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GONLOK SiY ASI HALK GAZETESi 

NEYZEN TE ~ 

HAYAT 1 ve ESE R LE R I 
F1Y ATI 60 KURl'.JŞ 

Satış Yeri: İstanbul Ankara Caddesi N o. 153 
Ç I G I R K 1 TA BE V1 

efimizin Parti Kongresindeki Nutku 
Vatanımız, Hür Vatandaş 
Diyarı Olarak Kalacaktır 

"Devletin S~ICimeti icap Ettiği Vakit Büyük 
FedakCirlıklar Zaruridir. Vatandaş, 

Devletin Taleplerini iyi Niyetle Karşllamahdır,, 
Milli Şef ismet InönO, Parti vilayet !kongresinde nutu 1dannı irad ederlerken Cümhurreisimiz, 

Düşen Vazifeleri 
lstanbul Hafkrna 

Nutkunda Partiliye 
Önemle Belirtti ve 

' 
Sevgilerini Bildirdi ~ 

Varlık Vergisi 
Hakkında 

Suikast Davası 
Dünkü Celsede 
Karara Bağlandı 

İstanbul ,23 (A.A.) - Reisi
cümhur, M:il.tt Şef 1smet İnönü 
bugün Cümhuriyet Halit Partisi 
İstanbul viliyet kongresinde a
şağıdaki nutku söylemişlerdir: 

r· .... o• •••••••••• e• ··~ 

Bir Hasbihal 
"Aziz arkadaşlar: 

M hk K .1 f rJ p f f' E f İstanbul Parti kongrelerini a eme, ornı o e av o a vve ce başladıkları gündenberi takip e-

Verilmiş Olan 20 cer Sene yerine 16 car diycınım. Ocakların, . nahiye. ve 
'.!f :r kazaların çalışmalarından daım.a 

Sene 8 er Ay Hapis Cezası Tayin Etti malt}mat al<'hm. Kongreler mem
leketin. sıkıntı geçirdiği, vatan-

MİLLi ŞEF 1 

Dün Akşam 1 
Ankaraya 

Hareket Etti 

n. 

~ hmcametl. hiç bir ka
rarından dlımnemie, Bü:ytlk Mlllef 
Meclisinin çıkardrb bnu.nların 
biç biri gert. altnmamışi:ır0 Her 
kamın 'ft her karar ,cfb1 ba tttıl. 
kanunu da ~ tatbik edil~ 
tir. TilrJc vatandn$bıa d~en vaz.1-
fe, ba memleketbı kendisinden ia 
tedili bc:ırcll ~ ~ ~
H.iyleli yollara sapanlar bu det.a 
bOk'Qmetin sert ~ ile kar-
121....-lardır. 

il. Zekeriya SERTEL 

d~ zorluk çektiği günlerde ne~sicüınhur 1smet !nönü dün 
Diğer iki Suçlu da başlamışlardı. Parti vazifeleri her sabah saat on buçuğa kadar Dol

zaman ferırhlı şartlarda ve kolay mabah~e sarayında istirahat bu
Onar Sene Hapse muvaffakiyetler içinde ifa olun- yunn11şlar ve müteakıben otomo-1 

""' • mazlar. Asıl herkesin münakaşa- bille saraydan ayrılarak bazı 1 

dünkü t.oplantıda kongre delegeleri ile bir arada 
müzakereleri takip ediyorlat 

Varhk VergiSi için 
Gösterilecek Olan 
Tediye Kolaylıkları 

Mahkum Oldular b ve çekiştirici olduğu günlerde tetkikler yapmışlardır. 
Ank 

23 
(TAN) Al partinin ,soğukkanhlıkla, gittiği Milli Şefimiz öğleden sonra 

b-yülk-~· .. V p -, m~ _yolun doğruluğundan !kuvvet a- saat 15.30 <la refakatlerinde Vali 
u . e çısı ~ apen e yapı - larak çalışması l.azımdır. Böyle ve Beh•dıye Reisi Doktor Lütfi 

~_ak 1s~n~ ~~t davası bu- 2aman.lıırda parti üyelerinin iyi JKırdrır ve Cümhuriye-t Halk Par-
gun ne ıce emnış ı.r. görüşlü halleri birçok vatandaş- !tisi İstanbul vilayet idare heyeti 
Duruşmaya başlanır başlanmaz ~ Devamı Sa. 2, Su. 1 t:W Devamr Sa. 2, Sil. '1 

Reis Sabri Yoldaş, Süleymana 
söz vererek müdafaasını yapma
sını söylemişse de Süleyman şu 
cevabı vermiştir: 

Wtlti!i~~:1111~ı·l~ 
mücıJ:::nümy:np~y~g-:~ için Orta Don'da Sovyetler 

Merkez Bankasının 150.000.000 Liraya 
Kadar Açacağı Kredi ile Emtia ve 
Emlak Mukabilinde Avans Verilecektir 

lstaul>~ Mıt varlık vergisi 
etrafındaki dedi lrodularla 

çal'ka:mp duruyor.Mükelleflerden 
bir kı:sml ,kendi1erine tarhedilen 
vergi .ınnttarmı makul görüyor 
ve ıeviniyorla%. Fakat şimdiye 
k:ndar fll Teya bu hile1i yola baş 
vurarak vergiden kaçma yolumı 
bulan ve bu sebeple mühimce 
'Vergi ödeıneğe ~ bulu
tlan tirecar, kendilerine konan ver 
giyi ağır buluyor, ne yapacakla
rmı ~· Bu gibiler, bu 
defa da e:rgeç btt vergiyi athıt
ınamn yolunu bu1acaldanm, hiç 
alnın.sa yükü kısmen olsun ha
tifletmeğe muvafl'ıtk olacaklarml 
sanıyorlar. Birkaç gündenberi or
talığı kaplayan türlü dedi kodn-
1.arm kaynağı bu insanlardır. Bun 
la ..eıgiyi l'ıdemek için çareler 
aııryacağı:na, vergiyi çürütecek 
Yollara sapıyor lft jnanılmayacak 
dedi kodular işaa ediyorlar. 

Ankara, 23 (TAN) - Maliye lık vergisinin tediyesini kolay-
0- Geçen celsede yazılı olarak y • d B • Vekili Fuat Ağralı bu ;;abah şeh- lıtştıracak bazı t.ed.birler alınmak 

istida vermiştin. Bu sefer de yaz- en 1 en 1 r rim.ize gelmiş ve Başyekil tara- lıze:::c,dir. Bun ar meyanında en 
Müddeiumumi Cemil Altay dırabilirdin." • fından kabul edilmiştir. Öğleden mühi.ınmi ~uaw: 

.. Artık t cak b' şeyim ç k ş h• 1 • ı ı E++•ı sonra başvekil maliye vekilini C'.ı.11hmiyet Merkez Bankası 

1
. L K B A H A R !kalmadı. !_sti~~ nasıl ~auiıra- O e ı r e rı Ş CJ a tekretr kabul etmiştir. umum miktarı ıso milyon liraya 

yım? Tercuma.ıı da tutmadığmız Öi,rren<liğimize göre, varlık ver kadar c:tkarile<'~ ~bir krediyı 

i Ç I
• N için müda.faam.i yapmıyacağmı." 1 E • S 2 • G f R 1 gisi ıtanununun tadil edileceği bankaların emrı.ae amı.de tu~a-

- Süleymanm sözleri zapta ge- sır ayısı 0.000 I eç I • US ar, hakkındaki rivayetlerin hiç bir cak ve bar.kalar da bu para ıle 

HA 
- nt9'DAR çirildikten sonra söz Pavlofa ve- Milferovo'ya Yaklaşıyor _ Şiddetli asıl ve esası yoktur. Yalnız ka- emt~a veya diğer ma~delere m.u-

ZIRLıa~ ~ Devamı Sa. _4 sa.._ı l . nun çerçevesi dahilinde ve ka- k~?ıl avans yap~bileceklerdır. Muharebeler Devam Etmektedır nun tarafından tayin edilen za- Dıger taraftan Emlak Bankasının 

Brklsmı 'Ya~ da varlık 
~in a:ıh 'ft mAnasım ım:la
nıakta aeis göst.eriyorlar. Bu se
beple yanlış muhalk.eme ve muka.. 
yeselere lf&PIYOr, -.e tabil yanlı§ 

Mihver Şeflerinin Son 
Görüşmeleri Bununla 
Alakalı Addediliyor 

, ~ o BikiiVrı 
M 

_,. 
23 

(A A) man ve rni.ıbletier zarfında var- t1fT Devamı Sa. 2, Su. 1 
o,:ı.ıı..ova, . . - Sçvyet ____ . ____________ :.._ ____ .;....__ 

~~:ı~::~zte~~~~
2

!!~;n:: 1 Gu·· nler Geçerken 1 
lkez cephelerınde taarruzı sav~- _ 
lama devam etmişlerdir. . 

~ tllo1'1$k4~d 
~ 
~ 

hükümler veriyorlar. 

* * nu bhD wtmdaşta:n aydm- lsveç Hükumeti ihtiyat 
D ıatmak ihtiyacı ile şu ~ Tedbirleri Aldı • Fransa 

hat.ı '9Elf'Illek lüzumunu duyuyo- Kıtalannın Polonyaya 
~arMc ~ lcanwru, ve bu: Gideceği Söyleniyor 1 
kam:mdald hükümler k tidir Ankara, 23° (Radyo gazetesi) -
nihatdir. Bu kıu:nmun d:ğişm;~ Kış henü~ girdiği halde her ilki 
tadil veyn tehiri bahis mevzuu taraf da ılkb~ar hareketlerin-

d ğindir Kanun emlek t• h den bahsetmege başlamışlardır. e . m eın er fl.. ·· ·· 
tarafında tatbik mevkiine kon- Mihver şe ennın son go~e-

batt:a bazı J........l ilk üh' _ !erinin ilkbahar hare!ketlerıle a
ınuş, yer t:ıUe m • alı ld y anl lıy D ·yer · · 
let olan on beş gün bile geçmiş- lak 0 u~ d aşıl t~r. d ıgih . Don cephesindeki Sovyct taarruzlarmm istikameti ile muhtemel 
tir. Birçok yerlerde de bazı mü- taraftan ;;rl ~zaıı:::ta:r e - cephe hattım ve tehdit altında bulunduğu an]aşılan Millerovo 
lkelleflerin mallarına ihtiyatı ha- tiyat ted ır en ır. şehrini gösterir harita 
ciz komnak snretile icraata geçil- Stokholmden gelen bir baber--
nıiştir. Binaenaleyh kanun hü- de !sveçin askeri hazırlıklan da- z ı ı 
kümlerinde bazı tadilat yapılaca- ha fazla ar_ttı~ağa k~ ve_rdiği e z e e 
ğı, ihiç olmazsa tediyede bazı ko- ve kısa hır muddet içın bırkaç 
!aylıklar göst.erilnıesi için tali- snıfın sıra ile as'k:ere alınacağı ve A•t E 
rnatnameler hazırlandığı hakkın- btmun bir ihtiyat tedbiri olduğu . 1 n 
daki dedi kodular boş hulyalar- bildirilmektedir. 

Tahribatına 
Son BilCinço 

Don'un orta mecrasr bölgesin
de Kıt"alarımız, muvafiakiyetle 
taarruzlanm inkişaf ettirmişler 
ve onlarca meskfuı mahalli işgal 
etmışlerdir ki, bunlara belli baş
lıları şunlardır: 

KoJeschatoe, Nikolslkoe, More
zovka, Verchne - Grachevsky, 
Popevka, Kamensky, Grekov, Fe
dor~vka. 

~Devamı Sa. 2, Su. 6 

Sekizinci Ordu 
Trablus'a 300 
Km. Mesafede 
G. Giraud 300.000 

Kişmk Ordu Kuruyor 

1 K b T h 
. I d Khire, 23 (A.A.) - Bugünkü 

Erbaada nsan ayı ının a mın er en tngınz tebliği, dün Libya cephe-
dan ibarettir. İspanya ve Portekizin aralarm-

Her vatandaşa tarhedilen vergi da yaptıklan anlaşmanın da böy-
1,:ffT Devamı Sa.!, Su. 4 ~Devamı Sa. !, Su. 3 

..,...._...,.. .......... ~.....-~_,. .. 7)0 ............... ......... 

İngiltere ve Amerika lntibalan 

f" k A ... Old ., A I ld s··+·· sinde keşif konan faaliyeti oldu
~o şagı ugu n aşı 1 - u un ğunu, mayinlerin aytldarunasına 
Tokatta 474 Ölü ve 605 Yaralı Var v~2~~ııa:m. ~e. ~evam edil-
~ 23 (.A.A.) _ Totat nan1ar 484 ]t:işidir. Bu b:Zada dıgını bil~yo~ Sıcılya açıkla-

55 b. ıam--.:1 l654 1...~..... ve tamir edilmiş, muhabere te-
çevresinde zelzele zayiat ve hasa- 21 ına cuu:ıe. IJ.U'4 min olunmuştur. Sıhhi heyetle 

HARP KARŞISINDA MISIR n hakkında alman son maHunata da~ ~lmıştır. nnda ve Tunus limanında gemi-
göre Almus nahiyesinde 3 ölü, 1 Felakete uğrayanlar çadırlara 1 h _,_...;;..lan 1nıış e ' b ı 1 ere ava cuuu yapı v 

YAZAN: 
'1\Jr ~rtvA S't;"D'Tfil, yaralı vardir. 14 ev tamamen ve ve muvakkat araka ara yer eş- . b tl ik d d .l . t' 
.ıv.ı... Lı~.ı. . '.fil.~ Nik t· ilini' 1 d. T k t S ısa e er ay e ı mış ır. 46 ev kısmen yıktlmiştır. sar ır ş er ır, o -a , amsun, l .... 

A ·+ l'k-. • kazasında 53 ölü, 12 yaralı var- Sivas ve Amasyadan gönderilen . Alman teb igı 
la~muharririmizin Seyahat Notlarına 1 ıncı dir.. 410 bina yıkılmış 450 bina çadırlar da halka dağıtılmıştır. Ber!ın, 23 <A.A.) - Alman res-
'l' cmsım Bugüft 0 ,ÇÜJ!.C:Ü Sayf.ama:dct Bulacaks11112 cblıasara ağramıştır...,Erbaa.b- Telgraf ıve telefon hatları ıslah tebliği, Llı"'byada düşman dev-
..__ - '.-'... ------~ "''~ ____.. • ...,.. w....-w _.. WRbL• zasrnda 5lenler 418 -re y.rrala- ~ Devmm ~a. ~. ~fl. 7 ~ Dev2m1 Sa. 2., Su. 5 

Bir Harfi Yerinden Oynamıyan Kanunlar 
Varlık vergisini ödeyecek şahıslann - ister 

R E F t K azmlık, ister çoğunluk, ister yabancı -
H A L 1 D hangi cemaat veya smıfda bulunurlarsa bulun

sunlar bilmeleri lazım gelen asıl nokta şudur: 
K A R A Y Yeni kanun, başka kanunlarda ve başka inkılap 

....., ___ _, hamlelerinde yaptldığr gibi hiç bir değişikliğe 
uğramadan. Mecll,5ten çıktrğr şekilde yürüyecek, yürüt~ecek, 
kanunun bütün hükümleri bir harfine dokunulmadan yerme ge
tirilecektir. Bunu nereden öğrendim? Biri mi söyledi? Hayır. 
Akrl var. yakrn var. Biliyorum ki yeni Türkiyenin en bellibaş1ı, 
en belirgin vasfı bir işe karar verince onu, ne i~ten. ne dıştan 
gelecek tesirlere kulak vermeden tam düşündüğü şek.ilde başar~ 
maktır. Yirmi senelik tarihe bir göz atarsak başta IstiklM Harbı 
olduğl: haJde Cümhuriyet ilanı, şaplka giyme, t~beleri ve tek
yeleri kapama, yeni harfleri kabul kanunları. ısyanlann bastı
nlması, Boğazlar anlaşması, Hatay davası gibi akillara siğmaz 
ve başarılacağı c:amlmaz zaferlerin, inkılapla:Xn! kazançların hep 
lüzumuna inandrğını yapmak, yaparken eli tıtrememak, hele 
zerre kadar zayıflık ve yuınuşaklik göstermemek azını, unam 
sayesinde birer hakikat olabildiğini apaçık, dipdiri, sapasağlam 
görürüz. . 

Na.stl o sosyal, siyasal ve ~ültürel ~~apl~ en cid~~ ~ 
hayati sebeplerle vatanın sağlıgı, saadeti ıçın luzumlu gonılup 
gerçekleştirildi ise elbette bu ekon~omik ham!e~e de yine öyl~ 
yüksek bit' maksatla baş vurmak lazım gelmıştır. Ve mademki 
18.zon gelmiştir, artık onun da öbürl~ gi~i ~~dilde .. d~şme
den başarılacağında şüphe etmelk yenı Turkiyenın b~yük ve 
şaşmaz vasfını, ruh kuvvetini bilmemek olur. Meseleyı bu ba
kmıdan ınuhakeme edince ortada dönen ipsiz s~psIZ, a~uk sa
buk biT incir ÇE-kirdeği doldurmaz ve kuş beyninden bile çık
maz' laflara kulak asmıya.rak, yani kanunda de~şiklilder ya
pılacağı. müddet uzatılacağı. ba.Şka şekiller düsi'nıilleceği '!ibi 
dipsiz kile. boş anbar hulyalara kaprlm.adar. borcumuzu za
manmda ödemı!miz en doğru bir hareket olur 

Bugüne k~dar büyük hamlelerinde hiç bir şaşırma, sürçme 
ve sapma kusuru göstermemiş, tuttuğunu daima koparmış do~
rc buldurtunu duraksamadan başarmış olan dinamik bir rejimden 
_ hele cihan harbinin dördüncü yılında, en kritik bir zamanda -
d izlP.rinin titreme.sini beklemek sadece hatalı bil: gö~ değil, 
basbayağı körlük sayılır • 



2 

e 
Vergisi . İçin 
Kolaylıkları 

1tiiJ> Bns tnrnfı 1 incide 
<>mlak mukablliudc avanslnr yap
m sının ihtimal dahilinde olduğu 
da kuvvetle söylenmektedir. 

Aynen, k(>ndilcrine lazım olan 
pt"dai maddelerle diğer m:ılları 
kolııyca satın nlabilmeleTi için 
hı "rlar idarc~i ile Sumer Bank 

" ticaret oiısine yeniden 40-50 
m yon liralık bir kredi açılması 
da kun etle muhtemeldir. 

)/.. 

ljelLrinıizde faaliyet 

kadar yüz milyon lira raddesinde tab 
silıi.t yapılabUcdcği t ah:n5n edilmek.. 
tcdir. 

Dlfer fa.raftan, yeniden tcskil edil. 
enekte olan bir komiıyon. varlık ver. 
gisine tabi tutulmaları lizımceldiÇi 
h:ı:lde arada unutulmuş bulunanları 
tesblt ederek bunlar hakkında yeni -
den varlık vergisi tahakkuk: ettirecek 
Ur, Ba kabil kimseler hakkında da nrrı:ı 
tırmal:ıra b3şlanmıştrr. amlarnı:ı tar 
hedllen varlık vergisini ödememek hu 
su!tındn ~yet gösteren Ye malları• 
m kaçırmaya çalıo:ınlar hakkında da 
sıkt takip ve Arlllitrrınalara dün de 
devam edilmiş ve btı glbilcr:n eml.ik 
ve emvali ihtiyati mahiyette derhal 
haciz altına ahnm~ttr. 

Ordıı t"e Burdurda tarh 
edilen ııeruiler 

Piyasa 
Vaziyeti 

• 

_ _.,_ 

Fiyatlarda 
Görülmiye 

Düşüklük 
Başlandı 

1 tll\ 

r .. i<~~ilÇ~ş;;.;d~· ·;;u;kü-i~; .. t(~;;; ... ! Kasımpaşa Aş 
Ocağı Açıldı 

Yoksullara Parasız 
Balık Dağıtılacak 

Kuılayfn re?ırfmfade kut'inakta ol
du~ ashsnelerden Kosımp!.~ll ·~ oca
ğı on bin lira sıırfcdOerck yeni ba~
tan ;:rnpnan modem bir binada dOn 
merasimle açılmıştır, 

Bu ocak da diğf'rlcrt gibi, h!!T giln 
2000 v:ıtandaşa SIC:ılc yemek dağtta
ca'ktıt'. 
nığcr taraftan fakirlerin kesif bu

lmıduğu bölgr:'lerl! ~eyyar kaz:anlnr 
ile sıcak yt"mek gandcrip clağıtmak i
çin bfıtün hnr.ır1 kt:ır bltml tir. 

rıu şekilde ;vnpıfocak oltın tcvdala 
d yılbaşında bıı.,lanııcakttr. 

Bundan ba kn Bahkçılar cemiyeti 
n~oc:nk1:ın komite boş'uınına miirn
arıt cdC'rck hnCtantn muayyen g{lnle

r nde o~ coklanna bt'davn balık vcr
m yt teklif etml:iU•. 

24-12-942 

,. .... DiKKAT: ....-, 

'

Henüz Ucuz Şeker 

!!~n~'!!~!a~arn~ a~sn 
v.tanda,ıa,.. acın: teker t.evd .. 

$ dlnyor. Ap~ı yukarı on gOndOr 
t tevı:l~t yapıld?/)ı, bir çok momur• : 
• lar, 90cukları veya allelorl uat- #

Jerco dDkkln &nlelnde bekleıt!k. ! 
!eri halde tıaıs ıeker alamıyanlar : 
var. Sebep, tevzi teklinin fena ve • 
tevzi mahalllnln ıu: oluıudur, ı 

Her bakkalın, memur karneal • 
mukablllnde 155 kurufta" teker ı 
vermesi, toplad.ıOı karneler muka· " 
blllnde de 1t10 kuruıt•n ıeker al- f 
maa.ı kararlaftırTldı, Bir kı~ balt• 
kal, bir iki gDn için bu r~r yaptı. t 
Fııkat •onra vıu: ceı;tller. GDo-- ı t lüklerle kartıla~tıklarJnı 9Öyledl- .. 

• ler. Demek ki l~o bir nkathk : 
t vardır. Bu eakatlf§ı kııldıtmatı:. ! 
t tevzi sf,temfnı dc§lotlrmek, yarun t-

Varlık vcrg"sı llstck'ri dün de bü.. 
tlin oubelerdc sabahtan akşama kaaar 
ı:ıı;ılr kalmt~trr. Mükelleflerden bir l:ıs 
mt kendilerine tarhedilen vergi mi~ 
tarlanm oğrenmek, d'ğcr blr kısmı da 
kendilerine 'tahsis edilen vergi borçla
nru ödemek Uı!:ere geç vakitlere kadar 
ubclcre müracaat etmiye devam· et -
miı;,erd r. Bayramın bitmesi, birçok 
lıitruıclerin kı?odilerine tarhedilcn ver 
gı m!ktarlarmı öircnmiş olmalnn ha_ 

Pi.Yasalıırdııki satışlar· yavııl' yavaş 
inkişafa başlı.ımı~tır. Flyafü,rda d:ı 
d1lşilklü'· görülm~ktedir. Tacirler ih
racat maUanndan blr çoğunun ucuz 
fivntlıırla satılmasını tckıu: etmekte
dirler. Kuru Uziimlerden dokuz numa 
rah standart nlallıırtn kllo:ıu k lrk beş 
kurustan, susamları a tmış beş kttru"
tan, zerdali çekirdeğini. sek::cn beş 
h-uruşUın, satıcı olanlar \'ardıı:. Yi
yecek maddelerinden bir çoğu:ıda u
cuzluk k yderrımcktedi~. Sade ynğ
l:ırın kilosunda :o - 30 kuru& arıı
sında dü~iıklük olmustur. En iyi Ur
fa yn t :ıao l..""Uru~tnn, şark ya(:fart 350 
den ·e Trab;o:on yağlan 304 karu;t~n 
satılmıştır. Kuru sebzelerden brmln
n ucuzlamıştır. Merclm .. k seksen beş 
kuruşa kadar dli!.'JllÜf-1.ür, Fnsu1yıı fi
yatlarfndn da kilo bn Jnn on kuruş 

Orda, 23 (A.A.) - Varlık Vergisi kadar te• ezzOl olmu tur. Patııteslcrln 
liııteleri dün viliyetin her tarafmda cinsine g~re 23 - 27,5 kuruş ıırasın
ilan edilmi!:tfr. Btı li!itelere göre vergi dadır. Pirinç !iyaUıırrnda da cinslc
tutan 250.750 lirası merkez kat.asma. rlne göre :ı - 10 kuı'Uş kııBar te-

Dün s-:b:ıh Yediktıl~ He Kazlıçeşme 
:ırasında bır tren Jtazası olmu tur. 
S:ınt fi,58 ıle Baltırköyürıdcn • kalk::ın 
bnnliyö treni, Yedl\...-ı.ılc ıstr.syonıına 

Y'u'd;: tığı ~am n nıakinlst tren hatlı 
ızcr'ııden b· z.: yü c anbnlıır1nı.n o;eç
ınektc olduğunu fnrketmiş, ha\•anın 
kararı !ık. cılımı!':ı yu:ı:iındl'n bu araba
lan dahıı uzı:ı ·t: o gorcmed·ı,:ı için :ı-

nt tren yııpmak mec'uurly<'tlnde kal
nı 'ştir.Bu J;lirden bazı v ,onlar zı;ok 
haı;arn u mns. tren n )n et 1 Ali i
!e :yotcul rdan Mehmet ağtr surelt 
y rol. n:m~l:ırdır. 

Tren nt durduğu için. h:ısıl olan 
s· rsıntıdan b .zı yolcul r dn Jornlan
mt 1 rdır. Yarııll1:ır hıı tnh neye knl
rlmlmış. tnhJ,ik ta bnşlanını tır. 

Bu t,..~dlr kom fo tıırnfndıın mmı

•ıuıılyctle l:arşılnnmt!jhr. 
I3:ılık1 rın l)irmlıJ olnr-Rk mı yoksa 

~·iğ ol;ırak mt dnğttılııbileceği dl1ş0-
nhlmektedlr. 

i kllo ıekcr fçln memuru veyt1 al· f 
lesl uatlerce, hatt4 gOnlerce dDk· 
kin l!nDnde beklettlrmemek il· 
zımdrr. 

........................... 
Zelzele Tahribatma 

Ait En Son Bilanço cb"ylc dün muhtelif ııubelcre para ya 
trrmak üzere yııptlan mliracaııltar hay 
li hararetli olmustur. Tediye için ge. 
leruer çoğaldıkça, mükellefl~re kolay 

ait olmak üzere 424,000 liradır. ı nezzul vardi?'~ Pirinı;lcr 105 - 135 * kunı~ arasındadır. nu dilşültlilğc c H p . . v· ı A 1 KOÇUK, HABERLER 1 
rı:ığmcn U:ıptnn sat~lar, h":ıÜz tııtna- artısı 1 ayet Burdur, 23 (A.A.) - Dün bü ün miylc C"'1nlnnm;ımcşttr. Zeytlnynğln.ıt • • 

vlllytt içinde neşreclilen varlık vergisi Ozcri.nöe muamc!e olmnrnı~ır. Sııbun-
* T[CARl ANLAŞMALAR - Macar!,.. 

•nln Yarılacak ticaret 11nliJmhr için Peş. 
t•7, R'ltnıll olın dcorct h•yctlmlF. bu hartı 
l'•~t•d•n hvi~r•1 cldcc:•ktlr. ı ... i,re ile ya
ıoıl"'•~ olan ticaret ınlaımasınrn tııtblkaıc için 
l!c~n'ılc bbı ı:ör ı ~elor 71JıılScal<tır. 

l:lf1"' Ba~ tarnfı 1 hıdde 

\'e tamlr edi~, muhabere te..;.; 
min olunmuştur. Sıhhi heyetle?" 
zelzele mınt<:!kasındnk:i köyleri 
dola~maktadır. Yaralı!P.rdan rn
zum görülenler Samsun ve Tokat 
hastahanelerine gönderildiği gibi 
haf Ü olanlar <la mahallerinde tcı-
davi nltma alınmışlardır. Yiyecek 
ve diğer levazım dağitilınasınn 

devam edilmektedir. Sıcnk ye-: 
mek verilmesine de baş1anılmı~ 

tır. Tokat vnlml, Erlıaada bütün 
t ertibata bizzat nezaret etmekte
dir. Hallt hiikOmetin gösterdiği 

ç~bulk ve şefkatli alô.kadıın veci
var vilayetlerin derhal imdada 
koşmalarından çok mütehnssis
tir. 

ık gostcrmek ve izdihama meydan bı. 
rakmamak mnkıadiyle 11ubelerde ter
ibit nlınmıe ve tahsilU mcmurl nnın 
ayısı da o nisbette artbnlmılitır. Dün 

de en ziyade Hocapaıa, Galata, Ku!e 
k pt ve Alemdar mallye tah!il eabele 
rlnde muamele olmıış ve ~clırimlzdeki 
bütün ıubclcre yatınlmı:. olan paranın 
yekfmıı arife gtlnüyfo salı günü yapı. 
lan ~ yeldlnn üç milyon lirayı bulan 
tediye miktarını b!r hayli eşmıvttr. An 
rak aııbeler vtkl mllracaatler brştsın 
dn geç Yakite kadar tah5i1S.ta. devam 
ettı"lderl için yatınlan paranın kat'1 
yck!ımı. hu aab:ıh tcsbit olunacaktır. 

Vatanda~lar, aon güne lmdar bekleyip 

liıtelerin göre villyetlmiıe d6şcn '9'er lıı.r 80 - s;; kuru~ ar:ı.sındadır. Sc..'1- K . D.. ,. k. . 
gi tutan 172.409 lira yı bulmaktndtr. rlmiz depoi.;ı.rmda çok mal bulundu .u o n 9 re s 1 u n 1 n c 1 * ve ibu malların ya vnş yavaş p rn u

l:ıra çıkar1.lacaI;t anlssılma'lltadır. 

+ DIR TAYIN Kacjıkı!y m~live t11h~ll 
m!fdUru Sdık, lkyoflu ma1iyc: ta1ısll mlldQr. 
1 tılm: ıav·n rdllmittlr. 

zdihama sebebiyet "ermemek fçin 
ilerine geçen :miktarı 1t1belere pey. 

derpcy yatmnı1yıı. b~ladıklanndan ııı 
belerde bııglln ~ yann daha ziyade 
kalabalık olncnit nnlaıılrmı ve mükel. 
leflcre daha. ziyade "kolaylık cl5rleril• 
mes1 için Glmdiden tedbirler almmıya 
baıılammstır. 

Bu arada malmüdürlüklerlnde, mali 
7c r;ubcle-.ioöe ve defterdarltkta muha 
scbecllik, mahase"beci. stajİyerliği yap. 
mı; olanlar, Hocaprı$3. Alemdar, Ku. 
1cbpt;"Grı1ata cibl varlık nrgisi mü· 
kellefI çok olaıı ıubelerde illlveten 
varlfechr kılmmıılardır. 

Bilruma ba%t kimselerin ortan at. 
tıklan dcdikodutann ası\ ve esnstan 
tamamlylc 1irt olduğu hallı: tarnfmdan 
tfee ımhı~ıldrğı tçln bıı panr tatiline 

Kızılcahamam, 23 (TAN) - Ka,..a.. 
mızdıı 29 mükellefe tarhedil~n vergi 
miktarı 16500 liradır. 

lh.-tısat ve Ticaret Vekilleri 
İzrnirden Ayrıldı 

İzmir; 23 (A.A.) - Sehrimizdeld 
tetkiklerini b'tlrcn iktisat vekili Sım 
Day; bu sabah 7.15 de Bandırma 

ekspresiyle Somaya har~ket dmfstlr. 
Vekil, linyit havzasını tetkik edecek 
ve Ankaraya doğru yolunı:ı devam ey. 
llycceldir. 

Ticaret Vekil\ Dr. Behçet t1ı d:ı 
saat 8.25 de bikıın Ankara tren'ylc 
Anlaıt"a istikametinde şehrlmizden ay. 
nlmıııtrr. , ,. 1 ... 

f.SO Proet"am 
,,U Jlmnast~ 
7.40 Haberler 
7.55 Milrlk (Pl) 

12.so ProSTam 
ız.u ?Jllzılr. (Pi > 
12 45 Habcrltt 
ı oo Sarkıla.r 
18 00 l'ro tnnı 
11 03 ?.tUri\:: 
U.30 Konuıma 
1&.45 O.fW\ huaJaıı 

l l!l.00 Komıpna 
19. 15 Daıu r.ı!i•l:t 
19.30 Haberler 
111.U Scrbe1t 
1 ~ 55 Tu rkOl•r 
20.ıs Radyo ııuuui 
20 lS MUzll:: (PL) 
21.00 ET!tı nui 

• 21 ıs Müzik 
21.45 OrlrestTI 
u.ac: llabcı1cr 
:u 45 Kıopınıı 

Meclisin Dünkü T oplanttsmı yaptı 
Toplantısında Kabul 

Edilen Kanunlar 

+ nAT?IND!RMh ODll.L~Rt - MurH 
.,,lid rlfliu riunclcn ırıl>or•n muhtrlif ıcr:ıtl••· 
d' l>uı ı1rrnı• nrfıları açmı,ıır. Iıot ail·'cr 
1 teri e ıtid.rk·l:rn tocu\:'nrr.ı h11 odal8r:ı. bt· 
ralt~t:1.' t~nt r. 

Anltnra, 23 (A,A.) - BUyW: Mltıı-t 
i\tecllsinfn d!lnkO. topl:ıntr.ımda De\•
let şurıısı birinci daire reisliğiyle i
kinci daire re! ;liğl ve iki oı:altk için 
intihap ;rapllmış, birinci <Wre relsll
g·nc S:ıliılıııtUn odabn~ı, lldncl daire 
aza1ık1arma füı Rasim Arımı ve Ra!';.t 
Çc'clıi seçilmişlerdir. 
Bundıın sonra nımamed.c mevcut 

ltıyih<ı1arm müznkercsinc ı:eçtımlş, 
Devlet Demiryolla:-ı umum müdQrlil
ğil 11H2 bütçesi de de~iı;i1tlik ve rnü
noknlc yapıl.ınast Ye lıudut ve sahiller 
ınhhat umum mQdQrlufQ Mtcesine 
t.ılısisat verı1mesl hakkf.ndaki lfıyiha-
1.ıır müznke"e -ve knbul «1llmlı;tir, 

Posta ve tclgrııt süvari mnvezıUe
rine yem bcdcll 'Verilme.si, !evkrıUıd~ 
ihtfyııı;:l:ır için Milli Müdafaa \.•cktllc
tince yurda sokı.ılacak maddc1cr!n 
gO.mrilk :resminden tnuaflyctlerl hak
kındaki l~yihalar da kabul cdilınl~tir, 
:U!eclL\; Cuma gUnü toplanacaktır. 

Altın Fiyatları 
DUn alt.In satışlan a% o1muııtUT. 

BJr alttn 2400 kuru~tan ve b!r gram 
klllço 350 kurutan ırw.tıhn~ır. 

aU!ka lle dlnlcııcrı ve t.'l!'Vip f!dUen 
Dileklerde dileklerde bulunmuştur. Bunlar •mı

smda m·m rıüfus siyas,.tine zanır ve-Dr. Fahrettin ~erim 
Bulundu. İçtima Bugüne Bırakddı ren ~os,rnl t\mllleri parti cC'phcslııden 

incelemclc ve memlekette ht?rp sonu 
c. H. P. vll~yct konırres\ diin sa- t:ıporu okımmu~tur. Bu raporda sa- rosynl programmı hnı:rrlamak ilz:ere 

nt J i,13 te Refik Altrıt>t Sevengil'fn tıntoryuml;ırin H,..ybclind tla ioplaıı- Pa.ı ti merkezinde .ı;osyal aro,stımıa 
rc!sutinde iklrıcl topl:ınh.sını y;ıpmt~- nımn, di~ er ndnlnrd:ın kaldırılma"r, a- komiteı;lnin tesis edilmesi, evlenmeyi 
tır. Geçen celseye alt 7.abtt ol.undul•- tla çaınlarır ıı. t\r:tz olnn h?stnlıklarrn teşvik jçln ucu.ı: ve döşell cvforin 
t::ın ~onrn hesnp encümeni rapt•nı bertr:ır edilmesi, bir yııpı koopcrııti- t:ıksitle vrrllmesi, endü~trf mfotakn
bildirihnlş, bunu bütçe ve dilek en- fi viJc:ude gctlrilm,....J, on yil :;oıırıı larlnda çocuk esirgeme l:urumu ta
cümenlerin!n raporu takip etmiBtir. ynpüaca.'t 1stanbulun 500 Unt11 kur- ralından .ı;ündil.ılil geceli Ç'(lcult ba
HcsJp 'b::ıl,imtnılan 1füıre heyeti ibra tuluş bayr,..mı icln ~imrlidcn bit- ko- knn evkri kurulmtısı ve '.'r:admlnnn 
edlldlktcn sonra biltı;e cnctimenf mıu: misyon ııeçllmesi \'f! progrı;m hazır- iş hayatından :ı:iyacle :ruva~mda yer 
IJntaıu da ta$'dp cdılmlşllr. Partl 1- lnnıııası, adal:ırda npnrtman y:ıptirıl- almaı;ınin t<'Jnln ccHlme:;i, kı;e~lcrin 
dı:ıre heyetin n l94:l 'c 19H malt yıl- maması, nik(ıhı;a: cvlenmelrrdcn do- ~clırjn merketlerindc teşkil cdılmc:sl 
lan bntçcııl ~32,200 lira fücrindcn ı:ıın c;ocuklarm adil knmınlnra güre buturımoktad!r. 1',ahrcttln Kc-rim bil
har.ırlıınmıştır, Söz nlıın Yııvur. Aba-

1 
himaye edilmesi ıçln Jı:aııurıa bir Mad hassa koy~ i~ld ve r.chlr girm_:~ın~ 

dan vnrldat b::ıkıtntnd::ın u: olnn lıüt- de ilÜYC3i, k:ızn kongrelerinin 2 yılda menetm~yı kkllt etml::ı, köy bakknl 
c;enln masraf k?:nn1ntn de pıık fabli o-1 bir ılmast Kadıkö~ne Mılll Selin lnrında ı~~l sattırılmamasını ~stcrnlş, 

yn~ . ' • . J"' , nlkole mupteta olan bir nes1ın fena 
heykclının dikilmesı bulunmaıdaydı.

1 1• 1 d x..- be 1 b'l . • ne ıcc er 06 ... asma sc p o a ı ece-
Hıt dıleklerln bir kismınm rner teze nfn" ka..,,det I ,.,..,..,k dü ı1 
b"ld! · ı · bl k t d b .. 1 "' m ll ve ,..~~~ ~ ren, 

ı rı mc~ıne, r ·ısmın n a . ura- dfü;Urlen ve vaSlta olanların çok 
dn .hıı.'1lt(lılnıC! ,ıne ~arar ver!lmı~tlr. şlddctle cezalandırfüıınl:ın lilzumunıı 

. Kongre :'ırıllı Şcrın ııutkunu dınlc- belirtmiştir. Fahrettln Kerim meyva 
dıkten \•e ~e~e afra verdlk:en :ro:ı- ruyu ı:~brikalan vücude g,..tırllme!ölni, 
ra hatlplerın dileklerine ~çılınişt!r. mektep 'hcklmllğinn bir ihtisas fşi 

Emin Ali millt birlik konusu üze- halim~ gctlrflmeslnl de temenni et
rinde ısrarala durduktan sonra !Öz miştlr. MOzııkerclere bu sabah devam 

Bundaıı sonra dilek ucf\meninin altın profesör Fahrettln Kerim Gökııy edilecektir. 

!arak 11T. olduğunu ! k:ıt yeni gelir 
kııynnklan aram11k ı;ı,,ım gclcllıı:ini 

seı;ilecek yeni idare heyetine yeni ge
lir kaynaklarmm ne olmak Jfızım gcl
dicl hususunda direktif nrilml.'sl te
mennisinin yE'..rinde olacngım bildir
miştir. Bu 'teklif, mlizakerelerde ha
zır bulunan Milli Şef taratrndan da 
t.'ısvip edilm~Ur. 

Erbaada ölonkrin sayun 
Ankara, 23 (A.A.) - En İon da-o 

l:ikada. gelen malCımata s:Cire Erbumıı 
merkez ve kby1ednde yet" sanmtıSJD 
dan ölenlerin ıayısı 418 olarak tt.Sb~ 
edilmlkşt!r ki, bu rakam dün 'ftrilınit 
c.lanm y~rısınJnn da. aJaiıdır. 

Sılllıat Vekili :elzel. 
sahasına gidiyor 

Ankara, 23 (A.A.) - Sıhbat ft Je
tima.i mua\~ntt Vekili Dr. HulAli Ala,. 
taıı bu sabahki trenle 7Ct" ıanmtısı 

bölgC'Sine doğru Ankaradan .,-rılnu~ 
tir. 

1 r?.: ı ı ilkbahar için 
G~5: G&:ll~M H•BE.RlE.A ~ Ba~ tarafı l incide 

•----'~---------------------• le bir ilham neticesinde \•ücude geldiği sanılmaktadır. 

Varllk Vergisi Hak
kında Bir Hasbihal 

Sekizinci Ordu MiLLi ŞEF 
~ na, tarafı 1 incide lt:ifr Baş taralı 1 incide 

r iyelerinin yok edildiğini, Tunus- reisi Kayseri mebusu Suat Hayri 
~ Baş tnra(ı 1 incide ta mihver müfrezelerinin diiş· tlir Baş tarafı 1 incide Ürgüplü oldu&-ru halde l!.mlnönü 

MİLL- ŞEFİMİZİN NUTKU Hitler'in karargahında 
yapılan toplantı 

m.i!ktarının değişmesi, indirllmesi manı bir dağ mcv·ı:ündcn attık- A_lman resmi tebliği Halkevine gelmişler, burada top-
veya tashihi ancak varlık vergisi l:ınnı bir miktar esir ve bir hay\ Berlın, 23 (A.A.) - Alman oı 1antı halinde bulunnn Cümhurl
kanununun emrettiği halkrcle li ~~iınet ele gc~irildiğini bildi- ?~lan ba~~omu_tanlığı.nın tebli- yet Halk Pı:ırti,sl vilayet kongre
nı~kündiir. Bu da ayni. ~dama ~riyor. Bir diişman süvari alayı ôa gı: Terek şımahnde Alman zırhlı sine ginnlşlerdir. Şiddetli aııa,.. 
aynı mevzudan dolayı ıkı de.fa z<>yiatla püskürtiilmüstür. ] 5000 kuvvetleri şiddetli düşman t~ar- Jarla kar§Jlanan Cümhurreisim~ 
,•ergi tarhedilmesi, sahibi bulun- tonilfttou1uk bir yolc~ gemisi a- ruzlarını ikanlr kayıplar vcrdırc- ön sırada delegeler araSUlda yer 
m::ıdığı bir maldan deılayı vergiye tcşe ve-rilmiş ve bir İngiliz de- rck püskürttükten sonra çekilen alarak mfizakerelerl takibe ba;ı--

:tJ7J>. Baş tarafı 1 incide 1 cadelede baba oğnlun yanyana Eaf i
~e ve sükünctle muha- clnC!e ciltıhlı bulundu(;'Unu gör<Hlk. 
kemeye davet eder. Parti toplan- Memleketin bOyük bir kısmı işgal el
ıılarımn bu bakandan da faydalı tında c1duğu içln serhest macadcle : 

• . • den bölgeler hem cephe rnubatcbesı-
~a..eı.rnınım. nl yııpıyorlıır, hem devletin bütün 

Partililerin liazifesl yüklerini tası.yorl:ırdı. nu gnyreUer 

Arkadn~ar, 
!ktidarcln bulunan partinin a

calan, bir noktayı gözönünde tut 
malıdırlar. Parti h~umetinin 
ırıuvaff~ olması bütün gayretle
rimizin thedefidir. Parti i~i.nde 
cnkidler, kontrollar her hüku-
metin muvaf:fakiyetine yardım 
etmek içindirler. PartiU, parti 
çinde, hiçbir hnldknti olduğu gi-
1 görmekten, olduğu gibi söy-

cmekten çelldnmiyecektir. HükO 
netin en iyi ıve en doğru yoı1da 
ü.riimesi için elden gelen her 
ayreti gösterecektir. Bir parti
m memleket dçin :faydalı ve yn-

:ııcr olması, ancak bu suretle 
nüınkündür. lnkıliıpcı bir par-
nin, memleketi ilerletip, yük

cltme hamlelerine davam etmesi 
ıncak ibu suretle tahaltlkuk etti
-ılebilir. 

Arkndaslnr. _ 
Parti işmde Jntihabm serbest ve i
b Ui olmasına dikkat ediyoruz. Va
e sah plcrının ehlyeUi olmııları, ar
da arının timadınr, muhabbetini 

szanmtş bulunmnlnrI. Parti nıuvnf
yeti ·çın esaslı noktal:ırdır. Kon

r lerd<> l mtılMınzamr, ortaya konu
n dil kler, partinin dııha yük ek 

ıeşki tmda, hukUmet maknmlarmd.a 
emm yctle tetkik olunuyor.Mc=e1<'sl 

e ihtiyacı çok olan ;yapıcı yoldaki 
r memlekette, hesnps!z te.:ıkltlcr ve 

lilekler en kolay işlerdendir, İyi ve 
m 1i ı eticeler elde etmek için tel: 
! s:ıhiplerinln mesullyct ve imldln 

dlcriyle hareket etmeleri l!izmı: 
r. Emin o1ab~i.rsinlz ki sa15hlyet ye 

dar sablpkrl, her mOltih112:ayı ve 
ı i ldymetlcndlrmck için d ikkatll
rl r. 

"Bu devlet, büyük fedakar~ 
lıklar üzeriıne 1aırulmU§tıır,, 

de klıfi gelmcdl Ct'phey~ erkcığlnl, 
ccph~ trıı;ımıya ve tarla sürmJye 
kadmlartnı g!indermlş olan f:ıkir e'\'e 
giriyor ve miltcvnzt nesi varsa onun 
da yüzde 1:.trlwıı elıyorduk. Hep be
raber selamete ve Cümhuriyete var
dık; büttln fed:ıkArlıklnr 6denmlş ol
clu. 

S ize dl1ndcn de ıntsat söyll~e tm. 
Blliyorsunuz k1 hilkılmet çiftçilerden 
1eni mahsulde yfizde ylrml beş:ıldı. 
Dolaırrkeo buı köyler gördüm. Va
tand.ışların ltenu·ıerine ye1m1yccek 
rnnhsullerlnl g6stcrcr<:!k yüzde yJnni 
beı;leri n:ıstl ~crcccldcr ni soruyorfo:r
dı. Den llklince devlcUn talebi yerine 
getlrfimcsini tavsiye ettim. "\7ııf-On
dnslnrtn ihtiyacı ve derdi halk hüku
metinin gözü 6nündcdlr. Yn~l!es!nl S
ra eden vııt:ındaş d3rlıkta ve çare lz
likte bırakılmnz ... dedim. İ~te teldl!
ler JJ6yle takip o1undu ve olumnnkt:ı-
d~ • 

Bütün memlekette de hiçbir tel!islı 
vedyete düşmeksizin herkesin rhtiya.. 
cı tcmln edilmektedir Görüyorsunuz 
ki, devleliıı selSmetl icabetUği valı:it 

bütün fedakarlıklar zaruridir. Bn -.a. 
%.iyeUer sır:ısma göre. şu veya bu böl 
geye cu veya bu meslek veya snnnt. 
sahibine tt'Veccüh edecektir. Bugün 
çiftçiye, yarın tüccara -veya esnafa 
fazla ltüUet :yüklenebnir. Vatanı!aş 
devlc'in taleplcrlıtl :iyi yürekle '9'e iyi 
niyetle k.ıreılama1ıdır. Bu ntımıfa her 
kes şimdiye k:ıdar crruıfyct ve hurur 
içinde l:a2annu,, yaı;arnıştır. Bnt:.dan 
sonra da daima da her1ı:eı Cümhtır!yet 
l:anunlarının h•nr.ı.ycsinde ve emniyet 
tcinde tnlışıp kazanacaktır. Her Ya• 

tıında;,ın devlete k:ıreı vazifc1erini iyi 
.. JyıcUc ciddi olarak ifaya r.alışmaları 

nr istemek evletin hal<ktdır. 

JJI illi Şef im izin l stanbul 
1ıallana seldmlan 

i\rkada~nr; 
Btıraya bir aeyatia: tec ıell10ram. 

Vs.tanc1a~1arı:rm her yert!e iyi haldt 
gördOm. um,ımt olarak geniş ve !eyiz 
U l tih•:ıl iı;:in çal ~ 1ar çok fun"t vc-

d t alı rz D n;ren!n _ r cıdlr. Yurek1er !ymania doludurlar, 
n n ı9 u c bu z ı e•e Z.h·~ıer &ükUrle Ii. mın!yd.'f. dllrıy'ı 

d l::Uwn ardtr. ?W'lll mfl· ... \ıil§Jı.clw.ni.BJccc1l.ikr5 ~ oluna ol 

Berlin, :!3 (E.P.) - Fllhrcr'in k~ 
rardhında yapılan Alman, İtalyan 
görilşmclerinin ba$1ıca rncvı.uunu aıı

lcerl me .. elcler ~?U etml11tir. l\Iuhte
lit hnrp ccphclerinıfold vatlyet ur.un 
uzacllya tetki'c: edilmiştir. Kont Cl&
no bu mfü:nkerclere daha ziyade Dtt
ı;enin ~hı!l mfünesslll o1~rak Jştira1t 
ctmi:ıtir. G~rfüımelerln cereyan t:ırrı 
ve alman knrnrlar siynst ve askeri 
te .. cbb[l.sijn millverln elinde olduğunu 
gfürtermlştır. Mfüver de\•letlcrl tara
findan görOlcn bGyOk strateji itinde, 
şıırktakl Rus taarruzu ile ıimat Afrl 
kn'ya 'fogili.r. - Amer-ıkan kttnlarmuı 
ihracı hadiseleri, nihai ruer ilzerlnde 
tes·rstz kalacaktır. 

tabi tutulması, veya nihayet bir nizaltısı tahrip edilmiştir. düşmanın takibine atılmışlar, 400 Iamrşlardır. 
daktilo hatası vukuu gibi haller- Bur.rat önlerinde den fazla esir ve bir zırhlı treni Kongre reisi Refik Ahmet s.,.. 
dir. Bunların dışında sebeplerle _ 8 yakmışlatdir. ven""ı ayağa kalkarak d-•...N-Ankara, 23 (Radyo Gazetesi) ıs..., ~·~ 
vergi miktannm çokluğundan inci İng!Ur. ordu!tı.nun ileri hareketi Düşmanın D0n ile Volga ara- ki: 
veya nisbetsizliğinden şikayet orta tempo ile de\•am etmektedir. sında ve Stalingrad'da yaptığı "Arkadaşlar, kongremiz en p
edero'k vakit kazanmağa ç:alı~ma- öncü ku \'vetlcrin Sirte'nln 80 kilo- boş taarruzlar sırasında Sovyet refli gününü yaşıyor. Ho.zurlıııı 
nın fayda,sı yoktur. Çünkü vergi- n1ctre batısında Buerat'a ulaştıkları kuvvetleri yüksek kayıplara uğ- ile bizi taltif eden Milll Şefimiz 
yi tat"hedcn komisyon vazifcsinl hnbcr veriliyor ki, burası Trablusa ramışlardır. Cürnhurrc-isimlz Büyük lnönünO. 

300 kilometre mesafededir. 
yaparak dağılmış, ve artık her Tzuıus'ta dcrriye f aali//Cli Orta Don ke:siminde şiddetli yüksek heyetiniz namına tazim 
türlü salahiyetini kaybetmiştir. çarpşmalar devam etmektedir. ile selamhyarak mesaiye devam 
Vergiler üzerinde ne komisyonun Londra, 23 (A.A.) - Tunus muha- Voronej civarında Alınan kuv-

1 
ediyonrm." 

Fransa üe i~birliği 
Ankara, 23 (Radyo Gnzcte5!) 

rebcsl sahıısmda bnfltcn :Cnallyet dev-
ne de başka bir mnkamm oyna- rl:re 'hnrckeUerlne inhisar €: lmel:tedlr. vetleri buı tutan nehri geçerek Kongre Hb'bt Atıf Od!l1 di!ek .._ 
mak hakkı yoktur. Müttefik umumt kararglhtntn söıcn- düşman mevzilerine girmişler ve cümenln yarısı o'lı:unm121 otan rapol"D-o 

Clııno fie L:ıval mcmlcketlerloe don
milşlerdlr. r.aval dC'!Ileçte bulunarak 
görilşmcle:Jn Vlchy lle mihver dev
letleri arasında Jsbtrliğlne bn~langıc 
te~ldl etuğ:!nt s\'5ylemi:ıl.ir. 

Tarhcdllen vergi mut1aka öde- rll, iki tarat kollarının Mcczelbab'm birçok beton korunaklan takip nu okumafa dcTam etmi~tir. Mlllt Şef. 
nC(:ektir. Her '\·atandaşın bunu :?4 kilometre şim:ıl doğusunda Ta- etmişlerdir. Buralardaki garini- dilekler hakkındaki. rapona dillat TC 

aklına koymasını, ve borcunu ö-- burba yolu üzerinde ve Matcur'ün zonlar imha edilmiş veya esir a- ı:ı!ika ile dinle~ler TC ko:ııcre hul
deme imkanlanru aramasıni tav- Hl kilometre cenup batısı:t:.da ara sı- lınmıstır. Dücman karşılık taar- n:ı iltifatlarda bıılanımı~tardn'. 

ra temasa geldiklerini bildirmiştir. .. :s ı · dil k ttmenl 
siye ederiz.. Amirsllıl:fn tcbllgine göre, İngiliz de ruzlari kırılmştır. Cümhurrei~ mı.ı, e ene ta. * Frnnslz hııdadu, 23 (A,A.) - Şark * .. cephesine ~decek Alman i§gal kuv

vetlerinin yerini tutmak ilzere Fran
sız ordusunun Polon~ya. ıönderllrne
si Bitlere va:ıdedilmigtir, f: ) Hükfunet hüsnüniyetle ver

gi:Jini ödemek istiyen va
tandaşlar için bazı kolaylıklar da 
tanımıştır. Bu cümleden olanı!k 

sun, oolan nrnlmu bfr !rade ile kar bankalardaki kredi mtıameleleri-

nlzalUlart Tunus bolgeslnde ve Sat- Cephenin cenup ve şimal kesim porunun otmnmaıımdan ıoma 1rllnftye 
denya açiklnnnda 4 mihver gemisini lerınde hücum kıt'alarile dev.ti- gele~k ıüreıtll all:tşlarla btltlmım 
torpillemiş1erdir, · • • d ah.nlt btr h1t.ıbo ırat etmi§lerdir. Metnh:ıl u 

General Glraud, AtrDtaaa 300.00'0 yeler arasın a m 1 çarpış- nca. blldird!ğimiı: bıı mıtvlı:\ 25 daJdb 
kişiyi ırllAh altına almak için hazır- malar 01°!uştur. kadar ıilrmilıtür. 
Uk yaptyor. İcap eden ~ ve mü- Esır sayıaı 20.200 Mim Şef, bunu mt!ted!p, 1:ıımgrf 
himmat Amerika.dan yola çıknn1mış Moskoft, n (A.A.) - SOTYet is- batanna iltifatta bulımmnılu n Hal 
\'C bir kısmı şimdiden gelmiştir. tihbarat bürosunun l:ıasud tebliiine kevinin önünü dolduran haibrı bcyo

Eılamaia hazmlırlar. ni çözmüştür. Mükellefler banka 
M. Roosevelt Nutuk 

Söyliyecek 
Son sliıılerlm!:dn ea l>tı:ırtık acı21t, kredilerinden istifade ederek 

yeni :r:elule fe19.kC'tlerictr. Enincan borclarrun bir krsmınI karşılaya
sarsmtısındau ı:atca sarar &örıniil o. bili;ler. Ayni zamanda tapuda 
lan Ntlc!ar 'Ye Erbaa'da, .,.e!tl darbele Vas!ngton, 23 (A.A.) - Ctımhur 
re uğradtk. UükO.met bütün nsıtala. durdtnıılan fent{t mu8melelerl™' reısı Roosevelt %4 hkk~mmaa Tt1rk.f
n ne felaket yerinı:!edir. Vatanda:sJae de dünden itı'baren izin verilmiş- ye ,.az sııatiyle 23 te nocl rnünnse
rımızm acılarım paylaşmaia ç:ılı~ıyo tir. Elinde mülkü olanlar, blm- be iyle Amerikan milletine radyo ile 

1 'k b 
, _ blr mc4 aj nesrcdccektlr, 

ruz. Memleket yıkılan yırralan sürat ı tarclan bazı arını satara orç.ı.a- _ , 
le ayağa knl~~:ık :fr;in herşeyi yapa- rmı ödemeğe muktedir clabilir- rini gösterebilir ve borçlanm on 
c:ıktır. Bu soı:te~imle ~-erln teessürle. Ier. Yine kolaylık olarak elinde beş gün içinde birkaç taksitte 
rhn~ söylerk~ ııırln asıl dııy.:ularmızı malı bulunanlara, bankalar mal tamamlayabilirler. 
daAıf~de ~~ış 1oıuyorum. üzerinden avans verebilecekler- Sözün kısası, Cümhuriyet Hü-
Ko:;e-:ı ~ :şti=~clt benim için clir. Bu suretle birçok tüccar, bü- kUmeti hiçbir um.an karanndan 
bahtiyarlı; ol~u. Gördüm ki burada yük kar ümidile kapattı!klan mal dönmemiş, Büyü!k Millet Mecli· 
ıncmlekct mcselelesi salAhi;etıe ve larınI karşılık göstererek, banka- sinin ç.ıkat>dığı kannnlann hiç 
ıı.çtk yüt('k1e komışulnyordı:ı. Vatanı - lardan bir miktar para bulabile- biri geri alınmamıştır. Her ka· 
mrf' hür ntandaşlann diyarı olarak ceklerdir. nun ve her karar gibi lbu vergi 
blaeaktır. Fedaklr bir cemiyetin in- Mükellefler kendilerine tarhe- kanunu da aynen tatbik edilecek. 
s.ıınt ve mec!ent vasıflar!.. gQzel lsta:ı- dilen vergiyi on be~ gün içinde tir. Türk vatandaşına düşen va· 
ıı:.ııııınuzun mezlyeıtlı ~l<l!rle5r.1 Sklze Mı-n maliye tahsil pbelerine yatırma- zile, bu memleketin kendisinden 
liımlarmn "'" sn·g crımı s '1 er en b _ b··...:J ,_ F k t · ti · ~-d·-· b • 
tü ı b ıl h ·ı . d 2a mec T,l..l"url.f!T. a a ıs ven- ısııt: ıgı orcu seve seve vcnncsı· o stan u ıt em,.."'Cn er1mc e sev. ~ . . • . . . 
,,·ı ı · .. ~ .. .....Janmı h:ldirm k ~sı. lt?r elıne para geçbkçe bunu roal <lir. Hılelı yollara sapanlar bu de. 
.. er mı "'"ıtE•Y•· • c • f h~- • · -·ı 
yorum. s zden Ankarnya ıc15.mlat" ve ı:sandıi;ma götürerek h~s brna ya- a UJ<iUmefJn sert yumrugı c 

i1Ll;ı.Walıır....ı~r~ctfün.. •tn:ıxı.ik ... ııw:~ilıı. qe.Jlü ~ü,ııi~ ct~-J ~ı' a~cMlwdı:r. 

ıörc, 22 llkklnunda yeniden 6700 cılr canlı tezahürleri arasında otomob!lle 
almmııhr. 16 ilkkinandanberl atman rlne binerek Dolmabahçe ııaraYlDa ctt. 
esirlerin aayıu 20.200 11 bulrı:ıuttur. mtşlerdlr. 
Ayni devre fçinde kıtalanrıns 108 Cümhurrets!mlı, 1ö!la bir iatiraıtatl 
tankı 1637 muhtelif ~apta batarya, nıUteakip moU5rle Hnydarpaşaya geç. 
2369 mitralyöz, 6735 otomobil, 5500 miıs ve gad 17,22 de hu~tıs! trenleri 
beygir, 88 mühimmat, an~ ve rahlre ile Ankaray!\ hareket buyurmtışlıırdır. 
deposu z:ıptetmişterd!r. Miili Şef, Haydarpaıa i~asyomınlh 

Alman kıtalannın ric'ati Vatı ve Belcd!,.e reisi, örfi idare ve 
tırtanlnıl Komut:ınlım. parti rcjsi. a._ 

"devam edı·gor keri erk1n, ,ehrhnizde bulunan mebus 
Moıkon 23 (A.A.) - Kmlordıı !ar Ye emniyet müdürü ile blabatık 

Rostof firmne yürümiye devam et. bir halk kütlesi tarafından ufu:la.n. 
me'ktedir. Almanlar &'enlı bir cephe mTS ve !;İoı!e le :ıllı:ıc;lnnmı<;fardır. 
Uzerlnde cenup batı iatlkametinde c;e 
kiliyorlar. Son SOYYet tcblliinde ıe. 
ri alındığı bildirilen Kamenıki ~ehri 
Millerovo•ntm timal batısmda takri. 
ben 15: kilometre mesafede Popov1ı:a 
çevresindedir. 

Buıtiıı harp cepbesin4eıı ce1en b!r 
mesaJda, dil~manm c;ctln bir takibe 
tutulduğu, büy!ilr: tank kollarının <:e. 
r.up b tt istikametinde iltrlem!ye de. 
vam etti i bildiriliyor. Don \"' Dondı: 
ırasında.ki ~eni~ topraklı.ı.rıµ bir_ kııımı 

şimdiden Rtıslarm eline geçmiştir. 

Londranın r;erdiği haber 
Londra, 23 (Radyo 19.45) - Orta 

Donda ba~lıca tki mnhim Rus koltS 
Milerovo'ya doğru ilerlemckted!r. B'r 
Rus kolunun ıimdi buraım1 reçıniıı 
olması muhtemeldir. Sovyetterin aldık 
!arım b'Id rdiklcri Kamcnst şehri M -
~ -ot>onun (.imallndcdlt'.nu--nd. n de! ... 
miryo'ıınu nsan Jfos kuvvetleri Ul!ra}I 
tıaya cirm:~lir 
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~~!;ONE :·i/~'K: Harp Karşısında 
.... : ..... ,_.! ~ ... :.'! ... : Mısırlıların Ve Mısır 
.:~©!J~I n••kA t• • V • t• 

Afrika y~~~=~N u ume ının azıye ı 
5oa ~ sere: a .tnc1 cııntunwı 

&ıcıı kuYvetlerl Slrte'yi arka
la.rmda bınıka alt Elageyln'mn !:SO 
kilometre &arbltıe kadar uzn~lar, 
bu sureUe Elageyl.l ile Trabltısı;arp 
ıtıı111ndııld tôUin :ranstnı katctmtıler
dir, Bu ke.:rtı:rct Rom.mel oroulıırmı 
b r çok tclıl.Dtelcre maruz bırnkml!k
tadır, Filhakika 8 inci ordu, bga1 et
t l bCtUn hava ml'yd nlnrınt d rhııl 

t mir edere kull nm17a baS'l dt ve 
hava yolu De ben:ı:iıı ve ditcr lev:ı
:unı aldıtı içlıı, mihver kUV\"Eltlrrinln 
ugQn dlerlndc bulunan tek fa~e ve 

lcv-.ıztm llmanı olan Trablm rbe 
n:n~ hava tacrrudartm gittikçe şld
':lctlendırmcldcdlr. Bu suretle Rom
mcr·n hu Uman vasıt i: le harp lc
vaz.mu abn ço ı; ç'e ektedir. 
Afrlkı:ı' a takv:lvelcrin geldi l ccnubt 
ttal,ya lltn nl rıntn da dcW"amh b'r 
ırdte bomb rdtm:ın ed lmckrl Af

r kndald mihVtt lru •\-e'krlnln takvi
Te elmllk hu&tJs-.ı.ndakl gOçlnklcrlni 
.rJ;yııdcll':;tirlyor, 

BQtQn enareler l\ommel'Sn Mlsu
rata'da ve 'l'rabl arpte 8 inci o•du
nuıı flcrIC'Yi:ı nl &:ecl tlnncyl fatı1ldaJ'. 
eden mQd!rl a harpleri vcrd kten son 
ra kuvvetlerini Tunu ta toplamak nl
yetinde olduğunu gôstennektcdlr. Bu 
lnıvveUer Tunuaft deniz ve kara yol-
1 n ile gönd rllcb lir, F knt mntte
f ık bava ve denLı kuvvetleri bu na
k ı i:ılnl gQçlest!rmclt içln butGn ı: Y
ret.lcrinl ıJarl tme' t dirlcr, Sel zlnci 
ordunun Tr blusgarbe dolnı ilelcy~i 
Maltaya avcı tayyarelcrinln hlmayc
Sinde kafileler g6ndcrmql mfunlı.."'Üil 
kıl~ ve bu keyfiyet Malta adasmı 
bır taarruz 03Sil haline ıetlrmfttlr. 
Stu, Gnbcs Su.s llmanlar1 müttefik 
1 uvvctlcr t.'lr.l!ınd n f:ıgal edildiğı 
takdirde Trablu:ıgarptekl mihver kuv 
vctıerlnln kara yolu ne Tunusa geç• 
rnelcrl 1mkAn.stz bir hale ıclcc:cktir. 
Bunun içindir Jd mQttc!fk kuvvetı
r n yakında bu 1sUkamettc büyük bir 
1 nrrııra geçmelcrl bcltlcnebllir. Bu 
b(jtgede S<>n ı;ünlcrde Fransız kuvvet
i rl bazı tnahnlll muvaftnk17CUer ka
z nmışlnr; Kcruaıı şehrlnlıı 70 kilo
metre fi-U'b!.ndeki bir mevkU !ıgal 
ctm1şlerdlr, :MGtteftk Jtaynnkların!n 
\'crdil!i malOmata göre 1 inci İng Uz; 
ordusu hazırllklanm tamamlam1$tır. 
Tunusta merkez cephesi 1 inci İngi
rz ordusu, sal cenahı Fransız kuv
\'ctlerl, sol ~ da Amerikan kuv
\ eUcrl tara!mdan !şıal ed.llmck:tcdir. 

Yeni Bir Tayin 
Şimall Afrlkadalrl müttefik umwni 

karar,ruımuı bir tebliğine ıöre: Ge
tıcrnl Elsenhower ennJyet sebepleri 
dolııyt&Jyle Ccbelltank umum! ku
ınandanı tayin edilmtştlr, İki asırdan 
berJ ilk defa olarak ;rabanCl bir ge
ncralln bu vazifeye gcUrildl~l tcbU.i!· 
de tcbarllz ctUrllmelctcdir, 

Kahirenin Yolcularda ve Gündüz Ayrı Ayn Bıraktığı 
intiba • En Ziyade Göze Batan Manzara • Hôk~m Olan 
Lisan • lktısadi Aayatın Dünkü ve Bugünkü Safhaları 

Gazcfocilcr İngiltere ve Amcri!ka seyalıatlcrine başlnrlıırken tayyare ile Kahire tayyare meydanına 
ındiktc.n ~oıua scfirimizle birlıkte 

yoıcnlufu:nuzda ilk ufraf ımı:r: 

Kah're oldu. Ö.,lcd:.n SO?" • .rl r- y AZAN : -·~ 
Adanadıın bindi miz İ:ıgirz tayyar~ 1 
sl biri &k1am i.i:r:en Kalurc tayyare ~ M Z k • $ f 1 
meydanınn inilirdi. ! • e erıya er e 

Kahlreye ilk defo gel :rordllm. Q. ! • 
telde yıka:ııp glyinlndye kadar ak. 
ıam olmuştu. Otelde çay::nız;ı içer iç. 
mez ıdarethaneye ı;ittik. Sefaretha 
ııenin Nil kenarmdaki gü:r:el tarcçastn 
dıın Kahireyj ıseyrettik. Ak1am ye
meğ"ni de liehrin dı•mda chrıurJar 

civarında bir otelin bahçesinde ye 
dik. Bana her şey o kndar güzel, o 
kadar aihlrli görGnu7orda kl, o nM 

kadar bu cü:r:el Mısır şehrini ziyaret 
mncml~ olmar.ıa üzüldum. Palmiye
lerle süslü asfalt caddeler, gü7eJ: mo 
dem b"nal r, hele otelin bahç~sindcn 
seyretUii.ıniz sırtını mehtaba dua 
m~ ehramlar, Nilln iki sahili. hUlasa 
her şey bana bir riiya Clbl gilıcl cö
ründil. Kahire akşarnm alaca karan 
lıft fçlndc bende s·yah b r tlllc bü
rünmüş bir Mmr ı;üul! ntibaını 

bıraktı. 

Fakat donuşte K,hlreye öfledrn 
evvel ind lı: Eehri, h yatı ve tr.tanları 
!'ilnciüz görü ile gömüye fmkln bul 

5ehirde lnıfüı:ce ve Fr.ıı.rrca ra 
,.. r\!telcr ne~rolunur. Şehir Anc. 

lo &kso:ı iu;al! altındı olmanna TBl 
men, Fr nsızea Jılll hlklm b[r t'san 
halinde kullanılmaktadır. İtalyanla • 
nn evvekc barada hayli faaliyette ol 
dukları görünüyor. Halli harbin ilk 
ıenelerinôe şehir ortasmda ııizli, fa 
kat büriik bir nıd,.,, emis70n mer,ke 
ri işlettikleri btıctfrili1'0f'. Maamaf:h 
btıgün el altnıdnn Atrnan ve İt!.lya:ı 
propngandasınm devam dtitine ,tıp. 
h .. :'f'Oktllr. 

Kabfte k0%mopolit bir ıehir man 
rar,.sı arzediyor. Sokaklarında her 
tip insana rastıeliniyor. Mafazalarıo 
ii:ccrlndc her dilden rekUmlar r,öril-
rıüvor. Arape.a'llm yanına mutlııkil ya 
Jranstzca, Ya ingllb:ce i be olunuyor 
Bu ol'!ktmdan Kahire Cümhnrfyettcn 
evvelki f1;tanbuhı anclırıyor. 

dıım. Meğer ne p:s, ne :r:evksiz, ne Fakat orada d.t yerUler araımda 
iptfclai blr şark 6chrl imiş. Sok-l:ları mcmlı-keUn can damıırlarmı ellı-rine 
pisllJdcn reç.!lmcz bir h ldc. İnsan- alan tafcyli yabanc:rlara lcar•J aksülll 
lan sokaklannclan c:'laha p!s, daha rıı meller başlamıı, bulunuyor. Sen-eler-
kir vı: daha r;avalh. ce m!ic:adeleden sonra Mmr 1937 de 

Fakat Kııh;rcde en ziyade göze ba · kapitülaııyonlan Jı::alclırmafa muvar. 
un manzara, asker bolluğu idi. Ka.. falı olmu~tuT. Ş!mc!i de yabaneıları 

h!re, bu bakımdan, bir .Mısır şehri bqı iktı93di sahada aiır tahditler n 
olmaktan .ziyade, 1stlla görmüş bir kayrllar k07Dl•la çatqryor. Hatt.4 

ecnebi dii,şmanhfı secl1iyor. Yalnrz 
Yaln:z iktidar me\'kiinoo bulanan 

hlikQmetler bu duyguyu açrğa vuramı 
'fOT, daha ziyade yab.,neı devletlerle 
işbirliği yapmayı tel"Cih eder görü.. 
nUyorlar. 

Harp Mısıruı iktısadi bn;-atını da 
altü.t ei.mif tir. Harp yu%ündcn buf
day sıkın ısınn dü~mil , mU~ttrl bu
lam~dıfı için pamuk istihsal'ni azalta 
rak. pamuk tarlalannı b~day ve Mı 

çevlrmiye mecbur o -
mu1tur. İthalat ve ihracnt aıalmıştrr. 
CCıı kmm" tı:ırelrctUerl darmuıı ur. 

Maamafih Mısırda 1ttte etiçlliğu 

yok gibi görfinüyor. !ngU!.z ve Ame. 
rikalılar ordunun yiyecef1n1 ve Içe
c.eğini kendileri getiriyorlar. Mısıra 
Ja mıihtaç olduğu erzakr veriyorlar. 
Ha'ti binılermı b!le lngilrerc ve A· 
merikadan konsenre kutular içinde 
ı:etlrtlyorlar. Bu 'bakımdan 1nı:iliz 
•e Amerikaltlar Mııırlılara y\lk ol
ma:ror. bilüls :rardım ediyorlnr. Mı 
sırdı t":lmıek. son zamanlarda kalite!: 

Yeni Rus Taarruzunun 

Stra+eiik Ehemmiyeti, 
Muhtemel Neticeleri 

Evvelki Taarruzları Bugünkü Esas 

Taarruzu Gizlemek için Yapılan Tc11i 

Taarruz Diye Kabul Etmek LaZlmdır 
Qrta Don havıli-

ainde bir haf. 
ta evvel ba,şhyan 
Rus taarruzu devam 
tc:'ll:vor. Her ild tara
fm resmi teblifleri 

r-YAZAN:-, i NECATI YAŞMUTI 
ı:.cplıedeki yeni bilyük 
Rus taarruzunu dı.ır 
damı.ık i'1n Alman
lar lnıVTet tahtidlne 
vakit ve imkln bnla.. 
bilecekler mfdlr? 

ıınıharebclcdn ııiddcti hakkında blr 
fil:tr -. eriyorsa da 'bu muharebelere 
iıUrolc eden knvvcUcrın son tntttıklıırı 
hatlar ve \•aziycUeri hakkında açık b"r 
malılmat yoktur. Fakat Alm"n tebl.f 
lc:rınin ifade tarzmda.n da Rus taarru 
Zllllun :ık b~ııt&dığ'ı ~iddette devam 
ett!fini ve Almanlan çok çetin mlida 
fu mul1arebeleriyle Rus taarruzunun 
şiddetini Jnramıyarak birçok yerlerde 
kar:tlık taarrıu:larda da bulunmak 
mecbııriveUnde i.:aldıldıırı anlaııılıyor 

Londra kaynakları, Rus taarruz kol 
larmm ilk taarruz günündenberi :rUz 
altmış kilometre ilerll:rerek Mıllcrova 
ya yaklaftıklanru bildirdiler. Pakat 
bıı haberler hcnıiz resmi Rus tebl!~I 

ile teyit edilmcmllitir. Biz de ha haber 
lerl e5ascn biraz miıbalag;ılı addcdiyo 
nız Çünl:il çok mlihim bir fiaıendiCe 
kavtaiı olan bu 7Cr Roıtofun ancak 
1~ c:W kilometre timdlndedir. Yani, 
bu seferki Rus taanuzıınun nas he
defi olması lhımgele:ı Rostora tadar 
olan mes:ı!cnin tam J'&l'ISJ aıılmıı do. 
mcktir iri, bu hal Almanlar içln çok 
tehlikeli bir vaziyet ihdıs edu. 

Sovyet ordulan, rerl kalan yUı: 

ellJ kilometreyi ae a~k!an takdirde 
Alman ordusunun Kafkas:raya doğru 
urkmı!i s:ığ kolu tam omuzundan kop 
tr.Uıi olur. Onun için Alman bn,komu
tanhğı, Rus tnarrnzıınurı daha fazla 
inWşaf etmemesi için elinden gelen 
her §eyi yapacaktır. Bu takdirde Hk 
}'apılması llzrmgelm hareket de Voro 
nej!n cenubundan, Rus taarnız kolla
rınm sağ gerisine doğnı şiddetli bir 
karşılık se~kiilceyşi taarruzuna giriş 

mektir. 

** Görü!B7or kJ, Ruı cepbeıinin mub 
telif kısımlarmda, Rııslann b1r 

ı:ydınbcrl glrlımlı oldn'lclan taarnıı:. 

!ar, cel!ıl gllzel •• eıaılı bfr pllnı 
dayanm17an taarruzlar dellllerli. Bu 
taanıızlar tok mtike:nmel bir pllnla 
binb:rfne ckloml, olarak tertip ve 
ihzar edllmi: •e her kısımda llı~c.. 
1en üstön kuvvet ve malzeme tabılt 
<'dilerek pli.nırı tatbikine geçllmiftir 

'Ruıılann bir taraftan bu taarnn plln 
larmı ihtar •• ona göre muasıram 

lroTvctJerJ b!rlblrlnden tok aza'k mm. 

takalıırda t:ıh~it ederlerken dlfer taraf 
tan da çetin Stalincratta çok ,etin bir 
tiıdafaa ile niraştıkları nazarı dikka 

te almmsa Rus ordu!11Jlıuı hasmım yen 
mck için ı3sterdilt yükse\ enerji ko
ı~yca takdir edilir. 

Şu halde, ndnt bagilnkU inkiıafı 
na Da.Zara., sc:rek Stallnzrat cerelı: 

Rjcv taarnız:laruıa esas taanıular na. 
mın.r!ylc değil, ancak orta Donda ya 
pflP.cak ~ turnmı sizlemek ve bu
nun tam muvaffalcJyetinJ emnl::rete at 
mak için yapılmıı tali taarnı:ılar na. 
r.ariyle bakmak daha doğru olur, 

Acaba bu tall taarnızlardaıı mabat 
ltbıl oltm11 'Ve Alman ba1komlltanl~ı 
tnmamiyle yanlış 7ollara aevkedi1erek 
hugiln inki~af eden ~as taarnızıın tam 
muvaffakı7etin' temlıı edilmiı mldir1 

Bu sualin cevabı henüz mcthaldilr. 
Fakat fUDU aöyllyebilirlz kil eier Al
nwı baP:oımrtanbft, Rus HU plinmı 

va\tinde kavrıyamamıı ise " !bundan 
sonra da llzuncelen seri tecJbirleri al 
ma.lc 1mktnnn bulamazsa, ecmrp Al • 
n:ım orduları fç!ıı fe1'1cet atır olacak 

Alman tebliğlerinde bildirilen kar tır. 

:;ılık taarruzl:ır, Rus taarruzunun atd-ı 
detin1 kırmak için bu taarruz kolla _ Alman tebliiinde bir ifade dikkati 
rmtn uçl:ınna yııprfan mevzii taarruz ıuizi çekti Ru.s orduları hwıılmıya • 
tardır. Almanların, ba büyllk Rus cak derecede çok tank ve .sengin mal 
:, arruıur.a karşı sevkulceyşi kareılık ıcme ile hücum edi:rortarmıı. Bu ha. 
b!r tnarroza ııriıtilderi hakkında he ber bizde hlçhir hayret a7andrrmadJ. 
-ıüz bir haber yoktur. Asıl mesele. Al Geçen sene:. Rus ordalanrutt vazly~tl 
m;ınların bu cephede böyle büyilk bir mütalca edihrken, Alman tebllilc:nn 
karııılı.k tsarruıa glriıı .. cck kuvvetleri de~ rakam14ra dayanarak ve Raslann 
mevcut mudur? ellerinde kalan sanayi ve mahı!ut yol 

lardon yapılan müttefilı: yardımını de 
gozönünde tutmak ınıreU7le artık Ras 
o:dulannda.ıı delil bir taarnu, ciddi 
bir müdafaa. hlle beklemek dofru oı.. 
madıtı hükmü kat'isinl ortaya atan 
riibclı: istatistik mlitehaımalanımz aca 
ba bu Atman teblifint elı:ıırlarke.n ha7 

Ras1arm, bundan e.nl gerek Sta
":ncrat etrafmda gerek Rjcv'de &"f.. 
ri<otikleri büyük taarTUzları kar:ıılıunak 
l!.ı:ere Alman ba~komutanlıftnm Voro 

ej ttphesindeki fazla kuvvetleri ııL 

male Te cenup doğaya kaydırmış ol
ması çok muhtemeldir. Ba takdirde ba ret etmişler mldir? • 

Varlık Vergisi 

Münasebetlle 
Yazan: ULUNAY 

Garetelmn dllnkü neırint:, dedı 
kodu, tefsir, te'vil, mUlibua: 

muhakeme gibi birçok "laf..ü-a:üzi.f,, 
cerc:ranlannı l:l>kündcn kesti 

Varlık nrstal ile mükellef olaatar 
pualan •eret:ckler Te Termclldlr1er 
de ... 

Ben kendi hesabıma listoede, lshn1ef! 
nin nııında mll:ron, yWı bin gibi ko
caman rakamlar bulur.an ntandaılan. 
mı cördükçe ıölsilm iftiharla b'ban. 
7or, Meler bizde ne kadar sensin nr 
mııl "Herkesi nasıt bUinlnP Ken • 
din ılbi,. derler. Ben ziitürt oldalmn 
için herkesi de benim gibi sanırdım. 

Meler blrçoklan KrezUı gibi 'ri!cut
larını altm nraklara bllrllndilrltrler· 
miı. 

na:rle o!mıca :lmdJ kesenhı ilJflll\ 
açmak lhrm. 

Zaten bu sevatm sencinlilı:leri, Is.,: 
'"ııflan, safahırtleri, lünnuu cahm1a 
rı ıöznmıun, l'Önlümtirü Te çenemld. 
'-'Orm11tta. Neler iıitirdikt 

- Haberin nr mı? Pilin dlln ~cc 
sekıcn bin lira vermi1-

- Ha:11rlı bir ite mU 
- Ne ıu:etl JO\lptc Ofbedk,. te ~ 

betmlş. 

tıkambil lı:tfıtla.nıun biçlmll bir ta.. 
sadüfliııe böyle .ıek dolan ı-ra ...e.. 
rec:ek kadar varlıklı bir ıdam varlık 
verrlsinden elbette kaçmm•malı: ı .. 
kat öyle olmuyor: Pokerde dart kın 
bır arada görfince "'var:ım yofmu., c!i .. 
ye bütün elindekini avucundülnt ma 
sanm üstüne bırakıyor da mnıı. içti.o 
mai, ilrtmdJ b1r borcunkarpmc!& bı 
c:amalc yolu dGlfinlUÜ)"Of'. 

Ticaret ö7le carip bir dolapmq ~ 
mcaell on mll,yon lira aeruıQa1 ola.. 
nm ha diJinee ,.;ı. bin lira.a cmnu. 
mııı. O serm&7e bircolı: iılere baf laıut 
mıı. Fakat her gece bezik masuuım 
b21mda banlcnot ktimelerl lstınenln .. 
ce sermaye nedense batlandılı ,.eracn 
eabııcak c5zülüveri7or. 

Efer h clntetbı bıı mOlet!ıı b8:r1• 
bir tedbire ihtlyan olmasa:rch varldi 
verılsi kaınımınu cıkarmaıc!ı. Xann • 
nun milteU temsil eden meellsteD reJ 
blrllii n btitünlllf n ile çıkmuı ona 41 
ha kuvvetli ..oe daha ş{iml1llü bir mlua 
veri70I'. Bu itfbarla bmıu artık te'Wa 
tefsir c6ttirece.1ı: yeri blmamttır. 

Bizde babac!an b1ma servet :10k • 
tıır. Nedense ekseriya baba bnmr1 
oftıl yer. B1l itibarla bt!yftk senetle
rin ancak bir nesı1llk hayatı olu:ror. 
O halde bııPn mültellefler tlsteahıd• 
[simleri olcıuıaD sayılı &cııDnler ba mn 
vonlada ölç(llen varlıklarmı ba mem. 
lcketin aueslnde yaptılar. Ticamlc 
servet ~prnak hazan tesadüf fakat el 
seri~ bir bbiJlyct meselesidir. Onla.ı 
da btl istlcladm mevcut oldutıma cBrt 
ben onlarm yerinde olsam hnt!int, 
,.UZ b!n lira bırakır mllyonlann hep 
sini memlekete nrlrim, 

IU\tlm scrvetl bin llrac!ım niaret o 
lan bir adam kendine ,.n.z ttra a1ı1ı:o 
Y"Clfl aoımz yüz llr:ısmı veremez. c;&n~ 
vüz lirn ile !$ yapılmaz, o para aııea) 
yenilir. Fakat ytlz bin llra, ilini biler 
bir adam için epeyce bir ııerma.,edlr 

O hııli!e 'Verin dendnert Verlrı .. 

Sal.azar - .Tordan& mntlbtından 
sonra 7aptlan bu ~ İspaıı:rol Fa
lan,Jıstlerinln mntt.c!lklcr alcyhlııde 
:raptıklan nQmayJşlere btr cevap t~
kll etmekte ve mtlttefiklerl her tQrlil 
ihtbnııll göz linllnde tutarak icap C9 

den askeri tedbirleri aldtltlarmı g5s
tcmıckted!r. Cebelitank'a son gün
lerde çok mfkdarda m0ttclı1t kuvvet
lerinin gcldiğl bnkkındııld hııbcr de 
bu görllıtı teyit etmelctedir, 

Roma radyosu !ki ıtın ene!, ts
ı>aeya dahill harbine i:tinık eden 
Cümhurlyc!çllerdcn ıimali Afrika ha
plshanelcrlnde o!ıınlarm ıscrbcst bı
rakümaın>dan '\'e CQmhırrJyetçi bll
kOmetio başvekIU Negrln'in Elsenho
"er'ln yanında bulunmastndan tik!ı· 
Yet ediyordu, 

~ir manzarası arzedlyor. Tayyare ~ençler •e miinenerler anısmda bir 
meydnnlan nbanc:ılarm ellnde. Tay 
yareleri İngiliz veya Amcr1kalı1ar iş ,-

sinden bir miktar kaybetmJ, olm;u;ı 
na reftnC"ıl, bol ve vesikaya tiıbi de. 
iil. Çar~ ve pazarda dllkkanlar her 
nevi e~ya dolu. Ffatlar bizdekine nis 
betle çok aeuı, fakat lnciltere, Arne 
dkdaki fiyatlara nhbetle ~ok rıahı.. 
1ı Mısırda harp mahrumiyeti duynt. 
:ı:nuyor. Hatta İngi!teredc oldugu k -
dar vesika asullerine \'e kayıtlara bi 
le tesad(lf edllmiyor. Bunu da, Mı. 
sırı ~ıalleri altında bulunduran 1n
ci1iz ve Amet!kalıların yardım.na at 
Eetmek doiru olar. ,__ ' 

V EFAT 

Bunu bahia w n:uu eden ümdn. 
radyosu Negrin':l.n Londrada bulun
dutwıu. ııarpten eoııra Avrupanm ~ 
nidcn kunllu:ıuna alt plAnlar hazır
la:ran Jtozn1s:r0mm mesaisine 1ştirak 
ettiğ!nl ve getenlerde bir konferans 
verdlğinl .a:rtemek nreu,.ıe İngiltere 
hük1lnıetlnln İ.span:rol Cilmhurlyetçi
lerine g~sterd!Ci Jtlban filn etmekten 
~emiltir. 
İspanya, mukadderatmı mnıver za

f<?rlne baflamıl ,c6r0.n11yor. Jf*at 
tnllıver hesabbıa harbe &irdill tak
dirde, İspanyol Fan :De Cebelltank 
clvnnndnkl b0t1l:n stratejik mevkile
rin mQttefı1t kuvvetleri tarafından 
derhal 1 g l edileceğini, İspanyol ,e-
hirlerlnin mntt file bava kuvveUerl
nin alruıltırma hedef teşkil edeceğin1 
de bek ltla bilir, 
~ bunun fclndlr lı:1 İspanya. hl

Uı tcrcdd!lt anlan ıeçimı6te. mütte
fikler ise vaztyeUn icap ett!rdl!l as
a:cri ve slyast tedbirleri almaktad1r
lar. 

Kadıköy Bqkomil!leri Oldü 
l!Ca4tk&7 beılıom'""' eaımı. ..... ık' ·ırı

•azı(e bafmb bl Mr fetl8tık ıre~lnnlı -
derhal l<atdırıldıfı Ra)"l!ırt>ell aQmaııe bH· 
taı.a'lesl11de lhtlmımlA J'•pıla11 leli mQd.vatl 
ratmca lttırtulıımryar•lt aaat 21 de &lmllotOr. 

Ceıı.ueal dllıı t!irerıle tıaouhaıı.eden ltal4ın· 
laralr 1Can.caahm•t uhltllfin• «l!ırı111r:ıGcttır. 

iŞLERi 1 

~2:I:;~7ı:~:?::l~'.;~,;~:ı .,,~·-~~ .. Mt'4T~:r,fr~,,r,~Mı•;11ı•a·· '!lf R 
bfttiln 1"01 bonınea kilometrelerce u- -
zayrp C:der. Kahvcle;. oteller: !Okak Ç 1 Ç E K H A S J A L 1 G 1 
Jar tngıllz ve Amcnltnn askeri Oe 
dolu. Bir çt\T itmek üzere otel:n ta 
nc;asmK otarduk. Etraf baetmı baaa 
tncll!:ı: .zabitleri Te ilnifonna1ı fngfüz 
kaclınlan ile dolll ld". Dömlıste tndiP.i
miz otefuı salonunu da Amcn'kalılar 
inat ediyorbrdı. 

Jtahtr~e Mısırh, kenc!i meaıle\:e 
tinde yabancı 'ft.Zi7etindedir. ~hrt 
girip çıkarken 11sulen 'bir Mısır me. 
nııını pasaportunuza bir damra 'ko 
yar. Fakat ne baıska memleketlttde 
oldufu cibf &Uirı kim oldufun11ra ve 
Mısıra ntçlıı retdifln.iz! araştmnağa 
Hizam gi5rllr, ne de eşy&nm muayene 
ihtiyacmı duyar. Çünkil İnaiUz ~ A.. 
merikan taY1'8rcsiyte ıtclm ssinizdir. 
Glimrllklere hllı:im olanlar Mısırlı de 
iil. tncilis ft Amerilcılılardrr. 

Çi~lc hasWıfnıa t'llttllmama'k: ichı en 
::rı ve tesiri muhakkak ola çare aır. 
lanmaktır. Fa'lcat ~1çek a,ısı, J'&pddık. 
tan ancak liç hafta sonra tnsana •mu 
afiyet,1 Ter!r, yani çiçek ~nm 
balaımasma mlni olur.. Bundan ba~ 
ka çiçek qrsttım fa:J'-'alı testrl, ba:n in 
sanlarda, btrbç 1'11 eoera by'bom. 
Onım içhı. çiçek haataWmm adı 

irltlldifi b1l zamanCla çiçek baetalıft. 
ıım kenıf"~htl de bilmek U.-c!n--

ra, a!yahlmtra.k olur ve ilrerinde çu.. 
lı:ıırlar rarBlıır. 

Ba bal na= nihayet dört gün ıfirer 
O:ıdan eonra atet anlır, vtıcudüıı tize 
rlndc :rllrde, boyunda göğfistc: bilek. 
lerde - pire ıınrdtiı n.k!t rörü

0

nen ıc-1 
keler cıl>l - benek bcck kırmızı leke· 
ler pe1ıla olur •.. Bu JdlÇ{lk •e krrıntıı 
lekeler. dilde, bo.tazdalci ince ı:artar 
ifrerindıı: de ıllrükbilir. 

Çiçek hnta!ıl! 'bir ~ ainllt .._. Düa 91nlf'ao ı...tabln baıladziın_ 
kit .. qi'lan!Nım•ı titllınlu ara111lda • cao .ıtı • IOIU'9o o Jarnu:a. kfiçtlt 
ona tutula11U7'1cak olan ancak binde lekeler binız yükselir. O vakit baıt af 
bir lı:ifidir. Onc!an dola7ı, bll hastalıia nsı hafiner... Hafif yfibelen leke 
kııryı tabit 1n11an1eti h!ç hesaba katma terin ~e bberctktu "3'da ohır. 
malı~ •.. !nam hanı! rrktatt olursa ol Kabaıaklann ortan C'llbrlarur, !çe. 
ınnı, kac; yqmda btılumusa b111ansım. risj cerahatle dolar- Birkaç ıı:ün sonra 

çiçek ha9tahlmSl gircfift yer'C!et kendi o ltabarcı1dann tlftri kabak beilar •• 
dni 0 hastalığa ka~ ter'b8tl! IQ&JDU- Sonra bbülar döktiHir. Onlann 70-

Çiçek hastalıPım ıebebl otan mile rlnc!e • esldden birçok kimselerin yf1, 

Gözleri hayran_ Gönülleri mestedcn ..• Kulaklara zevk ... 
Kalplere heyecan veren ... Senenin en muazzam renk Ab,dcsi 

A L o M A 
DOROTHY LAMOUR - JOHN HALL'in 

Sanat diinyasına kurdukları yıkılmaz zafer tala 

Bu Şaheser LA LE Sinemasında 
Büyük Bir 1\fuvaffakıyetle Devam Ediyor. 

UskQdar otllye hukuk hlldml.i 
dm emekli 

Bekir Sıtkı Pcy:nirciollu 

ve!at etml~r. Cenaze!'! bug{ln (24 1" 
194%) Perşembe gtlntl saat 12,!0 
Ü'skildar Doğanctlıı.rda Kasapvel 
laığmdak! 1 O numaralı c\.Jnden k -
clınlarak namazı Doğ:ıncılar ca.rnün 
kılmdlldan sonra Karacatıhmct• 
n.lle kııbrlstnn!na dcfncdllecektlr. 

All h rahmf't cvl 

~ ................................. ..- ' -----------------TlfEKKÜR - Haydar Rl!att e 

TRAMVAY PASOLARI 
btanbul Elektn1', Tramvay ve Tünel İşletmeleri 

Umum l\füdürlüğünden: 

(1942 aeneslnde ttrlhn1ş olıın tramvay pasolnrmm 1.1.9.J3 tnrihinden 
itibaren belediye mccllslnce tanzim edlleı llste:re göre tebdllerı veya ye
niden verilmlye başlnnncağ"ından paso !tlhlplerlnln iki 1dta fotoğraflan n~ 
b!Tlfl..'1e nihayet 10.1.943 tarihine kaiar Elektrlk. Tramvay ve Tilnel is
letmeleri umum mGdOrlük knlemlne mQroc:ıatla pasolarını almclan rlcn 
olunur.) • (2521) 

diyen kaybetmekten doftan btlyQk ı 
emirlimilz. evimize şrelmek. tele 
etmek telgraf ve mektup gl5nderm 
ture~le kcderlmid P3Yla$l?Ulk a 
knsınt rr :teren ve 'k~dMntn ~n 
USrcnlnde bulunarak hatıra.sın! ttır 
eden dostlıırnnnn mtnnct ve te ,.. 
kürlerimlzi anedlYonız. 

Merhumun alleııf adln• renJ
Nevvare 

Mmrı!a b!r ht!.lc9mct •e 'bir parll 
mento TUdtr. Parllmentoda partiler 
arem&t bvgab münakaşalar cere -
r.nı ec!er. Fabt partiimento, bat:ftnkii 
prttar f~nde bir b~lediye m~ctf~n 
den, ve bnt\met blr belediye rc1slıı
acn far1clı deii1dtr. Mam1eket!n ha 
kikf hikim1er1 !ncttiz TC Amertkn1ı. 
tardır. Bmıtar MmT toıırnklanndıı 
harbederlef'. 1tahlr9" birkac: ldlomet 
re mesafede l1d düşman ordu binöir 
Jerble çarprttr. Selı!r he!' cün bir 
bombardıman teh1ikestne manudur. 
F k t Mmır hlikümetl, bttUn bunlar~ 
dan bfhabemı ' r:ibl, pımak •e fel
liıh mtsclesiylc ~c~;.._ı ~oriir.ür. 

rop hmb afrenllemeaifşttr. Pı~at ~ zlln.te c&rlllen, raht çiçek a'1ft her --- - - ----------------- ----

Şehir Tiyatrosu DRAM KISM 
?O.SO d• reOvOK iHTiLAL 

Per,embe gDnleri 16.30 da 
TARiHi MATiNE 

KOMEDi KISMI (Ve KÜRK0M 

mikroban, teneffla edı1ea lla'l8 De 'H tarafts 7Çddlimdanberl, fiikflr1er ol 
çiçek haatalıft pbaıılarmda:ı ıonr& hl IUD, hemen h!ç &ÖrÜlmlyen w ~çek bo 1 
ııl olan bbaklam ten olarak ba-.aya taldan meydana etlcar
urı:ımasiyle bulaıtfr blllalr. 

Çiçek baatalrfı bulaftlb ,ı!na.t on. 
on dört giln 90!H'a m~ıma c:ıhr. O 
wldt Tiic::adi!a 11eaklıfl. birdenbire 
lttrk derecenhı 'biraz 111bnııa.a kadar 
:vüksel!r. Hatıdr;Jfk. baı afnn:. blr de 
•iddetli bel a~rısı gelir. Hsstı, yata 
irmda dılrmaıbn hareket ttmek l!ıtt'r, 

heze~ıı s&,-ler ... mide boRlur, dU h 

Ç~ek b'barcrkları:nın içc:rlai cerahat 
le 4otchh .akit. ateo Jenlden yflkst... 
lir, fakat hastahim Jeıü meydana c*
•lfı s&ndeki lradaı- J'IDı;ıek olnıu. 

Xıtbarcıkfarm ttrerlnde pe7t4 otan 
kabu'lclar bllsbıitün dökülüp kaybolun.. 
cayıı kadar çiçek hastahfı başkslarına 
d:ı bu1a11r. 

KUVVETLi BiR DAKTiLO ARANIYOR 
Devlet :Umanlan İşletme Umum llüdürlüğünden: 

t,ıetmem!ır muhnebe tubellnde istihdam cdllmek Q.:ı:ere çok ser! 'c 
yaıılqım J'8DD. cetvel :rapmumı bilen bir daktilo !mtihanla alınacak 'e 
muvaffııkbeti derece!Inde Qcrct verilecektir. 

Askeri orta okul meıumı olanlarla müesscsatta uzun müddet ıno
marcsc peyda etm~ olanL-ır tercih c:IUccektir, 

Taliplerin en geç :?8.12.9-t2 kıamınıı k d r z. f le•I mfidürlO!\ln 
m-racaotları (., °"' 

~ir Nureddinl 

l
l ıv:cu\!n ':ı.:m R 1 1 

S:NBERLITA" 
~tNF. fASI ~nA-. 
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'BULMACA 

#;;ifff» Baş tarafı 1 incide 

rldli. Pavlaf terciiman vasrtasile: 
4'._ Türkçe ve .Rusça olarak 

yazdırdığxm bir istidam var, de
di, evvela ibn :istidanm okt:IJIT~
sım rica ediyorum. Müdafaamı 

sonra yapaca:ğmı. • 
Pav1of, bu imd~da Silley

mamn geçen celsedeki ifadesini 
SO!llradan öğrendiğini, btı mese!e 
etrafında miiddeiumumi muavini 
Kemal Bora'nı:n söylediklerine 
bilahare vakıf olduğunu ileri sü
rerek Kemal Bora'nın kendi ka
bahatini Kornilofla kendisine 
yüklemeğe ~ığından bahset
mekte ve hapishanede ayrı bir 
binada "tecm edilmiş bir va
ziyette bahmduklarm.dan kimse 
ile temas edemediklerini, Kemal 
Eknıfmn 8f.aki Jro~c;tuğunu an
ln:t.makta ıidj.. 

etmenUd r.lıı:a eder:lm. Bil tıııı!ID
dirde benim masum oldutuına :lııaaa
cala.ınız.. 

Korniloflım mildaf atı111 
Müdafaa Sll'8Sl Komllot. .ımııta.. 

Reis, onun mOdataasınm da e-rvelce 
tetkilt edileceğini bildirdl, Bana kar
ill1lı: Kornilo.t: 
•- Bu müdafaamı evvelce shhı 

görmenizi istemiyorum, dedi, ben o
lwyaeağım. 

•- K.araı ums vardır, İçinde ~ 
kelimeler varsa ç:rkartacağa:, Almi 
takdirde ceza görürsün.. 
•- Ceza görürsem mtıdbfaaname

ml evvelce tetkik etmeden -de ceı;a gö.
rü:rilm ... 

Mütaleası sonılan mflddehımmn! 
muavint 
•- Mtıdafaa9"nı ~ tetkik bu

)'lllm&n!'.% kerıdl lehlerinedir, dedi, ıa
yet bunu istemiyorsa ve Akıbetine 
katlanıyorsa mesele kahnaz. Bu mft
saadeyi kendisine veriniz, Başka bir 
rioam da evvelce milştereken verdik
leri Jstidalannda kııllandan hakaret 
Amhr sözlerden dolayı haklarmda te
ltibat yaptınıcağu, Liltten o ldstnı

lar memuriyetimlııe verilsin..,. 

lstidan.ı:n bir safırmda ~al 
Bora brı sözlei-ile hokkabazlık. e
diyor- §ekliı:ıde bir cümle geçti
şin.den rejs, zabıt kitib.İnin sözü- Saat ıı yi 20 geçiyordu. Reis y~ 
nü !kesti ve tereümana şa:ı:ı.1an mek: tatili verdl Saat 14 te ikinci 
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BUGO.ncO BULMACA 

llOLDA11. lllA.OA ı S - I~ datrta• • 4ı:lıa 
biçme l1etl. t-- Fua • tıele{(ıoda ilk 93s, .._ 
Not.a - blr ,...ı. ppb • ı;alr: defU. 4 - Nanr, 
5 - Tanrı. 6 - l:h.,.,.an ""'1; f - :&:mi~ • 
ma ... ,,. t.kıe • (tıHal) na,,, ı - Teni .ıe.ı... 
trik ltamprlmul - ~ vakkabtQ t -
Eald • 6d-. 

YUXARDU ASA<Jfı 1 - Haftınmı lılr 
dnll - botluk, 2 - 'Den.Is artat.mda bra • 
teni ine. ..._ 3 - Edat • teni uhlr1et'Cle 
ııakil vaartuı • '1-ıendewde ı;ette bulma,.,. J'&
rar. 4 - Bir ,,,,,..~ S - )(!llı:emmeflefl'aek. 
6 - Blallde\, prçası, f - Teni baya - bir 
riltyetimiz ~ terai .. ,.,., ı - U atlhı dere<:• -
lrııtı aıı.qd, 1 - Ham iı>dc - blr MYi lıaa· 
talık.. 

D0NK0 BULMACANIN HALLI 

SOLDAN 1!AOA: 1 - Yemeni, Z -. Abl· 
de - ata ı - Yu - hattın, 4 - Eramil, 
1 - Ke - .d - ok. 1 - lrak • ılil, 'I - Vi
liaD:lhı. • - Şatcıı, ' - ıı::ıı - ,.. ....... 

TIJJCA'ltnAR AOAOiı l .- Yaba.ı - *1o 
2 - Bbe, .. ~r.ah, s - J(b - ait, 4 - De· 
.Rektat, 5 - Nebat • - lma, 'I - Ari -
Salt, '8 - Telkin, t - St.111 • ol, ml. 

soy
- ledi: cet~ baş.ladığı. aaman Konıilobm mtı 

dafaasmı okuınasuı.a. müsaade edild.1, 
'"....- Pavlafa l!&,y!eyinb:, bıı kelime- Konıilot müdafaasında suikast işini 

Hen: vazgeçsin. Soma hakkında mua- tetk.Dt edi;rar ve ilerl sürdüğü delil
~~ Şayet içerslnde bUDa lerle bunun Voo. Papen'e yaptım.ak 
bcr:ızer kelimeler -waıa söylesiıı. okut.. istenen bir suikast olmadtb neticesine I Apartım8ıll' Aranıyor ' 
~ varıycx, ne dinlenen phitlerin, De de 

Söze kansan Kamflof: Süleyman ve Abdurrahmanm bu sul 
._ Bu. istidamıı altında bentm de kast işine alt bir ~ey sC'.lyledlklerini ı 

tamım vu:dlr.. ~z söylem~ ben de anlatıyordu.. Bundan sonra p:ırçaht
~ Bo1t'kabezlık kelime- nan adam meselesine temas ederek 
sinde .hakaretamiz ~ biz' cihet yok- mütehasslll raporlariyle Ömeri ue 
tur. Bumiaki maksat bir ~yi başka. renk, ne boy, ne de yaşınm W:rbtrine 
bir §E:kilde göstermekten .ibarettir~ uyduğunu ileri sürüyor ve "İnfiH\k 
Bu 1rollrne Türkçede sahtekArllk ma- hadisesinden sonra ömen gOroüğQn.11 
nıısma da gelir. Btı onu bu maksaUa iddia eden Silleymanm fklerln.i nl
kuil;mtna<hk,. çin kontrol ettir m~mız? .. diye 

?rtüdde1m:nun1 muathd Kemal Bo- bir sual soruyor ve "Ckıu dinlememek 
için hiç b!r hak vel'Mlaniyete malik 
değilsiniz,. di;rorda,. 

m: 
.._ Komf1ot tıuk'kıd:ııa:ittğnı tarlld

aır. ciedi, bamın sahtekArlık manası
na da geldiğini &Qyti.\yor_ Bn kelime
y.1 kasden Jrnllannditır. 
K~ 
'"Bu. cke1imeDln tdr-~ tnmıalan ol

tiul'UllU biliJonım. Fakat ben burada 
bu ikclİilleyi baŞka bir ~ilde göste
ren ttmtDaSl1da ~ 

Pa:vlat da: 
:1\.. ~ De dem-ek oldu

Cıl !sfidada mıh «lllmişt.ir_ dedi, 

Komllot kend•.s1.nın ga.<rtermek \ste
diği şahitlerin, dinlenmediğine de i
pret ederek mi1ddeiumumi muavini 
için IU cilmleyi kullanıyordu: "Ke
aıııl Bora/adaletten başka her :;;eye 
maliktir_ 

Reis:, 
•-.Hakaret yok, dedi, 90nra dışa-

n çıkarır~ müdafaan da yartda 
blır .. 
"- Bu benim fikrimdir ... 
"- Fakat kimseye tecavüze hak

kın yok..,, 
•- A.s11 beırlm haklama 1ıeoavilz 

Terdhan, Ayupaşa, Taksim tt

ya CihangiTde Modern möbleli 
yatak ve yemek odalarlyle salonu 
havi bir. daire nranmaktad:r. 
42517 numaraya telefonla müra-

caat. "' 

iHTiRA ILANI 
"Çimento ne mftmasil maddelerin 

pişirilmcsf için usul ve tesisat,. hak
kmda elınmrş olan 11.4,1933 ıron ve 
1548 S1'1Yt'lı ihtira beratı bu ı'er-ı mev
kfi ftile lromnak ı1zere ahere dPvril
feMtğ veya icar edileceğinden talip 
olanlarnı Galata'da, İkfümt hanında, 
Robert Ferri'ye müracaatlar1 i!An o-
lunur. 

htI4<DlfD-eoı:t8la tetkikine 
braı- ııerili:gar edildi.. Eski kararla yirmi seneye mah fsta.obul asliye 4 üncO. hukuk ha-

ktlm edilmiş bulunuyorum.,. 
"- Müdafaan! kanun dairesinde kimliğinden: D. 1942/227 - DavacI-

TAN 
-. 

SATIŞ ILANI 
Mtanbol DöMDndi lem lleımıdap'"'ant J 

nıtaiıa ... ....,,,.., 'W Pnüııır- ... o ..... WiW .. 
as ~ bcıır>t -- PllQa "''* •ı.a l*tnııl • 1 u llıt lpııli* 
&fWlı«Dıu.lf ohlp boft:an Metııo•«--'odım ~ wl' • ıı:----. 
d1ea. - tmnamfn• ~ 1:anıfmdlm ('l20) lira cm> ıı..... kr,;ıımlt 
takdir edllm!t olan J"aUh 7lllP1 ,eı1nıı1e lı::ıl1dm O.aa ., dp ...... 
len Sııt:rlCQıııel, Balıa:D. mı.Hfı&) wıt-Dfl:ıdn:hıı 1rıQdıllll .....,,.. frw'"JW. 
Vatandaf) caddesinde eski = bili ?e ~ tanzim ohmmt barn.-
~n! m ada, 88'1t harita ....., ı~ ana Ro.. :ı. ohıp i!l'llı:f tapı klQıdtm. na
sımm btr tanb. Salim el, memlli babçıest btr tmm 1'Dımıt ef. :inıeMDl 

hlıhcesf ft bir tarafı HJ Arl1 et. bos1ıml 1111 bir iırrdı nıbll tmfkflm 
,.. capa '6re btr taratx 381$, btr tarm neo -.. bir tan.fl 1868 hartta 
No. 11 ma!vıDer n &Jtl ,ü De ııı:uıtıı!ut ,.GıA t.n ~ amam -...,. MG-S1 

mtdn murabbaı elan ...., tıı:tnde bir btr 1ıestsatı IDftalt ba!cuamı;r-. ..:.
nm. tamıım1 açık arttrrm.a;,.a lamtmıştm:. 

ı - İtbu gayrimenkumn artttrma ,.nnamest S9.l1.l94S iarlhtnden 
lt'lba:re1l 93912458 No, ile t~ 4 1bıci1 İcra dat1"e8bdn mtıaneı nn
maııtStnda berkestn g&-ebllmeırl için ~. İl!nda yanh olanlardan fn
la malfl.mat almak lste;renler, ifbıı. ıartıınmıeye ft D39/2458 dcs,a mı
marasiyle memuriyetimt.se miiracaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştirak !~ yukımda yarllı kı;ymetin yö'ıde '7.S u 
nJsbetf.nde pey akçesi veyn millt bir bankanın teminat mektuba tevdi &

dilecektlr. (Madde 124). 

3 - !pot.ek sahibi alacaklılarla dtfer alft.kad:Rrlann n trtifak hakkl 
iahlpler!nfn gayrimenkul üzerlndeld l'mklannı, btıSUsfyle faiz ve masrafı=ı 

dair olnn iddialannt işbu ilAn tanbinden itibaren on be$ gün içinde f!'t

rald milsbttelerlyle birlikte memuriyetimi~ bildlnnelerl ic:m eder. Ak
si hıılde haklan tamı !'icili ile sabit ohnadtkça ııatJıl bedelinin yaplaş
masından barl~ kalu-lar. 

4 - Gösterilen gQ.nde arttırmaya irtmık edenlPr arttırma şartnamesi
ni okmnuş ve l'Ozumlu mah1matı almtş ve bunları tamamen kabul etmiş 
ad ve itibar olunurlar. 

5 - Gayr!ınenJrul 29.1.Hl43 tarihinde Cuma gün! saat 14ten 18 ya• 

kadar fırtanbııl 4 ünci.I icra memurlu1hında üç defa bağrrfldıktan sonra en 

çok a.rttrrana llııı1e ednil', Ancak artt=a bedeli muhammen kıymetin 
vüzde 75 !nl bulmaz veya ~atış istlyenin alacağına ~hant olan diğer 
alacakltlar bulunap da bedel bunların bu gayri menkul ne t.emtn edil-
miş alacaklnrmın mecmuundan fn:ı:laya çıkmazsa en ço'k artttranm ta
al\hüdü baki kalmak fü:ere arttırma 10 giin dahı:ı temdit edilerek 8.2. 

1943 bırihinde Pımrrtesi ırünıi ı;:ıat 14 ten 16 ya kadar İstanbul 4 ünc!i 
icra memurluğu odasında, arttırma hPdeU satış istiyerıln alt1cağ\na rilç-

hanı olan diğer alııcakhlann bu gavrj menkul ile temin edilmiş alacak
lart meMT1uundarı fazlaya cıkmak şartiyle, en eok arltrrana ihale edilir. 
Böyle bir bedel elde edilmez!:,,. ihale ;vaptlmaz. Ve ııattş talebi düı<er. 

6 - Gayrimenkul kend;ı:ine ihale olunan kim"e rlerhal veya ven1en 
mi.Uılet IQinde parayı vermez<>.e ihale kararı fesholunnrak kendl~lnden 

evvel en yüksek teklifte bulunan kim!1'.' arzetmiş olduğu. bedelle almıya 
raırr olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen yt-dl ıt(in m!iddetle 
arttırmaya çtkartltp en çok arthrana ihnle edilir. İki ihale arasmdakl 

fark ve gecl'n günler için yüzde 5 ten heı;ap oluMcnk faiz ve diğer 
zararlar ayr1C':ı hü''m" h"ret kalmaksıo:ın memuriyetimizce alıcıdan tah-
"il olunur. (Madne 133) 

7 - Alkı artttl"JT!a \'>edeli hnrlclnne olarak yalntt tamı ferag harcını 
yinn; ı:enelik vakrt taviz bt-delini ve ihale karar pullıırtm vermiye mec

burdur. 

Müterakim ·veuiler, tenvirat ve tanzifat ve ıiellaliye resminden mi.i
tevellit belediye rüsumu ve müteraldm vakl'.t icaresi alıcıya ait olmayıp 
arttrrma bedelinden tenzil olunur. 

İsbu !?a:'Ti mPnkul yukarda ~öo;tf"rilen taril-ıte İstanbul 4 üncü İcra 
memurluğu oda .. ırıd;ı işbu ilan ve göster'len arttırma şartnamesi daire-
~inde sahlacağt ol:'ın olunur. (2517) 

~ ..,ır,.ıoııQI& ~ Jstid.a
oın bir çok taratım:hıda tekrar hok
kahıı!ı\ mıntıan gôrtmlnce Cfunhu
rtycl milddeimnaıııisl Cemil Altay 
ımthJı:l;me ı:ıe,eı:lneıı 

'"-Burada ~ ~ ldm 
&C.tdD.. bakin .snkbn\ dedi. istida evve
la okutısan ,ııe bu. kabil yeı:leı:i -.,arsa 
~ ibılep eder.im.-

yap, Yok.sa bundan da mahrum ka- la..r ,Hulusi n Nuriye ta:rııflarından 
J.ımın.,. G<Jllznr, Mt'bmet, Kasnnpaşada Bed-

MUdataasmm altında Kornilot Sü- l'elthı mahallesi Anbar sokdındn 3'l , &•••••nııı:~••••••a"ız .... ll!Jtllll&•.•01114"---------••1~1111 
leymanm alil gün altı gece uykusuz No. da Atiye, Atiye oğlu Kadri ve 
ve aç kald1gı yolundaki ifadeslnl. de 1 Atiye lnzİ Meliha aleyhlerint- açılan 
·~ usuller., diye vasıflandırdrğm- tash.ibi kayn dava~mm yırptlan mu
dan reisten bir ihtar daha alarak a- hakcmesi Slrasmda; 

Beye12 bmt1me ıdaa bir mür.akere
den. sı:ıma Jst.idanm evv-elA tetkikine 
\'le 'bil5hare okımmAsına karar ~rdl. 

On da~ sonra duruşma tekrar 
başhıııbğı .zammı istidadan bir çok 
mtı:ı::1mm ~ görliUi,yordu, 
İSldanm aU tarabnda Süleymanm 

hıfllffid:ım sacra. Ömeri gördüğilnii ve 
bamı ~"tlerle isb3t edeceğini kati
yetle beyan ettiğlnt. halbaki kendile
r.hrln mnddeiuı:nwıfi mııav!ıı!n!n sö:y-
lcdiği gibi evveU:e bu kabil hiç bir 
11.ade ııemıcdikler.ini. blnaen::ıleyh Sü
feymam tesir alttnda bulundurmadtk
larm.t, Pavlafım hapishane arabasın
da Abttunatınaaııı ""aaha wkı-t geç
rueııdşfi:r, döneb1ttcdn.. dediğini niçin 
daha .elı'll'el likiirmediğl 7U1lıyds.. 

tsfMaı:ıtu a\ıntttı:as\nı'hm sonra Pav
laf '1'üı:k:çe '9e Rusça yazıh mOıdafaa
ruıtJV"Slni verdl Bcis, evvelki karara 
uyaiarak Paviotun müdataanamesi
nm de evvel! ietldk edilerek h.alta
re.t .ltm1% noktalan varsa Çikanlaca
ğmı myledi ...e celseye on dakika için 
l!OD "'llerildi,, 

On dakika sanm ~ Daşlaym
ın müdafaanamedPD. de b::ızt ktsmılır
rm ÇJkan1dığı ~- Pa-ylof m!l
d::ı:faanamesinde bu lıadisenin Von 
Pıı:peırle te\1clh edilmiş btr suikast 
vaka..."I oiılnğmnm :lsbat edilmemiş 
bıılu.odtı..~n:a., ıı:yrlca dlğer maznunlar 
1:ı tımon1ş olduğa yolundaki ldd.l
o.nm da sadece bir iddia olarak orta
da !kaldığını ile.ı:I. süıil,yor ve ai)yle 
diyordiı: 

'"Bu ıfev-kalM.e tştn betbahtlığı şu
dur ld. Gestaponım ıcy"durduğu bu 
ınasruıara ilk tahkikatı idare edenler 
kurban ohmışlardlr. Pişirilmiş bu da
va ile uğraşmrya siz, maznun olm.t
ftl da biz mııhk1l:m edilmiş bulunu
t<ınız. Bu hadisenin mahiyeti doğru
dan doğruya Sovyet dış münasebet
lCJ.inin bozulmasına matuttur. Bu işi 
Fa;µst1er yapınışlardır ... 

MütL1f;ıanm bmasında da rur çok 
satırlar çllt.a:rllm:ısb.. 

PavloI: 
•- Fakat mncmtaamın manası kay 

bolnyor,. dedi, 
Reıs: 

"'- BJz anladık,, cevabını 1'el'di. 
Tekrar okunmıya başlryan mii.da-

faas.tnda Pavlof müddeiumumi mua
vinlııine hücum ediyor ve diyor ki: 

MEMUR ARANIYOR 
'fllkat Şakir Ziyanın bir Faşist ol- Müddeaaleyhlerden Aatiye, Kadri ı Almanca ve Fransızca lisanlarına bihakkın vakıf ve bu llsanlar-
duğunu iddia etti ve şöyle dedi: ve Meliha namlarına gönderilen dava dan Türkçeye tercüme yapacak kabiliyette A\•rnpa muhaberattn! n 

"- Bay hAkimler, arkaya bakar
santz bir çolt haksızltklar görecek
siniz. Gestaponun sizi nnstl ııldatmı
ya kalktığnu ve bu rolüne devam 
etmekte olduğunu göreceksiniz. Bizi 
kanun! taleplerimizden menettlniı:. 
Bana ve Pavlofa sö:ı vermediniz. Hak 
h olarak mahkemeden şüphe ettik. 
Masum olduğumuz halde bizi rnah
kQnı ettiniz ve adlt bir hata yaptı
=. Adalet için act hakikat tatlı ya
landan iyidir. Biraz sonra müzakere 
odasına gireceksiniz-. Evvelce yaptığı
nı:z hataları tashih etmeniz için size 
cesaret temenni ederim. Provakatör 
Faı;fstlere aldanmamanıza ve Gesta
poya şuunnnca Alet olmamanıza kalp 
len teme-ınilerde bulunurum .• 

Abdurrahmanın sözleri 
Söz strası kendisine gelen Abdur

rahmanın mılda!il avukat Şakir Ziya, 
eski müdafaalarına bir oey 110.Ve et
miyeceklerinl söyllyerek Pavlot ve 
Kornilot'a karlU tecavüzll:Ar bir dol 
lCUllandığmdan reisten ihtar aldı ve 
kendisine, müdafaaya taallQk eden 
seylerden bahsetmesi tavsiye olundu. 

Abdurrahman söz alarak kendisi
nin biraz Rusça bildiğini, Pavlolun 
hapishane sundurması a.ltmda kendi
disine geri dönmek teklifinde bulun
duğunu, Süleyman1n, Türkçe bilme
diğini söylemesine rağmen hapisha
nede Ömerin hfılA İsvlçrcde bulundu
ğu yolunda şayia çıkarttrğtnı söyledi. 

Tekrar söz alan Pavlot, avukatla 
münakaşaya tenezzül etmediğini söy
liyerek Abdurrahmanm yalancılığmt 
bir defa daha isbat edeceğini söyledi 
ve ilAve etti: 

,._ Abdurrahman geçen celsede 
benlm ona hapishane arabasında ge
ri dönmek teklifinde bulunduğumu 
söylemişti_ Şimdi hapishanede sun
durmada diyor.,. 

Kornllof da atildı:: 
"- Abdurrahmanın geçen celsede 

söylediği söz okurnıan. Baldnız nasd 
ahH'ıksız; yalan çıkardığı anlaşılır_ 

Reis: 
,._ Hakaret etm!,-e hakkın ,ok.., 

dedi. 
"- Ben hakaret ehniyonmı, Yala

na "ahltıksız,, diyonım.,. 

arzuhallerlnin birer suretleri bilft teh- ticari işleri tedd:re, muktedir bir memura ihtiyaç \1 ardrr. İsteklilerin 
li~ iılde edilmiş ve mahkemeı:e d" Bütün referan;;larlyle birlikte saat 11 den 13 e kadar Gal&tada Boı-
haklannrla il~nen tebligat icr~s1na '"" kı.rrt hanınrla Fahasa şirketine mtıracantları. 

kendilerine bir ay mehil verilmeqine ı '-~m••m•••••••mmaam•••••••' 
karar verilmlıs olmakla yukarda nd- , 3llli•• .. •••••••••••llll•mı•••••••••·ı•1111t. 
reıı ve isimleri yattlt müddeaaleyh-

ler bir ay 7.Arfmda mahkemeye mil- il T u·. R K 1 y E 
racaat etmedikleri veya. blr Vt'kil 

gOndennedikleri takdirde haklarınıfa. 
mahkemeye gıyaben devam olunaca
~ ilAn olunur. 

BANKASI 

,... Dr. İhsan Sami4C ~ 

lstafilokolc Aırsı 11 
fstafilokoklardan mütevellit (er- 1 
genlik, itan ~baDL koltuk alb 
çıban!. arpacık) ve bütfuı cilt 
bastalıklarma karşı pek tesirli 1 
bir ıuııdtr. DiVllDJ'Olu No. 113 ' _, 

KAYIP - Emlnönil kaymakamlı

ğmdan almakta oldu~ aaker aile· 
lerlııe yardım maaşından 42033 nu
marah cilzdanda lrullandığtm tatbik 

mfilı(lr(lmQ kaybettim, Yenisini yap
tıracağımdan hükmil yoktur. Rahim~ 

KAYIP - İsta.nbUl emniyet mü
d.llrlüğilnden aldığmı Sl/39111 numa
ralt ikamet tezkeremi kaybettim. Ye
nisini alııcağımdan hQkmO yuktur. 

Taksim Kurtu~ Sahanc!'. sokağı No. 
44 te Yunan tebeasmdan Yanı Aktlpis 

1 .--------,. 
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1943 iKRAMiYE PLANI 
KEŞJDELER: 
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~Yeni Müşteri Bulmak Sanatı 5· 
= Dr. Ga83on diyrJI' ki~ = - -E -Her tacir bo kitapta gösterdiğim usnllerl tatbik E - -- etmek suretiyle bir ild sene gibf kısa bir zaman lelnde : 

Bakkal bana Ç A P A 
kalmadı diye ağzımın 

tadım bozacak 
marka vermeğe 

başka 

çahştı. 

A 

TÜRKİYE CÜMHURIYETI 
ZiRAAT BANKASt 

Kuruluş Tarihi: 188& 

Sermayesi: 100,000,000 Türk Lirası 
Şube ve Ajans Adedi: 26[ 

Zirai ve Ticari Her Nevi Banka Muameleleri 

SENEDE 28,800 LiRA iKRAMiYE 

Ziraat Bankası da kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesap~ 
rında en a:z 50 Lirası bulunanlara bir sene içinde aşağıdaki plana 
göre ~rallliye verilecektir. 

' 
4 Adet 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 " 500 " 2,000 • 
4 " 250 

" 
1,000 • 

40 
" 100 

" 
4,000 " 100 

" 
50 

" 
5,000 .. 

120 
" 

40 ,, 4,800 • 
160 ,, 20 • 3,200 ,, 

Krır'alara senede ( defa, 11 Mart, 11 Haziraıı, 11 Ey!ftl ,.. 
11 Birincikftnun tarihinde çekilecektir. 

DİKKAT: Hcsaplannızdaki paralar bir sene içinde 50 ft. 
radan aşaiı dü~miyenlerin ikramiyeleri % 20 fadalaştıraealdır. 

NURİ DEMiRAG ' 
Beşiktaş Tayyare Fabrikasından 1 
İmtihanla marangoz, tesviyeci, tornacı, kaportacı 

alınacaktır. İsteyenler 22/12/942 tarihinden itibaren 
'ı bir hafta zarfında müracaat edebilirler. _.,, 

"'Benim her talebim Kemal Bora 
l:ittafmdan süngü ile karşrlanryor. Ke
mal Bora geçen se!erld iddiasında be
nim ~lanmdan da bahsedecek ka
dar ileri gitü. Halbuki benim huyla
rımı 1b0mek a:n~ refikmna an bir 
k:eyfiyetilr. Yukarda da söylediğim 
gibi bu iş Almanlar tarafından yapıl
mtşhr ve Abdurrahman Gestaponun 
bir ajanıd!r. :Muhterem hakimler! 
Söylc.>di,ğ.iın sözled bi,tro;~gp,e ıet~ 

Söz alan Abdurrahman, bMdn tılly
lediklerinin doğru oldu~u, fakat 
geçen celsede Pavlofttn kendisine ııöy 
lediklerinl bildir:lrken hiç ~ ~ 
ınediitf,n.1 söyledi. 

Mahkemerdın karan 

ca yaztlacaıı. deuner ve kar:lDe ne su.. ! müşten1erinin adedini bir misli arttırablllr. Ben bu :S 
~ sabJt olduğu. Pavlot '9'e Komilo- _ i 
tun ileri ırilrdüğll ıneselelerb:ı 11-e sn-"'" i kitabımda size bu sanatı Öğretiyorum... . ' 

:::.; i~ba:;a~ Fiyatı 50 K•IPllC 1 
l:ld eebepler ~ Pırrlotla Kor- _. -S 

Bu münakaşadan sonra celseye 
son verilerek müzakere odasına geçen 
heyeti hAklme, yarım saat sonra mah
kemenin knrar1'm bildirdt. 

B\l k;ı,uu~~ mtlfa~l ~~.unn •nl"' 

o!lofım eski eezalartnm alttda btr :! '8atr,ş 11eri: 7' AN matbam1ı ltJtan5riJ 
nisbetinde indlrllerek 16 pr sene se- L. ... - ..... ~~ , 
ldzer ay, saıeymanla Abdurrahmanm ~nımınn111nwunmmm1ttrlfiiAHIMWildit1 ı 
da onar sene hapse mahkfun edild!K
leri kabili temyiz olmak üzere bil- ı 
di{.ijiyordq. 

Sahip ve Neşriyat Mftdlrtl: Ball1 Ldtfl Dard.6ndl 
,(;aı.c;.~ v.~ N.es.tnlt T, ~ IS... Ul:t .Jtaıbılul 


