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vergısının tesirleri: Varlık 
MöDDô 
DUN SABAH ANKARAOA ve gıda Eşya 

fiyatları MERASiMLE KARŞILANOI düşüyor 
~ M ( .6..A) - Re1aic:thıılmr !mı.et İDODO. bugQn nat Hkl.zde 

llıbrlmJm döıımUflerdtr. Mükelleflere kolaylık olmak -uzere 
Kml Şef prda BllyOk Klllet M:ec11ısi Reia! AbdW.hallk Renda De 

Blpeldl Ştıltrtı Saraooğlu, Genei.kurm&y ba§kanı M:areoaı Fevzt Ç&k 
JD&k, Vekiller, CUmhurlyet Halk Pı.rtis• umumı idare heyeti ualan, 
Paru ruruP nt.ı nkJller1, M:llatakll gurup reial vekllL M:llJt müdafaa 
tır'kAm, Azı.kara nıı.l " belediye rl".ai, Veklletıer mUateoarıarı, umum 
ID1ldtlrleri. Ankara mevki ve merkez komutanıan Ue emniyet mtıdUrtı ve 
"k&ıalıa1ık bir halk ld1tleaı tara.tından !atikbaı edflmi§lerdjr. 

Menllal ve gayri menkal· 
ıer lzerlne bankalar 

Milli Şefin istanbul 
halkına hitabesi 

avans 
Altın 

var·ıyorlar 

14 liraya! rv ,_... . . b" k J l • • "' ar uıc vergın ır ısım vafan Cif cu ı~n ağır olabilir· 
laltat emmyet ve mkün i~inde herke•in tahammül eJ; 
bileceği huduJu cqmıyan bu ağırlık bugünkü harp dün
)'cua i~inde bafka memleketler halkının uğramakta ol· 

Ankara, U (Badyo pzeteat) - ıan fUbelerl varlık nrgial mülı:elleti. Varlık verg;lli tahsil mt\ddettnlıı Te 

~arhjyatmm tekrar tetkik~ tlbi tutu. 
19.Catr ve verginin uzatılacağı hakkın 
dalıti p.yialarm uı1 ve uan olmadığı 
ınsltye mahfelinde temin clunmakta.. 
dır. 

tluklan lelô.ketlere ni•betle yine ehemmiyettıi"dir 

Maliye vckAleUnden alman mal~mata yttlerlnln ytlzde yirmiBlnl ödemif o
göre varlık verglıtl mUltelleflerinln lan mUkellefiere menkul mal muka.. 
l•orçlarını ödeyeb,lme.!eri i!:ln bank&- bj_lı ikrazlard& bulunmak USere tertL 
lardan baZI kolaylıklar temin edllmiıı· bat auıııııardır. B&ııkalar bu lkrular 
th". Bu kolaylıklar §UDtardır: irin ayda yl1sde yarım t&1a alacak. ) ı - Bankalar mllkelle.f!ere her ttır lardır. 
ıu kredi açmak huau.sunda arbeııttır. a - ıı:mıAk..,. Eytam bankam iL 
ıer. Df'leri mUkellet tutuıdukl&n m!kdarm 

2 - Ziraat, it ve omıanlı bank&. ytlzde y1rmla1n1 6demlf ol&Dlar& P.7-
Yazan : AsUlt Us 

Bu aynı 17 snden, yani arife g11. 
nt.'nden, dUn akıama kadar ırehrlmlz 
b&ııkalarmdan cekllen paranm yek1l.. 
nu 18 milyon Ura olarak tublt edil.. 
ırı,ıtlr. ~et Raik Partisini'ıı h

ta..bal vilyet konglretİ evvelki 
' l:minGıdl lıalkevinde ~abpoa. 
::: clevam ederken llilll Şefimiz 
._ ~.- İn6nllntln koagıreyi teref· 
~i Ye bir müddet mliza~ 
.._,. takip ettikten sonra söz ala.. 
~ ldlrsllckn ıutabede bulunması 
~ htanbullulan deri.n minnet 
"• fllkraa duygulan ile mtitehas
til etti. 
Clmınuifet Hail Partisinin ... 

... ..,.,.. •• ,,. •• iptida ....... 
"-irekinin Jıer zaman ferahlı 
'-rtlar Te kolay mavaffakiyetler 
~ yapıı.myacağını hatırlata
.._. pati llyderine herkesin mü. 
~ Te ç.kiıtirici olduğn gün· 
~ nud ça}ıpıalan lf.zun gel. 
tiliıd anlattı; sonra devletimizin 
~ gtinle-rfnde ve ıon zaman. 

Anadolu halktnln g~irdiği 
lllantııan hatırlattı: 

ter derecede olup olmadıl.ı ara§b· 11 menkul mal mukabllinde ve ayda 
nhnam11tır. Anadoluya yl\klenen )'Ozdt: yarmı f&lzle 1luuda buluna. ALTIN F.ltATIAIU 

bu ktllfetin İstanbul gibi büyUk A B 1 caklardrr. ıehirlerfn varhklı halkına ni.sbet- lmanya a ear 4 - 81lmer'bank, fabı1.k&larmıll " Bayramdan IODra &ltm. piyasası 
le ağırlığı meydandadır. Fakat ıma.ıatma mukta:I pamuk der!, men.. gn,ek ve hareketııjz g'eçmekt,ydl 

TÜl1' milletim tehlikeden kurtar. adalarını IUe&t TU&ire aatm &lmağa t&Ubdir. Bu arada altın 24. • 26 ve 20 liradan 
mak i~in bıından bqka çare olma. ıı - ctımhurlyet Merkez bankuly .'\lıc:ı bulamıyordu. Dtın altın plyua. 
dığı dU~ünUlerek buna katlanılınŞ- . d k 1 1 ze Ziraat ..,, ft bankaları d&hllt ıırtik 11'1da ufak bir iki muamele olmuo ve 
tır. Bu defa tstanbulun hissesine ışgal e ece mış raı: tahvillerini normal ıeralt altında Recacbye altmma 14 • 16 Urad&n alr. 
dttŞen varlık ver~i mtktan Ana. 1 satm alacakian gibi tuarru! bonolt- cı çılanıotır. Külçe altmM blr gram 
dola villyetlerine nisbetle daha Nevyork, 24 (.:\.A.) _ Ossosıa- n tt.zerlnde iskonto yapmağa da de- t1;ııatı ille dün 32l'S kuruttu • 

a~ İ!le bunu .ebe.bini Al~ yt..ne ~ Pr 'in v ~· · ~am... edecekl~. ~---~-10.cuGIJU ...sa. .t ü. ı de) 
ı• * fttaa menflıatan6t lcıap et• re, Almmlar, batt Alı:dentııde Ba· 
tifi sanıretlerde ımunak IA'l!mıdır. lear adalarmrn işgali ıçin lı>ran- s t l •d 

Varlık vergisi bir k1511D vatan· yarun muvafakatini istihsale çalış- o V' ,, e er gen ı en 
d:qlar lcin alır olabilir; :fakat em. maktadırlar. Haberde i!Ave olun- 3 
niyet, .• sUkfin içinde herkesin ıa- duğuna göre, bu adalar, ıuzumu . 

=-:=·=~-::.-= t&kdiriİldc wrlo almacak~. l 16 4 00 esir aldılar 
yası j~de ba,ka memleketler Dakara Amerıkan 
halkının uğramakta olduklan fe. 
IAketlere nisbetle yine ehemmi· 
yetsbdir. Bu bahiste asıl mühim kıtaları çıkarıldı 
mesele \'ergi ile mükellef olan va-
tandatlann iyi niyetle hareket et· Dakar, 2-l (A.A.) - Amerikan 
meleridir. Bi'r kere herkes kendi kttaları karaya merasimsiz çıkınış ve girildi 

Altı büyük şehir geri ahndı 
Ukraynaya 

borcuna vennek husosanda ı"y1" nı·· v derhal ·cı .. b""la-· lard K e 1·.r- ...,, ....... -ş 11. 1• ıu---va ftA (.•A.) - K•r:.yıl. 'har~ltet etınekte"iı'ler. Çünkü Sov 
yetini gÖ9terdiğl tat<dirde blr dı'. t 1 . akl ,_ ı-•v l#'t ~ ı 

ğ a ar gemı ve uç ar/4 muva.sıı- dız _,,eteaine göre. Ruslar Don \ Yet ordUSllD.un esas hedefi muh. 
yece i varsa bunun tetkiki çare'Ji ;atında Fra~ızlar taraf.er.dan kar. •-
bulunabili'r. Bu itibarla Milli Şe. r:ı1anmışlardır. FraJlSlzlar vakar _ cephe-sinin merltezinde bir kaç temel ~I ta.a.mızlarda bııb.ın • 
fin "Vazifesini ifa eden \•atanda.- lannı muhafaza etmekle beraber gilndenberi ı;evrilmit ~ulunan mU- mak üzere keniden toplanabilme • 
~m darlıkta ve rareı.izlikte bınalnl. _.,__ bün Alman kuvvetlerini yok. etmiı- ~etine fırsat vermemek ic::in dili]· 

x.. .,, AmC' .. "ıAölrlan dostluk ve iş":>irliği l•r ve binlerce c&ir aimmJnrdır. man ordusunun !kısmı kU:asiı;ın 
mıyacab.nı ' söyleme"& varlık ver· ruhu içinde kabul ediyorlar Ami- "" ......, • ş· dik hald R ...; 
gisi mükellef eri hnkkln<b da kıy- ral Gla.sford ve ö!>Ur subavİar hU. Almanlar merke~ ceph_cs~nde imhasıdır. ım · i e u5 Oı'UU-
metli bir miljde olarak tela' .. ·a· o. k"'m h t' . . f" .d· i E I tank ve mot6rlll pıyade bırhkle· ;ı.u Alman hatlarının gerilerine dü. 

ıu' u et eye ının mısa ırı r. r- . . . • d h k k' dir lun:ıbilecek bir io,,arettir kanaatin. Jer Fransu; erlerinin bulundultla. nnde_n. mU~elrlrep mllhım kuvve.- gen ova a are et etme ·e . 
deyiz. n kışlalara yerleştırilmııı1erdir lerle iki istı·camcttt k:ırşı taarruz- Sovyet hmusl tebliği 
--------------------------·- larda. bulunma.ktado"lar. Bu mu. 

;,imali Afrika ceplıelerinde 
har"1>e1er esnasında dün, Alman. 
!ar ağrr kayıplara uğramışlardır. 
Muhare-be etin devam etmekte -
dir. 

Moskova, 24: (A.A·) - Sovyet 
haberleır bUrosu tarafrndan neşre
dilen husus1 tebliğ: 

Orta Don çevresinde Jmvvctle. 
rimizin taarruzu devam e:mekte • 
dir. (lJevomı Sa • .. Sil. b de) 

7'" 

Erbaa f elAketze-
delerine yardım 

Parti kongresinde verilen 
karar üzerine bir yardım 

komisyonu kunıldu 

Vatandaşlar yar-
dnna çağırıhyor 
Dim Partı vlllyet kongrutnde ,..... 

rilen bir takrirle, .il:rbaad& teıüet. 

uğraya:n ntandqlara yardım 1Cln b!r 
kom ayon kurulmam ve derhal faaU.. 
yete gecmeaı 11tenmff, karar tanp 
olunmuotur. 

Komlayon bugUnden tt:lb&ra ı..aıı.. 
yete geceoek ve bir yardım liate.1 a. 
tarak vatanda§lan gerek para vece. 
rek e§y& bakmı.md.an yard.tma oaıı. 

racaktır. 

" F elAket anında 
metanet Türklerin 

hasletidir ,, 
Erbaa faciası yurd d.qmda 

da teessür uyandırdı 
Aoknra: 24, (Radyo suee.1) -

Son günlerde yurdumuMta vukua 
aeleu deprc- ı· uril içinde oldu 
lu ılbl yurd dıJınd• da ıe-tır •· 
yandırmıetır. Londrada çıkan Tay 
mis ıaıeteıai b1l80n şunlan yumak· 
tadır: 

.. Oc 8eJM zarfında ıkincf defli 
böyle acı felAket.e maruz ltalaa 
TQrklere kal"fı meimleketimWn • 
ferdi alAka Te leesalh' duyma'ttr 
dır.,, 

Gazele thfyelerlnl bDdtrd._ 
ve Acil yardı.mlann yapıldığım 

kaydettikten sonra şöyle diyor: 
''Felttket Anında metanet gö~er

melc Tnrk halkına has bir haslet'. • 
tir.,, 

(Det1a1nı Sa. .. Si. ! tle1. 

Seçimin yenilenm& 
si kararı 

Mecliste gelecek ayın 
haftasında verilecek 

Ankara, 24 (Vakıt muhabirin
dftl) - Btiyllk Millet 'Mecllai, hU. 
kiımetin &eYkedceeği buı acele 
mahiyette ffi.yibalan netieelendlr • 
dikten sonra gelecek ayın hefta
arn da ~n yenilenmeei lkal\ın
nı vereCC'kt.ir. 

"- Milli m8cadelede baba 
ile o~lun yanyana blr saf için 
de t11ihlı bulunduğunn gör· 
dllk. Memleketin büyük klWI 
İlga( al~da olduğu i~in ser
best mlieadele eden bNgeler 
•em eepbe muharebesini yapı
J'Or ,bent devletin bllyllk yükle· 
dni tafıyorda. Bu gayretler de 
bPj ~edi. ~pheye erkeğini. 
e.phane fapnağa ve tarlaya 
bchnlannı göndermı, olan fa· 
kir eve giriyor ve mutevazı 
ilesi n.na onun da yüzde kil'· 
'1m alıyorduk. Bu defa hlikfı
lbet yeni mahtıullerin yüzde yir. 
ini ~ni alırken de hu1>1Jb;ıtln 
llle\·cuda çiftçinin. kendisine 
J'ef.er dereeede olup olmadığı. 
na balcd:n9dı. tık önce devletin 
alaca.tının verilmeei i!ltendL 
Vaızifeıini ifa ed~n ,·atanda,ru 
darlıkta ve çare!lizHkte btr:Lkıl· 
lhıyacaiı söylendi. Devletin se
li.meli icap ettiği zaman bti~·ük 
fedaklrhklar zaruridir. Ba va
Zİf eler sırasma j?Öre ~veya bu 
baJgeye, ~ veya bu meııılek ve· 
1a sanat sahibine tc\'eccilh ede. 
~ir. Bu~n çiftdye, yarm 
tuccara veya eflnafa fazla kiıl
fet yUklenebl'lir." 

Taaasta milttellll 
taarruza yakın 
Almaaıarın da ba taarruza bertaral 

etmete çabştıkııarı ve makabli taarruza 
bazır ıaadıllları bildlrlllyor 

Bir kesimde Almıınta.r Rus kuv 
vetlmni mu\'akkaten geri atma. 
~·a muvaff;ı. ko!muşlar~a da sonra. 
dan Sovyetl~r vaziyeti dUzeltmit· 
ı~rı:lir. 

So\'Yet1ertn e!'a8 hedefi 
Moskova, 24 (A.A.) - Rus ku

mandanlığı, cephede cereys.n e
den SOn Md~lcr ha.ldmlda ihti
yath davranmaktadır. Bıma ra~
men, Don ile Doneç arasındaki cep 
hede, Rus hftcum lotaJ:ın Alman 
mU':la!Ra.s?na derinlemesine nüfuz 

PARTi ViLAYET KONGRESi 
CALIŞMALARINI BiTiRDi 

bedi. 
ltiJlt Şefin bu sözleri gtinUn 

!•,·kaJJ.de hadiseleri ve şartlan 
~İnde o kadar ~ıktır ki hunlar: 
~"h'rea iıah ve tefsir için bir ~Y 
tlll'.-o;ine hacet yoktur. 

it 
niğer vı'liiyetlere nisbetle \•ar

k Tergi,inclen tst:ın!mlon hİ"'~· 
11ltıe dllş~ miktann fıı1la olduğ ı
"11 Cöriip de bunun sebepl-.rini iyi 
'hılanıayanlar vardll'. 

{'Umhurreisimiz halk partisin~n 
tll'elf'rine \"atandııo;lnnnı aydınlat
'-'alc için bu !!Özlerle direl<tif \"er
l'lıj tir. Hakikat halde milli muca
ılelede Anadolu halin bir taraftan 
:il"rnllna kam hab:ı, ana \'e oji;!ll 

Pp birden harp etmekle bern'.>er 
ııı,, l'Ut malınm yü7.c'tc kırkını \"e. 
"'"'ek de\'lcti'n hUtUn mali ~ ı\kiınü 
"" \17.,.rin• Almlcıtır. Bu defa yine 
hııLuh:ıhn 'iizıle yirmi he"İ alınır
ken riftçinin mahsuhi kendine ~ e. 

Kahıre: 24 (A.A.) - Rommel 
ricalinin 11 in~i günü olan dün dik 
knte de#er hiç bir hadise olmamış
sa d:ı devriyelerimiz lııılCı Sirle böl 
gcsinde bulıınan düşman nrtçılnri
le tem:•slarını muh ıf.ızn elmişler· 

dir, OrlA bü~ ükliıkte homb:ı uçak· 
larımızdan mürekkep oldukçn ehenı 
mhelli bir teşkil Giritle Timbaid 
h1,•n mc~ danına salı akşamı hir a· 
kında huhınmuşlnr 'e '.\'erde bulu
nan uçaklar nr:ıoı;ın 11 hırçok yan 
gınlar çıkarmışl:ırtlır. 

txr.ıı.tz Tı m.tGt 
Kahire: 24, <AA) - Perşenh" 

ı;?iinii neo;rcdilcn Orln Ş:ırk harp leh 
1 i ıti : 

Knr:ı ku"'·c!lrrinc alt \'rrikcek 
lıi<: lıir lı:ıhrr \'Oktur. 

Diııı ınnhrır<'h -;rılı ı ii? ,.:nılr' 

ha\a r.ı:ılhcti ~cniclcn kuı;lık mik 

yostn olmuştur. 
22 - 23 likkilnun gecesi Giril 

adasındaki ba\'a alanlarına mu\'&f 
f:ıkh·etli tnarnızlar vnpılrnıştır. 

Dün batı istikametinde seyret -
mekte olan bir ticaret gemisine hı 
nusun doğusunda I-omhalarla ve 
lop ıı.teşi'.\'le tanrnız ~dilmiştir. Bn 
geminin tam orlıııı;ınn hir bomha i· 
sahet etmiştir. Gemide infililklar 
Ye ynngınl:ır mlisnlıode edilmiştir. 
Rir diismnn rcf<>k t uç:ığı dıişiirül· 

mfıştiir. 

nrırnn ıır:ıkl:ınmız bu ve <lil!er 
hrırcketlerclcn s11llmen üslerine dön 
mfi5lerclir. 
TUNUSTA K .\ R \ F \ A LlYET1 

AllTTI 
Ncvvork: 24 < :\ /\..) - ~imali 

Arrik:ıdnn f!Plı·n lcl11rnfloırn Jıöre 
(Devamı Sa. 4 Sıi. 3 de) 

etmi§lerdir. 
Gene-mı Kutzetr.ov'un birlikleri, 

bu e:özUpek. öncnleri takip etierek 
kazançlnn saflamlalf'l.trmtBla.r ve 
tsir topla~lardn-. 

Rws lrumandanlıı.n ctlretkl\rane 

Delegeler şehrin ihtiyaçları üzerinde 
mühim dilekler ileri sUrdUler 

(Yazısı .'f nctide)1 

Fransa Polonyaya' 
ordu mu 

gönderecek? Nakavt 
"Mukte:ayı hükmi kaniinu tabiat,, dır Je~p 
Üste lırlarken halil olmak yüz.ünden her zaman; 
Devletin el ensesiyle diiftü birden kıymeti, 
Pe• diyor zeytinyağı namımla kalp bir pehlivan! 

DELi OERVIS 

Vişi hük(lmet reiı;i Uvalln AI
m:ıny:ıya giderek Almıın umumi kıı· 
r:.ırJıiıhında Hitlcrle yııplığı ve Kont 
f.iono ile İtalyan Genelkurmay 
h::ışkonının ve mareş~l Göringln de 
hazır bulunduğu müli\k:ılla neler 
koııuşuldıığıı hir mlidılct miıhlıenı 

~Devamı Sa • .+ Sü. • de) -------------•--------------
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1 Ot p ~~ i<lfl• ıc~t etti? Harp sonu dünyası kunetleri 
&ltt uroaolıınlilnberl, den ı {ini yapan ve elektrikle tramvayı 

munareLeıenııılo tıcıııı:erın ıal.ırıp, lşlctmeAe muvatfak olan adacı Ame 
eduıutt.ı Uı..ri ıucvc..ıllu. 1.Ur. e\·ycl rikanıa Brandom şehrinde yaşayan 
d{4ünıUen ımı.I ıahla kalyonhın Thomu Davenrert adında fakir ve 
)'akUJa.k rı.ı..rıdır. mütevazi lr d'!?llircid!r. 

:>aha llOnralan ıehrlp için bu 1835 tarihinde yaplıih tramvay 
ıtınkD torpili aııcak şrldke andır~n modelini bir sergide teşhir etmiı • 
bazı mııdılf'ler kullanılınıştır. Fs.kıt Ur. Model çok bdenilmlş , ameıt 
t~Cr. kuUnr.ılan v. ıerAkklnln he-

1 
hayats tatbiki arzulanm1şlır. 1 

men zlrv~ine erişen kendin,. mıtlı· j Mc füı )dpılması ve te,hJrfn 
•ıu melodlan olan torpllt 1866 sc- den ancak 46 sene sonN! 'lk elek• 
noslnc1e Robert \'lliteheııd adında trikli tramvay Berlinde ve iki sene 
bfr !nı::liiz fsbrJkııtOrG yapmıştır. 1 sonra yani 1883 ııene..,lnde deİnAilte 

Il•>hcrl Vlıiteheııd 1823 aenesf ıti rede fşlemele başlamıştır. Amerika 
hayctlerine doğru Balton • le .~fors da Boston şehrinde ise 1889 tarihin 
şehrlnıle dultmuşhır. Ailes~ ':ı malt de elektrik tramvayları bflyilk bir 1 
nılyerı çok fyl delıildf. Bobıısınıu sblemle idareye bıışlanmış Ye 189') 
kazan ı mııhdutfu. Hayatının nor • le de tnıtttterede Bristol şehr1nde 
mal seyrinde tah..,lllni tamamlamış bllvilk bir ,ebeke te,fs edilmiştir. 
sonraları sırıısfyla Manchester, Mıır Bugilo yalnız İnıdl'eredeki ı,ebe 
ı"I:, a ve Triyeste gemi tezgAhlıınn• lı:enln unınluıtu be..,bln kilometre • 
da uzun mUddel ça!ışmı,, bllylHı: d,.n fazladır w bir ı-t>nede bir mlı· 1 
fabrtkalar kurmağa mU\·nrfok olmuş yar yedi yQz bin kişi bu vesallten 
tur. istifade etmektedir. 

Buldu~u torpil tazyik edilmiş Ellfaltıoıtıu. 
ha\'a s:ıyeslndc keneli kendine hare 
ket erlebllme l\ah!lfyet!ndeydi. R()ıt iki ıerseri kömürle 
bert Vlı!ıebead 1905 senes!nda sek zehirlenerek ö)dü 
sen iki yaşına basmı~kcn Shriven• l'ersiı Y"JrdsUZ takrnınrian Şük 
ham ~ebrlnde ölmüştür. rU ve Necati achnd:ı 13 . 20 yaş_ 

İlk defa lnıriltered<ı tntbil< edl- :armda iki serseri ger.;; evvelki geı. 
len torpll bugün çok faıla tekumül C'eki soğuktan korunmıu: maksa. 
etmiştir. Bugün bir torpil mahfaza diyle iki kilo kadar kcimUr tc<la• 
ıının t\ç Mlmeye ayrıldıAı görülür. rik etmişler ve b:ıltkh;.\.De binası. 
Baştamftaki ilk bölmede torpilJ pat nın yanın iclii eski gıiı:llrük kutu. 
latan maddeyi tahrik eden sivri besine pcneered'!D gırmişlerdir. 
pençe adı verilen basit cihaz buıo ÇocuklıLr e~ki bi:" Jeğ~r: iı:crisin. 

. !nnur. Ortadaki bölmPde torpllf ha de kömi.iril yakmrşlar ve yatıp uyu.. 
rekete ,getiren ıııkışlırılmış hava; mu~lardır. Anc:ık g~t:"e yarnnna 

ıfoğru leğen kızmı, ve tahtnlan nihayette be torpili işleten esa9 mn 
:kine nrdır. Torpil ~kil Hiharile tutuşturmuştnr. Bıın •hıı başka k3. 
b mür iyi ynnma<l:~.t•dan inti'!}/\r e• 

lr halı~a benzer; kuyruk kısmın• dE-n razlarla da her iki serseri ze-
'da hareket ettiren Pt'rV'ane ve isti- hirleıımiş. ölmliş~er.:hr. Dumanı ~i:S 
bmet Teron dil.men vardır. 

I ren bekçi VC' po!:~ıer kuliibenin 
lk elektrikli tromvav kapısını krra~nk ateşi söndi\rmilş_ 

Tramvay fikrinin ,.e tatbn{;lının !erdir. 
fek&mOiü 110 senelik blr maziye .u ----01-----

h}ptir. 1832 seneslnffe Amerikada Bir ton pancara 10 kilo 
:Ncvyork sokaklanndo. ilk ath tram •eke ·1· · 1 '-' r verı ıyor 
'Vay ış eme~e ha~lamışhr. İki kallı Alpullu ~e-k~r fabrikası Etiirne 
blı~ ilk bir a~adan mOtt"Şckkll o- ı mtnt~kasI pancar müfetli.$liği, E
lan bu tram,aslnr t:ı.hmlnen 1862 dirned'! pancar ,.·ftdlerine rıan. 
3enf"o;fne kadar rleV'ıım etmf~ ve bu car m:ı::ısulli pri::ıi cİarsk oeker 
tnrJhten s'l:ıra da fnsJiteredc ntr • tevzi.ine ba,ı2n- . •. Fahrı'kaya 
kenl1 ~ııd frnmvıı:nmn i5lcrli~ g<S· tr-ı11im edilen panc:ırtar:n tt'llıtna 
rillmuş!ür. ıo kilo şeker verilmeıktedir. Şeker 

Bı•cı"inkn fram,·<ıvfann eeTdr<Te- &lan !)ift-çiter arasında s.5ıJ kflo -- r1l:ını da vardır. Şeker alan köy~ 
!tiler, §ekerl~rini kilos'l 1 liraya 
kadar satmaktadırlar. 

1 1 Sabang Japon ü 
H ARBİN b!Hiln şlddetlle deva- Yazaa: Harp sonu dü 1r:ı~111ın iı:ılletııdr su••nu•• bo ııbalad•la 

1 1 
mccburiyclin<le kalacağı halli zor 

1 
• 

ınına rağmen dünya efkArı • GAN ÇARIKLI ı 1 Al< mühim meselelerden birisi de p'l 
umuıniyesı harp '"ODU 1 ktisad dün• "' • n 11.:. ft.11 (AA.) M 1. _____________ _. zar meselesidir Bugiin ~enayi böy • enı ~"'""' - -~ -
yasile meşauf olmakta devam P.lti t ı k hav kuvv•tı-...; B·.....,an"' ., le bir mesele ile kııtı})cn meş~ul, I e ı a '" ..... ....... " 
Yor. Bi7de gürıüo ~n mulıim mes'-"' ni tetkik etmek ve bu suale cevap s atra .,: ...... ı batı ucun.:ı-dcğlldir. Harp içinde askert lh!I · ve um ,....._. ·A<I 

lelerinden birisi olması itibarile, vermek için vaziy~ti biraz daha :,•:ı yaçlar bütün jstihsali çekmekte ve bang Japon üssünU tiddetle 
ge,.,.0 baflaki yazımızı bn me\"ZUd kından tetkik etmek lazımdır. bal ...... ~k v: 8 ;ı;..., h&sarlara ,.... sanayirlr ~ "i!emadiyen "'ha faz!a .-..ucı e . 5' b rdmı 
tahsis etmiş ve bu me~ele) i en umu- Ne zaman bitece~i he!:ü: belli istihs~ talep elm.ıktedir. Fakat sa olmak suretıy~e .bom a an 
-• hallan l"erlsinde, teferrüata gire olmayan bu harp. hava kuvvetleri· 1 na devam e-•ctır 
ıuı ' nayi sivil ihtiyaçlar için çalışma- ı .,_.... · · 
meden mütnlea etmt>jte çalışmıştık. nin son tekAmülu nellcesinde, şim 

ğa başladığı gün v:ızi:vet tamamile Diğer taraftan, fllustrious 
İhtimal bu mesele harbin uzııma· diye kadar yapılan harplerin lıic 

de~işecek Ye sanayi için zenııin vr> barebe gemia.inin de bulundu 
sı ve daha neticenin y:ıkm bir birisinde görülmeyen bliyük hasaı

gcniş pazarlara sahip olmak zaru Tu~aınirnl Somervil kumand 
mazide göninmemesi yüzünden bel lara sebebiyet vermiştir. Birço'< 

rl'ti kendisini ı;:ö~tereceklir. Faka' <faki 1n2iliz deniz kır.-vetlerf, 
ki bir pnrca ıarn:m<;ızdır. Fakat, köy, kasaba. şehirler ya tamamile ~ 

acaba, billiin milli servellcrin ~ bir dil.şman ge.'"OisinC' raatl 
neden<;e dünvayı daha •lmillden Ylkılmış veyahut da çok büyük a· do " ., runda sarfcdildiği !m horplen so:ı· zın Bengale körfezinde lal 
mes'"'I edPn harp ~onu meselesi üo rarlara uğramı$tır. d · J .•w ra zcnqin ve geniş pan·rlar kalacak tan sonr.ı Yttkcı.rı a ısm ı 
zerinde bfitiln d!lnya .. fkftn umnml· Bilhassa bıı hasar kendisini. mü bi ' mıdır?.. Japon Us~Unü ~ddetli r lôP 
yest duruvor. Belki d .. efkArı umu· temadiyen hava taarruzlanna ma • Çünkü hnRün horp övle ı:lüzel teşine tutmuşlardır. Sabang'da 
mlyeve harbin gııye~.nl aill tmak, nız kaJıı .• sanevf mmtakafarında rınanse edilmekle ve hühin servetf kemmel lı:ıun ttosislerl ve bir 
için bu meseleye büyük ehemmiyet hissettirmekte ve her hava r"· bar- çekmektedir ki, bir Ameriknn m:ı va alanı vardrr. Liman nhtmı 
veriliyor. dımanı, mllyarlarla hesap edile:t liyecisinir. söylediiti "ibi helki harp {100 m~treden (Ok uzun oMufu 

Bunun için biz bu hafta da bu bilyük servetlerin bir ııoda kaybol· ten sonra hir eski ayakk:ıbı bulmak t:i ell"ktn"k vinçleriyle de mll 
meselenin ge,.en haftaki yaZlm1ıda ma•nnı mucip olmaktadır. h b 1 ktad E/; r ' bll mümkün olmavat'aktır t"Z u.unma rr. .,e 
!\zerinde durT .... .-ık lmkAnınt bulama• Şu halde harp :-or.11 erdt!:i ııiln · • t tahrip ...ı:ı Su hıılcle harp sonu d-nva-ıınd~ rı nmamen """" 
dı,.ımız noktalan fizerlnde biraz harp dolavt"iılt" meydana ııelen ı:ı· h"" ~nn~ yok kı" "ok m11ltim b e her Reyden evvel h:ıllrrlilm~i la ı,. .,. .. , ;ıe · .. 
ısrar etmek ve bllhao;sa harp sonun rarların tamiri m~e-leıııf kendi~lnl. ra uğra.mı.•ütr. Buralarda bt.!t 

ıım olan mesele, halkın "iştira, 
da, bugiln harbin kun.nılmesı ve I• gösterecek ve her millet her şey • kuvvetini· artıırmıık ve herkese yıı· petrol tank1annm alevler ve a 
demesi yolunda seferber edilen ite- den evvel iktisadi bünye!<;fnde haı- l•r ar?snıda yandığı ve c;ok 

şayabileceği kadar para kazanmak 
tis:ıd diinyasının a!tker1likten çıka bin açtıit1 yarayı aeele tAmir içfn d"tli inr.J~lflRr kaydedildi~I 

lmkAnını vermek olacaktır. Fakat, 
nlur:ık sivil ihtiyaçlar için çalışa • azam! fedal<Arlılb yapacak ve faali b ?n'!n bildirilrr.ektel\!r. Saba 

u zaruret bütün zorluAile keni!l~i 
bilmesi me~eıe~ını d!ihı. dar bir çer yeti ~öc;terecektir. coğ:cıfya baknn·ndan i~al bir 

ni gösterirken di!{er taraftan da 
çeve icerisinde miltalea etmek isU· Bundan ba,ka harp yolunda se- trı>ki1 etmekteclil". 
yonız. ferber edilen ve askertl~en iktlsa- dünyanın halli <'Ok ıor olacak bir 

işsizlik mesele~ile karo;ılaşma!;ı çok 
A"ker!leşen Jkttsat aleminin as- dt bOnyenin sivil hayata rücuu için 

muhtemeldir. Çünkü buriin frinile 
kerllikten çıkordarak sivil ihtiyaç bir çok teknik şartın tahakkuku lA· 

topladığı, insanlıırın ııdeili mnvon 
l:ır •cin, yani öldilrmek de"i1 ..,... zımdır, Nasıl teknik bakımdan harp .. · 

' & J- lar1 ::ı sayılan orrlular terhis edileli 
~atmak lçln tam randımanla calış:r tktiııad! bflnyeslnin kurnlması uıun #ti gün, milyonlorcıı ino;:ımn harp 
bilmesi bütQn kusurlann fev1unda zamana ihtiyaç göstermişse, iktis<ı· 

ten evvel bıraktıkları hlere yeni • 
zor ve mfihimdir. Bu meselenin zor dt biloyenin aııkertlikten eıkanla

den dönmelerine marinE"ten imkAn 
luğunu göstermek için dördilncll rak sivil hayata dönüşü de ant ol· 

1'c Jl'!Mn uca~. l>!IZ31" yerle 
ne bombnla?" atmak suretivle 
ki\t:ı frz~rine veniden hir a.ktn 
ma~a te!'(e~l:üs etmişlerdir. fn
h:ıva kuvvetleri hür.nm etlen d 
m<ın ııc::aktanndan ikisini dil, 
mi.icıtür. 

yoldur. Bu Irnıfor in <ıının ikli..,aıl! 1 senesine basan harp esnasında De· mayacak ve bir çok teknik şartın 
mokrat milletlerin :ktısadt kaynak· tahakkuku için lftz?m olan zamanın faaliyete yeniden haslamJsı, iktisa r, e'"i..len • 

dt faıtlivetlerin eıı;kt normrıl &eyri · • 
lannı harp yolunıh seferber eda- geçmed icap edecektir. 
bllmek lçbı ne kadar uzun blr za· Muhakkak ki, bu teknik şartlann 
man çalışmak mecburiyetinde kal en mQh!mlerfnden birisi de fplidat 
dıklannı ve bugün bAU daha iste· madde tedariki şartı olacaktır. B:1 
nlleo tam randımanın henüz elde e günkü harp şarllan içinde sanayi 
dilemediitini söylemek kAfidir zan kendisine !Azım olan bam maddele 
nederlz. rl bulmak için azamt müşkilAtl11, 

Pek talıftdlr ki, bu askerlle~en karşılaşmaktadır. En belli başlı se· 
lktisad Alemini askcrFkten çıkara- hepleri iktisadi olan bu barhin so
ra.le sivil hayata döndürmek ve be· nunda ise en bily{lk deıtiısfldlitln mtı 
~eriyet içlın çalıştırmak lçin ae gy-: hakkak ki, iptida! madde tedariki 
nf mlkdarda belki de; tehlikenin ~artlarında olacaktır. İptidai m:ıd· 
harp tehlikesi kadar müstacel olma de meselesinin halledilmesi ve harp 
ması insanları bir gevşekliife sevke- ten o;onra baranılacak yeni şartlar 
deceğinden, daha fazla bir zamana içerisinde tedariki oldukca u:run 
lüzum gösterecektir. bir zamana ihtiyaç gösterir. Bu mes 

ni yeniden alma,J '"tn olrfııkra mii 
hhın hlr zamanın geçme~ine ihtiyaç 
olarııldır. 

l!l) dil, bele &lemde bir Adem 
rotu 

VA.r t9e de ehl.ı clfle malmım 
yotu 

Farz eyle ki el'an sene llem 
'YO 

disat hü.klimetleri harpte 

• Yı!Ili!me~<te olan tarai', gaUblıı 1 N d U 'I 1 Bir defa ınfilareke, ırulh !m7.I &- eleyi daha ziyade nasıl bir şekil 
Jneııa%ıı•ni kotaylaştrrmakt11. olduğu n8 ememe 1 dildilti veyahut da sadece harp her alacoifı buqünden belli olmayan 
!çin gal:bın s~vrrıılııi midi .. , ~e~l mi hangi bir şe-kilde ninayete erdiltl beynelminel iktisadi münasebetler, 
dır·: H"m 0 hem bu! • ı (Glttl) keUmeaf.ııtn ne ekaikllğt n.r 1 ırün biz iktlsaden temamile lrnrış- tayin e~ece~inden bnıtündeo bak • 

De\lellerin bu en hayati mese~e 
ile a!Akadar olması n harp zamıt

nında olduAu gibi lkfüadl faaliyet 
lerin normal seyrini ahncayıı k:ı· 

d:ır sulh başmrla da ikticmdi bayata 
müdahale ve icap eden verlerrh~ 
ınnl\l Ye ::ı:Jral lıa!'t'ket1E-re · mı:ıdıfo· 
fen yardım efrnesl mecburiyeti v:ıl" 
dır. Bilhassa ikfüocll 7.0rlul:lar ke.ı 
dlsini m:"ifüıp memlrketlerdt', ken· 
dilerine rlikte ellirilen sulh şıırtla
rından dolayı ı:ok daha acı olarak 
kenililerinl his,etılrereklerrllr. 

Harpten r;onra do hflkrımetlerln. 
harple ohhıltu !fibl lktlsarU faa1fyt'I 
lerl flnanc;e etmeleri mailcirlen çot· 
ıor bir iştir. Ciinldl. bOtr.e. ft'vknl:! 

gibi, takip ettikleri iktisadi ha 
mürl:ıhale politikasına devam et 
mecburiyetinde bırakacak Te 
iktlsaden ,uJhün imzıılanmaslle 
All, ne zaman labil ıeyrtnl ala 
belli olmayan fktlsadt fııaJlvet 
ılüırclmc~lle nihayet bnlacakhr. 

de mRo;r:ıf ve bllhııo;o;ıı hnm bord'I· 
rım örtenıe me!';elelr-ri lıemen ken 
illlerinl gösfl'recl'klcr<lir. 

JI. Eğ•r muclt'er, rnubt .. rıı r %1.llıur ki bunun yer1n., (hareket; etti) deme. mıf bir dünya karşısında kendimi- kında fazla bir şey !'iövlemek mDm 
ehncseyd ler dllnyanm ik bin senı:ı y..:. lUzum g1'relim? (Tren hareket et. d bulacal!ız. kün deltildir. Yalnız $1Jrası da mu
evvelkinden i'arkı olmazdı; bu fktlaat :i) '1emek belki bir tnce fark anlatır; Öyle bir dilnya ki, hasre'Jıt bek· hakkakdır ki, bilhas~c hıım ma:lde 
!ckabotı harb'nde ölenlerfn içinde lıununıa katarm belki yilrUmeye l>a.§. ledi#i sulhtan biitün arzularının bakımından fakir olan Orta Avru· 
);Jmbilir kaç muhtct1, knç mucit çrka. ladığınr eöylcmek iattyoruz; fakat bir tatmin edilmesini istiyor. Fnk:ıt ne pa milletleri harpten ma;tH'ıp yeya Acaba, hiikuıneller milyarlarln 
uklt! re.hsın g'Wğ!nt anlatmak tçln, hele' yazıkld, he>klenflen sulh kendisin· hut da A"Alip çıkbklarma göre, s:l· hesap edilecek olrrn hu fevkalarlP 

Görülüyorki, dün~·anJn ha 
~onrn clıı llcdrerr-!ti :ıcı Te kara 
ıtiinler me,·rutıur. Harbi krır.ıın 

için nnc;ıl hüyfik ikıisarll Ştn\'re 
hıırfcrlltnıltı..,<.', kavu~ulan sulhU 
mııt k:ıtı~ıklık!:'ırel:m kurtarma 
çl n d c n yn l d"rerert e belki ilf' il 
r~ .. 111 g-ı .-ret gösteMDek Hızı.m g 
C'Ckflr. 

• Hub liderlerinin kararga.htıı gUl buyurdular gibi bir t8frit&t kelimesi ı rien i5tenilen1Pre hemen cevap ve- hıhi bulunduldart bü' ü!· ~ıınR"vil mnsrnflım, h:ırp zarr.ı.ı1ınrla oldııilıı 
~·1klert olur; o :nada kendlninl(!er- 1 Icu~l:ı.nılmak da. fste:ıflmlyorea ııadece ,, rebilecck b durumcia de~IT. yıqatmak ve kendileri iktisaden ya- ~ihl harpten so~rn da idnme elti 
den klmb lir kaç klşı can Ycrmelt aza- l fgitti) dem~ıı. (hareket etti) deme. Sulhun niçin trendi sinden bP1<1~ :,nmak için bu mc~Plf'v; h"1tetmek reJ>q,.r~tcler miılir. 
lıiyle ınuztııribdi~. ;celi. nilcn ~e,,:Pri inoııın lnra vcrPm,.r'lllU· merhnriYrfinılp kalacaklardıll. Görillllyo~ ki, sulhla berahı>r hrı 
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- Mösyö Aliş, bir muallimden ders 

~ıacak kadar kUçük çocuk olmadığınızı 
lütfen hatır:ayum: ! Sizin yaşınızda deli· 
kanlılar ecnebi dili öğrenmek )slerlerse 
sabahlan birlik<e tenis oynamak, öğle 
vakitleri yemeğe davet etmek, hQ,zı günler 
§chrin banliyösünde gezintilere çıkmak 
ve hemen daima bu fıraatlardan istifade 
eclarek lisan ekzersizleri yapmak üzere 
güzel bir ecnebi kadınla arkadat olurlar! 

8 · 

Aliıle E1ena'nm tanıımalan cidden 
tiirli bir hava ıçmde oldu. Bu sahne deli• 
kıınlmm hassasiyeti üstünde ehemmiyetli 
tesirler vücude ge'drmek için bilhassa mı 
tertib edilmişti, yoksa deni diği gibi bir 
tesadüf eseri midir, Alit bunu bilmiyor, 
fakat tertib ise hakikaten ustalıklı ve aa• 
natkarane, tesadüf ise e!İne p .. ~t seyrek 
.rast gelinir, hatta um".l.lma.z, bulunmaz 
cinsinden ... 

A lit bir akşam yemekten önce pan• 
ıiyona döndüğü A:aman madam Vivi ken• 
disini karşd:ıdı ve palt.oaun r şapkasrnı 
hizm~çi kıza verdikten sonra elinden hı
tarak yavaş bir gesle: 

-Rica ederim, bu tarara. geliniz, bu 
tesadüfe pek sevindim, ne iyi bir saatte 
geldiniz, sizin yemekten evvel uat"avaca· 
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ğınızı ummamıştrm, ayaklannızın ucuna 
baaımz, gürültü çıkarmaymız ve beni ta• 
kip ediniz. 

Dedi. Alit t8.§ırmrtb, ne oldi.lğunu 
anlamamakla beraber tiyatroda tem~il 
eınaıında kuliı araımda yürüyonnut gibi 
parmaklannın ucuna basarak sessiz adım 
larla, yavaı yavaı kad&nın arka.ından 
ilerledi; fakat farkına vardı ki girdi!derı 
yer ne kendi odası, ne de ıabndu:-, orkes
lra şefi Her Hoyzer'in odasına g:riyorlar 
dı; aralık kapıdan içeriye süzüldüler ve 
içeriye girer girmez hemen oracıkta du• 
Yara da:y ... ıp durdular. 

Aliş o zamana kadar bu odaya hk 
girmemişti. Akşnm ~ ... nti olma!da bera• 
her pencerelerden gelmesi Hı.tim ali olan 
hafif aydınlığı da kalın kumaş perdeler 
ayrıca bölüp a:zalbyorlardı; ,.,1ektrik Jam
b:ılan yakılmamıftI; karanlıkta ta uzak· 
lardan geliyor gibi görünen iki titrek ı§ık 
ortalığı hafifçe aydınlatıyordu. Aliş bir 
iki saniye içinde gö:z:Jeri loşluğa :ılıştıkte.n 
sonra. farkına vc:ı.rdı ki bu iki ışık duvara 
r!ayah duran piyanonun iki tarafımla yan 
makta olan iki mumdur. Piyanonun önün· 
de bir kadın, arkası kapıya. dönük olarak 
oturuyor; parmclı:lan tuşların üstüı1de ge• 
zinerek etrafa hafif, ölgün, nerede !se s& 
nüp gidecek zannedilen, son nefese ben• 
zeyen, insanda melal ve hülya uyandıran 

nağmeler yapıyor. Musiki, yarı karanlık
ti'\ hayal meyal görülen efyaya olduğuu• 
dan bambaıka, efsanevi bir mahiye\ veri· 
) or gibi idi. Kenarda galiba geceleri yat
mak, gündüzlerı oturmak için kullanılan 
divan yumutak ipek yastıklarla ıarılı, hü
zün ve aükut iç.nde bu musik;yi dinliyor 
ıanılırdı. Orta yerde örtülerinin uçları 
yerlere kad.:>.r inen yuvarlak bir mıısa var 
dı ki üıtünden yerlere kadar ıarkan bu 
örtüler yerlere yayılıp uzanan iniltUeri 
toplamak için u:zanmıf zann"dilebilirdi. 
Piyac.onun ., i yanındaki mumlardan ak· 
aeden titrek ışıklarla gölge~eten ~oa bu 
huzünlü ne.ğmelere a}a.k uydurup kP-nd;• 
5ini blr ölüm raksına bırakmıt hissini ve· 
riyordu. · 

Piyanonun önündeki küçük taburede 
oturan kadın odaya gir ,~]erin varlığından 
h3bersizmiş gibı olduğu yerd~ krvnla 
'büküle kendisini musikiye verm,,, devam 
erHyordu. Aliı olduğu yerde gii!'ültü et• 
miş olmamak için ade~a r.efeııini yavaşlat· 
mı~a:ı; sinirlerinin derin ve bth bir uyu• 
şuklukla sarıldığını duydu; bu hal musi· 
kiden mi, yarı karanlık içindeki manevi 
havanın güzeJliğinden rni, pi}'anonun iki 
tarafında iki ince ve beyaz sütun h:ı1inde 
yükselen mumların aallanan ışıklarından 
rr.1 geliyor, yoksa arkası döniik. gü'lel mi 
çirkin mi belli olmayan kadın mı buna 

sebeb, anlıyamadı; bir aralık nağmeler 
e:n ölgün bir tekilde ıona eriyor ıanddığı 
dakikada teluar kuvvet alarak. derece 
de-rece yükselerek canlanmağa; gittikçe 
kudretli bir bal almağa ve nihayet neıe
lenmeğe, adeta bülbüll'-'?şip pkımağa bar 
ladı ve ta,kın bir aerpili,le etTaf a döküle
rek nihayet buldu. Kadıl' ayağa kalkarak 
piyanonun yam başındaki duvaTa ıömü:
liı elektrik düğmesini çevirdi, oda bol bir 
sarı aydınlıkla doldu. 

Alit etrafına bakındığı zaman ma• 
dam Vivinin çnktan odadan çıkıp ı;tmiı 
ve kendisini bu yabancı kadmla yalnıa 
bırakmış olduğunu anladı. izin almadan 
içeriye girdiği ;çin özür mü dHemeli : pi• 
yano çalıtındak1 güzellikteu, ustslık\an 
dolayı onu lebrik mi etmeai ld.zım? Ne di• 
yeceğini tayin edemeden bir iki adım iler 
J('di e ködmın yalancı bir hllyretle ken
diıine baktığm. gördü; bu evde en 4'1 

konutulan lisanın Türkçe oldui1uıu bildi• 
ği için mi nedir, zihninde ha:ıırlamaia 
çah,tığı kelimeler, ağzından ihtiyarııa, 
Franuzca olarak çıktı: 

- Madam. ceacıretimi affediniz, fa• 
kat ben buraya kendiliğimde'1 gf"lnıedim. 

Kadın elini uzattı ve A!:~ eiilerr.k 
öptü. Pansiyon Viviye tafın'1ıktan ıonra 
burada raıtgeHnen kadınlarm c\aima elle
rinin öpüldüğünü görmüftü. (Devamı var) 



.... , 
[ P O L I T

1 

i K A f I 
1 ~SEHi~ HABE~LE~i tz.• 

Yeisin bir teklifi hakkında PARTi ViLAYET KONGRESi 
Harbin ~olhi Roma.'Ja çarpmaz. Harbin ~olbi. enJü•l~i,ı rALIŞMALARINI eı·Tı'RD ·ı 
l>olgelenJır. Romanın bombattlunan eJilme•ı harbın " 

....._ __ 'e-yr-i i:_zmm1. 6iiylilı ea. """.maz ~ Oeleg81er şehrin ihtiyaçları Uzerinde 
ı:şıum •nai•~ az!!~rri:•~lr~~o••r•k da b• mühim dilekler ileri sUrdUler v• bir makalesinde Ro- harpde Alrn:lnya yamnda ancak 
bombardmuuı edilmenaeııil· tnmam)ayt<'r bir eknnomik \'uife 

lılti,ar. Harp ~de tnowiltere- ifa f"tmekt:ııtir. 
eeı. ba ae-1 ilk baJutta prip Bu hartıi besleyec•ek bir eadm• 

bilir. VMna '""-1lJr harpte triye sahip r1e;:ildir. Binaenaleyh 
ljov'daa bah,..derken Loyd ctna yapı'st'llk hlıcumlar mih\ ıre 

fiyte demi'ti: harp ekonomı~ı ve askeri harebt· 
ler halnnundan ela.mnıiyetli nok· 
talara lnhi!lllr ~<.-<:ektir Netekim 
To':İno, Cenova, zaman z~ınan N•· 
pola, sırf bu sebeplerden flo'-.TJ A· 
teş altında almmllktadır. 

Bugttn m1>tnr vı tayyare fa\\ri. 
kala" haline giren F"aat \'e LancİA 
fabrikalan ve d~mlryolu ka,·şalda
.n. a.tcw nakDne eh·eriıtli !\Ülalal' 
mfttemadi bir sarette ltnmhardı. 
man edihniştlr. B U bmabardnnnnlann hal

Yada yaptılf maddi rarar. 
Jar Y•nmda manevi tesirler de var
dır. Bagtin ttab'ada en ._,.İl bir 
ını'tyon hnlk leltil'den teltre ııöee
be lıalinde dol&11Daktadn' ftal· 
JaYa J&ıniaeak haYa •11cnıİan o. 
•a harp kinfle ••fi~ bit ole k07 
mak, ona •tralla olan irtibatını 
•~ itine inbl.ar ettnektedİl'. 

Ba •esabe göre lta11anrn h., ... 
'aa divtHmeaı dav" ında Bomenın 
r~ .. hi ..... yoktu. 

Bir 9Mlat Ye lllluler tebri olan 
.......... ~ editmenıe
.. elbette ili harp h.,rinde ntil'li .... 
t&-~~... hmb.rd ... 111 fatiıtt 
...... flQ'lll "8glakl • .,.t tellldd· 
•inda ~- O.an döfUaN. 
ı...-.. faltawttl 71Qtat'Ü • ....., 
ltabamn ..... ted ............. 
·~ tahripler •• mttturJlli. 
•ın alaeatr yaraınn .....,..idil'. 

Remada hİI' Glırel Suatlar ••· 
RHİ J'llulm-, Jtuaclan t..ı.t dik• 
tatirlbt ~ ba"r ~ )'ok
tur. Btllkis medeniyet gözet kili· 
tUr ~rleri'lt'len baP.rlannı daha 
ka b tk bed~•~U&a ..ev. 

... il['f' ... "'.. • ........ ,. 

klmp enatitUıünün 
25 nci ydd8ıiümü 

'1iıaya EnılitQ Qn()n 25 net yıl 
llnn kuUımat Qzere Yerttba· 

kfm'8 enstMQ Oniin anfi• 
~annkt 2fl. 12 942 Cumarte'Iİ 
••' 1 •.5 de btr toplantı. ,.. 

r. B1ltftn kimya men up!..
buluamılan rica ediliyor. 

o 
SaJnnanm tetlrikleri 

,,eklletl teı1n1ltlandır • 
llaıum mlldilrO. Am Sakman 

ge~ ve tetkiklere baş 
. A vnı Sakman enelce la· 
tieare-t mtldlrll idi. b11N-

~· ıeceoell de •&bar•· 
ft:r. 

.... f'dihneme"İ hakk.mda· 
~ mfttaloaaı bu •areıle lasiltere. 
nıa de hıırp PY•"ine a3 kin dil" 
merz. Neteldna ln&:iltere \ ruttrika 
Vatikan V• ltalv:ı ara~ııcla ROJn.: 
nm llcımbal'dnnan edilmeme11I hak 
ın..da bazı milıakerelerin cereyan 
ettiitf söyle11mektdr1ir. 

iddia eflildJği 11"\i Bomad.a .,. 
ral ve askeri mll•,.!'tele,. ~nla
cak •la"& ba hrihl ıeltria glb.el. 
Jiklerl mnltafua edilmi, ıılar. Mlt
lefikltt Komada ne pl!p qelirler, 
ne ''• matttp olurlar . . 

- Müthiş hıllrap çeki,onım •~ 
resmi işlerle utraıacak halde de 
itilim. lstırahıta ihtiyacım var. RI. 
ca ederim ziyaretinizin sel,ebinl 
çabuk aöyteıiniı. 

Dtk Gordon meseleyi anlattı. ':Ilı 
zır: 

- Garip ve feci bir hadise, i4"-
di. Pelct bu film nerede1 

- Londrada ... 
- Bu halimle Londraya tide 

mem. Buna imtcAn YO'k. Bu ıdım• 
ne zaman asııraklar! 

- Yarın sabah saat sekizde. 
- Veklt de yok, 
D&tilndll. 
Bu ıdamı masum oldıılu hıJde 

astlmala ıerkedersem inuahtla a
JAkanı yOk demektir. Halbnld bıı 
h llmle l.ondraya kadar bir otomo 
bil seyahati de yapamam. ~ondra • 
dun bir hasla nakUye c,lomoblll çı 
lırın bari. lalıklnn tf'dye ile bastı 
otoınobltine alırlar. Yıhut siı olO
mobill Londradan delil clvard ki 
h:ı~tahaneden iAteylnız, daha çabu1i: 
olur. 

İşte feci bir uıurauzluk dev•m 
edip gidiyordu. Civardaki haılah •. 
nenin biricik hasta n.ıkliye olomf) 
bil( tamlrcle idi. Dit Londra;ra te. 
lefon l'lll ve bir ntomobil teminine 
mn'Wlftak oldu. On dakikaya lcadır 
)'Ofll eıkanl&t'alını temin f!flller. 

Nazır: 

- Ne prip macera ı dl~l'du . 
lıft~Jenin tıhJdkl ich• kanunen bir 
mfhlet alabilmemiz lmkln1 nr 
Hatta film baldbtea lratilln ,,_..h 
n oldultınu imal ediYo.... heme!I 
bUBlln Kralm llftdlne t bul edil 
met talebinde bulunun ondan 
btltmlln ınraıını t~'r mllsHded 
alabfllrlm. Fakat eler yolda ll'6r
Mlll &ftmOmden slı mcaul olunu-

••· Bula Mklln uabuı a.t lıo 

ctımhuriyet halk p&rtbi, late.ııbul 
"UAyot kODll'Nf dOD B&b&b aaat 10.10 
da Eminönü balkevi t.alonunda meaa., 
16".ı.e devam ederek çalıflll&larmı ta. 
mamıamlftıl'. 

.Kongre, blr1Dei re 11 Kekkl Hikmet 
r..e·eııbek'bı na.ıllı &ltuıda toplanmıı. 
tır. Geçen celleı;ln saptı okunup ka • 
bul edDdlkten aonra evvelki gUn .söz 
&lm1.ı1 olan deelgelere llÖZ verllmete 
be ıı anml§tır. 

tık olarak Eminöntı kaza ida. 
n heyett bqkam Atıf Ödt11 mlkr0to. 
mın bqma plerek <eaat tqkllltr) 
mevzuu etratmda aılka uyandıran bl!' 
konUflD& yapllllfbr • .e.a kODUflllad& 
Atli OdU! unal d&TUmr tkt b&kmı. 
<'an m1ltaıea etmiftir 

BSNAll"IN 8111'.ABI V11 
IU>NTllOLO 

B.rı unatna refahı, dtPri de eaa • 
tın kontrol •• murakabuı b&kkmda 
dıt. Bugün Jatanbulda aabteJU .. : 
"at çemlyet)ertrıe Jra71tlı 12 lıbı kayıt 
-uıda da 28 bin olmak UMre 80 bla 
el'naf mevcuttur. Bu vaa:;rete 1'Öı'9, 

bt111bul ntltuwluıı M0 lıaı1Dl unaf 
a Jer. t8f)dl •bMktecii.r. lDmat cemt. 
.f'ıt.ir.t: kayıtlı o111U7a11 emdin llq • 
dedilmeal, ~u terJcetmemeıert.. 
nln t•mlnt tçla 7uaklar konmumı a. 
temııtir. Bundaıı bqka muamele ver: 
g.aintn tadili, Çrrak yetiftirllmelbıln 

ttmtal, bvan " ruhlı&t teskereleri • 
rbl temcllclt, bir aaata muhttjlf ruJı • 
•t ... bvaıı teskeresinin ftl'flm•i • 
a.n OnOJle ıeçUDıeli, elllaf hut&Dılıll,. 
nbl bulundutu J'9rln unun olm9dıtı, 
~crı bir baatane lnf& lGfn mllnulp 
lllr 1e1Dtte lıtr ananın ver!lmealnt b. 
tem Jttr. 

lllTIMDI ~ 
lledrt Nedim OAall Drtmadl tertat. 

Y4 IMftUa et:rafıada bir lıoDQflb ,ap 
mlftll'. tktıacll Jra1lnnmaa1n lGzum 
ve ebenuııt,etinl lan •tmfltlr. 

PROPAGANDA 
~ Nedim GölmiUn 8'5t!lerlnl M'e. 

....... - Pi .. 1 ..... , ...... 
salla dUdrate .,., bill' lron'llflD .. , 

taldF etmlftlr. 
Partimizin a,ur ve ~ ıı. • 

kt:ndan btlJllk hlallleUerde buhlndu • 
tunu tpret ettikten aonra propapn. 
t1a lfio• temaa •tmit .,. ~emtıt'r kt: 
• - Blllyonunua il .propaganda umu. 
mı harp\e yedinci kof aaJl)ıyordu. 
!ııst1tere propap.ııda71 uaıuml harp. 
t• beflnei kol olarak ll&n ettl BucQa 
Amer b!f& prope.pnda deni&. baq, 
ktı~Uert gl'bi en batta aa)'l1makt•
,Jn Btzde bu ı.ın devamlı olarak hlO 
aıicuı keallmedea yapılm• .!A&n9. 
d:r. 

Nakleden: il. KARDEŞ 
kt uat sonra plebildl. Abilltlır 
d"8111 ebnlft 10f&r JO)da iki defa 
IAltlk deliştirmet ıned>urlyetinde 
blmııtı. Kuta Nazın itina ile a 
rabaya naJdettilet'. 

Aktam oluyordaı. Yol Dike bitLl 
taunmeı: lfbt ıeldf. SileskfJe tele
fon ederek ticaretıhanestnl onlar 
ilim.eden kapamamasını tenbih el 
ınfftf. Sut sekizde oraya Tasıl oldu 
lar, nuır 11loııda bir lcoltul• otu 
rank filmi seyre bqladı. 

Nısır filmi aWca ne seyrettikten 
sonn: 

- Film hakikaten dikble deler 
mabf,.Cte. Fabt banan idam htlk 
mlalln lnfumı tehir ettirmek tein 
tertip edUmı, bir film olmadılı ne 
malGmT Bu filmde Jtörülen adımın 
menuubahls serseri oldutunu da 
bf1mfyonnn. 

Elt müdahale etti: 
- Bu noktan lsbat edebDeeek 

nzfyette)'im efendim. Bunlın bh 
as evvel GJoeesler hapi hnn~ind•n 
ıetfrtllm. 

Nazırın önüne biri profilden 3 
teki karşıdan alınmış iki fotoftrı r 
koyarak izahat Terdi : 

- Gloçester hapiııtıanes'ndek 
idam mahkamu işte t:u adam. Gö 
ıib'orsamm iri, filmdeki ldtım ayn 
ldma •• 

Nanr fUml tetrsr lffirmek al'Z'1 

suntJ llbar etti. tkfnci defı ı8rdfi 
ten ııonra sonlu: 

- Mı bu ıdam bu ftlml nası .,..,....,, 
Dit cmap Terdf: 
- l'llnil ilan u:t la'"81m \ 

Bqtlllktl bUyWr. düD)'a ) aııgmı Jrar 
tramda dimdik a,akta duran TOrkl. 
yıonin takiP •ttlti dlf poU t1k&n, ber. 
bans1 bir propapnda vamtuma. i.btl. 
YaG ~~ Jradar 1abetl1 • 
i r." dedikten aonra propqudaluD 
inan: her 8&b&da IDU'l'atfakiJ'ete gO 
• UTen bir &mD oldatUD& bl&lldrtmJ ve 
pe.rtlmia'n bu busmtaki .qkllt.tı ge. 
• l!fletm..ınt tekllt etmlttlr 

QOOIJK TSBBtYut 
Kellha .A.YD;ideıı aonra Ali laml, 00-

cuk terbiyeal mevauu •traf:md& bir 
k·.~UfDI& y&plDlf, gocuk tallmlerlnba, 
l<llttıptıaııelerin arttırdmuı temenni. 
~erJlde bulunm111tur. 

lŞÇl stOOBTAIABI 

Yavuz Abadan d& it ve lfÇt mev. 
~ ·wıu ele atarak if kaııunımurı tıdl. 
lfn1 ifÇUere refah tem1D1 iRi •!sor -
taauım thyumı ıatemlftlr. Bundan 
a JN'8. Njy&Zl Tevf'ı.k Y'Ukfflen; gocuk 
mcvsuuııu ele almJftn'. Çocutun ea 
mtlhlm ihtiyacı olan dt meeelnlne 
teınu etmif, IND1111 ıalabmı, pyrlt.a.. 
bl ~ iaWLMl t...mbli maa. 
rif vekt.letblbı Vlldllıalmd&ld pre • 
YantOJ')'OIDUD kadmlar pavlyoııuaun 
lıug1lD)dl prt3ara aore )'erlldn 1Dp 
edilmea·aı, toea)darqa okuldan IOlU'a. 

ki •manlarlle m.,,,.ı olacak halkev. 
ı-m bulUldlUJU )'9rleı'de çoculı: ku • 
lılplerinba teaı.lnl, a.'le ve okul ı-r • 
'bjyealnde beraberlik t•mlo eclllmal. 
Dl lltendftir. 

Niyazi Tntlk Yüaelmtn aöZlerbıi 
Halit Y~ temennileri ta • 
lı.~ etmJftlr. HalJreY]eriDID faaJlyetl 
ve halk partı.tılfn halka J'&fdımı IH'I'. 

a.ıv U.rlnde 1ıuı temea1lllerde bu _ 
21.:mnuıtur . 

TCBK aA!iA.'1'1 

ıı:n .on oıarak Renk 
Abrrıet Sevengtl llDs a1mq Jlllll fe • 
fın latanbul vlll.yet kongrelill• ttf • 
r'tıerlle duyulan memnuntyett ve ka. _... .................. ,. .. 
cleJepllrba ı,IDlll ettfldert .....,. 
fter.dtW•rl &aman kcıqnde •• lnılnlt 
tuıdannı aorac&ld&ra '<Jııl1UI felle im. 
nuıtuk,, .di)'eceklerlDl bwlıaıı bll7fllı: e. 
Mnı.mlyet n1 tebarb etttrdtlctea ... 
ra Tllrlı: -.ııa.tı menuu 9Dı1nde dur. 
muo, Tl1rk ııanatun.ıı ber ,eyde teba • 
ı fla •ttlrllmeaiftln ebemmiJetlnl. :pa • 
rmkl n..ıe inttlı:al ecı.c.k olan bu •· 
•rlerde TOrk ruhum vertınıelilliD 

lUaımunu &Dlatllllf, batQTlninde 
Trıl& anat ma.ıvuata açıtmuınJ, 

Kazet aaaatıarm laoramaumı, aanat 
eaerlertnı vllcude pttnıoelı: fa1'ftka • 
iN'Ul kunılmNlllı, 'l'Qrk motlflertatn 
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.fıtll hayaUanoda IJkterea filmler a· 
lan biri • Bir porsuk )'UV&aınm ya. 
nında makınesinl bazırlamıt- Fı 
kat uykuy• dalarak bu filmi farkrn 
da olmadan çetmff. 

Nazır kısa bir ter~dd6tfi m6te • 
kip Jı:arann• bildirdi: 

- Mr. Gonton sbln s6zftn8ıe l 
DlntYOrum. Bu vazi1etle lbım O· 
lan şey bir kaç ıtınlOk bir tehir 
dl'lll. Taziyet aydınlatılıncaya lca. 
dar hükmü olan bir t~l karandır. 

Dik hararetle te,aktilr ettt. 
Saat sekiz bacukta Kralın imza. 

sından ba!llta her şeyi tamım olaıı 
bir tehir kann Dikin elinde bulu
nuyordu. Nazırla beraber oraya 
ICitliler. Yanm saat •onra imza ht 
de bitmit. Rey korbrılmıth. 

Fuat "Şef., boş durmuyordu. 
Müdilrtiilte gf'lir .relmt'Z ıetefon11 
anlat> Dik Gloçeııter hapishanesi· 
nl iıledi. 

Belcledl ve biraz sorf' blo om 
madıltı bir cevap ıldı: 

- Gloçesterle kbna,amazsını7. 
efendim, hatta bozukluk nr. Te•. 
lcr k~ifmiş. 

Dik yeisle telefotın kapadı. "Şef., 
boş dıırmanuı ve her ihtimali dı.. 
şünmüştü. 

- :ıtsxıv -

Elle: birn 90n1'1 gel~ Dilde '6n 
hı,unt'a onu tel«raf y11H11ren tini • 
mı. Dik baylece ~ n•tı tel«raf yaı 
dı. Bunlann hepsi Gloçe!lter \ıapl" 
hanesi mtldtırilne hitaben yalıımı 
tı. Dit her ihtimale karfl tianlar 
me~ ma1ltenf hatlm!aa çettln 

Altın düştükçe 
Z AVALLI altm, aumn bl

tün ilttltammı kaJMttj. Mı. 

ier o da yalcf11clan ihuet bir leY· 
miı. Kuvvetli bir el ona dokanan· 
ca, pmltlh todannı clöldlYerdi. 

Yavarlak yUzti, tırtdlı ıerclanı, 
tombal :ö\ delile ne b4ar 'da tm. 
rumlu idi. Renk renk mene' ı)li 
lr&jJt d~, nasıl da eze çiğ. 
118J'e )'lkselınltti ! .•• Bol'§& sarayın
da birielk hökümt1ar o; taç o, taht 
o idi. 

Sal elinde "Raımes" in kuvve· 
ti, 181 •fteanda İskenderia bant•, 
aıaklannrn altında Jtio lrir a11an • 
&irin •._.edili bir 9almn.t ftr. ... 

Çdayor, 1'1me1i7or. tnmAnJJer
cla. 

Füat Jllmelderde ......._k tela. 
llkeD, otaralaa yer telllikeli, hat• 
ta 'tenefftls edilen lıa"Wa teblil&eli. 
dir. Araya giren ytiksellllk dütü· 
ı;Dn brlnanolalunu aıttlnn bt"'r-. 
il olar. Ylbelen, garip Mr gara. 
ra da bpıhr. ~ içlli gShl •• 
!& varan bir hal 'ard1r. Ayaklan· 
nnı aJfıoda g.ittikre uzaklan u. 
falan '\'arl"dara baka baka bn«li 
h@,-tine ~Yeni artar. 
D~nmez, ki ona qdıdaldleri 

bugllnk1l e,yalarımızda her ıey!miz • 
de caıııltndınlmaaınt iateaif tlr. 

Retık Ahmet Sevengllla *lerl .a. 
rekll •llatlaı'I& kuJtlaıunJftU'. 

Bundan aonra mtızakereııln kt.ıı ,O. 
rtıldqü, Yeni idare lleyetfD!D aeçll. 
lllNfne geçllJDe8i iııtendt. İltek kabul 
edltdı. 

VALbd.N llO&.alll 

Vall L6tft KırU,ıo bD .... als a_ 
aralı; 

.. _ Arbdaflar dedi. ... partldeıa 
,.ıtıın, ıatıkballnt JllU1iıh Jrepnea 

bu' artradepamm Dlıütııı-f.lllsl 

lıarftyen 7&Paoatrma emılll obmua. ı.. 
t~balda de ba tanda Qll.blacatım. 

Kanpuls, s&'dlllQm ~ en 
yCUefi olmuttur. Beyle blr ~ 
n.atfe aldJtıma iftihar ecı.r 1ankllal 
t.ı.httyar addederlm.,, 

KAPA.Nlf Ntl"ft.V 
B~darı ııonra kOllireıüD Uplnma. 

4 ....... _ ~-- ~ 
St.at RaJri ~il ......... -.; 
llltlUı iri: 

.._ -..ı& MU ~ _...--..; 
Lull• mGateılaa bir ~ lre•am 
k~ bltlft:JOrU, O'e llDlllk dol 
l\öa bir m..t -anda .....,... ııa. 
t&rm•f blr ı.ııean hmlırile ~ 
Çok del•rll ark&dqlarm delwB ltö. 
m.lar ııattııı.deki koDuptl&lan '8DI t. 
d.ue heyetimi• •YlDO GWbade ta • 
lıfll&cak 'l'Ulfe n dlrekWler 'IWDllf
. tir. Bmal&ra ttlmadımS, iqatlanam 
n:ufttallatlmlain .mm telktl eda • 
oektlr. s.pnlr.e kea4lm " U'kadaf • 
ı-ınm namma tekrar telcrar tetekklr. 

cektf. 
Eık bu nziyeti ölreninee aordu · 
- Neden bö) le on kaç lel8raf 

çekiyorsunuz? 
- GlooesterJe telefonla konllf .. 

madım, bat kesilmis. 
- Ne diyorsunuz? Hıt mı kesil. 

mit7 Telefona kestilene telıraf b l 
lannı sa{tlam bıraktılar mı dersi 
nlz'l 

Dik sarardı: 
- Bu ihtimali düşünmemiş, d1 

ha dofrmm dibilnmek istememiş -
tim. 

Elk hemen telefona aarddı: 
- Bana telgraf mel1ı:eslal ba -

lıın. 

Merkez bulununca lroaufhı: 
- Burası polis mildiirlOIO . GI > 

t'(!stere bir te)l(rafım ı ..,-. Halt1 
J>ir arıza yok delil mi7 

Cevabı dinll,erelı: biraz durdu .. 
Sonra: 

- Ya? diye dev.ım etti. Peki 
bı>şka bir hal vasıtasile muhabett 
mllmHn deği) mi? Peki, l•ktür 
ederim. 

Telefonu kapınrak meratd:ı 
beklr~en Dik Gordona izahat vor. 
dl-

- Gloçe~terle biitlln hatlar ktı
ıdk, muhabere imkAnsıı... Şehirler 
arası hattı ftç yerden lresilmit. Bir. 
mlnJram yeraltı hath da trene Or 
Ttrinden atıtmuı. 

Dikin ıkhnı bir fikir ıeldl: 

minimini, ~elilrudz ıösteren te7 
meaafedlr 'e aşağıdakiler de onu 
C.\fle minimini, r:?linısiz görmellte. 
di'rler. 

Altnun da batına bte w lla
betin tokmafr indi. Kırk dolnnı I· 
ra elli altı karupan on dört ı;,... 
Y!' c.IUştu Artık bol'!la bir nraJ, 
bir salt nat aerir.i defi). Alttn. 
bqmda taç 'e elinde asa ile bQ· 
rak salan bir hükümdar d~ill. ller 
sa salonlarrnda surttncn bir ., ... _ 
h lu\pı tuhadanna döndü. 

Dön OD dörde güç hde b!r b-: 
abcı balmut. Fakat dön, gün hit
meden, •laha ka~ IU-. dti,ttiıtlnti 
bilmfJoru:r:. Bir haftada 011* be' 
Drabk dU llt, onun :rs.ıınki kayme. 
ti haktcında ~ aydtnhk fitdrl•r 
Yerebilir. 

J!'vet, artrk altın diye Mr PiYa• 
fi& ve •ona kbtahı yoktur. IMr 
d...tet ymnrutn bu tımar* ma11 _ 

kvaya llJ* oldata deJ'l'li ,.el'lli. 

.. ...... -~ldıtrıtfn. "" • 
~. istlf~ıfli 1mlaMuma 
kttpe ohan. Çlnldl on'lann ...... 
nnda altrn kadar değ.ti bir ""
lak da 10ktur. 

Hakkı Slilta ~.;,. 

n:Nt '\1.L&YllT IDA.D Wi»d 

:vpa,eı i4are m,.u un uaıddus.. 
aar l'arald »er.ti, llltbat N .... 
.._. tııu. Nurettin Alt- Ber'llıııL 
Halit ODguejlu. Badi Irmak Celal 
Dilmen, -r.ıt ZlJ&, 

Yedek •Mldrlva da: Jlü• ...-... 
ur .uw, 'vaJaf ~. 1flallJia 
Pelctat, l"'alde lll8endal. Buan gop.r, 
Sembada Tael, Hikmet Arda, llıt.. 
sı Veldet, Ramdl Bulm Batan. 

~ lnmılt•,. "decek aa1I ... 
!aklara: 
.Kekkı BUamt Gelenbek l'a.1lntli 

K8rlm omtay, Refik Ahmet SeTenr . 
.A.tıf OdUI, Kalıt Yap.rol!U. 

Balbn, ... Qllıım-... .. •: .. 'l'e • 
NaeI Alt xoraıı, aeçtbldflel'llr. 

.....,., :mm fefe, Bapekllta, .... 
............ genel Jnırmay ,,. .......... 
partf •'lıNt8rlne tUfm ttlSıef'laft 
fl''ltlme9lnekarar~. 

B.onın Ullan feN.f!• .. .ut " 
da Tablaa belecllJe ~ 1l!r 
l&Y alpfett nrDm!ftır • 

Oakildar halkmnde 

konferanı 

Önftm.U.kl puar Bil.dl .... 
l & 30 da muhamr ômd Rıitl J1'Jbt. 
rut tuafmdan ttllkttclaı' b!t• 
evtnde (Jıfehmtt Akffln ~ 
ti) mevzulu bir konf«anl 'ftl"lle
tir. 

Mevlid 

J(l7'ftltl8t Se'fttin Bılırtıldl Jr ... 
Y°*fw Arfl Abisbtfn ...,_tnnn 
kmmteı ,anftne teSldftt leden H 
12. 942 Cumarte 1 lf{ınfi .. ııat tC ~ • 
Merhumun ruhuna ,.. eTlldf tertf t 

kunactlı d:ın bOt ;ı ~"ctJanmnın 
ve ınada l nmı tın te,Tlfinl rtc 
ederim. 

Adree: 
~bany KOçftk Lan• t"tlddes 

No: l1 Kat. 2. 

~ıı evvelki Vlkit 

25. 12. 117 
Çar aileai 

Petruburldan hUdirildılıne • 
re Rusys htlk6metl mevkuf tiah 
nın Car ailesi azAııının Rusyayı tir 
ketmelerint' mus11de vetWffth-, 

.. 
• CUMA nn.rteaıl -::a.. Jktaa:ta lktnall:. 

~ - -
~ 

ZJUdeee~ 11 ~llbiooe: ıt 
Kaımn: 41 li .... :. 

- Radyo yolunu tecrill>e edelim, r--------------1 
dedi. Devlıde ve Şeltenhamda bi • 

.... 
rer radJo lstısyona 'ftl'. Bunllmlan 
biri olsa hapilhaoe,,e tellraft 8ÖD 

derebilir. 

mt 1'a .. ,., r1dyo ista!yonmau 
telefonla bulanlt istedllfnl anlattı. 
Fabt oram la menft cevap aldı. 
Telefona bpınrü: 

<D..-~) 

Yalbt.ıu 

GtblP.\ 
Olle 
lldadt ........ ... .... 

,. ' , ... , ~· 
l.lı ı.n •• ın 

11.H Ut ıs ıı '·· lllS •.41 ~ .. Hl 

"" JUt ..., 



' -·· 
VAKiT 

., :; Blrlncllrdn11n 1 !111 -
Yun ant standa E•Y• ve gıaa 

fiyatları dlılyor 
Şimali Afrika cephelerinde Doğu cephesinde durum 

nıncb 100 den fa.zla ölU bırakmı:Jtır. (Baştara/ı 1 incideJ Çate faaliyeti canh 
Ahrıanlar büyük 1htiyat 

tedbirleri aldılar 
Vtı§lngton, 24 (A..A.), - Yunayted 

Pres, 

f.Baıtara/ı 1 incideJ 
E§ya. ve gıda maddeleri fiyatJann

a&. dUn hie.scdWr derecede dllJUklUlt 
Glm~tur. Muamelo azdır. DUn, toP
tıın 9 numara. kuru UzUm fiyatı 4:;, 
h-uruştu. Evvelce bu fiyat 70 _ 72 yo 
cık.mııı, monra 60-67 kuruşa. kadar uU-, 
ınUııtU. Evvelce 70.76 kuruş olan su _ 
sau f yatı ise dUn 65 kuru§tu 

{Baıtaro./ı 1 incide) 
Tunustaki lu1ra faali}eli artmıştır .• 
Fransız ku"Vetleri bir ı.ıra Alman 
karşılık ıoıırnızunu püskürt'ilktcıı 
sonr:ı yeni bir iler~cme kayddıui~· 
!erdir. 

KuvğveW ıstuka ve av tc~klUert ytl. 
rUyü;ı h~de bulunan 1ngiliı; • Ame
':"kan kollarına bUtlln giin hUcum et. 
miıılerdir. TUnusun yUksck dn.ğlar bö! 
g'!Slndcn geçerek doğuya .ioğru 1ler • 
lt'ımeltte olan motörlU dUşnıan batar. 
~'llları çolt ağır !:ayıplara 11ğramıııtır, 
Tam isabetle atılan bomb'ilar bu top 
su kolunun b."ı§ında g,dcn birçok mo. 
törlU vamtaıan tahrip ederek bütün 
bataryaların dar ve lıozuk yo!dıı dur
mruıma 8ebep olmuştur. Dundıın Wr
az sonra iklncl bir dalga. r.aılnde ge_ 
len Alman bomba uçakl!lr-ı düşman 

l:olunu makineli tüfek ak§lne tut • 

23 il.kkiı.nunda kuvvctlerımiz or
ta Don ~evresinde taarruzlarını 
haşan ile geliştirerek başlıca is
tikamet1erde 20 ila 30 kilomc~re 
kadar ilerlemişlerdir. 

Yunan haberler bUrosunun blldlr • 
d ğtue g!ire, SelAnlkle Atına arasında 
kı dcmlryolu k!SprUs'.lnün Yunan çe • 
tecilen tara:imdaıı havaya uçuru _ 
lu§undanbcrl Almanlar büyük ihtiyat 
ve tenkil tedb.r!erı almaktadırlar. 

Yunanlı!tanın b:ı§ka taraflarında mu. 
caı-emet deı·am etmektedir, Yunan 
~!SylDterl ile Alman devrlyelerl ara • 
.•ıda dcıvamlı çarpı:mnlar yapılmak. 

u:-. Alınanlar Glritteki blltUn zey • 
.'.OYağlarını mllsadere etml§lcrdir. 
>' O·~~~~-

Tor in oda 
70 fabrika 
harap oldu 

Jngiliz tayyareleri dün de 
fransa ve ıBelçikaya alanlar 

yaptılar 
J.ondra, 24 (A,A.) - Salihi. 

yetli !bir ıkaynnktan öğrenildiğine 
göre, 28 ikinciteşnn ile 9 ilkkA. -
nun nrastnda Tol'inoyn. karşı İn. 
giHz lhava ikuvvetleri tarafından 
yapılan akınlar dmafSindn t"n az 
70 fRbrlkA. ciddt :?ıasa.rla:m. uğra. 
mnıtır. 

:1.20 kuruııa kadar ~ıkan zerdall çe. 
klrdeğl fiyatı d!ln 83 kuruttu. Sonıa 

fiyatı • toptan, clnslne g:lre • 20-25 
I atateain 80, kı:ru fasulyenin en iyi 
c.ıısl S:i kurU§tu. Yağ !!yatlarında 

dUn kayda değer birııey olmamıııtır, 

oıması beklenmektedir. lzmlrden dUn 
gl'len haberlerden perakende zeytin 
yağı :fiyatmın 100 kuruıı olduğu an. 
l&§ılmı§tır. 

Ayakkabı !jyatıarında d~UklUk 

mUhl.mdlr. Erkek iakarp!ıılerinde :tm 
dıllk bu nbbet, yüzde r, ise de kadın 
Jbkarpinlerlndeki nl.sbct dr.ba fazla -
dır, Beyoğlunda birkaç gün evvel 30 

11.rnd&n ııa.tııan kadın islmrplnlerlnin 
12 liraya kadar satıldığı görlllmU§tUr. 

Kum&§ fiyatlarındaki d!l§üklük bll
ha~sa memnuniyet uyandırmıgtır. Bir 
çok vitrinlerin kumaglarla dolduğu 

FÖrUlmektedlr. Bayram geçtiği ,,.e 
k•ıhk ilıtiyaçlar temin edildiği için 
bu sabada vurgwıcuların cezalarını 
Çt'kecekler-i görUlmektedlr-. 

Tuhafiye e§yası !lyatıannda da dü
oıiklUkler kııydedilm .. tfr • 
E.'ILAK J\ll1KAB1L1NDE A \'ANS 

EmlAk mukabllindo borç verilmesi 
i;;ln EmlAk bankasına dUn emir geJ_ 
2ı.i§tfr. Verilecek avanslardan yüzde 

KeHif taanırılan yanın faiz alınacak ve ııenet, altı ay 
J,ondm, 24 (A,A,) - ~ugtln vadPlı olacıı.kllr. Binanın kıymetinin 

ne!}redilen bava nazni~ın teb· )llzae 50 sı 1.1.zerlnden muamele yapı_ 
iim: ıacaktır. 

Dlin gece av Ve botnlla l~lart EMLAK SATIŞIA.U~A MOS.~E 
!)im:ı.li ~sa. Belçika Ve batı Al- ı EDJLDt 
many:>.. tizerindıe ıt:larrud k~!f fa,. Diter ta.raftan bir ~dbtr olmak tı. 
c.lıyetlerinde bulunmuşlardır, lııfar · ırne tapuda durdurulmu:J olan e.mla.Jc 
!::andiz tren~ri ve başka dcmiryo.. N~larma :yeniden mllstuıde edllmlt-
1u hedefleri taarruza uğrattl~ tir. bau Jdaı8elcrln de hileye 
ur. Bınıalal'da. hasar görillm\lştür. • a P a r ak ellerindeki mallardan 

AlrnRltfıırn ~öre.·. ~ kısmını ~ırmak fsk-dlklcrl Te 

B~rlin, 2.J (A.A.) - Alınan rea. buna ~ ettikleri görWmUtttlr. 
mi tebliğinden: nu ~erln mallaroıa ibtiyatl had.z 

G·ııı:]•izül'\., 1ngiliz hava kuvvet- .konmaktadır, 
J'!'rine m.ensup iküç'uk teştilter İt• .Blmd&D ba§ka te§kll ed!Jmektoe olan 
tTal altnıdn.ki topra'!daT(Ja bUlunan :1!r komisyon, varlık vergisine Ubl 
"n'I me•'kun mnhallere t:ı ırruı:: et- ~tulmatan ll\zmıgcldi~l halde, wıu
!TIJ~ler ve geceleyin de bL!ı Alman t111mut bulunanları tesblt ederek bun 
vanın Uzerine bi::- bç bomba at· lar ha.klanda yeniden varlık . vergiaı 
mrşla'tdir. Bu hava a.k:I!lJar:r esna- tahakkuk ettırecekllr. 

Di~er taraftan, grnerııl 'fontgo
meryni:ı sekizinci İngiliz ordus:ı 
gittikçe daha fazla Tunus hududu· 
na yaklaşmış lıulunmak1ndır. 1'llntı 
sun do!tu ve batısında üsleri lıtılıı· 
nan müttefik haya 'kuvvetlrri, Di· 
zer-le ne beraber bu memJc'kclteki 
bil!ün askeri heclefleri :ıralıksn 

bomholama~a devam etmektcclir. 
FRANSIZLARIN BlR 

MUVAFFA KlYETl 
Londro: 24, <A.A.) - Fı:ı s r:ıd· 

yosu bu sabahki Ştm111t Afrlk:ı Fran 
sıT. umumt .kaı-ıırstıhının a~:ı~ııt:ıki, 
tehtıııını neşretmiştir: 
Dllşmnn Fans köprüsfintin cenu;ı 

çevrMılnde ve I\:ılnıanın bnhsınd,ı 
ki hiicuml:ırımmı şirldetle mulrnl><? 
le ediyor. Düşmnn teknırlnnan kar 
şıhk hüeamJarına ral!men ilerlemc
ğe muvaffak olamamıştır. Cevr-enin 
lıtıkimiyetinl mııhnraza ecliyontT. ve 
birçok esir nldık. Amerikan hava 
kUV\"ellcri kıtll)Rrımtzın muvarfakf
yetine pek · ziyade yardım ctmişleı
clir. 

Amerikan tebliği 
Vqlngton, 24' (A.A.) - Harbjye 

r:avrlığI taratmdan nqredllen 27~ 
numaralı tebliğ: 

Şlmatt Afrikada: her iki tarafta 
hararetli ke§I! faaliyeti o!muJtur, 
DCgman topçusu mevzJerlmlzden bir 
kııçını at~ altına aımı§tır. Bu kesi. 
m!n §imalinde Fransız kuvvetleri ta _ 
nıfmdan tutulan 'kısımda bu kıtalar 

bir dU§man mutrezesinl çekilmek zo. 
:tunda. bırakmı;şlar, b!r miktar o.sır 
ve ganimet almıılardrr. Daha. cenupta 
Franm: kuvveUeri dll~manla 8lkı te. 
maa h&!lndedlr. 
Uçaklarımız tıeri bölgelerde mutat 

dııvrlye faaliyetlerin~ yapml§la.rdır. 

Bir düşman av uçağı tahrip olunmu~. 
tur. KtıvveUerim!z:e taarruz eden iki 
dll~an bomba uG&ğı dllgUrillm.QştUr. 
Uçaklarımızın hepsi cksjkslz olarak 
yoklamada hazır buıi.lnmuıılardır. 

21 - 22 1!kkA.nun gecesl 1lç dU§ID&:ı 
bomba pçağı tahrip olunmuııtur. 

Amerikan bahriye nazımla göre 
vaziyet 

Va§!:ngton, 2' (A.A) - Bahri,.e 
num :M. Stımson, bugün gazeteci. 

?ndn 8 dUş:man uçağı dUetırill ~ 
mUştiir. 

Maliye Vekilinin ha kanhğnula ler konCerananıd& harbin 'blrlqtk mil 
yapılan toplantı !eller jçin cesaret verıci belirtilerini 

~~--~-o--~~---

~1 ançuko Başvekili 
ailesiyle biri ikte 

intihar etmiş 

Ankara, 2,ı (A.A.)· - Maliye gll..zdcn g~ ve gegcn noelde mQt 
Vt"kilinin riyaseti altında. Mcttez, tetiklerin hemen her yerde mUdafaa.. 
Zireat, ~. Em1İli1C ve Oı:manlt l.a bulunduklo.rı halde bug'Un mihve. 
Bankası müdürleri ıtoplanarak var t·iıı müdafaa halinde bulunduğuna 1'a 
Jık vergisinin tahsili safhasında ret etnıi§tir, 
bu verginin mükcll~flerine kolay- H. Stımaon, 'l\ınua hakkında ~öyle 
hklar ~erilmesini prensip itibn.- c!e~tir: 
rile karar nltına ahnrşlardrr. Bu •'- Kuvvetlerimiz 'l\ınuıı ve Bi%er-

Olümünden evvel müaavir kat'Al'a eöre, ver.gi 1boreunun Jıia- teyt n!mak için bir taarruza hazırıa.. 
lerini de idam ettir~i• ~~l yü%Cle yirmisini ödeyen ır.'1- myorlar. DUıımanlanmtz bu taarruzu 

%" kclleflere 2ıe-r banka ke!ldi mev- bertaraf etmeğo çalışıyorlar. rnlrtıntı_ 
Cunking: 24, ,(A.A.), - Bura® ıuatına uygun ve teminat muka- ~e gör-e Almanlar, cenuba doğru iler 

resmen bildirildiğine göre, Mançu· bilinde ikrazlard,.:ı. bulunacaktrr :ıtmcğe te§CbbUs ediyorlar. Almanla
ko kukl:ı hükfuneti llnşvelı:ili Gene- t;ayri menkul mtıfuıh:J.i ikrazbrı rm §lddeUi bir mukavemet gösterme 
ral Şang Sing Vcy, Japon m~viı- EnıJik lbank.a.sr yapacaktır. .1.kroz. leri ve h&ttıı. bir ka~ taarruza geç. 
l r.iylc hükfuncli azalarından beş larda faiz nisbeti P.yda yüzde ya.. melcri bckıencbUlr. Fakat mihver 
dşiyi idam cttinniş ve kendL~i do nm ola.cakt:r. Devlet talıvil&t' ve jruvvet.ıeri hakkındaki tahminler bi • 
intiluır el.nıeden evvel bütün ailesi Jıazine !bonoları mukabili bankalar- !':!m gayelerimize eri,mek htl8Usımda 
efradını zehirlettirmiştir. Bu hRı"c- dan talep ~dilecek l-rcdilcr bu tah- daha büyük avantajlara malik oldıı
ket icin gösterilen sebep, Japon taı vilB.t ve lbonole.rr!l nominal kıy • ğumuzu gösterecek mahtyettedir. AL. 
)ikino artık dnlıa fazla tahammül metlerinin yüzde doksanına kadar ;.canlar :nıevcut üslerden 1stl!ade et. 
l'dcmccliğidir. hudutsuz verilecektir. Merkez Ban mek avantajına mııllktlrler. Blzlm a_ 

- - --o kası ile ıtş ve Osmanlr Bankıılan vıınta:lmnz ise kuvvetıcrlmtzln gttgi. 
Yunnan'da Japonlar bir hisse scnetlc>ri mukabilinde nomi- do artmakta. bulunmasındadır. 
muvaffakiyet kazandılar nal kıymetlerinin yilzc!e sdks:ni lngillzJertn Maltayı ınkı bir suret 
Çonklng, 2,ı (A.A.) _ B!rnuuıyıı.da milctanncla '1ankııhrca ikraz yapı. mlldııtaa. etml§ olmalıın ~'mdi kıy. 

.Kl r tungdan .gıareket eden vo ol.md1yc jabil~cektir, .Viyatl:>rt devletç~ tfS. melli semerelerini vcrmekted r •• , • 
,atlilr blıı:ok defalar pUskUrtnıen bit olunmı Ve i~tı:: "'di devlet te- Alınan Tebliği 
.ınponlar nihayet Yuanaıı ile Blrman ~ekküllerince <lc\•let nımına miiba Berlin, 24 (A.A) - Alman resmt 
:ıra arasıncWq hudut boyunda buluna~ Ya~tt yapılan cmtlııde. .kredi had- '.tbliğlndeıı: 
Nıınleyı ırmağını bu seter geçmefe ll'nle mu1uı.~'Yet olmaksızın dev _ Tunusta. maballl kazantlar elde e
m .. \· .. f!ak olmuşlıı.rdır. Bir .Tapon kolu Jet tahvilatc ıgıöi ikraza kabtıl olu- dllml§tlr. Evvelki günlerde kaybet -
şımal iatlkamet.fn~ doğrulmuıtur nabiJcı:e~r. Ticari ve diğer emtia ını, olduğu movzUerı geri almak jçl:ı 
KuHoUcrimlz düşmana dayanmakta mukabılı bankaların yapacakları ~v~manın yaptığı bUtUn teşebbUslet' 
aır. • ikrazlaro:ı mutat mevzuat hfikUm. bo~c. çıkmı§llr. 200 C5ir alınmıştır. 

Arhvay eyaletinde Amerikan uçak. fori mahfuz olace.ktlr Gef:eleyln Alman bomba uçakları 

ILU§tUr, 

Fransa orda ma 
goa~erecek 

f.Baıtaraf ı 1 iucideJ 
kı:ıldıktan sonra· ya .. ·aş yavaş ılevaı-

7.uh etmese 'e ayclınl:ınmağa başla 
mıştır. Gelen bir nj:ını. haberinden 
nnlaşıldığ.na göre, J iivale :bu gö
rüşmelerde şöyle bir teklif yapıl-
nıışll1".: 

Yeniden kurolac.:ık bir Fransız 
or-dusu Polonl'3.YQ gönderilerek ora· 
da inzib:ıl ve asayişin teminl vazi 
fesini iizcrinc :ılııc:ık, böylece ora· 
da şimdi bulunup d:ı serbest kala· 
cak Alman kıtaları alınarak b:ışb. 
yerlere - ağlebi ihtimal Rus cephe 
sine - RÖnderUecektir. 

Gene ajans telgrannnnd:ın anla
şıldığına göre, Frnr.snya dönmü~ 
olan l.tıval şimdi hu tc1tlif üzerinde 
u~raşarak Ilitlerin •cJ\lirini yerim·, 
gefirmeife çahşmnI•tn, başlıca mesat 
ar'kadaşlarile görüşmektedir. Bo 
mC'\"7:u lizer:indc Vjşj r:ıdyosanon 

verdl"i şu haber dikknle değer ma· 
hiyette görülmek liizımdır: 

"Gazeteler hülnimel reisinin Al• 
m:ınyada yaptığı görüşmelerle meış· 

1-tul oluyorlar. Gazetelere ·göre U· 
val hir kere .J:ıha le şclıhüslorinde 
muvaffak oJ:ım:ızsn Frnnsıı müstakil 
bir millet olmakl:ın ı·ıkacak ve ta.• 
m:ımi!c Almanya id!ıı-csi allına gire 
cektir. 

Simdi son tecn1lie yapılmakta
dır. Hillor Uıvalc gösterd~ itima 
dı bir daha başka hiç bir Fransıza 
siislcrıniyecektir.,, 

1.!n·aı Ahnanynyıı Berllnce arza 
edildiği miktarda işçi göndermeğ!', 
• halkın mubTemeU yilzilnden -
tnmamlle muvaffak olamamışken, 
Almanya emrine ordu göndererek, 
Hitlerin itimndına IAlik olduğunu 
isbata muvaffak olıı~:ık mıdır? Bn 
harbe tekaddiim eden günlerde 
''Danziğ iç~ ölmek mi' Hayırf 

" b:ışlığile yazdığı makrle ile şöhret 
bulan ve şimdi Fr:ıns:ının en mü
him adamlarından biri haline gel· 
mi, bulunnn Marsel rea Fransızla· 
nn Danrlğ için Olmclerini kabul 
etmemişken Polonyada Almanlar 
hes:ıhınl\ hekçilik yapmalarını na
sıl mtıkül göstermeğe çalış.ncaklır?. 
Bütün bu suı:ıllerin cevabını b!ze 
yakın bir istikbal verece:,ur. 

HM bu merkezde jken Frans:ıd:1 
teTltiflerin, sabota.ilann devam et· 
mckto olduğu 

0

Vişinin resmt ajansı 
tarafından vCTilerek Alman ı:ıjanst, 
tarafından yayılan hcllcrlerdcn an· 
]aşılıyor. Bu haberh·re gör-e son 

Son günlerde polis birçok "komU
nlsUcrı,, tevkif etml§ ve evlerde yap 
tırdiğJ araştıTmalarda kü!liyetlj mllt. 
tArda sllA.h ve mUhlmmat ele geÇir • 
ın:§tlr. Bu sltA.hlarla mühimmat Fra.u 
sanın muhtelit noktalanıııı paraıutıe 
!.ı'.!lrtlmlşUr • 

MonpeUl'de iki tedhi~ç! bir trene 
P.••Jkast yapmaya haztrlandıklan ısı 

rnda tevki! edUm1şJcrdlr. "' 
Liyonda 21 kl§l yakalanmıştır. Bun
la rarasmda DegolUn propaganda te2 
k!JA.tma mensup bazı k!mseler de var 
dır. Tevki! edilenlerin çoğı.ında Fran. 
.Eada yasak edUml§ gazetelerle tah _ 
rıkÇi beyannameler ve sU!h bulun. 
muştur, - K , 

ları içinde ytlkeek rlltbcli JO Japon Varlık '\'ergiı:l t..ımiyatınrn ve- Blngazt•de limon tesislerini bombar_ 
aubayı bulunan bir dll,man uçağını ııiden tetkik oluııacağr Yergi~in dımaıı etmlılerdlr. Aynt zamanda ı.;b 
c!ıl§UrmU§lerdlr, lçindekilerlo hepsi öl tahsil müd .Jt'tinin uzatılacağı 4.hak- ~ a sabUi çevresinde bir dU:Jman ha-
mfü•tQr, kında dolaşan şayiaların yuka."1ki va alanı da bombardıman edilmlştlr. Lizbon anlaşması Amerika· 

--o- toplantıda alınan lbu knrarlarc1:-n 1ta1yan TebJiğt 
] ıd w da iyi kar§ıla:ıdı Ticaret Vekı·ı1• Ankaraya t!a at o ugıı t<ıhltik olun!':lu'?tur Jwınıı, 21 CA.A.) - ltalynn ordula. 

...-mlolt.ıBvgkUj cmtöyp vbgkllj cm!O 
do'"ndu·· rr başkumandanbğının 943 numaralı V r lak a:.ngton, 24 (A.A} - Harp ta_ e et anında tebliği: 

Ankara, 24 (A.A.) - Ayva.lrk, t hbarat ofisi direktörü Elıner Davia 
F.dr~:m.it ıvc Ku~cl:ı.sı t.arnfJarrmla (Bn,efara·lt 1 ,·,,~,·<le> Tunusta, zırhlı blrllkterln destekle.. ?ıerşeyin İspanya ile l'orteklztn kat'f 

• v •' , , dlltl ve lcaybcdilm'g mc\•zi!erl gert 
zeytınyaglannr toplama teskilatını Sof.va, tı (El'.) _ B:.ılgar kınıı. bt:rctte tarafsızlıklarını muhafaza.da 

,.!k _.,,, :ıimah. emctını gOden düşnıan hareket d 
tetA.ı ~ .... en Tical'et Vekili Dr Be-h- :·it kançua .... ·ası rıetı el,.!, Pomenot evam cdcceklerlni göeterdlğjnl söy_ 

U h . • .,, " ., ı r mihver kuvvetlerinin in•t.lr mu ı 1 ı 
~et z ~ nmi::e d5nmU.stür. Tllrkiyc elçisi Vasfi Menteşı 7.!yarct em Şt r, 

---o- k.ıvcmctı karştıımdtı akamete uğra. ~cvyork, 24 (A,A) - İdpanya ile 
~derek TUrklyede \'Ukubulan yeni ze• m•ı-.tır. Kuvvctlcrim!7. tAkrlbcn 200 

Alman elçiliğinin ölen a:e'e telA.ketlnden dolayı Bulgar kral; !'ı.rtcklzjn tarafsız b!r !oor·k bloku 
~ı.ir almışlardır. Bu uılrlcrln ~otu İn. kl!rCluklarma alt blldlrlğlr. bal.l Ak _ 

motÖrCÜSÜ DJn tessUrler:Zıt b1ldlrnıtııtlr. rr1l zdlr, ı.•aJ1alll taarru-•arımız da B • • .., dPnfzdeki duruma lstlkrnr verecek 
nknn, 21 ( \'=ılnt nıııhebiriıı- ulgar hUkOmetı :.amına da, hor'. nıuuffak yetıe neticelenmiştir • \ mahiyette bulunduğu resmi kaynak • 

den) - Di.n bir kaza neticc ~indr c.~e ::ıezıı.rett protok~! şefi bUyUk elı;I R~rllnr. ...xre ,,u:ı.'t't 
ı •1 n ·· r TU ki ._., t~n bjldlrilmektedlr. 0 en'' m:ın t'ldli['i :rrotrircı\:ıil ~feh f"•ıno r ye clı,:i.,'ne Bulgar hU • Bedin. 24 (A.A) - Tıınustn son 

met Alinin C"n"~e m !r:ısıminde 1 kfın:ctlnjn teessUrlerlrıl iblAğ otmıııtı,. E Un!erdeki sUkOnetten sonra m•ıhte. 
bUyuk elçi For: p ... en de l'ulund:.. ııt kesimlerde geniş öıc;Ud<' mubare • 

--o- ı Vapurda çalışanlar lıEler 21 ilkkı1nunda teltra•· başlamış-
A vukatlık kanunu tadil Ve.purlarcla ı;n~anla.11n ı~arrı tı,. Frıhs köprUsU civarında blr Al-

projesi 1 s igortas n:ı tabi tutııJmaJarı knr~r man ite-~ mUCrczcsı dllsman hatları_ Daima halkın menlaa· 
\nkarıı 24 (\'afat mu1ıtı.hirin. , ln~tmlnu5trr. Eıiti:.n mürettebata, nııı nrkasmdtı İngiliz _ AmC'rtkan isU 

... ) - ~~ «'tt'fimt'.!P:f Tarrn aynca, tehlikeli mınt:ıkalarda ~y.. 1,\ l:ı nlarır.a ltlbak eden bir sUvari 
t'!ıu '.in) to.,Y.,n,.rak avııkrıtlrk ke- l rettik erli müd<J c-t zaıf:nc1;ı mutat '11f.Uğlln!I imha ctmı,tır. Blr<;ok cs\r, 
ı nu t"dil n:;-of,..,ini muv11' .. rc\'e Ucretl .... lnden başkn munz:ım tlc - ""at ve külliyetli mlkd:ırda maızeme 
la 1 . ?. "1.t • • retl~T \•c,.İ'"<.'~ı··· ' ~ l'r.r~ttr. Dllşman rrıuharP'bc mPvtf<ı 

tini d;i.r.üniir. her sayı· 

c:n'da en ~ecme ''azılar 

Yedi gün süren taarruz sa\'nş -
larımızda kuvvetlerimiz Jl 5 lll 165 
kil<>rnctre derinliğinde füorlye git
miŞelrdir. 

Kuvvetlerimiz, en önemlileri, 
Kabi~no, E:ırannikovJ<a, Novosc -
Jovka, Olşovirog, Bolşinskaya Su. 
~inSki ile Vo~oşino ve Pergomais
koye Mlge :merkezleri olmak ilze
re büyük sayıda meskun mahalle· 
ri t>le geçirmielerdir. 

23 ilkkanun gilnü akı;amı t>Sir 
sayısı 16.400 k!şi faılalaşmı§tır. 
16 aiti. 23 ilkk!nl!Il arasında kuv
vc-tlerimiz 36.600 düşman subay 
ve eri esir almışlardır. Aynı dev
re :zarfmda kuvvetlerimiz, 143 
t.ınlt, her c;apta 1S05 tor 281t1 mit 
ralyöz, 2.000 otomobil silah, 4S.39D 
tüfek, 7.414 otomobil. 1151 mo10. 

:siklet ve 5.800 ibinck ha:vvanr cJe 
geçirmişlerdir. Bundan başka 85 
ug.-k, 120 tank, 235 top l 000 den 
faı:la otomobil ve harp malzeme
si yüklü 90~ den fazla. araba tah
rip olunmu5tur. 

22 il.ld<A.nunda dü~an savıı, sa 
hasındP. 8000 e yaktn er ve subay 
ölü 1:-ınknuştrr. 

Bir ma,•ııflnkiyet dnhR 
Moskova, 24 (A.A.) - Sovyet 

haberle!' bürosu bildiriyor: 
Orta D0n Çevresinde kuvvetle

rimiz boıguna uğrayan dü~man 
kuvvctıe-riııi takibe devam ctmiş
ltr Ye bir !:Ok meskOn mahalleri 
ele geçinni,lerdir. Bır çevrede 
kvvvetlerimiz kuşatılan düşman 
t~kı1lerini tamamı1e yok etmiı,ı -
Jer, bilyük sayıda esir ve gani • 
metlt>r almışlardır. Birliklerimiz • 
den birinin muharip kuvvetleri öl 
nemli bir mevkii işgal etnıi~lerdil'. 
Burası içi!ı yapılan çarpıvma sı
rasında 800 den fazla Alman as
keri oldilrülmU§tür. 

Bir kesim.de Almanlar, aeele 
takviyeler getirmi§ler ve mütearrız 
birlilclcrimizi durdurmağa teşeb • 
bils eimişlerdir, Sovyet muharip.. 
!eri dil§man piyadesini yenmiş -
lt>r, bir dü~man karargiihnu yok 
etmi,ler, bir !kaç mühimmat depo. 
ı.u ile .sililh ve ~tli ha.":1> mulze. 
mesi ele geçir.mişlerdir. 
RUSLAR UKRAYNA.YA GlRDIL'lIB 

Moskova, 24 (A.A.)' - Bugün 
Kızılordu, JiiUer'in kendisi için 
en emin zaJıirc nnbarı olıırak te· 
Iakkl ettiği Ukrııynaya girmiştir. 
Cepheden gelen teJgranara göre, 
Alman ricnti o kadar hızlı yapıl• 
makta ve o n1sbelte bir karışıklıkla 
devam etmektedir ki, Alman hav:ı 
kuvvetleri bozgun kıl'aları durdur-• 
mak icin mihl'er kuvvellernil bom
balnmnk zaruretinde kalmıştır. Ya· 
rı donmuş halde binlerre esir Don 
çevresine gt'lnıekledir. nurnda Ruc; 
kuvvetleri halen Harkov'dan 250 kf• 
Iomlere mesafede bulundu~u gibi 
başka bir Rus koh1 da Rostov'a tak. 
riben 200 kilometreye kader yakın• 
l:ışmışhr. 

6 Şeltir geri alındı 
Koıkova, 24 (A.A.) - Sovyet kuv. 

vetıert orta. Don cep:ıeslnde yeniden 
12 un 18 m il b!r ter&kkl kaydetmı,. 
terdir. Ruslar bli b!51gede 6 bllyük şe_ 
h!r almı§lar ve Alman kayrplarmı 
Rl'I 400 kişiye yllkseltL'll§!erd1r. Bun • 
dan başka Sovyetler karargahı ıle 
blr!lkte bir düşman tümenini bozguna 
t.ğratmıjlardır. Kwlordo kıtaıa:n 

r..n-kez cephesinden 1'Ua~ye kadar 
bir sıra başarılar ctdt> etmişlerdir. 

Stallngradda fabrikalar mahalle 
s:.nde Almanlar 2f atı, mevz!·nden ve 
O;rç:>k b:nalardan geri atılmışlardır. 
~tallngrad cenup batıSinrta Sovyet 
1-uvvctlerı lsfmlerl l!§ll. edjlmlyen iki 
meskOn mahalll geri aımıolardII", 

Ne§redUen blr Sovyet buausJ tebll • 
ğ pnnfğe uğrıyan Almanların bazı 

kulmlerde kaçtıklar.nı blld'ren ha.be 
r1 teyit eder gibi görünmektedir, 
A:rni tcbUg-, kızılordu kuvveUer!njn, 
demıryolu dUğUm noktası olD.n Mille_ 
rc•vn dairesine doğru bUcuuılarını tek 
rıır1oyarnk Uer'lemekte bu'unduklnrı -
nı ifra etmektedir. D!lrdU.,cU Sovyet 
Ort'1;%la alındığmı bil i'r-mcktedlr Sov_ 
yetltr gerj aldıkları" şchlrdcın başka, 
!ıu~s tebliği olan bu bjld!ritk, MI!. 
lcrovo cenup doğu, ,ımal doğu, şlmıı.ı 
batı ve batııımda birçok köylerin tu 
arruzla alındığını bjldlrmektcdjr Sov 
yet!eı· geri ııldıkları 8 şehirden ha,ka 
lkı idari merkezi, blrçok mesltO.n mn_ 
l•oJlerl, büyük sayıda top, tank ve boz 
ı;una uğt'ıyao Alman kuvvetlerinin 
terkettıklerı başka ÇP,f UI maızemoyl 
dP. ele g~lrmf§lerdlr 

RUSJ.A'R NF. KADAR 
ll.lmt.EOILER 

Londra, 2• (A.A) - Sovvet hu
sus1 lehliltinıfo bilrlirllen ilcremeyc 
naz:ırı:ın Rusar 7 ;tün içinde 115 • 
165 kiometro katetmişlerdir. DHn 
kü iltrlemc \'oroneT. - Rostof halh· 
nın Rarbınıa dl1şfiyor. Simdi Ruslar 
hu hat üzerindeki Millerova':ra 30 

kilometre nıcs:ıf •ılı Jırlcr. \' 
!of ve llı:ırkof'a uz ınnn hntııtt 

20 kilometre şfmolındcdirlcr· 

suretle Ru!>lar l\lill~rovo'l ıı 

doğrudan hem b:ıtıd:ın kıışnl 
I:ır demektir. 

Dün alınıın esirler de eli 
ş:ıyandır. 36600 esirin üçte b 
den fnzlıısı diln nlınmıştır. 

STOKHOl.;\IDAN GEl.E~ 
Il\BERLEH 

Sto'kholm, 2: <A. i\.) - Don 
Doneç arasmd:ı hulun:ın J~us 
vclleri şimdi dii'imnn h:ılJ:ın ~ı 
rine doı.trıı sıiziilmel tcdir. Gctı 
Votutin'ır kıımnndasındnkl 
kon-elleri S!:ıllnırrı:ıd'don 300 
metre ml'<ı:ıfede bıılıınmakle, 
halinde Ukr-:ıyn:ı i~tikıımetinde 
Jemeklc ve cenup batıya doltr'U 
kılann:ı dcvnm t'l•1rkterlir. 
orduc;ıı 'Rostov'rl n 1 !lS kilo"" 
dedir. \lillrrO\'o },ec;ımlndcld 
girist, hu kt'c;iınin Alman mlla 
ası~ın son lıııduihı olması bok 
dnn Almnn ordusu fcln ciddi 
dıırbe sayılmak lc:ıheiler. 

Almnn tebliği 
Bcrlin, 2 4(A.A.) - Atmsll 

dulan b'>..skumande.nlığmın te'Jı1 
ğinde ettllmle şôyle denilıne 
dir: 

Dün de Alman kuv\'etlcri 'l'f 
reok ibalgesinde ve Kalınuk 
kızlarında düşmanın devamlı 
amızları:ıı geri ntm~lardJl'. '11 

sirli surette devam eden bir · 
hareket esnasında diliını.:ına ı 
kayıplar verdirilmiştir. Bir So 
p!yadc te"ikili bu kovalama • 
srnda bozguna uğro:tılmI§tır. 

Volge. ile Don arasıncb., bit 
arruz esnnsmda A lmanlnr 6(10 
~ir almrş!ar ve 15 tank tahriP 
mişlerdir. Sovyet karsı taa 
n akamete uğramıştır. 

Don nehri kesiminde tcdafilf 
muharebe devam etm~ktedir •• t 

Cephenin orta kesiminde ~ 
man kuvvetleri taarruza geÇIV'' 
!er ve bir çok savaı mevzileri 
milstahk.em noktalan tahrip et 
lerdir. Düşmanın mahalli tna 
lan geri attlmıştn-, 

llmen göliınUn cenup doğ 
da düşman mUhim kuvvetlerk 
arruzlannı Yt>nilemiştir. Muva 
k!yetle neticelenen tedafill C: 
iar esnasında 34 Sovyct tankJ 
rip edilmiştir· 

*. :ıı; 
Berlin, 21 (A.A.) - D.N 13. 

jansmm öğ:-endiğine göre J. 
l:ombncıları ve hficum kıtaları 
n::!J?rat muhnsara cephesinde 
i1kkanun gUnü bir çok bn.skıtı 
~k·!Ieri yapmışlar ve bir çok J; 

tahkem mevlı:il tahrip etmiş}~ 
Alman sav.ış gnıplan son ~ecv 
zarfında bir Çl)k defalar dO .. 
hattınm iceıilerlne kadar gi 
iie muvaffnk olmuı71ardır. 

Noel a esaı arı 
''Mihver şimali Afrikada 

noelıni ceçiriyor !,, 
Lcndra, 24 (A.AJ - &hriyO 

rı M.. .Alcksandor mcBD.jmda 
§oy:e demektedir: 

"Harbin muzaffer sonu hakkJll 
tıınıtlctjn müttefikler iı;;ln her 
oekinden daha parlnk otd.ığuna 
se .inkdr edemez, biz btıraaa bil 
ğuıuz i~l blUreccğız ve öyle bir 
ıctıc ça.lı§acağız ki mUhal'ebe 
de bulunmak dolnyuiyle uooU 
CC1d.iğl gibi kutıuyamıyanlar · ,J 
sonradan yapmak flrımtıru bUJV~ 
tardır. Hopınize nC§Cll b,r noe.! 
nıc.nlz bususundo.kl temenn!ıertnıl 
dirirkon bu yılm mll1ver tçtn ' 
A!rlkadıı. son yıl ola<:a.gı tıakkınd' 
üıulttcn daha kuvvetli olan fild'. 
1zhar ediyorum.,. 

* ~. ti 
Kahire, 24 (AA) - Ge:.eral /. 

uuıder orta şarktakı mUttefık ~ 
vet,.ere gôndcrd ğl noe. meısajınd& j 
ni yll hakkında temennUertnı b'l 
k2r §Öyle demektedir: ./ 

_'F krjmce yeni yu mllıvertn fi 
A•rlkadan trı.ınamen uzakltı§tınt&t',.ı 
0 bir yıl olacaktır. Bu fikir bende 
timıttcn daha kuvvetlidir.,. 

~~--o·~~---

.ü ir Yunan kasabası misit1
1 

me olarak yakıldı 
Zürih, 2! (A.Ao) - Rôyter: t1l' 
A!ma.nlar bir d-:miryolu kÖP , 

sUniln bt-rhnva edilmes:ne k~ 
lık misilleme olmak Uzere vo~ 
tamoe e.dınc!s.ki Yunan şehrine )" 
gı:ı Vt>rerek bir çok kin.seteri ıe / 
kif etmişlerdir. B:ı şehir, Yu~ 
~ete gruplarının hnşkn bir öne t 
demiryolu köprllsllnU berhava ' 
tikleri Lamia ynkır.ıncladır. 

--o-
300 bin kişilik o• dudaJ1 
· 180 bin firar! f. 
Londro: 24, (A.A.) - Çun1'~ 

ı:ıo;ker! sözC'üsün ün yaptığı bir 
metlen nnla'lıl<lıl!ına ııörr, Jııl"~ 
kumnncla<;ı nlhnrt:ı bulunan son. t 
ki-;ilik Cin ordusııııclan 1so.ooO 
fir:ır ctmistir. 



• -·-
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0 ler gördü, nasıl. karşılandı? 
K O r k U n Ç b ., r a r k a da t Pad!n&'tcm. tat&QOmmda 1'qma '" Loııdıa ,.ıuiılde 20.000 ev harap bir 'l A1Derlk&ıl b&,raklan d&lpJaıuıor. 'fUilıettedir. 1888 lellUIDden aonra 

Çeviren: )1. Nel'tllettm Deliorman bt&QGD& p,m tren N9m.I afttm Lcmdra:yz qy&ret eden her hangi bfr 
er.tmde 7&T8fC&mk durdu. k:mae bombardimaDlann tk& ettlkle.. 

Arhdapmın odaya girifi byle 1 btrfnf kovalaymı dunıyor. Arl* Eral, aYU eUıUe glJ'lllil• JmllQe de r! sarartan kolaylıkla görebilir, 
Itır hJ&1a e»Ju k& ldeta. korktUDl. bq:ım afırlaştı, m'l.kadderat dos- Mır amuıkf gtbl atı1 eııue s11m11. K&d&m Ruzveıı Bulungam aara:yın 
7rapq, ıııwı çehreli bemt.ey .u ol- tum, kötü mukadderat.. ı cJ kol)'9ml D&al'I d1kb.t'f ceıbetmek da ba§ka bir lt.lrprlzle kal'fl!&§tı. SL 
muıu&, Uöıler )'OTIUU, aaçlar da- Arkadqım o kadar ac.macat bir tıed,lr. Krall91, tnzı4ID m. J&atvert r&llJl etrafını çerçeveleyen demir par 
imıt. elm..ltr burutuk ve bir IK'Z. halde idi. ki g2YriUıtiya.ı1 merlıa- tanOrltl n ımm. ııo,ıu 'blr lladm& dol makhkJar .Sktllerek ordu iflertnde 
le, haricl ıöribılifü çok ı•phcli met damarlarım Jcm1lda:mrıa.ya ,. 1Jerll1aır. 11er Ud ~ mtatUa. j ınınanıımak 11zere dök.1ımlıaııeye ı&ı. 
ida. baflactı. Onu t.ee.kine 1-qladr:m. A.. Soldan ula: idi tebwıllmlert. beıu d1,ı.rlld ftl' derilmlttır. 

Ben ODU )'21lvdanberl tamrdmı. vutacak sözler a3J'fedcrkıtn o .,.. 1 - Bir daha. febv, delmen kuvftd7Jıe &illa wraıor. Pol(91er tL KraJJoe Vlktoryanm iDi& ettıti bu 
l'akat lnsanl'1'1& bulUflllaktar. emı &allıyor ve hiç bir lYi ıeYe Ja!'ll'• ratmdaa ~ aptonuıu Jla1k ı:r.uaaam ı&ra7& 1940 ae!leatııde bef 
lau etmc~im ~n nadiren kar. inanmak ~ttmiyordu. Maama!ih, 1 - Plkfr, nd. delmeJ9 Jm'U'· adlt.emıdlı-~. llomb& tabet etmlltl. Bu ,a.deıı -. 
lllapyor1uk. bu adam, aiatematı'k bir tekil le a - Bir ta.dm adı, bir Deri tae NMMam auneııı.. l'8pı blr laamı tam1r edilmekte .,. 
ArkadMmı odamın içine girdi ve teenni ~ tf'davi ~lLcoek olUML J'lt tuı.11. - Bellol BeDo 'Cl•norl ıüeleler kunılmQftur. 

toltula otutuııırl.en ldcta yıkıl. kuıtulabiliT liyc dflfUndtlm ve mil- 4 - Bir hudut telarf, bir dinde. Bu 8111ıler, kralla atmadall obla. zaten kra.t aue.1 çoktubez1 _..yı 
dı. llyi?n bir dille arkadqmıa tawl- 1 - Emek. bir Deri oolr. müw llUf\.IJ'. lat&Qmıda bir aıa1 Amertk&D terUderM Loııdrad& btl7Uk ıu apar. 

- Ne oldwı dostum, nerin yeleıime b~ladmı. ' bal l)'illk. Hbrl m&d&m Baneltl tannnaJrta !dC tımtad& Uwaet ecll)'Ol'l&rdı. Kral aı. 
Yar! - Muh~rem doetum, sakin ol, 1 - B•lıflıma, hamur UIU)'a 111Gltık Gekmemı,ıeıdl. l• •JIU'bmaDm betincl katmı lRal 

t. bıltlll bir halde gözlerini bugün ak4ama kadar beraber ola- Jartt. Kad&m R1uı9elt kral &tles!J'le p. etmııttr. Ba. daSreıı1n on'bef oduı ftl' 

lftrlerb:le dikti ve ötaılrdukt:n cağız, (etm:a) olmasnıa raime'l 7 - Boro, dal tovuta. ,et candan koDUftl10r. zaten, otedeD- cm. 
aonra )'&\'af, yavaı anlatmaya baı görüJ.orsun ki btrlllL~ gezip elle. 8 - İştenln .kabacuı, mı mep tıari doat)uldan -n.rdJr. ıtn 11n..m. il.adam auneıım Londn.71 8J7&re. 
lada: ne<'cfiz ve memnun kalaca.kam! bur bir Tllrk kumandanı. cı. v~ diSrt sQ.n bir arada t.t tır.ertu Buk!Dgam. arayı aollmq. 

- Sir.e yalvanyonım., btn1 kur- O, acı acı gUlümSeaıef e çah:pr· 9 - BJr unumaı, plfllltnht. b\ıhmmu§l&rdl. tJr. Odalann taııalm ifleriM bflhu• 
tannıa. dedi. ken elini eıamlmiyetle mktım ve ıo - Denizin JOkselmeat. bir 2lk naa.ket cllmJMlndlııı Mil& kral kraliçe J1.G&ret etmifUr. Kadam Ruz 

- S!.ıi bir ldroae takip mi edi- birlikte aokah çıktık, nota, sebebi ricudnmas. madam ausvaıte ,. flldlde Jrm11ta • 'Nlte ta.hail edilen od&JI ~ bir 
,.., O giln, aklama kadar bir oto- Yukardan qatı: ıor: tit1s11lm ham1atmJltlr. 

- Hqlr, detti. mnhil içinde tehıi programmz ve ı - Eskiden kullanılan bir nm -~ ftklt lıDılter :Rus.. 
- Bepııua bqka bir fellket s~rinne dolqtı:k, canını aıkma. tal __..._ --...-ı ..ı ....... _, tlmlt .s.. 

'J'UJ eml, ehemmiyet. -- - ---u 
1DJ geldi?. yacak söz' er butarrJt avutmsy• v= 2 _ Şair, muharrir, sert at. r'am.. 

- Para IUilstimalinde mi bu. tıflld1lrmef-: (abflllll, Onun ılltl. a _ Bbtlk derin bir Wm. 1b4am Raftlt: 
huıdun • Yttlerlne meydan vermemek için 4 _ Sıklflk. blr •flbetlmlL - llftt. dlıe 0999p ...W. .... 

_ Hayır, hayn-. ben mllt"madly-.n konuttum. o bi: 1 _ Vutyet, 18SUl cok Olbr. KraJ1Ge d9 IDJ'- dedl: 
Onun bu cevapJarrndan sonra Şey söyleycceif uman 1U:nı Ya· 1 _ Kumar O)'IUJU1ardm ..,. - ~ 1ılr MY.kle ldJU'ttllliS1 

lldllterih olarak sordum: rıda bıraktınp bell .aze batladmı. nıs. ~kledlk. le,.Utlnbdn s71 pattllnl 
- Öyle ise, allı nasıl ve neden Her teY dOJOndOfllm libf oldu. 7 _ Colr delf!, .nt19t, DOtl. 1m1ı edertm. 

hrtarayım • Arzulannı birer, ~r 8C>rdum ve 8 Ke ked -~ P1mea- bsv .,.._ 
O, ellerini kavo,turdu ve 1>.n.. hepsirJ Yerine ıetlmıele ulNI • 0 = ~~~911.:r~d«lerlne aıt, 41m. oQDktl bu •:rah&tımm f&Jd&ll 

den ricada bulundu: tJJD. 1 m. oıaoaımı Dmlt edlıWUm. 
- Bugtlrı beni yalnız bırakma, ZanJb at!ameatz tanlı bJr har. Pil füae Ba .ıtslerda -=a madam Jtunıllt 

Othınntt bana tabııis e~ ve bir da- bin ateşi içinde aıfınaeok yer ara.. 16 - Dolma kalem mtlretkebl, kral a1Jelf.J19 lılıttkte burrl&nan bu. 
lika bile benden aynlma, "tintU, yan bir la\'SUI gibi amuzunu omu- lfte şuracıkta. ~._... - • .-1 

,, Diınkfl b-'-a"•nın b-"•.· IUlll oıomo_.... , ... __ Ü1GI'• 
konukonım ve görllyomın ki ısıt- zuma da:ı-adı ve içime girecek g1bl IUJD .... uu ıar 
IDalı d>l titriyorum. Şiddetli bir bana sokuldu. 1 - Parfı, peki 2 - f. Ulus, mrao stındeııberi mad&m RuneJ. 
lautabfa tutulmuş gibiyim. Öyle zannedmm ki &rkad•tı-• Kar. 3 - Roma, Ara, 4 - Elem, r.ın billtereJ9 pleceli &tısWd& do. 

- Jl'akat, ben •eni na.mı kurta. nun haystada o gflııktl l'Ulnta • Larp, 5 - L, Ma, t, A. ı - San, lapwkV'Jdr. 
l'abl1irim ?. miz en mesut bir Ut.ıra ole.rak :a,. Mfrat, 7 - Ok, AIOf, Ba, 1 - F, JlaMm Run1t, Atl&Dttll A.merl-

- Sen bent burQn. «Sltlmden Iacaktır. O~obilhı içinde o her A, Enayi, 9 - YGnem, Adt 10 - lwa Cll'damıan huauat wrette ham. 
'1nuracaklın. an. stinete dofru gidiyoria, böy- Acar, Maden. ZadJlı ~ konforlu bir uoan kale 

- ÖlUmden m!T JeJikle eve dofrıı fltrledlk, otomo- n. pemilf;h". Upkta, bir .CtodJo, 
- Evet!.. bilden inerken eevinç ieindeydl. 1ılr oda, 1ı1r de bUaJo od&ll ftrdJ. 
- ÖJOmU de nereden aklına P'~t, kapmın elifine ayelı de- ~ BuJdDpm M.r&J'QI& tr 

~JOl'IUI: ! yınce bil'd.mbJre deltlerek ee1d • blr amanda sldlldt. Bu Jm& J01. 
- Çlnktl, bııgtln l'ilnlenlm maiJn'ISD halini &Mı: C11luk artında madam Runelt Loa. 

(eama) dır. - Bea.l odama kadar g5tllre. dıa:yz kQçl1lc b1r tetk1kteıı geolrm!f • 
Dostumun yUzO.ne t'!Pbe ve hay eek m1ıı:ln? Gttoenme. a.ma ~gün- mektep maf!l&n tfr. 

1tl8 _. .. lndA Amerlkada madam 
lbJnelt bı:ıdbrSDe nla Lenkotu•nm: 
-~ oduml tüata •tmııtt 

Jlad&m Runıı Buklnpm 8&.r&J'lll 
dallı .......,. oe1r01noe, aara1 llUl1'I 

• Bul Ç&Jld ta.rafmd&ıı Jdlrmetl• 
.a,areı edtlerek 1ıılr ... 1DUkealJle 
bellenme 'fUflr&la.rmı \'lnldftu'. Çlbl 
kD, AN.7d& ~ p19t malıdad 
Old1Jlu gibi 7&)ımı 1ıılr Nlt et Je111L 
t:ı )'apdır. Ve bu 1'1!D•lder mukabil • 
lUıde da'Ntlllerba 1'Mlk&1armd&Jd b
poalar JredJJ-. 
Kad&ıa ltusnlt eım. .,.,_ ....... 

bJanaı a.imoa Jl&Jfttıe tetldk etmfı 
tt:r. Çlbılrll, kartta fqa.ts bcılı'bcmlan 
bile ftrdJ. tngllterede - 1uu ı.. 
l2D& &1da bu ...... anoü 7118 
sr&m't'UllJI'. 

ftlt ..... bll7'lk 1ılr amtml7et t. 
Pde l9GU. kral anuı madam Rus • 
'Mitle mhbet •ttl. 

KraUoe etrafı ~ talD 
pl19noda 1ıılr parça oaldl. Ve pot 

Lcmdra7& tan&re hOcu:mu 7&pdma. 
dJll IQln kcm.upıa yanda ~k 
ııaraJ'Dl me§hur mtmaıma inmek mec 
burlyetf lıuıl o1mamuma ratmea 

m&d&m ~t ertul Allah ..,_,. 
ımııu &na1UD11 c&ıtentı. 

Madam Rusnlt.ın mef)lur mim.ak. 
la &JAkad&r olu,u. .A.meıtkada, be1Q 
a.r&yda böyle bir -ımatın yıpdm&. 
mna befJenme"llld&D DttırDdllr, 

llladam Rusvelt blrkao güıı .r:arım.. 
da tabrlp edilen -..ııı-n. fukara &f 
evlerlnl Sezdi. ltfaf7eııtn tallmlerbull 
kur bulunda. Ve Landra Jradm'ırr.. 
DDI faal1Jetlerln1 Jalmıdlıa tetlqk &r 
U. ll8uen aeyabattmn bqhca :bede.o 
.f1IJil de bu Cihet tefkil edlJorda. 

Oeceltır1 de fel'eflne Terilen .ııatec 
.. rumt lrabıdJerde hamr balaDdldr. 
tan ...,. Laadra bombU'dmıan1aıma 
&it !Um.leri ~ 

Kad&m ltuaftlt, ltedenberf oldulu 
A Lcmdrada da ,.tm&du .....ı 
B1bı!Wr ııottımıı tamim •tmitttr. 

l(ll&1 DaJ') JllDI (Clbılm) ilmj aı. 
tlııda bu noııar .A.merilwla '8 p.ze. 
t• t&ratm.dlıl mmataam111 llep'edil
uıekte v. bu 1U111 her C1bı 4JIOO.OOO 
klfl awm u. taklp etmektedir. 

Loııdr& ıueteıertn.ın de 'ba ,..ıa. 
n UttlbU bakla 't'&rdlr. Bil JUdar ~ • 
OJD Lmı.dn. ıueteıeıı ıtlzıde 100 tn.. 
gUbı llram 'YVDlütedlrı.r. 

Bu VU11et karpmDda mad&m .... 
ftlt LoDdr& paetellırbı• tlg lla la 
4la batlıı.ı..nn. JUllllltlr. »'üat dlr. 
4tbaoll Jbll (ıtldm) dtmaUDall Jıa. 
rf'l..ı Jdo de beldemedlldert 1ıR *• 
prllı Jraıplnda bıddar. JIMam a.. 
ftltJD 1"S!l!!!M bir JDımıı ııııms 91L 

.Orll taratmdu ıı.,.atat;dmJftr. n., 
mek m&d&m BunJ.Uıa ,..- da Jaer 
ltADSf bir pı*alntJt mabllll dll 
•ııdrdm pglrlJmlftl. 

Jı08t• Busftlttn .Amerlbdla. -
ıJlamadJlı illa madam Bunelt boa.. 

- tllllllllla ~ --- Jd, 1ıa 
.. Ok defa Japılaa 1ılr • delDdlr. 

Ka+m a...ı.t. JrocalDV t,emtQa 
.Am.ur&da da •1"11at 8taiftlr. o. 
polltDrap Jranaıaıı Dk nlmdlr. Nete. * madam auneıı ~ ,... 
lllt koruma tefldl&tmr ldlN etmeLı 

~-
• IDllhlm Dakt& ..... ki: 

Kaclam Bantlt ---- -tul& pua. be•melrtadlr • .,.. ı.,.. 
l'llJI ... 9lft fttamııaıD !Jlllk filet!. 
n aarfetJnelttedlr. 

~ı. bü~ va; ~~ı~m.· .. b9zlılm m~. . ,: • · ~ ,..,. ... ~!!'!"'"""~~"'"l'O".'ll:~--"!~-
- (Cuma) o'fmelrla ne Olaclt -- ....,.. ~ft.""'bdal:D!ı.,...~ııl Olalları Yııthl Uk 1l•'ll .,.. fi*bora 1-fla ':;f'l;ıcr:ıJr ·~ I .. 'i~ım f heyet 

'-üt, dedim. kapar te.pamp ben fçe'lirte yalnrz •tlnduı: dıul.a: -' uı' ıu 
_ Sis anJa.yamJy019UDUS, bu.. kdea!rLcaya bdara tmi b:ra.kma.. 26. XlL 1942 Cumart9.t dal.,.. San : n;ıoı lth IA'f 'h toplantı lan 

atn (cuma) owkla bera.ber, ·- pılacak maçlar: Ktıddei İııebolunmı Adar -k&)'llıa· a a ÇI ve 1 racatçı 
)la on tıcbcll ıünOdtr. Ben. o Onun anaennu memnuniyetle Şerpf Stadyomu: den İsmaJıl kansı Hatic:e ftkill • 
4fl'eee bedbaht=, ki dtlnyal1a be- ~eıino getirdbn .,.. bir bfır ı.i~ra ı - Hayri"_ Katiltaf u.ıo Tllkat Fethi Matranın NidJll'e ki- U.aml KitlpUlladea : 

Birlikleri 
laba kadar fe-lllrıetzede bir kime. ıdnceye kadar kalmak Uze're va.. -Tüaim _Er. Ölretmen lS.20 Jilndoıı 1mıail Cüal ve ıatp Mebo 
48 bulunabllecefini saııneıtmiyo.. ııında oturdum. ' 3 _ Bolufet _ Itıt ı &.ts met n rtıfekuı aleyhlerine a"°111 İatanbıd hhalitçı T8 .ihracatçı Birlilderinia ....uı:, 
l'Um. Aradan Jıe.nb bet dakika ~ Hakem: Ş. Tezcan, T. Oıerenırtn oldulu lzaleifln davuıııın 16rtllen Ummnt Hey' et toplantdanmn tarihleriyle içtima J.a"ı.i 

OUldam. bt1ttln vtıcudum, gtı!- memişti, ki posta 1r.tıv=ı zi>l çaL Sportif oJQDlar muhakemesi 10D'lında: Tafalllb ltı n mütterek raznameleri appda ,aaterilmiftir. 
ın~tten tftremefe bsfladI. Fakat, dI ve taahhtttlll bir mektup içJDdc Sportif Ovanlar AJanlıfuult111 • llmda :vazıh oldulu bere şııyuun Umumi Hey' et toplantdanna İftirak etmek üaaıe 
~çlzdalmungil~e yllzilhi" ~~ kd'-!'!~u:':. para getfrdfiini ve Bay Hendih İstanbul Bulı:etbol Şampt,..~ı· isalesi talep edilen mer.Jdlr köyde aaym Birlik bamnn ıöaterilen tarih ve yerlwde aat 14' 

~ ,, ı.ıu- ceı&.91"" ., MHarot'un kim oldufunu soriu. ... 3 1 9C3 p --· a...ı.- vat.I Clvekler. Yam, Evaltı, Ballık. .,__ h bul 1 . '-·-
~ O, hl1A tndi,,ell w korkulu Dostum :yerindon MacJı ,.e kor ;;. ' · asar •"" .. ~acU- G&Uer tepe tarla, namlle maral bet "" azır unma an nca 011111uı·-. 
JlaP.arlart.& btnim haJinı,e dikkat e- lı:a, toıtra: ·Bu mGsatiakalara 'ıp1r& ' bn-11: kıta tarla Jıle bir bap hane " n • Birlifin &nii 
ctfYm'du. Benim 86yledilderime: - Benim, dectl • arzusunda balanan tetekktıııe~n 18 INDhane ma harmanın kablliyeU 

- Gitme, ıtllme, cUnU, çok fe.. thtiyar m4lvezzİ a1Uere-Jı:: t.2. 9C2 Pazartesi dnft uat 11 de ~~~e-•nolme -~~'--'-m~~ 
d bir tf'ker.cenin zeobmıuyum, sız - Sbe, bir miktar para &'etfr- ı;a ,,._.&UU& a "' uuı-...aa VW&U9 ur 
"aılyet1 anlamı)ıoraunus, çtınkU bı1. dim. dedi. ise merltenne bir DnlNhbu aGn· dalandan bUmtlsaJ'9(1e ntııank fil 

Dlrf. JalNle ft Ders AMJU Jl.rdm., 8.1.ta Olma 
~ maddeleıt tthal&tOd&rı Btr1ıct 

llıuzdan böyle bir lf'Y ceçmemi~- - Bu bubran.ll n.man4& p dermeleri teblll ohlnar. ~ balesine ve bfaelerf• il 
·a.. 4WcH. iJt edip PA1'f' rettrdlnıfs tefettllr re Wellnln mlftereldere 'f'8l'flmtl ~ K&na'ftae 99 Jllt mamaJ&tı lt. 

- Peld anlat da ötreneYim a. elerJm. diYeD doetmn mektubu ma ŞEHiR TIY ATROSU llae •• 42 ııra ~ tlcreUle so11 bal&tldm llb'Jllt ıı.t.NI " 
il ba kadar flkenteye •an teY nnın berine ıro,ıtu. m&ll UIMI brat mllrteme masra&rımn da b 
•ecUr! Bir dakika eonra alfr ~ ._. IUO • • tarafl&m1 ldaelerl mlkdarında 

- Dofdufum SUndenbtlt bo!!- f~ndtn bet tane ,adUJc banlı:not atbG& llr.dL&ı. bndUerfae .tdbetfne tem7hd hı 
'nam. l'ellketler 'beni daima ta.. çıktı, dOltUm .. ~cinde-n tltrlJ'Ollo Taan: bil olmak bere 21. t. td taribln-
•1p edip durdu. Ailem bir Jas oo· dıt, paralan avucu fdne ldattmir, _.. ..._. de dancı Tildli ile mlldc!euJeJhle~ 

JUlıt, Kullana " Tatbllra tı tth&-:-.ı•r.:~~?'.:ı ... 'rıı\ 
lltod&n Blrlll1 ll.1.IG Qlrlamba 

Jl&4a! ili)'& -.e .lhlseme lt11a1&.• Jl.1.NI Olama 
lan Blrlfll 

• ,. 

• 

"la beklerken beni dtın110a ıel· .aandalyamna oturlften !ıe1eCa • l'lrllllııılı • IEll'm den KeJlban ,.. Lmarun ftClılımda 
..... itte o andan itibaniıdil', ki ııından d11tecek ll1ıl cılchı. IWIUOIJl U8KI .,. diler mtlddeaaleıh plp Kelımedhı 11.uılfat- İ""·•••-•·- - .... 1..,. 9 az:fır dostum. hayatım, hakiki •-- __._ D a:C•iill D IQl'llbıncla ...... ---'.._._ _...__ lo ... ... ....-...,,..... ..... n •· .. 
!ıft. Alettir Bent her 1&N.•e kon.. rwzumt a-- mb" Hnln mlk n..tı ....... N,.._ Jln ohmar:'l~7fu1119 v ........ 
la,_n bir 1eamet var sanki... buı H'-tdma atU. mClveal k@r • ,.._.,,.. Olmll Olldt Cim 

- Siz bir komediden bahlleder dan çıktı, JD.f'rdivenlerden alliı f· 8- ,_..mbt sana ... t lUO dil 
llbiainis n.ı·ten ub~dan kabft bir 1ıe11 Tutld lfatlm 

• .,_, c1uyuJdu. 1------------...tJl&b. aDlh, beni -a&llD).lyO'l'• a_, -- - a /,.a-&-• ~.,, 1 B'-'-L 
tuııu ft99ela- Tam ota ya--- - ~"/ ... m .. ~ -'enuıı, n_... ·- ... ,. ... --
ı11._ .-. -· c!l"lfn yahu?. B~ 
.... 1DD. bu otuz yıl lglııde tek bir lldmk birden lr::apıdan c*t*. -. 41 flll 
Un oJmanı11ttl", Jd acı b6r felA.'ket· sfn reldilı tarafa 'baktlk, kapım kol lfMt&ycll 1ta1a,m ~nele 
l. lruplaŞlr.ll obmyumı!· B~n. lariJe işaretler -parü: ıt No. da matlm Raeer tantındaD 
l'iıJi baa kuwttlerin kuıtıeıııymı. H <1-

~& her le)' "e herkes benim - ereye drdin. JıanJf oe- Bartında Deınlreiler kG)'tlndo Sat" 
c1UtmanımdJr. Bir tek gUn.bile ._ benneme gCCtflrUp paralan ftl'C!hı! b kocuı mmtafa ııe,tıfne aoblt 
'4et nedir c&rmedim. Hi~ bir işim Sana. aradıfln ld:mlenba tlclncU botlnma da'9Ulnt11 Japı!matta oıı 
411 IDU'fttfakfv.tle kal'llfaşma<hu katta Yatadtb ~lemedfm mi! lan mabalreırneet nruında: il. al•>"' •t gtlzel bir tesadl!f beni se'Vhıdh·· Bu apartımanda fkf tane MalU'Of he llnderflen daft amdıalln• .,.. 
:ıııı.. .. .u d vardır. Paraıann Terlleceli •~ rUen llHlf"lhata nuanm tendJslnlo 
~ Çok hayret e itecek şeydiT, sın sahibi ilenin ıtrdiltn oda c!e-
'ı bu ~amet b•:Um ruhumla çö . fildir. dedi. burada buhumıachlı w bil namda 
~Dmi,tir. Ve -ben nereye gi- llostum 'benbn, ben o•- --'~ blr kimse dahi tummldılt blldt. 
dersem o da benimle beraberdir. rhniz bllka ...... .,. .... ._ rilmlf oJdulondan dna armballne 
-.. dakika ld~ta bir ,.öktlntü ...:'1f. • t&lcbt. B.lf bfttllmtlt- Jfmıl IGn mBddeUe eenp "8rmesi 
w.... .. e• tU, ayak 1lreıi d~ kadar 
.. ~. nıhan ve ~entn çllrlldllğll.. bitkinletti "e kollarnnm ·--a ,.. mahkeme dJlfl olarak ta,..ın edJ 
IWltl hi.~ediyorum !ıımbn her ne dı -- len ıs. ı. t4S Cal'f&IDl>ı saat U de ~ • • atıl .. __ ._._ bl _.a.n 
-~• aö}1enirse 13ylensin fe!Aket _ G8rdDn8z m.U, dıedl. bflt1ln llllUl!llemen 18lmed ftY8 r TiaU 

Certıaı Oltada 18rUnUr ve yalna hayatım mtlddetfnce tek bir ıttn aGndermesl abf takdirde mahteme 
~ kadar defi], etrafımdakiler de olmamlltır ki, bir t.-etle kaqr. J'• llY8ben d" am ec!Decell da.,., 
,.,. felüete uf.nunaktadtr. Ölen laşmJŞ olma"Ya)'llll.• •rzuball Te da•ettn makamına b 

~inl!ı .... Jamndan biti9i bana zengin .Aldığı zarfı mthreaie iade etti. Im obnak 8nre ilin olunur. C2028) 

lılabl ""'•• Alflııor Bu.tak 
llaldm""""-

Jlllddel. aalntt 
MllddelaleJlı: AAaDm Emet 

ıemn ilacı Ama omam No- • 
ll8ddel Bmfııe tarafındın mlclt 

delaleyh Abdulblı aıe,hfne •edan 
bopnma clafta• aJt anahll sare
tl mtlcldefaleJhe teblil edUmet O· 
9IN J'ASlh adrmlne tlnderlİmffae 
de lll1llllllleJbln me:ıııltlr lkametgt. 
hını lldlle semti mec:!ıtıle 11tt11111 
nln beJaaJle iade :tıhnması tlserf• 
ne hubt 1ll1IHl mabakmıelerl ka• 
111111un11D Hı, 142, HS ve 183 neft 
maddeJerlne teTftbn iade kılınan 
dava amı'hall ile muhakeme 1Gn8 
ntl gôsterfr davetin bırakasJıDın 
mahkeme divanhanesine asıJmasına 
-.e 9C2 /1429 No. rada ka11tlı lfbu 
davaya mftddetaleyhln 15 siln için 
de cevap •ermesine karar verflmfş 
Te ber mucibi tarar amıhal ile dı 
~ ftrabsı ma]Jteme dlvanhae lılr mira8 b:ralmutu 1TDJJtta.n bize 

'babalık iddia edenlt-r ba mir l\al !.ftlv~zı.i. para1arfa 'blrl~e Yırtık 
'-Ptett'ft:.r ve bana bt" biJ' •ey ver zarfı di~er. DlelUt lla!aroıa g5ttl. 

•••• OO&TOR ••• .. I' nesine asılmış olmllıa muinaUeJtı, 
KEMAL OZSAN Abdullah JUkanda nzılı mftddet 

zarfında dınya eeftp vererek talr ~ " rllp verdi. 
ile'!'. Bundan maadn, iliınden 

de b~i ~ıkarttıJar, bir dostum va. 
iJıa ba'ka bir m11ew,.ye gir. 

"'ek istediır., vuifeve bftşlayae&. 
&t1n v~rime bqkallllJ aldllaı'· 

VA«lrA 
ABÔIVE 

---'-' 

tar 1ollan ~ kfbt ldn ta)'fn kılınan 28. 1. 943 

1 
mit.., Sah gftnft saat t de mahltememf P 

1'llne1bap • lattkW OıacldUf No 
w OllaDJ&D Apt .._ pua" de banr bulunması '"" kanuni bir 

lltlo ~ 'll8I .-U t6ndermesf Hlnmu teblil 'YflJ 

Cam, ZOGac:lye JDnUI, ana,ıt a!t 
'boJal&r, Sana)'l .,. Zira.ate &lt kim., 
J.'8"I :mad eler lthal&tgrJan Blrlll1 

Koterıa, motDrds nakil TUltaJl.n 
ft J*lek mı1Mmtllll lt.b&J&tçılan Bir. 
qt 

Hububat, Baldf7&t " Taf1I Tohum. 
lar lbracatçılan Btrlili 

Terkf19 Tttttk ve Yape:ı thncat
Çllar Blrllğ'i 

RUZNAME: 

11.1.9'1 Cuma -_ 

2U.H3 PuartMl 

26.l.HI Ça11&mba 

• • 

• .. 
.. • 

.. • 

1 - 1942 it yılı için idare Heyeti ve MilraJöPlar ra• 
po~!ariyle l>ilinçonun tetkik ve tasdiki Ye idare 
He)' etinin ibruı bakkmda karar ittihuı. 

2 - 1943 yılı bütçeainin tetkik ve kabulü. 
3 - HükGmetçe verilecek direktifler dahilinde Bir 

liiin 19:43 yılı faaliyet programmm tespiti. 
4 - t.943 yılı için idare Hey'eti intihabı. 
S - 1943 ,dı için Mürakip intihabı. 

De•'let Deniz Yollan tletme u-
Müdürlüiii llinlan °"" 

Denjsyo)lan Umumı Yolcu navuı tar.fesl, ,apılan zamlaı' dola,.ae, 
ttd11 edllml§ttr. 

ı Son klrun 943 t•'"lhinde tııtan'buldan hareket edecek oıac PMt91ar. 
dan itibaren yen1 zamlı tarlte tatbik olunacaktır. 



-·- • ~ 1'1 

, .. , -

INNRTvEHUYYET 
YERiA 

1 8t.rtba 
100 Dolu 
100 tmvn -rr. 
100 ~ 
100 tneo K:r. 

msa•• O rABVILAY 

!kr&mlyeli " 15 918 11.
!kraml,.U " 15 981 llrpıtl ıt.
% 7 934. Sıvaa • Erzurum l.'111.-
Kl Demiryolu L 11. -
9il Deml.ryolu D. 11.-
% '1 Blrtnct tertip Mım m1L 
dataa tatlkruı 11. 
% 5 tkr&miYell blrlDGI t8rtfp 
M!lD mQdataa ıt.-

fıttanbul umum allfOrbl IO-
·rork umum ttyatnı 10 

Acele otomobil ıabp 
1938 model S adet Naş, ma.rltıt 

taksi otomobilleri satılıktır. Bfr 
tomrıbllln 4 adet 1mnanılm1ş lbtl 
teri mevcut. Milracut: Galata 
çumusa caddesf. İpek çıkmazı No 
3/5 "İtimat,, garaj cııhihl Romll 
Telef. 49335. (42031)' 

33234 Numaralı H' vesikamı 

dırdım. Yenisini çıkartacatımdaf 

eskisinin hükmü olmadılını llAn 
derim. (42032) 

•'14. 
Kuleli Askert llsesfnden 938 

aldıAım lise mezunıyet şahadetn 
mesinl zAyi ettim. Yenisini çıka 
cdımdan eskisinin hükmi) yokta1 -----·---------,,vem Eserler : 

T.C. 

(42029) 
Oskildar: 30 uncu mektep IObl 

No: 111 Mehmet Yurdatul. 

Nafıa Vekaletinden : 
İstanbul V,lAyeU dahilinde Zeytin burnu ve Maltepe mevld!.ertnde ya. 

pılacak bctor .. ırme iskele er ~aatı kapaı• zart uıuUle ayn ayn ekailtmeye 
konul mu. tur. 

ı - Zeyt nburnu Lakelest inşaatınm muhammen bedeli Ml(),000 n m~ 
vakkat temjnatı da 25700 llra olup eksiltmesi 7·1..9"3 tart.hin• teaadt.lf 
eden per§embc gllLU saat on altıda yapılacaktır. 

2 - M:ıltepc iskele• in§aatınm muhammen bedeli 420,000 llra " 
muvakkat temınııtı da .:055 1 ra olup ek8lltmeıı1 S.l.943 cariblne teı&dQf 
eden Cuma gt!nO saat on aıtıd& yapılacaktır. 

3 - El:a itmeler Veklletimlz Demlryollar inşaat dal1'eslndek1 ekallt
me komlsyon:J od88lnda yapılacaktır. 

<& - Eksrtme §artnamcsl, mukavele projeal, Bayındırlık iflert gene\ 
oartnamesl, p·••je ve k 'lt hulAsa cetve}ı, vahldı Jayaa :tlyat cetveli 
fennt ve t.u •si artnam den mürekkep blr takım mUnau.aa evrakından 
Zeytinburnu .tıheleslnc nlt olanı 27,5 llra ve Maltepe iske!eal.ne &it olant 
da 21 lira m:.kabllınde •"'emlryollar inşaat dalre.!lnden tedarılt olunabilir. 

5 - Bu eksiltmelere girmek isteyenler her ttlrJU· tennı ve malt iktt. 
darlarmı gösteren vesi ınlan da b layacaklan birer istidayı ekalltınela. 
r n yapılacağı ı:,tlnden en az Uç gUn evvelıne kadar Vekllet,lml7.e vererek 
g receklerı lf •çln birer P.hllyeı vesikası isteyecekler ve bu veslkalan tek 
]it zarflal"t ,a Koyncaklardır. T yfn edllca mUddetten sonra yapılacak ma. 
racaatıar r.az rı itibara alınmıyacnktır. 

6 - Bu ekJlllme!er i<;;ln teklif vermek isteyenler tekllt zarflarını 2400 
nuJT1aralı kanunun ve eke ltme ııartnamealnln tartfatı dalrea\nde hazırlı. 
yarak ckslltm,.·erın yapılacağı saatten bir aaat evveline k&c!ar numara!ı 
ma <buz mukah }lııde Demlryollar inşaat eksiltme komisyonu başkanlığın'l 
verrceklerair. -(24~) 

...................................... 111! 

ASETiLOPiRiN NEŞ'ET 
Grip - Nezle - Bu ve Diı ağrılan 

SoelUK AJ.GINLIGINA KAB..,l TEstRI &ATll>llL 
t ilk urt ve 20 ilk ttlpler1 her ett.anedea &raJllllS. ............................................... 

llR.ôAT 
BANKASi 

.DAc~. 
4 etQı5' T tQf N 

SENEDE 2a,ooö'üRAb~RAMiYE 1 
'.ılraat Ban!raamda kumbarab ft tbharm tuarraf beııabCarmda en 

ar ~ Urıuıı buJunaalara bir eene lotnde .,atrdakı pıt.na cöre ikramiye 
verilecektir. 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 LirP 
1 ,, 500 .. 2,000 

" 4 ,. 250 
" 

1,000 .. 
40 

" 
100 ,. 4,000 .. 

100 
" 

50 • 5,000 
" 120 ,, 40 ,, 4,800 ., 

160 
" 20 ,, 3,200 ., 

_ ..,./aJara eenecle 
' defa, 11 Mart, 11 11.azlran. ıı 1Cy16l •e 

11 Btrtnclk&non tarlblertnde celdl41cekttr. 

DIKKATt lleublarmız4ald pal'lllar bir eene ıçt,,!le "4> liradan 

•tı dltmlyfılllerln lkr1Ulllyelel'I•% ZCI fazla)AftmlM'.l!lkt.D'. 

1 DEVL[T rirMİRYOLlARI ve .LILIIMANLARI 
: • • • • A 

. ISLE:TME: UMUM IDAR~SJ .fLANLARI 

:Muhauı nrr. bedeli (12.000) onlki btn lira olan (100) )ÜZ metre mllt• 
abı muhtelit eb'atta köknar dilme (Sil. BlrlnclkAnun. 1942) Çaroamba gü_ 
nQ saat (16) onal:ıda Haydarpqada Gar binası dahll\ndtkl komLByon tL 
ratmdan kapalı zarf uaullle aatm alınacaktır. 

Bu fffl girmek Lateyenler!.n (9~) ı'uku.7 yüz llralık muvakkat tem'. 
nat. kanunun tayin et:ltf vealkalerıa tekllflerlnl mul:ıtevı zarflarmı 
a~ gün aaat (15) onbeee kad&r komlsy•>n Relsligüıe vermeleri ıtzımdır. 

Bu tıe ait P.rtnameler komlsyondA.n para111z olarak dağıtılaıaktadrr. 
(231't) 

inhisarlar U. Mü~ürlüğündent 1 
J 

. - -
Malın cin•. 

Jılupmba :mıttlt 

IAatık t•lezik çanta 
Hortum MI mim genişllkte ıı.u; 
atmoaft:rlll• 
Mukavva ı 70 X 100} ebadında 

m•ktarı 

130 adet 
400C 

1'>00 metre 

Pazarlığın 

gUnQ saatl 
6,1948 9.60 

• 10 

.. 10.l'>O 

400 g·anı.!ık ısoor. paket 11 
1 - rukard..1 clna ft mıkdarı yazılı malzeme pazarlık Ul"llllle a&tm 

almacak. 
2 - Paz&.r:.ık bualarnıda gÖ8terllen gün ve saatlerde V.abataşta leva. 

zım §Ubestndel<I alım komisyonunda yapılncnktır. 
J - önllık tt çanta ve mukavva nllmunelerl s6zU gec;en şubede p:8. 

rU1e bf!tl'. 
4. - İsteklilerin taytn olunan gf1n v~ saatte % 7,1'> gllvenme paraa.yle 

blrllkte adı geçen Komisyona gelmeleri lA.n olunur. (24") 

Foto Jl~Zln - Bu mecmqanııı 
101 ncl sayısı doiaun münderecat
la intı,ar etmiştir. Bu sayıda Refik 
Halld,EdJp Ayel,Funızan Tekil, Kan 
Demir imzalannm makale, şiir ve 
röpl5rtaJlan nrdır. 

Oıküdar Sulh Hukuk HalclmU· 
~inden: 

942/506 
Ayşe, Mehmet, Mustafa, Ali, Ka

sım, Zeliha, Hatice, Süleyman. 
lstanhul Y erebatan Camii 13 No 

lu evde mukimler, 
Ahmet YQce tarafınd• aleyhi· 

nize acılan izaleişuyu davasından, 
dolayı yukarıda yazılı adresinize 
teblilat yapıldığı halde hane yıkıl 
mı, oldu~ şerhiyle iade edilmesi 
üzerine gazete lle on b8' gftn miid 

• delle ilAnen teblilat icrasına karar 
verilmiş ve bu suretle yapılan tebo 
lilata ralmen mahk9"1eye gelme • 
miş oldu~nuzdan gıyabınızda mUo 
hakeme icra kılınmış ve davacı ta· 
rafından iki kıt'a tapu senedi ibraz 
edilmiş oldu~ndan bundan bahsi
le sizlere M. G. ·:ararmın on b~ 
giln mOddetle IJAnen ft>hlUUne •e 
muhakemenin de 27. 1. 943 Carşam 
ba JfilnO ~at 10 ı bırakılmHına mu 
hakemece karar verllmfş olıhıltun • 
dan flAn fRrihlnden ftlbar"n beş 
giln zarfında itiraz etmedlJUnlz ve 
mahkemeye Relmeıflltlnfz takıHrrfe 
l'ıfr rfnha mahkemeye knhul eıHlmi: 
\'l'<'dlnlz tcblllt makamıntt 'kAfm ol 
mak tlzert- flftn oh1nur. '42022l 

SAHiBi 4SrM US 

Basıldı6ı yer, YAICll ~TBAASı 
Umumi Nesrfyot. ~ar. eden 

,.,~ 41t,,,., s-..,.p1 

"I· ~. 

İstanbul mıntaka Jlmanındaa at 
mış oldultuı11 11 :RO numaralı Hrnıtl 
cfizdanımı zAyl ettim. Yenisini 
karacd1Tt1dan eskfslnln bnkml yol 
tur. (42025) 

Seyfettin Karadents, 

••• 
1928 senesinde almıt oldulfunlı 

şoför ehliyetnameml ve bunun 11 
birlikte sfhhlye cilzdanımı •e 17t8 
otoya alt karnemi kaybettltlmdell 
yeni~inf alar.aıtımdan eskisinin btı• 
mü olmaı'tıltını illn ederim. 

Şişli HOrtyet Abide caddeaf S 
reyya apartıman numara 205:9 

Hüsameddin Erçunı. 
(42024) 

••• 
fstıınhul Em. $. 4 mftdllrlft~n~eo 

almış oldultum 31 /43190 snılı itti 
met leııkereml zAyf ettim. Yenisini 
alaca)tımdan eskisfnln bOkmft yoll
tur (42023)" 

Adres: Kuımpaşı Kulatsıs Hı• 
marn So- 13 no VugoslaT tabaaıın· 
dan Ynsuf 

••• 
lstıınbul Mıntaka liman ref!llfltfıt 

den :ılmı~ olrhııtum 11/1780 mnnı· 
rah VAıtt'ı cn7.ı:IRnım1 zAyf ettim 
Yenlsfnl alacaıtımdan eskisinin bftlc 
mli yoktur. (42030) 

lıımafl olthı ~ .. han C'..t\r. 

••• 
lstanhul Emin~nn lrayma1i11mt1• 

ıtından almakta olrfııltum asker alo 
lelerine yardım maaşında 1mTini'ı 
ıtım tatbik mOhrOmft bybettfm, .,e 
nhlnl vaphracal!ımdıın esktslnf!1 
hOkmO yoktur. (4202R)' 

Kilçiikpa1ar Hacı kadın mııhıl· 
it-si Amaret Sahıınhane tıokaJhnd1 

17 Numaralı evde Akif Rıı$ıır. 

TüRKiYE iŞ BANKASI 
><üçük Cart Hesaol=3' 
194311<..RAMı }' E PILAI\ 
KESIDE.L.ER: 1 Su bat. J Mavıı 2 Alutoa 

1 llıindtemn tarihlerinde va"''" 
1943 IKRAMIYELEK1 --, 

1 adet ll99 Ltl'ILlılı - lwt.- l.jr. 

1 • .. • - '"·- • 
1 • 111111 • - ~- • 
1 • Tn • - n1- • 
1 • .. • - -- • 
1 • 111 • - 111.- • 
1 • MI • - 144.- • 1 • 131 • - ....._ 

• •• • m • - me.- • .. • - • - ..,.__ 
• .. • " • - IMO.- • iM • D • - 6600.- • ... • u • - ., .. _ 
• 

ftrklye it BllDllUma .,.,. ,.tırmallla ,..... pare .. J'ftrtt"""" .. 
fab alm" "'"'IU. aftll umanda talllalst de dent!ml'! '"'"""" •• 

-..................................... _ 


