu old.n d:i.ğer alıacal\:lı.ar bJ.luır.t:p da 

Dün bir pulede kaptan Zek4 tara 

fmdan scente7c, (Dl&J'D gör.iü.m) • 
a:.a.~·a.r..d.ı yaph::n, la.kal t-u.ttura.._. 

dım) meaHncle bir cif.nar çek ı,;ıtı 

yazı.lmlşsa da •ceııle bört• bir 1.cı. 
graftan ademi malüıaaı beyıı.n etm.if· 
tir, 

Bclutanlann Clf':SeLlet!nht ~nnma

suıa de" anı edilmekl.t:dir~ Tayf.al:.. ır. 

dan Glriııı· Ece "" çarkcı Haltd;n de 
boinldutu ba. nraştırmala.rda.n da 
anlasılmıştır, 

Hadise ite Çal•lea ka)'DUkamı, ea 
tnıca müddeiumuıuW ı·e Jandanna 

kumandaıu yakınılan alikadar ol· 
m:ıkladıtla.r. 

ŞEHRİlllİZDE TEESSÜR VE 

YARDIMLAR 

Hidise 'i"hrimizdP teessür uya""ldırs 
mıştıf. V•Jiyff •e Uman f.eş 1dlitı he

rneu ya·rdrm ledbitlt>rl aJmışltU"dır. 

Kızılay da bu teııeıbhü"lere lşllrak et. 

mişlir. lf.rııla.yuı ha-ıırtadağt yardım 

ekibi, dün öğleden onra Çata.tc~aya 

cönderilmişt;r. Gönderilen rıda mad· 

de.teri, r:akno~lerln ilo riinlük ihti
yaçlarına yelttek miktardadır. A:tn· 
(:a, battaniye, elbise. paltu, aya.kka.. 
bı, butıur. 7•f. fasulye g-önderilmft

tlr, Kazazeıkler üt l'lin lçlnd tehrl· 
mlıe l'tlecü.&Jr. 

(İhsan) moto,ilııüıı 150 bi.n lira7a 
ı.'!;ortalt olduiu aııli.1Jılmıştır. 

h..Uel txr.tar:n bu gCQ-ri mıe~ ile tem in eı:Jlmiış eılacaklllan.-ı. ın.JO.'TNUıf•i: n 
faz.La:ya çılcmez da en QOk. artırH.Illn taa bh.üıdü baki kalımaic iıı.ere arı.ırtna on 
gün d&ha t"rıı:lit edilel'<lk 9/2/1)43 .alı ıı üııü •Y"i .... tıe is:ımb-..ıl i;c:ncl ıcı a 

m.ermıı-luğu. o::::ia..c::ınrlla m:tınna bedeli satış lıı-.teyenin alacağına r\lı'.ham olan di-
l i;.r a.aı:aklılal'Ju bu ı:'!fr! m;ın'lwl J.le le mm edilmiş alacı<klan mecım""1Jl<lan 

fazlaya çmm...k ve mu!ıammen ik1:)'melln yüıule yetmiş beynı. tutmak sartile en 
Qalt artırana ihale e<lı:Jir. Böyle bir be dol <ılıi'e e<ilırooııJse il!ı<ıle yaıpıl.ıooz "" sa 

tıt; 2280 nımnrab k"'111lll& tevf)kan ııerı bıralkılı<'. 

6 - G"yri merıo<ıu.i Q<end<,"\oo ihale olunan klın5e dl:!rhal veya verilen mc'h 
let içinde pe.rayl veı-me:~ lhaıle kaıran fesh.Qluınaak keıı<ilsinr.len ovveı en y·Cıc. 

se1ı: tekltfde builiııl>an lolm1'eye an.'<nlış e>l<>ıı.ğğu ~lle alır.ağa rozı 01.; a 
ona razı oln1az veya bulımm~sa hemen yl'lrii gün rnürlrletle art.nna..va ç!WlrJ· 
lır en (rl< artırana i.lı.:ıle edilir. İkl ihale arııcında faı"k ve geçen günler lçhı 
yüırrle b:ştien hesap olımıt<:aiı. faiz \'<! d iğer ~;nprlar a.ynca hiWne h<1cet kal· 
mır!<ınZın ıınemıuriJctımL"Ce a!ı.cıdaıı !ah.; ıl ohınur. (Madde 133) 

7 - Alıcı artımla b~tle~ ha-ricinde ol araac yaıl.D.12 tapu ferağ h:ırcını 20 se
n.:4ik ı.'Bkıf tav:z bedelini \~e ihale kara r puJ.Lnru verrooğ"?J mec..-burdu... :ı! e
raldn1 verg:ıer too.vı.rat ve tanz!!at ve 1ellillye resrrıdod.n rnüı.evell~l b ~c.-ai. 

ye ll'üsıJım.u ve mi.blerakim vakıf icnresl 
tenzil olllllur. İş!Ju gayTi m:ıriloul yulka· 
cra memurluğu a-:asını&a işbu i:'.:ftn ve 
s:nd.e satılacağı ilan elıumJr, (8152) 

~ıya ait oltnry1) arnr:na be l·T. en 
rrda gCster'..len tarihte İ~"llıul 2 inri 1 

g&--terilen arthrtll8 şartna.. ae=t Uaire· 

~------------------u-=--.~ Aparternan Acele Satılık 
Taksim, Tal'mhanı ıneydanında ka!cirlferli J{orny ~parh

manı acele saklılıkh.r, Satın almak isteyenler'n lstanbul Ye· 
ni Postane karşı'1Ilda Mimar Vedat caddesinde 26 nunı:ırada 
Ra<lyolin Müessesesine müracaatetmeleri. Telefon 22615 

sebıhl: E. I Z 7. F. T. N eşr-' o• 
Basddıih ver. .SON 

DlrPktör•1: ("p.,-rl,.t Karabilrin 

TELGRAF. matlıaua 



Tarladan 
geliyorum 

kChdil~rine rdıber otam., ;yardmi 
edilse, bir OOk teYler Japa.caklaor 

Öyle k.ÖJ' evleri rem.im ldJI Ava.r. 
brw.uı ~.... ve l>o.Yası, tlejme 
tehir e-vleriııde yoktur, Sıvayı, b..ıa,. 
nayJ her köylü. kend• ya.par. Yeniden 
iyiden, C"ü:zeklen Jıoş1al1J1'0l'lar. BWHI. 
biJ.· zevk biliyorlar,. 

Hatta. bİra.ı; .k:asaba, ıtehi.r ri1'JnMıt 
köylüler de ,elılr evlerinıe benuımek. 
onları ıakllt et.Jr..ek: hevesi mütiılş 

Evinde ~ ıtıtreoi 1'- lıöylükr 

sördüm. 

1 )[ D A llı!l_ 

_Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasından : 
10 .ene Ye daha fazla mü ddettenberi ıthipleri tarafın· ı 0.'50 Mediha Abd:ullih, Sirkeci Saırumn oteli No. 11 

dan aranılmadığından dolayı 2999 1aydı kanunun 41 inci 6.90 Panayoot Hl"sto, YE<tikule Fil ip bııkk.a.l sokak No. -6 
maddeai mucibince muhtelif b anka ve müeaaeaeler tarafın· 0.40 Sule Cumalı, Harbiye caddesi No. 100 
dan Maliye Vekileti beaabına muhafaza edibnek Üzet'e Ban- 1.20 Hrisula Dıntitri, Balat, sanca pppaz sokak No 'J'I 
kamıza devredilen paraların miktan qağıda röıterilmittir. 1 3.71 Yusuf Hasan. B.O. Tozk-0pa ran kttyı.o solı:ak flo 16 

İtbu paralar Bankamıza devredildikleri tarihten itiba·, 1.70 Arşak Barsanyan, Galata Mahmudiye caddeısi No. 89 
ren iki sene içinde aahipleri veya varisleri tarafından evra- 4.66 Hatice İzzet, Beyoğl11ı Belııa r sokak N-0. 3 
kı müsbite ibrazı suretile idare merkezimize yeya jubeleri- ~.70 Osman Rflf k, M>çkll! Yasemin sokak No 1 
mize müracaat edilerek alın madıkları takdirde 2794 sayılı -0.00 İhsan Süleyman 
kanunla teıkil olunan Amorti aman sandığına intikal ede- 1.40 Müzeyyen Ali, Şişli Sıhhet· yurdunda 
cektir. 2.40 Vartan Atamyan, Kınalı ad n zeytin sokak No. 7 

Bu müddetin hitamından sonra vaki olacak müracaat· 0.70 Semahat Mehmet, Fil'uzağa . Mesudiye aprt. No. 4 
lann hükümsüz addolun:ıcaih ilan olunur. 0.40 Zafer H.ıydar, Beylerbeyi Ihsan Hakkı bey Ha. 

J B k 24 3•942 l.- Hüsniye Riiştü, Pangaltı Çayır sokak No. 40 

2.75 
9.2(} 

12.75 
2.75 

ş 'D ası Mersin şubesinin 1.20 Sateımse T-0palyan, Kalyouc u kulluk No 130 Beyoğlu 
Tarihli tevdiab 0.30 Hasan Cavit. Sirkeci Ham·d ıye cad. 7-9 

5.51 Hale Asaf. Sıı·.ı servileı Bakraç sokak No 31 
Recayi Vasıf, TaŞhanda tüccar 
Fevzi 
Hacı Cemal; .Niğdede tireı..aı•, 
A. Hami· 

:_;g 45 Mü-ıeyyen S:ileyman, Şişi bahçe sokak No. 7 
0.40 Seyfullha Fazlı, Tarlabaşı Enli yoku~u No. l 
0.48 Arlin Halaçyarı, T~ılaba~ı ~üyük Macar ca<ldesi 'l'I! 
0.70 Hüseyin Zek', Altınbakkal ~ımen sokc,'< No. 54 

0.73 Cihat Mi, 00~ Mabmutağn C. ıo 
0.73 M.e!ımt1t .Salih, Çemberli taş 'favukpıı<6&r No. >tO, 
O. 73 Ali Kemal, Bakırkıöy İat. Ç. 77 
4.93 Elpiru1<.i Diyama.ndi, Osk. Murat Reis M. Mecit Jl S. 10 
0.73 lli>kmE>t iRi:iıa, Anadolu Hisar Göksu C. 19 
O. 73 AJiıeddin Salih, Anadolu Hisar Göksu C. 1$ 
0.73 Ü!<ın~ Nureddin, ti'sküdar Şehcıami S. 3() , 

IY73 Onm V ıthit, Kwllıoflrak Rüştiiye C. Sa.il; K 
O. 73 Ooşkl.ı·n M<u:stafa, Y eşükıöy Plak Uıb. Mem. 
0.61 S!ibri Mehmet, Unkaparu Tuğ1aetlar 241 
0.73 lbrahim oğlu Sezai, G.ala•tc.. Leblebici S. 23 
0.73 Galatasaray Spor Kıılıübü, Be)'(lğlu 
073 Osman Zeki, Kandı:ra Telıgr a:f muh"bere M. 
O. 73 Komtantin, Aynıalı çeşme Al. ı. Papazyac .ı\ 
1.10 Neıadet Münir, Tefeımi jnndaıına bölük K. 

0.73 ;Fjkret Münir, Tefenni jandarma bölük K. 
0,73 Mclun<Yt C.,mal, T, TA, C, Sevk Müıdürlü,ğündıa> 
0.73 Y'USU!f Ziya Çeoııgelköy ·kııy ıı S. 8 
0.73 Hayrettir. İsmail Ve<ıneciler Kjrazlı !Mesai:~ 3 
0.71 Salxillı.at Foot, Faıtih Te7.gah çıılar S. 16 
5.4'! Cemil Yusuf Zi.ya, Cibali Hayda:- C, 123 

10,57 FaLma Aliye, Beşiıktaş İdadıi C. l!ll 
2L58 Virjin· Palamutyım, Ü.&küd ar İcadlye H, Baklr.ail 2' 
19.79 Zekıi Albdülkadir, Bakırköy Zeytinlik 26 

Yalını: köyliı, -mı daire!.- iş 

bkip e&.ıntkte:a h<>ttl:ınmıyo.t". Çünkü, 
mahkemede, nüfıısda, belediyede, kay 
ına:kamlıkla.nla bir remi iş oldu mu, 
müUılş üzüntü du::ruYor. Onun en ~k 
eücünıe c1den teY 1 kiiyde işi llicii )n.. 

J'alı.Jp lrasab.ya gidip relmelr:.llT, 
Resmi mu.n..•leye aklı el'D11'0I'. 

(Hangimiz bir kısmı l'flSmi forma.il· 
lelere aı.11 erdlrebJJfriz.) Bu k.ibdın 
;_,... hy-llmesl ve &alre için on 
defa l<aoabaya gidip rolmek köy ı;o. 

- .... d J'aııdıiı ........ 

0.60 Süleyman, I.itman memur 
0.40 Şinasi, itlıal'.ıt gümrüğü muayene meımıru 
0.85 Cevat müsk' ~·at merkez mü dürli 

2.97 Diamando Limoncu oğlu, p ~rmat:kapı Şükrü bey aprt No, 14 
0.46 Macide eŞrif, K&dıköy Sakı za.ğaç Şükrü sokak No. 31 
0.60 İslan<la Rugg_ere, Hamalbaşı Ef'madis Aprt. 7 

0.65 Rakım Zeyrek Tekke C. ;;e 
5.82 /sınai! Halli, Kadı.köy Kur balı D. 2 cin S, 14 
7.96 Rebia Naı: z, Şişti Kağıthane C, 28 

Kiylli, l>lr dlizlye •-baya. gidip 
ıeı-. Çö.nkii, köl'de ı,ı V<rdır. 

Aneal<, k....ııada ııuar •llJ'Uldulıa 
eünler &iiın<il lenıih eder. o ._,., 
lıem kendi ltbıl ~. ı.e.. a1q 
_.., e.ı-ıı.ur, 

2~ Cebbaır, İcra dairesi tebliğaı meınurıı 
2.40 Hulüsi, terzi. 
5.~ Kamil 
2.50 Melek, lstanbul o~· Na. 1Z 
3.85 Hasan, Mer9 ır. Palas garson 
225 Cemile, Yusuf, Halde kom fsyoncu YUSU'f brm 
9.80 Mustaf.a, H:ıSt.ıhane tadclıe sinde <lemirc! 
6.25 Bahir 
0.25 San-.ıiye Orman muıluıivıa memuru Şeldp e'!li 
2.25 Yaşar, Üskili:l.ar İhsan. ~e Fı st*Jı ıokak No. 23 
0.20 lzzet, TaŞı.an 
2.20 Zıya Makinist kalla.sı 
2.20 Kamil, İstikamet eczatıanesi 
0.20 Kazım, orta mektep sırut 8 N'o. 5.'14 
0.20 M uızaffer, Teşellılbüs kırlaı;i ye tlca.Tethaneıi 
0.20 Saime, Anadolu otet 

İş Bankası B,,yoğ'u ·ıubesinin 7·4·942 
T:ırihii tevdiata 

Sıse ha mlaJ söJ1l:r~ ıı;, ~ 
""8ab.daki oi;IUAa ı>&r& aöndermek 
için, kasaba -ıalıanesbule havale 
memunuıaıı lı&l>'9l önünde ..ı.-ııı..n 
ifJcye kadar bekil:ren k8ylüler aiOr
dilın. Çünlıii, •a.ab&da, ~ 
iııl ooj2.lmq. ltöyliıierde pa= .... 
nlduj-a ıüııler "-ba:ra lnl:rorlar. 
l'os&ah.anede havale m ·_ mu.rn bir ta
ne.. Hana:! brilrlııe yetlşoln? Köy. 
lilleı· bekJeylp dU'l"llyor. )lemaran da 
eu b;raz alır ve ·A!f•h selimet ver. 
aln- l<ö:rl~ 1ı..,.1 bizııe da baş.in dav 1Ul5 Luıka Va.sil, Beyoglu Topçe kenler No. 4 
anıyor , 2.ı8 Muzaffer Ari, Valde çeşme Yuslifpaşı ap. 1 

llele, •o:rıli1riin malılmneden kork 32.19 Evıı-enia Puritz, lstiklıl.l caa desi No. 200 
tuia ko<br bi• başka teYdeıı Jrork· 34.74 Mu.hlis Siracet~·n, Kuloğlu OOkak No. 7 
f.ı:ğunu zanııetmlyonım. llblıl<emeye ı 5.36 AptuJlaılı Numan, Aj'"1alı çeşme ::mm cani! e<ıd. 37 
işi düşen bir köylü, gönJ~rce yas ıu. 2.08 ~ehınet !h..oan, K llis sokak No. ı2 , 
luyor, Çün!ııi, boywıa cıt, ıeı. Ma!ı- 2.83 Trcısi\>Qlos Kostaııtir., Balat Tahtaminare sokak No. 23 
ko.nıderde da!ıa süratıe karara vanı. 3.10 l'Jrahim Şer f, Beyğlu İst il<lal ca-<ldesi No. 203 
ma.sının çarel•rlni, Törklycde ,..... 1 49 Ahın ı ı ş· ı B !çık ~ et -~ra ı m, ı~ i a taTla ,,;o~ No. 17 
Yan 13 milyon köylü namına d• Ad- 4·30 Jiyo v..ı.aıeliııden 1ıasıaı..n rica ede. • Enver Ahmet, G.S. L sesi s n.rf 6 No. 683 
zını. 7,51 Nami Fuat, Oli'V'O so.k.a!k Kam rl bey ap .. Nıo. 1 

Bana, bir C'Ü\lmen valandaıı, bir ciin 6.60 Cemile Fuat, Kurtuluş Aliağa sok~k No. ı5 
fiiyle demişti: 3.5-0 Ko<lon Hesson, Be.)"Oğlu Kumbarası Yokuşu 

«- Rnman7ada karuı, Bolııwryada 
paran, Türkiyede tbvan olmasın • 

~,. v:-J:1n <liÖyJJyeyim. b11 söz bofm· 
- sttmişll...a 

- Hunu kim söyler? 
- Biz, BulpNtandan ıreldllt *dl 

-daha oTada tken, blıdel\ büyÜkter: 
aırası ıtlilıee 1111 IİİSI söylerlerdi. 

IDevıımı Yat) 

Jto.,.Teye .. 'ftf: 
BEl'OGLU YARDIM SEVENLE& 

CEl\IİYETİ TARAFINDAN 
ŞOO.,.nı.Zin seneıı;c lrongreııJ :iıtiaı. 

cMn""'"" clbJcuwnc" oamarteıı gü
nü _ı;aat 1.( de S.patı,i oeatı salonla· 1 
rıruın taıılıma<:"gmdan "'IYL'l l<ZaJa. 
rırn.ızm bu !opiontırla hazır OuJno. 
oa.lan rica oluıı<.rr. ur.ısı 

• • •ııt>Ul ıu~ 'lcrıı. -
iu.ndan: 941/zsai 
a.r alacağın teınin.l ıçin """1>.ıd.i· 

l"'*' paraya çevrilmEelne karar verilen 
• 4 cwası Kaı=;rmpaşada. bayram ye
rb:.e 11-Uııkaracı sc1<a!< 10 No. hı ııa.. 
"""" 12/1/943 saJı. gmü• saat 16 de 
açi< arttırma lle satılac-..iktır. 

İşbu günde kıymct:n dörtte üçünü 
'buiımadığı takd'irde 14/1/943 perşem 
be gıünü 'G'lll ı•ıatte ve aym yerde 
il< ""'' ar\1J.ıma IJ-e satılacağı ı·u.n olu-
llllr. (8148) 

0.18 Perusard Aleksiç, Şişli Dere arka sok.ak No, 74 
0.18 Haldun Fuat, Harp Akadeın isinde yüzbaş ı 
0.21 Niko Mimi, Beyoğlu Mis sokak No. ı3 
0.18 Maıri Ellecles, Osman.bey Tayareci FEdııni soblı:N?, 42 
0,18 Agop Leoıı, Tarla başı Çukur sokak kalrve<le 
0.18 Batist Err.est, Sôv';et kıonoo losluğunrda 
0.18 Mu~aıffer Ahmet, İsta!1ibul Kablo fabrikasında 
0.18 Mustafa Abdullah, Kasımpaşa Hamam caddesi No. 3 
o.ıa Mehmet Akif, Pangalıtı ha marn cad<lesi No. 2 
0.18 Mehmet Dımmış. Kalyoıru:u kulluk No. 44 
o.ı8 'Ieofilos Gregmidis, ~ane kara·kX>l Maıdenıcri A. No.AI 
0.21 Salamon Mor<lhay, B. O. Kabristan sokak No. 1 
0.7G Mariya Lazar, Kalyou:Uıku lluk caddesi No. 15ı 
0.18 Günay Mwstafa, Teşvikiye cami K. Spilanit Apr 
l.48 Hayriye Hüsn.ü, Aksaray Sirl<eci sokak N-0, 7 

lı Bankası Bt>yoğ'11 şubesinin 7.4-1942 
Tarıhli tevdiatı 

M. Ya.kavin, Beyoğ1uı IMao ar eaddesi No. 31 
Mustaıfa Hurşit, Si:{ı.htar Elektrik fabrika.:;ındil 

Aptullah Sait, Kabataş lise s' S. 1/4 
Abdülkerim Ömer, Galata Bade-m sokak No. 7 
Yorgi Kaliga, Kumb:ıracı Külhan sokak No, 37 
Maria Cangi, Aslan •oırnk No. 15/4 
Ali GaEp, Kabat~ lisesi S. I No 332 

• 

018 
0.18 
0.30 
0.18 
0.18 
r 18 
0.18 
0.18 
018 
0.18 
0.18 
().86 

Sona Kali«y>n, Arnavwtköy Sarayburnu sokak No. 2 
Aşjl Pustof, Keklik sokak No 18 
İsmail İlhan, Alpulhı şeker Iab. müfettiş 
Agah KaZ10ll1, Nişan taş Rum eli caddesi No. 14 
Andreas Ahtineos. Beyoğlu Çakmak sokJk No. 22 

0.18 Karolia Nikol', Bursa sokak Halı! bey Aprt. 6 
0.18 Fatma Osman. Şişli Mecidiye köy No. ı2 
O.ı8 Stavro Velızarios, Kınalı 11 da çarşı cad. No. 8:.1 
1.45 Kadri Mustafa, Vefa Sarıbe yazıt sokak No. 61 
0.18 Yakup Osman, Çubuklu R i'fat paşa cad. No. 8 

Nik-0 Vas'lyr<dis, L'm-0ıı iske !<si No 63 
Hüseyin Saıbri, Paşabahçe köybaşı No. 51 
Evantia Yani, Karnavula 50 kak Tarlabaşı No. 13 
Saliha S•it, Suterazi sokak No. 29 Bcy-0ğlu 
İsmet Şükran, Balat molla :ışkı cad No. 13/68 
İsak G•rit. Postahane cad. '.'lı; 5 
Übeyt Şıomil, Kadıköy paıa ryolu No 25 
Gabris Karabet. Galata Ka ı·clan sokak 36 
Sıddık Reca;; Tarlabaşı Tu lumba sokak No. 4 
İhsan Hasan, Ortaköy deği ım~n sokak No. 17 
M.,; G<>pelJ.o, Ağa hamam C.ltvo s-okak No. 6 
Ma1:ke Abdullah, Küçük B •yram sokak No. 2tl 
Kalyopi Foti, Şi.şli Kurabi ey sokak No. 12 
Feri-dun Şerfi Silahtar Ele ktr'k fabı'ikasıııda 
Se ' 'a ~ her Mustafa, Yeniköy pa · ' 
Siyamcttin ve Şi.ikııü, Tarla 1-:aşı Llıle sokak Na. 10 
Ka·terina Golya, Margarit sokak No. 18 Beyoğl>ı 
Mustafa Tarık, Nişantaş Ha ~ı Ma,.,sur sokak 41 
Şükrü Mehmet, K paşa me ~tep sokak No. 39 
Nihal Sadi, Şişli Mecidiye köy 
Raş·ı Avnı, Kolio sokak No. ~2 
Yorgi Hristo, Beyoğlu Tarl abaşı Peşhirci sokak 44 
İtakinis Dim.itri, Taksim Mezarlık sokak N-0. 2(1 
Stel;a Mesina, İstiklal cadd <s' 42.l 

ü.18 
O.&! 
0.18 
!.16 
0.18 
o.ıs 

).28 
0.18 
0.25 
0.18 
Q.18 
0.30 
0.18 
3.18 
'.18 
0.18 
0.18 
0.18 
ll 18 
G.18 
0.18 
0.97 
0.18 
0.18 
0.18 
G.23 
0.18 
o.ıs 

0.18 
0.66 
0.38 
o.ıs 

0.18 
4.19 
2.80 

· o.ıs 

0.18 

Lıitfiye Mehmet, Yüksekkn >J.ırım No. 1 
İsrael Ovadia, Tünel Değir men sokak No. 10 
Sabri Hamdi, Feriköy kahra manbcy sokak P7 
Haır.it Mehımct, Cihangir s :ımurcuoğlu sokak No. 1 
Kemal Necati, Darülbedayi ıle 
Onnik M•rwkyan, Altın bak kal ;<'adiye sokak 28 
Az'z Kanzade, Şişli Abidei Hür•y<-t •~. 186 
Brik.it Piacentini, Tepcb~ı Glnvuni 36 

4.85 
o.ıs 

0.30 
0.18 
0.20 
o.ıs 

0.18 
o.ıs 

Nerm 'ıı Şakir, Maçka Mura dıye mah. Derya.dır ı:<ı1<ak 34ı; 
Herazmiy• Liyanopulos, Na ae snkak No. 3 
S'min Mahmut, Osrnanbey Eşref Ef. sokak 86 
Sultana liristidis Bursa sokak No. ı7 ' . Dlmltri Musuris, Kurtuluş Muhtar Sadett·n S. I 

Akil Hasan, Koca Mustafa paşa No. 1 
Hü•eyin Nafi, Unkapanı Sa lıhpa~a cad. No. 13 
Melahat İsmail. Taks\ın sıra servi No 11 
Rizo Mikalosi, Sıra servi No · 112 
Amelle Paskal's Asrnalıme o;cit No 25 · 
Meropi Pamp-Jli'. T-OSkopara n Cabadan sokak No. '.l!l 
Ali Şahap, Muradiye ~okak 12 E'eş!·ktaş 

f o.~ 
R'gos M•zlı, Kumbaracı yo ~usu N?. lı 

Salvator Maravent, Kuledô-h ı Hau11lı sokak No 1 

Bankası l\ıfal::· tya şu1- es"nin 

Tarih 'i tevdiatı 
10-4.942 

l 
0.47 Mustafa Eemzi, Hükumet cadd•s'n-de Şekerci 
0.47 Ho'il, Şimendifer 16 cı kısım şoförü 
0.48 Müveddet, Afy-0n hanıııda Osmanzode Suphi kızı 
0.48 Süheyla, Afyon hanında Os mon ıade Suphi kııı 
0.43 Mehmet, Erzurumlu A]j, Ri· za o;1iu 
0.47 İbrah:m 

. . . ~ 

lstanbul L~vazım A nirliQind 1n veritan Askeri Kıtaat lianıarı t 1 

0.47 Sacıde Numan, Nunıan kızı 
0.47 Cahide Numan, Numan k· zi 
0.47 Akgün Numan, Numan kızı 
0.43 Mesut, Müstantik Mustafa kızı 

O 44 Ayhan, Hükumet hastahan es' doktoru Avnı ınzı 
0.44 Nevin, Hükumet hastahane si doktoru Avni kızı 

A§&ğıdıı yazıu me-;amn pı!IL8rlıkla -1-1 h>uıların:ıa Y<J"'1l g!lrl, saat ve moohallerdekl A*eri .. tın aım.ı 
~ııcl'a yapı!acaklır, Ta.4>1•drı belli v:Wtlerde .. , oıcluğu Joomisyonlwcla buulr.mhn. (2087) 

ciNsf llliktan Tutarı Toınlıı:ıt. İhale IÜD, -• ve -ııalJI 
Kilo lira Jira 

ı.pruık. 60,000 15,000 
PıTasa. lS0,000 30,000 
Uhı>ııa 60,000 10,200 4010 22/1/1943 16 Gelbolu 
:&<omııı. ıoo.ooo 38,5-00 5,775 26/1/1943 14 Erztırum 

&t>reUb- .ııı,ooo 100,001> 12,DOO :>ıJ/1/11143 10 Enuııuo> 

... 
J,,;ağı.1'a yazılı mevadm pna-rlırlrl• emı;11rne1erı h'zalllnno:i.'.I yar..1.ı p1n, """t ve rnnh•llıert1eki dteri satın Hııa 

trxnJsyor,larındu. şa~a<itlr. Tallplerin belli vak.tle.ı"Cİ...: ait ola.u_zu ~~ .tcu·Oıu bulun nalaı·ı. 
c:iNsi M.lktalı Tu.Uı.rı Temina.tı İhale gün~ saat ve m9h••• 

İn:ilt S'Ü~Ü. 
foek y<lliUl"clı. 
Od'IJıı. 
Odun. 
Ispanak. 

••ıo lira Jlra 
10,000 11,500 

719 999,41 
1,13. 499,84 

740 '99,M 
I00,000 IS,000 
)00,000 7,800 

25.000 7 ,250 ) 
!05,000 U!,900 ) 

74,96 ) 
37,ı.8 ) 
37,46 ,\ 

1G50 
1170 

'5,000 15,.300 ) 80i7 /A 

... 

11/1/943 15 Yaıo..ı. 

12/1/&43 
14 > > 
18 • • 

15,00 
16 
14 

21/1/l>t3 18 Gelibolu 
<n•s - ıoıı 

AııoJ1ı<!a yoo:ıh .,.., adın ı rl:Ala ~ı lıJuıaıındıı ;rmniı gQn, oall't ve moıtıallerdlekıl ııEkerl ...tıııı alıma ıı. 
~rında yap~. Tı.llııMı1G belli wkitlerde ol'I ol~ Wın~ a buunmalan. 

ciNst lllklan Ta~ Tmalaatıı :i:ııaı.. ırüıı, ..,., ve .-W. 

?00,000 38,500 
50.000 

6775 
noo 
~100 

13/1/943 
20 •• 
20 •• 

14 Erwı-uın 

10 =~ 
15 Çorlu 

(ff) 

G 44 Alptekin, 6 ci alay gedikli zabit Mustafa kızı 
0.43 Haik, Müitünün han•nrla t.o rııacı 

İş Bankası f stanl::ul 
Tar:hli 

şube11inin 
tevdiatı 

18-4-942 

0.75 
-0.78 
0.83 
7.79 
0.7J 
0.74 
0.74 
0.41 
0.73 
0.73 
0.74 
0.74 
.ol.95 
4.95 
0.74 
0.74 
-0.77 
0.74 
0.74 
0.74 
4.95 
2.75 
0.74 
0..73 
IL73 

Şef.ik Hasan, Sekiz'nei İcra katibi 
Bu.rlı.anettin Hasan, E~ K11rokavak Cmi. la7 
Abdullah Hakkı, Kadık<iy karadut S. 33 
Selma H:ıül, Üskiioc:lar Selim ,ye duvardibi lal 
Moiz M zrahi, Galata Lii'elt çeşme 14 
Jak Levi, Kasımpaş küıçük hamam N-0. l 
Lemiye Edip, Sağanağa Ali bey Apt. kat 2 
Fatma Nezahat, KalaIDJ'Ş Yeni posta S. 1 
Nazan Ziya, P T. T Merkez memurbrmdaıı 
Zeki N'.ınet, K. M. paşa Ya byapaşa S 7 
Servet Abdurrahman, Fatih At.pazarı 21 
Turhan Ali, Vefa katip Çelebi No. 2ı 
Ömer Faruk, Fatih Altay Karadut S. 2 
Mika Riz·uva, K. Köy Rasi mpaş:ı bayır S. O 
Ayşe Türkan, Sult.ınahmet Akbıyık No. 84 
Fahrettin Osman, Davutpa şa Jskele C. 27 
Ayşe Ali, Eyüp Arpa Emin Nişanca C. 3 
Süleyman Reşat, Feneryolu Ya'Ver ağa S . .ol4 
Abdı#alh Taip, Ay:ıız.paşa Palas kat 1 Taksim 
Sami ihsan, Beyoğlu Ayna lı çeşme Sururi çe. ış 
Behire Dumııın, Göztepe Mehmet efendi M. 
Vasi! Sokr.at, Arnavu<tk.öy Moiinif P. Ş. C. 80 

Cevdet Tahir, Yal-Ova Kar amümel C. Dc:Jk1ıoır 
Milırlban Ömer, Ay~~ Cami S. 16 
Ali IBaa:taeddirı, Firurı..ağa C. Glaçı.kdıa aıpat, 410 

7.96 ti aıliz, Şişli Kagııthane C. 28 
6,02 Fetihi Hamit, Bakırköy Zeyt 
0.93 Ş,,habetlin Şemsettin, Ma; ka Muradye 2 mi yeni S. 44 
6.95 :vı:eıilıa, Maçka. Muradiye 2 rri• yeni S. 44 
1.11 MelMıat Hamdi, Beyoglu Bul.gar Çar. Fai.r Apt, 
4,79 Mustafa Metin, Veznedler Bmd.Oğan Kemeri 2'> 

31,25 Nafi, Emi.ıııönü Kaz.mirci Osman Ferruh 
10,2ü Fa.ruloa, Pııngal~ Bi!Cllkçi S. 102/3 
4.97 Zuhat, Beşıntaş Köyiçi ima mzade 34 

11.26 Fevd, Cibali Haydar C. ı23 
1,45 Samiıh, Beyoğlu H.ıcı Ahıne t S. 6 
2,38 Ahmet Behçet, Tophane Bo ğıwzk~ C, ~ 

52.66 Mehmet Selim, Ziraat Bk, Sen<ıuat Şef, mu.avım 
19,84 Nüıkfhet Ali, Üskıiidar Doğancdar Kasap I. 42 
20,oı Lıitfullalh Nezih, Nişaıııtaş, Nişanıaş Apt. 5 
4.3,95 Sadiye Sabit, Laleli 
11,35 Saliıh Hasarı, Küçülqıazıar Değirmen l, 37 
7,5-0 Basri, Tavşancılda kundur• cı 
4.M Nejat Ramiz, K. M, Paşa Yer.ıiçeşme C, 5ı 
7.64 Mahmut Ahmet, ~iJ<,taş Murad:ye Söğütlü S. :t 

ı 
1,04 Tuobis, Me.llronyan, Ferilröy B-0yacı-0ğlu I. 20 
0.86 Uzman Kazım, Samtya Seb :reci I. 34 

14,52 BeEtekar Horhor C, 16ö N ec ip Celal 

1 
1,37 Afife Fehmi, Kadıköy Kuş dili C, 63 
3,2ı Mustafa Saip, Ferikıöy Fran s12 Mezarlığı kar 

1 6, m Nifüfer Saip Ferlköy Fran s12 Mezarlığı k.ar. 
6,47 Onhan Saip, Feri,J«iy Fransız mezarlrğı kar. 
3,26 Riza Ahmet, Divan)'{>lu Ha san RaJıf Eczaınesiı:-ae 
1,48 İsmail Hasan, Balıkhane S. 25 
6,71 Ahmet Reşat, Galata Ömer Abit han 25/ı 
7,86 Nccrp Halil, Nişarrtaş Harbiy e C. 20 
2,SG Garbi·s Ma \'Sez, B. Oğlu Sakızrağaç lrosa S. 161 
ı2,62 Mclımat Rifat, 'Beyoğlu Tu rkuva.z yalli!llda 288 
.28,63 Coşkun Adnan, Erenköy Sah rayı Cedid Şahin köş. 

1,40 Mosc Mizrahi, Galata Şelısu var S, 9/8 
3,05.Ahmet Refik, H, Paşn D, D, Yollan Hareket M, 

1.62 Faruk Fehmi Çenı;elköy Lekeci başı S,_ 2 . 
6,35 Saffet Salih, Beyoğ'lu Ayna lıçeşme Polis Osman evı 
1,17 Muharrem, Hü<laverdigar C, 66 
7,84 Bedia Nicantaş Hacımaıısu r S, 25 

1.03 H.ısan' Hü~y.in, Çma"cık na hiyersi Yalova 

Türkiye İş 1: ankası ~ U• S4l şube.!.İoio 
24·4-942 tar hli tevdiatı 

13,51 
2,97 
2,74 

10,2il 
23,25 
11,69 

20,37 
3,10 
2.34 
0,85 
0,78 
0.79 
0.79 
0.79 
0.79 
0.79 
0.79 
0.95 
0.79 
0.79 
G.89 
l.63 
0.74 
0.74 

15.85 
0.74 
2.46 
O.M 
0.69 
0.69 
0.69 
0.69 
0.69 

Bursa Siparlıi ocağı 
Ali Marangoz, Hisar BuTcii stıü 9 
Me<iha Refık, Se~~ukhaıun 6 
Salim Zekai, Şa!habett.in Pş, ı 7 
İsmail Hak.kın, Setbaşı Itri yat 
K~il Ali, Pazarcık, aşağı Ma, 
Muazz-eı· Mehmet, Hoca Ali Z, 3 
N aı:ife 11ustafa, ivaz paşa Mek, 
Rifat Ö~bek, Alıkeri Lise 3720 
Şadan Hilmi, Hoca Ali Z, Mah, S 
Ruıy:udil Servet, Namazgılrh Cad, 121 
Ömer Ed.p, Dokumacılık fabrikası 
Kemal Edip, D-0kum1cılık fabrikası 
Abdurrahman dokumacılık fabr.kı:.sı 
Necip Şevket Dokuımacılı•k fabrik:ısı 
H:·'.mi, Dokumacılık fabrikası 
Muza.f:fer Süleymun d>0kum actlık fabr'k~i? 
Beyıiye HaJrı, Dcknınamlık fabri<kası 

Ahmet Fazıl, dokı.macı!ık fabrikası 

Hüseyin Sadi, Da»umacılık fabrikası 

Hüseyin Kadir, Setbaşı Kilise sokak No. M 
Haldun Vecdi, H sar Za"Ph ane 
Ali Mehmet, Gazi paşa No. 184 
Muzaffer Salih, Duhteri Şeref M, 
Şa·ban Necip, Hayretin Pş. 141 
Abdurrefi Hanefi, Yerkapı 15 
Sabri Hü;eyin, Hisar sa·t Fıv 

Davit Nesim, Kuruçeşm e 
Mehdi ŞükTü, Reyhan 76 
İhsan Vecdi, Hisar Zarpha ne 
Muzaffer Namıi, Nilüfer Malı. 
Em;n Bahaetiln, Mu<lanya, 
Kad'r Mehmet 

Bu il:hıın devamı 7, 8 ve t kil nunnsani 1943 tar!Htriıufe çılıaD 
ve çıkarak olar diğer yevmi gazet elerdcrllr. 

Türk Umumi Tiyatro 
Anonim Şirketi 

(DARE M CLISI . DEN : 
Varlık 'Ylfll'lllgi 'laınlmlarımn fllW 1mlze tıııımU! eyledlğl mtiltell"flyet dol .. 

~ile fllt1ret esas ~amesl nın 23 ()ncü mııdde;l ""Jclbınce heyeti umu
miyeyl f-u.d oı.1'111< 10 ş.- 10(3 \amine müısad.lf çarşarrtba günü mat 
M,30 do. şiıtoel me<"i<Bzl olan Be:ıı<ııllt> Y eşill soka'k 15 No. da jç1ı.rnaa daveti idar 
rmecliblml:ııci> laiııanu- ~lodlifınden esa.ıı mulkavelenanrenın 2ıt llnoü madrdıcsi 
mucibnce lası.al 25 hloseyc .naUk olaD bi.....ıarıann yevmi içtimadmı en -· 
tı bir tı.a.fU. evvel himll oidu'k:lan htı.. ,,. .,n<tleıini ıiı1<et ka6as>nda mııi<buıl 
muiaıbillode levc!i eylmıeleriul ve 1rıı:y{ n o!Ul!Ul gün ve eaabe ı'ri<et ~ 

1 l:eşı"'lit"r'i buswrJ rica ~ 

l 
RUZNAME: ı - Şlrlı:ette tal'hedilıen varhk verıisl M!keııer>y..tıioıit:ı sure

• if.&61 halıiondll ~re ve icap eden ıkar:arlartn ittihazı, 
2 - Bl1 -.aııiyet dola:r><ilıe şirloertln ııbdei tasarrurunda buiurıan ga:rri ıneı> 

lwllErin Joemerı veye tameımen sa.t1$Ulan kararların ittihazı. 
3 - icabında ~ ftdh ft taetl:vıısio:ıe karar v«il:ıııo"" 

• 


