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Cephe Durumu 1 

.ı Geçil· yoı 
Sıhhat ve Nafıa VekiDerinin Beya~atına Göre, Son Zelzelede 

493 Vatandaşımız Ölmüş, 642 Vatandaşımiz 

Aşağıdaki harita prk cephesin
deki son vaziyeti tesbit etmekte
dir. Cephe hattı boydan boya 
gösterilmiştir. SovyeUer ta.rattn
dan Kotelnik:ovo tıeh.ri, Stalin
gradın cenup batısında, tren yo
lu üzerinde ve Don dirseği yaklll
larındadır. Kapılartnda ~ddetli 
muharebeler olduğu bildirilen 
Millerovo ise Don ve Donetz ne-

? birleri arasındaki bölgede ve tren 

da Yara .. anmıştır • inşa Edilecek Binaların Tipleri Hazırdır * Yolu üzerindedir. * 
1 Ankara, 30 (A.A.) - Sıhhat 
Wl 1 ve Nafıa vekilleri, yer sarsın tısı 

felaketine maruz kalan nuntaka
lar etrafında bugünkü Mecllıs 
toplantısında beyanatta bulun.. 
m..ışiardır. 

~eınleketirnizi ziyaret eden lngiliz parlamento heyeti azaları, 
evvelki gün Ankarada şereflerine verilen ziyafette 

yaya Kendimizi 
anıtmalıyız ! 

Bitaraf Kalmak Vesilesile Kendi Kabuğumuza 
Çekilerek Dünya ile Temasımızı Y alnrz Resmi 
Münasebetlere inhisar Ettirmek Bir Eksikliktir 

~AZAN: M. ZEKERIY A SERTEL 

Jki ferdin birbirini sevebilme-ı
si için yekdiğetrini iyi tanı..! pry,_.,,.,,.,,,. 

l, nı.a,g 18.zım olduğu gibi, iki mem-\ 
leketin dost olabilmesi için de 
iyi tanışmaya ihtiyaç vardır. 

Ingiltere ve Amerilta seyaha
timiz esnasında en ziyade bizi 
rencide eden ve alakamızı çeken 
nıeselelerden biri de Türkiyenin 
ne İngilterede ve ne de bilhassa 
Amerikeda kafi derecede tanın
ı:namış olmasıdır. İngiliz ve Ame
rikan hükumetleri bizi, daha zi
yade kendi memleketlerini yakın 
dan görerek Türkiyeye ve Türk 
erkan umumiyesine tanıtmak e
ınelile davet etmişlerdi. Filhaki.. 
ka gerek seyahatimiz müddetin
ce ve gerek dönüşte bu memle
ketler hakkında yaptığımız neş
riyat, Türk efkan wnumiyesine A.nıerilı:a seyahatinde De G:ıullc'c 
lngiltere ve Amerikayı daha ya- reft&at edeceği söylenen General 
kından tanımak imkanını ver- Catroux 
zniştir. Bu vesile ile aylardanberi 
gazetelerim.iz Amerika ve 1ngil.. 
tereye ait neşriyat ile doludur. 
İngiltere ve Amerika gibi, her 
türlü propaganda ve neşriyat va
•ııtalarına boJ. bol maille olan ve 
kendilerini tanıtmak için hiç bir 
fırsatı kaçırmayan büyük mem.. 
leketler bu kabil doğrudan d~ 

Fra111sa Öçin 
Tek Bir Şef 

o o 

lste11oycır 
ıuya temaslara lüzum görür. Ve Eski Bacvek"ıflerden 
memleketlerine heyetler davet -s 
ederlerse bizim gibi yer yü- Chautemps' a Göre 
zünde az tanınmış bir mem- __,,_ 

Sıhhat ve İçtima! Muavenet 
Vekili Hulusi Alataş'm verdiği 

izahata göre, 20 birincikanun 
pazar günü 17 de vukua gelen 
zelzele Erbaa ve Niksar'da büyük 
zararlar yapmış, zelzeleyi müte
akıp Erbaada çıkan yangınlar 

ha:;;arı arttırmak istidadını gös.. 
termiştir. Telgraf ve telefon hat
larrıın bcıZulması, Erbaada posta 
ve telgraf binasının yıkılması, 
muhabere memurunun ölenler a.. 
rasııda bulunması gibi sebepler 
dolayısile muhabere inkıtaa uğ
radığı için Tokat vilaye<tinin fa .. 
cinyı bildiren ilk telgraf ancak 
birincill.tanun pazartesi günü ze
vale doğru alınabilmiştir. 

Vekil, daha sonra yardım ted.. 
birlerinin süratle nasıl alındığını 
iı.ah etmiş, felaket bölgesindeki 
nıü§ahedeleri.ni anlatmış ve de--
tu;~tir ki: 

@" Devamı Sa. Z, Su. 1 

İngiliz 
Heyeti 
~ecliste 

Misafirlerimiz, Çin 
Seyahati intibalarını 
Gazetecilere Anlattı 

Ankara, 30 (TAN) - Şehri
mizde bulunmakta olan İngiliz 
parlamentosuna mensup mebus
lar bugün Büyük Millet Mecli
sine giderek Meclis müzakerele
rini takip etm1şler ve müzakere
lerden ıSOnra Meclis gazinosunda 
çay içmişlerdir. Heyet azası, ay
ni zamanda şehrin görülıneğe de
ğer yerlerini ve bu arada Ziraat 
Enstitüsü ile Çubuk barajını da 
gezmişlerdir. 

Bu sabah gazetecileri kabul e.. 
den İngiliz mebusları muhtelif 
suallere cevaben şu beyanatta 
bulunmuşlardır: 

"Türkiyeye geldiğimizden do
layı büyük bir memnuniyet du
yuyoruz. Her ta.rafta büyük bir 
nezaket ve samimiyetle karşılan
dık. Temas ettiğimiz hükfurıet 

erkanuun en yüksek sınıfı devlet 
f!2ir Devamı Sa. 4, Sü. 1 

leketin bu tarz propaganda- "Birliğin Tahakkuku için 
va ne büyük ihtiyacı olduğunu De Gaulle Giraud'nun 
nnlamak güç değildir. Nitekim 
biz seyahatimiz esnasında hak-, Emrine Girmelidir .. 

akar' da 

Yeni Amerikan 
Kıtaları 

Karaya Çıktı 

kımızda yapılan neşriyattan i.stL V:ı~ington, 30 (A.A.) - Şimal 

~ark Cephesinde 
Millerovo Şehri de 
Düsmek üzered·r 

Don Çevresinde 
.<otelnikovo'nun Zaptından Sonra Stalingraf 

Bölgesindeki Mahsur Alman Ordusunun 
Vaziyeti Büsbütün Ümitsiz Bir Hal Aldt 

Moskova, 30 (A.A.) - Sovyet 
gece yansı tebliği: 29 tlkkanun 
günü kuvvetlerimiz Stali:ı~rad 
cenubundalki taarruzlarını başarı 
ile genişletmişler ve bu arada 
Kotelnikowo şehri ve demiryol 
durağı dahil olmak üzere Yaşkul 
ıdare merkezile Torgovoe ve baş.. 
ka bir sıra önemli meskun ma
halleri işgal et:nişlerdir. Kotelni.. 
kovo çevresinde düşmandan bir 

çok esir ve büyük ganimetleı 

alınmıştır. 

Orta Don çevresinde ve m~ 
kez cephesinde kıt'alarımız taar~ 
ruz hareketlerine devaın ettnişı 
brdir. 

28 tlkkanunda Stalingrad ~e;v. 
rcs;nde 31 düşman taşıt uç~ 
dii~ürülmüştür. 

l:1!f" Devamı Sa. 2, Sn. 3 

il"········································ ....... 

f Varhk Verg·si 
f Şehrimizde Normal Ödeme 
i Müddeti Pazartesi Günü 
l Akşamına Kadar Uzahldı f 
f Mat Kaçıran Mükellefler Takip Ediliyor 1 

Varlık vergisi listeleri bu ayını rılan vergi miktan 7)006199 li-
17 inci günü ilan edildiği lçin rayı bulmuştur. Dün ödenen ye. 
normal ödeme müddeti yarın so- kıin belli oılmamakla beraberdi
na ermektedir. Fakat yılbaşı mü- ğer günlerdekinden bir hay!i ka. 
.aasebetile daireler yarın kapalı barık olduğu sanılmaktadır. 
olacağı için 4 ikindkanun pazar-

Varlık vergisı' mük' elleflerın· -
~e.si günü akşama kadar yine 
aormal şekilde ve hiç bir zamma den bazı kimselerin geceleri tL 
ti.bi olmadan mükelleflerden carethane ve mağazalarından eş-

ya kaçırdıklan alakadarlara ih.. 
vergi alınmasına karar verilmiş-

bar edilmiştir. Bunun Üz"""'"e tir. Salı gününden itibaren ilk .......... 
vilayet lazım gelen tedbirlenn· 

hafta içinde ödenecek varlık ver- . . . 
·ı · .. d b' 1 alı ak alınması ıçın defterdarlığa enıır-

gı erı yuz e ır zam a nac - le . t' 
tır. j r verµuş ır. 

Şehrimizde evvelki gün yatı- l:lD' Devamı Sa. 2. Su. 5 

1 Günler Geçerken 1 
Birkaç Ahmet İhsan İsteriz 
RE F t K 
HALI D 
KARAY 

ikinci Ahmet Mithat Efendiyi, Ahmet Dısanı 
kaybettiık. Ahmet İhsan, büyük Mithat Efen

dinin uzun yıllar elinde tuttuğu irfan meşalesini 
yere düşürmiyerek asıra daha uygun adımlarla 
bizi garp ufuklanna doğru götüren bir halk kıla. 

____ __, vuzu idi. Halkımız, ilkokulu, birincisinin orta 

f ade ederek bu memleketlerde Fransız Afrikası komiseri Gene
Türkiye hakkındaki yanlış dü- ral Gir&ud'nun Amerikaya gön.. 
§ünceleri tashihe çalışttk. Fakat derdiği hususi mümessili General 
bu kafi değildir. Çünkü İngiltere Uethoua.rd, dün beyaz ,sarayda 
vf' bilhassa Amerikada, Tiirkiye Reis Rooseve-lt ve bunu müteakıp 
hakkında bazan pek yanlış, bazan devlet ı~isliği Genel.kurmay oaş- T 't M" f"kf 
pek cahi:ane mütalealar yürütüL kar,ı .Amiral Leahy ile görüştük- UnUS a t.itte 1 er Son ink~şaflar 
düğünü görerek çok üzüldüğü- ıcn sonra gazetecilere beyanatta Bir Tepeden Çekildi _ 
müz günler oldu. Amerikada bir bulurıarak demiştir ki: 

çok yerlerde bize hala harem·h·a~ "General Giraud, Fransanın Hava Akınları Artıyor Kotelnikovo'nun Sukutu Almanları Bu Kesimde 
yatının de<Vam edip et~~d1?lı11 ln.rtan:imaSI ve Almanlara karşı Londra, 30 (A.A) - Yeni bir 

okulu ,ikincisinin kürsüsü önünde bitirdi; birinin eserini öteki 
tamamladı. Ahmet !hsanm hizmetlerini ayn ayn saymak giıç
tür, falı::at şbyle bir tasnif yapmaık kolaydır: 1 - Tercüme kıs.. 
mında gençliğe Jule,s Vernes'lerleı hürriyet ve şahsi teşebbüs sev
gisini aşıladı; aslından aldığı resimler ve basmı güzelliğile de 
kitaba saygıyr arttırdı. Sonra yine Daudet, Coppee, Bourget gibi 
zamanın değerli ediplerinden örnekler vermek ,suretile edebi 
zev'.ıı;j de harekete getirdi. 2 - Telif kısmında (lstanbul Posta.. 
sı) serisi her yazısında olduğu gibi açık Türkçesile dünkü Istan
bul hakkında değerli bir kaynak teşkil etmektedir. Abdülhamit 
zamanı gilıi önemli bir devrin şehir hayatını bu seride loş va 
yaz eğlencelerile, Ramazan gezintileri ve tiyatro hareketlerile, 
milli ve mahalli çehret;ile biraz sönükçe de olsa yine seyredebL 
liriz. (Avrupada Ne Göroüm?) resimli olarak ilk yerli seyahat. 
namedir ve bu kitap nesilde imar ve ilerleme arzusunu uyandrr
mo.ğa yaramıştır. 3 - MecmU'Sc:iJık kısmında Türk:iyenin en 
uzun ömürlü, ep derin izli ,en geniş ölçude edebi bir dergisini 
kurmak, parlatmak, şöhret ve şerefle yaşatmak, tarihe mal et
meik kudretini göstermiştir. Biz de - Ziya Gök Alp'in kısa 
ömürlü (Yeni Mecmua) smı andtktan sonra • diyebiliriz ki 
(Serveti Fünun) gibi dalına ileri bir hamle olarak yaşamış, ay. 
nca üç, dört edebi nesil yaşatmış hiçbir mecmua yoktur. 4- Ba· 
sım kısmında kendi adındaki matbaa, hele bir aralık b!!tün Tür. 
Jtiyenin en yüksek tekniğe ulaşmış bir müessesesi idi 5 - Irade 
ve gayret kı~mda Ahmet İhsan, yüksek tahsil yaptığı ve koca 
bir defterdar oğlu oJduğu halde devlet hizmetine gı.rmecıen az 
sermaye ile biıyük işler görüleceğini, mal mülk sahı . • oluna. 
cağını, yani şahsi teşebbüsla bey gibi y~acağını isbı:ıloıı ederek 
gençliğe en k:Jymetli örneği vermiştir • 

soranlar bile oldu. Hele ~urkı~~: zafer kazanılması bahsinde bütün Amerikan a,skeri kuvveti, Dakara Batıya Doğru Çekilmiye Mecbur Edecek 
nin bu harp içinde takıp e.ttı?ı g~yretler üzerinde General de çıkmıştır. Bu kuvvetlerden bir Ve Kafkas R"ıc'at Yolu Tehlikeye ou··şecektir 
dürüst siyaset hakkında hıçbır Gaulie ile tamamile ayni iikı.r- kısmı bava meydanlarına yer. 

{tŞJj'" Devamı Sa. 2, Su. 6 ~ Devamı Sa. ~ ~u. 7 leşmiştir. 
....., ............... ,.........., • .,...-.. ...,.. .. = _..45 •'W I Tunu.s'taki muharebeler 

C .k 1 .b I ""'\ / Londra, 30 (A.A.) - Şimali 
lngiltere ve Amerı a ntı a arı .) Afrikadaki müttefi!k karargahı-

• nın tebliğine göre, mütte<.fik kuv 

~ Mlft ·ııterede ıace Teckiliita vetler, Tunusf:a •. düşmana ağır 
il a ı ~ S S kayplar verdırdikten soaıra., 

Meczelbab'm sekiz kilometre şi
mal doğusunda kain tepedeki 

Basmulınrririmizin seyahat notları serisine dahil olan bu nıevzilerden geri çekilrnişl.?rdir. 
dikkatcl değer yazıyı üçüncü sahifemizde bulacaksınız. Hava muharebelerinde 5 düş-

YAZAN : M. ZEKERİYA SERTEL 

ıt::if:r_ D.~vaım Şa! 2, Su. ~ 

r- Yazan: Emekli Deniz Subayı -) 

1 NECATI YASMUT 
Dart gli:ıı evvelki Rus tebliği, Kt.f- ı bazırlanan Alman ordusuna kartı bu 

kasyada Nalçık bölgesinde Rus tahliye plinınm kolaylıkla tatbikine 
larm taarruza geçerek bir kaç mes.. imkan vermemek için buradaki Ruı 
ktln mahalli işgal ettiklerini bildirmiır ordusunun giriştiği bir teşebbüs ola.
ti. Ogün yazdığımız yazıda, Rusların rak izah etmi11tik. Bir gün evvelki Al
bu bölgede taarruza geı;mesine pek ınan tebliği, Nalçık bölgesinde üç gün 
\üzum olmadığına. göre bu taarruzun evvel tahliyıe edilen yerlerin Ruslar 
manasını, şimalde çok ciddileşen va.. tı:..rafmdan muharebesiz işgal edildi-
riyet dola7isi1le Kafkasyayı tahli~ye l:lK".. Devamı Sa. 4, Sü. 1 

Görüyorsunuz ki merhum irfan ve züıniyet seviye:-'.mlzi yük
seltmiş sayılı büyüklerimizden biridir. Yalnız bir (Serveti Fü
nun) u kuru~ yaşatmaık, Tevfik Fikıret'lere, Halit Ziya'lara, Ya.. 
kup Kadri'lere ve başkalanna yani (Edebiyatı cedide) ye, <Fec
riati) ye ve bugünün gençliğine yuva olmak değme insana yete
cek tarihi bir şerefken o, aynca Meşrutiyet ve Cümhuriyet gibi 
terakki hamlelerine de pek yakından, pek candan daima hizmet 
etmek suretile memleketine, milletine şahsile de faydalı ol
maktan gerı kalmamıştır. Yeni Nesil bize, zamanın icaplarına 
uygun bir veya birkaç Ahmet Ilısan yeti§tirebilirse vatan pek 
haklı. olarak onlarla da öğiinecektir. 



1 ŞE~i"R~-~,;J~;, Üniversitelilere 1 İ N Ö N O 
~~- , ~,,~-~~--~~~-' Yardım 

Meclise Verilen , -- ı K ·• 
Bir Leiyiha ISDüzcedeki Otobüs

cülerin Yeni Bir Hilesi 
Demiryollar1 Bütcesine dura Fiyatlarındaki Yoksullara Sıcak GEZ G 1S1 

"'3 DOzco ·otobtialert hakkında yu-D •• ·· • - ı ••k $ b 1 • Yemek Dağıtılacak 
U Ş K U V 9 e e p er I a;~~fe ~~~!!~:. :~m'~e;!~k:':~ 
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mlye karar vermiştir. Komite reisi e:r Hafta Evvelile Bir Mukayese • Saadettin Uraz De Rektör Cemil Bil-
scl arasında yaotlıın mQıakerder ne-

Sü rmeders Kazanç - Bir Çift ticesinde her gün 600 He 1000 ara-
~ndzı yoksul üniversitelilere sıcak 

Pab çtan Edilen Kôr • iş Bilenin.. i'l~ıe ~meği verilecektir. üniversite 
talebe birliği bu tev.ılattruı istifade 
edebilecek talebeyi ııymnaya ve veB r kundura ma;;azasrnııı camelı:a. 

nı - harp yıllanndan evvel 
<ırk k gorlilduğu şekilde rcııkli illin. 
arl d lu: 

"Me\ im .:onu satı!ıl,_. 

Vıtrın (' hayret edilecek derecede 
fiy t etıkctlcri: 

Zcrıre p y;ınta >'<Llınkat ayakkabı. 

: •so - 800. ~enne filet ayakkabı. 
... 903 _ 1200. Ze:l:ıe k palı mantı:r 

v kk-br ar· 1200 _ ısso Fiyapalı 

w•rdane piyanta 17SO • 2~00. Merda-
P yan a 1SOO, Harrrnalı fiy:ıp:ıh 

l"rdane 1500, Har:ımnlı merdane 1200, 
Bu fiyatl::ır aşağı yukarı harpte:ı ev. 
iki f'y •ıardr. D:ıba bir harta evvel 

· ay k bılarm uzerinde bugilnkü 
y t ann tki, ki buçuk mislini göıı

t n rak·mla:- goruluyordu. Bu u
rı zluğun neden ila! geldlğıni uzun u
• d v d-~unTedim. İlk •ebep olarak 

lık verı:is nin piyasadaki h~yırlı 

te. ri aklım::ı geldi. 

** o ukl:ia sahibi bir ermeni •atan 
d ştı. UcnzluC'un seb ebini kPn-

d ğT. n ·ın d'n emek istedim. Ort'1-
ta kotu ve bulandmc:ı şayialar çı. 
rm Jctan zevk alanlar, ernarın var

ı l: vergisi ödemek ic;!n nı.rnrına mal 
ttıfmı söyiiyenler vardr. Bakalım 

ukkin sahibi de ayni şckı1Je mi ko
nuşac ktı? 

- Sende"\ ne kada v~rlık vergisi 
•ted !er. diye so .. dum. Kelimelerin 

hecelerin uzata uzat..~ : 
- Hiç cannn, ded'. iki bin lir bir 

"Y D ha h yramdan sonra ilk gün_ 
ıe g tiırd m verdim. 1ştc makbuzu. 
ı--.ed r k', ık' bin rra .. 

- Demek bu tenzitıit varlık veT"gi. 
t n toplam k için değil~ 

Y ne heceleri uzııta uzrta: 

1 - Yok c nrm, dedi, d bette dt!~n. 
Peklılm fiyatları bnpl;ır Ucuz ıı., • . 

Zaten yüzde yirmi beş kar hakkım 
değil mi? Ben bu karı kendiliğimden 
yüzde ona ve yüzde beşe indirdim. 
Slinimden kazanıyorum. Giinde bir 
çift pabuç satıp sekiz lira k~zanaca
ğım1, güncte sekiz çift pabuç satıp 

sekiz lira k anmyorum. Zuar bunun 
ııer~indcl' 

* * H er işin her 7.C-:a;ıtin bi r sı"ı 

v<lrdır. Adamcağız kendi sı r

nnı pek de v~ek istemiyordu. Fa
l:at ısrarlı suallerim karfIStnda pek 
dayanamadı. Ban:ı işin içyüzünü rlc 
röyle anlattı: 

- Bir çift pabuçtr.n yüzde kırka 

kP.dar kiir alını r. Dıı.k nasıl: 

ı - Yüzde ıs imalathane k5.rL nir 
çift kundura mı:ılzemal !le işçiliği ile 
'll"esda on liraya mal olrlu ise im:ıtat
h&ne sahibi bu kundurayı biz m dük
kana 11 buçuk lircya satar. 

2 - Yüzde 2S ticartlhane kan. 
B ı de bn 11 buçuk liraya 285 ku. 
ruş mı.ve ederiz. Olut' fiyat 1435 
1.--unı • D mt>k ki 10 lirayn mal o lan 
hit' pabucu biz en aşnfı 14 buçuk li. 
reya satabiliyoruz. Ben kundurayı 

l:end atc:lyemde y:ıptırıyor, hem mn-
1!yctini ucazlatıyor, hem de yüzde ıs 
ldir haddini yüzde ona indiriyor, böy 
lece ucuzluk temin cdiyoru"Tl, Yani 
başka yıerd<' on lirı:ıy:ı. m:tl edi' en 
pabucu ben dokuz llray~ mal ediyot', 
üzerine bit' lira kar koyuyor. on iL 
raya satıyorum. Görüyorsunuz k1 za
rarım yok. DukHının hali de gözünli. 
zün l'inünde. Cayır cı yır satıs vu. 
Çok şllkür kazanrp l:° diyor, çoluk ~o
cuk geçiniyoruz. "İ b lenin, lolrç ku. 
şannnin,, de il m'? SAiD KESLER 

JNKU PROGRAl\1 

k 

Pl.) 

Pl.) 

eti 

eri 

·ı . ı S Danı nıllzifi 
ıo.ao Haberler 
l!MS Scrbut 
l 9.H Sarıırtar 
2 1 S Padyo ııı1'rtui 
2 4S Dan~ r:ıüdği 
. ı OD r v n aati 
21 15 Soh~tlcr 
n 4 5 Or cstr., 
22.SO ll~berlrr 
22.~5 Piyango 
24.00 Yılbaıı 
ı.30 Ya:drrma ocr.1 

sika vermlye başlam~ttr. 
Kı:ırtlay Oniv~ttcsinln arka c'lıe

tlndeki yıın bfnıılnrdan birinde {inQ
müzdeki ayın be~inci gür.ünden it!
barer. üniver~!tel!lere sıcak yemek 
ve.recektır. 

.A.şocııklnn ilk ağ~zda 16000 kiş1r .. 
stcak yemek vermekteydi. Sonra 500 
kişilik erza - Kartnl ve ha\•alisinc 
3500 klşll•k eruık flk, orta ve lise 
talebe i için d ğıtmaktadir. Bu su
retle 21000 kişinin sıcak yemek yeıne-
i temin edilmiştir. 

Milli Şef bu hususta çok f:ızla nliı.
ı,a gösterd1ğlnden Kı!.!lay bu mikcLı
nn da at1hrllmus1 i;:in tet.lbirler al
maktadır. 

Seyyar aşocııklannın tecrübeleri i
yi netice ycrdlğlndcn yeni yılln ilk 
h:ı!tnstndn henUz asacakları &çılamı
yan ve yı.il'den :fazla fakiri bulunan 
mntn ~ .. ıardrki hail;a sıc:ık yemek d.ı
gıtilncaktır. 

Tarihi Türk .. Jusikisi 
,Konserleri 

K• nsen ntuann llçilnch tarlhl 'l'ilrk 
musikisi konseri önümüzdeki Pazar
te i günU akıınmı Şehir Tiyatrosu 
Dram kısmt bin..'\Sl:ıda verilecektir, 
Progrcımda İsmail dP.dc ve Zeklil dr
dcnin çok kıymetli eserleri nıe\•cut
tur, Konserlet'dcn halltm fayd:ılan

ma~ı maksadlyle konservnluar idaresi 
bu kotı~eri 20.30 da ba•layıp 22.30 da 
nihayctl,,ndlrmiye knrnr vermişti:-. 
Bu suretle uza!1 scmtlede otur:ın 
musiki.sevenlerin vesaitsi?.llk yüzfın

dım J,on eri dlnUyeme<li~lcrl hakkın
dilki ~ıkfıyetleri de ünlenml~ bulunu-

HABERLER 1 
* HA$LANAil.AK OLEN ÇOCIJ.IC - F • · 

tihte oturan Uustalann 2.5 )'a~ınd~lı:I hrı 
fl•mln anneıiıı n omaıpr yıkamak lçlıı rr.ut-

1 
rakıa ltôyr..iıtıiı l'J teııthılr.1 llnrl:ıe döle· 
m!l~ı!lr. Al::r surette :ranaıı lttHafı: derhal 

1 hutalıaneve lu'dnlmı\•~ da orad.'l 5lmutılir. * TRAMVAYDA YANGIN - Emlnl5nll -
Bcbel: arasında l~liyen 23S numaralı truıt· 
•.1.rı Kaba.ta, 6nÜt'!e. schnce makine &rr"a l'•P• 
m 1 v• rJot~r p~rl~mrstrr, Bu vaziyetten kor· 
'hn :rnlculard~n Nuri»• ıı~ Behice hçmılt 
i~temiılcr, fakat :rero yuvarlanarak ylra1an• 
m•ı!lrdır. 

l GE;CE G~l&M 
Şark Cephesinde 

ttlfj" Baş tarafı 1 incide 
Alman resmi tebliği 

Erbaa ve Niksar 
i şcııata Geçiliyor 

Berlin, 30 (A.A.) - Alman or
duları baş1<umandanlığinın tebli
ğinde ezcümle şöyle dC1Dilmekte. 
ciir: 

Terek çevresinde, tankluruı. 

desteklediği şkl.dctıi dü~an ta
nrruzhın akamete uğramıştır. 8 
düşman tankı tahrip edilmiştir. 

~ Baş tarafı 1 incide 
"Z elemn şiddet merkezi Erbaa.da 

~ mak Ozere Niksarm ~arkından baş
Lldık civarına kadar K'clkit 

t ve tc ir ni ı;ostermiştfr. En şld-
e ı s nmtılar Kelkit çayının şlmııl 

ce: ubundn t kriben onar kilom t
rr- k me afede hissedllmistir. En 
:ı: y de hasara ıığrıyan kasabe Erbaa. 

r N kııarda hasat' nlsbekn daha 
d r. Erbaanın 30 1ı:o;U, Niksarın 20 
yu ha ara ugramı~tır. 

Ha rm mil.-tat'I hakkında aldğım 

Hım t ;odur: Tol-at merkez kazası
rn• Almus nahlye merkezinde Toz:ınlı 

yu kenarında bulunan Kadıv:ıkfı kö. 
> undc uı; ölil bir a.ğır yaralı vardır, 
14 ev tamamen 46 ev kısmen yıkıl

m ştır. 
Niksar kaza merkeziyle nahiye ve 

k ylerınde 47 oıa, ıs aittr yıır:ılı, 102 
t- fıf yaralı vnrdrr, 410 ev tamamen 
623 ev kısmen )'lkılmıştır, 

Erbaa kaza merkez yle ndıiye ve: 
ylerınde 443 olu, 106 ağır 539 ha

y ralı vardır, 2047 ev tamamen, 
17 ev de kısmen yıkı mıstır. 
Tc bit ıc-d len hasarın yckUnu 493 
, l23S eiır, 642 hafif yaralıdır. 

n yvan zay atııun tcsbitine devam 
t' lmcktediT'. Ankaz altındaki .rnev

um defni ikmal edilmiııtir. 
rb ada 106 YI bulan ağır yaralı_ 

ın kA Cfcsi Samsun hastabcnesine, 
N k.sardak 18 ağır yaralı il:: Almus

ı b r acır yaralı Tokat hastaha
nesi~ n kledılerck tedavi altına a.. 

. lınmııılardır, 
Gonderilm.iıı olan sıhhi malzeme 
t yaçtan fazladır. Yeniden ihtiyaç. 

of rr o'mad(fı görülıni.ıştür. 

Çocuk E rgcme Kı:romumuz kim
•z k lmış olan çocukları almnk ü. 

C"Cd f, 
Zelzele mrntakas~ jeoloji mütc
sıslarının gönder tmesi ve t etkikat 
ptrrılması t htı karara alınmııtır.,, 

H atipleriıı sözleri 

fi11 Vek lin'n deprem bölgelerinde in. 
fja edilecek ev tipleri hakkında iza. 
hat vemıesinl ir.tcml§lerdir, 

B, lıkcsir mebusu Yrhya Sezai U
zay da Bigadiç kasabasının buziinkıi 

YHinde kalır kalmıy'1cıığrnı sormuş 

ve bu arada Ciimhurreisimiz
0

n cô -
terdiğl çok yakın al!ikııd~n bütün mil 
!etin c;ok minnettar olduğunu belirt. 
mi~ ve intihap da're i halkı adına e"1 
samimi şükranl;mnr arzetliğ ni bil1ir 
m'stit', 

Nafuı Vekili11i1t izahatı 

Stalingrad'da ve Don çevre
sinde Sovyetler taarruzlarına de
v.,m etmişler ve ağır k<ıyplara 

Hğramıslardır. J G düşman tankı 
l'1hrip edilmiştir. ~!uvo!fokiyct
ıer;c nc!.icclcnen tanrruzlar c.snn. 
ı;ında düşmanın elinden bir çok 
e.ğrr ve hafıf silahlar ve esırler 
aJ:, mıştır. 

Almrın, İtalyan, Rumen Ye Macar 
Burıdan sonrn kürsüye ı:elcr: Nafia 

1 

ha\: a. kuvvet!c·i du m:ına lwıınco a
V ck li Ali Fııct Ceh soy, kazaya ufrı- gır :r.:ıyi t vcrdlrm'ı;lt!r \e tnnk ve ıı
Y n yerll'rde yapıl, cak ilk j~lrr ve a- gır 111Hih itıbarıylc de h!ssoltınur ka
lm~cak tedb0 dcr hakkında k rara yıplııra uğrntmırılard'r, Mncıı.r kuv
çarnıak üzere al!ikalı Vekaletler mu. vctleri bOyilk ınlkdarda tabyalar 1:ıh 
rrhh::slarından mürekkep bir komis- dp ve içindekileri de imha ctıni5ler-

yonun kurulınuıı olduğunu ve yann ı! ~ferkez kesimde dilşrn:ıntn tek tük 
bu komisyonun iş'ni bitircceğ'ni 5ÖY- t 

Lanrruılat't gerl atılmış ır. Alman 
Iem·ı ve dt!prem bölgelerindeki Jn. h ıcum ltlt.al:ırı bir ço!: dıl~o.n mc~-
5.ı:.at tiplerini t ~hit etmek üzere y;ı _ ı::llcrlnl tııhrip etml~lerdir, 
pılan tet 1 iklcrl anlattıl:tan sonra be İlmen gölünün c:enup doğusunda, 
yanatına şu ııuretle devam etmiştir: t:ınkl rın, topçunun ve İ.lRYa vuvv~t-

'Tetkikler sonunda en bıır.'t ve en lcrmln de tekledi~i ymi dü:şman ta
iyi ttıalı:cme ile yapıkcak olan evir-_ nrruzlnrt akam~t.. uğrııtılınrştır, 13 
rin nasıl yap:lmasr lllı:rm gd .. ccf · S •vyet t<ınkı t~hrlp cdllml~ r. 
tcsbit tlilmiı1tir. Bunlar tr.iikemmelen Vrılk >( üzerinde \•e Lc•ılngrat i:ın
planl ştırrlmış ve fn•aat t.uzl:m h k ler;ncıe, Alman hücum te~klllı-ri ve 
h:nda da .blr tnllmatname y:ıpılmı!:- 1 p:ın~ ol ı:onülllı.i tümenine nıen!lup 
tır. 

Jeolojik tetkiklere &tlincc, g ten 
depremden sonre. mfitehassıslara bu 
ha,•al!nio jeolojik ha it:ılan yaptml
m•ştr.-. Dernal hat'cl«>tc geçeb!lec:ek 
Vl'l'!İyctteyiz. Yalnrz ~unu arzctmck 
i'ltcrim ki, yet' sarsınt·sınn kar~ı 
memlekeimizde yapılacak binaların 

heptinin tipleri hazırdır ve çok evwl 
roahalleı-lne gönderllml:ıir. Çok dep. 
reme maruz olan yerlerde bu tip in~ 

5r-.:ıt mecburi olarak yaptırılmak ıı

dır," 

M. Henderson Öldü 
Londrn, 30 (A.A.) - 1nın1terenln 

eski Berlln bilyilk el~isl M. Nevll 
Hender on \'e!at ctmMiT. 

* (TAN: Henderaon, harbin l!~nırtdı1n 
vvel lrıı;ılltercnln Berlln bvyıık elçi· 

lf{ll v zlfC't nl ifa ctml ve harbe :ı· 

kaddUm eden gunl rd buylik bir si· 
yaci faaliyet g5s!eı rı.ıı;t!r .' 

kuvvetler blr çok dO~man tn~y~lat'ı:ı! 
;·ıkmışlnrdır, 

l(otel11iJ;oı·o'mm önemi 
Londra. :ıo (A.A.) - Reuter :ıjıın

rınfıı askeri nıuhrblrJnc gör~. Kotcl
nikovo'nun znp!.ı mnnalı bir Rns zn
'"r'dir. Almıınlar, bur:ısinı lc\•azım 
\'e milhiınmat üssü oltırak kullnnı
yorl:ırdt, Koleltıikovo'nun znptı ile 
St ı ııgr3t önlerinde çcvrlliniş olan 
Alınan kU\"'\'ctlerin!n son ümidi de 
ıuya düşmOş olmakt~ıJır. 

ıl/ illel'oı:o kap1ları.mla 
Londra, 30 (A.A.) - Reutcr ajan

sının MoskoYadaki hususi muhabiri
nin bugün öğleden sonra bildirdiğine 
göre Sovyct kıtnlan 1\-lillcrovo'ya yak 
lasmııkfo. ve bu t:ehtin üç kilnme!re 
doğusunda ve b:ıtt.~tnda ı;av:ı~m:ıkta

dır. 

A mcrika"1arm göril§ii 
Nevv rk 30 ( i\.,A.) - Abıanlar 

Hu~v mn cenubur:d . a kt'r11k tari
kad ?' b lyıi ' ' lr 

buluııuyorhır. Ktzıl 

Dikilecek Heykelin Kaidesi için 
Açılan 

İkinciliği 
Müsabakada Birinci ve 

Eserler Seçildi Kazanan 
İnônü gez.gi~lne dikilecek olan MJlll 

Şclln heykelinin kald~i için llçılan 
milsaba.kaya şUrnk edenlerin tekltt
lerinl t,.;>tkik etm~k Üll'rc dün bel~
ycdc Valinin bnşknnlıi:rında bir top
lantı ynptlnııştır. Toplc:ntiya GOJ:el 
&!atlar nl•ademisl d rektörü Burhan 
Tvprcık, I'r, Halide Edip. hcykcltraş 

Pr. Belling. mebus Snl!ıh Clmcor, 
heykeltr:ış .F.mfn Onat ve docentı 1-

le belediye !en heyeti müdUrü Ht:is
n!i iştirak etmiştir. 

Yrıpılnn tetıdkler netlce::ıtnde mü
sabakaya i"tlrak ed~ 9 ki~ nraSln
don birlnc'liği Güzel Sanntlar Ab
cı~mlsi mimıırlarıııd:ın Mehmet Ali 
Hnndnn \'C mimar Feridun Akozan:n 
müşterek cserlerl, iklndlif:l de mlmar 
h<':;keltras M. R'em.:ıl Al:ıgöz'ün ese
ri lrnzarımıştır. 

STOK EDiLMiS 
' OLAN MALLAR 

Alakahlar Ellerindeki Malları Sah 
Akşamına Kadar Bir Beyanname 
ile Yilôyete Bildireceklerdir 

Her türlil sana~ ve ticaret ıorbabınn 
!aallyct "nhnle.n haric!ndeki maddele
r! vı? tüccar olm•yanlartn h"rh::ıngi 

rincl(•k! mrıllıu1nı 5.1.1943 Salt a.kşa
mma kad;ır bir beyannııme fln \'!lil
vetc bildirilmesi rnrumu tebliğ olu-

blr malı ticaret kıısdiylc stok etmelc- nur ... 
rl ya .. ;ık ~imişti, Bu htısus:t:ı vit~- -----------
yet t:ır:ı!ından n,.<re,men bit' le'bllğ
de şöyle dcnilm,..ktediı-: Maaş Veriliyor 

"lB,11.042 tıırihine krıdnr gerek DUo rr-emur~ara ve Ucı·etlilcre ma-
fs111lyet s:ıh:ılar! haricln<le !talan es verilmiye başlanm~hr, 'I'ev'Zi.~t bu 
m:::ddelerden stok yapmış olan snnat gün "'ona erecektir. 
ve Ucnret erbabı ve gerek tnccar ol
nı~dıklarl halde ticaret ka.diyle her 
hangi bir maddeyi ~tok y:ıpmış olup 
dn bu kıırnrnıımcnin ne:rinde:ı itiba-

Arlmda~mı Öldüren 1\olebmet 
Alinin ~lahkiimiyeti 

ren bir ay Jçlnde bu ~okları fasfiyc Deş ay l:ad:ı.r ev\·el Flncancı!ard:ıkl 
etmemiş olanlar met.l::Qr bir aylık biiyül;: Yaldc h:ı.nındaki dokuma te-.t· 
n1üddetin hitamtnı takip t'den üc giln gtıhlarrıda çaU~an 'Kem:U )le Me'h
içln<le malın nevin!, mlkdartnı, mn- met Ali kadm yüziindP.tı k:ıvga el
l'yet fiyatını ve bulunc!~ğı.ı yeri gös- ml~lcrdi. Kavgae:ı :?.1e~"net Ali M
teren blr l.ıe~nnrı.rne ile mnhall'n en çağını c;e!:crek . R:cma~ :! ycrlrıde.ı:ı 
biiyük mülkiye fımirlnf' müracaat et- yaralamıli ,.e öldürmü~Hl. 
mive mechur tutulmu~lardıt' ?Jfc.,'::met Alinin dunı~ma~n dün bi-

İ6.11 . 1P42 tarihinde ne.:.redilml.ş. İ rinci a~r cezn mııhkeme.sinde bit-
bulunan ve Uctlnctl m<ıdde.;l rnuc:tıln-1 mMlr, 
ce n":;ri t!'.rihindcn itibaren mer'i bu- Mahkern~ y~ küçük _?l:ın .!uçluytt 
ıunnn ml'z!n\r kar•1rnnmedc tnyin c-- 6 sene nğır hnpse Vf' l.:>00 hra t~z
dllen bir aylık tast ye milclde•i He miıınt ö<lemlye mahl..-U01 etmiştir, 

48 Milyon Lirahk i dlğımız ;yaaınrn oazıee belodlyeaı 
tarafından iyi n iyetle kar\)llana-

T alısisat Konuluyor rak nazar. dikkate ahndııı•n• ve j f otobUıı lı;lerl ile yakındım me;gul 
.Aııkar.ı, 30 (TAN) - J'evltaU.de f olmfya ba~landı~fnl memnuniyet• 

ahvalden mutcvelllt masnıl .. tlarlailmuh : le hııber ~Idık, Fakat DO:ccedekl : 
temel mast"aflan kar:i amak zere f okuyucularımıı:dıın ahlıAımrz mck 4 
d~vlet deniryofları ve lımanlat't u- tuplardan, beledlyenln çok yerin· 1 
mum mtidürlüiü bütçesine yeniden de olan bu haki! mUdııhaleal kar· S 
tahsisat konulması hakkın<;ta hükU- f tisında otobüs sahiplerinin hly· 4 
m_etçe :ıazrrlıma~ ~anun l~;rıh~sı. BQ- leye müracut ederek yerler tu· f 
~k :Mıllet ::M:eclısıne s:\·~e~ılmışt.ir. tulmuıtur, diye çarçıdan araba· l 
Llıylhada bu umu~ müdurhlk bü~- $ ları bo:1 olarak hareket ettirdik· i 
çcsine -ta.o.ıa.ooo lıra munzrun falısı- İ ıerl vo evvelce anln§trldı:ırı yol- ~ 
sat konulmesı teklif edilmektedir. " cuları yü~k fiyatla ~ehrln dlgın· : 

Bu tahsisatla memur ve mustah- t da arabay tldtıdarı anlnyılıyor • 
demlere çallııtıklaı1 günlerde blt'cr % Dllzcenln çok mUhlm bl,. derdi ı: : 
öğün parasız yemek ver!lcc~ ve gf- • le afi.kadar olmıya badıyan DD:c· : 
yim ccıyast lemin edUecelttır, Ayrt- t ce be!edlyesir.den bu gibi hlylc- ı 
ca demiryollartrnrz için lümmlu m~I- t ıere meydan v'rmfyeeek tedbirler 
ume alm&cr'k, ycnıdcn hatlar, atöl- t alma:ılnı Düzce oıwyucularımı:c 
yeler, depol:ır ve tcr.giUılar yapt[J1- : nanıınn rica ederiz, 
lacaktır, ..Jl 

Ba aradn Ankara Gar gazlnôsımun m .............. M ......... •-·---•• .. ~ 
daha miikernme i~JeUlmesi ve ilıtlya- SPOR : 
cı tı~:ı.mile karşılayacak hir hale 
getirilmesi için bu gazir.oyn vcrll
mek~ olıın tahsisatm 50 bin liraya 
çıkarılın:ısına da lUzum gösfcrflmek
t~dir. Diser tnt'ı:ıftan d'.:ııit'yollarında 
müstahdt'm işr.i \'e hıımnllarla lkl sa
yılt cetv!!lin birden beşine kadar o
l::on mllstnbdcmkrin kendllerine, ka
ı:'l:ı.rmn ve in .. e1eri k"nt!llcrlne ait o
l:ın cv1t'ıt, ımne, hily{lk ıınne, kıı kar
de~ ve torı.ın1and11 lH?t' birine ~evka
l:\<le hıılln de,·amı n'üddctince ayda 
he•er Ura vc:-ilmrsi hakk1odakl hil
ı~<ıme~ln tekJlf U\yihası <fa Meclis en
t:Ome:ıler!nı:lc tetkl ı: \"C k11bul edilmiş 
,.e umumt hc.>ycte gnndcrllmi~tır. 

Y dbaşı Tati!i Bugün 
Bajhyar 

Yılbaşı münasebet:,.ıe resmi daire 
\"e bütün okullıır bugün öğleden iti
bnren P::ızarteJi sabahına kadar ka
palı k;:lııcaktır. 

Rum azUk okunan Pazat'lMl fi{lnü 
ders y:ıptiktno sonra Salı. Çarsamb3 
ve Pel'~embe ,günleri b'r yortu mün:ı
ı;ebetiy?e kanalı bulunacaktır, 

İngiltere Büyük Elçisi 
Bugün Geliyor 

Ankal"a, :uı (TAN) - Mezunen 
ıne:nlcketine gitmiş olan İngil~err.nin 
Ankarn sefiri yarrn akşam burada 
beklenmektedir, .,......_ __ _ 

Fenerbahçe 
Saray 

• G. 

DosUuk kupası adt altında tertip 9-4 

dilmiş olan t umuantn ilk maçı olup. 
hakemin sahada bir karara baAlııma--> 
dan bıraktığı Galııtasarny - FenCM 
bahçe maç! Cumartesi günü Şeref ~ 
dtnı1a tekrarlanacaktır. 

Du maçı Galatasaray kazandJğı tali 
dirde kupa içlıı Beşiktaşla bir kenı 
daha oynıyaC3k., Fenerbahçe kazand2 
veyn berabere kalırsa kupa Be~ 
~n olacaktır. 

Son maçtn heı- lk1 takmı!n da btf"4 
birinden :farksız kuvvetlerde olma.si 
Galatasaray - Fcner'!>nhçe rclcabetinJ 
tclrrnr canlı:ındınnı~. Bu itibarla 
cumartesi çok heyecanlı bir maç ı:e:r. 
redilece~i 1ahmln edilmektedir, Oyu., 
mı saat 15 te b:ı:ilanacnkUr. 

Hariciye V ckaleti Hukuk: 
l\Iü~aYirliği Kadrosu 

Ankara, 30 (TAN) - Hariciye ~ 
kiıletine hukuk mü~avirl :yeUşt1mıelı: 
maksadiyle hukuk mO.Şavid ndedlııiD 
baş mO avirden başka d6rt kişiye çı
karllm:ıst hükUme~ kıırnrl11$trrtl ... 
tnı~ ve hazırlanan lllyiha Meclise VC"' 

rilmiııtlr. 

tns!'ye edilmeyen etolı:lnr hııkldnda 

ver:llı-n üç :tilnlük lıeyannnmc mild-
dctf hitam bulmustut'. 

Altın Fiyatları Plaj Evleri :Milli Korunma :Mahkemeleri 
l\Iüddeiurnuıni Muavinliklcri 

Faaliyet sahafart harıdn<l<? kıılan 
blr malt stok etmiş l>ulunan .. annt, 
ticaret erbabJyle tüccar olmadıkları 
h:.lde hcrhnngi bir malı tic:e.ret kas
diylr stok etmiş bıılunanlonn elle-

Diın ı:lllı1 üzerinde muhlm s..,f.ı:,la: Ankara, 30 (TAN) - Jstanbul 'l'i-
olm:-ımışlıt'. Bazı nrr~llart'Ian 28 - !ayeti dahilinde ortak1anna blrtt ev 
29 J!ra ams1nda ve bazıl:!smda da y.:ıptrr:mok için kuntlan Kartal plfıj 
29 - 30 llra nrnsındn bir !·aç mua- <'vlerl kooperatifinin es:uı muka\·elcııl 
mele olmuş!ur. Bir gt'am külçe 45'.? 1 Vekiller Heyetince tetkik cdllınl 
kuru, tur. ''" ı;irkctin t~kfüne :!r.ln verl!ml~tir. 

.~nkarn, 30 (TAN) - Vekiller He
•cti kararlylc, mim korunma m hke

meleri kadrosuna 50 lira ı:slt maa<11 

üç mllddclumum1 muavinliği Ui\\•c 
edilnı '~lr, 

Dakar·da Varbk Vergisi 
l..'lif" RAŞ tarafı ı incide l.:;{T na, t:ırafı 1 incide 

man uçağı düşürülmüştür. 'Iu- V .. rlik vr:-g;sinin Hit on bes günlük 
r..us - Trab!us hududunda Jü~ ôtiemt' <levresi tıltmek üzere oldu~u 

lç·n vergi il!" alftkndar {11.llnlann ek-
tlldn kuvyetlerine takviye götür. , 

., . serisi dün piyasa ile meşgul oıml1-
mekte olnn taşıt ikaf11elerı bom- mıefardır Alı~ verişler tı:ımamiyle 
bt !anmış ve bunlardan 21 i ya. ge\'&ck g~miştit', Ynbt:r. perakende 
b!mrştır. Trablusta çekil melde 1 e::.tı !ar de\ .. m etmekti? ~-"" !Iyat~r~a 
olan Rommel kuvvetleri bu ~u- ı hlsso\unur <lerN:edc ılüşuklnk gorlil-

{ik '-] h 1 meklcdir AkdcıııT. bölr,eqlnclen küll!-
retle miittc uça" arınm em yetl! mikdarda portakal ve mandıırinc 
cicıtudan. hem batrdan taJ.rru7- getirilmiştir. 'l'Q,P1Hı flyntlt.rda geçen 
laTına uğramıştır. hnctcıya nazara yüzde yirmi dü~i.ik-

. tük <ılmu~tur. 
Uçan Jmlelcr Sus lmıanını ve Aynkkabr, çorap, giyim effası, pa-

buradaki doklnn bombardiman mukhı riy::ıt!Ht üzt'ri:ıti~ de yüzde 
etrnis .kalın duman sütunlnrmın 10 - 15 :ırasmd:ı tcnc7.7.Cil ,·:ırdtr, ·' vüksel<liği görülmiistiir. nu malların toptan ı;al1ı;lnn pc1;: can-
• • lr olmn:ııalı:la beraber peral.ende fı-

/ 11giliz resmi tebliği rallar·ntn diisfırillmesi malları birnn 
•ve\ p:ırııya ~alb:tm("k ıırzusundan 

Kahire, 30 (A.A.) lngilir. ile-i g·clmeldcdir. Büyük stc,ı;: s:ıh1p-
tebliği.: Yadi. el-k.t•birin batı,cıındn ler'ndcn henüz bl .. ~"'·lnrı mall:ınnr 
dü~man mevzilerinin öniln::lc ha- i'PC' -K: clmemic:lerdlr, l\J:ıll::ırmı knr
reket etmekte olan devriye kol- ş11lK. göstererek bıınlrnlard::ın nvans 

!arımız clüsınan taşıtları ile çarp ~~:~::~ı'ı~l'i~~::~;, d~uıı:.;~~r~ri ~~:~~ 
pışnuşfor ve bunlardan bir kıs- ti cm''ndıın daha fı:ırladır. 
rnını tahrip etmişlerdir. Kara ha- (;ö.'ffteri/c.n /wlmılıklar 
rekatına ait bildirilecek başka bir 
şey yoktur. 
Tunu~ ve Sus'tald dokl;:ır nıu

vnf!nkiyetle bombar<lınnın cdH
mlştir. 

Alman resmi tebliği 
Berlin, 30 (A.A.) - .. Resmi 

tebliğ": Şimali Afrikncla Stükar 
far düşman ko1L .. rına mm•aff.ıki
yctle hücum etmişlerdir. 

Tunus'ta yalnız mcHli sa\'a~
far olnıustur. Alman uçııkhrı 
düsmanı ;,.akil malzemesi ve hc•r 
ne;i silnh itibarile ağır zayiata 
uğratmışlardır. 

Dig\!r tarııCtnn vnrhk: vergisini ö
tlt"m'k ılzcre em!iik:ini ipol..:k ederek 
p:ıra kdarlk etmek istlyf'nlere EmlAlt 
bnnknsI tar, flndan genııı kolııylıklar 
ı:osterilmcsi kıırarla;ıtırılm:şlır. :nu a
rada kendlsinc tarhedilcn varlı}: ver
glııinin yuroe yiımis!nı ödemiş olan 
mtikP.llctlerdım lpot,.k il~ para alına'; 
i!tiycnlcre, mutebaki vergi borı;l:.'l'ı 
ııc nıH.dardıı rılıı~a C'ı:o;un, bıınkflca 

t~kdır edilen c--ar:l:ıra JlÖte borç pa
ra ve~lkccktir, Hatt.tı bu kabil kim
selerden baııka v~rzl borcu olanlar 
bu'ıınursn bu cihrt b:ı.nka tara!1ndıın 
na:ı:;ırı dil. kate E1lı.nmıy:ıcaktır, Bun
rlan başka varlık \ et'giııılnl ödemek 
için ipotek ile para alııc:ık klınselcrin 
hudneye borçlan \'ur VM,':l biııalatt 
mahcuz i~e yine Eml!'ık bıınk;'lst bl
rlncl derecede alaeakl1 vaziyette ola-

ordu Don Ozcrinde ve Stal!nçat caktrr_. _____ 
0

, ____ _ 

çeVl'CSindeki çcvinne manevr.:ısını 
gcliş~irlyor. · 6 1ncı Alman ordusunun 
her tnrn!tan tcvri1diği ve 20 - 22 
tümenden yani 300 - 3:30 bin kiti
den mı:ırekkep ohn me\·c:udımun ya
rısını kııybı:?ttlgi, anla5llmaktadıı:. 
Cepheden r.e1ım tel~llflar Almnnlann 
kcnclllcrfni. ~t'lln demir çtmbcri ktt
m&lar"ına aşağı yukart imk~n oltırn

dığını ,göstc.rl~r. Ros~of'un Sovyet 
ordtıl:ırı faratmdan zaptı Hit]erin ve 
tanklarının cenup cephesindeki bütOn 
ordulan için tam f,.1Aket olacaktır. 

Sonterr;n ortalarnda So-:yct taar
nu::u ba~l dığmdanberl n;lhver Rus
Y ntn cenubunda en aı l 211 ,000 kf
~i Olu. b'r o kndar dıı ı>!ılr venn•ı;t r 
:50,00ll ki hıhı ele yaralanmı:ı Q1nıa

~ı ıııuhtemeldır 

Almanlar 19 Gemi 
Daha Batırdı 

Berlin, 30 (A.A.) - "Il~rni 
tebliğ": Alman dcniz3lt11arı J\f;or 
adalan yakınında da~ıtılmr~ ulan 
düşman kafilesinin bakayasm ta
kip ederek 4 gemi daha batır. 
nuşlardır. Bundan başka Atlan
tikte yeniden 15 gemi batırılmış.. 
trr. Alma n denizalt1$.!ı bu suretle 
dün bildiriknlcre ilaveten ha
cimleri ~·eltt'ınu 100,300 tona V:'i

r::.ın Hl dii<ınFı•ı gemisi daha b.ı· 
l ınnı~hırdır. 

Dünyaya Kendimizi 

Tanıtmallyız ! 

Fr ansa lç~n e!t 
Bir Şef Ss '.<eniyor 

. r;;r Baş tarafı 1 incide 
~ Baş tarafı 1 incıde nedir ,, 

fiki r sahibi olmayan münevver 1 ·n:.:r.. .r ,_, F B 
. . ...,'<>er tar<Utan es.ıı..ı nınsa aş. 

bm·ok gazetecilere rastgcldık. tt·ı· 1 he• v · gt nd h ı ve ı ı o up wcn aşın o a u ~-

* * nan M, Canıille Chautepmıı, gıızeto-. 

Bu temas ve müşahcde!er bi- cilcre ~u demeı;~e bnlnnmuştur: 
zo şu kanaati \'€rdi ki, Tür "Bundan böyle muvakkat bir lrll. 

kiye, harp içinde dahi olsa, ken. kftmt:te veyahut milli bir idr..reye ı;a.o 
h!p olmak Fransa için tutulacak m 

disini dış memleketlere tanıtrn~ iyi hareket yolunu teşkil edcce:ktir• 
ihtiyacındadır. Bu muvakkat milli hlllrl\met. bllt~ 

Hususile bu harbin sonunda diln:rada Ft'amıı adına &3% s6ylfye. 
bilecek, birleşmiş milletler nczdiııd11 

dünya tamamen yeni bir şekil tt.msll olunacak ve: harbin glidüm!l T41 

nlacaktır. Muharip devletlerin sulhu!l tZJJdmi müzakerelerine ~ti. 
her biri, hnrptcn :;onra dünyaya rı.k edebilecektir. 
yeni bir niıam \'f!rnwk iddiasın- Böyle bir durum iııe ancak b!rtC,.: 
dadırlar. Bu yeni nizamı kuracak ır.ek ile nıümkilncH1r. Ve böyle hl~ 
memleketlerin Turkiyeyi yakın. hit'I~= de ancıtk General Giraud'rmm 
dıın tanımalnn bir 7.arurettir. idare.si aJtmdıı elde edilebilir. Gene-. 
Dünyanın bu derece kaynqşlığı ral Oirnud, Fransızların hakiki tcfi.l 
ve yeni şekillere do&'I'u yuvar- •Ur.,, ~ 

M. Cbaatemııs Franscun ırııım.:: lcım.lığr bir ı.amıın<la Türkiyenin ınrndan sonra General de GauUe'Uıll 
bitaraflık siyaseti ta'kip etmek l:endisini te~kiHth jçind~ arza cdilmcı: 
ve,«;iJcsile kabuğuna çekilerek hir unsur telakki etmis oldafunn ha.. 
dünya ile olan temas YC alfıkasını tıdattıktan sonra !Öılerine töylc cle...ı 
yalnız resmi münasebcnlcre in- vam etmi~tlr: 
hisar cttiın1csi bir kusurdur. "General de Gaune'ün fndr a,-n;. 
Harbe girmiş olan küçük büyük lık1uını lıir tıırı:fa brnkmaıt •e Oe
bütün memleketler hakkında mu n~al Girand'nnn emri altına Kirınest 
hariplcr arasında tam bir fikir ıı.'lmr.nı ıelmi,tir • ., 

vardr.r. Gerek Amerikada gerek Roonevelt'in sözleri 
1ngiltcrede Yunan~tanı da, Yu. 
gcslavy;ıyı da, Bul~arisbını da 
tt~agt yukarı tanıyorlar. Fakat 
Türkiye onlar j\in hô.la m~çhul
lcr diyandır. 

Bu sat1rları bize ilhnm eden, 
iki gündenbed memfoketimizin 
misafiri bulunan l ngili7. mebus. 
I::ır heyetinin Ankarayı ziyaretle
ridır. Bu gidip gelmeler. iki mem 
lckethı b irbirini dnha yakından 
tanımasına hizmet edeceği için , 
bu ziyaret bizi bilhassa m;ite-

Vnıin~ton, 30 (A.A.) - Rels1cllm"4 
hur :M. Roosc-..clt, pek ynldndıı Vn-1 
;-in-;lon'da Grneral de Gaullc'n ka ... 
bul cdcc,..ğlni ümit etmekte olduCı.ı .. 
nu beyan ctm!~tir. Bu zlynret, blra:ı:: 
g~Iktirılmiştir. Zı.ra G<ınenl dt'l 
Gr:ullc'üıı Amcrik:ıya hareket etme .. 
den CV\'el General Glraud'ya tnfiltıld 
olması ihUınnlı vardtr. 

Diğeı- tarafüın Tliksek kom!ııerllfe 
tnyiıı edilC'n Gmeral Glrc.nd'mrn ye
rine ~ms!i Afrika Fransız kuvvetleri 
b"ııkumandanhğına Gcner<ı..1 Juin'lri 
tayin e ildici haber veriliyor. 

hassi,s etmiştir. Sayın misafirle- =:s 

rimiı: An.karada yapacakl:m te.. mak için onlara icraatmıızı gös
nıaslarla Tiirkiyede edinecekleri termek lazımdır. Bunun en ~es.. 
intibaları memlelteUcrinc götü- tlrme yolu, diğer memleketlerin 
rccek, memleketimizi kendi mıl. yaptığı gibi, 'l'ürkiyeye matbuat 
letlerine tilnrtacaklardır. heyetleri davet etmektir. Burada 

Bizim de yabancılara ve bil- bir Amerikan, bir !ngillz ,bir Al ... 
hassa bizi tanımak istiyenlcre man matbuat heyetinin bir müd ... 
göster&ck pek çok işlerimiz var. det aramızda yaşıyarak edine
drr. Yirmi senede yeni biC' 'l'ür- c~klcri intibaları mcmle t"tl"'rınc 
kiye yaı-'1.Lt~ınıız her hl.rafta l tık . bildirmeleri, Ti.irl.iycvi t nıtm · k 
dirlcr ve lı:ıv.ranlıklnr uwınchr- bııkımından y· pılacok en b yuk 
ını~tır. Kcndimizl d{ıny,ıya tanıt- hizıncltır 
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AS ~ 1 VAZIYET 
lt2ff' Baş tnrafı 1 incide 

i1nl kaydetmekle, Kar..ı:asyada başla_ 

ran tahliyenin ilk kısmını if~ etmia 
o!du. 
Şimdi biz. bu haber kar,1s1ncla, bu 

tabliye harekatına tabddüm eden ve 
S tclingrad cenup batısında cereyan 
etmiş muharebeler hakkında daha 
doğru mütalea beyan edebillrh. 

Evvela şunu işaret edelim ki, böy
le bir tabliye teşebbüsü ~rçeklcştiği 
takdir de bunun manası gayet açıktır. 
Alman başkomutanlığ'ı, orta Don'd&. 
inkişaf etmekte ofan Rus taarruzu 
karşısında, bundan evvelki Stalingrad 
taarruzu esna!lmda muhafaza ettiği 

n ikbinliği kaybetmiştir. St.alingrad ta. 
arruzunda, büyük b' r liklerin çembere 
girmek tehlikesi karşısında bile hiç 
bit kesimdeki birliklere tahliye emri 
vermiycn başkomutanlık bu seferk; ta
a rruzun g,lişmesi önünde durumu tet 
kik ett' kten sonrz K~fkasyadaki or_ 
dtıYa ilk tahliye emrini bildirmiştir. 

D•mek ki , evvel& Rtı~lann istirdat 
etmiş oldukları yerlerin t ekrar geri 
alınması ümidi keııilmiştir. Sonra, 
gelecek günler za~fında Rus taarru
mnun kırdabilece • 1 şüpheli gör'Jlmüş 

tür. O halde K afkasyad- ki orduyu 
ı;olı: kötü bir akıbetten kurtarmak için 
bu orduyu bir an evvel Kafkasyadan 
çekmek laznndrr. Fakat, bu tahliye_ 
nin başarılması için ric2t yolunun em
n;yette bulunması şarttrr. Halbuki 
S talingrad cenup batısında Kotelniko_ 
va'ya doğru llerlemeğe çalı$an Rus 
1-••vvetlcı:i btı ordunun ricat yolunu 
t e'1dit edivorlar. Blnaell2leyh evvel&. 
S•alingrad cenup bahsmdaki Rus 
kuvvetlerini mağlilp ed~rek doğuya 
d"ğru sürmek lazmıdrr. Çünkü Ko. 
telnikova şehri, bu kesimdeki Alınan 
kuvvetlerinin dayandıkları mühim bir 
üstür. Ruslar bu şehri alırlarsa, AL 
menlar bu kesimde ı~tinatsız lı:a'arak 
batıya doğru çekilmeğe m'ecbar 'lı:ala
ca klar ve bu suretle Kafkas rlcat yo. 
in tamamiyle tehlikeye girecektir. le
te bu sebepten, Almanlar bir hafta 
evvel bu kesimde kuvvetlerini toplıya 
rak şiddetli bir tearruza giriştiler ve 
Rusları ricate mecbur ettiler. Falı:at, 
Ruslar bu kesimin ve bilhassa Kotel
r.ikova'nın ehemmiyetini biliyorlar. 
Çünkü bn kesimdeki Rus taarruzunun 
gelişmesi hem Stalingrad etrafındaki 
Alm2n kuvvetlerini saran kuşağı ta_ 
mamlıyacak hem Alman1arın Kafkas
yıı dakl kuvvetlerinin ricat yollarını 
kesecektir. Ru~lar takviye alarak tek. 
n:.T karşılık taarruza geçtiler. Eski 
mevzilerini istirdat ettikten &0nra Uer 
!emeğe başladı ar. 

BUGÜNKO BULMACA 

K A Ş 
BAS, DIS. HE~LE, 

E L E R I 
GRiP, ROMATl-ZMA 

SOLDAN: 1 - Vurta (ilıtOrlı:çe) - A· 
111lmılı: 2 - Klfrt !!zerindeki ,ızsner - Ll
tife 1 - Anaduı dojima kllr - ŞOmullO -
4 - Bir edat - Bir nevi harita çirme usule
S - Bele ıı:ecirllir - 6 - Anadolunuı:ı en 
yOlreek tepesi - Ummakta.o emir - 7 -
Bir kavim - Cok iyi - a - Soiuk - Kı· 
u defi! - il - Okuyucu - Dinleyici. 

Ve blltiln ağrılan derlt.al kea 
Sıhhiye V ekllettrdn ruhsatım haizdir. İcabında günde B iaşe alınabilir. 

YUKARIDA}'J: 1 - Bir uzvumuz - Her 
~eye ahlan 2 - Tersi: Baytndırlrk - Ter
si: DOzeltırıe - 3 - Uye - Uıruıı tiren -

- Bir öleme llHI - S - Tokat - 6 -
Rem!ır - Akıl - 1 - Kan yolu - Uya -
ıs - Akamete uframıt - Ilimler 9 - Du
arcmıo lletlerinden - BI· nazım lln'i 

EVVELKi BULMACANIN HALLI 
SOLDAN: 1 - ltmlr - ÇIH. 2 - Saat

Kıııa, S - Tik - KIS:ıJllr, 4 - It - Korur, 
5 - Çilr1lr, 6 - Pamıık - Pa, 7 - De
m"k - Kir, 1 - Adus - Dan q - Ner
FitlL 

,_SA_Tl_L_IK_A .. RS-A
1 
.. , TRAMV Ay PASOLARI 

Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletmeleri 
Umum Müdürlüğünden 

(19.t~ senesinde verilmiş . olan tramvay pasolarlnın 1.1.943 tarJh'n
den it.ihııren Belediye Meclisince tanzim edilen listeye göre tebdileıı \'e
ya y .:niden verilmiye başlanacağından pal'O sahiplerinin i~I 1<rta ro

toğraflar! ile b!rHJ.:te nihayet Hl.1 943 ta •frıine kadar E t'"l{trl1'::, Trnm
vıı~ ve 'I'üncl L letmcleri umur.ı mGdUılük k•ılemine mür~cııatl:ı pasoforı-
ru .ı.ı lm:ıları rica oluı ur.) (2G5!l) 

YUKARIDAN: 1 - latif - Dan. 2 - ı 
Zait - Pede, S - Kak - Çımur, 4 - lt
K!lnıea, 5 - Konık, 6 - J'llrO.k, 7 - Ça
mur - Kat 8 - OzOr - o;rı, 9 - La• 
Sonl. 

Beypğlunda Taksimde sıra
serviler caddesinde ve Belçika 
sefareti binası strDsmda, Taksim 
nahiye müdüriyeti karşısında, i
ki apartman inşııs.ıns elver~li VI' 

2ı>minc!en itih:ıre.n MDrmar~ıya ve 
Boğ · - fevk:ılc'lde n<-zareti ofon 
P35 etre arsa r. ele sat'J ktt ... 
l",skt Burss Yenr /ü>u<ludu soka
~ıı rla 16 No. y ..; ın ürocant, 

~ --~--------------~-------------------~----------.-»----...... * 
Yardım Sevenler Cemiyeti 

nin Bir Toplanusı 

?DIEl'.iaır.:t'!~~~m(i I' 

Yardtmınenler cemyetl Beyo,flu rubesl 
J'?Tba,r mllnuobetile Tepeba,ı Gardrnl &a· 
!onlarında Azalarına ve onlarm davetlilerine 
bir ıı:ece eflence&i tertip etmiıtir. Bunun ne
ticesinde temin edilecek h0tlat fakirlerin kıt· 
lık ihtiyaçlarına tahılı edilecektlr. 

ı-IALKEVLERINOE: 
EMINONU HALXEVINDEN - Evimizde 

M'.lllt Oyunlar lturau açrlmııtrr. Bilenlerle 
oirenmek iatlyenler ET bilroıWlll mllr acaat· 
lan. 

,. BU AKŞAM ~I 
• Beyoğlunda İPEK ı 
Sineması Methalinde 

BEŞtKTAS JtALKEVINDEN - 190 J"I· 
luu Soıyal Yardım komitemizin la.kir ve yok· 
ıullara ya.rdrm kudiye sayın hlllklmlzı nefe 
ve sevk içinde k&rfıl&mak Qıere Evimis sa
lonlarında blr aile toplantı~-. tertip edi.lmlıtir. 
Davetiyeler evimizden verilmrktedir. GONG BEYOGLU HALK:&:VINDEN - Buclln 
11at ıs de Prof. tsmıil Hakkı Baltıcloflu 
tarafından "MilU,yetçllil< Ye An'anecilk" mev
%uunda bir konferanı Terilecekitr. Kahve ve Lokantasında 

Bu ke11imde §iddetti muharebeler 
devam ederken cenuta Nalçık bölge
tıinde Almanlar ilk mevzileri tahliye 
ederek çekilmeğe baş.ladıl'a.r. Ruslar 
ileri h e.rçkete geçerek tahliye edilen 
yerleri muharebesiz i!Jgal ettiler. Bu. 
tahliyenin ilk ba,langıcr idi. Fakat 
gerek Stalingrad gerek Kafkasyadaki 

~~rfolan için mihverin korktu_ 
• ~-•trihnr göste-

ye ı.. 
lralmı$1ardır. 
de bundan sonra cereyan edecek mu
hareb lerin dah::. ziyade Rusların le_ 
hine olarak inkişaf edeceğini zanne
debiliriz k1 bunun da ne demelr: ol. 
dulhınu yukarıda okuyuculara izaha 

çalı,;.ık.. 
~------o---~--

h;giliz Heyeti 
ftlir Baş tarafı 1 incide 

adamları olduğu kanaatine var
dık. Türkiyeye dün geldiğimız ve 
şımdiye kadar yalnız resmi ziya
retlerle vokit geçirdiğimiz için 
bızden intiba sormayınız. Ayrıl. 
mazdan evvel intibalanmızı mem 
nunıyetle söylerız. Aramızda yal
nız M. Lawson 1937 senesinde 
mezarlıklar komisyonu azası sı... 
fa.tile Türkiyeye gelmiştir. 

"Biz bu seyahati, Çin hükumetinin 
Avam Kamarasına gönderdiği davet 
üzerine yaptık. Bu, bir parlimento 
heyetinin bir ecnebi hükilmetin daveti 
üzerine yaptığı ilk aeyclıattir. Çinin 
!ıarp gayretin:e hayran kaldık. SahiL 
deki Iabrikalann ağır makinel~ri bin
lerce mil uzaklara defalarla teşınıruş 

tır. Bazı maden makineleri fazla o-
lcı.rak dağ tepelerindeki. madenlere 
nakledilmiştir, Mevcut vasıtakrla 
bunun nasıl yapılabildiği bizim için 
bit muammadır. Cin, mitralyöz, tüfek 
&ibi küc;ük silAhla=la bunların cepha_ 
nesini kafi miktarda yapıyor. Tank 
ve tayy~rc yapacak ağır sanayii he
&iiz yoktur. Japonlar Çine hücum et
mekle hlç beklemedikleri bir netice_ 
y,e varmışlar Çin milli birliğini .ve 
kalkınmasuu yaratmışlardır, Amer~ ~ 
k.'\ İngiltere ve Rusyarun milttefıkı 
fiıiat yle harbe lıarışmasr slmdilik Çi
ne biç bir fayda temin etmemiş, bi_ 
tal:is zerarlarına olmuştur. Çünkü 
eskiden Burma yoliyle malz.eme alır 
kel'I şiaıdi tayyareden ve tayyare ile 

ki' mümkün olan eı,ıyadan başka bir 
ı;a ı ç· 
,ey alamıyor. Bunu~la b:raber ın-
ı:ıer fütu{' getirmemı!iter~ır. Gayet 
rrıik:O.l düsUniiyorlar ve kimseye kar
• ~ bir his beslemiyorlar~ 

1 ASKERLiK iŞLERi 1 
EMINONU ASKERLiK Ş. BAŞKANLI 

GINDAN': Deniz makine ~arkçr Onyzb. Ali 
oıtlu Mehmet Adil Otuz 303 dolumlu La92 
No. 1ı ıubayın acele ıubeye mtlracaatL 

Aııtıda iıimlerite lcayıt numaraları yazıl1 
iki yedek ıubaym ıubeyc mDrcutlan 

Muamele memuru hfebmet oflu Yusuf A..-. 
rat !111-23, Yedek piyade utefmen Sakir 
oflu NuTi Alaı:öz (Stsıo). 

FATIH ASKERLiK ŞUBESlNDEN: Bi
rinci dereceden malul diş tabibi thttfmen 
Omcr Farukun bulundultu yeri bilenlerin Fa· 
tih Askerlik ııubeıine haber vermelerL 

Maıaı piyade Q9teğmen (328-SS) Salt 
8"rtkaya'nın bulunduiu yeri bilenlerin Fatih 
A•kerlik ıubulnc haber vermeleri. 
Şubembin ma!Ql 1Ubay derterinln (JOS) 

11raamda kayıtlı Yarbay Cemal oflu Şem
•ettln Soen 24.10.938 (ll.ııllnde C!lmüt olduiu 
anlaıılauı;tıı-. 

MumaUeyhln efradı aneslnden birinlrı tu· 
beye r;elmesL 

Denizli Fırkan alay Utüıl merhum Yu· 
nuıun dul lırn İfakat Fatihteki evinden beı 
t ' e evvel cıkmış Aknraya taşınmı,tl. 

Bu bayanı taru7an Akaanıylıllnn kendi&ini 
Patih bkerlik ıubealne ııl5ndermeleri. 

1 
Yılbaşı Reviyonu 
Kotiyon v~ sürprizler, Hu.
susi taam, Telefon: 41998 , ____ ml:l_E., 

Türk Mücellitler 
Birliğinden 

Teşekkül etmiş bulunan müceDit
ler birliği ilk içtimaı 3.1.943 Pazar 
günü saat 10 da Ernlnönil Halkevi 
salonunda yapılacağından umum mc-s 
lekdaşlarm gelmeleri ehemmiyetle 
rica olunur. 

KAYIP - Beyoğlu mal mUdUrlU· 
ğünden almakta olduğum tekaüt ma
aşımda kullandığım tatbik mührümü 
kaybettim. Yenisini yaptıracağımdan 

hükmü yoktur. Kerime Keskin.. 

..................... mll ............... ~ 

amele Ver~isine Tabi Olan 
selerln tutacaklan bQt1ln defter ntlmunelert temi% ve ltloa.ı 

birinci hamur kAğıda basOmş haıırdır. Detterler1mlz1 bir lt@

rmeden karar vermemenizi tavsiye ederls. 

ıf eatft merl<e'Zt: 1NKILAP KiTABEVi tııtanbul. Ankara eaddesT,, 

nrük Muhafaz~ C ~nel Komutanlığı 

Satan Alma Komisyonundan 
Clnı ve l'nlkdarı Muhammen bedeli 1lk temi• Saati 

Lira kuruı natı llra 

256 Türk bayra~ yaptırılması 340 80 26 14 
19 kamyonet l.istik tamiri 2000 150 15 

Yukarda yaztU iki i~in pazarlıkları 5.1.948 g{lnQ. hizalarında 7Ullı 

saatlerde yapılacaktır. 
Şartnamelerle !Astikler ve bayrak nfimunesl her riln komiS'J"onda ıa

rülebillr. 
İsteklilerin teminat makbu:ru ve kanuni vesikalariyle Galata Mum

hane caddesi 54 No. dairedeki saUn alına komisyonuna gelmeleri. 
.(2733) 

KiRALIK BÜFE 
Devlet Limanları İşletme Umum Müdürlüğünden 
İstanbul yolcu salonundaki büfe pazarlıkla kirnya verilecektir Ta

liplerin teklifierini 6.1.943 tarihine kadar Levazım müdürlüğüne tevdi 
etmeleri (2664) 

ISTANBUL DEFTERDARLIGINDAN 

Doıya No: 

51169/27 Emin5nfinde Dayehatun mahallesinin Tarak
çılar sokağında eski 15, 17, 19, yeni 17 ilA. 21, 
23, 25, kapı No. lı ve iki mağazası bulunan 
Cezairll namlyle maruf kAgir han aahuı 

Mutı•mmen Te· 
bedel mlnatı 

(635,25) 135000 8000 
Yukarda yazıll: gayri menkul 25.1.943 Pazartesi gO.ntı saat ll5 te Mlll1 

Eml!k Müdürlüğünde müteşekkil komisyonda. kapalı zarf uauUyle satı
lacaktır. İsteklilerin 2490 sayıl! kanun hilkllmleri dairesinde ba:ırlamnıı 
teklif mektuplartnı ihale günü saat 14 e kadar komisyon reisliğine tevdl 
etmeleri ve nQfus hüviyet cüzdanlarını fbraz eylemPleri muktazldir, Fu-
la izahat için Milli Eml!k müdürlO ğ(lne mtıracaatlad. (2731) 

ISTANBUL DEFTERDARLIGINDAN 
Darphane ve damga matbaam mttcelllthane blnaamda yaptırılacak 

tamirat llAntnın keşif bedell 9807 lira 50 kuruş ve muvakkat temtn.att 
735 lira 56 kuruıı ve isteklilerin en az bir taahhiltte beş bin liralık iş yap-

tığma dair ehliyet vesikası ibrazt ibaresi olacak fken ran pzetesinln 
26,12.942 günlü. nüshasında keşli bedeli 2807 lira 50 kuruı, muvakkat 
teminatı 211 lira ve istekliler en az bir taahhütte 1500 llralk 1t yaptı
ğtna dair ehliyet vesikası ibrazı ibaresi yanhı olarak çıkmıştır Tashihen 
Jaı;ı. olunın; (2'124) 

1 T AS 
• '.'ı 

HLsc·si Sat~lıktıı:-. 
l s tan}•uldn Ea!ıçf'lrnpıda kısmen Ticaret Bankasının 

işgal ettiği Ta~ Hanın üçte b~r hissesi 

ACELE SATILIKTIR 
Beyoğlunda Ağa camii karşısında Ahududu (Eski 

'--• Bursa) sokağında 16 N o. ya müracaat. M Ali ıı., 

Çellk tarak 
ÇeJik tarak 
Gücü teU 

(kalın) 

(ince) 

Adedi 

200 adet ) 
300 .. ) 
250. 000 .. 

15.1.9•3 

.. .. .. 
10.50 

11 
Yukarda cins ve milr~arı yarllımalzemt> pazıırlı1'-h ~atm alınacaktır. 
2 - Pazarl!k 15 1.943 Cuma günil hfaalanndıı ~l\c;terilen saatte Ka

bata~ta le-vndm şubesi ahm komisvonunda yı>pılıtcaktır. 
3 - Nümurıeler her gün öğleden sonra adı geçen şubede görülebilir. 
4 - l st .. klil0 rln pazarlık !cin tayin o!unıın gün ve saatte % 15 gü

venme parasiyle birlikte adı geçen komisyona gelmeler! ilan olunur. 
(2721) 

~ ....... mw~~--mzınmm:ıııı.:nl':'9D!n1S111111!11Ba:ma&&a••n 

AÇIK ARTTIRMA !LA.Hl 
Toprak m?hsullerl ofM mı mı na Fenerdı> Rııklr Ka.ra c:eltlk fab

rlkasmda 943 senc-!i urfırıda ktr::ltrılac rık celtiklcrdrn elde edH>:'<:e1t 
çeltik darısı ile çıkacak çeltik kepeğinin ofise ait ldsmı ile kavuzlar 
ar;:ık arttırma ile saUfocaktır. 

İstekliler bu bııptaki ş11rtnam"yi her gün şubemizin hububat sa
tıı ve muamelAt servisinde görebilirler . 

Açık arttırma 5 Sonk!nun 943 Salt günü saat 10 da müdürlye-
tlmb:ln hububat ııabş servisinr'lı> icra edilecektir. (2734' 

~-- & 1fiiillfiiiM4WP *PM6iii3UWX il ,fi 
DevletDenizyolları İşletme Umum Müdürlüğünden 

1 - İşletmemiz İzmir subeııindemünhal bulunan 120 lira kadro Oc
r~tll bir muhasiplikle. 120 lira ücretli bir muhasebe mPmurluğunıı 
müsabaka !mithanlyle ve en az orta mektep mezunlan arasından me
mur almacakttr. Müsabnka tmtlhRnında muvııffak o1arak bu va:ıifelere 
tayin olunacaklara verilecek aylık ücret. 3656 sayılı teadUI kanun ve 
tıükilmlerl dairesinde tesbit olunocaktır. fmtihan 11.1.943 tarihine rast
lıyan Pazartesi gilnil saat 14,30 da Tophanede kaln umum müdürlük 
blnaafnda bir komlryon hu:rurunda bhriri olarak yapılacaktrr Llse me
nınu olanlann, yüksek bir mektebe mukayyet ve müdavim olmadıkla
rtna dair vesika ibr11z P.tmeteri şarttır, 

İsteklflerin 8.1.943 Cuma dlnO altşamma kııılar aşıığıda yaz1h vesa
llde birlikte ve pulsuz birer dlleki:e ile Zat İ~leri müdürlüğüne milra
caat etmelerl tbımd!r. 

A) - Nüfus hOviyet cOzd!'!m. 
B) - Askerlik terhis tezkcres •. 
C) - Tehsn vt>ı<,kıısı. 
D) - tyı hat ktığldı, 

E) - Çahstt~ı yerlerden ııth~mı~ bonservJs. 
P') - il adet vecılkolık foto{l~af 
2 - Bundan baska Haliç vı> t!'tinye fabrlkal11rlvle ôrt:<>klly ve o\7ap-

k:apı kömtlr derınlımna odact ve bekçı ve İstinye !abrikasına da Dok da
yakçısr almacakt1r. 

Bu vazifelere isteklflP.rin askerliklerini bitlrml~ ve otuz yaşlarını 
~eçmemlş olmalan şarttır. 

Taliplerin Zat fslerı müdürlüğümüze yazl !le müracaat etmeleri lü-
:umu llln olunur. '26115) 

, .. _._.~7,ms:-~~~n~s-:ıcra•wm.-ı--•~ 
D. DerıizyoUarı işletmesi U. Müdürlüğü ilanları 

İstanbul sehlr hatları ve Haliç vapurlan yolcu ücret tarifeleri, 
yapılan ınmlar dolayısiyle, tadil edilmiştlr. 

Yeni tari1~er 1 Sonklnun 943 tarihinden itibaren tatbik olunmı;ya 
başlanacs kttr. 

Bilet ücretlerini gösteren cetveller iskelelerde ıısıttdır Baı me-
mW'lu.ktan izahat almabilir. (2650) ·---___________________ , 

Devlet Orman işletmesi Belgrat 
Revir Amirliğinden 

1 - tşletmemlı:l.n Bah~klSy bölgesi maktalarmd.an ketftecek 80.000 
kental kestane odunu ke.11im fil. açık eks.lltmeye konulmuştur. 

2 - Kestml yapfiacak 80.000 kental kestane odununun,, balın ile 
ster hale getirilmesi beher kental başma (15) kuıı:ı~. 

S - Muvakkat teminat (900) liradır. 

4 - Eksiltme 7.1.943 P~be günft saat ıs te BQy(lkderede Dev
let Orman işletmesi Belgra.t Revir am.lrli~dedir. 

s - Bu i!Je dair şartname fstanbul Orınan çev1rıe !nildOrUllftnde ve 
işletme merkezinde ganllebilll". (2458) 

KiTAP BASTIRILACAK 
İstanbul Deniz Levazım Amirliğinden 

Fenni ve mesleki bazı kitaplar bastırllacaktır. Bu işi deruhte et
mek ı.tb'en aıtkadarların izahat alm11k «zere Xasımpqada Aakeı1 Deniz 
matbaaaı mildQ.rlüiünQ müracaatlar!, .(2695) 

I!a1mcı6ım, buma ÇAP A piriııç uı~ı !]etirdin mi1 
Evet yavrwn. 

ÇAP A l\f ARKA : Tarihi Tesisi: 1915 

Devlet Orman İşleuucsi Karabük Revir Amirliğinden 

NAl<iL VE i S T 1 F 1 s 1 
1 - Devlet Orman İşletmesi Karabük Revir Amirlitl.ne ballı Yenı.. 

han bölgesinin Ulus mıntakastnda Merer ve Gilneyveren, Kuzyayla or
manlarında muhtelit mahal ve mevkilerde dipten devrilml1 ve ıces.u. 
miş bulunan 1724 adede muadil 2682, 318 metre m.ikA.p kök.nar ve 'l9( 
adede muadil 514,513 metre mikap çam ağaçlarının verilecek Olçtiyf 
göre Taksim, kabuklarını soyma ve ulus gürgen camisi mevkilnde kaın
yon yol kenartnda gösterilecek mahalle nakil ve istif işi 30.8.943 tarı.
hine kadar yapılmak üzere açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - Açık eksiltme 6,1.943 tarihi~ rasilıyan Ça~amba günft saa{ 
14 te De,·!et orman İşletmesi Kara bük Revir Amirliği blnasmda Re
vir Amirinin riyaseti tahtında t.eşekkül edecek olan komisyon bu:;ıırun.; 
da yaptlacak:tır. 

3 - İşbu emvalin beher metre mik!bınm muhammen bedeli (tı) lıo 
radı.r. 

• - Teminat akçası % 7,5 hesabiyle tutarı (2880) liradır. • 
5 - Bu işe ait dÇİk eksiltme ııartnamesi Ankarada Orman U:ınun: 

MüdürlUğü ile Karabük Revir Amirliğinde görülebilir. 
6 - İsteklilerin ihale gününde teminat akçalariyle birlikte Revlt 

Amirliğine müracaat etmeleri lilzumu ildn olunur. (2647) 

TÜRKİYE CÜMHURiYETI 
ZiRAAT BANKASl 

Kuruluş Tarihi: 1888 

Sermayesi: 100,000,000 Türk Lirası 

Şube ve Ajans Adedi: 26& 

Zirai ve Ticari Her Nevi Banka 1\-Iuameleletl 

SENEDE 28,800 LiRA iKRAMiYE 

Zlrnat Bankası da kumbaralı ve ihbarsız tasamıf hesapla. 
nnda en a:ı 50 lirası bulunanlara bir sene içinde ~ağıdak.i plana 
göre ikı:auıiye verilecektir. 

~ Adet 1,000 Liralık 4,000 Lira 
~ ,, 600 • 2,000 .. 
:t ,, 250 ,, 1,000 " M) ,, 100 ,, 4,000 

100 • 50 ,, 5,000 
120 • 40 • 4,800 " 
160 .. 20 • 3,200 • tll 

Kur alıtTa senede 4 defa, 11 Mart. 11 Buira.n •. 11 gyl ' 
tt Birlndkanun tarihinde (ekilecektir. 50 11.. 

DİKKAT: Besaplannızdaki paralar bir sene içinde kt 
radan a~~· dO~mlyenlmn ikranıiyeJeri % 20 fazJalastırsca \t, 

...-.... ~~--=~ 
Sahip ve Neşriyat Miidihil: Halil L(\tfi Dördüncü 
Gaze~ :v~ Nep-11..t ~. L. Ş. TAN M.atbauı. 


