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&ıh•P v~ Boşmuharn:i: E'l'El\I İZZET BENİCE 
\....___. ___________ ~==------'-~~---""=-' EN SON TELGRAFLARI VE HABERLERİ VEREN AKŞAM GAZETESİ 

illi Sef 'in lstanbul Parti ı 
Kongresinde Hitabeleri 

J NÔ NÜ Dl YOR Ki: 
"Vatanımız, hür vatandaşların vatani olarak · 
kalacaktır. Devletin selameti icabe : tiği vakit 

büyük feda kir lıklar zaruridir,, 

Milll Şdimll lsmct lnönü cllln Parti vilayet Jııong:resinde nutuklarını int buyururlarken. 

Bitler 
•• •• • 

goruşmesın-

d en sonra 

Alman-Fransız 
itti/ akı bekle

nebilir mi? 
Hit:er • Koot Ciano • 
Laval ınülılk.au na sıl 
bir neticeye vardı?. Bu, 
henüz keain olarak belli 
deği.dir. Fakat bazı yeni 
geüıwe.er be kle ınek 
ınüınküı..ıdür. 

ETEM iZZET BENiCE 

.. ' 
"Bu vatanda herkes şimdiye kadar em· 
niyet ve huı.ur içinde kazanmış ve yaşa
mıştır. Bundan sonra da, herkes Cumhu
riyet kanunlarının himayesinde ve em
niyet içinde çalışıp k azanacakt ır., 

•• 1 

İstanbul Z3 (A':A.) - Reisicüın
hllll' Milli Şef İıımet İnönü, bugün 
Cumhuriyet Hamt Partisi İstan· 
bul Vilayet kongr<6inde aşllğı.cla
lti nutku söylemöşlerdir: 

Aziz arkadaşlar: 
İstanbu[ Parti lt'oııgrelerini 'b'l" 

ladıkları günden bel'İ takip ediyo
rutm. Ocak.laırın, na.ltiye ve kıazar 
ların çalışmaLınrıdan daima ma
IUıınat aldım. Kongreler memle
ketin sfuntı geçirdüği, vatan~l>
rın zorluk çektiği gün!~ baş
launışlal'dı. P'1Tti vazifeleri lher za
mm ferahlı şarUarda ve kolay 
muvaifrilnyetk!r içinde ifa olun
mazlar. Asıl herkesin mfrnak"'ia
lı ve çek:Ştirici olduğu günlerde 
partinin soğukkanlıletla, gittiği 

yd::'lı.n doğruluğundan ku'VVet ala· 
rak çalışmw;ı lazımdır. Böyle za
manlarda pa>rti ilyele"inin iyi gö
rüşlü hallleıri !bir çok vataudaşlan 
sükunete ve sükünct1e muhake
meye daıvet eder. Barti toplantıla
nrun bu bakmı<lan da faydalı olı
duıldarına eminim. 

(Devımıı Sa: 3, Sü: 6 d!ıt) 

Milli Şefimiz, 
Ankaraya av
det buyurdular 

Evvelki gün ve dün şehrimizde 
yaptığı tcdkik ve ziyaretlerini o
knyucularınıı'Zll bildiTdiğ miz J\Iİl· 
li Şefııniz, dün öğleden sonra 15,30 
dıı rdakı>tlerindc Vali ve Bele<li· 
ye Reisi Doktor Lutfi Kırdar ve 
Cumhuriyet Halk Pa"t:si İstanbul 
Vilayet İdare Bey'eti Re.isi Kay· 
seri l\leb'usu Suat Hayri 'Ürgüp· 
lü e>lduğn holde Eminönü Halkc
vine gclın.i~kr, burada foplaotı ha-
1.ın<le bulunan Parti Vilayet kon
gresini şcrefien<linn"şlcrdir. J\liJ. 
li Şef azanın şiddetli alkışlarile 
karşılanmışlrr. Milli Şef ön sırada 
<lc1cgcler arasıntla yer alarak mü
zakereleri dinlemişlerd"r. 

Kongre reisi Refik Ahmet S&
veugil ayağa kalkar~ demiştir 
ki: 

•Arkad~laır, kongremiz en şe. 
tlJcvamı Sa: 3. SO. 'f' de) 

Şeker saklayan bak

Büyük sayı
da Fransız 
halkı I span
gaga kaçr.yor 

SOVYETLERE · GÖRE HARP VAZİYETİ 

Rus kıt'aları dün Ukrayna 
t~p:raklarına girdiler . 

Almanlar Biyariçe 
bir tümen 
getirmişler 

Alman uçaklan bomba kullanarak bozgun halin. 
deki Alm'an kuvvetlerini durdurmıy~ uğraşıyor 

Madri:t, 24 (AA.) - Fr1111r 
sız • İspaeyol hududundan bil. 
dirildit ~ giire, büyük sayıda 
Fransıız halkı, İspanyol hudut 
nöbetçi. krt'alıırmın artıırıbnıs 
ve tekmil dalı geçitlerini dur
madan kontrol ebucktc btJı. 
luumuş olmnlarınıı rağmen, 
İspanyaya geçmek çoulerini 
aramaktadıııl&r. 

Büyük. güçlükle.- karşısın

da İspanyaya ı:eçm'ye mıı• 
vaffak olan mü>teciler, Af. 
manların Biaritz'de motörlü 
bir tümcn topladıkılarım sÖY· 
!emişlerdir. 

Mo.s.!rova, 24 (A.A.) - Bugün 
Kmkıı'<iu, Hitlerin kendisi için en 
ınin zahire anb.ırı olara)k telakki 

f .tliği Ukrayuay• gimıi§tir. Cep -
neden gelen telg?Jflara göre, Al· 
man ric'ati o kadlr hı.ılı yapılmak· 
ta ve o nisbeıte bir kanjıklıkla 
devam etm<iktcdi.r iki, Alan.tn hava -
kUNetleri bozgun kıl'aları durdur· 
mak için ml!ı.vcr kuvvetlerini 
boımbalam•k zaruretınde kalmış
tır. Yarı domuş halde binlerce e
sir Don çevresine gelmektedir. 

Burada R'll!S :lmıvvetlCır'i- halen 
Ha.,.'lwf'tan 230 kHonıcıre mesafe
de b:ıiunduğu g' bi başka bir Rus 
kolu da Rostcll'a takriben 200 kilo
metreye kadar yakınlaşmıştır. 

Sit renin 80 kilo-

metre batısında 

Sekizinci ordu 
mihver artçıia
riyle temasta 

Londra, 24 (A.A.) - Trabloo
gal'pta çckDmckte d!an RO'lllrnel 
ku'V"Vetler'1lin ardı;ılanna karşı İn· 
giliz keşif kollırı tuma.sı muıhafaı;a 
etm .. ktc~irler. !r.41i!iz dt'lriye kol
larının SMe'niu 80 kilometre gar· 
binde bulundukları biı:diri4rıckte
dir. 

Tunusta de\Tiye faaliyeti art .. 
mıştır. ncri saha üzerindeki hava 
hare-'katı mutad ~f balyetine 
lnhlsar etııniıştir. 

Atlı, arabalı 
çöpçü teşkilatı 
tarihe karışıyor 

Nakliyat tamamen 
1t.otor:ze edllecek 
ae\Arl'.yc Te:r..ıtl.<;t İılcı<I :r.uurı üğil 

çöp ac.>b• b31YW"larmın ~
n<Ji do iai !<ı':I"~ üzere yenii."'1 
ytıı cm ha.yvıaıı sa.Un q!mva kantr 
v.er.mi~tir. Fa(<ıat mLi.b:ı.y.ıil içln yapılan 
ar11<~ı=.1'll•r .,,.,cııd11 piY'ISo<Jla bu 1§< 
day<L~ htıYV•1l b~\llllamadlğ'.ıı<kın 
tÖP eervisintn dtdla ~~':'1 ve sıür
at.U yap}.ın:ımı:ıı te'rr<nm ~ 
lx'ıyvwila çöp r...:ı~yatma a:ın veı-i-lmı-& 
ve anha tt.Ş:ci~llnın taııuuen 1D.>töri
ze «.ıi:masi ~rrür etmiş\~. Bu Jtmk .. 
.... .ıa y<llliddı y;r>ıni beş .kanmıın 'U<II> 

(Yazısı Sa: 3, Sü: 4 de) 

Lor.dra, 2-1 (A.A.) - Ruslar o,,.. 
ta Don'dan Doneç'e doğru ilerle
melerine devam etmişlerdir, Son 
yedi günlük taarruz esnasında 115 
He 165 kilametrellk bir ilerl-eyiş 

y~pılmı~ır. Bu aradı- bir çok şe-
hir ve köy işgal edi'.lıniş ve büy•i.ik 
sayıda esir alınınışnı-. 
D;ğer taraftarı Ru~lırın Voro-

n•j - Rostof dc'!Tliryolnnun ga..
biııde yapmakta oldukları ileri h>
rcekti de deHıın etmektedir. Mi1-
Jerovo'nun şa.kın<la Ucr1em<i1<te o-

CDe••nu ı;a: 3. sa 5 d•} 

Birmanyada 
muharebteler 

kızış,.yor 

lngil:z filosu, hiçbir 
Japon harp gem sine: 

tesadüf etmiyor 
Yd Delhi, 24 (A.A,) - M!ittefü 

bav& Iruvvetleri Biaı~eya'da ve Su.mat 
ra Şirral Botı UCUl'd" S..ba•i ;lapon 
Ussibü pddet!e bo<r.lıalamıak ve a&>ı
Ju.s:ırl•ra ııdıep olırat wı .. tıylc bom. 
t.rdırnanlanna dbvı>m etn4tlc. 

Diğe, taraftan, İJ!urtrioıu ıraı!ıo....,., 
,..,-~in.in ele tıclun<!1lğu Tuğ Amir•l 
Soır.~-rvllle kumar.OO~il~a!ti İ.ngıi'l.iı de
niz kll'Vvıflt:eı-1, hiç bir a;~n gemi
!inC r;.stlarr.nks..:ı.ın Bc.r.g.le Körfezi~ 
do}<>.ştıit.tan son•ra yukarıda i6mi grçen 
i"d>On üosünü fidti<>\Jl b>r tap ateşine 
tutmuşlardır. S....ba.ıı&'C:..n miJkcaımel li-

(lkva'!ru Sa: 3, Sü: 4 le) 
--v---

lspanya • Portekiz 
anlaşması 

N<'Vyo"" 24 (A,A.) - İspn:ya ile 
Poı-t.kiz'in ~ bir .itı•rik b?c({u 
trurü:kJouxı ait biJ<f.r!~, Ban Ak· 
dcr.izd:c:k.i ciuruma istikrar ver~cdc ma
hiY<tk bııhınduğu resmi ır..,.:ıııktan 

bildirilmol< tedir. 

8aılar Rarlıola 1301 aoıtola da ZOO 
lll!o111etre lradar 1alllatmıt1ar 

~ıNiN ıvanovo· 

'~v oKlin ~oginslc 
o ®MOSKOVA 

va o ~ozaisk Seran-si< 
Q v sma o Kaluga o Rvasa" 

a ~ENSA 

TULA ~:ı MiÇU l"İT'SI<. Q 

~ o ~TAMSOV 
e t~RONEŞ ôARATOV · 

~Uı:l~~' o . ~ 

~yeı gor~d \ ~~JSes ~ 
HARK~t o,....,':'.:.- Velensl<av 

Kupy,anır< ': --~ J 
~-· ' :.>-... ..:.--sT~LİHGAAD \ s yum ;c;:: ......,., , 

voroştlov.q.rı:1ö_ı.. ., 
PETROV.Sko , "'~ -·pol\· 

~TALINO ~,ı:i"~.,,J 
Ta9arırog ROSTOF 

Büyük Rus taamızu.ıııuı cereyan ettiıli sahaları 1'Ö5terir harita 

Varlık Vergisi 
Borçlarını ödeyenler çoğaldı
ğından Mali y e şubelerinde 
tahsil memurları arttırıldı 

Mallannı kaçırmaya yeltenen bazı mües
s es e le r e yenide n hac i z kondu 

IMançuko B:ışve. 
kili Japon Müşa. 
virlerini kurşuna 

dizdird i 

Amiral Darlan müfıtcliJder da
vasına Şimali Afrikııda faydalı ol· 
makta devam ed yor, Henüz milli 
Fransız k<ıınitesi reisi Genen) dö 
Gol ile 8'l'alamıda bir birleşme ha· 
sıl olmaınıtlır. Fakat, ilk bürudet 
de kalnuım.ış gibid r. Anlaşılıyor 
lı:i hadiselerin ın~fına baglı ola· 
rak Amc.-hl<a ve Lııgiltere hülı.u· 
met~ri kendi ellel'indeki Fransız 
kozlarını bir tesadümden alıkoyu· 
yor ve her ikisini do davalarına 
faydalı kılmak gayesinde devam 
edll·yorlar. Bu şek.ide. anavaiaıı 
dısında bütün Fransız Impa•rvtor-
1~ kih Darlan'ın, kih dö Gol'ün 
rehberliği altımda ve birkaçı da 
fiilen müttefiklerin işgali ile do
mokrasyalar cephesine iliihak el> 
miş bulunuyor. AnavataD F«ıll6&· 
aına eelince, §. mdi tamamı Alman 
çi:r:mAOSi altında bulunan bu top. 
raklarda Laval'in hakimiyeti var. 
dır. l\iareşal reıen hemen hemen 
Nılıneden çeldmit, Alnıllıll • Fran
sız i§hırliiini prensip batinde Jıa. 
ıbul etmiş ve iktidarı Laval'e ter
Joetm· ı hıııldedir. Zaten, Almıuı it
ıalinin fillen tanuımlanmasındao 
ııo,.;a da Maı:qalin yapacağı bir 
.başka şey yoktu! 

kalın başına gelenler Beşiktaşta bir kadın 

Varlık vergisi mükelllElfler> bu 
Elu ~yan namında bir tüccarın 
yelerde bulur.ıınuşlardır. Dığer ta
raftan ba'.>< mweleflarin .mal ka· 
çırma teş<'tıbiliiüode buluııdukları 
anlaşıılaraık dün de bUınlara ihtiya
ti haciz kouuLmll'jtur. Bu fnf!;fan· 
da Gal~ado bÜ)-Ük bir müeoıcse 
ile Beyoğlunda bir !kaç mağazanın 
muamelatına vaı:'ıyed edi1!.mişt.ir. 
Sultanhıımam civarında Hoca Ala
eddin sokağınıda Fındıkl.Jyan ha • 
nında 5/20 numar;ıda tuhafiye ve 
kumaşçılık iilz.orine J.ş gören Rafaei 
Elu ~yan namında bir )"iiı:carın 
da maığa.:asında bulunan malları· 
nı b<;>rdığı tesbit i!d;lmiş ve 9'i!n

disi stııç ij,sltünde yakalamnıştu. 

R&fael'in dükJ<anı mühürlenmiş 

K e adlı ı de a ı ı e ıı 
elradım zebl llyarell 

llltlllzr ıttı 

Şimdi Lava!, kendi yolunda bir 
davanın tak bine ko;yulınıuştuT. Bu 
davayı bir Fransız · Alman sulhu. 
nun akdi ~le Fransaoın Almanya ı 
ve Mih.-or safına i.lti-hakı şeklinde 

tebarüz eti robil.iriz. Lava!, kendi 

vatanını kurtarmanın ve meşgul 
bir memkkct halinde kalmanın ız· 

tırabını Fransızlara bu şekilde u.. 
nu ıturuıak v.e kendisine de müs· 

tak il .-e Mihverle müttefik bir dev· 
~t Baş,·ekili hüviyet ve •ıfatun 
vermek istiyor. 

(Devamı Şa: 3. Sü: 3 de) 

Memur süsü veren iki açıkgöz 
523 lirasını dolacdırdılar 
Bakkal bunlan tesadüfen Ka'ıpaçarpda 

gf zerken. yakaladı fakat .... 
Kumkapıda Liman caddesinde 1 

44 uumaarlı dükkanda bak.katlık 

yapan Koço bir müddet evvel ar· 
diyesinde bulunan 50 kilo şeker 
için •beyanname vermenUş, gizle
diği bu şekerleri Ahımet adında bir 
terzinin evine saklamıştır, 

Fakat bakkal Koçonun bu açtk· 
gözlülü.ğü çok uzun sürmımiş, ge
~enlerde d'(ilkıkıina iki kişi gelerek, 
sakladığı şekerlerin nerede oldu.
ğunu sormuşlaroır. Kendilerine 

zabıta memuru "'fah ıakan bu a
damlar Koçoyu sılkışhnnışlar, on· 

dan sus pay olmak üzere 523 lira 
para almışlardır. Diin bakkal Ko-

ço 'bu adamlardan birinl Kaaplı
çarşıda ayak işlerinde çalışıı11ten 

göımüş, polise giderdk lbaışına ge
lenleri anlatmıştır. 

. 2 iııd şube mmurları dün bu iki 
dolaudırıcıyı yakııı'.amııştnr. Ku
yuımcn ııamile maruf Yu.suf ve ar· 

k»dş Mehımet adınd;jki suçlular 
bakkalı nasıl kafooe 'kooyduklarını 
ifüaf etmişlerdir. Terzi Alımedin 
de bu işte parmağı olduğu anla· 
şılımıştır. 

Diğer taraft•n bey.anname horiıci 
şokeı• saklam>ğa ka~an bakkat 
Koço hakkında da tııkibata t.>vııs.
sül edilmiştir, 

cesedi .bulundu 
AYAR! TAMAMvaGAVETZARifTiR -

MOVADO 
ACVATIC 
......... d.u...ı,,., 

DUn attıam ~\osto Cı't'G4an S.. 
nşı 6ııoltrindıe 1>11' ceset bıtluıımu,ı..r. 
~ yaşlnncl<ı b;r kadın.t .;ı oldufu IÖ
r!ln<n .-l!n lılM:r•U meç!ıutdlll'. -

Miiicie'.'Ull'um( Mıı·vjn!,rirıdon B. 
Fevzi ~il«ıt& dov:un .ım..ktdr. Ce. 
oeıt l<şhiııı için M0>11A ltaldırılmıııtır. 

---~-

fsveç, askeri hazır
lığını arttırıyor 

Laııdt"I, 24 (A,A,ı - Stdidıo.tm'd<n 

alman bir h<lbere görcıı, İsveç htiuirru:
t.i, be;ynelmı1ol <i'un:nıdA<ıi ııür'•tli ıl... 

ı 
ğiş;kliklcr sebd:ı,yle, kış movslrm eaı.a. 

sında. a:·lrer! Jı.zır1Jkların1 bir ao evvel 
biUrmeğe çolışnııklG<br. 

Parti kongresi, bu sabah 
1 O.S da toplandı 

• 
(Yuısı 3 Uncli aalıifede) 

!Devamı sa. 3, SD: 5 ıleJ 

Memurlara üç 
aylık şeker 

dağıtılacak 

Ba ııbab, Vlllyete 
emir werl!dl 

Haber alclığııınıza göre memur
lara, yetimlere, dullara ve emekli
lerle malullere verilen resimli kar. 

ı:.elerle iaşe tevziatına Sonkrumn 
ayının ilk haftasında başlanacak· 
tır. 

Tevzlata şeker dağıtmakla blŞ
Ian.:lacalı; ve ıiLk olaraık bu vatan

(Dev&mı Sa: ı. Sil: ' del 

Çunking, 24 (A.A.) - Bu.afla 
T<>.'men bil&ildiğine göre, Man 
chookuo KUkla Wkfımeti şefi baş
vekili General Ch•rğ CWng Wc~ 
J"!)OD müşavirleriyle hiiJ<ô.meti a• 
zafarından bo~a beş kişiyi idam 
ettirmiş ve kendisi de inti.h:ır .,.. 
medeu evvel büt-ün ailesi efradını 
zehirılettiııniştir. Bu har<k<'t için 
gÖsterilen sebep, Japon taı:yikine 
d:ıha fazla taıhammül ooamcdiğidir. ____ , --

l.1 Üt tefi k le r in 
yanında sünusi· 
lerde çarpışıyor 

K:ıhire, 24 (A.A.) - United 
Press: 

Amerikan harp muhabicleıinden 
biri Sırenaikde Sünusi kabilesinin 
•efi i1e görÜ§'m'Üştür .. Siinusi şey• 

(Deva.ıru Sa: 3, Sü: l ııe> 

~----



2 -SOtıı TELOBAF-24 liDeiKANuNlNI 

HALK FiLOZOFU 

MUAZZAM iş 

Herkes, Kızdayın İstanbulda aç
tığı aşhı;.nclill'in muazzam bir hi· 
cliııe oldujunda müttefik. Bugün. 
şehr!n her t.öşesinde, bu~ 
den takdiır, haynmlık ve ~la 
bahsediliyor. 

Fakat, dlğt'r zamanlarda, Kızı· 
!aydan bWedild ğini çok az duy
muşsıınırzdu.r. Kwla.J' nedir, ne 
yapar, bu haylllı hixınetleri nasıl 
görür?. Çuk az vatandaş vardıır ki, 
bu . nall~ri snnııuş ve üzerinde 
b;r lıllııa düşiitıımüş olsun. 

REŞAT FEYZi 

ŞilpM yok ki. bo hal, lı'.zim cl>
mertligiııı.izin, hislerim· :rin, yar

dım w şeikat duyguJarımızııı 

eksklifndeıı ilmıi celmez. B.i:z, sa· 
dece, bu çeşit medeni ve teşkio!it
lanmış yardtm J:mmetlerine müza
hir olmayı kendim"ze itiyat edin· 
memişiroir. Dava, bir içt:ınai an
ane mtoSelesidir. 

Keş e ltlzde varlık 
verllıl verseydik r. 

Varlııı: Vergi,;nc, bir aık:.<bş. Y"I>
~ blr mana V(d'Ô.i. IJu Ve1·ı:.mt1 W'ılİ, 

bad:I zat.iı:ı:le, Vll<lık oal><bi olar.ı.ııılan 
•ı~ C:...J:ıyıs;yJ.; v ... lık Vcrg;,i oı.. 
.. konn1LIŞ'tur. ~'aka.t, bir de ymi m4-
....... ııiJyJ1:7<y.m: 

Varlı:& \lergİ3i,, 11.cmlekcS:io verlt;ğım. 
kuvvet~receğl, ~.-vam e'Urccetl tçUı 
ıkon·nruş bir i\irn ol.tı'd-t kaü..&1 :e:nez 
1111? ••. BJgün her !.>n!ta *ıonuşulıaın ııey 
V•rtlı'k Vcrg& mev-.ıuud .. ı.a-. vıarhk ,·er
g& ırrül<:e~~ni. aı-.ı~.ı:xh, k$e hepi· 
m'2 d.aM b~:t ... (.;wı!<ü, bunun iKl 
29\<fkııİ w~ Evvui"il, V"•rlL< ·vergisi VC· 

nerciıt, mrı.:.nJd~..e yeni bit h::..ı:nıet yap
mış <>ıl"-O"Oruz. ikıi·.ı'Ci..3i. varlL-t sahibi oı. 
<iluğııım"" bir kere '"'1>a idrlL< e<f.'Y'O
. -. 

Biz~ menıle~tle, maalesef, bil
tün hayır cemiyetleri gibi Krnlay 
da doğrusunu ne diye sakla. 
malı ·halk tarafından çok az alika 
ve yııml11n göriir. Bütün ha)'ll' 
cem 'ycllerinJ;'Zin aza yekunu, ha
r:in deıı.ettk kadar küçük bir ra. 
kamla ifade edilebilir. 

Kızılay a.şlıaneleri vesilesi.!<> fU• 
nu düşünmeliyiz: Kızılay ve bıı gO. 
bi bütün hayır cemiycllcıri bugün 
yaptıkları İnsanlık hizmetlerin
den çok daha mwızzam olanla

nnı meydana getirebHirler. An· 
cak. şu var ki, bu cemiyetleri ya-
şatan, lıesliyen de vatandaşlardır. FJ'.'in z" lf.r mll"'n l.iııa.. ~ :YB· 

rım ml~yoo, l·lı3ıı. v~ııao t-1 ,...ız b11 -..a 
Kızılay, b"zim hepimi7.den hız alır- vereed<, d<nn'1.<, ba vwc.ııl·"""1fZ> bu 

sa, muhtaç vatandaşlann daha faz· ı ı.. ... 1'!:ın .cK.D f..Z.a ""ıve ı.,,; var, do
lasauı, daha çok yardını fifect>ktir. mıcı:o:.;r. S.Z., ~y:., bir 8ua~ sımı,yııın. 

=========,,....,================== Buei}n. yı.ı.z blll 1ir8lll3 oJ.Jl., ve- bln:.Ul 
d.i\i o.;.ıı .li: asım Ve.! .1;.; Vergisi ol.'.ırek Ö· 

FALCILARA 
BAKTIRMALI 

n;. İngıJiz azın geçenlerde 
~ö~ le dcn>Ştıi: •Harp u:;ını .. üre
cek. Fakat, iıni olatoak da sona ere
birr.. Bu sii:denkn yeni bir şey 
öğrenmiş olmuyorsunuz. Tabia·t>
le, y·a öyle olacak, ya ötekıi türlü~ 

Sulh zamanlarında, istikbald 
haber veren meşhur falcılar var
dı. BiUuıssa, bunlardan, Pariste 
çoktu. Acaba, o falcılar ,:mdi v• 
:ıiy eti na.~ıı görüyor tar?. 

mıu:ut 
ZAYIA'.l 

En ıııiilı:im harp bavadislE<l'İ, 

bazan, en küçük ajans tclgraflan 
aı-asından çlk.tyor: Safomuu adala· 
tın<la, Jap<>nlar ) ınıliye kadar 
135 harp geııisi kaybetmişler •. luıl
ıbırki. bu~iık ve mqhu.r olan cep• 
helere mızarun Saıomon adaları 

deıriz muharebeleri nedir?, 
Artık, bu hal'b n uınur>< zayia

tını varın kıyas edın! 

NOEL 
ÇAMLAR? 

Noel m~betile loesil- çam. 
Jardan bamediliyordu. Bir arka
daş: 

- Amma da çam devir:yoılar, 
dıye, söylendi.. 

- Kim, diye <roor>dıık., 
Su tu, konıırşmadı, Güşiindil 

COCRAFYA 
ltlALÜ i\IATI 

Şimdi, hangi okuyucu: 

- Elageyhı'nın 140 kilometre 1 
garh'.nd<> hangi köy var, diye sor· 
sanı, derhal cc•·abmı verir. Bu ha.r
b n. bize öğrettiği coğı•afya malı1-
malı karş!smda mooyunu ,m<ran 
olmalıyız. Vaktile, dünyanın bir· 
çok taraI!aruu bilmiyorduk. 

AHMET RAUF 

İetanbul Ge:ııaevinde bir 
kütüphane açılıyor 

Eminönü HalkeV'I; İstanbul ce
:zaevinde malıkiıınlarn dkuyı.ıp ıy
dınlan.:ıbilccek leri eserleri mıJ'hte
vi b r kütüphıuıe ar,ıınağı k.ararlaı
tırmışhr. Bu güzel teşebbüs ya
kında mevkii fiile 1<-ona.ca:ktır. 

Zongulıla'.dıı. ekmek fiyatı 
uco:dıı.tı ldı 

Zol"guldik, (Hiususi) - Evvel
ce şe!ım!zde kırk ıiki kuruşa satı
Lın ~ek, geçcnı?erde otuz oort 
kuruşa indirilir.iş ve belediyeıni -
zln isabetli tedbirlerıı rı.oıtlcesinde 

ştmdi de yirmi sekiz kua:uşa ten
zil olumıınıştur. 

_..,__ 
Tıp Talebe Yıırdunaalınan 

talebe ııayısı çoğaltılacak 
Doktor olmak istiyen geoçlerimiı

zin her yıl g;ttikıçe amnaısı üzerine 
Tıp Talebe Yu11duna alınmakta o
lan ta<lebe sayısının önümüz.ddki 
ders yılındll'll itibaren arttırılması 

k.tr:rrC:ıştwıJ.ınışbır. Yeni talebe 
yul'C!u binası ilışa olınıuncaya <ka • 
dar Beyazıt ve civ.ırında mibıas:p 
binalar kiralanarak yurt sayısı <i• 
çoğ•ltılacaktır. 

Açık iş ve 
memuriyetler 

.fstanbul Deniz KomutanTığ> 75 
şer lira aylık ücretle \'C lmtihanla 
:<:~pt"" ~mmaktadır. Zongu.:..Iııi.< a
mele bir!iği reis'.iği amele birliği 
muhlsı!besi için 120 lira aylık üıc
rrt~ tıır muhase~ memuru ve 75 
lira aylık Ü<:retli bir cüz.dan katı· 
bi ile, Kozlu, Kilimli ve Kandilli 
maden oca.k<lan y:ırdım ı;andıklan 
için 60 şer lira aylık üoretli birer 

s"1d~k kiı.tibl araroıı.ktadır. En aşa
ğı orta mektep mezunou o'lmalan 

:cap eden talipl~r 'bu ayın 30 un
cu g:ününe kad:tr Zonguldak ame
le lbirliği reisliğine müracaat eyle
yebilit:er. 

Apartman ve eşya 
Bir apartl!Dm devren ~ .. N•· 

sı!ll:l, ltir.1ya "'1l~ec,•Ai <!;ln olunan bir 
• tmaıı .•• fçinldoi ~· da •tı!Dc-..1<, .• 
Gr.<tclere vmlen !11'::&.ı. biJ.ıı.,.,., IU 
dcL<:ta.!v ~ ottıritiyor: 

Hem •P:ırtmıaııı, hem - i'lTOI 
lllluıtür. 

Dil$ün!J3 0"'1Jn\JZ! D<mok, dalııo ZTyl• 

do kLks fJ'JYl ve apart.Jmana ralJt>et var. 
~1\pa.rtırnıaıı ve C11111al:ar ltb a~. cır. 
ta lalli • • ..., aD!aşıl.ın :oor müş',.,ti ııt· 
bcak?. Bu, ııcdımı 00y:e ...Wa?. 

BURHAN CEVAT 
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I BİR PA~ YAÇO DÖRT CAN
BAZ BiR DE HOKKABAZ 

\,. J Muharriri: NEZİHi! MUBJDniN \,.. J 
Ah1 Ra'..;p\ir ksl e Raliploir pe<lıW. 

""'-1. Ha1ip•ı P~ ıı..ırac.ı bir Battı var 
o:ık>n ..t:ımnT. 

- Nas>ıı kktlOIT 
- C•"1m ı:;aı..ı po!i o morfo bir ııa>-

lı:ta.~. 
_ A ewt o<b'. Yamodıa bir ~ 

1'" Fahlrenin !ıWuoa bir çıiındi:c a.lt.ı.: 

- A:n? •.• Çıldırdın zm kuzmı 1 
- Aman Fdılorcc;ğim awı Dıı.'du:ml 
- Kim"1! Y.- R<ıllbl mi ollioi(ln!I 

Ne.ede? ••• Nereye gitıli? ••• Söyı-n.:! 

Cıh'dc Ftıbireyc a>Y<llP ,,..rme:lezı la> 
lurıdiıın çekt.. Şiır.di htp&I İJinioOn b4ı:-

kıari ,... ım! ıı:ı, ca.ır.c'"'1:>Ut öoÜnd. topm~dı. 

- En& ~ lam ~eldi... ~ c.hlde R\1111 kmna :r~ 
bn var. 

lı ., blXlU ö!rend!ı?i ı:ım Mo-
da Kıly p;.">"1 bllyil, mum ıw.lye!.· 

r· k~n>ı> "'~" &-\ar.ık t:ıı"1 °"" 
av erme c tq'.cn bir in!1ı..1:xm y;.p~lr'
ID3lc içi.ıı k-en:;:ı cv:nc ~"Tlclc tcdfi. 

Be;roğfu c..00~ d~I d<l
' g~ı en z;Jı~ ...._ı'l:ıdıtı 

pl.Anı iy,cc k;ıralıa.şh~uak için bir mn· 

:ı:ır.ım vı t.<m 6:ı;Ja:ic dı>rup seY ret.
myc b<ş:aJı. 

bu 1" FQ,.'>ir..,ıi C.ald'c de 

~ !iınidqle iotil<Ul cad. 
:ıoı. ıd.Jcr. 

(1 v·ı.imle:ı öl>u.r vitrine lt(,cıe IUıpmt• 
ca oyıu,ı >ı> dur~ <..'ıJbide birdısıtö-

- Aft~ J4atıuaız<!lt 

İtial lılll:!ctle d6'1dil. Chidrre bakJD.. 
e> o da 1ıaııııdı. Ntat but'aunu ağzıcl 
l::w ıra.rak.: 

- Ben a;,,ı t.ıırnı:n.1m1pm.1 -Dr<i'-
- A n.sıl laını.ır""*1111 limi bir 

1iJ evvel bir giıa Tepo.-başı.ada bir gaıı;. 
nuda? •.• 

- lb evet ıılındl. taındam B<lı>dcn ne 
~~uzT 

-Hiç! ... 
Biıoib'nne bal<l,yor!aıdı. C3ıh!do Rat4-

bi balıdue-,ı iç;. çok ııcvinnlfl.i. İrini de 
birdeabiı .. gWm_,..,... b.ışladı. o da 

9'iılt bu genç k.tzı. lıımdiol heırı:lert bu.
lııvoıth. Öyle :ra .RAlİi) ~ blralrr 

dd:ıeı:ıı. z r .... zı ol.auız mı.; .ı:::az?. 

Buııc!Oll ~. V•rl;K Vcrgisird l/ÖY· 
le ntllta.va. et.:.~ !az :ru.;.'.lr ... !:it:ı""Vct sa
hiplen, bu SCl'"\'&tİ, ltu menCa;ut.c:ı hüc· 
ı·iyeti, Js,ir;'J.6J.~ ve ku~tıı ~yc9uıd.t. 

k.n.ınmı.,...ırOıl!r, Eğor. aıom!~~e 
SUllı \'c ai"Gı:Cm hü..:Am sU.aı1c.ıo bu l:ıCC" 
vet:cı &t=..:a.ı:~.li..r veya m~ o
lunur mu ıdı·!. 

D.ınıdt ki, varlııt ""hibi mUkeıı~er. 
butün bu lucoJDçJ.;:ıl"lım, bu memkketin 
Siil3Gıct..incı borQJuduri J r. O lwktc, b· 
ZLaııçl.aırının, servetl~rinm. devam edtbtl· 
mcsi aço:n, bu yurt sı.t.dc-tinı.n <k-.unı Jfı. 

zımciv. Yurt """"'eti .,e ko:.;q k.obay te
mın ediaon bir §ey <-':ğ:-"ı.ir. Mcııı:~:et 
kuvve'Jıi, k.ud!!:eı:jt o,n1Uo.."'U11'. Bı.rnuu içtn 
de her ncı.·i yurt l'l•\J:ıa.faıw. b..ızr,et}e.. 

rıcıin lam olaı1* görU!nıe.;;i Uzımdlııır. 
Bu iJ H;in de: !)Q.f(\T;t., bol m.xtarcıa. p.;u'a· 

y& Lüwın varıur. 

Devlet V&r. ü vorg;s;nıi tı>d:ıs C'1ıınd< 

sul'<'t\)'le, var:t.ı: sah>bi '°"'Jndııışkırn 
varllık 9.abını br kere dMLa tanin et.. 
~ OJ.TI.lA~. licp>?11 z bu Yu.t'l tt:p· 
~bıı.1m hür h.-ıv.u:ırda tonıeffl.li ed
yorll'Zo. Bı..ı huı-riyeti ruıısd .meycfuna ge
tir-~? B'..:ınu d'ÜŞU.niluce, bütün ır.ükrL. 
~, bu v-c·rg:cyi n . .çin SC\'e srvc vor
md.otc o:uı..ı:.ıırrım ""11::.anış oluruz. 

K4~. biz do V~•1ı.k Vcrgl<i rrıiı<el
ı..r;.,rı. or.ısın:lla o .• "'YOJ,k ... Qiirf.<ü, bu 
da::rmti.r m, eeı,~..nr.iz, s.lmkııınU 

v..rdır. Fakat, hey;ıat, OOı'edc? ••• 

R. SABiT 

ı,o ... uıu-.cı.ar kongreai Cu
martcııi günü yapılacak 

Dokumacılar ve yıa21!Ilacılar ce • 
miyeti.nin kongresi bu Cıımartesi 
sa'lı:mı sa.at onda Tüııbed<J:<i e.maf 
cemiyetıleri b;nasında yaptlac.ıkru. 

İktisat Fakültesinin garip 
b r emuriyet ilfüa 

İ::......,, or.ıbruz blr ~ P· 
z,or; - c.Rei:rJıt d.l:rc ve m~"!rre 
alJnacak memurlar için ~.ızo:elcr~ ~
p tımsl &iı.~ m<tl>ur1 o~ ~arrtar 
tLrueriya her oo:lC'USe çu~ g",ç ycız;up 
gö:ı<lı<cı:Jr.ıxırt.U r. Ezcıım!c İı l.oobul 
ü"""''el'iiıes: !ı.tı.sat ~'<!<ı..1;""'1• ~o ı"" 
as?; rnııat!t;ı 'lu. l/. <lltmnı: rncımıro oJı. 
na.cağı V< t..:4.ı'.er.ı pY>:l 24 ilı.:cü gU!lÜ· 
ne l~r tuCuı:JCı. etrnc!erl, lQ'm 2ı6 m
cı &Unil de irr.L..l.·tın y· ;ı~tı d:ôha dÜD 

y:ım a:y:ın 23 lll:e :Jin ed.üın!ş!.;rl ••• 

Tııl\ple. bir ıı!itı i~ evl'l<mı ha 
m'i2-Y"4' c36:i murac.at eb.ıa!er! Son· 
..o; ~ılor ;ra.!nc :W-:ıW:dıı -
dlr?. Aıiclra.., İzı:ri.-, Bunuı ve erı::sali 
)'er • .mm bu Aş. btip ol;n:ııl< islicYenlo
rin ouı~ elleri:ı.~ n-fil' ..c::aa.t mUd· 
dd.I geçı.ı:ct.en *'•ra """""-<l:ı.rı ri>;-in dü
,ur.ar.n:~r?. Yo'.{'$3 b.ızı rrJ~~r 

ı..Ji1plıri, cuır.11.otlıcri ll~T.J.1.1.n OVVol mlİ bU· 
loıqoı1:u! &.ı ı...,ıı .t!A.~ ıııö-acaat 
ve irnlliıan ta:ilrx!cn noım:ııl bir m.id· 
<M t!VVel ;rap*1ıcııı ~'=':!& ncmrı 
dttmli ..,~ rica ıu-leıiın.> 

ınnı şişmı:m oe~Je yan ı•lmlıı aa!.a 
<ilı\Vordu. iıu Cı!>idey le ılwt geoi. 

Dillle iml'.<- daba ıl.'\lYVetl.ıl -~ 
at cllş(iııı.enk: 

- Ben eru.d.rın -Da:!L- Siz Ratııt 
llt'Vl:ronsuıac. 

C&bidı: eüld!l Fsıh:re sörii bir boı. 
bl 7111>1ıa. 

- Ratıp s'ıxl>oc!lr <leğil miT. 
Rum lıır.zı iç!ıııi ~kti: 
Çahide •Uk:l'Brlıı.d.; 
- sı.. o.. lb:ıı:.t>i •<VG7o,.._,,, 1.ı. 

baT. 
- &:\"Sem ne !a;rdıı.7 ••• 
- Ned-n?. 
- Ç!kık 0."Tl ruııı.:.p m".ıl< b:rşloa b;rlııJ 

lll<!Viyor. Ah ı,_ de ne lkarıı 
- Kim bu?. 
- Adı 1'6ı&rdd pliı. .•. Anma kil(> 

ıııııı bir 1<>1'1. •• 

- Ratip r.-t>rede anKli ... 

t-iııl dert ort..ltl;<:1m •llz<!O: 
- Gcı.dz bizim <.V'Öıo... Baıı sJu 

htpoSni anlaturaır>m. •• 
Hop b<rabcr frminla pansiyonuna 

ıoı:.ı..ı.,r. İnıııi al::ı:ı aıtcn'•oi a..'llatlı. Ftı
bireyle C:;h;ee do İrinôdı:n hiç bir şey 
&1k~maQbr. Biribirinc a3la ih:Jıı.rt et.. 
memiye yeml-nler edeıN::t bu sctt.·r iiçürTr 
lü bir .tl.if C<.lıa lntiUın mı1kıwe!siıııl 
iır.oohadı!<bn amra C"1>i<l.ı ""'<Ilı: 

- Şiıncli ne yapa..'"9.~IZT. 

İM>i fi~ izah etnıi)'e ~....., 
evvel lııi!s=ı söyledi: 

- 8ıd<.ın aatıııı 
,(Daha var), ı 

Hare Vaziyeti. 
Orta Don nehri ile Doneç 
nehri arasındaki Rus tazyiki 

ve Alman ric'atı 
Yazan: S.l. Eski Bükreş Ate~emiliteri 

DOCU CEPHE.SİNDE: 
Cenup cephesinde (Stafüıgracl

Rosıtof. Boguçar) müsellesi .çiode 
kat'i neticeli muharebeler cereyan 
ctmelctedir. Don nehrinin orta 
mecrasını geçerek dirsek içindeki 
bö-lgeye sark.an Rus ordusu, Al· 
man ordusunun ş"mal yanma kar· 
şı taarruza devam etıınektedir. Bu 
Rus taarruzunun cenup ba.tı isti
kruneti.nde ilerlediği ve Alman tü· 
me:nlcrin:n yeni meu·lere çekil
diği Alınan teb'liğ\nden anlaşıl. 
maktadll. Vorı>ncj • Ro.ıof de
miryolu ü~erinde bulunan (Mll>
lcrovo) Şf'hrinl.n Ruslar tarafından 
i~al edild'oğinc kuvvetle iht:.ınaJ 
'tti!mclııtcd ir. 

:\lareş&I Ti1111)çenko, orta Don 
nebri jle Doncç arasındaki arazi. 
ye \'e A1~man ordusunun gNj mu .. 
vasalast üzcr:ne bü)·ük kuvvetler 
sevkelmişfr. Ahnanlar, Rusların 
mühim miktarda tank kütlelcriııe 
ve ihtiya~lara malik blıılundu.kla
rını şimdi :t'raI etmektedirler. Rus. 
lar Stalingrad'ın şimal ve ceuıı- j 
bunda yaptıkları tallI'ruzlarda stra.
tejik bir muvafiakiyet kazanama
dılar, Mareşal Trm~o. Vol
ga • Don dirseği arasmdalıi A~ 
man kuvvetlerini çember>lclnek 
isleıni~ti. Fakat kıskacın iki ııcu 
Alman mukavemeti karşısın.da bir 
türlü b"rleşomedi. Maa.mafih, Ma· 
reşal Timoçenko, Stalingrad etra
fında 4 hafta siiren hücıım1arile 
Alnmn ordıısunu -epeyce yıprat
mı1' üstelik Almanlan fazla kuv
-.·ell<-rle mil<ltı!aa endişesine dü
şüıımü:;, VO:.-:a - Don ıt:rseği ara
sma ALı .. an ıhtiyatlanııı çekm ··ye 
muvaffak <IÜnu~tur. Böyle ollmn· 
saydı, !\fııreşal Timoçenko orta 

Don nehrlle Do1"'ç arasına ve Af. 
man ordusıunun mu-.·asala hatları
na karşı )'eni büyük .kuvvetler 
sev kedeımn.di. 

Şimdi, Rus Başkıımandanlığınıa 
taMTuz plan, Stalingud mu'lı.are
belerinde olduğu g bi, tabiye sa· 
hasında değil strateji sahasında 
tatbik edilmektedir. Bunu yapa
blbııek için Mareşal Tim~ 
nun el'nde kafi miktal'<la kuvvet 
olduğu da Alman tebliğinden an· 

laşrlinaktadır. Mareşal Timoçen
ko, yeni bir ordu ne Alman or
dusunun gerilerini kavrıyacak şe-

J<:UL.Uİ 
MUSAHABE 

!ıiİlde ş'nıal yanına yüklenmiş Vo
roş))ofgrad, Rostof ıunumi istika
metlerinde ilerlenıiye koyulmuş· 
tur, Şimdi tehdide uğnyan ve teh
lilreye düşen hem d rsek içindeki 
Alman ordusu ve hem de Kafkas. 
ya keshnleriııde tutunmrya çalışan 
Alman Joolo.rdulandır. 

Bu Rus taarruzu oe haldedir? 
Ruslara b2kılırsa, orta Don nehri 
cenup lctyılııırındaki AJın.•n cephe
si yarılmıştır; mağlup edilen Al
man tüıımnleri rıic'at hal .ndcdir. 
Buna mukabil A1maııılar da, iki 
ALınan :zırhlı kolordusunun bu 
Rus taarruzunu önlediğini ve Jr.ıs. 
men yeni mevzilere çek imek su
retı:J.e O.)'alaıhğuıı söylemektedir
ler. 

Batna gelen en nıiilıiın ~ual şu
dur: Alınan oNiusnnımı ıimal ya
nında yiııi (Boguçat: • Kantesru· 
ro.·ska • Çir rrınağı) umumi ha.ı
tırula kuvvetli bir Rııs ta1lyiki baş
lamıştır. Mmanlar bunu kıırabi!o
ceklcr mi, kıranııyacaklar mı? 

Hiçbir askeri muharrir, bıına 
ttvap verm ye yanaşmıyor. Bis 
şöyle diycbiliru: Geçen yaz Al· 
manlanıı Stalirıçacl ve Don dir
seğinde 2,5 ayda yapamadılııları ha· 
reketi Ruslar l • 1,5 ay iç.ııde yap. 
nuya muvaffak oldular. Bıı hare
lret, düşmanı cephe taarr0ıızlar le 
kıifi derecede yıpratmak ve bun· 
dan sonra netice aLınak için kuv· 
vetli ih tiyat!,ırla yan ve gerisi is
t kametin.de ihataya teşebbüs et
mektir. 

l\lareşal Timoçenko ~i bu 
s.tra.cı.•k ı~~rekctin ikinci safhası· 
na )'Mi orta Don nehr ·le Dı>neç 
arasında yarma ile başlıyan ihata 
taarruzuna ~ın1şttr. Alman şi-
111al yaıı: artık daha cenuba çeki· 
lemez, zI:ra ordunun mu\'asalası 
tehi kcye düşer. 1\lukaLil taarruz· 
la Rus ordusunu geri atmaH la· 
ııınıdu:. İşte Almanların bunu ya. 
pabilmelcri lhl!ll gekmeıı..ted.iır. 

Şubeye davet 

~~ Mkıeı<liık Şı..tıası:o:J.ııc 

Yd. P. As. Tğm, Hutwi Gllkııno<ı 
(2 - 1)32:) nin ll4 ...,., zart:n:S:t f .. 'b<.nıi· 
.,. ~li, 61ancditi 1$1:«l>rdıı h:ık

Gaııdo 1076 sanlı k:aDUlT.;n m ddcl m.ın. 
........... ııör• ~ :Ynıı>l ,....,.. lJı:ln 

o:u.ı..ır. 

E v .. 
ı . • • • 

Belediye fasulye' 
bakla ve yaş 
sebze ekip 
yetiştirecek 

Levent çiftliği bu is
tihsa 1e tahsis edildi 

!Beledl\Ye temizlik teşkGtı ile 
diğer bclcd'ıye işlerinde çalışan iş

çi ve amelelore verilmekte olan sı· 
cak yemekler için icap eden nohut, 

fnsulye, mercimek, bal<'la gibi gı· 
da ıınadllelerile yaş sebzelerin biz
zat belediye tarafından •ki1i:ı> is
ti),sal edilmesi Ju.rarlaştınlmışlır. 

Bu makısatla ilk olarak Levend 
çi!U;iği arazisi tahsis olımmuştuor. 

Bwrada ekim ~!erine W:baharda 
başlanıl.\caktır. 

D•ğer taraftan 'J>elC(hyeııın ternlz· 
lik işlerı hayvan.larına lüzıanlu 

olan yulaf ve arpaları da b<!'.cdiye 
ekip yetişt:recektir. Münasip aTa
zi >raru!maktadır. 

l'ap>lan hesaplara göre bu şe
klide istihsalat hem ucuz olacak 
ve hem de mühın: miktarda mü
bayaa masrafı ile ı,nhhüt 'b<xle:le
rinden tasarruf temin edilecektir. -----
Balıkçı.ar Cemiyeti 
ucuz;perakende balık 
satış yerleri açacak 
!J3a'lıkıçılar cemiyeti bazı P""" • 

ken.deci balı.kçılann balıkhane -
den çok trcıı.za aldiklan tıalılldarı 
mah.t•c a...ıarı.n.da veya 'muhtelif 

semtlerde 2 • 3 miısli fa:zla Jrarla 
sattıklarını tı:Sbit etmiştir. Bunun 
üzeriue babkıçılar cuııiyeııi halka 
ıncuz br.lık yed:rmek maksadile 
müte.ıddıt yerlerde <tend.si cPera· 

k<ncle v~ OOUL b.ı.lk s:ıtış 111ııhalle
ri. ·1çmağı kaırarlc·§tıımıştır. Bu 

sat~ ybri az:rıni iki haftaya ka
dar açıl&c'6:. ve her gün taze, ucuz 
muhtelıf c;ns balıklar s.ıtılacaıkıır. 

Kadıköy Kız Sanat Ensti• 
tüsii tamit- edilecek. 

K<>dtköy ikı.ı san'at enstitüsü
nün tamir olunması kararlaştırıl-

nuştL Fakat bu inışaata hiç bir ta· 
lrp çıkmamıştır. Bunun üzerine 
1.aımiratın 7399 liraya ve pazarlık
lra ya.ptırüınası tak•Nür etmiştir. 

Rum mektep'criode tatil 
Şehrim'ızd<l'.<i tekmil RMn lise 

ve orta mektepleri.'e i1k mektcıple
ri Yılb;ışını karşılama yormsu mü· 
nasebetik! dünden it:lbaren ayın 27 
inıci Pazartesi sabahına kadar ta· 
ti! edilm'§lerd:r. 

Ynzıı.ıı : 
\IAH UT YESARİ 

Şaşknlır.ra OOl'Ula:n lXr tekerle
me vardır: 

ıbane, gazelhane, ltlrem<ıhaı>e, kar- I 
hnne, s4lıughane ..• 

aıtık onu, c Yabancı. telf.kLü et
mek Wğru değil. Atıl~bilecekler, 

kendiliğ.ın.Qen silini.r, loaıybolu.ı'lar, 
yoru.m&mı.zn lüzum ka1maz.. 

- Kimin evini soruyorsun? 
Ben, şiıııdi.kı evleri soruyonıım. 

cHane. er, cEv. oldu. Ne kadar 
hane vardı, saıyalım: 

Ticau:ethane, devlethane, faıkiz

lıane, Kıiğühuııe, müzchane, Urıa.· 
refüane, s•hillıane, hastahane, 
mchtemane, klyaietha.ne, divan
hane, nezarethane, me)iıane, ec-
:ıahane, pastahane, telg.rafha:ııe, 

mumhane, <:anbazhane, ~mirhıa~. 
tıaf<yebane, blleğibane, teşrilıoae, 

hapisbırne, çaaııaşırhanrc, toıoğr•f· 
hare, kıraa~hane, kumarhane, k.i· 
r~ane, karakolh•nre, ceı;tıane, ta· 
mirhane, fişekhane, müreWpha, .. 
11e, çayhane, kahvehane, süthane, 
ıııostahane, aşhane, m'safmane, 
6Clll•kşha.ııe, tophane, baruthane, 
gaıh.rne, rasallıane, kUt(iıitıane, 

tenthane, idaııehane, yazıha.ne, 

muvak1<Bthane, dershane, resim
hane, yemekhane, yatakhane, gu
sulbane, abdetıshooe, ·kaıyıkhaoe, 
darp&ıane, jlmna.stikhane iımalat
hıoııe, dabağhaııe, bira;ıaııe, sebil
hane, müce111tbane, dökümhane, 

tefri'khane, kııyımhane, yağhane, 
saraçhane, •ıialıkhıme, k'myahane, 
umumhaıne, kılışehane, muayene· 
hane, dofıerhıme, 9efareıthane, kon· 
soiosh•ne, şehbenqerh•ne, kalhane, 
batal.+.ane, tevkifhane, k•tranha
ne, Gü!hane, Ştşhane, Patrjkha· 
ne, basrnaha.ne, nıiskinhane, ~bı
rnarbıme, haddehane, mevlC"Vihane, 
ibade!.'lıane, gümüşhane, ilamiıane 
dikimhane, ziyalhane, siılrnd rlıa
r.a, kaymakhane, tahaffuızlıar.e, bö
~hkane, :ısliıhane, t"ihirhane, 
}ıahaomhane, metrepoli!hane, ek.sar
h:ıne, tebh'•h•ne, k~hane, arne
tiy&thane, feshatııe, talimhane, tav
lahaııe, ta'Vukhane, sabunhane, 
mcnız.lha.r.e, rende.hane, büküm-

Daha da vaı· mı, bilınıyorum. 

Dükkan "Ve yer isimkrınrle bu 
cHane. ler;.n bir kl'.mıını kaldra· 
madık: Eczahaue, Kağthane, gU • 
anüşhaııe, tebhırhane, f,eshane, 
yemekhane, yatakhane, da•'.p.':ıane, 

muval<'kitlıane, zasathane, ilah g'.bi. 
cHane. leıfo bir kıısmı, cKest.a

l!e>, .Merdane, g>bi oldu: Eczane! 
Sonunda cHı>ne• olan yerlerin 

·Ev· oruşları öyle ı,ı'ksaıyor ki, ma
aa ibde etım.'yor 
Yeni cEV• leri gözden geçirelim: 
Ça.yevi, kJtapevı, kahveev•, b~ 

sınevi, yııyınevi, ciJ'.evi, ,YQrgan • 
nıobilyaevl, bınduraev~ tereyağı. 
süıevi, işkembe • paçaevi, aşevl, 
pastaevl, yazıevi, şar~~ tımı.r 
ıni ev .... 

Daha da çeşitleri olacak amma, 
gazüme ilişmedi. Bunlaı-ın çoğu 
zoraki ve uydurma. 

Esk:.den: Matbahane, mcbilya
han•, yorganhane, lrundurahane, 
şarıpha.ııe, işkaınbe - paçahane, 
demezd il<. Bunlar, şimdi, neden 
.Evi. oluyor? 

Yorgancı, mob·~yacı, işkemboci, 

parçacı, aşçı, pastacı, ciltı;ı_ şarap

çı, yazıcı, derdik 
Daha eskiden cDır. kullanılır

dr: 
Darüssuade, darülhilfıfe, d~rüş· 

şafaka, daııüttahm, darülbedaıyi, 

darülhake:ne, d•rülha.yfr, darüley· 
t,.m, dt.:rü'a.ceze, d•rlilfunun, da· 
rü~ifa, darülmuıilimin, darülmu-
allemat, darüttedr's, gibi. • 

Bu cDar. !ardan yalnız cDariiş
ş.tfaka. ile cDa~üliıceze• lkald~ Ö
bürleri cDar. a çekildi Fakat cHa· 
neler, i bu kadar kolaylık'!a ana • 
11nyoruz ve anamıyacağız sanı -
yorum. 

cHaıı.c., nefsi keL.ıneden ol.m~ 

Zaman, dilde tasfiyeyi kendiLi • 
ğiOO.en ~p1yor. Bı;,gün dil satle
liği., dil 8.11rn !erim zin hüneri, ma
rıfeti, gayreti değildi:r, :ıaman:ıırı e
seridir. 

Niçin, k'tıçıçı, ç:ryc1, lkahvec<, 
yorgancı, mobilyacı., paçacı, cilci 
şarapçı, pas=ı, ilfilı dem>yonuz da 
cEvi. diyoruz? 

Bu yeni cEvler., göze ve kula
ğa hoş gelm;yor. 

c:Hane. ler:.ı ·bir çoğu cEv. mi· 
111asına ifade etmcıı:ler Aradaki nu· 
aDOe'a dikkat etmek IAzımd:ıE. 

l!)czahaneye <Ecza ev:. foııha.nıeıye 
cFesevi•, yazıhaneye • Y ıızıewiı., 
muv>kk:ı.thaneye cMuvakkıthene, 

dershaneye cDersıevi. ilab demek 
gülünç olur. Btl!lllar, •Yer. ifa.de 
ederler. aY!nız yerinde kullanmak 
şaTtile: İdarehımey"e cİdare yeri. 
j ·ımnast:khaneye cJ'mrıastik yeri. 
diyebil'riz mnma, tophaneye cTop 
yerj• clcyemeyiz 

Peki, ne denir? Ne <!emeli? Bu, 
~la bulu.ııa:ına:z. Zam•nla kendili
ğinden yeni >kelınıeler, yerlerme 
oturacaktır. 

Aklına esen, d'le çengel tııka • 
ıınaz Dil zabıtası yoktur, fakat be
ledlye, bu lşe kanşab~ir. Yorg;ı,n. 
mobilyaevi, işkt.nıbe - p:ıçaevi, 
kuaıduraevi, göze bıtan bir kepa
zetıkt r !Belediye, bunları yorgan
cı, mobilyacı, çaycı, kahveci, pa
çacı. kunduracı, aşçı, &ütçü, şarap· 
çı yapmalıdır. Her dükkan, ~er 
san'at eııbabı, kendine uıyogun, ve 
bılhassa dile uygun adlar koym• -
]ıd)rlar. Bunun önüne geçiLmeli -
dir ve d!e kund•k se>kanlara had'
leri bi~dirilmel -d:r 

MAHMUT YESARi 

-

DIŞ POLİTiKA 
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Almanya tıe Japony• 
Yazan: Ali Kemal SUNMAN 

Almanya ile Japonya arasmdı 
devamlı bir işbirlıği kurmak içi.ıı 
evvelce çok çalışılmıştı. Öyle ki 
Berlin • Roma • Tokyo ltl hveoıinl 
«-ılı-.i! .aaı 11.unetli devtelleri.ıı 
ordu \'e donanmaları Hind deni• 
zinde bir gilD birleşerek dünya• 
run en uıüh·m bir geçidini tuta· 
cak d;ye yine Mihver t•efmlll 
ne riyatı arasında truuar lan<ıığl 
maliuııdu.r. Avrupa kıt'asında 1\tih· 
verin asli kuvveti karadadw. Pek 
iyi hazıdanmış olan Alman ordu.
lnrı 940 ilkbabarın<lanberi kıt'a 
üzeriııde oradan oMya giderek ta· 
ıırruz kabiliyetini gösierm~, f'-ran· 
saya karşı galip gelmişlerd r. 
llarbin şimdiki safhnM ise artık 
Alman laraiınm tedafüi vaziyete 
geçtiı:..;ni gösterdiği için Almanya 
ile Japonya arasındakı i~birliğimn 
derecesi de ayrıca tedkik mevzuu 
olmaktadır. 

Mihverin Avrupadakl kuvveti 
bilhassa karadadır. Japonyanın Bil· 
yük Okyanus'daki asli kuvveti 'se 
bilhasfa denizdedir. Alman ordu
ları 1939 sonbaharında Lehi~tan 
üzerine yürürken Alman hava 
kuvvetleri de Leh ordularının mu
kavemetini k.trnıak için uğraşıyor
du. O :ıaman gör:iıldü ki :kara ve 
bava ~uvvetleri arasında tam bir 
işbirliği loıırmıya Alman general• 
!eri pek çalışmışlar, ve bunda mu• 
vaifak da olmuşlardır. Lelı stan• 
daki tecrübe sonraları için AlmaA 
taraf•na daha z.ıyade ce.aret ver• 
ınişlir. Nitekim yukarıda i~ret 
ed ldiği ıf.bi 940 ilkbaharında Av· 
rupa J..ıt'asında elde edilmiş olan 
muvaliakiyetler de Alman gene• 
rallerini bu i>!te daha ileri götür
müştür. Hava kuvvetleri :ıe kara 
kunetleri ıtra<ında işbirliği i);,. 
den iy'ye görülerek devanı ctıilo
çe muvaffakiyet her sahada arlık 
şupbesız sanıldı. 

Karada buna bakarak denizde 
de hava kunetinin ii.>lünlüğü sa• 
ye Uıde kat'i ve devamlı bir ıııu· 
vaffakiyet tem n edileceği ve 11& 

ticenın alınabileceği iım.dir:.e dii. ... 
şulınıiştür ki bu hesap Alman tııra• 
fınıo umduğu gib çıkmam.: ır. 

ı\lman hava kuvvetleri üstü.o ol· 
malda İngilterenin Ü! itin bulunan 
deniz kuvvetlerine kar~1 galeucyi 
ı.·min etmek. .. İşte AlmaD tarolı· 
ırın en ziyade dü~ündügü !:ıu ol· 
unl§l11r. Fakat görüldü k. neniz 
kuvveti başlı başına ehenımiye ili· 
dlr, deniz n üstündeki büyük harp 
gcr.ırlerinin hepsini de yll'kandan 
alıi..• ak bombalarla denizin d bi· 
ne ~clircbilm<0k hesabı fiiliyat ,.e 
tatbi .. ~tta umulduğu g bi çıknıa

nıışt11. 

K~t'I muvaffak.iyeli kara ve ha· 
va ku-.- etlerinden bekliyen Al· 
mruıya .. ,~ hesabına mukabil !Hih· 
v"ri.n d•Jer kuvveti erkan111ıian 
olan J:.ıp\fltyanın da hc!:abı vardı. 
Alnıanyı;wn aksine olarak Japon
ya bilhas.tt deniz kuvvetine bii· 
yiik l·İr el.c·nıniy<t vermiş, fa!,at 
hava kuvwı,,,.' lle deniz kuv,·eli 
ara>ında tan, b;r işbirliği kurm~· 
yı da unutını .. uştı. Japonların ge
çen sell'C bu •·a~illcr harbe gidık· 
!eri zamanı tak p eden üstüsle mu
\'8ffakiyetleri bu i}blr!İğinin ne 
kadar yerinde olduğunu ı:östcr· 
mişti.. 

No çare ki gerek Alman tarafı· 
nm harbin başlangıcındaııberi Av• 
rupa kıt'asında ve daha sonra Şi· 
ı:- ali Afri kada kazanrmş olcl uı'\'d 
muvnffakiyetlcr, gerek Japonların 
Uzak Şarkta ve Büyük Okyanus 
sulanııda varmış olduklan üstün· 
lük çok geçmeden An.glo • Sıı.ksoııı 
tarabna da hatalarını öğrelım"ş. 
)''eni dersler vermiş ve bundan 
sonrası için kat'i neticelere var· 
makta gidilecek yolları a.nlabnı't" 
tır. Hı>rbin hey'eti ıımuın"yesi iti· 
barile Mihv(>I' tarafı taarruzdan 
artık müdafaaya geçtikten sonra 
An:glo · Sakson lMafı da Jrenıli 
hatalarım tamir etmelıft ve karşı· 
sındııkiler'.n edttcği hatala.rdııo 
Azami ist.i.fadeye koyulmaktadır. 

Hususi biçki ve aikiş 
yurtları talebe ücretİe· 
rini at ttırabilecekler 

Ş..lırimlıxlol<ll h:ıslJSl b\ıf.<I ve didş 
r.It'!L1h"t m'Lil t.ır ve müdire..!rt•i aılw.ali 
b:aı..ıroa db!&:tft-.il(yle la!ebe ücret ta · eı

lcrin.1 y~<QelLme'ıt !çin taı~imoıtnameo'.cr~ 
dıe d~ klk y.ıprnalt U:nm:şterd.r. 

rwı.aerif Vcktııı.cU; nıe\'Cut ş;ırl:C.tYl bir 
gOn nornı.ı.:lleıı;ceeğ.ni ve biııD.(.'{lQ!e)~h. 

taUre- tnarr.f!l~rde t.Aö"i!At yaptl.rr.aıyaraık 
Ocı artlmm<ılar>nda folatw'il Mfidilır· 
lü~üMln Ballırh!.ye~.i ad<!c<!l;;ı:.,.!n<. ı,.ı,. 

dfrmiştir 

FATIHTE ACILAS BİR SERGİ 
Fa\ihte Çırçıc<la • Faib B4u "" Di· 

l<iş Yucdu> nd:acı bu yıl on cllı gonç 
kl:z:moz: fT1C'ZOO o~muştU'T'. Mc:zıun b·~yf'.a .. 
~.r oeecrıi.erıNl gUul b:r sergl ha .. irü 
~e ba~lamıo buluıım""1t:.dırlıır 
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Hadiselere Bakış 
Doğu C!phesinde, I~us taarruzu hala 
durdurulamadı • Afrikada 8 inci ordu, 
T t ablusa 300 kilometre yaklaşh • Hitlcr 

Ruslarla barışmak istiyormuş l 
Te~hi3 eden; Ser.ih Mucmır-r ALA.TUR 

Orta Don havzasındaki son Rus 
taarruzunun geliş\ıni .,rur, meş
gul ecli'yor. Alınanlar veııdiklcri 

son decede şiddetli muharebelere 
rı\ğ!nen, bu taarı·uza henüız dur
du Jmınmşlard.ır. 

Bir habere gör., Ruslar Rostof 
dcmiryo!u üzerin®'.d M:llcl'OV'O
yu d• aı.mıışlardır. Fakat bu haber 
heniız teyi't edfım<)mıştir. 

Ya luı.z Rusbnn yen;den 4-0-50 
me~ üı mahalli geri a.1.i.!kları ve 
yınc Rn=tof do..'T•ryolu m~riooe 
N .:O<olkovo, Morotoskaµ, Kt..menS· 
kaya . ohiıl'..erini zapıetti!tleri bJ
dıri. 11e~tooir. 

K moscııl<•ya Rostofa 130 kilo
metre mesafededir. Fakat lbu şeJ:ı
rin zaptcdldiğı de hcnL1z teeyyüt 
e trn f.Il'l işı ır. 

Rus t.dbliği orta D<ın kesiminde 
taarruzun gitt:lt'Çe gell~tiğ'ni ve 
dü~anın sil.&hını bıt<tkarak boz
gun halinde çekild1ğini biLdiriyor. 
Karşı höcu;ınlar net'Ce vc.'11Jletniş· 
t;r. Yalnız bir kesimde iki günde 
6000 Alman öldürü rnüştüır. Di
ğer bir kesimde de b;r A:!man pi
yade iaiburu kumandam ile tesLıın 
olmı.;şwr. 

Fakat Almanlar bu iddiaları ya
laıi.aımakta, Rusların Alma.1 zıyı
atı hakkında vemlği mka.ınlı.rla 
ııst.hıı:ı etmcl<te<IJ:ler. 

Hulasa, cephenin bir çcık kesim
lerinde toşl"bbüs ~·melik> ha]do Ruıs
ların elinde bulunm:t.\tadır. 
BİR TARAFTAN DA SULH 

ŞAYİALARI 
Diğer tnr:ütan İngiliz gazeteleıi 

yeni bir sulh teşebüsüııden \ıah -
selırr:<?k!t'ıfü. cNiyöz Kmnık'J:. ga
zetesi, Aimany•nın Rusyayı Sibi.r
yadan Japon taar.!'l>ZU ile ehdit 
ederek, •bu devleti suıb yspmağa 
zorbyacağını yaıımaktadJr. G~ · 
!eye göre, Rusya ile sulh olıa;;a, 
Almanlar evvel! Akdenize döne -
cek ler, ilıdıaharda da ispanyadan 
gcçert"k, Al~nirL mesdlesıpj hal -
lettlkten soırra, havadan İıı,gilt.,re
ye taarruza geçeceklerdır. A:m.an
yanın harbi kaz•nmak iıçin J:ıWchı. 
ğu çare bcıdur_ Fakat bu hab<?rle
rin daha ziyade !rendi ımütaleası 
oldı.rğu belıriyor. Ayni. gazete son 
mlhverciler ınülitkarinde dıe bu 
mcse:enm görüşiildüğünü iddia 
elıınJ'ctedir. 

fTALYANIN VAZiYETİ 
Lon<lra radyosu da mihver gö

rüşmeleri'lıde 1tılynnın vuziyetın:n 
de bahis mcvııuu olduğunu •bUdi
riyor. 

İtalyan ordusuna meıısup 50 tÜ· 
men Bal:kaniaırdadır, B.r çoğu do
ğuda ve Afrlkndadır. italyada an
cak 20 tıimen kulmıştır Bu kuv
vetler ise müdafaaya k.8.fi değil
dir. Silah ve malzome d.., "2ldır. 

Mussalini Aınıanyadao uçak.sav•r 
topları istemiş a1"1!a:mış!ır, 

Bu toplantıda Kont Ciaoo Ro· 
manın açı.k şeh<r ilan ediLmesini 

;ekllf etm:~se de H>tler bu teklifi 
,.erinde bulrnaımıştır. Diğer taraf -
lan Mu.ssollninin bu toplantıya işti-
rak etmemesi İQgiliz ~il1erinın 

dikkatini çekımdktedir. 
Kont Ciano ile Lava! meml~t

!er;ne döomiişlerdtr, Lava! Vişzye 
döndükten sonra verdiğı <kıneçte, 

-

Hitlerle yapbğı konuşmaların iki 
memleket arısındaki iŞbirliğine bir 
başl•ngıç t<?ŞU<il ettığini söylemiştir. 
ŞİMALİ AFRİKA MUHAREBESi 

8 inci ordu şimdlki halde &ırte' 
n'n 80 kHomotre batısına v~rmış bu· 
lunmai<taodır. Şu hale göre, Trab'.u
sa 300 !kı";ometre tıı<!Safe kalmıştır. 

Tunu.sn yeniden başbyan yağmur -
l.rd.<u :mühim bir hareket olıınııdığı 
ar.la-şılıyor. 

Me>luırebeler daha ziyadıe hava
dan limanları ve gemileri bçm!'.>ala -

mağı inh:.Sar edıyor, 

İDGiHzler füzeıte'de iki guınıyi 
batırmışl:ırdJr. S.ırdunya 1oÇık1arın· 
da giden bir ka;fücye de hilcum e
dilm"ş ve 'tti iaşe gemisi t.o:pillen -
miştir. Diğer blr yerd" iki gemi da· 

ha bıtırılm~til". 

Al.ınau uçaklan da Cezail'Cie Buji 
:ıçıklannda iki müttefik taış•t ge
m.sini yahımıışlardıT. Bir İngiliz de· 
nizalhsını da b•tm:hJdan zaonedi.1-

mektedir. 

Uz;!fk Doğu ve Birmanya harckA
ttnda mii:hm bir değişi.idik h;ibel'i 
ıyoktur. 

Suikast davası 
ne. ticelendi 

2 Rus suçlu 16 şar sene 
18 ay hapse, diğerleri 

onar sene ağır hapse!· 
mahkum oJdu·ar 

Alm.'\n Büyük Elçisi Fon Papene 
karşı teşebbüs edilen su kast tiUÇ· 

lu<larının Ankara Ağ.trce2:a roa!ı.k.o
mcsinde nakzen devam edilcıı mu· 
hakemeıleri dün bitmioştir. 

Öğlooen evvelki celsOOe Siiley. 
man müdafaasmı yapmak üzere 
türkçe bilrnedijfnden tercüman 
istemiş, reiıs geçen defa müdafaa· 
smı yazalı olarak verdiğini hatır. 
lalmış ve Süleymanın ısran üze
rine bu talebi reddedilmiştir. 

Bundan sonra Pav'lof Kom '!of
la mil~ıereken verdikleri bir İsÜ· 
danın okunmasını istemiş, istida 
okunmuştur. Bunlar istıdalarınıla 
Süleymanın itiraflarının iddia e· 

dildigi gibi kendi t'5 ·ııleri altında 

olmadığını, Abdurralımanın da er 

geç ifadelcr'nin yalan olduğunu 
söyliye<:eğini bildirmekte idiler. 

Buından soma Pavlof 20 sahife tu
tan müdafaanamcsini okumuştur. 
Bunda da ortada suilubı değil, 
suikasdi tasni mevcut oldugunu 
söylüyordu. 

Öğleden sonraki celsede d-e Kot'· 
nilof uzun bir müdafaada bııılun
muş, Abdurrahmamn vek.ilı Şa
kir Ziya da müdafaasını yapmı't' 
tır. 

Müteakiben lıey'eti hllliboo mil
zakerey'e çekilmiş. bir saat sonra 
kararını bild'rmiştlı. Bu kararla. 
...ski karardan farklı olarak Pav-

' ]ofla Kornilı>fun 16 sene 8 er ay, 
Süleymanla Abdurralunanın da 
onar sene ağır hapse nıııhkiim e
dildikleri bildi!rilnı.işt:r. 

ALOMA 
DOROTHY LAIUOUR • JOHN BALL'iıı 

Bu 
Şabe er 

s..,ı..: d.ürr,y..,.,. wr<Mtl'art ,.t.tıı.maz 7.der tıııa 

L A L E Sinemasında 

' 
,- TURAN Tiyatro ve Sinemasında •ııı 

Bu akşam: ALiCE PiŞKiN GECESi 
YLiksı>k sm':;ll<Ar MÜZEYYEN SENAJt ve Kemant NECATİ TOKYAY 

ve Saz a<t<adl:şları 

Halim Pi;;l<;n tzr.dıınd.ın (ARTİSTLER REVt)St)) DllmbWI!l fsım..1 
tdomn kııropa>vu•'Ylc blı•;,;ıtte bu geceye mıaJı6us bÜ\Yülc v.ryolcı ffti•&k 

~-

• 

ŞEHiRDEN :-, ~EMLEKETTEN • BÜTÜN DÜNYADAN 
. . - . ' 

Milli Şef'in Hıta bel eri 

SONE':,HABERLER 
i ·. . ' . •. - . . ' • . -··. . • . - . ' " -· • .. . 

cı inci SabJC<> m Denml 

Aı4kadaşlar, 

İkti.dıarda bulunan partinin A
zaları, b!T ooktayı göz önü ilde tut· 
malıdırlar, Pa;r<l hükfunetin'n 
muvaffak olması bütün gayret

lerim:zin hedofid.ir. Parti içinde Dünyanın en 
büyük uçak 

mey:lan1 
Rio de Janeiro, 24 (A.A.) 

Dünyanın en büyük sivH ve askeri 
hava alanının Brezi:y:ıda bir yer· 
de yapıbn:ıı.1< üzere olduğu biLdiril
mektd.ir. Bu alan, 'bir buçu.k cmil
yoıı metre murabbaı bir saha k.ap
hyac~ ve her bir 3.000 metre u
zuttluığuıııda lıetonlu i.iç yola ına· 

lik o'.acakur. 

La &l11a Btrlln 
eyc..lıaU 

, ı ı-ıc1 SJh ıEdt.n Devam> 
Almanlar buna mu\·afaluıt ed&

cekler mi~. }'dnakıka, Alnwnyarun 
Fransız tcknısyenlerıne, 1"ransız 

· sa.n.ayıiue, .l'xan•ız ıptWai madde 
kayna arına \e işçilerıne I'lıtiyacı 
varılır. 1' akat, bu ıhtİ) aç l.'"nMaya 
bir su.ili ve .~tlkliıl baı:ııılamak sn· 
r<>tile nıı gidcribnelidnl. tio)·lotıir 
sulh ve i>Wııliıl baj;'lşlaoırsa Fnn· 
sız m ileti bu sulhu ve istıklblli be
nimsi-ye;rek Mihver dansına ve 
yeni niz&m preruı.'Plerine sadakat 
gösterir, Rusyaya ve icabında 
müı:tefiklore karşı s ıJw davranır 
ını?. Jşre, bu.gliu A.bnanya.nın zih
nini burkan ana noktalar bunlar 
olduğu gJbi Laval'in gayreti de bu 
noktalar üzorınde Almanyayı t.e
miııd r. Lava!, milleti ~ında 
bir •hain olmak!. ruov!Mıine düş· 
mek )Crine bir •kahraman. hali~ 
ne ~·ük>t>lmck istiyor. Kahıraman• 
lığııı tek şartı .se Fransanın harp· 
fon önceki bütünlüğünü Alınan.

yaya garranti etı..~.aek, bu yolda 
hır •ulh e!ııleyı.cmek ve bunu ta-
1..ıbcn de · inandığı muvaffakıyet 
ve ,af<'r yolunda - Ahııaıııya sa· 
fında harbe girmı:kt.ır. Lava!, bu 
man~·.L:ıyı İtalyan muhalefetine 
Tağıııen ba~arı ı.le çcvlı'(!llııılirse 

1-'ransu nıloA!tıoi kendi p~ndo 
sürükliyebikcel;ine ve dcıııukras
ya,Iııra ta ı·aftar olanları da tepeli
yebilecçğ ne kanıdır. Fakat, Al
manya lıenÜ7. bu kanaate vasıl ol
muı göriinmemc.kt-edir. Frans-ız 

milletine itimat dmıyor "" etme· 
d.ği iç n de bir tür1ü b~ du
l'llmıınd&ın ayırılaııııyor. 

işte biitün bu mülilıazalar ve 
sebepler altında olacak. ki ıta:yan 
Hariciye Nazırı Kont Ciano'mm 
da iştiraki ile H ller'ıu kararga· 
hında bir toplantı y aptlılı ve şimdi 
her iki Nazır da meml-ekc.lı.ıne 
döndü. Ancak seyahat, :çtima ve 
karar etra.fında akseden haber1er 
pek zi')'ade ihtiyat ifade ediyor. 
Ayni zamanda, Almanların b.ir za. 
yıı ııı>ktaoını da }'raıısayı ôu va
ziyete düşü.rmıi~kcn bir deia daha 
canlaudırnumıak teşkil etse gerek· 
tir. Bunun .J<l sebebi \'ardlr: 

a - italyaıun Fransa tcpraklan 
üzer ndd<l mütalobesi ve fiili iş
ı:ali, 

b - Ahnany:ınm pek ziyade 
nı uh taç hale gelmedikçe Fransız 
ist:ıklalini ve toprak bülünlügihnü 
kabul etoreın.,.,;İ.. 

Hakikaten, İtalyayı ekarte ede· 
bilmek, Fraıı.sız bütünlüğünü esas 
tutarak Lan! ile bir sulh akdet. 
mek Almanya için bu.günkü şart. 
iM içinde güç olduğu kadar Fr-. 
sayı yeni nizanı ve Voelkiscber 
Be<>'bacbter'in ilan etti&'i prensip 
çerçevesi içinde biır yarı müstem
leke ve kumanda altında bir ey• 
Jet halinde idare edeb 'lıru:k gayesi· 
ne de muhalif ve müte7addır. O 
halde Lav al : çin gayriınüstakil ve 
eyaletimsi bir Fransayı taahhiit 
eden bir sulh projesine imza koy. 
nıak da Fransa milletinin başın
da kalabilmek şartına uygun de
ğildir, Çünkü, h~bir Fr811SJZ böy
le bio- sulhu kabul etine%, bütün 
1azy :k ve tehlikesine rağmen La
vnl'in arkasından gitmez ve Laval 
ırulh :ıkd.'.ın<le de, harp ilanında da. 
bütün tedbir ve müşareketinde de 
tek başına kalır! 

Görülüyar ki, Laval'e ve biitün 
gayretine rağmen bir Framız . Al
man sulhu v-e itffakı da pek kolay 
dcğrldir ve birçok çelı:n, halli nıüş· 
kül safhalar, menfaat te7aı.~arı ar· 
2et.mcktodir. Ancak, Hitler • C'a· 
no - Laval müliıkatı bu retinJik. 
leri kısmen obun bCTtaraf edebil
miye küal·et etti mi?. Ş'mdiki hal· 
de bu soruyu cevaplandırmak \'O 

kesin bir hükme varmak mümkün 
değildir. Bunu daha ziyade yakın 
bir istikbalin inkişafları tayin e

de.:ok.tir. ETE.'\1 İZZET BENİCE 

1 Müttefikler Tu
nusta taarruza 
geçmek Üzere 
Nevyoıık, 24 (A.A.) - Ga1.<?111-

ler, mütta:1< kuvveU:.erin Mecezel
bah'da ta:ı:rru2a geçmek üzere ' ol· 
du.klarını yazıyorllr. Nevyoı~ Ti
mes gaızetesi birinci s;ilıifesinde 

müıbtafıkieria Tuı>U'S• taarruza ha
zırland:kla·rını yazmaktadır. Rad
yo splkerleri de bunu bHdi(ıyor
lar. Bazı sp'.ko~'.er İngiliz. koman
ı!oslarının Bizerte'e ıitı buçuk ki
lometreye kadar ya.1<lıı:ı:.tı<.3r.nı 
su .>"'..:ım i{ • '<lir. 

Rahat, 24 (AA.) - Cd~l· tta
nkta faa~;yeı. artm!itır. Bwıdan 
müıtf;ltler ..,_bir horokHe ı;"\m1c.k 

üzere o!duıkları ~ılmaLt.ı<lır. 

Deniz küçük 
nakliye esnafı
nın kongresi 

dün yapıldı 
Den.:z küçük nakliyeciler cemi

yetinin yıllıok. kongresi dün cemi
yetin Cataloğluııda·ki merkeız bi
naısında y ~n'ımıış't.ır. RaporlM"<ldn 
anlaşt.:d~~na göre cemiyetin ü.ç bin 
liralk büt<;cs:nıden bin ıı:ra hasta -
haneye 300 lira fakir esr..afa para 
yaı•Qınında bulunulmuştur, ~ri 
kalan kJsım da zarur:i mao;raıflara 
taihs;s oh.ı.nmuştur. 

Bica<ıare yopf.an yeni i.ctare he· 
yeti seçmnde eski idare heyeti 
ipka edDmiş ve yeni yıl büıtçe tıS
lağı da üç bin LU-a °"1r;ık kabul -e 
diimiştır. 

Bir koşu şampiyonu 
ö 1 d Ü 

Br0d4ıolcm. (yeni ...,,...,.) 24, (A.A.) 
K~alı <ahada Bil'i Anı~ı'3'.<o 800 

rrr.l."' v• ı,ooo yam Ioo:!u ŞJ'T.'P'Yoru 
doz"'1cl jo!ııı Il<ı•icın 29 yoşm<lı. oM\ığu 
h:>ldoe ölın\ic;lör. B>rican bi• yıl ~
de Birleş'ik ~ d4.:o ı1'ılon \re pah. 
tatıh~on ~ piyonıt:~n uf1V\10!lı Jca.. 
Z."l'""'!l"•H bJ'ur• m yeg'!..nc &t.~u!1:ir. ~< 

zrıuh(o bir ""'""' oÇlan &ıriaı aon üç 
f1$ ~tl• 27 Ooilo ~""'imi~ ve do:,ı,,.Ja. 
m t~ls ed<1:nodı'lc!oro! !>3Gt.al:.ğa tub.ıl· 
ar.ıı.:P,luT. &J ati~. &00, COO ve 1000 y..-. 
da <ilı<V ~ ;prnplyonlulo!arııııı 1ııaz.an. 
mııı bclwıcyorôu. 

Memurlara Oç 
aJlık şeker 

(2 inci S:ıoh'fed<>n Devam) 
d"'§''.ar> 155 şer kuruştan üıçer ay-
1.ık sıe~..;er vcrilecekt:r. 
T~ziat, çakjan memurlara d•· 

ir anute'll1etleri tarafından maaş 

dağıtılır gibı yap.rlacaktır. 
Diğer şarhı•'.arın yani -yetim, dul, 

emekti ve ·m:M!üllerin- ia§c ten-'IZ!atı 
ma 'rrnüd ürl üGı le ı>;ııce y "!>l lacaktıır. 
Vilayet iş için mal.nıüıdürlüklerine 
haz;rhk yapmalarını bildirmiş ve 
bu husuıs da Maliye Vekaletine 
bild'.rl!nt.ıştır. 

Diğer taraftan örrüJmü>ıdelki ayın 
ucuz ekıınei< .karnelerin.in -Oe :resim
li iaı;e karnelerl'le verilmesine !ka
rar verilmiştir. 

Müttefikler! 
r1 i'lci ~ ıhıft'f1eı~ nı•vafT\ \ 

hl ıııPYle demiştir: •Sekizinci İrog.i
lıa: ordu5u ile birUkte çarpı§an 
I<uvvetler\ımz besledi.ğhniız iyi ni
yetin örneği'dir. Müttefik davası. 
.için üzıerim;ze düşen vaz.ifey• y~· 
msl'< iSt•:·yoruz. Birleşik milletlerin 
m:Iletim:ız için yaptıklarına müte
şokJdri~. Ml>Soolini yaıılış olarak 
kendisıııf. clslamiyeıt.in ham:si· ıian 
etmiştir. Bu iddıayı ileriye süır

mcf: iç:n bu dine mensup olmak 
gerektir.• 
TUNUSTA KARA FAALİYETi 

ARTTI 
Nevyork, 24 (A.A.) - Şimali 

Afrikad'n gelen telgraflara göre, 
Tuııustak< '-ara faaliyeti artm.ış -
tır. Fransız kuvvctleoi bir sıra Al
mon karşılı'.< tanruızunu pü.skürt· 
tükten sonra yeni b:ır ilOO:<ııne ıkzy- ı 
detmişlerdir. 

Çöpçü teşki~atinda 
değişikl:k 

O uıel !<fb!f•~m Dovım\ 

ahtıoaealdt!r. :lııc pa·rtl o 1 ara>: Ankon.. 
1 <hı.n a.-...'l kamyon getic.i!ra~.ştir. Çöp 

l 
l<ıan:yonları oı>ym çoğoltıldıkçı rna.. 
hal 1e ar:ılo~.dli r.ıtlı, an>ba!ı çöpçü. 
k~ P•)'icı-pq lar>lıo kıarış.ıcd<t.ı:, 

Millerovo'yu 
Ruslar kuşatma

ya çalışıyor 
Mo&.ovı 24, (A.A.) Neşreciılen bir 

So\':)·ct hususi tebliği p:u'liğe uğraY"~ 

Alm:.rı.brın bcll ke imi.ende kıoç> dı,<J&. 
l'JD.l bildiren haberi i«"Yit eder g.ibi &ö· 
11.ınm..ııı.d.ir. Aynı lobliğ, KJzıl .....ıu 
kuvvotJcr~::Sn, dom.t.-yoiu düğUm nck· 
ta..ı o~n M;~lrr<>v<> d.l:-eoine d.oğnı bü· 
cı.mıbntrA. t4trarlay~ıı\91k .ilurlc~ 
O:cu<laı .ı ıı tı:ş:. el.nu..'~· di•. Döc .. 
dilnc.:ı S.,vyet h•.ısu.ıt tclı~; cJa.n Lu bil· 1 
c:!.ı · ... Mı.Jcrovu ce.-ıu;:d-.>iu şt\."llkil'CU J 
ıı'nıcl ı:ı. t.ı V• b•l:sın<!:ıb;r {Xt<: kıi;:ye· 
11 ·J. ._.-1 .• , ::ı a.Jnt:r.::.ı ı0ı:ıa...~1.,_,L4:"' 

Cl.r So\'J ~!..er guri al~t.lan 6 ŞC"hlrdıen 

~ .ı:'.!., .r.ti uiart ınerke-.!, bir ç :.Ct ·J1C3-

kt'ln rr;- ~eri. btitYll t sıl)"'l.:kı. top, t:1r. (. 
ve bo~ı.;tu t.~r'ılY- n A: nan k, .. .,ı.·c:le· 
rinın tc~ ~t:t•':Q~ lı.:;ç~:ıa çcş..~ mal}c
mi.·yı ciıte ele geçim>.,:( ·d'."r. 

-- -----------
Varbk v~rg si 

(1 n6 S>ı>i!od<'t> D"""') 
ve 'ı<entli.;i hak.kırıda da d<rhMI ta
lıı.bııa gir:'Şiiın~tır. 

'l'e-tiiye ıç.n ıLJOCJcre gc.l . 'er c;uğaJ. 

dı-oça, mJ.<elıciı...·., lro:&ylı:t go.ı.,.. 

mo!t \"e i..z .. ı.ıhırnıa 1r;eyd:m b. raJ.nımc.f~ ı 
m~y .c şubelerde lcrtıfu:(l. atı.•ıa~ 
ve ta..">siıJ.t med1ıurlar!nUl L\Ylii. da o 
nis~ttc. acttıı·ıLn~'1.ıt\ Dün cA· en zi. : 
Y'8'·• H<>cop §1\, Gaiata Kuld'•01>1 ve ' 
Akmd"'° M.l•Y• T•h.:il Şcb8'eri:ile 
'll'Rmlnıeie <'İlr.•J.Ştur. \~atm:i;ışlar, ~n 
&llne dt;ıda, ;,.;.~ip iz<clıama >Obeb.yet 
\.'~ltr.«Tlıtit '!(in el.i.eı·l."le geçen mJ.c.t.arı 

Ş' ... be.«e pfydcıı,: .. -y yab:r. '..\)'.ı başla_tJ:. 

d.arırdın şı.ıbt.Jerde bı:,s:i.b ve yarm da· 
h:ı z.iy~ k~abal.cc n!.a~41 a:-.il:çd..ma~ 
\~ n~u!!rtlcre lıol:;,y.&. göıstcnil-:r:E\$i 
içm şur"'1den t..d.birler aiıa:mya l>J.ı· 
1""."m!Şl.Jr. 

Bu arada M:al rırut! ür !i.1'11 er m1 e, M>· 
!iye Ş....br~eı ixı.e ı..·c De!tcrdlrlıida mu• f 
hast.-t>uol1tt., r. •~-.cıb~ şt.ajiy~"r1.ğıi yap. 
rr.aş olanaı, Hocap . .c;ı1 .ı\!c."Odar. KuAe- 1 

ıo.ı;n, wr,,,,. gi!;i V dıık Ve!'!ıisl nııti

bl.k-ıi QOk olan F-bc:Jfrde Uavcteu Va• 
z.ifcdar k.lııı:r:ı:ışl:arclır. 

B~ b:;mı ro:a k.i®.derln O•İ«Ya at. 
t:ı.iları decJJ JC:dulu.rıu am ve es.'il:..n 
1.:1na...O:ylc ~rt oi....ıuga h.'l.!!k: tmu.fmd:m 
i.Y.ce ııo::Lışıldıi,'l .iço bu Pua.. L:ıl'<illne 
kı>d:>!' müi'A:n bir yd.ıü:ı da t::ııı;:J, Al 1• 
p:ıl.acaiı 81'.ı.aıplın. l.tt.."dıt. 

Ar:!uradcn b dir'Jıı.:t.no ı:&re wr. 
1* VergisııD.:.n tedıU"~inf ık.ol.ıy~--lırımraık 
ıQızere Cu:clıuriy~ Meric.eız B:J:a.~ t.> 

mrr:n ml'ıdtarı 160 nıı~yon Lryıa k.adbr 
çi<alı(e<:<Cc bir k.rori.',rf badi< lan~ ıımn· 
ne Amado Wtaook il" b;.ljkala r d.a bu pa. 
n ilıı: eımtW V(\ya diğer rradde.:~ aw.
~l trı."::'.ns vcrtbilcceCtll.,..a.,._ Di~r ta
r.4t::n Eır1.ü bankıs:n:n emla..< mlJ.• 

l<ıllıUbde • 111lı>1 ar y.ı•p:nc.sı:m .!': ı..mnı 
<iWl tnde olCuju tıv\•t:lJf' stiyi.enır.d'.~teı. 
dıir. Aynca İnhlsrla< k!are .; tan.J'ırıdun 
da Sllıoı:r B:ır.k ve 'l'ic•rel O~:ıo IA· 
mm ok"' ~d. l ma<l<i•leı1e dlb:r mat. 
l:tırı OroJıyca te:r.t.n ve U.ı..~ a1ab'J.me'l~ 
ri &Qİıtl bu möı:ı5eıselcrc yoa&n -M>--50 
uiöyl:ın il.alık bir «reeli açıı. .. ...,..,, d:ı. 

ıruvvoıı e .ttlLlih teme! dıi r. 
·~~--· 

Sovyetıere göre 
,, ... """ f""rir: '' "~rnl 

l&n Rus kU'VVtleri bu şehri doğu -
dan ve •batr.lan çevil'lllck üzere bu
l urıı:na klldı rl ar. 
Kuşatılmış bulunan kuvet erini 

)<ururmak iıÇin .mııharcbey~ büyüılı: 
takviyel(lr geti.."en Alrr.arı:ar ağır 

zayiatlara uğratıld:f.<\.•rı bildiıul

me.ktedir. Sovyet tebliğinde, Af • 
manların mı.rharebeye taze tank ve 
piyade kuvvetler; getirolkleri hal
de Rus mukavemetini lcırsımaımış 
oldukları •lave edilme1<1odiır. 

Stalin.grad'ın mahalleler bölge
siude yeniden bir .miktar 'bina ele 
geçirilmiştir. 

Meı-O<ez cephesinde Ruslar, :ku
şatılan dü~an garnizonları.na iıü· 
cımı ederek mühim mflktarda esir 
ve gan•im almışlardır. MuhtelJt 
sığınak ve aııış yerler; za,pto1ımişler 
ve 4-00 den fazla Ahnın subay~ ve 
er;ni öldf"rır.ürı'.erdir, 

Tu•psenin şimal d-oğtı5unda ya
pılan taanruılardan 3000 den fazla 
Alman su'b.ı.y ve elli öldürülmüş
tür. 

STOKHOLM'A GÖRE VAZiYET 
Stol:<holm, 24 (A.A.) - Don ile . 

tenkitler, kontrollar hep hükume
tin muva~fa.Jnyetine yatdım et
melk içindirler. P;rrt:.Ii, paırtl için· 
de, hlç bit hakikati oldıuığu gibi 
söylemekten çekiıımeyeı:ektir. Hü
kıimetı.n en iyi ve en doğru yold• 
yürümesi için elden gelen her 
gayreti gösterecektir. Bir part.niA 
memleket için faydalı ve yapıcı 
olması, ancak bu surotle müm
kündür. İnkıl.1pçı bir partinin, 
mEm'.eketi ilerletip, yii2<se!ıme 

hamlelerine de'V><m eınnesi ~ncak 
lı~· su. etle taha'.;;!mk ett rileo:lir. 

... \r·,~a.c:lar, 
P.rtı • inde intıhabın se·' cst 

\'C i;;.ıb<·tli o'.'ma.s:na .c:iıkkat ediyo
ruz. Vazife sahiplorinın ehi.yetil 
o'.'nıulraJ. :ırka·Jaış1'1'tr.ın it ·rn:ıdı· 
nı, mııhabbetini kazaıım., bCJ'lun· 
mıları, pırt. muv •ff:i.<ıyeİi için 
esash noktalardır. Kongrelerdeki 
mü!iiha.ıı:ıcar, ortaya ko~ulan d:
lckler, p"1'tinın du!.a yükse· teş
k<latında, hükumet makaım'armd 
ehemmiyetle tebkik olunuıyor. Mc 
sele,;i ve ihtiyacı çok olan yapıcı 
yoi<l .. ki bır memlekette, hasa sız 
tcnk •.U..r \'e dJelö~r "" kolay ~-
Jeı'<icııdit, İyi ve ameli ncl_ıceler 
elde ermek ıçin tek..if sahipleriııin 
ınsuliyet ve :.mk.'ın teliJ.ok•lel'ile 
hareket etmeleri 18.zımchr. Emin 
olaıbı nsin'z ki salahiyet \'e ikti· 
d,. s-h)pl<·ri, her mül&hazayı ve 
d.•.eğ, kryrr:et!en.dirmek içtit dJc.
kat;1dirler. 

Aı..z :;rkada.şlar, 

BU devletin büyük fedakarl.k
lar üzer r>e kurul<iuJ;uııu da.ıma 
gozomı.izwı et!'Hinc tu.:nwıılııyız. 
Dunyan>n ağır hiıdiselcri -; nde 
bı.. z>lrııiyete daha ziyade !urum 
va.rdır . .Mi!li mikaa"lcde b.ıba oğu
lun y:ınyana saf 'Ç;nd.e sfüıhlı 
ı:,,,:ur:ıduğtmu giırduk. 11<.,;nlelre -
tin bL1yü<k bir kıs.mı iraal al'. .nda 
olduf.u ic •n serbest muc~1e•e e
den bölıgeler hem cephe nuılha · 
rebcslni yapıyorlar, h'Cll" devle
t n bütün yüklerini taşıywler
dı. Bu ga)Tetler de kafi gelane
d , Cepheye erk<>~ini, cephaı:1e 
taşmıağa ve tarla sü1ırneğe kar 
dmlarını göndermiş olım :fakir e 
ve griyor ve mütevaz nesi vıaırsa 
onun da yüııde kmk.nı al.cyorı::uk. 
Hep teraber sel.fımete ve cümhu· 
riyete vardık. 'bütün feda'kArlık· 
lar ödeor.•m;ş oldu. S l1X' dündom 
de mısal söyleyeceğim. B!l yorsu. 
nuı;: ki hü1<ümet çf'tçilerden yen'i 
m®sulde yüıxle yi:ınv 'beş aklı_ 
Dolaşırk.<n bazı kıöy ıer göııcıüm. 

Vatarı.aşların kiındaerıne yetmi
yecek .ınalısulleri.ni gô~crek 
yüzde yi= 'beşler ni nas1'! \'Ue

~e'.t1eri.nı oorı.ı'.)o"OUardı. Ben İ« on
ce devlet n talebi yerine gct ril· 
me:>İni tı. vsıye ettim. • V a;.a;.Jaş
lnrın tltıya.cı ve <krdi !hal.ı: hL1-
kunıet ınrn gözL1 öm.ıııdedıır. Va
züesıni ifa eden vatandaş darlık
ta ve çarcı.sı o:Jikte bırak•=• de
dim. lşt>e t.e;d ıfl-er bö:,•le t~t.p o
lwıdu ve olımmaktad1r. 

Bütün memlekette de h~ir 
te!Qşlı vaziyete diışü'lm&siz<n 

het'i<.esin 1htiyacı tıemiın edilımc1ı: 
tedir. Görüyorsunuıı: ki, devle 
t n se!aıneti icap ettiği vakit CÜ· 
yük fedakfırlıık.lar zaruridir, Bu 
vazüeler sırasma göre, şu ,-eye. 
bu bölgeye, şu veya hu meslek 
veya sa.nat sahibine tcıveociilh e
decekt r. BugÜın çiftçiye, yartD 
tiiıccara veya esnafı! fazla kül!et 
yilklenebilir. Vatandaş devlet'n 
taılelıllarirıi iyi yür<lkle ve ·iyı ni
yetle •kaı§ılaırialıdır. Bu vatanda 
herl<es şlmd~e kadar emrııtyet ve 
huzur ıçLne \kazanmış; yıışam!IJ -
tır. 

Buttıan soora da, daima d.o, t.e.4<.., 
Cümlır.ınyel ka."JUnl<lr>oın mmoy..;ıı.. 

de ve •llW'Yet •ÇDıi.: ç.oı.,·ıp kazı:ıoa. 
caktır. Her v~•nd~ln dıe\-{etc kllrp 
vazi.!e!crlni ~ niy..:Ur. ciddl olurak 
itaya ç:ılıcmalarını iatomdlı; ckvl.eliıı 

bakladır. 

Arkaı:latlır, 

Bur3Ya bir eıeyh:at~n gt'liyorum.. Vı 
tıı~rımı her yerele iyi ı...ıee ıi>r
d\lm. Un'.uml oıI.rak ı•n ş w feyizli 
is\\heııl lçn çalışma!ıır· ç..ıt t:ırnlı ve,I. 
cid.r. Yilrdol•r lmazıi.ı wludur4•. 
Zihıinl.cr, sOıkUr.ct.li, emniyetli, diinya 
hA..iisc!eri.nJn tecdlileri IK' a~ a ol
aı:n, on;..arı ıarSt!maz bir i•aıd.e ıle kat 
fıloşm.1?2 h:wıt:ı:;ıJ..-. 

Donetz arasında bulunan Ruıs kuv
vetleri şimdi dür.ınan hatları geri
leıin• doğru süzülmektedir, Ge -
neral Va tutin'in uınani'.lasındaki 
RUB kı.ııvetleri Stalingrad'dan 300 
kilometre me'Slfede bulurunakıa, 
kütle halinde Ukrıyna istlkametin
ed iler~emekte ve cenup batııya 
aoğru 'baskılarına devam etmekte
dir. Rus ordusu Rosto!'tan 198 ki• 
lomerrededir. MıHerovo k<Sirr..in
deki Rus girişi, bu !kesimin Alman 
mii'dafaasının son hududu olıınası 
bakımından, Alman orousu için 
ciddi 'bir daııbe sayılmak İC"'P ader. 

Soo. g~n en bcyüık oeıa, 
yeni :ze:ı.~ıe felak~tıc!ir. Erz.incan &&c' 

smtısmdan ~ten zarar görmfiş olan 
N'ksır ve E'1ıaacla, yeni d:ı.rb..lere uğ· 
r..ıııt. HilkWııet biltlln VQS>\•iıarı ile 
tel~eı yer!.,.iııı:led.ır. vı..~. 
Zll1 aıcl:arını pe.ylaşmağa çalış yoru:z. 

1
, Mernl<(ıet ytıkılco )'UVala11 rüraıle •· 
;rap bldırmıııiı: l".Jl her $qi ,_.. 

tır. Bu sô:ı:lerCıile de•ı.ı te.s.,;,\rlıdiım 
aöyleıken ,...., asi.! dıqe"1arınıı:ı da 
ltade oltniı olU:Yot'um. 

zi• Qrkadaıllal'Jın, 

Ko"!lreııc7.e iş\;"111< etın .. Ic b<ni.ın 1914 
bah~-..!ık oJdu Görd{im ki bw'Oda ıno 
mlıe!\et met:1elert sa.llıhıya'Jtte \.'e aç1k 10 
r<ltlc konuşuuy<><du. Vat ,ı,ıı:.: hlir 
vaıli. 'l.dtLşl:ırın dıiy-.rı oJoro\k k . k· 
tır. F«lnki• bir oem:yeotn ın ııl vo 
mede11l vuı:fian güızcl istı:ınbı:l'!utrıı.ır
zun me.,ycl:el'iditlct, Si<e rtıtın!ıl,,,. 

mı ve sevgIJeriml sby'/"fıtan bütün 
İstanbullu ~trilerfmıt- c!e sevgı.er;.. 
mı ve seygılanmı bikf.*1\e~ ~1.iıyo-
1'\J.m. S.:dcn A·rJt,,raya 64.A.l'IliL.r ve 
qi kıtlbalar götıı.ec:f.m. 

Milli Şefimiz 
Ankaraya av
det buyurdu! r 

l ı ınci ~a·h re1en Df.Y-..m) 

refli gününü yaşıy<>r. Huzurlan 
Jle b!T.i taltif eden :\<Iilli Şdiıniz, 
Cumburreisim z bü~ ük İnönünil 
yüksek he)'"1İ11~ ııanuı.a tazim ile 
selimıJıyarak mesai~·e de\·::nı ccti-
7orum.a 

Kongre ki~lıi 'lk encülllt'.nln ra
porunu okudulııtan sonra, Milli 
Şef kürsüye gelerek diğer kısmı· 
mızda r.ıctninı neşrett.ğilnfz hita 
helerini 'rat buyurmuşlardır. 

l\lilli Şd bunu miiteakip kon. 
gre ba-.na iilıf~ la l>u11111arak, 
halkın alkışlazı arasında otomo

billerine binmi~ler ve Dolmabah· 
çeye dünınüşlerd r. 

Sarayda da biT müddet istirahat 
buyuran l\Iilli Şef•nın molörle 
Haydarpa~ya geçerek 17,22 de 

hu>usi tıenlerile Ankaraya har& 
kot -etmişler ve h:tasyonda Yali, 
Örfi İdare ve İslaııl:ul Komutan
ları. Parti Reis~ askeri erkan Vf 

m.,:ı•u.ı•rla büyük b'r halk küt
le>i tarafmdan uğnrlanmışlardır. 

Parti Vi:ayet 
Kongresi 

Bu ı nbah<la toı:lantı· 
Lı.rı.ıa devam etti 
Vilayet Parti kongresi bu sabah 

saat on buçukta üçüncü top!a~~ı
sını yapını, lır. Evveli dünkü .ta• 

lut huliısası okunarak Milli Şefi· 
miz İsmet İnönünün dün ~el 
\'<:rmiş oJd.ukıları ba toplantıya ait 
zabıtname alkışl.arla kabul od 1 
miştir. Mütcalubcn dlleklere d&
,·anı edilnış ve bu mqanda e•naf 
cemiyetlerinin vaziyet, ta.k'\. )C:.i 
menuubahs ediln:ı:Şlir. Şelırim;:ı
de 90 bin esnaf olduğu halde bun
lardan 62 binjnln ka.vıtlı olduğu 
ve 28 bininin henü% kaydolnıa. 
mış bulundukları ikri siirülnıüt 
ve her e-snafın mecburi olarak ce
miyete kaydedilme,inı.n kanmıl:ış
tırılma•ı htenilm şiir. 

ÇIRAK N1Çlı . YETİJii'd\'OR? 

Bilahare müesseselerden bazı 

larırun 5 işçi çalı~hrnıak suro!.ı.ıeı 

muamele vergisi kanununa vazir 

yeli rlni uydurdukları. h~. ıtld 

bu şeklin çırak r<>Lş~!rilınc ne 

miıni clduiiu beyan cdilm~ \'C Çı
rakların azaınl yaş haddin n ıs o
larak teSbil" 1.>!enilm şt.r. B'1l111aıa 

&0.nra nnvan tezke~"'eri isi ve es
naf cemiyoUeri ha..tanes'n~ nıüna
S:p bir arsa temin <>luoorak yeııJ 
bir bina yapılması !eri •Ürülmiiş
tür. Müteakiben halk bh'liklerinia 
takviyesi temenni olurunuı ve bü· 
tün bu d lelaler ittilakla kabul e.. 
dilmiftir. Kongre devanı etmekte
dir. 

Vali ve Belediye Reisi Doktot 
L(ltli Kırdar da bu sabahki kon· 
grede hazır buluD411uştur, 

Eirmanyada 
fl inci $.,~ı1Pden J\fV!.~l 

man le$isleri ve bi,o hava ıf.an, •11l'dıı 

10 YÜKSEK RÜTBr,Li 
JAPON ÔLDÜ 

Çung Kiıııg, 24 (A.A.) - ffil'
m•ny~a Kerıtu a'dan hareket .,. 
den ve ~incdiye kaılaor bir çok de
falar püskürtülen J:ıq>0nlar n 1a

yet Yuıınan ile Einm•n!]'a a.rasın
dakıi hudut 00)"11ncla bulunan Nan
Ieyi ıım•ğını bu scler grçıneğe 
muv.t!ar..: olmuşlardır. Bir J,:;;xın 

kolu şimal istik.ımclne ıtogrul
nwştur. Kuvvet'erimiz ~m~na 
day•rmıa!ctaı:lu. 

Anhwei eyalet.nde Amerl<an 
uçakları iç;nc.1e yüks~k rütbeli 10 
J•pon sub•yı bulunan bir düş
man u.ça~r.ı diiışürmüşlerdir, İ• 
çin!ekilerin hepsi ö!müstur. 

• 
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SÜMER BANK 
'YEBLi MALLAR PAZABLABI 

Müessesesi Müdürlüğünden: 
Mağazalar için 

Satış Memurları Alınacak 
. . 
Jıstanbu.I Jıa•lci mağıa.talıa'."lmbd.a münhad - 100 lira;ya Jı:.aruı ücrotU 

.. u, memuTluk!atı için mağaı.alanmı2Xlıa UZU'1 m<l<ldrt Htıı memurlutu 
ynp..-a:., «1YQn id•re elıniı buıt-nlcr ehnac*t.ır. 

Aslo·rl.lk hiıntirıi üt ·~ olrrak ıartW'. 
.İetek]il .. ln aş;:.ğ:da yazılı vesJ!"i.oı-J.a 30/12/942 !arıt.i:ıe kad&r s.Mxııı. 

lwnmnında. Kltı•rolğlu hanında MO-• Zali İtleri Sd'Ji~lne müracaat ırt
mclori l4zımdı.:'. 

J - N!!iw hilviy..t c!Drl.a:ıa, 
2 - Alk~rJjk Veli~ 
3 - Tahsil > 

4 - Hi:ıım.et kAt><h. 
6 - Ve<rilu fatuiıNfı. 

( İSTANBUL BELEDiYESi iLANLARI) 

Fe:ı itim Miiı:Wrlü(ıü için ~ m oot..J:ır ~ (SO) .clot !Oba ('10) 
aıkt 9ywh <firsdk., (310) adet boru ve (30) ndct bQ-u ~ oob.> tr.htası açık ek· 
ilt.rr~ ~. M<CJmU\Jl1la tohımlo b«W1 2334 ı..,. Vt Lk teminatı (176) 
.tı':ı. ( 5) lwnıı;tu". 

Şo:'lnomc Zabıt ve Muomc!lM Mililil.rl(lğü llW<miııde 1örül<>b<-:lr. ~ 28/12/ 
142 ~ gani! ... ı 14 de Daimi Encüm•ııde 1~!ır. 

TaJaı;:'eı'n ;:ı. tcrr.i:>at n-uı< \-ey& m~ ve lreııunorı ilıııılw lb:ım gön 
ııe.r v~~· ~ g;m;ı ııwoyyen ~ Doimt Erıcüın.:nde ~n. 

(2266) 

lstanbul Marangozlar Cemiyetinden 
17/12/942 ~· dooorlyel olıredılırıdan, :r.p(ıomoyon ~ H01'eti 

~J'!IJİ1e tqıl.ııntıa, 29/12/942 s.ı!ı g1lr>ü - 14 - l~ • k>acfa.r İR>ob\ıl Qa.lıalıoğ-
11'dl Dllİl>ÖllÜ Hd<eviud'ıe ~t,,. R~ qabJa yaz:hdJT, C<ımb'ete X. 
r.J . ..n mesldtıdqla:nımızın tcşrid:'C'J1i r.ioa olunur. 

RUZNAME: 1- İ<!tattı H<l1'•tlni<ı Mmıı Rapol'U, 2 - Hesaııı Müfıe1ılılailerlrıln """°"" 3 - 1943 ...-; Qıi'Jç-e ve KadiroSU!)'.m ~ 4 - A2alıJGl taı<liDdi, 
ı _ İdore H<\Y'4'11 Szatarmıa müel<!.ollerüıô bitiren ıı..ıı .için ""9'ın ]<ll)ıl,,.._ 

Türkiye iş Bankası 
==KÜÇÜK iCAR llESAPLAR.== 

1943 iKRAMiYE PLANI 
Jte,ideler. 1 Şubat, S M• yıs, 2 Afustos, 1 lk.incltepin 

tarihlerin de yapılır. 

1943 ikramiyeleri 
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Türkiye İş Bankasına para yab rmakla yalnız p•nı biriktirmlı fll 
faiı almıı olmaz, ayni umanda taliinin dı denemiı olurıraınu. 

İstanbul Belediyesi 
ŞEHİR TİYATROSU 

Saat 20,30 da 
DRAM KISMI 

B1)YüK İHTİLA.L 

KOMED! KISMI 

YE KÜRKÜlll YE 
Her Çarşamba saat 14 de Çocuk 

piyesleri. Cumartesi ve Pazar 
giin}eri 15,30 da mat.ine 

Uıip n Bainı•ı.blrriri El!'nl f-ı m:Nf CE - Neşriyat Direk~rll Cevde& 
K.ARAB!ı.Gİ.N SOli n:ı..GRAF J.tATBAA.Sl 

]auLMACAJ 
123456789 
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il ııı • - -- ~· - - ·-
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9,~:.....ı.-!..-1-..!-..ı....ı-ı-ı 
s.ı.ıan .. i'a: 

• . · 

1 - Giil!dinın ilan (illi k.,.'ime), , 
2 - Dost (Fr•nsuce.), Eski harp a:et.i 
Not.:ıı 3 - E~1 bir rnosU.C, 4 -
:i,yi, 5 - Gılttiüren rc.itn, 8 - Akıl, No-

~f3~&ıWIJ~ 
ınrı~~@)l3 

PARAM iZ iM 
MEYVASINI 

TOPLARSINIZ 

tıa, 7 - Mümıt~ 8 - Kart DllUl va· 
til.'-'S (, fı' - Siyah blc böcd<. 

Yukarıdan •t11i': ~ •' 
1 - İ6tanbuNıı memba ııularlııdao, 

Sor....., N ilt.veli;J">e tersi P:ııılt'k har· 
bOod'e l<h-ct alan ~. ' F»"ıovun, 
1 - Bina ~JY.lr. ~. 4 - AıY> 
JU'Vaa. ilif', 5 - BüyIB:c ev. Etsan<e ha· 
ıın. ıı:..ıını. bir cTat, 6 - Baiiı..n.k, 
~ aqıa, 7 - :& ğlıılııl<, 8 - Yer 
Yii&4, 9 - Son>u::ı.:a K il.\~ !ıii<\ı· 
met ~..dan llÖ"""'-"< (iki k.o!Jım..) . 

DUDkU bulmacanın halleclilmİf 
tekli: 
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İotanbul Dördıiiı>co tcro M•m<ıırb 
l\ınclaın : 942/ 23 il 

Bir ·~ dolayı matı.cuz ohıp ta 
p:ı;rey.. 9<"..rrn..sıı.ıe «arar v"'1:ıen 300 • 
liro kıyme\indO D. K. W. m-.ı!ı buz 
d.olıl:ıı 28/12/942 ı.ı.r;hine ,....uzyan J>ao. 
~ gill!ü ""1t 9 <lan ;tıııaron B<-ş;k· f 
1>.j \romvey ci"UTağı ~ 48 

No lu ~ dCi<lknıı ön(in(lç )'•Pl:ocak 
.rtt.: rmaoını!a ımUht en ~tin % 
75 ir.i bu !d~-ı,ı tdt:d:rde a;!·~J.rıa. • 
tı!.>c:uık , aksi h:ıl!\:ltt lkIDoi ... ltıııvnsısı ()o 

kın 31/ 12/ 942 tarihine ksadüf ed<n P<r
şo:noo günıl e1m s .... ıc 'lfallk .cıı.....ıı: 

'1".r:O::ür 1ıoır<lıte Y'li''"""ik 111of.~!l'.:tsın• 
db tı::?Jl a beC''fl!-c alım!arını i!ha,e edi .. 
Jeceğil-mn to:rı:ı:..nn n,e:o:ru, gn.n ve ..,. 
~tt.o mıtı.allloc~ lı.Rlı':r: bı1Junma:l~n D<.n 
oıWıır. (Z96) 
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İstanbul Yükçüler Cemiyetinden 
Cuınlyetimizin senelik alel;l.de umumi heyeti 23 Birmcikanun '1942 

Çanşamba günü içt:ımaa d3Wt O.:un muşsa da nisabı dkseriyet hası~ ol· 
madığmdan mezkUr içtimaın 30 Bir iııclkanun 1942 Çal'Ş:ıırnba günü saat 
ona taliki ve saat ondan on 'bcŞ<!< kadar reylerin kabulüne devam edil
mesi mm·aiık gijrühnıi1ştür. Asli a zalann tay'..ın olunan gün ve saattıe 
toplanacotk olan ımımni heyete ve y apıl:ıcak seçime lşth·ak!eri için SiT
lkccide Ya lıköşkü caddesinde Miza mığlu hanındaki Ceımiyet Mer>kezi
ne gelmeler; riıca olunur. 

RUZNA..VIE: 1 - İdare heyetinin çalı~ma ~aporu, 2 - Hcs.~p mü
fettişlerinin raporu, 3 - 1943 sene si bütçe ve ka.drosu.nun kabulu, 4 -
Azanın te:!<Hfleri, 5 - İdare heyeti 8za'3rının müddetlerini bitiren nısiı 
ioçin scçiıın yapıJması. 

İstanbul Kasaplar Cemiyetinden 
Cemiyetimizin 942 yılı muaımela t ve hesabatmın tetkik; için 23/12/ 

942 Ç•r~a:mba günü toplananl sı ilan edilen Umumi Hqet ·içt iımauıda 

ekseriyet hasıl ol!madığmdan i.kin.c i toplantmın 28/12/942 Pazartesi gü
nü saat 10 d:ın 12 ye bırakt"mas ı na k•r.ır veri lmiştir. Cemiyette kayıtlı 
esna!mızın hüviyet cüzdanlariyl e b i•likte 1942 yılı hcsa'baıı ve muame
latnın tetkiki için yukarıda göster ri ien gün ve saat~ mezbaha dahilin
-de cemiyet binasında bulunmaları i liin olunur. 
.RUZNAMEİ MÜZAKERAT: 1 - kime Heyetinın çalışma r.ııporu, 

2 - Hesap müfetı~:erinin raporu, 3 - 1943 •bütçe ve k.ıdrosunun kabu lü, 
4 - Azanın teklifleri, 5 - İdare he yetinin müddetleriıııi bitiren nısfı 
için seçim yppılması, 6 - Hesaıp m ürakrplerinin soç:lmesi. 

İIITİRf\ BERATI DEVRİ 

.ca:m gibi şeffaf ve kağıt gibi 
,gayri şclfaf madeni..,. üzerine 
renlkli resimler ihzarına mahsus 
funel.;ye• hak.kmdaki ihtira için 
i:ktisıt Veldıletinden alırım!§ olan 

ı 3 !lkmnun 1940 tar'h ve 3004 
No. hı ihtira beratının fütiva et· 

tiği hUkuk, bu kere başkasına d,,. 

vir veyahut icadı Tüvkiyede mev
kii fiile koyıın<ı!k için salahiyet ve-

ZAYİ - 11l40 S<!!t<Sİndc Ge!enbevt 
Orta ad urııd>n ııldıpm be:gey; ııı:ıt)'i 

ctt4rn. Y dlİIJ?li çdırar-:a.cağıroc!ıı.ıı ~isi. 

ilin hlikmil yolotur. (398) 

rı1ttıileceği tek!lr:t edil:mekte 6). 

makla bu hususa fazla m:ı.lünıat 

.eclinmriı. isteyenll'rin Galatacia, 

Aslan Han 5 inci kat 1 - 3 nur."
ralara müracruıt eylemeleri lüzu

·mıu ilan olunur. 
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km muloncı b'r !l'A!V'ıci<le lo:i\n ve ~,50 
H. Mu. ~ genŞ cepheli ...._ ' 

1480 n 110 1'7 Udaiııchr Xuıcı-'* ~ 15-17 B:.. çatı alt.mda :r•l'Jm ~r ~in • 
\aj 145 147 mıııımı. 

Yukıırdb. einııt W ~r! 1Uıh gqi m...krullerin mıoı.Jy.S peşin pare ile satılmdt Dı>ore açlk ...ttınmaılları 10 gUn 
ımıtımıışl>r. İbaloI..-4 :16/12/'42 cıwn..rt..iOlnQ -ı 10 dodır. lstdt'lilerin M()dü>11ük .A;:..rat 1ııalmııiııe mtlr.>coı:ıU:ıırı. (2608) 

DevredileceklhtiraBeratı Değirmencilik Sebat Türk Anonim Şirketi 
cM>deni borulıra mahsus rapti-1 Hi5sedarlarına ilan 

ye tertibatı. haJ;ııkınıdaıki ihfüa için 
İktisat Vekaletinden istihsal edil· T[(:aret Kanununun 325 ind ve Dahili Nizamnamenin 82 ınei mad· 
miş olan 12 İlkkanun 1934 tarih ve deslne göre Dcği=encilik Seb-at TüR:C Anonim ŞIA'.ketinin ·hissedarlar 
1932 No. Jı lhtit>a Beratının ihtiva ı umumi heyetini aşağıda yazılı mad elleri müzakere etmek üzere 1943 
ettiği hukı.lk, bu k ... e b~asına lkinci~anunun 16. ıncı CuımaTtesi günü saat .onda Şirketin Beşikt~taiki 
devir veyahut icadı Tfuıkiyede ım•rkezmde fevkalade toplantıya davet eylerıı.. 
me111kii fiıile koymak için salahcyet 

1DARE MECUS! 
d•hi verilebileceği teklif ear1mek-
te olmakla bu hırsusa fazla malu
mat edinmek isıe~nterin Galata
da Aslan Han 5 inci kat 1 - 3 No. 
!ara müTacaat eylemeleri illiıı ol~ 
nur, 

• 
, lbUZNAME 

Madde 1 - Şın.ketln fesh vi! tasfiyesine lüruın olup olmadığı, 
M:>dde 2 - Tasfiye kararı verildiği takdirde bir veya müteaddit tas. 

tiye memurunun tayinile iiıcreı ve ı;.Jahiyetlerinin teJıbiti. 

SA Tl_Ş İLANI 
İstanbul Dördüncü İcra Memurluğundan 
Keresteci O ·m. ıı tarafından te\"liyeti mülga fct\'a c;,aıı~ ıine 

me,.nıt v~kfın niikudu ınevkufc,;."1.dcn bor~ alınıp bcmıucibi k ı"un 
Vak f Paralar İclarcs"ııc devrooilmi§ olan ve mültülük 159 i.lii lGl ilcruz 
No.sına kayıtlı bulunan paraya mu kabil birinci derecede ipotek gös· 
tor"lmi olup borcun öden memesin den dolayı satılmasına karar veri
len ve tamaınıaa yeminli Ü~ ehlivukuf tarafından (392) !fıra kı)mct 
takdir edilmiş olan Fatih civarında Çırçırda H>iu Hasan mahaUe,inin 
Kubbe tekkesi sokağmda G ınükcrr er No.lı bir tarafı miiceddedcn kiİ· 
şat olunan tarik ve bir tarafı ulıde !erinde ipka eyled:kleri mahal ,.e 
tanfı rabii tarikiam ile mahduıt kay den 170 zıra 18 paı-mak ve chlivu• 
kuf raporuna göre 98 metre murabbaı rniktumda \"e üzerinde b'ır şey 
bulunmıyan irat.sız arsamn tamamı açık arttırmaya konmuştur. 

1 - İşim gayrimenkulün arttırma şartnıımesi 29/12/942 tarihin
den iti.bıır<m 935/379 numara ile İs tan bu] Dördüncü İcra dalTcsinin 
muayyen nımnmrasında herkes'n gö rebiinK>si için açıktır. İliinda yazıb 
olanlardan fruila malfunaıt almak iııt.i:yenlu, işbu şartnameye ve 
935/379 dosya No.siLe •nemuri~eti mize mür.ııcaat etmdidir. 

2 - A><ttırmaya iştirak için ynkanda yazılı kıymetin yüzde ye
di b~uğu ııiiSbetinde pey veya milli bir baııbaın teminat mektubu 
tevdi edilecektir. (Madde 124) 

3 - İpotek sahibi alacalı!hla.rle diğer alakadarlarm ve irtifalı 
hakkı .sahiplerinin gayr"ımenktıl Uz erindeki hak.lar>nt hususile fai:ıı 
ve masra.fa · dair olan id4ialaırnıa işbu ?!in tarihinden itibaren on beı 
gün içinde evrırla müsbiteılerile birİilcte mernuriyetimize bifd"ımne
leri icap eder. Aksi halde haklan tapu sicilli ile sabit olmadıkça sa
tış lıfllefüıin pay'laşmasından hariç kal.ulu, 

4 - Gösterilen gllııııle antırm aya iştirak edenler arttırma ~ 
ııanıesini olı:unıuş ''-es l~u. malQmatı alnlilif ve bıınlnn tamamea 
kabul etmlş ad ve mbar olunurlar. 

5 - Gayrimenkul 29/1/943 tarihine ıııüsadif Cuma günü saat 
1' den 18 ya kadar İstanbul Dördü ncil İCTa memurluğunda üç dc!a 
bağıridıktam. sonra en çok arıtbra na ihale edilir. Ancak arttınııa be

deli ınuhaınıD>ell> lnymet'n yitt.d.e yet:mlş beşini bnlmaz veya satış 
i.stiyenin alacağına rüçhaııı Olanı diğer alacaklılar bulunup da bedeli 

bunların bn gayrimenkul ile temin edilmiş alacaklarının mecmuun· 
dan fa2llaya çıkıııa7.:Sa en çok uttı rıııı.ın taahhüdü baki kalmak üze
re artUrına 10 gün daha Wnıdit edilerek 8/2/943 tarihine mii,unif 
Pazartesi günü saat 14 den 16 ya kadar İstanbul Dördiincii İcıa me
murluğu odasında arttırma bedeli saıtış istJ~·enio alacağwıa rü ,ıı:tnı 
olan diğe'I alakıil~larm ılm gayrimenkul ile temin etUlnı ş alacakiıırı 
mecmııundan fazlaya çıkmak ve muhammen kıymetinin yiizde y;;t. 
miş beşini bu1hnak şaırtile en çok arttırana ihaLe edHir. Böyle h r 
bedel eldi> ctUlmczse ihale yapılmaz ve sahş 2280 numaralı kanuna 
tevfikan geri bırakılu. 

6 - Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya ve· 
rilen mühk.t içinde parayı verme2'Se ihale karan fesholun..-~k 
kendls'nden evvel en yüksek tekl'ilte bulunan kimse arıdm'~ ol· 
duğu bedelle almıya razı olursa ona, razı olmaz veya buılıınınaZl'a 
hemen yedi gün miiddeile arttrrmaya çıkarılıp en çok arttırana 
ihale edilir. İki ihale arasındaki fark ve geçen günler için yüzde 
beşten" hesap olunacak faiz ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet 
kalmaksızın m<?Jnuriyctimizce alıcıdan tahs'l olu·nur. ' (Madde 133) 

7 - AlıCll arttırma bedeli haricinde Olarak yalnız tapu fernğ 
harcıuı, yiTmi senelik vakıf taviz bedelini ve ihale karar pullaruu 
'"''m'ye mecburdur, 

lllüterak.im vergiler, tenvirat ve tanzifat ve tellaliye resminden 
nıiitevellit belediye rüsumu ve mil terakiıııı vakrf icaresi alıcıya ait 
olmayıp arttnrrna bedelinden tenzil olunur. İşbu gayrimenkul ~· u· 
kanda gö,U,l'ilen tarrbte İstanbul Dördüncü İcra memurluğu odasın
da işbu ilim ve gösterilen arttırın a şartnamesi dairesinde satılacağı 
ilan olunur. (2516) 

~,llml ____________________ ... 1 __ ~ . 

TÜRKiYE CUMHURl YET 

Ziraat Bankası 
Kurul~ Tarihi: ısaa 

5ennayeel: 100,000,000 Tilrk Lirıın 

Şube ve Ajamı adedi ı 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 

28.800 Lira İkramiye Veriyor 
Ziraat Bankasında kum hanlı H ihbarsız tasarruf hesaplurnda en. 
0 50 lirası bnlunanlııra senede 4 dela cekilece\: ku\"'r. iie aıaj"ıd.l.IU 

plana göre ikraD\iye dağıblı<caırt.r. 

' adet 100f t.iralık 
' • IOt • ' . - . (0 • 1• • 

100 • Si • 
120 • • • 
118 t le ıı: 

4.000 
Z.000 
LCOO 
4.01IO 
ı.uoo 
4.808 
uoo 

Lirıı 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

DİKKAT: Hesaıılarındald ;:ıanılar bir ııeııe rç:nde DO lirada.n 
.şnitı düşıniyenlere ikramiye çıktıit takd"roe % 2~ fazlasile veril~ 
r!!ktlr. Kur'alar senede 4 defa: 1 Evlul 1 Birinci.Unun, 1 Mart 
ve 1 Haz ran t.ıırilılerinde çekilecektir. 
~ ................................. _~ 

İstanbul Sıvacı, Boyacı ve inşaatçılar 
Cemiyetinde• 

17/12/942 Cıı.rihlad• tlaooıı'i1et olnıadltwmaı>. 1c>ılıamıı1on c~~ I!ey'el& 
Umlllmi1e 1ıapiııırıtısı, 29/12/90 Sdlı gllnil -1 15 - 00 ~ bdar itımbul Ca.!t »il• 
]uıııdla Eminönü HaYkcvlnde ~tır. Rıumıııoıme a.~ 1aıılıdır. Ccımiyc'c :K... 

yııt.fl m"'1dtd<:§la.:umızın ~rl J1ica olunu~. 
RUZNAME: 1 - f.cla...., H"Y'otlnia çalıtma Raı>O">, 2 - H0539 Milfet1ı';i c '"Ja 

ı""°ru., 3 - llH'l SCl1Al!Iİ b~ Ve Ko<h.uıım lk:ılbulil\ 4 - &oolıı:n tat1iilerl, 
6 _ İdoro H<y'otı. AUlanmo n>Cldı:leıt.lıe11İlllİ •billrou nmfı .için s<ıçlın Y"!Pı:mo.sı. 


