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1'91&, VAJU'J lataobıu Sayfa CUMARTESi {Hl10 (idare) birfey harcama. 
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hlefw lltu (Y .. ı ı.w.ııaı Bel'J9f'de e &~ 

Reisicümhur 
Çorumda 

DAHiliYE VEKiliMiZ YER SARSINT1ILARI 
HAKKINDA ETRAFLI iZAHAT VERDi 

DDn yeniden yer sarsıntıları oldu 
O...., 11 (A.A.J - CQmhurreia .• 
~ llUll Şet hmet İnönQ bugün aa. 

11 - f81ır1m1R teref vermlfler 
:... lıltıuk ktlçllk bUtUn ÇorumlUlarm 
~ ~yle karfılanmIJl&r'. . 

llr'clA5 KBALINA. TA'ZİYE 
-...,., ıı (A.A) - Etgamman 
~bmn ftfatı dolayıa!yle reisi. 
--uı11r ı.m.t ln&ıtı taratı:ndan Ef-

ger.latan kr&1t :Mehmet Zahir Şah's 
çekllen ta'ztye telgratma majeete 
Şah tarafmdan teıek.kUr telgraftyle 
mukabele ed:lml§tlr. 

lNEBOLtJDA INON'O atnrO' 
lnebola, 11 (A.A) - Kl.1ll Şf1t İnö. 

ntı'nUn kuamıza gell§ler!Din dlh'dlln. 
ctı yıldöntımü olan dtınkll güııll İne. 
bolu halkı CO§kun tezahllratıa kutla. 
D:ılfUr. 

Ankara, 11 (A..A) - Büyük Millet 
meclisinin bugtınkü toplaııtımıda Da 
r.ıllye vekili Recep Peker yer aanm. 
ıııarı hakkında fU izahatı vermifler
dlr: 

Saym, arkadaılanm, geçen aym 
yanamdan itibaren yurdumuzda yer 
yf'r, oldukça teeaııUr uyandıracak sa. 

8 a Ş Ve k le , ,e m ,. z rarlara. ıebeb olan bir yer aaramt.Iat 
dalguı devam etmektedir. İlk bat. 
langıcmdan itibaren ilk 115 gtın zar. 

lJıusal ekono- Bugün t_ulum hafta- !:!nv~~~!~:;a:=;::;~: 
m~yeye lbllt etmıotik.. Hem bunun 

J sını bır nutukla :~l:k O~:a~u::m~ de .!r~ 
• 

mı h ft ~~~~~~~ 

a a Si açacaktır 1 :!u:~c:~ı=tm: ~::a:::~ 
Ekonomi Ye tut\:m ha!tast 'hu0r{ln ; tk!nciteırtnin 1~ nde b&şlıyan aar. 

Ba,vekılın bir nt4tkuyla ıı('ılacak- .-ıLtJ, Balıkeıdr, Çorum, Hani.la, A.. 

lliilııimetin iktüa.-li bulu-ana karıı aldığı ilıti•adi teJ-
6irt.nn laeJeli cihanfiimal harbin ıonu gelinceye ka
tlor milli L1arlıfunızı her tehlikeye karıı lıorumalıtır. 
la milli ı•mlıfın içinde her lerdin, her ailenin, her 
aiiımenin, iıtİ•na11z olarak herkeıin elbirli.ği ile hmr 

lıet etmeıi vmileJir 

Yazan : AsUH Us 
ııı.t ...... -.ml•tte u}uıal ekono. tahsil amıflara, biDı&"9a köylülere 
~ ..,. 1ı9fb7or. Ulusal ekono- ve ~tçilere hatırlatmak icap eıli
-, ..._ demek milJ~t~e jaşa.- yor. 
t..8:"1armm iyiHğe doğru K• Harpten evvel kilosu bet, Oll ku· 
ııı.;_ , iolıl daha verimli çalı~ma. ru.,tan ibaret o~n b1' idafl ıura. 
~ •• bzanclanmm .barcanıakta da, burada fevkAllde tartlar dola. 
~ ~t.....- olmanın yollanm )'ISİle bu sene eUiclen yüz kurup 
-~ llDleri dtmektir. kadar satmak fınatınm meyılau 
.L.. ~ on, OD illi tıene evvel tıkması Anndnlunua i!;tihsal HL 
·~ ...... , icln memleket ba· ~ 'bir bml ..,..._.., 
~ bir hafta ayırmaja ~ötU.. ~iftdı.rin hayatmcla bir inlalAp 
·~ ...... POtD 11111uml harpten J'llpllllftır. Ellerine biç bir zaman 
~ Ameriksıd& (ikan büyb" ik. görmedilderi derecede bol para ıe
~ 1lallNmn tutadan Jutnya ~nler ara91nda ba~lan dönenler 
~ Ja•dut)amnJZ& Jıadar gel- ve paranm laymet ölçtlsftnd umı.. 
~ ._ 0 samau htlküme~e ve tanlar olrnu,tur. BaDJar bir gön. 
~bir takim umumi tedbir· beylik beyliktir db'~ hetapıa 
'tt ünata Wai de mecbur etme•i 1 Para harcama.k haıtalılma tatal
~ 8-gttn ısu •~n._i aluıal e- muşlardır; kendilerini içtıiye, el-

laaftasıaa girerlaen yeni lenceye, Jıesapt111 bir ifrata veren• 
S'; Jıa~inln doprdalu görül- ler Jtörillmliıtttr. • 
~ iktıtadl buhranın tUt'hi zor- Buğdaym nonnal fayatt nihayet 
~ icinde çırpnuyoruz ve yi- htikümetin kilo hatnuı tayin ettl· 
~ ~ •• hükfone~ bir tn. ii yirmi lmrqtan ibel'ettir. Ban. 
""' -.ıt tedbirler elmak sara. ilan fazlam. laman balmnmc1an bir 
~ kabJorm. !ey denllm~ l~le, ahlik itala. 

111ıa....... •• b a mındıuı hot gl'rillmts. Bun1111la ....._-...-m iktnadl b~ ra~ beraber azan eeneler mahsultın
L.1' .. aldıil ıkt,Hdl ted.bırlerın den emeğinin kR'Jdılmı alamı
~ eih•nfllmul harbın •ODU ı yan köylülerimizin ve çiftçlJeriml· 
~· kadar mlW varb~ ıin ba defa nonnal fiyatlardan 
lıııılıı.. tülikefe ~ korumaktır. . 0 çok yukanya mal satmıt olm:tlan 
~ ~ ~nele ~r ferdan, g~itteki ra.rıtrlarnıın ödemne1i 
'ailenin, her stb:Prenın, her ... ~linde illht bir adalet ter•U~i 
" lauml ftl'bP ~ ~und.u~u- diye kabul oh>nabQir. Onan &\•in 
ııı...._ ltre alman ~bar Ih. -u:.t.~ bttyilk kti~ik mtbtahsillerden ha 
~ olarak he~ın ~ ır ısı 1 !'me eDerhıe Çt>k!;a para t;tt"Çenlfa 
~ etmesi vazifedır. rin hayatlarındaki dtluni bozaeak 
....._...._ ba defald bttytlk !J'~~i bir de ba fmatın her ~ene teker. 
~ 11'e bir tefhaY• • ~!rmıttır rttr e•mı"yeceğini düşüne~k bu· 

,...._ JaaıtılD eona erdJKı tane- günkü fazla bzan~la yannki k"· S takttirde dahi ortaClan kalk- zan~lannı artmrftk yolunu al'ftmıa. 
_, ~; oha ol~a ~ir de- lan llmndır. Abi halde hayatla. 
~· War 19k1iııi ddiftıreuk. nnr buğdayın 1'er vft!:it el!ic!l!n 
.:._ '!ltttn dünya atletleri glb~ yllz karut:ı kadnr satr~abilttefi 
~ de .ulhtan son.ra cl~\hi düşüncesine ıı:öre ayar edenlerin 
~ mm bir ekonomı reJıml .:elecek senelerde fiyat dü!JkUnJll. 
~· 7apmalan laınn gele<-ekt1"· ğllnlln getaecelt buhrnn• taham
~- kendi hi!oıseline ~~şen mttl etmeleri lmklnsız olur. 
~ de ba ~eve ı~nde 
~ek tabiidir. • t._ bagönln en böytllt cl~r. 
"' Na maddeleri iıtihsallııın 
~- iJttivacma ni~betle k!· 1 
hl.:._.,iii ve ba tllrlii maddt' ~·· ~ 
~ yükseldiği oldqğıı ıçın 1 
~ • btiytik dikkati ba nokt& 

italya 
Moratorgom 

ilô.n etti · ~ toplamıık ge""tir. 1 
"'--~htl ibtlyaf D'8dde1erinin ı 
~nden fazla yükaelmi' olması 
L".!'" "1'ette miıstahsil olmayan 5tokholm, 11 (A.A) - Torjnodan 
~ tabakalanm tasarrufa mec . gelen bir habere gör6, tta~yan hUkQ. 
~ '4i7or; artık 'bu p.ınıf halk m4!ti 18 ııontetrin 1942 lle 18 ıubat 
~ı "ı'atamla olunuz! Lwt..nnz 1943 tarihleri araııında ödenmeat ge. 
)" larfetmeylniz!,, gibi tavsi· reken bUtUn borçlar için moratoryom 
:~ lftahal yoktur. J<~iyatl:ınrı Uan etm!Jtlr. Bunun eebebl, bu gibl 
i....~bbe!Jj dolaynıile geten sene- li lere alt dosyalann bulundufu bina. 
~ IÜshetle mahsuUtrinclen faz- lıırm lng~ ha,·a hl\cuınlan aırum. 
\~O eJfle eden mUstah<ılller da tahrip edllml§ olruaa:ıdrr. 
'"- lelle ellerinden geJdiii kn- • • • • • .. .. 
\. • ekime •hemmiyet ' 'erecek· ı Rayştag ıkıncı reHı oldu 
._: ı-. 11ene oldola gibi istih. Bt'rli•, 11 (A.A.) - Rnyşta:'; 
~ .. ltterbertiti propaı:anda.,ına o ikinci re'..si Fon Straw, bu 1a\ı•~ 
~ "-e!t gfrtllmftvor. !lac1e«ı .e (·5 ya~ında olduğu halde Eerlın-
-..:ınktı anormal fiyatlann her de blmı.iştlJr. 

de\aan etmiyeceiini ba mtl!ı. 

ur. Hafta ~hıiınizde ha:.ırlaL3n ır.aaya, Kocaeli, Çaıı&kkale, tzmlr, 
pro~ mucibôr.ce a~ı!cıt'!lk c.ll- Van, K.aatamonu. ~lvu, Sa!DIUD, 81. 
tUn okullar hR.lkcvleri tinivcrsite nop, Çankın, Ordu vıllyet!erlnl ihtt. 
iştirak ed~cektir. • va eden menat.Ikta yani y.ırdumuzun 

tik okullard& haftamn yf'di gU. c~nup hudutlan mtı1t.eana olmak tıze. 
nU bütün dc,n.ler ekonomJ ve tU· nı orta Anadolunun ıark ve g&rp kı
tum mevzuu etrafında tor,Jona('ıık. .mnlan dahil olarak memleltetln epey 
tır. Birinci gUn ynni~ gUnU, ikin. gt;Diı bir bölgealnd• h,asedilm.lfttr. 
ci konferans, rçUnctt &.um'hsra, l'S gtlnlUk Uk devre unum.da çok za 
d~rdllncU gUul yazı yarışı, bc~inri rar gören mmtaka Balıkutr vll&yetl
okuma yanıı, altmcı u:UPamere, dh. 
yedinci kapanış gllntldUr. Çorum buna nt.betle blrbact devre. 

Ha.lkevleıi de undi rouhitlerin. dfl AZ sarar görmllf olmakla beraber 
de hafta içinde konferanslar •e lldnoı devrede tekrar b&flıyan 1&nm 

mttııamereler tertip edet'eklerdir. tılar Çorum TllAyetlnde de tee.utır 

Bir Amerlkaa ıanrareıWıln ıo &"Örlioıi "b, b'1 atu m&kiDeUtllfekle end&bt 
ediliyor 

Tunusta bügük 
çatışmaya hazırlık 
Almanlar Sicilyadan planörle 

yardım ahyor 
Londra 11 (A.A.) - Müttefik ' . umumi kararga.hınmdaki Höyterın 

husust muhabiri bildıriyor: 
Tunu!ta tufanasa ynğnmrta.r 

harp aahnesindcki kara. harekatın 
da bir durğunluk hıısule gl'tirır.:ş.. 
tir. Hava mt-ydsnları su altında 
kaldtğından keşif uçuşların~a ve 
hava muharE'b elerir.de bir azalma 
hasıl olmuştur. Müttefiklerin Ta. 
burbada.ki dunımtan ao1.1 günler. 
de orta ve ağ-.r İngiliz tO'Pt:wıuno 
yardnna gelen Amerikan topçusu 
nun işbirliği sayc-sinde C:rııt ivi 
lc~ir. İleri liatere Jtittikçe ar. 
tan mikta.~a u~k gelmekteıiır. 
Hava meydan12r. tf."isi icin ~ok 

\ gayret1'-r sarftöilmiştir. Tunus. 
1 taki milcadelenin neticdini hava. 

la'!'da üstllnliığü temin edecek o. 
ıan taraf elde edecektir. 
ALMAN sftzctısn i'AARRCJZUN 

YAKI! oLDuc1UNU sovumt 
Lontlra, 11 (A.A.) - Alman 

radyosunda Alınan askeri ııözc;•. 
eU şöyle deıni:tir: 

(Devamı Sa. • sa. 8 da} 

cephesinde 

Şiddetli 
muharebe
ler oluyor 

Şark -

Bir Stokholm haberine göre 

Sovye\ler taamıza geçti 
fYO%ısı 4 ncilde) 

Edirne vilayetinde varlık vergisi 
800.000 lirayı aşacak 

Edlrne, 11 (Vakıt muhablrlnden)- ı lf'n vergi mikdarmı gösterir liateıerl 

Varlık vergilline tllbl f&hıa!arla vere.. aıı>lmI§lır. Tahakkuk ettlrilen va.rgl 
cekleı1 m;kdarı teab!t etmek Uzer" mlkdarı Edlrnede 648,880. İpsalada 
Y&JlniD riyasetinde çallfm&llıa 91an 16.800, Meri~ 10.860 lirayı bulmak. 
ltomllyon, l§lnt bitirmiş n Edlrnedl' tadır. Bu mlktarm Uzuoköpr11 ve 
vllrlık vergisine tlbl tutulan yurd. Ke§anla blrhkte 800,000 lirayı ap.ca. 
daflann iaimler.yle tahakkuk ettlrl. l lı umuımaktadır 

~------------.. .... ralı vardır. 11 hayvan öl.mtl§tnr. BI. 
,.. .., nn olarak 1076 ev tamamen yıkıl. 

DUnkU yer sarsmtıları ZIJ:§Ur. 186 bina da ;yıkı!mıt denebL 
lel'ek derecede hasara uğnı.m.trtır. Ba 
hne\r Yil&yetsnln en ziyade baara 
vpyan mıntakaaı Bigadiç n~ 
iliyle Smdırgı kazuının UölçUk nah! 
yesldti'. 

Ammra, 11 (A.A) - Aldığımız 

telgraflar bugün aat 15,30 lle 6 
arumda Ankara, Kütahya, Sivu 
Çorum, B&msun, Kırtehlr, Kuta 
monu, Çankrn, Bolu, Erzincan, 
Kalecik, Ordu, Terme, Çal'f&mb&, 
Sinop, Merzifon, Toeya ve :Halat. 
yada muhtelif kuvvette ve ıtddette 
yer aanmıtııan olmuotur. 

uyandıracak blr m!kyaata, yani ilk 
devrede Balıke.tr mmtakumda ur. 
ıI'ltıları:n yaptılma yalan bir derece 
1ıua.r ve ziyana aebeb o}muıtur. Bt. 
rlncl devrenin hasar ve zayiat mlk
'1armın bUAnçosunu veriyorum: 

Balıkellr Tillyetinde 7 11111, ~ ya. 

ÇORUMDA 
Çorumda en keıif hasar bu iki na. 

hlye merkezleme yakm köylerinde • 
dir. 2 15111, 7 yaralı Yardır. 39 ev )'1-

kılmq, 281 ev de ııuara uğr&Dllf1.ır, 
lıılanlııada blr ölü val'dır. 6 ev yıkıl 

'mlf, 86 ev de harap olmuıtur. 
Ama.yada yalnıs iki n yrlntlmıt

tır. Demek k i b&bMttlti:m dtğer vna.. 
Yt.Uerde hasar mevcut delUdfr. Hl.dl 
ee yalna: earıımtı bluedflmek llllJ'e • 

tiyle geçml§tlr. 
(Devamı Sa . .. Sü. 3 de) 

Mebus seçimi hakkındaki kanun projesi 
müstacelen müzakere edildi 

ıırn lçOz ve Bara Belılrln tallrlrlerl . 
Ecnebi kadınla evli olanlar 

mebus seçilmemeli 
.~nkara; 11, (A.A.) - Büyük 

Mll1"1 Meclisi hugiln Şemsettin Gil
naltayın reisliğinde toplamnıştır. · 

Muhtelif vilayetlerde vukua ge. 
len yer ~arsıntısı hakkında dahili
ye ' 'ekili Recep Pekerin beyanatın
dan sonra, Büyük Millet Meclisi 
1942 yılı haziran ve temmuz ayları 
bonbı haJckındatl mazbaf• cıbıil -
muf, 1942 mall )'lb mOvazenel umu
miye tanım na baAh bazı daire blt 
çelerlnde deljişlkllk yapılmasına, 

Millt Mftdafaa Vek:\leti 1942 malt 

zere havalesi ekseriyetle kabul edil· 
di. 

KAzım Karabelörin vermiş oldu
tu takrir de ecnebt metresi bulunan 
fonn mebus seçilmemesi teklif e 
dilmekte idi. Bu teklif reye konula· 
rak reddedildi. Seçim kanonunun 
diger maıJdeleri kabul edildi • 

Tefkllltı eual7e encümeni yann 
buıOn bir toplantı Y•J!•rak bir m•d 
deyi tetkik edecek ' e pazar erte,\ 
gftnkü celsede ınOıakeresi yapalll
t'aktır. 

yıla bfttçesinde m•ıh1elif mildafaa 
hizmetleri adı ile ncı1an fa~da 60. " 
000.000 lira munzam tahsi!lat veril
mesine, orman, posta. telgraf ve 
telefon nmmn müdürlüklerinin 1939 
m:ıli yılı hesobı katilerine dair ka
nun !Ayihalan kabul edilnıi~tir. Buıı 
dan sonra 1933, 1D34 Tlirk borçlan 
tahvillerinin ödenme~i için anlaş -
malar yapıbnasına c!alr kanun IA
yOıaı.ının birinci ml.Jznkeresl yapnl 
mış ve mlistacelen ruznameye alı

nan mebus seçimi ı:anun JAyihası
nın da Oc maddesinden mada mad
deleri kabul edilmiştir. 

:VERİi.EN TAKRiR 
Ankara: 11, (Va'kıt) - Mebu-; 

secimi hakkindaki kanun projesi. ! 
nfn bug(jnkü meclis toplantısınd.ı ı 
müstacelen müzakeresi yapıhnıştır .. 

10 nuncu maddenin mfizakeres! 
sırasında S~leyman S>rn le Öz iie 
KAzlm Karabekir söz aldılar ve ee
nebt kadınlarla e\•li bulunanların 
mebus aeçilmemesini teklif ettiler .. 
Bu hususta bir de takrir verdiler •• 

Bunun üzerine söz alan teşkfllltı 
«''iasiye encümeni reisi, Tevfik Sf
lay bu teklifin teşki!Ah esulye k•
nunlarırnıza muhalit bulunduğunu 
kanun seçimlerde mebus olacakJa. 
n beyan ettiğini söyledi. 

Ru teklif etrafındaki müzakere
lerden sonra takririn teşlcilAh esa. 
siye eneümerrinde tetkik edilmek n. 

l."URDDAŞ: 

Bugün bütün mll~ler, ihtiyaçla_ 
rından daha az arfedlyorlar. 
Sen de ibtlyaçlanndan kıııacakım. 

Ulusal Ekf.>aomi ve 
Artt.ırma Karomu 

Peten 
Tarassut altında 

Loadra, 11 (A.A.) - Taymia raze. 
;talnln husuat ırub&blrl yazıyor: 
Fransız diploma& maha.tl!l, marepı 

Petenln her an tarauut altında bu 
h!ndufu suretindeki pyialan teyit 
etmektedirler. 

V1fi Ue Berlln araamdakı gergli'ııtc 
her saman olduğundan fazladır. Vifl 
deki Alman general ko:ılOloıu tor. 
Kodda, Alınan kıtalarmnı l§gal a}tm. 
da olmayan :ırransaya glrdlklert 81?9 

~a Hillerln gönderm!o olduğu mektıı 
ba kaU bir cevap vermulnı marepl 
de-:c. tatemı,tlr. 

fDe11ttmı Sa. • Sil. 5 ili1 

Bir karara kaside 
Kalkacakmlf diye duyduk •• Ne iaabetli karml •• 
Şu "etüd,, laerlreae melrtept~ büyük dertl olrnuf .• 
Hem kiimürden, ıobatlan, hem tle zamandan kardır: 
Bir IOf almakla maaril uı.ıracak üç bq kuıl •. 

DELi DERViŞ 



-. - \'AKIT 
!& 

BU HARGJN iÇiNDEN: anı ster 

lngiliz askeri nas1I eğleniyOr? Buırün ve Tasarruf 
Deni: er"eri ötedenberi en ce- l Ask.ere mektup gBnr!erecek şn- J 

fakar a"'ker olarak tz.nın•mştır. h111 hı.sud tir şek :oe mektubu!lu A !!:o ARRUF _._ , 1• ların önilne .,.erilmekteeir. Btt~Un Şimendifer Kertan ı>C 
Bu a.s~erlerin hayatl:ı.n her zurr.an ••azm2ktadrr, M 0 ktum·:n fotoğrnfı T ~ • şaıııs.ann ıre ır- •---- Yazan: '=' "' '[A l 

1 · d 1 · 1• ı t ı Ç \B KL ı artık harp :mali~·esi Hm; getfrde- ı an ar irin tt-hlike::ie sayılmaktııarr. IJııt· n}ınmııkta; Ve !:Onrada.n bu lOtoğ- erır en •J? r.J::mlnl Sn't' e - a a~gaa _ _ _, - f 
,. • - - miş ve lurp r.ıasr::ıflanr,ııı lllame- önUmde 1918 yılmClll rıkan tıt'J .A. gece yarısı, s:calt yatnğınc.inıı rafın küçliltillen filır.i :tayy c ile miyerek ayırdılrJarı ve banka, c!!- " 

lm b. ' Eli inıl;!n]an o kcı<lar çoğal:nJ°' v: zel- kollekslyonu var.. Sa~!•~ kalk<.rak cnııını kurtar:ıuilnıl'k <'epheye gônderilmektedıı, Fi ham tahvilil.., bono ve saire lf ' ~ • • _ .. , . . • f" , öyle Ç:!!'cle'l' bulw.m~tu ki eğer k t H o •udu 
"rin tnatlcrce deıılz üzerinde çır- C.t'pheye v->...sıı olunoo, kopy ı~ n lı· bir yere yatıra:ı-ak fa.izınden isti- F~ısse s•ne. ermı ~.-k u •. uz 1· •. t . bUt" "k .:ı• 1• .ırr: .ırıyorum. er g n '1K _..... 

"" . ıs enın:e "n ı esa·11 ve. m::ı ı hl bl Un "'-lki k dlP.,.. ıınrlrkclrı da pek çoktur. narak sahip'enne tevzi cddmc-k fade ettik1-!'ri p.-ıralardır. B'.l ,e_ yatlarla pıyıuıaya arzetr.:.•k .u-e. ve ç r ı ..,., mera e . .J 

h f ı h rt· "[ "' "~· rd h J kild f le f d t f ,:ıe mı'Ill kilrUk ....... a•.rura nta•s •kaynaklan hıtrp yohınıla sarlet-• m:'dı"'ınız 1"'- aa•"'aJarına b8iu1~ Her an ir.' n ayaunı eııayıı a. te ır. u ese~ •UJSJ a u unan as- e e.'"t r ta."8 ın a!l a!'arru ..... "" • .,.. ,. ·• b """ J• 

ıtr b'r ve.ziyctte en te1ılikelı se - knler bu şekildc'"l pek çok is· ifa f cdllrn paral:ır ikt>sc.:ii hayatta bU · man irnklnı veren arır ııirıı ~irltet- mek imM:ıı me\ c~tt:ır. • ı. nkat ' gayıi lhtıyarl: .; 
fer!""re i!itir:ık elen bu ask<'r!t>r, dl' e1erek, e.ilet-rinden her hafta tUn taoo.vvur}arın fevkiude bUvU1: !er bUyllk eanayiin Joğ~a:'tııda harp, harp ~a?n·ak ıçın de:?ıl y;ı - Bir sazetenln llln ıayf.-S ti' 
ıoprawa ayıık bast klan vak t li- muntoımm surette mektup alauil- ı:Ier gönnckte ve ik~S.!df hayatın ~ok büvük J.izme~!er gcirn:Uş~r \'C ~nın sul~u ı~ın y-.pılru:ıkt.ıdır, E- tarih, hem de g~m!f gUnlertD 'OJ 

ger be~erıy~t nnnı yol<Jııu ı-u 
:yıkiyL:: eğ endirilmekte ve onlara m(:ktcdirler. en m~im nb.mıı ro!i.i.nüıı cvna- unonim ~irltef er !la)'C"Bıııı\e n·illl 

1 M k ı d '--· "'" 1 k d lar n · • ta•amıf mı'llf tal'ayiie, mll'l z~ra- harbe ~edecek C'lursa ya.r.nın bcyec:l!.n1ı t:ı:ll'ern annı unutt ıra- e t11p ar an .,...,...:l. gaz~re er ma ta it'. • .ı.;.unuu ıı:ın St>rmayc ute" doğnı a'-mış ··c herk-.~ı·ll ka- sulh dünyrunnda hl<: hr servet 
ı ilm•k için bUyUk gayretler sarfe- de ft!!terler ic;in gayet küç1ık hu. bakımından diğer dun~·a zengh .n • -. -

f 1 . .: ~• ·ı k d' E · · 1 l f k 1 za!l"tndan artı~c•·.·ıdı.ıı.ı· k·'",'uk ı•a- kalmryaca.ktır. Bur.tır. i<;ın l•r ki dilmektc-!ir nı ata ~~z ... n me te ır. •ı mı- mı et er ne nazaran il ır o an , ı..:L !> _.. - hitun mulıarıp miJletlf'r hnrbi mı1-
I.iverp'.l1de deniz erleri ic:in hu- nilshlil ga:=etelerin nn.klı tayyare- yurdıunu:ı:da ctmlıuriyetterbcri talar. bUyilk milli haeı.Jar h<ı~i ııle ıt tasarruftan ile finan!JC etıt•ek 

usi bir kluı:ı var~ır. l<Jııbi.ln ısmi 1er tarafından k'>:arı:kla başarıla milli t:ı.sarruf işine büyı..k ehpm gb!dere ylikselmişdr, 
D . l h·' J uım k d.i ' ·ım l · 11· Her nnkadar blt meseled• ,_u bil çarcL~rin~ ')aşvum:.akta ve bu ;;a-1t zaten " enizuler k ıı u • ur uı e te r, mıyet verı ~ :te ve mı ı s~rrı:ı- ~ .. " yeye de az ı:ok t•l::ı,m:ıkt:ıdırlar. 

ı levpole ayak bc..cıan lngiliz ve İpek keğrt üzer:ne basıan bu yemai teŞ1:il edecek <ı]nn kiiçük yilk i'Jenn, bilyuk aan:ı~Hn dev. H ARB1 yaJnız ''ergi ı:elırı ile 
Ameril:cn bnhri}•elisi bu k ubun J !'az~telerin eb'actı hır cep defterin tasa.n"..ıfun ~'W'dumuzıla oir an e\'- let tnrafınd:ın y:ıpıhna~ı v,. !l~v-
rrı:Jaflri sayılnınktadrr. ı den bUyUl< deği\:31:- Aııcnk. oku- vel doğ'l.bilrı.~ ve k::n<füinı.len Jetin bUylik sar.ayiin ve ~th"ütt na· idame etm~k ve her gUn ço. 

KlJpte her gUn bi.nien fnzla yaiilmedc iı::;in mut'aka bir pe:rtav- beklt"nilen nıilli \•azifeyi y.•r:ı.\Jıl- kıl işlerinin sahibi ohn~ı fık .. i de ğab.n lıar:ı maS!""Jlarını ancak mu. 
1cniz~i y~mek yemektedir. 1 nza ihtiyar, varcl.:- Ve yahut ga.- mesi i!:!n en b5~i.ık gayrl't "nrft"· ileri sfiıiileh"Jirsc de devlet.•1 'tu ayyen bir ha.dd e!:a'1nr yükseJtılc· 

F.sas itibarile iki yemek nlonu yet ku•ıvetll e:öz'erc mnı:ıt olmak. dilme!:tedir. gugCn zengin nıi':et büylık işl~ri yc.ratnıak 1~1:1 yin" ~.lec::k vergilt>rle kar~ılamak ma 1-
vıırdır. Birinde rcrez b.ılunur, dı- Rızan bu kilçüı< c:cı' deftcrlerı demek kUc;Uk t.ıw.ırrufu cnk ol:>n milli tasarrufa ihtiyacı vnrı!r:. Vrr deten imkiıns17.drr. ÇiJnltii iktısa. 
ğeı-!rıd'! ise cloiicı.:.!an cl~ğrura ye. koskocaman Tavmız ~azett"sinin millet demektir. Bir mıllet:n ten- gilerle ve ya.hu! da devlet;,. krn- di faaliyetler, \•erf?'Ile:-e y:ıpı!:ıc:ıh 
rnck fkrar.ı edılmektec\ir. bUtun yazıl:ı.rını ih~mı etmekte· 1 ginlik ölç! ı<>ü milli tas:ırnııunJn <Hsi 82.-'ıibi bl•luııjı:ğu mıl•i e:n'a- 2amları ancak bir but te k~d:.r ka 
KlılbUn bodnıounda caz varc!:r. ilir. . cokh1ğu veya e.zlığı ıır FRkat iY.- kin rcliri le büyük s:rnayiin bü- bul ed ... bili:Jer. Eğer ''ergi zn.ml:ı-

1steyen gidip, dan! eder. Y;ıJnız Cephede askerlere en çok dağı. trsadi hayatta sok bUyUk 'hir kıv- yiik ziraatin y.eratı1:rr.a.s1 imgfıns:z- tına mütemadiyen hetarsız bir r;!e
buranrn bir mar.wru Va.rd''t', Rlü. ttlan gazete· TaynıiStıJ. Zaten lıı met :iade edt'n ıasarr.fun iktt•at drr, kilde devam edihce.k olur~:ı tıir 
be kadın rirc:meci~i i.;in dnm bu. giliz askerleri hHJ• havadiS'eri'e ilmi b?..k rnından kendis.inc mr.b. Şıı lutlde devlet ~e lıu hilyük i~· an ;rclir' ki verJi gt'lıri ı;oi:'n lac:ık 
tunmaz lakin lngiliz bahriyelı'l'ri · rek alfiltada rolm~'·ııı arzıı il• &l':t. sus bir manası vrırdır ki bu ma- ler için kendisine lA.znn oıan pa- yerele azalmatfo. hfar Ç~\nkıı t-n 
ara'arrnc\a mUkernmcl surette dan dıkh."1 hava lisler he: z-ıman için nayı kelimenin llıgat mannsınd:l n rayı tec!n.rik icin :r:-.mi tnısarrufa çok fellr ttmin e<!cn ver:!i ınu
ıed,..bilı:ıektcdirler. Epl)!' hav2c!i."-lıo!:idi~ Futtol 1 kini tefrik etmemlz tı.zım;lır B:z·m mUraeeat etmek ml'Churiyetiııde Lakkak ki f'D ağ·r oları \'ergı rle. 

Dı~er taraftan kliipte bnyo - muntaz'lr.l .surette taıoI' ederler. 1 burada Uv.rinde dur!oğu:rıu7 Vt> kalac~k ve yapac'lğı işler!n k~n- fiır1ir, Ştı rıalde herp m'l!i)'l'!'iıı:fe 
lar ve mlitea1dit bcr'oe-:- cıalo·'llan Di~er tarnftan t:ı::iliz nskerle- ehemmi:•etini ortaya koym3& iı=tt"- Hs'ne getireceği gt1ir'e milli ta - VPrgil"r ni"t:ıyet mahd•tı: bı-:- in kan 
ınercuttnr 1{ afa dinlendirmek .ı- ".ı'n yiy~ekleri ve~.ck de bUyUk diğlmiz tıı..sam.ıf ikmadt fRa11yct samıfta!l lSdUnrı ald·gı rar.:ının vermektedir!~r. 
teyenlere de !~ ve rnhat oku- bit itina ilr. hıızır'anırıakta.•lır Za- . lerimizde bir kıyınft if:ıd• edc.ıı, faizini, serm:ıyf':-ı:ni ilıleyec":"ktir. Enfl~y.m para hac'l'liDi ~"ı:oJt. 
mn s.nlonlsrı nynlmışur ten aeağrdaki is•c ıle bunu kafi bir ~de kullaml~n ve b'r 2'ı-1ir B F.YNELMlLF.L iktıımcli mü. mak ise, anr.2k g~:ci V'! <:ok nz 

Klübe eık .srk Londranm meıt- Pıırette i~t etmekte<lir. getiren, A.tıl ch'rmayan tasrr ıf. nasebatltr brı.k::nrn<hn da hir zamen için ve co.k az ni~hctte 
hur cazlaril: vary~te gr.ıplan ee. Sabah - Kaka·ı ekmek, yağ, tur Ve bJ: bu ~<kil tascırtıfun milli t;.'.ısarruf bliyt\k bir clıeı:ımi- tat'hü ec!ileblee~k hir !ı:.ırn fın:ı.ns. 
lip denizcilere en son numarala- purlç. 1 yurdınnuzda. c;<>ğnl.ır.c:cıını ilı-~~saıii yeti heiz buJunmakta1!1". Mrselıi, mP.nı um.ıllldil:-. CünkU cnfl:is,·nn 
r nı gösten=ektceirler. Ö~le - SE"b2'e çor"ası, yumt•r- . bir iş görmeei ve enhlp!crinc bir harpten eV\'el lngi't .. re ve Fran- rok nazik munvyen ni~ ... t'tı hnri-

Bu klilpte denizciler hafif içki. ta \"eyahut kovıın h ışlamaEı, kı. ge:ir g-etirmesl bakımınr1an te- .Ba gıbi memleket:erın h~ı srne c::ıl' "ıkıldı~ı takdirde menfi te
'erin rt-faktı1e tatlı tatlı vak:t l'C- :Urtme. et, patatei! Pcbze, Sütlaç ID"nni eeiyoruz, ticaret mµvat:nelerinde g'OfUlı'!n ı-irle'"ini h"mPn ~·'.'ı!lter.!n b'.r sis
~irip kederer:ni unutma'ktaclırJnr. w~·a rıuding, Y~ltn-1 sandık, yUkll.ılt, çömlek a!:ık, harice ynt!?lış mılli tnsarru. teredlr. 1914 - 1918 J:ar:-:ıı ien 

Liverpole ayAk bnsın her dt>nfz Al<ı:;:ım -- ~il~ 1 kııkao. pasta, t?ıibi, Y<'rlcrde salt]r bl!lun:ın V-:>/ft- run gel'ri ile ho"ap rot.\·ezcncsin· ı:orıra A'n•<:n m1rltınm cnOıiıwon 
einin de'l'hal gidip bir viski içme terı:ıv~.ğı. biskilvt, rl'<:c!. h\tt da toprak a'tına g~'l,..ühr.{';J de kape.tt":ır"'kt:ı it'i. netica.f:ir.de kıymetinin ~ıfıra mün. 
hakkı vardır. fşte tomjler!n J:oir ::ünlük ye- ve iktısadt faaliyet!en uz:ık~•"''I! Görülilyor ~ti ~ü1,Uk milli tas·ır. <'er ohu:nı, enufok hir ?lıtıyacı te. 
Tayyare ile gönderil m ktop met.;;~ri burıt;ıroan i~aretti' par:ılar ikt:ı;n".!i lıakım•lnn l.ir, ~ir ruf Lt.;tıradi 1'akı1.':'dan lıilvl.k hi,. min ic'ln milvnrlarh nınrit sarfet-

F"lml r en e · (Diıruın"J IJhı.,trC'l den kıymet ifade ebn:dıkleri r,i!ı, h!!A- ıktısadi kıymeti t.aiz buluıımak. mek ııız1m ~cJir;j rn':··ı.,\'Oll tehJi. 
tngitiz c!"kA:.ı ıı:r~iycsi. aske • kis milli "'e."\'etin ~ıt.a 1ctte l.1a'!"ası tadır, kn•lr·n en h.•riz bi:- delilidir 

tin biricik evind"n meıttup aln ak 1 1 L•akımından da çok zanı~lır .ır.Ar lT _ Yukarrc'tn n.illi !•rvet ba- Enflfısyon co~c bı .. clöndürllcü, 
olduğunu bilir. Askerler:n mu• ta Ne dememeli 1 T ASARRUFLJN nlçın ııı.tr•R- kımından tetkik ettı:!ımiz k'lr,lik ha~kıl1>..nma.s• çoi: zor bir ucl:ir 
ram SUl'Cte mektup alnbilır .. 1er• dt hayat."mızda bilhassa t~eamıf sahipleri bulı:nan şahıs- git i mUtcınr-•liVt>rı rk:r.ak isteyen Ba~lı.a bir ilan .. 
Idh bUyUk gay.retler1= yen· ttıf.- Gueteler <:v•nl meb'uı .weçlm kL harp dolayısile i(.inde bulu1'JL:ju- !ar balpmrndan d• bUyUk 'l-ir kıy- bir a!!ıtem-'I-. B•ı !'Iİ~~ı-mde pal'a 'Şark Dram Kumpanyuı 
tıirll''l' alınmış ibulnnmaktadır nunuJ ndan bahsediyorlar, , muz bu ıktısadf milı:k1U :!urumda m~t ffacle etmektc:cir. Hayatta m;kt'ttrr ro~ıı1rftkt'1 fı\atlnr yilk - yrn Hanımın l§tlrakl,rle) "eh 

bu "1 bi h . . ı.ı ;; 1 w 'b . ı;elm~kte, fi 'Ptla." viil:se'-':J.,.,. faz •ırııda '''llet Tiyatroaunda k Bu terlbırlerln bn~m<:n mektup Bizim bildiğimiz §U: Eskl, hatt~ yutt 'r e. ""?:ll'llı~etı o 11'.ou:ıu ya .. mm ne o ııcagınr n~ gı . muı:;. "'" ~ ~ .. 
-ı 1 1m ' ... t tkik d k 1 k ....K il · k" kUJJ ... rle ka~lan~< ... ~·nı ı.U"Lııı- la pa~\·a i!ıtivaç h:ı.,·· olrn;ıkta ve nı· 1 n yırmlncl pazarte!'l1 gtıntı \'e :ı:ı m er~ eı<t: ıır ilk (l.otihab..i meb'usan) kanununun e ' e ect; o tl'S3 6"1 ruz ı· ·~· .... ,.. ı.ı ,,. b 

1 1 B gü 1 k ] d b 'lmek ı· k. ı - ]-'' t ı f:ızla ~:ır<? (l•ı fi"at!an daha lar g~ce•I, E'endllerc "ehr m11111' Gayet cazip lbiı' usul olan mck- birkaç maddesinde değl§lkllk yapılı, - u ?l garp n1eL-ı .: ·l't e- en ı nı ın• un •.e,:ı •ı:r n. ~ ~ • " 

• 

1 

fnml A ..!ı. h lt4 ~ t •an bUtUn h•yatıı c 11 k"' 1 'nzt11. :Vi\kre•tl"" .. ltt~ ıl i ·:... •ııır mtlve--•1 kuruk ..ım,.n~ tup ve ı er, tayyare ıl: gJn.ie- yor, Yeni meb'Uı seçiminde bu ka- rne me .. ~&.ya ve a "' ~,,vJ e .. • .. · a ay ı ~e ı ·.e ,..... " !>" ~·-··-
"lın-,· d' R tht b" l.ı k .. raı-.. - ... - bilı'r. ""ı'r an aeıı·r k"ı ... caruıuvor lti VUZl\"rt, ruJıındt n°ı::. -'endlnln menCaatı·ne m• rı er.te ır. nun bu tA.dlllerlyle tatbik olunacak; uııyaya en !il. ır n ı~ cır,,. " .~............ s:: r:: ...,.. 0 

.,. 

l _.. Jn ikt adt t turmak ...... zırdan y•mek z," ruretı' un attnn Ita~ı'rıctı su ka•t'm h:Kıt. ırın '' 'iz re birinci dcta. oıııralf fakat böyle olmakla ka.ııun veni Sn.ıa rnuaz~rn ~e •ervc • ·~ , .. • • 
" r. • n k rt 1-· i .w1 E '~ .. · .:,1 a\•r.ı,..ır lld Azm1.,. nam• dram <3 -r~ meb'uı aeçımı kanunu olnıuı olmaz. 1eri görmek i!:in k11fi1ır. ıti~Un•- en ~ın f>'"'!t!rlr. öyle l\nlarJa H ··· .. ~ 

Ona ııadece (meb•uı aeı:lmı kanunu} Ct"k o1ursak Rusya mhtef>lla <.Hırı. küc:ük millftasa.mıf insaııın en iYı ALEUKt m·tı ftac:~rrııfa da- ınlk kantolar kUı;U!c ıtın' 
· • 'çind bul ıu~u " • .,~ •f d,,stu ve .. n kuvv .. tlı' d••teA "ır '-'nn-.n bir lıarn fiıı;ın!'11"'!3- h ,., r. efendi tar:ıtı-ıdan veııal cemell, (yeni meb•uı ıeçjml kanunu ı I yan·n ı e un· ı; • c , .... .... .. ""' !:' " " ,-

* Borı,iur.Jn alac:ıklıd:ın ç.ekin 
mest knlrh>Yicen sakin alaraklı edep 
sfz borçludan çekinir; hazan terbi 
ye rızka manidir! 

dememelL 1 mUlkiyet esuma do.yannn lıu!.uk llI - Nihayet n.illl tıısanuf nı usulünde 1-,. ne wr~i'ere yanı- zo.vnllı şlmend!fer Ken!\n, 
rejiminde bu kadar ~rıııyi ve zi- bilh:ı~a buglln i<'inde bulumluğu. 1·ın 2ııın1 -:ırırı ikwnc1i faaliw•tlerde rnuhakk:ık ki ll\13derı 1913 ıtat 
r'la• rnUes•e1Jelerini Jcunmık ic;iıı muz b8yl'! hs..."11 zamı-nlnr:nl!:.:ı e- ;ilı;tercri!: nrr1 l•k Pc de <'ııflıisnn ıa b6yll\ bir hlınaye\e muıı·açtıf' Fnzuli'Jen: 
h'r veya bir k-.:?ç n.ahdut ~aJııı·n, h"mmiy:?tini göstrm rkteclir f... o::st"T";•ıin hii~ :., ·ıcıı,:l ı; '°l' ic'- m •1c·fcrd :ı s'lratlı ~ider,.k 

Sen ne Agetuıln ki sO.ı_l lte,-1 ı;ah.c;i servetleri kafi "e~i: lır. Bu- giliz. Amt'ril·an ve ilk nazrırc1:ı l•:r dm~i hw.,tı alth~t ril""' nl'•ir.rleri lt>tini hat boyunda d~ğıt;ı:ı ,urı 
mihnet nedir.!' yük s:nn.,yiin bU)'llk :zırnatin. tU- ('Ck'ann1 hincle bir flilıir l'ı'r r~v- meV"Utiur B•ı .,: .. t T)'\ h"l"ı' jc 'l"TP fer Kenan bugUn bacııkll\MDI e 

Meuecl.J rlbatte mWk_ft mıu ile Jilk na!iil i~ı,.-:niıı k•:l'Ul"'12: ı mi?- ka11de1ik bulundt·ğu 1'issi;ı; vc.:·er: ilıt'v.,rı.,,.ın~ v·· • ilttr!l'tcli fıa]i • n:n y rdımı 11<' har,.ı.nt "tl r1fl 
mağTunnın! 

• Gözle nokta ikııdar gördü~ümıiz 
kftçük bir yıldızı, akİen lahit eh'adı 
kadar wk büyük göreblliyomz ! Şu 

!halde gözü'müzle göremer!iğimlz 
Ali hı, akıl gözil:nOzle "ema!.i derr. 
rc5incle muktedir hissedemez mi. 

Ebl-1 clerdln bAUnl &Jmn~ derd 
ehli b'.llı: 

~·ar'arla hesa.,, eı:l;l,,n blıy .. 'k .. ,., - Alman hecrp nıaiıyele-ri v• ı. •r vetl"'ri. i~t·lw•' rı·kt"rını aılır - ı ılır. o, e ki gUr.ter'n' c;ok•a" 
vetlere ihtiyaç ırrt'ltermektciir. masrafl:>'"l:Jl idam c etti?T:ı,.. "Sil?· . ..,r'<•r• ve n"r;ı kwn"eti n; s·,;: '"m- n:uş tutunuyor R~-ıan •o 
Bıı bUvük i•der k•içUk mılli ta~ar- !eri hen kür.IJk r.ıilli t~rarrt•fa ele- . ~"' tll'l'l""SI j• ;ı.,., r:• ılr il· t·s.,cli ha. izrnar~t top1ıı.rken görl'yoruı. 

yiz? 1 
Sende yoktur, ey blclercl, een rufıın bth .. .!k ~<'riı:den l:n~.ka bır ~·an!!l~kta ve onun sav«<nde r k ~·"•'\. bir Lo;tiJtr"r v,..,.rn,.kt .. ·Hr. • . ,,,,. 

ma•zQrııunı PeV deP.;ıı!'rdir. blh·U'k ~kt!;s~1i ve M'>lt kr.nsıltltK• (n,.,,,,..,,, 5 nril1•1 N. vazı A 
•••••~•••o•••••••••••••~ 
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Ertesi sabah erkenden aokai" çık\ı, 
ıidip bir yer aramalı idi. Kendisi gibi tar 
ralı gençlerden bazıları Beyazıt civarında 
üniversiteye yakın mahallelerJe oda ki· 
ralamışlardı, Ali§ de onlar gibi yapabilir 
di; fakat bu taraflarda ne bekçiden, ne 
de mahalleliden kimseyi tanımıyordu, 
boı oda var mı c!iye kapı kapı dolatmayı 
da manaıız buluyordu, oralarda oturan 
arkada§larından biri ile karıdatabilmek 
için kalkıp yine fakülteye gibneı; lazım
dı. Üniversite bjnasının yolunu tuttu. 

Beyazıt meydanını geçerken havu
zı~n k<ınarında durup camiyi ıeyretmekt• 
olan birl!aÇ gençJe k.:ırşılaıtı. aradıkların
dan herhangi birine ras•~gelmıek ümidiyle 
bımlara yaklaşt . iki kız, üç erkek cam\• 
nin haşmet ve sanatla yiiluelen kubbesine 
dikkatle bakıyorlar, kızlardan biri uzun 
ıuz.,,dıya sualler so /ordu. Alit, bu kızı 
tal be çaylarından birinde gömıüıtü, ta• 
nıdı, selam verdi. · Enli boylu, geniş en· 
tlamlı, ıağlam yapılı, dinç bir Bulgar kızı 
idi, dişçi mektebinde talebe idi; kafile 
lı"~·~··n kenarından Jnvı-ılarak güvercin
i" b .. ük çınar ağacınm altından geçip 
la p ' • .. r' te di., .. i mektebine doğru ilerle• 
y'nce Ali, öteki gençlerin de nyni fakülte 
t J ~•fnd,.n nlrln.lrlaflftı ... ,.ı • ..ı. •• vi;.a. 

yüp yoluna devam etmek istedi ; fakat gö
zü, ve aklı Bulgar kızının endamma \akı· 
]ıp kalmıttı. 

Hukuk f akü!tesinin iki tarafı çam a• 
ğaçlariyle sarılı güzel yolundan ilerliye
rek binaya girdi, merdivenlere doğruldu. 

Geceleri talebe yurdunun dört duva• 
rı araıında içi s\kıhp bunalan AH~, gün• 
düzleri f akü ite dershanesine ge!diği za· 
manlar, burada hemen daima oyalanıp 
eğlenirdi. Kız, erkek, her sınıftan, her 
boydan, her renkten çeşit çeş;t genç in· 
ıan burasını doldurur ve proff'sör gelip 
kalabalığı aiiçlüMe yarıp künüye çıkın· 
caya kadar uğuldayıp dururdu. Ders sa• 
lonu gen;~ olma;da beraber t.all"'be sayısı 
daima taşkın olduğu iç\n ge!~nlerin hep· 
.si buraya hiçbir ı:aman aığan1az. Çalı;· 
kanlar dahna erken gelip ön &•ralara otu• 
rurlar; bunlar arasında çoğu ev ile üni· 
verıite araıında, çanta koltukta hanım 
hanımcık, sabah ak1am bir yere t•ğrama• 
dan gidip gelen ve henüz lise ta.leb.ali<1in
tlen kur~ulmamrş zannedilen kızlardır. 
Birçok gençler profesörün t.ıkrir'erini a· 
yakta takip etmclt zorunda. kılırlnr. Aliş, 
1 alriilteye seyrek ~ ! :ll rd n v h.,.rn•n 
her zaman ayaktı\ I lanlard ndır n 
alısık olmadığı halde ~ l·endPn f."el'nt:e, 

hele salonu drt hl'T!'!oen 1 1 o.m'~ !:· 1 '""'"a 
~ııo.inıda hıltal hi,. rluvou itA trAl!;ft ortııt t~· 

raflardaki 11ralardan birine otu!'chı, k11a 
bir zaman ıonu etrafının tama:nen sarıl· 
dığını gördü; uadıklanndan hkhiri om· 
larda yoktu. Tıklım tıklım salon•la prof e
sör amme hukukunun esaslarını anlatı• 
yordu. Ar.kasında iki delik~nh fısıltı ha• 
füıde bir konu§ma ile biraz havat ve me!t· 
tep hudutlarının dıtmda kal.ma11 lazım· 
gelen bir bahse dalmıt görünüyorlardı; 
bir genç kız sıranın üs'dinJe kargacık 
burgacık yazılariyle profesörün sözlerini 
not etmeğe çalı,ıyordu; arkadaki sohbet 
kesik kahkahalar haline gelip de prof esö
riin sözleri ititilmez olunca genç kız kO" 
nutanlan: 

- Oof, amun yahu... Ben de not 
tutmazıam ıiz sonra sadece httva nhrs1• 
nız! 

Diye payladı. Ddikanlılardan biri: 
- Aman, Melahat, sakın h'.\ ... 
Dedi, öteMai: 
- Gözünü .eveyim. öy;f? h~rşey ya· 

payım de;ne vallahi bfüün iimi~1'':llZ sen· 
de! diye devam etti. Kız teln~l~ cevap 
verdi: 

- Susun, be, ya-ı:ıyorun1 :•te ... 
Alioı onu yan şrö:de süzdü; celim9İz, 

,;:wıf. kara kı~ru, kitap kurt1'uından biri 
i li. Muntazam, ihtiraslı ve hamle içind• 
\"aşıyan 5rençlerr!en bir; ki h:rçok n ~ ";a• 
dıt 111.rı d@ .. lıııı,.~ nnl1t,.ın ha7:1,.l-:a.rl1L:lar1 

no'Llardan çalışırlar. Aliı bura)& ıelirkd 
Beyazıt havuzuoun yanı batmda ı:>r~U: 
ğü Bulgar kızını dü,ündü. di,çi mekteb•!' 
de timdi o da böyle mi çalı~ıyor? Lal·ıJI 
ne güzel ve !ağlam yapı idi o ... SGnra ı,.• 
şmı sağa sola çevirip etraftZ\~~i kalabalf 
ğın arasına serpilmiş ve daha z:yade &O 
sıralarda birikını, olan genç kızlan ıit" 
den geçirmeğe l: <tşladı. 

Aklı den'ı:en ziyade eğlc?ncede ol ... 
delikanlı, bakıtlarını biraz önünde ve 1'il 
az yanında oturan scuııın genç kızm d~ 
gün çizgili profilinden ayırarak b\raz ötf* 
rl~ki esmere, daha ıonra bir batkAııaa.,. 
daha batkaaına uzattı; fakat mektep ,.r 
moıferi dütünce!erinin bu sahada daı
fazla dolaımnıına imkin vennedi; d ..... 
rıda her iıtediğ; kepazelii; yaptyor Ut11 

ilim muhitinde temiz makıatiarh bın:•f~ 
gelen görgüsüz kız çocuklar.na hain~ 
9fmaS1 imkansız bile olsa bu cinıteı1 '' 
te~dcrle bakmanın münuebetsizH!;ni ad' 
lıyarak kendi kendisine utandı. Soiırl 
ı~endisini teselli etmek lüzumunu dut•' 
rak: 

- Adam sen de ... • diye di.itlndii • 
şöylece bir bakıp geçmek-Len ne çıkar? 
Hem canım, ltunların h!psi de meliik8 

değil ya ••• On11\r insan d-eiil m1, onları• 
canı yok mu? Kimbilir onlar bi.cim ifiı' 
nl!ll!r rlii•Üniivn•la,. t ( Dıwamı 



~ YXKl'l' 

[ --~-'...:::>_O_L_I _T_i _K_A __ ı 
;-.ran 'lonun nutku ıMeçhul bir otomobil meçhul 

-----'bir adamı çiyneyerek öldürdü 
lı11arıya devlet rei i iç politika sebeblerinden liberaliz· 
rtıirı ve sosyalizmin dü~manıdır. Fakat bu politik ıe
beb/er lspanvayı mihverle beraber harbe süriikleye-

memektedir 
............................ 

v azan . ,. adrl 
• 

1 PA~\ Ol. de' lct r ~ı<nin , Jo;p::ınl ol o;efiniıı ııutkurıltı fa·. 
son nutı.u 1s11.1ına l111•lııt- "'iL·ıı leh tııle .:eıılıe :ılnıa .. ı 'cheı• · 

~. · • • 1 leri lıi.ı3 lecc inılı eılilebilir. ı. 1ı.:111de olcluğu lmılıu· dı..,1111 :ı 
~ •ldsler husule getlrıli. .Ancalc ı.,ııan~ .ıııın ı:ı~inıı Je. 
ıı.1'Panyol generalinin ııutl,u ıılc. hinde ı.rö,t~rdiğ: hu al"ıka, oınııı 
""Lk b" ıJ mih, erle ıJ..:rhal i.;lıiı H:i ~·aııma,ı-tı.- ır mahiyet tnı:ıııııahtcl ıı-. 
~hi Sebepler \e ~nluıı t .. ııa:ıpıl ı.ı z::ınlJ'i kılm:ınınktaılıı·. 
~ il~linin doğurdugu ııolitıl• le- N ı:TEI\1~1 harlıiıı ııa..,ııı.lan-
~ )ııl~er Frnnl(( uun :hınJ a ~;·rıı- beri 1"ııan) a Jıarııd.~ıılır. :ij ızahta mUJıim bırer me,ııet Hunu Franlrn t .. ııaıı~•a .. ıııın ılıı~lli
ı'fes:nı görmel:tedir. i!ii lıir tezat a<hldenlcr bcll.l bu-

r, \llanyn. ihtit:i.linde Fraııko fa- lıınabilir. V:ılmt harıı ,rıı\1.l~llH 
~İn \c ııaı.02.nıin ~ardımı ılc ın11tlrıJ.ı11 ideıılojı ile ı'ıcnılıcr tut
'-. 1.ffak oldu. 1\lc\cucli) oti !ilıc- mnk hatalı bir ~''"'':'tiır. l>ıınywlu 
lj, \e osyali t ten ıı~ üllcre knr,.,ı ınez1ıeıı mııharebelerinin hul.ıim 
lJlaferc j.,tiıınt etmelitetlir. "iirdii~ii :ı:amaıılıırı rni"ial ıliye 
'beraıi:une 'e sosyelinııe ı;ar .. ı ~nstennek miim'lrnıı ıle!;ılılir. (ıin· 
\ .~"ket birliğini ancal< f:ı~ı't te- J,ü mezheıı ımıharelıelerinııı en 
~ll~lerc ı;-ore tnnzirıı cılet•cğine .. jclıfctll de' irlerinıle bil~ lıirlıiriııe 
~ ldır. ('imkiı lilıcrall:zın tarihin- zıt mez.heııler men"uıılarıııın nıu ... 
'5Pau,anın bun:rc<ne n ... ı:ı u~. tt-rek dli .. 111·11u iıııiııııle lıirte.,ıık. 
' de~~tc.ıır. :'os.yaliı.m . j .. p h. kri col. el •fn ~örlilmıi5tiir. frı·nn . 
~a Vhı eıı ılcn "nnnyı ıle ıle lnıın din 'c meıd.cıı n11mınıı 11111. 

~tlliğıni cenıed~n bir nıcmle· snmahn taı:ımadıldarı ele\ irlerde 
\ı~~ bir tcs:miıt unsuru ol.ını.ı- '11kuhnlaıı bu hfılfi.,eleriıı hul!ıin 
... .'" lluuun idııdir !ci "On 1-.pan· tel<rrrlirllııiı bekTenıck rniinıkhn 

Diin gece .Si~lıaııc ) okusıındn ı 
hir otomobil kaznsı olııııış; heniz 
ııııın:ı r:ısı leshit edill'nıe~ rn hir oıo. 
ıııobil. gl'ııe hii\"f~·eti ıırıln5ılııına • 
yan birisine çıırJl'lllŞ ağır ~ııreıı~ 

y:ır:ıl:ınuşıır . 
Yıırıılı kalrlırıldığı )Je~·oğlıı vakıf 

Üsküdar taksileri hastaya 
gitmiyor mu? 

C'skiiıinrda 0111111·1 bir zııl lıeh•

tliycye ınürn<·mıt efler<'k O,küda.·. 
da ki tak~ilcriıı ı:ıecc hasta~ a gitnıc

dıklı•rini fıızln ürrrl istediklerini 
n•ya ''hcıııinim yo';:'' diyerek ııni 
vııkalarıı yctic;nıcdiklcrini sö~ liye
rck şiki~dle Jıulunmushır. 

('sküdar tak ilerinin durumh•ıc 
ınt·şı:ıııl olıınmrıyn b'lr,lrınıııış'tır. Bir 
kı~ınının nıım:ır:ılnrı lc<>pit e.,rlilmiş 

ve hnkl:ırıncl:ı k:ıunnt tnkllı:ttn bıı~-

lnnrm~tır. 

--o-
Vali Ankaradan döndü 

Şehrimize oit muhtelif işler et
r:ırıııda temaslnrda bulunmak üzere 
.\rıkaı-:ını giden vali \'t hclediye re 
i i l.iitfi Kırdnr Jm"fin ~ehrimizde 

bulııntıcııktır. 

Mfüta'fi sayılan öğretmenler 

lı r haslnhıınesiıı<le ölmüş, knLıı) ı 

y:ıpan şoför şiddetle N nrıı ğ ı b.ı~ 

lıınmıştır. 

1.esel snh ib i rı in kim oldıığıınıııı 

mılns1Jıııas1 için mcırğ:ı k ıldırılııııt; 
tır. 

Pirinç tüccarlarının 
müraca~'Li 

• 

Pirin(' tüccnrları beledh e~ c nıü
rııcaal ederek ken:Jilı•riııe 'erilc.1 
kiır hadlerinin tız old11~ıınıı 'e aı 1-
tınlınnsını i~lt>mişltrJir. Y:ızi) el d'l 
imi cııl'iimcıı lnrafınrlıın fclkık cdi
leC'e-ktir. 

-<>-
Okul önünde satıcılar 

Okul ve rcsınt mbe~ e elrrin öıı 
lerlnde -;on zanıanlnrda :ılıcılnrı.1 
çoğııldıRı g6rlllerck alllkııdnrl:ınn 
dil:kıı1ini çekmiştir YC v:ıki 'c he-
1<-diye reM doktor J,ütfi J\ırdnr 5<'h 
rln teftişlerinde lmnlan görcn•k a
lfılrndlırl:ır:t kaldırılması i\•in cın•r 
\"C rrnf ştir. 

Belediye znhıtnsı '\"e okul ııl:ırc. 
lPTi h11 :rnliin devaİrıınılnn mrsul lu· 
tulıırnklnrdır. 

-.o-
Altın fiyatı 

Ha 1 
D CN c•ki b;r arl.:ıdn~tıııı t.jr 

m~ktıııı .ıldıııı. J>oı.tum, 1 ır 
ıll; m:ıltt<!ll ınlidiıruılur • .Bana goğ
.,iinıü:zii knb:ırt·ı"n'- bir lı:ther 'eri 
yor ve il 'l oı. ki. 

•'Her mektep gilı; benim idnrc 
e-ttiğim miıe5o;c.,;eıle de y(lk .. ul !;O. 

culdar 'arihr. Buıılar, tabii nrt • 
lar içinılc gc<;eıı znınanlunln l1ile 
mııhrunıil et a<'•" ını taıf:ııı ök.,iiı
ler, ~·etimler, kıt ll'ı~iıılı aılc ~ın
rulıırıılır. l>iın~ anın iı;:ıııle ym nr
Jıu1dığı "ll fclal,etti ~ıııılerıle İ"-e, 
rırtık hallcri'ltin ne ola• ağını kesti. 
re1ıllir.;iıılz. Bcrehrt 'ersin, nrn

dn "Irada hir falrnıı 'ıcdanlr zen. 
~inler, çıl.111 bnnlaı·a dnf;ıtılmak 
ıizcrc ötı: beri herin c <>ı1iyorlnr. 
İçlerinde bu hn} rı lfıl 1L lıalırıe ko. 
yanl:ır ':ır. Hemen her im~ rıun 
yirmi otuz ('ift aynl.lrnhı, cornıı, 
kazak fnlnıı giınderiyorlar ••• ,, 
M~ktubun alt tarafını ynı.ınıya

ca~cm. Ciinl<il bu nıe•ele üstlincfo 
ben tle lılr ktıç "lil söylemek isti
yonım. 

F,<;J;j clostumu hu~·rAn bir min
net içinde bıraluın şu ha,,r "'Rlıip
lerini, biz Türkler '(lck i~ i tanı
rız. E~kidcn, bu türlıi giinUI \'e 
\icdan \a7.lfcleri herlıarı!\'i l1lr ir; 
hesabından doğmnlrlı An nruııl 
ha] yaparsa, zen~inlerinıiz <le iiyle 
re hayır i lerlenli, fJı,:ın, "er,·ctin 
borcu sayılırdı. •1lc!Lf\t,, dinden 
nhlftlm, dnmara 'e ae<'iyeye geg. 

-s-

Yukarıda nrl.a<ltı~tnı b:.yran 
b.ır ıniımct içinde ~ordıisö
mıı sril lcmi!?tım. nu ha~ ranlığ111 
"ebcbi, roktau b ri zenginlerimiz. 
de giircınedii:,rim!z ':ı.1Jfl.! dııy;ola

rıııın uyanı mı se2me1air. 
Jlalbul,i 'nktile hayır, memI. 

••ette her oknJ, ba.5ınd:ı. bir i.bt
ıle gihj 'iil• .. c]iı ıli. lmaretler, Ta. 
kır keı"\

0

nn-:ıral lnr, her' türlü, 
hattii akl:ı. lıa~'llle ~elmez incelik. 
1e sartnnıııeleı·, yok!iul ynrtlan, 
ha~t:ırıelcr lc:ırııl:ın her gnrihe a
~ık sclamlıı.Jar bıınlardanclı. 

"Knrlofı;n,, <'lan srnra, rnemk 
Jete llasi ı..a•leler, iç ilıtil.5.llerf, 
felülc .. tler birbirini ı.o, alnvm~ 
sPr\"ct ele eridi. Dahn doğruı.ıı, ya. 
1 :tnt'ı nurrtt.JnrJ:ı millf Een et, fıa,_ 
im ellere gcc:ıııi 'e hnyır fıt<rine 
yer lialnınrnıı;tı. 

\ Rl;ıf tarihini inceleyiniz. b• 
hlikmlhnlin acı 'esika.lnnm bn)ap.. 
sun uz, 

Cıımhnrl~ et çağı memleketin ı4ı
metini, bu topra~ın öz of(tıllarms 
bafı,layınca, e&l•i nıb tekrar a. 
yandı. Şura<ln lbumfla e!;}:~ şanla 
'akrflnn h:ıtırbt.."1n "tco;i ,, Jer g&. 
rfilm~ğe baslndı. 

rmarn. ki her para ıııahibj yurt
cla,. kendine ı'llı"Cn yıo:rdım borcu.. 
nn ödemeA'r "alı,..acal< ve bövlcli'k. 
le memlekette ncr ~eken tl~rtUlet 
de kalmıyn~lrtır. \ıı ~htilllinde z:?fer hem Jibcra- tlcı:,rilı1ir. ı.·.-an":ı ile Avtı<ilurya a - Mnarif inıibat komisyonu diln 

\ıı, he:n de !im>~ ıılizn:.in aııtltc:ıi rao;ındnki h:ırıılerıJe k:atrli1< Frnn- öjtleden sonra ,·Ali muavini Ahmet 
ıı ra~ıznı:n it:ıh 3 :ırdımı il~ te- .. nnın ı•rot~stnıı ~rıııılar· ile ''""ıl l.\1111ğın hnşkanlığı altında toplan -
~ tdilcli. Frnnlm hiıl.iııııı.:t 1 Is. İ<ihirli~j raııtı~ ırııalıım•hır. ttıı~iın rnıştır. Vazifelerine nmzeretsiz 0111-
\!llda b5~·Je bir ı•liltforrn.ı ma. <le dünrn yıne lıir meıhep muhn- nık deç:ım elrneyen r~ğretmenleriıı, 

niin bir Resnıliye ıııtınının fi;:ı. 
tı :\O lira, külce nlttnın bir sram 
fiyatı ise .f05 Jmnıştu, 

mişti Hakkı Süha Gezgin 
'==============================:::ı:======= , 

~- rebeleıri deni ya.,ıynr. Fakl'lt cep- bıızılıırı mfi.stafi nrldedilmişle~ir. 
------.._ ı ~~~~~~.~~~~~~~.~.~~~~~~~~~.~.~~~.~~~~~.~.~~~::mı.,. 

200 
Kuruşluk kitap 

90 
Kuruşa 

:: V dkıt'ın 
~ 

~lllll<onun keneli hllltimiyetin;n ı heler yalnıl mezh .. pda..,ıardnn mü· --+--
~ l~erini kurduğu zcmı:ıi iııkiir rekkcp değildir 1943 tütün rekoltesi Hekimii 

~ \ ~ırıe imkan yoktur. \'eni İo; ı Meseli liberal Amerika, liberal Bu seone tütün mnhsulümüzün, 
,~111. iktMar mevl>iiııin tar;hi lnıriltere komllni<1t Rn5va ile ı... gecen senekilere naıaraıı yüzde 10 
h~ bunu zaruri fnlnr. ~osu. lıir]i~i yapı~·or. l·";ı':'i~t • AlmanY. nisbeotinde fazlıı olaca~ı tahmin 't· 

~ Vakıt, okuyucularQUD iter t;UrlD tıbbi orularma ka~ılılr vereoek, 
f.~ kendilerine f.anlyrlerde bwunaeak tanmmı, bir beklm!e anbşmı.1tı:r 
l Sonılara muayyen gtiDlerde gazefenıjzcıe cevap verllebllect!ğt ÇibJ aynca "- e '"e liberıılizıne knrşı ccıı?1e ile İtalyn demokr11t Ffnlıındiya ile ıfilmekledir. Hcnür. liHfin piyasası 

~ J.'l'anJ.onun herhangi hır '>P• cephe l'lrkntln'S1<1ır. al·ılmatfıöı icln fiyatl:ır da belli o!· 
~e faslzmj Ö\m::si, <1n•ı bir si- 9u 'A mukabil faşi,.t temnynt. mamı~tır. Y•pılan t:ıhmlnlerden bıı 
-~ 1el efesi, bir ahlil< ııirt'l1"iİJıi lii t .. rı,.nyne "eneferffenheri sene-ki tntftn rf'.kolteslnln 55 bin fon 

~~ posta pulu ı;ön'1erenlere hııııuııt olarak dıt cvap verUeb11008kttr. 

k hunt ırı Ö\'tllco;İ tnhii göriı. harıı dışıdı··. ÇUnl<U harp \'lk1,..;1nı old11~11 an1aşıJmıııtır. Rekoltenin 
t~ rerntnn haıli-ıe hıımlta';'kılflır. ı.. . fazlıt oluşıınıt sebep, ramıınınd'l 

' l.~konun liber::ıllzme l<ar':'ı 0• pnnvanın ta,i7.me !lemrıti duynı""'• !azl:ı yağmur yağmasıdır. 
kuıj yal lll:t. l)ir fcl"cfi \'e :ıh. hatta hıgiltcrcılen nefret bile hi... T>iğer tıırartan inhi.<.arlor idnrı"•; 

~ 

Çok mercılılı. heyecanlı, bir 
romana ucuzca sahip 
olmak istivorsanız 

ôru ... ten lrudret almamal•tn. t 
() "etse lıir h·ırhe gil•mesi için .. elıeıı lll:!İli:ı: virjinlya tipinde llitün )'e· SABEB Oazetesiniu 

nuu dalın. derin, dnh·ı ı:ok ofnnuız. tiş1irnıl"~e muvaffak olmuştur. Bn 

~hha-; seberılcrj \'nnlır 1 N b 1 d ğ ('iinJdi, hpan:"'a, Frnnkonun tütüııJ .. rin evsrıfı kotculu, sarı renkte qretmeye aı a ı ı 
lJ se'>t>pleri tsp:ıu~ anın tn. icldia ına rıığmcn lıa·rntını \nu "- ince yaprakh olmaktadır. Tec.. kuponları toplamanız 

~ 
~ 

~:4 
Vakııt'&n Avukatı 

~~ \'aı.n, ttyrrca tanmımş bir avukatla da anlaımı, boılunayor. Oku. 
~~ )ucul:ırımı:ı:w lier türlü bnlrukt aonılarına ea kl5a umanda oevap veri.. 

~~ lecek, kcııdllerint ıakıtı eclectıldeı'J iter 1aaa., bir ıo bakkrnda en EN ~ol 
~~ gösterlll'cekj l.r. • 

~ ...:~::.: ~ ~:.lllF...::T.:~~,..;Ol!""A'ıwı..,,..~N,_,.,;;""~,.,°'""~,_,,l':.i~~~~~~~~~~Z'I: 
... rihi sartlnn iza.b f'Clcr. ı... ıındnn ehfa ettlğ'i madılt-lerle ı'da- rlibeler, .4.nt:ılyanın Bucak kasaba. kafidir G 
~ta b 1 J d D ı l - J h 1 1 ene karne ••tanlar ı Nik~L kıyılacagwı •ırada ~ Yeni zamanın c arını :m me e emez. en la,ın mem cket- ~ınıhl yııpılm1~ ve 1 k mıı sn • ın- Y «UJ Q 

l~n Am~rUcayıı d<•ğru ~·ol n- lerrten gcJec~lc gıdn madılelert bit- mı,tır. 600 a&)'faya yalan ve St busuk for Zı\hıta Bnl::ıtıa bir şebekenin ek- ev soy:mağa koşan damat 
lr • 1 mahk bir eııer olan lntJkam roma. "- k · t 11 h b aln f ımparat'lılu,, kurınn~ n ınıı- ıııo;.;a onnn mukaıhlrnttı füo:erin- ı ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!~ tnt'.ıt ·arnest sn ıı,;ını a er Uf I 

l!lc olnm">tu. Ru mu ternl 0 1•r rle hakimdir. Runrlan bao;Jı:n j,.pan- ı Neteıkim İııJpanfa "azarl ve fel- nmm birhıci cildine 200 kuruş ''e dün yaptığı bir cünnfınıeş:.ut !sınai! Hııkı adında hfrfııf mah. 
'11"'ıt<ırluğu ltolonil~r<lcıı ı;uiri- ya '' h:ırıı dı~ı hır:ılrn 11 daha dı'~er <leli temayüllerini tiaıdiye kadftr fiyat konma,, ancak llaber'in onund:ı, Hnlrıtta lhdır Ça,-uş mn.1 telif zamo.nlnrda Halice, Hafize, A'-
1~ell:ınn dii~·a (lİ! ~a .. ına ıır "C'lıepler ele ,·nrılır. 1 mihvere ban li~ter vermek !lureti- başlığı yanında bugaio nesrıne tınlle<;incle otur:ın D:ıvit, J,:ık ve ı dalet ve Ayşe ndında dört kadını 

~~'il" i ite ı.ar:ıkterlenirdi, f,. hp:myanın yeni lbtıli.hlen rık. ! le daha ileri ~tUrebilirdi. Halbakl başlanan yedi kuponu toph)''lln. Lcon adın do üç Yahudi~; knrn • ı keııdlleri:rle e\"lenccPğinl v:ıaded4-
l 'll ınlı~t<'mleke impnmt<1rlıı~u mıs olması, tsııany.ının İngiltere rikrl taraf t\1'hfa tn'lkl\hll toprak Jar bu büyük eseri 90 kuru~a tr• ş:ılarken ) ııkalanıışlır. rek nlklih doirt!<;İne gitmiş '"C tanr 

'ılı "ee- bir tic:ı.ret iıııparcıtorhıii; J tnrııfınılan ~iıldet]i bir surette tnz- f•dakArlı~nclıa. 'bulnnmamı,, taraf- darik edebilece-klerdir. Kıırnc lndrlcrini.1 ( !) üzerle.
1 

nikah kıyılaC'ağı ırnön: 
~ llu ticaret inıpar:ıtorluğu bir ~·ikc rnnruz hırakılmn:-ı. Fa" İs- sızhğrru bmmam,,trr. tcabmıla f,._ Yedi kuponu topladıktnn sonra rinde Hl7 adet B ''C beş adet de - E~·vah nüfus ku~ıdmu ev~ 11-

~tıl:ır tarihin ~ok zen·~in ~un. ııanl'P~c;n1111 çepeçcne Anıerik:tn pl\n~·oı aJutne!erinP. tamamen a,·_ bunları VAKlT KilfUphanesinc. n~ır iş('i knrnc~i bulunmuştur. nutmıışuın. <li"crck "•Üstakbel ...... 
.,Ilı ~ ılı ı ı l • 1 ı ı · · 1 getirenler "İntikam'' i minde'ki K ı .. ,, ~ .,, ...,..., 
11 • a . nn 'et eri ~ ~ ı:e' rılm :: bu unmu"ı, ılet e<l lebıl"I' ~ni .;öy cyen Fran. orne er ınusauere ı dilerek hunln- ceslnden evinin nnıılıt.lrını almJ.f w 

!iti ~ı~lerde birinci Jıiliıııı j-;anl t~ıınnyAnın iktı<ııı•li ,.c mali ınen- Jrn fo;pon~·anın mr.nfaatlerini ide- tarihi rnacıera. rommunın birinci rın 5ııçlu1nrırı eline ı es urclle geç. bütiln f'.şynlnrını \:tıl.ırnk satmı~tır. 
ır giın "l'enilmcz nnnndn,, fnatl 0 rin1n mUttefıl.lerc bağlı bu- nfojlk yakı:ıhktan iio;tiin tntm11~- ci1dini kolaylıkla alabilet"ekler. ff~i etr:ıfınd:ı tal1kikata baslnnmış. • 

~~mo~önUnhmn~ııpohl~.ı ''";";m~a~ı~f~~~b;i~!=========~t;a;~~============~~d;ı;~;·~~~~~~~~~~~~~=;h;r~·============= Mb~ bqlncl bir bdının ~ ,:'.a taUhınin dondilğııııii gfir. :._ ·-- __ canını ya'knııık i !iyen fsmall Hakkt 
~ •• (!

1 "itnıf de\ let olan t JIC\11~ ,1 1 k ynknl:ınmıc, diın de n~U.:ııe sc'kf·ı·n ~~ 
l''I ~ılı _ı •••• • • 1. - Kati olarak ::ıiln•iyorıım amrı 

1 
N' Kili ı f;:ı gc('irdiler. Ertesi günü öğle _ " " en :" .._ ı ı:zının ""mıu~unu ~·lrı •ı. ~ f"eza mahkemesi tnr.ı.fınd:ın hı'r • "' ·ı b ı tahmin ediyorum. ı\nc:ık bunu şi111 den sonra B:ıldoJ.a H!rdılar. 

:\ 'u l~ct :ııahıız "P:ın °1 ııo· rlil k s ze !\Öylenıcın do~rn nlmndı- L'!I~-.... Le,· or.ıd:ı .:ııolun kenarına coki- ne h:ıp.o;e nıahküm cdilmlştJr • 
.,..._~l"lın rrnf)iıbiyeti t<'JWıli. Bir ---o--

•ıı111 1 • ] · • b" 1 •ıhı ~izin ele-- hıı ll CYZUda bahtını !erek, ne) in meraklı bakışJıırı o • .......... ıır ı ıırl :ı ~ı·nı .. unun, ır -- ,....__ Kimya kodekaı" 
ı~ -..ı nıılayı mm, ltlr so~vnl za bir ~ey so) lcmcııiz muvafık o. nünde. kendisine mahs•ıs olnn ınli-
ır:enın ""klicii icli. ı lur. Nakleden: M. KARDEŞ . - 53 - ınntı acııı okudu: 

1 ~lup ıırmn<lanın i'ııcn :ret- - Peki. onun ne iş YaP'ınını işle kimseye, hatta ı::ına bile ilimnd Hev mııhntnlııııın sesini 1.1111) ,1 "Baldokıan çıktıktan sonra en 
\,~ti arl.ıı.sınd:ı . ep\ eni bir ıhın- bilmeniz hisleriniz üzerinde hiç edemem. rnk haykırdı: yakın istas~ ond ın tirene binip Un-
,, 0lha\ordu. Du <liınyıı hııh ır hir teşir göstermiyor mu? ıişe ile oynuyordu. - Lev Brııdi siz mi iniz? ta gideceksiniz. Or.ıdan şoseden 
~ etin .. dayanan memleketlerin - lln~·ır. - O nedir? l.ev hidd<'tlendi: Glnı:cstcre gidccek~iniz. Lovcrsto".\, 

~ tri lnulrcte idi. Artık de' lPt- - Ncrlir actıha? Bir <.<in:ıyet mi Ccbinılen ('ıkardı~ı kuçük tıir - Ne müna elıetl İsmim ı-·ennn, köyünde Kartere, l.o!"ı B:ıss:ınonun 
t ~111~ nr ı hfıklmiytlerini "bu. isledi?.. fnknt lrnyır, soylemeyin, - Dir uyutucu ilaç. sizin isminiz. de Kn:-ler. Biraz otu knrınıı ol(Iuğıınu ifşn edeceksiniz .. 

'ıl!. 'Y:;irlnin,. sıffı<ıı ilt' t.,~i ı bilınrk i~terıılrorıım. - Alılıftın talimat arasında bu'l ralım, yorgıınlul<tnn bittim. llu ifşıııııı "J\ızıl ~.,:nn,, meyhnne. 
ı"?~tı .. 1 . . ' T. R . 1 • 
~ •~( '· nnh:tr fJC\'!!'1rı l~\'C'i · - Se\·ı;:iJiın, iiziılmel danıla Jıahi~ Yar mı? CY mer:ıklıı sordu: 'il11( e ~ııpncıık \C knvgıı Ctkmosı f. 
~ J> rcnt'lcrin ;ı:imnl"ne. J>ı\lı. Con ilen net c' de idi. onları ııö- - E,·et. - Yııp:ıcaJ:ıınıı iş nedir? çin sözlcrinızi ınüınJ,ün mertebe o-
•rı .•. 1 "I . 0 h D ilk 1 k d .ıı,,·e .. te~e, nı:ı tere~·, ı • rcrek ııcncererlt•n c;eo;lenıli. c ıın - Sııhte bir isim mi alacıı<'ak- .e'" Brndl ayaldnrını u{hıştur nu · ız ırocat;: şekilde sli) li) ecek t-

~ 'hnek tllero hn hntların c;j. hvı. n<'sc ile knrşıhılı. ÇektiAi re· 1111 1 mak icin kmıdurol:ırını çıknrırkcn niz. 
llı~:!Jel<j hcr.,jn~·en ıır;ı1i"i ıııe- -;imler kin hir siir enel Lonrlrn · _ Evet.. Artık ,·e1işir, banıı u. homurdandı: 1\nrferin sizin )<ınınız<lan a-.Tıl-
İıııl.ta. '\'.\an A \TUJla nıemfoket- .J·ın hü' iikrc bir parn ceki almıştı. ıl ~orm:ı, cevap '\"eremeım. On be'S - Ben ne hllcyim' mn"ına miisaade etmeyin. • 'c urcnıc lrnh1Ii~<'ti gh•tcri- - Bu giıfişc gccrck sene me5- .ıün kadar sürecek :bir se~·ahote cı- - Burada si7:1n1c knr!:ılnşncnğı İblev Kob ıı kad ır )ohınuzo de-
l,11 hur olnrnHım ve çc!<ti~im foloğr:ır- kıyorum. Bu meseleye dair söyleye mı hiç 1:ıhmin ctmemiştiJtl. 'ıım rdin. Or:ıdn kurumuş üç ağı. 
~'ltı~·a lıu yeni ılun\"ll rcko. lıır sa) esinde bnşkıı bir iş ynpnınğ:ı bileceğim hun don ibuet... - Bense ktırşılaşncal:ım adamın c-ın yanın ela oı:ıklık bir Yer göre • 

1\ ,~eri l.a!clı. Bııhıır he~c;iri ile ıhll\aç clmmrık~mn r::ıhıılç:ı secin!! - Hey de ııeninle herııber gide- sen oacn~ını tahmin l'lmistim. cckc;iniz. Bu )erde dınlenmek ıizerc 
~tı· etlıinc ı;ılcnn 1ııgıltcrc fon·. bill'cr/liz. cck mi? Beş on rlakikn istiroh:ıt ettikten olıırn<.<'11. 'iC LoJ:ı B:ı~sano ile evli 
~~ltl tarihin Jıir ı1euinde libe· Dık Gordon onu rıtonıolıilile I.on - Ben nr bileyim! Muayyen :bir sonra tekrar ..,.0ıa \'tktılar. l~eb: ol<ln!;rtınu;ı:ıı tckrtırhv .. rak ka,·g:mız. 

l en alıyorihı. rl -,- 1 • t ki' r· 1 l 1 .. rlolnyıc;ilc özt'"ır dı0 lc"ec0f,·'"1·11ı"z. Cc-, r r.ırıı ı:ıo ıırmcı;: <' ı ını c ııı ıınrıu. rerrlı• i4'mi bildirilmeyen birlle h.lı- - Biraz ileride bir sanrnnhl ' ' , -
ıberal rere~·anlnr .. aiıavi. n l) k" · ('"'"k H biııi:zclt' bir <;ic;l' ,. 1·~kı" var, hun!' d' I F kat "nnet or ını::e 111 ·, r.n- Juşııcn~ım·. Simıliki h:ıldf' bildi~lnı- '\"ardır, ııeceyi ornda gl'cirmcmi1,. , " 

' e mi.) en Jııır ınenılcl eli nelin <'~rarcnı::iz sernhnlleri hnkkın lmıHl:ın ilııırct... mü~:ınrlr ederler snnırım, clrrli. hıı e' vrl ll\ uhıcu il"ıcı kıırıslırnııs 
~l\~ibl tsııa!'.yayı tin hir lıny- cl1 d ıim11 oradıın mekhıp aldıFiıııı Sarıte baktı \"e ayağa kalkarak - N'irin bir orln hıılm:ığ:ı lrşeh lk1~ılıınac:ık Ye l\:ırtere hu il.'it"lı vis-

1 ar ~·nrı ıı:oloııj hnline im)- E.ll"ıılaıı rı~rf'ıtmişti) girlecı•r.ini söy. hı~ı~ ctml~·ortı:ı:? ·ırJen ikram l'clecrko;iııiz. T\:ırtf'r u-ıı .; " J,oliıyıı bir hn~ se:ıım1 verdikte., ' 
taı an3ol imııaretorluğuııun '"rerek noziJ,ône reddetti. sonra sen·is kapısından kimseye - Rudolnlık etmesene! nıı ha- ~urluklıın c;onrtı onu orad:ı bırakıp 
:ı.··l\rını yaşayan her insnıı ,.. l h ti d 'k ı. kt ıı·mı"•le bı"7." '·ı·m od," ,•rrı"r? S"r ... r·ı Glııçe.:;tpre gidcC'ek 'c Hende'-" c:ıd-~tct d Dik uorc on :ıyn an ıncnıııun, f!Örünmr en so a"a çı ı. ... .. ,.. " " , -' 
• ~ enclij:i zam:ıu ••;\anıu:r. :; 'desi 22!l numnrııda bııl:.ıc:ıi!ınız te. 
"l':lıad · · 1 ,ıtı",l' i~·iııdr J.ondrnyn cliinılii. Hıırnı•lr nrlıli"i zaman "ece o~- olıluı.,ıımıızıı n" çnhuk nnulhın. ni1 .. 

11. • & a_yı" fıiiJıilc ılcnı:t. tıcn- " "' " nıiıı: elhi<;clcri ı;ıi\'Crek s:ıat 2. 1!l li-... ~ b k ı nııı<>lıı. Yol ,·ürümektcn n.•akl:ırı şi~ trıni:ı: olılıııtumıızu 1ıilh·oıı.ı;ı: am ı ı~:-. a ım olan "P11l)t.I lıııl;j. S reııile Lonrtr:ıYo rlöneceksiıılz.,, 
-'Ulı h t 1 ,, • 1 - xxıx - mişti '"e her adımda ••şef" e küfr<'- hnşlrnlnrı bilivorlnr rrı? . er-;rri ro. 
'h a ır an•a.,ınıt ıllln:ıoı ·'O(. - ,. J - J e\" Tirııdi nıcktılfm bir kac de· •tele b ·· J • h" t dh.·orrlu. Onha ,_iirii,·crek eııi ,_·olıı fıınuP ne ıığıımuzn Gore !'i('f<;eri, gı. 
Mı uguı. crın ::ı ır:ı .. tnı bı· h"rc'·cı ctmnlı·)·ı·:ı:. f ı dikknllc okudııklıın sonra cchı·n 
l>llft ı 11 1 c Lt'v nrncli, J.olô nn~snnot\lln e· Tardı .. K .. tt spanyo ara an ntıın e. . dt•n kihril cıkıırırı 'rktı. 

\J~"ll.l"JJ·t t ·ıı 1ı • J ı vinrle sıılond:ı oturmuş, dii~iiniiror Sn:ıl "rcenln birini buldııı..ı z:ı. - Peki, nereye girlh·onı:ı:? Not • ~d • a n~ı z :ıyragı ı ıı . ... 1:1• Rr,· sordu: 
11.' ıJc,.a. du. On giinJük snlrn!lı. pis ü 1ü bn- man ,.ol ti zerinde bir kenara "l'Ki- finsı:ıma mı? 
,._ ,, . ' ~ - Yf'nl talimat nedir? 'eberıl"r bir lo;rııuıvo,un 11• şile korl,unç bir serseri h:ılini al !erek otunnu, bekleyen hlrine roo;t - fiilmiyorum. S:ın:ı Nottin1:?:ım 
~ ~ • - - Hrr hnldc o;:ına eri1en talimı a.. e <lii nıan olmac;1 için ı.~ı- mıştı. lndı. Yü7.ünii ııöremedini bu arlnm dnn b:ıhse1tllcr e. oraya gltmcı'li~i-

vı,,..l... t I lA b ık· • . . d r ı k 1 d. . d 1 l b·ı· • c b. d l tın nynı olnr:ık. s .. n talimatı ne o)~ ı.. N'ctckiın -;O'ilıtli·l .,. ~o.. e ·ı yırmıı:cı e a o ara· ses en ı:. mu: en em n o :ı ı ırn:. e ım c ;:a ynphn? 
t :.\r da nıı:ı!h ~ u!iarı 1 ıına sordu: - Siz mi~iniı? pnlı tılr zarf Tar. Raldolrn JCellnce 

ıe"ı..,plerle ln;ilterc) e du. • - Nt' talimat aldın r.e,·? - E,·et. Siz ek Kartersiniı de. :ıcat'ııjtız. Okuduktnn so!lrn ~aktım. 

1 

- Bir şey söylevemem LoJA. R•ı lfl mi' Gec~ı ı.~,·in söylediği saman. '(Devamı 11ar.) 

Glirfılen lüzum fı:zı.rine Mr kimya 
kodeksi Jtrızı rlanmıılin baıı;Jnnmı~lır. 
1.ugnt malıfyctiııde olncak olnn ba 
Kodc.'l;:sin hıızırlıınm'Jsında nl:\kadnr 
hüıün '·ekllletlerln ic;lılılh Ye terim. 
leri göıönfınde tnhıl<tc:ıktır. Kode.1<s 
Ank:ır:ıclıı hnzırl:ınım.ktndır. TiMret 
VekAlr.tl nnmınıı fsınnlınl tincret 
tahliller lfıbornll\ ıırı sefi R:ışi, lop. 
lanhlıırn istirnk içın v:ızifcll'nd _ 
rllmi5tir. 

--o-
iş yüzünden bıçakladı 

Deşlktaştn, Röl içinr'le oturan ,. .. 
scvyar sntıcılık :rop:ın :t.Jchmet, l\h. 
ııııhlm arlında bir :ırkad:ısı ile bir 
iş mün:ıkıı~ııc;ı ı;onu>tda kavıırn·a hı 
tuşınuştur. l\ vgn esn ındn \fanıı 
him birıı~ı He 'frlımcdi 'nrnlanıı 
:ı.ıırıılı tedavi ıltın!\ dın r111' ~11 • 

vııktılanıııışl ır. 

~ Cıımartesl l'A7..\R -
~ 

J. ktnun: 12 J. kCınun: JS 

~ -
~ 

2llhJ<ıee: S 

1
~ lhfccıı: 4 

Ka!iım: 3.3 J\B!ıım: 86 
~ 

\ U.IUtlar \ llNl il 1',1,H nl ~ •"" .rt t .. z:ı 

Güneş 7.H 2.88 8.15 2.S.ı 
(\~le JS.Oi 7.20 ı~.08 7.21 
nındı 15.28 9.411 1.5 28 9.48 
Alt .ıw 17.41 ıı.oo 17.4J 1!00 
Vat .. 18.19 J.SS llJZO ı• 
1msak 640 12 09 6 sı. 1· 
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~~~~~~=S~~= Ki YME TiNi Da~!!!,!!., ""!~iı~.~~ k~~!~~~!~k•Y• .,. ";;~~~::~~~~: y··rekıer 
B1rjnclkAnunun baamdan itibaren var olan köy ve kMa.balarda te • Hği: 

U N U N O A 
tcl<rar bagtıyan zeıze:enın Mlhnssa te khi.ıf etmiştir. :Hinaenaleyh Os • Doğu cephe ı:,ir•iıı merkez kesi • 
kbüf cttlğl mmtaka Çorum vUAye. mancık ve civan, bu dağ mınta\uı- ru;nde siddetli mulı:ı.rc:bcler devam 

_ :.ı!ır. çorumla Osmancık kazası ara. s: oibi inı;ıınta ıntl.sait olmayan et~l.P.l:t~dir· T<ıZ'ekin ve Stalingra 

O E b
\ • ş .

1 
K L .

1 
K filtl& vasledllcock hattın §imali garbi. ~·erler değildir. İnşaata. milsait O· dın ~imalincie hafıf dlJ§man kuv. 

si, o civan bilen arkadaşlar bilirler. lan bu dağtn c~mıp ı.1mıı ile a,n- vetleri imh ae<lilmiı;tir. . 
pek dağlık bir mınt:ı.kadır. Bllh888ll ğı yukarı: Çoruma 15 kilometre Don nehri <llrseği:ıde §iddetll 
Kırltüillm boğazı ki Çorumun §imali mesafede olan yerlerde de bu ya. bir muha:-~~den .!'Onra lıir tepe 
garbt11tndo bir yerdir; burası. jeoıoj pıları tamk etmek bntmnı vardır. zap~ı:·lil:niştir. Duşm:ınm h'.1~ü.n 

CI 1 
>ur.an: Orhan Rahmi GO/(Çt 

it 
Orhan Rahmi GökÇ4), t tanbUİ~, 

Aokı:ı.l'n, 11 (\'akıt muhabirinden)- ı.Umlcr de aynen kabul olunmuıtur.,. 
fUrk p:ırnıımın kıymctlnl koruma ı Ltlylha esaslarına göre 1cra vo. 
lııı.kkındakl kanun hUkUmlerinln do. klllerı hcyetlnce itt,ilıaz ed lecek ka 
Ai~l.rllmesine dair kanun ıa.yJınsı rulıırıı aykırı hareket eden baklkl ve 

t>ı.kımdan zclzcleJere mUsalt tclO.kkl Onun için vil!yet fakir halka mec kar§t hücurolan püskiı:tülmu§_tur: 
eJllmış olan bu mıntnkada hasar te. canen çivi ve kereste verilmesi i· ltalyan kıta1arı bir ke~ıf lı:.ıret<e!ı 
u.snr ctmlııtır. 10 ölU, ıı yaralı var Çin teŞebblliıatta btıhtnmustur. Ru esnasında düşman mevz:ıerıne gt.. 
dır ve 65 hayvan ölm~tUr. ~o teşebbils:ı.tm 'bir an evvel intacım rerek esir ve silah nJmışlnrdrr. 
ev kllmUen yıkılmış, sso ev de ağır Dahiliye Ve diğer vekillenmizılen Mac:ı.r kıt.ılan dü~pıı:m ke.şl.f müf. 
ııurette hasara uğramıştır. Bu auı-ct. rica ederim. rez~erini pilskUrurUşlerdir. Mıl • 
ıe bir aya yakiaııan bir devre esna. Dahiliye vekili ~ep Peker "fül. Jıim A ıma.n ve Romen lmvvetıerı 
amd!\ yurdumuzda yer sarsıntıların- tabya" İsmet Eker srkaılnşımnın Volga ve Don arasındak: kesim:Je 
dan 2~ ölU, 2' yaralı olmak üzere ce buyurduldarı oradaki .bugilnki\ .w: a· yap•~an muharebc1ue iştiTak et • 
man H insanın acralll! tatmış bulunu zlyete mutabıktır. Ben.un arıeLtıgun mic:tir Avarlarımız :?4 dOş:-r;ın u. 
)Oruz. 86 hayvan yokoJmU§ ceman bu kış esnnsındo kendileri en çok ı:ağı dü~rmilşlt"llir. Don nehri • 
1622 ev tamamen harap olmu~. 1868 iyi blllrler. Bilhns~a Eflrıke set nin orta C:ev!c.Sintle sav&.ş u~n\tln. 
(;V do hasara uğramıştır. çekmiş olnn Dumnnlı köse dağı ile rmıız düşman hattına hücumları. 
'\·ALİLERİN ALDIJ(LARI TEDB.ln. Alagöz dnfiları civarındaki köyler- na deYa.r.ı ctıni~:erdir. 

mir ,.e diğer memleket gtıT.ctelc ~\ 
rcmanları, hlk!lyelcrl. muhtelif 1111 
do ese-rlerl \"C şilrlcrl çıtmııs 'r. tıı 
mıı: olcunmuş bir arl ad tır 

ıuvakkat encUmendcn geçerek mcc. lıUkmt ;abıslar hakkında Uç aydan 
v~ ruznameslnc alınmıştır, aç scccyo kadar faaliyetten men ve 

.Muvakkat eiıcllmcn mazbataaınd;ı. 1000 llradnn 2000 liraya kadar ağır 

YÜREKLE ACISI 
.En güzel eııer}erindcıı btrldlf• 

,bylo denmektedir: fbl"a eezaııı hUkmedllmekle beraber 
"İ§bu kanun 10.ylhuı Ue ı11tibdaC J.:akjkl §ahıslarla hUkmt rabuıların 

c.unıı.n maksadın 1'Urk parıı.11ının kıy. ıı·UclUr ve Cllldc i§Urakl olnn memur. 
;netini koruma hakkınd kl kararlara lnn ayrıca Uç aydan Uç ııcr.eye kadar 
ıwkırı ııareketıerln s\ırnt ve ihtisasla hapis ceuısı ile cez.alandımb lecck -
t~kip ve daha ağır ceznlnrln. cezalan. ıerdlr. 

Bugün HA BE~ 
gazeteıinde başlı~ 

=============:# 
c.rrrJmast olduğu ıı.nlll§ılmı ve ıa.ylha Tekrar edenler dıı. 'ml o!arak tan
c~as ltib:ır,yle lmbutc şayan görUI_ llJ<:tten mencdllmeklc bcr:ıbcr haktrı
mUatür. rında verilecek para vo bnpls ceza_ 

.Ancak bu maksadın !Ayıl:ladan der.

1 

ları ll<ı kat artırılacaktır. 
r• edildiği gibi, idari uzuvlardan leş HUkmoıunan para eczası tahsil e.. 
ıın eallecek heyetlere kaza snlAlllyetı • dlldikten sonra çek ve pollc:eıer hA. 
verllmeııl aurctıyle temini encU - mmertnc gerL vcrıım:yecektlr. 

Bu vaka~n ilk duyulduğu nnda de lıu kış me,·stmfn inşaat yapıl- Al'llan piyade tUmenlcri ile tank 
valiler derhal i§l vazife cdınerek iş maııı çok RUçtOr. Buyurdukları gibi kıtal2.I'I cephe:ıin merkez kesimin • 
lıa=ına ynrdnna ko§muşlardır. Vila. • Laçin nnhh·e~inin Jıulnndujlu yer de düşmanın bir lıücum ~rur~~u 
yetlerln ellndekl itfaiye, yardım vası ve uaöhk mıntakn Ospıancık kaza· kuşa.tmT§lardır. Kurtulmak 1ç1n 
taları no varsa, he.ıkın imdadına gö. sının arnsınıln bulunan vadide Sovy...tl~rin yaptığı bı1tfln te~c'I-. 
UlrmU§lerdir. Kızılay merkczl de pa. milmkün olanlnr yapıltıbiJir. bUsler, hava kuvvetJerimizin yar 

Sovyet yükaek şwası . 
intihabatı tehir edi)dı 

ı(; 
Stoldıolm, (El') - Amerika~ 

yosunun hn.ber verdiğine göre ~ 
11wı ayında yapııacatı blldirUeD 

1
,e 

t.<:k Sovyetler §{lrası mt.Utabntl ını: tf 
tıenee! llkkll.nununa tehir edJ ı? 
ı;t'lranın vazife mUddetl bir seJIC 

mence caiz görUlmUıı ve bu davalann TUrklycyc giren veya Türk\ycdcn 
adll mahkemeler tarafından rUlyet .;ıkıın yolculara Türk parası kıyme
c:dl}mcsı csast muhafaza olunmu~tur. tıni koruma hakkındaki lmrıı.rnamc. 

tılmı~tır. 

rıı, çadır, kereste, çlvl gibi mal • Kereste için do nrzedeyim. Kızı. dımt ile piiskürtlılmi\~tür. 
---0- "•Pi 

Ruzveltle Haile SelôSır 

Matlup suretin t emin! lzjn me§hut jnc göre ldhal veya ihracı menedil. 
.... çların tayini hnkkındakl usul tat- 1n!5 veyn mUsaadeye tO.bi tututmuo 0 • 

1 !<inde fayda mUJA.haza cd lmi§ ihtt. lan kıymetler blldl.ri!ecek, bu te!hlnı 
aııa taallfik eden bu 1ıılcrdc mah _ t:cn ı.onra Uzerlerinde veya e,yaları 

\ .. melcrce tıcarct \'C maliye vekAiet. enı1J1nda. beyanları hllMında çıkaıı 
:"rl tarafından tensip edilecek resmi kıymetlerin tutan lOCı lirayı geÇIIleZ 
~hll vukufun mecburi dlnlenmesı c. .ae bunların mUsadett.slne ve kıymet. 

zemeyı göndermelt surcliy!o her lnyın e!incle hazır 1'.ereste vardır. lWininin cell'tp batısında ve 1!. 
zı.man benzeri her acı ha.dlseda nu Bnhkesirdc sarCe<iiimiştir. Biz m~ll gölü üu r.inde Sovyetlerin 
olduğu s l b l mllli vazlfcsjn\ l~mhıy ve Zlrnat YekCtletiyle <lnin•i tekrarladığı lıUcumlnr neticesiz 
yapmak hususunc.l.ı bu felaıete temns hallnrleyh:. H:ı:ı:ır ve inş:ınl:ı kalmıştır, 
knrşr da en alakalı bit· tehalükü müsait keresle bulunacak, Kızılay ı ilkkancnl:ı 10 ilkkıinnn ara • 
göstermekten sekinmcmi~tir. hunları ıılacnk, Balıkesirden esirge. sın-la doğu cepl'<'Sinı'le 1:?62 llüş. 

Çorumda bugün yurttaşların, mediği yardımı aynı bir surette Co· ma.n tankı tahrip veya mubarcbe 
zarar gö:-mUş hen:~erilerine karşı rumn da ypancal.;ır. Dl~er taraftan d111ı edilm~ş, yahut clr, geçirılmiş. 
yardon etmek ve para verm~k hu- kanunun müsnnde ~tiği yollnrı1n:ı tir. 

mektuplar teati ettiler 

Va~'nı;ton, 11 (A. • .) - ~ 
rt•l'!l Ruzvelt (ldUnç ve klra!Btnfo e1>' 
nuuun Habe~lııtana da teşmııınl~~ 
retml§t,ir. Bu mUna,ebctıe cU &tf 
res\le imparator HaU.e SelMIYC 
sınds mektuplar teati ed11Jn1~tlt· 

uuı J<s.bul oıunmu~tur. terinin 10 mlaU ağır para cezasına 

~ann 11.rtmlmıı.ımıa dalr hU- hl.lkmolunacakt1r. 

Ant.ara. ıo (A.A.) - 1 soıı'k&nun tllbU ithalO.t meyanıııda takriben 

su~und!L g~sterdlkleri tehaliik.ii Ziraat Vek!ıletinin teşebilsliyle el. Stokho1m, 1 1 (Ep) - Arhan. 
takdirle yndetmeği °b<'rç sayanın. vardaki ormanl:ırdıın hııUrın bıı hµ- jelsklimenmın donmuş olduğunu 
Bugün zelzele kfunilen yurdumu. sustnki kereste ilıtiy1:1cıııı karşıla _ Rus radyosu bildirmektedir. Buz 
.ıun il~rinden geçip sıyrrlMtŞ :-ı. ı ma#a imkftn verece'ıc tedbirler alın. denizi dahi t:urı:ımen donmuı:~ur. 
mamasma rağm<'n bu arzettığim mışhr. Çivi de ''asıl olunca bu mev. Londra, 11 (A.A.) -- Stalngrad 
zayiata manz kalan mrntalmlıardn simin milsaade eUi~I yerlerde ba· bölgesinde durmadnn yağan kar YÜ· 
halktım bugiln açılta Jtalara'k muz ralrnlar tıpkı Balrl<esirde olrluğ·ı zünden Sovyet kuv\·etlerl harcket
tarip (\lan yoktı:ı- diyebil.rim. 'fa. gibi yapılacaktır. ıcrinl hafiOetmişlerdir. Kar Rus 
bii ı:ıcvcut ves~t ve imkan nisbe- :Sunu müteakip İsmet Eker "Ço. topçusunun vazifesini müşkillleş· 
tinde knybettikleri J:onforu bul • rum" saz alarak Dahiliye Vekilinin Hrmektedir. Havanın muhnlefctln
malanna irık!n olmamakla. bera.· izahatına t~ekür etikten ve hükö. den dolayı Sovyet kılalım siperle· 
'ter !bugünkü Va7..iyet olarak arze- 1 • k'lro' 1 df 

uı~2 tarlh:.ndcn 30 ~yl ll! ı942 tarihi. H l'I00.000 Türk ııralık tıububat ve 
::.~.000 llra}ık demfryclu malzemesi ne kadar geçen mU l lı t zar!rndıı ster 

:ı n .. grupuna. mensuı• ın.omleketıer • 
d· 1 TOrklyeye vakl cart eıya Uhal!t) 
rım kıymeU takriben 95.000.000 Tllrk 
ı raama baliğ bulunmahtadır. 

vardır. Stcrllng grupu memleketle • 
rlnde:ı:ı TUrklyeyo gHnderflm~ olan 
harp malzemesinin k!ymeti yukarda.. 
kl miktara dahil edllmemı,ur . 

metçe IAzımgelen tedbirlerin ve rme çe ı ış er r. 
derim ki biç t1r yurttnş :ıçıktn teşebiisler:in alındı~hna şüpbesi ol • ltlo kova 11 (A.A.) -- ~~v~:e.~ 
değildi!" ve sT!ıhl b~krmtl:m ela du- mad~ını kaydettikten sonra ''Kırk. kıtalan Stalingra.dda buzla ortulu 
rumları memnuniyet vericı bir 11<.ır dilim" da~ı denilen sivri üzerinde topraklar üzerinde ~c Mozd~k cep 
delr. hiçbir :köyün olmnclığını, Mylerin besinde ~dnn ~dun )lerlc:mt-ge. d_e • 

Kızılsyın yardtmt bunun maillerlnde hulundu~unu, vam etm.ıŞ1.~rdır. ~rp ceptc-s~?ı.~ 
Balıkesir mmtakasında, ar.zet· " lı' k d Al J buyuk 

tiğim gil-i Kızılay yardmılnrı ne· yıkılmış ofon bu e'·!P.r iizerinde bil ı: esmıın e ~:l:r k • 
mcvsimd,. incnatın ınüınku-n olma. mık.tanla. tank ve .P1. ~ .. a e UV'.'et .. 

çift Pal t devıetıerının mücadeleye 
a ıam ar Jıld6a8mtl mflaasebeUyle 

Alman, Japon ve ıtalya Hari
ciye Nazırlarının beyanatları 

Bcrlin: 11, (A.A.) _ Üçlü paı.:tl sonları dosu Asyııd:ın e!Jedi}cn Kl'V 
devletlerinin müşlcn:k nıücadele - muşutr. 
· ld- - :· beı1·,.ıe Al·' ,Japon hnriclye nazırının söz.lcrl 

sının '\ l onumu m.ınase ., 
1• 1 J h:ır"ıcı·,,.e na Tokyo, 11 (A.A) - Hariciye nazı. 

ınnn ln y::ın Ye apo:ı • J • 

' \" l' "b ı l' ont Clano rı M. Tanı radyodn. sHyledlği bir nu. 
nrlnrı on '' en .ı-.>p, ' 

1
• · 

1 
- • - 11 r·k m'ıllet'e tuktn bir sene evvel Japonya Ue Al-ve !\!. :ını msun mıı e ı . 
d 1 • t k s" 11 :manya ve İtalya arasında. nktedllen 

re llit"ben racho a ı•rer nu u · o . . " . · askeri ittifaktan bahsederek geçen 
lemışlerdır. eenc bu Uç de.,.let tarafından elde c. 

Alm:ın '--rici,·c n• zırı konu~m'l· 
• "'' " . . ' d.lcn muvat!nklyetler saycstnde dUn-

c;ıncl:ı ezcümle şöyle demı5tır: yadıı yen· bir nizamın temelleri atıl 
ecıu pılktın l'tılıunn s:ıdık kalan ld ı!.. bild' . tir 

tict'sinde elindeki ,·asıtalarıa 100 " k 11 __ ,_ ı.. k kn lar 

1 
clı~mı ve kereste ''!Sair~ katiyah· lerı u aı1~'1A .,uyu . • yıp 

barakanın in53-SI cpeye:: iler:emiş ııın da uzun zamana mütevakkır bu. p~hasına muvakk-:.t~n r~ıraz era. 
bulunuyor. Çorum mıntokasıııda 1 lundııllıınu hu s-"- 1 ,. t h zı ka.."'.3.nmı~lardır, 13ır mliddet son 
zarar uğramayan binalara zııra .. 0 

• ""ep c ı.oıgu a u. s k 1 • r d ,. 
Jıınnn Sıhhıye Yckületini , K • rn ovyet ı~a 3rI tor.ı ın. an . .,I!. 

ra uğrayan halkın yerleştirılml'Si 
1 

n 'e ızı pılan kar<"t hucumlar netıcfsınde 
surctile ve orada. ilk d~vrede <'n e- ayın kerestelerinden faydalanma. dil ·u ,_,, tlil .. t·· E'r bas 

d h şman p s.tı.ıır m.ış ur. ı ,.. 
sasJr yarden vasıtası ulnrak kul- mas!n~n a a rloğnı olacağını söy. k k imd b'r dü..,.,,an piyade t 2• 

d · lemıştır a es e ı .. ~. 
lanrlan kıldan çn rrıa~ta ilıtlyac;· E . · S . buru hezimete uğratıl:ırnk Sovyet 
Jan temin edilmiştir. Fakat tir ta. ·~ın nznk Eskışchlrrle her şe. kıtala.nnm eline blivtlk miktarda 
rnftan de. J{tzTlayın ilk gönderdl.. yfn Rızıluyo bırakılr.ıamasını ııihhi ..,8 ·met ""'Çmi"tir • 
- 50 ~-1- f k Ye rfahı'I' · · '·' 1 " nı <>· .._ • gi O ç:ı.clır.uA ka ile y.:>lıia. ı en • ' • •) e v.e zırJat ve .. ulel erin. Ruslar taarruza ~eçtiler 
ikinci olarak 500 c;ad1TJ!ıt kaH;e de d~n he~·et lıal~nd~ ~ir kaç kişinin StC>kholnı, ıı <A.A.) _ Mosko. 
yola çıkı!.rilr.ııııtu. go.nderılmesiııı hukı•meUcn rica et· va gazeteleri, Ruslann kuvvetleri. 

Mnkine başında Çorum vaUsi i- mıştfr. ı•itoplaır.ak için geçirrl!k!"l'İ fi-7 
le görilştilğ';lm zam;)n buna vereli- Bunun iiz~rine dahiliye vekili günden sonra t:ıam•z~arınP. tt'k • 
J,i malümatn gö:! o civarı gönnUş Recep Peker. soz olarak: mr b~ladıl<lannı, fakat seri bir 
arkadaşlar daha iyi biiirlcr, bil- ::Unksat Işın jyi :rapılm:ı ıclır. İyi İ!t'r!E>menin hekleıımeınesi gereke 
'hassa bu .seferki z~lze.eıı:n tahri. ynpabilmeyi miimkii.1 kılrıcnk ,.n~:- ceğini hilclfriyor:ar. t 

Peten 
(llaşlaraf ı 1 ncirlc > 

bat yapttğı mmtakfL dağlık ve yük taları hiik~metin kııllannrnj'.lındnıı 
s~k bir mrntaka ol 0 1'ı.;11 ic;in, bu şiiphl' c1uyurnuıyın17. Ye viiksei: 
.kış esnP..!Inda es:ıslı surette bina meclisin her ;~de oldu~u gil~i gös. 
inı;a ttme'.c mi'mkün o'mıyncağınt tercliği nmeli kıymetle temayülün 

ıöyle tahmin ediyorum. Fakat buna rnğ yalnız dahiliye wk!iletlnde \"Cl':I 

men çadır ve mevcut binnl:ırdnn sıhhiye ''ekiıletindc vcva silıhiv!! 
ıstifade ederek m1lm.ıtün olduğu ,.ekfllctlnıle değil, hüki'ım~lin um~rn 
kndar bunlara. l:nr;ıkalnr ekliye - hün:resindc :ırzu edilen akisleri v.1• 

rek, mevcut 1ztıra!ı: bir ı1ereccye p:ıcağınılnn cin erniıı olunuz rıc,;iş. 
kadar tehvin eılilmi;ı olncnkttr. tir. 

l1 İl'· :ı'l':llJ o U"'wnU ırmı§ • 
\Lmnnra. ltolyıı ''e Jnpon)a " :M. Tanı nutlmnda ezcUmle 
lamın 1941 de a}r:lmnz mukaddc- dcml§tlr: 
rnföı rı u~rundn mii~terck .müc:ı~e!e !Bu harpten mesut oıanlıı.r ile onu 
' ,. ntılmnk üzere lııı lcşmışlerrlır. · tı.Jıriklerl ile doğurmuş olan Amerı • 
ı .ıı fiç dc\'let :ıkrletıikleri mnnlıcde kan ve İDg!liz devlet aılıunlundır. 

·. kendilerin<' ıa1ımil edilen hıı Harpten çok evvelki bir tarihtenberl 
h rl 1 knti bir ınferlc bitirinceye Japon s jyasetinin gayesi doğu Asya
k ular ellerindeki h:ıhin vasılnlar1:ı (.a sulhU t em tt .r ır k ve bu suretle 
ı ıt,.,adele) e :ızmrll ikierini belirt mi~ catnn sulhUniln muho.!azıı.sına. hlz _ 

lt· ı ı.l ir. met cyıcmckten i ~ti İngiltere ve 

Bu taleb, mare~ml Pctcnden Fran. 
ııa.ıı.ı:ı mihvere ve UçUzıU ~ıal<ta kayıt 
ıı·z ve §artsız olarak illlhakmı bildiren 
btr demeçte bulunmasını ısrarla ls • 
tlyen bir emre ınuııdl)dlr. 

Taym:s gazetesi, ;öyle devam edl. 

nu muahede HUZ\ ~Hin takip r. ı - J\meril<a Jcponyanı; l u huı;ustakl 
t ı ı.:' politikaya bir ce\·:ııılır. Hıız,·c1 ı gayretlerini nkameto u "atmak için 
1.l ıı ı ll l'mpcrynlist emellerini ser- ne ]Azımsa yapmışlaraır. Bu suretle 
•: <' '.lc ı::•irınck icın genı; millellt'rı:ı ide 2t:ırb!n önUno geçilmesine 1mka.ıı 
da ıa i) i hir lsli!i.h:ıle k:ıH15mal:ırı- bırnkm1.1mıalıırdır. 
ıı .ı mani ol:ıc:ık lıir vol ıutmu~lur. Roma, 11 (A,A) - İtalyan harıct 

l!çlü pakt t)(', lelh•rh le mültcfi:. ye nazırı Kont Clano, 1lçllzlU pakt 
!erinin im ıniişlerck mücodelesi niıı 1 c.evlctıerinin Amerlkayn kat'§ı harbe 
haşındanberi ıloğru Ac;) ada Ye J ı. (?lrmelerlnin yılelönUmU rnUnn.ııebetıy 
ponynd:ı z:ırerlerle clolu Jılr sen" ıe bcynnalta bulunarak şöyle demiş -
geçmiştir. lır: 

Mfiltf'fikimiz J:ıııony:ınııı k:ı lıra- Arazi hedefıerl, artı!< birine{ plllnda 

Dtizliik ycılerde bıı İŞ daha kolay AT."'lf.\. 'Y\ nAS..\DH.\:'\ELEnl~nE 
ol~cc.ktır. Ç'orun~rln ııncak lıu ha - t 1 ı < enn: . A.A.) - Alm:ın,·ad'J. 
har me,••iıı:incle esaslı inşnata baş ki muhtelir r:ısnlh:ınelerin Sismoğ •• 
laronk ka'Jit olabiiecci.tır. Cümhul' rııfl:ırı hu snlııılı meı·keıi .\ \'rtıp:ı s ı 
reisimiz dün nk?ar.ı Ankarndan o :ıli ilt' iiçO Jıırk be5 d~kikn ,.r. 3fi 
hnvnliye h'!reket busumıuıılnrdır. 

s:ıniye ıtecc şiıldelli Mr yr.r·s:ırqn. Bugiln ı.iı;'.Pyin C,crumaqır:nışlar-
dır. Kend!.eri hizzat felfıkct mm· tısı k:ı~·ıfotıni~lcr<lir. S:ırsınlınn 

ıııı•rkezi ~.20n kilonır.lre k:ıılar <'c· 
'.aka~md:1dırhı. Buc:iln muhiti gör 
mck ve terliıırier üurinflc fny:Jalı :ıııp doi::Ud:ı. Aıındo1 rcl:ı olduğu he. 
o]n:nk hu.,uırun.'!a vazife bn!;ıııcln !\:ıp l'rlilmlştir. Blliıııli~i ııiH son 
lmlu 'Juyor.:ır zıımanl:ırd:ı Jnı lıölıte•lr sık sık nr 

İıışn"\t ~:ı\ıılanını mı? 
s:ır~ıntılnrı k:ıydrclilırıeklcılir. 

Japon radyosu <la türkçe 
neşriyata başladı 

yor: 
"Lava!, mnre3ali lkna etmek fçln 

rr.uhall mUmkUn kılmağa çnltşmnktıı. 
dır l"'ransız diploması ınahı\flll, mare 
~'ılln sarsılmaz bir mukavemet gös 
lermes1 halinde Ul.vli! tarafından ya. 
pılacak b.r ılcnıccln lmtıuı c.illeceğlnjn 
Bl'rlin tarafından ı.lısas cdlJmj'} oldu. 
ğıınu 11Ave etmektedırler. 

LO.\'ıH Paristc birkaç gUn kaldıktan 
eeınra Vişlye d!lnmUştılr. Berlln tara. 
!ından istcnllmlg folcın bUtUn işblrll 

ftt taraftarlarından ınUrcltkep ycnl 
bir hUkCtmet teşkili meseıes; henUz 
lıallcdllmlı, değildir .. , 

İsviçre milli korunma ~al1ı1' 
nunu kabul e\tı 

zUrlb (EP.) - Kantontur 1~.;l ruecl!sl perşembe gUnkU toplsJ\'
memlcltetln korunmasına alt t I_ 
lEr hakkındaki yenl knnuıı pro1t1 tf 
12 Sosyal demokrat ve muııttütll 
kar§I 124 reyle kabul etml§tit ' ----ao-------

Tan asta 
dll 

. ( Ela~ta.rafr t. n~,ıf• 
tngılizler, Sırcrınyiktc bır U p 

ruz yapmak Uz~rt.dirler. §iınl! ~' 
rikada. Alman • ltn.:yan ordı:5~ t 
karşısında lngili:..ltrin 2 tatl ıı4" 
meni ile lgil'zl"'rlc Yeni Zelil~ 
hlanıı birkaç tümenleri bulıJ11 

tadır.Ar.?llANI.AR TUNUSA 10°~ 
TAYYARE YIGDI 

J.ondro, 11 (A.A.) - Alı02111 

lünıata göre Almanlar, kısıt11 , 
mı Non·çten ve doğu cephe.Si? 
getirilmiş olna 1000 tafl11 S 
mürekkep bir hava kuvvetini 1, 
yn _ Trnblus - Tunus ilçgeıı 
toplanmışlardır. p 

J\alıireden gelen hnberlerc 
sekizinci İngiliz ordusunu0

1
., 

taarruzunda mlhverciler 513 
re tcrkeylemişlcrdlr. UunJardO~ 
ü Alman tuyyaresidir. ı: 

Bllylfü Ç3rpı~mayn. 1ıaz;ırll ııı 
Şlır..al Afrika Amerlkan tJ ~ 

karargtuıı, 11 (A.A) - DUnttO 
l>findan sonra buı;Un Aıma.nl~ ( 
taarruz yaptıkları ve mUttc!iI>1~1/ rafından pUskürtUldUklerı bUdlr ~ 
tcdlr, Bununla beraber her :1<1 JltJ 
b<ıl!lm tarnf mUmkUn otduğ'U ~ 
faz.la ınsan ve malzeme topının~ 
yakında bUyUk çalışmıı. i«:ln 
rJ:ın istifadeye çalışmaktadır. ..Iİ 
Aln.nnlar :OOlellyııdan plAnürle ~~ 

alıyor 1)) 

Ş!nınl Afrika Amerikan tJ 11ıf 
knrarglLhı, 11 (A.A) - TUnu•~1't' 
mnn kuvvetlcrjnln muhtemel 0 ı• 
p:tlnürler .,.asıtaslyle Slcllyadtıll~ 
.,, iye kıtaları aldıkları haber tfl 
n~ektedlr. 1941 Girit ae!crlnd~ 
Ol' vasıtanın genlş ölçUdo kUıl ~ 
1ik clefa olarak tntblk edilınel< ctt" 
Albay Raff•m Amerikalı para§ "-1 
lorl Tunustnki Fransız kıtaısrııı' Ji' 
vctle desteklemeye dcvnm c~ 
dır. BUyük mlkdarda harp ın 

0 
f 

al mUmkUn oıduğu kadar snrııtl f/' 
r.nı Afr ka Fransız orduııunıı 
mektcdlr. _./ 

ru:ın orduları krırnıln, rlrnizıte '"' ce~ıJair. Glr"şllm lş olan ideal karşL 
Jıavncl:ı Aınrrikalıln r vr lnrıiliılrrn 1 &rşıyn gelip çarpışan mlllctlerin ınev 
n ır d:ırbclt'r indirnt i!; \'e nr.:ln Sa ... 1 cudi~etleri için ynpılnn bir Cldarldlr. 

Sözlcrıt:ı•; il;h'e t.dılccek esa.:ılı 
başka bıc şey yoktur. Yalnız ~u· 
r!ı: ?.ı'1ec1eyim Ki lıu felaketten mü. 
t evellit hasnı· vı: ziyand-:ın d<'layı 

çeıı.:ıeıı bu ızurs.ba hük\İmctçe en 
derin teessürlt>rle i~tirrık C' lcriz. 
Billı:ı.s"'a milli v:ı.rlığımızda en de. 
rin Y:>.r:ı ar.an şehit1t':-imizin nıl::

"Rndio Tokla,. yan! Tokyo radyo 
dUfllzyon postaları, 3.12 942 tarlhlıı 

C:en itibaren aşağıda yazı!J program 
~uclblncc tUrkçe neşriyata başlamış. 
tır. 

/stanbrıl P. T. T. Müdürlüğünden: eri 
tdaremlze alt 885 ııayıtı fort kamyonel,ne karoseri lm0.11 ~ 1< 

~~~~-o~~~~-

T r a ·· rfi 
Zabıta nliınayişçilera 

• 
1 

ateş etti 

ta !erine el:r:ı'l>:ılanna ve Jrrnıı:irele
·~ ı;ııe ı:oc:.ık1 ;mna en sıcak duygu. 

1 .ırla ooşrıağtııjı cliierken. bu kı..l'. 
~ 'den yllks•k m,.cli!•in arJI 'l11y _ 
.'.'Ul?,...na d,ı terC:.im~n oidu~\:mıı 

I..ondr:t, ı l ( '. \.) - !falı gi:n~ tere ile AmC'rikanın yaı dımı net'. ::-•rn e'İİ\':>nım 
T:ıhrond• Pkrr. ı , ol n k. r" ·lı'. cesndo iaşe isleri ııor.n:ıı cer: :,.:. İ '.JT'c• Eker (Çonım) bir şey sn. 
]arın hakvi n 1.oe:. u' leıı. kc" '1ile ı • 111 c::<ip etmekt.o:dir. 3u lı,ıyı: lı.. ı :lt'.,ğ'Jll cfe:l':iim. Bu ılepr::mde 
ne iş arı~ an \'<! hük\ımetlıı :ı ~ :ic• _ hane yardım, P tlıır.tik bey:ını?:ı. :>:ır~r ve l:acs:!rl::r l!amdnl~u rı Ço. 
Jf cın;rıerin~ ra~cn bu~clay s tok ınesinin tatLik tfüimektc o'duğ;ı • r•ım ır.erke?.inde •leğılcl r. Fakat 
ları biriktirmı~ o1an kimsclcrc!:r. mın bir delilidir. ı rorumun 15 - 20 kilonı~tre ı:ıma-

L·mdrnya ~cim ., olı:.ıı Jınl.ıerlerc TııJıraıı, 11 (A .. \.) - Son kar. Jinrlc htılıınan Feriz ve 1\ric:c r1'ı~-
rı:ızaran :ıshri kuvvetlerie zabıtıı ... n~ahklar csna.sında knp::u.an nı:ı- '.annr"l geroJ: t'cnup ~ere>lt ı:imal 
nüm<>yişçıl<'rc att·Ş aı;:mnk meeh"• ı;az:ılann biiyül: kısmr tt·krnr n;ıl- mai!'erinde ln:lunan ki1vlerindc 
riyetinde kah'lıc:lardır. ll.:~ıhazırd mıştir. vaki olmtı."tur. 1'~ nÇ<'k z mm:ı L:"ı-
hükümet rr ıık matı. bu tun ku\'. Talırnn, 1 L (.\ .A.) -Dün vı:- <:in rnhiyt'ııinde clıiuğunu i~itiro • 
l"cti elinde bu ur.dur:n;ıktndır kua gelen is~-cmltr ve yr.c!.:nalar se ı ruz. 

yanJ:ır, eadecc dnJ;ilf m:ıhiyc:. be1ıile petrol tt:si.c"erini Jıim11)': ,.. R.ltfliye \"e~<i!i Rt't'ep ~rker CKü. 
tfıdfr Ye taşlrca 3ebebı kıtlıktn·. ı mrk üzere ccnuptaki Mr ilııten tnhya) - Ev~t Os:n'lnc:ıtla (\ırum 
Hırrok rna"t;u:e'er kapa'Hlır, ürfi 'rnh?":m ycltmmı'lııki lir kanııı~ fn· I ııral"l!lı:!a ı .. .,e nete. • 
i r m r'i bu unmak a· ır ln ıl. ;;iliz ::ısı~el'1 c:ri r-rııdcrı 1mi tir. hmet Eker (deml)v.r) O • 

Garbi Asya lt;ln 
ı Ça~amba • Cuma pszar gUnler) 

20,30 11800(2!5.42 mı 
9G4!H31,10 m) 

R1ndlstıuı ve garbi asya tçlıı 
rÇnr~nmba. Cuma pazar gUnler) 

7.00 161C!'i(19 56 m) 

Posta tarif esinde 
değişiklik 

AnJ.:ara, 11 (\'akıt r1>11halıiri11de11) 
- Posla t:ırirelel'İnclc hnıı ı1e8i~ık. 

likler y:ıpılncnk. paket ücretleri lıir 
miktar ıırlfırılncaklır. 

Ticari eşyalar 
J.imanıınızdn 52 :ırlet mnvn:ı, ti. 

carl•I eşya yüklü olduğu halde va. 
ı:on beklemcklcılir. l!u m:ılların, nit 
oldukl:ırı )<'rlere sılrn'tlc ı;evkını 

temin için lıu yııkınhrıl:ı vagon ve· 
rilrcı ;-i 'ili\ leıııııı:kleclir. 

ruesl dahilinde :ıç:~ eks!ltmeye konulmuştur. e P:. 
Eksiltme ~0.12.942 ~nr§amba gUnU snıı.t 15 de BUyUk postab$!11rl 

nlll!r birinci katta idari muavinlik od!lsınrlıı. toplanacak mUdUrıUltcoıf 
satım komlsyonunıln. yapı!acıı.ktır. Keılf bedeli 950 Ura muvnkknt t 
tr 71 llrıı. 25 kuru~tur, }'&t ı" 

Taliplerin rılb:•btakl keşi! ve ııartnanıelerinl görmek ve muvnlt ııl I' 
m}natıarını yatırır.ak Uzl'rc çalışma günlerinde MUdUrlUk idarl ]<ate r 1 
vuzım kısmma. eksiltme gün ve san tinde de 942 senes. iç n mute:,/ 
carı?t odası vl'stkası muvakkat tcmlİııı.t makbuzu ve karo~l!rl lmııl~ .. j!S) 
bulunduğuna <Ülr vesalkle komlsyonıı mUracnatınn. (2"' 

lstanbul Marangozlar Cemiyetinden: ,,ı 

ıı" • . Cenı:yet1m!.ıl:~ aeneıtk alelade kongresı 17.12.942 perşembe gttd~0,ııı6 
10_11 c kadar ceınlyl'tlnı!z merkezi oıan, Galntnd Hcza"en cŞ dil 'f"' 
Nazıı Han Uçl'ncll kat 5 numarnda loplnnacnktır. Ruzname n.şııf' 
ztlıdır. Cemiyete kayıUı meslekdaglanmızın te;ıri!lcrt rtc..ı. olun Jf. ı:ııttt"' 

RUZNilfE: ı - ldue heyetinin çııtıı,mıa raporu, % - HeıııP j.rJJ 
tJltennln raporu, S-9!l3 senesi bUt"' "tc kadrosunun knbulU, 4 ~' seÇ 
teklitlerl, ~ - ldnre heyeti !lznlanuın mUddetler1 bilen nı:ıfı lçltı 
ynpı•mnsı. 



.... -
I Buımacal'rDlayaaıa I' İktısadi bahisler ' ı Gal'Jp (S..,larfı 2 ncldc) J olunda -ferber ~Jıcrdlr. '° 1 2 ) .. s • 7 • " ,o cııveıerl _. Devlet h~. dol•:;ıs~l~ razıaıaııan B u meyanda mı l! t:ısarrufull 
4 I tr.Ul'a!lan ıt;1.n kc"ldısın'; lazım o- fazbl-.;şnuı ve kendiıın-
t Daha kundal..ta iken lan parayı miBt taasnıllran /j- dt"n bt-klenilen mtlll vuifcyi g!'\.. 

3 
aabneye çıkan aanatkir ı dun~ almak .~tıle tcmın ~- rebilmeai için ltıijtUn çar-elere lıaı 

bUdiltÇe, te.!>iıdir ki vcrgıleri r.r- \'Urul:nakta ve biDıuıu '8httıa.nn 
~ Geçen akşam. Amerikanın Nev. tırmak ve pare. hacmini çoğaltmak ıatm alına kabiliyetleri t.1.hdit ıe-
5 yorlt radyosunda Tilrkin için bir lüzumunu hiı!.setmi~·eceil ve iktıaa.. dilm~tedir. Ktaeli. buglin Al:nan· 
6 konuşma yapan Şarlonun haya:ı 11 faaliyetler daha normal bir du- Yada devletın miktarmı tayın ve 

kazbek Dağındaki Güller 

- 2 - 1 rak n &6t arasında niçin ,.pdıJı '-ora, bil l6aQ belki btltthı 'u nı bllmlyen bir kimseyim. He11eyi. 
ilk defa a6ylQ7ordu. O, 6- mi onlar, dwrlar aldılu. OnJarta 7 

........ da bile teadblae acın bar'P ettik. Neticede W evJAdı• 1 ~......ı.....ı 

çOk merakh va.kalada doludur. nmıca dev:mı e<'~ektir. tahdit ettiği mald4.n fazla emtia 
1889 senesinde dilnyaya aelen Bugün hcr m•ıbarip harp mas- satın almak il!'.kinsızdır. Her ne 

Şarlo, Londra miWkböllerindeo b! raflannı milli taııarruClarılc hıııı- kadar bu tr.hdidin gaycsj au ve 
risinde komiklik yapan bir artistin Jamak Çattle-rini aramakta ve bu tRlep ar.uıınde.ki münasebeti boz. 
oğludur. Daha küçük yaıında iken iş.e bü~ eh~mmlyet vern:ek~e. - mar...mk fiyatların is+.ikra.naı te
anne.sinin kucqınd~ sahneye çık - dır. Millt ta.sunıfun te!iclckillü, min ise de nynı zamanda da cllc
mııtır. O zaman anusl cocllklu bir aafa sola katmam~ için de li- rinde para huJun~lara. paralarını 

tate ... ıdl. EUao ne yapec:&- taldı. Biri sen, biri de elimdeki st. t 
lafırmqb. Wum. Oçtindl e•lldımı da IOD ol• tO._.,_...,._ 

L Geıııi eakarlanna dolan yaşlan rat ı&amiln 6nlln:le 61dflrd01er •• 
~ lapiedlJorda. Rlltlln bunları '6ren ben, bllmiyo. 

--. Seba .. diye teknr bcılanns ram hAIA nuıJ ve oıçJn yqıyorum. 
~Annem lelli ne kadlu' 1e•I- Baba sustu. Alnında birikmiş ter-
~ Senin içiıa fllümü bile kaç lerl sildi. 

sGze almıştı. - Yedi defa ~-arlan kovduk •. 
~~ç ku. pmdl albyordu. Sıcak Y•di deCMında da k&(tılar. Ba sefer 
~ ..... aının yü&üDe damlı- Gtlrclller olmasaydı, pııe ,-erimiz 
""'llll. • yurdumuzdan olmıynt'aktık .• 
~ Bfllyornm EDlw beni se..-lyor- Bfitttn yortfaşlanmın acısı içim-

Pıut işte beni de !hen, öldil- de bir cehennem ateşi gibi yanı -
budur .• Beni sevdflln için ba. yor. İhtl:varladım artık. kimsem 
bl'le1 s6ylemfyorsun. Belki da L.aJmadı. BJrf sen varsın .. göılerimı,, 

azııplan benim yüzümden çe senin gö:ı:Jerine bakarak kapıyaca • 
a. lımı umuyorum. Fakat •• E§er haki-

~ Baba.. senin için anp çekmek kalen seviyorsan... Hakikaten unu. 
lllesut eder. tamıyacaban söyle dt sonra başı • 

.... O halde niçin böyle ıilnden rna (Jelf'cl'klere şimd:den tah:ımmnı 
eriyor za7ıOıyorsun' etmeğe ahııyım .. 

ııı... Bilmlyonını.. bilmiyorum. - Hayır baba, bayır- Ben sen-

Soldan sala: 
1 - llacaristanm meıitezi, 2 -

Ut çalan, bir mea.lre, 3 - Yalvar
mak, bir harfin okUDUfD, 4 - Çarp 
ma, bir hayvan, 5 - &ki bir ver
il, bir uzuv, 8 - Londra elçimizin 
soyadı, bir rakam, '1 - Balık tutu
lur. ince partaJar, bir rakam, 8 -
Sağlam, merak, 9 - Basft, bir renk, 
10 - Havada uçar, yapma. 

Yıılrudan ataiı: 

ı - fstanbula yakın bfr ıehlr, 
sinirler. 2 - Btr çallt, yukarda de
~il, 3 - Dinine bağlı, bir nevi toP· 
rak, 4 - Mamıarada bir ada, 5 -
Mevki, bir nota, kısa zaman, 6 -
Tavır, istikbali keşif, 7 - Bu ka
dın ismi. 8 - At aallıyan, 9 - Er
lik, 10 - Bil' Nnk. istet. 

kadın rolünll yapıyordu. :': ~len ~ tedbir. aııoı:nalrta- sağa sola bilhal'!a luzumsu~ qya-
Seklı yaşında sahne hayatıııa a- · Bu ted1;>ir-Jer, sıra.sile: ya yatnmalarrnn mani olmaktır da, 

tılan Şarlo daha o yoşl& iken o sa. . ( - Blal'iln her mem:Ck~tte EJinck'k.i pa."alllll hiç b r şeye ya. 
manki lngiliz tiyatro sanatklrlannı mılll paranın harl<'e çrkm:ıınuı i· tıramıyan Alman halkı ister iste-

. _ çin Jizım gelen bUttın te :lbirler 
takhd etmeli o kadar mukemmel aJrnmış ~ :a.._,_,_ 

1 
f'- d" mez kendir.ine büyük faiz getiren 

· d ki t kildi ı i t ~ e .._..~..., 0 an ıı.tuıa ı ve <le-vlet borcu satm almak m-bu-becerıyor u · , a er n yap ı.,ı m;ıJf mtınaa~tl d 1 . k -w ... 

sanntkArlar bile kahkaha ~· süle • kontroUlne t~ :tuıı::~~~1:, ~~ riyetin~I: .ÇilrıkU bundan ~~ka 
rek onun bu muvaff.ıklyelıni alkış. rin hemen hemen hj .. bi: m•m'--. paranın kapatılat-ıleceği her kapı 

"' " .ıoı; kapattlm.ıştır. 'İngfüere de ve hllt-larlardı. kette döviz almı ve sat•:ıu ~rbeat 
1912 de sinema artisti olan Şarlo ~e~ldb-. Bunda:ı maksat Jr ı"lll ti. zengin Amerika da bugUn a~-nt 

C k Yn:r::yettedir. 
aplin ilk defa olarak (hayatını •- sl"l'Ve'ti:ı döviz Yoluyla hujoe ~- GörUJUyor ki kücuk millt taı<ar-

zanmak ~ia) adındsld filmi çevir- masmı menetm-ktir 
mifU. Ondan sonn c.tuza :JUıo film 1( _ Hükfıme .. ,-r· __ ,. __ ve tnb rtJf her balamdan bOyük bir e~tm 

uıı;: _........ miycti haiz bulunmslltadır. Biz de 
çe-.iren Şarlo bir müddet sinema- vil!tın satrldlklan bonıalan Jıon- harp dl3I kalmmnıze rağmen harp 
cıhlı bırakarak Ame.rlkadıa topla- tro~ıi altma alm:§lar ve bu fe· ten iktı:N.dl ve malt bakımdan 
nan üçtlncil dahlll bhkru için hl\- kılde miltt tas~n kendi tıte- nıuztaıip olmakta..VB. llilim de n.i!
.ldlmct hesabına btlytlk fehJrlerde dikleri yerlere dofru sevkini ıc. JI mUdafa.s. masraflannaz her .~ 111 
nutuklar vermel~ ~adı. min etmillerdir. Bugii!ı hemen bir parça da.Jıa U"tmakta Te m:'m

;:,, BelkJ birini Stvlyorsun1. den uzaklaaamam .. Ne kadar se,·er. 
-.ıto birden dolruldu: sem seve)•im.. Senden uzakl•şa • --------------
.... Ben b6yle bir şey söyleme- mam. Onu unuturum, fakat babamı 

Blr müddet sonra teknr sinema hemen oUtlln dUnyada esham ve 1ekette bir J:ıarp iıktlsa.t ve rnalıye. 
cılıla döndü. thhvıl&t devletin kontrolü altında ~i havası esmektedir. Bu mUıltül 

Şıklıta. af1se diltkün olmayan bulwımaktadır. Bunun 1'qlıca i~i rUnJerde miJU ta ı utun ebem _ 
Şarlo, ıenç olmıwna ralmen saçla- sebebi vudır. miyctini çok iy( fdrlk den htfkQ. 
n afarmıştı. Fakat filmlerinde bu- & - Killi .Bel"'Yeti teŞkil ellen met mııtt ta.!ruTUfun doğ!na.,r için 
nu belli etmemü irin boyamak kilçilk tasarrufun çürillt ve y:a11ut .azami gayreti sarfetmckte ve miJ. 
mecburlyetlnde kalıyordu. Bu aaç da şüpheli illerde kuUanılmamaaı, ıt tasarrufu tesvik itin kolaylıklar 
boyaması onun s:ıclıırını tuhaf tu- b - MUtt ~ millt menfa- göstemıekte ve foiz nisbetirıi yuk 
haf renklere lfrm:sfne sebep olu- atlere en uygun gelen Ye• ~re ~,._ ııeltme'ktedir. 

unutamam. 
11ıı.... bt1e babasının ı~ılerfne bale- İhtiyar baba kı-:ını tekrar lm • 
' başladı. cakladı, fakat bu kucaldayı' çok iç. 

ll'lJtat, hebasının 10r1uıu, Elli- tendi. 
1tbftn6 bir uniye içinde de- Anzora, kızını ne lradar çok sev 

ı. Genç )"Odnfln çlqileri dlllnl fimdl daha iyi anbyordu .. 
-11......ıı... Helecanının artıılı, - Bftylllr Allahım di:re .• eller!. 

iııı daha çabuk ve daha trOrfll. nl açtı. Sana mlnnettanm- Son he-
C.rpmakta old4u belli ldL diyeni benden eslrgemlyormn .. 

4'ıol'll, kızının çı1lın gibi biri. 
lt.nıelrte olduJunıı tamamlle 1-

ı,tı. 

\ .... 2Yet Ellfso. sen bana böyle 
11t ilSJ'lemedia, fıkat b6yledlr. 
~ lrısmet b3yle imi,.. 

banbm, 111rduna ve ken 
'-aındH olanlan konımak için 

..,.~ .. n ba ltlnr, şfmdf prfp bir 
lltında edHyordu. Son arma 

lfıı elinden gidecekti. EIJiscı, 
drlerJe ,.1vanr gibi babaSJ-
~lerlne bakıyordu. Baba dft

Eltfso, artık hl\)ümü,tfl .• 
1nl kendisinin yanında ıe
di elbet- Se..-ecek "Ye 9'"lene 

' !ıııso, dedi. Babanın arzusu
~ne ıettr. Ona, kimi sevdiAI. 
~"711raana yemin cdlyt>nım, ken 
"-ııanm saadetine engel olmı
'6ktır. Kimdir. kimi seviyorsun'!. 

tııı..:::'aora, ıustu,. Kızının verecell 
' ""'bekledi. 

' baba, babaM Niçin berıe>i 
k istiyorsun.. Beni kendi 
bırak .. Ben de yemin ediyo 

ltlını 1eversem ııeveylm, onuıı 
ıu lrendi kalbimde kazar ve 
dıaerlm. Senden ise asla ay. 

~ latemem. 
tor.nın ıözlcrl ya$8rmı,tı. Kı. 

\. ~ lrendlslnl bu bdar sevme'll, 
~ kurdun kalbini tHreliyordu. 

'1 kucakladı. Alnından titrek 
~larııe öptO Te ~unları söyledi: 

~c.te etme.. yemin de elme. 
eflıtr nasıl kf, sııhahın çiğ ta
llf emmek isterler, gi)neşin 
~ithlt önünde yayılmak itin 
:Pr:ıklardan bııclannı u:ı:atır. 

ne kızlar da cnlnr slbl ı1ev. 

' se.ıımek isterlt'r, . Söyle kimi 
~tın1 

Bu esnada baba kızın arkalann
da bir çıtırtı oldu. İkisi birden dlfo 
diller. Gelen, dallı elbiseli ve omu
zunda tnreti olan bfr aençti. fhtl. 
ran selAn:h:dı ve silAbını omuzun. 
dan indirdi. 

Elfüonun ytlztl kıpbrnıısı kesil
mişti. hıtfyar, yabancı oldalunu 
•n1adılı misafirine ç•dınnı pte • 
~rek: 

- Bu)'Unln, dedi. Sl:rl pek 171 
afırhnmıywıcalJm. Fakat ne varsa. 

Gene: 
- Cerenlerin cok misafir se,·er 

olduklan her y~de söylenir. Te
ııeUtlr ederim. Yemrfe fhtfyae:fl\ 
yok .. 

- Yolcıı yemeğini hıı:ı:ır bulıın
dunnahdır. Simdi toksan al'ıkır. 
sın .. Ekmek vereyim .. 

- Ben Anzora Çl'ribe~ıı;ını :ırı
Yonnn. Bnn:ı onu gösterin kıifıdir. 

fhtlyar, hovretıe: 

- Anzora mı1. Anrora benim, 
fakat seni tnımıyorum. 

Gen~: 

- Anzora .. diye hay1n1'Rrak yaJ.
la~tı. Allahmı Elllso nerede, bura. 
da mı?. Diye haykırdı, sonra il:i'fe 
eU: 

- Ne var, ne olu)or?. Ha:ı:ırlıın. 
mt~sınız'P .. 

- Gldiyoruz!.t 
- Nereye!. 
- t tanbula, 
Genç, ~aşkın bir he ide: 
- fstıınbul, İstanbul .. Ne taraf

tadır bu İstanbul .. F:ıkat niçin gidi. 
yor~unuz. Ya ben ne yapacalım? 

Etrafına bakınmağa htı,Jadı. A-:. 
kasını çevirmiş ve başını eJtmlş bir 
h:ılde duran Ellisoyu gördO. 

"' Sorm b b - EJJlso .. diye haykırdı. Sen de , a a a .• 
iten senin babanım .. Bilmek mn 

111 ı10vle.. EJliso, ce·rnp veremiyordu. Genç, 
' Yalvarıyorum baba .. Yemin lekrar sordu: 

• &enden ayrıl:nıyacaAım. - Spn de mi gi di:rorsun Elliso.? 
Olmaz Elliso he,. gun böyle - Babam ce,·ap ,·erdi. 

11t"tlerll' gilnler!n geremez.. - Fakat beni ııe ) apı:rorsunuı. 
~ tinutmaA• çah,,acalım.. Renl't .. 
4'lt Jar baba acı ı.cı gülümsedi: İhll~nr An:ı:ornya döndil: 
;; lınutamaısın.. unutam:ızsı:ı 
tı !: 

1..... C:.IJJso, bir an klrı. heı şe~ 1 SÖ\' 

'-' karar verdi ve okun yaydan 
llhl bir h mle fle her<ıe:ri b 

'• •nlattı. 
r~ O tenç; bir hır.ıtlyandır, }Jl'n 
""'•n .. Onun için unutmaAıt ça. 
4 nı .. 
._:ıora; hfc de!i1medi. Bo san.::fl iti bir cevapmı' slbl dur
' llnı bozmadı. 

1.luv:ırrıık ohırs1n unutacaksın 
..... 

~Yledim, ki muvafr:ık olacıı. 

~ ~füo, beni dinle .• Ren, yur. 
• korkusuz :vaı.ı)·ordum. Gll
" ReldlJ r he~<-Ylml aldıt::ır. 

/
1 evimin önünden geren biri. 

•"et etmeme lmldln "'"ı n. Mi. 
ltıe bir k~"lın 1.eser .Tl' müm -

lf C>lıtu ıı kaclar onn ş:ıfııfnth nJıır 
ıt "'· Anhyor!nın :va, ne rll'mek 
lırnı' F.,·im ,·.ıı dı Bu ev, h!r 

zln. her za'"··'lının ba$ını so 

- Benim kızını:ı:ı R•dllimi. çal. 
i.tınra se\: rlilUmf bilmhorııunuz. Se· 
vi) orum baba Anzor:ı" Seviyonun. 
Nasılkl balık su:ıruz. ku!S havasız yt 
şıynmazsa ben de Ellisosuz yaşaya. 
marn .. 

A nzora, kızına dön dil: 
- Elliso dedi. Duyu:ror musun'! 

Kıı~ıhk Ter, ben bn konuımaJa ra:ı: 
la tah:ımmOI edl'mivonım . 

Baba v~ ıenç sevılll nefes alma 
d~n kızın t:evabını bekliyorlardı. 
Ellı~o. hiç beklenmeden cevap ,,er
mek mecburiyetindeydi. Fakat ne 
yapacaktı. ne söyllyecektl. Sev.ılli· 
!!ine gözü lliıfl· Kendisine karşı 
duvctuğn cıevglyi ne 1 ı dar içlen an. 
lalı) ordu. 

An:ı:or:ı., kızının Jıecirmekte oJ. 
du'l ı huhranı fRrkediyordu. Se\"tııİ· 
füinln kıır,ısınılıı vereceği cevap 
keneli lehinde o1ınıyahllirdı. Hıılbu 
tel. biraz önce herşeye raAmen ken. 
ıtlsinden a) rılmıyacaAını söylemiş. 

u. 
var 

Doıtluk kupası maçlan 
tertip heyetinden 

l - Beıiktaş, Fenerbahçe ve Ga. 
Jatasaray kulllplerimiz arasında ter
tip edilmif olan dostluk kupası tur 
ouasının ilk maçı olup 13. 12. 942 
tarihinde Şeref stadında yapılan 

Galatasaray - Fenerbahçe ka11ı 
la$ması saat 14.30 da başhyacaktır. 

2 - Biletler balkon 250. tribün 
100, duhuliye 50 kuruştur. Enel
den de tutnlabllir. 

Kız olmllan YOieybol 
maçlan 

Kız Olıullan arasında yapılan 
voleybol maçlannn dün Eminönü 
Halkevl cimnııstlk salonunda de· 
vam cdllmiı ve yapılan müsaba
bllar n.tteealınde Clmbari,.t K• 
Jtsesf fst. Jtn lisesini t - 15. 11 -
1 ı Camlıca kız lisesi Ş. Terakki 11· 
sesini 15 - 2, t5 - 5 yenmişlerdir. 

Nebati mahsulleri ta'ıir 
edenler hakkmda 

yordu. lretm.:k ve bu l!!ıClıilde mil1S k•.ıdreti Milll tasalT'\lfWDl>n artırmak 
Bir aralık kansından ayrıları çoğaltmelr. için ne yapaak amdu-. Yarının sulh 

Şarlo bir kaç sene ortadan kaybol. ırr - Nllıayet aon %mlar.1arda '?'Urldyet"4nde yarılacak büyük it
du. Simli memleketlerinden birisi- bütUn dünyada mecburl taıanuf lerimitlin t~l ıu-cmı te!!kil c:lf'
ne Riderek orada kalmıfb. U9Ulti kendiaini gôetennektedir. cck milli tUIUTU!umuzu her ~ey

Dilnyanın her tıtrafında seviJen BUt11n hayAtJnt bu haıtin netıee- den en mtı~rem ihti,yaolarmıız1an 
Ş.rlonun, hemen h9'1len her mem. alne b~'1ln 11.illetl•r bütDn ik- bilerek )'Vatmabyız. ''Ak akc;e 'ka-
lekette onun mukallidlerl ftrdır. tısadt ve mali iınklnlannı hnrp ft gUn i~dir... ç~ımu.ı 

Şarlonan mab6d 111elon ppkası. l•tanlnıl llıinci Jcnı M.,,,.,.lafandan. 942 ~ 
nı, Jreaik siyah bıyıklannı, bol ve Hır:•tt P&!ı;ıJronuıı ttllhad dellrmenC".Uk Ttlrk ~onlm flrketı eh 
tltftstız pantalonunu incecik bastonu borç olarak .tr.ı~ oldulU 'lGOO Ura muk&blllnde ipotek eyledllf ae:Otı: 
nu, büyilk ve yamalı pabucunu tak- Feruaata U ıu caddeli tapu kaydma göre Oihansir mahalleaı Sıraaer. 
lid ederek. onnn yarattıilt Upl istis. 'Y!!er caddea ad& 28 panel elkl se 79n1 80 kap No. ıu .,.. ~ numaraı 
mar eden artistler çoktur. kanuna göre ra:n&mına 20,000 JlnDl bin Jlra. kıymet takdir edilen gayri 

MenıJeketimlzde Sarloyu taklid menkul mezkOr 'bı>rcun ödemnemMlnden <!ol&yı 2004 numaralı k&nuna &'iL 
edenlerin bir kaçını herhalde gör re açık artırmaya lı:onulmuftur. 
müşsfinü:ı:dür. Bunlar, gazino, bar, Umumi .. vsafl: _ 
kahve Te sair umumi yerleri ıcze- M'ukflr 49P.)'11 menkul Wen Sıruelviler e&ddea llaeriiide Beyotlu 
rek Şarloaan o tellal :rtlrttYtlşGntL •.flaMaW WW;IMa ld taj naaunıı JcApo apartmddlr. 
baston nllayıflnı. ve .. pta oynatı. Z.mbı bt: Cepheden çifte Jranatlı e&mekl.nlı demir kapld&D girl r 
tını 6yle maharetle taklJd ediyorlar .aeml.ni -Dl bir antıo.den dört ......... ırıı mermer merd venle çıkılır. z.. 
ki, mftnasip bir fırsatta menıleketL mtnı çini blr medhalde bir kapıcı oduı ve bir numa.ralı daire ve bodrum 
mizl ziyaret etmeli vadeden Şar!o kata inen merdiven V&l'dlr. 
ıellp bunları g~rftne lcendi de şa- L No. lu <!&ire: Blr EOfada. Jki oda tıU- hell -.. blr mutbah nrdlr. 
ıırıp kalacaktır. Birinci kat: 2 num'.U'Blı d&lre DMftllt olup ufak blr sofada 8C oda 

Dünyanın şu gir;p cilvesine ha- bir mutbah ve b.r heıt. mevcuttur. 
latanbul Vlldytllndtn Ttbllb 0 _ tın ki, sekiz yaşında iken tauuımıı; İkinci kat. Blrlncl katın aynı ve Uç numaralı dairedir. 

birkaç lnailfz sanatkarını taklid e- 'Uçnncu ht: İk nc1 katın ayni dört numaralı dairedir. 
lunm11şlur: "'" derek i•e ba•ıayan Şarlo , büyük DördUnc!.l kat: uçlıncll katın a.yni be§ numaralı daıredir. 

1 - '.\fillt Korunma kanununun y ,,. 
bir artist olunca dünyanın her ta- .Be§incl kat: DtırdlıncU katın a)'n1 6 numaralı dairedir. 

mu:ıctd,!?l 14 ncü maddesinin 3 No: rafında onu taklirl edenler sanatklir Bu katm UaUlnde ahpp merdivenle çıkılır. Burada tı.ttl oluk'!a 
1ı fıkrnsın:ı müsteniden ıerek ten- lar türedi.. aaçlı r.emlnl çl:-ııE.nto bir ıiaraÇ& ile ~m&§ırlık mevcuttur. 
dilerine ve gerekse başkasına ait B d k ..... yik k k ı k rdl _, ı Şarlonun papuA,·•n m-"urdur. o rum at· -uz" ve or u u .mz me v.,...e nll'r. çerlde bet 
nehall mahsulleri tlislr veya tasfiye ~ "'il'" 

Yirmi defadan fasla pençeletti. lldunluk mevcuttur. 
etmek suretlle ,,.aı. istihsal eden ve G yrı k ı k"~ dl ı d ı k k 

J 
8 rip yamadıih 0 papuçlarının artık .a men u .... r. mer ven er mermer, em r paraıa ıı 1ı korku,. 

Ya. but pirina yalı imAl eyleyen, mu- lu'- --.. anı k ..ı ' birin j k t cu bal bod ın ve •Ami k& ı lıe yaramaz bir hale H 1ediAini ıö. "'• ...... 1 .,.n, c a m 1• ru "" n t pencere.eri 
amele ver"islne tAbi hakiki ve bük. .. "' ... mJ k' ki d ., ren Sarlonun dostlarııııdan birisi: •ıe r parmR !I 1 rr. 
mı ıahıslar 393 sayılı karann 5257 y İçeride elektrik, terkos havagazı tes satıan vardır . 
.a"ıh resmi ıazetede n-rl olan 14. - oha! demiş, artık fU papuç- b -'bi ... _ 
-J ""' ları abver.. Hudad 'Yfl nN.fı: SahRJR kadastro tea iti a• .....-. 
11. 19-12 tarihinden itibaren lstih. Kıymeti· 20,0<'0 ylrm bin liradır. 
sAl veya lmAl ellikleri bll6mam yaJt Şarlo ıülmilı: 1 - lıbu gayri menkulün arttırma cartname.ı U .11.9'2 tarfh!nden 
lan her ay sonu va:ı:lyetıerlne göre - Bana milyonlıtr ke:ı:andıran ltl"'ft- 942 63 Sirk BU Uk taban ı il u bu papuçları atamam. .,..,..,,n ıt numara .ıe ecl y poa en n ç ncu katmda 
müleakip ayın ilk on be' gftnit zar- Öyleya Sarlonun hakkı var. tn. lk1nc1 ten. da.reeın n muayyen numarasında herkesin görcb lmesi ıç n 
fında m hallin en !>flytlk mülklY" "'Çtkttr. tlADda yaulr ol&DJardan fazla ma"!Unat aımak iatey.,nler itbu 
memuruna makbuz mukabilinde '"e· sanları senelerce lftldflren, ne~len- f&rtnamey-e ve 942/MS dosya numaraaUe memuriyet mlze mllracaat et. 
HCekleri bir be~ann:ıme ile bilrll•- diren hJr sanatkur papuçlannın da melidir. 
meve mecbur tutulmuşlardır. ma atılmasını ister mi!.. 2 - Artırnı&ya [fttrak için yukanda yazıh kıymet.in ~ 7 5 nlaıbetıı _ 

2 - iki nüsha olarak ,·erilecek Se!Aml .l\filnlr Yurdatap. "" pey akçası Te)"& mlllt bir bankanın temlnat mektubu tevdi edllecektir. 
beyannıımelere derci mecburi hu· i( .(X. 124) 
su ... ıar şunlnrdır: r av 1 PL··· 3 - lpo rk Eııhib. alacaklılarla dife" aıt.ka!Ilann ve irtifak hakkı 

A) Nebati vaR !ı;tlh~Al vcya piri-AL ,, m sahlpıertnin gayri menkul üzerindeki h&klamn husuBlle falz ve m&Srafa 
na ~ ıı~ı imôl eden veya edenlerin Hlcip oil M 

1 
il K d . dair oll\n lddta•ar.nı ifbu illn tarihinden itibaren 15 gUn jçln~ evra.k: 

ticari Ün\"llnı veya öz ve soyadı ika- Ka,.nhurundu o.orud .. •ı~· dara lenlıtı mllıbltelerlle r.Jemurtyetln:lz.e bildirmeleri icap eder. Ak$, halde haklan 
metAAh odreııl ·. a_aeçır ıauuız en za ı tapu ıdctule ,ıa•'lt olmadıkça satıı bedelinill payl&fmasından hariç kalırlar. 

B) f t•h 1' i .. 1 t !arının facıasında nilfus kaladımızı, asker. <Wöııterlten gUflde artırmaya illt rak edenler artırma p.rtnamesinln okun .. 1 ve mu vası a ilk leskeremlzi ve -icl te·'·ere. 
b 1 d ,. h 1 h 11 1 .. -- .- mut ve lOzurniu maJQmat a!mııı ve bunları tamamen kabul etmıı ad v 

u ~ın UtsU ma a Yeya ma 11 .er n lerimi:ı:i zAyl ettik. yenilerini ala.:a- itibar olunurl r 

~;,1~a~~~::1~~1;~n1:~!~~n tA!iırha- Aımmlan eskUerfnln btilmıO yoktur. & - ~a)'?I mcmkul 4.1.9,3 pazar~ıi gUnil saat 16-18 ya kadar İlt&rı 
C) İstihsal olunan 1•lların ve Yahya Kay:ıcık Zekeriya Kaya tnıl tkincı kra Jnemurluğund& üç defa bağırrldıktan soııra en çok artı...: 

yapıl:ın plri'lıı ,.altlarının cins ve (41922) na ihale edilir. Ancak artırma bedeli muhammen kryme'in % 76 ini bal. 
nevilerine sure 8\"M •YM mikdar- • • • maz veya satıı ieteyenln alacağına rll.;hanı olan d ter alacakıııar bulu. 
tarı ,.e hunların Yii1de 15 lerf, Karadeniz Rarat>urunda Rlcip aup d& bedel bunların bu PYJ'i menkul lle temin ed lmlf alacaklamu:ı 

Ç) Bıı ya~lnrın 'inme Tl'YI kim- ollu M. Ue geçirdlğimlı dcnlz ka. mecmuundan fazlay& çıltmazsa en çak &rtıranın taahhUc!ll baki k&lm&k 
Ierl' ııit hulıınd11~11. tasında asterlfk nnrus ve gemici tez '!zere ;rtırma on glln daha temdit edtl~k 14.1.9'3 Perııembe ayni •-

3 - Birinci modde mucibince kerelerlmlzl kaybettik, yenilerini ~ta tanbul 'lrlncı icra memurluğu od&1mda artırma bede} satııı iste.. 

h ... b. 1 ıt rıkaracafımızdan ••kilerinin hük • yenin &!acatına rUçhanı olan d ter alacaklıl&rın bu gayri menkul ile te. 
e:rana tu ı hıtulmu, olan zeyt nya., .. ., mln ed lmlıı aıaertl!.lsn mecmuundan fu.laya ve p&raya çevirme ve para. 

farla pirina ve ı>amnt yaAlannın mn yoktur. (41919) l&rın paylaıtrrılmaaı masraf)annın mecmuundan fulaya çıkmak ıartile 
yüzde 15 lerlne 393 ııayıh karardı Niyazi ÇeJJk ve Nuri deniz. en çok artıran'L ihale edillr. Böyle blr ~eı elde edilmezse iha!e yapıla.. 
yazılı cf P~er !lyntlarının tediyesi trıaz ve aatı: ta~elıl dUfer. 
mnkabillnde hükı\~"'tçe satın alın- 8 - GRyrı 1D!lkul kendlstııe ihale otı:nan k1mae derhal veya veri]eu 
m:ıl< üzere cl konulnıu,tur. blTANISUL llOllM2'1.NUf mtlhlet içinde parayı vermezee ihale karan feahoJunarak kend!slnden ev • 

4 - 393 ıınyılı kuarın neşri ta- 11-11-N! f'b'atlan vel en yüksek tek.lifte bulWWl ldmae arzetmlı olduğu bedelle &lmap rut 
rfhlnrlen şimdiye kadar yukarıdaki oıuua ona, ru: olmaz veyıı. bulunmuııa hemen yedi gUn mOddetle artrr-
tarlfnt dairesinde cinaıılerf gödı-rl maya rıkanlı" en ,...k &rbrana ihale edilir. İki !bale &r&nndaki fark •• Nl'IV)'Ork 100 Dol&I' '" '" ,,... 
len Ya~l:ırın beyannamelerini he- Cenevre 100 1sv1çnı Fr. ge;en gUnler için yüzde be§den hesap olur.acak faiz ve difer sararlar ay. 
nüz vermemi' ol:ınl:ırın hu :" ın ı · ne& hUkme hacet kalmaksızın memuı iyetıml.zce aucıdan tam!l olanur. % 'l 934 Sıva&.Erzurum 2.. 7 
fnrl J:ttnn :ıhAtnına ltadar mahnllin (Macide: 133) 

lla~rld 100 Peuta 
en bil:)'Ük miilkiye m nnına fc\ dl Stokholm 100 ı.nç Kr sı.ıs2• 'l - Alıcı artırma bt!deli harfclnd"' olarak yainıs tapu fen.t barcmı 
~'\·le.meleri lii7um11 IPhliif olnnur. )irınl eeneltk ,,ak•f tav z bedelini ve ihale karar pullarmı vermeh mec. 

VA«lrA 
ABONE 

OLUNUZ 

UllAJI VID TA.B\'11A1 burdur. KUteraklm "Tergıler, tenvirat ve tanzifat 'ft delllllye resminde 
~ il lkramlyelt birlncj tertip mtltewlllt beJectye rtı.umu ve mllteraktm vakıf tcaresı alıcıya alt otç 

MUlt mlld&f&& 19. ıartmna beMlhıden tenz l olunur. İ§bil gayri menkul yukanda göster le 
tarlhde :tstanbı.1 !kfnct tcra memurluğu oduında lfbu llA.n ve gösteril 
artırma rartnameıı dalrc.tnde satılacağı 111.ıı olunur. ( 4 t20 

• 
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Tir ye c mııarıye 
ZiRAAT BANKASI 

&aıWat l:aıUılı Ul88, - SermaJflllı ıoo.000.000 ııır• ...... 
fube .. ajall9 9dedlı ~ 

r.aıaı ftl acart bir eni baDb rmıameı.ı.rı. 

Para tütktlrenleı'e IB.000 ura lkrt.m1ıe ~ 

mn.aı Banncmda ambarab " lhbUl:la tuam11 ~ 
cm u 00 Uram tcıtnnant•ra ll8ııede ı a.ıa p.tUeceıı: lmr'• a. &plıdallı 
pı.azıa gen~~. 

c adet 1.000 11.raö C.000 Ora ıco ..set so l1raldl s.ooo tın 
1 • GCO • 1.000 • :uo .. .. • t.80t • 
• • l60 • • 180 • IO • l.JOe • 

4tı .. 100 • l.000 _, 

DIKKATı Be&ÇlJlrmddf p..t&lar bir eene icf.nde l50 HradaJI •tı 
~yenlere tkJ'am1ye czktığı talU1mle ~ 20 faıılulle nrtlocekUı, 

ltDf' eened ' defa. u Mart.. 1l BaZ1:raD. u myıo.ı. 
U Birtndk&nmda çekilecektir. 

SAHiBi: ASIM US Omumt Neırfyatı idare eden 

Basddı~ı yerı VAKn MATBAASI Refilc lı.hmol Sove,.90 

TAK'IT 

1 Bu2unkü rııdvo 1 
7.SO Program ve memleket saat 

ayan, 7.32 Vücudumuzu calı~tıra. 
hın. 7 .45 A.fans haberleri. 7 .55. 8.30 
Müzik, Senfonik program (Pl) 13.' 
30 Program ve memleket saat ayarı 
13.33 (Pl.) 13.45 Ajans hnberlert 14. 
00 RiyaseticOmhur bandosu 14.30 
Ankara Sonbahar At koşulannm 
tahminleri. H.40. 15.00 Tem$1l 15. 
30 Riyasetlcümhur Filarmonik or
kestra,ı kon~erf 18 00 Pro91'am ve 
memleket ~aat ayarı, 18.03 Radyo 
dans orkestra.,ı. lR.45 Radyo ÇO<.'uk 
kuliibü 19.30 Memleket ~aat ayarı 
ve Aj!ln~ haberleri. 19.45 Konuşma 

1 
20.00 Müzik. 20.15 Radyo gaıe-lesi 1 
20.45 Şarkılar 21 .on Konuşma 21.15 
f stelder. 21.45 Konuşma 22.00 Rad 
yo salon orke"tra<;ı 22.30 Memleket 
saat ayarı. Ajan-; haberleri ve bor 
~alnr. 22 4!l. 22.50 Yannkf program 
ve kapanı~. 

DAVET 
MoförT/1 Trorn nak1ipecf1trl cemi. 

uetind!n: 
Cemiyetimizin senelik hey'etf u

mumiye toplantı ı 14-12-9i2 pazaı 
fesi g0nü ııaat (10) dan (12) Y" 
kadar Tahlm kurabiye sokalıı (12l 
numaradaki cemiyet merkezlndP 
aktedilece~lnden bllOmum azanın 

ı:telmelerl rica .olunur. 
RUZNAME 

t - 1942 yılı çalışma raporunun 
okunması ve mnzakerest. 

2 - 1942 yılı he~abatınm tetkiki 
Te idare hey'etlnln ibrası. 

S - 1943 yılı blıtçe,lnin mOza
kere ve tasdfld. 

4 - İdare hey'etl aralarının nı
sıf sedmf. 

SEHIR TIYATRO.'>lJ 
DRAM 

llfı 
KlSMINDA 

Saat Z0,30 da 
BOY'OK tııTtLA.L 

Yazan: 
111 Komala Rol)and 

tıL Klper Türkçeli: 
llO!llf;DI IUSMl 

YE KVRKtN Dl 
Yamn: Robert Nenner 

Tt1rkoeat: <JemU Cahlt Otom 
Her per§embe gUnU BMt 16.80 da 

Tarth1 l4a tın• 

/starıbııl Aslluır Altıncı Uukıık 

Hdklmliğlnden: 

942/1123 
Müddei: Ali Asgar Perverl, 

Mnddeiııleyh: Sarıı Perveri: Rum 
kapu Kolluk sokak. No. 9 

MOddei Ali Asgan tarafından 

müddeialeyh Sara aleyhine ncılan 
eşya davası icin müddelaleytıin 30. 
1 J. 942 Pazartesi günü saat J 1 de 
mahkememizde hazır bulunma,ı 

· lilzumu tebliğ erillmesi üzerine mu. 
maileyhin o gün gelmeme-;i veya 
blr Yeki! göndermemesine mebni 
hakktnda ~!yap lrnrarı ittihaz olun 
mıış \'e imld kılınan hu kıırara aft 
ihharnnmcnin bir nü~ha~ı da ma.h· 
keme divanhane~inc asılıntş ve key 
fi yetin on he~ ı:riin müddetle ilı\n ı 
için tahkikatın 7. 1. 943 Perşembe 
ı:ünO saat 14.30 a bırakılmış oldııAu 
tchlilt yerine ııecmek üzere ilAn o. 
lunur. ( 41921) 

BU 
GARİP 

bEÖİŞİKLrK 

'b\ grırnnoyor • su \nanı\maı gı 
' takat, EO\M\Z. 

s\Zltll 'TE.CRUBE 

Ancak bir harta zarfında buru
şultluklarından kurtulmuş ve blr çok 
seneler gençleşmiş binlerce kadın 
hayranClırlar. Cildi kendi tabU ve 
tıymetll • BİOCEL - gençlik unsuru 
tıe besleyiniz, c\ld senan taııeleşir 

1ve gençleşir. cBIOCEL>, bütün dü.n-. 
yada tamnrnış Vlyana Universltesı 
profesorü Dr. Ste]skal'ln şayanı hay
ret keşfidir. Şimdi, pembe renkteki' 
Tokalon kremi terklblnde BIOCEL' 
vardır. Onu her ak.$am yatmazdan 
evvel tatbik ediniz. sız uyurken 
cildinizi be3ler ve gençleştirir. Glln· 
düzler için de beyaz renkteki To .. 
kalon kremini kullanınız. Siyah 
noktaları eritir, açık mesameleri 
sıklaştırır ve bir kaç gün zarfında 
en donuk ve sert bir clldt yumuşa
tıp beyazl-tıp kadife gıbl yumuşatır. 

34() doğumluların 
yoklamaları batlıyo1' 

Taliıllm aakerllk fUl>eııl befkAnlıfm. 
dAn 1 

ı - 8•0 do#UJDlu •e bu ı'loğumlular 
la muameleye tabi olanlarıo ilk n 
son yoklam&larm 22,12,94:.t ıalı gllDO 
81\llt 9 dan itlbaren ba§lanacak ve ao. 
ı e•ıı tarlhlnM bltlrllf'oektlr. 

2 - AJAkadarlar 4 toto{h'atla ika 
ınet. senedi vel!lfllr ilg1li v-ea;kalarmı 

birlikte gf'tlreceklerdlr 
8 - Vakt,1nde getnıtyenler ve za 

msmnda mazeretlerine dair reımı 

vesika getırmlycnler hakkında kanun.1 
takibat yapılacaktır. 

1at. Birinci icra M. lulJundnn: 
942/995 

Bir borçtan dola:yı mahcuz ve 
s:ıtılma~ına kıırnr verilen 5 adet 
beheri 60 metre uzunJuJ:!undn 0,025 
M. kalınlı~ındıı hcpsı 125 kilo ağır. 
lığında 187 lira 50 kuruş kıymetli 
kendir halAt Çnkmnkçılar yokuşun 
da Yaldc hııntndn ikinci keıııerıle 

15. 12. 9(2 günü saat 14 de açık art 
hrm.a ile satılacaktır. 

Yc\'mi mezkt'.irde teklif edilen he 
rlel kıymetin :ı;l1zde 75 nl bulmadı
Rı takdirde ikinci :ı.rttırması 17. 12. 
9~2 günü ayni ~aatıe ve ayni yerıie 
yapılncnğı . almak lstiyenlcrin me. 
murunıt müracııotları ilan olunur. 

(41923) 

Türkiye C .. mhuriyet erk ez Bankası 5 - 12 · 942 v~ziyeti 
AKTtF. 

Kruıar 

Altm: Bııtı kilogram 
Banknot 
Uta.k.lık 

Dıılılldeld !Uııfmbtrtmt 

!'Qrk l.AraaJ 

Hartgtetd MoJuıllfJ1er. 

Tı/116 • .UU 

~ 

• 
,., 

Altın: san KIIogra.m ıa.01u50 

AJtnıa tnhvru kabil serbest oov. 
Diğer dövtzler ve Borçlu ldl1r1og 
ba.k.lyeler:I • , 

Sar.ine TabvlDert. 
Deru?ıtc ed!ltm nralD aaltd',,. 
lcarvıJ~ •• 
Kanuııun 6-8 bıcl maddelertntı 

tcvtıkan Ba.ztne taratmdu ""' 
tcdlyat • • 

Sen edat Olb.dıım ı 
!l'fca!"f senetler , • 

.{ 
lı:l'lham ve Tah111!11 ~ı 

Deruhte edlleD evraıo onk. 
dlycntn uırşrlığı es!ls.m n 
tabVUAt (fUba.ı1 kıynıeUe) 

'E - Serbest esham ve truıvtaı • 
1 4 vansıarı 
Altm ve döviz Uzer!ne an.na , 

Tahv11At llzerlio avans 
Hazı.ııeye kua vaaeu .avam • tı 
Bul.neye ~ No. J:u kruıuna gON 
ac;ııao aıtm karflllklı ava.DJ1 • • 

==!Al ı: :. 

Un 

lM.9.54.052,86 
11.282.1%%,50 

144.%89,18 116 SS0."6t,oı 

1.215.2%5,12 • 1..2IU2tl,12 

f0.670.480,6!> 

~ 

49.48U91,S4 00.154.9'78,03 

158. '748,1568,-

%1SO:UG2,- ısı Hıı.101.-

250 982.28'7,0~ <lt>0.982.23'7,92 

. 
45.162.8'70,93 
10.500 689,30 55,668.069,23 

2.'718,9:1 
] 8.689.000,87 

-.-
2~0.000.000,- 26!1 ll.fl .R09,ı:l2 

4.500.000,-
11.20'7.664,48 

Yeıttb l,12US8.649,6~ 

PAS1E 
811rmaye: 
ihtiyat üomtı 

A.dl n ıevka.l.lde 
, 
• • 

B.UIWd • • ' 
'.l'eda'VO.Jdek1 Ba::n1motları 

O.nıbte edilen eımuo nakdiye • • 
Kanunun ~ Uıat madde.le rina 
teVflk.an Ba.zme tıı.ratm.c1&D nkf 
tedlyat • • 
Deruhte 9dllen ewaıa ıa&kdly• 

bnklyut • • 
Karşılı~ tamameıı ıaJtm ~ 

U!veten tedavüle nzedDeıı . • 
Reeskont mukabUJ OlveteD tıeda.. 

vUle vuedllen • f 

Hutneye yapılar. altm U.J"flllldı 

avans mukabllJ st>02 No. il ll&DUD 

m11ctb1ne UAveteıı tedat'Uı. .... 
zedlleo • • 

MEVDUATI 

rtırk L1nuıı ~ • 
A.ltm: San Kllograut 8'77.42'! 

!l~ No. 1u KanOnft c'lrf' ftS7ıne)'e 
açılan av-an. muJlabW r.evcıı ollL 
oaıa otbnlalı 

S&ıl Kilogrı.m G5.M1,930 

OOvl.z Taahhlldat:J: 
!Jtmıı tatıvOI kabil dOv1Zler 
Diğer dl3vlzler ve &l&calUI 
ring bfl.ldyelert 
Mı-tıteltt 

•• 
• • .. ~ .. 

9U2.1S5,ı: 

6,000,00C>-

15!l,'748.G6S,-

Hll05.46°Z,-

lM."8.101,-

43.000.000,-

a1s •00.000.-

250.000.000,-

102.0:18.48'7,9' 
1.284.164,0. 

71U2U6'7,9f 

-.-
21.14.; "llS,111 

Tf'tıtm 

1 Temmuz 1988 tanuınde.u ltlbıı.ren ltkonto baddl ~ t A.ltuı bertııt ava.ııa % S 

... "' 
1~.000.000,-

16.412,18.5, '73 

1'Z Ull 101,-· 

l OS.292.G51,9l 
\ 

'78.1206'7,9". 

24.HU68,6ul 

1'19.821.229,46 
1 

1.128.188.lit9,6-l 

lnhiıarlar U. Müdürlüğünden• 

ı - Mev<.ı:t ke§lf proje ve §artname:ert mucibince PqababQI 
kası rev,r •: ra!ınaa.ki l.8tinat duvarıarmm ikmali ifl kapalı zarf1I 
meye konmuştur. 

2 - Mu'hamuıen bedeli 80M,90 Ura Ye muvakkat temfna.tJ 
I.lra.dır. 

.. - Elu:ıtme 22.12 942 salı gt1nU saat 11,50 de Ka.b&tqta 
ıubel!i alım kom!syonunda yapılacaktır. 

4 - Keş:.t, proje ve ıartnameler her gUn 6ğleden llOD1"a 

ıubeden •o ı..uruo mukah!llnde alınabllir. 
3 - MUn&ka~ay& gireceklerin m\lbllrlG teklif ?MlttuPlarmlll 

veaalk)e yüzde 7,tl gtıvenme paraaı makbuzu veya banka temlnat 
bunu ih~iva edtcck o!an kapalı zartıannı ihale günü eka'ltme 
bir saat evvclloe kadar mezko.r komlsyoıı ba.şk11.nlığlna makbuz 
l!nde vermelı:r1 ldzımdir. Postada vukua gelecek gecikmeler ko. ' 
~~ ( 

Si 

ll 
Zonguldak Vilayetinden: ~d 

L" • 
Zongulcak ş~l:.rt lçlnda halk,.vi btnaamda yapılacak (20342) ~~~t 

kuru§ keşjt bede?lt salonlarda tevsi, tamir ve çatı l.şl 9. l:Z.942 ~ b 
ttlbaren 16 gUn nıtıddetle kapah zarf u.!U!U ile ek.s:ltmeye konul llkJa 
Eksllımeal 25.12.942 cuma günO saat 11 de Zonguldakta HQ~metıhildl 
fmda daimi Pllclluıen rlyuetlnde yapılıı.caktrr. Eksiltme ~•rtna~ o\tr· 
buna .ınUte!e:rl evrak her vakit dalm1 encümen kalemi ve fNıı!ll l'lf l 
riyet!nde ~ör1\lebı1!r, ~d 

Muvakkat teminat (16~) Ura C&2) kunı~tur. ttlğj 
lftıı bedeli 942 yılı bütçesinden verllccekt)r, j ltııın 
Eklfltmtye gl:-mek isteyenlerin iha!o günt1nden en U 11e1ds ırtJ-': 11hır. 

Zonguldak v.layefne müracaat ederek vllA.yet makaınında.ıı aımj ŞJ 
trııbbltlik ehliy,.t veslkM!ylc ticaret odasından bu yıl içinde at7tap 
sike. ve muva'.ıckııt temlnstlarma alt makbuz veya banka mektU·ıdli:i 
esas teklif me~t••'1ınu muhtevi ve 2•90 sayılı kanunun 82 1nc1 -rı'ı li\ 
nln tarifi veçblle hazırla~acak kapalı zarflarmı en geç l..h&le 4it; 
li.r aaat evveiln~ kadar makbuz mukabilinde dalm1 encümen retsl bıı 
rjlm 1 olması ll~n olunur. lltı-t 

lıtanbul Vakıflar Direktörlüğü llinla.n 

{ladde Mıılıa..mDS 

Semtl ve :\lahalleAl veya aokatı ~o. IU Olnat L. 
Çar§&mba Beyceğiz Lodoa 6 Meırutabane e 
Samatya, Hacı Hüae.. İçkalpakçı 49 Ev t J\ 
;yınağ& illa 
Ça~ı AJta fil, lSS DQkkl.n ve oda ' eeıc 
Topçular, Cuma,." Topçular M Eski helA arsam 1 tel\ 

~tt 
Yukarda y:ızrır mah1Uer 948 senesi Mayıs sonuna kadar klr&~. 

mek üzere ıı.nrıı. konmuotur. İhaleleri 2~. KAnunevvel. 942 cuma 
onbeştedır. lııteklller Çenberllt&§ta. 1atanbul Vakıflar Bil§ müd Ilı~ 
Vakıf AknrU.ı kalemine gclmelerl ( tde 

liii~~iiiiiiil" 

~20,00 

İlk teminatı 

160.00 

46.50 

t 
M,.zıırlıklar MUdUrlllğü tçlJI iti) 

cak bir a.ded karoser\sls ve '.Jtı d 
:Sevrole markalı mtlsta.meı of~·t 

Dyaterml cihazı için Eme 

Cerrahpıı§a haııtaharıeli lçln~' 
b!r aded Ultra Pa.ndros k1511 :11 

h:ıı>ı. lt 
Tahmin be~ellerl ile ilk temfnat mlkdarları yukanda ;razrlı fi tc 

ayn açık ı!ksltLmeye konulmuştur. Şa.rt,nameleıi Zabıt ve mus.ıne~ i 
dUrlOğU kaı~mludc görülcbllır. lbalelerl 28.12.042 Pazartes! gllJlO 
H de DalrnJ EııcUmendc yapılacaktır. ~1 

Taliplerin •ık teminat makbuz veva mektııpl&n ve kanUDC1' U 
ıt.zımı;e!en dlt;P.r vesıkn'Rrlle ihale günü muayyen saatta Dalrn!J;lııı 

mende buıunmalıtl".. --- ~~ 

TüRKin iŞ BANKASI 
<üçük Cart HesapıJ 
1943/KRAMıtE· PLA 
K.ESIDEl..ER: l Subat. 3 Mavu 2 A~ıt 

1 lkinc-itesrin tarihlerinde vaoııu 

1943 IKRAMIYELEKJ l 
1 &det ltw Liralı• - 1999.- Ltra 
1 • "" • - UU9.- • 
1 • ts88 • CD ıcxs.- • 
1 • 'TJl • - 1n.- • 
1 • 861 • - 118&.- • 
1 • 5:15 • - ~.- • 
1 • 444 • - M-4.- • 
' • 8.'!ll • - 86R.- • 

' lO • ~ • - ıııo.- • 
IO • w • - ııno.- • 
80 • " • - leMO.- • 
ı5o • a • - MOO.- • 
884 • ti .. - lffl4.- • 

T\lrklye lt Uanka8ma para yatırmakla yalosa C-r• 
talt almı• "'"'"7· l'l\"Tll T.IP11ıın"ıı tAlllntı:ı ,,,. """"""" •hıN•ın•ı• 

·-----:------~~!!mm!!!l!!!!!!!m!ıB!!lllJ!mm.-ı! 


