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Milli Şe j bugün I stanbulu şeref LendırılJor 
Ankara, 18 (AA) - camhur~ KWı Şef fnıet; ln8ntı, bııgtın malt, ftklller, parti ıeuı ııekret.ert vemduh Şevket, Eııendal, Meclla.,. KJllat, emniyet mUdUr11 Şinaııl l'urga taratmdan ııe'!Amlanmxe ..e 

~en ııoııra aat 17,M de oehrlmJzden !atanbula hareket buyurmU§lar. part.l gunıpu reis vekille:1, mtlstak" gurup rela nklll, mebuslar, gene. iata•yonda toplanmif bulunan büyük halk kUUes1 tarafından t.t-zalıUrler.. 
llıı-. lııtllıt Şefim~. t.atuyonda bttYük mlllet meclla1 reisı AbdWhalik Ren. reller, bagveıtıUet mUstfl§an ye vekııetıer ytıksek memurlan, Ankar& va. le uğurlanml§lardır. 
1' ba§vekil Şllkrll Saracoğtu. ~N kurmay ba§k&nı ma~aı Fevzt Çak.. l1 ve belediye re1.st Nevzat Tandoğan garnizon komutam general Hll.mtı 

' - - - - - - - - - - - -- ---- ---- - -
lstanbulda varllk vergisi 
HARPTEN SONRA BALKAN nıükellefleri 

Moskovaya gire 

italyada 
Sulh taraftarlan arasında. 

tevkifler 
yapıldı ANTANTI DiRiLEBiliR Mi? 

Yazan : AsUH Us e at Bunlar Almanya ile miina
aebetlerin kesilmesini 

istemiıler 
.ıllrnal dlS .Jönev gazetesi Lİ· ı tilwnetten gelecek düşman kuv· 

~lla İmz&!ite uBaJkanlar'' bak. vetleri tarafından kesilmesi ibti· 
lnnda bir batmakale neşretti. Bq malini önldllekten ibaretti. Bal. 
llılkJltede ötedenberi milletJeran- kanlara at~ veren halya olmuJ
'ı İhtiliflann belli başlı bir kaJ· tm; bu devlet daha harbin baım· 
!\ağı olıırnk tanınmr, olan Bal- da Arnnutluğu İ!lgal etm~le Av
~ıılann g~en umumi harpten rapıınm bu köşesindeki emniyeti 
'°nra geçlrdiği ma~ralarll\ Bal. bozmuştur. Sonra Yunani.!tandnki 
~ AntanUnın lkıbeti hüll"a e- deniz Ve ba.\'a ti~lerini kullanara.k 
llildlkten sonra eöyle deniliyor: Mısıra geçmek ibnidl ile bu mem. 

l ZM i R 27, 
SAMSUN 

AN K A R A 17, A O A N A . 8,5 
lloakoro, 16 ( A.A.) - ltaıya(la 

harbe 1<>n verilmesini ve Almanya 
ile münasebetin kesilmesini fsU;reıı 
mfiteaddil kimseler tevldf edllmi,. 
tir. Son gilnlerde, en bfiyO.k ltnlyaa 
a~ır sanayi mOesseselerln!Jen bir( 
olrın nva fahrikıısınrlan 35 iw! ve 
miltenddlt bahr iyeli de Cenovndtt 
tevkif edilmiştir. "lfarbin Balknnlara gctirdiğı' lf'kef:e taar~z etmiştir; ?Dıın. b~· 

"•eli le l·'·J ğm n rada uğradıgı muvaffakiyetsızlik 
1,5 MilYON URA VERECEK 

.,. ıe re ,.e ayn AA ara ra e 1 · k 
~daki milletler a.ra.tıında birlik A. ~nyayı müdahaleye se,· et· 
b;....1 il ölm • ti' B ikan mıştır: Alman ordu.su ttalyaya 

....,. tamamı o emış r. a rdım k • i'n Balkaııl da 
htınıadatımdald bütün milletler, ya • etme 1~. ar 
b,ıg.. kU · eti • ne ol~a ol· kendı tl%erlnc yenı yükler alarak 
~un v~ıy. erı acısını d 

1
. Bıılkanlardan Adalnr denizi ~ahi. 

111 .. ı.'.._ !'ynıB a~ı_a~n .. _ • d ul tine kadar inmiş, sonl'a adaılan a-
--arr unu...-u• IJC"p&ı e an l't· Giıid kad · ı-

ltlııslardır• ki kcrn,ulan taarruza d~~ ~ere.k e ar gı 
"hamadmca ken<lıterlnin emili- mıştir. 

Ankarada Salti F ranko 320 bin, Burla Biraderler 200 bin, 
Türkiye Şeker Fabrikaları Şirketi 933 bin, Joprak Mah
sulleri Ofisi 2,5 milyon, Vehbi Koç 79 bin lira verecekler 

ttaıya4a fqe vazlyet) 

Roma, 16 ( A.A.) - Alftknlı na
zırlardan mOreJdcep komitesinin 
dilnkü toplantısında ziraat mızu'I 
Parcsci ltıı lyanın iaşe durumunun 
iyi olduğunu sliyle:oiştir. Hıllbukl 
dUşman propngand:ıcıl:ın lt:ılyada 
bu kış I~ sı.lnntm cekllece~int 
iddia ebnfşkt'di. )tt.i tehlikeye dttşmezdi. GeçmiıJ- Eğer Libya cep~inden Mım' 

lt tnU'terek bİt' medeniyete ve ta· üzerine yapılan taamı,. mtn"affa.. 
~e ~alik olduklan bı:ılde büylik ki'yetle neticelenmı, olsaydı bütün 
devJetler aratımdald nkabetlerden bu fedakirJık1arm bir man:ısı o
lı6111k zararlar gömıUt olan bu lordu; mihver devletleri harbi Bal
llıilJetıer nralanntla kun'et teşkil kanlara a;etinnekle böyle bir fa.y. 
tdea bağlann kırılmış olmasından da elde ettiklerini söy)cyebilirlcr
ltttrap ~ekmektedirler. Bn1kan1ı eli. Halbok\ harbin Şin:ali Afrika· 
llıiltetler araını<la bngün hemen da vardığı son saflın.ya göre Bal. 
~en hic bir kin yoktur. J<omıın- kanların n.tese verilml'§ olmaııı 
••hlann th•plara~Al'ID a. ~hm B61b11k' milletlere ~.lüre* 
~la.nna karşı ohan dun.mları getirmekle katmamış., Balkanlara 
bıına delil olıımk göst~~ebi1ir. E- bsrbi ~lauılann da Um)tlerini ge>r
fet harpten sonra BaJkan millet- ~ekle~innemi~tir; fada. olarak 
itti tekrar istikllllerine kaVll.,a· kendileri için yenl yen\ zorhıkla
~ olurlarsa hi~ 5üphesb; her biri nn kaynağı olmuştur. 

Varlık verg!.11 kanununun tatb!. 
katı yurdun her tarafmd& ilerlemek. 
tedir. Hemen bUUlıı vUAyctlerde mO. 
kelleflerln ialmlerı. ve ı-,rhedllen ver
gi m ikdarlan ilA.n edllmiftfr. Şehri. 

ımlzde llstelerin tanz1m1 !fi bttml' 
tfr. Liate.ler bu ııabah -nr'.dat "1Jbele. 
rme uılmış bulunacaktır. AlAkadtı.r. 
lar llialiYe §Ubelerine, belediye t,alı.ak 
kuk cubelerlne mnrncaat ederek ver-

.}imaıi Afrika 

Ro·mmel 
Tunusa 

g; mikcıarlanm ötrcıecülmUr. KU. 
J<ellefiere iaimlerln1 bulmak ft Ter· 
gtlerlnl öğrenmek huauaund& her ttır. 
ın ya,rdmıl göıtermek tızere kLfl de. 
recede memur aynlmıttır. tatanbul 
dt-fterdarlığınm bu ııusuatak1 tebUCi 
l5 nct ıray!am.ızd&dir. 
.U."KABADA LİSTELER ASILDI 

Ankara, 18 (\'akıt muhablrtn
*21) - Varlık ·rergi.d ile Anka. 

cephelerinde 

ordusunu 
• 

geçırıyor 

t tttdine dil~ vazif<.>yi yapacıı.k- Harp Balkanlara sirayet etme
li'. Büyük harbin fnciıılanndan mi~ olsaydı İngilt~e Yonaniı;taııa. 
ııı,~tın kalım Türkiye sulh irinde askel' getinneğe, Akdeniz.in bu k6-
ltıtj kurulacak hayat i~i'n bir des- ·~esini dü~ilnmeğe IU7•ım görmiye
~~lc hizmetini görebilir; vaktile bil- e~ti; Almanya ve İtalya da Bal. 
lltı bu milietlere payitaht oJmo' kanlı milletlerin lstihsallerlnden 
01aıı l t:ınbnl yine buıılar nrasınila geni' mikyasta fnydalanabilecekti 
trıQ,Hl'l'f'k bir rol oymyalıilir. l' a· ve !İmdi Şima.ü Afriknyı i'kint"İ bir 

l'ttıkj Avrupa ne olurs~ olsun, e- t"ephe hsljne getirmek U'lere olan Sekı.z'nc·ı ordunun ·ııerleyiş'ı mayın ~er hnrpten sonra stllh ve stil•C\· fngilt~ ile Amerikanın Balkan. 1 
et İ"İndeo vacıamnk ister.t.e, Bal- ı d ~ " • ~ . lara bir ihraç harE'keti Yaımıası t 1 1 •• • • d a a 1 ~arı nıllletlerınin aralarında bır. ihtimaline ka~ buralarda biç dlr ar a arı yuzun en yav ş 

ı! ~clcrine \'e anln,malarma yar· askeri mUd:ıfn.a t~iri almak ih· 
111\ efıneliılir.,, tiyacı duyuhnayacaktı. Kahire 16 (A.A.) - Orta ~ark 1 detli taam.ızlan takip e~'tir. 

bi llf\·içre gı'bi A"TUpanın bİtaTnf Hüllsa dört 8enelik yeni cihan lng:li% mtl§tere'k tebliği: Uçaldarmuz .bau~a doğru gıtm~k: 
t t' .ınemleketinde ~ılmn bir gaze- harbinin verdiği netice Balkanla- İl"ri kuvvetlerimiz d~manm te olan mühı:m bir taşıt kafıles:nı 
tltın bu sözlerini okudoğunıtı7. nn bitaraflığı demokrasi de\•letlerl koy~uş olduğu maynl~ yi.\zUnden hat-er vermektedir. ~ğır bomba 
~'\n Balbn Antnntmm artık ta• için olduğa kadar mihver ml'fD.le. uğramakta olduğu zorluklara rağ- uça.klarmuz 14 • 15 ılkkA.nun gc-
•lte kanşa11 acıklı hitrrası gaftııı ketleri itin de fnydalı olduğunu men !:ekilmekte olan dıişmanJ ta- etsinde Napoli şeh.rine • mu':a!fa. 
~flıa gözlerimiz ör.üne gtldi; göstenni,tir; takAt harp ate~i btl. dz ~tmeğe devam etmektedirler. kiyctle hficum etmışlerdir. Lıman 
•tııten e'"'el bu antanta bağJa. ilin ~ıcldeti ile her tarafta devam Bu kuvvetler şimdi Ela.geyla!lın mahalle-le'ri."\de büyilk yanı;mlar 

lll\I\ ümitlerle harpten sonra bu edip durduğu için bu hakikatin c;ok batısında bulunmaktadır Nofili- c:rlmıısur. Ayn.I gece Tunus ve La
l:'İtlerm blrt-r birer hazıın yapra- acıklı tecrilbeden <mnra anlnşdm15 yaya ktıdar hareket eden avcıları. gulet hücuma uğram~tır. Gemile
,1 gilıi solup dökülüşü hayaJlmiz- olmatıında bnP'iln biç bir anıeli fay- mızın mitr~yözle yaptıkları hü- re, clıılga kıranlara ve akar yakıt 

fi <.>anlandı. da yoktur. "' . 1 cuman bomba uçaklanmızın uid- depolarına isabetler kaydedilmiş. 
4Imanya i1e İngilt~re, yahut tir. Susa. ile Sfau arasıı:daki de-

~lıtıanya iJe Rucya anımıda ~ıkan • • k d h b 1 mi~·oDarma da hücum edilmiştir. 
.~·İhlı bir ihtlllfta Ba1kanlann ye- Amerı a a arp ono arı Bir tayyare ta.rafından atılan bir 
~ı torpil bir g~iye isabet etliliştir. 
d rıedir• Büyük de\•lct1er arasın. Bu gı:mi Susa yakınında karaya 
l lllcj bugiinkti bnrbe Balkan m1Jlet· satışı propagandası l'turmuştur. AvCJlarmıtz J,apedU!a 
tJ'i~in de kanştmlma"lrna ger. 
~~kt':!n bir ımruret ,·ar mı idit Av- adası açtklannda cenuba doğru 
~Panın ortasında patla.yan bu yol alan dtı,..~n ta§t': uc;aklann· 
'l!U-pten Bal"o<an miHet1erini koru. dan en az 4 talosini dUşürmüşler. 
ıt._,_ dir. Bu uçaklar bir c:ok sava~ u-'°"" fmkAno;ız mr idi! · d'I -'· çaklnn ta.rafmdan hmıaye e t mCA--

llarbin Ealkaulara sirayet et· 
~esinde tngilterenin hi!; bir anen
\'laau yoktıı: 'lira bu de,·Jetin Ak. 

1.ttthde bütün dli,üncesi Mıı.,ın e · 
~tlı'fe tutmak ve Süveyş yolunun 
ll.lkanlardan. yahut (Jlğer bir is-

... , 
tilinUn en mühim ll&diııelerlnl, tarı.. 
1110 en ehemmiyetli \-akıaJarmı bjr 
~•ıeyı mes'ud edooek en kıymeti' 
'l!c1zclerl, bayram vt' kandlllerl doğ. 
'tı Olarak gösteren gtlzeı mt.nllrrl 

ve hl~4yeıerı h4vf 

SAATLi MAARıF 
Duvar T akvımleri çıktı. 

1 llklidJerlnJ almamak için MAAH1ı 
&ltabhanesı adreı.'ne dikkat 

etmefü1lr. 

Amerllmda barb ma.'lraflannı lmrşıJamnk Uzere mllyarJarea dolar. 
uk harb bonoları çıkorılnıı!J ve ıtnı IJ e kadar bunlar için 4' ml!yar dolar· 
lık kayded ,lmlştlr. Bunun için genl1 Mr propaganda ynpıL"llakta, bu lşdt 
l'lnP.rna o.rtıst)erinden de istifade edilmektedir. lteslmde son ııer,clc-rdc 
\merika vatanda lığına kabul edllP:ı M.arlen Dltrih halkı barb bonosu 

almağa t~' ik ederken görülü~ or. 

te idi. Bu hareketlerden 4 uçağı. 
mız feri d6nmemiştir. 

fDeıınT111 Sn • Sn. 5 de} 

Dolu c:epbeslnde 

Sovvetler iki şehri 
zaptett·ler 

Doğu Kafkasyada Alman 
müdafaa hatları yanldı 
ltfos/;ova, 16 ( A .• 4.) - Re.,mi 

tebliğ: 

15-16 ilkkanun gecesi kıtalan.. 
mız Stalingrııif çevresiyle merkez 
ccphc."Slnrle evvelki lstikamctlerd:? 
tıı:ırnızt mııharebctere devam et• 
rnişlerdir. 

(Devamı Sa • .t Sil. 4 tle) 

rada mükellef tutuWıl&rm li•te. 
len bu aabah vergi dalre1erlnde, def 
terdarlıkta ve Çankaya kaymaka.mlı 
#n.cbi. uıldı. Ankara mtlk~lletlert 17 
milyon lir& ödiyeceklerdir. Gayrimen. 
kuilerlo mUteahhiUerden ba§ka 10 b1n 

liraya kadar mükellef tutulan vatan. 
da§ların ad}armı ve verecekleri vergi 
mlkU.:rı bndirlyorum: 

J-) 
tDevomt ~o. 4 Sli. 1 cleJ 

Popolo d'İtalya ga7etc!'ii dilşmı.'l • 
lann ~irlerde Te l:l>ylerdc kadın, 
erkek ve CoC1lk olmak Qzere mlly0tto 
larca İtalyanın sdkaklıırdı açlıktan 
ölere~inl iddiaya dair ileri slttlk
lerini ')'D.zmnktadır. Bu gazeteye gr,. 
re İtalya vilcutca ve nıbça anAlam· 
lı~nı muhafaza etmekte olup zafef" 
den emin bnlunmaktadw. 

iktisat F akultesinde tasarruf gUnü 

Kazım Ozalp ve profesör-
lerin konferansları 

iktisat f&kW~lnClı, yapılazı. toplantıda bulunanlaraan bfr kısmı._ 
(Yazıaı 8 ncllde) 

AMiRAL DARLAN 
LARA CEVAP 

HUCUM
VERiYOR 

Gayem şahsi değil Fransız AfrikasıL . 
ve Fransa y kurtarın aktır (Yn:ısı .. nende) 

. ·. ~ ·,·" ,--.~>.__, . .·· ' 

, Şep .\Cş_~~~,.! . 
. . . ' " 

Hava ı!azı 
Luti iıteıe gökten yağacak ıeyli beladır 
lkramiyl! namiyle gelen: yolda kazadır 
Dervi§ kulunun !ôlihi fOktanberi yaver: 
Gaz mu~luğunu açıa çıkan sôde havadır. 

DEL! ornvı, 

' 
1 
1 
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Devrım Uzer ına dUsUnmaıer Şlklvetler, temennuer 
.., ... - -Nazı P cirusinin gazetesi yazıyor 

Almany1nm «yeni nizam» ma 
göre müstakbel Avrupa 

Milli ahlak 
111 <~> 

Bır şikAyete 
cevap 

P. T. T. Umum mldirluıiü 
alınmııtır: 

r ' "Yeni Avnıpada küçük devletlerin hayall parllman\a• 
rimıi kalmıyacak, yeni Avrupa Almanya ile ltalyanın 

idaresi allına giTecektir.,. 

Ah1Qm iman ftl'Jlltn4a tir 
topuun olayı olduflJlU. ve ab.&. 
kın kaynatınııı inıun toplumları 
bulunduğunu bwıdaD öu1:e aor

,..... ;;ı 

ıl'ro#. H. Nı-Wı.ı. O~ 
muşliik. Ahllk olaylarır.t diUcr.p abll.k bulunmamdan dolayıdır. 
leyen, ve inl!WUD ~~tlcrine , 
&hlik dejuıoi veren rıwı auvvcti Zaten "'vicdan • trwanıu toplum-
"vkdao'' oldu.ıı.u- ... an, dıld~ "'·r va sal nrlJlınm bq ilkeli oJdulun • 'P 1 k dd 1 b• . 6 uu - uç daD imla varlıim4a ••alıJl" dan • o onyanın mu a era 1 ır ikaz kit ''ahllklı adam,. derk~n kYDl daha UstilD lıir d~fudedir, Çunlrtl 
zamanda onun '"VicdanlJ.. ol:luju- msan:n asi manett •~ lnıanl ftr 

h I • d ö K u d t l • 1 rf 1 DU da ~Yltmil olun.&. Abllka a ın 8 g z un n 8 u u.ma lulr 77 keDdi dl"ğerini veren. ber iDllan lıi:Dl dben.~ lro1ln Ye inl&Da ud 
hareketini ona ı;öre ölçen bu i-: cieterinf veren duyca bud11r; ve 

&erlia, 18 (A.A.) - H~t..S bir kilçtık devletini Almrınyaoın duyguaunun incelenmesi ıılıWun insan ilk çaflar~ınberi toıılum I· 
muhabinıniz bildiriyor: ı zorla harbe ıürCklemediğını ~Y- ne olıduftmu daha a(.kc;a orta)'S çinde yqayageltefinden İDllD dl-

J'cSlkiler Beobah~r paetesi lıyen muh3J'rir ·•s;ıJmlc atkı 14• koymq olur. rim'nde Ulld&n aıace vicılın dol· 
•'KU!:U;k miUttlerin halda" baflılt dostlutu olan Bulgariitan, Alman Dıliyol'UI kl lnlamn iki tilrlU muıt11r. Nettklm ilkel tnpJumJann 
-1tında ncırettiği bit b:ıtya.z.ıda 1 milletinin en ufak hir ıiteuuue varlığından b.reyseJ varlllcta olup ineel«mneel bile bana lfiatermlı 
Avrupadald kUçt.lk :n:illttleriL w. manıı kalmadan dofudaJLi harbe biten nıb olayl&nnJ bir.e bilıJiren oluyor. <2> 
yaal duruml:ırı hakkında Bnl nin j 'trf dahili ~bepl•r yUzUrdcn ak. iç duygusuna "bilinç • ıuıır • de- Vicdanm lnlar. vırhlnı.lui D'f'V 
ırorıq •• si!ıniyctini belırtn.eıı..te tif olarak katılamanu~. ~klerle ditimla gibi, toplunı.aal va~ kiinln baylece '°1'1unuıe1 olıtutu· 
, e ve.ziy•t almakt~dır. Bu maka· Polftllyalıl.ann milkaJ.Jvau diler JaJ'llı&ll, ve b1züıt t<>Plıım icir.deld na ortı.Ya lloyuara (1) onun lltli
lcdcki mUta.lealarm hatttet n"'k - k11~ mllletlere bir mlıa1 tHkU but1ln lb41r blnY~ı1e ol•rı 1Dilns.. fi haJıılnltdı IS~tdeaNrı btı tek1Dl 
tasını Ntcmettin Sada.k'ID ''Anan tdt!fteı. ttınlrtl Almanya •e Al- W>etlerimiz de ''ahllklı.. dtd'ti· dtl11ln .. 1er ~rt "1rllmtltl8J'. J. J. 
yanm dUşma.nlan hl!r, DW8talrıl ve manJarla oevrllmiı olau 6 milyon mis hareketleri J.Uo yapt:r:ın ,tta,. Raso ~ dtl,una mc.ınvm cJt,. 
milıt h!kln:i,.vetine ıahip devletle.. l'"k t·l-: ·-t k., n,.nlart icabı yOzJer· zen'eylei duyzu a "vicdRn'· dır. ıtlncelerl 'fiedanıa ne otdu4anu 
re Hni nlzemda yer olm&dılım ce y.-1dan'*1 Ahna"yen111 bir patt- 1011.n diriııtıni Nrt)'de •e tQplum· •tddaaut ~. ~nktı R'110 
iddia ediyorlar. Bu idılıa dtttru ~UJ sayrbnaktadlr. Kaldı kJ. ttnı.. da ytlrllten ''bilin.o'' "' <'l!UD ,.. 'lfedaar tmRtl• .. Wun"n bu
mudur'" ır.:allni 80rdulu yuı lef- I diki dwımtda ntlfrı!amun bile Jitzniı tekli "üU Ue "civdaıı'. o- !unaa 11'M Nr kunet" olarak ~ 
kil etmekwir: artmakta oldufu ı6r111mektedir. lan bq)Jca bu ld ~ kuvvc~den met latiy'ordu. Frllat mı..11s filo. 

''Bize atılıın bu tafta ka~ü Polonyaya gellnee. kfotıdf kendini bafka bunların DatUnde olank zotu Loclre'un dtllOneeei bu k1>1'a.. 
için hiç bir M'bcp 10&tur •• , diye ~landıran lnl millete bl'll Hr taa filoa.ıofla.nn tuarlı.,ıklan Ya daha uypn dOler. Locke•aa 
mUtale:ı.larma bqtayaıı mubarrlt mabkt"menin h111m11 ~-erine l'etir. • aezgi" Yi (1) .. mutlak hakikat" l intan sihnlnde clenemed:n llnee 
mUetakbe! Avnıpe canüumda Jd1.. mittir. lniflterenln t• f\'Dııle A.,.. aramakta, •e onun peftllden ıı.,._ hiç bir oey ba111Dma11P ~ .. boe 
çak m..'lletlerin bakJarı -.mimi O• l'aplft kun.,ak koyan ba mihet, makta olan bu fi'~otıara bınıka. bfr levha" hainde f6aremck f .. 
tarak mUnzltan edilirken cıkıderı artrlı: Avruranın bir rUknn olmak rak bhı ya.!nm bu lılll ıercek kuY- temel(. bte Ul1 'ficdan b&Jmnda 
olduğu gibi bundan tıaY:e de bd hatlmu ka.vt>etmiıtlr.,. demekte vetı ele alarak bunlardan "V'io- tAmamUe dofrocM'. Ctınıuı g3r4JJ. 
hutilm ifade edıtn l&ztln bllyt1k diı', dan'' 1 lncdtyelim. dtıfft gtbl toplum c'1rimt ıçiı.ıı9e 
devletle'!' taraf1ndaıı 16ylenec.li KuhMTlr mablflinf t&yte bltlr- bulunan lr.nndadlr kt \'le.tın "-
mtıt:ı~ en bua alınma• Ji.. mekt..dlr: insan vartıırr.da ··'1al" ~y mm toplum ne olan m11naaebetil .. 
ıım geldifine lıaret edfftk d1Yor '"Kıtammn bprta.nnı kendile • ile tabiat araamdaJıi mUnuebetle- · rfnden do~. Yekta lltr h•nli 
ki: rtne bu barbia etedlyen kapatm1' rl c6ren "'onlan kentli kanunla.. t01tlunnm dıtmda kahmf, ~--ser 

"Y~ni Avrupef'.a 1dlçl1k ~~ o1dufa A'mrJ)a dtl~nı dev'letltre nna baflayRn z.fhin kuvveti oJuı>. c:~'lkte b8Y1e bir ~ obnamnkla 
lerin hayal' par•lmantıuilmı kili- topralrlannr b'r basamak etlarak insanın. dIJ &lemle olan mtınaa-:- ~ra~ bayi• bir fnıan 91rbfı 
mayat"aktır. K11re "tıurin:lc belİT· mtlheyya tmn.aır dbi tehlilreli bir tellerini dtıaene koyacatı aıbl, havall-mi• olsak omm ruhu a!'llAk 
mefe bz.llıyan yeni h"yat aahala· d0ş11nce ile oynaymnlar Polnnya- tabiat olaylamu da arat~tırRrak miln~betleri b a k ı m ı n d a n 
n yer.i bT nizam iafemeırtedfr ki, nrn mı•'k:\"d .. ratını bfr iJ!:as halin. onlan bftf'.nh oldufu kanttnlanna Lock'eıa" detffli dbi bot bir levba-
bu da eadeee ba hayat sıı?i~hln. de 1:8z 8n0n,,e tutmalldırlar.,. bai!ar, bilim Y3P62'. Bilin:'eran l'e- m 'ffcdan dentlen ~ htnUı dnl 
nm birli.tine dt!}an~an yapılacak H,n~9f ve iler1"2'1St'Sl insan •lirimi. mllJftl'lmı'; tıtplum fdnde Ya"9911 
elan ht'r tUrlO bMucu mildahalc- ,.. nl ~t~ide da!ıa bileıtirecdin· ve bu Yll41m• onda tol'lam 1110. 
ye kari! emniyet ifade edt'D dev. ""il den ''nemen'lfk" dedifı.mlz ilui naseWle!'fndett dnhealr bir tf'"-
Jetle-rln mUnakqıa g6tilmıez le'v'k i' alaıwlllf: ı!lr'mf yaratan ett'.e akli ı.>lmuı o. luınsıt Tartık •erdf1rttın aonrııtı'rr 
vt fduelerlJe mfllnktlndllr. Ktt~Ok Buctln en bG.,vilk hayır KırıJav lıır. Jri ~rdnfnmO. libJ- vicdan 
devlftlerin ikinci dtreef'delıt an. •ı oeakJamıa yardımdır. Fakat birey ile ıop1ttm arasın- dolfnıl:!I olur, 
lqauuıtf.ılan 1'ldftclen Mtln kf.. Canlı CUID klır1 anlaf)'"".m cı. deki mUn.-ebetlerden dolup la- Şimdi bay'e olan vfıeclRm 4=1dm· 
fnatrn atet a1muma 1111 .Avrupa .. ıalıddt qhanelere ma.11),(ı mu.. samn lOP*um•aı ,..JJtim ~ onan lenelr ...... 1'11' tıllıR d~ ~ 
blu me.ade etmek bfhTtJn«c kabilinde tHlfm edink ic:inde ineanm atıJ ahllkf varlı~ d!J~ncel•r'.fen '11f .af ti "11JiW: 
... Awqa lllillet1trl, Amapa 1-To1*qıl A!Detpqa anıı~ı m yaratan. '"'8tan 1'Uh kavtctl l'."f!nr ~SfteY. )'lldlm!nltk •• ~ 
btltldllDnla ml'IM olm:tk e.. de "'ficdan" 4'1'. Toplam dlrlminl · kehef!Ylrt dıl C f) Bt"ftlu ltfrey. 
,. llocldml*taa ........,. 111 ı - KuMlmrlai Nllaacı Meh· yapan c!i1 abllk. hukuk cibi toP. ••' -.artıf ıımria M1lıa • taı>:at • 
kufdirh fe4Ulıt*ta 1:ıahJnmü 

1 1 _ :::--ı:~ ima- hnn1a1 1Mımılar lııse ult lna;n,. ramnc1a1d mit~,.,, ı- - .. 
ıenuıct...._..., ı _.'"uılll. 1Jk cl'zbnini aesttrlr: •o ratnm u_. ~ -91nnn .._ .. , takat 

' 

6-- tnplmla 8"" alla "' m~tllflil- ... .-.r• .--claa rı. '* ıa-
B1ınctaa.,.,. -..arr1r JUmn- ı •- B7BP. SohDa Medı'tlHI. ten~ dl."'11 balonan bu olay. Jnm ·~ ~u •• ~. llHdl· 

ela ıra.;tlk 4met1nln ot&l1l1I 'hfr D - Betlklal. Slnupa .. eami.411, lann topa da her toptvma bulq. lınk. m tı4'bl olavlnr tabllıth•n n. 
rejim taM ~ olan ...,.... , 8 - O'aktdar. Almıedl7e ima- Janadan avrd •a karakterler len ve &l:d ~a eJıle edi'en "1-
aa.Jıa f'lııoncn!llnba tıfaPGRll& .,.. l'f'tllı•ell. olaralr ''Jdlldh" ı 1111,.dana tetf- m Jamwaa olup 1mnlıarrn 'hfr 1 .-.. 
malftrını Jlmcli mcntaa~ em - T - Kuanpata. bk mek~p ya. rlr. Ktllt11ı1ln bl"ettift bu hnnn- va relttt~nd .. n tabfn•a ?'i•llr ••n!-
Nttilial heftrtlMkte ,,. ldlclk ~ mnda Kmlq .. hanetl 111rrn en bqtnds ••a11ın·• trelir. Ah- te1'1r ~'"rf" ,_,~~na eelfr 
Jetlerin Alman,. • ftabtaaın illan ba)ı1e 8bGr topJ1111111aı kanım. Ha""*f ban&rdan ı.-. hıttll· 

Mt!tli: bu hareke.l bidı:r, DU rıag. Guetenl:rtn H.9 942 tarihli 
me güv.oldir, dedilimiz vıııkit Vtr- hasının (Şehir " tehlrllnln 
diğimiz hUkUmler bun'~rdır. İşte lerl) ıiltununda tatJ .. r ed•o 
bu "ortak tuarlan., inceleyince ı aahibi 1 iki U" ....._, __ .._1.ı- , h" bi 1 • 1 •partımH n n f ye 
u~a.u -"·&t!& ıç r 1 .Cilt 0 hkh yan llıerine. )'&phnlan 
mayıp. toıphm.ı.11 ldnde doğın b.r bt Te tahkikat netlcealnde: 
:akım mUnaaebetltr, tophuual o. 
la.Vlar olduiu röztikUr. lleeell: 
"Hımzlık'' ta.bil dtfil, ıosyaJ bir 
olaydır. Herhangi bU teYI ln•a nın 
elini uzaıq> almalı, bir tabaat tı
rDnttnO, ta.1:.iatm orıasmda yetit
miıs yabani bir afaçtan yrmıı ko
narmuı gib.'dir. Fakat ııthtbi ffe
difimis ve o ,eyle onu ec&inen kını. 
knln hakkını ~Ytff'k o lrlnıae
Dln haberi ve r-.u olmaJnnzm o 
tcYt alması ise hınrztrktrr. İ§tc bu 
Dı! tDrltı .. alma" dlln i.kinı-iııin~ 
bu defeıi ve~n toplumd~ır Bunun 
a!:JAka avkm "'katn" b'r haTeket 
<1d11funa veril!'n htıkO:rn ise arıac;til 
gör111Uyor kf bir "deler hükmü''. 
dür' ve kayna~ .. blre~·aet kav
rrun" def;T. ••ornJr tuar0 f'lur 
t0ythadaltl ''lkamwal vicdan,, d'1! 
~. 

Demelı ''deff'I' ht1kfun!eri1
• ilk 

&nce Jr:mnı.aJ vi<d•ndıki ortık ta
••ıiardan bil$r. ve f'nd1n l'f'DrR 
"bireysel vicdM'' lara S'*1'. Bun
dan dolayı vicda.nmı121n vertl"rfi 
htıkUmler ki abJA.k mttnaıeb~tlm 
Ozerine Ve '1:vilitr Y9!1111\.lr 0

' •·ırl'ltil
litıkten bcr.nma'k'' tanır.da kendi· 
nl g8aterfr "8rf\'t1vor ki tnmımf. 
Je top!umaaJdıl'. Şu hnJ-te ne'i" 
bir ~ •'iyi'' ol·h~unı b
rl1' verine~ onu yarım11lı: hfr ··a 
dev" olur. •e nrfiı lrendinf bu 
Mevt ft1f"ftlekle '~1\kOmUl" gXrttr. 
Ba ılb! d~nee •e dn~·ın:lıtnn bi
ll!lfte9! °b!%de ~cdıtn" d'!nflıen fc; 
damıaunu )':ml~. Bthlin dnyıru 
ve ~~ ltıt birer .. ortftt 
tasar'' 1ar o'"ufu. oQnkn !:ep!'inin 
tablatten c!Pit1, toı>tumd:ın fnlftT". 
Defainr l!'f'Jdfff v8rill0r. Zaten ta· 
bfatt• ~. deier kaz11nnC9) o 
lay'lv Yoktn k! ontnrı!an Mr ta
lrnn tasarlar n.-flinde dohıuıs o!. 
ıun. rn.,,,.,..,. ! ,,,,., ,,~, 

zuı.babı •ı>•rtımanıa ya)'& 
mı bozulmak suretiyle telJn'lf 
li dikiJmediJf, apartı111aa ya 
ken &nllndekf "" hldınm 
d• bulunan Oamını,. ,.. Y 
telsiz lstasyonlann• ırt kablo 
kOnk~rinden 10 • 12 ad 
topraftn çökmesi ,odnden t 
sinden ula sola tQlrô 
yerlerinden •JTJldı'klan " 
ne su Tt çamur do1dala b 
hnınca, 1duemlı uıuı mem 
tarafından apartıman sahlltt 
narak lnŞıtat tebebtyle 
kablo mecrasının lılth etti 
söylenmlı blnı uhlbl &ı 
temeli Te kanalizasyonu ttmll 
lince hblo mecr111mn 
kilnkltrin santbnlacaln11 
il, bu iş Y•ı>ıhrten mennı~ 
Zlll ha11r balanm .. tnı teınf9 
tşe b•,tanmndaa ene! 
verilecek telefon nmnuılan 
dıltf, raht bun• ratmen. 
sahibi tarafından meıımn1at"lııııwı 

mıU\m•t verllmekıdrtn b1lab9 
pafıldıJı, bu şekilde blftttl 
mfş olması sebebi IOnthlDCll 
kablo mecnstnın lstenndtll 
ıfe yapdd•ğynın btfvatle bU4 
~ ve bu teminat ıı.ertu 
olan bu emrf nlı::lln bbal 
halhukl 19.lt 942 dnftntle ayni 
!olar da wkuı ıeten •na 
betiyle lider •ı>ırttmını ah 
matlup Teçhf1e fslAh eftfrd 
katlyetle sl5yledlll lı::ftntlerf• 
bozuk h.t Te şeklllenyle bı 

olmalarıncfan kOnkl"' tetae 
fazla çamQI' Te su dn111'a1r 
('nriu•nımn''" ı&rftiı!ftltl " 
vet Emniyet amfrtlıtnden d 
fllT"n bir polis mem""' hn 
ah11Ja te!!blt edlJmft oJdulta 
surelle yapdan tllı:lvcıtfn bak 
tamamen uzak olda~u aalıtı 

kutla ı,ir nlklh tlnal Blnaew•Je7fı bu ,.sı 

°'*'..;,... 1stde ....._rmilı" matbuat kanunun 41 •neı 
Orıeneral Mnctıfa Mnlftıtnna ktl-!ı lfel'ellne. •ulnlll• 8'9t 

~u danetndl1meslnt11nmhıl'llll• ..... ,.. o..... llallıtb ile Dr. tıffflf'fnt. 
Alltay lhrahhla ARJ1nerla olta ~,.. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!B•••• 
met11 bakuk(Uma Fethi Aalaaert" 
nUslb t&nal din aut 1 .. Bel'Ollo 
nlenme me111artutu'lda iti tanrı, 
alsraba " ahbaplan huurlJlı ter• 
141flmiftb'. 

T8renıfe Valf " P.eledln Relııl 
Dr. Uatn Kırdar, Orıenerll Fab· 
rettin Altıy. Orımeernl Salih Omur
.. lr. Orıenera1 Cemil Cahid Toyde-

aeraJ SaH• CPad. General 
Yıı•n•ıhe, AmlnJ RllaL 
SılO. Arhcla. Ol'dmwnlmD 
ynlı::..ıc rltbell erlstu " 
ba11 meb'u•lar, profo<llr M. 
nll muavlalmb Ahmet K 
Nla bymakun Gofar " 
zevat dnetliler me,..ıada 
y0rda . 

ım •e tdarell altma sb'wo• ola• lana bllm'\da ıt-.ı. a1ıllkın bft.. mn fır\n1tala o"'9 n:tmıaebetlel'ln· 
)'tnl A.vrapat1a ..... bdılr .... v A 1 ' r A tftn 8ttkl Jnırumlnn dll!cnllyece1r den dnten ••orttJr "'"""'""" ""' . 111lr, Kor.ıeneral E:trem, 'Kol'8enıru1 Genclt'rlmlıl Ti .. ,. 
duluntlan dalla ..,._. .,. p. A B O N I "'111reter • P'f'flllliD" ve kl1fftl'ırm dır Jd btm1t!'"n hflt'99ftfllfnlfen Rll•t Mat•ncı. ı~tanbul Komu'• lfnıflf hanretle tel»rlJr ecftr, 
S!t bir ....td"• Wml•eaJdann ıh1lt 11 .... w8N obnarntla. .. Wer """""lefl" CIKll!intlı 't-ıttı- 'Genenl Asım Tln!lstepe. llerte1 e.111ere aS1111 " me'ut 
t'-1 lllnnektMllr. A~ Me 0 L U N il 1 •• ht-,,,.,, ,..., mııın"9 """""''"'" ~" ~-'t ltn'-4'-t- "'·'~'"• .. ,. l"""" ~""'"."" r. .. - .... , tı. ~ .... ft,. .. r . "hı. .... ················--·····-······················---··················· 

EDEBi 
ROMAN 

W.-=. ,...._.,, 11111, laaftf plma 

- Tecrllbell, slrmtlt pçinalt •• 
!htlrarl•m••nı kalbimde blT on tekis 
J&f stmetbün dolmakta olclatuau ula
mak .. te PÇ delil; elemek qdumıal 

Decli. Umtrua ,.... bmuttanar 
aiW olcla .. ıipraamm ldllllnil ıbürli blT 
tekilcle lilldiı 

- He,llat. hltiba i........ ,.., 
m• 1N 1ma atık olmak prmal1time ar 
PD delildir 1 

- Yaai! 
- Yani enelce bl,lelerine qtk ol-

memaia karar ........ Wmm10ram: 
kndi kendime kartı 18dm8 tutmak il· 
zımdır. lmrabım da handaa ileri ı•lifor. 

- Affedeninfs, anlamachm. 
- Aldatılacak aolcta .. ld ... 19111 

im iyi bir aileden na .. lha in lmchr; 
mnld, t&Jınit, belki de eenet ahiltl bir 
adamla " ,ascle clokaea .....un biri 
ile parlak Mr ~ J&1181&1a ... _.. 
tir. 

- NIPa ""'9 .a,1Gyo11anus? Sis 
de uU Wr alW• ft oldallça iyi irat ıa• 
hiW Wr .....W.: laiwnit& tahıili , •• 
PIJOIWSI parlak Wr iatikbaliais •ar; 
..W wıe ılaelllnia; nlenmek teklifinde 
W.11m12a11 nddedllecellnln mi sanne" •..•. , 

il • 
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- Ah, ••allı doetum, ılu YJle 

•1tap ettiiim İIİD laiiı tWerim, fakat 
hakikat budur, heni affecliDisı 1M1'el.,i 
bir kaç defa bntık bir hale ıetlrdlab: 
pliıalı konuplım; bfrinciai: Benim MY9 
sili 811zak'llDID cle,liii slhi ka...._ a• 
laUaraani hiliama wd bir çarpddılı _. 
tieeai olarak -~ .wderia,..... 
1'uturlanm .......,, badalalarm •a ,.ı-
aa •esi1etlerin;... BbbD pplaa di1e a• 
dmus ~. aile lmlarmmm biM 
emanet ediı..meai atlettir. bdDCiıh Ai• 
ı..m araülı senem ben olme•elda w 
raber bu im, mncat tartlara ılre ancak 
•Ti~ !çin teYilebiHr; benim .. nlen
mel• ula ni,_. w bt'i~le ldclla ede 
bilirim ki kabiliyetim 7oktml 

Alft, dddi .U, tab mı olduiu pek 
helll olma1an lna taflan bellpt 1rart11DI" 
da plümaememekten kendİIİDİ alama• 
du 

- SeYimH bir tekilcle milltal&ialar 
yapl)'onuaus, ıizi clinlemek cldcln ~ 
ma sidiyor. 

Kimüran, ~asama llttUadeki tabak
lan bir tunanç pkerlemeti alarak alaına 
•th: 

- 8uJUl'l'laz au11ma? •. 8-lar pek 
nrfiıtir; hen dütilp kallıt,tlım huularU 
nldutu .Pbl ıellp ılttl~fm, dn.111 etti
lim 7erlerde de atmoıfer aral'llD ı ba pa-

\lamiıl MlhUla lla tebeple MvlJonun, 
~!tir ual.a tarihi Yar. Napolyon 
Rup teferiu ıülerken Pariı ahçdık ve 
patacdık emtittilü talebeatnden birkaç 
Franaıs pncl de ılialllll olarak onun ot' 
chuana sinaiı bulunuyorlardı, muharebe 
bitince • .. ,......_ r,....,. dan..
diler; ildti BeDsaa tehirlerinde, biriıi 
ı...:ı;ı:.r•._ w lolranta astılar; 
l"8 ..... Vallrl T•aal•attan 
.......... .\mqta ........ telmd •akis•• ..- Dk..._ ... , o ıltlw ı.. 
ı.n,.....,.L.. 

- V&IM mi •tHal&T. Dmae, Wsa• ,_, ._ ... ı..ı .......,...... .. Tanr 
...aaa .... ra l1taallaltla acılan ... eıcl 
d•ti,aı ... IYet, net.. LiHtle eclebipt h• 
CUD11111 ltiae olaJJUP kelS.. lrellme aalate 
\ılı•,..... Yarma Rec••• Ebem 
........ AT& .. Sntluı. •. Roma.anı 
kahramam, lfhiu leJ, alalraqalık ol• 
tun dire 1lu Vallri'aia cltlkklnma ıelip a. ....,.. .... 

- la BU.. •1i tanmlJOnlftl, her 
halele l»iacla ~Dd neallcl• olacak; o 
Ekrem Beyin ele kim olduiuna bilmiyoo 
rum; 1'kia clUlrkbm baailnkü tabibi Kot
ta ulabJor, Wrbç nealin ••klan dalma 
'*-:ra ..... 7'Jlp ......... . 

Allf, halmk tale1'etl olmüla hera\er 
edebi UYlcl olpa, edeb;1at lrG1tUrU ıen1t 

bir dellkanb idi: arkad•tmm ... Wr 
ı.hıilinia bile mutlaka llretmi• ... .,.... 
lbımıelen edeblJat llhretlenal w 
JJa Sevduı muharririni Mlmemeaia• .. 
Nl e\mektea kendiılai alamadı: lnalauall" 
beraber Kimürupn kon-.mauacla, 
niıinde, halind• ta'll'lllda hota ~
canlılık nrclı; sempatiıi ........ ft 
1a1111 bir clakikalaJc dk6twı•aa lttifatle 
d9Nk: 

- Şu-bimn paaıiyon .... ı..ı 
imada l»ana wereceliais bir b.ber nr 
acallaT •• 

on~ 

- Ah, eY.t, az 1ralım onu mn111nı..:: 
rlulcı madamla konuftum. ldncılardaa 
rlnla nıtınlerde memlek~ 
IJeldeaiJordu. ot!a11 &o.alma\ tı....ıııHllll 
unneclerlm h'lftafa bise lqmnaaallJ 
m&mkiln olacak. 

- Tetekk'tr ••erim. ıi• wkmat ... 
- Ne demttk?. Ads 4estum. laS. 

met olur mu? Sizin temls ve iaf ---~ 
ranız arkumıla cidden ent.r.~._'ft hir 
bulundupnu f$J'k e\medim mi 
JOnUDUZ? .. Omıct ederim ki ~ u 
•&1hlım ıiai 11kml)'aca1dlr. 

co--,,., 



.... ___ ............ """"'"' 1111 1111111 ............................... , 

FiKIR VE SOSYETE : 
: ----·· ····· ........................................................................ : 

1 GilfiiiW"1E11~1 
er zaman milletle beraber 

millet her zaman yanında buldu. Neş'e aradığı za· 
. n onun gözlerinin içine baktı, lacia kar$ısrl'!da onu 

filtı gibi yanıbo§ında bu!Ju. Harbde ve sullıde da: 
ima onun bayrcr.frı altındayız 

Yazan · S adrf ~RTEM 
(lümburreiı;imiz dlln ak~ım ,\okarudaıı o bınn. 

ı~cı hareket b113 ıırrou,ı:ırdır. BugUn oğlc31n Çonııım 
vannı~l:ırdır. Hcndil rl bizzat relııkcı nırntaknsında. 

dırlar :Buı;Un muhit' g<irırıd• \c tedbirler üzeriıut · 
flL.) ıl3h olnı. k hıısusuııd:ı. \Dl.ile b şınrla bulunu,>· orta ı 

"Dahıl .)C Vck !.ı Rencb Pckcr•uı beynnntmdaıı .. 

~11 ne nımaıı yanımızılıı ı ııuda en blıylik ınil•yasta t:oJlla)nn' 
Sôrmedik? '.l'ür1• ı.nllu nı:oır- in nnm :inlısıyetlnin tebcllüre has· 
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' ,. ·ıı t • d .. dl'"" o güne!'İ altında lıa'>retle ya C: mı e '." yanın .a gor "'· nun 

klibler ondR "'·nlın'' ı-ıık\ımı nııllote hızmet, mıllet ~ahnd:t '.:ti· 
h~mak Jıe~·ccnm lıütlin htlldal 
hnrbj boyunc.a her ~aniye yeni, ~e
ni ()elillcrlc sahit olan bır hnki • 
lmtti. f o;imleri sayılnbllen hıı.rp 
mc3 danlan oııır dnjmn milletle be
ı·aber ~·nnyann, kalh kalbe hi1.met 
yn]uncln ~hrflü. 

ı. 

' l'Urk haUanı or:tda bulmus, 
hlJk tocuklnl'J ona knlblerini 

r O znnınıdiı genı.· :ı.n 

\'eme~ arkada~Jcın, \'c onun 
çahcıan n kerlerin \'emen 
a.,;-sımla en ı:;i1zcli ,.c en 

ola,,, \'c Jıala Jmllılcrcle ya~a· 
Qlla ait olnn1ım1ır. 
~de bizimle beraberdi. 

nlarda muh:ıcerct gıinleri 
&tyortlu. ''iyanadan 1 uııaya, 
•n suıı.arno;o ·n •foi;rıı bir 

lı..ıin'Je ge-ri çekilen l ıirl• o· 
' geriledik!;e 'atnn 1 fukla. 
11."t hüzün bir teü'", hir nsn. 
CÖ7,e çarpıyordu. l\"ercifo ise 

ı.. ilafileleri yollara düıülcock, 
.""titr geri döneee1>, 1 nfile~r 

'tkuna doğru yol ııl:ıcnktı. 
""1an yine bir nrkndn" mu. 
'°t bir a!!keı' to!'lulolm i~inde 
~!t, bir te!elli knynağı ldı'. 
. .'"illi sıfattan gelen, bir ma· 

ahnm~ otorite <lcğildi. Bu 
~J\san ~alı iyetlnin ·nrnttığl 

hl. Bu ruh hir milleti etnı• 

' "amda ya ı a
reıml maçlar 

~ul J<"utbol ajanbf;tııdnn: 
~ a: 94.2 baryam1D 1 inci gtınll 
e 'tiıı. ıtadı: 
~ 9 Doğu - Rami hnkem: 
Öt • Zeki, Sabahattin Saat 
G:ııata - TopK:ı.pt hakem 

1 • Zeki Uıtfl. . .. . 
t 2. 942 hayranım 2 inrı gunu 
A~trb:ılı~e stadı: 
.-....t 14 Fcnerbah~c - Davutr 
\bakenı H. G21ip, Mu tafn, 

~ti stadı: 
t 13 1stan~por - BeY· 

~ llaıtem ReQat 'Müe3ye• H·:za. 
~l.ı'b. 5tacb : 
~ 14' SUleymaniye -- Be~ oğ
l enı. A. Adem, Ha~ ti , Hnlit. 
~ ~. 942 Ba1ramın 3 1in i gıhüi 
~trbuht"<e tadı: 

t 13 Kıası:mpn~a • Vefn ha
~a.tık. 5.ıdık, Semih. 
' r stadr: 
'at 9 Doğu - Be}~ğtu hakem 
et, Zeki, Hayri. S. l 0,30 A. Hi

......_ 1s~1tlal hakem Sait. Zeki, 
b ttin, s. ı2.so Hilal -- :r:a
e lltenı Sabahattin. Faru , Lut. 

0 14.ao EyUp - Hafç ltokem 
.taı-. F'a:rWt, Lfı1ii. 

~ ~ <ı42 Bayrmnrn 4 üncü (,,'i.ırıü 
~tlıtrhahçe tlldı: 

41t 13 Fener~ - Sl!ley
ı\·.. Hnkem Ş:ızi. Selfırrıi Ha-

~et stadı: 
:\at 13 G. Snra~· - I> vu·rıa~a 
İ\~ Sami, Nc;,et F~ıl, c::. 15 
~ - Tnksim hakem Mu

tr 'Mür.ir, Bftlcnt 
• --0-

'~e basketbol takımının 
maç lan 

~arada Ankara - .1st.anbul 
~c bolgelcri aras·nc1n ter

~ ~len basketbol tumuv:ısın • 
~nrnette olan Edırne takımı 

•''a.t 16 da Alemdar salonun-
~Jinıüin kuvvetli takımlann 
~ tanbul li.se-s.i ile yaptı~ı mil. 
'YI 3 l e kat'Sl 14 savı iie ka-

l>t • 
' t&II§mr§ ve 61gun takımlara 
~bir oyun gôstt'ren Edirnc-

1ebrfk ederiz. 
---o--

~ecidiye köyündeki 

J tiklfıl harbhıde o IJizinıle bc
rnberdı. İstil,lal hıı.rbi nihayet bn. 
tunca lı.ılı!: tunına g'irıli. •'aknt mil
let Jıizmcti, millet "'afı nılıayet bul· 
rnamı~tı l'eni aflnr, ~·eJ•i lıi2mct
ler h~)nnıı.;tı. nu hizmetlerin hep 
"İnde onu bi'rind saftıı p,iirdük. 
Millet ııe zaman bir ne,.eli ~iinlı 
görmek ist'!di ise ona. baktı. llangi 
gıiu ıztırnp içinde j e cınır kendi 
o:afında, kc:n<li Jm lbinlıı iıstiın<lc 
buldu. 

ilJet nec;c inde ona, ıztırabın . 
dn on:ı koc;ıı:or. lfnrıl kin ona, 
stıllı Jdn onıı ıliiniil or. Onun emri· 
nl b!kliyor. 

Anadoluda sel olur en büydk ız
tmııı onundur. Antıdoluda yay]i. 
da knrn~• o)nr rzhrap herke ten on. 
r<' onuıı gtizJcrinde, yli1iin<lr yer 
tutar. 

Sel olduğu 7.runan yanunndn o, 
knrnJ• oldujttı zaman yanıınu;~fa o 
,·nrdır. Bir vntan tc r.llisini anc•r.k 
onda bolar. 

Facia olıır tesellimiz odur. Yu 
"" l"irlrr, kö,_·Jer ) erinden oynar, 
şehirler kAybolur. Ono onulmaz 
raramm s:ırnn lıir Sefknt halinde 
rıınnnrr.da lınluroz. 

Onun i!aimn miliet snfmda ge
~cn hayatr ynlmz bir ka.lbin Jıa41-
~a i etindC'n ibaret <lcJ.b1dlr. ~lil-
1 tc yn'-l:ı"!lsı m:lletin hııyntı::f]a 
'~ni bir fcy•in doj;;'1Tlaı,ma, yni 
1 ır !mv\ etin :fH•lnrrnnsınn coc!ıer 
fl}mu<ı111r. 

O her 7antan mhletle beraber. 
ıtir lillct her zaman onun emrin
ıi<>dir. Oıııın lJayrab., altmılıı ister 
• lhı n, İ"ter harbin olsnn motla.b 

" "'"' 1.aznnnra!ctll'. 

Hucrcnln üc kapm vardı. Biri 
korıdorn, öteki el ve yüz yıkamak 
~eri de bulunan halftya açılıyordn. 
'Cı,;undi knpı he hos hücreye acı'· 
maktaydı. Bıı hücrenin ortuıoda 

r!oşrmede açılıp kapanan hir dl'Jik 
Ynrdı. n y Bennet idanı hü~l
nin l anında yatıp katkt1ğ1m hilmi
'Ordn. Bilse bile 1rt1k öliimde'l 
kor1.'ltıu~ ordıı I 

fçtiği ilacın le~rinden henüz fa• 
mami'\'le Jmrtulm:ıd ın te\"kif edile
ri.>k f!5ficvnp olıınrntı$- bir cinayetl.r. 
:ııııçlandırılmışt.1. Ne drlufJunun far· 
1cında orğildl, hiç hir şeY hatırlnmı
Yordu Hııfır.nsınd:ı laılan şey J.ev 
Rr:ırll'yP hir :ırnlık çnk kı7.dığı, fl" 

nıı öldümır.k istedi~i. sonnı onunla 
hPr:ıh"r kırrl:ı lıir yere olnrrluj!!.1 
idi. 

Bradi'nin öldürulmüş olduğu Tc 
cinnvcı illeti olan tabancanın dn iki 
kurşunu eksik olaro'k r.lindc hu1nn· 
dıı!hınıı söyledikleri znmnn ~ştrdı. 

Uir tnbnncası olduğunn h:ıtırJı:rnmı· 
yordu. Fnkat mademki elinde hu,.. 
rnıı~lardt, demek vnrdı ! 

Me~·hıınede. sonra kırda Ti.;'ki iç· 
mişJerdi. s:ırhoştn. Anl:ı~ıl:ın T.eT 
Brndi Loln'ya dair sene ff'na für 
söz söylrmi , o da kır.anık nt~ e
dip onu ôldünnfü:tü. 

Simdi l.ola'dan nvrıJdıf{ına tee~
sOf elmiyordu. l.oJo ve T..ev Rrndi 
onun ıçın ma:zivc lrnrJ1!llışJardı. 
C'nıın için mülıim olan nokta Erk 
ilr b:ıbasımn bnşma gelen h~dism 
ö~rcnmemek-riydl. Her ne ı>nltasma 
olıırs:ı olsnn onlann !lf'f'efini lml"' 
tarm:ıt- ozminde,·di. Unuttılmnsmt 
temin t'drcrk ol:ın mnlılikemrnin ~ 
namı J)tl !l;'PhC'f!l" ~ıb1r.<ı17.Tıktn llct· 
lf'mistr. 

iktisat Fakültesinde tasarrut Qünü 

Kazım Ozalp ve profesör-
lerin konferansları 

1bivenıitede ve Ytlksek Ticaret heleri etrafında birer söylev ver
ve lktrsat mektebinde tasarruf mişl~rdir. 
"iınil dün yapılmıştır. Yüksek İktısat ve ticaret oku -

OnivCl"l!it..ede top l a n t I y a lunda da toplantı okulun direk~O.. 
saat 16 da başlanmrşur. Rektör rü Nihat Sayan tarafından 3.{;ıl • 
~-.r.H Bilsel toplantıyı aı;:uı~ \e mış ve bugünün c-!henun!yetinj iz.ah 
tal!8.1T11f fikri ctra:ın·1a bir kaç söz eden önemli !bir flöylev vcrmiştır. 
söyledikten ı;onra sözü Balıkesir Bundan l!IODra profesör Refi,i Ştik. 
saylavı Kaum Öz.:ılpa bırakmt§tır. ıU para l!iyaseri. Osman Fıkret 
Kiızım Özalp, bugünün tasarruf ve .mubas .... bede ta~f mevzuu c~ra
ekonomisini, tasarruf ~miyetiniıı hndn birer söylev vcımiştir. Bu 
faaliyetlerini izah ctmiııtir. Bun - si5yle'\'leri talebelerin sözkri ta -
dan sonra. profesör Şükril Baban ı kip etmiş ve toplantıya soı, \erı!
tasarruf, Refıi Şl!krii para l!IİYa- miştir. 
!'eti iln<'ent Ali Öz (isthisnl) cep. 

-----._.~o·~--._.---

Şeker tevziatından kimler 
istifade etmiyecek 

t.,tanbul \'İliJetin<Jen 1eblı'ğ c
dilır.l-,tir: 

16, 12. 1942 tuihli tebli~e ek· 
tir 

Hilkümetçc f'lmıek ve ckmekbk 
hububat v~sai'r' ~şya madcklerin 
dağmlması hakkındaki talimatna. 
menin ikinci maddesitee (Hllllusi 
kanunıanr.a g5rc aynen veya na.k. 
den nefer tnyını 2an•mr aJ:ınlarJa 
iaşeleri devlet!:e te.'.?lin eöiJen,. 
ler) in bu tcvz:intının da t..11 cl!.ae-

üniversitedeki 
fakir ve çahşkan 

talebeler 
1942 - 1943 yılında üniver&

tenin yoksul ve çalışkan talebe • 
Sine cümruriyet merkez truıluw lt) 
TUr%iyc lş bankam 15, zimat ban. 
kamı>, Osı:nanlı bankası 2, Somer 
tank ı. Eti bank 8, Sellınik ban~ 
kası 1, şeker fn.br:J:alan 2, Anado
lu anonim Tilrlt sigo.rıa slrlt.eti 3, 
Zekli Apa)dın 4, 'EvJiyaa.de N u
rettin 1, Hayri İpar 1. Iıabut Uz
man ı bunJ vermek suretile }'ar. 
chmda bulunmu ... lardır. 

Kendilerine bniversitc namına 
teŞcıldttir edilmektedir. 

MemUTlar ağrr iıçi kartı 
alamıyacak 

Memurlara iş vaziyetlerine g~ 
re Yerilen ağır i.sc;i ikamelerinin 
miktarı telkı~ edilmekttclir. Ha~ 
len a~ ~ karntsi alan 2000 den 
faıla memur olduğu görillmilştilr. 
~..ele~k aydan itibaren memurlan 
ağır i.,."'Çi karndi Yerilmiyeodr.:tir, 

lar dairesinde yapılana& talimat
namenin şeker tevziatına ait oleı.n 
16 • 20 inci maddelerim değişti
ren e-k talimatname hük.ümleıi ik.. 
tiı:asında.n bulunmuı: olduğundan 
bu m.e.dde şumulıine girenl~r:in e
ker tevziatından istifade edcmiye
cckleri ve lıiJA.fında haı~ket ~en
ler hakkında l\filll Korunma kanu. 
nu hükllmkri dalrtsinde takib:-ıt 
yapılacıığt tebliğ olııııur-. 

Almaayaya 15 tale
bemiz gitti 

Maden tetkik ve arama ens.j. 
tH~ll he!abma on beft talebemiz. 
dUn aqam Berline hareket etmiş. 
Jerdir. Truebe heyetine Zonguldak 
maden mektebi müdürü Nac1 Hc;
er re~lik etmektedir. Talcbele-'r
den Akif Dicle, Pa:ıise Cönlılden, 
Hurrem Altay, Ertuğrul Atil\, Ok
tay F..'!C'!Denli, Ek~em Vaııeı, SeJ. 
ç·Jk Dekak, Loöen ~luine, Sala R 

:.;.ttin Cııknn. Nı\ıım Ot?ilgin 
Osnl!\n Şıı.nlıcr, Snit Şahinkaya, 
Kemsl Dile'klian Sllh'eyl Koray. 
Şerafettin Aka, Mazlunı t::irand 
'Br .. ~ bıırga gidereklerdir. 

Memurlara ıeker tevziab 
Memuria.nı eeker dağıtılmasına 

dfnde nitil:are nbaşlannu~tD'. Me 
:a:urlar kooperatifi aeker verecek 
bayilerin adlannı il!n etmiştir. Bıı 
miktar az e~idiğindcn yeni hyı -
likler de ihdas eclUecektir. 
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Altm fiyab 
Ahm fiyatlan dn~e devam 

etmektedir Dün bir Rf'§adiye altı.· 
nmın fiyatı 28 Jirn. k01c;e .~~ı:•·" 
~ gram fi.vatı ise 380 kuruştu. 

_______ JN~ Kil 
Nakleden: M. KARDEŞ 
Te hfiviyeti tesbif edilmeden sahte 
h6viyetiyle idam edilme,,fnf hımeı:ı
ni ediyordtL Omm f~fo. felil.ket &'· 
mck d~l, teşhf!t edilmekteydi. 

Bir g{ln baı>i~hane müdürli hfic• 
re ine gelerek fena haberi tebJifi 
eti: 

- Cim Karter, metin ohımı .. ı 
Mi\ddehımnmtlikten :tıa.'l>er "Terildi. 
ıdn.m kanınnın affı tein ,-apıbıı 
t~ebbfrs reddedildi. l\anr ~~am· 
füı sahaht s:ınt sef\f,.de infı.ı f"dill!'" 
t'elt. 

Rey BenMıt ~ı önüne ~ 
cevap Terdi: 

_... Peki efenfiim. 

-xxxrr-

f'.r:m JJeritwıt "'& n.nM( on il.. 'h!ı• 

füır mıU..-di~ o'aa:f:ın. iki r.lin(tr. 
bil'<!l' lMıclte lmfu ile ç1'1r:b. 

- Bir <fakih '6aM 1Nf !ti5y1"nf' 
ift şaşırmayayım F.Jlf. iiei'fi. Yob:ı 
birbirine bn~brınmı 
~a~ elinrleld lmtırru ~o~~""' 

r!l"\"Rm effj: 
- Bunfl:ı 093"9lını ~i'isf~ J)'r 

film Tnr, ~ muvııff'nlc hYr nTm o•· 
i'Tu~ıın:ı eminim. l:le!<eticMı ha,.:ı Ö'I 

ı;l"k ıriiz:eldi. 

Km ııornn: 
- nıo'ki ne<!tT' Jin'6n' 
Cnn Bennnn J:erli 'k:ım: 
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Fihni aklayacatun, ileride hol 
param olursa bany0 ettiririm. 

İki ctlket yazdı, ulattı, faka-t kw 
talara Y•J>tşfll'aca~ znman tcTedrl ı• 
ederek lı:ııtnı ça~1rdı: 

- Elk, boı.tlk olan fihn hanı::ı 
ltuludaydıT 

- Sol ellniT..de getiroiğinh: bı· 
M. .. 

- Tamam. ~ et~ i'h·Jc t>iliynr
'ifmn anıa fereddOt ettim. 

F.Ulretlm n.pıftırdıktan sonı11 
gene icf ne tiir ~pbe ttü~fi. Kntu• 
lan muan• üstüne koyduğu zn· 
men •e tarafta Jnılım~11'! Ae·ı· 
,,_ 1ılr YA"nf~lıJL= mı ~·apım1şlı? 

Nihayel aldanmath'1na kanıı:ıt 
~etfrdi, mm JrntnStJmı Jttl)tet yn· 
parak götürüp J)Mf:ı.haneyc Teidi. 

Dik Gordon tiu Mrt'dn ıtcldi. 

gene lm:a sordu: 
- RC,.-den ha't;er "ar mı1 
- Hayır. 

- Ral:ianız ne C!iy0t'1 

- :Rey'den Nhsebniyor. Onö:ı , 
~ zamandır haber alamadığım 
noktnsı iir..erhıe (le aıtdt:ıfi ~<"!; 

&itmedim. 
İki genç tiahçc1ie ii'filcr. Dik b r 

aralık: 

- El~. aeöi. SİF. va1tin; ftıfan 
ffm!elcrdeD mf~tnid 

C'ıene J.."12! ha~Ue onQD yüzüne 
tiebrnk ~ Tttdi: 

- Evet. 
- Ne 'VttZiyette <Jltn'SQ olsıan mu'? 
- Tabu_. <;un:ıru tutamıncaıtmı 

bir T&idde btılunmam. Niçin 90rdu-

-s-

Kuroan oayramı 
H l.'IEX hemen butıın. llür.~a

nın lwrlmnç bir fclfıkct 

ie,:inıle ;) 11\'ftrlamlı~'l g •inlerde, IJiı, 
J\urban bnyranıına ciıi~orıız. 

Ha5kal:ırının ~'l·nn ;ığm inr.ım, 
hn~Tak, nıııt, sehirlel" kurban et· 
tiği lllr ı.·af,rtln~ız. Daha diln, ''Tu 
lon" ela biıtün bir doıııınmanm n
lev f~kiyelerile birer ~ nnnrdıı;; 
ı.:ibi t11tu::t11ğ11nu ,.e u ile lnzgın 
dem.irin birlcsnıc«i nelen )'ıik'ielcn 
lıuğulrı.nnı ve cızlayı .. lnrmı anlatan 
yn1ı!ar okumu tul>. 

Mtsır kıyıları nt~s içinde. Hns. 
tanbnsa Akdeniz, ate. içinde. Tu. 
no<ı, Cezayir, ıra!I, Pa .. ffik. J:ir· 
mı1nya, lılitüıı \\ rııım, Urnllara 
knflnr koca A-,ya ate5 irlııcle. ~ 'or 
,.,..4-' buzlarını deniz ~"Bnt;ml:ın müt
hi" avnıı)ara düıulllrdü. Man5 kıı. 
dar ~icilya, Fr:ın a lt ı'tl:ıı İtalya 
da homb:ı <lolnları altında. 

t~tc böyle bir diinyuclıı bu "'nrt· 
fara lınğlı ~ n~-ayı icinclc sade hi1., 
can, ~eref ,.c mal •m~'IPlnnnd:ın u
Zc"\k ya nm:ılrtıı, lıa~nımlanı ~irap 
çlkmnlttn~'17~ 

'rlirk tnrilıinclc, bir esi daha bu 
lıııımny.ın bu muzafferi) etin ırrı 
nc<lir? Baslrninrının lıir tUrlıi al.ıl 
ereli rem edilderi hır dirlik 'c <lıi· 
zenHÇ;in bizce hic hir ırlı tarafı 
yoktur. Türl,iye, eğer harbi, ~ınır
lanna olmıamı-;ı;n, hunu, yıik e'k 
lnr idnrf' -.isac;uınm 'erintine bof'i; 
lnrnz. 

fki zıt kuthıııı miknatlslerj anı
•tndft de\ lct yınc;lnmnm ibresi, hir 
aşmadı. Ne !';Unun ıtll.ı tna, ıı .. 

Çiçek hastalığını ihbar 
ediniz! 

Vilti11et Sıhlıat f.11İtlıirl11ğ11ndeıı • 

ViLAYETiN TEBLlıGI 

Halka pamuklu l?l"!!.!!!!:i "'" d .. 
ğrtılmasma b şlanı:;ı or 

Çiçek hostqh~ına karşı mü<'.· İBt,ruıbal Vlld)etlnd Te it" cd ı_ 
de lede en büylık .-iJ ih hasta! m mı tJr: 
tecrid ve a ı t:ıtblkidir. 

Hastalık mılırııklıırını \Oktind" 
hııber alnıok çok miihiındir. U· 
ınumt Hırtzısıhba kanunu hfi• 
kümlcrinc göre bulaşıcı hastalık· 
larm ihbnr me('huriycti hemen 

mumt Hıfzısıhha konunu hü· 
len 'C işiten bn Jbb:ın \:ıpac.ıı!.• 

tır. 

\'ataııdnşlıırıınızdan t.ıu lıru;tıı• 

lı.ktan ~Ophell vek'al11r işlltikl~ 
rinde Sıhhat Teşkillltıne b.nher 
vermek>.ri umumi Sıhlıal nnmına 

ıien olunur. 
-()o-

Balık bolluğu 

Son bir kaç gün i~indc uskum
ru balrğt şehrimizde oldukça ı:o
ğalm~tır. Vali fakir halkın balık. 
tan istifade et~esi için bu ibalık
lnrın muhtelif mestlere naldedıle
rek razarla'r'da satış yapılmasını 
emretmiştir. Balığın H106U 25 -
30 kunışa kadar düşmti§tUr. 

Yeril Mallar Po.zarlan tnı,. fmdarı 

ba.lallll('ak fülnci tevzi ta Dit pamulı. 
h! ıı:en ucııt lnıpont:ırı m hnll bf l'k. 
11.'riDP- t'l~tılmıştır. 

ym Jıalkrmrun bağlı bulu11dultLı. 
rı lıirllklcre nıtirac:uıt ed kupon. 
.larrr.ı almaları ha kupontu:- tız.erhı_ 

dfı yaub nwnanılııra göre Y«bTU ı. 

lar Pazarları tamfmdıut n dlleoelı 

günl,erde Jstlhkn.kll\MI1r al'lhtıooekler1 
fC"bllğ oltınnr 

Araba vapuru seferUeri 

Kabatq, Sirkeci, t}skfidtjr ara. 
sındn iı leyen a uı1'.Jn e
ferleri miktarı etrafı da d n dat. 
mt encUmen tet >lel"de buhıntr.Ul
tur. Seferlerin d.!llıa. artınlma.s:ı Şir 
keti Havrlye idare ne lilldırıı~eıeır.. 
tir. 

Yurt~! 

Bugün, bir ~ok ~ ukselı ha t 
- Bana bir vaidde Jmlunmanın 'iyeli milletler. ht'm en güzel ev 

htiyeeektim de... llltlanru le 6Chirlcrı"ni lnırban \e. 
Genç kız başını önüne eğere' riyorlnr. Hem de lhti~ ı;Jannı kıs 

nulmbele etti: tıktn lrurcyorlnr. Bizden yaln'2 
- Vafdden 'Tafdc fark vardır. N onuncusu i tenhor Bu nım tin 

'nidde lmlunmamı istiyeeekUnlz? kıymetini bilelim 
Dik Gordon lhfitün resnretıni toı>· Ulusal Ekonomı 

)ayarak cevaıı verdl: ve 

- Zevcem <>lnuığı '"3detmenizi 1.. ,._ _____ A_rtut•rr-ma_Kl!lluru~.m.u--' 
Elk'ln elini elinde tutuyordu . 

Gene kız e.lln1 çclmıcdi. Dndnğını 
ısırarak mnheub.ıu.n: 

- Pek ani bir teklif değil mi? 
dedi. 

- Vadetmek istemiyor mmmnm? 
Genç kız cevap vermfyerek, Dik 

Got-dona gözlerinde yRş fnkat du
daklarında tatlı bir tebessümle 
baktı. Dik onu lcollırının arasına 
aldı. 

1f. "' .y, 

Elk Bennet o gün :.evincinden il· 

detA uçuyordu. Süpheleri, endi -
lcrf lrnYholmn hı. 

Baliiısı l'imcden sonra Dor1dng't
sitıi. Dönfışte ornya her Rldir> 1ıe
llsindc oldııJ!ıı ı:ibi hderli 'e m<ıh· 
zundu. Kt7.tn:t: 

- Bir seynhole CJlonam llizım 
geliyor kızım, 'rledı. norkfng'de bir 
me'Jctup iki gündür neni be'ldfYOr • 
mm:. Filml!!rJe o k:ıder mesgul ol• 
i:Tnm ki "diğer vıızirel('rimi unntmıı'k. 
drrel'clerinc gt'ldlm. 

~ıı evvelkı Va il 

1?.12 

Türkiye ve Amerika 

Tııymi saıetcsi Vnşingtond b 
diriyor: Burada ııı·h·leltar m h 

fil her ne vakit fJAnı h. rp idile 
olursa ohun tillıf d{'\"lellem 

i:lüşmanlnn arasınd:ıl 1 itt fak b 
kat dnhn kes'bi m aneı etmekte bı • 

1nndu~undıın Amcnktının 1'ürkh 
ve Bulı;arM:ıne ilfinı h'orp c."tmİl'<' 
ceğint beyan elmekli'dir. 

:e Pereembo OOIA -
~ 

J ki\nnn: 1'7 J nun: 18 

~ 

~ 
Ziltlcce: 8 i'll!ı ('(' • u 
hasım 40 \ "m: 41 -

\ .... • • 1 " 1 
ır. 

·'lellicele harelcet f..1ti. O giltlkteı 
sonra Elk, ııeelcsinden ineme mıı-

1-inesfni ıılma~ı hile unulltı~ntı 
r.ı ri>r.tli. 

.,akctı 

El1C t"f''i.ie yalnız J[almalCtıın Jfork· 
muYorıtn. Jll;yle l alnız kııldığl sık 
o;1k nkfydi. Hem ev }'01 tızerinde 

l)nJundulu için tehlike yoktu. 

GiınP~ 8.18 

"lle ll.1(1 

tktndi 13,3 
Altşam 1'2.4% 
Vabı 19.!J 
t rn.5!'!. I, GSS 

:us 
7.%8 

9.48 
1%.00 
ı. 

1 

8.19 iri bed .. li 
Ull ')'Qı; kıri. 

J6 ft on dör' 
'!743 
tft.tt tJtör tnka ı 

.M .nen bcd • 

• 1 ı ra (ti ) 

a rsala\" 

~di'vek1Syfindeki valuf!:ıra ait 
"e evJ~r, vakıflar Mare i ta. 

lft.tıp çr'karılml§ttr. 

~f!t "'~ln c."fnn,·et g:ı7.t~tcler-

t't' dil kale ıM~rr ı:ôrülmc~i~i icin 
fnfo71r:ıfınt :ıldtrm:ıl!ı foşC'hils etme
mişl~rdi. f ~fn bir :ın evel bitm~ini 

- Ziyan ettiğim yüz e.Tli metre 
film .• BeTid fçtnde ~iı fld güzel 
foto~r varclır. Z • y ı f hlr 
ihlimııJ için koca filmi banyo ettir
mek ma?Ourafını ~.- elam.m. n~~ .. .-·-- (DeYamı \'ar) c:: ı::~) 

I 
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8RiTANYA iMPARATJRLUK Meclis çarşamba· Avrupada sefalet 
ya kadar tatil ve açhk 

ORDULARININ MEv~uou 
(llaşlara/ı 1 inci de) 

lifaclrit, 16 ( \ A.) - Afrikn-

Türk paraıının kıymetini Atinada 15 ayJa 100 bin dan ö ~enildi ine öre, ;o;ıcı.yn 
koruma kanununda deği• kiti öldii Tra1llus - Tunus ti geni ic.in~e son 

i gun z:ırf.ndl! mihverZıı k{·.~ıf bır 

iaşvekil n1uavini Atli avam kamara
sında bazı rakamlar söyledi 

tiklik yapıldı F d •• - rleniz faaliyeti gorı'lmli. tür ~im-
Ankara, 16 (A.A.) - Büyı.1k Mi' ransa a yuz llUi· dilik bu far.liyctin '"ebeplr.rini nn,. 

let Meclisi bugiln llefel Ctınıtezln 

1 
lamak irnkfınsızdır. Sen.tcıı~ na flÔ· 

başkanlığındn topl:ınrniştır. erce veremli var re, Romel sol katla ının ve gerile· 
.Meclis, Anknta elektrik .ve hava rinin c:ok zrt.) rf bulunclu):;un:.ı bile.. 

Londra, 16 '(A.A.) - Dnşv~il 

munlnl Atli Avam kamarasında b!
,.natt• bulannrnk hükömctln ':ıh; 
foıı:ııratoı1nk hRrp lrnblnesi kanıl • 
nıuına muhalif oldıı~unu bildirdik· 
!• 10nn lmparntorlıık ordul:ırını'll 
m~cudn hakkında n~n~ıdnkl mn" 
mntömatı vermiştir: 

Kanada: Ordu: 335.000 kişi, Do.. 
Janma: 45.000 ve 4:;ı) semi. Hava 
~vveUcrl. 150.000. 

J\vust1"nlyn: Donnnm:ı: 20.000 kişi, 
h:ı\•a :kuvvetleri: 100.000, ordu: Colc 
lifıyijk bir nrhş. 

Yeni ZeUindıı: Deniz aşırı ordJ· 

su: 66.000 kişi, 

20.000. 
hu\' n kuTI•etıeri: 

Gcnubl A frikn: Ordu mcvcud.ı 
HM1 yılında 130.000, lınvn kuvvet· 
lcrl kadrosu ıln 22.0CIO ki5hi hul
muştur. 

'fer • !\öv: 20 ynşındnn 40 l aşı· 
nn l·ndıır olan crke~derin tlörllc bi· 
ri deniz nşırı hiımrllno çnğı rılmı'r 
tır. 

Cenubt Rodczrn: Ik} tız nlı:ıliden 
70.000 kadtır kimse hnvn kun·ellc
rindc deniz aşırı J lzmcllcrdc çn· 
lışmnkladır. 

havngnzı id:ırcsiyle } tl:ınn elektrık Londrn, 16 (A.A.) - Yıın:ın J:,, .. rc-k Tunt•staki 'Jenttrnl N'ehr n~'ın 
mUesscsesl idorc ve işletmesine tihbarat Nozırı Milıalorıulo ın lıc ı kı~nlan ile bir n, evvel l ır1ı.,,mek 
alt kanunla Yalo\'n knplıcaları le;. yanatına göre, 15 a)lıl, iş •:ıl müd· ıhtiya.cını duym ktn 1 ır Bu birleş. 
letmo ldnrcslnin 1940 plAnço•m reli esnıısındn Aliıı,ı clıı 111111 hırı nıe vuku bı:ldu ~u takdire:: ~eni 
hakkındaki mazbatayı kabul etpıl,..j milyonluk norusunıı n ıoıı o ıo "'<'len takviye kuV\tle i de d:ıhil 
tir •. l\leınur ve müst1hdcmlero veri· şi ölınüştDr. ollt12k sa.ttile Romel ve N'c!ıı :ı ~·in 
lecek fcvknlftdo zam knnununuu O Fran acın <''l'lirl,.ri aıtmd!l tahmi:-:en 100 b'n 
nctı mnıldeslnc bir fıkrn llô.veslne, Londtn, 16 (A.A.) - Buı'ad:ıkl mu ki ı hulun"cnlüır 
P. T. T. umum mlidOtlOAil teşkilft· h&rip JNansıztar maur111erlno g ıe '.\fa) n titl:lhıı yliı.ilnclcn .•. 
tındaki sllvnri mlive~zllcre yem ba- uıatrunata göre, m~hur doktor Enhirc, 16 (A.A.) - Röyter a-
df.'11 \e clc\ICI l<ons.?:"\'filuvan tlynt• Graa Franııada yUz b1n!erce ki;,ln!ı 5an I" n husw:i mu!lnbiri dun nk.. 
ro \"«! opera halet şul clcrindcn m~ açlık ve veremden muzt(U'lp ulun • ~un ~"'12 -ıdaki sı:trr:arr ) azmclk • 
zun oJ:ınlnr::ı olhlsc verilme ine ait dı.t;unu sı:lylemlıtlr. Doktorun haber tad•r: 

lslanhulda varhk vergisi müke:leflerı 

kanun lôylhnlnrlylc lınva sınıfını verdiğine gtıre her sene veremden GO Almanlar rnn~ ıı tnrlalnrı kul -
''erilecek zamlıırıı ait kanunun bazı L1n kl§l ölmektedir. Şimdi işgal cdl • lnnm:ı..'lt suretile eki.,inci o'!'dunun 
mı:ııfdelerinin cle~iştirilnıe<ıine, sivıJ len bö!gedo bfnleroo lCişl ckmckstz ilerJ.emc ini bir hadde kndnr nğır. 
yüksek mühcnıtis, a~kcrl yilkcıelc dlr. Bu eene kıı Fransnda pek kor - la$tırmışlnrdır Mcmf"om"ri ordu • 
mühC'ndls \"C askeri ınühcndi!ılcre kunc;: geçecektir. Alman işgali yllzUr. sunun ön kıtal"rı:ıılak{ istlhkE.m. 
ihtisns Ocrelf verilmesine ait ka• den daha 15 mUyon kııi dôğrtıdan doğ "l nr ~ahıJ yol•ı bo~ unca kurulmuş 
nunlnrın dn birinci müzakeresi yo· ruya zarar glSrmcktcdir. Fabrllmlano ll:tn lr.ı tnrlnlan t rr.i 'c!!ıek icin 
rıılmışlır. kapanmııı olması, nakliyaUtı inkıtaı 1-ütiin kuvvetlcrilc rn.ltt.ıyorJe:rsa 

(Dadura/ı 1 rıclde) 
Tlli"klye §eker fabrikaları 933 bln, 

M&l&ıy& bez ve jpllk ıabrikUı 235 bin 
"~clllk Umlted §irketl 73 btn, 
Cı'Xı, Ulus sineması (Salt Çelebinin) 
23,'500, Toprak maluıullerl o!f..9:1 2 mlL 
~an .MS btn, ~et Ziraat işletmeleri 
l<uruırm ID bin, Oenab And 15 bin, 
Galip C<ıylAnt 10 bin, halk bankası 

12 b n, h:ılk sandığı 86 bin, Akdenlı 

cmven •• gort.a §lrketı 20 bin beledi • 
~eler mnkuı 125 bin. ~ RllştO 
15 bin, TalA.t ve HOseyln Ortac 10 bin, 
Adil JDrgQTen 20 bin, Arif GtımU~te. 
Jrln ve Z1,ya 10 bin, Eialtt l'ranko 200 
bin, Hayim Danfel 80 bin, Jak Acı • 
ma 25 bin. 

.Mer!Ees banlr&sı 777 bin, EmJ&lt ve 
~.r.am bankuı :234 biıı, Tlltklye tş 
bıu:ı.1'&11 229 biıı, Vehbi Kog '/D bin 
fıOO, Umumi matazaıkr 50 bin, Zl. 
rant bıınkaaı 1 m.Dyon 52-1 bln, Tica_ 
ret Türk anonim flrketı l4 bln, Keçi.. 
lıorlu ş,rkctl 32 bin CıOO, memurlar 
kooperatifı 14 bin 500, sinema ı, liml 
ted 21 biıı, KoZlu kömilr madenleri 
l «3 'bbı llOO, Kll1mU kllmUr madeni 
l 3~ b1ıı 800, SQmerbank yeı"..1 mallar 
pazarı 1 milyon, Sllmorbıı.nk deri ku'l 
J· ra mileaseııesı 200 bin, SUmerbank 
pllk ve dokuma mUeueae9f •33 bln, 
~·Umerbank depo ve ~lik fabrlk&Ian 
lô6 lıuı, Ereğli kömilrlerl 606 bin 
\:.ıva.rahan bakır m.«denl 100 b'n 
i.uıUr aatıı ve tevzı mtlesae.leei •S 
.ıı, Adana pamuk mUesauuj, 39 bin, 

tstanbul emniyet sandığı 65 bin, An. 
cara ımenaucat mUesseacaı 40 bin, 
Ocm.'r ve tahta fabrıkası roUcsseses' 
10 bin, Akdeniz GUven mUcaseaeaı 13 
ı ın, Recep Bakkalba~ı lO bin, Ulus 
na.tbaaaı 40 b!n, Salih Sabri Karagöz 
'O b!n, Hüseyin HUsnU San 10 bl.ıı, 

Mtkı BUtUn ve Halil 10 b!n, devlet 
ı.lca.at !iletmeleri kurumu 23 bin, 
Hayim Motolo 20 bın, Fuat Baban 
ı•JO bin, Feyzullah Necip 10 bin, Veh. 
oı Koç ve Sadık ıı bin, H4lll Nacı 
Iıh(;r oğ]u 10 bln. Burla biraderıer 

<ollektif §lrkctl 200 b.n, Rehber{ tica. 
rotho.nesi 200 bin, Anm Aras ve oğlu 
r e.flYel 800 b;n, Yase! Bonomo 50 bin, 
Yusuf Roao ve oğullan 60 bin, Mu\%. 
r tlman 60 bin, Vltnli Eske,.cazt 25 btn, 
Ecdros oğlu Cozi 20 bin, Zara Hanri 
4? bin, Hnmlcr ve oerlki 15 bin, Yun 
t• t Uğurlu oğlu 15 b.n, .Muti. AlbUk.. 
ı ı: 11'1 bln, Avram llya 10 bin, tsak 
.t eıuraz 10 blo, Yal\o Sıwa ve Av. 
r m 10 bin, Levi Nesim Mizrak 2l'j 

ıı, Rafae1 Simon Yollar 10 b n, Mi 
• ! AJgerantı 10 bın, Yn~ar ve Am'J.• 
nolodis 10 bin, Nurc.tın Bakı Erso; 
~ l b n, Şakir biraderler 5'1 bin, KAnl 
(f•.arn""Ilar) biraderler 10 bin, Salih 

.• ~ hrl ltardeıler 16 bin, Abdullah Sa. 
e l ; bin, Komııı Yurtbillr ve ŞUkrU 

T<ıprc.k 16 bin, İbranim Er}er 10 bin, 
<.nıman Ferruh Kazmlrcı llS bin, Ne. 
!Sim Ergill 10 bin, tıyas Batum 30 
bfn. Mclımet Sabri ve Uçak 10 bin, 
l<Azım Altıntop 10 b,n, HUııeyln GUL 
lıl 10 bin, .MUmtaz Yağcıo$tlu 20 bin. 
Hı:.Ut Çingilli 70 bin. 
t.b) rlmenkul uhlp erinden 5000 Ura 

dan yukarı 'liergl H!fe<:ei• olanlar 
ı;rnın Taş 20 bin, Hacı :Mlnnedıye ıı;ı 

Lln Hn!il Aktar 20 b n, Kndrlye Huy 
d:ır B:ıyramoğlu Ci bir., Mehmet HatjP 
q l>ln Nes.be \'e Şnfikn Eren 5000 
Şe!lk.&. 10 bin, .Abdu;raho an Nacı 

Denılrağ 5000, All Nazmı 6700, A!.. 

n:ct le Mehmet t caı thancsı ı bin. 
A!llınra beieJ ye 7 ı '1ın, I3edrett n 
TOTn y 5100, Ço u'c e lr ern ku uır.u 
ı- b;.n, Saıti Fr nko ve H ntı l..? ı ı. n, 
J>cğ r cncillk Tür!{ 1 mlttd r ,ı 

G l'lll, Vakıflar ı udurlu il .ı6 b:n. 
J~n lAk eytam b k ıı 7 b.n mlıt ııb. 
1-ılt ı:a p Acıman . o ı hud ıt ve sıı 

de..., umum rr. .. durı ı •U r;orıo, Htıaa~ 
hib;ın ve HUsc}m HUs.ıU Aktcr 
pıy<l 111 bank ı 21300, Hır. hlm kartı 
zeki to lu 6000, l§ h<ınlı ~ ı tcknüt 
t.._L.. ) ı.-~ i'enl 50 bin, 
• 111UU1 Altıntop IOOO, Mcl•met Tahtr 
Cliyorı fbrahlın Ernırı ya ı<ooo. Na,•t 

ka Jiuyıiar Jı5tı00, Osmıı:ı A. 
M!OO, Rıtgıp Faltlye ııosyP.l 20 1 

b n, Ragıp Devres 6000, Sara Surya. 
no ve Rayak Hamer C200, Vehbi Kot 
19200, Ynsef Ruso 98('(), Zi,.nnt banka. 
sı 33 bin, Zehra SUnınctet ımoo, Ta 
hir Faik 5000, 

Diiyük l\lillct l\fecli\i gene bugün• ve her tUrlU tahriPler halkm ıa.,csin' 
kfı toplnntmncln Tür-;c pıırn,ının kı)' imk~ blr hale koymakt~dır, 

l\Jllteahhftlerden 5000 den yuknrı 
\•ergi verecekler 

Bedri Tomay 25000, Ahmot Akama~ 
CiOOO, Abdullah Ziya 1;e Ziya l{ozano~ 
Iu 6000, Oemaı vo Basri 15000, DerYl!J 
Çclfktao 25000, Fnhrt ur.ı: 6000, Fe 
r.tt. Ferman 5000, Rog Harman 20 
1.ıln, Hakkı Kural ve ortal:lnrı 9000, 
Talip kurguncu 5000, HUsnU Nal! 
Pedcn 5000, 1sak Tnmapol 150000, 
M:uııtafa RUJtU ve Fazıl Kerestecl 
10000, Oltodcber 10000 , Sundayc 
radyo ıılrkcU 6500, LQtfl Kozan 80000, 
Piyc:r Kazalonga 5000, Ferit Çapar. 
l 0000, Taluıin İbrahim Gören 200001), 
Şeref Eğlnoğlu 5000, Olter ve Ahmet 
Akman 6000, 11 halk limited girketl 
100000, Froment, Klavrlyer inşaat ış'.r 
ket 15000, Arif :Molo 12000 

lzmlrtn varlık verglal ıı.atelert do dUn 
a::ı.bah &stlnllf bu1unmaktadlr. :Merkez 
deki Vergi 2~ mjlyon, vU~yetJe bera 
ber yekQn 27 milyon llra.IJAn bira~ 
fnz!a.dır. 1zm!rde bir mllyo:ı liralık 

vergi tarh!yatı yoktu:·. 100 b1n lira 
iıe mükellef olanlarm adedi 25 ı geç_ 
mcmektedlr. 15 bllyUk firmanm ver • 
gtsl ır;o • 200 bin Ilı a arasındad•r. 

:rt.enifatura ticareUle ıııtlgaı eden ba.. 
zı !lnnaıarın vP.rgilerı daha yllkaektlr. 
Merkez har;clndeki 3,5 mllyon lira on 
ecri. İzmir kaza.sma tarbcrlllmlştir. 
Sdylcndlğlne göre bUyQk iş!er yapmış 
ve merkezi tzmlrde bu?unan bir fh • 
tacnı. muesıeseslne 760 bin Ura tarbe. 
dllmlştlr. BUtUn vlL'lyetteL'1 rnUkel • 
lefJtrın miktarı dört bine ya1':utdır. 

Adana vlıAyetinde varlık verg!Blııe 
tabı tutulacak çlftc;:I. tUccar ve bina 
•al,lplerlnln lslmlerllc verecekleri 
miktarları blldltjr l sce dUn lll\n ed\1 
1l'li§U:', 

Ceyhan kıızaaı harlQ olııııık Uzere 
vllAyettekl mUkellefierln 11a~ı 10:17 
dlr. Bunlardan 508 l tQccar. 612 si 
c;:!ftc;l. 37 si b!na ve 11r11a a11htbldlr. 
<'-eyhan hariı; olmak it.zere vll!lyette 
tshakkuk ettirilen varlık vtrgillj mık 
tarı 8 milyon 50'.387 liradır. Kazalar 
t1n tahaklrul{ ettirilen verrı §"Jdur: 
H.adlrl} 300.775 Ko.ı::ın l!JO 800, Os.. 
maniye 3.ı.150, Kar .salı 16.200. Ea.h.. 
çe 12,500, S::ıtn:.b :ı 11.500, Teke 
CıOO ı.ra, çl!tçllcrdcn S k~i :20.000. G 
kişı ıu.000, 2 klfil 11.0oO. ı kışi 12.000, 
ı ktf1 10,000 lira. "ii"ercnckl rd r. 

Gllodo fabrikası Gl.000, milli men • 
sııcat IImltcd §lrkctı 870.550, mllll 
1nensucnt Anonim şlrl!ctl 325.450, mı1 
11 mcosucat sııhjp!er ndcn Mustafa 
özgt.:r 320.000, Nah Naci 270.000 
Nurt Has 250.000, SQ.cymıı.n Kaz • 
m:ıci 317,000, Sal:ımon Bcnyes 72.000, 
Jorj LCltfullah ve oğııı 350 000, Alber 
Dlyap 300.000, Muharrem Hilmi He 
mo 260.000, Yako Benyes 650 blıı. 

Oreer Sabancı 275.000, Bekir Sapmaz 
ım.ooo lira vereceklerdir. 

SAMSIDll'DA 

Samsun 16 (Jlusuı;ı) - Varlık ver. 
gıe1 mUkellef!crine tarhcd!lt:n vergf 
m'lr.tarı 1311.580 llrııdır. MUkcllcf!e . 

Meşhur bir Alman tayya• 
recisi esir düttü 

melini konıma kıımınn hükOmler· • 
nin ılc#iştlrllme!!lnc ve Tunceli v'• 
lôyetınfn iclıırcsinc •ıit knııııımn iki 
yıl daha uzatılmnsın:ı dair 'knnun 
lftyilıalnn01 kabul il" gelecek çnr • 
şnmbn sOnü toplnnnt:ık 07:crc clngıl· 
mıştır. 

Amfraı DPrlan 
l5imali Afrika Amerikan umumi 

karargahı, 16 (A.A.) - Bir gö
rüşme SiraSında amiral Darlan ~z
cllmle §Wlları söylemiştir: 
''- Şahsi ihtiraslarm'.J tatmine 

katiyen taraftar ve nıyctli dcği. 
!im. Y eglne gaye ve hedefim, ev. 
velce de bildirdiğlın gibi, :Frart.SJz 
.l\frikasınr kurtamıclc ve ana yurt 
Fransamnt kurtarmnt?a yardım 
etmektir. Bu maksadı temin ettik· 
ten ve ibu hedefe uJastiktan ıson
rn çekilecek ve husıısl tı:ıyatn dö. 
neceğim. Fransız milleıt.i iMedibi 
htikfimeti kendisi seçecektir. Nıha.. 
yet, Fransız şimal Afrıknsı, Al
man ve İtalyanların kcn1isine 
cebren k?.bu 1 cttirdil!Jc:ri mahru
miyetlere şimdiden sonra tibi tu.. 
tulmuş buh:nmamaktadır. Tekrar 
Fransız geleneklerine göre yeni 
ve kendine uygun hayrı.tını devam 
ettirebilecektir. Yabancı baııı'ln.4'ın. 
d:ın kurtuldukta.n sonra, Fr.an&Z 
milleti muvafık göreceği, milli si· 
yaseti kendisi Sel'l1est~e seçeeek • 
tir.,. 

Darlan dnha Aimdiden, mihve-r 
aleyhtan veya mUttdik taraftarı 
hareketlerden dolayı tevkif edil
miş olanların heps.ine tam bir hür .. 
rlyyet vermie ve cezalannı affet
miştir, Bunlardan lbaı.ıları şimali 
Afrika Fransız komiserliği daire
s!ncle 5imdiden yUksek rnak.2.mlar 
işgal etmektedir. Darlanın 'bu söz 
leri, ~imali Afrikanın Amerikan -
İngiliz kuvvetleri tarafından fwa
lındenberl yaptığı ilk cur.cçtir. 
Dnl'lanın da.ha c;ok evvelden, şalı.. 
.si menfa:ı.tlcri bakımından Jıare • 
ket etmiyeceğini ve Almanların 1-
!~lyanlann yenilmelerini temin 
ıçın askeri b:ıkırndan müttcfikJnr. 
le tıım işbirliği yapmak m:ıksadi. 
le gf'~eral Ay7enlıovere trminat 
verdit;i kayckdilmclctcdir B:.ın1an 
başka, iycu.i düsün~leri ne olur
s:ı olsun, kendi g.:ı.yeI~rine uy~un 
e:"el taşıyan bütlin yu:rtdaşları is
~ısnasız kabıJJ edeceğine ve rrk ba. 
knnında~ yurtdaşhk hak'kınr ka~~· 
~~denıe;ın bu !halrktnr iade edcce
gıne daır teminat vennt, olduğu 
da söylenmektedir. 

Bu görüşme sırasında amiral 
D~rlan.' Fransanm daha §imdiden 
~Utt~Jkte~le işbi:-lifü yaooğınr ve 
,,ım~li Afrıkaclal<i liman tesisleri, 
~lemı1:.:ollarr, resmi linatnr ve t1a
ır: gı'b~ gerekli malzerr.eııin halen 
;nuttcfıkler ~rine veilmiı;ı btı _ 
•Undu~umı açı~a vınnıt:~tur. 

1''13nden İ!I başında İmj!I 
'" Cenc,•rc, l6 (EP.) 

"La Triblln dö Jöt:ıC;v,. Cezayjrden 
alı!ığı bir habere atfen, nm!ral Darlr.n 
:.:ırafınd:ın kurulan müstemleke ldnrc. 
sının dı~ lş!cr;nj Uzcrlnc aldığı blld! • 
ı ilen cslq Fransız başvekil! Flandeıı:n 
oynad1ğt rolden bahsetmekte ve cskl 
ba~ve:t.lin §f mdl Cezayirdekl vaztte _ 
.slııln •'bclirs·z,. o]dul!'unu yazmakta • 

. . •cır. Du gazeteye nazaran Flnndcn~ 
Şımnlf Afrika Amcrıkan unıunıl .. ~ 

l
. ·ı IG (A 

1 
) Al 1 guttU.,U başlıca UlkU, Darlan !Jc d; 

.ur ırtııı ıı, .J • - nınn ı:ı• · Gol ıı.rasmclakl anınvmazııtı gider 
''n kll\'VCtlcrlne mcn<:up Sll\'tıŞ U• mele imiş • • 
çnkl:ırı filotillfı ko:ııut:ını bir ı;ok Gencr:ıı Katru Stıriyeye dunliyor 
hn\'n çnrpışmnları·ıııı g:ılilıi Vr:! 1.ondra, 16 (A.A.) - Jk t:ıııo. 
muhtelir nişanların Iınnıili buluııno va aJanrınır. siya.si yazan, gc !le. 
Yon noıh'un hir lngiliz pilotu tn· ra1 Katnınun Yakında ">uri\"('\'C 
rnfıııônn ucaAının <.liışiiriilınesi yii· c!6neceğini öğrenmiştir. r:e1~-.. 
ınn<1en nıfittctnt k11Hctlrr elinde ral. ~imali Afrikadnl(ı \'llZiycte nit 
C fr lı•ılrındl?~ll rc!;m•.n bildirilmek· rörüc:;melere İŞtirliı< etmiş l'e 

lcclir. Londrada bulundı.1~J mtlddct ; .. :,, 

Yeni Grnede 

Japonlar yeniden 
asker çıkardılar 
Londra. 16 (A.A.) - lTz·u.şark 

taki müttefik umumi kararguhıruıı 
son tebliğine göre, Japonlar uğ. 
ramakta bulunduklan ağır ı.ayiatn 
rağmen Yeni Ginede Lae ile 'Bu. 
na arasmda karaya kuvvet çtkar
mağa muvaffak olmuşlardır. A. 
merikan bomba tayyareleri tara. 
fından tardedilen 2 Japon kruvn.. 
2örü ve 3 muhrjbj 1000 kisi karlar 
Jn:.vv"ti karaya çı'kannııılnr ve bu. 
rada bir köprübaşı kurmur:Iardır. 

Sark cephesinde 
i 

(Baştara}ı 1 mide) 
Moskova, 16 (A.A.) - Sovyct hti• 

cum kıtaları RIJe.,.•fn batısında Al 
maaJ'n~dan dalın iki şehit zoplel• 
ıalşlerdir. Mihver kıtnlnrt burad.ı 
beyhude karşı hOcUtnlarla hin ki~! 
kaybetmişlerdir. Vcm:i J.ukl eh·'\• 
rındn Sovyet kıt:ıları Strntcjik bir 
tepeyi ele geçirmişlerdir. So\'yc: 
!er Stallngradın cenup Jmlısınd ı 
tııhkirnli lıir köyıi nıııışlnr, şimııl 
batısında dn bir sil'iilc tepeyi zıııı" 
tctmişlcrdir. HIJcv bölgesinde dÜ'>' 
man yalnız hir çnr1>ı5nıncla 400 ö:ıi 
vermiş, 14 top miitcJddil mitral:,o:ı 
kaybetmiştir. Hijc\•in diğer bir kc 
siminde de 2G Alınnn t:ınkı hasar.ı 
uğratılmıştır. 

not:TJ Kı1Fl{ıtSl'ATJ.ı\ 
Jfoskoııa, tC (,1.11.) _ Her nC' 

knd:ır Almnnlnr 1\foo;kovn h:ılmn i:ı 
Vilki Luki Te J\ijcy c;zphclerinP
bo~ yere piyndc \'C tı nk t:ık' lve))
riııi her giin ncclc ol unk göndrrmPk 
tc iseler ıle, fjimdiye k:ıdıır l~ zıl 

ordunun ilC'rl )iiriiyOşünü durdur. 
mnğa muvnrfok ol:ımanıışlorclır. l:t· 
zıl ordu, doğu J{nfka~yndn Nalçık 

cenup dolfu unda Alm:ın nıudnrı.t 
hallarımı l.500 metre kadar deri ı . 
li~inc ı;irdiktcn sonra önemli bir 
no' .tn)'J clc f!CÇirınişti r. 

ALM,lN TEflL/G/ 
Bcrliiı, 1G (,.t.A.) - Almıın ordu~ 

lı:ırı umumi lmrnrg:ılııııııı tchliği: 

Diin, Terek ccphcsiqdc Sovycl 
taarruzları püskürtülmüştür, 21\ 
düşman hücum nrnbası tnhrip cd'I· 
miştir. Almıın • floı:ıttn birlikleri, 
VoJga ile Don orasında inacllıı nılj• 

dafaa edilen bir çok düşman mn• 
hallini hücumla rnplctmişlcr.:'lir. 

Sovyel karşı tnarrıı:rbrı k:ınlı kl• 
yıpl:ırln piiskiirlülmfüıtiir. 

Toroııelz'in cenup J•:ıtısındn "sn ı· 
hın diişmnn km'Vcllnrj imh:ı edil • 
rnişlir. 

Dfişman, 25 son h11rindcn 1~ ll:C· 
kanuna kndar 3000 den fıızl:ı c•r 
32fi lıücmn nr:ılınsı ve 227 top lrn)· 
hctmiştir. So'")'etlcrin ins:ıncn 1tı• 
yıplnrı ı t.oon 'kişi~ e hnliğ olm-ı'I!" 

t:ıclır. 

Alman m:nlclon. şimal hölk ~i 
münlehnsındn l\hırımınc;lc liman• ~l 
mu\"nrfnkıvclle JıiicuM ctmi~lC'rdl:-
1 ilkkrınunıl:ın Hi ilkk{ınunn lrnı1nr 
~OVVC'llrr 441 11''"1{ kn·hr'mi,ler ··r 
Bu ııçnklnrın 348 f lı'IY:ı çnrpı~m"· 
l:ırınnn diic;ürülmiic;liir. Avnı 7:nr ı:ı 
7.'ırrnvl'I ı\lmnnJ:ır ll!l ııçnlc lcnvlıı••· 

miı;lrrclir. 

'4e general dö Gol il~ Je l>uJuı;mu::~
tur . 

General Katrıınun 
fmparatortuk a~iQ•nde 
rol ovnıyacağı tahmin 
r;r 

Fransa ile 
büyük bir 

edilmekte. 

HitJere zafe~ .temenni ettiği 
ıçm 

lngilt .renin Fran-
koyu protesto 
einıes i is endi 

Edenin verdıği cevap: 
zahnıe\e değDlez! 

l~oııdra 16 ( A.A.) - llugOn Avnın 
knınarnsındn general Frnnkonun 
Hillcrc ordularının muvnfrnkıyetlne 
ait temennileri ifade eden mesajı 
hnkkındo mfilnle:ılnt yl1rüıülmüştür, 

Amele fırkııc;ı [iz ısınclnıı Coks 
Edenin general Franko tnrnfııicl ~ 
Ilitlere gönderill'n yo Alman ord ı· 
J:ırının muuırfnkn C'Lleri temennisi
ni notık ol:ın mcsajı.ıa n uıalli o!up 
olmnnuş oldu!!unu \'C fııı::ilterc h!i~ 
ktimctlnın lıil:ırat hlr dc,·lct fa-.ı 
fıııdnn hcyııelınikl k ıidelerc kn~şı 
yopılnn bu nlkırılık lınkkındn ·,;r 
protc1;Jocla bulun•ıınk t:ı<mvnının ı 
olup olmnclığını sorıılmuştıır. 

P.du1. şı~ Ct'\ ılıı \'Lnl\İ lir: 
''- Alınanynn ·n rnrkln yapm ~J.: 

tn oldu<;u SC'fcr hakkında gcncr:ı' 
Fr~mkonun HiıJC'rC' conclC'rmiş hu • 
lunduğu mes:ıiı Etnzrtclcrılc ııürdiim 
Su:ılin ikinci kı°'mınılald teklifi 1.'l· 
bul etmek vc :v:ıpmnidn hiç bir f:ı ;~ 
dn giirrniyorıım.,, • 

Cık-;, sor,ıtl'stır'in ı-ırıır cttiAinıln 
ve dnh:ı gcçcnlerıfo 1 pıınyol hfikfı 
nıC'line 1 p;;ın,nııın ''C mfü;tcmll"ke 
l<'rinin tnm:ımir Iİ"C' t:ırnf•'llızrlıır 
rİ";\"rl <'eli! r ~, h::ı',Jundn lrminnt 
vcrilmis oldu~uıııı ilni sürclül!ü:ı 

ılcn hnriciyc nıır.ırı, J?Cnc:-nl F.ran· 
konun 1n14iltcrcnf11 clli~mnnl:ınn ·n 
mm·:ıfrnkn·cıini tem<'ıınh·c mnlu' 
ol ın ml''>~jını f<ınnııroı s:rcncrnlinln 
ci<l li ve do lhıw t •nıı•ıvlr bir ll'ı· 
rekct olarak tdr.kki clmcrncktc ol· 
duihı <'C\'nhındn hulıınmuştur. 

Eclrn, sözlerine il helen şun~ıırı 

söylemişlir: 

"- Frıınkonıın hh-;iy.ıtın:ı hiç ,,,. 
lşlirnk etmediğimi -.ö)lilronım, fıı
kııt benim nol t ıi ııarnrım:ı söre, bo 
hnhcl:ı her h:ını:( bir tcşcblıüstc ~ ı• 
hının.ık z:ıhnıclc ıfl'i'lrııcz.,. 

lav ~ ünihte 
H.tlerle görüşecek 
Vişi başvekili b'r otomobil 

kazası ge~irdi 
l\ladrit, 16 (.\ •. \.) - Fransa.. 

dan gelen ha"er:cre b~re Hitler 
dahi'i meseıelerirı hnlli için Ber. 
!inle Mıinih nr;~ ntl~ s~y~ba:lcr 
yapmnkt::ıd!r. ftıtlerın Lltvul ile 
görüştükten sonra Ş:ırk cephe::i 
umumi kararglbıo;ı dönmesi l;:k. 
lenmcktedir. 

~ * :ı:~ 

Vişi, 16 (EP) - falı günü öğ!c· 
den sonra Vişiden P:ırisc gcle-ı 
Fransız hiikümct reisi Lüvtıl, bu se
ynhntı csnnsmda bir J-azn geçir:nis· 
tir. J.fıvfılin otomobili patinaj ynp. 
mış "c bu ) üzdcn h.ıc;nra ııltrnm:ş • 
tır. Knz:ıdan hiçbir 1nrar görmeyen 
Lu\·ul, hnşkn bir otomobille yolun:ı 
clc\'am etmiştir. 

Fin memurlıırma senede 13 
maaş verilecf>k 

1/Clsiııki, 16 (EPJ - Fin R:ıyş· 
tnilı bu sene için munzam bütçe 
tnhslsatın:ı dair ola'l kanun proje. 
sini s:ılı sünü kabul etmiştir. Mu•ı· 
zam hillçede ezcümle memurJarıı 

onilc;üncü bir n)hk i:dC'nmesi der -
PİŞ edilmiştir. Bunchn h:ışka tekoLıl 
nldnh ve tkrctlcr lrnkkındnkl ka
nun d:ı kııhuJ cdil.ııistir. 

rikada 
ds ileri hareketimlzin bir nı9d , 
yavaş gitmesi ınuht~mcJdir. JJ 
manıar Mersa Bregad2ki mU 
lıırmın atkasında bekl:rkeıl . 
n:ayn tnrln.lsn vücude getiJ111İ! 
erdir. Bun,Jan başka AlıJ\11 

çtkılirken de bir çok ma.vn 
yorlar Breganın batısındaki ;' 
zinin maluyeti ise te.-sıtlar 
:nutlnka ar.9 yoldun ı,:r~ınt;ıı~I 
:ektırmekte, ve bu suretle ileti 
r<'ketinıiz.in bu ilk merhal"' 
~·avDşlnması sakınılm:ız bir 
almaktadır. 

l'rabluııgarp zııptedlti.-... 

Londra., 16 (A.A) - Da!iy )lJll 
z< tcslnln aakeı1 mll:ıekkidlce 

Trab!us, §.mnl Afrlkn seferirıill 
lccz noktaaı lUı.llni alu;ısur. BU 
Jıın Romelhı Mısralaaa b'r .il 
!Jl kı.rması muhtemeldir. 

AJ!kcrt mUnekkld ıwııa.n 
tadır: 

Mısrata limanının kay~ 
utanlar ıc n ciddi bir hexınıet 
o.:lllttır. l• aı,ııt AJnııınlann 
zayıf durumlan, kendiletlni, 
yı terke ve bUtUn hamuleıerinl ' 
kaıııı. Tunus §imalintı topıanl81' 
bar bırakmaktadır. .rtablua f 
gı ~tığı zaman, T u n u • 
B:.zertc .sUkametınde kıyı ~ 
bir taarruz hareketi meydaftA r. 
ccl.lir. Bu §tırtlar altında bl..uı'I. 
d:.ınun vazifesi başlıca dU17maJI 
rmtlo bnskı tatblk etmeli vt ~ 
cL ordunun \17.erine aıacat't .ış4f 
ruz etmek olacaktır. 

Tunuııta b!r deliflklltl ~ 
&bat lG (A.A) - ııu~terıtı' 

::ı .. mı karargAhınm tebliği: 
Anıcrlkan uçakları Tuıı:uıtaid 

·n~ teslsl~rlne ve bi!.hıl&sa 
mJnnltnlc ballarına yeniden • 
ctnıl~lerdir. sraxta C:emlryoııi' 
.ıUcum edllıntııt1r. BUlUn .A 
uı;nklun üsler.ne dönmUtıerdlt~,.. 

Cephede !Snemıı hlgblr değiflJI" 
ınnmıotır. ..JI 

BUyUk mubare~ arlfl!_~f 
Londra, 16 (A.A) - CUıo ....... J 

oUndcnbcrl Tunusta ıtara !!&~ 
!ıtım durmasına rağmen, -~ 
!ıava kuvvetleri faa!fyeUetilll ~ 
ını~ vo durmadan dll~mana t•;-, 
devam etmekte bulunmuştur. ~ 

b. yatan yağmnrlar yolla~ 
dt:ryıısı haline getjrm11ae de ~ 
ıurıda tankların kulluııa 

tnlr alAmetler vardır, MQtt.o' 
• .yelerı Almanlar taratıod&JI lı 
.:ı.ıcn b61gcnln çok çeı1erml ~ 
eyd1r. Meczelbab'm ele geçirt~f 

ç'n mllblm bir çıırpııııııa -,ap., 
zrredlr. _ _JI 

l\la~ ln tarı.alan ec>k mlld""' 
ııa.zırlanmq ~ 

Kahire, 16 ,A.A.) - ıuc•.C91. 
lindeki dfü~=nauı takip edeO ~ 
kizinci o'l'd"J geçen defa ~ 
meynde olduğu gibi mayn t j'. 
rın1 teıniz!ı:rnek işiyle m~~ J 
Bu ameliyat hakkmda ~t'(IJ ~ 
siln t ve-rllmektedir. Almr:n1'11 f. 
:rin dökme i~inde wıtallk1at f 
termişlerdir. Maynler 1lstUet0 l 
ı;ok ecrin olarak konu~ 
Bundan maks:ı.t sahte bir ~ 
hi53i vermektil'. Arazi U~ 
evvela hir kamyon sonra bit :.J 
''on daha arız.asız geçtn~ 
Ru maynlan infi13.k ettireceJ ;/ 
tazyik ancı:k on iki aral>S ~ 
tank ge~ince h!.!Il olmakta~ 

Homcl ordusu Tunuııa mı .,, 
l\laclrjt, 16 (A.A.) - Şi ~ 

rikac'!nn gelen telgraflar RU"J 
~imdi Trablusgarpda butunP·; 
ve elinde bulunan bllliln bıtf~ 
miJeriylc himaye edilen va~ 
nsker ve mnlzemesini yDkl1 ~ 
~faks vo Oabes'e g~it1%ıde , 
tığını blldinn,..ktc<!ir. R~ ~ 
mU1afoa hnttmı TunU!uD ,. 
hund:ı tesis için pt!nlar Y'~' 
tP.1ır. Bu hat Kahire Albi~ 
lnn başlıyarak TatahuiD gb~ 

el en S?"eÇerek ve Caba daft ~ 
nihayet bulaeaktır. Bstl ' 
milte~ssıslar Romelin b~,.,f 
dafna hattının Gııbes be~ 
ve Şoketcerid tuz1aıan Ul"'~ 
hulunacağmı ve dUşma~ ~ 
Afıikadan tamamen k ,,,....;, 
yapılacak olan kat't muh&!'i ~ 
bu bölgede eel'eyan edeee~ ,. • 
min etmektedirler. ~ il..'ı(o 
'l'rablus kumlan Uuıinde fi'. 
etmek mUşkül<lilr. Bu ynsc11~ 
mel asker ve maızem.-toi "el 
ve Ga~ göndererek o,-. 
lnmağa çalışmaktadır. _. 

Aimaa 1e111111 r 
Berlln, 16 (A.A) - Aı1lflll' ~ 

A•nden: '"' Batı Slrenatk•de dtlfmaJllll _J ~ 
11.ııtUn kuvveUerlyle garpll_....J ..ıl 
vaıa etmiştir. 16 hUcum ~ I'. 
birçok top tahrip edfbllıtti'~ 
Blngazf }lman bölgeaı mu.-ıır ad 
lo bombalanmıştır. Hava t~ 'f' 
miz Cezaylrln la~ limanlar- , 
vı. ilslerıne bUcum e~~ 1' 

AJman denizaltı avcıları " ı" 
dcnllde bir dllşman dentzslt / 
tmnıı1ardır. ~ 

Savq uçaklanmnı, ln,Ut,.rfl'_,' 
nuı. dotu •h1Ilerlnd9 .. ıı,,t ıt~ 
dil~ ht>ıieflere ta&TTDS P.·aı1f 



ft ...... -·-
Milli a IAIE Çiftçilere öfiitler: 

.l&~:~J K .\~ E'J 1~u1 m a cal (Ba.ştarf ı ı ncldt) 

Halbuki toplum insan!ann bi
lc8Jllesile onlzr ansın da tir uıltnn 
münaubetle.."'1 tUretteek bUyUk 
çevre olduğundan bu tilrlü değer 
kazanan olaylann ve hareketlerin 
.kaynağı da yine toplvm olmu~ <>· 
lur: ve bundan dolayı bu tUrltl or. 
tak tasarlardan bile~cn dC"ğer hU
k!lmleri i!kin toph•mun "kamusal 
vicdan'' ın·b doğarak oradan ''bi. 
reyscl vicdan" lara g*r. Gelecek 
yazıda "MiJU AhlAJıı" görcec

Hayvanıarı~nız neden kötüleşiyorar ? 

ihaneti 
Taıan: '1a11 Tassın Çeviren: Sabri KAP.4R '5 • Gftneşten aararmtt bir sakalı Eve girdiler, ak$am M>frada n 

'tlırdı. Mor damarlı ıa)"tf n sinirli sahibini tetkik eden misafir onun 
elJert. hımallann ıırtında taşıdıo.· kendisi gibi, milcad~lecJ, calışkan 
ları tabtırannın kenarlannı kuv- dürüst bir kimse olciuğuou anladı· 
'tlıtle tutuyordu. Bunlar, kenarlar~ l'ııtort ise kocasının ve misafirin tC 
._.,. ipekle çevrilmiş, bir nevı yanında ook dikkatli ve tetik bir _.._..._ _ _..__.--.ıı--

7 

• 
' ğiz 

Halil ?\1mettı1Jah örtürk 
.. 1dan mamul .. apka plymf~ olan, vaziyette duruyordu. Mühendis hiç 

., "' k Soldan aa4a: oa Ud tadar Antemurlu idiler. v- onuşmu:ror, fakat kimse tarnrın· (lf) Bundan öncıeld yazı :a.U.1M% 
lllaılan Ozerlnde taşıdıkJan koca dan tetkik edl)mediAinl hlsııeıtlnce, ı - Sadanın aksi, 2 - Mahzur• taJrhlJ yazıda çıkmıştır. 
ftbtıravan ıııllhıı onlrra fazla bir sanki bakışları kencfüfni anlatıyor- ııuz, bir erkek adı, S - Fransızca (1) "IntultJon,, netatn düttıncet ... 
•lırtılt vermiyordu. du. Simdi Roşe mınnetlar olması merkep, not, 4 - Çok lüzumlu bir rinde bir takım zlbln i,Jemelerlne 

DOter ~ekiz taneııl başları llll'rin- fcabederken, bu evin saadetin! yık· ev eşyası, gilzelleştirmek, yenile,. lıııcet kalmaksızın konayo hemence. 
de btıyfik bir sandık taşıyorlardı. malta 11ltnışan bu adıımdnn nefret c- Urmek, 5 - Yfiz güzelliAlnln mil- cik kavrama demek <>lan bu ıo duy. 
8a aandııtın içinde bulunan ıaftlam diyordu. hlm bir kısmı, 6 - Denizin girin- guıa ytlkeek görütıtı dlılnlerde '"ılo-
ll.kır kutularda, altın tozu ve batı Ertesi günO Roşe hareket etmek ti yaptılı yer, Qzllm a~acı, 7 - nur. Filozoflar en çok buna dayana. 
•17Tnetlf madenler vardı. nzere iken mühendis yanına gel~ Kııba, terbiyesiz, colışkan, 8 - Bir rak kendi aı..tomlerlnl lnınnaya çalL 
Bevaı adam Maıtaıı:ıoı;kar adasını\a rek dedi ki: erkek adı, para sakbnan yer, 9 - cııriar. Bu 19 duyguııu Bergwon 1rıb· 

lltan ııenf'lerden beri mııden işle- - nenfm rfe sizinle her:ıber sevn· Arapça hayır mtınnsın:ıdır. Röle bazı tiJozoflarca ise aklın ttlşemly.,_ 
l'IJle uıtrastıktan sonra ~imdi hat etmeme mii~narfe eder ml~inİz" manasına gelen bir kelimenin tersi C('fi "mutlak baldka~, rlbl ytllmek 
'1-.nııaya l\·det edl:rordo. nmııln" nıınloknsındtİ işçi ıoııl:ıvaA islfılı, 10 _ Bir Rum adı, bahanın konuları kavraJan tlattln bir ıub kuv 

Birbirlerine. g(llmelerlne n~llc cnlhm. O tııroO:ırda Marsclln ne y:ı .. ısı. \'etı olduğuna göre bollu o telez.otla. 
olan hlkA,·eJer ve fıkral"r nnlaln • ~lbi işleri oldıı~unıı ııekal'ı bilen rm kendi görU,lerlnıı bırakmak daha 
"k tterllyen mele:ı:!er, uzııktan bir Roşc: l'ııkrırıdan a~çğı: dofnı olur. 

'9 '" etrafını cevl:-en parmaklı~ı - PckAla ı:ıeliniz, dedi. 1 - lclJccok bir c-ey, ma"tar 16· (2) Gerçek vfcdan akıldan tlırtün 
18tdOk1erf nman ııe'llerinl ke 5erek Hareket etliler. Hoşe Mnrlın seç. lıiknsı, renkli, bctı<'kli. 2 - En "" türeme 1önünden Uncedjr. ~ 
'hasladılnr. Parmal\lıkların önünr gi!isindcn ayrılırken, hlr ferahlık koyu, crkPk çocuk, il - nir not, kU llk toplumlarda tıUfün d:rlm bir 
leldllrl•rf zaman, beya:ı: adam: hlsselliAini anlar gibi oldu. İki giln kara, 4 - Kıırda yürü ... Belli etme, takım "haram,,lara ve "1"elenekle,,e 

- Ampan 1 Yere d~df. yfiriivilı:ıten sonra, ilçilncü gOnü hlr l'i _ DOn:u. fi - Ilaslon, ka~ıll:ı en göre yaııandıfından btlttlo bunla.na 
lıleleıler bir hareketle tahtırava· nehri f(eçmek icap eıtiğinden bir hüyük, 7 - Fikrini sormak, 8 - ırıaanm nıbonda yer etmeal, ve onla. 

Ilı Y.re indirdiler '\"e bn~d:ı~ kura kn:nğa hindiler. Tokun al\si. ~ nvuz, n - Gelir, si· ra 9ıkı bir aayp 1-e bafWık ghtertl.. 
l'lı• oturdular. Gene mOhendfs sandalın en ali !'lir, 10 - l.okmnnnıhu, •enilee('k ııneal ancak bu iç ctuygııdan l'ellr. 

a_•az adam. hizmetçilerinden kı~mınn oturmak !stedlyse de, su ue,, şev m ttln toplumu ku:tat•n, 'ft tablıattc 
btrınt - .. !Snitererek, ev sahibine oldtılnındnn, 11\".lkla clıınnn:rı terdh · • ..... ,.. --------------- ıUreyen ne kadar olaylar nna lıep 
btr "f"Olcunun tann mlsııflrl olarak elli. Elinde timo;:ıhl:ıra karşı her 

t ..aı 1 ' ba bekımdan birer toplullllllll karak. ltldt•ını haher verıne~lnl söy en. tın ateşe hazır hir tilrek TArdı. n('),P Rnennki1 ,.~ ..Jvo 
.,, " Ü ..a i t«'r alırlar, ve hepsi birer mistik var. 
l\tftdlııl de parm:ıkh'klann ~n nne- ~e sandnJın arkn~ınıfaki hir s:ız vı· • • )ık taşırlar. BU)le maddi ve mAne\1 lt ltlllmlYe ıitadarır.ın yanınn so-· ,..ını ÜtPrlnr uznndı. Anlemurlul:ır- 7.SO Progrom 'e ıı emJeket :ut 
L.. ı h ı d d h. ı ı t•lnn ber türlü ola.) lar bu ılkel tnaau. "t1111ralt plpo<1unu içm l"e :ış :ı 1• :ın ır s ıill\'tın yfi7iln0 gö~terc-. a ... ·nrı. 7.32 Vileudumıızu çalışlıra· 

bi k k ~ larca bo )Olda görlllegeldJllnden 
O -nada blr kadınla, r er e- re : hm, 7.40 AJans habt•rleri, 8.SO K:ı· ..... i tt \' hunlara lıcnU~ daha 'nkıl, dan gele. 

Ilı ,.. .. , sesle konuşfaklannı ş • - oa)'l (Timsahl diye b:ı~ırdı rışık program, 12.SO Progrıım ve ceJc "nltlJk keyfiyet htıkUmlerl,,nı 
ti. ..._lıt de "'"'ft" olmalıydı. Kadın: Voay! Maro \'o:ıy! .• <Bir çok tim• me 1 k t 1 12 33 K •· u: "'" ... m e ·e ııaa a~·arı, · arı~ı.- k bf lhl 11 bak·'ma B&ıD it ı edim ı sah) • ''ercce r z n c u z. • 

_ Hayır Marsel f! m :\"e · program, 13.30 K:ıı ı-şık şarkılnr, tar "değer lıükUmlc.ri.,nc göre edl. 
ı-ten timdi~ kadar iıJledl~im hain - A~şia (bana ne) di)en no,e 18.00 Proıırıı'!1 ,.c memleket s::nı nllu. Bundan dolayı akıldan önce 
.. ft dereeede büyüktür. Gltmlyece- blrıfenhlre geri döndil. a~·arı, 18.0:l Çırte frısıl, 19.00 Ko-

11
_... k dl • .. .. t""r"r 

a. Ka • d k d h 1 ... _ . v cuıın en nı go., "' ı . 
.ıJll. Ylısın ar ısının a ra a ııe· nuşma, 19.15 Dans muzfğı, t!l.30 

- Gldecellı Mart, zil'& huradan itildi. Bu hıırekı>tfvle sanda1 fyirfcn Memleket sa:ıt ayarı 'c nJ:ıns h:ıber- (3) Bundan dolııJ ı ahlAkın kayna. 
"-lrlı8tll•mız her şevt dOzeltecek iyiye sallandı. Marsel tftfe~nl o • Jerl, Hl.45 K(')nll'ffi1a, :?0.00 . :ırkı , e ğuıı tabiat olaraı. gfü1lp ahllklı ba
tlr. Gitmemiz: .,.e ilk .,.parla hı~ muılııvarak timsahlann hlrlne ate~ tnrkülcr, 20.15 R"d'° ıwzcte-;l. reketlr.rln insanda bir ·~gti.dU Ue 
'-etmemiz 1Azım. Vann &bllr mın· etti. Roşe, ikfnel hlr hnreketh•Jr 20.45 ~füzik, !?1.00 1\onu.,m:ı, 21.l:"ı nıl"Jdan& ;eleccğlnl dU,liıımek dotru 
.... lıırdın ftet l(etlrmek bahane ı:en..- mfthendlsln tftfeltfn ıerl tep- :\filzik sohootlerl, 21.45 .Müzik, Rn-i- değıllllr. l!.'gildll ile vtcdau ka~ıttlr. 
"71. banıdın aynlacaftım. Altı '°" me teıfrfne manı7. lca!dıftı hlr ancf'I YO senfoni orl\eslrım, 22.30 :\lemle· { linkü eter in an l<r.ııdi abllk hare. 
ıto.a... Tamatavda ihtiyacımız olan blrcfen yer dejtl,tfrerek sanc'lnhn ket saat ayarı. njnns haberleri ve lu!tlcr'nl kendlndo • haJ'\ .. nılıı oldu. 
'tılan klnJanm· f,lorlı'i elde efm"" sarsılmuına sebebh•et vennlııf! Her bors11lu, 22.50 Yarınlct ı»f'081'8m ve tu l'lbi • dofutta baluDan IOstldlller 
.. L. ı...ın her tOrlft fedakArlılh yan- ll•lde tttfelffn ~~inden fr1ıllml~ (')'" ka .... nı•-
-..q "' .,.. -r Ue aüzenltJ eblllr oha;, dı, "vlcdıul,.a 
tı""--n ·-nra, bu-'fo sizi almalt'l cıktı. Zann•der mfıılnfı ki. hu n 1 •111 .., •.. beoet kalmazdı. Halbuki görtlyonı:ı: 

lt!eeeıtm. Pln.ralıın kanıhnı yap- mustu '" tfftrO!d adam, rıefret rıtl!ll ŞEHiR TIY ATROSU ld lnaandakl ilk blJolojlk dirimi 
illa\ tein bir motlk aJacaJtım. D~ hlr hııltı Te kadın hı~m hlr rrk~ ORAM KlS'.\11 - ba;,"\'llnd:ı f c büttln dirimi • Y•P-
"Gtenıde kimseye s5rOnmlyerek ıt, vahtl Ye a~ hayv11nl11r~n rlolu °" 1 wı '.l~ı0 8aat 20.80 da tan içgüdünün ah111k wünatebetlerl)·. 
,•tafansınada •. i•I bekJlyec~im. lan bulanık n tehlikeli bir !'itı~·ı 

1 

" " .. dO O 1 BUTI!K tHTll.A 1. ,e IJPsi yoktur; insandaki toplum 11'-,.8 0 
.. •da fltlha"' edeeekııinh:. s reeek, hıYlr harır hiç o.üphe. t ..... '" ~ ., Yazan: dlrbnl ahllk nıünııııcbctlor!nl or u ı 

llı-1• d• motl'i- .~tl:ıc'lıklan sonr:ı. sf~ hu bir tcsadONiJ. Fakat Marsel ı .- vı .., . 
•u .. ... ' ... n L- - t<omeln Rolland '!<oyarak bunlan dU:r:o:ıllyen c .... ıı 

~ bnıtt bYlklarla bizi yakalamn- :!:"1en nehre düSttek kR~·bolmu:)hı il ıı llk <ince toplumda, sonra da bireyde 
'- H ,..., ka vuk kısa bir mOddet 711:-fındıı ka ... k TUrkı;-e ı: M IUPY.R 
ıııı,nın fmkAnt !l'Oktur. er v-.1 • ,,. KOJlEüt KISMI lrendlnl gösterir. 
"'ttJattt delll mi' Muhn'kkak gldece- yanlış bir mııne-Yraya tabi tutularak 
Ilı. kazazededen uz:akta,mıttı. YE KUKKVM YE (4.) \'ic4anı tnceleyjncıe onUJa iyll'~ 

- Fakat 
0

, Bıı ev? Bu tiftlik? Genç mühendisin başı bir an. 'l'uan: Robfort Nf'Oaer tillev, ytlkilmlillUk gibi bir takını mı. 
_ O, .,. en onu ~evmi 'OT'!illn 17.. kanlarla boyanmış <'lnn bir ıınıfor Tiirkçealı Oemll Oablt ClftıJ ı,llnce ,.e duJgulardan beli,tlflnl l"Ö-

1\ıı 99, bu çirtıik bunlar hiçtir içinde görnnrlü .• A. nufora hı7.la l>at" Her per,em.::rf~~~a::t 16,30 da rurUz.. Bunların banglslnı ele allak 
Jtep ı'Yf terkedeceftfy, ka tlm~ahlarda ya1ı:Ja,ıyorlarrlı. tılrcJ1el dcğU, topluu•"l oldufo l"ö. 

benim Genç Işık, tah9f sesler çıkanyor ııttkUr. Meaell "iyilik,, taaannm na. 
- Fakat biltlln bunlan ilmlhlzee ellerini O)"Dntn·(')rdtı -ılr KalJrU m toplunır;al oldoğw:.u bundan önce 1tia )'8ptı"' BOUln bu feylerf can Simdi kayık çok a~okta oldufun- 8 ı;önaU,tUk. "Odev,,e gellnee ba dn 

"'• ıeTfyonım... On seneden beri dan imdadına ~i,Uip lmrtarıJma~ı omanı lı{ldlt:nm gibi flJo:r:ol Kant tarafm-
be111ın tein cok mtlşknIAt çekti fmlcAnsızdır. Su-- atla..... -nın" dan lncelenml• ve ortaya konmqtar. 
L "'" "'.,. ... .. Bircolc yabancr dille • tercüıııı ~ 
·• ~ utnın. Oııa şükran borca- ·""ı:erek yaklacmak, d"$fin"Jmc•I dl AhlAk harekctler1"nln bir ödev halin • .._ '·il ıru ., u u ., t lmlı olan b11 tlltr. Nl110rl Alı 
'"'11 11ankörlWde ödeyerek. bu şe. • bfle JOrnmıuz bir tedbir"fr. T"fek cJe ıı:ıml:r:den geldljinl Kant bllytik f 11 u •ııtt tara/rndan dofrudan doOrıı 
e bir acıya manız kalmasına ra:n kendl"ll.·le heraber dfi•mOctQr. R(').... 6 lılr r.ezl•le göstermı .. tır. Fakat Jttn • ., ., ., •ıo ürcD dlllndtn tercam, edı " 
~inam. O buna lAytk ddlldir. ise sil~hh deltfldlr. Ko),lı: hozulnr. ıı;tir. Raştan ıono kadar apı ftl&I "toplamsal gerçeıllltl,, söreme. 

- Haydi canım f:ızla mftbılAlıt muvazenesini tam nıAnulyJe hula. dığt tçln kaynatmı bu'smamq ve ona 
... 1 · i · l iri 1 """" rıt T.. ,,... '1n1ılr mnıf.:ıbı ..... ..: ...tu.-11L ~ ~" Jorsunuz, hlsJPrın zın es a • mamıttır. Velhasıl Marselfn lehinde • tabl•t üs .. u,, her harı&"t ~ır " __ .,._. 
it at fi• doPa olan 6a ntflı tır tdJıı-ı dü 11 k •-•- ı ti 1'da kalıyorsunuz:... olnbilecelc hlr hareket ya ... ılmıı•ı ıeı: ıe & nı ı nme ., .. .,m !t r. 

•· ' r/l matbuatında ilk nQmunedf ._ - o kocamdır· fmklnsııdır. 80 yoloJlk erqbrma1ar ile bunu ..... 
- SevdUtlnilin, Te slzl sevenin Biraz sonra kınnmlaşın ,..e sn _ n,.11 .. ....,. olao llu ..,,, ,,. celeytnce bln-y üriUnde "' 0110 bL 

h.ıı olduifumu biliyor musunuz... kinleşen ııud:ı tam3men kııyholdu. ııım lleetp ~" Valo1 Kl&A ıtn yöttllttJie kaplayan, ona lnaan-
Sııı bu odamla paylrı~mak istemem Daha sonra nehrin M~"'.lnr=a llerll· .. ·vtad fQ&dı ~ ıaıauıa.u.. .. ... lık d;rlmlnl ,·eren büJ1&k varlık top .. 
~llhalrkak kacacaltız. )'en rıembe bir datgııdan ba~kıı bir tı,. ft1'1lmMtedlr, ıum olarak görillUncıe. ve öde\ in kay 

- Marcel ona ve bana acıyınız! ı,ey kalmamıştı. ıı1tfı da bo bttyttk varlıkta bellrea 
~)le bir .. ey yapmam kabil deılil· il• _ı I t ''lramuaaJ vtodan,. oıwtu ortaya ~ 
flrt .. ·•ıevcunu Pl?ll mu ır kınca kaynapaıo da toplum .arlrtı 

tJıaJcluda bir erkelin: llllTANHlll 110Kll.~81Nl111 oldoAu kendllltlndell sö:ı:Wıtlr. 
- Mart? Mırtl Gel! Bir mlı;ıırir 

... dl. r.YeJ onu karşıltyalım, diye 
'e,Jenıill!I cim,ılrlu. J"nı'ın: 

- Gitmem. JAzım dlytttk uzak 
ı..t.. 

•• ti' 

ltabaJ edlldil{nl anlayan b•yaz 
'danı. yerJIJere yak!aşıırak hıımra· 
"ıı 6n0ne ııtmelf'rinl söyltdi 
lt.nhrın linllne •e1diklert nklt 1 
tlf11fJln uhlbi yanlnnna sreldi. Rr
)tı sakallan ve başında mO'lteml~ 
~· .. ı>lcAııı Tardı. Arkuından ıcft· 
b'nı'IYnek ve yere bııknrrk ııenr 

Londr& 1 Sterl1n 
Nevyortr 100 Dolar 

Cet.evre ıoo tmçrı I':. 
llılairtd 100 Peuı. 

u1.sc 
10.S25li 

12.89 

Stokbolm ~00 bveÇ Kr. 11.182:i 

UllAJI va rAH\UA'I 

% 7 834 81TU.1Drsurum S-7 19.0~ 
% T Hl Demlryolu I 19 -
9'ı '1 Birinci tertib lıfU.tı m'1.. 
d!Ll'aa ıt-

9' D lkramlyell birınci tertlb 
mtu1 müdafaa JI.-

lr lrııdın yakJ:ı·m·ordu. Yolcu h· 
1tıııı111 Roşe Alek~I o'rlııltunu Oremfl
c!eıı TRmatna ııilllltlnf, kafllt!ll ve 
~•aJıınYla hf'raher hndMnl kahnl 
ttıııeır Jt'ıtfunrla bııhınnrlRrsa çok ;~r"'F~·~ı·~~.~-,...-~_...::ıcaı•RB••••••lllll 
111•ııınıın (')):ırd•nı öy1ec11. fi u o K ı o • 

- Sefıt ıreldlniz:. l'lrnlm l.fılJoTH d 1 \fırt,.n hntnn hıı ır15rtliikl~rinlz: hı- B. HAFIZ l.~L B 
i'ıtı•!lr. hte karım oı;:d knrulrımıık ı~ 'lOKM AN HEKiM., tl 
'" ıtvlc '1ın·nr:ıldır. Rıı dıı. M. Mnr ~~ 
'ti •:Ulll.IVS MUTEllAIN!Wla ~ıı.: 

"n ~nmfm1 arkorfn4'1m T• Pn k,,. ıJ. 
~f'lli vnr,,•mcım. ?.lranl mnhPnıi 1 Dlftll'91D ,.. j~ 
' 1dlr 7.h .. r,.linlz her üçilmüzil d• 1 ... n ........ tlfırt: &.ft ....... , nıı•ı tı 
llıtııınun elti. lıııR1Bl.mtlllRR11•1S1Rrala!Rıli 1 

lstanbul OefterdarlıQmdan: 
Varlık Verglııl Koml5yonıannca t,ayl.n olunan mükelletlyet}erl göııtc 

reıı tlstel~r bu;Un alAkau Varidat dairclen kapılarma aaılmı§tır. 
Vergt!crln !Sfrenmek Uzere: 
A - Kazanç verglal mUkelleflcrjnin b:ı.flı bulunduklan Mal )e Tahak

kuk Şubelerine veya kaza \'arldat dalre'.cr1ne (MUlga KQçUkpazar Maliye 
Şubesi mükeıleflerl FaUo .Mali:)"e Tahakkuk Şubulne): 

D - Be!edlye hududu dab Undekı kazalara bağlı bUyUk c;lftc;Ilerln 
dett"rdnrııkta :trııt ve Servet Vergileri MUdUrlüğUne: 

c - GaYI'i menkul ııah!plerlnden varlık verglBUe m!lkellel tutulan 
hakiki ve hükml plmıla'!'lll gayri menkulıcrintn (muhtelıt ı:ıube ve kaza. 
lar d6hillr.de emlAkl olan müke}leflertn ikametgl!.hlarıom veya yUkaek 
ırath a kıymeW gayri menkullerinin) buıunduğu belediye tahakkuk fll· 

belerlnc: 
Müracaat etmeler! ıazımdır. 
AIAkadarl ı:-ın ıılmıP.rlnl ve vergi mlkdarlarınt kolay!ıkla ~e ııUratle 

bu!abilmelerı ıc;in cctvell•lr mahalle ve tarh No. aı itlba.rtıe tertip edllmtı. 
tir. Bu tcrtlpteı: taydaııı.nmak içtıı mOkeUefler 942 ve 9 ll ııeneıerı ruhsat 
tezkereleri veya v«ırgl kamelerlle 'e bunıan kaybetmlı, olanl!lr vergi 1h. 
barr.amP.al veya en son tarihli tedjye makbuzlarjle mUr.ııcaat etmel!dJrler. 

Mükelleflere l!lzumlu zaha tı " ııtek ft listelerde isimlerin ,.e verg 4 

lcr.nı kolaylıkla bulabl:melerl hususunda kendilerine yardrm etmek 117.e. 
re ht-1· ~~de Mflt mfkdarda memur ayrılmıştır. 

Ke)fjyet 4~05 No. u lcanunun 11 r.cl maddesi muclblcce lln olunur 
(2436) 

Elimizdeki hayvanların yıldan l !arının bayvanlan da kınlmıia 
yıla kötille~lklerJaf ve her yıl bql.ar. Böylece hastalılı aen bn· 
çok telefat verdiklerini herkes l>l· di elinde her tarafa nulaıtırdm d.,.. 
ll)or. Acaba bu k0tl1Jeşmenin n mekllr. Banu böyle yapma. Bır 
kınlmanın sebeplerl nedir! Bunlan hayvanın iSldflnın ona kiS:rd• dıf a• 
hep beraber gözden geçirelim. I rıya ıötlir '" orada yalc. Ve)'tllı:ıt 

1 - Hayvanınıza :amanında oe köpeklerin çıkaramıyacalı bir de
ld:ım olduğu kadar uem vermiuor. rlnlikte bir cukur ac. Hayvan le~ni 
sun. Heı. kışın hayvanı yalnız kuru o çukura at ve QsttınO iyice top· 
samana bırakıyorsun. Şimdi senden rakla ört. Kireç val"Sa üzerine biraz 
sorsak ve de ek ki, koyunlannı, 5ı· da klrec döklünmtl gayet Jyi olar. 
Aırlarını, atlarını, lavukl:ınnı kışın Runu )tıpmakla beraber, lıir taraf
besler misin 'I Hemen ve~eAin ce- tan da en )'akın Ycterlnere· haber 
vnp şudur: Besliyorum. Ne ile bes-, ver, o seJir Te hastalıltnı anlar, 
liyorsun? Samıın yedlriyontm. ı aşı nımıak JAz:unsa aıı yapar. 

Arkadaş, saman yem değildir. işte dedllf m gibl yaparsan bula• 
Yalnız somanfa besleoen baynn ıtı-i şık hastahlt linlemiş olursan. 
tOnil colfalt:ımnz, karnındaki yaT• 4 - 1111 damıılık kullanmıgor
rusunu besliyemez, büylletmeı:. sun. Bolalannı, koçlannı, tekeleri· 
çiftle iyi iş göremez, her Takfl cılız: nl ıOrilye kaf1rken; IJoRan, koçun, 
ve kavnılc kalır. Hep dert yanaram teken acaba sntıtı bir anı Te babı· 
ve dersin ki; kışın ve ilkbaharda nın diSJft mftdlir; lyt etlenen, iyı 
hayvanlanmız ook kırılıyor. Neden gelişen bir ana baba cinsinden mı
iSlil) orlar hunu bilir misin' Kışın dlr. Yapaltsı fyl bir koç mudur? 
ha)"'•anını arpa, yulaf gibi yemler• Bunları hlc dikkat etnıedilinl iyi 
le beslemediltin fcin cılız ve kötn bilfyonım. KoçJnrdn ve tNeJerden 
bir hnvan hastalılta kolay tutulur, damıdık seçer.ken yapaltm en Jvf 
zorlu kışlara dayanıımas ve bunun olan, lnlçan olmınn k~Jın ııe~ 
için de her yıl baYTanlann kıntır. ceksfn. Bnndııo başka anatn iyi sat 

2 - Ahır, alıl f'e kümesin gok<' 
tur, Bunlan yapmakla istemezsin. 
Haf\·anlann izbe ve in gibi yerler
de barınır. Yağışlı havalarda hay. 
vanlann altı ıslaktır. Bl5yle bir yer
de hayvan rahat eder mi? Etme7.. 
Sıına süt te vermez, işde s6re.mez. 
Jla)-van lcin iyi :rem ne kadar Jlnm• 
sa bannaeak yeri de o kadar fy! 
olmalıdır. Hayvnnl:mn icln mulla· 
ka t:ıştan \'e allı betondan ahır Ye
ya alfl yap dlyemeyft:, Bunları 

kerpiçten yap. Zararı yok. Yeter 
ki pencereleri, kapılan iyi olsan. 
Ahır ''e ağılına bol haTa. Te gt'lneş 
girsin. Her gün gübreleri dışan •· 
tıbın ve allı d:ıimıa kuru olsun. A• 
hır ve ağıllarına yılda hiç olma> 
sa iki dern hndana vur. Her tarafı· 
na ilaç p0skih1. nısyJe temiz yerJflr"' 
de barınan hayvnnlur g(lrbtız olnl"' 
lor, ona hugfinkfinden dahıı ook 
slit ve et verirler. Soiılık Te hosta
Jıita kor ı da h•i konınmu~ oltıriar. 

3 - 1/asialık. Bir hayvanın &ldft. 
mü sen ne ynp:ırsın btlirim. 0Jmftş 
hayvanın etini alır. Kalanını k&yftn 
öteberisine nlarsın. Köpekler o le
şin ba5ın:ı Oşü!;ürlcr. EAer o hay • 
''anın buJ:ışıl> bir hı.ıstalıktan lUdft 
ise 1c6pekler bu bal:ışıt hastaltfı 
kiSyfin her tarafına hulaştınrlar. 
Rlrk:ı ... giin sonrn senin Ye komp 

veren, ıftrbilz kum ~artan "ç 
ve tekeleri damı.rJıla ayınrınn. 

5 - Brkek 11e tff# toklalannı 'dik 
mı:lı~ erken çrn11orıun. T*e "• 
koçlarını koJUn ,. keçllertnJ fld. 
bola ve fnel:Ierfni iki .buçıat 711fi,.. 
dan eYTel dıımnhtta lmllıımmk (llllW 
ld~tftdtlr. 

8 - Iran ltnelf11ftek. &111 her J'll 
lceadf aOrtlnden boll, koç "• tew. 
lcullanı)"01"'5un. Böyle her 1ıl •7111 
snrtıntın koçlannı ııalınrdflba lem 
aen hiç tarimı• Tannadan drGn ,,.. 
dan yılı k6ıtill9'iYor· Cılran d81 o..
lıı oluJ'll)r, tyileşmlyor. İfte hunnn 
:lcin, Oç dört senede bir kere hat
ka bir yerden iyi damızlık ıl Te ıl). 
rtlne bt. O vakit stırllnQn kanı t .. 
%efondi d me-kttr. Kanı tazelenm 
d&J g(lrıbiız ve daha canlı oJm. 

!ıeride de analarından dıha IJi 
stttıtı olurlar • 

Yatnu dım121ı~1 da, biraz 9"'"' 
anlattıltm ırlbf iyi ~ecmellsln. Üç 
dört yılda bfr kan tazelemenln d 
bnyijk faydaları "'ardır. Buna fti • 
mal ehne. Bir kerecik ~~r. 
Gftç bfT Jş 'deltildir • 

Dr. Ctmal "Arllnttıtt 

VA«lrJ& 
'ABONE 

OLUNUZ 

Devlet Deniz Yollan ltletme 
Müdürlüğü llinlan 

.Muhıııı:ı.ur.r. tedell (12.000) onlk1 bl.D lira olan (100) yüz metre mnı•. 
abı muhtelif eb'att& kökn&r dflme cao. Blrtnclk&mm. 19'2) Çarpalıa ... 
nU aut (16) onaltıcla HaJd&rpef&d& O&r ııtnuı dabUbadfki komı.,oa ı-. 
rafmdan kapalı zarf uııulDe ıatın alınacaktır. 

Bu ııe ~k fııteyenler!n (900) ~ku.t 11.& liralık mUftldrat ı-.. 
nat kanunun ta:yin ettlll "8ltaıuıa teklttıerinl _,.~ .ıaanm 

ayn• gtın saat (15) onbeıe kada.r komil}'Oll Rei.ıllltne 'YU'DLeleıri ı• ..... 

Bu ıı:e alt ıartnameler komia)'ondAn param olarak dalrttlmakt&dn'. 
(tll'r) 

Ak&arayda ça.kır&ta. mahalleıılnln Manutırlı Ritat ııokağuıda '11S ncl 
arlada H,60 metre murabbaı •ahalı ana At;ılmak bere açık arttırma~ 
lto?'ulmuıtur. Tahmin bedeli (267) Ura (60) ktırue Te nır te.m1natı cnr 
lira (07) kuru}tur. 

Şartname Zabıt ve Kuamellt mtıdllrlUgtı kalembıde ~rWebalr. lha\•. 
ııj f'i.1.943 Salt gUuU aa~ 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. 

Tallplerln lllı: tem nat makbuz veya mektupları ve kanunen lbrut lL 
zımgelen dığer 'c:ılkala.rlyle lhale gün,\ muayyen eutta Datmt EncUmen 
ile bulunmıılart, (H27) 

l 
.. .. 

20.1.1943 tarlhlnden itibaren: 
Kasaplık hı.yvanlara mahsus olan fevltallde tenıııilAt, doğru veya tek. 

rar • evklyat r.urcttıe Haydarp&§a'ya yapılacak nakliyata tatbik cdllmlyc. 
Clktlr. lııta.ııyonlaroan daha çolt bilgi ft)mabllfr. (2U3) .. ,, 

Muhammın bedel!er,le mlkdar ve val!ıflaıı aıağıda yazılı (2) gurup 
malzeme her gurup ayn ayrı ihale ed lmek üzere (15. lklnctkA.nun. l943l 
Salı gUnü hizalarında yanlı ııaaUarda Havdarpaoada Gar blnuı dahUlnde
kl kom syon tarafından ıı.çık ek81ltmo usullle •tın alınacaktır. 

Bu he girmek Llteyaıler!n her gurupun hlzaemda yazılı nıuva.kkl\t 

teminat ve kanuntııı tay.ıı attıtı vesaikle birlikte ekıılltm.e gUnO •atL"\e 
kadar komlısyora mUracaatlan lAzımdlr. 

Bu tp alt ıartnameler komJıyondıı.n parasız olarak dafıtılmaktadır. 
ı - Bir ııclet tenvi: Jeneratör gurupu, benzln motörlU, M.oter ta'ke,t. 

tahmlnen 6 beygir, dinamo takatı tahminen 2,8 kilovat, muhammen bed•lj 
ı 197~) blndokuz yUz yetmlşbeş lira, mU\'akkat tem nalı tı48l yUz kırk 
Mkiz ıtra (lS) on tıç kuruı o]up açık ekslltmeaı aaat (1' SOJ oıı dlir' 
otuzda yapılacaktır. 

2 - O'ç adet tenvir .Tenerat~r gurup~ benzin mot6rlli. MoU!r tak• 
tahminen 0,9 oeygır. djn:ımo takat! 3:ıi0 400 kilovat muhammen bed ' 
(1Sl00) bjc dokuzyUz lln-. muvakkat t m '1ııt1 (142) yü:r:kıı k ik' ı ra !:> ) 
elli kunı olup açık eh ı.tnıcsı saat (fol orbc' yrı.pılacatttır. c:1 1) 
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TURKiYE iŞ BANKASI 
:-<üeük Carr Hesapıat 
19431RRAMıY E· PLA!vi 
KESi DELER: 1 Sabaı. 3 Maya. 2 Aiaıtoı 

I lkincitarin tarihlsrinde wıorlır 

1943 IKRAMlYEL!:Kl 1 
ı adet ıwe Liralık - 1191.- ""9 
ı • 998 • - 111.- • 
ı • 888 • - -.- • 
l • Tn • - m- • 
1 • 888 • - 1181.- • 
1 • aM • - SGl.- • 
1 • ""' • -= "'- • • • s:ıs • - 8116- .. 

10 • 2!Z • - mo.- • 
IO • " • - 1910.- • 
90 • M • - ıMO.- • 
~o • tı • -= 6500.- • 
Ut .. ll .. ::ı= 86'14.- • 

J'CrkJye le Benlmama P9f'9 ,atırmalda ,alna para lllrUrttmdt ~ 1 
fal7 almı• "lmıu. nrnl uımıınıta ta111n•7t "" ıtı>nPml• ''",.."""" 

SAHtBlı ASIM US 

Umumi Netrlyatı ldan eden 

8asıldığı ,etı VAKn MATBMSI 

'efifc 4hrnet Sıwe"plJ 

9 Ar 1 t 

1 
__ -......... 
NİÇiN 

Veni T okalon 

Prenses 

ALLA TROUBETSKOY 
Esbabını anlatıyor: 
ıt Onun bir çok cazip fi 

yeni renkleri vardır. * o, bütün kullandığı1' 
pudralardan daha ınct 
ve daha haflrt.lr 

Jt Ondaki hakiki çlçekler11' 
nefis kokusuna perestlt 
ediyorum 

--~-----,, f r 
1 

Konf eranı tehiri 
B~uoğlu Halkevfnden: 
Konferans tehiri: 

,.. o. bütün gQn sabit ltallf• 
Çünkü terkibinde bat1'' 
hlç bir pudrada bulun· 
mayan Krema köpü&O 
vardır 

1 
T. C. 

t.tRAAT 
eANK.A5t 

'J 

SENEDE 28,000 LiRA iKRAMiVE 
Zlra&ı Bankaıını'a lnımbaralı •o lhbarııu. taaıırruf be.11abıarmda en 

u ~ Ur~• bulunanlara bir &ene içinde IMJ&itclakı pb\nıa göre ikramiye 

verilecektir. 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 ,, 500 

" 
2,000 ,, 

4 ,., 2501 ,, 1,000 ,, 
40 ,; 100 ,, 4,000 ., 

100 ,, 50 ,, 5,000 ., 
120 ,, 40 ., 4,800 •I 

160 ,, 20 ,, 3,200 " R.ur'alara sene~ 4 defa, 11 lltsrt, 11 HazJrBn. lJ EylOJ Ve 

11 BlriDcf:ıA.nun tarlhlertnde çekllecel:ttr. 

DiKKAT: BeMbl~rm.ızd.ald pamlar bir tene ıctnde 60 liradan 

atalı dılşnılYNılertn ikramiyeleri % !O fa:ılalaştınln.cJlktır. 

Bayram ve yılbQ§ı hcJiyelerinizle devamlı bir 

hatıra temin etmek istiyorsanız: 

Kitap hediye ediniz 
Yalnız iyi intihap edilmiş olması lazımdır. 

Bunun için: 

• a nevı 
ne müracaat ediniz. (2414) 

Bugün aaat 18 de Halkevfmh:de 
verilecek olan konreraM ~usur Zi· 
ya Ortaç'ın ant olarak hnslalanmıı• 

, I sı Or.erfne dlRer bfr ,One bırakıl· 
mıştır. 

ZA YI 
Eminônft Kaymaknmlı!ından aJ. 

makta oldu~nm :ıs.ker ailesi yardı· ı 
mına alt tatbik mühfirümü kaybet• 
tim. Yeniı;fni çıkardığımdan eskisi· 
nin hnkmfl yoktur. 

Vefa • Akif Paşa. &okak No. 22 
Haltflıe Snhlnlrolrı 

IPI••- DOKTOn ___ .,. 

KEMAL OZSAM 
idrar yollan bsstatrklan 

mlltebaıısrsı 

Tllnelbaşt _ tııtlklA1 Caddeat No 
'80 Ohanyan Apt Bursa pa:ı:arı 

.... üstD. Te!efon: fl2" -

KIZILAY 

1t Yağmurlu, rüzgtlrh ht' 
vaya rağmen Yenl TO' 
ltalon Pudrası t.enırnl 
dalma t.erU taze mubJ' 
faza eder. 

Jt Emlnlm ıcı her ne b'' 
hasına olursa olıun butl' 
dan daha ıyı bir pudrt 

• bulmak tmkAru yoktut• 

"PARASIZ oüzzELIJJ' 
KUTUSU Derunu.ada <beY., 
ve pembel renklerdeki TfY 
talon luemtert Ue muhıeıil 
renklerde Tok.alon pudraaJ• 
nın nllmunelertnl haYldlt• 
AmballJ ve sevk maaral' 
ol:ırak 20 kuruşluk bir pulıl 
aşağıdaki adrese gönder1n1'-
Tokalo:ı ae"ısıı T. !L 
Pmta Kutuau 822 •. İstanbul 

Gazetesi 
Bayram Günlerinin Tek Gazetesidit. 

istifade Ji vasıta ilanlar • • 
rçın en 

Bu Bayr:ım için Ül'nıtler: nan sa~·fasında sa.nt1m1 715, 
llAnlan 100 .ruru", t~ snyfalnr 2ii0 lruru • 

JUlnL'\r için: T<'ldon: 2009! - 20095 

Afvon vil§yetinden: 
Afyon menıteket hastahanesinin 12.2öl Ura Heşjf bellelll cıektrilı 'I 

sisatı kapalı zar! usuıu Ue eksiltmeye konulmunur. .,,J 
l - lha:e 6.1.943 tar!Wnc mUsad f çnrııamba günU saat 15 de 

yet hükömet binnıııııda nıılml 1'JncUmende yapılacaktır. 
2 - Muva.ı.kııt tcmlnııt 918 lira 112 kuruııtur. f 
3 - Ke~:.f•ııuııe. p1\n, umumı husus! ııartname mukave!e p•\reır.. ' 

ıılltme şartnıımesı Nafia MUdUrıUğUnde g6rll1Ur veyn almabjlir • .r 
4 - lstekd olanlar bu işe girmek Uzerc alacakları ehliyet; veıılks.ı' 

için lhn'c s-UnGnden en az Uç gUn evvele kcdar vll~yete iatıda ile murnc:'İ 
edecckjerdlr. ti 

f - Eksll.me~e lşt•rak için a}man ehliyet veslka.sı ve muvakkat I 
mlnatı htıvı teklif zarflarını yukand:ı vazılı ihale saatinden bir saat 

• ff 
\•eline kadar cncllmen P.eisllğinc vcrmelcrj veya posta ile g6nderıııe· 

l(Uı OlUilUr, (2412) 

[ İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
l - (; knl •.ı uenıtr Vi' çel k çubuk açık elts.ltıne tıe ı..:ınııcaktır. 

2 - Muhammen bedel 645 lira mu\akkat teınlnat 4 813 liradır. 11-
3 - Ekslltn:G 25.12.942 gUnU s:ıat 11 30 da Kabaıa•:ta levazım ıs' 

dllriycti b!n:ı.cımı!a. mllte~cltkll merkez alım komlsyonunriıı vapı• ncnktıt. 

• - ~art;nome adı geçP.n oubedcn alınabll!r. • 
5 - lstekl ıo0rın güvenme pnraınn ıle birlikte adı ge~f!n 

mUracaıı Uıırı. 

lstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 

!'I, 
koml91° 

(2168) 

!d:ırcmlzc alt 385 sayılı tort kamyonet ne karoseri tmA.11 lŞf keşıJıı' 
mest dahilınde o:c;·ır ekabtmcye konulmuştuı. 

l!ksillroe :"0.12.942 <'J\rşnmba gtınU sattt 15 d~ Büyük postahane tıl. 
nası blr:.ncl katta ldar! muavinlik od!lsında toplanacak ınUdUrJUk al~ 
ııntrm 1tomlsyonunda yapı!ncaktır. Kctılt bedeli 950 Ura muvakkat tel'.XlP" 
tı 71 lira 25 kı.ıru..,tur. 

Taliplerin '>lbatıtnld keşlf ve şartnsmelerinl giSrmek ve muvakkat te
minatlarını yatırır.ak Uurc çalışma gtlnlcrtndc rndUrlUk ıdar1 kaJetıı I• 
vazım lasmına eltslltme gtın ve sruıtlnde de 942 &encsı ıç n muteber 1'1~ 
caret odası vtts•ka ı muvakkat teminat makbuzu ve karo'!l!rt hnal6tb8lle 
l' uııı..,,l,ı~·mıı cı-ı .. v .. ıııılklc komisyona. mnrnca.a.t)an, .(2268) 


