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Gfinün en mühim hadiselerini, tarihin en ehemmiyetli vak'alarln• 
bir aileyi mesut edecek en kıymetli vecizeleri, bayram ve kandll

lP.ri doğru olarıık gösf<>ren güzel manileri ve hikayeleri havi 

SA.ATLİ AARI F 
DUVAR TAKVİMLERİ ÇIKTI. 

Taklitlerini almamak için MAARiF Kitaphanesi adresine dikkat 
etmelidir. 

Millet Meclisinde 
Diinkü Müzakere 

Efageyla Hattı Yarıldı 
SekizinCi ingiliz Ordusu 
Mihver Kllalarını Trablusa 
Doğru Takibe Başladı 

Ecnebilerle Evli Olanların Mebus Seçilmemeleri 
Hakkındaki Takrir Dolayısile Lehte, 

Aleyhte Muhtelif Mütalaalar Öne Sürüldü 

Bir Tasarruf 
Siyasetine 
thtiyacımız 
Vardır 

1 Bu Teklifi Teşkilatı Esasiye Kanununa . Kahire, 14 (A.A.) - Neşredi
len resmi bir tebliğ, Libyada Ur
arruza geçen sekizinci İngiliz or 
dusunun mihver kuvvetlerini Ela 
geyla'daki mevzilerinden attıiuu 
bildirmektedir 

Aykırı Gören Encümen Mazbatası 
4 Reye Karşı 296 Reyle Kabul Edildi -· 

Tasarruf haftası münasebetiyle iki ' 
gündür halka tasarruf propagan
dası yapıyoruz. Fakat bu propa
gandada bir program, bir p\An., 
muayyen bir gaye takip ebniyo
nu. Halbuki, bu harp içinde bi
zim de bir tasarruf siyasetimiz ol_ 
mak Idzım gelir. Bu siyasetimlri 
tesbit etmek ve bu muayyen siya
set üzerinde planlı, programlt ve 
devamlı bir prop111tanda yapmak 
lüzumuna kani bulunuyoruz. 

M. Zekeriya SERTEL 

lngiltere ve Amerika sokak
larında ta uzaktan göze ba-

tan büyük ilanlar görürsünüz: 
Paranızı harp tahvilatıoa 

yatırınız. 

Dünkü meclis içtimaına riyaset 
eden Mazhar Germen 

Ankara, 14 (TAN) - Büyük 
Millet Meclisi bugün saat 15 de 
Mazhar Germenin riyasetinde 
toplanarak ruznamesindeki mad
deleri müzakere ettL 

Geçen celsede General Kazım 
Karabekir tarafından verilen ve 
ecnebilerle evlenmenin de mebus 
seçilmıye mani sebepler arasına 
ilavesini istiyen takrir hakkında 
te~ilatı esasiye encümeni tara -
fından hazırlanan mazbata bugün 
kü toplantıda okundu. Bu mazba 
tada takririn teşkilatı esasiye ka 
nilnu ile tezat teşkil eylemekte 
bulunduğu ve teşkilatı esasiye 
kanunu tadil edilmeden bu ka -
nuna yeni bir bilküm ilave edile
miyeceği ileri sürülerek takririn 
reddi teklif edilmekteydi. 
Mazbatanın okunmasından son 

41fj"' Devamı Sa. 2, Sil. 1 

T ·-· m ... V.4Dİ FL 
FARE O 

Kahire, 14 (A.A.) - Orta şark 
Ingüiz tebliği: Sekizincı ordu 
dün Rommel'i Mersa Broga'daki 
kuvvetli mevzilerinden çıkarmış 
tır. Düşman arasiz takip ediliyor 
ve batıya doğru çekiliyor. 

Uç:aklarımız düşmant hırpala-
Libya ve Tunus cepheleriyle Elr.geyla'da başlıyaıı İngili.s taamızunun istikametinı ~österir harita mıyo. devam etmoktedir. Mihve-

. M. Petain 
M. · Hitler'e 
Bir Me~tup 
Gönderdi 

. -- --ırin hava bırlikleri hareketlerimi-

llt~flıl~ zı Onliyememiştir. Ban yederde Ç & 4 ~ . = A!man ~vcıları müdafaaya teş<b 
bu.s etmışse de bunlara kar.şı mu 
v.ıffakıyetli taarruzlarda bulunul 

R 1 O d mt.:.ş ve 16 düşman uçağı dıişiırül o m m e r us u ~ü~tü~. B~tü~ uçaklarımız üsle-
rınc donmuştur. 

Nereye Çekil yor? Alman resmi tebliği 

Harp tahvilitı alınız. 
Harp tahvilatı almakla dev
letin harp kudretini arttır
mış olursunU:t... 
Harp tahvilatı aJmak, ceph~ 
de harbetınek kadar mühim
dir 
Ve saire ... 

Ticaret Vekili Ege 
Bölgesine Gidiyor 

"Fransa, istikbalini 
Temin Edec.ek Bir 
Sivase.t r utacaktır u 

Bertin, 14 (A.A.) - "'He;,;mi 
tebliğ,, Sirenaikte yeniden :::r.nlı 

keşif ve topçu faaliyetı olmuş -
T rablusta Ancak Zayif Bir Mihver Mukavemeti tur. Alman savaş uçaktan Binga 

B ki b"J" • • • zi limanındaki gemilere kar§ı ~id 
e ene ı ır - Esasen Şımdı Çekıf en Kııvvetler dem hücumıarda buıunmuşiar 

İngilizleri Oyalamak için Bırakılmış Bir:iklerdir drr · 
Tunus'da Alman save.ş uçakları r·- Yazan: Emeldi De~iz Subayı -, bırçok düşman tankını imha et- ' 

1 1 

' 

jmişlerdir. Alman ve ltalyan u-
Bu ilanlara her yerde, meydan 

larda, sokaldarda, tren ve tram
\aylarda, gazete sütunların.da, 

1 

hulasa her gezdiğiniz, her oıtur
<iuğunuz yerde rastlarsınrz. 

Yine bu iki memlekette şu 
~alda bir propagandaya şahit o
ltırsunuz; 

Vekil. Radyodaki Nutkunda Dedi ki: 

"Bu Sene Daha Fazla Arazi Ek~miştir, 
istihsalin Artışı Nisbetinde Geçim 

Durumumuzda Ferahhk Görülecektir" 

- N E C A T Y A S M U T \Ç< kları Bone limanınd:ıki havuzu 

Sekizinci !ngiliz eırdusu Ela- r --:-:- t7fr DcvamL Sa. 2. SU. 3 

geyla'da mihver cephe,si -ı · 
nin sol yanına yapmış olduğu bir 

Havagazini az knllanmız. 
Elektrik liı.mbalannızı açık 

l 
taarruzdan sonra, mUharebenin 
tafsilat haberleri gelmeden, ajans 
lar, Mareşal Rom.mel ordusunun 
Trablus istikametinde çekildiği -

----------- Ankara, 14 CA.A.) - Ordu ih~ ni ve Elagcyla müstahker,n bat-

i tiyaçlan için ve sabit gelirlil:_re tının sekizinci ordu tarafından · bırakmayınız. 

Suyu israf etmeyiniz. 
Kömürünüzü tutumlu kul • 
lanınn. 

Soba ve lkalöriferlerinizi az ' 
yakınız. 
Vesaire._ 

tevzi edilmek üzere nebatı yag - zaptedilıniş olduğunu bildirdiler. i 
lardan yüzde on beşinin elkona - Son Afrika hadiseleri münasebe· 1 

rak bedeli mukabilinde, yüzde tiyle sekizinci İngiliz ordusunun 
on iki buçuğununda muamele harekatı ve Mareşal Rommel 
verg~c;;i karşılığı olarak alınması kuvvetlerinin vaziyeti hakkında 
kararlaştırılmış ve bu işin t•i- yazdığınuz yazıları takip etmiş 
latlandırılınası vazüesi Izmir in- olan okuyucularımızın bu ani ha 
ci.r ve üzüm tarım satış koopera bere hayret et~e~eleri. lazimge-
tifleri birliği ile bun~ardımcı Mareşal Petain lir. Çünkü gerek mihver ve ge-
olarak ~alı~ac~k diğer kooperatif Vichy, 14: (A.A.) _ " Ofi,, Mare rak müttefik kaynaklan Mareşal 
lere verılmışt:. ~ . şıJ. Pctain, Şansölye Hitler tara - Rommel'in Elageyla ~tında kuv 

Bu iki nevi propaganda da plan 
lı ve programlıdır. Muayyen bir 
~tla yapılmakta ıve millete 
hu maitısadı anlatmak için her va 
Sıtaya başvurulmaktadır. Bu mak 
Sat ve gaye de şudur: Harp tah
\>ilatı bir nevi dahili istikraz ba
balarıdır. Halkın fazla paralarını 
bu tahvıla.ta yatırması, hülk.Unıe
te para ikraz etmesi demektir. 
~u suretle hem piyasada serbest 
t>aranın mühim bir kısmı devlet ' 

Haber aldıgımıza gore, tıcare: fmdan Mareşal Petai.p'e 26 son- vetlerini topladığını ıve çok tak- Son Libya muharebeleri csnasmd a hava bombardıma.-.X ile tah· 
Amerika harp istihsalrıtı dairesi vekili d oktor Behçet Uz, bu ya.g teşrin tarihinde gönderilen mek viye aldığını ve orada ciddi ve rip edile il bir tren 

Reisi M. Nelson !arın toplanması, depolanması l§ tuba 5 ilkk~nunda cevap vermiş- şiddetli bir mukavemet göstel"e -

Fasılasız 
hazinesine dönmekte, hem de Hciva Akınları 
devletin harp bütçesini zenginleş Baş· l ıyo r 
t~ktedir. Bu bakımdan bal -
lon harp tahvili alması, bir nevi 
harbe fillen i:?tirak etmesi de -

lerini tetkik etmek üz~re y~m- tir bu nı~tupta ezc~mle denili- ceğini bildirirlerken ve burada 
da Ege mıntakasına gıdecektır. vor ki: cereyan edecek muharebeler. üs-

Vekilin nutku .. "Fransız • Mrikasına yapılan ı s·· 
1 ___ ı 1 ·· ·· b ~ Devamı Sa. .. u. Ankara, 14 (A.A.) - Tasa.r.nu. Ang oı - Sakson tecavuzu ve azı ~ 

SARK CEPHESiNDE 
haftası dolayısiyle Ticaret Veki- şeflerin ihaneti, sizi hudutlann r-- ' 
li Beh~et Uz bu akşam radyoda ve Akdeniz kıyısının işgali ve , . · •d 
bir nuttlk söyliyerek ezcümle de Fran~ıi: ordusu_:ıun terliisi . gibi Kays e rı e 
miştir ki: tedbırler al.maga mecbur ettı. 1 

l:nektir. 
İkinci propagandanın hedefi, 

istihsali azalan maddelerde haJlkı 
tasarrufa alıştırmaktır. Harp do
layısiyle kömür istih$ali azalmış.. 

l:fjJj Devamı Sa. 2. Sü. 1 l2Jj"' Devamı Sa. Z. Sü. 6 

Sovyetler, Yeniden 
. Birçok Taarruz 

Hareketlerine Girişti ~::::ui ~:,~ D~;i vı:-.... A .......... -m .......... ~ .... -r ... i ..... k-.... a .... ., ....... ; ..... -. ..... ; ............... ..._.~""'-....... ........ _,. ...... ~--------_,c-~......_'.-.....-. .. ..-."'Cdll ..... ~ 1 v :~~.!::::i 

l·n9·1ıtere İntibaları . llCin Edildi Cenup Cephesinde Şiddetli Muharebeler tır. Elektrik, havagazi ve su sar- "Mihver Şehirlerini Bir 
fiyatında yapılacak tasarruf, kö- A S H 
rnur istınıfıkinin azaımasını intaç Ka<i y onra er 
l.'!decektir. Bu da devletin kö- Gece Bombardımana 
l'<lür sıkıntısı çekmesine mani o- . .., 
lacaktır. . Başlıyacagız11 

Harp bütün milletlerı şu veya . 
bu tarzda tasarrufa sevketmiştir. Randalph, F~eld, 14 (A.A.) -
l::iirçoık maddelerde istihsalin azal (Teksas) Amerıkan hava kuvvet-
h-. ikt di hayatın normal leri başlkomutanı general Arnold 
·•ıası, ~ısa ak" ·ı t nam et-
Sf!yrini kaybetmesi, münakalatın dü~ bu~ad ı g~mç ~ı.? . z 
... lm · tihlAkı"n tahdidini lerıne hıtaben soyledıgı bır nutuk ·Jozu ası, ı.s a . . . • t · 
ile tasarrufu mecburi kılmıştır. ta. gızlı sıl.ah_lardan bahse mış .ve 

)f.. )f.. şöyle demıştır: 

· d t rruf haftası müna- •'Hava muharebeleri bakımın ~ 
Bız e asa · tli b" ·k· · ı· · 

b t . 1 ik. günd. ür bal dan ehemmıye ır ı ı gız ı sı-se e ıy e ı - . 
lta tasarruf propagandası yapı • lalı• ihtıyat olarak saklıyoruz. 
)'aruz. Fakat bu propagandada f)i~er taraftan ~çaklarımtızın 
b· b" ı· muayyen sür1tı. ateŞ kudretı, hareke sa
b'.r progra~. ır t ~·ruz Hangi 'hası ve taşıyabilecekleri bomba 
•. ~ gaye,,,! ıp el mb~:yo tasa. rrufa sa~ı<ı günden güne artmaktadır. 
~ıf ha~Kı, nası 1r ... .. 

tr.iir De\'aml Sa. 4 Sji. ı:· f3J" Devamı Sa. 2, SUt 4 . ,.,,. .. 
. ·~ı 
:t~ 

: 1 • 

-':1 ~. 

Olduğunu 'Haber Veren Alman Tebliği 

HARBiN EN ·· 1 RÖPORTAJ) Tahakkuk Eden Miktar Rus Hücum~armrn Akim Kaldığını Bildiriyor 
BU MUH M OOO L" d Moskova, 14 (A.A.) - "Resmi Alman zırhlı kuvvetleri büyük r ' 745. . ıra 1r tebliğ., 13/14 ilkkanun gece-si kı- bir düşman kuvvetini mağlup et 

\... Yaza.~: M. Zekeriya Sertel -'. Kayseri (TAN) _Şehrimizde taatımız, Stalingrat bölgesi ile miştir. Düşmanın karşı hücum· 
. varlık ve;gisi mükellefleri tesbit merkez cephesinde ve geçen gün lan akamete uğramıştır. Düşman 

e Başmuharririmiz, İngiltere n ~erikadaln t.etklk seyahati- ve ila edilmiştir. }erde takip etmiş oldukları isti - yirmi tank kaybetmiştir. 
nin intibalarını yakında yukuıki başlık altın~ neşre başlı- Bu ~steye göre Emin · Kirkor kametlerde taarruzi savaşlarına Son günlerde Kalmuklar Boz -
yacıfktıl'. 15 bin kilometre tutan ve _ıos ~ suren bu se~a- 100 000 lira Hac~ Bekir Soyyaş devam etmişlerdir. kırında düşmanın gerilerinde ya 
hatin notla~nda, okuyucularıma, zihlnlerı kurcalayan hır· 25,000 lira; 'Torun oğlu Mehmet Alman resmi tebUği,. prlan har~ketler netices~de çok 
~k. suallerın c~aplannı da balaealcla~. ve Gazi ~lu Şih Mehmet yirmi- Berlin. 14 (A.A.) - "Resmı teb :'8yı~a :sır ~ı:nmış ve dumı~nın 

e İngıJtere hlll'P ı~ın ve harpteıı sonraki dünya iç.in 11aı1ıl şer bin lira; Mehmet Burnugüzel liğ,, Kafkas dağlarının yüksek te ıaşesı hıssedılır de-recede sek.eye 
hazırJamyor? tkınci cephe neden ·~~ı ~ açılam_ıyor? Kermirli Mehmet Ali. İbrahim pelerinde birçok düşman hücum u ~a+ılmı">tır 
İngilterede iaşe meseleleri nasıl hall. edilmi~fu · Amerıkada şah· E d-ıı··kı- H ğ ğul· lan püskürtülmüştür. Don c-ephcsın" ft:ılvnn Jdt arı 

•• '·- ~ Ati) ikAıun h b. ve ıulhü ın n u u u, ar a a o •• 
Harp sana~ nasıl ça~yo r. er . ~ 1 

· ları, Ali çarşıbaşı oğullan, Nal- Cenup cephesinin diğer kısım Bolşeviklerin mevzii hücumlarını püs_ 
!kazanmak ıçın yaptığı han rlıklar nelerdır bant oğlu Hacı Hasan Hamdi, larında kuvvetli bir düşmana kar kürtmüşler ve düşman! ağır kayı h-

E RTES I NEŞRE , B·AŞLIYÖRUZ Mehmet Göbülü on beşer bin li- şı muharebeler şiddetle de:vam ra u~ratmışlardır. 25 Sovyet uça1!1 
BAYRAM ra; Talaslı oğlu Mehmet, Billur- etmektedir. ~talin~ad'ın cenup qpşürülmiiş. bizim hava kuvvetle,.i-

~.-W~ ~ Devamı Sa. 2. Sü. 5 batısı çcvre;sinden hareket eden l:!E' Devamı Sa. 2, Sü. j 
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TİCA RET VEKİLİ Memurlara 
Elbiseler 

1 
................................ ,. 

Alman yadan Bir 
3 • •• Müziic-H-;"Y;ti ... 6;idi-I Ucuz Şeker 

t:zrr Baştarafı 1 incide 
"13 üncU tasarruf ve yerli ma1 

lı haftasına girdiğimiz şu sırada. 
ıkinci cihan harbinin yıkıcı, kan 
ı.Iı ve dehşetli hadiselerinin de -
' am ettiğini görüyoruz. Bu bü
yük badirenin dışında kalmamız 
bir tesadüf eseri değildir • 

Bu sükün ve huzura. millete bnş 
okn ve başlığında iuıklı bir ı,:urur 
uyduğumuz nzlz İnönll'ntin uzak gö

r;! lU, temkinli :önrec! ve siyasetiyle 
1 a\-u~muş bulunuyoruz. 

Mazhar olduğumuz bu n"rnctln ı;ült-
r. nlru fert ve millet halinde, her za-

da bir kanun projesi hozırladık. 
Ahval bize gösteriyor ki, zlrnattc 

\"c .sanayide, istihsal verimini arttır

mak, bugün i<;in oldu.ı,.~ kadar, harp 
sonrası dilnyasımn iktisadi saraıntt.. 
larınn k<lr~t da hı:ızır bulunnıamı 

-Tevzi Beyanname ve , 
Hazırlandı Cetvelleri 

icap etmektedir. Bu i~te billıussa va- Memurlara hükumetçe yerllece1~ gi
tan ~e\·er Türk: l~öylüsi.ine ve 'l'iirk iıı- yiın esyııılnın teı;zi şekli hak.kımla~i 
çi,..ine dtl~en birc;ok vazifeler vardır. bey:ınnnme ''e ceh-ellcr Vihiy('tce lıa-

Hcpimiz bilmeliylr. ki, nıeınlcketl- ıırlannı1ştır. Bu bcyannı-me Ye cet
mizin bugün.::ü iktisadi \'arlq;t hen\ie; .-elleri Vilayetten alarnk. eldeki tali
bizl tntınfn edecek kadar :hitı~" ! et~ matnameyc !!"Öre me\•cut mc:onw-farı 
meml~tir. adedini na7:ırı itibara alar:ık h;ı.zırla-

J~oınsu Bulgaristıınm buğday btih.. malan alı4kndar dail'Cforc bi1clirilmiş
Stıli hektar başına 15 kental oldut;;ru !ir. 
halde, memleketimizde anca le 11 ken
tııldlr. Bizim U~te birimiz kodaı· nü· 
fusu olan A vustrnly:ıdn;;.ı r .. lırikn1:ı
rln adedi bizden 10 misli faıl:ıdır. 

Flnlıında ise, oltıcl:\ birimiz kadar nü
fusu oldut'U halde, bizden üç mJı;li 

Halka kı~lı k fi§leri 
'dağıtılmaya bcışla11dı 

ı;usi tayyııreleriylc 11 ,30 da Ankaraya 
lı::ıre"kct e-tml~lcrdlr. IIeyl':t Ankara 
Ualke\"lııclc iki koMer \'erdikten son-

Tevziatı 
Bakkallarda Y arm 
Satışa Başlanryor 

Ucu7. ekmek karnesi alanlara ucuz 
~eker d;ıgilılmasma yarından Wbarcıı 

lıaşl:maeaklır. Şekeı· ~lrketi bugün 
Vfüıyct kooperatifine şeker ynecı•k, 

·~ooperaU! de bunLrı tcsbit cttiı.:• 

bakkallara dağıtacaktır. 
Uctn: ekme!{ karnesi olanlar y::ırın-

dan ilib;ıren karneforiııiıı kö~~ini 

I kestirmek suretiyle kilosu 155 kuru· 

1 
i.ızerinden yartm kilo ;;eker r:lac k
fardır. Önüıniızdcki ::ıy :ılır:ıcak seker 
mildarr 600 gram olııc:ıktrr. 

~~~~o~--~-

B j r Çivi Vurguncusu !1 
Sene Hapse lUahkfun Oldu 

ndan daha buyilk bir azi.nı \"C he
yecan ile çıılrşarnk ödemeliyiz. Bu 
çalı,.malm1n büyük bir kısmı. ta~ar_ 

ruf haftasının nçılısinda muhterem 
I3 ·rckHiınizln buyurtlukhm gibi jk
t df sahada olacaktır. Sulhte ı;ıldn
t 'z bir hayata k:wu<:mak, harpte de. 
ı ut':ıddt-nin lüzum [;östercceği lrud
"'li ve mukavemeti sonuna kadar 

11uha!aza cclehllme!t. ancak, milletin 
fertleri arıısmdıı'd müşterek ve nhla-

!azla vapur tonııjınıı mıılildir. 
Dliyük Tür.~ milleti, mcdent !'ılem_ 

Yerlt 1\1:ı11ar Pazarları, kt31ık tcv
?.iata baElam:ıı,. üzer"di'". Bu te\·zlatta 
i~c kuponlar, mahnlle birlikleri taro
fınd:ın d:ısıtılacaktrr. Bıısfüın 900 bin 

Dlln, .Alıııany<ıdan şe1ırinıi7.e bir 
ınifaik heyeti gclmi§tir. D:.lrt kl~iden 
ınliı ekl:cp olan heyet, dün_vac.ıı. tıının_ 
ırıış r.üizik sanatk:;rl;:ırıdır, ra :-e>hrimize dônec:ek ve Şark sine- Bir mUddet ev\·cl !azln fiy, tla tel 

de lfıyık olcluj;u me-. kk \"e rc.fah:ı küsur kupon, Cumartesi giinü k::ı:ı·
yuksclınek Jçın çalışkonllkl..'.ı örnek makamhklar vasrtnsiyJe m:ıh:-.llc bir_ 
te kil etmelidlr. tikleri.ne Ycrilmi~tir, Birlikler. diin 

Ssn<tt~arlm· dlin dol,\ruca Yı•silköy ın:•.- ı ı:ıılonunda Eminönü HalkC'\ i men ı ı<attığı icin :\Iılli korunm:ı nı. hke>nıc_ 

ı:ı1.·a i.ı.t.:ısyonuna gidere:~ onıdan hu- faatinc iki konser vcrc~eldir. ı sine V<'riJen J\"Jl.;o Daslwk~in dunış-

t bağlardan kuvvet alan ve bilgiye, 
tc1mi<;e dayanan blr iktisadi faaliyet 
ile mümkün olabilir. 

İstolistlkler, harpten önce, kö) lıi _ s-abahtan itibaren tlpkı e-lcmek karne
m üzün senede ancak 117 r.ün çalıı;tı- si dağıtır gibi ev e\· dolaşarak ku
ğını gösteriyor. Halbuki .fiilen f:dli,.- ponları teyzie bt'1:;<lamırdardır. Dün 
mak kabiliyetinde olan bıı 8 milyon aksıuna do~ru :elen haberlerden ku
vatnnda.!', boş durduldnrı güıılerin bir l)On on:ıtma i:sinin J3akırköy, E:tüp, 
kaç saatini müsmir j,..Jtmle çalışmak :Adclardtt hııyli il~lediğini gii~terınis
surctiyle memlekete milyonlıırc;a i~ ti?. 'Kuponlar numarnlıdtr ve gecen 
saati knzıındırab!lirler, Yalntı: bunlln- tevı.Jarnı olduğu gibi ~azeteler1e ilı.l.n 
la, milli refııhınuzda büyük bir yi.jl;:_ edilecektir. Kupon dnli;ttma i§inin bu 

mm:ı dün lıtr nunıarııh M111i korun~ 

Ay. Baş ından ı·+·ıbaren ima mahkem~n."de bitmiştir. l\Tah';e-tnc ma7mınu ., ~erıe Jıııp~e \"f' 1000 
lira ağır 1ı<1ra cezasına mnhkum el
mi;tir. 

Yurtdnşlıırnn; 

13 i.lncü tasarruf haitası ?nünıısebe_ 
t ~le ulusal ekonomi ve arttırma ku
nımunun hazrrlrdtğr bu kıymt'tli ür
s itan htifadc ile ı;ize buglinkü n-u-

di durumumuzdan kısaca bahset
mek isterim. 

Harp scnclcdnde umumi !iyat mu_ 
\ aıencsinin ı;;eş"ili sebeplerden bozul
ma~ bilhac:sa hububat yetlştiren 'tnüs 
t hsfl aleyhinde oldu. Bu hııl fstihsa
l"n azalması tchlikesiru ortaya c;ı~rnr
dı. Darltğt gider!nek için en iyi ç:ıre, 
l<ilhsal! teşvik idi. Hükümetçe, fiyat 
muvazenesi zirai istih~aı lehine ia
de edildi, Bu suretle mcmlc:kel nü_ 
!usunun yiizde sekseninin eme~i de-

crlcndirildigi için, islfhs::ıl ımhnsm

rla ye:'li bir çolt~ma şevki bnşlndı, 
Al~a.lı:ta olduğumuz mnll'ımqt, bu 

• ene ekilen nrnzinln geçen Sl'Ilekin
den !atla olduğunu J.!östermektcdir 
ki, 1943 yılı geçim vaziyeti bakımın. 
el n bu inkişaf çok ümit vericidır. İs
tıhsal!n nrtıst nisbetinde geçim duru
mumuzda .fernhlı:t görlileccktlr. 

Almakta oldu!;rumuz tedbirler saye
sinde son dört ay :içindeki ithultıtmır_ 
zln geçt-n seneden 40 mtlyon. ihfaca
timmn d:ı 28 m.lyon lira .r:ı1Jn oluşu, 
b'.lyrrlt inki!iafin canlı bir H<vlc~idir. 

Fiyat müraknbesi ve ihtı:::fır1a mü
c dele işlerinde bC'lecliyelcrin çalır 

malcırmı d:ıha jyl iıım:inı etmekte ol
duklnrtnı memnuniyetle görmekteyiz. 
:Ru yönden, tatbikattaki bir ltı,ım :ık_ 

kllkları knldırm:ık ve ihtikl'ırla mn
cadcleyi d:ilıı:ı müessir b!r lınlc g~lir
mek için. milli korunma k:.nunund.ı 
bazı değişlkh'der yapılması haklmı-

sellş tcm·n etmek mümkündür. ~Y ~onuna lı:ıdar tamamiy~ bitiril_ 
Aziz yurtda~larıın; mesine r.ahr:ılınaJrt'.'ldf!', 'Bu tev,.iotta 
Anl:ıyi31ı, medeni, teşkilatlı ve di- da her kupon sahibine, yalnrz bir 

sipliııll bir milletin hiçbir derdi, müş- cinııten !'i metre pamuklu mensucat 
kül hiçbir me•elcsi olamaz. verilecek ve k~yet nüfus tnker~

Gi.içlUgü ycnınck en btiyük '\""e eın- lerine yazılacaktrr. 
ı:alslz bir zevktir. 0

----

Dllgilı ve disiplinli çalı~mak karşı
sfnda devrilmiyecek hiçbir mtlni yok_ 
tur. };nerji, bu mukaddes kudret her 
ırktan ço!>, Tıirkün kanında dola :ı
yor. 

Büyük ve aLiz Şer.imiz etrat'nıdıı 

derin bir inanış ve bağlanişla ı;onsu2 
bir sevgi halesi halinde toplanon nsil 
milletimizi parlnk bir jsti:>bal bekli
yor. ÇaHşalım, bilcrı>k ve inanarnk 
çok 4:;alışaÜm ... 

Geri Kalan l\f üsamere 
1'ırı1ay Cemiyeti Kilçükparar NakiJ1''!in • 

d•n: Bu ayııı 15 ioti nl· ;.ksemı Çenbrrll· 
tat sin~muın<la ttrtlıı ~dil•n ınilııag,ere 29 
llDCU 12!ı ~ıııGıı~ bır.al<llı:::ıöıtrr. 

BUGlJNKU PROGRAl T 
7.311 f'roırram 
1.32 Jimna.tilıı 
7.40 HRb~rı ... 

l!l.30 Habf.Tlor 
rn.•s Koı:ıu,ma 
20.00 Mlil'lk 
'l&.ts Railrn c•ı~l•fi 
20.45 Müzik (Pi.) 
21.00 Evin sa..ı.J 
21. l!ı: Türki.iler 

Otobüse Tecavüz 

Edenler Yakalandı 
'!'aksim ne Yenimahalle anı.sırıdfl 

işliyen ve §Ori>r YusufUn idaresind~ki 
.U77 plll:.:a numaralt otobüs Masla:.. 
yolunda tqb:ıncalı iki ş:ıbııın tecaviL 
ı:üne uğramış \'<? otobüste bulun.an üç 
kişi yaralonmışlı?'. Ynralananlar No
bar Çmguyan, Vasil ve Celfıldir. 

VaknJ-1 müteakıp Sarıyer jandam'ln 
kumandanliğı faaliyete geçmiş ve A

yazağn köyü civarında miltecavi7.leri 
yak;ılahırştır, Bunlar Mahmut '\'e 

Hakkı admcie. iki arkadaştır. :\1:ahmut 
v~rc1iği ifadede, kendisinin sinirli ol
dUb'llnU, yoldan geçen otomobil ve o
tobüslere dur jş:ıreti verdiği halde 
durmadtklarfnds.n hu i~i yııptıjiiıu 
Foylcmi~tir. Mahmut ~vkif edilmiş, 
Hak-,_ı serb~Jt bmık1lmı5t11", 

Altın Fiyatları 

Ekmek Tevzii Yeni 
Bir Sekle Bağlamyor 

Herkes Ancak Kendisine Ayrılan 
Fırından Ekmeğini Alabilecek 

İkintikanun ve Şubat aylnrtna m.-ıh 
~us yeni ekmek karnelerinin d<ımga 
m:ıtbaasmda basılmaııma de\'Bm edil
mektedir, Ağtr i~çi ve halk karneleri 
75,000 tane olacaktır. nu ayın 17 ln
ci gunu bnRılma işi S<lna cret'e]( ve 
tevziat ayın .21 indtı1 itibaren yapı
lacaktır . 

Toprak Mahsulleri Orisi İstanbul, 
Anknra ,·e İzmir için tek tip karne 
Jınzırtamaktııdır, 

Dün Vilayl'tte toplanıı.n bir konıi~
yon karneler! fmnlııra ba.~lama tali
matını hazfrlanııştır. Şehrimizdeki 
200 ftnn. 800 birligc ayrılmış ve her 
fırmfl 4000 kisi btrak;lmıştır, 1''ırmlar 
kendi mesutiyetlt"ri nllınd;ı lıakknllart 
~\·7.i ~ube"i haline getirccclderdir. 

Karnelerini al~nlar bııluııduk:l:ırı 

mahalle birliğine g1der~k karnelerini 
numaralatacaklar ve fırınlarını tcsbit 
ettireceklerdir. Yılba~mdan itibaren 
fırtnlar tahdit edilnıl::; bulunacııl~ ,.e 
hrr karneye bir fok fırın ekmek ve
recektir, 

bilinde vcrccr.klcı·clir. Alımıcak bu 
\'csil-:alar gösterilmeden trene, otobüs 
Ye vapurlnra binmek için bilet alua
mıyncııktır, 

.. .\.skcri ::.Uülteudislerin 
i ht.isas Ücretleri 

7.li:S Senfoni (Pi.) 
12.30 1'rolt'Tam 
l2~"l3 Müzik (Pi.) 
12.45 H•l,•rl~r 
n.oo Şarkılar 
ıs.oo l'r<>crarn 
18.03 Orkut11. 
ıa.ts Fa.ıl ll•Y•Li 

:11.30 Konu,,,.. 
.21 .. , l\4ihik 

Altın dü~miye devam etmektedir. tstanbuldan ayrtlaı ııklnr bulıınduk-
DLin bir altın 2920 kuruııtan \·e bir• tarı mahallenin emniyet ~mir1iklcrine 
gram külçe 405 kuruştan ~atılm.tştır, 1 giderek karnelerini bir Vt'sika muka-

Ankara, 14 (TAN) - S'ı.ıbay 7üksek 
nıühendis, askeri yüksek mtihendis, ve 
askeri miihendh:lere verilecek ihtlsas 
iicreti hakkındaki kanun IAyihosı Mec• 
lise gelmiştir. Bu Hiyihaya göre sub<ıy 
yiiksek mühendislt"rle a~keri yük~k 

mühendislere maa,larımn tutarının 

yüıde 25 - 50 niııbctinde zamlar ya· 
pılıcaktır. Askeri mühendisler için bu 
LİSb!'t yüzde 10 - 20 dir. Subay yük• 
St'k mühendislerle askeri yüksek mü• 
hrndislerin yür.de nisbetJeri ona onar 
ve nskeri mühendislerin be~er beııer 

olmak üzere ait olduklart derecelerle 
mesai ve muvaffakıyetleri sicillen 
tenıip ve tesbit edilı11iş olanların 

ıreııel kurmay baııkanhi:ınm muv;ıfakr• 
tiyle Milli Müdafaa VcHletince- arth 
rılabillr. Her derecedeki ihtisa,; iicretl 
en ::ız jki sene ıec;meclikçe arttırı'• 
ma7.. 

22..3tl ıl&bnl~r 
2'..e I~ h·'I"'"''· 

Kayseride 

--~~~,o~-.-~~ 

Do~ ve Dolu f şki ~i~clcri 
İnlıi arl. r İdaresi kki bayilerin<' 

ı:öndcrdigi bir teblığde. boş Ye dolu 
~:·)tap ,.e bir:l ~i~ell'rin'n mc\•cut mik_ 
l<ırinın birer beyanname ile bildiril
rrıcsini istcmişlir. Deyannanıe nıiid -
dcti bu akşam somı erecektir. 

Bazt kimseler bunu 5ar.ıp \'e bira 
fiyatlarının yeniden arttrrılmııs!yle 

ilgili zannetmlşlcrse de. İnhisarlar u
mum m[idürltiğli bu llUSU:tn Yerdiği 

l!ct•apta, fiyntfarın blrk:ıç gtln cvvr'l 
arttırılmış oldu~ıı için, yeniden bö:rlc 
bir ~"Yin mevzuu b:ıhsolmndlğtnı, a
lrnan tedbirin İnhisarlar İdaresınc nlt 
şişe mlklarrnın tesbltindcn "baret bu_ 
lıınduAurııı bildirmiştir. 

' KOÇOK HABERLER i 
*. llUGDA Y HIRSIZI - Muratlı, (TAN) 

- ı>~rııar. 1.öyıl muhtarı Alt Oıman Kaplan 
Ku~gl~ cıftllilnden cı1ldı ı 7 çuval bu"day 
la bırlıktıı yd:abnmıı, adliyeye ~eritmi ştir. 

Römür Vurguncusu 
.. B~r•a, (TAN') - lhıııra Dey mlı~lle•lnde 

komurcil Hasan, kömür fiyatlarının nrııırııa. 
ral:ır.ı hlbcr alılıl:ı i~in, d•pos!l::ıda mevcut 
3000 kil<> (n:nuril uıışa ar rtme'.Di ve ya· 
kı:!a!'arl: milll l.:onınma mahkcrne~inc v<ril· 
mı tJr. * CE7.AT,.ı\NDJRILAN FIRYN - Fena 
drnıck rrkardrcr için Şi-lideki Kafkas fırinı 
yJdirim ct-za~ınn carpilm~tır. * KAR 'rF.MIZLICI -- Kar yairer yağ. 
1!1az sokoklirın guprülmc'i ve c:addc:orin ırkın 
maması itin belediye •llikılılara •mir vcrml~
tlr. * TACIRJ,t:R ŞYRKETI - Mııtavas!It 
tacirlerin kar hadleri kaldırıldıllr ;,ın bunlu 
aralarında 300 bin lir!llık bir Girkct ktırm•~a 
karar vermiılcrdir. 

+ TAMiR GOREN OEMlLF.:R - Denig 
goffırznrn •cklı: &emi f tamir edilmiştir. Bun 
lat bıt:ı"1.nlcrdc scfHe çı!ıartlnc~ktır, + KONFERANSLAR - Il:tıut ve tasar 
rof h•fıası m .. nascbcti7le ı;ırr~cmbe ıı:unü •U· 
at nn b~ste il tn::at fakU1tcsinde \ e :parın Sd

at on bir~ de yilklek ıic~rct mcl<teblnde 
•onierın•I" vrrilu•ktlr. 

M. PETAİN 
(Gf;CCG,.llM H•BEAlER 1 
MİLLET MECLİSİNDE 

Elageyla Haffı 
Yarlldı 

Fasllasız Hava 
Akınları ,,. ~ Baş tarafı 1 incide 12a~ Ba~tarafı 1 incide 

zade Mehmet ve oğulfarı, lmam Bütün memlekette istirapla his 
l.t1'r Bıış t.arafı 1 incide k'iiI' Baş tarafı 1 incide oğlu Osman, Çalık oğlu Osman <>edilen bu 1<ararlar karsısında e-

yeniden şidddle bombal~mışfor- Yakında fütlere ve Hirchito'ya ve kardeşleri, Mehmet Avni Kan ğilmekten başka birşey yapamam 
dır. rıi?leı: yapmağa muktedir olduğu lacı, Artin ,.c Şahin, Arakil ve !Pek doğru olara;k, bir devletin u-
Şimal Afrikada cereyan eden m~'.l.U göste:~cğiz: . • Vahan onar bin lira: un fabrika- zun zaman disiplinli ve itaatli or 

l:1fr Bn tarafı 1 incide tin esr!lrlnı öğrenmek için mU\·aı:z:ır hava muharebelerinde 12 d~ş - ı ayyare ıslıhsalımız Almanp. sı 12 000 lira Rcsadi'-·c bez fab 1 d d ah b" b ld 
J b . d · t"h ı ' • · " - u an m rum ır a e yasayn 

ra sö;: alan general Kazım Kara- oldui;'llna inanabiliyor... m<:ın uçagvı düsüri.ilmüctür, Alrtıan ve aponyanın ır ara a 15 1 sa rikası lokantacı Şükrü Mehmet ~ ""k · d bul , • " . . . . k ' · • m1yacagı J.l rın e unuyorsu . 
be.kir, tadil hakkındaki takririni N5zım~ Poı-oy da teı;kilatı tsasiye <!onanmasının uçaksa\·~.ırları bfi lcrını geçmı~tır. Bir aç ay s!otndra Uzunlulu, Mehmet Kükürtçü, nuz. Bunun için ilk vazifem Fran 
yeniden müdafaa etti ıve bu ta.'k kanunu ile yeı1i kanunda b!rblrine leierin himayesi esnasında üç Almanlarla İtalyanlar ha a a Hamdi Tütüncü lbralıim Ozsan <:' •-JUn ve impnr t ı v 

zıt yeni kelimeler bulunduğnnu, k:'I_ • "k" d f d v ·ı f k t h f ' '"'' ' a or ugunun mu -
:ı:irin bir önceki toplantıda mec- cnsman uçağını düşürmiiıkrd'.r bır veya 1 ı c a egı ' 11 n a y1ldız. Isınail Cinanli, Ali Rıza h"f"'zasını temı·ne rnukt,..dı"r yenı· 

nunl:ırın maddelerini ol:uyarak jzah • h k b b dı " "' " 
lisin tasvibiyle encümene hava- tamn er a şamı om ::1r man - Hasan Onbaşı, Sebıeci Mahmut bt'r ordt• kurmaktır. ett1:,ten sonra y:ılnır., Kazım Karabe- * akl d - • 
le edildiğini kaydederek enciimen kirin tekli!inin bir te~kfüı.tr esasiye larır.--ııza maruz kalac ar ır. Kahraman yedi bin be~ yüzer li-
mazbatasının reddini istedi. kanunu meselesi olduğunu ve kendi- Londl'a, 14 (A.A.} - 8 inci ordu O gün gelince dOşman denizaltı ra, avukat Snit Azmi, Sabri Boz-

Daha ~onra gene takrir sahip sinin de teşlcilıltı es:ısiycnin takrir le- tıezdinde bulW'lıın harp muhabirlcl'L tezgahlarını, mıkU-lih·~c yotll~tı;:11•kt~yy~~ kurt, Mehmet Bey oğlu Mehmet, 
t • d S t ·· ·· 1 k h" b 1 b~t·· k ·• .. t·ıy'e d~ha ~ecı·r ''°ktı· Rommol'In bab"'a re, tank ve m ımm:ı ıı. r a arı H K · · Ok b' Ş · erın en ırr ço:ı: soz a ara me ıne oz.u masma u un u.., •" • ~ - .. J durmad~n lıo!nball ... ·aca .. "'tz. Yüz bin- acı amıl . ur, _ A ıt ekcrcı 
bu se · i ka b. k taraftar olduğunu sUyledi, doğru ricalinin baş1an11' olduğunu "' J 1 1\1 t ( T z B al I 

s çım mmunun ır anu- İ 1 ler~ Alman ve İtalyan harap olan ve us a a ım, "ıya ag er. s 
nu mahsus olduğunu, hnlbtiki. teş Sur<:yya Örgee\•ren bu teklifi t~~ ögrenm~terdir. ngiliz kuvvetler' u•hlrlcrioi tahliye etmiye mecbur o_ !mail Hüsı·evt ll>ralıim verimli oğ-

kiltıtı esasiye kanununa mugnyir gör Libyacla ilk: defa olarak: batıya do~ru ~"' 
kilatı esasiye kanununda bulu - dui1ünli bildirdikten sonra reis, kifa- llet•fomcktedirler. El Aghci1a, Binaa. Jocaklardır. nu ~urctle rnııharcb&nin lu, İbrahim Pekmezci, .Mustafa 
nan kelimelerin blle değiştirildi- yeti mfü::ıkcre h:ık~::nda bir te'<lif t.inin 230 kilomelre cenup bııtl'sında hnldk1 manasını öğrcnoıi~ olııcakl~r- Balcı, Mehmet Muhaf:\•.nl ve ortn
ğine nazaran yeni mebus seçimi bulunduğunu ve reye kon::.ca~ını ı;öy- bulunmaktııdır. noınmcl. Musrata dır. Almanya ile .Japony:ıyı bc!cliyen ğı, Bekir Özhalıc1, Sait Akyüre'k 
kanununa da generalin teklü dti ledi. K."wn K:mıbe'dr, ki!a~ti müza_ mevzii müstesna olm:ık üzere İngiliz fünbct budur .. , beşer bin lira, Fey;-.i K1zıkh, Arif 
gi veçhile, ibir fıkra ekleneceğini. kere taltl'irini;ı r.leylıindl! bulun:ınn: ileti hareketini durdur.rr.astn:ı yanytı- Mirap, Birdedc oğlu Arif, Nafiz 
ecnebi kadınlarla evli olanlar ha teşkilrttı esasiye knnununcl:ı mebuı.-_ cıık müı;tahl:em hiçbir mcvkic mnlik Salomon Adalarında Akşehir~•l, Ali Mikyas oğlu, ıs _ 
riciyc ve milli müdafaada ~rnlla Juk vasrilerım tayin eclon ba;.-:1 hü- değildir, Musrata, El Aıı:11eib•:nın 480 mail Paker, Akktı<;1 oğlu, Doğru _ 

t kiimlerln bulunmadrgindan bahsetti. kilon1etre batısmd:ıdrr. 8 Japon Muhr•ıb•ı 
nı1madığma göre milletin bü ün Reis, d"kur arkadn.ıdyle birlikte luk pazarı, Damıkr:uı Şükrü, Ha-
siyasetine, en gizli müzaker€lcri Asım Usim urdiği kir;ıyeti milz:ike- Cephedeki durunı Tahrip Edildi 1il Kazıkçr, Hnlil Kaşıkçt, demirci 
ne vakıf olan bir mebusun da ec re t.rıkririni reye kojldu \e kabul e- Kahire, 14 (A.A .) _ Rru~riıt. Jro· ;\lchmet, Bakırcılar şirketi, l!eh 
nebi kadınla evlenmemiş olması dildiğini bildirdi, r;usi muhabirinden: Meibourne, 14 (A.A.) - Saloınon met Göbülük Kadtoğlu İbrallim 
mn dog~rru bulunacagıv nı söyledi Rommel'in Elaı;cyla önündeki kıı.,... adalarmdan Guadaleanal'a doinı scyıı s·· tb ' d'" d b" l" ' 

Bundan sonr;ı reis, esas me~elc retmekte olan 11 Japon muhribinden uıner ma aası or er ın ~ra, 
ve sözlerine şöyle devam etti: hakkında Hrilmiı olan takririn rcd_ .,.etli menilerindm ı,:tltil:şi burada ıniirekkep bir gemi kafilesine Ameri· Mehmet Uzun Halil, boyacı oğlu 

•· k'll · · Ba resmen "acde b:r ricat" otuaJ! va~!· I · Er - :MuhtCI'em Baş•e ·ı mızın ş - dine dair encCmen mnbatasmm reye kan bomba. uçakları ta;ırruz etmişler Ahmet, brahım • ingut, Bryık 
vekMcti dcnıhtcı ettiği z.umao bu ~~ür- konulnca_ğinı b'ldirince, RC'!ik İnce Jrndsnlmaktadır. ve bunlardan beşine isabetler kaydet. og~lu N'uri, Ali Kibar. Ballı tek 

d ''T · · T"I k ·· .. Tilrk"ü Rommel, tnrill2: taıı.rra211 ka!'§ısıtıdıı. • · en ur ~uz, ı r çuyuz, ' töz ıılnrak usul h:ıkkında konuştu \•e ıni!Üerdir. Guadalcanal adası dolayl;:ı. Ahınet, Sadık usta oi!lu, lımnur-
kııla"ı:ığız .. .sfü~1 ~rinden ilhnm :ılarak mazbat:ıda yazılanlar k2lıul cdll<iiğl !i \: hafif mil.:ya~ta bir mukavemtt gös· nnda dola!!tnakta olan Amer~kan de- karm Saban, Günec: p~ azan, Çin-
b ı t:ıkrM verelim, TekUfimlz yerin- takdirde bu tckll!in bir daha mevı:uu ttrdikten ııonr:.ı yarım ı;arlc etmi~ ve · k ti · dan bu kaılleyl ele - -s 
d • k • l:açmı~tır. nıı •U\'Ve en, '-"Onra rem Nuh Vekseli Hafız Mustafa 

vdlr. Te kiHitı csasıye nnununo bahsolnmtyac;ığmı ileri sürdü. Kür- geçirmişler ve cereyan eden ı:-arpıjima · ~ 
mugayir değildir, Kanunu mııhsusa süyc gelen Dahiliye Vekili Rc..-ep Pe- Rommel'in batıya doÇru ı:eri çekili• S'onunda bir muhribi batırmışlar, biri• Mustnfa Tosun, Adem Çubukçu, 
uygundur, bu fi rantn kabulllnü ri. ker reye konan isin prcn~ip mesele.9'i şi sırasında hınıi noktı:n lraclnr 'il• ni ateıe ..-ermff'lcr, n bir tanesini de MaraşlI Ahmet O.ruç, Fitilci A-
ca derim.,, oWuğunu, te1'llf eclilen madde ile bu- ıasttiı henüz malum dejilse de, ar hs~ara ufratmrı;larchr. gop, Çeşmebaşi.k Ali Cem.nl Oz-

Daha sonrn rot alan .Hasan S:ıka- nun ahi.kası bulunmadığını söyledi, kasında küçiik !iletir kuT'l"etterl ve lnıı küçük üçerbin lira, l\fehn·et tz . 
ya göre bu teklit, teşldlrıtı esasiye tı-:met Erken, e11cO:ııen maıbat:ısl ~il!z takibini ir.'aı; maksadiyle mayin• Fatura Mecburiyeti mirli., Ahmet Ozka.:ı, R~cep ve 
kanununun n ebuslara ait vasnları nın bir prensip nıozb:ıtası olmayıp ler yerleıttirmiy~ memur istihkaftl mü~ ib h. 
tay'n eden maddesine mugayirdir. dot'.!ru<'l:ın do;'.rruyn usul nıezb:ıtası oJ- rezeleri bırakmrı bulunmaın nıahte· Ankara, 14 (TAN) - Tacir sıfatım H~cı ~li, ~met 0 ?lu ~ ra ~m~ 
T('Şkiliı.tı esasiye kanunu belki bugtin duwnu. bin01?n:'lleyh reye konufan meldir Rommel'in El84eyladan 67 ki. h<1iz hMciki vey;ı hükmi şahıslar ticaret Karakıınseli Alaaddın, .;;:ermırlı 
yeni ihtiyaçlara göre değ!ıtirllebilir. ımı;:batrınTn bu noktadQn mfltnlll:ı e- Iometre lc:ıdnr batıda Mısrata He Elra ic:in faturaıııız m:ıJ ııatm alamıyacak" Mehmet Bakkal oğ:...ı., Kavaf Gül 
Fakat bunu usuHincc yapmak 1aztm- ıJllmesi lazım geltliilni söyledi, ıe:ırla arasında tabit maniaJarı tabk!ın lardrr. Bu husustaki kararnnme bu~n clUk Hasan, Ba~.l!tl oğulları, Ee-
dır Tekli! edi1diii gibi mebus ı;eçi- Ilund:ın 50nra mazbt1ta reye kondu ven müdafna mevzileri tesis edip et· ı;ıkmıştır. kir Y.ağdanlı oğullan A<lem Ç21-
ml • kıınununa hLlen böyle bir hüküm ve 4 muhalif reye karşı 206 reyle ka- nv:d.ği de b'Jinmemektedir. ıı<:m, AH Okur, .1\Icrnt ve Hacı Hü 
iL.lvcs.i kabil dcı,ildir. bul edildi, TumtB'ta •on dırrrrm Qiddetli !tava akınları seyin, A. hm_,et __ Bot. r.<f. alb .. ant Re -

Hosan Sako, kendls:yle hemfikir Bu ~ekle göre, önümlizdeki seçim_ 0 ~ Al B k G .t\1 t 
oldugunu bildirdiği birçok mcbuslnrm de de bugünkü \•azlyet devıım ede- Vaşin1Jton, 14 (A. A.) - 11&.tbiye Nevyork, 14 (A.A.) - Şim:ıl A!rt- ~~~· .. l 1T uyu Ali ~n~u, M ~m\ 
isimlerini taıi(y:ın bir takrir vererek cek ve te,)kil:Hr esn.~ye kanununda Na?.Jrlı~om simal Afrika harek~tın:a kadaki Amerikan umum! karnr~ahtn- uyu c aşçı, 1 ı, e mc 
bunun tayini esas Ue Yeye konulma_ mebus olmaması lb.:tm ıelenlerin \"'a- dair neoretLijl resmi tebliğ, Tunuit."i dan alman tclgr~lar, Amerikan bom- Kay?. 1kişer bin lira, Rifat Kantar 

t ·st eli sıflnrm1 tayin eden maddeye göre ye. de.-ri.,,.e faaliyeü oldu,ımu bildirmek. ba uçaklarrnın Tunustaki Mihver üs .. cı oğlu 2500 lira vergi ödiyecek . n ı c • ,, 
En ·n sm::ık. Ccoerııtı tarafından ni mebus intihabı yap1Liı.caktır. tedir. Mihver kuvvetlerinin Mecz.el- ı~..rinc karsı çok ŞiİddeUi bir hücum. !erdir. 

• T"'kn takrl"'n Parti Cf'pbesinrlep .Ankara, H (TA.ı.~) - Bi~ Millet bap'da müttefik ha!lamıa nUfuz e1- da bulundukl:mnt blldirmckkdir, Bunlardan başka 27 mükellefe 
klnı u p.ırti koı1grcsindcn gr.çi- Mcdlsi Çıırcambıı gunkii ir.tinıamdan mek içio ıııı.rf'ettl~i .ı:!a?I·etler durdu~ 8!a:r lima111 ile Bizcrte, Tunus ve bin~r, bir mükellefe 750, elli ild 

in" ıc.t ye ek rcdriı!clılmcn Pıi sonrıı bayram ertecıl tekrar toplan - r:ılınu.,t.ıır. i.ee7!eloap. 'l'ehurba"nın Sı.ı 'da blr<"ok hr.d~fler :'lynt zaman- mi.t'l-:eJlcfc bc
5
er yÜ7. lira VC'rgi 

S'ı-u rnüt! faa ~Hi \ c Şl'J' le ded : 

1 
m •. iizere bir harta lc.n tatıl yapa_ l !akı:ıbE>n :rn kılometr,. cenup batisın- da bomb;ı lannı~tır. Tunıı~l,ı 1vkl,'da 

brnı -:J Jmiştir. Yekun 745,000 li-
.. Du U'1 r l l,t'tı:- b"r h \ar- cııktn.", Y" ln Part1 Gı-.Jpu iı;tıtnd • mı 'ç. Tumıı:un rla f>O nlon Plr~ cı-. 1.nh't"polıırin hulıındu·: ı ı:alıoı bç.~Lm 

• . Eco b!r k dmın 1)u meıul<ll"e· vardı.ı:: nup_batl'Sındıı. bulwım,aktadıı:. 1 ba:ııı. -ı.wıer içınderlir. r3Jır 

Msıreşal Von Rundstedt A tınan ha
rekatı bakımından tarafınızdan bütün 
kararları almıya ve lüzumlu bütün an• 
la!Şmal:ırı yapmıya memur edildiği İ• 

çin bu muhtelif meseleler hakkında 
benimle görü~mek iiıere buraya gel
mek lıltfunda buhmmasııır bugün ken• 
dlsinden rica ediyorum. 

Ekselans ~aıısölye, 
Fransa ile işbirliği yapmak ve mils• 

lrmlekclt"dni geri almak üzere kendi
sine yardım bahsiı1de mektubıınuzıın 
sonunda bana bildirmek HHfunda hu• 
lıınducunuz şahı1i karnrlar beni mütc
haıısi!I etmlıJtir. 

Fransıı: hükumeti de kendi cihetin
den, tam bir dilrü!!tliik1e yeniden tan• 
zim edilmiş bir Avrupada istikbalini 
temin ey!iyecek bir siyaset takip eyli• 
yecektir. 

Anavatan topraklarını terkten imti· 
na etmek ve bir mütareke tall'p eyle• 
rnekle, Fnınsız milletini d:ıha büyük 
reiaketlerdcn kornmak istedim ve iki 
millet arasında şeref dairesinde bir 
enl:ııjmanın imkansrz olmadığı fikrir.• 
de bulundum. Gerek Fransıınm ve ge· 
ı·ek Avrupa milletlerinin menfaatine 
uygun olan böylcı bir siyaset ise, an• 
ı::ak bütiln hareket hürriyetine malik 
bir hükumetin otoritesi altında mey• 
valarmı verebilir. Bunu da binat siz, 
tl Sontesrfo 1942 tarihinde J"ransız 
milletine hitaben neşreylediğioi;: me
sujda ııııranti etmek fikrinde bulun• 
dunuz. 

HükUmet şert Reis Lav:ıl!n salfüıi• 
yellerini arttırmak suretiyle bir an· 
!aşma siyaseti için iki m~mleket ara• 
smda karşılıklı itimat nıünascbetl~ri· 
r.in lcurulm:ı5ı azmini ı:östcrd;m. Ve 
hurıun başa.nlması1u ltoloyla!)tırmak i· 
c;in şimdiden sizin anlayı~ zihniyeti. 
r.ize ıt:mat ediyorum • ., 

Laval'in sözleri 
Vichy, 14 (A.A.) - Vichy rad 

yc~uııun hilclirdi~inc göre M. Ln
\•a1 gaY.l'tccilere demiştir ki : 

"Hicbir !jÜphc~·e mah:ıf birnk -
t!1Jdan ,-;öyliycbiliriın ki Alman-

15-12-!.142 

,-· DiKKAT : • ._ 
!Hayırla işler Gören lı 
f Cemiye-Heri Fesih 
f Etmemelidir 
# Burdur fıalkı memleketlerlnl # 
ı çıiizelleştlrmek lı;ln aralıırında bir $ 
: cemiyet aypmışlar ve 200 bin il· $ 
: ra da para toplamıtlar. Fakat ı 
# Burduru güzelleştirme mevzuu 1· + 
: darel hususlycnln Jştlgal mevzuu : 
: olduğu mütalaası ile bu cemiyetin : 
+ feshedilmesi yoluna gldllmlş, ~ 
% Bizce bu hUkllm ynnlişttr. Dlr ı 
: mevzu ile fkl ayn • teşekkOIUn t 
: meşgul olmasında hlı;blr mahzur ı 

i 
yoktur. Kaldı ki, bu cemlyetln $ 
hayı:-lı faaliyeti idarel hususiye· .; 
nin de çalı§malarını kolaylaştirir. ı 

+ Alınacak karar olsa olsa cemiyet· $ 
f le idarci hurıusiyenin çalışmaları. # 

S nı blrle§tiı·mcl< kararı olabilirdi ! 
+ ve bundan d11 çok faydali netice- # 

: ler aJtnır<lr, Çünkü nıemJcketle· $ 

l rlnl gUzelle§tirrnek için bir hım· : 
!~de ve 1darei hususiye btltçesl # 

haricinde 200 bin lira p;ıra veren $ 
: 13urdurlular bu bahiste daha bil. $ 
~ ylik yardımlar da yapablllrlerdl. ı 
ı Şehirlerfn glizel!eştfrilmesl için : 
ı te~ekklll eden ve faaliyete başlı. + 
: yan cemiyetleri fl'shelmek de?ill. $ 
+ bilakis c;ıhcmalarını kolaylz•tıra· 1 
• - "S "S ' 
ı r;ık onlari belediyelere ve hususf ı 
• idarelere yardımcı hir hale koy· i 
f 

nıak lazimdır, ,.,.,,..,,. ı ~ · 

1 
Ilclcdiytclen nlclıi!ı!ı iki mektupta, ıı:ı· { 

ı 7•temiıdc cıkıııı "ol:ul ka10ılanndaki •alt•~ 
c lar kaldırılrnah,. ve "J1ine kuyr11k ihti· I 

: 'Varı. •tlh yaı!l~r Uzcrine, okul aatıcılan İ 
• bıkkmdii emnıyct •ltıncı tubo mlldurl'lEG· i 
•nün takibata ı;ecıifi, dii:er )"ıtzıda n•ı için# 
+ mllracaat rrlrrılcr d~ircdc odncı buhmıı· I 
f nı51.lrr l"yfiyttirıln. odacıların can l.urta· t 
• rn't te•l:ilatrnrla çalr<m•l•rı itibariyle me• ! 
f zuıı bulur-nalJrından ılt.ti ııcldii!i ve ••' " 
• i~in ınCratnat cdcnlcrın gırayn konulduj;u $ 
+ lııld rllınc"tcdlr. • 

········-~illi' 
Yağlar İçin 

eri en Karar 
lstanbul Vil:lyetinden tcb!IO edil" 

m ı1t1r: 

393 s ytl• Koordinasyon heyeti ıca
rarivle i}eyana t.fı.bi tutulmuş ola.il 
zcyliııyailı, pn nuk yağı ve pirina ya~ 
lari hakkındr.ki hlıkmi.in ttısiri mü' 
teııkıp tasfiyeye tabi tutulacak bilı'.'ı
mum diğer nebati yağlar hakkmdıı 
da caridir. 1.t/11/1942 turihinden i' 
tıbıı.ren tasir edilen bilciimle zeytin• 
pirina ve p::ımuk yağlarının tas!iYe 
edilmis olup olmaması mevzuu bahi~ 
değildir. Susam, lın~ha:i. ayçiçeği ,.e 
saiı·c gibi dlgcr bfüınıum ncb:ıtı yağ• 
lcır ise t<i...lri müteakip tasfiye ohın
dıı.tl:ırı tnkdirclc beyana ve blnnetıce 
el lwnnıa hükmilue tabi bulundu~ 
lnvzilıan tebliğ olunur. 

Şark Cephesin e 
Ş;!fj' Baş tarafı 1 incide 

tniz ise yalnız dört uçak k ybctmW 
t:r. 

Kalinin - İlmen gölü kesiminde 
muharebeler devam etmektedir. sov. 
yetlcdn çevrilml;? bulunan J,ttalzırırıf 

kurtarmak için yaptıl;lan şaşirtrr.:ı. 

\'C yarına teşcbbü!"lcri akamete uğra" 
ınıstır. Bu milnn::ebetlc ycmidım 31 
cli\şman tnnkı tnhrip edilmiştir. 

23 Sont~rindeııberi dU<man ynlnıı 
bir ordunun bulunduğu kesimde yap" 
tığı nctices"z hiicumlard:ı 1563 tan~ 
kaybetmi~tir. 

+ 
Moskova, 14 (A.A.)' - Stalingra• 

dırı endU~tri m:ıhallesinde kıtnlarımıı 
dii•ma:ı istihkamlarını ve sı&ınakları" 
nı tahribe devam etmişlerdir. 

Stalin.;radın cenubunda birlikleriml1 
düşman tanklarına ve piyadesine k:ıl"' 

"I sa•1a~mııılardır. Düşman taarruılat1 

nüskürtülmüştür. 
Mı:rkez cephesinde kıtalarmuı: bazı 

l;esimlerde ta:ırruz hareketleri yapar• 
ken dif;er kesimlerde dü~m:ının kars1 

tnarruzlarmı püskürtmüşlerdir. 

Stali1lgı·at~ta yeni Rus 
taarruzları 

Mo,;:kova, 14 (A.fı...) - Ruslar St.D, 
lingrad sehri içinde hiç bcklennıni' 
yen bir şekilde tnarruzlıırmı ıılddet" 

lendirmi~lcr ve hücum kıtalariylc, 
şehrln cenup mahallelerindeki fkincl 
Alman milda!na hattını delerek bü
yük faydalar elde etmişlerdir. 

2-ı Rus Ulmenl "lc;ıhramıınlık kızı1 
b:ıyr:ığt., ve baııka bir tümen de "Le~ 
ııiııe .. ni~aniylc mükt\Iatlandırılmt,• 
lıırdır, 

Talebeye Verilen Seyahiıl 
Vesikaları 

Ankara, 14 (TAN) - Demlryolla• 
rmda % 50 tenzil5.tla seyahat etmC' 
leri için talebeye verilen esiri tariJıll 
nltı aylık vesikalar bugünden itibareıı 
muteber addolunmıyacakhr. Talebeni11 
tenzilattan istifade edebilmeleri jç!tı 
her seyahatte yeni tarihll ııyn bir ve' 
ı;İlm ibraz ctmt'Jeri lazımdır. 

lıırın zaferini ve memlcketiınirı 
bcılşeviklik tehdit ve afetine bit' 
darbe indirmek fırsatını kazan 
masmr istiyorum.,, 

Vichy salahiyetli mahfilleri • 
hükumet reisi M. Laval'in meç ; 
hul bir semte gitmek üzere bıı ; 
gün Yichy'dcn hareketinin mııl1 

temel bulundui?unu haber veri ' 
yorlar 



SA SIN MASI 
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Bir Tasarruf Siya
setine ihtiyacımız 

Vardır 

BU YU K 
Başı 3 iiDdlde 

İHTİLAL MÜVEZZİ ALINACAK 
lstanbul P. T. T. Müdürlüğünden 

l:!fr (Baştarafı 1 incide) 
davd edi,yoruz ve :farkında deği
lli:. 

ıPsmd:ı derhal tırnaklarım Jçeri ~ 
rek kadi!e bir pençe göstcrmiye met• 
bur olmuıtıı. Eserde bütün Danton ta.. 
r-ııftarlannın teşk:Uatsızlıklarını, acir 
lerini, zaaflannı görüyoruz. Hepsi hat. 
tll haııtn General Vesterman bile Ro• 
bespierre aleyhinde iğrenç iftiralar, 
küfürler savururlarken en büyük dü,
manlannı k~ılarmda gorunce ona 
derhal utlaşma teklif edecek lı:adar ne 
yaptıklannı bllmiyecek bir haldedir
ler. Robespierre gideceği hedefi ~· 
yfn etmiştir; şahısla meşgııl olmaktan 
ziyade "ideal" lni düşünüyor. Bıı iti· 
barla tarihin haksız tenkidine ufra• 
yan bu müstebit, burada bize Danton. 
dan daha sevimli geliyor, Zaten 1937 
de Robespierre'in mevlidi olan Arraır 
da bir heykeli dikilmek lizereydl. 

dilseydi ı:mınffak olmmrda. Doııto. 
J"eYski'nin (Abdal) ını o kadar İ:yi OY• 
nıyan bıı artistin bu rolde bocalamr 
smın e11babını bir türlü anlıyamadrm. llJlidüdagümQz münhafleri için itkınektep ınetwm olmak şırrtt:11e 1 

İlk defa olarak Mahmut Moralıyı ~ i!cğumln wya askcrlifinj )'3llmıa ve 30 :Ja$I1lI geçmemta olanlardan 

Her sene lüzumlu ıveyn lilıum 
soz tekrar ettiğimiz bir an'aneyj 
bu defa da sebepli veya sebepsiz 
muhafrıza etmek istediğimizi gös 
termeklc iktifa ediyoruz. Haki -
katte bu defa yaptığımız tasar -
ruf propagandasından elde et -
mek istediğimiz muayyen bir ga 
ye yok gibidir. 

ıml'l'ezzi a11nacaktır. kusurlu bııldıım: Rolünü (Kırk küp, 
kırkı da kıılpıı kırık küp) diye yapı- Taliplerfn Mi1dilrlil1c Muame1M k1S'l'nfmı mtıracaatlBTt. (2308) 

lan tttıafür eflenc:esi aibi öyle bir ma. lfl•• --••••••••••••••••••••••9' 
kara ıüratiyle söyledi ki halka hitap 

Ne istiyoruz? Halkın gıdasın -
dan, kömüründen, ışığından ta
sarruf etmesini mi? Buna lüzum 
vok. Hayat kendiliğinden balkı 

bu tasarrufa mecbur etmiştir. 
r'azla parnsını bir kenara koyma
"imI mı? Bunu yapabilecek kim-
cleıin pek mahdut olduğunu ve 
bunların da bu fazla paralarını 
ır;letecek mevkide olmadıkları 
ıçin mecburen tasarruf ettikleri
ni saıuyurnz. 

Fakat bu harp içinde bizim de 
bir tasarruf siyasetimiz olmak la 
zrmgelir. Bu siyasetbnizi tesbit 
~tmclt ve bu muayyen siyaset 
iizerinde plfuılı, programlı ve de
vamlı bir propaganda yapmak lü 
ıumuna kani bulunuyoruz. 

ASKERi VAZIYET 

Danton hayat şekli karşısında ben• 
liğini dcğiştirmişUr. Bu itibarla Fran. 
sa büyük ihtilalinde iki adam yanlış 
muhakeme edilmiştir: Bunlardan biri 
"Tlyerseta" yani burjuvazi ihtilaline 
fena bir cereyan vermiye sebep oldu· 
ğu halde iyi numara alan Danton, di• 
ğeri de "Aristolrrasi" çıbanını hemen 
delerek cerahatini aı: zaman zarfında 
akıtıp temizlemek istediği halde bu 
büyük düşünr:esi muhiti tarafından 
anlaşılmıyan Maradır. 

Robespierrc. Kamil Desmoulin'in 
evine geldiği zaman, kendisine aleyh• 
tar olanlarla sulh yapmak için değil. 
onlara SIOn bir ihtarda bulunmak için 
gelmişti. Kuvvetini Cümhurlyetln kai· 
deslnden alan bu soğuk adamm kes
kin şekli bütün farfarahklan bir dal
ını kıran salAbetiyle dağıtıyordu. 

Romain Rolland'ın eserinden alınan 
intiba budur. 

** 

etmesini bilmesi l&zım gelen bir Fi
lıpo, şayet bu eda ile blr nutuk irat et" 
se ölmek için ihtilat mahkemesine eıh 
masına lüzum kalmaz. 

General Vemrman rolünü yapan 
Sami Ayanoilu muvaffak olmııştur. 
Sesinin gençllğinden baıka kusuru 
yoktıı; harplerde yıpranan bu eski 
k~;dun homıırtusu daha olgun olma· 
lıydı. Kini Kipçak:'la, Fabr d'Eglan• 
tin rolünü yapan Müfit Klperi tebrik 
ederim. Her ikisi de mükemmel oy• 
nadılar. 

İhtilil ruhunu en iyi ya~atan Sen 
Jüst rolünde Avni Dil1!gil oldu. Bu 
sanatkArın rolünün hakkını vermclı: j· 

çin ihtilll tarihini fazla karıştirdığt 

belli oluyordu. Robespierre'le mülS• 
katmdaki idealine karşı olan büyük 
heyecanını takdirle kaydediyorum. 

"Robespicrre" i oynıyan Kemal 
Gürman'a gelinO<' &Ü'phe yok ki piyr. 
sin zafer bayrağı onun elindedir. Bu 
rclün bundan daha gÜ%el oynanabi!e· 
ceiinl sanmıyorum. Kemal Gürınan'm 
temsil ettiği Robesplerre dirilen bir 
tarih sayfasıdır. 

tt:.!fr Baş tarafı 1 incide 
tünde birçok mütalealar ileri sü
rülürken biz Mareşal Roanmel'in 
Elageyla hattında muharebeyi ka Eserin temsilindeki birinci kıı~ur 

piyesin ruhuna nüfuz edilmeme 
bul etmiyeceğini, edemiyeceğini, sidir. Fransa ihtiUlli güzel sö7 sövJe· 

Tashih llam 

ıht:i.mal olarak değil lkat'i olarak menin saltenat sfirdüğü bir devirdir: 
vazmış ve sebeplerini izah etmiş hatiplik, belagat ve talakat imtihanı• 
tik. dtr. Müellif, bunun böyle oldueunn b;•. 

Gazetemizin 30.11.942 tarihli nüs_ 
lıasmda İstanbul Dctlerdarlığıntn sı
ra 73 No. lu dosyastna ait flAnında 
arsa nµmarası 6 - 8 yerine sehven 
5 - 8 yazılmıştır. Tashihen illin olu-Rommel'in, kendini bu hatta diği için eserine coşturacak fikirler 

siddetli bir muharebeye girişe - koymuş, onu h0plat1Cl cümlelerle yaz- nur. 
c-ek niyette göstermesi Bingazi mıştır. Bu sözlerin sahnede gürlem"' ,_ m '\ 
den tmnamiyle tahliyesine imkan lerl lizımdı; artistıerlmh: yalnız ker· ı K A p TAN 1 

.-Tileri için konuşmak dersirıden edin· 
bulamad1i,11 lkuvvetlerini Trablus dikleri itiy:ıtla bu gümbürdeyici rol• 
ve oradan deniz yoluyla Tunusa ıerde pek sönük kaldılar. Harekat be• '7 a:::::J I 
sevketmck için laztmgelen vakti kımrndan fena bulmadığım Danton -

kazanmak içindi. Ve Elngeyla <Hadi Hün) ün bile mahkeme perde· OSMANLI BANKASI 
hattında bırakılan artçı kuvvet - sfode sesi kısılıverdi. t~te gırtlak f<J.. İLAN 
lerin vazifesi İngiliz keşif kolla- mansızlığınm neticesi böyle olur Kurban bayramı münasebetiyle. 
rırun faaliyetlerini bozarak o hat Dcsmoulin rolü oynanmadı di~eh:. Osmanlı Bankasıntn Galata, Yenlca

cfııı1dl bir mukoemeı pterJ- !iris. Çlnkii "'Tallt' m temıll eyleditf mi n Be:1oflu 111belerl : 
,.,,,,,. tevlit etmek ve bu. ha rolde bh-blrine nt bl~lr rıdıl hııı· 18, 19 w 21 !ntklmm 1M2 

ıı.aN!t• lriz:fnrl ln••m- orduau _ letler 'f'U'4tr. Mesell Dnmoalin, lele- rtınıerl kapalı bulunacaktır. 
• 8L a- ıılrni leYer, fakat karın "'Lufte., ~ 

tllDı tahpdatmı JBpm'idan de çılcbnt. Oueteelnin ~ c... --1 
•nm• pçmeslne mhi ohmk- hari"tt bir kaplan .n,ı mtldıtfaa ..Ser (1mDt. IHSAN SAMI 

Biz banllm Bd yazunıııda et- en 78m arbdqı olan R~erre'e GONOKOK Aıtsı 
.-- ukcqznlara iDlla pallf - hlcam eder: fabt partfJ'i lraJ'hettill ..... ,..._.. w lldllltt_.. 

ıı_.... Rommel, Trablus ön
llriılllle flddeW bir mukawmet 
11&1t-.ce1t midir? Biz bunu da 

Sebebini diler 
)'llZD"mD izah edecellz. E -
mllwerin ... kuvveıleri 

aynlmıf ille Tnblus 
1DMırmc1e mukavemet pek zaif o

Qer tahliye henüz ta
deiille mihver kuvvet ve 

•imı!!8İal mümkün oldutu ka 
ka:rtaımak için elinden gel
ulıllııette Trablua önünde bir 

İldlllal'llelllıel pterecekttr. 
!fettce olarak pmall Afrlbda 

kılml meselesi tasfiye edil
tzencUr. Sekizinci İngiliz or 
Trablma ald.tiaıı IODra fiip 
ki, Tmımtaıd. mihver kuv-

llUllrtntn de her hususta vaziyet 
halepmf olacaktıl'. Çtiııkü 

L'llllalal limanmda üslenecek müt 
hafif dentz birlikleri yakın 

-fedtın, mllnerin Tunusa yap 

batlar. '111 mltent hlı'm fcll!l"P etmelr ntnn......., SuJtmunehmucl tO 
zaman da bir eoca1r &ibi aııımıya 1 ana od Wldl ft .. QIÜ'J 
ha,.lf clçtl. Role haldrt.,.ıe nlfu r ' ,... lfo. ili · _ 

TÜRKiYE iŞ BANKASI 
Küçük Cari Hesaplar 

1943 iKRAMi YE PLA NI 
&BllDBLBlll 

l ...... 1 ..,.. 1 aı-- J lkiaetteerbl lal'llalerlnte ...... · 

1943 iKRAMiYELERi 
1 adet 1999 Liralık - 1999,- Lira 
1 • 999 • .. 999.- • 
1 • 888 • - 888 - • 
ı. m. -m.- . 
1. 688 . -66&- . 
1 • 161 

1 • '" 
1 • 888 
ıo • m 
IO • 99 .., . " 

2&0 • il 
884 • il 

• -• -• -• - "'O- • 
• - 29'10.- • 
• - l84Q.,- • 

• - lliOQ,,.-- • 
• - 887'-- • 

rtmtıe it ... ._.-...,....._,.._.-. lılıtldnl•• 
............ ~ ......... teNpH ......... " ......... 

-... aakliyatını daha mües ' 

... ANtte iga1 edecekJeri ~ .. ----------------·-

Muamele Vergisine Tabi Olan 
\füesseselerin tutacaklnn bfitün defter nümunelerl temiz ve itinalı 
;ekildo birinci hamur kftğıdn basllrnış hazırdır. Dctterlerlm.lr.i bir Jı::e
e görmeden karar vermemenizi tavsiye ederiz. 
.,_.,.,., -~+-~ .., •• ._._,. 1-.ıvıı ii." vl-rAn .. vl l~:onhıı• Antcıra Cıı d . 

~ ........................................ ~-
1 nhisar lar lstanbul Başmüdürlüğünden 

içki Bayilerinin Nazarı Dikkatlerine 
Açık ve kapalı ispirtolu içki satan bOtün bAyOerln 15 Blrindktınuı 

1942 Salt günfi sabaht ellerinde mevcut 70.200.340 santilitrelik tnhlsar· 
lnra ait dolu ve boş şarap şİ!jelcriyle yine dolu '1ffl boş bira şişeleri rnlk · 

tarlarını bildirir birer beyanname tanzim ederek 15 Blrfnclktınun 194' 
Salı günü sabahmdan ayni gün akşamı saat 17 e kadar mensup f'lilu\c 
lan İnhisarlar depolarına tevdi eylemeleri lüzumu ilAn olunur. (2354) 

(18758) 

Kars P. T. T. Müdürlüğünden 
Haftada karşıUklı iki sefer yapması ve gitme gelme sclerlerde 1000 

kilo yük taşıma.'!ı ve gösterilen menzillerde kAfi mlktardn haya'an bu· 
lundurması ve hariçten yolcu ve eşya almııkta mOteahhkr'm serbest bu

lunması meşrut Knl"S _ Ardnhan arast posta rntiteahhltliğl biri yazm o
to k~m arabn. kızak ve lcabTnd:ı hayvanla diğeri yazın arnba kışın kı

zak ve hayvanla naklotunnıak şartlyle iki şekilde olarak 7/12/942 tari
hinden itibaren 15 gün müddetle ve kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş
tur. 

Otomobil. araba aylık muhammen bedeli 1700 lira ve muvakkat t<-_ 
mlnat.t 15~0 lira ve arnba postastmn ayltk muhammen bedeli 1300 lira 
muvakkat teminatı 1170 liradrr. İhale 22/12/942 Salı gilnCi saat 14 ve 
14.30 da Kars P. T. T. Müdilrla~Onde yapılacaktır. 

Şartname rnezkQr müdürltiktedlr. fstı-klilerin belli santlerden bir 
~aat en•eline kadar teklif mektuplarını teminat makuzlan ve adliyeden 
alacakları iyi hal kftğıdint ve ikametgah vesikalarını komisyona venne-
•,.ri fitin olunur. (2047) 

MAKİNİST ARANIYOR 
Kayseri m;kert dikim evine 350 ilft 400 kuruş yevmiye fie daz ve 

Spesiyal makinelerden anlar bir makinist altnacaktır. İmtihanı Ankara 
dikim evinde yapılmak Ozcre talip olıınlarm istida ile Ankarada M. M 
V 1Pvrııtm rhıfrcsl rivar:ctlnP mürec:ıetlan '1R!i7 - 201R) 

Yüksek Mühendis Okulu Satın 

Alma Komisvonundan 
Makine llboratuadnda yaptınlaca k olan Qlllldakl itler: 

Ekılltme 

1<.,ıt bedeli '''" NEY"I ilk temlHtr ıona .. eti 

2155,10 Ltn F.lektrlk teııı .. u ta Ul.12.942 ıo,ao 
.. .. • Su test.ata il ıe • ıo.a 

Açık eksiltmeye konulmuştur. Fazla bilgi fçtn okula bat vunılıTiası 
(1118) 

NAFIA VEKALETİNDEN 
30,12.IM2 ÇaJ'18mba gOnQ •at 15 de Ankarada Nafta VeklleU blnaın 

tetnde malzeme mOdOrlO~ odumda toplanan malzeme eksiltme toınfı

yonunda 19000 lira muhammen bedellf Erzurum makine depon için 
J'aptırtlacak 8 adet kapının tapalı zarf U1Uli7Je eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme prtoamesl ve teferrOatı bedelsiz olarak malseme mOdürlO
tnnden almabWr. Muvakkat teminat 1425 liradır. 

tsteklllertn teklif mektuplat1nı muvakkat tıemhıat n wutn&meslnde 
yazt'lı vesaik De birlikte ~ san •at 14 de bdar m•kar komlımmıı 
makbuz mukabilinde vennelert 'IAzımchr. • (23111 \ 

Beyoflu ·Yerli Askerlik Şubesinden: 
ı - 340 d~mlu ve bu doıumlularla muameleye tAbi olanlarla Dk 

ve sol" ynklrımalan !21121"2 Sah •llnG IUf 9 dan itibaren blısbıl18C81r 
,.~ 30/l/94lt t-rlhtnde bftl~kttr. 

2 - Bu dotumluların 4 fotofraf tbmet 9811~ ftS8lr Yeslkala
r •yle vaktinde subembe mt'lnıc1111t ~melerl. 

S - Vaktinde ,elmlyenler hakkında ukerllk kanununun 2850111 cı 
"nııddeı.fnfn t"thlk nhmıtctıJ.ı • r11''7 - .,,. • .,, 

BELEDiYE SULAR iDARESiNDEN 
İdaremizin muhasebe da1resl için baran kanunu bQldlmlerl dalrelin

de ve azami 75 lira Qcret1e bir memur almacaktır. 
:Milabaka imtihanı 25.12.942 Cama l(lnQ saat H de İdare merke

zinde yapılacaktır. 
İmtihana ıtrmek ısti)'en)er mektel) phadetnamelert. ukerllk nslb

larl7le beraber bir istida ile idare merkezinde muamellt şeflilfne müra-
caat et.Jileleri illn olunur. (2.,'71) 

CiL TCI A RANIYOR 
Sille7mani)'edekl M1mt m•tl>aaJ'a 41 Ura Q'lık oentll Dd CDtçl ab · 

nacaldh". İmtihan 25/12/142 de matbaada yapdacalmdan iateklDerln prt 
imi 6lrenmek here 22/12/MI aqamma kadar matbu madDtlQOJı,. 

m11racaatlan f11Wl - ''""' 
.,.al 'lılJDındı aektziııci lngi- ~ ............................................ ımıı ........ mii!llll!llll«ıt:a. ............ iailil ........ 111liE:ll .. l:l5ill:31ı::=1 !EIE2?* .. ~~ 

aasa Tnblus -Tunus budu Birbacikaaaa lNZ 4• ~mcak olan S 1 G NAL 1Z büyük ..auta ve 1 ıealdl 
~11&1 ıeçerek blrinci İngiliz or 1 çttı n8aha olaeakfır. 

al yanım tutarak şima ı 
4lolra ..ıım ıüiben Tunus üs 
~- iki seneden -
Afrika mubarebe1erinde piş 

muzaffer •Jdzincl İngiliz or SIGN A L • de 
Tmımte birinci lnjiliz 

ll'GUSD yanında mevlti alması fÜP 
ti, Tunus meaeleııdnde de 

tesirinl hemen ıösterecek -

. NiHAD i OZCI 
Clld-Saç Ff9ftll 

w ... ZGhreY1 hUtallldar ...... -_,......-. ""' ................... .. ................ cwe-e-• ..... .................... .__ ...... ,, 
~---···~ .. --.... • o 

BltlD Ulp MNı•tml sWerlr ftJlllmlw • ... ~ nıilm'- ,.. Wrcei 
lipoıtajlar 'bulaabum. 

.,,_ .. , lt.bwa, rra.ae., ın,nı.e, ........... ~-

llmdiüa _...... alJNlrit e6ab. FWr SO kmdftm. Bayilnb ,.. ... 11mm.t ,,.wı.._ 
..... •Nllnlll•& 

JOHANN BAYER 
Siki Gttmı-a 86ak Ne. il: Galata ; t.t...lnd 

Posta Katma: 1581 

İSTERİM ' •••• 

M. M. VEKALETİNDEN 
Telsiz 1\l crnuru, Elektrikçi ve l\fotörcü Alınacalr 

ı - Milli müdnfa::ı emrindeki teşklllcrde istihdam edilmek. ihere tnillt 
t!hanla, ı telsiz makinisti, 17 telsiz muhabere memuru. 9 motördl -.ıe Ş 
Plektrikçi alınacaktır. Bu memurlardıın, lmtfhıındn kazanacakları de~ 

lere göı"e telsiz makinistlerine 260, telsiz muhabere memurlarma 170, mc>1 
törC'ülere 150, elektrikçilere 120 liraya kadar aylık ücret verileeektir. 1 

2 - İsteklilerin VekAletçe gösterilecek herhangi bir hizmeU kabul et. 
meler!, muvarzat askerlik hizmeti ilgisi bulunmnması şarttır_ 

3 - Yukarıdaki şartlart haiz olan isteklilerin ; 

!erini; 

ı - Kendi el yazılariyle yaztlmış MI terclimclerinf; 
2 - Nüfus tezkeresi SUN>t veya asbnı:; 

3 - Bulunduğu vazifelerden aldığı hizmet V(.'Sika.sı ~ ~ 

4 - Doğruluk kftğtd·mt 

5 - Sıhhat raporunu; 

6 - Son tahsil haddini gösterir şahadetname veya tasatımatrd 
varsa suret veya aslını, yoksa neden olup olmadığının dilekçede izahı. 

7 - Devlet memuru veya mutber iki zattn adresini (tezkiye Jçin)J 

8 - 2 kıt'a boy ve 4 adt-t vesika fotogrnftnı, bir dilekçe ile b~ 
likte 15/1/943 tarihine kadar Ankarada Akköprüdc Muhabere Park mü
dllrlüğiine göndermeleri. f 

4 - İsteklilerden vası!ları müsait ve belgeleri tamam olanların ad"" 
reslcr!ne gönderilecek mektuplarla imtihan gün ve yerinin ayrıca bildi.. 
rileceti ilin olunur. (1984 - D78) 

,... ..................... 
TÜRKiYE CUMHURiYETi 

ZiRAAT BANKASI 
Karaluı Tarihi: 1~ 

Sermayesi: 100,000,000 Türk Lirası 
Şube ve Ajanı Adedi: 26l> 

Zirai ve Ticari Her Nevi Banka .Muameleleri 

SENEDE 28.800 LiRA JKRAMIYE 
Zina& Bankw n lmamnh "' Dıbaım twmaf....,.. 

.·mü en-az Si linlla bul11n•nla*'a bJr aw lpn.le appteld J11na 
,ıre laamiye Yerileeektlr • 

• Adet 1,000 ~ 
• • 500 • 
4 • 250 • 

40 • 100 • 
100 • 60 • 
ım • 40 • 
160 • 20 • 

4,000 
2,000 
1,000 
4,000 
1,000 
4,8eO 
8,200 

Lln 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

P. T. T. U11111111 Mücfürlüğiinclen 
lla.tahden>m tdn iplik, kopça dilime ve buna mam..n dDdf maı.

mm mOteehblde ait olmak ve kum811 idarece verilmek az.. altı bbl 
...._ ~ kapalı zm 1llUll71e .autm.,.. lromılmuPır. Mulıanurlea 

.....n • IJd bin alt& J11s lira olup muvakkat teminata MS UradJr. thaı. 
,._ ld fnrlrbun M2 tarihine mOMd!f Pum:tesl lllntl .at aa a1tsda 
A:ıııılllôıda P. T. '1'. 17maml mtc!ürlGJr ldamlDcta mfltıı • ın allnl .,. a. 
• ~ ~. ama aft amtname1er t.t.nbuıcla T .. 
Vakte 1iaDmda P. T. T. umumi depo ~ mubulplillnclen bede"'8 

"'tare'lr: almablllr. ('DM) 

a.Mp 99 N8ft4ı•t MMtldı llalll ıaete Dil.._. 
G_., ilfa n x.-ıı- T. L. 1- TM .... 
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