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illi • ID 
''Vatanımız hür 

vatandaşların diyarı 
BU SABAHKİ HABERLER 

Londraya göre Sovyetler 
olarak kalacaktır,, Doneç'in 40 kilometre 

M~lli Seldi~ Parti _vilayet kangresiıd! ı~hiı yakınına kadar ilerlediler 
bJf nutuk ırad etliler ve lnkaraya dondufer Rus kuvvetleri Rostof v~ Voroşilo! demiryoluna 20 kilometre 

mesafede bulunuyorlar, Mıllerovo dogudan ve batıdan kuıahlıyo 
"Bu vatanda lıerkes şimdiye kadar emniyet ve huzur içinde ka- • _ ... _ 24 < ...... > R---'-- Aı 

1 5 
r d . annc1 ... _ __,.__~d 

H t d d 1 k 
•ı 1 • • • • ._..a .,....,... - _., - men_ar ta ınsra CIY a ı- Ye - .... ~.,.. a )'aplljl bot ta. 

ZanmJŞ, yaşamışhr... er Va an aşın ev ete arşı V8Zl e erini iYi orta Do11t Donetz Ye ceDU°bU ..... kuptıhmt olan kuYYetJerinİa kur ammJ... •lrulncla Scwyet imnetlerf 
• J •dd" } k •f l ) • t k d ) t• h kk d bide •üratle ilerlemektedirler. tarılmuı içia ~lawle te19bbiia- ,.._. kayıplara uir'Mnltlardır nıyet e CI 1 O ara 1 aya Ç8 ışma annı ıs eme ev e ın a 1 ır,, Şimdi Donetsden ancak 40 kilo. lerde bulunmakt#darlar. Olta Don lıDeeiminde tlddetli .çaı 

metre meaafecledirler. Muh...-. meydanına miitema pltmaW devam em.ektedir " • 

MWI ıeua ıstaaballalara Utilatları ~ huami tehliii dik • diyen taze kuvvetler ıöndermek. VONaej civarında A1m.n°Jınav.et 
kate f&)'an batka muvaff akiyet- te olmalarma ratmen muvaffak Itri baz tuba nehri seçerek dİİfl'DaD 
ler bildirmektedir. Orta Donda olamamaktadırlar. menilerlne ılrmltler ye birçok be. 
Sovyet muvaffakiyetleri inkita Tuapsede kıskaç hart::keti ile tan konmakları ~rib etmitlerdir. 
etmektedir. 20-30 kilometrelik 3000 •u'bay ve er öldürülmiiftiiT. Buralıanhıki pmİzonlar imha edll-
'bir ilerleme kaydedilmİftir. 7 Berline göre mit veya e1lr alınnııftır. Du,m. 
ıün içinde Sovyetlerin ilerlemesi Londra 24 (A.A.) - Bertin luqılık taarruzları kmlmı,tır. 
1 tS ile 165 kilometre arasında • radyosu dün geceki nefriyatmda Sooyet hu~mi te6lifi 
dqo. orta ~a çetin müdafaa çar • Moakova. 23 ı A.A.) 1-..,.et 

l:Jri E" mmtaka merkeai, papnalanam cereyan ottitini .öy iatihbarat 'bU.-0.~ua hla-.l t.Jt. 
n köy itsal edil • lemit •• Rua ulchnfUUD lnıTYe • liti: 

• • en l~ ~ alm • tini t•artl• «tinniıtir. ... Kat'alarıınusın Donma orta mec 
mtftn'. Bu •uretle es:l"leran .. yı.. Dlıkl 11111 te•llll raN 'böls .. inde taarruz harekeL 
36000 e çtknlıtbr. Sah gUnil mu· ı · d k d" 
harehe meydanında 8000 er ve Berliıı. 23 (A.A.) - Alman en evam etme le ır. 
•uhay ölilsil aayılmıştar. Gav.imet- ordaı.ı batlamıat.-Wjıa1n tebliil: 22 l~unda. lat"alarumz, 

,........ ...... _ .plJMktir. Tenis rs.!b~ Alma awlalı l>oD1m orta .~raaa. iıllliiaelncle 
Rualar Rostof ve V oro•ilof de- lmYYederl tWdetli diifman taama&. eYYelld teraılıiD aynı tartlar da

miryolu timaline 2Q kilometre 1-mı laınb kayıp\uo Yerdinnk pÜI. hilincle taarnıslanna mUYaffala
yaklatımtJardır kiiwllil.tıen IOGl'a çekilea dÜfll*lm yelle inlritaf ettinneie dff'&lll et. 

Millerovo h~ dotudan, hem takl>ın, atllmıılar, 400 dm fula mitler Ye hezimet halinde ric'at 
llilli •.t Vili7et Pfll'ti hn ...... d• 'batıdan ku .. hlmak üzeredir. elİr aknıtlar ve hir •ırldı treni 1ak· ~en ~ dilflll&n kun-etlerl· 

~. D"kk t deier ki eairleria üçte mı~ır. na takıh ederek onlarca me•ldna r-·-·•=• • --- ·-~ •ııu Şefin bi:.mde: fazlası dün alınm14hr. l>iflnmm Don Be Volp ....,""°mahalli qpl •tmitlerdir. 

NUTKUN METNi i cliinJdl Amerikalılar Yenil Parti vilayet kongresi 
tetkikleri Ginede vaziyete! 

.~:..a:."'i.:. ~~r.: :ı·~·=ı.:=e:~:=-== .~~:~o:: = h""k' ikinci toplantısmı yaptı 
nii, 1nıaUD CGnah..Vet Ha• lerde Pamnia aoiuk kanlabk- Şefimls l.net 1aönü. din ..bala 8 im 
Putiai 1.taüal diyet konpe. la, sittiii yohm cloiruJutun- wııt ıo,30 • Del• DalınsAalage Londra 24 (A.A.) - Cenuh11 
aiDde qaplaki nutku IÖJI• dan kuYYet alarak çalaflDUI lal'aJllllCla laıtiraluıt ~. •arbi Paaifik çenuinde, Ameri· CUmhuriyet Halk Partiai Yil&- bal eclilmiftir. Bundan aoara & 
mitlerdir• llaamcl... Böyle zamanlarda Miite.k._ .-W• buı telWklercle kan kUYYetleri Bana'da miiteba· )'et koasreü ikinci toplanbaanı lele encümeni tarafından hasarla-

As;• adEadqları Parti fiyelerinin iyi söriitli 'bal ....... ll'dır. Milli Şef, ı.. ....... ki dGpnan ı.tihkimlannı birçok ~ atWen Mmn. ... t 15 ele E- naa rapora seçilmiftir. Bu ra• 
f.tanbal Parti koqrelerini haHeri hirçok Yaabdqlan •Ü- refakatlerinde Vali w Belediye Re- yerlerinden )'ararak toprak ka • ~nll Halkevinde, • ~ reia porcla kimGr, JDI, ..... aile..._ 

batladaklan sfbadeüeri taldb ldinete •• •ilkenetle muhalce- W Doldıar Uılfi Kırdar, Emni)'et sanmtılardır. ~e~k Ahmed Snea.ıilln rayue- ne yardım itleri, Nnatoryomla-
ed".,.,ıuın. Ocakların, nahiye m.e7e davet eder. Parti toplan- MldtSii Halik Nihad Pepe,-1 ile cll M tt f'kl s· t tinde yapmaftır. rm He,...liaclacla topl•n•a•ı, ... 
ve kasalann çalıflll&lanndan talannm hu bakmadan da fay· p.. .._. .nat olduiu halele Halie- u 8 1 er ır aya Saat ıs.ıs.de Milli Şefin ,.6k. tanbul- fethinin 500 inci ,..Wö-
daima mal6mat aldun. Kon· dala olcluldanna eminim. te 1aa..ı.. 81_.,,..,. m.....- Mk lausurlarile de ,...fi..- Diim8 -hHHetlle ,..pılan ..._ sn•- .. mr'=htin .. 1anb .. Arkada,1ar, Alm• ,_.,.,........... ..... BD K m mesafede koı.pe mtbakereleri çok ıa.,. .. nuı1m tan.ini hazırlamak a..... 
çircl;ti, vatand .. larm ..ı• iktidarda bulmaaa Partinia • .._ ...... ._ Tlıatl mMw•W.. ı canla tesahünta •eüle ohnuttur. Partililnen t.ir komia,.on tefkill 
çektiti slalerd• laaflamıtlar- asaı.n, hir nokta,.. •özönünde al illllffr l»ııw• • ı'ınlır. MlteeW ı.-.. 24 (A.A.) _ Tr .. lu- • Yoklama Ye •eçen toplanb1a " cliter huaualar haldaada .u.. 
dı. Parti ypilelerl ._. s.-a ~. l'utl ldlliııaetl- ._ Halclıe ınoMfde Wr ..... ~ ta Rcwn...t elin ıekilmektedir. aicl aapbn okunmaauu mG~luh ~ bulunmakta LH. 
1er•••h fardarda ve bla1 ıına- alD mavaffak obnaa Mitiha mt ~ ReWciiınharamm 0.- Artçı ._atlar 7apılm•kt-dar. he~ •e Mitçe endhnenlen ra- Dilek encUmeai raporanun .. 
yaffaJa,..._ lçlaft ifa ol-· (0.oem ~indi ~ada) H...__J '"D•l• komatanl•f•ı Müttefik lanvetler Sirteye 80 ki- porlan mUsakere olunmu" ka- (Deoamı 4 üncü .aylada) 
---·-·---·-··-· ___ ,______ _ ...... _.J (Deoonu 3 ünciJ Nyloda) 1 tre ,.aklatmıtlardır. 

lnec i~tiyıt kıvveııeriıi 
~izıete cıi1r•ı lngiliz parl6mentosundon ı 

bir heyet geliyor 
KadU.. 23 (Radyo) - lqiHs ~ 

parlam .......... 'bir heJ'et Hia. 
cliıatr .daa Tlrki19J'• hanıket •t
llliıttir· Heyet bir lordun ••tk•• 
Jatmda 'b..ı.u-aktadar. Heyet •· 
ulan Kudilıle seldiktea IODl'a 
P....te.i slinl Ankarada ltulun
mak a._.. T&rldye,.. hareket e-

Sıhhi heyetler 
zelzele sahasında 
faaliyete geçtiler 

M6ıara, 23 (Ra,o suet•I) -
~ ftl"llea ltir haltere sö. 
N iweç klM bir ta1inı Ye tftİye 
İçİıl kiJat lnwvetlert himıete ça-
t•rmıtbr· 

[Askeri vaziyet] 

Almanlar Sovyet 
kıs taarruzunu 
durduramazlarsa 

Varlık vergisi 
Dün şubelere yatırılan vergi 
miktarı on beş milyonu buldu 

-·---
Hile yoluna sapan bazı eıhasın mallanna 

~!:.~----··· .......... Erbaa ve Niksarda 471 yurddaş öldü, 2565 
Karda kan 

izleri 
1 1 

ıı ıefiı zı~ııı rı111111 
yıkııdı Sıı Pıstı•ı 

ıkıyıcıksııız 
• 1 • • 

Karda kan 
izleri 

. 

• 

ev yıkıldı, Erbaada sağlam olarak 4 ev kaldı 

Sı•~ıt YekHI zelzele ıııtıkısııı ıilti _ 

Ankara. 23 (A.A.) - Tokadında 2115 bina tamamlle, 1854 nefte' 8 neye varır'J 
~ a.Uele za,.:iat ye bina da kamıen yıkalmaıtar. ı 
hMan hakkında alman son ma• Feli.Wete uirayanlar çadırlara y E leli G al IC D 
limata •Bre Almm nahiyeainde ve muvakkat barakalara yerleı- ~ -~'-- L-:'1.'9~_.._"_, • 

' • ·ı....:.1erc1· T k- ..1 s -.-~ -• _,...,..allKlllllliı· 3 116, ı ,....ala Yardır. ı4 ev ta. tiri...-, ar. o av, amaun, alft dolu cepbetinln m--. Ye-. 
mamea ve 48 ev kıamen yılulmıı· Siva• ve Ama.yadan ıöaderilen m6 m...,,_J...f aiuıadald ,..._., 
tv. Nlbar kazaauıda 63 ölü, 12 çadarlar da halka clatmlmıtbr. :ww Git& Doa ~ .. nn1 Wo. 
yarala vardır. 410 bina J'lkalmıf, Telll'af •• telefon hattan i•lah ...._ile liamm 200 K cen• doiu-
450 itina da huare uiramafbr· .. tamir edilmit, muha'bere te- ....... ft Do.- nebrlaio Mi aahllla.. 
Ert.aa ltUumda ilenl• 418 " min olunmQflar. Salihl heyetler de Wlra .. ..._ m..tıl ......... ... 
pra1wDlar 484 ........... ka- ,,,.,,,,,.. s iJllcl ..,,, •• , ,,,_,,_ 4 Üllci .... , 

ihtiyati haciz vazedildi, tapuda durdur.ul

uş olan emlak satışlanna tekrar baılandı 
v.ı.k .....pı miikellelleri 

din de -U,.e .-111...ıne Jlll.. 
racwla namlar,.. tarlaolmaD 
nrsilerinl öd.....P tle.am .... ·,ı...... Diia ........ ka.. 
clar ~ muhtelif ,.._ 
....... Uecllderl ...... ,. .. 
- ıs mlboa 1İra7• balmat-
tm. 

Dil- tanftad m......._. 
.. .... olmak .... eYY .... 

ce tapada darudarulm111 olan 
-1ıik ••t1ar111a ela renklm 
b•ıl muttw. 

Bir idamı ldmaelerla mİDl. 
Jw1 slrtn•elc hlle ,.._.._ 
upt..._ı ve elleriadelri anal. 
-- Wr kımn1nı ~·rmata 
lıııblılil .etikleri alikadarlar-
ca .baber altmnıt, buı mlea. 
... ............ ı .. mallar1aa 
illlJ,.ad ham konulm'Qflur. 
Varllk ..Pi kanununa söre 
bir tekilde •inİ)etle hareket 
edmlerha mallarına en WiJiik 
miild,.e lımirinlo t-ıM.ile n.. 

( De11amı 4 üncü -.ylada) 



SON POSTA Birincikanun 24 2 Sayfa 
=========~==================ıı:~~~~===========~================================:========'~===:====================-

Hergün 
Bay Lcvaf Almanyoya 

Yaptığı seyahaitan ne 
Neticeler aldı? 

"'·---Ekrem U14klt6il 

F ran.Mz ha~vek.ilioin umu· 
mi Alman kararaıahından 

Paria.e dönaüiünü bildiren kısa 
l.ir Pa.ria telsrafı Mösyö L.valin 
pek neş'eli görindüğünü de an. 
)atıyordu. 

RESiMLİ MAKALE Mes'ud musunuz? - r------" 
Sabahtan Sabaha: 

Ferman okutmak 
İddiasından hôlô 
Vazgeçilmiyecek mi? 
~ Burhan Cahid 

A lma.nya bir ayağı karda 
bir ayağı kumda harbe 

devarn ediyor. Harbin dördüncü 
yılındayız. Netice alacak bir za
fer ortada yoktur. 

Franaız bq..-ekilinin, eier doğ
ru İ&e l>u neş'eyi, muvaffakıyet 
ile bqarılan hangi i~en aldığım 
henüz bihniyoruz, fakat Fransız 
hududundan alındıiı kaydı ile 
bildirilen, ve bu bakımdan da 
çok ihtiyatla kanılanmaın İcab 
ec:Jen bir habere b~kılacak olursa 
Almanya f&rk ceµhesinde vazi
yetin çet:Dleşmesi ilzerine Polon
ya topraklarında e.ı.ayişin muha
fa?,.•uı için kullanmakta o1duğu 
kUTVetlcrmi cepheye yoll•maya 
karar vermiş, lıu suretle meyda
na çık cak bo-ş!uklaı.-ı doldurmak 
üzere de Fraıuadan asker ute-

Muayyen bir yafa geldikten şonra bapmzı geriye çevirerek 
ötedenberi tanı.lığuuz lıim•elrri gözönüne getiriniz Vf? araların
da bir ta•nil yapınız. Görürsiinüz ki, yalnız dört amıla ayrıl • 
mı,,lardır: Geriliyenler, yerinde sayanlar, emekli;yenlcr ve iler· 
liyenler •. 

Servet i.tediğimizi yapıp yapamamağa kullanclan bıuit bir 
VaBttadır, bir hayat ölçüsü değildir. 

ln&anın maziye nazaran ne halde bulunduğunu anlamak için 
onun servetine değil, her cihetten mes'ud olup olmadığına bakı
nız ve numaranı,;ı ona göre veriniz. 

itte böyle bir durumda Al • 
m~!a yeni nizamının Avrupaya 
hi.kiıQ olacagı iddia:nndadır. 
Yeni nizamın temeli de g~çen • 
lerde lngiliz harıciye nazıı ı.nm 
a~zile ifade edilen Anglo-Sakson 
ı:ıızamının benzeridir. Röyte:r a
ıanıının tam metnini veı d.ği o 
beyanata göre Anglo-Sakswıı za. 
ferinin kurulacağı yeni dünyada 
yalnız lngiltere, Amerika ve 
Rusya söz u.hibidir. Çünkü yal
nız onlar kuvvet sahibi olarak 
kalacaklardır. 

mi~t" r. Almany~nın bu talelJi ka- B k h dl 1 K 1 1 

bu~:.".!!:'''.!.~.;.~nya a. yapbğ> ü~ü~ ar . a e- iZi ay Kasımpaşa aş' 
mütarekenin hükümlerine uya. rının yenıden • •• • • 
rak iki buçuk yıldanberi ailah al- d f 1 
~ıi~d:r'dı:2~ur:d::.:ı:t~~~~~çf:~ tesbiti muhtemel evı un aa ıyete geçtı 
kat Fransız donanmasının Tou-
londa batınlması hadisesinden Top~ı karlarının tespiti için 4 
sonra Al.rnanyanm arzusu ile bu tkaret odası miimea&llerlnden mü- Kıaılay111 X...mpqada güzel bir 20 ıgijndeaberi faaliyete geçmif bu.. 
küçük kuvvet le terhis ed;lmişti. te,ekki.l komi&yon dün ticaret oda. bina dahlhinde tesis ettiği qevl ta,.1 Jwıan aş evl~en hergün moota-

Franaanı.n buaün silahlı kuv- srndıa ilk t?Jllantısını. yapt~tıftır. 1:?P liyete ~ dün J:>urada 2000 il tazaman 17 bXı yoksul vatanda§ 
vet olarak elinde ancak devlet lantıda karları tespit edilecek luc- yobul vatan.da§& aıcak yemek da. aıcak yemek almaktadır. 10 bm. li.. 
reisinin emrine bjrakılmış muha- carların İ§ltlgal mevzularına göre ğıtıbnıftlt". · · ra sa.dile ve ımodern bir bina da
fız alayından başka hiçbir te~k- grup!~a ~i ıörü_tühnü~~· Yeni af evinin ilk tevziata baş.. bilinde tesisine muvaffak olduğu. 
kül yoktur. Vakıa Almanya Ma- .. A dıg~mı.z malumata gore ted_a. laması münasebeıtile dlin Kızılay 8f muz Kaslmpqa ocağile tevzi mer. 
reşıı.l Petene mutlak surette sa. ~ ~acmln:ın d8:.~!11ası dolay~sile evleri yardım komitesi bakanı İstan kezlerimiz yediye çıkını~ bulunu
dık yeni bir subay kadrosunun ftmdıye kadar ~ madd~r aç!n bul meb'usu Sadettin Uraz, Kasım- yor. Bundan evvelki tecrübelerden 
emri altmda yeni bir Fransız or- v r:lım l.1 olan ~arların yenid~ .. te!:- pilf&ya gll:ırn"1 keındisine refakat e. istifade ederek )"eni aşevini su ve 
duaunun tClkil eıl\Ime~ine müsa- kik edilmesi alakadarlarca .. duşun':'l den Beyoğlu Kaymakamı Ga.furla kazan tesisatı bakınıından daha 
ade edeceğini hatta bu ordunun m.eı1dedlr. Bu hususta mus.pet bir bir'ikte 11f ocağı tesisatını ve tevzi modern bir hale ifrağ ettk. Muhl
viit:uda cet:nhnesi için yardımda karar v.er~_i~e .. komisyon t~davül fılerinl göul«ı g~İrmittlr, Kasım- tin ihtiyacına cevab verebilecek bir 
bulunac .. ğını Vi~iye bildirmişt:r, ha~~ln.ı &':>zonund~ ~utarak kar had paıa 8f evlle adedi yediyi bulan fekilde ite baflaya'i1 Kasımpaşa aş 
fR<ko.t bu mesele 0 vakittenberi ı ler.nı tespit edeceoktır. tevzi mıerilcez.leri hakkın.da dün ken ocağından bugÜIJ 2000 vat811daJ 
snllantıdıı kalmıı?bl'. Bununla be- A~akadarh.rın sö_Ylediğİ.t)e gö~.e I disile göl'iifen bir arkada~ımıza Sa.. sıcak yemek a1mıştır. Tevziat hü-
r ber ya.lnız jandarma vazife&ini komısycnun mesals.ı 2 ay kadar su.. dettin Uraz fU izah.atı vermiştir: yiik bir intizamla yapılmı~tır. Neti. 
görecek küçük ötçüde bir Fran. ~~~~.'.~:........................................ cı- Şehrin ,muhtelif s~tlerlcıde cedeo çok ımemnuouz. )) 
.. ız ordusunun k;sa bir zaman 

içinde te,ıt11 edilebileceğini ka~ Aslıerlik işleı·i El~ktrik ve tramvay idaresi Beeikla'IB danizde bu'unan 
bul edebit:riz, fakat çok iht:yıı.t 'i '1 

ile seçilmiş bir ~ubay kadrosunun şubeye davet m]stah.d~mlerine zam yapl'dı 1 bir kadm cesedi 
emri altında oha bile böyle b~r 
F ·anııız ordusunun Lehi.tana Beş!~ Asbırlilı: Şubcı.lndıen: Elektrik, Tramvay, ve Tünel İda Beıiktafta denizden 65-70 yaıla. 
gönderilı:ıe-sinin, icabında efkarı Yel P. As. Tim. Dulüsi Gökmen resi mmtahdimlerinin ücrltleriıne he rında tahmin edilen bir kadın ce. 
umwniyenin temayüllerini gözö- (2.932) in 24 na.tı zarfında şubt-m;Le ter lira zam yapılmasını kararlaş.. sedi çıkarıhnı~ır. Cesed hüviyeli
nüne almadan .lıareket edecegini miinı.c.ad eırmediii taıktl:inTe b;ılJ ,,nda 

1 
tınnıytır. Bu kararın tathl-kına bu nin teı;bi.tl içiın nıorga kaldırılmıı. 

söylemekten .;ekinmemi, ıol~n lt76 -.,~h Unıunıarı IJLlddoi m:ılı~• ~a aydan ıib"ba.ren başlanacaktır. lir. 

Altın dün 20 
liraya kadar 

düştü 
Altın liatlarında bir halta

danberi devam eden dü§ük
lük dün huiannııf, birdenbi. 
re f iatlar daimi bir istikrar
azlık arzetmi§tir. 

Bor•ada altın dün 24-22 ve 
hatta 20 liraya piyaaaya arze· 
dilmitse de ancak bir iki mu. 
amele olma§ ve piyasa istik
rarau; bir vaziyette kapan
mıshr. l . ) 

Kadıköy başkomiseri Sükrü. 
vefat etti 

Ka.dılköy, iba.ş1t oıni seri Ş iikırü. evve ı k:l 
a.kşam saa.~ 20 K.11.l'Mla.!"lll:b. vazife ba.. 
şıında. ani bia- fenahk ~çirmiş ve derhal 

kaldınldltı Ila.yda.ı'pa.şa Nümnne ha.._ 
neısinde ihtimamla ya.p•la.n acil miiıth

va.tıa rağmen karluıa.mcya.rak saat 21 de 
ölmiiştıü.r. 

RIJbu amra ~ mesa.isiie ista.n. 
bul zabıtası a.rasın.cU bulnndutu ım('t". 

Jgezff>l"l!e mubilt.l.ne \•e amirlel'ine d::ıima 

~i ı;ıevdinmesicı.i bilm muınaJley. 

Alman nizamının yarı resmi 
Alman gazetelerinin yazıların • 
dan anlaşılan krokisi de küçük 
Avrupa milletlerinin Almanya ve 
İtalyaya bağlı olacağını gösteri
yor. Şu hal<le hangi taraf gaHb 
gelirse gelsin, küçiik milletler 
için hürriyet ve istiklal gibi mef. 
bumlıuın manası yoktur. 

Buna mukabil iki taraf da mü
dafaa ve emniyetini. sigorta ede
cekleri yeni alemde her milletin 
mes'ud olacağını söylemektedir
ler. Bu iddiaya göre hürriyet ve 
istiklal arhk bir kıymet olıiıaktan 
çLkacak, milletler büyük hege • 
monyal.arın içinde yalnız iktisadi 
birer va.rlı.k halinde yaşıyacak • 
lar. Daha açık~ası Avrupa ve da
ha geniş ölçüde dünya bir büyük 
çiftlik olacak, bunun iki üç silah
lı kahyası çorbacılık edecekler 
ve milletler ya~adıkları toprağıv 
iklim.in ikti.aadi değerine göre 
yanaşmalık, ırgadlık edecekler. 
Fikir yamandır. Fekat taze değil
dir. Orta çağ cihangirleri daha 
iktis.ad ilmi ketfedilmeden bu fi. 
kir üstünde çok kan dökmüşler. 
di. 

Avrupa milletleri iki asır mil
liyet hisler:}e beslenip sinirleri 
yay gibi gerildiği, müstemleke 
halkının yeni yeni millliyet duy· 
gularile aşılanıp §ahlanmağa 

hazırlandıkları bir devir ıçın 
böyle tek elden forman okunmak 
kıı>lay olmasa ~erek. Çünkü tank 
v,. tayyare şehirleri yak.ar, yıkar. 
amma fikirleri yenmiye muvaf· 
fak olamaz. 

Mösyü Lavali ynilmesi çok çet·n l'Öre mua.mele y&p1'1a.<"a.tı ilan. ohrn.ur. 
birçol. güçlüklerin karşısmda hı· 
rakac .. ğın. da muhakkak göre. 

şılığını da görmektedir. Fransa 
Almanyaya yapmakta olduğu bu 
yardımın çerçevesini Almanyaya 
fayda verecek bi.r ıekilde nasıl 
genifletebilir, ve bu hizmete kar
şılık olarak ta Almanyadan neler 
bekliyebilir~ Hiç ıüphe yok ıki, 
Alman umumi karargahında ak
tedilen konferans esnasında bu 
muele konu~ulmuş, ve belki de 
e&as hatları kaTarlaştırılmıştır. 

Dünkü ihracat 1 aa:iyeli Prot Sadi lrmakm konferansı ~abud~C:!~:r a::.:,:; c23ur.h.an Cahid 
biliriz. 

Bize öyle ıeliyor k~ Fransamn 
bu dakikada Almanyaya yapa.bi
leceği en büyük yardı~ Polonya
ya bir işgal ordusu göndermek· 
t~n yahud da Tunus•.a Alman
lıırİa birlikte müttefiklere karşı 
harbetmek vaz:fesile mükellef 
yeni bir kuvvet teşkil ~:n'ekten 
ziyade Almanyaya mutehassıs 
Fransız i!çüeri göndermekten 
ibaretti·- ve Almany~da çalışan 
rnüteh uı~ Fransız isç:let'inin sa
yısının 250 bine yJ'klaıı:ığı'!~ ba: 
l't'lac~ k olursa hüloned .lebılır ikı 
Fran5a bu yardıını fıulasile yap
mal~ta ılır, esirlerin serbest bı!'a. 
kıl.ne.sı t•"•nooa;unun hızlıla~hr
Mtuı ge-kliTtde bu yardımının kar-
•••••••••··········································· 

m Takvim •--ı 
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lE HAHIM 

Bir tesadüf yüzünden Ham
za Bey s-ibi suzu ge -
çer ve çok ce~ur bir sipahi ileri 
gelir:.ni ele geçirdiğine stvin;yor-

du. İdareli davranabilirse bu de· 
likanlıya çok i~ler yaptırabilirdi. 

Sabahleyin uyandığ\ zaman, 
ortalık yeni ağarıyordu. Az son
ra Şehzade ve Süleymaniye mi
naTeleTİı:nden yanık aab~h ezan 
seeleri gehneğe batlamıtb. Oda 
'"'1!Cere1ıenni udlaı-ına kadar &f 

Fransız başvekili Mösyö Laval 
Pal"Üte ancak bir gün kaldıktan 
sonra Vi~ye g!tmiş ve orada Ma
,.e~al Petenin yüksek ba~kanlığı' 
altında toplanan Fransız nazırlar 
heyeti.ne Almanya seyahatinden 
aldığı neticeier hakkında malu
"llat vermiştir. Biz bu neticelerjn 
mahh•etini ancak Fil sahasına 
girdikleri zaman ÖğNnehilecf"ğİz. 
O vllkte kadar makul olan hare-
1<et Fransız hududundan alındığı 
"kaydı ile verilen bü~ün haberleri 
propaganda mahsulü addetmek • 
ten iba.rettir. 

Ck~ıun Zfvaklu;;ıi 
tı. Bahçede yeşil ağaç dallarında 
serçeler cıvıldaşıyordu. Doğu ta· 
rafından gitl'.kçe ağaran İstan -
bul üzerinde kısa bahar gecesin
den kalma bir gev.,eklik ve do
nukluk vardı. Sokr k larafından 
çatwtılı at nalı sesleri gelmeğe 
batlamıştı. Pencereden başını u • 
za.tıp bakınca, sabah akartısında 
~elen ıüvarıinin 6aray hasek=le -
r!nden biri olduğunu tanımakta 
gecikmedi. Padişah k,.ndis'ni İs· 
tediği anlaşılıyordu. Fakat, böy
le sabah sabah uraya davetten 
maksad ne olabilirdi? Yüreğ:ne 
şüpheli bir sıkıntı ve vesvese be
ni düşmeğe brışlamısh: Su'tan 
Osman ne istiyl)?'du? Yoksa, yok· 
sa dün öğleden sonrıt Eskisaray• 
da ka yınval" desi sultanla görüş
tüklerini padişahın g:zli casusla
rı dinlemislel', ko~\tp haber mi 
vermi.slerdi? Eğer bcyleyıe şim
diden· mahvolup gitmiş sayılabL 
lirdi! 

Oda dıtıından ayak sesleri ge· 
liyordu ki, Davud Paşa kaprvı a~ 
ralayıp buını uzalb. Oda biz -

İhracat piyasasında birkaç gün.. 
denberl faaliyet artnıı,tır. Muhtelif 
Avrupa memleketlerine 500-600 
bin lira arasında mal ihraç edilmif. 
cıir. 

Eminönıü Ba.llrevlnden: Pl'fŞem.be gü. Cenazesi dün saa.t \Z de tötenıe Ha.yııla.r. 
nü saaıt (18) ele Erimiz s:ılıotl11nd!l. Prıof. p'.IŞa. Nümmıe haslanesinılea bldınla

Dr. Sa.d!i Irmak ta.ra.fınılan (Tiiıit mi.ıJıe. rant Ka.ıııca.alı.meıd şahidliğine gömül. 
tinin kudret. ka.yna,kla.rı) mevzuunda. bir mü'Jt.iir. 

Ilaydar Rifa.tı ebediyen kaybetmelı.tet 
doğan bilyük tıee.ssürümli'z, evimize ,er. 
mek, tereron etımek, telgraf ~ekmek .e 
moeıkıiıu!b gö.nlierınek suretlle kofderlmi:ı.~ 

pa.yl~ alilı:asmı gö;teren ve kendi. 
sinl'n -cenaze törenin.de bnhm.ıt.ra.k hatı. 
ra.smı taziz edıen do&tlarlmııı.a minneıt ft 

Leşti 1kürlerimizt a.yrı ayn bild~ 

ID.{'ca.J bı.nkmcyor. B.ı v:ı.zifeyl ifayı ta 

yın ga.zeten.il.ıin taıvassut ıütfuııa arıe 

dlyol'm. 

kon.femns verilecektir. 

r. - . . . 
iSTER iNAN, iSTER iNANMA! 

Bir arkaıla~ı.-n.rz, manaaız, 
lüzumsuz, :zararlı ttuarruflar-
dan bahsederken fÖyle bir mi. 
sal gösteriyor: 

<<Tanıdığım bir ailenin mü
kemmel salonları, ala yemek 
odası, gümüf takımları, porse
len ve billurları, Brüksel dan
telcisından örtüleri vardır. Mi. 
safir gidecek olttrsanız: 

- Yahu, bu nf? rhtifam ... 
- diye düfüniirsünüz. - Prens 
gibi yaııyorlar. 

Fakat, hayıT/ Aldanır•ınız ... 
Hepn göstermeliktir ... Hepa.i 
merasime mah3us . .. 

Ziyaretçiler dağılıp ta el e
tek çekilince, ne var, ne yok 
büfelere yerlefi.r. Salonlar ki. 
litlenir. Aile, oıı sekiz odalı 
kö~kün bekçisi halini alır. Ot 
minderli oturma odasında gün
lerini geçirirler; bodrum ka
tındaki kırmızı tuğla zeminli 
aolada, mu!amba örtülü bir 
ma&ada, çatlaR. çinholara bana 
çıka karınlarını doyururlar . .. » 

iSTER İNAN, iSTER iNANMAl 
_) 

metç.ilerinden genç bir caı-iye te· 
lath telqh geldi: 

- Hasan Beçe {•mabeyin» ka
pısını urup saa.deilu padişahın 
hasek;si Mustafa ağayı göndeı- -
diiiıni söyledi. Ne buyurırsız? 

- Haısan Beçe başka bir ıey 
söylemedi mi? 

- Yok, söylemedi efondim. 
- Haseki ağayı içcrü alup ik-

ram eylemelerini söylen. 
Acele acele giyinmeğe baışla • 

dı. Aşağıya, selamlığa indiği za
man Haseki Mustafa ağayı ket
hüda Ömerle görüşürken buldu. 
Mu!!<tafa ağa hemen yerlere ka -
paklandı: 

- Sevketlu efendimlz cenabı 
şerifinizi isterler icli sultanım. 

Davud Pasa güWmsiy,.. ~ülüm
s:ye ;ıerleyip sedire oturdu: 

- Ya, sarayı hümayunda vÜ· 
7eradan başkaları dahi var mı
dr'? 

- Biz:m .;ıktığ1mızda gelen 
c>hnaım1~ idi sultaımn. 

- Ya, bizden ~,.vriye davet 
vaki olmamıt mı it\i? 

- Salt hoca efendiye [ 1] bir 
haseki gönderilmiş idi. 

-1. .. 
Sustular. Davud Pcı.§a haseki 

Mustafanın yanında duran ket -
hüdası Ömer ağaya baktı: 

- Haaan Beçe an<la mıdır? 
- Bundadır sultanım, [Kethü-

da kapıya ko§UP hizmetçi Hasanı 
çağırarak döndüJ gclürler efen
dim. 

«Esb» ihzar eylemelerini 
söylen. 

Kethüda tekru dışarıya se -
ğ:rtti. Çok g~çmeden Hasan B~e 
gelip, «hayvanların hazır oldu • 
ğunuı> haber verdi. 

Sabah serinliği içinde tatlı bir 
eşıkinle saray yolunu tuttular. A
yasofya önünden sola kLrdılar. 
ileride sarayın dıı surları orta. 
smda.lci büyük kapı kovuklanı • 
yordu. Alt tarafta mavi ve kı • 
p..tılı biır deniz vardı. Durup, 

RADYO 
PERŞE.'\IBE 24/12/19-12 

'7,30: Saat a.ya.rı, 'l,32: Vöcuduınuzo 
çal11$1ııra•mı, '7,40: AjaM h11.be'rleri, 7,55/ 
8,30: KanşJlı; program (Pi.), 12,30: Saat 

a.ya.rııı, 12,33: Karışık program (Pi.), 
12,45: Ajans haberleri, 13/13.30: Ka.rışık 

Mttıhuımın a.iıesl adma Refkı:ı.st 
N~vvare 

şa.rı,..maır, 18: Saat aya.n, 18,03: Geçil ) 

programı, 18,30: l\onuşma. (Dış polit.ika ' yeni neşriyat 
iomati), 18,45: Saz eserleri ve oyun ha... \.. ___________ _ 

vaıan, 19: (Zima.t sa.ati) 19,15: Dans tJLKÜ - Bu mlliı kfüLür dc~islnlr, 

mü:ıf.ğl (Pi.), 19,:lO: Saa.t &J<arl ve aj:m!l 15 Biriııclkannn tarihli sayısı çıkınış':ır. 
baııı.erıef!, 19,4-5: Serbe~tı to ıdakilca, Okuyucuıarıml1l3 tavsiye ed&i:ı:. 
19,55! Şaı:'lct ve 1tiı1ı.ülf!'I', 20,15: Radyo MİLLET - Bu llım • fikir • sa.n'at 

gazetesi, 20,45: Me~hur SP.Sler (Pi.), 21: mecmıta8mtn 8 inci sa.l ısı çlk:mıştıır. 

KonUŞma (Evin saati), 21,15: MfüoJl!k Fiaıtt 25 klJl'U'!tınr. 

90hbetleri, 21.45: Radyo senfoni o~- İLK ÖGRETbl - Bu öğ"retmcn ga. 
trası. 22,30: Saat aşan, aJ:uıs haberleri ~esiıııin A.1ıatine ta.hsıs ettiği 119 un. 
ft borsalar. 

taze yükselmeğe başlıyan güneşi 
seyrediyorlardı ki, dış kapıdan 

dal kılıç bir zabit uğrıyarak ya
na.§tı: 

- istical eylen pa~a efendi
miz, saadetlU hü!'kar anda bulu
nurlar! 

Dedi, eli ile dış ve ikinci kap•
lar arasındaki geniş meydanhğı 
gösterdi. Davud Paşa kalın sesini 
tatlıla~ırmağa çalışarak sordu: 

- Ya, nezdlerinde kimesne 
var mıdır~ 

- Az mukaddeminde hoca e-

fendi gelmit idi. 
- Ya, sahibi devlet hazret -

leri? [2] 
- Yok, devlctlu efendim. 
Eski padişah Sultan Mustafa

nın kayınbiraderi Davud Paşa 
rahat bir soluk aldıktan &onra 
beygirini kapıdan içeriye aürdü. 

[2] Bir kısm1 okuyucular ipin: Sad
ra:ıııam. veairfba.ın- .. 

cu sa.yısı çılo:nış• ır. 

Evet, nöbetçi zabit doğru sÖy• 
lemi'Şti. İleride sağ yanda kara • 
ran sarayın kı~lık odun 1tdağla· 
rııı önünde birkaç karaltı vardı. 
Yaklaştıkça, üç beş kişil:k bir ta• 
kım ortasında Sultan Osmanın 

geÜşik ve kalıph vücudu iyide_!l 
iyiye seçil;p farkedilmeğe baş • 
lamıştı: Genç hüdavendigirın 

yanında kızlar ağası Siileyman 
ağa, Ömer hoca ve bir de bos • 
tancıbaşı Mahmud ağa vardı. 
Daha beride muhafızlık eden dal 
kılıç bostancılar duruyordu. Sul
tan Osman Davud Paşaya doğru 
yürüyüp elinde tuttuğu bir oku 

~ _J• 
gos.teraı: 

·- SaJkımsöğüd kapısı içinden 
atup bunda düşürdük! [Bostancı 
başının elindeki kemanı alıp oku 
geçirerek gerdi J bundan aşağı 

dahi endaht eyliyelim mi der 
siz? 

- "'"••• 
( Arhası var) 
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on Ve Telsiz Baber .. er J ' 
Tele elgra 

Dün Mecliste muhtelif 1 

kanu lar kabu edildi 
Anka .. 23 (A.A.) - B. M., Memur ve müstahdemlere ve-ıretlerine aid kanun layihalarile 

Meeıi.i ~ün Şemsettin Günal· rilecek fevkalade zam hakkında- fevkalade ihtiyaçlar ıçın Milli 
tayan ba;'kanhiında toplanmat- ki lumwı~ 9 uncu maddes~nin Müdafaa Veklı.leti!'ce yur

0

da so
br. Celaenin açdmaımı müteabb eoouna bir fıkra eklenmesıne, kulacak maddelerın vergı mua-
D evlet Şurası birinci daire reisli. P~t~. 1:~~'!r~. ve .Tel~fon ~m~ fiyetleri _hakkındaki kanun layi. 
- ile ikinci daire reisliği ve iki a- Müdurlu~ •~arı 1!1uvezzılerıne hası da Meitisin bugiinkü toplan-
C b' yem bedelı venlmf"-sı Devlet Kon d ·· '- k b 1 d'l ~alığı için intibah yapılmış ve ı- t T" t ' O h sm a muza"'ere ve a u e ı -. 

1
. w. S U.hattin aerva ua.n ıya ro, pet"et ve • t. 

rıinci dair~ . re~~ rgı~e • Balet ıubelermden mezun olan- mış ır. . • .. .. 
Od.abaJı, ikıncı daıre az~lıklan· lara elbise verilmesine, ha va sı. İspeınçıyarı ve .tıbbı mustah· 
na da Ru.im Arsal ve Ra.şıd Çele- nıft mensubluıua verilecek zam zarlar hakkmdakı kanunun bazı 
bi seçilm.i,lerd:r. ve tazminlere aid kanunun bazı maddelerin;n tadiline ve bazı hü-

İkind daire reisllii intihabm.. maddelerinin deii,tirilmeaine, kümler ilaveıine aid kanunun 
d.a eberiyet basıl olmadığından subay, yüksek mühendis, askeri encümene iade edilen dört mad. 
buna aid ıeçlnı gelecek t.plentı- yüksek mühendis ve askeri mü- deıi hariç olmak Üzere diğel' 
ya 1nrckılmqtır. h~iılere verilecek ihtisas üc- maddeleri kabul ed~lmiştir. 

Tebliğlere göre 
Simali Afrikada 
' 

son vaziyet 
Va,ington, 23 (A.A.) - Har

biye N~ırlı~ın 27·1 numaralı teb. 
liğl: 

Şimali Afrika: Fransız kttal.arı 
Kah"UVan ve bö}ıreme karıl yapı. 
lan diqmaın kafll taarrudarını geri 
püskürtmi.i§lerdir. 

Kıtalarmıız, devamlı surette ke. 
fif hareketleri yapmışlardır. 

Alman tebliği 
Berlin 23 (A.A.) - Resmi teb-, . l . 

liğ: Libyada dii'1nan dev:-ıye erı 
yıo.k edi~lı'. 

Tunusta Alman - İtalyan müf
rezeleri düpnanı bir dağ ınevziin. 
den atmıılar, bir miktar esir ve 
bir hayli ganlmetl"r almı~dır. 

Bir düşman süvari alayı zayiatla 
püskürtülmüştür. 

Bou:gie doğusımda Alman uvaı 
uçakları iki ~ıt geımi.slle 12 ila 
15.000 tonilato tutuında bir yolcu 
ge-misini at~e vermi!;,erdir. 

Alm80l tabrib uçakları kavholdu. 
ğu muhakkak nılan bir İrıgillz d.e. 
niza\tıısına tam i..abetler elde etmıı
lerdir. 

Gece Bone lim.an&na ve Cezayir· 
deici bi.r dü:şman hava üssüne bc.n. 
balarla taa.mız edilmi~ir. 

Fraıwz tebliği 
Cezayir, 23 (A.A.) - FraJUts 

resmi lıebliği: 
Hafif kıtaatım ız tara.ftnd~ F~ba 

köprüsü cecub doğusunda IPfl;~n 
h~etlere bugiic de devam. edıL 
nıiş&. Kıtalarımız, birçok esır w~ 
mı.ıantır. B~oiı: ta,ıt ve tıop liti· 
nam edi\mi.ştiı:. _..--o---

Birmanyada lngiliz
ler mermi atmadan 

i ıe rl iyorla r 
Londra, 23 \A.A. > -- ~i~mannk. 
d k . W veli kuvvcllerının ı ya a ı a w 

ileri hareketi, durma~l\.n yagan 
w l ra rag~ men, ıkı kol üze-yagmur a k , 1 

Müttefikler mihvere karsı 
yı dmm gibi bjr hava 

t arruzu yap caklarmıs 
Londra, 23 (A.A.) - Geçen-1 lanmaklıayız ve b1.ı taarruzu pek 

lerde Birleşik Amerikr.m ot"dusu. yakında yapmağa amadeyiz. Bu 
nun 8 ind bava teşkilinin lıalen 
Avnıpa harb şahasında hizmet 
gören iaşe servisi direktörlüğüne 
tayin edilmiş olan emekli tayya
redlerden General Henry f . Mil
ler, ırazeteciler konferansında şu 
beyanatta bulunmu~tur: 

Mihvere karşı yıldanm gihi bir 
bava taa!"1'uzu yapmağa nazır-

makeadla Birletik Amer~kadan 
ardı arası kesilmiyen bir dalga 
halinde malzeme gelmektedir. 
Son altı ay içinde bütün kuman. 
danlığımız, yalnız yıldırım gibi 
değil, ayni zamanda uzun bit- t:ı
anuzu mürnkiin kılmak için bü
vük hir faaliyetle geceli gün düz
lü çıdtşh. 

Fransız ordusu Almanlann yerini tutmak 
üzere Polonyaya göntlerilecekmiş 

Fransız hududu, 23 (A.A.) -
M. Laval Paristen Vichy'ye gel
miftir. Nazırlar rnf"clisine Mare
şal Petain riyaset etmiştir. Umu. 
miyetle iyi habeder almakta olan 
mahfellerde öğrenlldig:ne gÖl"e, 
p:rk cephesine ııidecek Alman 
i~gıd kuvvetleı-inin yerin• tutmak 
üzere Fr.anın: ordusunun Po.lon
ya)'la gönıderilmeai. Hitieye vi.de-

Akdenizde batınlan 
mihver nem Heri 

dilfniştir. Bu ordunun büyük bir 
kısmı Fransada Hitlerin emrı ile 
terh~s ed.:lmiş olan kıt'alar ile 
gönüllülerden mürekkeb olacak
tır. 

Alman diğer Li:t habere göre, 
yukarı Savoie'deki Alman kıt'a. 
farı fe·:-ine İtaiyan kıt'aları geti
rilmit ve Alınan kuvvetleri Rus
ya.ya sevıkcd:lmiştir. 

Japon Başvekilinin 
yeni bir nutku 

Londra, 23 (A.A.) - Amiral- Tokyo, 23 (A.A.) - Ba~vekll 
lik dalrc:ıainiıı tebliği: General Tojo, Nankin hükUmıet ~fi 

lnglli:z deni.z.altıları, Tunus • Bİ· Voang Çing Wei ıerefine verilen bU
zerte, oo1tresiı:ıde mihverin., iki ıemi ziyafet münasebet'İe bir uutuk irad 
sini tiol"pill~ir. Bu gemllerdal ebni~tlr 

1 

bir t.ane&i batarken görülıniq, diğe. n- :,_!
1 

J iJL h b 
1 d --'--'- ak L- "'""i'VOOJO apocıyaoın ,.. ar se-

r e mı.uaemel olar U11tnuıtr. 
1 

nd ··h· _ı.. •• 

Ba-L- hl 1 · · . nes ettıası a nuı 11n uu~n us.. 
i"""& r ngıliz denızalt;sı, Sar- L--'-I _1 • ..ı_ • k k 

d d Ca 1. '-l d h" 1 renn çoe geçır:mea ve g-eDlf aytıa 
unya a g ıarı açııo. arın a ı:r.a la __ Llb akla · al tmek 

ye ahında seyreden bir gemi kafi- ra .-.n topr ·~· rı lf~. e 
lesine. hücum etmİJlir. İki laf- ge. llUJ"etıle elde ethgı StrateJlk fayda. 
misindi!n her biri iki torpil isabet ları saymııtır. 
aknıftır. General Tojo, bu faydaların Ja. 

rinde n yürüyüşe geçen ıt ~ r 
potılyaya ka.t'i zafer için itimad tel
kin ettiğini ayrıca izah eybmq.ır. 

tarafmdan yapılmaktadır. P:y~- Rommel ordusunun 
d hava kuvvetleı-ıntn 
h;oret~~J~rivetam bir i,bi~liği ~r- Fransa v~ Holandaya bava ~ - 1 c~ ~eıti1de tanzım edıt- ric'ati devam ediyor 'd 
n~gı. o ~ .. tın: bu müfre1~ler 'bir akı.ilan yapıı 1 
mışt.ıT. lL k h defleri Lohdra, 2:S (A.A.) - Ric'at , 
tek' mermi atma sızın e ~ eden Rommel ordusu, 250 kil~ ~· ~~3 (A.A.) - Hava Na. 
n~ ~ri•m~ılerdir. d ,_ 1,._._ b' b .. rind k zırhgı teblgı: :._.---<>---- re eı-.ı:w.ıı.~i! ır cep ~ uze e uv 

Ma 'taya çok büyük yıeÜsioi seri çelcımddedir. İngiliz Di.id<ü Sah - Çarşamba gecesi 
hava kuvvetleri Alman • İtalyan 

1 

av servisine mensub uçaklarımız 
miktarda takviye kıt..larm.a dumlMb.n taarruz ()İttlek Fran&a ve Holandadaiki de.miryolu 

ıd tıedir. R(llllımel'in a.rdcı kuvvetleri 
1 
bedeflerlne ka'lı geniş taarruzlar 

kıt'aları çıkarı ı Sine d~an halen birkaç ki.. yapmıtlardı't. Birçok lokomotifler 
Lcndra, 23 (A.A.) - Ami-NJlik mantbe usakta bulunırnakta.dır. İın- hasara uğratılmıJılır. 

dairesi teb!iğl: gaiz piyade zırhlı kol'e.rı buradaki Kıyı s.ervislne menMıb Ha.mpden 
Şimdi bit!J"lleo b.ir sıra hareketJ:r d~ kıta'e.rınıa taa~~ eylemek. ve Hubten uçakları Hobnda kıyısı 

esnasında, düpman taraiıadan o- l'edir A.hnan ord~ı buyuk klllll!na açığında bir dÜfman kafilesine ta. 
nemli bir miiodahaleye maruz kal gelince, bt.:ılar, dun alqam Sirte ama etımiPet' ve bunlardan orta bü 
maksı:ıtn ç?k ~~~~ iktarda taJn•İ.. batısına 65 kiLonıetl"e mesafe?~ yüklükte 6 veya 7 düımaa malze
ye kıta.atı ile hııyük sayıda harb Buerat yakınlarında ~.ul~aları tdı me gemi.sine tam isabetler elde ede 

alzemesi ve late maddeleri Mal. 1 Ric'at eden ordunun onculerl Trab. . , 
m a çıkarılb.nı, bulunmalaa.dır. Bu 1 l\1911. 200 kilometre nıesafeıdc bulu.. r:-1< ~~~ı?- ~~dı~~:yı servi. 
ıyd Kralff.e Olga Yt.ı11an harh flC· an Mısrata dvarlıa:ına ulaş.m.ıpardır. ıı ~ı an e r. 

ara a .,. J .1 • h b . . . . ile Petard ngLi.ız ar gemısı 

~;r dii;ıma-n dentzaltııını tahrib et-

mi;lerdir. --------
Brdo cıvarrna ç·karılan 
lngiliz ta' rib m~freze

si.ıin akıbeti 
Serbest bırakılan 
Fransız esirleri 

A) _ Dün şimal Berlm, 23 (A.A.) - .Rumi 
Parls, ~3 (Adoİuau Fransız eıMrf I tebliğ: 17 İlkkanunda bir ln&"ili~ 

garın.a .tici tren bırakılan bu esİT. tahrib müfrezesi aldığı vazifeyı 
cebni.ftir. ~ 

01 
aileleri ile bir., lat'bika muvaffak olamadan Bcr

ler Noel. Y ~rı d bal roemle- do civarında bastırılmıt ve yok 
tide geçirmek iJJJel'e er ·ı . . 
kellerine .rltımislercUı- edı mıttır. 

M. Ruzvelt bu akşam 
bir nutuk söyliyecek 
Vaşington, 23 (A.A.) - Be

yaz aaray, Cümhurrei.si Ruzvel
tiıı, Perşembe günü (24 İlkkanun 
aaat 16 • Türkiye saatiJe 23 de) 
Amerikan milletine h;taben No
el m~ebetile radyo ile bir me
saj aeşredeceQ-ini hildirivor. 

Saikasd 
davası 

1 NUTKUN METNİ 
Pavloi ve Kornifof 16 far aene 
aekiz aya: Abdurrahrnan ve Sü. 
leyman da onar şeneye mahkum 

edildiler 

Ankara, 23 (Hususi) - Sui
kasd davasına hugün Ankara ce
za mahkemesinde devanı edil
miştir. Bugünkü celsede suçlular 
müdafaalarını yaptıktan S<Jnra 
karar tefhim ed:ldi: 

Suçlulardan Pavlof ve Korni
lof 16 ~r sen~ sekizer ay hapse, 
Abdurrahmanla Süleyman da o. 
nar aene hapse kabili temyiz ol
mak üzere mahkum edildiler. 

Amerikalılar 
Yeni Ginede 
ilerliyorlar 

Mac Arthur umumi kararga
hı, 23 (A.A.) - Resmi tebliğ: 

Şimal batı kesimi~ Timorcla u. 
çaklarımız Aviz köyü yakınında 
düşman tesislerine taarruz et· 
m4lerdir. 

ş;mal doğu kesimi: Bomba u
ça,klanmız, Yeni Brötanya adası 
sularında or1:a t'lnajda bir düş
man taşıtını tahrib elmişlerdir. 

Kıt'alanmız Yeni Ginede Bu. 
nanın ötesindeki bölgede düşma
nın üınids;:z mukavemetine rağ
men ilerlemeğe devam etmi§ler· 
dir. 

Siman Atrikada 300 
bin kisilik bir 
ordu kuruluyor 

(Baf taralı l iıJci •a)'fada) 
gayretlerimizin İ.ledefidir. Par
ti içinde tenkidler, kontrolJar 
hep hükumetin muvaffakıyeti
ne yardım etmek içindirln. 
Partili, Parti ~çinde, h;çbir ha
ki!cati olduğu gibi görmekten, 
olduğu ııihi söylemekten çekin
miyecektir. Hwrumetin en iyi 
ve en doğru yolda yürümesi 
için elden g~len her gayreti 
gösterecektir. Bir Partinin mem 
leket için faydalı ve yapıcı ol
ması ancak bu suretle müm
kündür. İnkıld.hcı bir Partinin, 
memleketi ilel'letlp, yükseltme 
hamlelerine devam etmesi an
cak bu suretle tahakkuk ettiri
leb "lir. 

Arkadaş.lal", 
Parti i~inde ;.ıtihabın serbest 

ve isabetli «>imasına dikkat edi
yoruz. Vazife sahiplerinin ehliyet 
li olmaları, arkadaılarının itima.. 
dını~ muhabbetini kazaomıı hu. 
lunmaları, parti rnuvaffaluyeti 
içio esaslı noktalardır. Koagre
lerdekl mülihazalar, ortaya ko
mılan di1e&ler, Partinin daha yük 
sek t.efki.latında. hükômet ma. 
kam!arında ehemmiyetle tetkik 
olunuyor. Meselesi ve lhıti.yacı 
çok olan yapıcı yoldaki hir mem 
lekette, hesahsız taıkidl.er ve dL 
)ekler en kı:>fay i~lıerdend.ir. İyi 
ve ameli neticeltt elde etımek 
için teklif sahible~iain mes'uliyet 
ve irnkoo telakkilerlle hareket 
etmeleri lazımdır. Emin olabillr
sicıiz ki salahiyet ve iktidar sa
hblerl, her mülahazayı ve dileP,i 
kıymetlendlnnek için dikkatli. 
dirler. 

Aziz Arka~lar, 

devlete karşı vazifelerini iyi ni
yetle, ciddi oılara.k ifaya çalışma
larını istemek devletin hakkıdır 

«Yürekler imanla doludurlar» 
Arkadaşlar, 

Buraya bir seyahatten geliyo
~~· VatandaşlarımJ her yerde 
ıyı halde gördüm. Umumi olarak 
geniş ve feyizli İstihsal için çalış
malar çok ümid vericidir. Yürek
ler iymanla doludurlar. Zihinler 
sükiınetli, emniyetli, dünya hadi
selerinin teceirleri ne olursa ol· 
sun, onları sarsılmaz bir irade 
ile karş~lamağa hazırdırlar. 

Zelzele felaketleri 
Son günlerimizin en büyük a· 

cm, yeni zelzele feılaketle:rid=r. 
Erzincan sarsmtısından zaten za
rar görmüş olan Niksar ve F.rha
ada, yeni darbelere uğradık. Hü
kiıınet bütün ;rasıtaları ile fela
ket yerindedir. Vatandaşlıırımı
zın a~ılarını paylaşmağa çnh~ı
yoruz. Memleket yıkılan yuvaları 
süratle ayağa kaldırmak için her 
şeyi yapacaktır. Bu söı:lerimle 
derin teessürbrimi söylerken si
zin asil duygl larınızı da ifade 
etmiş oluyorum. 

Hür vatand -.ışlaruı diyarı 
Aziz arkadaşlarım, 
Kongrenize ittirak etmek be

nim için bahtiyarlık oldu. Gör
düın ki burada memleket mese
leleri aalahiyetie ve açık yürekle 
konuşuluyordu. Vatanımız hür 
vatanda~ların diyarı olarak ka
lacaktır. Fedakar bir cem:yetin 
insani ve medeni vasıfları, güzel 
İstanbulumuzun meziyetleridir· 
ler. Size selamiaı"ımı ve s~vgileri-
mi söylerken bütün İstanbullu 
hem~erilerime de sevgilerimi ve 
saygılarımı bildi:rmek istiyorum. 
Sizden Ankaraya selamlar ve .iyi 
intıbaJar götür~ceğim. 

B11 devletin büyük fedakarlıklar 
üzerine kuraidugunu danrna gozQ
müzün önünde tutmalıyız. Dünya. 
oıın ağır hadiseleri içinde bu zihni. 
yete daha ziyade lüzum vardır. 
Milli Mücadelede baba oğulun yan. 
yana saf içinde silahlı bulunduğunu 

Milli Şefin dünkü 
tetkikleri 

Londra, 23 (A.A.) - General gördük. Meınleketin biiyük bir kıs
Giraud ve kunruıy heyeti Afri· mı ifg'al altında olduğu için S«bes.t 
kada 300.000 ki.,iyi sili.h altına mücadele eden bölgeler hem cephe 
almak için gerekli planları bitir- ı muharebeslni yapıyorlar, hem dev
mişlerdir. İcab eden silah ve mü· Jetin bi.itün yüklerini taııyorlardı. 
himmat Birleşik Amerikadan yo- Bu gayretkr de kafi gelmedi. Cep. (Ba, tarafı l inci sa)'lnda) 
la çıkarılmış ve bir kısmı şimdi. heye erkeğini, cephane ta§llllağa ve da ziyaret etrnl§lerciir. 
den gelmiştir. Bu ordu kuvvetle· tarla sürmeğe kadınlarını gönder. Milli Şefimiz, öğleden sorıra saat 
ri arasında hafif ve ağır zırhlt mit olan fakir eve giriyor ve müteva 15,10 da Eminönü Halkevine gel
tümenler, motorize kıt'alar, pi: zi nesi varsa onun da yüzde k_ırkını ! ~1.~erdiT. ~alke.v~ kap.ısında,. ~min 
yade, topçu v~ hava kuvvetlerı alıyorduk. Hep beraber selamete 

1 
anu Halkevı Reuı Ferıdun Dtrxnte. 

bulunacaktır. ve Cümhuriyete vardık; büli.in fe. kin ve Halkevi mensupları tarafıv 

Sıhlıi he1etter zelz!le' 
mmtıkasrnda faa!iye geçti'er 

( Baı taralı 1 iuci sayfadu) 
zelzele mıntakasındaki köy.Jeri 
dolaşmaktadırlar. Yaralılardan 
lüzum görülenler Samsun ve To. 
kad has.tanelerine gönderildir 
gibi hafif olanlar da mahallerin
de tedaV'i altına alınmı,lardır. 
Yiyecek, ar;yecek ve diğer leva
zım dağıtılmasına devam edil· 
mektedir. Sıcak yemek Vl!rilme
s:ne de başlanılmıştır. Tokad va
Iiai, Erbaada bütün tertibata biz
zat nezaret etmekted:r. Halk hü
kiımetin gösterdiği çabuk ve ıef
katli alakadan ve civar vilayetlew 
rin de-rhal imdada k:ışmaların. 
dan çok mütehassist>r. 

Sıhhat Vekili zelzele 
mrnfahastnda 

Ankara, 23 (A.A.) - Sıhhat 
ve İçtimai Muavenet Vekili Dr. 
HulUsf Alata§ bu sabahki trenle 
yer u.raıntısı bölge11ine doğru 
Ankaradan ayrılmıştır. 

Erbaada 4 ev .ağlam kaldı 
Ankara, 23 \ A.A.) - Bugün 

Erbaa hususi ınuhabirimiz Ünal· 
dan aldığımız bir telgrafta arka
daıımız yer sarsıntısı esnasında 
evinin yıkılması neticesi e,i ile 
iki yavrusunun enkaz albnda ka
larak ölmeleri dolayısile tabii .o
larak duyduğu acıya rağmen ha. 
diseye aid haberleri zamanında 
yetİftirmek arzusuna telgraf mu· 
bahel"e!inin k~s:lmesi mani oldu- ' 
ğunu kaydetmekte ve şu tafsila
tı vermektedir: 

Yer sarsıntısı bölgemizde 1939 
yılınk:ne nazaran daha çok şid
detli ve daha çok tahribkar ol. 
mu,tur. 

Erbaada sağlam olarak dört 
bina kalmıştır. Binaların yıkılışı 
ile birlikte çıkan yangınlar hü
kiınıetin v.a.ktinde İcab eden ted
brleri alnı.ası nt!tİcesinde Sam.sun 
ve Tokaddan yetiştirilen ıi.tfaiye 
ve yaırdı.mcı ekipleri tarafın.dan 

dakirlıklar ödeo.mİ.§ olldu. Size dün- dao kartılaııan İnönü Vilayet Parti 
den de misal söyliyeceğim. Biliyor- koogresi.n.in yapıldığı salona geçmiı 
aun02 ki hükUınet çiftçilerden yeni ler ve kongTe del~elerl tarafından 
mahsulde yüzde yirmi bey aldı. ayakta alkıtlıarla büyük tezahürat 
Dolatııken bazı köyler gördüm. Va içinde seliımlas:ıımışlardır, Bu sıra. 
tand&Jların kendilerine yetmiyecek da icıongre riyaset makamını işgal 
mahsullerini göstrerek yüzde yirmi eJmekte olmı Refik Ahmed Seven. 
betleri nasıl vereceklerini soruyM. gll: 
lardı. Ben. !lk ~c~ devi~in tal~bl «- Kongreınlz en terelli günü-
yerine ııetirilmesını . tavsıye eltlfn: nü ıyor bi.zl bu:ı:urlarile taltif 
« Vatanda§tarın ihhyacı ve derdı yaş . : efiml c·· h 1 · · 
h Ik h"kA ...,.. • .• •. . ... ded" eden Mılh Ş z, um urre sırnız 

a u um.,.ıınm go:zu onun ır. j Büy' ük İnö . ., .. üks k h f · a 
V uifeslni ifa eden vatanda, darlık.. nu. nu YA e eye ırıu n. 
ta ve çareAzlikte bıTalı:ılına.n de.. mına t;azlm ı~e seliın!ayara~ m~~
dlm. İşte o te'kliıler böyle takib o- ye devam edry'~"?!•· dem19, maza. 
lundu ve olunmaktadır. Bütün m~m ı kerelere glçllmı§ttr. 
lckette de hiçbir telaşlı vaziyete dü Kongre müzakerelerini büyük bir 
şii1m~slzin ber.kesin ihtiyacı temin alika ile taklıb ve raporun reye ko. 
edilmektedir. nulmasına ellerini kaldırmak sure. 

Fedakarlıklar tile ~Irak buyma:ı Milli Şlfimiz bir 
Görüyorswıuz ki devletin seli- müddet deJegeleri-n ve bina öıııün~ 

meli fcab ettiği vakit büyük fe- biriken halkın co~kun tezahürleri 
dakirlıklar zarur;dir. Bu va:ıife- arasında Halkevinden ayrılınışlar
ler sırasına göre, şu veya bu böl- dır. 
geye, şu veya bu meslek veya Mil1i Şefimfa Ern.inönü Halkevln
san'at sahibine teveccüh edecek- den ayrıldıktan 3onra Haydarpaşa
tir. Bugün çiftçiye, yarın tüccara ya geçmlıJ« ve ~~m saatl 7,30 a 
veya esnafa fazla külfet yüklene- doğru hususi tTcnh Ankaraya hare. 
bilir. Vatandaş devletin tıtleble· ket bl\YUtmıU§la.!'dır. Reisi~-iimhuru.. 
rini iyi yürekle ve iyi niyetle kar- muz Haydarpaşa garındıı Vali ve 
şılamalıdır. Bu vatanda herke~ Belediye Rebi Dok•ı:>~ LUtfi Kırdar, 
,im.diye kadar em.niyet ve huzur komuta.n~ar, Pa.-ti V~18vet .. fd~rt" he. 
içinde kazanmış, yaşamu~tıl". Bun yetJ R~ısı Suad Hav~ı Ürguplu, Em
dan aonra da, d3.ima da, herk-es niyet Müdürü Haluk Nihad Pepeyi 
cümb'uriyet kanunlarının hima· Vilayl'!l Parti ve B0 lediye e&Anı 
ves=nde ve emniyet içind~ çalışıp tarafından hararetle uğurlamnış1ar. 
kazanacaktı?'. Her vatandaşın dır. 

, .. l'.-ı .. 131111!m .................. m .. BEmrtır• 

Yarınki Cuma 
ŞARK'da günü akşamı 

Yeni hir dehanın eseri: 

SON iCAT - EMSALSiZ BiR iHTiRA - HARiKULADE IC lI 
• 

AL TIN ŞE 
Balıkçının kartsı 

film.inir:ı bq yıldızı 
BaJtanbaf.a hakiki ve 

KRiSTiNA SOOERBAUM 
tabii renkli, dillerde dolaşacak sinema tek.. 
niğlnio son harikası. 

ıüratle söndürüJmüıtiir. ,.••ı•••••••••••••••••••••••l••• 



4 Sayt. 

Askeri 
vaziret 

Varlık 
vergisi 

(Bil§ taralı 1 inci •aylada) (llflf tm"tıfı 1 inci •ay/ada) 
ki .Mılıae.n Miy6k pi,y&dıe ve ~rlıdı ~ htıob kommaıfna devam 
ki~

1

elerile'" mimtm bir bava bv ~. 
edl. 

'Wlie yeni bir taarnuıa aoçnıİf ol ~ .. her nuılaa verıi 
tlufana dair olmak iiscıre Lobdra. Jaeclilmly9* unutubnUf olanla 
elan TeriWii'lnl l>undaıı enıelki >'6- ~it.bit etmek üzere 
zunıllCI. bilıdirmiı olduiumu 19 a'fir* c~ konıi,yon mesai 
taı-ldi W.eır teeyyüd etmi§ ve bu ~I ay içinde bitirecektir. 

tar. 
rın 

fa-
,mı 

~I SoVJ« t~~· A bv yaz~ı ~u vawı tarbıoda isim yanlıılığı 
tlttımız 22 Blt'mcikanun gunuoe bilJnd,ın ıiirül k tek tük h t 

ka.. 
alar ~ esaıNt fnıkitaflarda. göstenniı- da alikadaTlar:C düzeltilecekti;, 

• ETYelce tahtı tuarruiwada o 
Alınanlar da Sovyetlerın bu yeAİ bir PY"lm.enblü bilahare aatt 

laa 
ığı 

Jık 
ar. 

~~· udc~amıflar ve 21 halde kendisine yaalıılrkla var 
Btrindkila1111 ıtaribti n!9ılllİ tebliile- v.etıPi lı.onaıtm., ot..,Jar v 
rlacle: «~ Doe'da giinlenlenberi aa IMı .,Mlerin clefterdarlıia ya 
en ~1 taNı: kJt'aJ.rile laücum akları miiraeaat ü~ tetkikler 
eden.~ lııu Ç4!vredeki miittl )'9Pllaırak yanlıflar d.ibellilec~ 
lir mücWaa cephıesl.de çok Miyilr . · 

pa. 

. . 

ı . 

SON POSTA 

l BulmacamlZ : 4 (18) J Geyve Asliye Hukuk Ma 
Banlardan 30 ıane•ini h'lllaJeult kemesindan; Esas - 355 
6ir arada yollıyan okuyucuları. ~ ormao .ıa..· ı tanı.r dan 

b-

m~dan 8() kifiye hotlanna venin M .. ı...r. .. ı-. • ..,. ead v .. -~.:. "el L h J' l • _...._.,,,...,-. M • ._il oj' 
' ' ece" e ıye er oereceğcL j ı&l'Uldau İlyaş otııı 31)2 doiumLu 1sma.ı 

Gq. 

uJ. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 I ve İslanbul Sirkeci AiJanak hanmıta 
• ı ~ bil& :va.nmda mübendis -.- ı ıu &ulak ateyhıeruıc açılan ~la.cak 

_ _ •asııun lcra tıhna.n 114.11k dılru.şma. 

1 

Silk-
da-

ve 
llWh~: 

ika Mücfdıetı.ff>yihleırdea Şükrü Ktıla.ğı,n 
m~ıu ~ul olması Wısebile !ren dıisıi. 
n.e ifa~n iıeblipt yaptlmasına ka.rar 
rhnı.iş olmakla. <luru$1nanın mnall1k 
lund11i!'u 9/1/943 &'ilnÜndf!' mublıkt>m 
ıelmt!'difl ~ya. itaırı.uni b ir d~ rıı c-önl:li 
ınedtti tabllrde haMın<la giıva.b lı:a 

iCtl2hu oıımaca.tı tebllt ma'k.amına kaim 

ve. 
bu. 
eve 

ıet'. 

ran 

Sel<Un u.i.ı. .ial'r... elmalı: tbıere llln .:>!ur.ur. (2505) 

! : ~)~dt (8}. Kartal tapu sicil muhafı 
3 - Kör (3), Oya. t!ı). iından: 

:ı:lı-

iz. 

BfrincikBnun 24 

HAVALARDA 
50,000 
KİLOMETRE 

SEYAHAT NOTLARI 
Yazan: Abmet Emin YALM. N 

Bu 9'c meraklı v-e eğienceli seyahat notlarının üçüncü 
forması bugün çıkmıftır, Mevcudu kahn.1yan ilk ild forma 
yeniden buıhnıt ve tevzi edi~. tik rormaları alama
yanılar veya eksik fol"ınuı (>laAlar bugiin üçünü birden 
tedarik edebilirler. 

f1orunaların netrloe gün qtrı devam edllecektit-. 

kayıplar pahasına L • ed~- PiycgaJa alıı•ler r g ... açma. • 
1 

• ak' .__ . 
ia mı:rvaffa olabl~lr. Ahnan Vuılıc "1'8'15 °111 .. ~ı l>'YM 

4 - &lıllılen bellt:-1 Paha. 1r~..1.... -".-11 Ka.ltllll~ SC>ta.ntııl.. ~Dıde Cev: 
( ' _..., .,...,.." ler ~evJ.<ünde kai ~ .. :: & 

2), File (2), ~ ..Yeni ~rim. (3). ı , . • D b "":'nu.ın mikd.ınn •il••••••••••••••••••••••••••• 
1 

-a.. 
de-tünıenı.i bir çevrilme tcbllkeaini /da mmı>et net~celer.. vermekte 

lcal'fıla.nıak için daha ceride htzw- vam etmektedir. Dun de yazd 
laııan me-nllere met<Kllu bir ...-et- mız aibi loptıan fiatlarda görü 
te çekilnılfltt ve bu suretle Sovyet yÜ:zıde ~5.30 arasındaki dii}ü.k 
muvaffakıyeıtınin 1'61iılemesine ma- dolayıaile Aoadotudan ıehriın 
hal bırHımamışlanlır.n cüırnleleı-lle mal almak iiure tüccar ekını ba 
Lu çen-eyi müdafaa ec:len biiyük larnlftır. Anadotulu tacirler bilh 
ın.İ:lı:taı'd&ki luwvetleniıln cm çekil .. mani&tm.a w mensucat talep 

ığı. 
J.en 
lük 
ize 
§-

as.. 
et· 

m"~ zorunda lıaldtğıaı itiraf eyle. mıelııtedirler. 
mitlerdir. Dün piyasada 150 bin lira lık 

tıl 
ın-

Don m6rinia Bocotar ile Voro- m.-alfa11m'a eıyası ve kumq sa 
nez arastoclakl kııınuna ve hllhas.. ı ınlfltr. Yalnız pehrüniz tüccarlar 
sa VOl"-Oftıel& köpriib&fl mıntakasıı-.a d&'ll l>Htlarının faturasız mal y 
kartı ~dleır ck.!>a reçaı Tem- mllllc ~ri ticaret müdürlüğü.. 

t. 
w•o 

muz ayıadanberi r•i V oronezin ne 1h1>.ı- edilmittlr, 
ge-Doa ueb:ıirııiu prbhte dü,ecı },üyük Faturasız mal satan tacirf.er 

PM'ÇUtıun Alman l{urfttl1ri tara. rdc kaçakçılk biirosu ve gftekse 
fındao ifgal edildiği tarHıten itiba- caMıt miid''lirlüjii tarafından tiddet 

ti.. 
le 

r~ aylarca devam edaı tiddetli ta loecz.İy~ eclilecek'tlr. 
awıızlar icra etımlılet', fakat bu Develide 
lı:öprü b.8.}1 ~•t,nı ele reçire. Develi, 23 (HusU&i) _Kazam 
mende:-ı ~ .~aki Alman batla- zıo blJlal&uk eden varlr'k verg 
rınd., hiçlbirinı de yaramamıılar. 90100 llrachr. Bunun yfuıde ell 

ı-

isi 

dı. Almanlar da bh- ta!'llftan bu a- tahııil eclil-:.~=-. 
rUllE 5~ taiırrwtlarlnl püskürtür. .auu.r-
ken bir t.aftan da bu sabadeki Orduda 

jgi 

mevzil~in• ~lyetli bir suret.. Onlu, 23 (A.A.) - Varlık ve 
te talcviye ft tanin eddtilmek im.. li51 lbtderi dün vi\iyetKı her tar 
kan ve ftl"Sllllıııı balmuılardı. Buna fıoda 11'rı edihniftir. Bu listeler 
rağmen Sovydlerin bu clefaki mu.. &&'ever~ tutarı 250.750 lirası m 
vaffaklyetlerlaaı kıt mevsiminin kez b.ıııuıına a•d olmak üz.e 

r-
a. 
e 

et' 

re 
kendilerine ba.hfeylemekte olduğu 424.000 liradır. 

BurdurJa hususi muharebe kahi:iyetile birlik
te .birçok de-e ve nehirlerin d.on. 
m'-" olmak yüründen kolaylıkJa ge- .. Bu~~ur, 2~ . ( A.A.) -. Dün bü. 
çilebl:'ır bir hale gelmiı ve ayrıca tün vilayet 1Çinc;le neııredıletı varl 
Almanlarla müttefiklerinin Don • vel'1'İ9i listelerine gôre vilayetim i 
V olga sahacı.ile büyük Don kavisin_ düıen vergi tut.arı 172.409 lira 

.. 
ık 

:ı:e 

yı 

d1clQ muharebeler (çin aldıkları kuv .. buhnald.adır. 
vetlerle burasını dahi zaylf bir du-
ruma a:..ifiirmüt olduklarının Sov- • 

y~ hiııeedilmif olmuından ileri Tı·caret ve lktısad 
geldifi kuvvetle tahmin oluoabilir. 

So:et:cl~!ı~~: taa~:u~; Vekilleri lzmirden 
ınenlminm hulülua.denberi yaptır. 

mtt olduju. üçüncü l>ayük taarruz- ay r ı I d ı I a r 
dur ~ ba tMmızaa icrasına, dana 
m«iı:'fn m~a 'ft Kallnia - İz.ınir, 23 (Hususi) - f~tıu 
Ri;n-WeUki lultt. l'oropez sahasın Vek!H Sırrı Day fehrimi:aden So
ıhı\I ikinci 'IRi,;ık Sovyet taarınızu.. maya gitmİfı.ir. Orada verımı 
nwı ti:!dede clfl..-n eylediği bir sı. arthrılmaaını tetkik edecektir. 
w:.da .,.-ı lı:unederie btıf1aımtf o1. Ticaret Vekili Behçet Uz d 

d 

n 

a 
m•t Snıvyetlshı bilhassa"'' taarruz A--"- h --'- · • •~ ı._ı_ --1..._ lan h l kl naa.raya an:>lf.et etmı§br. Ha 
.ııKn a:ıaı;lmı.---ı o azır ı arı. k-~ _ _.__ l b -

-!..lu.!-J .. __ .ı .... ed' re ~n evve eyanatta bu 
-

nt'ft ~0"P'3"" gMılennıeK1 ır. Junaralk clenıi•,.,; .. ki: -
~ bu İİçÜncÜ büyük tur• .. .. ~ • . 

ıuıdarıoa Blriıncikiınunun 16 sında d - ~ütün pakıya.sası bl u .~Y 1çın 
a......ı- _,_ 20 B' • ~'-"- d e açuınayac tır, açı ıı uç haft 

-
a ..,..,.._ .... ı~ ..-e D'blc-.-ıun a 

1 
L .. rt D L sormaya J,waıkılmıştır. >ı 

}Wt uet cmı llOftra o a oa ne"'" 
rinln batı ciltetinde 75..120 K. Hk 
blc- ilerleme kaydederek müteaddid 
te1Jir ve kaıaabaları geri a.lmı,lar 
ve bu lll'ada Bog'ı>fU ve Kantami.. 

Parti vilayet kongresi ikinci 
toplantısını yaptı 

Nnka fdıirlerin• u yenide ellerine (B ı ı · · F • · 1 __ _.._ H ~A R yt . ••- Of tara r cncı •ay ada) 
~I! Cll'Qft", ....... o eMn lUUI& k .... - "t k b d 1 1 
kıova rmub.birinin 21 tarihli bir tel. .:-...... aınn mu ea. 1 e -ege er 
-J .. V R tof cl.e- eo:a alara:k muhtelıf mevzular et . 

-

5 - Gunır, k.i.Mr (6). iBlr mahtil.k .dı.1ılı:ı ve :&nafları .üı.r.ıtı.tya.n ve H 
2). Mehmet ve yol ve ç.Jıtn. ile ma.bdı 

aiıı 

( ud 
6 - Ha.l'Cıa:ıı:m bir &'iinii (() Gö.ıııtc h.-ıı: yeri tıaırih aıt.ikı~ H~ı Sa.Jiıh Og 

Dlıdası (2), ' nne .m.aıı ve . Bdtiz'".in iizerlerinde lken b 
. İs-

7 - Vaırımun covdt'SI (5) . 
8 - Tlen;ıi bir i'enk (3), ~:Wann 

boNlğvıJdaiıS dlezn!qo (5) . 

9 - Oı1ta. (3), Değer, paJıa. (~}. 
l'"ı: ... r d r> .. 

1 - Atatürkün ilk mferler\nden birine 
sıabııe olan Y'-' . / 8) • 
' 

2 - Bir isim (5J, Bi'r renk (3). 

3 - Sopa. (3), Nefe.r •.5). 

4 - İJlıc'lfbce tarafuıdaın (2), Feryaı<I 
mıı.sr (4). 

5 - En cerUm ;:elen (8). 

un. 
a.t.ile 
al'e 

·ııe 

.alı 

ve 
eti. 

ir'ln 
in"ın 

bu.. 
bu 
leııi 

ve 

6 - ~ (3), BOl'l! ni.ıhsı 
Ala.mıa. (2). 

laırdan Isma.it'in ~ıJ Urih ltde ver 
verasetiıım Qfııllaırı Şevki ve .Me:.hın 

ve 1\-lehmedin de 1330 tarihinde ölmesı. 
vel'llSet"ı:Mn kanııı l\Iecbıuıe, kaı M 
mure ve oğuıla.ı'ı lUabmut Hüseyin'e 
Ş~lııi:ıı.Jn de 1333 da. vefa,Ule veıras 
n'ln otuııan Ali ve llas:ı.n'a ve Bek 
d,e 1334 tarih'ıı<le vcf!ltl~ vcrase 
kardeşi bına.:ı va.:rqlerlne münhasır 
lımıluku idlıfia. djilmekte oldıniımıdln 
ı:a.y.ri moolııut iizerindf' Bekir ı-ar~ 
bu!lunara.k veya d ter bir .suretle bak 
a.JAlı:ıa iddLL<;JDda baluna.nt.ır v-lırs:ı. 1 

(2) , Ba- N k 
515 

o. lıu a.nım şümulü.ne giren yerleııd ıeın 

7 - Bir nıeTi bıçaJr m. Yit~.eı:- <3) . ' ohna.sı iUba.ıiJe mezkür kanun:ı. ı 
8 - MıttıeııJil (6l, Tenrl b!ır emir .(2) . mua.tnele 'ya~l.ı.ea.ğında.n \13.n t&T1tiln 

öre 

-
rutf 9 _ Tao'ana (7). den i'lba1'ell 15 trön :ıa.rfın-:Ia Qısır 

wsılcalarile biznıt veyıı. k-all11ni müın 

s'ıım v~le da.iromize ve yah-ııt 15 
.rfrmi fa.hkikaıf. f,çln m'lh'\llİne gldıec 

memu.Ta mti"ra.ea.a.tı:ı.-rı ilan olunur, 

ls.t.a.nbul Belediyesi 
Şehir Tiyatroları 

B11 ak'!lm ıoaat 20,31 cJa 

BOYOK İHTİLAL 
Yuan: Roım.aln Rolland -

KO.l\UDİ IilS~ll 

Bu akşam !laat ::ııt .30 ~ 

YE KÜRKÜM YE 
Yaza.n: Robi!'rt Neuner 

Omnarlesl ve rı.zl.r ıiinl~rl 
15,30 da. nı.a.tine 

s. 
el 

ek 

ZAYİ - İsta.nıbal Mmtaka Llman R e. 
islit.iınden aldıiun 35 nımı.a.ra.h b..yfa 
tezkeremi za.yi ot' lm. 

Ye-nrı>i.ni aı&ğımdan esklslnln hfilmı Ü 
yoktur. 

yü İntıbolu Ya.ytepe kö 
Ahmet Cl\-alı oiln 

······-·········································· ... s ... ., P"<:fo matbaası: 

Ntşriyaıt Mildiirii: M. Sami Kam.ye 
SAHİBİ: A. Ekrem UŞAKLIGİL 

1 

Kadıköy Vakıflar Direktörliiğü ilanları 

A.ııadoımıı.n 

Suadiy.e 

Paş~e 

tiSküGar 

• 

Jt 

Merdi:re1*:öy 
Mftıctivenkö1' 

K.a.ıılal 

• 
• 
• 
D 

paz.v lm.ylit ~le 

ZüMüıı~ Ömer eten. 

d.i. 9.ıtma.a 
Gölaiu 

SuaJlye 

~:.öy » 
B.a.yret.tinpa.vu.ş Hamam 
H&cı Hesna Ba.tlaribaşı 

ha.tun 
All.unbade Xa.rtaıh 

Sııltan çlfl.Jiii Köyötrii 
Başıbüyük B3Şlbiiyük 

Cad. 
Zübıt.ü.ı>aşa. Taht:ı. köprii 

» Ilaida.t c:w'.Gesıf 

Sahra.yııeedid İspirağ'a 
Sa-hr:ıy ıaedid İspir:t(a. 

Samauıllra. Suı lanıey li& 

• 
• 
• 
• 
J' 

• 
• 
• 
» 

?lı"o. su Cinsi 

i'.$eıe 

117 Ev 
51 Bina 

2t/19 DüJı?.lııi.nı 

6 Ev 
6 Ev 

Aylık kiNBJı 

L. K. 

3 00 

' 00 
6 00 
5 00 
3 00 
6 00 

Ta.rıa . - ı 6 011 Senel!I" 
il D 

• 
35 00 • 
(9 00 • 

Mera. ve araızl liO 00 
Dillııki.n 2 00 
Kahve 7 00 

53 
u 

3 Dönüm Wla 3 00 Seneli ğt 
10 .• 

50 Dönüm ıa.rıa. 

50 Döıı.ünı ı.a.r ı a 
70 No. a.Jıır 

İki odla ve sa.nıa.nıık 
6 ıuled ahJl' 
Sama.nliık 

Me9'.feo 

74 A ahır 
73 B ahD' 

10 00 

50 00 
50 00 
24 00 
45 00 
84 00 
18 00 
20 00 
29 00 
20 01) 

» 
J) 

» 

• 
I> 

• 
J) 

1) 

; ... - ...... . : ·n~. : . . ·. . ; , . . . . .· .. · ·.- .>-.·· ... 
l\İilletler, · devletler,;' diiıler, .- · ihtira~ar . tarihile ·;:inkılap '" tari-
İ{iinirl; · s'a~iıki ~e gfüellikc: çarelerini, .ziraat ~c ; tiÇii~et~·· :~it 
bir , Ç6k faydalı ' '.yazııa·rı: . tre.İi . ~e-·d~niz : .. yol~ultiklarıni; meml~_. 
~~:ti}1\i~-~-·~~~ .· !>,,f._ ~Ç~K ,l~!lg_ileti;.~ ~!!llı ··: ~~;~}~~-im ~h~~i~e.iii!t 
}~8iıı ;~ ~~ğ~ş~e~··,. · . !i.~ ~~~tı.~~·~-~Y(i:~~;yra~ ~v,t; . ~a":cHJler1.~,~~; vak~.t 
li&atlerı/-takvıme 'daır ' her;;turlu :yazıları dogru olarak{go!\tCrcn :. 

;_~~-;-~~·.-:t:CJ::,. .. ;. < ~·<~ '.!' ~·~·'.!·.·\: < ·\;; · · .·.:~·-'.,.~ . :::.·: .: :-~f:s· .. ~ -·,'.-
/.o:+, '.ı:,.>: . . '. Muhtlrah-Harrtah~:,.ıi:.."~L·C:-.:· .. 
··ı; ........... · __ ,. • ..... ·.;•. ' . i, ·• ' .... , ·. ··~ 

~1~~:~:(~H A:VAT<··T·A t<·vi Ml' ··~·~~. 
~' ' ' .. _,,.r -· .. _· . . . . - . . ,• . : . ~ :~ ·, • . :: . . . . . . :",, ·.· ~ 
;fı~72 'dt•\·lctin rettkli bandıralarını; ? · renkli G:harhavı. ga-" 
, ·c(''-mü ... ı<emın·eı · lii.r muhtıra defterini, , 3zo ~ahif~-:f~ri'· hizumlıı 
.(~~~.ıJ~.!~~ havidir. ·raklitlcrini · aım,am~k i.çi~·:. :-»·; . ,:r· · '· · . 
J::ı~_r .. ~:.. .. Hayat· T~~V.io:'i.t"··.>:'~>,~ ·

4
·:·· 

ad .. ~·~·a~ dikk8t - etnıe-lidir ... . . :. " . ~· ~·. ~~ -'·~~;-~(. ! .. ~~~ .. ;: \ .•.•• ·., 

jie~kcii: · İstanbul l\'h~rif Ki;riı1h.apcs.idi~. :.}<f. -J//:ı,t.·~· - ~ . . ' . . . : 

lstanbul sıhhi müesseseler arttırma ve 
eksiltme komisyonundan: 

Baklılııöy emnı.zı a' liye ve asa.bilye ha~ 3348 ııra 93 bHıış keşif 
bedeıo pavyon lıa.mirı aç.ı- ekstJ:m~ye konulmtl$tur. 

1 - Fhillıme 30.12.9t2 Ça;rıjamba. günü sa.ı.t ıs de Cağaloğlunda. Srb~ ve 
Çıtimai Muavenet. Müdürıiiğü bi1135ında ıtoplaınan kıomisıyo.ı .. da yapııaca.ıı::tır. t 

2 - Keşif bedeli 33i8 lira 93 kuruştııır. 

3 - Mul'akaıt temlna.tl 251 Iiıro. 17 lı:uruştm-. 

4 - Mukavele, eksiltme, bayı:nıdırlıdt işleri ıe-nel bm;usi ~e fenni şuıf.name. 
1 eri !ııeşlf hülisıasile buna mü!efeni cli"er 'eVra'lu istekliler çalışma. günlerlnıle 

misyonda görebi ilrler. lro 

5 - isteklilerin en a:ı bir ta.a.lıhiidde 2000 lira ldk bu işe bP.nzer iş ya.pt;rğına. 
ilr fda:relerin.den alını'> olduğu vest:ı.ıa.la.ra. istinaden İsfı.ın.bnl vlfiyeıtine mü. ı:ta; 

raıe a.aıtıaı eln!i'l!me t.-ırihindm ta.UI günleri hariç 3 cün evvi!I a.lınmış ehliyet ve 
942 yılına a.id Uca.ret oda.sı veS'l\ıasile bu .işe ye~ mırvü.ka.t temlnıa,t., ma.k.. 
w: VJ0Ya. banka mektublle blr11k1e belli gilnj,e komisyona müracaa.tıa.n. (2312) 

l 
b 

Bolvadin Belediye Reisliğinden: 

• 
Nafia. Vak.5.letl.noe musa.d.dıak proje mucfl>ince 2.l.685 Um. bedeli keşifli Bolva.. 
kıa&abaBma aıınalldk normal ~tıi 100, daimi w a.z;ı.mi t.lloatl 1%0, geçiot 

a.mi tairatl 140 be)'&'ir lı!tJvv~:Pe bir loliıomobil ve dinamo, teni tabı.osu ıız:t. 

tuıma ve eksiloflme k.a.nunnnun 2 inci maddesi muelbince l:a.ı.>a.h sarı usıtllle 

eksiıılımeye korı.ıtımuştur. 

az 

94.3 
1 - Eksil:ıtn.e muıideti 25.12.94Z ~hbıden itibaren ZO g.undıö.r. İb?.le 14.I • 
Peıışembe &'ÜRÜ saa.t H de BolvaLDnde belecfiye encüm~lnde ya.pıluaktır. 
- Eksiltmeye ıire.cekler şera.lti kıa.n.uniyeyl ha.iz ol<kıklM"Inı vesaiki ""'· 
~ He iSbaıta. mecburdurlar. 

2 

nıiJ 

3 - Talibltthı lha.le ıriiDü ve ihale sa.aıtiınden bir saat ~eline bular tekili. 
le . rıiııııl ve % 7,5 teminatı. uıuvaıkkaıtelerini ve teklif meldubıa.rını encümene 
eıımJş oımaıan ıazımdlT. v 

4 

~ 

- E'lıektrQc proj~inl ve şartnameyi c-öıımek ve fazla ma.lfıma.t almak tstı. 
ıer belec!Pye reısllğlne miira.caıa.t edebniJ:ıler. 

Tallblerin fenni ;a.rtna.me ~ projelerini belediyelJıen on llra. bedel mub .. 
bi. ünde aıa.blleoek.leri itan olunur (2520) 

TURKİYE iS BANKASJ 
Küçük Cari Hesaplar 

IP~~-1'?."e r.__a_;xıe-züh-t oba. 1__ rafmcla hitabelerde bulunm~ 
~uzu U2lel'ınoe ın m ır -v. 1 _ _. B d ka E · t 
• ..ı... l Mas.ov hri:nl 4-0 K anıır. u ara • avu t m•n "'] 
~-~~- L- d 

0 
• ıe 1 n '- • · Durusoy milli birlik mevzuu et 

,... .... ~ DU dllı.rfO UlllP "ean\Jf· 
ler ve bu kavtai• da tehdlde bat- ra!•~a heyecanlı bir hitabe İrad 

1 
-

• 
• 
• 
• 
• 
D 

• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
J) 

Fll'JJ1 v.e iki oda. 48 00 
5 dönüm tarıa. ve ov 3() 00 
70 B iki oda. bf.r <llıll' 36 {)0 

• 
• 
» 

• 
J) 

1 943 İKRAMiYE PLANI 
-lanuılarclh'. Bu beş eün zarfında ~ıt ve. ~iLI~ Şefin emrinde bü 

Sovy«ler Ahnanlardan ayrıca ~ ~arlihlerın feragatle nefale 
13.,500 esir ile 89 top, 1320 mub- rını}eda~a ~a~u· olduklarını te 

-. 
tellf top, 1969 mitralyöz ve birçok baruz ettirmıttır •.. 
cliier hub malzemeıri alm ıtlar 'ff Bundan .on.ra. &oz alan profe-
it'inan etmlylerdi!'. sör Fahrettin Kct"im Gökay sağ -

Millerovo, Rostofun 200 K. ti- l~ ve. sosyal mevzulara temasla 
malinde olduiu ılbi Worofilov. mılletm. .bede?~ ve ~uh.aı_ı ıa~ 
grad' ıın da 80 tintal doğusunda.. lam yetıfttles!nı t'!mı? ıçın bır 
dır. Bu sebebh, pyed Alman baı- program hazırlamak üzere Parti 
lııoınutanlığı bu üç\:ncii Sovyet kıt Genel Merkezinde bir sosyal a 
taamızuoun çok tehlikeli bir istika- raıtırm.a lk.onıitesi ihdasını tekli 
met taklb etmekte olan seyrini ön- ebniftjr. Fahreu:n Kerim evlen 
leyip urduramazsa Staliıngrad • bü. me, çocUk doğumu, gayri metru 
yük Don ka:vlsi mıntakasile Kaf. çocuklar için kreşler açıiına-s 
kaslar satı-ındaki Alınan ve müt- mevzuları üzerinde durmuş ve 
tdlk kunederlmn hem askeri du- bilhaaH köye zehir ve İçki g:r
rum, hem de iate ve ikmal bakı. rnesine mani olacak tedbirlerin 

-
. 
-
f 

-
ı 

ıulndan ne kadM' büyük güçlükler. almmasmı ia.temittir. 
)e kar,ılq.aceıkları harita.ya buit bir Faıhrettin K~imden sonra söz 
gi)z atmakla anlqılır. Ancak, AL alan profesör Sadi Irmak genç
man batkıomutanlığının bu ağır du- liiin yeti~tirilınes: mevzuuna te. 
rum.un tahaddi.isim.e meydlıl't bırak. mu.la bugünkü durumu ilıni bir 
mııyaıcağı ve bunun için bu yeni göriitte incelemiş ve gençle rin 
Sovyet taaırnmmu da durdurablle. iyi bir .şelrıiJ.de yeti,tirilmeleri için 
es çare ve vuıtalara malik ı0ldu. alınma.aı İcab lbden tedbirler üze
iu zaınnecfihnehterllr. Bu :zannın ne rinde durmuıttur. 
dereeeye b.da.r doğru olduğunu da B1Slu müteakıb bugiin topla
lnr lci ~ bW intizar bize ıöa.- nılmak ü:zere kon~reye nihayet 

K.. D. v.nlmiİtir. 

"& 

• 
Yu1aLnıb. chı.s ve mlkda.rl:ırı yazıh ,-erler 31.5.944 yıh 90nuna kadar ~a 
• 

'70 C. A ahD' üst kısnıı 48 00 
'70 L ahır 20 00 

ve ıtıme'k üzere arttırmaıa.n "I &'Ün uzatıı1mt,tır. İhaleleri 24. \2.9<t2 Pe.-şcmbe 

C'Ü'DÖ saat H etedir. trteklllerin Kadıköy V&kı.flar MÜ.iürlili'ö A\1a~t lı:a.lt'lmme 
.. 

miiracaı:Wtlanı. ( 2509) 

Nafia Vekaletinden: 
Kaıradıeniz Erel°llai l~mm INJll o1mıacaıt ~ JIMWkiinde y&pllm.aat 

l1Cıl'dılli ıııonda.J iti kı.ıpafı sal'f muliıe ek.sM.tme~ kounlmuş(.u.r. • 
1 - Elı:9tltme 29/12/942 Uhlıı.e iesad'üf dJıeııı Sah .-ün.il aa.a.t 16 da. Ve. 

üleiiimlz Gemiryoııar hupat 6aiıreslndeıki ekslltıme Jı:omlsyonı.ında yap1lacBık. 
A 

~ 

2 - Bu İilD to.bmln edilen bedeli on bin lira ve mınaıkka.t teminatı yedi 
yüz eııı lhad.U'. • 

3 - Muiı:.ı.'fele ııro;esı. ekı:iilıtme ıpri.ooımesi, sonda.j fenni ş.a.l'tnıamesi, ba-. 
yındırllk işreri ,ııenel t:ı.rt.na.m.esi ve sondaj planmda.n tniirekkeb ila.n eıtsllfıme 
vrakı cfJemiryo!ıan in$aat. cbiresinden pu-asız ted.a;ı-ik olımahiliı'. El 

t - Bu işe ginnek Wlyenle.: ma.11 Ve fenni kudreti.erini gösterir veslkıa.la.. 
rmın bİl'lel' lst.ıda.ya. ba{l ıy:u-ak ve bu ist:idahnnı clıısflManen.lıı Y'3ıllllaca...~ irÜD.. 

dıettl en a.z ii(l ırün evvel Veü.teUmize tevdi edere:r bu iş lcin ehliyet vesikası 
lstıeyecekler ve bu ehliyet vesiklllSlnı teklif zarfia.nna k.oyac.ıklıı.rdır. (.Eksüt.me 

ihiıl;lon en a.z iıç gün evvel yaprlnıa.DU:'I olan müra.caaıtıla.r mır.an dikka.1.e t.aır 

al mma.z.) 

ft 

5 - Eksiltmeye gırınek isti.yenlel'ln teklif ı:arfla.nnı 2490 numaralı kaaıo.nun 
fl'ıwittme şarlnaımr-.5inln tal'Ua.t1 dD.lreslıulıe h:lZ?l'ltyara:ıc cksHtınenlıı :va.ıuıa. 

C3 

lh:ı 

tı ~ bir sa.ıı.t ..vvellne bdar demiryollaııı hışaat a.rtıhrnı.a, elc:ılltme w 
le koml"IYomı ~ütltla 11.0ı1D31mlı ~ muka.bltiJMle tc.ıılm et.mit ol • 

ma.tan IA'Pmdn'. (330'1) 

K EŞİDELER: 1 Şubat, 3 Mayıs, 2 Ağustos, 
1 İkinciteşrin tarihlerinde yapılır • 

~1943 iKRAMiYELERi 
t adet 1999 Liralık = 1999.- Ura 
ı )) 999 » 
t )) 888 » 
1 )) 777 )) 
1 )) 666 )) 
ı J) 555 ,. 
1 » 444 ,, 
2 )) 333 » 

10 » 222 » 
30 
60 

250 
334 

» 
)) 

)) 

)) 

99 
44 
22 
11 

» 

• 
• 
» 

= 999.- », 
888.- 111 --

= 
777.-
666.
SSS.-
444.-
666.

= 2220.-
--

2640.-
2640.

= 5500.-
= 3674.-
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» 
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,, 
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» 

•• ,, 
• 
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T iirkiye lı Banlıaaına para yatırmakla yalnı:.t para b!,, ;.ıurmif ı 
ais almıı olma, ayni ~anda talihinU.i de denuııiı olar, • \ 
us. 
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