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, .u sAeAHKı HA•ER~E~ lzmir ve An karada 
Japon Başvekılı bugün varlık vergis· 

T ojo'nun beyanatı listeleri asıldı 
Başvekil: "Bir sıra kat'i mahiyetli muharebeler 
başlamak üzeredir. Bunların hef si?i ~azan
maiıgız. Halk sulh zamanındakı zıhnıgetten 

Tahminat izmirde 28, Ankarada 14 milyon 

kurtulmalıdır,, diyor 

Japonlar Yeni Ginede tekrar karaya çıktılar 
. Tok ı6 (A.A.) - İlktisa.-ı manmdaki zihniyetten kurtulma•[ littir~ek ve Büyük Britanya ile 

• yo A • lerin tetkiki Cçin ia ve bütün gayretleri harb etra- Amerıka birletik devletlerine 
sadı ve ımaı ış d 1 .. d · A • • 

ı b• içtima esnıt.ıım a fında top ama.ga avet etmıt ve son ve kat'ı darbeyı mdirmelr 
yapı an ır b ·· 1 d ' t' ' · Al il İ J Ja 

0 
ha vekili Tojo fU eya • §OY e emırı .ı.r: ıçm manya e ta yanın yanı. 

na~a b•t~uştur: «- İmparatorluk kuvvetleri. ba,ında yürümeğe devam edecek 
«- Büyük doğu A.8ya cephe- nin ilk muvaffakiyetleri aayerin- tir.» 

ainde bir sll'a kat'i mahiy~tte mu de Japonya düJtnana karşı stra.- İmparator bu toplantıya işti
hareheler yapılması babıs mevti: tejik büyük aTantajlar elde et- rak edenleri huzuruna kabul et.. 

ld v dan m;lletin gayre . • • . 
zuu o •ıgun k 1 bu mıfhr. Japonya bundan ba~ka mıştir. 
arka arka:;• yaphılscrn\ :Y: ayn memleketin askeri kuvvetlerfoi Lorıdra, 16 (A.A.) - Bir Ja. 
kat'i u.va\»arın eps k 1 d h l' k l " 

k b e snada harbin techiz için işletilecek muazzam pon o u e fet ı ayıp ara rag· 
kuanm• ve u B il L d •---
, A d unu da gözden ham madde kaynakları kazan - en una e ea aruın a IUlC&ya 
umu.mı uT"Um 
k b tmemek gayesi etrafında m1ştır. çakmağa muvaffak olmuıtur. K.arL 
t::ıa:rrtalıdır.n .. Japonlar şm~iye k.adar e!de ya çıka'n 1000 kişi bir köpriibqı 

Başvekil, Japonları su~~lardır. 

( Şark' cephesi J 
Büyük bir meydan 

Tunusta müttefikler lllman 
hatlarma nüfuz ettiler 

Vergi borçlarını ödemi yenlerin yol ve köprü inşaatında 
çalıştırılmak üzere gönderilecekleri yerler tesbit edildi 

. 
İzmir, 15 (Huıusi) - Var

hk verıiai listeleri Çar§amba 
aıwbahı dokuzda vergi daire· 
lerine asıldı. İzmir vilayetin
de tahminat tutarı 28 milyon 
liradır. Mükellefler arasında 
15 kiıi 150 bin lira ile 900 
bin lira aruında vergi ödiye. 
cekleırdir. Bunlar incir, üzüm 
ve manifatura tüccarlarıdır. 

İzmir gazeteleri, matbaa
lar vergiye dahil edilmemiş~ 
lerdir. Vilayetimizde mükel
leflerin sayısı 3500 kişidir. 

Bahkesirde 15 günlük var
lık vergisi müddeti hitam 
bulmuştur. Yalnız bil' mükel
lef ödemekte gecikmiştir. Di. 
ğet" mükellefler zamanında 
vergi borçlarını ödemislerdir. 

Maniaada ise müddet ya
rın .ona ermektedir. Bütün 
mükellefler borçlarını öde. 
mfflerdir. 

* An karada 
Ankara, 15 (Hususi) 

Şehrimizde vat'hk verR"İsİ ı;.s. 
taJ .. ri vann sabah alakaları-

na göre tahsil ıubeleri met- \ 
hallerine asılmış bulunacar 
ve bu mahallerde birer me
mur bulundurularak istiyen
lere gerekli izahat verilecek· 
tir. Li~eler ayrıca belediye 
dolab dairelerile defterdarlık 
dairesi methallerine asılacak. 
br. 
Ankaradakiı vergi miktarı

nın 14 mily.on lirayı bulduğu 
anlaıılmaktadır. 

* Gayri rıenkuller 
Ankarat ıs (Hususi) 

Varlık vergisini ödemek için 
devlete gayri menkulünü arze 
den mükelleflerin işbu bUı 
gayri menkulleri satışa arze
dilecek ve gayri menkul ta
puda mukayyed kıymetini 
bulamazsa haz;ne bu kıymet 
üzerinden zayri menkulü ka
bul ederek emlak kıymetleri
nin nisbetsiz suretle dütme. 
terine mini olacaktır.· 

* 400 milvon lira 
Ankan, 15 (HusuAİ) 

Vilayetlerden gelmekte olan 
malümat vuhk vergisi tahsi
satının 400 milyon liraya ya.k
latacağı kanaatini vernıekte. 
dir. 

Halayda 
A11takya, 15 (A.A.) -

Varlık vergisi listeleri bugün 
vilayetin bütün kazalarında 
asılmıftır. 3.235.140 Hra tu
tan bu verginin kazl\lara gö. 
re taksimi ~uJur: 1.skenderun 
ı .002.200 l!ra, Antakya 
947.850 lira, Kırıkhan 764.800 
lirat Reyhaniye 333.590 lira, 
Dörtyol t 71.100 lira, Yayla
dağı 8.000 lira, Hassa 7 .600 
lira. 

* Haber aldığımıza göre ken-
dilerine tarhedilen miktarı, 
zamanında ödemiyecek olan 
mükE"lleflerin çalı,tırıll\cakl.l\. 
rı yollar tesbit edilmiştir. Bu 
yollar Erzurumun Z!gana, 
Kop, Deve.boynu dağ ve ge • 
citlerile Si·h·t, Bitlis. Van, 
Hakkari, Pa1o g:bi vilayet ve 
ku:AUrın yolltır•dır. 

muharebesioluyor ~~16(AA)-Tnnw·™P~~~~~bn~• ~ 
- tan reami bir haber alınamanıı§- r!r~~ma~ahğa::;;:; n;[:;iğ~~:~ Ecnebi bir Memurlarla mu"tekaı·dıere 

Moıı.kova 16 (A.A.) - Merkez br. kızgın Tunus güneşi yerleri ku • 
kesmunde Rjev batısında ve Veli- Bir United :reas~· !el~rafma rUtm~tadır. Havaların •iyilet .. k d 1 e ı· 
kııuki'dce pek büyük bir meydan göre ceph~de bır degı,ıklik yok· mesi ü.~e~~e .müttefik kuvv.etler a ID a 'V 1 seker \eVZl·I· baş' ladl 
muharebesi vukubulmaktadır. AL tur. Hususi bir Röyter telgrafı ha;ı:!ı koprülerı berhava etmlflet"-

ınan h0ü1ôk'üp~s;;ry~Üftiir. ise Mecezelb&hda birinci ordu - dir. bulananlar • 
Berlin ıs (A.A.) - Ahıt~. or- Rom mel kuvvetl . duları bafkomutanlığının tcbllırı: er l Partinin yeni meb'ua aeçiminde 
T ,. cenub doğusunda ku.. 

dağıtan bag ilerin Şeker 
listesini neşrediyoruz ~~~:z:~~:at~ E lageylan ın 144 km. ecn;!:. ~;..;:~:~~:i~~:::.ı:::·n-

olar:.c çeıınberl yarınağa bot ~ere 
b daha zıya Ankara,"15 (Hususi) - Cüm- Memurlarla dul, yetim ve müte. dul, yetim ve mütekaidlcrin Kanu-

uğrqmı§lardır. Çem er • o••tes ı•n e çek ,·zaı•ler huriyet Halk Partisi tarafından kaldlere dağıtılmak üzet"e ıeker ılr- nuevvel istihkakları için nüfus ba -
de daraltıhntfttr. . 'nd Alman yeni meb'us seçiminde gösterile- keti dün vilayet memurlar koopera flna yapılacak 500 gram şeker tev. 

Tropeztln batı kesınu e m v cek namzedleri.n tesbitinde ecne- tifi emrine 169.000 kilo ıeker ver. ziatı lstanbul memurlar istihlak ko-
kıt'ala.rının taarruzlarJ dü,man · el bi bir kadınla evli bulunmamak mi"tir. Kooperatif bu tekerlet>I her opcratifi nanuna &emtleri aşagv ıC:~ zl' · 1 ___ 1 ile netlcelennnft r. -r 

llUn yarl.lllllU •v• Afi OJ'ansı diyor ki: "Alman ric'afi Rommel . kaydının prensip olarak tatbiki semtte ayrılan muayyen nlsbettelci gösteriluı bayilerce icra olunacak • 
Sovyel teblıgı ihtimal'İ kuV\retlidir. ~ci.lere tevzi etıml,Lir. tır. • 

Moskovaı, 15 (A.A.) - Bu- tarafından ittihaz edilmiş yeni bir plônın icaba- Bu sabahtan itibaren şekerciler 2 - Alakalılar ellerinde bulunan 

rinkü Sovyet tebliği: ,. , tından olması pekôla mümkündür,, Fransız Cum"urreı·sı· memur ka.meJeri ınukabilinde nüfus ekmek kartlarını bu bayilere ibraz 
14/15 İlkk8nun geceli;' kıta- lifti batına 500 gram ucuz fiatla ıeker ederek kartların sol üst kö§~si.-ıi teş-

lanmız Sta.lingrad çevresın~e. v~ Kaıhire, 15 (A.A.) - Orta· ren ardcı kuvvetleri bulundur. tlflDa başla.mı,tardıt. kil eden (İ. B. ekmek kartı İkinci • 
tnerkez cephesinde evvelki ıst~ ıark İngiliz müşterek tebliji: maktadır. İleri hareketimize ma- Lebrun tarafsız bı·r Kooperatif teken::ilere yaptığı te§rin, Birinclkanun) ib~resini l8§1. 
kahıetle!'de taarruz muharebe e· Mihver kuvvetleri Elageyla ni olmak gayesile biı-çok ınayn tevziatı en geç bu ayın sonuna ka. yan müstatTn tevdii mllkab:lkıde 
ri yapmışlardır. h . mev:ı:ünden ~ibaren gerıi çekil- konulmaktadır. Bu maynler, ön· m em 1 e kete k ~ ıl\f 1 dar ikmal elm~ ve hesabı kapat • alacak'ard ır. 

Merkez «Moskova)} cep es·n· meğe devam etmektedir. Düı- cü kıt'alarımız tarafından lOP- . 1 mi§ olacaktır. 3 _ Kooperatlf dağıtma i şini 
de kıt'alarıınız düşman karşı taİ ınan, hafif bir mukavemet göste-- (Devamı 3 üncü aaylaJa) Vilayetin feb!igwİ intiza: -:re iz~ihanıa 11ı ey~an .v~rı.n~-
anuzlarını püskürtmekle ıneşgdu ..., .................................................................................................... , Va,ington, 15 (A.A.) Bu. mek ıçın re sen yapılacagr gıbl daı. 
~lnıuşlardır. Rj~vin batısın ka T \ raya gelen haberlere gör~ Fran~ İstanbul Vilayetinden: re ve müesseseJ .. r de vilayet maka. 

dü~an yeni tank ve fıyade ta - ·:::_:Halkımızın havacılıg"' a··=:.· sız Cümhurreisi Albcrt L .- . un 1 - Memur ve müı>tahdemlerle (Devamı 2 ncı :wylada) Yİyeleri getirmiş ve bunlarla kar- Fcransadan kaçarak bitaraf bir 

tı taarruzlarda bulunmu$tu~: Al- memJekete iltica etmiştir. Va-1 f h f t 11 b ı• 
tı karşı taaırl"UZ pi1skürtülmu~ "!e (Devam• 3 üncü aayFada) asarru a ası mu nas D a e 
!%ı~na ağa :,..bla~ vcrdml· karşı ilgisi artıyor " ll Ü 1. 

Ankara, 15 (A.A.) -Türk ... _ye uı-.,m ... m koı.,ı., .. , ••• k Tuntusb şebhril dbd'rt üniversitede bugünkü mera~. Rusyada Alman 
silahlan kışın 

atıl kalmıyacakmıs 
8er1in, 16 (Radyo) - So~el 

Ruayada kıt mevsiminde harekat. 
ta bulunmak üzere Alman silahları 
•~n derece büyük terakkilerle tec
~ edilmişlerdir. Bu sayede, en 
tİddetli soığu!klaıııd1l bile faaliyette bu 
hnıahlbnek ıimtkaniarı temin edil 
rn~. 

Bir Amerikan sanayi 
heyeti Rusyada 

Londra ı6 (A.A.) - Rusla • 
a-tıı &entetik kauçuk imalatını tet 
kik etrnek üzere bir Amerikan 
kauçuk heyeti Rusyaya varanı • 
tıt", 

Hava Kurumu genel merkez sevindirici b;r işaret olarak saa om a an 1 
heyetinin, Ma~~in .. me~~usu Ge· karşılanmaktadır. ı •• 
neral Seyfi Duzgoren ın baş- -Raporda bundan M>nra İnö- f_~~e .. 15 (A.Ab.)liw-. Orta,ark Toplantıyı rektor aça-

J .. E • , d k l d mgıliz müşterek te gı : k G l K" kanlığında yapbğı son. top an. nu ve tımes u amp. arın a- 13/14 llktkaııun gecesinde 'bom - ca ve enera azım 
tıda geçen toplan~ı!a aıd zabıt ki batarılardan bahsedılmekte, ba uçaklarımız Lagulet ve Tunu& 0.. b" h" b 
hülaıuı, nıerkezı ıdare heye- M~lli Şef ismet fnönü'nün. limanlarına taarruz etmltlerdir. Bu za .. p ır ıta ede 
tniin ve mura~ıblıuın raporla.. B8:~ekil Şükr:ü Saracoğlunun taarruzda tlmdiye kadar yapılan • bulu .. acak 
rı kat>ul edildıkten. so

94
nr

3
a b~ Etımea'uddakı hava meydanı tarın en muvaffakiyet.lisi olm\lflw'. ~ .. 

l k hesah hülasasıle - ve fabrikalarını gezerek bura~ [Devamı 3 üncü .sa)'fada] Tasarruf ve Yerli Mallar haf. 
ay~ ta&di.k edilmit ve Kurum lardaki çalıtmaları tetkik ey. tası müna.sebelile lktısad Fakül~· 
rs~ 'le Kurum tefkilitının \edikleri kaydolunmaktadır. 

1 
fesinin tertib ettiği tören, bugün 

a~,::1;,..ından alınan iyi ve- Rapor şöyle bitmektedir: rad makSadile İ0$a81 saat 16 da Üniversite merkez bi-

;_4im teşıekkürle ;ar,ı!!"nara~ Bütün korunma ve yenme yaplırllm3SI08 İZİD :~:=:t~. numaralı salonda ya. 
topLanbya son verı mı~ :r· kuvvetlerinin göklere ta~mdı • 

• R rda 1942 yılı ıçın tah· verilmemesi muhtemel Töreni Rektör Cemil fülsel a -

m
in ae':ı~ımi, olan üç milyon l_i. ğı bir dünya içinde, çalı,mala- çacak ve Ulusal Ekonomi ve ArL 

ra gelire karlı dokuz aylık bır rımız daima y~tmez görmek ve Ankara ıs (HU$mi) - lrad tırma Kurumu Başkanı General 
1 r hamlelerimizi imkanın üstüne maksadlle İn§aat yaptırılmasına mü .Kazım Özalp duygularını söylidevrede KlD"uma yapı an Y~ • 

d 4 044 119 }:rayı buldugu çıkaracak kadar çoğaltmak zo. saade edilmemesi ve yeni in,aat yecektir. Ayrıca üç profesörle 
1mın · • h 1k bu runda bulunduğumuzu bir an için yalnız mesken mahiyetinde o • talebe de söz alacakh1'. Tö-n, 

bildmtınekte ve. a .. 1~1 z~? .. ·"'" 
yÜrekten ilgisinın buyuk ulkü. unutmuyoruz. lan181"a Din vNIİ.lme&l ~is mevzu. Fa.külte dekanının hir '-Ovlevi ll't 

\. 
__ .... _J ud• kapanac.aktP" ____ ......... ----· ... -------............ ._.. .... ,,. 

Uluıral Ekonon.i ve Arttırma 
Kurumu Başkanı G<.n eral 

Kci.zım Ôzalp 



2 Sayfa SPN POSTA: 

r •• ergu 
Fransız Başvekilinin 
Bir mihver zaferini 
Omid etmek için 
Dayandığı sebeb nedir? 

"9 ~krem Uıaklıgil _.J 
azeteciler Fransız başve
kilin.i ~rguyn çekım~lcr. 

Mesle.kt §larınuz tarafında.n 
sorulan aorulann mııhiyetlerini 
maalesef bilmiyoruz, r dyo bu 
hususta biraz mümaik davrandı, 
y ln•'7 öğrendik ki Mösyö Laval 
bu s:ırularda b!ir tU%ak kokuau 
sezm · , her birUü ayn yrı ce
vn.b andıracak yer-de hepsine top· 
tan cevab vermeyi tercih ed.ft"ek: 

- Ben, demif, Almanyanın 
kaz nma$ını İ3tİyorunı, bir Ame. 
Jika zaferini temenni edenler A
merikanın 'bagajında Yahud.ili'k 
ile bol~kliğin bulunduğunu 
diişünmeyenlerd' • 

RESiMLi MAKALE 

Hava kuvoetlerinde esas kaide olarak kabul ~ilmiftir: 
UÇUJ esnaaında bir arızaya uğrayarak JüpnÜf, fakat sağ kal

mq bir tayyareci. · 24 •«al içinde yeni bir UfU~ ;yapmıya mec· 
bur tatarlar. Ve inanırlar ki akai takdirde o tayyarecinin içinde 
korka kalacaktır. Korkunun kalmam•sı yeni bir us;uı yapmakla 
mümkündür. 

teşebbüs .. 

I ' 

-• 

Hayata atılan bir in•anın giriftiği ilk tefebbüste nıuvalfak ol. 
maması tayyarecinin bir ka:uı 11eÇÜ'meaine çok benzer. Eğer der. 
hal ikinci bir tc ebbüse girİfack muvaffak olamazsa içinde kor• 
ka baılar oe bu ko:-ku bütün ha yatına hôkim oiur. 

Hayatından mes'ul olduğunuz -genci ilk te§ebbüsündc takib 
edıniz, ilk hamlesinin mauaff ak olmasım mutlaka emniyet al
tına alına .• 

Mösyö Laval tarafmdan işaret 
edilen bu ik;nci noktanın tar flı 
tarafsız bütün dünya gazetele· 
rinde sık sık bahsi ~~tiği gibi a· 
rada sıMda bizz&t Anglo-Sakaon 
devlet damlannca dile ahndığı 

d F:1::;rbizYrı bunkda araftır· Gümrükten mallannı 
~=n~::ı~~c~:~ !1~'7! cekmiyen ıu··ccarlar 
y;a çekilmek zorunda kaldıiı bu- t 

Almaı. zaferini temenni edebil-

M morlarla mütekaidlere 
seker tevzii bas adı 

Zamdan evvel 
yapılan şekerli ıünlerdt> Fransız ba~vekilinin bir mahkemeye verı·ıı·yor 

mesi için y lnız hine dayanama· .. .. . . . . • 
yacağına göre hangi ümidlerdcn G~~. ~eycn mella. j < Baf !arc.lı 1 :r.cı aaytacl.a) • ı 10 - f&mail Hakkı ıekercl Panj maddelerin fiatlan 
kuvv almıf ol b;leceğidir. rın çclcihnea.ı ıçın fdu'ımlze ıdmlı mının nıü:saadeslle memurtarının u galtı. I 

Frı...ı&anın yıkıldığı günlerde olan Hatay, Menin ticarc.t ınUdür- tJ&Bkbrıı::ıı ıınuteınedlerl vasıwile l l - Tahsin Teke şeker-ci Ka _ Belediye tefti{! heyeti, f iat 

b ''t" F 1 'lt • d y lerile Vdmlet maiazalar umum ıı.nü aldırabiıirw. Şu kadar ki ekmek stmpılf& Z-ınclrli.kuyu Cad. 7 'ı kontrol ve mürahabclerine e-
u un ransa ngı erenın e - d" .. k _ _.1__,_.ı_ 1 _ il .. •!ıı h · l d _,_ 

ni .akibeie uğr~akta gecikme- uru ve tehrlm!lz ticaret müdürii. wuıu-~n 9'es en müstaw n top. 12 - Kemal Güray ıek~rci Be. emmıyet e evam ctnu."ftte· 
yeceğİth:: inanı;ordu. Almanya. nün lttiraki:le Ticaret Odasında bir la~ yüzer ve. elliJcr~~ .pa!tıılar i11dat b'amvay Cad. dir. Tefti§ heyeti reiai Necati 
mn Rusyaya saldırdığı gün S<n'- toplantı yapdmı§lır. T~lantıda halinde kooperatife teYdii icab e - 13 _ Kemal Fadıl ~erci Be • Çillerin yeni bir emrile mü. 
yet ülk inin nihayet ik' D" ir.İTı· ı rr.e.llarlnı çdmıeymlere verilecek o.. der. ılkta§ Ortahahçe Cad. 31 fettiıler, piyasadaki ıekerli 
de yert:: seT"ileceğini diişthıenler l tan ccz konuşulmuı ve a)'!'fca 4- Dağıtma merke-Lleri vasıta- 14 - Hasan Alptekin tekerci maddelerin liatlarını tetkik 
de olmu tu. f ngitterenin yı'nlma· tahliye ameliyesl:ijn ~ırıl - sil: ~erakende ~larak kese kiğıd!a.. O&:üdar Ça:"fıbo7u etmektedirler. Reçel nevin-

_. S t R ması için Uman İ§lchnes.i nezdinde rı ıçınde am:edılecek kesme ~eker· . • den bazı tatlılar mevoa mev. 
m ~ınuı.n, ovye uııyanın yere .. bulu __ 1 _ , ___ la 1 . beh k'l 155 '---~ . ...+ 15 - Şcıvkı Knra şeketcı Kadı. " 
serilmemesinden ııonra b=le Mih- teş e nuAıuası ıır.aı-ar Jtı - crm er ı ~ IUll..,..ur. köy Söğüdliiçefllle Cad. siminde ihzar edildiklerinden 
verin zam nla bütün zarluklan rıln11!:ır. _ 5-;- K~per ta larafındMl mu· 16 _Halid Ziya Mnçkada Maç- bu gibi maddelerin ıekcr fi-
y eb'leceğine İman edenler de Dfger raftan haber aldıglınlza teımedkre bir sandıktan ap ı ol • k p atlanna yapılan zam ü:z:.erin-
v rdı. · gör.e mallaranı vaklin<!e çekmeyen mamak üzere doğrudan doğruya a ıuarı. . . den •atılmaması için bnnlann 

918 
d Ame 'kayı Avrupa bet tEccar ml!Ji con.ınma mahkeme· teslim etlil~ek ş~kerlerin beher l 7 - Ömer Ula1 ŞI§h Oamaneıhy amillcrinc tebligatta bı.:lunul. 

kıt'aım • .ı edurup ::nlenmed~n as· ıl:ıe verümlılerdir. 1 '';,.Al 1~0 kuruş ~erinden • h sab Ruın....fl Ca.d. mu§tur. 
k nıal eme ve yiyecek akıtan edl :ec&tir. Bu kabil ıekerl'.!nıı be- ----o---- Yapılan telli lcrden c; nla-

b~:bir oı:c-un kaynağına benze. 1' adrn·n he d ç c ?ı~!: 1~-~-ı_ruı !~~eınek ülzere v apu yolcu .. crel'erine Ştldığına göre, piyasada çilek, 
t 1 "rüldüğünü hatıl'layoruz. 1 6 ... uaıre erce ~ıt ve t~z atıo vi§ne oe emnıli gibi reçeller 
~n v:rk-~;en bu vakte kayn:ık a- düşürt . şler' h evım ~'!ar tarafrndan ya.pılabil c.eği teb ya ıla z m pek mahduJ miktarda bulun. 

Ja'bildiğine genişlemiş, oluk ala- ~ ll'flb PSlBSI I ' ~ f liğ olaınır.. Kömür fJa.tlarının artması .. maktadır. Bunların miktarı 
bildiğine büyümüştü(. Buna rağ· " • jr! V ar• l - Kazım ve Vlehmed kardq. • yük li .. etl . ~.· ı tesbit edildikten sonra cvvel-
men bu harbde Amerikanın kon- Hatice ve All adlarmda Ha kar· ler (Hilal şeker fabrik831 !atıı ma- n~---- ve ma:l:ı ucr Ber"!~ deır ce yapılan ~ekerli maddeler 

ah• d s:!L • ~J "--- - ) T L.&-L-1 N 97 m•JLUU" :ı:a.-n yapı nııflı. u .ere l sere katıhnasından sonra d ı et uu:ytnaruyeue oturan UUMll§U. gaUtSI a ;.mwuuc o. Münakalat v~ı . D . Uar için yeni fiatlar konu acaktrr. 
MihvCT:n zafere eri,ece-ğini he- ları Mürüft:oln evini ZDl"la srltırarak 1 2 - Hafız MlUtafa mahdumu _, 1 tarlclif . enızylo 1 

'--------------""' -"-- 700 lir -'!-d yo:.ıcu nav un esuıt: yapı ması 
sab edenler çok oMu. parası ~ yı ~ en alınıt CsnM Bahçekapı, muk lan .. d 20 ka.. B• f ·ı • 

Jap:myanın Pearl Harbourda lar ve burada gebe bulunan Müıni -ı 3 - S llm Kımtmen fckerd Sir. bul ~le ~ak~ 'f ır ırıncı 1 e 6 ıaşe 
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S bahtan Sabaha: 

Yeni köy evi yeni 

Türkiyenin örneği olsun 
___ Burhan Cahid J 

abiat cömerddlr. Bir ekc:rslrı 
yüz alırsın. Tabiat sert. 

tir. Niumına aykırı gidince ai~l
ni yersin. Zaman zaman sel basar, 
çaylar, nuu ler ta;ıar, köyler, kasa. 
balar su altında kalır. Bu bizim ta 
biate kAl'fl vazifemizi yapmamı 
o!mamızın tabii neticesidir. 

Mevsim kura'k geçer. Mahsul ya. 
nar. Bu da ta.J:ia.ı!ln ihtarıdır. Yağ. 
muruı.rın bnpndığı zaman onu bi
rlk:tlnncdiğimlziın cezasıdır. Yağ. 
mura (Rahmet) deriz. Fakııt bu 
rah:netin kıymetini bilm di~•lmiz 
için hazan felaket olur. 

lmnn eli, insan zekası tabiatla 
sert nizamlarına gem vmacak kuJ. 
rettedir. Bu kudretimizi göstemıedi. 
ğimiz anda tabiat ı.ırtımıza biner, 
burnlan en ziyade Türk köyü Türlı 
kasabası zATar görür. 

Kızılrrmak ta~ar. en verimli mey
va bölgemiz zarar iÖrür, Mcndres 
~' İzmiılln hafi', bahçeleri zaııar 
görür, Seyhan taşar, menıl ketin 
en bereketli sahası zarar görür. Si. 
mav çayı taşar, bir ye1a yurd böl 
eeslnde köyler cöçer. insanlar kay· 
bolur. 

Zelzele de tablatin bir cilvesi. 
dlr. Fakat ona karıı da insan eli
n.in yettiği kadar karşı koymak 
mümki:,ıc:Wr. Duvarları kil ve sa. 
mandan çatısı dal ve )apraktan ya. 
pıbnt§ t«nelsiz köy evinin zelzele
ye değl'Jl sıkı fırtınaya bı1e dayan. 
ması bir mucJzedlr. 

Memleket hudtrdlarını kaplaya
cak bir gözle aziz vatana b ktığı. 
mız zaman ne ağır vazifelerimi 
olduğunu bir hamlede anlarız. Yet. 

ı n~ seksen IJin Türk köyünü, genç 
Tiiırklycniın ömeği olacak hale getir• 
ceğlz, fstik18.linde o kadar sağlam, 
varlığında o kadar muhkem olu 

' T"ürkiyede her köy evi bir kaledir. 
Bugüne kadar köy evi vatanın nıa 
nevi kalesi idi. Oradan dünyayıo 

hayret ve dchtct veren bahadırlar 
kahramanlar çıkını ır. Bundan son 
ra o mucizeler yaratan insanların 
doğdukları biiy&;<lüklm yuvalar ha 
kiki birer kale olacaldır.Bu azamet-
li iti baJU&Uğız. Türk köy" Ü ve 
köy evini hem yeri hem de yapı. 
lıfl bakımından yenilemek milli 
müdahıamız k dar önemli bir da
vadtr. 

.................................................... 
Re tör Ankaradan dön ü 

elde waiği netice bütün bu tah. renin çocuğun qürtmiiJlerdlr.Suç keci Hami:fiye caddesi. tarife h ı't~·~ m __ ,___. müd!e~ 1 .. ~
1 

e · · ı la 2 · - cezad evk f .. as - fW>C31 ur ugune memuru hakkında Oniver:.iteye ald muhtelif mcse-
minlt. . .: kuvvet vercbilirdı, nıte- ~ r ncı agır a m u <n go. 4 - Rıza Uygur tekerci Divao.. gclmiftİl'. Zamlı tarifenin tatbikına • leler maflllda Maarif Vekil!ig·ı ile 
kim b sürprizden bir yıl sonra rulen duruttmaları esnasında ıebeb yolu. tkı-...ııt_• b' 1 . t k b t 1 - O b eksizhı çl inkA ıoouumtnıan rr ncı gunun a ı a yapı ıyor temaslarda bulunmak üzere birkaç 
anlaşıldı, ki o zaman Amerıkalı- eyanl 1 etm su arın_ıdl .ar eLl 5 - Hllm• Sel ıekerci Beyazıd den itibaren ba11anacaktır. ..iin evvel Ankaraya giden Rektör 
Jar bl hadisede yalnız bir zırhla- rn f C1' ve mahkeme scl» erın ce • Ordu caddeSI. -----o-- Al dard f l k R D-

b' · ı ·nk 1 • . y·~ı ~•- ~,_ ıknncı 1le Y
1 
~pan em Profesör Cemil Bilsel dün tehrimi-

nın kaybedilmiş oiduğunu nöyle- 1 ıç n ta o uımııuftur. 6 - Faik Bqaran tekerci Şehza- Tehir edı'l•n konferans Zld v ıgaftt ea:ılı lcm ame r nıidya!!~~~= ze avdet etml§tlr. 
melerine rağmen yedi sekiz .zır~- fok hareketlerle uğraşmaya deha.Jı camiıi kartısı. li ıgı p a ara geçen aya a au:uıc:ı1. ----o----
lınm batırılmış olduğunu ddıa mecbur tutacaktı~. 7 - Receb Fwıd. UJeli pa7A?'I Eminönü Halke.:inden: karneleri yapıştırarak Ofisten faz.la 
ede~ Japonlar iddialarında hiç Bu, böyle olmakla beraber, LJ.1e1.i Ord~ ~~d. 263 . • Bu ece E.vlmi%de muharrir Feri. u~ aldığında.it yakalanarak mlfü Da abda o ıoya ka1an hırsız 
değılk. kısmen bakhdılar. Zırh. Mihverin tam bir zafer kazana- 8 - Husnu TlHlçbı\ek tekercı dun Osman Ment~~elioğlu tarafın - korunma mahlcemesiııe verilmiştir. Çemberlltqta bir meyhanecini:ı 
Jılar gerçekten batırılrnıştı, Ame- cağını hesa.b ~denlcrin bekledik... A3csaray Ordu Cad. 358 dan verilecek konfeuns, konferans. Ayrıca 6 1-.e bürosu sayım me - yanında yatıp kalkan Mur d adın. 
rike.nın. b~.t~ ~~; .~'l Uzakdoğ~- teri cibi ne fngiltere yıkılınıı, ne ~ 9 - Ahmed Fikri tekerci Bey. çının raha.bızlığı üzerine tehfT edil m~ ~~.nda da vazifelerinde dik da lilri, evvelki cec , Sirkecide Os. 
da denız ustu ouyuk kuvvet ku • Ruaya çökmüş, ne de Amerika o_ı_l_u_B_a_lı_kpa __ a:ı_:a_r_ı_. _________ rn&şt_' İr. kııtsızlık go .ererek bu hale sebeb maniye oteline pmit, yatak çarıaf· 
lanamamı~ olmala.n donanmala- kendi det"dine dalmıştır. oldulelarından dolayı takibat ya - arıcıtn saklı bulunduğu dclabdan 
nnın yanımı kaybetmi~ olmala- Muharebenin dördüncü yılın- ( 1 • pılmaktadır. çartafları birer iki er BJlrırken, duy 
rındaı. ileri geltyordıt; fakat :d dayız ve bir yıldırım harbi yep. İSTER (NAN, STER INANM A ~ duğu ayak sesleri üzerine kendisini 
dialaranda Amerikalılar da kıs· onak istemi• olan Mihverin iste- B' J ·1· b.l • • · B' / k N IK tH TÖREN 1 dolaba atmı .. ır . ..- ır ngı ı:z:. ı gınının yap- ır ı ra muharririmi%in de A r 
men haklıdılar, zira batan zırh- dig· ini yapamayınca zaman ami. ~ - l l .. h d' · · Bu dolabda ~ ... ·- m·•J~et kalan 

1 tıgı ınce e~ ere gore er ff!Y• de ı~ı gıbi bi%e halıraa, alın. -~ ıxu;ı 
1 lar sığda batmı$lardı. çık!lrı - 'ini kendi lehine çevirmeye çalıt- J b - · l Eiki Slnob meb'usu f. Hakkı Ve- Murad bir aralık uykusu gelerek 

"en ça uc mııtcesı>ır o an aatı, kendi hali-Je veya iLı' al 
maları mümkündü, mümkün o- tığını, milttef'kl-rin dt'" buna kimıeler omuzlarını kaldıra. • "° H r 'ın kızı Betigül Veral ib genç ve kendinden geçmiı ve burada mıııl 
]unca da aylarcıı uğraşılJıktan -neydan vennemek için müdafa- ralı, sakin karakterli kim&eler yüzlü olsan, bütün İnaanlar bu güzide doktoırlarımızdan Erciimend mı,ıl uyum tur. Çarşaf almak ü. 
sonra temin edildi, içlerinde bel- 'l.da'll taarruza geç.mi~ oldukları. hızlı hızlı, iki yiizlü kimseler harb bitmeden fi)yle ağız ta- IBora'nııı nikfilı meruiminin 14/ .zere odaya gelen ve dolabı açan 
k• tekrar hizmete grrenleır bile ::ıı görüyoruz, böyle bir zam,.nda İşe ıckarqık» bir ıekilde nefea ı diyle, rahat bir nele• alamıya- l 12/942 Pazartesi günü iz.mir nleo blr otel müstahdemi hala derin bir 
olmu,tur. Yalnız bu hadise Ame. Fransız ba$vekiltnin bir M'hver alıyorlarmıf... caklardır. :me dairesinde yapıldığını memnu. aykuda bulunan hırsızı kıskıvrak 
ri:!calılan Uzakdoğuda bütün kuv :zaferini ümid ~tm si ;cin dayan- 1. STER J"NANJ iSTER İNANMA'. niyetle haber aldık. yali,alamıpır pıo.Iise teslim etmi§lir. 
vetle:rini göstermekten tam bir dığı sebeıb ne olabilir? Genç çif.tlere hayırlı yuva kur • Murad ~~pılan &0rgusooda ıuçu.. 
yıl elıkovmu~tur, belki dıı;ha u- Bu auıı.lin cevabını 1ngiltere ~---------------------------J malarını di

1
er ve her iki taraf aile nu itiraf etiml'flir. 

7
, .. , ...,.;;~d .. t alıknv8cak. ufak te- rn ... namı 4 üncü savlacla) efradını tebrik ederiz. 

Tarihi tefrikamız: 40 

Bugün ikis'nin de fiızlan ku
laklann yırılıyordu: Zengin ,.e 
pııdişah damadı bir dcvletlü bul-
muılardı. Efend'lerinin t!li açık, 
kesesi dolgun ve huyu pe.k yu· 

muşakb. Oate birer de cins A1'ab 
atı da edinmillerdi.I 

Topçularda Hamza Beyin evi 
önünde durdular. H:zmetçi İlyas 
Rhır kapı~ı önüne çömelmiş gü • 
neşliyordu. Ağaları bir bakışta 
tantdığı için seğirdip hayvanlan-

nı aldı. Öteki genç hizmetçi dı • dolaba koıup öte taraftaki Esma den kırlan ve bahar Ye§illikleri.. 
tarıda konu§malar iıitt:ğinden bacıya seslendi. ni seyrediyorlardı. Hava çok gü
selamlik gibi kullanılan krnım ka Hamza Beyiu hastalığı yalan zeldi. Tatlı ve JÖnül okıayıcı bir 
pısına k~muşiu. Altuncıoğlu Ke- değildi. Sipahi beyi sarayda ha • poyraz esiyor, taze yapraklar öğ
lenderden evvel kaplya yanaıa.. aeki Muatafa aiadan «Akilen le aonu güne:}in :ılttnda parıldıya 
rak sordu: Hanımm Sultan Osmana ı<gelin» parıldaya kıpırdanıyorlarch. Ke-

- Bre oğlancık, Hamza Bey getirildiği haberini alır alır.uz fe lcoder Uğrusu Hamza Beyi gece-. 
karında§ımız bunda mıdır? nalatarak Topçulara zor döne • likle görünce yüksek sesle gül • 

Genç hizmetçi kızardı: b:lmiş, yemek yemeden yatağa dü: 
- Bundadır, [harem kısmını dii§müştii. - Ya, bu ne hal? 

İşaret etti] namizaç olduğundan Esma bacı «iki yeniçerinin mi. - !. .. 
a~amdanberu selamlığa çıkma. safir odasında kc:ndisini görmek. Genç sipahi geçip bir kenara 
dı. istediklerin» aöylcr söylemez yü- oturdu, dudaklarını gülümsemi • 

- !. .. zünü buruşturdu. Kimlerin gel • • e zorladığı açıkça anlaşılıyor -
Bu sefer Kelender Uğru•u ye- diğini anlayıvermişti. du: 

tişti: Şimdi bu zevzek ço.paçulluın - Nasılsız ağalar? 
- Namizaç mı derııiz? saçma sapan ""Cvczeliklerini din- Dedi. Yeniçeriler, alınganlık 
- Beli ağa. Dün ekıam gelüp liyecek halde miydi? gösterdiler: 

yatağa dütmüş! Yatağından istemiye istemiye - Keyfiniz yoğ i..tc gidelim 
Kelender kaba kaba güldü: kalktı. Sırtındaki gecelik üzeri. yoldaş1m? 
- Yatağa mı dü~müs? Bre ne pamuklu hırka ını atar k mer - Yok, az başımız ağırır idi. 

sen bunda d~ğil m\ idiin? Ya, divenlere doğru yürüdü, ara ka. Sizi gördük eyü oldılc. Ya, biz 
((dü~üş» ne demektir? pıdan «konuk» odııarmn bulun • görmiyeli sizler nasılsız ve ne &-

- Esma bacı söylemi, idi. duğu bölııneye geçti. lemdesiz 1 
- ! .. . Kelenderle Altuncı<'wla 11.-dir Ağalann ikisi birden keyifli 
Yeniçeriler pnhrttlı adımlRrla Ü7erİne ba;;.dn mısl r, açık pen- keyifli &ıl'ıthlar: 

tahta merdivenler• çıktılar. Hiz- cereler önünde kahve çubuk içe- - Bizler mi yoldaşım? Pa.
metçi ta,lıktaki küçük dönme rek röz alabildiğine uzayıp gi - efendimiz Eyübe, müfti efendiye 

ıelmif idiller. 
- Müfti efendiye mi? 
- Beli, müfti efendiye. Bun-

da f&Jılacak ne vardır 1 
Hamza Bey kendini toparla • 

yıp gülümaemiyc ı~vaştı: 
- Andan bizleri mi hatırlamıt 

idüniz? 
- Beli yoldatım. Fatihte: «Cu 

maya elbet gelüriz>ı dememiş mi 
idük? 

- !. .. 
Burada Kelender Uğrusu aür

tüne sürtüne 'lokuldu: 
- Hem bilür misiz yold&§ım. 

[Gözlerini kıp14tırdı] amma, ne
reden bileceksiz, bugün iki «esb 
tazı» sahibi dahi oldık. [Kaba 
kab güldü] paşa efendimizin a
cele bir iti var idi. •<Garib kuşun 
yuvasını Allah yapH!n dedülde. 
ri ziyade dogrı imiş sultanım l 

- !. .. 
- Sarayı hümayun kayığı ile 

müfti efendi :tonağına iki hatun 
gelecek idi. 

( Arltaa &Jo7') 

Atım f r' atle döşüyor 
Altın fiatları bir Hd giliıdenberi 

ıüratle düşıne&tedir. Dün Re;.adlye 
altını 100.150 kunı§ b~en düşe· 
rek 28,SO liradan satıln111tır. Külçe 
altın ise 390 kunJJtur. 

Açık teşekkür 
Refl'k man ceçırdlği bir kaz:ı n~e. 

sinde cbriıal tedı..-is n tu ıH edettew 
büyük bir Utızı k ve Uıthnaml lıa..~,ı 

pek kısa r.ııma.nıla lyııe5Unnete muvaf
fak oı:ı.n Teş\1klye Sstlık Evi Jhibi 
kıy:me"ll dokt.orb.rtmıuhn B tbnıhlm 
Osm:ın Gucer'e ~ s:tmimi mlnn t ve 
teşckkürlorlml ıınederim. 

(Akşam) ı;-azet~ı fstihb rat şed 
l\luctnr Raınrı 

···················································· • ma • 
r.:::ikı'tnnrı 16 Ça :ııııbn 1 ~ 

Zilhicce 8 • K ı ıı 9 
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Dünkü Parti Grupu ı Japon Başvekilinin 
yeni nutku 

'Ziraat Vekili ekim vaziyetinin memnuniyete şayan 
olduğunu söyledi, ispirtolu içkilerle tütün ist'hlakinin 

artması sebeplerinin neler olduğu görüşüldü 
Ankara, 15 (A.A.) - C. H: 

P. Mecjis grupu umumi heyetı 
bugün 15/12/1942 saat 15 de 
nis vekili Trabzon meb'wu Ha.. 
&an Sakanın reisliğinde toplandı. 

Celae açıldıktan ve geçen top
ıfantrya aid nbıt Jıülas.ası olcun· 
duktan sOlllr<' ı· 'l7.nameye geçildi. 

Ruz.adl'lenin birinci maddesini 
Bursa meb'usu Nevzad Vahas'ın, 

. ispirtolu içkileri ile tütün i.stih-
1akinin artması sebebla-iuin ne
let" atduğuna dair takriri tetkil 

Mareşal Peten ve 
Laval yakında 

ediyordu. Cevab vermek Üzere Takrir sahibini müteakıb Zi
kiiraüye gelen Gümrük ve İnhi.. :raat Vekili Şevket Raşid Ha. 
sarlar, Sıhhat ve İc::timai.Muave- t:boğlu kürsüye gelerek ekim va. 
aet ve Maarif Vekillerinin bu 
husuataki beyanlArı ile bu arada zİyetinin memnuniyete şayan ol-
söz alan hatiblerin mütaleaları duğunu ve istihsalin aTttırılması 
dinlendikten 3onra Diyarbakır için alınan ve alınacak olan ted
mebusu GJ. Kizın1 SeviiktP.kinin, birleri etr file izah ettlkten ve 
ekilmi~ veya ekilecek hububat bu mevzua dair sorulan bir suale 
mikdarma ve istihsalin fazlala§• cevab verdikte'll sonra Veki]İl1 
tırılma.sı için hükumetçe ne gibi 
tedbirler alınmakta olduğuna beyanaıtı umu.-ni heyetçe tıısv·b 
dair takririn:,n müzakeı-esine ge- olunualı: saat 17.50 d~ toplanlı-
çildi. ya son verildi. 

Tun usta 
Alman 

Fransız çeteleri bir 
treızini uçurdular 

M. Hitlerle Lon<l~ 15 (A.A.)-Afi: Şimali b·r ıkamyon ve 5 rnotosıkleti tahrib 
.Ahı·ka Fransı~ resmi tebliği Fram;ız eder~k 2 tank ve birçok kamyon_ 

görüsecekler kuvvetle-inin Tunusta !~ptılkları çe Iarı da diipnandan zaptetmlşlerdir. 
, te barbl hakkın.da tafsılat vermek - Atılan trende bulunan birçdk mü_ 

Ankara 15 (Radyo gazetesi) - tecfir. Bu kuvvetler Sfaks ile Susa 
Pariaten verilen haberlere göre La.. arasında Alman askeri nakleden bir hlmmat ile 300 Alman ask,,rind~n 
val Hit!erle ~öriiflnek lstemiftir. treni beriıa\'a emüşler ve eslki mit- yar.lız 18 kişi kurtulmu§tur. Tren, 
Petenin de lft.İl.'.k edeceği bu müla-1ra1yözlme mücehhez bir otomobil. hücumdan evvel mayinlerin lnfila.. 
katı~ yalııod.a yapılacağı bll:liril. le bir İta.lyan motörlü koluna aid kile yoldan çıkarılmıştır. 
mektedir. 

Tunus şehri 4 saat bombalandı 
Yugoslavya ve 

(Haf tarafı 1 inci JJaylada) 1 Bolaya kartı dıı.l~al r halinde 

Arnavutlukta çe- t.Jç.t&ıar, hedefler üzednde 4 saat yapılan ~ece hava taarrudarında 
kalmıılar ve Laguleıt'le bulunan ge. limanda. büyük hasar} r olmuş-

h b 1 mllerln 3 tanesine isabetler kaydet- tur. te mu Ore e eri m~lerdir. Bu üç genıl yanmağa baş Doğu Ak.denizde bir düsman 
Londra 15 (A.A.) _ Yorksblre lamıştır. Lagulet adasında ve Tu - denizaltısana bombnlarla ta~rruz 

P t 
. i __ ,_ ~ uh . . n.ua dc&ları yanında yangınlar çı - ed·hniş ve bu deni2altı ciddi ha-

oıPt gaze esm· n --.erl ını aırrırı- •-:• d birj - ı .. l Mikb llo it h~· karı)rnııtır. 160 ......,.o.ınetre en sara ugratr mışlır. 
ile gore, genera _ a .~ f: m akar yakıt depo$U1Wn alevlt"rİ belli ALman deni:zaltılnn Or:an ya_ 
l::ıtutı, %'~e :rı.ı:; i çeki Pd·ota.. ohnakta idi. Tunus denılryolla.rına kınlannda aitı bin tonİJfitoluk bir 
la.~da k a .. Y e lşlr na va ıs ;e da taarruz edlJımlflir. Şimale doğru :naıkliye gemisini batırmışlar ve 
d . .ışı: ıana ~ucum etm er ve onu ~ e.. )11ol alan 2 Ytmkers 88, Lampedusa torpille bir Amerikan torpido 
:;:r

1
mete ugratmı~~r~ır. • K~adağda adası yakınında avcJlarımtz tara - muhribini yaralamlş1ardır. 

•alyanların ınotorla bir k u, pe • f da d .. fÜ?Üimiiftür. İki uçağımız Amerikan tebliği 
rişan edlhniftir. Anı.avudlukta va. dl~ n ~tir' • Vasington 15 (AA) _ H 

al F kılma.od ~ • · ' • • ar-
tanseverlere gener eza . a Alman tebliii biye nazırlığı tarafından neşre-
ctnıekteder. Mumaileyh, şehirl~ Berlin, 15 (A.A.) _ Resmi dilen resmi tebliğ: 
kar1ı ci.ir'etkirane akınlar yapmak· bl·- Mecezelbabın "imarnde ve 

, - •ata ~ te ıg• :ı: 
ta ve lta1yanta2'1 agır ...z~yı ~g ek Diliı Tunusla Alman avcıları cenubunda düşmanın bütün gay-
ramı~tad ır. 15.000 kl!ıden ~il hiçbir kayba uğramaksızın üç retl~ boşa çık~_rılmıştır. Bozgu-
l:eb hır çete, Kal"3daida har düşman uçağı düşürmüşlerdir. na ug!atrlmıt duşman kolu hak. 
yapmakta, 14.000 Hırvat bu Boe.. lcında alman tamamlaylcı ma1U.-
nada Siny'yi eDerlnde tutm~ o· , .............................................. \ mat düşmanın 100 ölü vermiş ol-

lup 12.000 Hıf'Vat da Hın:atWtanın / AT' -"NDA .{;! C duğunu göstermektedir. 50 den ı 
ınerkez kesi:nlni lfgal etın11lttdlr. V .ti. J.? : .,. fazla esir ahnrnıştır. Kayıbları-1 

_-o- Bugiin En Büyük Hayır 

1 

mız n_isbeten hafif olmuştur. 

T• t Vekili ~ Berlinc ~öte . 
ıcare Kızılay AşocJklarına Bertin, ıs (A.A.) - Tunus 

b 
•ı • d cephesinin bütün kes;mlerinde 

ayra mı zm ır e 1 Yardımdır ~ ~~ver ıc:t'a1ar1~1ı; hai·cl<etlen 
• dun de plan muciLmce devam et-

k - i 
geçi.rece ... n .. ıı cansız ıı;u.rb:mı:ırwı.L:u a.şağ.ıa.: :""lis!~· J:Ii~~ir yerde A?1erikan • 

~· fng•lız ıstıla kuvvetlcrı Almı>.n 
T• et ~lere ına!.ıJ>Ltı muka;bilioıdıe f 1 k İzmir 15 (Hususi) - ıc~ ~ ve ta yan uvvetlerinm ilerle-

V*ili Dr. Behçet Uz Cuma giınu eesıım edlnlıı;: me<1İni önliyem ,.,"'iı;]e .. Jir. 
b ı -Topk:i&>ı: Ahmed paşa. ca.mil. 

fehrimlze gelecek ve Bayraını u • 
rada g......U-.ektıir. ı _ xaırıa.giiınriik: Nlşa.ııcı Me-h-

-~- -- und - üdıdet meclpa.şa. cn.util. 
Vekil burada bul ugu ~-'- -~ s-Lii.J..eıl: Laıeıı ca.mll ı.ın.ıı.ret 

~'l<fe 1943 izmir fuarı bcuaınua • 
talimat ver.ecektir. HükUmet Fu!'.1"~ b,ııneSL 
flındlden 50 bin lira tahsis ettigıru 4 _ EYiib: Soı'•ıullu mt•esesl. 

hild
' . ,,_ _ ..._ik'la9: Sinanpa4a. caınil. 
ıııyor. " """" ---.o---- 6 _ Cfllk.iid3.r: Allmedi:re ima.ret.. 

Bulgari.standa 8 komünist idama 
mahkum edildi 

h:ı.ntt;I. 

7 
_ l(.asııJUPaşa: iı:ı..>D.ekıteb yarım.. 

da Knıt liY a.')J.1a.ıı.esl. -
\ ···························•' '-·················· 

4 lngiliz "'e'busu 
g~riyor 

Yeni Delhi 15 (A.A.) - Reu-
ter: 

Çini ziyaret ettılkten aonra İngiL 
tereye dönmekte olan 4 İngiliz par· 
Iameı:ı.to azası, Türklyede bir mücL 
d1et kaJmaları hakkında Tüı'kiye hü 
kfmıetl tarafından yapılan daveti 
kabul etmitlenlir. 

«Almanya ve }talyanır. yanı 
bagında yürüycccğbrn 

Tokyo, 15 (A.A.) - İktısadi 
ve sınai i~lerin tetkiki için yapı
lan biır toplantı l!snasında baıve-
kll Tojo şu demeçte bulunmuş- Ankara 15 (Hususi) - Ög-ren.. tahdid" ve t .... ~ eli · ~ .. için kararlaştırıl 
tur: ğmıe ~re varlı~ vergisi tnhsila· nıı, esas'iar çerçevesind~ isfuna e. 

Büyük doğu Asya harbinde tında ~ahsil mükeU fleı:c ~]ay_ dibn.iştir. Anca.\ açılacak bu kredi· 
bir sıra kat'i mahiyette muhare· lık temlna maksadlıe kredılerı tan. ler krediyı" açtıracak ·· talı ·ıı 
b 1 ·1 · b h. l · k · 1 · b. '- , mus 51 

• e er verı mesı a ı' mevzuu o - z:mı -ornıtes yeaı ır ı.arar vermi~ sade varlık vergisi borçlarını öde 
duğundan milletin gayreH arka bulunmaktadır Bu karara göre al- mek için istifade "'Clebileceklerdir. 
aTkaya. verilec:~ bu kat'i muha- nlz bu vergi r:ıükelıeflerine baJa. Ve 3 aylı.le: bir moo.det zarfında bu 
rebe]er n hepsını ayrı ayrı. ka· lar tarafından açılacak krediler ev· kredi hesabını tesviye etmeğe ınec· 
zanmak ve bu esnada harbın he. veJ.ce kıo-mite tarafından kredileri bur olacaklardır. 
yeti umumiyesini de gözden kay-
betmemek gayesi etrafında top• 
lanmalıdır. 

M. Tojo Japonları sulh zama
nındaki zihniyetten kurtulmağa 
ve bütün gayretlel'İ harb etrafın
da topl.amağa davet etmiş ve 
şöyle demiştir: 

Japonya şimdiye kadar elde 
~dilen muvaffakıyetleri daha ge
liştirecek ve Büyük Britnnva ile 
Amerika Birleş'k devletler!ne 
son ve kat'i darbeyi indirmek İ. 
çm Almanya ile ltalyanm yanı 
basında yürüme{:e devam ede
celrtü-. 

Habeşistan Mihvere 
harb i1ôn etti 

Londra, 15 (A.A.) - Habe
ş~an, Almanya, İtalya ve Ja
ponyayn h rb ~lnn etmiştir. 

Rommel kuvvetleri Elageylanın 
ötesine çekildiler 144 kilometre 

(Ba~ tarafı 1 inci aayfada) ıolınıuştur. Muvaffakıyetle nefc~-
larunaktadır. lenen bu sava ta 22 dü~nn tan-

Bomba avc~~anmız bat~ya doğ- kı tahrib edilmiştir. 10 düşnıaıı 
ru yol alan du§man naklıye vası· uçağı dü~ürülmüştür. 
talarma karşı taarruzlarına ele- Londra;>a BÖre 
vam etmişlerdir. Bir mühimmat Lo .ı_ 15 {AA ) Af' 
d d .. .. l • kl" nara, . . - ı a. eposunu, uzune erLe na ıye · - 1 · · · · 

ıt · b l k d ·ı . Jansının se uzı:ı ·' ol·du nezdmde 
vas asına ısa el er ay ı mış- b ı h b" · 
· H fif b . d"" h f u unan mu a ıtı ya:ı1yor: 

tır. a 'T u~an ava aa· AI · • · k b" ı . . man rıc &t•, açı ır san at 
lıyetı oln:ı~ştur. eseri olduğunu gı5 .. termekle be-

Batı Sıcılya_ kıyıları açıkların- raber bir t(bozgunu olarak telak-
da cenuba dogru yol alan bir ki dilm ı·d· B 
d ··. 13/14 İlkk. e eme ı ır. unun Mare~al 
uşman taşıtı anun Ronımel t afı d Eüılen de 

gecesinde torpil ta:ııyan uç~kla- ug· d - ark b~. ~k· . ıeyn . 
d 

· _ ra ıgı pe - uyu zayıat nelı. 
rımtz tarafın an taarruza ugra- · l ak "ıtt'h d.\ · · 
mıştır. Geminin bas tarafına b:r cb~sı Aolar • .1 az e. 1 mış yenı 
. b k d d" . ·t. C:.'dd-~ı· ır man pınnmın ıcabatından 
ısa et eıy e ıımış ır. ..,.ı .,.~ ı ı d -'-· ı· · k. d h" · 

r Yurttas: 
b

. · fil.kt . b d oması a peKa a ım an t\ llın. 
" ır ın ı a a~ sonra gcın• oy an dedir. 

' ~yl\ yanmagn başlamıştır. 

11 • • n1z 
Rommelin elinde bulunan 

Alman tebliği kuvvetter 
Berlin, 15 (A.A.) - Resmi Lcmdra, 15 (A.A.) - Fas rad-

en ucuz ve ~n kuvvetli tebliğ: yosu, Kahireden al.dağı bir tel-
G J D A D J R ı Sirenaikanın bahsında dünkü grafı zikreder<!k, halen tam ric'at 

1 
gün sayıca ü~tün lngiliz kuvvet- barnde bulunan Rommel orda· 

Balıkçılar Cemiyet 6 1 
""------------" 1 rme ka.rfl ,iddelli ınuhnrebeler sunun geri kalan kuvvetlerinin, 
~iimlllll!mımmaı.•••ın••B•••lll'l!'!•mm:ım•••••••>• ikisi zırhlı olmak üzere dört tü-

' -ıenden ibaret bulunduğunu söy. 

ERL" A Ş r 
!emekte ve mültc:f"k av • bomba 
çak1arının yüzer uçaklık teşkil

lerle tanrruz ettiklerin; v~ Alman 
• "Vcılarının çok zayıf bir muka· 

SiNEM A Si N DA vemet gösterdiklerini bildirmek-

Bayram Münasebetilej 
Emsalsiz Fevkalade Prog!!!!!..I 

Entrika ve ecarlar kaynağı ... Delqet ve heyecanlar kabusu ... 

korkular kasırgası ..• 

1-3 Şeytanlar 
::nlh~F • ~~E~ ~~ıE • BELA 

LUGOSSİ 
1 TÜRKÇE SÖZLÜ 

Kay Kayser Ca2ının CO§turucu nağmelerile süslenen 
meraklı ve en heyecanlı filmi 

1 
senenin en 

2-Beyne mi e aryete 
Ameclknın eo meıhur varye.telermin iştliruile 

Müzikal Film , 

tedir, 
Ric'at devanı ediyor 

Kahire 15 ( A.A.) - En son ge
len haberlere göre, geri çekilmekte 
bulunan Mihver kuvvetlerinin bü • 
yük kısmı, teıkcdlloo Elageyla rnev 

' zileri batısında 64 ila 144 kibmet
re uzakhktaki noktalara kadar ulaı. 
mı§lardır. 

Rom mel ne yupacak? 
Ankara 15 (Radyo gazetesi) 

ı Londra radyosu 8 inci ordununn 
1 son taarruzu münasebetile tuuları 
söylemiftir: 

Bugün her tarafla akla gelen sual 
ıudur: Rommel Elagey!ada niçin 
müdafaa etmedi? Çünkü Rom mel 
çok iyi biliyordu ki uzun müddet • 
tenberi hazırlık yapan 8 lnci ord1.1-
ya dayanmak ümidi yoktur. 

Bizce Ronımel başka yerleri mü
dafaaya ka~ıımadan elindeki kuv_ 
vetleri ~unuaa yollayarak orasını 

1 tutmağa çalısacaktır. 
Rommel Trablusda müdafaa et. 

Vaşingtona güre 

Sofya 15 ( A.A.) - Stari Zag?,· 
ra a-skeri mahkemesi dün 8 komu. 
nisti idama mahkum etmiflir. 

Necla 1 Şehzadeb~şılı fi~ü~~n kı.z 
kom u çocukları ıle Yeş.ılkoy~~ ~ı: 

Tekrıtt gülümsiyerek başını luferi bütün hayatımda bir tek 
saltada: defa, o da yalnız bir dak"'ka gör-

daha fazla izahat vel"mem Ja:ıım 
mı? Bu kadan, bizzat ileri sü-r
düğünüz bu delil l.:afi değil mi? 

(Baş taralı 1 inci ~c.ı:y/c.:dcd 
ş·ngton re&mi mahf elleri henü2 
teyid edilmem~ olan bu habeı 
dzerinde büyül. bir alaka göster· 
mektedirler. Çünkü Lebrun Dar
lan ve de Gaulle gibi şefl('l"İ ba. 
rıstırabilecek bir mevk:dedir. 
K~ f-sint.n cümhurreisliği sıfat> 
hiçbir vakit bah=s mevzuu ola
nıaz. Çiinkü Lehrun isffa etme
miş, yalnız Alman h:r.y?ki altın· 
da isten uzaklıos' 1v-1lm1stır. Reis
li:k s1f11.tını s:mali Afr.lrnd veytı 
-t:aPr b;v- verde :.-1<,.ar kullanmal< 
isterse bu hareketinin mes~n;vet" 
l,kbir sul'etle Fransız hiz=bleri 
1o- ....... C...,... on İlı.lr~ .. p •:1,,...,.,<a..,, 

Edebi romanınıız:38 

Ya.zan: Cevad Fehmi 
- Evvela ~u noktayı nakil ve 

!e~bit etmek isterim; Karınıztl! 
ınliharından itibaren başınıza ne 
lreldiyse ben de ancak bunları 
b~liyorum. Neclôdan parça parça 
dınled·m. Sizden yalnı:ı şu nok-
t d d •• a a ayrılıyoruz: Siz dinle ınız 
"e İnandınız. Bt!n dinledim ve 
düşündüm. Siz ~hneyi dışından 
~Ördünüız. Ben kulis arasından 
geYrett'm. Ben Necla:yi, onun has 
lahğınl tanıyordum, aiz bundan 
hunamen bihabeı-diniz. 

Karınızın intiharından itiba • 
l'en olup biten s~yled sii"atle ı;ö..z 
den geçir·niz. Bu intiharda Nılu· 
ferin Amil olduğunu evvela size 
kiın söyledi? N ecli t Dadıyı i.~tİ~
"ab etmenizi kim t.elk:n ettı? 

d
• ş evı' Niliiferin tarıf ettıgını 
ınce d N•lA 

I<endi&ini yollayan~n a ı u-;:r olduğunu söylemıt· .. A_?lat. 
v h·kayenin düzme oldugunu 

~;fLyor~z. Hiç NilUfer bu i~~ ter-
'b tmi' olsaydı böyle kendı ken 

dtı. • e • ele verir m: idi? Hakikatte 
ısını . ., N IA t 

1 • terf? ... p'tı. ec a .... 
bunu um • 
~ h .debaşına, bu kadının ~vıne 
~d za kimdi? Necla!. .. Tabıi ge. 

gı en . . •b' .d • ke 
ri dönünce iste<fığı gı ı : arb~ıl • 

• Belki g:t"'Tiech 1 e .. 
lam .ettbı.lk' bu kadın Şehzadeba-
uatıta e ı d d -·ı bir nrti't e egı ... 
şında oturan 

Arlıık daha f azltı dayanamı • 

yarak atıldım: . . • • . • 
_ fakat bu ışın sız~m bıl~~~ı-

~. • t•rafları, sizin hılmed•gmız 
gınız .. ·ıa·~· d h be ..teğil, benim bı ıgımfl en d a r-
da«" olmadığınız t-ara arı a vl\r. 

Ka~la.rmı kaldırarak hayretle 

yüzüme baktı. 
_ Hangi ta..aflar? • 
_ NilUfer ile aranızdakı mü· 

naaebet. 

- Bu kadını bütün hayatımda düğümü aöylemjştim. !Bu aözde 
bir tek defa, o da yalnız bir da- ısrar ediyorum. Evet o gün, gar· 
kika gördüm. sonyerimde gördüm. Necla ile 

- F.a:kat ya Neclinın cepleri.. bulu~acağımız bir gündü. Onun 
tıİ>de buld'1iu mektublar, ran • yerine yabancı bir ka.dm çıka -
devu vadleri. .. 

- Yalan ... Evli adamlar eğer geldi. Kim olduiunu sordum. 
pek budala değUlerse bqka ka.. «Nilufen dedi ve Necli.nın, otur. 
dınlardan gelen mektublan cep. duğu ev diye buranın adresini 
lerinde taşımazlar. Bunları size verdiğini., ken.diainin aralarında 
kim söyledi? Tabii gene Necla! ka.ra.rlı\!fhrdrkları veçhile ona zi-

- İnanmam! diye gürledim, yaretmi iade için geldiğini ilave 
ben gözümle gördüm. Yalan söy- etti. Benim garsonyerimin yerini 
lüyorsunuz. bir ben bilirim, bir de Necln .. 

Soğukkanlıhğını zerre kadar NHufer bu izahatı vermeseydi 
kaybetmeden sordu: ben bu i~de gene Neclnnın bir 

- Neyi gözlerinizle gördü - dola!bı olduğunu anlıyacaktım. 
nüz? Niluferin izahatından sonra ise 

- Nil\ıferin sizin garsonyeri • tereddüdsüz hüküm verdim. Fa
nize giJ"diğini... Daha evvel de kat bugüne kadar bu tar:z:ı hare· 
siz girmiştiniz. ketinin sebebini anlRmanu~lım. 

- Müker.ımel... Bravo... Bu Onu da işte şimdi siz söylediniz. 
meselede yegane k"ranJrk kalan Demek maksad Nil\ıferin ben.İm
noktay1 da siz simdi Rydınlattı - le bu1uştuğunu size göstermek • 
nı7 • Bunu ~ize k;M gösterdi, "*'· miş ... Acaba Neclanın hakiki 
ne ~ecla değil mi? A7. evv,.ı Ni- , mücrim olduğunu anlamanız için 

Şimdi her teyİ anlıyorsunuz 

zannederim. NeclA sizi sev:yor. 
Cinnet hükmünü icraya ba~lıyor. 
Evveli. karımzı intihara süruklü
yor. Sonra sıra Ni1ufeTe geliyor. 
Ondan §Üpheleniyor. Onu sevdi
ğ;nize hükmediyot. Size Nilfıfer i 
mücrim diye gösteriyor. Onun 
kumandası altında bu günahsız 
kadını felakete sevkediyıoraunuz 
ve nihayet fada sona eriyor. İş 
t"' bütün olup bitenler bunlardan 
ibanot ... 

O Ju\ds.ır açık ve candan konu. 
su)ordu ki inanmnmak imkanı 
yoktu. Yüzümü ellerirnle kapa -
'"11ştıan. Arhk heyecanlanmıyor -
dnm. Mütees3ir dn olmuyoTdum. 
nıütÜn c!ü,ünccın bir tek temenni
de toplanıyordu. lli-r ltalb veya 
dimağ sektesi... Yaptıklnnmr 
başka türlü tamir etmek imkanı 
yoktu. Allahtan Mnu istiyordum. 

(At kasıt var) 

. .................................................... . 
(TİYATROLAR) 

İstanbul Belediyesi 
Şehir Tiyatroları 

Bu .&., m ı:.a.at 20 30 da 

l•R~ 1 lt\"1'11 

BÜYÜK 1HT11...AL 
Yazan: Romaln Rolland 

Ko.mmt ımrm 
YE KÜRKÜM YE 

Ya.zan: Rııb ,•rl • "euner 
Cwna.1'~\ l 'C İ''\.Z-a.r siinleri 

15,.30 da m:ıtıne 



4 Sayfa 

( Eolmacamız • 29 (t 7) J 
Sanlardan 30 tane.ini h-ılleJerelt 
IHr ara<f!ı yollıyan okuyucuları. 
mıulan 80 kifiye ho,larına 
6İılecek hediyeler vnecefcz. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

1 2 3 4 5 6 1 8 g 

-~=~·ı - - . -•-
---•-• !-.-----•·-.-f-· • -.-ı==ı-=•ı 

Bergin 
(Bat taralı 2 inci •aylada) 

'bapekilinin Ru$ya mü:ıaıebelile 
aöylemif olduiu muhtelif nutuk
larda. ve Rusyanın çok tiddetli 
taarruzlara uiradığı günlerde 
İ~iliz basınında çıkmıı olan 
mutalealarda bulacağız. 

Bu nutuklarla mütaleaları en 
doğru olu.ak hülaaa edebilecek 
en kıaa cümle tudur: 

- Biz Çin ile Rusyaya daya
na~ak zafere ulaşacağız. 

Bu iddia müttefikler için doğ
ru olduiu l'İbi iddianın aksi de 
MihveT için doirudur. fakat müt
tefiklere zafer temin edecek o. 
lan bu iki unsuru müttefiklerin 
ellerinden almak mümkün mü-

Seld.an sata Jom· dür? 
ı _ İlk T•:-.. t · • . İngilterenin aomurge politi-

-a ransattantlll (8) k d • . · • • · • ı - Temiz kanı (ıl Futbo • asını eg1ttıremıyecegını açıkça 
(4). 

1 ı, lh *'- s9ylemeai ve Şan-Kay-Çekin ta• 
s Rü' ~ ( vasautlarına rağmen Hindiıtan 

- ,....,. 3, Bir emir (3). • · t• d tm • ç· .. t _ Cemıet takr . aryase ın e 11rar e en ın uze. 
idi bat 14), A8lııer <ı>. rinde teıir yapmak içi b lk0 J -

5 - Satın aıma. flah (7) n e ı a 
8 _ Oturmak (C) • pAonyanm kullanabileceği bir ıi-

'1 
rw-ı... • • lahtır, fakat bolaeviklik korku-

- ·~ oıma1an (5), Bir nevi ki. ·ık 1• · 
mir (3). sun~. ı. P ana alan Fransız baf-

8 _ S"9Sis ('J) vekılınm Rusya i.çin böyle bir an-
9 _ Not. {!) • BAşa.r (S). laflJla teşebbüsünü gözönüne aL 
Y1ıılıarm 0-~ d:;' . matnıf olduğu da meydandadır, 

n --1"11 ""'"'· d k ' k" Mih . ı _ l1adt ..._ ___ 
1 

.... ('7' ve eme o.uyor : verın za-
_.ç a.. '· f 1 . . F b 

ı _ ~ (S) &lr nehir Cenubi ere u &f111aM ıçın ransız as,,-e. 
..._.,tuia • CSJ. ' • kilinin bekliyebileceii tek ihti-

S _ PwÇ& PIU'\'l. (il mal Sovyet Rusyanm erl'eç yıkıL 
' _ itler f.nnftlü f!) lapon h- ması ihtimalidir, bu ihtimale ek 

k" • n (t). ' " • olarak b.~ de. Mihverin Tunusa 
6 _ :ıwuaıtıs (S) bekle~bıleceğınden fazla kuv-
1 _ Yaraıua sÜroıen 11~ fC) 1 vet yıflrak tim.ali A!rikaya ha • 

.,.._ -.1r (!). • Ttts kim olmaya teıebhüs etmesi dü-
tünülebilir. 

'1 - Ah m. Bfr kedi nni (5). 

1 - ~emnb\nt ekı CZl, Tersi bir 
~ madlıle (C). 

t - Bir n.evl sir:ı.rt. ((}. 

BL LIBINIZI we 
YfJZfJNfJZfJ 
So~ muhafaza için 

DERMOJEN 
Jtuttcruns: Btr eoıaııede bul1lD'lll' 

iLAN 
OSMANLI BANKASINDAN: 
lturıbıuı Baıyramı miin:IBeibeUıe, 09-

manh Banlra.smın Gaıa.b, Yeni~ ve 
BQ'oitu Şııbeltıl'I: 

18, U ve 21 İlk.kanun 19-IZ 
ıiinılerl kapalı lnıtunacütır. 

- ? ., - ., ... ~ - • ~,,,_ --~~ ı:t~...,a: 

C :::ıl .. - .,, .., . - ::> 
V) ö x Q .N N z et 

- 111 ... ,.,,..,,. iM .. ıc-z :r..-; o 
... - J - 1'ıııl - .... - • a - a r a ı:> .J 

Geçen kıt A1""lan orduıuna Ö· 

lüm tehlikesi ıeçirtmİf, bu kıt ta 
fasılasız taarruzlara geçmİf olan 
Rua ordusu içm biz ufukta bir 
sarsıntıya delalet edebilecek hiç 
bn- belirti rör~diğimiz aiM 
Mihverin Tunusta hazırlanmak 
tç:.O çok mühim bir zaman !kazan
mış olmasına rağmen büyük ga
yeler pesinde kotluiunu göateı-e
cek hiçltir sezinti bulamaıyoruz, 
çaresi7 bekliyeceiiz. 

Ckt!~ın Zl,akl1.9il 

ao·kıo·r···tial i-z-·c;~·ai 
(Lokman Hekim)' 

I)h.ayohanda 10.ıf No. da he._a. 
...... kabul ..1 ... 

Telf.fott· 21044-2Hql 

Bir.ıin fıel~le J'fllll 

BiR KOTRA SATILIKTIR 
Bo.r 9.50, en 2,10, atırıık 1500 

l.Jilo, Q)ı.aJ 3, l)iTlle.r bakanlım. ,-el. 
keft)er l'tlaıtıonl aWıeın. • ~J' bbiıııe 
9'fli ~ kom.ple, bi*D yaiacı 
önde. 
M~: TOKATLIYAN OTE-

... JJ K"PICISI. , 

AŞI ve SERUM. SATIŞI 
KIZILAY CEMiYETi 

UMUMİ MERKFZİNDEN: 
REFiK Saydam Merkez Hıfzıssıhha müessesesinde yapı· 

lan Atı ve Serumların Cemiyetimizin İstanbul' da Yeni 
Postane civannda Kızılay hanındaki Depomuzda ıatılmak
ta olduğunu Te lüzumunda mezkUr Depo Müdürlüğüne mü· 
racaatlan ilin olunur. 

TORKİYE iS BAHKASI 
Küçük Cari Hesaplar 

1943 iKRAMiYE PLANI 
KEŞIDELER: 1 Şubat, 3 Mayıs, 2 Ağustos, 

1 İkinciteşrin tarihlerinde yapılır. 

1943 iKRAMİYELER) .., 

ı adet 1999 Uralık = 1999.- Un . ı )) 999 » - 999.- • -
1 )) 888 » - 888.- • 
ı » 777 • - 777.- • -
ı )) 666 • - 666.- • -
1 • 555 • - 555.- • -
ı )) 444 • - 444.- • - ' 2 )) 333 • - 666.- • -

10 » 222 » - 2220.- • -. . 
30 )) 99 • - 2640.- •. -

"60 » 44 • - 2640.- • 
250 » 22 ~ - 5500.- • -
334 )) 11 » - 3674.- » -

" 
Türlriye lı Banlıcuına para yatırmakla yaln~ para hirilıtinnit 

* laü alııuf olına~ Q'llİ .zaaoa•clc talihiıaUi de d•IU3ııiı olar • 

·-··· 

SON 

Nafia Vekaletinden: 
~ Ereltisi 11.manını.n lı.şa. oluDAcJlk mrnd«s movkllnde 1apılnıMl 

r«ddi 90Dlla.J fışi k~patı za.rf usullle eksllfmeye konuım~lll'. 

1 - E~ 29/12/942 Willlne tesadüf 4f2ın Salı cüıı.ii .at. 16 da ve.. 
tAldtmiz ctomiryoııa.r lnpa.t da.l.rcslndekl elıslltıme komls,ronwııda 7•P•lacak. 

tar. 
ı - 8u lşlıı t.a.bınln eilllen bedeli on bin Ura ve mımıık.ka.t t.emım.tı 7edl 

TÖZ etil ı iradır. 

3 - 1'ltı"8:veıe pl'ojesl, eb.ilt.me ş:ıztna.mesl, 90Dllll.J feıılli ~esi, ba
J'llllhrllk iş1rri ceneı ~~i ve eondraj planından mürekkeb tı.ın ek'siıtane 

uvraı clmn.b7oJlan io(ı.aat dairesinden para.sız t.edıartlı: olunabilir. 
4 - Bu ~ rlrıne1' lstiyentcs- ınaıi "fe Cezmi kudnetlerini costerir vesııc:ı.ıa

rman b~ isUda.Ja baiııya.rak Ye bu lo;t.im.bnnı dıslltmenıo )'31lııacatı cün.. 
cim en az ~ ıün eıvveı Veki.leUmiı:e tevdi ~ bu it ipin ehliyet. vadkı:u!I 
lstıeyecekter 'V'e bu ehllJet vesikasmı 'ekllf za.rfla.nna koyac.ıkla.rdır. (Elmili.me 

tarlh~ılm en az io ıiln ~vveı :ra.ınımam"' otan müraoıuıtla.r naırarı ~ 
lf ...... z) 

5 - E~ ıı:rmek Wi1enlerln tekili llll'fı.nnı HM ......-alı lıılomlllll 
ft tMlilime •* t-.linla tarifatı dab-esindıe buırli'J'Mü elutiltınenin ,.a.pııa. 
cai'ı ...-en bir aaaıt enelbıe bıda.r demir:JollM't irlfM,t aritırnaa. mtıtaıe Te 

lb&1e ~ ha..,.nhtma namıll'l&lı mUbm ~ıbule kııılim e6miş ol • 

ma.tııın li.zunılır. ıt30'7l 

Bina Tevsi Ettirilecek 
Devlet limanları i~letme umum Müdfirlüğüoden: 

Kesif bedeli ı363 lira '9 kurastan lbaıret Yeşıilköy feneri ite sl!ı düdük 
~ J'&pılae.Mıt buı tamirat ftl inşaat işleri pazarlıkla. lb:ıle edilt'cektir. 

Mlli'Valdııat tmniDılllt 17'7 lira 25 kuruştur. 

W..1•"'"11 J)31Z3.l'1ıia LşUrak ~~~ il~ 4.1.&43 p~ ~ünü sa.at 15 elle 
Gaf& ~i mnum mülu:rlük btnı8ısmda. toılla.tıa.cak s~ a.lnıa. kıo • 
m~ miira.ca&ttan lizmıdlr. • 

şaıııtmme Te tıeferrtiM. lıtt ıün sösU ~ f1doıınls.yoınd &'Öriilebillr (2315) 

Belediye Sular idaresinden: 
~ mubasobe dakoe91 için barem lıMllma hiikümJerl thlrıeslnde ... 

asam! '15 Ura ~le bir memur &lllıacıdıtısr. 

M'iMfıe!)a lmtlhallıl ısız.su Cuma cünil maı& H ete lcfare meıtalnite 1:tlJ'. 

laıcalıbr. 

tmlaııana sh'ms ıeteıeıı.ıer mek.teb •ehadetnamelert, askerlik veJdıra.ıarite 

~ bir tı;ıt.ld:a ite lc1ar.e m~lule muameliıı& eeflliioe müracaat. ttmeıed 
Hin olanar. (2l19) ·········-.. ········--·····-----·--·····---·-----·----·._._.. __ __ 

Sem Posta Matbaası: Ne§l"iyat Müdürü: M. Sami Karayel 

SAHİBİ: A. Ekrem USAKLIGtı. 

• Birincikinun 16 

euraya, 

TUNGSRAM KRiPTON'dan 

başka ampul giremez ı 

T1JNGSRDI ~~oIP1J®ltl 

/J 

1 Dsvlet Demiryolları İşletme U. M. den f 
)fııha.mrntn bedeıi 37500 (01.trı yedi bin beş )'ib) lir'a oıaıı SOO a.deıl el.eri 

caJrıeı. 28/12/19•2 ~ ıünü &aaı J,5,80 da laa,pQ.la url ~ile Anbrada 
d.du'e bftMmıda toplanan Merkez 9 uncu Ko~cıa sa.tın a.lmACa.ltt:a'. 

Bu * &irm~ isteye.ıılerbı 2812,50 (İkı ~ sek.iz yüz oo lk1 Ura efil kuruş) 
itra.lılt mınaldııaıt teminat ile ka.Dunun ta)rlıı o:t.ii'l ~ı ve tdtllflcrilıl a~. 

ıı4 cün llai U,30 za. kadar adı ı~ KoıMlYon Reii>litine \-crmcıui lazımdır. 

Şa.rıloa.mettr 188 kuruş mukabill.ııde Ankaı'a ve .Hayda:rpaşa ve:ı,nelarinden ıe. 
mln oWmır. (2231) 

:ı.m.11_..,,.,., bedeli ll615l iio bin altı yüz yetmiş beıJ lfra ol&D (35000) otu:s 
beş bin W.o M~ od.unu kömürü (30. bltinctinuıı. 1942) Ç4LrŞ&lnlr.ı. cünıi .a.ai 
(15) oııı Jteı,te Ha.,y~ Gar binam d:aJıiıindcltl komisyon tamfmd:uı açık 
dJsJJ!ıme 119Ullle satın a.uıacaldır. 

Bu ile ıiıunek fsl.eyeııterin (215) iki~ yetmiş beş lira (63) a!tmış üç lrtı.. 

cuşlırk mımaüıa.t temina.l ve kanımun l.a.yLo eot.t.itl vtflol;tklc birltktıe eksiltme 

~ü lll8Ünc kadar komisyona miiNcaa.'la.rı liuttndır • 
Bu işe alıcı prlııarueler Jwmlsyooda.n pa.nısrı ola.rıG ctat>t.ılmaktadU'. 

(2320) 

Muhammen Dedıell (11500) on yedı blın beş :rüz Ura. uıbı1 (l'2'5\ 1ilz 7etmlş 
beş aded Lokomot.if laza.nla.nru Jık&mAğa ımhsus bc:btti 10 nıelre boyunda ve 
53 X 35 m/m eb'adu!Ü beı:ll ıastik hor!ıımı (25.Birinctıkanun .194.!) Ctnna. cii. 
nü sraa.t (15,30) on beş buçnJıta. ta.ablıüd:ünii ita. ~iyen mıil.eahhtdl n:ım ve 
hesabına Ba.ycbrpa.,.&d.4 Gar binası dahUinddci komlayon lıu-dfınbn açık ek. 
sııtme U50lüe ea.14n a.lı.oıacaltta. 

Bu ite ıinnok 1.sl.c.ren.erin U312) bbı 'iiıll :fil% on llı:I Un. (50• elli kıınışluk 
ınıuva'{kaıt tıem.iııat ve k.d.nanun ta.yin ettll't vesaikle blrlllr.te ewıtme rünü SJ.a 

tine lıacl:ır komlsvona. müracaatları Ja71mdtr • 
Bu t..<ıe aJd prtn.ı..ıneier Jwınlsyondanpuıasıız obnıBı Wll.mnııkfadır. (2058) 

.DAoA• , 
6iQıKTiQEN 
P~-~-GOGQ 

SENEDE 28,800 LİRA İKRAMiYE 
Zira.alt Bankast" cb kumbaralı ve lhb.usı:z taaı.rruf hrsa.bıannda eıı 

az 50 ılıra&ı bulııııa.nlan bir ıoeDe .lı;l.nde a.şıııbtba vıaua ıı:öre ikramiye 

wırtıeoelctir. 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 )) 500 )) 2,000 )) 
4 )) 250 )) 1,000 » 

40 )) 100 » ·4,000 » 
100 » 50 » 5,000 )) 
120 • . 40 » 4,800 » 
160 )) 20 )) 3,200 )) 

Kur'&ten senede ıl cteta, 11 Marl, 11 Ba.zl,ıwı, 11 Erlfil re 11 Blrlnol. 
U.111111 taıiblerlnde 95ileedttJr. 
DİKKAT: Re~lannızıl.aJd ~ b1:r sımıe ~lnde 50 IİJ'adaıı aşa.tı 

dWmılyenlerin ik:ramiye1eri " %0 tazıaıa<4mıııe:ıktır. 

İstanbul Belediyesi İlanları 
ı - Bilümımn tekerleme ve kammclilan:ıı knpa.Jı kut.ular lclı.de sa.tııs.ı. bile 

tnc.e .,. temis katııilua suııı oıarak lmıı.11 ve &a.tışı mecburi'dlr. 

z - Ba madde hlliUın:ı lıJU'eket. edenler Umur.u Befcdıreye müteallik ah-
Jclımı ~ Jıaırununa. tevrımıı tecı:l1e ohuıur.. (?4001 


