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11ıııe.t, htllctmetııe beraber kitle halinde, 
demir gibi işi ve glclyle meşgaldlr 

- 1 .. .. d d. k. 1 - nonu e ı ı:-. Zelzele felaketi Varlık 
vergisi 

Listeler bugun 
yeniden asllıyor 

Varlık vergisi bütün milletin vicaanmda ~ T Oka tta 
doğru ve haklı bir tedbir telakki olunmuştur ~: ı & itişi öldl 

Bursa, 21 (A.A.> - Relıı.cümhur lsmet InönU için hepjmlz B§kla Ç&lı§ıyoruz. lstihaaı meselelerinde~~ 

baaüıı öğleden aonra Bursa Halkevtnde operlörle halka erken hesaplar yspmak doğru değltae de ümitler'!'~~ 

lllt&Nzı fU nutku .eöy.emlf Ur: kuvvctıt olduğun•J aöylemek mUmkUndUr. ~~ 
~ 

Aztz Bur8alılar, berşeyden evvel milletçe mane ',~ ..._ Bun&lJlar, aevglli hem,erllcr-.m. 

Bayram tati1ln1 aranızda geçird1:n. Sizin Balıkeair. 
Oellboıu gibi yakınınızdaki bölge\erı :ııyaret ettim 
Eler tarafta vatandaşlAnmı kendilerine ve mem.Ieke•e 

tam&miyle stınnlr ı-ahat blr vaziyette buldum. Mi~ 
!et, h1lldmıet1e beraber kUUe halinde demir gtbj 1§1 ve 

t1kın De metıuldtır. 

aUkCıneUe ve maddeten verimli yolda çalıımak, mille•~~ 

ve nı.lkQınet bırblrl.ı.e kenetlenmlf tek vUcut haline"~~ 

bulunmak mlllet kuvvet!nln ba§hca i§aretldjr. Son~~ 

bir hafta içinde t:Mıılkı ııeklz vlllyetlmlzle temaa et·~ 
tim. m.lletçe birlik duygusunu, demır &1bi ıradeYi her.r.~ 
tarafta sarsılmaz bl" halde buldum. 1~ 

Eşya fiyatlarını 
dOşUrecek tedbirler 

Yazan : AsUH Us 
~ alman tedbirlerden 

llua ef)'a fiyatlarında bir dllf· 
'1ttk meJll blLlladı; fakat bentiz 
liıatıar babruıdaa evvelki hali· 
ili •lpwlı. Bana tabil görmek ıı. 
....... Çliltıldi )ıfil;O ...... ~ 
~ hentb icra satllaSIDA lk"· 
... cJelildir. Bu, zamaa meaelesi
tlr. 

lanıoolba lltlldDııetinİn fiyatl.ar 
'-erine te!ir dilek mmadile al· 
talı tedblrleri fil suefJe tasnıf e. 
ltlti&ris: 

1 - Varhk vergili ile ellerin• 
Ge M71lk milqasta mal stoklan 
...... anları l&tlla mecbur eimek. 

1 - lktrsacll darlıktan en çok 
"1v gGnın bir milyon alU yti~ 
... 't'atnadalm belli bqlı ih'iyaç
ı.ı..n dofnadan doğrnya ucuz fi. 
htlarta, yahut parasız temin ede· 
ltll MI' kısan talepleri istlhlCık P•· 
~,eJanek. 

Htlk6met ba mtlb.im noktayı elik. 
kate almıştır; va.rbk verghinln 
mtlteavittlfe!lad obnayan eşya ı'le 
öclenmet1i esasını kabul etmi,tir. 
Ellerinde deri, pamuk, §t'ken kıW-

~..., ---- Jliti: =•W eua. 
•toka olanlar la~ maanea 
piyua fiyatları Uzerinden bvrda· 
nnı JIJalla ödeyebileceklerdir. Jl\fy. 
JeJikle ılmdiye kadal" meydana 
çıkmakta nazlanan stoklann mtt. 
him bh kı'JllU devlet ambarlanna 
girec~tir; buradan da tedrici o. 
larak normal fiyatlarla piyasaya 
dökWeeektir; yabat ordu ve dt!V• 

let ıe,kiliu ihtiyaçlanna tahsis 
olanaeaktır. 

flJ,...nmı Sn. 4 .f;n. ! d~ > / 

Lavaı Hltlerle 
görUşlU 

~ 

T oplanbya ltalyan kurmay 
batkanı ve Kont Çiyano da 

iıtiralc ettiler 
Londra: 21, (A.A.) - Alman 

radyosunun bildirdiAine göre LA. 
vaJ Hitlerle görilftükten sonra bu 
sabah Parise dönmüştür. 
HlTLERlN UMU.MI KARARGAHIN • 

lJA -IAPJU!f .tCTDU 
Lcıadra, n CA..A.> - Bttlertn umu • 

mı brarg&.hmda, 11 " 19 birlncfkl. 
nU1llarda Rlbentrop, ınarepl Kaytel. 
m&ref&l ~rtng, kont c·ano ve ttal
J'an genelkurmay relsi general Kaval 
lP.ronun i§tir&klle mWılm bir toplantı 
yaprlnuftır. Bu toplantıda L&vll de 
h&zJr bulunmu§tur. Bu toplantı vazı. 
yet,1ıı, mlhv~r lçln bulıraıı1ı bir •tha • 
ya gtrdltlne ali.met tellkk1 edilmek. 
~r. Bitlerin beyanatma göre bu 
top!antıda l'r&na;Ja 4lt meııeleler sG
ı11tWmO,t11r. lılthvertn tarafsız kam • 
§Ulan mOteyakktz OOıalt gerektir. 
!11hverJıı artan Omitllsıttt, mOtteftlt. 
ı~ tar&frnd&D ceAret "'1ci bir aıt.. 
met ol&rak tellkki Mflmektedlr. 

Erbaa ve Niksar da mühim hasar 
ve zayiat olduğu anlaşhıyor 

Ankara, 21 (A.A.) - Memlc- 1 henüz ::nikttırı anla~1l8Jl1.ly:ın y ... ıa.. 
ketın muhtelif ye.-lerinden gclc:n lı olduğu öğrenilmişt:r. Erba.adan 
tel~raflar.:bn c-kse:'i!li h:ıiıf ve ?:ir bir haber alınm:ımışln-. 
jki yt-rde ~iddetl!ce olır.ak iızcrıe Vali gec: Nıksar ve Erbaa ka
dil:'l gece yer dep~mleri ,·ukua zal11-".Ina gitmi§tir. Fıelakctzcd: le
geldiği anbşıl.mııttr. Bu telgraf - re ı;cl':!tr ve ''bccek. i:ndat heye•. 
lan Vt"riyoraz: lcıi göndeı, miatir. 

TOKAT: Dtin .s:ıat on yerlide bil- Erb2a.d:ı mühim h2.!'a.rı olıll!ğu 
tiln vll!yette 25 .saniye <levam c- anlaı;ılmrsa da tafsilat aJtnm.a.. 
den şiddetli bir yer llıı.nmtt'St ol- mıştrr. 
muştur. Merkeze bs.fh Altuk ıı.a- ORDU: Diin saat on ye'1ide mer 
hiycslnde 3 ölü bir yaralı vardır. kez ve millhakatta ikisi ~ok eid-
43 evin eepheSi k&milen çökmüş. 

1 
detli olmak tlzere dörder &ani~·e 

tUr. Niksar kazasında 13 ölU ve rneı•nmı Srı. 4 \11. 4 de) 

Varlık vergisile uğraşan memur
ların kısa bir istir:ıhat ) apabılmt.
lerini temin maksadıyle cumarte5t 
günü Maliye ve Bdcdbe şubele
r inden kaldırılan lhlcler hu sııhah 
saat 9 da )enidcn asılacaklıt· Bu
ram münasehetile listelerin kaldı 

rılması bazı dedikodulara sebep ol
muş, bir takım kim'icler işlerın Yt"· 

ni<len yapılacağı ~aylasını rıkar 

mışlardır. 

Bu şaylal:ır tam:ımiyle rml ız. 
rtır. J.lstrler sırf ha\ ram nıiımıs~

beli;)lc kaldırılmıştır. Nelekirııi ltıı 
RÜnden itibart'n mükC'llrflcr ııh le • 
terine dfü~en '·orıın horrunıı öcl ın,.lt 

için listeleri tetkik edehll<.>reklcr· 
dlr. 

rn,.,.nnıı .'\rr. • 4'rl • dl' J 

Alman tebliği bildiriyor ~ 

Alman cephesinde 
MERKEZ DON KESfMf NDE 

Gedik açıldı 
ALMAN TüMENLERi GERiLERE ·çEKILDI 
Soyvetler 1 O şehir aldllar, Rostofun Almanlardan 

geri allnması da muhtemel görülüyor 
f.Yaıua ' ....,. 

1 - Bükfunetin elı'nde mevcut 
.ı._ mal stoklan ile ahval ve ih 
~ mtlsait olduğa vaziyetlenle 
._. satıtlan yapmak. 

t - Bundan 9«\l!J'a piyasaya pa· 
'-~ak ve mevcut para 
ı..aaini mUmkttn olduiu 1mda r a
taltnaak. 

Hulf.sa htlldime~ .. alınan ted· 
birlerin verdili ilk muvaffaldyet· 
li net4~e piyasada dumıaksmn 
ytibelip gidt>n ve sono nerelere 
kadar gideceği bı1inmeyen fiyat
lann derhal durduktan bqb dtlf. 
künlüğe doğrq meyil g&.lenneıti· 
dir: f.edblrleıin tatbiki ilerledikoe 
bu dtl,kftnlilk meyli cJnlla ziyade 
inkişaf edecektir. 

Yalnız ba arada hatmmıza ge
len bir fikir var; bu da yakarıya 
ııırra ile bydettiğimiz tedbirlere 
diğer bir maddenin dAhR ilivs 
di'r: Y:ıni l'e"llli dcı\'let mtlessese
lerine ait mllbıı.yaa)ar cins cins ay. 
nlarak imkin nisbetinde bir elden 
yapılmalı, umumi ve hasu~i bütc;e
lc"hı mal sabn almak salihiyetinl 
haiz olan devlet te,kilitmrn piya. 
!ladaki talepleri ile e~ya fı'yatlal'J
DJ vtıkselten bir imil haline get. 
meİerinin önüne ge~ihnelidir. Ge
çenlerde hHkôme~e buğday mtl
bayaa etmek için befc<liyelere ve. 
rilen ~alihiyetln tathı"ki r-kli reıt. 
mi dairelerin ~ p~ mal sa· 
im alırken piyasa tb:erinde fi~·at
l1tn nrtıran mühim bj~r amil ola. 
bilece~ni pek aoık göstennlttir. 

(Devamı!lnctdeı .}imali Afrika cephelerinde'ıt!_V'IA I p ı·' 
Marııaı rem Ça1r- ı ı ye ar ı 

& - 7.eytinyağ< ve saire gibi bir 
...... ih~ maddelerini mtistab. 
'İllerden ve tüccarlardan aynen 
"-si olarak almak. 

1 - Ticaret ile metgul olan 
!beslek ahiplerini zümre rimre 
'-ttdıatlandınp JJanlar üzerindeki 
~t bntroltlnft mtie59ir bir ha
le koymak. 

7 - Kanan hilJrlbnlerine ma
•a11t olarak al11 verilforinde ihti. 
~ yolana sapanlar 'haklmıdald 
ea.Jart aln'laştumak ve tMibat 
1lstıUerini ıttratlendimit4r. 

Bu t.et'fJirlerin ilk merhalesmi 
leıkiJ ed4!D varbk vergisinin tat· 
°hild tamıımlftnlllak iein hiç f>lmaz
la daha on ~ gUn bilar 7amana 
ilttiJ~ vardır. Ba ve~i kanana. 
"11n tatbJ"lci sona erdikten sonra
"- 1d, fiyRtlar ttze-rinde tesiri, 
'lel'e<'e9İ anla~tır. 

Varide v~ine ait J-teler 
Jı..az ilin edildi. Bu kihrla ,·er
ti ite mllkellef ~ adaml:ırından 
·~ hiri tarhediL-,n vergivi öfleme. 
di: Sto'k mallannı da Mt~ çrkar
lltaja Hizam giJmıedi; IU:!am gi\r. 
"9!J olsa bı1e piyasada ~ediği fi· 
)'a'tia abcr Jmlamıyacaktn'. 

Acaba stok mallar satılacak iDi• 

'1ır! Bu ela ~k ptphelidir. Zira pi'. 
>asada satıta çıkarılan mallan a· 
labileeek olanlann da aynı :ıamn.n
@. likid paraya ihtiyaçtan olacak. 
trr. Ba ilıtiy~ talepleri tıdldid 
tdeeektir. Pek çok mal satmak l•· 
'•,.en bulanacak, fakat b:ın11'r& 
~ alıer ~rkmıyacaktır. a. tak· 
t11~ va.r!dr vergisinin tahsiL"'n · 

il 

••11• te••lllr••r• Saklzlacl orda 
Anbra, 21 (A.A.) - Genel-

Kongresi 
bugün toplanıyor kurmay başkanı M.a.retal Fevı.i I 

11 11 Çakmak Kurl>an Bayramı müna • Libya a er yor 
ıebetile aldığı tebrik telgraflanle Sehrimbin ocak, nahiJe 'Ve k._ 

za konırelerinden sonra "Villyef 
kongre.si için gereken huırlıklal' 

ıkmal edilmiftir. Kongre husnn, aa
at 10 da Eminönü Halkevi salOnan 
da açılacaktır. Kongrenia Ud tk 
ıün sürmesi muhtemeldir. 

cırfu ve §ahsı hakkında bildirilen 

1 ~!j!~~~~::!:reA:::1u~ş~~=~; J Fransız kıtal arı T unusta bir kDyU 
;vsı· -·'•Mir. "\ mihver kuvvetlerinden zaptettıler 

1942 Avrupası 
5 RENKLi HARIT A 
Buıün ıon sayfamızda 

Akdenizde büyük bir deniz 
harekafl bekleniyor 

Madrlt: 21, (A.A.) - Buradaı lerlnln tahşit edilmif olduğu Cebe 
iddia. e~ildiğine göre, Romı.uel ve li!tankta hummalı bir faaliyet bli
Nehrıngın Trablussarp ve 1 unwıln kum sürmektedir. 
ki kuvvetlerine yardımda bulun CEBELÜTTARIKTA HAZIRLIK, 
mak maksadile bOyük deniz kuvve! Nevyork: 21, (A.A.) - Lalinea. 
leri teşkil edilebilmek için Fransa· dan gelen haberlere göre, Cebelüt. 
da bir kaç gündenberi münakallt tankta miltad faaliyet devam etme!: 
tatil edilmiştir. Bu kafileler, himR te ve bily(ik bir hava ve deniz bft
ye edilmesi en ziyade kolay olnn reketf yapılrllak ftzere hazırlıklara 
Korsika-Sarde~ na-Sicilya deniz devam edilmektedir. Dün sabah b.1 
hntlına yakın olan Jimanlarda tah. raya 14 büyük uçak gelmiştir. Baş
şlt edilecektir. ka uçaklar devamlı olarak yere fn. 

Buna mukabil müttefiklerin Ak· mekte veya buradan muhtelif isti. 
denizde bütün harbin en mühim dt' kametlere havalanmaktadır. Cebe 
niz hareketlerinden birini hazırla. lüttankta 28 ticaret gemisi ve b\r 
makta ol<luklan tahmin edilmekte çok blly{lk yolcu gemileril bulun -

Kahire, 21 (A.A.) - Milttefik ' gıilz mtlfterek tebutı: ÖfreDlldlğine göre Villyet Parti 
k .. ı_ . Sul 8 k·bu:et- DU§mıuı çekllmefe devam etmekt". te§k,lltmm 19•3 varidat " murat 
UV\"eı,MCn, tananın 1 cir. lleri kefil kollanmız Sultan cin. 

re batısında bulUJlr..n bir noktaya rmda bu kuvveUerıe temq ballııde. bi!tçeal 332 bin 655 Hra tızerlndea" 
:nUtevaz.ln olarak bUn'IUUDJftlr. 

ulapmşlardu. djr. Daha doğuda mayinlerin temi:z. HalkevlerlnlD tahslatJ 30 bin J:boa 

tngl.liz tebll...: leme amellyest durmadan devam et. .. fazlaalyle 125 bin llr&Yf. çılranlnufbr. 
llaldre, ıı (A.A.) - Orta prk tn ' mektedir .Harp aahuı üzerindeki ha. Bu paradan Beyottu Halkevtne 13 

Bırmanya cephesinde 

lngiliz taarruzu 
inkişaf ediyor 

Jl\pon tayyareleri Kalkütayı 
bombardıman ettiler 

~e.ıurk. !1 (AA.) - İngiliz 
kttalarmm Birmanyaya girmesi 
Birl(Şik ~rikada büyük bir alA.
ka uyandırmıştrr. Bununla bera.. 
her Btrmanyayı yeniden fetetıne
ğc matuf geniş mikyasta bir hare
ketin hakikaten bahis ~vzuu o.. 
Jup olmadığı araştmlmamaktadır. 
Askeri ek~pcrler bu hareketi Hin
distan ordusnnun taarruza ,geçebi· 
leeek vaziyette oldu~unun bir de. 
lili add~t:mektedirJer. 

va faaliyeti küçük mlkyaıta oımu,. l>;n, Kadıköy Halknjne 25 bin, ZIDlll· 
ıur. Bununla beraber mUtteflk avcı ön!I halkevlne 25 bbı. Oıldldar, Beflk 
bomba uçakları Slrt Buerat yolu U. ~"I w Bakırköy halkev!erlne 1 er bin. 
zerindeki dll§mıuı taııtlarına kart• Fatih halkevlne 'I ilin, Şehremini ha'• 
hareketler yapmıılardrr • kevtne 4 bin, şue halkevlne ı bin 4 

Buerat'dakl hedeflere 19.20 Ukkl ytız, Yalova ve Kartal ha..1kev1erlne 700 
:c.un gecesinde yeniden taarrıWar ya. er Ura verilecektir. 
pılmqtır, DUn, Yunkers 88 tipinde bir Tenf iDJ& edilecek balkev}ert ı.;!11 

(Deııamı Sa. • Sıl. ! deJ de 132 bin .ra ayrılacaktı!'. 
' ~. 

. ~aP -c Şczb.e:~ ! 

listelerden sonra 
liıteler milyonlann rarniyle dolmastar bugün. 
Çar,.lar lan Yfl"Je ol~tur actululr Nrgdİ •• 
Köhne mal ıatmakla laer gün can alan ourıaıw:rı4an, 
Altlı hpllnn ahını bir anda oarlık oergiail .. 

DELi DERViŞ 
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Almanya ve Fransayar"·0

'"eilim: 

hava akıniarı arp sonu dünyası 
jVenedık ve Triyes· 
te tahliye ediliyor 

Floransa ve Blonyada d• a 
• 1 Buyuk bir Alman ta yare üssu bomba· 

Son gUnlel"de lrlltUn dünya sin.- ' l'aıaaı ' nm:ı lbulamtyOr, bir iktısadl bütf1n-
s~t iktıaat ve matbuat llcmlcrln- 1 ~ lUk ~ydana getiremjyorlardı, 

hicret batladı 
Nevyork, 21 (A.A.) - A.vrupı6" 

gelen ht!r ' haberlerde halkm vır."' 
d1.k ve Trleate'Yi, hem de pek ~ 
b'J" atıratıe kUUo bal!lıde terke~ 
olduğu bildirilmektedir. Floransa fi 
Boıonye.'&n aa muhaceret baoıaısııı; 
tır. Floransa mUzelertndekt .an,. 
hıU.!Dolerl oiduklün )erden kalcıııs" 
mr~ ve nereli olduğu .ayıenıııe~ 
yerlerde emnJyet altına aımmıotır· 

landı, 40 tayyare du~uru.au de 'harpten eonra kuıııla~cak yeni T ARGAN ÇARIKLI Alınt.nya evvell Balkan millet-
I.ondra, 21 (A.A.) - Ameri- dUşm:ın hava kuvvetleri gccdc,yı:.ı ıktısat oilnyaıu hakkında nutuk, • lerile yaptığı ticari ve ikusadf ~ 

:an bomba uçakian dün, Pans ya- de batı Almanyad& bir çok ma . konfc.rans, mekale ve kltnrılara le- an bile hatırlan.'ldan g~l.rmc:mc.k. laşma1 arla unayiinin ihtiyaCJ o
ı.mlannda bir hava o.lanm~ tatır. halle:-c ve oıl~sa Duisburg şeh· eadilf edilmeğe başlanıldı. Harp tedirler. Bu ku.rulmaS! istenilen lan ham madtehri tC'da.rike çatış. 
ruz etmiş1trdir, Bu taa.'Tllzdan 6 ri:ıe akın etmişlerdir. Sivil ahali- ckva.m ederken bütün dünyada yeni iktma.t &~eminin nasıl bir tı. 1936 .senesinde harp üılimalle
.t.mcrıka12 bomba uçağı geri dön- nin cıturm!'kta olduğu mahaller .ttsadUf edilmeğe ba§lanıhıı bu sistem olacağmı eimCilik hangi ta.- rini nazarı itıöara alarak bu stok 
me~'tir. de ve resmt binalarda ağır hasar fikirlere yarınm aulh dUnyası ku- rafta olduğu tam bir katiyetle bi- politikasI ve tabia!I zorlayarsık 
ıt~ te'Jliğ, Amcrlkıın u. virudc gc:'mışt.ı. Halk a.raaında rult15Unun temel ttı.§la.rıtıı teşkil Unıne!i mUIIikUn olnuıyaıı =fer ikame s .. , rı.;ı;ii vasıtasih ·.:nl bir 

~:ıkla: nın uur;manıo bır ços av u- kayıplar vardır. Av uçaklar: ve u. etmeleri itil:arUe bUyUk bir ehem. ıa.yiıı e<kcek.tir. BugUn bu sistem· ota!li kunnak istemişse de bu 'e-
ı.avaı 

•ak teşkilleri ile çarpışmış olduk,. saksavar batarya.lan 12 İngiliz u- miyet verilmf'ktt"dir. Bu f'ıkirle- lerin bc'eriyet için malttur ve fay şebbilstcn tam bir muvaffakiyet (Baıtarafi 1 inci aiA 
ınnnı ve dU.sma.nm mUtcaddit av sağını dilşilrmlislerdir. Aynca 4 rin hepsi bir sulhu tnhayyül et- dalarmdan tatbikat salı.asır.da a.- bekl~ncmezdi. Netcldm Bitler bir Mııdrld: 21, (A.A.) - f'raOsr 

11çağınm tahrip edilmi§ olduğunu 1 mot5rlil 6 bomb" uçae' da Fransız m~klc ve ~psi bcf;eriyetin men· laca.klan ~ekillerdcn bahsetmezden nutkunda ihraç etmek ve y:ı.hut dnn gelen telgraflşrdn. Abetzin ııııJ 
ılftve etmektedir. j topraklan Uzerl-ıde tahrip edilmiş- faa.ti bakmımdan ileri eUrillmek- evvel ~ten .!Onra kurulacak )e- da ölmek diyerek AJ.manyanın ik. dan blr kno gtin evvel Perlche"! 

l.ıgiliı uçaktan da dUn, Alman- tir. tedır. nı dilnyada bu harbe &cıbcbiyct ve- tıııadi bir bUtUnliık yaratınağa. mu- dende Bitlere Mareş:ı.l Petnln "" 
anın aimal batısmda ve Holan. GecelcYir. Alman ha.va. kuvvttc.. Bu ~rltl'in S;lvaal ':e iç~ .ren eski muvuen .. sizliklerln ye- vaffa.k otamacltğını ithaf et:ıll'k LhAlln bir mektubunu tevdi etJll 

1 

'a hedeflere taıırruz etmiş~erdir. ri Ral'e aiddetl~ taarruz etmiş • cephelerı Pek ta:bihlir kt saıiecc nilenmemesi ıtızı:mu Uzeri.-ıde dW'- mecburiyetinde kaldı. olduğu bnber verilmektedir •. ~ 
Bu hareketler sonunda bir lngi· Jerdır. BUtUn Alınan uçakları üs- ıkt'!SB.dl olmaktan başka bir iddia- mak l!:mndır Mu.ssolinide aynı şekilde ltul· mtktupta teessute §ayan olan ali"'" 

iz ueafı geri dönmemi~tir. ?erine salimen avdet etmişlerdir sı olmayan bu yanınızda ilim.al (· Muhakkak 
0

ki 'bu harbin en bel- Yanm :ıncalt müstemlekl'lcrlle 'bir ve şnrtlar dolnyıslle Fransanın 1~ 
.Uuımmun tafsilatı di1mekte ve mescıe;.in ~alnız ik- Iibaı:lı tm=•· cılan ik~t !ebcpleri iktrsndt tanılı:k y.ıpabı!tceğini a. lun Filosunu Almnnlara vennelll" 

fngiltorede bir mahalde Amerl· Blrmaaya cepbeıl tı;ad! ta.ra.flan tetkik edilme te - bu kiiÇ'Uk ms.kalcniıı dar ~erçcvesi Çı1c"a söyledi. Bu ~~kildı,; yavaş ya- oldu~nun doğru oldu~. fakat ıısl~ 
J>an uç:ık alnnı, 21 (A.A.) : dır. içerisinde tek~r teker tetkik et- vnş hayat sahası ve yeni nizam vere tnkrlben 100 bin ton tutsı1f 

Almanlann Remlli sUr &ynde- (Başlarafı t ncldeJ .. Eu fikirler birbirllc çarp?Ban mek imltfuısızdrr, Biz b1tl"ada dün- fibi fikirler doğmnya. başladı. dı IJcarct semllerf verdi~! •e Fol' 
ki ııtak alanınll. karşı yapılm1ş o- •.ermen ve Anglosakson dünya. yanın içinde bulunduğu bu mtit- GÖ'rilltiyor ki dünyada aşağı mel flc Nherlnse acele asker fi 
lan elund.an dönen pilot}a.:r. u~an Kabul etmek lA.zmıdir ki Veyvıl, lannda her iki ta.rofm mrnfaatle· hi' l:oryıten evv: l rastgeldiğimiı yukarı iktısaden iki cephe teııc-k,. mühimmat gBndcrilmesl ger~ 
bkt'ler tarafından yap:ı:Jan en bU.. iptidai cbğ keçi yollanndan gtç - ~ne en uygun gelen eekilde t~t- nok!'anhk ve buhranlara scbebiye~ kW etmiş bulunmaktaydı, Bir ta- olmasına göre bunun ehemmlY•I 
yUk a.vaşladan birinde 40 kadar me-k surctile Bim;anyayı istila et· bıkat sahasına konulmak f!tcr.ıl- v~rcn iktısacit h~eler üzerinde rafta geniş mUstcmlc-kdcrı oı.yı.ik blr yardım teşkll etmekte buluıtdd 
190 modelinde Fokvulf ve lOIJ n:ıo.. meyi düşUnmemcktcdir. lrra.vndi mekte ve hepsi <'!c dilyyaya blly\lk duraC'ak ve bunlsrl baca tetkik sanayilerlle iktma<'U bir bütünlük Atı belirUlmektedir. Bundan bıŞ~ A.....,._ ' 
ı!ellrıde Mesrr.ı.mit c!ü,nrlilm'Jş oJ· vAdisini tekrar fetetr"...ck v.e Bir - vaitlerde bulunm~tad.Il'lar. etmefe çatıcıuağız. yaratsn den:okrat empcrvali.c:t dlln Alman fabrikalarına zorla ve te" 
du~unu !Öylrmektedirler. Amcri • manya yolunu yeniden atmak i~in Almanlar yeni n1zam adı ver- ı _ Bu harpten ewcl dün:va :va, diğer tarafta iktısadf ve maU :k:ıtade silr:ıtle ınııhlr işçiler gısoılıl 
ilan u~.a.'<lan Fransız sahilini ge- bir çok gemilere ve deniz ve hava ~iklerl ve b~ ha~bin gayesi. olarak iktrsat !leminde tesaduf ctlilen ~n zorluklar iç-:risinde bir orta Av- rllmiştfr. Şimdi hu lşclnln mi.kut! 
ı:er geçmez Alman uçakları k~- yolu ile bUyilk bir himayeye Uıtl • ıleri stırdllk.eri .ı~dt !!ıetemle bilytlk muvazene~:Zbk bc~·ucluıil'!l rurıa. Lnvıılden istenilmiş olnn mtkı,r' 
muılar, bunlann ~11n'I nlmıg. yaç vardır. Şuraaı da ehemmiyet. harpten evvel bir çok ~san ta. ticaı1 ve ik~d! mUn:ısebctlerin Şı.: halde bu lrn.rbi doğuran en yakla~maktadır. 
Jar ve d!Sntl.ştc mnn§ Uzerinde on. le kayde<'~ktedir. ki aürpri'! yo- raflar.ne. ilttı!ad! bl!hran ve ml•va- biltUn dUnyaVI. ihti'va eden :L..!r ge- belli 'b._,11 ikt:sacU sebep beynt"l- 1 ııı' 

1 
·1 ı bu l "'1 ·ı 1 i.k .:u h · yl bir kaynaktnn blldirildl~ 

!arla ı:arprşnntılar ve peşlerini bt· u 1 8 ya.pr an aarruzun sa.ye- uneeu:likkre aebct.iyct veren ka.- nfştiktl!' olı:-ayıp :malı~ut S<ıh0 'a't'- mı e tısa..,, a engın l;t!tUn ılUn- g5re I.ftval, teşkiJ :dilecek tek tıf 
rskma.mıal.a.Mir. Amen'kan uçakla.. ai ı-ade~ Akyap limanına varmak pital~st cemiyeti ortadan .kaldrr. ela kall:P ve i1ttrsat dUnyası~tn yayı içine alacak bir geni~'ikte oı. kanın şefi. Dca dn billUn sllAl'u 
rınm bomcardrmanı, dQcıma.n nv 0111 bile ilerde yapılııcak hareket • mak ıcıtemektc ve onun yer1n'! ~ep "av..; mU• .. ,,,: .. ~1·ııc.re a..,.,..lm"' bir mayr,r ve dilnyanrn bir ~ok ikt1S2.- 1,. '" l · d l .,. J • ,, ....... • 9""' .J.. ~ dt biltU ı 'k1 ve husus! guruplJrın '-'erini tıı • 

çaklannrn mcitavemetine r:"ğ. er ~n ll•·n .re<.c h\ '18 ı v'ar.ık.. yeni bir iktuıat dilnyast kurmağı '·a" ,_UyUk ı'k'--a.di '-''•·rınlU'- ara- n il .ere bö1UnüçU1ilr .J .. ş b htı .li " "' •• ,, uuı· -:ı. JI H · rnk ve Jcnhıncfa bunlnn tasfiye ' 
:oı,.n timdıye ka.iar gfirtilmtmiş ttr ayet u cum generc&J Va. nrru etmelttedirler. Yenf nizam a- ~ındıı taksim cdfü~dir - arpten ewcl dünyayı ~recede şiddetli olmu§tur. 20 bin velin hakiki mak!atlannt gizleme- dt verilen bu sistem iktlsad! ba.. " • meşgul eden iktrs:ıdf meııelcler- det'ek ve sene lüzumunda Dorlo ~ 
kadem yllkscklikten atılan to:ılar-- ğe matuf bir şa§l!'tı:ıa ~eti ise kmıdan ana hatları it{nre tetikik Bir tar.aftan lngilt~e v eFransa den birisi ve belki de en mUhimmi llstnl ortadan knldır:ıcak olan Jil 
~ tx;mbalar, uçak ala.nı:ntn ve en• j bu Jıareket Japonlan Arltan ~. edildifi vakit her mtmlekciln ıa- geniş imparatorluktan flzcrindc iss!zJik meselesi idi. 1929 ilıtısaılf lb kuvvellerlnlo şefi olacaktır. 
kaz yığınlan görlll'Uyorda. l.Ianş. ta.nntn sathı maili üzerinde elle- bil kaynaklarından az;a.'JI)l d<ret'e· btlyük bir iktı.se.di muvazene yara- buhranı netic~sindc bUttin dünya- Fazın olarak Uvalln Hitlerilt
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tan Rcmili sUre3.yne ka&ır olan rinıie tutmakta oldukJ&n bUtı.:n de istifade e<Ulerek Avrupa lata· tarak bir impa.ratorlu'k otarş~i daki i'.$'"iiz adedi binlere~ değil mil. şimdiye kndar işgal alt:nda oırn• 
mtsafc, takriben 

500 
kilometre _ mevrlleri takviye et:mefr ve R&.n.. SJnda Alman kontroın altmda bü- kurmuşlardı. lngiliz ve Fransız sn· ;,-onlarca hcs:ıp ('diliyor ve işsir.. yon, Frnnsnda vnklile haiz oldtı 

'dlr, gunda mUhim kuvvetler tahşit et- yUk ni~tte bir iş b8Hl.mU ya.p • nayü bUtün dfinva flzerlnde yayı- le~ yarı1an yardımlar cevlet blit- h:ıklnrıı mAlik ve bilhassa Parfs $1' 
tngilterey akın meğe mecbur !alacılkttr. Cinliler mak v~ yeni nizama dr.hiJ rr.Ulet· lan geni.3 imparatorluk arazileri çelerini çok sarsıyordu. zctelerlnl sansöre tabi tutmak st 

Londr&. 11 tA.A.> _ Otnmndi#fne tarafrnda Yunnan hududunda tu· ler arasındaki mUbadelelcri Alman tl:erinde kendilerine ldzmı oıan Bcgiln. bUylik 'bir hatnva düş- lfthiyelinl elde etmek istemiş old 
16re lngUtereıııtı §!mal doğu " doğu tulmakta olan Je.pon ordusuna t,ı1k menfaatlerine en uygun yelen şe- ;reniş pazarlarr bu1·11!1<lan gibi qv. mer'i en sSylc:nı-k mllmktindiır ki, lt'J da dolaşan rfvn\'ellcr c0mte5ı> 
~ g&gelerlnde dl!ı.ıman hava faa.. viye kuvvetleri g(Snde-ilmeai de knde tanzim etmekten başka bir nı 7.am.a.nda da ilıtıyn.ç1arı olan milletler iı;sizli~in hal çaresini si- dendir Bu suretle bfiktlmct ve 
!fl"C!tl olmuıtur. Bazı yerlere bomba. aynca dQoUnUJ~eek bir IJ'l('SCledlr. ecY olmad$ gfülllür. ham maddeleri imparatorluktan .Ah yapnıak V'C 'bir h.trp sannyii \'al aleyhindeki biitnn tenkitler or 

r atıımııtrr. Bjrkıı.ç haa&r oımu,~ • ~n~~son dünyasında fae fazla5ile en mtlsait (!Creft içinde k""'makla bulmuşlar ve bu vazıyet- tııdnn kalkmış olacaktır • 
• ÖJQ ve yartı.lı vardır. ispanya ve Portekiz araımda harpt~n eonra kunılaca'k yeni A,. tedarik edebilmcktey<liler. te bu harbi tacil etmi~tir. BUtUn Peloinln Vcrsalllesya yerıcıştl' 

Almanlara göre ltm Alnıanlenn :ren.~ nl:r:amınt1a ol- ~eıika. ise eniş ve zensıln a- r1Unyayx sar nn ·~ Jz • · e'hi 1 v I.hnlln hl\lı(\metl Parlııte ~ 
BC?rJin, 21 (A.A.) _ Alman ittifak mı yap:facak? dugu gfof ana hattan içine(' tayin rl'lzı ve ytlz; otuz milyonu rotan nü- 1929 iktısaei huhrwıı idi. 1929 ik· rnco~ı da ~öylenlvor. 
~ tebliğinden: ve tarif etm~k elde mevcut vcsnı fusite kei~nin h3kikt man:ısmda trsa:U buhranrnr ise 1914 -1918 

GUndılzün şimal batı Ab:nanya.. Lizbon, 21 CA.A.) - General kin ulığt dolayI!ile mtiır.k'ln de- t~m bir iktısadf b'ltUnlUk tc~kil e. harbinin yarattı~ iktr!!at dUnya • 
nın hudut bölgesine tamıı: eden Jordana'nır Salaznr tm'afindan ~ilse d~ bu ııistcmin de ~r~st ti- dıyordu. s·ndaki ahenksizJl!ı: doğurnnl§tU. 

Yu~oslavyada Almanlar s~ 
hirU gaz mı kuHanacaklat· 

e:refine Verilen ziyafette tsraıı • caret ve hUrriycte dayanan lY.r ik Ru~ya 1017 den'be-ri dünya iktı- Amef:ikada baıılayan bu buhranın 
~ ... ::ı ya llc Po:tckü =nda bir itil • tısat c!Unyan meydana Coti=-k •at aı..,,ln•lcn tamam!le aynlınLS, S<b,plcrine 1914 harbinin uzak te- Londrn: 21, '(A.A.)' - Yuı<'" 

lnvvnd·m ı:ıcJen haberlere g~re }. 
manlar Mihnllovfç ~cte~erinT ıclıl 
1i gaz kuUanacnldnrınt sByliyert 

f'ak meydana getirnıf'k ta.savvu - i"tcdiC'i P.şikArdtr tabiatın kendisine b:ıhşcıtigi un- sirleıi de karıştığı için, ı-u buhran 
'AlAll1tM~ n;, ntnda Olduğunu lbildirdiğıne cair Şu hnlde ~rl.Üüyor ki !ıı:ı l};I ginlikteın istifade imk!nlannı a. r'tiğcr ce\TI iktısadi buhrnnlat'd.ıu 

bir rivayet dola.ş~ur. Mc~lene- taraf ta bu har'l.Jn sonunda ". e.... rayarak •. d_ün.y.an.ın.ikinc:I ve Avnı- çok dalu?. farklı "Oh daha rztırnp 
• Barııt dertrlcrlndekl faallyet, bu. nı"n b-":t..-t• •udur ki n ı J ..,, ~• ı· bi ,, gt1 ~ v • t:{e era or- yt"ni bir sistem kur.nnk fet .. nıek· panın rıncı !bUyiık devleli ôlmak veıic-i olmu§ ve çok daha uzun za. tehr1,lt etmektedirl~r. 
~ harp zamanlamıMkJndeu ~ ön.na vllctK1c getiıilccrk 1bcrik bl.o tc ve ~ e:isteme. dönrneğ· ·bir icin pi!Anlannı tatbikle me5g'UMU. man '3Urrnil~Ul. Bııh.'ıUUn neticesi,. 

• Harpte bu gayreti tmaıııa.ra kunun yalnız İspanya ve Portclu-
1 

Japonya :!e Aeyaı1a kurmak ie- ni takip ed~n seneler ise geni~ PPrf~rJ Pa.~a'Jan: 
en dyade ve~ homctnııtnı ~ldllrmek , ıin taraferzt1ğını hal~n ve at.ıyen 

1 
t~diği bUylik imp;ı.ratorl:.ida bQ • nisb~tc bir harp sanayi.inin ı:oğu-

kı4ır galiba, cllnktl dllşına.:ım 10 ıdn~ ve muhafaza ettireceğini Ne deme eli ., 1 ~1!k bir iktrsadt biltiinlilk, impft- §Una sahne olmuş ve Çl)k kuvvetli Gitmede ömr.ı ıtızcıte ınerkin "' 
II!!lyon aakerl ıoo mllyon ahalı•! btr. s!lyıcmiş ve ittlfak mescles.inden 1 '11 • ratorhık otaNıisi meydana r; tir-- b!r ihtimalle harp sanayii buhranı tfkb&lJor' ltı 
ılhın tcld ol!a rüibtıı pek hOfUJIA hiç b.;bsetlll.t'migtir İdpanya hari· ı me~e u~raşıvordu • e cnle'l'l'li§tir. Gamıe ln1rar ey~eu dem1etd' ti) 
Jft!ec::eğlndcn bclllki mllttehlden. ,.O. ciyc naz:rrı olar. general Jordaaa. MJIU Şettıı :ıfyaretjla ,ereflendJrdlğ. Diğ~r tn;aftc."l;:l, orta A\'rupa ırı _ 'UçUncH bir ısebep olarak ıswcalı.ıır· 
teklerdo artık mtırtlnet ve insaf kal~ ııın bu ~J~iriğl. 1sranyol ve Por. yer Kn:ıbytn ao~ı m!? At ocafı memleketlerinin. bilha!.!a AlmP.n. da beynelmilel siy 1 eınlyeteiz- \o'ııkt.i UJA:ıtden layaa et perte~ • 

ve bu taz..'let vehm " ha,,_J trlciz harıcıye nazırlığı ara.&Indaki 1 :ru:' yn ve İtalynnın ,·aziyeti tamamilc lik :-.1lzUnden. her memleketin bir m~akbUlJI~ 
recostne ~ gaddarlıkl& ~ l ~tlzakerclerin n.Duıf nokta.sınJ tc~ Blse söre At ocağıdır. At ocağı aksine idi, .A lınnnya ve tt~ly:ı dar harp ihtimalini ııa:ı:an itib:trn ala- Böyle dUnyu.31 deni pmhftnnıu ~' 

IPod3 oJ.mu,tur. luJ etmektedir. nrken bana demeli, •tbane demcmeU. nrazileıi Uzer:inde YWlW'l"oc-ık in-lti't· (DtJPnmr 4 nende> bAllD" ----- .---·----------------------------------------·······-------------------
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Alit bu tafıilatı, panıiyona tatına~ 
cağı gün Kamürandan almıtlı· Diıçi mek· 
tebi talebesi, Alifi pansiyona getirirken 
yolda uzun uzadıya bunlan anlatmıf ve 
sözlerini fU suretler tamamlamıtb: 

- Aparlıman oldukça geniıtir; or 
keatra tefinin ve Amerikalı gazetecinin 
oturduklan odalardan batka kiralık dr 
ha üç oda var k\ birini iş''e sen alıyorsun, 
birinde ben oturuyorum, birinde de be
nim bir arkada ım var. Sonra tabii ma .. 
dam Vivi'nin işgal ettiii odalar geliyor; 
lakin hakikatte madam kendisine yalnız 
b:r oda yırmı~ demek\ir, zira aclc de
diği büyük od lı ... disil'" beraber VI'! ken· 
disinden ziyade hemen herkese aittir ve 
adeti kiracıları.İumumi toplantı yeridir; 
bir de küçük hızmetçi odası var. Lakin 
mon§er, yaklaş kulağına ıoylıyeyim, pan· 
ısiyonun en sevtmli odası da galiba bu 
hizmetçinin, çıt; pılı, tertemiz, cana ya.
kın rum kızının ya' .. ıp kalktığı yerd!r. 

Ali§ gülümsıyerek: 
- Do!•um, dedi, tecrübeli ir adam 

edası ile konuşuyorsunuz; her halde bu 
minici~ çıtı pıtı, tertemiz, cana yakın 
rum dilberin"n odasını bir ço' defolar zi• 
yaret etmiş ve pek memnun kalmıı ola 
caksınızl 

Kamüran bat parmağını ağzının 
üstüne koyarak: 

a a 
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- Suı, ititmesinler 1 
Dedi. Apartunan merdivenlerini 9· 

kıyorlardı. 
- İtte geldik. 
Diye ilave etti ve elini kapının zili~ 

ne uzattL 
Vakit ikindiye yaklaımış olduğu 

halde madam Vivi otı:aya göğsünü ve kol· 
lannı çıplak olarak meydana bırak n eski 
bir sabahlıkle çıkmıştı; evveli kıyafeti 
için özür diledi, takacı bir tavırla Kamü• 
ranın yanağını okşadı ve Türkçe: 

- Bu bizim çocuk .•• 
Dedi, cümlenin altını Türkçe olarak 

tamamlamaga gücü yetmedi, F'"ansızcaya 
çevirdi: 

- Fakat ıizden cidden affınızı isti· 
yorum, mon bey, beni bu ıaate kadar gi• 
j"inmemi~ tembei bir kadın zannedeceksr 
niz, temizlik yapıyordum; lıizttıetçi var, 
ama ben her §eye kendim bakmalıyım. 

Yine Türk~e olarak devam etti: 
- Niçin, isterim iyi olsun... Ne za• 

man ben bakmayacağım, olmaz, kiracılar 
rahat itıneyecekler ..• 

Para meselesi evvelce Kamüran ta· 
rafından konuşulup balledilmiş'd; Ali§ İn 
yatağı, battaniyesi, bavulu ve kitapları da 

"önceden taşınmıştı. ilk nezaket cUmlele
rinden sonra Ahs Fransızca oıarakı 

- Pansiyoı;unuzda her halde çokra 

hat "deceğimi umuyorum; zaten arkada• 
şım bana gerek ıizin için, gerekse eviniz 
için çok iyi şeyJer söyledi, ıizin de benden 
rahatsız olmıyacağınızı umarım. 

Dedi. Madam Vivi mübalagalı bir ne· 
... aketle cevap ver i: 

- Bu ntıad söz, Mösyö Al;§? Nedi• 
yorsunuz? Elbette rahatsız olmam, si· 
zin gibi bir kiracı bana §eref verecektir! 

Ali§ Adana lisesinden öğrendiği ve 
kenJi kendisine kitaptan ilerletmeğe ça• 
hş'Lığı Fransızcayı kullanırken kan ter 
içinde kalmıştı. 

Madam Vivi or.u, teklifsizce elinden 
tutarak salondan dı§arıya çıkat dı: 

- Geliniz, geliniz, aziz delikanlı, ~i 
ze odanızı gösti:lreyim. 

Ve üçü birlikte bo bir odaya girJi• 
ler. Ağır kumaş perdeler, odanın tek pen· 
cercsini n~ağıya kadar örtüyordu; divan 
biçimi geniı bir somyenin üstüne kat kat 
§iltelerden yapılmış mükellef bir yatak, 
güzel ve geniş örtüsü ile gözü okşuyordu; 
karyolanın baş ucunda komodin, kenar 
da küçük ve şık bir yazı masası, yerde gü· 
zel bir halı vardı. Kalorifer, ortalığa ılık 
bir hava yayıyordu. 

Aliş ilk ba;cımda od m<lRn fevkalfi· 
de memnun kaldı. Loı hava ınsana tath 
bir uyu~ukluk veriyor, geniı ve mükellef 
örtülii ya'ı:ak yat ın bir vusle tın zevklerini 

vadeder gibi sinirleri gıcıklıyordu. Ma· 
dam Vivi Aliş~ pek fazla yaklatmıftı. 

- Bavulunuzu buraya koydurdum, ça~ 
maşırlarmızı ve. elbiselerinizi çıkardığımı 
zaman şu aynah dolaba yerleJtİreceğim. 

Derken kolunu uzaqnı§, göğsü tama" 
men açılmı~tı. Aliş şakaklarmdan &§ağı• 
ya doğru bir ter boşandığını hiasetti. Ka• 
müran, kayıtsız: 

- Pansiyonumuz rahattır, hele te
mizliğine diyecek yoktur; haydi bakalım. 
§İmdi çıkıp salonda bir kahve içelim; 
mac.lam Vivinin sütlü kahvesi harükulade· 
dir; kahvealtı srıotı geçiyor. 

Dedi. Salona döndüler. 

Koridordan piyano sesleri geliyordu. 
Madam k V"aitıyı hazırlamak üzere çıl« 
mışt&; Al iş ayaW.a salonun dıvar1anndaki 
tablole. .. ı Ptkik ediyordu; Kamüran rahat 
bir koltuğa gömiilmüştü: 

- İçeride müzik hocasının yine tale-
beleri var. 

Dedi; sonra iç çekerek: 
- Bunlar heni öldüı-ecekler! 
Diye ilave etti. Aliş arkasına dönüp 

arkadaşına baktı: 
- Madam Vivinin hizmetçisinden 

sonra Mösyö Hoyzer'in talebeleri, ha .•• 

(Devamı var) 
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POLiTiKA 1 
irmanya taarruzu 
başlıyor mu ? 

~1• :yap1lecak tunuz Çin için hayati bir mina 
~ eder. Menim de mmai\tir. Denizden, karadan 

....-N.cııan J&prlacak bir taarruz uzak ,ark harbi üzerin· 
de kunetli bir nrette müessir olabilir. 

Yazan : Sadri DTlll 

1 ... ~·---·· ...,.. prp lnldatlann-
....... ileri pmif ... 

ft 1Qon lDtalnmn mub
.....,_ pri ~etüldi1deri 

~---"1l9ii"~ Batti.Butl eeh~ 
.......... i.pon kftvetleri tL 

~-- WıJdna edilmif olduğa 
........ lir ... hareketin 
~ llenb tngjtte-

Ge .... llir 1dlldlDI ..... ıme. 

•i lmvvetıendlnnek halmaundan 
~k t-hemınivetli ohnak1a beraber 
tabiat tartlan il• de mı$anettir. 

Blnnoya mıntaka!ıı ''Mevsim" 
l'hgirfanna tabi olan 'bir &nU 
parı:BSldır. B U sahada yağmur nıevııimle-

riude 12 metreye kadar 
Taimar olan bölgeler Tal'dar. U· 
mami:ret ib"barile yaimar mevsim· 
leıinde denizlerden karalara doi. 
n esen rilzgirlar Birmany.da Jıa. 
reketi imlimız bir •ate knyar. 
far. Yağmur mevsimi niuaJ,ı ikin· 
ateştin al'&'Jlhda delam eder. 

Şa hahle mtittefikler için henötı 
dlrt, c16rt baruk ayhk bir Jıare. 
tcet :mev9İJDİ Tardır. Ondan sonra 
Yeniden mevsim rmdrlan denir .. 
lerden flu lnııhannı toplayarak ge. 
leeekler ve Birmanya ukeıf JIA. 
l'ekete mUBalt olmayan bir vazi· 
yet alacaktır. 

B."'rmanyada nimarlar menl
mj bqladrtı uman ini tabii hidi· 
.. iil nnaJuuip arumcl& bir ma. 
1lia vazifesini girmekte ve her iki 
taraf bdatlanmn ~ni mu
ltafara etmektedir. Ge!:en yapuv 
IDeftiıadnclen evvel Japonya Bt°'r'· 
1DanJ'& dawamu hallettiti için bu 
talıada hrraktrir az bir lnn•vetle 
mnıdJ'eti mahafaza etti ve d~r 
9ahalua hUeam ilübJamu elde 
etti. Haarlıksrz baluu 1ngilt .. 
re de nlmmlardan ittifade ede 
rek Rindistamn tiarrua uira· 
man tehlikesi'nden JllM8n kalclı. B UGt'tN fagllte1'911İn Kmdis 

tanda elMh ... l'ede ı..ar. 

landığı bildlrilmekteclir. Ymi yağ. 
mv IDe'fSİllll gelmec1en Jlem Bir. 
.manı-uı lnniarmr'k. ı... •• ı •. 
,...,..... ....... httnlnt -...ltu· 
..... barin bWliy'eta.i laa
mak if:in Binnanyaya y9rilmesi 
mftm1dtac1t\r. 

Talıın il&)'lemetle ne l'.tranıetık 
~elil mi' Sa halde1 

Enne 8lttili m.ıt Dik Gordon 
sabah kahvalbsı edlJOrdu. Gene kı• 
ma haline bir balnf onan fena bir 
bırba' ptfrdflfni anlamak için 
klfty!ft. E1k de Diık Gordonla be
bemi. EUAyı görün« 4dtmele dı't
nndı. Gen~ kız: 

- Rica ederim gitmeyiniz, Q.edi, 

l&Jtlyecetleriınl sirln de dinleme• 
llhde faydaTardır. 

Baftna pkmleri mümkün 01duj11 
bdar kısa olarak anlattı. Dik Gor· 
don hiddetle dinliyordu, gene kız 
Hhlt11t bltfrhıce: 

- Rey idama mı mahlcüm ol· 
mu•'· lmlı:Anı ~o~ ı Her halde yıı· 
tan!. .. 

El1c sordu: 
- Nerede oldu~ 16!'1emifti 'l 
- C'doeester bapislıanesinde •• 
Elk dft~di\ "'e: 
- Gl~et' bapisbanHİfti!e idıı• 

ma mshkttm biri •ar •mma ... tıımi 
hatırlayamıyordu. Nihayet: 

- Buldum, dedi , bmi Kıırteı 
Serserinin bfrf, Fen11n hminde 
l)aııl<a bir seneriyl ~MOrmfi~. 

Dile 'EIJA'nın elinf tntarnk: 
- Tabii bu ad11m ~" deltil. Siıl 

korkutarak mnbııdını temin elmf"~ 
istemiş olacak. f dam ne 7.amıın nh• 
cak demı,tn 

- Yarın. 
- 'Rey lnıdlleııı<ten U7::ııt:ı. meııe-

11 Fran58)'8 gftmi~ olacak, encfüe 
etme(te Hızum Yok· 

Elk te.~Di sahnesi nin kendisinin 
bulunmasını fazla Rôsterecelc bir 
mahiyet almıuı;ı ihtimalini düşüne
rek t;n sırada dışarı çıktı , O Di l,: 
Gordon glhi "Şer" i1' "alan söyled;. 
1i bnutinde «!etildi. c•Rurbııla-

~SEHi~ HABE~LE~i I§ 

Mmtafa bundan mutazı.T'l'll' oldu. 
ğunu söy1emiıs, munalcqa ajız 
kavgBSma, atız kav..,.asınden d~ 

.Uııe çenilmiştir, 
Bu aırada eline biıyük bir fİ!e 

geçiren Ahmet. lıfustaf anın ı6i· 
atine fiddetle vunnuı, zav81h adn. 
mın bu dar'beden nefesi ke•ilerek 
:Vt-re dli§JD\lı, &bnilştiir . 

Biraz sor.ra vak'a yerine Yeti _ 
een poli9ler katili yakalamı,ıar • 
drr . 

-081dldar mttddeiumun:.i mııa,in
Jerinden Lfltfi vak'a et:-afındn tah 
kikata baıl•mtıştır. 

Bayram günlerinin başllca hAdiseleri 
Bayram dolayıalyte gudamisin çık 1 ı. Uç ölU, yedi yaralı vardır • 

madığı günlerin ll&dtMlerfnden bq!:. Dünyada: 
ca.Jarmı burada bir kaç satırla kay<kw üc g1hı tçinde ceph.ıerde huek&t 
dıyoru.z oevam etmiftlr. Bilhu1& Şark cep. 
Şehirde: besinde Rus taanuu ,..nı tnkııaflar 

:,. Ba:yramm blrtnat cini h~.. K'ÖSterdilt rtbi lnglllsler BirmanYM 
ma.mmda Balcı hanında bir :rancm da da te.arnıza geçmfllerdlr. Evvelki 
çrkmıı. han kl.mllen yandfltte.n •onra gtin neoredilen Sovyet huauat t.eblifi 
ııı~ndUrUlm!l§tür. ne ıöre Staıtııçad'la Voronej aramı 

Han, 2&0 bin Ura.ya .Anadıııl1l ~°" da Don nehrinin bat.zamda 100 kilo. 
t• tirketlne Etr•f Şener HulQaıl .... ınotre pnlfli#lDde blr c:epbe üzerinde 
lıluatata ortaklarma. alt paıJü t {ca. RU.lar &O 90 kilometre derlnlit.ne 
rethıuıeeı 160 biD Ura.ya Dotaa sı,or. iierJ~dir. Dört ri1n .Uren ıtd••tl· 
tP. lirketlne stcorta.~ m~bea.rde Almaıılardan 10 bl'3 

- EmtnönUnde OOmrtlk -.ntnı,poı. eeır almmtftır. AJman2&r muharebe 
l&rı clnrmda 18 amııaanıı o.,art JMJ'danmda 20000 ~mı brrakmıılardır. 
fllpka tamtrhanulnde *r yupa • bOyUk kua.ba ıwt aımmıım. Al 
çıkııuı. ta.mJrlıane tamamen yandık mHalardaD mllhim miktarda malzeme 
tan aonra 81lındth11lmtlfiar. &1JnDDft1!', BerllD ı.. Tropenel cenup 

• Sultanaelim e&ddMlnde Hatioe doAU\Jllda 1'17\lk blr imha muha.re. 
&dmda bir kadmm eT.1,D.ı!e 1USDl bellJ yapıldıtmı. 20000 4en !a..ıla Rua 
~ıkmıı, ev tamamen yand1tta1t .eon. eekerintıı öldUl'Wdülbll bir gok zrrh.'.ı 
ra aöndttri1lmn1t1lr. ıarab&nın •Pt " tahrip ed ldltlnl bil. 

• Berliu bU)'Uk elÇim.Js sattet A. dlrmektedtr. Llb;ra ... a Twıuetaki va 
nkan bayramın ikinci clhıtl 19brloo styete plinoe •lrizi.nol ordu tlerleyi 
mlu seımıı •JDI ptba aq&mı tm• deVam •tmlf, Kotlbya mUttetıtc. 
elupreele .Ankara;ra ıttmifUr lere geçmiftlr. Tunuıta kefll hare. 

• Evvelce 10 .kwıJf oıan bira fi ketleri olmllf hava bombardnnanları 

prbıln depoılltoau J0 kurup. 70 yapıtmqtD'. 

amtWtrelik p.rap Aelerr depositon İngiliz lruvveUerl Hin<11atanm ba. 
li 200 aantilltreU.kler 60 ve 340 an.o tı&mdan Bfrma.nyaya t aarruz etml} 
Ulitrtllkler de T5 kuru§ll çıkanlmı,. l"r .,. Bengal-e k1Srfe.z1 mmtakumds 
m. xa-da)'I t_.ı •tad91erdir. 

• Bayram mttne•beti!e .Up .,. 
dilen dolltluk kupa maQJarmda Be 
t lki.q Fenerı J ı yuq G&ıata ... 
rayla Be§lkt•ı O.O berabere kalmıt 

ıatdlr. 
• Eminön\inde L&arki Llimlı bir 

fınncımıı tırmmd& b!.nden taz.ıa a&ha 
t• karne bulwuallftUr. ~ taıı.k~ 
ka.t ;yapmalrtadır. 

Yartia: 
"' Baneldllmlıl Şllkrll lancotı. 

Un'nNltedeki fa.1dr tal•be için SOOO 
lira teberruda buluDanlflur. 

• hmirden Bergama)'& 17 yoJcu 
tle bareket eden 88 num&r9h kam 
10D ttrtsaı .trajmda denilm\f , lılu• 
tafa j!e anneat Pat:ma w Hmrr Uim. 

Nakleden: il. KARDEŞ 
Bu .sebeple daireye gider ıttmez 

yeni muavinini çalırank: 
- Bana, ıtıodi GiO(eSter hapill • 

haaeain«M balunan idam mahkAmu 
J<arttr bmlndeld adama dair ne 
maltımat •arsa doııya ve fiş ıuıbe 
sinden alıp getirin, diye emretti. 
Fotolrahnı, parmak izini getiqıce
ilinlı 11ihi cinayete dair malOmat 
alın. 

Memur on be~ dakffnı kttı:lllr sonra 
bir dosya ile gwl dOndö: 

- Henliz foto~r ~eye gehne
miı, diye izahat nrdf. Böyle cina• 
yet hlldi,elerl11de mahalli zıiliılıı 

tam dol'lyayı nncak hükmün ınra. 

zınrfan sonra gönderinnlf. 
EJk dosyayı kaM$hrdt. Ba ken· 

rfisine hilrff1\lerinden fazla bir şev 
öğretmedi. Y::şkAle dair taf illlttn da 
fazla bir mallımat yoktu, yalnı7. 

Kertcr'in ho\ u ile kilosu Rry'i hA· 

tırlalıyordu. 

Ayrıca bir "a11metl f11ıikıı , Yok
hı. Eşkali nchiye Jrısmınd.1 "hııfıf 
NkalJı" dİ)t )'azılıydı. 

Birden titredi. Harir sakallı .. :Re' 
esrareD41iz bir aebep1e son günler
de l'lakal bıra4cm14b. Brod'un bu 
nokta üzerine dikk:ıllni çel.mi' ol· 
dulunu hRtırladı. 

- Aman •arahhlt dhe ı;ihlcn ıli 
hunun imldinı "'ar mı? 

Hemen hır telgra f Uğıdı alarak 
il azdı: 

Hapil'lhnne MüdOrit 
GIO('.ester 

a le olana.k Tit husaııl fifr 

Rnmt daireler buıün 
açılıyor. 

Bayram mUnaHbeUle kapalı balu.. 
n•n l"Hlllf daireler bqQn •cmcakttt. 
Orta tedriııat m1,leııeeaelm ayın 23 11ue 
kadar tatile 'denm edecektir. Dk o 
kullar bugün ac:ılacalrtır. 

Memurlara teker 
Memurlara karne il• ,Utr Tertbnea 

&ine bayramdan 6noe bqJanlDJftJ, Ş• 
ar teftti iftle m9fCUI olan teken:ll•· 
.rin mıktan az otı!utundan feker H• 

tııı f{, muhtelif kazalld'da bug11n de 
avnı 1-'Jdranar taratmdan yapılacak~ 
trr. 

iN Kli • .a.: • ...,.::.t..: ·--
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totrafını Skodland Yarıl dosya 
dairesine glSnderin.iz. Mtmıır ilk 
trenle hareket etnıelldlr. tş çok 
aceledir. 
Teigrah hemen gönderdi. Sonra 

tekrar do..~ayı eline alarak tetkG\e 
devam etti. Bu sırada bir nokl:ı 
dikkatini çekti: "Sal kolunda dir· 
sekten nşa~ı bir yerde çiç-ck nşısı 
;>eri.,. 

Untumiyetle çiçek aşısı sol kola 
" dirsekten yaJ>ıhnak mut:ıddı. Bu 
nokt11yı dl'lr'lratle not etti. 

Saat on fidye d~ hapishane
den rototrananft ~ndenlecefine 
d:ıir renp telgrafını alarak mem· 
nun oldu. 

Bununla beraber Reyi, eter h<ı 
kikaten suçlu o he nasıl 1mrtarabi 
leccıi ni ıic hilın iyordu. Bu sebepl•• 
"Ser, in yılan söylemiş olman ih 
tim:ılini temenni r.tmekte idJ. 

Saat bire do~u Dik telefon ed • 
rek Klüote ~emeğe ın lmesini ric:ı 
etti. 

Elk bu sefer randevuya lam za
manında ıJilti. Elli Dlkle beraber 
di. Elle onu sabahkinden daha R 

k drrli 'c daha az endişeli gördi" 
Mıımnfi bu neşesinin ~e lAkaytliği 
nin znhir'I oMu~ı ib <llkknUi hi• 
ı:tözdcn kacmıyordu. FJkin dikkat 
11 gözünden genç kızın J)armııitın 

<la sabah hulunm:nan ifÜ7.el bi r 
yüzük de knçmadı. Dik frordon ni 
şan yüziiAiinü tnkm:ıktıı ıeeilcme · 
miştf. 

Yemek ~:mndıı Dik Gordon: 

Şikayetler, 'dilekler 
.. .................. 1111 1111 ...... 

_,_ 
2 

nan ,.,.ıer gibi. Mİleri Wir.;., 
renkleri 90IJ;lln Rnta'yı,ıarla bit 
türlü hiddim 5afhasına geç81ıem. 

İdriik bahsinde ~erç~' nin, sar. 
fın, muhitin hu kadar onemlj '• 
hazırla71C1 olduğunu, belki illo on. 
ce kMtlremeyiz. Ha ti ~Jki 1ııl• 
lıu hal biraz gariıı bile görünebİ· 
lir. Ama kenc:!imizi yokla~,p tar 
tmca. ge~ğin bundan baıka iNi' 
!eY olmadrltnı anları7. 

Daha!'ı 'ftl": Çe~e' e bahsinde 
de alı kanhğrn yeri bıı~~t._,& Bar 
ı:aretC'llİn oli.aynruı1u, kentli~
ğinln ÇeTte''~'inıle olayhrı dah' 
aydınlrk gönır. 

RaJ ramda beıı, ı.endi ~de 
kulaklan sabun ktipu::i le tma• 
punlu bir adamın JJe\ d" nidlllan• 
cluyanm. Onunla konu.,mak ıı.-. 
la<ımak rordar. Nı:rnrımıla h.r 9eP 
erv.ee. her ~y kon~r' C()ir. 

Bayramda 'ukua u na•snı 1•· 
ban<'.ı bir tos kaplnr. Ola11an11 
renkleri ıolRr, çh9:i1eri1 fit,..., .t• 
:rı.fı lcamrıın ~olı;eler 'R1"111', 

Tahit laf'tlar& batlı fil~ 
(eheydi, belki t.ynm. ba bdiı 
iteii~lel"e yn) •'8".Yfteaktt. ~ 
bt herecıa.nb ıramsmlara 1*tta• 
"• ortafrJa ~lı~n MJ'9n't '1tt 
bıw..ttk getirdi. Ka.fn. h et d· 
hl, tlol «114 ~'9J'Or. 

HAKKI 5UHA <2ZG/!I 
• 

Belediyenin ve Şirketler KomfMrlllfnin dickatinef 
Bir o1cuyucumuıt uaıtıuor: dan Heri ıeldfliaf 86yledl. 
Be:rollu Han Ga7.ından tlkl-,.t İfiD sArihi ... tin rakam .. 

etmeyen yok. Bu f1Hyetlerın Jriınl bir •) e ,. v e 1 k f a • .. 
.razm ıayet kuvvetaıı ..-erHmesiıı- suan hif lıır f a r :ı ~rııe4t 6 
den dolayı, kimi de aaat1el"ln faslı il, Ud rekıı ıı da H11 aklaılu • 
'azmım dolayıııle TatmıJ(M'. Fa. bu nziyet rketın memQN .._, 
kal firketin hic ıın 1&rfedllmedlfı fıtıdan yıı z ı hp t'\" l'11İze ~ 
halde abonr-sinden plK"a aldıfı zan· ı ve ben.de saklı bulnnan -nt 
nedeTim şimdhe ltndar duyu\mu~. lıthıria ita SRbit butın~ 
J~itilml~ hAdi~e deJti lrl i. Ru Mnlm şirket !benden 30 metre 
başıma (felmfştk. Jlant hıt~ I . Tekrar mil · 

Şlrhlin 1574 tesint mmıaralı Biaa lattda ile mi1Ncal!-. ~amn ... 
~bone.shim. Adresim Sitli Osmen m• aı)')•dl. SııaHn mClrrft ~ 
bey Sair ipr eokalı \laJaı ..,.,.. ı...... aaa1 tetkik t dn.t-ek 
mAnı 2 numaradır. Bır m~ .,.. olmadılt anlaşıldı. Anı ~ 
•el e~asen az •elen ııb bilııl>fttftts a .... llınlr edıldi l'n [i 
azalıp hic işe yaramaz bir ı..ı ahe aonra •H n ı ~hctcn kıınei1f 
ca ııh lcullanamıyarı* s,tmtıl ha~~ I• baf)adı. Fakat hiifdft ı;,, 
ka vasıtalarla ıJördftt. Bir ıra da, !ere n aaatıe a rrZA ofme-;,•1h t.ıi · 
onheş yinnf gün kadar dı e'rile ha.. ~d ehltlt huhınm&1tnA rıt~ 
hınmadı~ımft !cin hie ıh Hrfet. ~ 30 metre mikmı .. •Mflnf't" 
medilc. Saatin bir a-, ~elkl ı,.,. J.tto pua sorla ılındı. 
ti 3~1 l iken htr •Y &ODTll 4ta ~ 
ayni rabm Ü7'.trfnde idi, )'Mll ., .... 
maıtığımız saatin i-}RretHe t!e sa. 

bitti. 
E ... e tekrar gelince şirtete mft. 

raca at edem gftzın a!tılın d11n <to.. 
Jnı ııikAyet ellik. Memur geldi ..-e 
drln fiJlmlclb az geldılfnl tesbi4 
ederelc bunun anı Jiomdalıf lnıa. 

nı boş geçirmedttinden _.rtialan. 
Elk cevap verdi: 
- Evet, bof dunuadım. Epi oa 

lıştım. Loııdra civ..,.ında ~loek bu 
lah(tı saljın haHnde imif. Mftdtit" • 
lüttekL bütün memnr)anı •ıı yapt
Lacalı söy1eniyor. Ben atı filin yaıp 
hrmek niyelinıie deitilim , h-.:ı yaş
la bir adamın bövle ~k has. 
lıılıklırındın koıicu u olur mo' 

Cenç lı:ız Rülme~e tiııhıdı: 

- Demek aşıdan ~iniYol"9U" 
nuz? Reş sene enelkf sallındn ~ar 
de,imlr hrıı de a~1 (l)muştulc. O ıa. 

mın ben de htememi,tim. Halbırki 
ehPmmfye!li bir :}tY rfeJil .. 

Kolunu açarak ,RI kolunda ctir
seJinden R~lıdıı ,.e lcolun lo tara
fında bir yerde olan ışı hini ııtCS'" 
forcli : 

- Dı>klor güı~nmemesi için höv 
le kolun vücut larafındn hir yerde 
a,ı, VRplı, RÜZPl fikir ıil'iUl mi 'l 

Eflı: ~ordu: 

- Raklkaten çolc güzel bir fl· 
kir.. Kardeşini7.i de aynı Hrden 
mf aşıladı? 

EJIA mfisbet ceYap -.erince F.Jki'l 
vür.iinde ııarip hir hıınışm :ı göre 
rck sordu : 

- Ne oldunuz Mr. ElkT 
Erk hn·ernnını belli etn'Mımd• 

çalıştı: 

- Hiçi Rir 1eytin 
''ııtlnm daf 

Yemek hnndan snnm Elke bit· 
nıez tükenmez geldi. Bir an öne 
oradRn hlkıp rtflmK için can ah. 
Yordu. Bir aralık Dike hitaben: 

- Öğleden sonra dıtlreye srel•· 
<'~le ml"lniı' 

Klhnd9 "'4cet IUlllltlnl .....,.. 

daa .,....ıla11 Ufıtıarilett 10 • 
leff1a tMlıH OIBftıı;Mfı fU bJıf 
l'at"dır.: "Au,tin ııaattnfıfııt ı,ı 
(~11) adetlidir. Jl.:•-...eAf i.-Nttııl 
Jı:ınalfnden ftJb..-en Hrfivllfırntr 1 
meff'e mltlbıdır.,. 

h•dMt bir ay 90IWe bi 
Ulıttelrf h,.rt de şıfı!tıt- : . 
ııstıtfnfıin fşarl!tt (M1 ı ) aıteet , 
ıı:...,.ellrf işaretin Jfırutinden ft 
ren SRrfhahnn: ~ lltometre -d. 
-'>ıdır. ,, 

Bu ne "''"' $1.r':l.tln JıÖ7. fÖt'e 
Ye Jorla halktan fllr1a para aJmo . 
llR mHI Ollıl'tı4' matcım helecfin f 
ıe h•led1yenfn, Nıtfiıt ffrkefler ~ 
mlsernıı be oranın naurı di.klrat 
•i ehtmntfyetle ~lımMtd ri~ ede 
r im .•• 

Gıı evvelki Vakit 
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Doğu cephesinde durum MllU Şef 
(Baıtaraf ı 1 nclde) 

Mosko,·ıı: 21, (A.A.) - Kızılor· 

du l\lilerorn cevre'>indc şiddell'! 
loarruzl:ırıııa ele' om etmeklcdir. A
lınan bazı h:ıbcrlerc göre Huslar, 
mühim \'oroncj - Hostor dcmiryo 
lu birleşme ııoktnsı yakınlarınd;ı 

bnşkcı Alman birliklerini snnna ha 
rekctilc tehdit etmektedirler. Sov -
yel kun cUeri şi{llıll Stoliııgradın, 

.120 kilometre cenup hnlısınd:ı hu. 
lunan Millcrmonun mnh:ıllclerindc 
ınuhorebe clnıeklcdirler. nu tanr • 
ruz c'Snnsınch Alın•ınlnr 48 hinden 
fazla in nn ka~hetınişlerdir. Bu hd 
lıcr resmi hir Sov~ et knynn~ı l:ırn 
lından tc\icl cdılın"kledir. 

onT\ DON HÖLGESINDE 
Mosko,ıı: 21, ( \ A.) - So\yet 

kttV\ etleri orta Don hnhsında ye. 
nilrn Almnn kılalıırım sürnllc ta
kibe dernm edl'rek 8.000 düşmnn 
"lskeri dııho öldünnfi")lcr ve l>öylecc 
düşman kuvvcllerlniıı verrli~i ôl:l 
sayısını 28.000 kişiye yfıksr.llmiş 
lerdlr. Kızılordıınuıı üçlinrfl büyü!• 
kış tonrruzu ile çok yorğun düşen 

lmnn ordulnrı şimdi simnl balı is 
lik:ımelfnde ve Don nehrinin senlş 
bir dirsek çizdUH u1tın bir cephe 
Ozerfndc t!lm ricnt ]ıalfnde bulun· 
m'tkf:ıdır. 

St lin~rnd cenup b:ıtısında Al
manlar So, l et hntl:ırını yarmak i
çin booı )(•re üınil'iiz flnl·reller s:ırf 
clmeklcrlirler. 

SOVYET TEBJ.1GJ.ERt 
Mo'ikovn: 21. (A.A.) - Sovye! 

tebliği: 

20 Ilkklinun RCC"'ll kıtıılnrımı? 
Sl:ılingrad hölrwılndc. mr.rkez cep 
hcsfncfo l\Joslrnvn <'CJllleSindc ve 
D'ln nehrinin or1n mecr:ı!';ıııcln es. 
ki istik:ımcllcrdc ileri hıırc'ketlcri· 
ne dr,ııın ctmMerdir. 

SOVYET ın:susı TEBL1Gt 
Londrn, 21 (A.A.) - Dün gece 

Moskovada neşredilen hususi lehli• 
Re söre, Ruslnr dUn merkez cephe• 
sinde ve Don nehrinde tanrruzlnrı• 
na devam etmişler ve 20.30 kilomel 
re deıinlikte ilerleyişler yapmışlaP 
<Iır. Almnnlar, sfirııtle cenup botıy:ı 
çekilmektedir. Geri alınan 100 mes• 
kftn yer nrnsındo 10 şehir \'ardır. 
Bunlardan ikisi Voronez • Rostof 
demiryolu haltı tırasında bulunmak
tadır. 

Ruslnr, heş sü11de 75 • 150 kilo
metrelik bir ilerleyiş yapmışlardır. 
Ro;}1er muhabiri, Rostot şehrinin 
düşmesi fhlimnli bulunduğunu bil• 
dirmekledir. 

Böyle bir ihtimalin tahokkuka, 
Kafknsyndo lıu!Jınan Mihver kuvvet• 
lerlnl son derece müşkUI bir danı• 
ma düşürecektir. Ruslor, hu yeni ta 
arnızlarındo şimdiye kadar Alman• 
Jard:ın 1350 esir, muhtelif taplıı 
1320 top, 800 havan, 89 tank, 77 
mfihimmot ve iaşe deposu zoplel• 
mişlerdir. Dünkü muhnrebelerde 
8,000 Alman öldüriilmfişlür. 

Hususi Rus tebliğine söre, Rus 
taarruzu iki kol hnlfnde inkişof et• 
mektcdir. Birinci kol, Don nehriniu 
cenup istikametinde 65 kilometrelik 
hir cenhede, ikinci J:ol da BliyiH: 
Don dirseğinden Sıırafimof istika• 
metinde ilerlemektedir. Bu iki Rus 
;kolunun birleşmiş olmaları rnubte• 
meldir. Fakat lıu birleşmeyi teyidc
<len bir haber yokııır. 

Ruslor, derin vadller, 3 üksek te~ 
;pcler anısında 'e fı:ı:eriııdc kunıl• 
nıuş olan kesif Almnn mfi'1:ıf:ı:ı 
h:ı!Jarını topçuları s:ıycc;indc yar
mışltırdır. Ruslar, Almon botory:ı 
mevzilerini o kaclor jyi teshil el• 
mişti ki, Almnnl:ır b:ır:ıj ateşi acar 
aı;moz, blrcok top mevzilerini der
hal tolıribeyJemişlcrdir. Bunu mü• 
tenkip uıurı ve lıcyoz elbiseler giy• 
miş olan Rus askerleri buz tutma., 
olan Do?ı nehrini ı;eçmişlerdtr. Bn• 
zı ycrlerdc Alman mürlofııa meni• 
ler! lG kilometre derinlikte ve 'dört 
hattan müteşekkildi. 'l'ipilere ve 
kar fırtınnlarıno rağmen takip ha• 
rektıtı devam edl) or. 

Almanl:ır, esirlerın Hııdesine g;>
rc, bu leni Tiııs l:ıornııunu hiç 
beklcmirorl:ırdı. Alm:ınlnr, rn bi· 
rincik:'inun sünü sohah s:ıat sekizde 
Ruslar top alcşinc h:ı Ja:vıncn, h•ı 
Yeni tııarrıızu mılaıııı'>l:ırdır. Bu ye• 
ni Ilııs tıı:ırnızunun inkişafı, mer
kez Ht 1.eninsrnd cephesindeki \'a• 
z l rllc:rc de le ir etmesi rııulıtcınel• 
cJir. 

Aln anlor, hiillırı rloğu cephesi ho
J;unc:ı tc-:rlıhu~iı elien !,:ıçırmışlnP 
dır. Ccplırnin zııyıf nokt:ıl:ırını :ıra• 
mok \e ~eni darbeler indirmek Hu<s 
ko ııt nlıihnın clind<.:dİr 

Kızıl Yılılız gazcteo;ini; :rnzdıRın:l 
gorc, Sim:ıl Buz <1 rıiziııdcn K:ıra• 
denize l.rıd:ır 117.ıı' ıııı hiilfın cephe 
ho' ııncn ı\lnı:ın l:ııırnı1.11nn s:ıhne 
olan tek kc~im )Oklur. En şimalrfe. 
Mıırnı:ıno;k bölgesinde Rmlor, hlr 
hiicıırnln rhrnımi)'elli hir me\'Zİi 
ı!<'ri :ılmı~lorılır. 

AJ.,l.\~ TEOLtr.t 
IlC'rln: 21, (~.~ l --

Kafkos cephesinde Alman kuv
vetleri düşman tnarnıtlonm geri 
olnıışlordır. 

Terek çe,·resinde Sovyetler ta
rafından yapılan clclme teşebbüsle 
ri aknmotc ıığrarıııştır. Alman me''· 
zilcrine sirmeğe mm·nH:ık olan clü5 
m:ııı lılr karşı toorru:r. csıı:ıo;ınıl"l 
püskürtülmüşlOr. .ı\lmanlorın eline 
mühim miktard:ı esir geçmiştir. 

K:ıradenlzde, lınfir Alınnn kuv. 
'"elleri bir Hus ılcnizııllı ını b:ılır

nıışl:ırılır. 

Yolg:ı-l>on cen••'>indc şiddetli 
mulıarehPler ıfr, nm etmektedir. 

So\\etlcr şiddetli tank ''e piy:ı. 
de ç:ırpı5mnlnrında lcniden insan 
CO \'C m::ıl:zemece ağır koyıpJara Ur, 

ramışlardır. \lınıın r.n son lıııhcrle
re göre. dün yeımislcn fo1l::ı ıfüs
mnn lnnkı Don kesiminde lalırJp 
eılilmlştir. 

:'.[crkez Don çevresinrle hir kac 
RÜndrııhcri mühim lıınk kiitlelerilc 
tanrnız etmekle o!"ln rlüşmnn bıı 

çevrenin mfülnfna cenhrsincle yal • 
nız bir sredik nçm:ıı?:ı nım·ıırrak ol 
muşıur. Bu serlik Hus kuv,·etıerine 
p:ıh:ılıya mal olmuştur. Almon tü-. 
menleri, yandan bir tehdidi önle. 
mek için dahn gerilerde mevzilere 
çekilmişler ve höy!C'likle düşman 
muvnH:ıkiyetlniıı lıüyümesinc ın:ı. 

ni oJmıışlordır. , MuJ10rebeer ayni 
şiddetle dcv:ım clmekteclir. Almoıı 
Jt:ıly:ın \ e numen }ınvn kıınetlcr! 
devamlı hir surette rr.uhnrebeye i, 
tirnk ctmişlerıllr. H::ı,•a çarpışma • 
farı esn::ısınrlıı 23 ve ııcnb:ıvar ha
lar.r:ılorı lnro(ınılan fı düşman ıı. 

çağı düşürülmüşlür. Bir Alınan \'C 

Lir nıınıen ucniff geri clönmemiştir. 
Toroptr.in hnlısınd:ı hiirum kıt· 

nlorınrl:ın mürckl:ep bir Alman gıı 

rupu bir dfışmıın to::ırruzıınu defet 
tikten sonrıı hücuml:ı kuvvetle mli 
clafna edilmiş bulun:ın bir düşmoıı 
mevziini lşsıal etmiştir. 

Dün Vrlikiluki kesiminde ~ld
delli düşman tn:ırruzları muvarra. 
klyel!e püskürtiilmfi51ür. 

limen gölü çevresinde Almaıı 
kun·ctlcri hlr çok düşman ınüc;lal) 

kem nokt:ıl:ırını hn,·ay:ı ucunnuş 

Jardır. Diişmıının mahoııt tnnrru>:. 
l:ırı niiskiirtiilrniiştür. 

l!kkiııııın Ile 20 llkk(ınıııı ıırl· 
sındnki ınlidılct içinde 15 t 8 Sovvet. 
tankı tahrip cdllınis 'l'Yll ele ge
çirilmiştir. 

HllkQmetln tedbirleri mUspet se. 
mcrclertni vermektedlrler. Varlık ver. 
gl.51 bUtUn mjlletln vicdanında doğru 
ve haklı bir tedbir telAkkj olunmu,_ 
t>.:!" Bu verginin hnztne kudret,l.ne 
içtımaı ve iktisadi n1zama faydalı tc .. 
shlerı olacağı halkın her tabakasında 
nnıa:ılmı§lir. Kanunun ciddi ve kat'1 
o!arak kabuıu için hUkQmet m1lletjn 
vlcdıuımda geni' lııt:nat duymakta• 
dır. 

Bursalılar, 

Aranızda geçirdiğim bir kaı; gün. 
Mn bahtiyar oldum. Tekrar ı;örU: .. 
mek Uzere ve gUzeJ 'Bursa için en ly 
dlleklerlmı aöyllyerck si~ vediı. cdi· 
yorum.•' 

MUDAN1'ADA 

Mudanya, 21 (A.A.) - RclslcUmhur 
lımet İn!inU bugUn buraya gelmlııler• 
dır. Mi!ll Şet Mudanya mUtarekena .. 
n:.es!nlıı mUzakerc ve lınza edlld'• 
ği mlızeyı gez.m.§ler ve bı: mUtareke 
hatırasını ebedileştirmek Uzere bal
lanmış olan anıtın yerini ve p!Anlarını 
tetkik eyledikten sonra Bursaya dön. 
ın!l§ierdlr. 

MudanyaWar RelslcUmhurumuzu a .. 
ralnnnda. görmekten sonsuz bir 8<'• 

vinç duymu§lardır . 
BALIKE:.;lIU.11.ER.E IUTAP 

Geçen pcr'§embc gilnU uehrjmlzl şe. 
rrfiendırmJş olan Mıl!I Şc! tnönU 
öğlccen sonra Savaroıı.a yııtlyle gehr: .. 
::nızden aynımıg, Mudanyayı, oradan 
tla Bursayı §ercflendlrm~tlr. !IjlU 
Şet bayramm ikinci gUnU zelzele fc .. 
lfıketine uğram~ olan Bigadiç na.h.'.. 
yesl&ıe giderek zelzelenin yaptığı ta~. 
ri!>at ve alınan tertibat ile ilgllend:k. 
ten sonra. Smdırgıya gitm.lşler ve 
orada da bir müddet bulundukta:ı 

sor ,nı. Baııkeslrl şereflendirmlıılerd!r. 

MılJ Şet Balıkesir Halkevinde top.. 
lanmış olan halka hitaben gu nutku 
!ret buyurmuıılardir. 

.. __ BalıkeslrUler, aziz hemııerlle • 
rlm 

Bayram gllnUnU aranızda geçirmek. 
ten pek memnun oldum. Heplnlzln 
t;ayramınızı kullanın. Buglln B\gad't 
ve Sındırgı b!i}gelertmlzl ziyaret et • 
Um. Bigadiç sarsıntıdan çok zarar 
gürmuıı. gllzel ve §irin bir kasabamrz 
hemen tamamiyle hnrııp olmurs, pek 
:ır.Otecnslr o!dum. Faıaıt vutar.daşla.n. 
mı bUytik sarsıntı ıçL•ıde çok metin ve 
nzlnı1ı görmek bana teaelil ve kuvvet 
verili Milletimizin felaket mrntakaıa. 
rınll candan ilglsı ve hUkQmet tedbir. 
l<?rjn1n isabetll ve genlrs ölçUc!e olma.. 

armall Afr ka sı. reıa.ketı az zamaoda tamamıyıe 
~· tamir edcbileceğim.lze emniyet verı • 

(/la larcı/ ı 1 inci ele J yor. 
düşman uça.ğı Port • Said açıklarmrl3 Bunları ögrenmeltten sev!ndiğlm gi. 
denize dUgUı1llmU§tUr Tur.U! kıyısı n. bi, benden dinlerken fılzin de tesellt 
çıklnnnda uçaklarımıza taarruz eden t>uJscağınıza eminim. Bu lıözlerfm ay_ 
ı.resserschmidt ııo tıplnde bir dil~ nJ zamanda Bigadlçlılara, bu son gUn. 
IL&n uçağı tahrip cdllml§tlr Bu hıı .. Jcrde onınr gibi hasar gören yerlere, 
reketlcrden 3 uçağımız kayıptır hıısu!'1le gilzel Çorumun Osmancık ve 

MecıtözUnUn merkez ve köylerinde 
Sirte 1'iirfeıi'ne ula'!'tılar ;;.elzeie !elAketi gören vatandııf!anma 

Nevyork, 21 (.\.A.) - Cezayir ııelArolarımı, aevgtıcrtml ve ya.km ll • 
radyaosu, se-kizinci ordu önciilerı' r;ılcrlmlz11fade ederler. 
nin Sirte k5rfezi ikıyılannn ulaş.. BUtUn mlllet~ sevinçlerde bere.be 
lıklarmr bi1 dirmcktcdiı·. :iz. Hele mcmleltctımlzjn her köşesin. 

Tunu~ c~phe~inıle do blr derd,mlz olursa blltUn mll!etçe 
Ne\·york, 21 (A.A.) - Şi.u:ali beraber acı duymaktayız, BUytik ve 

Afrikadan gelen tclgroflar, Fmn. kuvv(ltll bir milletin bUtUn esnslı me. 
nz kıtalanr.ın Tunusta Sus şehri- ziyeUcrlnj sapasağlam ta§lyoruz. 
nin 45 mil b:ıtısında bulunan Peıı. 
rıen köyünü eı~ gc<;iN.iklerini, ..1\i§ Sırdırgıyı da ziyaret ettim. Memle. 
mana ağır knyıp}ar verdirdikleri- ketlmizln sevimli yerlerinden blrisl 
aıi Ye t'Sir nldıklannı ibildirml'ktc- o!a?J Sındırğı, çnlı§kan ve babayiğ t 
dirler Fena havalar mütt<fikle _ bir halkın şcnlendlrmestylc de ı;:ok de 
leriıı Tunuı;tan Dizer:te giden yol ğer!l bir merltezlml.zdlr. Vatandaşla 
üzerinrleki !ıareketkrini iz'zca de.. r:mo fırsat buldukı.:a Sındırgıyı gör • 
vam etmektedir. Bun:.ınla berabc'l' ınelerlnl tnvııiyc ederim. 
mütt"fik uçakları doğudan ve ba- Balıkesirliler, bUtt!n vlla.yette her 
tdan lıarekete geçerek flizcrtc \'e ;o rafla jyi çaıııııy. rsunuz. Sizden 
Tunusa yeni al>ınlar yapmı:;lardrr. n.emlekete iYI havad:a veriyorum ve 

hunun ı~n ııevlr.lyorum. Hepinizi sev. 
Anıerikn.u tehliği gl ııe ııclAmllyarak ıılze şimdilik veda 

eaer1m. Şen ve esen kalın.,. 
'\'ııa1ngtou, 21 (A,A.) - Şlmalı Af. ""!!!!~~~!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:!!!!!!~ 

rlkadakl Amerlknn umumi karnrgCb ..;; 
hlnm tebllği: 

Tunus•un §lma.!indc ve merkezin • 
~e kıtalarımız, mevzllcrini takviyeye 
devam etmişlerdir. Bu bölgelerde kt. 
talanmız ekseriya dUşmanın keşlC 

'kc.llanna teııadllt etml"lcrdlr, 
Tunusun cenubunda kC4lt ko}lar:. 

mızm faallYeU devam etmektedir. 
Refakatlerinde av uçakları bulunan 

?ıati! bomba uçaklarımız, dlln Sfaks. 
~a dcmlryolu hnngnrlarına ta.arruz 
etmişlerdir. Tııarruz edilen hedeflere 
bjrçolc bomba ısabet etmiştir. Heder. 
ler,yangmlnrdnn çıkan duman bulu~. 
lnrı Ue karanlık içinde katmıştı. Bu 
hareketler esnasında hiçbir uçak 
kııybetmedlk. Evvelki hareltetlerden 
nvdette ancak 6 uçagımızm noksan 
oıdı.ğu g!irUlmUştUr 

Amerikan para iitçükrinin 
fııaliyeti 

Nc,·yoı':•. 21 (A.A.) - ~L"nali 
Afrikada..lti Amerikıın umumi ka
rargfılu neuHncle bı•lunan bir hdl'p 
r.mha.biti, AJba:ı EtJisı:ın R<ıf'ın 
kum2.nd:ı"t ::ılt"nda bulunan ve Tl!
nusun cenubundan yere indikten 
sonra keşif h:u-eketlcri ic~"U eden 
/ım.t!rikf.n p:ıraqtitçiilctinllc.n mü • 
rekkcp bir müfrezenin ltaly:ın as
kerl~ri ile dolu bir gnrcı. ~·aklaştt· 
ğmr Ye bunlardan teslim <'lan 21 

leri:ıi tamamen öldilrmü~ veya 
:raralamıı1 olduğunu haber vermek 
tcdir. Pa~utçüler Amerika, yer
lilerinin harp izi ilzerindeXi hıı.re· 
ketleri tarzında gara yaltlaşnu3 -
Iar v.: ltalyanl:ır; tam:ımilc gafıl 
avJıuruşlardır. 

Aycı muhabir, birinci hatta bu· 
Iunan Amcrikc:.n askerlerinin ken 
dilerine gelen ve evld.nden gbn
cleril~ :h.ed.iye1erlc c!olu olan ilk 
Noc l taşıt uçağını alkı~Iamış ('l -
duklarrnr da bildirmektedir. 

Alınan tebliği 

Uerlin, 21 (A.A.) - Alman res
mi tebliğinden: 

I.ibyada, mahalli çarpışmalar 
oln:aktadır. Geceleyin Bingnzi li
~anı bombal'dıman edilmiş ve or
ta tonajda bir düşman §ilcbi ağır 
hasara uğ~tılmı~lır. 

Tunusta, Alman ve İ.3 lyan k?.JV· 
vetleri düşman hnrektlerin.i bcız
n::.ı· !:irclır. Bomba ve av uç:ıkla
r:r.cian mi.ırekkep hnva teııkillerj 
f'füşman topluluklarına ve ilı.L~ı:-i
!le bh· kaç ılefa taarruz etmişler. 
dir. Düşmana hi~ilir hH•ar vcr
cir!lmif!tir. Müttefikler Akclenizde 
1.!. ı:ı;cık kaybetmişlerdir. 3 Alman 

&arp sonu l!layası j 
f Başlarf ı 2 nclde) 

rak millt hudutlan c!c:lıilin :le ibir 
iktrsadi bUlilnlük yaratmak iste
mesi neticesinde beynelır.Jlel iktJ.. 
sadi münasebetlerin çok zorla.j.Ulış 
bulunması ileri siirülebilir. 

(::::~;;;; ... E .. J;d ... f.3.:J 
IV - Ni!uyet dUnyanın i.;inde 

bulunduğu iktısndi v:ı.zjyeti vehim 
leştircn ve iktıs3.di münasebet~
rin çok darla~asmı, ağrrJ:ışmasmı 
mucip olan bir scb-::p ç.e ıliinyadn.
ki mevcut altın stoklarının g.:ıyri 
milMvi şekilde taksi."11 e:Jilişic.ir. 
Altından mahrum milletlc-r mil!ı 
paralannr korumak için ibeynelın\. 
Jel ikttsadi mün:ısebetlerıni r.ıkı 
bir kontrole ta.b! tutmak mecburi. 
Yetinde kalmışlr.:r Ye ith::ı.latlarım 
ııncak zaruri maddelt'rc inhis:ır et. 
tirmi;lereir. Pek tabiidir !ki bu va.. 
ziy-:t l:arşısında beynelınilel ahenk 
sizlik artmış ve zorh klar çoğal. 
mı Hır. 

Görülüyor ki bu harbin ikt.ısa.. 
di s.ebcpleri, iktıs:.di m-.ıva:zenesı~
Hkten ve b~ynelmilel mliııasebet -
le'ri mahdut <saha1ara dağıtısmdan 
ileri gelmektedir. BU.,~!1 yeni bir 
iktısadi nizam kurulmıı.k ıiıstenilir
kcn her ~eyden evvel cik.kat edil
me~i .Jazmı gelen en mUhim nokta 
bu ha:-be S!hebiyct veren iktrsadi 
amilleri oı..f;ı;dl!ll k<ıldınl"aktaeır. 

Bu yeni iktısat dünyasının na.. 
sıl bir dUr:ya olacr:.ğmr şimdiden 
kestirmek mUmkün <leğilllir. Fa
kat temenni edilen ister.ıJen. kor
kusur tereddütsüz, insanlara in
s:ı:ıl~k için <;alışmak ir.ık!ınını ve. 
rebilecek bir ikttsat sistemidir. Bu 
ça1r:;ma milli bakımdan fayJalı oL. 
duğu k2.d ar, bütün milletlerin i
çinde ya~a.mak mecburiyetinde ol
rh.:i!ı::ları dünya için ıle faydalt oı -
malıdYr. Böyle bir ikusat dünyası. 
nın ha.kikilcşmesi için de bir tek 
fakat çok zor bir v.ırtm ttıhakku.. 
ııu !azımdrr. Bu şart blltUn :millet. 
Ter i<.:in, hu1rnkt, siyasi içtimai ve 
iktısaeı milsavat içinde bC'ynelm.i-

lel emniyet şal'tldrr. Bu emniyet 
t~sis edilebildiği gUn besniyet ye. 
ni bir iktısat dünyasına doğru ~ii
rüyect-ktir. Eğer bugün harp yo
lı..n da sarfedilcn büyük gayretler 
sulh i~nd.e sarfedilirse ınt·hkkak 
ki dünyanın Şekli çok d~ğişect-k 
ve dünya dnha b~~a tfrrlU oln
cakt.rr. 

Çankh 

Varlık vergisi 
(Ba,tarafı 1 ncide) 

Nelekim bir oy zorfında borçlo. 
rını ödemeyen mükellefler bulunur~ 
sn bıınlnr borçları ·:ımomcn tesvi
ye olununcaya kad'lr Zonguldak 
maden ocaklarında ve Şarkın teshit 
edilen yerlerde umnmt hfzmcllerd·! 
veya belediye i§lerinde ç~"llışlırıhı. 
caklardır. 

Cıkan ısayialar üzerine, kendis'
le görüşen .ırnzelccilerc Ylill muavi. 
ni Ahmet Kınık şunları söylemiş. 
lir: 

"Varlık vergisi k:rnuııu, her ka
nun gibi aynen ve horfi harfine 
tnthik ohınocaktır. Her h:ınsri hir 
1ıerikme ve demşınc ihtimali yok
tur!,,. 

Zelzele 
(/Ja~faruf ı 1 nclde) 

devam eder. üe yer ~~rsıntısı du -
yulmu<>tur. 

M~rkezde bir kaç bina ~en 
ha. :ıra uğramışsa da ıılifus~a za. 
yiat yoktur. 
~JNOP: Diin sa.at en yediyi beş 

geçe 15 saniye devnm eden f;id. 
clctli bir y~r sarsıntıııt. olmuı;tul'. 
Hasar yoktur. 

'KASTAl\IOSU: Dlıu saat 17,05 
le bir yer sarsın tısı olmu~ tur l!a
scır ·yoktur 

RAFRA! Diln snat 17,0R rlc 25 
saniye siircn oldukça şidd<-tli l:ir 
yc'r mrsmtısı olmuştur. Has:ır y~k 
tur. 

F.\TSA: Dün saat 17,05 de çok 
!ıi<l detli bir y~r s:ırsıntıt.ı olmuı;
tur. H2sar ve insenea zayi:ıt yok. 
tur. 

KA1'SE.n1: Dün ıı.ant 17,0G de 
ı;iddetli tir yer sarsmtısr o!mU!-· 
tur. Ha&ır :vokt'Jr. 

ZARA: Dün ~.aat 17,u:; <le ı;;~rl
cletli bir deprem olmtıı;tur. Halk, 
cvl~rinden ve umıur.i tôplnntt y~;r
Jerinia kapı ve pencerelerinden 
sokağ:ı. fırlam~tu. Merkezde ve 
nahiyelerde ha.sar ve zayiat yok.. 
tur. 

Rasathanenin teLJiği 

Ksndi111 rnaathancalnden blldlru. 
miıitr: 

Dün ikindi Uzer! yaz aaatıle on Y"• 
diyl beş dakika on beş aan!ye gtı:c 
cenup istikametinde ı:ok şiddetli b'r 
zclze!o kaydedilmiştir 

:Merkez UssU tstanbuldıı.n 610 kilo. 
metre mesafede tahmin ed!Jmektedlr. 

Merkez Uıısü bir §ehre isabet etmjş 
ıse zelzelenin çolt hasar vnptı~ mu. 

Bayramda yapılan maçıar~ 
Beşiktaş Fener bahçeyi 2 .. 1 yendi, Galataaarayla 

O .. O berabere kaldı. 

Bayram münnseh~tile çıkmodı~ı

mıı günlerde yapılan spor hnrekel
lcrini okuyucularınuza hlldlrnne~i 
faydalı bulduk. 

B:ıyromın ilk günü Şeref sladın
dn dostluk kup:ısı matlarından ikin 
cisi Beşiktaş ile Fenerhahce arosın. 
da yapıldı. Hakem Şazi Tezcanın 

idaresinde yııpılan hu maço tokım
l:ır şn kadrolarla sııhayn çıktı. 

Resil:la!I: ltlehmcl Ali. Hırlslo, 

l'avu:, lfıralıim, Saim. llıiscyirı, 

Sonkanun ve şubat 
ekmek kart arı 

Şükrü, Şeref, Hakkr, ~aJı(f, R 
Fencrbahce : Cihad. Murad· 

bip, Aydm, Ali Ri:a, Ömer, 
Esbt, Kadri, Naci, K. Fikret. 

İlk devrenin 12 inci dakik 
Hakkı vasıııı~ile bir sol nlon 
taşlılar ba devreyi O - l sıdiP 
diler. 

İkinci devrenin 15 ;inci 
sında yine Hakkı vasıtnslle 
gollerini yaptılar. Fenerıbab 
buna ikinci devrede Kadrinill 
ne santrfor oynıyan Melih 
le bir sol yaparak cevap v 
Oyunıln böylece 1 - 2 .ıB~I 
galeheslle sona erdi. 

Fenerbahçe - Davutpa,0 
Bayramın ikinci ,;Onü Fen 

11f.anbul vlliyetlııden tebliğ edlJ. ce :ı;tadında kupa maclan d 
mlıtır: 

HilkQmetçc ekmek ve ckmekllk hu. 
bubat vesatr eşya ve maddelerin d3• 
ğıtıimasına daır talimatname hU 
ktlı::Ucrlnden istifade eden resmi da:ra 
n müesseseler mutemetıeıi vaaı. 

tn&lle 2 ncı KAnun • Şubat aylarına 
a:t ekmek kartlarını almak Uzcre S§lb 

ğıda izah edildiği §ekılde Belediye 1k 
tllk'\t lşlerı .MUdUrlUğUne mUracaatda 
b1.1lu.ııacaklardır. 

ı - :Mut~metıer 20 o 28 eb•adindnkt 
lt~ğltlar Uzerınde her kaza için ayr. 
tarzlm edilm'.§ 3 nUmune No. lI be. 
}'r.nname bordrosunu, bu bordronun 
hU>asa. rakkam!arını bildiren dalresı. 

nin resmi bir teskeresine ekleyerek 
getireceklerdir. Bordrolann hft.k va 
ıı!Utttilliz ve bUhaasa daktllo Ue yazıl 
mı§ olmasına. dikkat edilecektir. 

2 - Mauup muamelesi ya.pılırkeıı 
8 numune No. lı ekmek kartı tevzt 
bordrosu da yine resmı bir tezkere 110 
hıl.k ve sllintlslz. olanık getirilecek. 
t'r. 

:.ı - 3 numune No lI. bordroda ya .. 
zılt olupta. bunlardan aileleri §ehrlmiz 
belediyesi huduttan hartclııde ikamet 
e:t!:nlerln bllyük küçük nutuı itibar~· 
ll' ve bulundukları VUA.yet ve .Kasa 
:ı.ar J..slmlert kar§ılanna yawmak: .u. 
r•!t)Je ayn bir cetveli çıkartılacak va 
ayn. resmt tezkereye lli§tirllerek ~eao 
Url' ecek tir, 

(A leleri lz.mlr ve Anka.rada ika. 
met edenler bu ek cedvele dahil e 
dilmlyecekUr.) 

" - KUracaatıar her zaman lçln 
mutemet!er vasıtaaile yapılacaktır. 

('.) - Kaza Kaymakamlıklan ~ JlU• 

mu:ıe No .11 bordroyu tanzim ederek 
U.Uyaçlar ıolan memur karüa.rmı aıa. 
caklardır. 

6 - 1 numaralı dosyadan 100 e ka. 
dar 24 1?.942 de, 101 den 200 e ka. 
dar 2ıı.12..042 de, 201 den 300 e k•· I 
dar 26.1:.'.942 de, 301 den 400 e ka. 
dar 27.t2.9f2 de, 401 den sonra olan 
dosyalarda 28-12.0'12 g-UnUnde kartla .. 
r1ı.ı almak tızere mUracaat edecek. 
!erdir. Bu gUnlerde mUracaat etme. 
yen daire ve mUessese!e:-jn işlerinin 
gecikmesinden mUtevellit mes•uUyetl!: 
kcnd !erine alt olduğu ehemmiyetle 1 
tebliğ olunur. 

le Fcnerhahçe ile Davutpaşa 
laştılor. Fenerbahceliler 2 - 4 
vulpaşayı yenerek tasfjyeye 
lar. 

Beyoğluspor - Sülcymanil' 
Yine ba}Tamın ikinci gilnO 

s!Qdında kupa maclan do 
ikinci kümeden Beyoğlusp0rl' 
rinci kümeden Süle)'ID&niye 
)aşmışlardır. Beyoğlusporluı.t 
leymanlyeyl l • 2 yenmlşlerdl1 

Vefa - Kaırmpalfl 
Bayramın ütüncü günü 

bahte stadında ikinci de'rl' 
maclan Vefa - Kasımpa.p. 
ile haşlamıştır. Vefıılıhtl' t • S 
sımpnşalılan yenmiştir. 

lstanbulspor - Beykoı 
Yine bayramın fiçüncil güoJ 

ret stadında lik maçlıınndan 
spor - Beykoz karşılaşması 
mış, iki takım 1 • 1 berabere 
nuştır. 

Galatasaray - Bqikbıı 
Ba)Tamın üçfincü günü ".J 

kupası karşılaşma~ının en asr. 
maçı yapılmıştır. Hakem sııJfl ~ 
cıkönezin . idaresinde :yapıld / 
maça iki takım şu kadrolarla 
mışlardır. _ı 

Galatasaray: Osman, Farıılt. 31 
Kemal, (Mastafa), Arif, Bıfalt, I 
met, Muzalf er, Cemil, Orbtıır. 

%llll/er. f 
B~şikta,: Mehmet 'Ali, 'Yf11Jıı1ı I 

rlslo, Hüseyin, Ömer, lbrahlJlf, 
lls, Tlakkr, Saim, Şertf, Şükrl1· ' 

Oyun cok heyecanlı geçmfş, ; 
şiktaşhlar Galatasnraylılanı n•~ 
doha hnkim oynamı~al'dır. r~ 
Galatnsaray müdam Farokun 
kaldde oyunu Beşiktaşlılanrı 
yapmalarına mani olmuş ve 
O - O bernbere bitirmişlerdir. f 
Dostlu!~ kupasını kim kazand'.1 
Fenerbııhçe - Galatasaray ~ 

nın yarıda kaldı~ı okuyuculat!J 
zın rnaICtmlondır. Dostluk ku~ 
tertip eden heyet bu mocın yeıı!_, 
yapılmasına karar veııntştfr. ";# 
tasaray He Fencrbnhce ytlbaŞ1 ,1 
tekrar karşılaşacaklar ve Jcupl.J 
hangi 1okım tarofından kazanıW 
aı;ıcok o zaman be111 olacaktır;..1 

• latanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 

İdarem.lze alt 385 sayılı fort kamyonetine karoseri 1mİ.u ·f§f ke'jif/ 
mesl dahllınde :ıç:ıc eksiltmeye konulmuştuı. 

Eksiltme :·o.12.o.ı2 çnrpmba gllnll saat lf5 de BUyllk poataJı&a' J. 
r.ıuıc blr!nci lrn tta idari muıwlnllk odssmda toplanacak uıUdUr1Wc .,,, 
:ıatım komisyonunda yapılacaktır. Keşif bedell 950 Ura muvakkat ı.J 
tı 71 lira 25 kuruHur. 

Taliplerin '>lbMıtakl keşlt ve ııartnamelerlnl görmek ve muvakkat ti 
mjnntla.rını yatırır.ak Uz~ro çalı§ma gUnltrlndc MUdUrlllk idari ka]ed; 
vazım ltısmma ekslltme gUn vo saatinde de 942 aenesl iOin muteber ,J 
caret odaııı V<>slknSl muvakkat temlna.t makbuzu ve k&ro"1rf lmalA~ 
t::ulunduğuna d?l!' ves:ılkle komisyona. mUracaatlnrı. (2268) 

Nafıa Vekaletin.den : 
1sıanbul V.IAyeu dalıllınde Zeytin buınu ve Maltepe mevkilerinde f 

pılacnk beton:ııme iskeleler in§antı kapal~ zarf uauWe ayn ayn ekslltııt'f 
konulmunur. 

ı - Zeytınburnu iskelesi inııaatının uıuhammen bedeli 550,000 ve~, 
vakkat tcminncı da 25750 lira olup ekal!tmesl 7.1.943 tarihine teaa6111 

eden perşembe gtiLU sant on altıda ya.pılacaktır. 
2 - M:ıltııpe lskeleı;ı inııaatınnı muhammen bedeli 420,000 Jt.ra ~ 

muwl'kkat temın~tı da 2.055 l:ra olup eksiltmesi S.1.043 tarlhlııe ıeııad 
eden Cuma gUntl saat on aıtıda yapılacaktır. 

3 - El:ıı:ltmeler Vekfıletjmlz Dcmlryollar ln§&at dairesindeki eJılil" 
mc komisyona odasında. yapılacaktır. , 

4 - Eksiltme §&rtnamesl, mukavele projesi, Bayındırlık 1.§lert ~ 
ııartnnmesl, prc•Je ve ke,ıt hulll.8a cetveli, vahidi kıyas fiyat cetf~ 
:fenni ve .hususi §artname:den mUrckkep blr takım mllnakasa evra.kıJld 
Zeytinburnu lı:ılicles&ıo alt olanı 27,5 lira. ve Maltepe illke'!eslne alt ~ 
da 21 lira m:. ltablllnde -'emlryolla.r inşaat dairesinden tedar k oıunablJ!'~ 

5 - Bu ekalltmelero girmek isteyenler her tUrın !eıını ve mall ~ 
darlnnnr gösteren v~lkslan da bağlayacaklan birer 18Udayx eksilt~ 
rln yapılacağı &'tinden en az Uç glln evvebne kadar Vektılettmlze verer"" 
g,receklcrı i§ ·çin birer f'.lıllyet vesikası isteyecekler ve bu veaikalan t•' 
lif znrfla1·ır,a koyııcaklardır. Tayin edilen mllddetten sonra yapılacak ffjf/ 
raeaatıar r.a7.nn itibara. alınmıyacaktır. 

6 - Bu e~.Jlllme!er için tekltt vermek isteyenler tekllt zartıa.rmı 'J,4'fi 
nurrarah kan:m:.:n ve eltslltme ııartname8'ınin tarttatı dairesinde ııazırll' 

ıı 
yarak eksiltmelerin yapılacatı sıuı.tten bir saat evveline kadar nunı~ 
makbuz mukabiJiude DemlryolJ&r lnıaat ekalltme komlayona bqk&nl~ 
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.Solda.ıı s~e: 
l - Meclis, can sıkıntısı ifnde 

eder. 
2 - Cavdar ekmeklerine konan 

kokulu bir nebat, Rnscn evet. 
~ - Adet, ziyaretci. 
1 - Kabahatini t:ağışlamak. 
5 - Boksun yarısı, pokerde en 

bnynk kAAıt, fiyat. 
8 - Mahsul, dayanıklı bir ylik 

ha , ~ ;, muhafaza. 
7 -Allah. 
ft - Hayvanların şllıt· 
9 - Yan akıJlı, ahmak. 
10 _ Eğlence yeri, yemin, Arap 

Ot hayır. 

Yukn dan aşıııı: 
t - Büyiık bir sana~i rnerlte:Gi 

Olmaya namzed bir kasabamız, su. 
2 - Gayr! meşru knı~nC', gün 

tengl. 
3 - Mastar lAhikesı, yii.ksek ses 

le bo~ırma. 
4 - Bıkan, bir renk. 
5 - Bir ecnebi adı. Akıl mana 

•ına ı:tellr. 
6 _ LAhza, Fransı:ı:ca mektep. 

7 - Asayiş. 
8 - Bir muharririmhJn adı. Ye •llll••a • 

'lll!n. 
9 - Asaltılık, yutulur, bir renk 
10 - Hıısat zamanında mahs<'ıl 

• ııını, cok renkli. TURKiYE 
Bu genç gelln 

GÜZELLİK VE BANKASI 
a 

1 
Geçen bilmecenin halli: 
l - Knlpa:ı:on, S. 2 - Emi, M 

Pa.nı. S - :Kafkas, dem, 4. - T., 
lll, t, S, 5 - hnıll, bedia 6 - Ka 
\esme R 7 - nfn Mnıı, ıs. 8 -
m, ki~. ~A. 9 - Ad, anı, res, 10 
- Nesne, sarf. 

.--<üçük Cari HesapJar 
1943 lRRAMı t E PLA!v 

BAHTİVARLIGI 
bulmuş 

KESIDE.l.ER: 1 Su bat 3 Maya. 2 ~iustos 

Haberler 
1 lkincitesrin tarihlerinde vatnlıt 

r 1943 iKRAMiYELERi 

Şehrimis hükllınot ltoiıaAının 
tlınıre muhtao yeı'Iorlnln dtı:ı:enl• 
bir rumte yapılmasına baıı;lanmış. 
tır, 

Yrlba.ır baloırı.: 
Sehrlmiz Kmlr.Y kurumu Yılba

tı gecesi bir balo vermek fü:err 
•lnıdtden tn:ı:umlu ba:ı:ırlıklara bıış 
lanıışhr. Balonun güıel bir hava i. 
tinde geçmesf icln teşlUI bir proq 
l'lnı yapılın.nktsdır. 

Otomobil ldttlklef'I fle71uor: 

1 adot 199 
1 • 999 
1 • 888 

ı • 11'7 

ı • 666 
1 • 565 
ı • 444 
1 • 888 

10 • 2n 
10 • 99 
80 • " ı:~o • 22 

8M • ll 

u.m: = NI 

• -= 999.- • 

• - R8~- • 

• - 111- • 

• il:: 668.- • 

• - r>M.- • 

• -= '"- . 
• - 666.- • .... 

cAllenin ç1rldnce bir uzvu 

• == mo.- • 
• !910.- it 

• -= ~sıo.- • 
• -= G500.- • 

• - 8874.- • Vllbetimiıın otomobil IA tık 
ihtiyaçlarını karşılamalc ü:ı:ere bu 
lünlerde vHAyet emrine otı.lmobıl, Ttlıklytı b BanUauıa para yatlrm&klo yalms p&l'll t>trllrttrmlt "' 
llstiği gelecelıfir. Bu lhtlkler ee· lalz aımı, cıımaz, avuı zamanda talllntzl de denemla olanıaua-ı.. 

tel!kk1 olunmakla · betraber, 
bQtün Uınldlml kaybetm -
ıı:en o~uz ya,lanmda evlen
dim. Zevcim diyor ki : Mu
va1fak1yet1mln ve onu tes
hir edtşlmin yeg!ne m11l 
faya.nı hayret tenim oldu. 
Onu da evl,çnmcden bir taç 
haff.a evvel kullanmağa ba,. 
ladı~ım (Beyaz renkte y -
sız> Tokalon kremine med· 
yunutn. O çlikin ve Clonuk 
ctldlrnl Adeta yeni pır şekle 
llrağ ve bana yen' bir se 
vtmlllik ba.bşettı Tokalan 
krem.1nln clldlm Qzertndekl 
te.sirt Meta mucizeye ben
zer> 

lir, ıeimeı Vllbetce ihtlyacları o. llım••l-•••••••••••••••••••
lanıara hemen tevzi allan ~ apılncnk 
fll'. 

HauaPar lul gtdtuor: Nafia Vekaletinden 
Bu ,.U vilbetfmlz ve 1,;evre~Inifo Eks1lt.nıeye ~"nalan ı,: 

ha-tatar geçen yıllar:. aı:aran çok l - Antalya su l§leri onaltuıcı §Ube :mlldllrlllğtl bö}8'eırt içinde b1!1u. 
tılftsaft gibnekte n bol güneş her nan isparta CiVtlrtr.nı sult.nmam için yapI!acak tUnel ve te.tetrüat• in§aatI 
tarar

1 
ısıtmaktadır. Tahmin edıle:ı ıtc§lf bCdeU fiyat vaııtdı Uzerlnden 288.28S) liradır. 

Memrırlara Pamrı.klrz t~vziatı: 2 - Ekıılltme ~.l.MS te.rllltne rastı.ayan Salı günü 8&8.t 15 de .A:nkll-
VilAyetfmlzdeld memur ve mfüı rad& ıu klerl reifı11ği bttıt.Bı ~ nde toplanan au ekalltme ıı:oniliıyo:ııu od&. 

lahdemlere SiJmerbank. Yerli mal. Bind& kapalı zar.t Ul<UUle yapılacaktzr. 
lar ı>azarlarlnda 20 metre pnmuk- 8 - lııttk!iler eksiltme µrtruı.me.slnt, Illukaveıe proj~. ba)'Uldtrlık ŞEHiR TIY ATROSU 
lıt mensOcat tevzflne ba~ıanmı~tır. iflerl genel D&rtnamesi, umum.ı 8U lglerl temı1 ~artnamıı8! fle hustısl Tb ·~!!~ OBAM KJS.'IJ 
l3uJ(ftnlel'de mntekaidin, dul ve ye. fenııl gartnameı.eri ve projel.u U 1Hı. 16 kuru§ ka1'§1ll#mda su f:lerl reıa. l "U~OKY:taza2:n::~• • 
tlrııJeTe de ellerindeki kuponlara liğinden alabil!rler u u..,u 

' - EksiltmeY-e girebilmek iÇIJl !.stekUler:~ 15081 Ü'"& n ktml-·k 
!!l5re 20 ~er metrelik pamuklu da- - •""' ~hima~ına başlanacaktır. Bu tev. muvakkat temın&t vermesi ve ekslltmentn yapıla.cağt gllnden en az üc ftomaln ROlla.nd 
ıtaUar Yerlt mallar pazarları tara. gUn e.-vel l>:r dilekçe Ue nana vekll tine mürıı.ca.at ederek bu ~ ma.Jıaıııs Tttrqeat: ıu ıttPER 
fından, fntlıamlı bir ~ekilde devam oıınak üzere ve.ıı~a almıı.lıı.rı ve bu va\kayı göstermeleri §WtD'. KOMED1 Kl$D 
etnıektedir.. Bu mll1det fçl.llde vesika. lırt:eğlnde bulunma.yanl&r eımıtmeye gire. TE K1JBK1)M YE 

mez!er. Yazanı Bobert Nemıor 
Bir fauin: ıs - bte.kliltrjn teklif mektııplarint tkJncl maddede yaztlı sae.tten Ttlrkgeef: 0em0 Oahlt Oem 
VIIAyetimf?: mektupçusu AkaII bir aaat ö.ncesine ke.dar Su i§lerl reiıı!lğina makbuz ka.rştlr~dıi vermeleri Her vervembe gttnU .eaat ı~,ZO dıi 

\'tice Burdura, yerine de Mera, l~aır. Postada olan g~clkme}er 'kabul edllme.z. (2096) i 

~~~u~~AnM~tarln~~;~;;~;;;~;;;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~T~a~~~~~~~~~~~ 
<lilını,ur. fi#iiil\ .,.1n1v;;:;:dl~omlsuonlorz faartuelle· ll\AY ı PLAn1 fnhiıarlar U. ~üdürlügündent 

Vilbetlmlz ve ka:ı:o.l:ı.rında te. 
'ekkftl eden varhld.ır komisyon
ları faaliyetlerine so-:ı nrmişlerdir. 
'llu Vt>rgl ile mfikclİef tutulncn'k Ta· 
1ondaşlann -vergi miktarları ile ad 
lıırı listeler halinde tt>shlt edilmiş. 
lir .• 

Listelerin bugünlerde ilan edf. 
leceıU ümit cdilmelctedlr. 

llaaud Muhasebe bimısı yapılı· 
ııor: 

Şehrimiz vtlftyet matbaasını'l'.l 
iist kısmına Hiısust Muhasebe için 

Gürdüs nüfus dııiresindeu alın. 
mış Zarife Kadaytrçi adına kayit. 
1I h!i\iyet cilzdanı zO~ ı olmu~lıır. 
Yenisi alınacaktır. 

Zarlf e Kadeyıf çı. 
1(.1/(o * 

Fen fakfillesinden aldığım 1598 
numaralı tramvay şebeke vesikamı 
zAyi ettim. Yenisini ııl a~ımcfa_n 
eskisinin b!ikmti yokhır. 

~. Açfkel 1508 

tblr bina yapılmaya başlanmıştır .• --------------

ılovalann gilzc1 geı;meslnden hu 111•••• OOKTOU ••••• 
binanın fnşantı har:ı ile devam et. KEM AL OZSA ._1 

trıektedfr. "' 

SAHiBi· ASrM US 
~cıııldığı yer· VAKO MATBAAS 

AJmuml Neşriyatı lı:lcır• eden 

ldra.r yolle.n h tatıklan 

mtitelUlıısıBI 

Tllnelbaşı • tst1kla.1 caddeSj No 
~80 Ohanyım Apt Bursa pazarı 

Ustu. Te~e!on: 4.1235 -

ı - 6 knl0nı. deml:r ve ~lik "" btık açık eksiltme Ue alm.&e&ktır. 
2 - M:uhummen bedel e~ıı lira muvakkat teminat •s.ss Uradn'. 
8 - Ekl!flt.JI:.e 23.12.942 gUnU ~aat 1130 da. Kabata:ıta leva.zıır. m1L. 

dllrlyetf bmasmda m1lte,e1tkl1 merkez ainıı ltomlsyonunda yaprJac:ı. ttır 
4ı - Şar~neme adı geoen §Ubeden GJ.triabllir. • 
rı - lstekltlerln gtıve:nme pa..aıan ile birlikte adı geQ8n komlsyo!'la 

mllracaatlıı.rı. ~ * IJ 12166) 

Malın cınaı 
MU§atnba Snltlk 
Ldstlk t.•Jezlk çant,a. 
Hortum f 15 m/m genifl1.kte 12.15 
atmo,rcr•ı 

Mukavva (70 X 100) ebadında 

mkf.ııll 
180 adet .. 
500 metre 

Pazarlığm 

günQ aaa.tt 
5.1.943 9.tiO 

" 10 

ft 10,60 

i-00 g·anı!ık 16000 paket Jl 11 
1 - Yukarda cins ve mikdıı.rı yaZill ma!zeme paza.rlık uaulllo entır. 

alınacak. 
2 - Pazar~ hizalarında. g6sterllen gün ve saatlerde Kabata~ta leva. 

zım şube indeki nhın ko::nisyonunda. yapılacaktır. 
8 - ônlilk ve çanta ve mukavva nUmuncl · sözü geçen §Ubcdc gö. 

rlilcbl!ir. 
4 - İst kll1er!n tayin olunan gfin va sn:ıtlo % 7.5 gUvenrne parnoıiylc 1 
+ c e i 11 olunur. ('Z444) ı 

1 

İstanbul Simitçi ve Börekçiler cemiyetindeıu 

Oemlyctim zin senelik alela.de Umum.1 heyeti 24.12.1942 perpmbe &fl.. 
nll ııaat 10 da toplanacak ve ı:ı ye kadar rey'!erin kabUlllne dew.m ofU:ml· 
cakdır. GörUıecek d§Ier a&ıağtda gösterllmiatlr. Toplımtmm Galatada ım. 
çllk Millet ha~ 86 No. lu cemiyet merkezinde yapılacağı blldtrilir n asr 
azalarımızd.an ctızdantaroe bµ'llkde gelmeleri reca olunur. 

Raz.nııme: 

l - İdare h<-yetının çalı§ma raporu 2 - Hesap :m11fett:1§1erıidn :rapor ı 
S r- 1943 yılı bUtçe ve kadrosunun kabulü. • - Azanm teltljflerf. 5 
İdare hey L! ~zaıarın 1Jd11. v yenid 

uhııı:ı:nrr. t.ed il (12.000) onlkl ın a olan (100) 
bı muh~t eb•a.tta k!Skna.r cmm (30. Bı!'1ıtcikAnun. 19'2) Çarpmba g0_ 

nU saat (16) onaltıda. H.ııyda.rp~ad& Gar blnur d&htl:lnde'ki kom!ayon ta... 
rafından kapalı zarf usuWe aatm nlmacıı.ktır • 

Bti tııe girmek isteyenlerin (960) <1okllz. y1.1z 1fra1Ik muvakbt tem • 
na.t. Itantmun tayin ettiği vesikaler}a tekliflerini muhtevi zarflarını 
ayni gtin saat (15) onbe e kadar komisyon Reiel1ğl.De vermeler\ 10.zıındtt. 

Bu f§e ait tnam er kom1syond n para.sız olarak d gttılmaktaı!Ir 
(23tf} 

Devlet D mfryo.1 .en.zilli e~ya tarife tıcretlerl 20 :bruıc1k6nundan 
muteber olmak tl% re art~tır. FaZl!L malrunat ichı lstaıyonlara & 

:merkezde Tice.ret rvlslne mtıra.ca.a edilm lldlr. (2U!l) 

ENEDE 28,00 LiRA ı 
Ziraat Bankaııml!a kumbarnh ve fhbnmz tas:ırm1 

az 60 Ura& bUıunanlııra bir sene lı;lnde &fi:ıtrıclakf pl~ 

vcrlJcccktlr. 

4 Aded 
4 
4 ,, 

n 

1,000 Liralık 
500 
250 
100 

50 
40 I 

40 
100 
120 
160 " 20 ., 

Rur'alara senede ( detA U ısrt, 

ll Blrtn~un ta.rlhlerlnde ~<elrllooelttır. 

4,000 
2,000 
1,000 
4,000 
s,ooa 
4,800 
3,200 

llHa~ 

it 
,, 
tt ,, 

'· U Eyn:rı ,. e 

i 1KF.' AT: Hesıı.bla.mm;da d p nl r bir s ne ıoindc . C 

~··fi• Mşmlr11nlerln lkrn.mlyel rl % O la a .mlıtt'ak:.:r. 

nm ~ 
mJa~ 
f j<.f j ": 

{!ansı 

ıs o 
ı bu 
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"4tes CJf! kan içinde bulunan Jtvrupanın 1942 lıaYitaaı bugün için oldufu kadar yarın için de taıihi bir vesikadır. Bu lıaritaJa bütün mi1werci devletlerle demokrat ve 
'bitaraf deııletleri. Almanyanın Rusyacla ifgaJ, etmif olduğu yerleri ele noktalarla i§aretlenmİ§ görüyorsunuz. Harita, ai.ze ayni zamanda harb harekatını takib ettirecektir. 
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