


' 

~GELINLi~ i(~J ~;:~nıyor 
No. 39 Yıııan: Kerime N':iir 

- Hayır!. Tııli ya~sa &elecei;inden 
enı:nim... Fakat. 

ı:um yok •• Beııim bir mikdıır param 
var .. İcap ederse bunu harcanz. 

o 

Yakında Herkes 
Aşılanmış Olacak 

- Fakat'i nedir? 
- Den bugünü bol güneşli ve açık 

- Ona el sUrme yavrum!. Hem be-
ııim işime karı~ma ! Sihhat ve İçtimai Muavent M:üdür-

Ana kız bir müd.det bu bahsi mi:• lüğünün ihtiyati bir tedbir olarak şeh-. 
r:akaşa ettiler Neticede FeyT.a, anne- rimi.zde yapmakta oldufu çiçek nşısm
sini harekitında serbest bırakmak mec da düne kadnr hnlkın mf!him bir ldsmı 
burlyctinde kaldı. 

1 

nışılnnmıştrr. Geri k~l:ın halkın a11lon-

gôrmek isterdim de! 
- Dunlar çocukluk hep!. Haydi ar• 

tık a§a~ıya gel!. 
Fey.v.a bir an tereddüt etti. Annesi• 

nın yüzüne, ruhunu görmek ister ıibi 
d kkatle bnkıyordu. 

Bu aralık aşağıda gürültüler artmış• nu:ısma da de\·nm. edılmektedlr. Alr&ko-

t• Cavı"dan merdi · t b darlarm aöyledfğıne göre. bir kaç efi· 
- Anne:! Dedi. onu bu!!Ün ilk defa 

ı:orccek olsaydrnı:ı:, bu kadar fütursuz 
bulunmazdım, .• Çdnkü ~izin görüşünüz 
b• kadır .. Benim l(ö:ı;:mden kaçan ni· 
ce ktısurlarr dalma : .. nı:eder~inizl-

•. venın r:ı zonuna vı:.o 

ruyoı- ve: ı ne kadar bütün ~e"hrin ::ışılıınması tn-

A 0 1 F ~ b le ? Sa l malanmış olacakttr. Di~er taraftan, 
- Y eyza. 11 ne uy usu . -

1 
. . 

at on ld l o· h - d . harıçten ~ehre gelenlerın de muayenc-
Lim? ~· ıye 1;g1ırrydor u. . 

1 
ıerine dikkat edilmekte '\'e '<ehre hııs-

• d • ıa . anımk te •Ş an ı. Kızını ıçtro talık ge11rll:n~eslnc çnlı~lmaktadrr. 
rı ogru ıtcre : . . 

H dl d eli f Sehrırruz Sibhat ve ictımnt Muavenet Bıran sustu. Sonra 4~ba ya.vaş de• 
vam etti : B

.-:-..k aby b' c · Ar ık :meydana çık!. Müd\irlüğti bLıgilnP kadar aşılanmıımış 
uyu a am kızdıracaksın 1 
B d C ·· olıın halkr da n~ılanmrya d:wet etmek-

- .- Hatrrlryor musu 1n:t? O üç se
ne evv<'l kö&ke geldi fi g !in, siz de bu· 
rada idiniz.. Sonra onun hakkındaki 
intibalarınızı naklederken kulağıma (• 
ğilerek: "Çok beğendim lnşaallah da• 
madım olur!,. deıniıtinh:-. Bütün ·bun· 
la rr hatırladıkça, sl7.in d ! arzu naz ycw 
ıne geldi dlye ne kadaı· ıJcvini~·orum 

u sı!a a :ıvidıın merrlivenleri ik"• ı tcç1ir 
şer ikişer atlıyar;ık fü;t kata ı;ıkmış 

1 
Haber aldığimıza göre, İzmir. Arla

n odanın kapısını aı:mı5tı: ı ruı ve Edirnede de ihtiyati mahiyette 
- Feyza, canrm halil uyuyor mıı~ml~ cılarıık. halkrı vr talebeye ;ı~T yapılm:ı-
Diye sorarken Lamia lıi)nrmr O<la<la ınnn başl~tımlşhr. . 

görünce hayretle ıözleri açıldı: Şi~li halkeui halka aşı 

bılemezsiniz anne! .• Bn hepimizin. her 
kesin isteğiyle olan bir i ı İşte, ben! 
ııemııun eden tnraf da 'bo ! 

Ltmia hanım kızının l üzüne öyle 
c nd.a.n, öyle yakından blkıyordu ki, 
F'ey:dl, bu bakı,lardaki

0 

ri~aııız sevin• 
• · ve saadeti hiçbir bakışı .. görmedi il· 
t. kendi kendine itiraf ediyorda: Evet, 
ntııı ııaadetine annesi kadar hiç 

kunse candan istlrak etmemiıtJ. Bu 
ertemiz, bu lekesiz ve bu hakiki se4 

vinç, yalruz anacıiım:n kalbinde ve 
cözlttindc: vardı. Cüneydin, annesi 
hakkmdakl tahanürlerini hatırladr. 

ile bu bilylik dunulıın için onu bf• 
raz daha ruhuna yakın buldu. 

Lamia. hanım, kızının gönlünden go 
;enleri sezmiş gibi gilliimsUyor, omın 
armalı:lığm üstiindeld elini usul mul 
kşıyarak: 

- Benim arzum, ııenin saadetindir, 
Feyz!I .. Diyordu. Hayatta senden baş
tn di.işünecek kimim var?. Hemen Cfw 

abt hak hayırlıs!yfo bu isi tamamma 
erdirsin!. Mesut günlerini görmek, 
5mrlimün yegane gayesidir yavrum!. 

Feyza annesinin boynuna sarıldı. o. 
nun ı;cfkatten titreyen ve vefa kokan 
göğsü üstünde: bir müdrlet dinlendi. 

Lamia hanım, kesik kesik devam e
ıJ"yorrlu: 

- ••• Çar5ıkapıdaki dükkanı sat• 

- Aal. 'Yenıe. slr burada mıydı" 
nt7.? Dedi. 

Lamia ha"ım gUlüyor 
- Ana lctz bir.az mahabbet ettilc .. 

Çok görmeyin: Diyordu. 
Cavidan balkona fırlnrlı. Parmaklr• 

ğa tutunup sıçrar gibi hareketler Ya• 
parak: 

- Aman hava da ne 'karanlık!. tıı
sanın ruhu sıkıhyor •. Dedi 
Sonnı, Feyziya bakarak kollarını 

aÇtı: 

- Oooo!. Bu ne gllıell.ik! .. Vallahi 
~imdi farkına vardım. Ayol sen bugi.in 
pek şeker olmu§sun !. 

Gözlerinde hayranlık ifadeler! nr• 
dı. Lamia hnnımrn odadan çıktıiını 
ıörünce Feyzaya sokuldu. Yüzane, 
saçlarma, elb"sesinc: dikkatle bakarak 
illve etti: 

- Sahiden çok güzelsini. Ama beo 
bn güzelliğin sebebini anlıyorum .. sev. 
rladanM öyle değil m'? 
Feyıii kaşlımnı çattı. Ona ark:ısmı 

tlönerek: 
- Haydi, deli deli söylenme! ör-di. 
- A ! Vallahi ciddi söy!Üyorurrı. 

- Devamı var -

BUGUNKU PROGRA!\1 
7.SO Proıırarıı 

mak fikrindeyim.. Büyük baban ne 7,3:z JimııHtik 1
18.H Coculı: klübil 
19 30 Habuler 

kadar masraf etııe, yine çeyizini ben 7,4o Haberler 
7.S~ Millik (l'I.) 

:i Ztnl'k isterim .. Btı benim için blr if• lJ.30 Prov:ram 
tihardır Feyza!.. ıs.sa TUrt<çe pllklar 

13.H Habtrlrr 
Feyzi bn sŞzdc.ı;ı nelt memnnn ~ö· 14,!0 At ko uları 

1 
H.{() Ter.,.!! 

rünmcdi: Kaşlarını ka dıra.r:ı.k: JS.JO Orlrestra 
- Niçin anne? Dedi. Niçin d!ikkıinr ıs.oo Progra:n 

kalk 
., B h" 1.• ı& 03 Orkestra 

satmıya ıyorsunuz una ıç u-

19 45 Konu~m• 
20 00 FMrl tıeyeıl 
20 JS :R~rl. ı:azc:tc•i 
20.45 Şarkılar 
21,00 Kontı,ma 
21.ıs hteklu 
.... '4!! Mon•""9• 
zz.oo Orıı..,,ıra 

22 3'> H,bnler 
,12.45 Kapamı 

1 G'CE_G,llM H~BEAlER 1 
Türk Parasını Koruma 
Kanununda Değişiklik 
Vekiller Heyetinin Alacağı Kararlara 
Aykır1 Hareket Eden Hakiki ve Hükmi 
Şahıslar lc;in Ağır Cezalar Derpiş Ediliyor 

Ankara, 11 (TAN} - Bıız1 eso.sL-ı kanunda yazılı para cezasiyle birlikte 
·ını e'l.'Velcc bıldirdiğ•mlz Tilrk para- faaliyetten muvakkat men ic~rarı vert• 
ıtnı koruma kanununun 4 QncU mııd- bilecektir. Komite kararına 10 gün i" 
ies:nl de,· tiren proje. muv~kkııt en- çinde itlra7. edilebilecek ve bu itiraz• 
·umenden çıkmt~ ve ruznameye nlm.. lar da Başvekilin ı;eçecesı Temyjz 
:mştır. Değtşen bu mnddelere göre, mahkemesi, Devlet $(ırası 'Ve Divanı 
cra Vekillerinin alJcnl!ı kararlara M1ıluıselıat reislerinden. hidylc, Maliye 
ıyldrı hat'eket eden hakiki ve hükmi Vı:kaletiııden seç"lecek iki aıadaıı mt:. 
ıahı~lar hakkında, uç aydan üç sene- rekkep heyet~e tetkik edilecektir, Bu 
re kadar t aliyettcn men ve 4000 Ji- heyetin kararları kat'idir Komlte a· 

dan 200,000 liraya kadar nğır para ralarma İcra Vekill<'ri HeyeH kara 
eı.ası hukmedilmekle bl'rnber, haki- rilc dairelerinden aldıkları maaşlardan 

ki ş hT tarla müdllr ve :!illde iştiraki başka ayda 2SO lira da ücret verile
"lan memurlara da ayrıcn fit; ayd:ın cektlr. Kanunun :muvakkat bir maddt• 
üç seneye kadar hapis cezası \•erile- sine nazaran, Tlirk parasını koruma 
cc' tir. Bu fiili tekrar edenler daimi hükmüne aykırı fiillerden -dolayı halen 
cıl .. rak faaliyetten menedlleceldcr, pa• yapılın kta olan takibıı.tn, bu kanunda 
r 'ie haplı; cezalan dıı ikl kat :ırttt- yazılı usul dairesinde dfl\'Bl)l o!unac.ak
rılacaktır. Bu karerlııra aykırı fiil 1rr. 
hukn t tahTslat1n merkezleri tarafın-
d'ln yapılmıs veya yapttrılm:ı·a dai
mi veya muvakknt rııaUyetlen men 
CC'zasr o müe sı?Senin TilrkiyC'deki bü
tan te§k.iltltma. ınmll olacaktır. D19::ı_ 

rıya para, çek. esham ve tah\•illeri 

Wallace'e Göre 

Amerikanın Refahı 
kaçırıniya kalkıınlar, :rııkarıd::ıki ce- Va,inston, 11 (A.A.) - Reisicüm
~nl:ıra çarpt1nlmnkl::ı beraber, yaka- bur muavini M. WaJJace, United Press 
lans.n bu kabjl maddeler mlisadere muhabirine beyanatta bulunarak. za• 
de ed'lecektir. TfırkiyPye giren veya man &ec;tikçc bUtlio milletlerin. fertler 
çıkan yolcular karar tefhim eii'lc - gibi kendi nefslne yardrm etmek prer.. 
cek ve bıı tefuimdt'n sonra yanların- siblni takip eclecek1erini ve bütUn gay
da bey:ınlan hiHı!ın:ı crknn kıymetle_ retlerini kendi "hart standarcilarını 
r'n on m· l a •ır p ra ccznst hükmo- inki:;af ettirmiye hasrey!iyeceklertni 
lunacaktir. Bu kabl! davalar cürmü söylemiştir. 

tneşhut kanunun~ tcvfıknn görlilecek Mumııileyh sözüne ~u surette devam 
tlr Bu <lavşlnrın tilyeH s:ılabiyeti etmi'ltir: 
A;karıı, 1 t:ınbtıl, İzmir. Mersin. s~m Mesela bizim mHlet!mlz gibi daha 
sun asl"ye cMn mnhkemclerine veril- zmgfn milletler, sanayile,ımek yo1unn 
mektcdir. girmiş olan milletıere teknik nasihat• 

Evvelce de bildirdiflmtz gibi Türk lar vermek suretlyle rehbC'rlik etmeli 
para~rnt koruma kanunununa aylcın ve avanıı olarak sermaye vcrer~k on• 
hareket edenler hakkıntbk! tahkikat l !ı?ra yardımda bulunmalıdır. Kendisine 
raporları veya ıı:ııbrt varakaları, biri iktısadl bir hız verdikten "onra -tam 
Malıy Veka!ctt!nden. biri Cümhuriyet 

1 

bir muhtariyet bahşetmiı olcluğuınuz 
ı'lcr ez Bar kasınlla.n ve biri de m11li Pilitıinlcr, bunun bir misalidir. 

h .., 1 rd n birinin memtırl~rından Bizim refahımız, beşer!}·etin diğer 
r; mn'k ür.ere B~ııvelt!lin sC"Çeceğl bir 1mnıma ayak uydımıralt ylirümcl'dir. 
1rom t" t4ra hndım tetkık edi1ecektlr t Ctınlcü d ğer milletlerin tıyr.f menfa· 
Eo.mıtc fı 1 ısab.t gtlrdıiğli tı..kdirde .:t1erden ve üstünlüklerden 111üı;~Iit 

yaptırıyor 

Çü:ek 'hastalığına karit parasrı. aşı 

y:-ıpttrmak istiyenler;n her gün ~aat 
14 ten 17 Yit kadar Şişli Halkevinde 
o~ ;v:ınılma,.Tna başlnnmr.ştır. 

Edirnede çiçek a§ısı 
Edime, (TAN) - Baz.ı bölgelerdcı 

mahdut şekilde çiçek vak&lan görül
düğü haber almdrğmcbn, ıehrimi7.de 

de ihtiyat tedbiri olarak halka çiçek 
aşT'lt yapılm1ya baılamntş ve bugOne 
kadar 27207 ki~iye aşı. yapılın~tır. 

Trakya Haffında 
Bir Marıandiz 
Yoldan Çık+. 

Evvelki l(1n Çatalca ile Kabak~:ı 
arasında bir arpndiz kı:tanntn yol
dan çıkmast net cest olarak, İı:tanbul 
!le Trakya anıaanda mQn:ıkal!ıt Hl 
saat durmuştur. Bu müddet zıırlmda 
yoldan çıkan lokomotifle devrilen eş_ 
ya vagonları kaldırılmış ve hat dün 
yeniden seyıilsefere açılmıştır. Kozn
dan dolayı insanca zayiat yoktur. Do
kuzuncu işletme mildUrlUğil Dnı:vma
nın sebepleri hakkında tahkikat ynp
tırmnktadır. 

Vali Geliyor 
Ankara, 11 (TAN) - ist.ı.nbul Va_ 

lit:i Lütfi Kırdıır, bugün de BııŞ\·ek!I. 
Maliye ve Dahiliye Vekillerl tarafm
dan kabul cdilml;ı ve burndaki U:?mııs 
1ıınm bitirerek. ref:ıluıtlnc1e 1\frıliyP. 

V.d<.ttleti T~lF ho70U rel.sı Sevk .. t ile 
olduğu halde İstnnbula hareket ct
rn'.;tir. 

Oç Mihver Nazırının 
Nutukları 
~ Baş tarafı 1 incide 

\Çin yapılan bir cidaldir." 

Ribbentrop'un 11utku 
Berlin, 11 (A.A.) - Üçlü pakt 

devletle'I'inin müşterek miicade. 
lesinin yıldöniimü münasebetile 
Alınan, !talynn ve Jııpon harici
ye nazırları Von Ribbentrop, 
Kont Ciano ve M. Tani bugün 
müttefik milletlere hitaben rad· 
yoda birer nutuk ::;öylemişlerdir. 

Alınan hariciye nazırı konuş
masında ezcümle şiiyle demiştir: 

"Üçlü palktın ruhuna sadık 
kalan Almanya, İtalya ve Japon
ya 11 ilkkanun 1941 de ayrılmaz 
mukadderatları uğrunda mü~te
rek mücacleleye atllmAk üzere 
birleşmişlerdir. Bu üç devlet ak
dettikleri muahede ile. kendile. 
rine tahmil edilen bu harbi kat'i 
bir zaferle bitirinciye J<adar el
lerindeki bütün vasıtalarla mü· 
ccıdeleye azmettiklerini belirtmiş 
!erdir. 

Bu muahede Roose•tlt1in takip et• 
tiği poliillı:ar.ı bir cevaptır. Roosevelt 
i)(fodi emperyalist emellerini ger<:er 
lcFtirmek jçin genç miUctlerin daha 
iyi bir istikbale kavuşmolanna mani 
ohcak b 1r yol tutmuştur. 

Üçlü pakt devletleriyle müttefikle• 
rlnin bu müşterek mücadelesinin ha.• 
şrndanberi doğu Asyada ve Japonyada 
zııferlcrle dolu bir sene ge(miştir. 

Müttc:fikimlv. Jııponyamn kahraman 
orduları karada, denizde ve handa 
Amerikalılara ve !nıilizltre ağır dar 
beltt indirmiı ve Anglo • Saksonları 
doıiu Asyadan .ebediyy~n kovmu,tur. ,, 

JJI . Taru..,.nin IWzleri 
Tokyo, 11 (A.A.) - Hariciye nanrr 

M. Tani. radyoda söylediği bir nutuk• 
tıı, Japonya, Almanya ve İtalya :arum· 
dı aktedilen askeri ittifaktan bahşedl.'• 
rek geçen ~ene bu Uç devld tarafın• 
dan elde edilen muvaffakıyetl"r ııaye· 
sinde dünyada yeni hir nİT.amm temel• 
!eri atılmı' olrluiunu b1>llrtmiş ve dc
mi!itlr ki: 

''Buciln Aimıınya. ttalra ve Japonya 
y;;nyana yiirüycrek sıkt bir !sbir11ği 

yapmakta \fe bütün mukavemetleri kı
r.;ıC'ak bir p:ayretle çıılıemıılttadırlilr ... 

olm;ımalan haliııde, biılc .. in burada 
daha yiik~~k şartlar icir.dc ya:iıyabll""' 

ceğimizl zannetmiyoruz, 

Zeytinyağı Fiyatlarının 
Düşeceği, Pirincin 
Çıkacağı Sanılıyor 

Tütün Mahsulü, 
Geçen Seneden Fazla 

Bu Seneki 
Hem 
Hem de 

Pirinççiler Belediyeye mUraCfl.at 
ederek Jd.r hadlerinin arttırılmasını 

'sfemişlerdir. Beled!~e Daimi Encü
meni bu lşt.eği Jncelfyecektir. 

Bir habere göre, maliyet !!yatı di
ye ilan edilen zeytinyağt !iyutlarınln 
aşağısında satış yapm:ık isteı'.;lyle bir 
c;ok t~cirler alıcı bulamamakta ve 
zeytinyağı fiyaUarınm birkaç güne 
kaclar 120 kuruşa k:ıd;;r dU~cceği u
mulınııktadır. 

Tütün mahsulü iyi . 
Geçen sene y,ıığrşların tesiriyle tü_ 

tUn mahsuller1rn.i!in bir ktsmt bor.ul
ınuşto, Bu sene mahsul çok iyi ol
mustur. Goçen seneki rekolteye ı:öre 
1942 rekoltesi yüzde on fazladır. in
hisarlar idaresi Antalyanın Bucak ka
zasında Virjlnya tütün cinsini yetiş_ 
tirerek ilk mahsulü almııtır. Bu tü
tün kolmlu ve ince ynpraklt olduğun
dan. harmanlarda kullanılacaktır. Tü-

Vaklflar idaresine 1 
Yatırılmıyan P.aralar 
için Açllan Dciva 
Sürpagop vakıtıan mütevellisi iken 

topladığı 59, 180 İnzillz lil"asmı f ngll
tel'ede Midildent bankas!na kendi 
hesaplarına yatrran ROpe!l, Vensan ve 
Pol Vakıflar idsreai tanhndan mah. 
kemeye verilm~r. 

ilk çel!ede bu paralann kendile
rine ait olduğunu söyliyen maznunlar 
dünkfi cel•ede haklktıti söylemişlCl'I' ve 
parayı va'nfiar idaresine tHlim ede· 
eeklermi bildirmişlerdir. 

Kalitesi Daha iyi 
tün piyasaları henüz aç!lınadı~l ıçın, 
fiyatlar tesbit edilmemiştir. İnhisar
lar İdaresi tütün bölgelerine eksper_ 
!erini göndermlotir. 

ltlıalô.t mallarının sevki 
Anadoluya gönderilmek !i7ere li

mandaki mavnalarda beklemekte o
lan 1Uıa15.t mallanıım sevki için va
gon verilecektir. Elli iki mıwnuda 
.vüklü bulunan bu mallar arasında 

çeııltıi maddeler bulunmaktadır. 

V züm ilıracı 
Şehrimizden kuru Oziim ihracına 

başlcınmıştır. İlk partl Slt'Vakyı:ıya ıce 
husu!:i takasla ~önderllmiştir. Knrşı
llğmd11 kAğtt ithal edilecektir. 

Ediı"llede ucuz şeker 
verümeğe bafladı 

Edirne. (TAN) - Memur, emekli, 
dul ve ,-etimlere ucuz fiyatla 'ek•r 
verlJmlye başlanmıftU'. 

Liman Uc:ret 
Tarifelerine 
Zam Yapıldı 

Ankara, 11 (TAN) - De•let Li
manları t,tetme Umam M!dür!Ufüne 
baflt bulunan İı~nbul, İzmir, Tral:• 
2on limanı tarifelerinde iılet"n]e ve 
mal bakımından bazı deli iklikler ya• 
pılmıştır. Antrepo ve ardiyelerden ~
yaların biran en-el çekilmesini temin 
için, ton başma a 1nanıt. yükletme, 
bo$altma ücrttler!ne -'o 10. %30. ur.• 
bar hi.zmetlerine, amele ücretlerinin 
yüksekliği dolayrsJyle ton başına 15 
1cal"Gf illve edilmi11tir. İstanbul ,.e tz• Bu yüzden mahkeme da,·anın m

ltutuna karar vemıi11t.ir. 

Kömürden Zehirlenme 
E11velki gece Te~vikiyede Kaltpcı 

sokağmda Fırça npartımıınmın kaptcı 

dı:ıires!nde elektriğin devnmlı surelte 
yandığtnı gören polis Abdi Coşıırla 
Mehmet Ali Onar kaplyt ııctırt.arak 

icPriyc girmişler ı:c kapıcı Mehmetle 
karısı Fatm:ıyı kömfırden ıehitlenmiJ 
halde baygın olanık bulmu~lar.dır. 
Kart 1-;o;::a d h 1 a t:ıP~ e kal lırıl
mı>; Vt' guçl,ik1e h:ıyatla I kurlorıl

mı tır. 

• mirde bu tarifeler ıs :tlkkinımda, 
1 

Trabzonda ise 18 ttkkanunda başlıya· 
aktır, 

SARK CE H Sı 

De"t'let Derniryolları yolcu nakllyıı• 

tına ait tarifelerde de bazı zamlar ya. 
pılmış n tatbikata geçilmltıtir. Lo· 
!ranta vagonlarında verilmekte olan ye 
meklerin ücretleri de % 10 nisbetinde 
arttınlmrıhr. 

Altın Fiyatları 
Dün bir altın 3000 kuruştan "e bir 

gram külçe 4D5 kuru,ıan aWm~tır. 

lranda iaşe 
l:.lf!» Baş t.arafı 1 fDekle D rf v d Ç k 

muharebelere iştirak etmiştir. G ICJlft an 1 an 
Avcılarımız 24 düşman u<;ağı ki ki 
düsünnü~erdir. Don nehrinin 1 Kanşı 1 ar 
ort'a çe~cı'linde savaş uçakh.t'ı- Ankara, ıı (Ra&,.o Gazetesi) 
mı.z düşman hattına hlicumhınna 1randa.ki kargauhklarnı. mahiyeti hak. 
devam etmişleTdir. kında şimdiye kadar açık malO.mM ge\· 
Alm:ın plyade tUmenlerlyle tank menıisse de lY.lzr ha.her bunu kuırnC'J'.I 

kıtalart cephenin merkeT. ke imind~ ol11t1n a,-dınletma!rtadır. İran radyosu• 
dflo•manm bil" hileum gn,ıplll\tı kull8t- nn ibi!dirdiğine cöl"e iaıe miiatcşarr 

ITU!ilıird!r. Kurtulmak için So\7~e- ba~ beJ'anatta bulanarak, •on ciin
rin yaptığı bütün te~l>bUsler bava lerde mcmJekette bir paTça yiyecek 
kuvvetlerimizin yafdtmı He pOııkilr- darlrft hiı,edildiğini. bu ıseb~ple pasta 
tülmüştilr. "e kurabiyeci dükkinlarrna un verile" 

Kalinin'in cenup - bfltı tııda ve ll- medığini, So...,yetlerin pirinç ve: buğday 
men gölü üıerinde Sovyetlerin tek- ı;önderdilı:lerini, alelacele lraktan da 
rarladıı?ı htlcumlar neticesi?. kalmış- bırfday retirtileceiitıl söyleınl~tir. Na• 
t:ır. 1 İlkkftnunla Hl İlkkftnun Rra_ nr ayni .zamanda Amerika&ırı da bui
sında doğu Ct'f)heşinclC l21l2 di\11man clay (etirtiJeceiini bildirerek halkı 
tankı tahrip veya muhareb~ dı~r ı>- lıükQ&ete müzaherete davet etmiş ve 
dilmıır:, yabııt ele y,c<'irilmistir. vurg -cuların ellı>rinde bulunıın ma1la• 

Sovyet retrmi tebliği Tın ihbıır edilmesini halktan i~temi~ 
tir. Naıır, bu takdirde h;ıber nrene 
bu m:ılm yüzde yirmisinin verileceğ i• 

ıı'. ıie Pave etmi~tir. 

Mosknvn, 11 (A.A .) - Sovyet iJğle 
tebliği: 10 İlkk~nun ge<-esinde kıta
larlmı:z. st~lingrad bölgf$inde \•e nıer 
kez c:eph~inde eski. istikamette lıU

cumlarma devam etmişlerdir. 
Snvye öğle tebliği ekinde de şöyle 

demliyor: 
Stallngrad fabrikalar mahallesinde 

küçük gruplar halinde kuvvetler!ml-z 
düşman blokhavzlarını tahribe me· 
mur f'dllmişlerdir. 10 kadar Alrnşn 
müstahkem noklast tııl').rip edilmiı;tir. 

Diişmaıı mukavcmoıini kırnn kıt:-ılıı
rımız, Stal;n,,.rad r"nııp clolaylarındıı 
l.ılr miktar ilerlemi~lerdir. Bir bi\lük 
lcadnr düşrruı.n imhll ~(lilmi:ıtir. Rtn
tingrad'm eenup doğusunda ldt:ılnrı
mız tnarruz.i çarpışmalarda bulun
muıılar ve birçok düşman karşr 1aar
rurunu püskürtmüşlerdir. Bir tabur
dan !azla di.lşman p:yııdesi imha e
dilmiş '"e birt-ok tnnk tahrip olun
mı.ıstur. 

Stalingrad'm cenup batısında bir 

lngilizle1·in aldıf/ı tedbirler 
T<ıhratı, lt {A. A.) - Dün vukua 

gelen i'!Y;ınlal' ,.e ya.,"'n1alıır ~beblyle 
pt"t.rol tesislPrini himaye etmek üzere 
c!!nuptakl b!r üsten Tahrıı!ı yakınm• 
dıık1 bir k~mp;ı İngili2 askerleri 8Ön_ 
dcri]miı;tir. 

Gemi 1 nşa Rekoru 
V;ısln~on.. 11 (A.A.) - 1 Bfrin

rltcşrlnrlcn :ıo İldnclt~~l·ine krıdıır 
Jlirle,şik /\.mC"rika g;ırp s:ılıilinnflki hir 
donjz t~ahı her 45 .ııa:ıttc bir J,ihcrti 
RTnrtından bir vnpuı· teslim rtmiştir. 

Bu tczg:ih Sontesrln ıı~·mda 1 B v;ıpur 
teslim ~lftir. 

Bir ba§ka tezg.Ah Liberti sınıfından 
bir nıpuru omurgasının teTg:"ıha ko
nulmasından 14 gün \'<' JO!l d:ıkika 

sonra awamiyle sefere hazır olar:ık 

tnlim etmiştir. 

mlittefik te~kili. bir Alm;ın knrtı hfi- •Z!:!!!!"'!!"'!!'~~"'!M!!P""'lzzs:ı::ı::l!!'!'!!l!!!!~~"!!::ız="!!!!~-~~ 
cumunu püskfırtmü !ür. Dilııman 160 
ôHi vernikten c:onrn geri çekflrnlstır. Kızıl Yıldız ıazetcsi Almanların bu-

rada 700 ölü verdiklerini s1iy1emek
Merkez cephesinde> kılalarrrnfz ta.. 

tcrlir. Ru merkez. bitme7. tukennı"'x 
rruzi hnrrketlerdC' bu lunınuşlat' ve 

bir MlhkAmlar silsilesini teşkil eileıı 
cvveke zaptrttlklt>ri mevzileri sağ- bir miktar kasabanTn tnm ortıısında 
lamlaştmnışlardır. _,.._ 

bulunmaktauıı-, Bu knsnb:ıl:ır, top, 
RJev'in batrsında Almnn mukave- hııvan topu ve mitrnlyözlerle bnştan 

met cebi z.aptedllm~tir. Velikllukl ba~a donanmtı bulunuyordu. Muha-
bölgeslndeki düşman karat taarruda- b d bl ı ad 1 da 

..A 1 1 ü k .. tiıl n t.. re e esnasın a, r p y e a nyın n 
rı tı!\1r k:ıyıp aT !\ fl 3 ·ur 1 ,..,., $ ur, mürekkep olan bu tnukavc.mr.t mf'r-

Zaptedile.n mevzikr kezinin gıı,-niı.onu bir innk türnı-ni 
1\fo~kova, l 1 ( /\ A.) 24 s~ııt ıı:(i-ı 'e hlr ply de tcıbunı ile <le tek1cıı. 

ren bir r;arıımıınd'ln cıonrıı, SO\ yet mi~~ de uharehcyi kazıınnmaıı1ış

ku··vMl,erl merk:e1. <'"Phf' nd,. rni\hlm 1 Ur. Kar fn·tııırıları Ye ku\'\•dlt bir 
'ıir n ı:k. Yemet merkeT.İıı lı;gal et_ j dnn. St lingrad"da h:ırc!-d'ılı ııgırl s-
rni.lc;rdir lmnı~tu 

Lastik 
Tevziatı - -Bazı Yolsuzluklar 

Tetkik Ediliyor 
Şehrimizdeki taksilerden en Acil 

ihtiyacı olanlara otomobil lbtiği da_ 
ltıtJlmast jşine devam edilmektedir. 
Elinde vesikası olan4ı.r, Emniyet al
tmcı ıube müdürlUğü tarafJndan ken 
dilerJne gösterilen !Astık acentelerin
den lAstiklerlni almaktadırlar. Ancak 
son zamanlarda vesika alıınlardan bir 
ldsmı bir acente, elindeki l~stlklcr 

bittiği için Mersinden yeni gelecek 
mallara intiYJıren lastik satııını dur
durmuştur. 

Yal.nn: Histik almak hakkını haiz 
c.ılanlardan bir acente kendisine veri
len vesika mukabili satf;ı işini ikinci 
J.:ıir ele tevdi etmekte ve bu suretle 
ljoförler diğer acente1eI1ce 78 - 80 
Ura arasında ~atılmakta olan lastik_ 
lcri bu ikinci elden 110 lira 25 ku
rusa almak zorunda kalmaktadırlar. 

Bu suretle yüksek fiyat vcrmiye mec 
bur olan şoförler keyfiyeti al!kalı 

makamlara ~ildlnn!yc baılamfılarciir. 
Bunların iddiasına göre, bu ikinci el 
lastiğin tekini 110 lira 25 kuruşa 

\•erdiği halde cifti için 238 liralık 

fatura kesmekte, 3 üncü, 4 üncü için 
rlaha ziyade istemektedir. Vaki şika
yetler üzerine bıı yolsuz haı eket al_ 
tırıcı şube !le diğer ilgili dairel<'rCI? 
tetkik edilmiye başlanmtştır. 

Aydında Varlak 

VerCJİsi Cetvelleri 
ltlff' Baştarab 1 incide 

Jlersi.ndeki mükl!llefler 
Mersin, 11 (TAN) - Mersin 

ve mülhakatında varlık vergisi 
tahsilatına başlanmıştı.r. Tesbit 
ve ilan edilen cetvellere görP. 
Mersinde 311 mükellef 4.214.695 
lira ödeyecektir. 

Tarsusta vergi miktarı 1.908 
bin 271 lira. Silcfkede 11025, A
naınorda 31,861 lira, :\fut'da 4000 
lira, Kulnar'da 3050 liradır. 

Buralarda mevcut 823 mt.ikel· 
lelin ödeyeceği miktarın yekunu 
6.173.206 liradır. Vergi tarhı sı
rasında unutulan mllkcllefler 
için ikinci bir komisyon kurul. 
muştur. 

ı·-· DiKKAT: -· '\ 
JUcuz Sigara İmaJatıi 
ıNics in Çoğaltalmıyor?j 

ı 
Sigara fiyatları pahalılandık· , 

tan sonra halk, en çok birinci ne. : 
vl ve halk ıılgaraai içmlye bati•· • 
dı. Bunlardan birinci nevi 30, • 
halk 20 kuruta satıliyor. Fakat : 
hangi tütUncU dükkinına gidilir• 1 
ae gidilsin halk sigarası istenlldl· : 
ğl zamıın: # 

- Yok! cevabı alınıyor. Soru· $ 
yorlar: : 

- Neden yok? • 
! - Satıı deposundan vermiyor_ ı 
: lar da onun için. • 
f Fazla eplemlye IDzum yek. $ 
ı Hıılk ııigaraaT eskiden mahdut ı 
: miktarda satıldtöı için az yapılı· ; 
ı yordu. Fiyatlar yükselince aatıı • 
• arttı, lmalAt satı,ı karşılamamaya : 
: ba,ıadı. Yokluk buradan ileri na• : 
• llyor. • i Fa kıt 1 nhlııarlar ldırealnln fi· ı 
• yatlal'a ram yaptlınca halkın ucuz t slgararara rağbet edeceğini uözö· 
l nüne alıp bu nevllel'in lmalAttnı 

t arttırmıışı icap etmez mlydl7 ö_ 
~ nUmUz:de bll' de gesen z:ıımd~ oe· • 
• drllen bir tecrUbe vardı • 

................. ~~ .. 
Esnaf 
KooDeratifi 

Azast elli bini geçen Esna! cemiyet 
!erinin küçük sanatkArlar kooperatif{ 
ndı ile yeni bir şekle sokulması ka
rarlaştırılmli ve tescil tı1ll:ı.mclesi ya
ptI.mı~tır. Koopeı-atil bütün esnaıırn 

ihtiyacı olan ham madde ve muhtelit 
malzemeyi tedarik ve azasına tevı:i 
edeceği gibi azantn fstihHık maddele
rini de temin edecektir. 

Amerika Arnavutlara 
Yardımda Bulunacak 

Londra, 11 (A.A.) - Birleşik A
merika Hariciye Nazın Cordell Hull, 
Arnavutlara, İtalyayı ArnavuUuktan 
atmak için Amerikşnm Arnavutlara 
bir g'ln yardımda bulunacağfnı vA• 
detm1$tir, 

Cordell Hull, Arnavutların İtalyan
lııra karşı yapmakta oldukları çete 
muharebelerinden .sitayişle bahset_ 
nılştir. 

İspanya Hariciye Nazırı 
Lizbon'a Gidecek 

Llzbon, l 1 (A.A.) - İspanyol Ha
C. H . P. V:ilô.yet Kongreleri riclye Nazm M. Jordana'nın 15 tık-
Ankarıı. 11 (A.A.) - Bugün aldr- kfınunda Lizbona geleceği ve kısa bir 

l!rıntz haberler Amaı;;va. tçel Cümhu_ müddet kıılarak Poptc]dz B;:ışvekill,..le 
ri~t Halk Partisi v!l5; et kongrel"'-1 cneml ö ü meler .;apııcağı...teylt .. 
rln1n toplandü:larını bildirmekteclir. dilmekted1r. 

Tunus Cephesinde 
W- Baştarah 1 incide 

nus'da 28.000 askeri vardır. Ge
neral Nehringin ihtiyatları yok
tur. Bütün bu mihver kuvvetleri 
muhtelif muharebe sahahırına 
dağılmış bulunmnkt<ıdır. Bu yir_ 
mi ,5ekiz binin yirmi üç bini Al
IJ'landır. 

Şwıu da kaydetmek: gerektir ki 
Yunkers - 52 Jcr yalnız vııker taşı

maktadır. Dell7..ln İtalyan denh; u
çaklarjyle, iaşeler de gemilerle taşın_ 
maktııdfr. İngiliz donatımast bu g~
milere bilyilk ~ayıplar verdiriyor. 

Müttefik bomba uc;aklorr doğrudan 
doğruya Tunusa gönder!1ebltmekte 
ise de av uçaldarınm gönderilmeEi ge 
ınl lınkfınlarma bağlıdır. Demek o
luyor ki. şimal Afrikada av }<uvvet
!f,'rinin takviyesi bomba kuvvetleri_ 
tı!n tfık,·ıyesi kadar çabı.ık olamaz. /\ v 
pç:ıkl:ırı olm::ıdıği11dan müttefikler son 
hafta1ıır lçfrıne :ığlr bombardımanlara 

hıhammül etm"k zonındn kalmfşlar_ 
dır. Soıı haberlere bakılırııa, arod:ıkl 
bu fark kapatılmak ilteredir. 

Kıırad:ı oldu~ gibi havalarda da, 
fifddetll mulrnrebelPr bel..leniyor, Mül 
te!ilderln hayati noktalarda süraUe 
hava ve karıı kuvvetleri toplamitları 

?:arurlcllr. Iliitnn rızimli ~ayretJcr bu 
is iizcrincle toplanmaktarıtr 

• 
Şinı;ıl Afrik;ı l\mcrlkı:ın ıımum! kn. 

rnr~l\hı. ll (ı\,A.) - J)iinkii ~iil:üıı

rl;ın ~rınr;ı hugiin Almnnların ıki tn
nrruz yaptıklıırt ve mııttefikler tara• 
fınd:ın rıiskürtiildiikkri bildirilmC'k
tl'dir. Bununla beraber hP.r iki mu_ 
ha~nn taraf mümkün olduğu kad;-ır 

i;ııla insan ve malzt"me toplıımı;rn ve 
y1ıkı:ırlııki büyük çııtTşma için zaıM11-

-l:ın js ffı:ırleye ı:alışmakfadır. 

Alman reım1 tebliği 
Berlln, 11 (A.A.) - ,.Reı;mi tebliğ •• : 
Sirenaikte Alman avcıl~rı yalnız bir 

1'ayıp vererek 8 düşman uçağı düşür
n•üı;lerdir. 

Tunust:ı Alman • İtalyan muharebe 
gruplan cHişman mevzilerini yarmış· 

lar ve 34 tank ve killlivetli harp mnl• 
zemesi ele ı:cçirmişlerdir. 

DUn cece Bone limı:ınr bombardı• 
ınftn edilmi§tlr . 

İngiliz • Amerjkan hava kuvvetleri• 
!le knrşı yaptlan lıarekatta 1 İlkl:anurı• 
elan 10 tlkkanuna knıiar 191 diişman 
ıı~iı dilııi.iriihnüc'ür. Bunl::ırm 112 ıı i 
f\kdenir. ke iJTiinrlc tahrip <'rlil;ni,.fr 
Avni miiddet zarfında lıi;: 45 uç;ık kny 
bet tik 

Da rlan Demokratlar 

Cephesine Müttefik 

Gibi Girmek istiyor 
ı\nkara, 11 (Radyo Gazetesi) -

Darlanın demokratlnr c~phe:ıine bir 
müttefik cılar:ık k;ıtılrn;ıyı istediği se
zilmektedir. 

Bu münasebetle dün 1nıiliz Anif> 
Kamarasında yapılan g izil müzakere' 
nin mahiyeti ve neticesi hakkında he· 
niiz bır haber r;ıznıamıa olmakla b~ 
rnbcr, İngiliz hDkllmetinln ~ddetU 
tenkitlere hedef olduğu tahmin edıl' 

mektedir. 

/)e Gaulle'ün nutku 
Londra, 11 (A.A.) - Reuter ajan• 

ısının dilpomatik muharrirlerinden bi• 
rl yazıyor: 

Avam kamarası, Darlan me1elesini 
ıı:örli~mck üzere gizli celse halinde 
toplandığı esnada General De Gaulle 
İngiliz ve Amerikan gazetecilerine 
"verdiği bir ÖGle yemefinde bir nU• 
lıık söylemiş ve 'l:ıu nutkunıh is!ı:U 
dkrctmeden Darlan iııine sUratle ni· 
hayet verilmestnl istemi& ve bu muba• 
rebedeki atrateJinin askeri şefler elin
dl' dd:iı, fakat Cmtrehill - Roo!levelt • 
Stalin • Bitler • Mussolini gibi millet 
şeflerinin ~llnde bulunduğunu, ba ıtf'll• 
tejinin hürriyet davasının mü5terek i" 
dealine cevap vaebilecelr ,ekilde in• • 
sı:ni se:ıiş bir siyasetten mülh~ olnıa.. 
• ı ic;ıp cMceiinl söylemi!!'tir. 

Sicüy<ttlan plwıörlerlc 
takviyeler getiriliyor 

Şimal Atr'.ka Amerikan umumi ka
rargaht, 11 (A.A.) - Tunustaki Al
man ,kuvvet;!crinin pek muhtemel o
larak, pl~n~rler vasıtasiyle SlcUyadan 
takviye kıl.alan alcllklan haber veril
mektedir. l!l41 Girit seferlndenbefl 
bu vnsrt:ının geni~ ölçüde kunanı11f1 
ilk defa O'Brnk tatbik edllme]decllr. 
Albay naı t'In Amerikalı pnraş{jtçU.. 
!eri Tunur t:ıki Frıın;;ız kttafarım J..-uır
vr.tlc dcsfcklemiye dev:ım ctmck.tc
tlir. Düyl!k miktarda harp malzeme· 
i ınumkün olduğu kadar sürntle ~i· 

mal Arrlka Fr:ınsız ordusuna vcrTI 
mektedir. 

Libya cephesinde 
Kahire, 11 ((A.A.) - Orta şark f11' 

giliz tebliği, karada devriye faatfyet1 

o'dui;unu, hava fa~fiyetinin nrttıcırı1 

MldlrmC'kted1r. 4 fayy'l.re düşürülırı~:V 

tür. Tunus bombardıman edılm"'i ( 
Tr blus'un ı;imal' d<> 6 motörl · b ' 
CU§mtın uçağı tahr1p olunmUljtU 





Dünkü Meclis 
lçtimaında 
t!fr Baştarafı 1 incide 

Ka)'lp Aranıyor / 
Şi$H HalbkAr

gazi caddesi No. 
57, blrlncl kaU:a 
oturan doktor İs
mail H6klo oi1u 
Iştk lisesi talebe_ 
sin.den Fanık Batı 
8 Birinci Klinun 

·ll!ar.'."!~~ Salı gilnQ Bğleden 

1 Manisa, Amasya, Kocaeli, Çanak
ale, Izmir, Van, Kastamonu, Si

vas, Samsun, Sinop, Çankırı, Or
u vilayetini ihtiva eden mena
ıkta, yani yurdumuzun cenup 
tıudutlan müstesna olmak üzere 
Orta Anadolunun şark ve garp 
k.ı,sıınlan dahil olanlk memleke
tin genış bir bölgesinde hissedil
miştir .15 günlük ilk devre esna. 

sonra mektebe 
gitmek Qzere ev
den ayrılmı, ve 

bir daha dönmeml.ştlr. Yan taraftaki 
resme göre kendisini görenlerin ve
ya nerede bulunduğu;nu bflenlerln 
yukandakl adreste nllcslne veya en 
yakın pot s merkez.ine bDdirmelerlnl 

BAS. 1)15. 
K A Ş 

NEZLE, 
E L E R 1 
GRiP, ROMATiZMA 

ında çok zarar gören mıntaka 

Balıkesir vilayetidir. Çorum bu
na nisbetle birinci devrede az 7.a
rar görmuş olmakla beraber, 
ikinci dewcde tekrar başlıyan 

Ve bütün ağrılan derlıal b#1 

rica cd<'rlz. Ailesi .Sıhhiye Vekiletinin ruhsatını haizdir. İcabında günde 3 iaşe alınabDir. , .................................. _,., .................................. ~ 
nrsıntılar Çorum vilayetinde de 

teessur uynndıracak bir mikyas- Mtlessesem!zde dalına kadın ve er-
ta, yani ilk devrede Balıkesir kek Kol, Cep, M:ısa ve Duvar Saat-

BAY ANLAR ve BAYLAR 
nuntakasında sarsıntıların yaptı- !eri, Altın ve pi.Atin Nlıan y{lzüklerl, 
gına yakın bir derecede hasar ve kıymetli tqlarla süsltı çiçe k ve 
zıyana sebep Wnıuştur. plAklar n ,.eni i!STall-

Birinci denenin baaar ve zayiat ye ;rQzQklerlnln zengin 
mlkcMrmnı bnln'°91UlU veriyorum: çetltlerlni balundurdu-

pmum bflcJlrme~k s Bahkesir 'rillyetinde 7 ötn, 6 yara· 
b, vardır. 11 haran ölmüı;tiir. Bina şeref duyaı1z. 
olarak 1075 ev tamamen Ylk11m11tır. S 1 N G E D 
186 bina da yılcılmq denebilecek de- r 
recede hasara airam~r. Balkesir viıo 
ıtyetbdn en ziyade hasara uğraya'll S A A T 
mmtakuı Bicadiç nahiyesiyle Sındl !fi 
tazasmm Gölçük aabiynıdir. Mağazaları 
Çonmı'da en ketif basar bu iki na· 1atanbut; EmlnlSnll e11ddesl No. 8 

biye merkezleri71e 7ÜJD koylerlndeo ' _, 

d r. 2 ölil, 7 yaralı nrdır. 39 e<t J'Ja ----------------------kılmıt. 261 ev de hasara airam11tır. d ~ d 
Manitada bir öli vardır. 6 ev yr y alova c. Mü d~umumılnj.n en 

lı:ılmq, 36 ev ele harap olmuetar. 
Amuyada ')'&lııa: iki flY yıkılmıştır. 

Bahlettiiim diier vlllyetlerde hasar 
mwcat det lcl!r. Hadiae yalnu sarsın. 
ıa Jııinedilmek smetlyle ceçmiftir. 

Çorumdaki tahribal 

tıAmat: 942/421 - Kil()su 95 hruştan satılm-.ı Jbım ıelen Tos şe
keri 106 - ı 15 kuruştan aatmakt;m sucbı Yalovanın Çukur ltöyQnden 
Ahmet oflu Bakkal HQseyin halddnda Yalova asl~e ceza mahkemesln

cı:y;pdan muhakeme neticesinde 3'180 l87ılı .Milli korunma K. nun 31 
tnci maddesinin ikinci fıkrası dellletfyle 59 UDoCU maddeshıbı 3 ib:ıdl 
Bendi wı 93 Qncil maddeleri mucibince cm Bıa alır para cezaaiyle mah 

Blrinciklmımm ba,mdan ltllıılnn kılmfyetlne ve on döt ,on m0ddet1e d1!k:k*nmtn kapablmastna T/'8/942 
tekrar başlıyan zelzelenin bilba .. toa tarihinde karar verilerek bükilm kesbi kat17et etmit olclıılmıdml 'keyfi_ 
klll!f ettiti mmtab Çorum ,,ııı,ett- yet llAn olunur. 

dlr. Çoramla Omıancdc kazası anuna ••••••••••••••••••••·~~ vaslec1ilecek hattm şimali prbiıl pek J -
dalbk bir mmtakadır. Bilhana Kırk-1 M 1 v . . T"b·ı Olan dllım bofa.n, iri Çonmıan ıimalJ l'are uame e ergısıne a 
b!s!nde bir yerdir, bunıın, jeoloji ba
kımmc!an selftılelere mtısait tellkld eo 
dAmft olan b9 nnntakada basar tekle 
df etmitflr. JO ölll, 11 nralı vardır 
" 6S ha1ft1l mllrd olmuem. 500 n 
klmnen yıkılmrw, 880 flY de aiır sır 
rette baaara alr•mıttır. Ba BUretle 
bir aya yaldapn bir deorre esnasmda 
~nhunm:da 'ld •rmntılanndan 20 
611, 24 yaralı olmak 8sere ceman 44 
lnsamn acmm tatmq Wmmyonıs. 86 

baynt 7011 ........ - ·~ - -
memen tianıp olm1ll UU ., de huara 
alı umıtıır. 

Ba ftblann ilk laJalaata anc!a va. 
mer clerbaJ il! vnlfe edinıerelı: " ba
llD& }'U'cbma Jmtamtlardır. Vitbetlee 
rilı. eHndeki itfai,e, yardım ntıtala. 
n ne ftl'llao hallı:m bchc!rna sötllr81"' 
mtlilerc!lr. ltuılay mermi de para, 
cam. kereste, çi~ '™ malzemeyi ıöno 
dermek nredyle ber aman benzeri 
ller ecı badindıe oldata ıibi milli v .. 
slfeslnl yapmak hanınmda ba felllı:e

te 1ıarp da eı alllı:ab bir tehalükü 
pJıtermekten çetinmem11tir. 

Çoramda baciln 'J'Vttatlarm, nrar 
drmll hemfehrllerlne lı:arıa yardım 
etmek w JIU'8 vermek bu1111unda .fÖS
terdilderl ıeballJdl talı:dirle yldetmeJI 
1aOl'C •J'UlDL Bada zelzele Jrlmilpt 
~ 6nırinc!en •eçip SJ)'fllmq 
olaw w•ım nim-. ba anetdlfm .._ 
7latıa mana blllD mmtablarc!a b9& 
1mı badn acıkta kalarak mmtarlp ~ 
ı.m. 7oktar, dlyebmrlm. TabD mevcut 
nu!t Ye .im1cln nlabethlde kaybettik" 
lerl lımıfon baJma1arma imkln olmao 
maMa beraber, 1ıadnH vasiyet ola. 
nk anedertm 1d, hlc 1ılr )'1ltttq ~ ... 
ta detndir w mhM bahmc!au c!a dnıo 

ramlan meı•-.ıi:peıt 'Mrid bir halde
&. 

Bahli:elılr .,,......._ lll'Mttilfm 
sibi. Klllla7 yanbmlan netlcnbıde e
Bın!ekl ._,..ıarıa 100 barakanm iDIC 
il epeJ"Ce Qerlem!J bahurayor. Çoram 
mmtabamda sarara 1lframıYan bina. 
Jara sarara alrQan mllı:m yerJettlıo 
ri1mesl nretf7le n orada ilk denede 
en eaah yardım nntast olaralı: 'kal
Jamtım kıldan pcbrlarla ibtiyaçlan te
min ~ifth'. Fakat bir taraftan da 
Kuın7m f11ı: c&ı~rd!ii 500 çadırlık 
bme 'J'Olda Dren Dtlnd olarak 500 çaa 
&bk lı:aflle c1e 'J'Ob çılı:arılmqtır. Ma
kine bqmcta Çoram vaTitli De l&iİP 
tllfllm saman bana verdiii maltlmata 
san bi ...... h eeflerJd :r:elselenln 
tabrtbat :raptıft mıntaka dağlık ve 
76bek bir mmtab. olduiu için ba kı' 
emaamda etaslı evette bina inşa et"' 
mek mtımıdln olmıncaimı tahmin eo 
dlJ'Of111D. Fakat bana nimen çadır ve 
mftalt bfnatardaıı istifade ederek 
mtımlriln oldaia kadar lıanlara barae 
katar ekliyerek. lDft'mt istirabı b1~ 

dereceye lı:adar tdıvin edilmı. olacak" 
tır. Dllzlülı: yerlerc!e ba 11 daha k°" 
Jay olacaktır. Çoramc!a ancalı: ba ba
har mevsiminde esaslı lntaata başla· 
mak bbll olabilecektir. 

lö:r:lerime ilin edilecek enslı ba• 
b bir ıe,. yokt11r. Yalms eans aneıo 
deyim ki ba fellketta mltnentt ha• 
•r 'H sfyandan dolan ce1dlen ba ı.
tU"a ba hiıkilmetçe en derin teessürleflt 
le ı,tirak ederiz. Bilhassa mlln var• 
1 ftmtzda en derin yara açan 1ehlt"' 
lerln ailelerine, akrabalarına 'ft hem 
tlrelerille, çoc:kGl&r1- tG ~ ..,._. 

MOesseselerin tutacaklan bQtQn defter nümunelerl temiz ve itinalı 
şekilde birinci hamur kltıda bastlmll hazırdır. Detterlerlmlzi bir ke
re ~rmeden karar vermemenizi tavsiye ederiz. 

"'t Umumf •bit merkesl: INKILAP KiTABEVi l.t•nbut Ankıra Cad • 

OSMANLI BANKASI 
TCBK ANONiM ŞIRKE'l't 

fESlS TARiHi 1883 

Statmert ve Türkiye Ciimhurtyetı ne münaklt mukavelena 
mesi 2292 numaralı 10/6/1933 tarihli kanunla tasdik edil 

mi§tir. (24/6/1933 tarOıli ~3S numaralı Resm1 Gaz~ 

Sermayesi: 
ihtiyat Akçesi: 

----

t0.000.000 
1.250.000 

lngı1iz l.JJ'8SI 
İngiliz Liram 

Türkiyenin Başlıca Şehirlerinde 
PARlS, MARSlLYA ve NlS'de 
LONDRA ve MA 1'l'f"ESTER'de 

MISm, KIBRIS, YUNANtST/'. !RAN, lRAK. FlLtsTIN 
ve MAVERA' 1 -nt}N'de 

Merkez •e ~ · · leri: 
YUGOST..AVYA, ROMANYA. YUNANlSTAN. SURiYE 

LUBNAN, Filyalleri ve bütihı OOnJada Acenta ve 
muhabirleri vardır. 
----- -

Ber nm Banka ~tuameleleıt yapar 
Hesabı ~rl ve me•daat lt.,. .. , ... •:ln küpdı. 
Tlcml krediler n nsaDdi krediler kilpdı. 
Türkiye ve F.caebi memlek.eUer üarb:ıde kepte MDeela\ 
tU;ontosa. 
Dona emirleri. 
Esham tahTillt aJtm ft emtn herine anm. 
Saeda& tabslllta .. saire. 

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

En JObek emniyet prtlanm haiz kiralık 
Kasalar Servisi vardır. 

Pfl/Ufllllll en m1i1aU fflrllarlglc (Kıan6anılı WllG 1 
Kıanbanıaız) taMDTUI huaplan ~. 

il 
t.rla batsafltli dilerken, ba kllnlden \ '"M~'!.Tl~J~~n 
yilbek meclisin un daJTlllarm• ela 1 hamur ftY&. pomat ,eklinde clslmle
tercüman oldutama stnnedl70rum.. rl hnal aııuıtı., bakkmdald 13/2/1940 

Kabul edilen kanunlar te9ctl 8llntı w 155'1 ..,.ur ihtira ma-
Dahilb'e Ve.kili Recep Peker'tn racaab bu c1efa mnltli flDe konmak 

beyanatından ııonra, Büy{lk MWet nzere abere devrilferal yeya 1cW e.. 
Mecllsl 1942 yflı Haziran ve Temmuz dilecelfnden talip ol8D1arm Galatada 
aylar! hesabı bıkkmdaki mazbata o- tktt.cıat hanında. Robert Ferri'Je mO
kunmuş, 11142 nıall yılı mDvazenel raeaatlan Din ohmar. 

#j-•!.trolot - Operatör -mı~ 

Dr. SUPHI ARIN 
İdrar .,.. tenu01 ,.otıarr buta.. 

hldan mOtebassla. 
Taksim a.n.ervn.. oecld ... No. 

' "'• Telefoft: 41184 , 

umumiye kanununa ballı bazı daire 
b~lerlnde dellılkllk yapılmasına, 
Mim MOdafaa VekAlett 1942 mali p
ıt bQtçeslnde muhtelit mOdafaa his_ 
metleri adı ne açılan fasla 80. 000. 000 
lira 1JlUn7.Bm talıslııat verilm~lne, or
man. posta. telgraf ve telefon umum 
mlldür1ilk1erlntn 1939 malt ,nı hesa
ahıwı mebus ıeçhnJ kanun ~ın 
kabal edlhniıtb'. Bun&ın .anra 1933, 
1934 '1'lrt borçlan ta?ıvDlerlnfn Men- Or. 1B8AN SAMI ~ 
mest ~ anlqmalar ya~ daJr T 11'0 A 1181 1 
kanun ll7fbumtn birinci mOzakf'rt>si ... 

Tifo Te pmo&wxo bastahJdann 
yııprlm11 ve mOıtacelen nıım11.,., • ..,.. ~lmamalı:: için tel1rt kati. mu-
lınan mebus ııec:lml kıınun lyihastnın "n,ett pek emin taze qıdır Re· 

da ilç mııddeslnden maada maddeleri 

1 
t!C'Z&nedt- bulunur Kutuııu 4~ kt 

kabul edlhnlsfü. Meclla Pazartesi "1- ..._ ' I 
nü toplanacaktu • ruatur. _ 

TÜRKiYE iŞ BANKASI 
Küçük Cari Hesaplar 

1943 iKRAMiYE PJ.ANI 
KSŞIDBLBlk 

ı Şaı.at, ı Ma111o ı ~ ı bdncı~ tarlhlerlnae ~pıb 

r 1943 iKRAMiYELERi 
1 adet 1999 Liralık - 1999.- Ura 
1 • 999 • - 999.- • 1 • 888 • - 888.- • 1 m ~ 

• • - m,,_ • 1 • 668 • - 666- • 1 • 666 • - 656.,.... • 1 • "' • - 444.- • 2 • 888 • - 668.- • 10 • = • - 29.00~ • 80 • 99 • -29'10.- • 60 • " • -264'1- • 250 • 22 • - 5600.- "' 834 • 11 • - 8674.- • 
~- .............................. ··-' 

rantje ı, BanbtatN ..... ••rmalrla ... .., ..... ltll'Urtnn 
•• faJa atmıı olmaa. Q'IÜ dl)ıand• • hıltinhd de deDt"mh 
,,..anm. 

" .................................. ~ 
Bekara+ Devlet Orman lıletmesi 

Revir Amirliğir.den 
l - İşletmemizin Kurtkemerl Mlgesl deposunda mevcut 4 - 12 met

re boyunda ve muhtelif eb'atta (120) J'{lz 7lnnJ metre küp cl6rt k~ me
$4! ketttıtesı acık arttırmaya cıkarllm!Jtır. 

ı - Beher metre küpünün muhamnııa ~ (92) Ura (IO) kunıı
tur. 

3 - Muvakkat teminat (831} llraclıl'. 

4 - Arttuma 24/12/942 Perşembe ~nü saat 15 de Bilyilkdere Dev_ 
let orman işletmesi Revir AmlrlillndP.dir. 

5 - Bu satıp alt .. rtname fstanbul Orman Çeelfrp mOdOrtO~nde 
ve ifletme merkezinde keresteler Kurtkemer deposunda &6rQlebllll'. 

(1899) 

,1111-•auaman•ızııu•••Kıssıaawıllı as••••-\ 

1 Yeni Müşteri Bulmak Sanatı ! 
. Dr. Gaaon diyor ld: . i 

1 -Uer tadr bu kitapta röıterditim aıallerl tatbik i 
etmek ıaretlyle bir iki 1e11e gibi kı11a bir zaman f~lnd~ 

• m&şterilerlntn adedini bir mlıll arthrabillr. Ben bu 1 
i kitabımda ıfze bu 1anah llTetlyorum.., li 

1 

Fiyata 50 Kuruı 
8atıf ,,nl: 'r AN mnlhatıtn ltıfnnhul ... 

•• B!&Naıım•11•2•111 llHlllllBfNl'llfllnUIJUllf•nnı, 

M. M. 
SATIN 

Y. IST AN BUL 1 
ALMA KOMiSYONU 

NUMARALI 
ILANLARI: 

••••••• il •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Aatlda ctna n mlktarlarlyle tahmiD bedelleri ~ temlnıt mlktar
llır! yazılı olan maddelerin ihaleleri hlzalannda ı&ıterflen l(bılerde Sah
pa:r:armda M. M. V. İııt. Bir numar.ıı satın alma komisyonunda )'llpıla

caktır. Şartnamesi 61leden evvel her gOn kamiannda ıentlebntr. f.tek., 
ll1erln 1DU&77en vaktinde mtlracatıar!. (3'70 - 2288) 

CiNSi Mhttan 

llıpenak 90,000 
Lahana 80,000 

Prua '111,000 
Havuo 22,000 

ıterms 14,000 

ltanıabahar 22.000 
lılaydanO& 22,000 ~et 

Tahml• ihale 
fiyatı Temln.tı fOft Matı ---
ll 
18 
J9 
25 

Sl 

44 
1,5 

Hepshıfn tıl!lnl- 18.!2.Mı 

natı 81189 Ura- .. ı 15 

dtr. 

·,,JrJÇ 
~ fi11Kllt 
~NKO 

LEVHA 

~
,, ., 
Uff UR 

K SflfR 

12 - u - ıf4::0 ---

• A A A! ••. 

S..n de mi lmrendin? .. 

Havdarpaıa Usesi Alım Satn 
Komisyonundan 

Haydarpaşa 'ft..t ~ yatılı taıebeslnbı ~ ıoa -. bıo 
dar 178000 muhtelif parca oamaşırmtn yıkattırılması kapah nrf amall:r
ıe eblltmeye konulmuştur. Ek~ltme 15.12.942 Sah ıono saat 15 tıe Be-
rotıu, tatllı:lll caddesi Keriman kar\Tsmda u.eler muhasebeclllll blı.
lçlnde toplanacak koml$yonda yapdac-akttr. Tahmini bedel 13885 Ura ,,. 
lk temlnnt 1040 liradır. İstekliler prtnameyt okulda ~ler. J:kı. 
~lllmeye ıı•rnıek isteyenlerin prtnımeslnde yaztb vesaik, ilk teminat malt• 
buzu Vf'ya banka mektubu ile birlikte tekllt mektuplarmt ebfltme ..... 
tinden en son bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde komiqon ~ 
•!!lll:lne vermeleri. 

Zarflann Jrıınunl şeknde kapatılın11 olmasT ve posta De ,&ı4ertlece1i 
teklif me-ktuplannın zamanında ~elmiş olmaları lhmıcllr. (18P) 

• 
TÜRKiYE COMHURIYETI 

ZiRAAT BANKAS\ 
Kunıluş Tarihi: 188& 

Sermayesi: 100.0001000 Tftrlr Ur.ı 

Şube ve Ajans Adedi: 265 

Zirai ve Ticari Her Nevi Banka Muamelelerl 

c:::-

Para Biriktirenlere 28,800 Ura 
iKRAMiYE VERiYOR 

Zlra9t Baıtk"'""" lnnnb ..... w ....._ .._....., ,_, .. ,_ .. • •. ........ b••--··-- 9"ted• 4 defa teld .... lr .. ,,. .. .. .... 11 .... 

...... '"'"• ......... ıctlP. " 
4 _._ \OGI UN• "°' ~ . . - . - . . . - . ,... . .. . - . .... . - . . . .. . 

,.. • 41 • ... • ,. . . . ... . 
>IKKA'Y M._pl•ftfttlalrt .................. 11 Llrlldıaa .... -
,..,.....,.. 11rr•m9" fllrtllı •lcdlrdıl • IO .......,... wwtlaoeldlt. ac.-. 
.. , """• 4 ... " .,.... " ...... ki..... " llut .. tt ....... 

t.rt9'fel'fltd• c:ttkllf'eelrftf. 

M.M.V. İstanbul 2 Numaralı Sabıi Alma KomisyonundaD 

Kaptı kaçtı blçlmfnc!e azami altı klıl ı.tiap edecek bıfleec!det ~ 
mOstamel fki otomobn sabn alınacaktır. 

Elinde b61'le otcmobll buhmup da satmak fsttyen]stn s.ıa.,....m · 
&kl korn187ooa mnracutıarl (2289) 

r•ıııı•ıııı•nn•mı•ıııı•ını•ıııı•ıııı•ıın•mı•ıııı 

1 İDEAL BURO 1 
İ Y a%an : IH.sat Doktoru S AS SON 1 
E Diyor ki: •As masrafla 171 it JBPmak. para karanmak 1 
1 latbonamz, -tl>EAL BUBO" 111 oka,-aam.. 1 i Balıf l/fll"I: f'AN ldanlnıi 
5 Fiyatı 50 Kunq 
1 Bofıf vm - 'I' AN Mat,__ - ldtlnlJrıJ 

1 mı•ıııı•ıııı•ıııı•ıı11•1111•ıııı•1111•ıııı•ıııı•mı• 
Salüp ._ Nepiyat Mihltlrtl: BaBl L6tft J>&ıdlbad 

Gazetecilik ve Nepi.Ja& T. L. I· TAN Jlatbau 

1 
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lbd 
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iç 
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