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1------1 lngiltere Kraımm dayısı 
Cümhurreisliğine intihap/arının 1 

gıldönümü vesilesiyle J 
Milli Şefimize en derin ve 1 
samimi tebriklerini bildirdi 1 

Lo lı.rıka.ra, 11 (Radyo Gazetesi) -1 Radyo söyle demiştir: «Atatür. 
rtdra radyosu bugün saat 8,15 de kün mesai arkadaıjl ve sağ kolu o· 

~tığı r.eşrlyatta Milli Şcfımizln lan .tsme.~ ~önü, dö:.t sene ev.ve! 
Gınhurreıslt&lne intihabının yıldö· bugun Turkıyenln Cumhurrelslıgi. 
~ınu rnünasebetile lngiltere Kralı ne lntıhap e.~llmlşti.Bu münesebetle 
t tıncı Corcun dayısı Lord Atlo- 1931 de Turktyeye gelerek Ata-

Paris bombalandı 
Almanlar, T ulonu işgal etmemeğe ve Fransız 

donanmasına dokunmamaya 
Almanlar, ispanya hududuna vardılar. · Marsilyaya 
girdiler, Tunusa bin kadar mütehassıs asker indir

diler- Müttefikler cebri yürüyüşle Tunusa ilerliyorlar. 

karar verdiler 
~ .. 

urı bir mesajın 1 okumuştur <De~ Sa. 3, Sü. Z de) X.X 

• - - Ankara, 12 CR&dyo Gazetesi) .:.. ı ıınmasına karar vermişlerdir. 
- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -'-( l aarptan gelen bir çok uçaklarını Londra, 11(Radyo·19,45) - Al. 

r 
ıv...-..rzz::ar1WKUV>UVm<4b.GLmz;u.-..-..uuvaxuv~_..4b.<> Parise ağır çapta bombalar attığı l manlartn Toulon şehrinı işgal etme 

Af • k b k ) haber verilmektedir. meğe karar vermelerı uzerine Lon-r 1 a a S 1 n 1 J Vichy, 12 cA.A.) - Toulon'da drada Almanların iş!erlne geldiği 
Fransız bahriyesinin şefleri her mü- anda sö;:lerini geri alacakları ka.. 

Beş yüz taşıt ve \ üç yüz elli 
harp gemisi ile yapıldı 

İiıgiltere askeri Nakl iyat Nazırlığı 
gemileri subay ve erlerine 

Fransız harp ve tic :>ret 

mesoj verdi. 

Okganosu 

1 
tecavize karşı müdafaada bulun· naati vardır. 
mıığa söz verdiklerı için Alman ma. Tunusa Alman aıskerlerf inmiş 
kamları Tulon müstahkem mevki. . 
inin işgal edilmemesine ve Fransız• Londra'. 12 .< A.A,) - Şımcıl Af. 
harp gemilerinin muhafaza altına a. rlkada müttefık kıtalar• tayyare i· 

Mareşa ı 
Smuts'un yeni 

demeci 

YEN 
Z-ELANOA 

le Tunusa indirilen Alman kıtaları 

lle çarpışmak lizer-e cebri yürüyüş. 
le şark istikametinde ılerlemekte. 

dirler. Gener.al Andersonun kuman· 
dasındaki birinc1 İngiliz ordusuna 
mensup kıtalar bu yürüyiışe işti

rak etmektedirler Tunusa bin ka. 
dar Alman a;;kcri lndırildlği tahm:n 
olunmaktadır. Bunların büyük bir 
kıı:mı' hava meydanlarının tesisi ve 
müdafaasında ihtisasları vardır. 

Baş:ıca vazifeleri daha büyük kuv. 
vetıerln gelmesini kolaylaştırmak· 

Bombalandığı blldlrllen Par! in umumi görünü'U 

Suikast davası 
Keskin ağırceza mahkemesi, Maznunların 

reddi hakim talebini kabul etmedi 

Almanlar birçok Müt· 
tefik gem:lerini boiır
d klcrını veya hasara 

uğraftJklorını bildiriyo;-

lfmerikalı!ar da 19 Japon 
gemisi tahrio etmiş ·e· 
Bcrlln, 12 (A.A.) - Alman tebli

ğinden: 

Alman hava kuvvetleri Cezayir 
açıklarında lngiliz • Amerikan deniz 
birliklerine gllndUz \'e gece taarruz· 
ları yapmışlar, bir kruvazör ve bir 
tlcnret v11puruna bUyUk çapta bom
balar isabet ettırmlşlerdlr. Cezayir 
kalesi de bombalanmıl}. bir çok dU~
man tayyarelerinin bulunduğu bir 

(De\'&mı :o;a. S, öü. S de) /X/ 

Rusyada 
harekatı Kış, 

güçleştiriyor 
Londra, 11 (Radyo - 19,45) -

Rcuter muhablrlr.in Berne bildir· 
dlğlnc göre, bir mıktar Alman kuv 
vetı Kafknsyada Ruslar tarafındıın 
çevrllmiştır. Bu haber Ruslar ta. 
rafından teyit cdilmemlşt!r. 

Moskova, 12 CA.A.) - Stal!n
grad üzerinde hava faaliyeti geni~ 
ölçüde azalmıştır. Dün ancak bir 
kaç yüz çıkış yapılmıştır. Halbu· 

Ankara, 12 (Vatan) - Alman 1 hurlyct MUddc!ummnlllğine bildir- kl bir kaç giın evvcllre kadar iki 
Büyük Elçisi von Papcne yapılmak mlııtlr. Bu kararda reddi hlıklm i- bine kadar çıkış yapılmakta idi 
istcnllcn suikasd faillerinden Pav· çln tlerı sürülen sebeplerin yerinde Diln Stnlingradda sühunet sıfırıı 
lof, Korr:!lcf ve Süleymanln ıcçen olmadığı görüldüğü ve bu yüzden altında 30 dcr<!ce santigrad ldı. 

maznunlar tarafından yapılan tn· l\'loskova, 12 (A.A.) - ::ı.ıcsko celsede reddi hakim taleblr.de bu-
lr.lıln reddedildiği bildirilmekted ir. va radyosunun blldlrdığine göre 

lundukları ve bu talebl tetkik için Bu vaziyet karşısında Ankara A- son gür.terde Stallngraddaki Al. 

fvl0TTEFIK MiLLETLERiN dO"yartm hat lıOtetındekı harp c•ph•lerinı betle· 
mek lçın Amerıka Bırl9f1k D•vl•tleri HOkOmetı •Or'etle g.-ıit bır hava naklrye 

~Qı Ormelıtl!dır. Bu hava yollan zafere doCru uzanen bırer kordur. Sen yok uçek· 
harı her gOn Mıhver dertıı eltılannırı ırlşemıyec-Oı bu yollardu g.çmektedir. Bu 
1'rladnkr haı:ar hua yollarııun eadece umumi ı.etikametlerinı g0eltırmektedır. ••• 

de Ankara ağır ceza mahkemesin. gır Ceza mahkemesi önümilzdekl man hava hilcumlarının şiddeti a 
deki dosyanın Keskin ağır ceza çarşamba günü suikast davasını zalmış ve bu hllcumlar seyrekle~ 
mahkemesine gönderildiği malum· tekraı- rüyete başlayacak ve bu miştlr. 

HAJ;P "ı:.?H"'-tr.:•" GIOE.N 
HıWA "AKll YOlLJI~ 

ltHIYıoR EOILMESI 
M JHTEMEL IKıt~CI Y(. 

MIH°'E~ 
ü:t;jC ' SAHA 

dur. Keskin Ağır ceza mahkeme· celsede de temyizin nakız kararı. Moskova, 12 (AA.} - Mcskova 
si maznunların talebini tetkik ede. 1 ııe •ıyulup uyulmıyacağı hakkında 1 radyosunun b'ldlrdiğlnc göre, Sov-
rek verdiği kararı Ankara Cum- t.i~ karar v :llecC;ktlr. ıUe\'llnıı :::.a. :S, ~ıı. 7 de) <il> 

~~=================================....:::==~=========;::==========:===:='-====-===========================i=================-==========-
t ~ürr <d81Flıca ~~ifil~ ©Dlfifil~lk ö~~em<eli1lil 00 .... ~. beka muharririnin bu cs:rini yakında neşr~ başlıyoruz 
~============================================================================================================ 

•r· 
·~ 

n 

:vı 

rn 
& 

nn 
ir 
ir 
ri. 

" l• 



VATAN 

~"~~~====~1~11 Şeh·ır 
1 DEt\jiZCi GOZOYLE il 

..,.. ____ .. ___ -~----. - .. --ı 
l .. ~~adi T etki.~!_::__1 ~~~~~=-ır~ Haberleri 

VARLIK VERGiSi 
-- Paranın kıymetini 

Akdeniz in Şeker hakkın
da bir tebliğ ı 

geni durumu Pazgrtesi 
kodJr 

sabahına 

şeker 

sotılmay ::cok 

.,_ .......... 
__ ,,.:.yükseltecektir. 

Cezayir ve Tun usun işgali, 
demokrat devlet~ere yeni 
hareketleri içiıı büyük bir 
ikmal üssü kazandırmıştır. 

lstanbul V!lAyettnden tebllt e. 
dilmlştır 

Şeker beyannamesi vermekle mü 
kellef buluna.n hakikt ve hükmi 
şahLSl&rı~ ellerınde mevcut şeker· 
ıerı 16.11.942 pazartcsı !i&ba'hma 
kadar satışa çıkaramıyacakları teb 
ıtğ olunur. 

B aşvekil Şükrü Saraco&lu· 
nun Mecltstek1 son beya

natında bahsettiği varlık vergısi 

11 İkinciteşrin çarşamba eünü 
Meclıste kanun şekhnı almış ve 
12 lklnelteırın günü Resmi Ga· 
zetedo çıkarak yürürlüie girmiş· 
tir. Varlık v.erıisl, paramızın kıy· 

metini yükseltecek ve dolayısile 
fiyatlara süra.tle teılr yapacak ma

.._. •=-=_Fts:-- Y p f n~wn ,-~ - - ozon: re. ----
1 Dr. Belit Şilkrl SUVLA 
ı...-. ....... , .,......_ ur ı n r nz~..-z•#s r 

ta çalışırlar. Anc&k, levkallde 
zamanlarda sermaye verc;ısıne 

başvurulması hususunda lllm ve 
pratik tam mAnaslle anlaşmış bir 
yaztyettedtr. Varlık verıısı ıçln· 

de bulundut:umuz harpte muha· 
r~ ve bitaraf btr çok rQemleket· 
!erde zaten tatbik edllmıştır Bıl· 
hassa !svıçrede c.rdu masrafları· 
nın mühtlT'. oır kısmı bLr aefays. 
munhasır olarak t&rhedi~n bu 
vergı ile karşılanmıştır. 

mln etmektedir Bilhassa harp ka. 
zançlarını da tekhf eden bu ver. 
cıntn adaleti hususunda ~ek ve 
şüphe yoktur. Yazan Btlıamettta CLSEL 

Ticaret O ~asında mu. 
him bir kaç istifa 

A merıkıJıların Şimali Afri
kaya uker tı.karması, inci· 

Hz kuvvetlerinin de Libyana ka· 
za.ndıfı ••kert hareketler Akdeniz:
dt yepyenı bir durum dogurmuş:

tur. Efer bu lkl hare-ket kat'ı ne
Ucmlne varrraa !talyanın heyecan· 
lt ve ıstıraplı dakikalar geçirmek 
acdıfını pek yakında duyacaıtını 

dUfUnmek "'e beklemek icap eder. 
Bu,Une kadar Slcllyanm &.sude 

yuvalarına saklanarak Malt& Uze· 
rıne fstedlfi dakikalarda taarruz· 
tar yapan hava kuvvetlerlnbı de

niz kafilelerine verdikleri ıararıa.r 

artık kotayUkla yapıJamıyaca.J<tır. 

Inglliz hava. kuvvetlert.nln seyrek 

ziyaretlerini g-ören ita ıyanın bun· 
dan sonra düfman uçaklarını ken· 
di semalarında, kend.1 endtlstrt mın 
takalarında. ruuı ,ehtrıerinin tıze

rlnde sık ıık gormek bedbahtıııına 
ı.ıtrayaca~ını beklemek. tabtldtr. 

(Ceuylr ve Tunuıı un l9gali, 
demokrat devletlerine yenı ha.reket 
ler için, emniyet vertct büyük btr 

i.kmal ili&U kazandırmlftır. Bu IU· 
... etle iki taraf yeni bir cephe llze· 
rinde ı;ırptfa.C&kla.rdır Harbin Stk• 

et merkezi !l&rkta Rusya.da ve Ak· 
lenizde ltalyadadır BUyUk bil' tk· 
n ıl yuvasını ele geçtrt'cek ola.n A.· 

merlka ve lnglJız kuvvetlertnln. bu 
•ahadaki yeni hareketler1nt birkaç 
L'\tikamette g-örmek herhalde uza.k 

:ılmıyacaktır. 

ı - ML!ltTt tehdit eden Remmel 
kuvvetlertrıt TrabJuıra.rptan 9'· 
Karmak, 

z - Italyan topraklarına .ıste· 

'ıı&tlk hava hllcumlar' yapmak. 
3 - ltalyada yuvaıaruruş otan 

nıhver hava kuvvetlerini zararsız 

oir hale !'1okmak. 
4 - SardUnya ve Korslka &dala

rını l9(Bl etmek v~ bu suretle ya
rın için Italya topraklarına daha 
ziyade yaklaJJmal< . 

j - \!ıtlta kana.tını ve .şarkt ve 
garbi Akdeniz sahalarını bırbtrine 

batıayan deniz yolunu tam blr tm 
niyet altına aımak. 

6 - Pantalı\rya ile yanındaki 

kUçUk ltalyan adalarını ele &'e<:lr· 
mok. 

Blzarta l!manını denizaltı ee· 
milerine v, deniz Ustü kuvvetlerlne 
rmtn bir tıs ".>larak kullanmak fır· 

eatlnt bu'lacak olan tng1.Jiı ve A· 
~erikan deniz kuvvetlerinin zaten 
(limansever) olan ltalyan fılosunu 

limanlarında yoketmek kudretini 
bulacağı tereddütsüz kabul edile
bılir. 

lta.lya.n yarımaduın:n karşısın

da yeni dllşman kuvvetlerinin bl
·rikmesi, ltalya için çok endişe ve· 
r:cidir. Bu endişe her bak:mdan 

H 
Şo ·.ghoyd::: 

&rpten 9\'\."el bir reoete. bir 

imah kifıt, bir çift ayakkabı 

,·elhuııl mübadele lmk nı olan her 
~eyle para bulunabilen Şanıhay'da 

~imdi ge('lm pek güçle.,mı,tır. Rald
katen; Şanghay'dakl A.vrupahlar el
lerlnde, avuçlannda o1an:1arı ttlket
UkUın !onra ya ayı çarelerini ara
mıya ba.,lamt:,lal', hemen hemen tılç 

hlr ,e)ı- para etmezken kuma, fiyat· 
ut.rı alablldlftne yükaellyormut. 

Haftalarını fcıJır>graf maklne~i \'tya 
kit&[M;ılıkla rtf)'t"rek ~, on para 
kannn11ya cah-,an bu yabanC'ılar el
hl"t fly!'Uaırının artma ından blll1ttl
rade artık gardroplarını bo,altsyor· 
larmı.,. 

t~ena bir vtskf \.eya Ru lar tarafın
dan dermeçatma lmalı\thanf'lerde ya. 
pılnn bir şı,e votka, altından kıy· 

metn tml •. 
'ta,Yat ~Urrn, dtl<:iÜO<'C'lt>ri'!·leor 

'lua7.zam binalarda. ya,ıyan. iyi 

blr ha;yat ... uren, dU'jUneelerı \U~re· ı 
lf'r, topl:-.ntılar olan bu 10,000 ın .. a
nın '1mdlllk ttk ar~uJar-ı bir avuç 
plrlnt \·eya bir ps.rça. eknıtk buln1ak.1 
~an tbaretmı,. 

Hayat bU i ae denir 1' 
SE&ÇE 

dU~UnUJebilir. Demokrat kuvvetle
rin, .harp kabthyeti nokta.sından 

çok zayıf olan ltılyı Uzerlne mü· 
eaah' darbeler indirebilmek Jçln rıer 
gUn hareketler yapmak ımkl.ntnı 

elde etmtt oldukları tahıl addedı
ıebUtr. 

rt&lya harp more.ıı bakımından 

r.a.yıttır. Bunu her ba.rp ıa.huında 
&,erl~rtJe gbrUyoruz. ln,Uterentn 
Alman kuvveuerile ça.rpıfmaktan

aa da.ha çelimat:t. daha c&nın.ı se
ver Itatyan ukerleTile kar,ıl&flll&• 

yı daha zevki!, ve faydalı bulaca· 
tını dll.fünmok yan114 olmLZ 

ltalyanın endU.tltn bölceıerı mem 
leket1n f!mLlinl l&plamaktadrr 
Korsika ve Sardünya tda.l&rJ bu 
mınta.kala.ra çok yakındır. 

Pantallrya ad.., sıctıyay& karşı 
glrifUeeek yarınki hareketlerin Ue· 
rt U.süntı te,kll edecektir Matta 
bU lfl•ri kolayl04tıracak bir denız 

yuvuıdır. Bu adanın c;etın mUda
taası ve fUTidtye kadar lng!Jızlerlll 
elinde kalmasının krymetl bugün 
ölçWemlyecek degordedir. 

Amerikanın uımkAr hareketi. 
A vrup&daJU harbi yenJ bir yoJa çe· 
Y1rml,tlr. ltaıyanın ı.aten bezgin 
halkı bu devamlı taarruzların do· 
turacağı huzureuzJukJardan dıkka· 
ti çeker bir derecede ınüteeaeır o
lacaktır 

Mihver devletleri. lngillzleri A.k· 

donlzden kotmal< için ellerine reç· 
mı., olan trrsatı kaçırmışlardır. Bu· 
nun için uzun zaman beklem1,Jer· 
dir. Blz Marefal Rommel kuvvet· 
terinin bu kadar kıSa. btr zamanda 
devrtleKflni hlıç beklemJyordUk. 
Mııır kapılarına kad&.r dayanmak 
şansını bulan bu kuvvetin lklnct 
bir hamle Ue t.tıaıra gırecegını U
mlt ediyorduk. Petrol kayna.kları

na rt<ten yolun Rmsya Uıerlnden 

olmadı.tını dUfUnUJ;or ve bu a..,ın 

Mareşal Rommeı kuvvetleri tara· 
fından da.ha kolayhl<la yapılablle

cefı tmkı\nmı gbrüyorduk Mare· 
pi Rommel'tn bu lfi gOr~bUmeaı 

için k&.!I derecede kuvvetlendirildi· 
tını de umuyorduk. 

lıkendertyeden yUz mil mesafe· 
ye kadar yakl~mrş olan bll' ordu· 
nun yaz ba.,ındınberl gec;en za.rn&n 
u.rfında desteklenmeme.si bizde 
hayretten ba'ka bir 'ey uya.n.dır
ma.mıtlır. Alman yüksek kuman~ 

dantıtının htr ıa.hada gösterdiği 
kudreti bu lşte- ıhma! etmesine bir 
tUrlU akıl erdlremedlk. 

Bunu ancak bır .suretle tefsir 
mUmkUndUr. Alman kuvvetleri baş 
ka cephelerde çok asker bulundur· 
mai< zorundadir Yrldırım harbini 
yapacak vas:taıarı buraya ayıra· 

mıyaca.k bır durumda. ve belki az. 
ııgı k:trş:sındadır 

lnglltere 1,.·p Amerlka.nm uzun 
ıamandanberı yenı bfr cephe tçln 
yaytp durdukları sınlr bozan pro· 
paganda.larııe ( Dıyep ı e kartı ya.p-
(Devamı Sa. S, SU. G de) ~ 

r 

Öğrendlğimıze göre. Ticaret ve 
Sanay, odası tetkikat şubesı mü· 
dürü Tevfık ıle memurlardan HU
s•l'nf!ttın ve Hakkı ıstıfa etmtş.ler· 

dır lstıfalarının sebeplerı nenüz 
anlaşılmamışttr. 

Perapalasta esrarlı bir 
ölüm vak 'ası 

Dün Tepebaşmda Perapaı.. o
telinde ı•rip bir ôlil.m vakası ce
reyan etmlştır, 

Bir kaç ıun evvel otele mlsalir 
ııeıen 30 - 3S yOflarında çok ıü
zeı bır kadın otelin bır odaıına yer• 
leJmlft!r. 

Marya Anjelesku adındaki bu 
ıozeı kadın dün öileye kadar oda· 
sından çık:m&y1nca odacılar kapı. 
sını ç~mıflar. ses alamamşlar ve 
kapıyı açıp içeri ıirl.nce ıerıç ka· 
dını ölü olarak yerde yatmış bir 
halde bulmu~lardır. 

Valuı zabıtaya haber verilmiş, 
adliye tabibi Kamil Onsalan ö\U. 
mü şöphell ıörerek morıa kaldı· 
rılmasına karar vermiştir Hldlse 
h•kkında önemle tahkikat yapıl. 
maktadır. 

Altın 36 lira 75 kuruş 
Altnı tıyaUarı dÜJIIleğe t>&ıılamı•· 

ttr. Evvelki gUn 37 ura 90 kuru, oıa.n 
bir Reşadiye altını dün 36,75 Uraya 
du.ımu.ıtur. 

Bir çocuya zehir ksçak
çıliğı yaptıran kadı .ı 

yak . landı 
Stlle)'manlye Mimar Sinan soka. 

tı 8 numarada otura.n Nahide a· 
dtnda bir kadın bundan bir mUd. 
det evvel yanına aldığı 12 ya3mda 
yaşar adında bir çocuta eroın ve· 
rcrek bunu bazı tanıdık erolnman4 
ıara !attırmaktadır 

KUçUk Ya,arın bu gizli işi za· 
bıtanın dJkka.ttnl çekerek karakol. 
da ,ıgaya çekilmiş ve Nahıdeyı bil· 
dlrmlşllr. 

Btraz .. cnra Nahıde yakalanmış 

ve üzertnde 20 ye yakın erotn pa .. 
!<eti bulunmuştur. 

lsveçten 25 kamyon 
geldi 

ısveçten mernleketlmlze 25 kamyon 
gelnnştlr Bu kanıyonıa.r. uta.le t.a.d.1-
ıaua otobtl!: haline getırılıp ~ehtrde 
çalıştirıl&eaktrr. Bu kamyonlar, Ti

caret OfLsi tara!ınd&n ısveçten getir. 
tılmiştlr. 

Şüphe i ölüm 
Üsküdarda Aşç, P~a Mehmot 

mahallesir.dc oturan 55 yaşında Ay 
şe, evvlki eün evınde ölü olarak 
bulunmuştur. 

Qlümü şüpheli gören adliye dok 
toru saJih Haşim cesedin morıa 
kaldırılma.sına karay vermiştir, 

- Hata hirsiz ve dolandırıcı Walter 
Kersten olduQ:unuzu ınkAra devam edl .. 
yor musunuz? 

Yaşlı adam ıüldü. 
Hessen fena halde ö!kelcnmişti, 

- Evet mı, hayır mı? Bir şey iiöyie· 
yinlz. diye batırdı. 

- Ben mi hırsıı: .• Ben mi dolandırıcı? 
Benim için daha şerefli bir meslek inli· 
hap edemez miydinlı? 

- Söılerlme cev&p veriniz. Siz Wal. 
ter Kersten misiniz? 

hiyettedir. V arıık vtrJ(ısl ra.ndımanlıdır 

Çunkü hem matrahı ıonlş 

• yüksek rand•m•n-: emlak. yük· 
sek kazançlı tüccar. çiftçı, ar.enim 
şırkot ve emsali glbı hükmi şa. 
hısıo.r Hlh .. - hcn1 de r.fsbeti 
devıe:in ellne lyı bir meblQI ıe· 
ço<>Ck kadar yüksektir. 

7 lkınclteşrln 1942 tarihli Va· 
tanda çıkan yazımızda etr&fh bir 
şokllde söylediğimiz Jibl bugün 
şahidi olduğumuz fıyat yüksel• 
meslntn ıebeplerfnt iki cephede 
toplam&k mUmlı:UndOr: ll Teda· 
vuı eden para ha.eminin 1939 se
nesine na.zaran 3,5 misli artmıs v arltk vergisi 8.dildir, çün. 
bulunması; 2) 1939 ıeneslne ıö· kü bu verırinln mükellef. 

Yenı vergtnın l~rh ve tahsili 
silrntlldlr içinde bul:ınduiUll"' 
sıkışık zamanlarda yer.\ verıllc· 

rin bilhassa "süratlc tah~il edil. 
re piyasada muamele gören emtia lerl harp dolay1'11e servet ve ka-
mlktarınm bayl1 azalmış bulun- zançlar1 artmış olan vatc-ndaş-

ması. Fiyatları durdurmak veya lardır. Bir misalle verginin &da. mcsl !Azrmdır Varlık vcrglslr.ln 
tarhı ve tahslli çok ktsa bir zg. 
mana sıkıştırılmıştır Bu suretle 
hem tahsili si.ıratli olacak hem 
de mOkcllcCler teraft"ldan ver51;l 
kaçakçılığı ve vergfyl ~urUncc· 

mede bırakmak için k3Ci zaman 
bulv.namıyaca!<tır Vergintr kısa 

bir miiddetle clbayctl lçtn de 
Tahsili Emval kanunurdan lsti
lade olunacak ve icabında mUkel. 
lef b<denl hizmetle tazyik edile-

dilşilrm.ek tçın bahsi ıeçen iki ıetini ortaya koyalım: Harbin baş. 
cephede tedbir almakt.a.n başka larında blr çok servet 5ahlbt va-
çare yoktur P&ranın kıymeti fi- tandaşlar paralarını gayri men· 
yatla tfade edlldiğine göre fiyat· kuller.e yatırmışlardır, Bina, arsa 
!arı durdurmak veya düşürmek ve emsalı fiyatı 1939 senesine na ... 
para kıymotlndekl düşüşü durdur- zaran vasatı 2,5, 3 misli yüksel. 
mak veya bu kıymeti yUkseltmelı: mlşlir. Bir çok vatandaşlar da pa· 
demektir. ramızın lıtlkb&.line emr.lyetle b•· 

Başveklllmizin evvelki günkü karak paralarını devlet tahville. 
beyanatında tıaret ettiği fibi bu- rtne, tasa.rruf bonolarına veya ban 
gün memleketimizde fiyat yük- kalara yatırmışlar ve devamlı fi. 
seJlşini yalnı~ mal azhlına veya yat yükselmesi dolayıslle iştira cektlr 
heptmtzin bazan gelişi aüzel dili· kuvvetlerinin blr mıktarını kay· Varlık vera;lsinın en kuvvetlı 
mlze doladılımız lhtlkAra yükle· betmlşl.erdir. Varlık verıtsın! taraflarından biri do lnlkAs kabi· 
mek dolru dejildir. Devamlı e· yüksek randımarlı emlAk sahlp- llyetlntn az olması. yanı mükellef 
mi.!yonlarla para hacmlmttn 3,5 leri ödeyeceklerınden • cüıt mlk.. tarafından başka vatandaşlara 
misli çotalmış bulunma,,ı fiyat tarda da olsa • bu vatandaşlarda yUkletllmeslnln umumiyetle güç 
yükselmesintn belttbaşh sebeple· bir miktar satın alma kudretleri· ve bazan dı lmkAnsız olmasıdır 
rinden biridir. Emisyona devam nl devlete lerkedeeeklerdır GörU. Mco<IA Milli Korunma kanunu 
edildiği ve ıstihlAk da geniş mik. lüyor kl verıl bu suretle yurd. kiraları sabit tuttulundan emlAk 
yasta daraltılmadı;ı takdirde bu· da.şiar arasmda devlet masrdları· sahipleri klrAları y!ikscltmek yo 
gUnkU şartlar içinde fiyat yUk· na iştirak sahasındı adaleti te· (Devamı Sa. a, SU. 5 do) -+-
•elrn.,ının !!nQl\e ıeçilemlyeceı• ı-
de tabiidir. ~ 1 
V arlık verılal. muhtelif yol· ı ... ~zem 

ıarcf,aıı ftya.t yükselmesinin &.''''''''''~''''"'''''''''''w...'"~~''''''':·='''''''''''''''''''''''''''''''''''~ 
Kornanın söyledik/eri 

«Dolmı,.• da toförftn yanına ~ilt· • ıı. tayyarecllerlyle ırörtı,orek yool 
tllm. Takıl111t dotru çıkarken Par· 'ı yapaeafı bir filmin kahramanları 
makkapıda caddenin btr taıTahndan olacak •Gremlin> ter hakkında ma
ötekl taratma sall&l\I ıaUana seçen, IOmat toplamakta ımı,. 

evtnln aofası:nda 1"11'5 ıtbi c&mıı'Z ve ' ''emen böttln fn(illz tayy&Hııl"llerl. 
kayıtsız yth1tyen blrh1I ikaz ltlo fO· ha\.alanı,ıan, u~u,tBn, yere inişleri 
~örUn kornayı Ustüste beş on kere '"·e meydana konuşları sırasında.kl 
öttUmıesl icap etti. Caddenin ortasını aksllllıtlerln hepstnı havada bulundu~ 
yaya kaJdırımı gibl kullaaan bu l&I· 
lapatıyı ılit hallo yola ıetırdlkten 

sonra toför 'öyle söylendi : 

- Şu kornan~ \'&kwakı arılıyan 

lçJa caffedtrtlnlı:• demektir, c:par
donıt demektir, clOtff!'n yol verir mi· 

önüno reçecek ve hatıl umumi 
fiyat seviyesinde bir dt11Uş ve ne· 
tice olarak para k•ymotlnde bir 
yılkseliş meydana ıretırecekt•r 
Başveklltmııın beyanatındı_. an .. 
ıaıılacaaı &lbl varlık verıısındon 
elde edilecek mühim mcblAi tah· 
minimize ıöre, devletin Merkez 
Banka!lndan aldı#! avansların ö· 
denmesine tahsis edilecek ve ban· 
1ı:a da tedavül hacmini o nlsbette 
azaltacaktır. Tedavül hacminin 
ya:,ı pıyasad&kı para miktarının 

azalması talebi kısacık - çünkü 
talep vasıtası pa.-radır - ve bu 

ıuretle tıyat yarısı duracaktır 

Varlık ""rglstnde bizi Qgllendl· 
ren en mühim noktalar şunlardır· 

tuna inandıkları veya inanır JôrUn· 

dükleri oinlerin ı-z çok u.rarh maı:lp· 

Hklerlne atfediyorlar. Oremlln'ler hak 
kında lnglll~ t.ayyarecllertnden bazı· 

larının dUtüneıelerlnl belirten bir ya
:uda okuduklarıma röre Grıemlln'ler ıtnlzf• demektJr, «arkad&f, sallanma Vergi Adildir, vergi randımanlı· 

dır. vergı tarh, tahakkuk ve tah· ~abuk ~eç~» de.mekttr. Fakat şu de· kUı:Uk, r111<at bııı hıUerde mu:r;Jpllk· 
sfll sOratlfdlr. vergi umumiyetle minki rıbı a nJam•ya.rtlar için «cadde lerl tayyareyi ve tayyarec"lyl fellke
bizıat servet sahibi vatandaşlarır. babanın yolu defUdlr• demektir. te sttrUkllyecek kıular büyük mahlQk. 
üzerı.nde kalacak, yani ın1k3s yo· «behey şalak çlJneneıceksln» demektir l lardır. Bu nı&hlftklar değişik ha.t 
luyla ve fiyatların yilkseltılme· \'e nihayet de «ne \Urdum duymaz lerdt' 1, (ören bir çok Cinslere ayrıJ
sile yine fakir halkın sırtına yük· e.~ksJn!» demektir. mışlardır. Gençleri, Y"'ht&n, u.rar· 
lcnmiyecktlr, ~leğer korna ne konuşkan ı,eymlf! sızlan, aı zararlıları. çok ı.ararldarr 

Varlık vergisi btr ncvı serma· 
Fakat bar:ı hallerde şoför yerden J"Ö· vardır. 
ğe kadar haklı dotıı mi? 

ye vergisidir. Bir çok lktısat ve Dlsney'ln toplıyaeatı mallln>ata 
maliyeciler sermaye vergisinin «GREMLIN• LER kendi yükaek Mnatını da ekllyerek 
_ miras verıisi müstesna - nor- ~lJkl Fare'njn ve onu ta.kip eden 1 Gremlln'ler Uurıne yapacatı canh 
mal zamanlarda ihdas edılmeme· canh resimlerin eş.ıılz yaratıcısı Walt resimlerden ibaret film. kim bWr ne 
sini isterler ve bu dUşUncelerlni Dl!lney Amerlka'dlLll lngUtıere'ye gel·/ .kadar etlencell olacaktır. 
umı ve mantıki esaAlara dayama- mtş. Dlsney Inglltere'de bir çok lngı. Tatlııert 

Eğer yanınızda vapurun muteber kaptan1 
cJmasaydı sizi btr tımarhane kaçkını sa· 
nırdım. Söylediğiniz !öılcrden bir şey an. 
lamıyorum. 

Kaptan da ihliyar adama hak vermeite 
başladı. 

Hessen bunun farkına vardı vt yerin· 
den k•lkarak bir •şatı. bir yukarı dolaş· 
mağa başladı Nihayet tekrar yerine o· 
turdu ve: 

- Bu ismi hayatımda ilk defa olarak 
lıitlyorum. 

, ___ Yazan: Welner E. Hlnta 
-zı- Çevtnııı: Rezzan A.. ı:. !'alıııaıı __ .,, 

- H"kkınıı var, ÇUnkU mesele çok ka· 
r~nl•k ,.,,,rtıno' or Adeta htrkes benimle 
alay ediyor. L(lt!en size soracaeım bir 
kaç suaJe cevap verir mlaılniz? 

- Şu hak:ic siz kim!lliniz? Klm olduğu. 
rıuzu iddia edlyor~unuz .. 

- İddia etmiyorum. Ben hakikatte 
roühendis WUllam Knit'lm. 

- Ya ben bunun aksini isbat edersem. 
Kaptan Hcssen'e yavaşça: 

- Biraz evvel kamaraya kapattılımıı 
adam bu değildi. dedi. 

--Sizde mi bu adamln mahirane: kty&· 
fet değiştirmesine kanıyorsunuz kaptan. 
Fakat ıöreceksıniz ki. ben hakikati mey
dana çık•raca(ım. Lötfen yanıma yakla. 
şır mısınız l\1üsyü? 

- Peki .. tşte ıreldim. Ne var? 
Hessen cebinden bır tabaka kAsıt çı· 

karttı.üıerlne bir iki damla mürekkep 
dAmlattı ve yaydI. Sonra adama dönerek: 

- Parmağınızı şuraya basar mısınız? 
- Niçin buna lüıwn ırördüilünüzü an-

lamıyorum. 

-Parmak :zlerınizi almak istiyorum. 
- Pek Ala. ıştc, .. 
Dedı ve gülerek parmaklarını mürck· 

kebe surdu. Sonra bir başka ka4ıda bastı. 
- Oldu mu'> !\1emnun muıunuz? 
Hessen hlt: cevap vermedi Adamın 

parmak ız'.erlle cebindeki klğıtlarda olan 
pa.rmak izlerini karıılaştırdı. Korkunç 
b~r ıc:üti.ır idvurarak kaptana: 

- Parmak ızleri bambaşka, dedi. 
sonra elindeki mürekkepli kACıdı bu

ruşturarak yere •ttı. Fena JlaldC' sinir
lenmişti: 
- Bu karışık iıl ıeytan bile h•lledomez. 

Bu ne iştir böyle ... Diye oöylendl. Kap
tan merakla: 

- Şimdi ne yapacağız, diye sordu. 
Bu konuşma. esnasında Kn.it cebinden 

bir pipo çıkarmış. yakmış. her ikisinin 
de scyrır.e bakıyordu. 

Hesscn de a:r sla:ara yaktı. Sonra bır 
sandaJya çekerek oturdu. Kc1ptana: 

- Slz de oturunuz. ÇUnku işimiz uzun 
sürecek. dedi. Sc.r.ra adama dönerek· 

- Demek kı, Valter Kesten değllsinlz? 
- Çok şUkUr kil bunun nihayet farkı· 

na varabildiniz. 

-Pekı o halde kimsiniz? 
- Biraz evvel söyleml~tlm ya .. l\tü. 

hendls Villiam Knit .. 
Ftcssen'f yine hırs bastı. Yumruğ:ilc ma· 

saya vurarak: 
- Olamaz. Çıldıracağım, diye haykır· 

dı, olamaz. Eğer !itiz Villtam K:Jt'lm diye 
ısrar ederseniz o zaman Kersten olmanız 
llıım. • 

- Sakin olunuz Milsyü sinirlenmeyiniz. 

Yaşlı adam çok nazik bir tavırla: 

- Hay hay 'ouyurur:uz, sorunuz. dedi. 
- Pckl .. Bu ka.maraya nasıl a:irdlntı? 
- Ne garip sual' Tabii kapıdıı.n glrdım. 

- Kapı kilitli idı. Önde b•r kamarot 
duruyordu. Ne kimsenin ıtrmeslne, ne de 
çtkmasına meydan bırakmıyacaktı. Siz 
nasıl içeri girdiniz'? 

Yaşlı adam sustu Düşünceye dalmıştı. 
Hessen tehditkar bir tavırla: 
- Bunu bana izah eder mlslniı? Na· 

sıl içeri girdiniz? 

- Bu sualinize cevap vermeden evvel 
kaptana b<>n bir sual soracatım. A.tlanta 
Hamburgdan hareket edeli ne kadar za
man cluyor? 

Kiptan hayretle: 
- Hareket edeli ne kadar zaman mı 

(Devamı var) 
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Aklımla 
konuşuyorum 

-t-
f-kdl' 

Ben - Peki, "8 .. vek.111• nu rlfl' 
dakl llyat yükseUşlerl, uclbl 

1
; 

tedblrlerln tatblkJ, a)Jn&o net~, 
rln TyJ veya fena çıkıtı hô)U 
kı'3tm için ne dü,ünüyorHun! ket# 

Aklım - Sen yabancı menıle • "' . lerln radyolarlle &'&'lete \.'E rneC ıtı · 
a1arını a-ı c:ok lntlı:am1a t.ıtlP e f1 

ğln için bir çok memleketlerin :':yı 
dereceyi bulan ııkıntılarını pe dt 
blllnln. Dünya burun ıUJJotan ı• 
jtlldlr ki Türklye'nln gill olJl! .. ıı· 
lstlyellm. Fıkat Türkiye ırW d~•" 
ee bile bllyUk kıımı cklWıtan» bll 
bir dünyada şUpbMlz ki JUi ıiblıı-t· 
memlekettir. Memleketlmlzl" rrtl· 
lınmata mecbur oldutu mabr" blı 
yetler, Baş-ekllimlıin dedlJI r.,. 
başka rnemleketlerlnklyle nnıJf•3' fı· 
edllemıyec:·ek kadar hatlttlr. Et~ıı.r· 
mızı saran harp yaşlandık('& tı· 
hklarımnın, ~ıkınblarımılR~. '"',,,. . 
cağını tabii ıörmek, onııı gore ılı 

1 slftl 
zırltkh bulunmak. tedbir er ~· 
JUzumu na,,ekilln gösterdiği ııe 
tlrme yoldur. yt 

Bıen - E\·et, can alactlk noktB~" 
geldln. Ben de alınmı' ,.e alın~ud 
tedbirler hakkında nı diyece& 

merak ediyorum. tt• 
Aklan - Cümhurtyet hiUcO"'ıı•· 

lerlnln, mahrumiyetleri oJdafU d• 
dar anormal tl3tat yllk~eıt,ıerlrıl 

dal'"' önlemek için a1dıfı k9rarla.r ..ıı 

iyi niyetle ve yurddL'ı koru~h· 
ma.ksadlyle alınmıştn-. AncaJc ınl 
nan tedbirler ba-ıan ar. çok ta.h~cır· 
yanıltan zararlı neHceler ,;er01 • il 
Husu~tyle daha ba,ıanııçta, bir ~: .. 
maddelere el konması ''e. tatbik d• 

ü tU• blllyetlerl olup olmadrlı ı 1'•· 
raıla durulmadan ahnmı, ı,aıı ,., 

flYau•r rarlarda t'Srar edilmesi, dt 
anormal yUkselJf1nde hUkOrnete,,.1,. 
btr 1J1esuliyet payı t:ıkarmu,trr. ,_, 
nacü kararların ldll otmaıı •• _ 

oıeı" 
harbin darlıklar yaratmak oı•· 
oldutu ilk zamanlarda 1)1ce ı .,ı• 
nUndt tutuı~a.ydı ııkıntıtlar ,uptı 
daha hafif olurdu. ,.. 

Ben - Ya şimdi ve ş.imden '
0 

rası T rl"' 
Aklım - Saracotlu'nun ı~ıJe ~O· 

den benim anllldıj'ım şudur: ff~er• 
ınet, yanlıı:- netice ve~n "'ey• 

11
,,. 

mek istidadında oldutu aolaf "'' 
kararlardı 1ara.r ıetmern•kted1 ' hl' 
etmly«'ektır. Yine yurdd.,ıar 1~01• 
ne olarak a.hnacak ı.aruri t;ec1.1tlr Ot' 
d•n dotan yük, müstehlik vo z,,. 
tahsillerden terekküp eden y\lr ec1ııı· 
lar araaındii ıi.dilA.ne ta.kslm ı· 
cektir. Saracoğlu hOkömeti.rtlfl P~:tı 
ramının hulıl ası budur. Tat~~ .. dı· 
daha iyi neticeler '°rmeğe b.,..-,, 
tı ı:an1an anıa,ılaca.k ki bu. ı.a~f' 
nın şartlarına en uyıun bir pr 
ramdır. 

KÖR it~ 
Mallarına fiyat etiketı 
l:c. ymayan 12 satıcı 

mahkemeye verildi 
. 1.ıın• Son zamanlarda !ıyat aıenı , 1• 

muhalefet eden satıcılar hakkınd~ 1,. 
kı blr kontrol yapılma.sına ba,.şlaJl rıır:: 
tı. DUn de bu suçtan Şehzadeb&ŞL "e 
takasında bir araştırma yapdmı.o,,n 

öOt• 19 ıı;.tıcı tlyat miktarlarını &' ı.<1111 
levhalar asmamak suçun_ d•n dil· 

1 işler korunma mahkeme.sine verı m ;_.----

(- '/ ivl -°"' 
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CU~IA 6 
A.Y 11 - GtlN 317 - Ki . ...,, I 
RUMİ 1358 Birinclteşrln 3

1 
HiCRi 1361 - ZiLKADE , 

ZE. ,_/ 
GÜNEŞ 

ÖGLE 
iKiNDi 
AKŞAM 

YATSI 
iMSAK 

ı,5Z 
7.45 05 

12,58 7• 
9.43 

15.33 12.00 
17.53 ı.3• 
19,:n ıo 

3 12·-... 6,0 -

Zeytinyağlı bütü,, 

lôhano do'm::ısı ld•'' 

B urun küçült bir liban• • ..,ı• 
don. Ust ta.rafından bıÇ ırııı· 

yuvarlak kMtlın \'e l(lol oydutd· dır'l'1 • 
tünden çıkan parçaya dokunm .. •dart 
içinden çıkanları bıçakla kıydlJll s;tY ' 
ba~ IO\'anı doğradım. Bir kep(e ..... 1 

tttk ..... 
tlnyatın içinde biraz yumuşa r-· 
'fonra bir cay fincanı plril){'I de ~blr' 
ber pembece kavurdum, tuı b Jet"' 
bahar ve nane de attım. Biraz d• ;ıJı 

t al•' me şeker koydun1. Ateş en p•· 
JA.h4ftan.m itine doldurdum ''e ~:,.,. 
tını cya.nl Ustünt1en çıkardı.tını , 111 
na parçuıoı» kapadım. Dolma .ıaı;'çJ rıe 
oJmuftu. Bunu tencereye '" ,, 
blraı da ıu koyarak aWje koydut'' •· 
rUzelee pişirdim. Bir iki saat l<~~~Jll 
dı. Bütün olarak bir tabai'a " dl 
soğuyunca sofraya verdim. J>lll.nl 
llm kesilip yeneli ''e cok nefis o~ 

ıı:v Jt,11),.,. 
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U-11-N! VATAN 

: Paris bombalandı 
(Jla9ı ı bleNB) (X) da ~t 17.alarma 11mmnl dunml 

d ı 
Şimali Afrika zu tutmamtŞ. ~e mupytr ha.. bakkınd& tuhat v~ur. urum k rekette bulunmuş Ye bir asker sı.. Londra, 12 (A.A.) - Vicby radyo· 

Şeker hak 1 n SUiarında fatile vazifesine ibaDet etmif ol· IU, Ceu)'ir umum! n.ltsi Chatel"in 
Yazan: mı • (J>enaı Sa. ı, sı. ' h il du(unu teblil etıniflet'dir, Şu hal. ctün gece VlehTden Cezaytn hareket 

.... A • BORAN il 'han lim&Dı da bombardıman edft· de ne askerl kıtalar, ne memurlar ettftlnt bildirtyor. Amerikan kuvvet· 
'lllNUI d B k ı t mtştir. Buji körtemıde hepııı 16 bin ve ne de halk ona H•te mecbur teri şimali Atrlkaya çıkarıldıfı sıra· () a a ŞV e a e tonluk ikt na.kliye c-em~ batırıhnIŞ· defildirlıeor. Mareşal, devlet reisi Si• da Cbatel, Vichy'de bulunuyordu. 
~cephesinde 've Akde; tır. 12 bUyUk ticaret vapuru da hua· ratlle. Fran!lız kuvvetleclnln baş- Amtral DJ<rttmn mesajı 
'"z h ra uğratılm1~tır. Aynı bölg-ede bir kumandanlığını deruh:e etmiştir ve vaşıngton, 12 (A.A.) _ şımal Af 

Ev buhranı 
gittikçe 

fazlalaşıyor 

~vzasrnda harp t b ı •ı g"' ·, tayyare gemieine ve iki muhribe isa·· yalnız onun emtrlerlne ıtaat edile. rlktıdan alman basm haberleri, A. 
°!!!!Y~ti e beller kaydedllmlftir. Bu ta.arru.sla· eektlr mlral Darl•nın şimal Afrfkadakl 
..._.____ 1 ra tıştirak eckn bUtUn tayyareler dön· C•nnes. 12 !/'-·A.) - İtalyan kı· tekmil Fransız kuvvetlerine aşağı. t) otu ceph691, Mlteı1 hareklt Ankara. l'! (A.A.) _ Jlaşlelrl- . milştUr. taları gece Canıııes'e g;rmi§lcrdlr. dakı mesajı gönderdiğlnt bildir· Şehrrmlz!n. bilhassa Taksim ve 

t., bakımından UstUn 8neminl !etten tebtl.t edilmı,ttr:. Gubl Akdenlzde Ingıllz ve Amerl-1 Clermont . Ferrand, 12 (A.A.)- mektedlr: Beyo;ıu tara(larında ev bu~r~~ı 

Adliyeye yen iden 
evden çıkoralmo 
vak• atorı intikal 
etmeğe başlad ı . 

l\ecseceıı; ıtt~ldlr. Garbt Akdeniz ., ta lh kan ka!ilelerlne ka~ı yapılan taar· Alman uçakları dün saat 8 ya doğ· •Bütün taahhüUerimizi yerine so~ haddini bulmuştur. Bu cı e e 
e.• 1 - JO/U/l9'- r n ruzlarda Alman denizaltıları aaltcr ru serbest bölge .... htr)ert üzerin. de btr apartman daırestnln aylık ıııı._-.. "••lıyan müttefik taar· 9 ma-h karvname•e ,,_ getirdik. Kanlı bir sava• faydasız. 

0 
k .• .~ ....., 

211895 nu · - •• nakleden 10.~00 tonluk bir vapunı de uçarak M. Hltlerin Fransızlara v kirası 300 e. hatti 50 e çı aru.. 
\ lll a.sıı aeUcelerini bu cephe- mll tcnlden merlyet me\kilne ko- batrrmıqlardrr. Blue Funnel hattına ve F~ansız ordusuna mesajının nüs dır. Şimal Afrikadaki kara, hava mış bulunuyor. 
b.._ llr--~ı.z. Almanlar Rusyadan 899 ı karar'""' ticard'- ,. ve oeniz kuvvetlerine Amerikan ve t · t -
• .,.;;-~ nan •Y1 

1 
-. "' alt 12 bin tonluk bir nakliye gemt- h•ların1 atmışlardır. Ev sahipleri bu vazıyet en ıs ı· 

' 'tıaaJıp ıarbl Avrupaya ve Ak· lftlgal ~en bütün haklki Ye hftk· siyle' bin tonluk btı' fllebe torpiller Straphael, 12 CA.A.) . - hı ı. müttefik kuvv-etıere karşı muha· faıM etmek ~in eski kıracılarını 
~ n&lma r öndermeye mecbur mi şalrnılarla tkıaret maksadlle i!labet ettlrilmlftlr. Blrl Ttbal sınrfsn. talyıtn kıtası bu ~abah Straphael ü. semah durdurmaları. kı~lalarına çıkar1.rak yerlerı~ yenılerını bu 
~ ılt91., !tuaların yilkO haflfliyecek, nezdtf'rtnde ,ekt-r bulunduran ,.e dan bir muhrip olmak ttzere iki harp zerinden batıya geçmişlerdir. ve lislerine dönmeleri ve tam bir külllyeth kıra ile koymak çarele. 
ıı, ~rduıarı atratejlk muvattaktyet- teker lmil ettikleri maddelerde gemıst huara ufratılmrştır. Refakat Londra. 

12 
CA.A.) _ Fransanın tarafsızlık muhafaza ıtmelerl emri rl aramakt'4ırlar. 

111_ tarunak gtbt bUyUk bir fayda k-'tanan b.lınmum hakiki ve yir " Un ve-rilmiş!!r.• la.d ••i'lt 
..,.. a.a_"'"ecekl·-"•-. I '"" ı halinde giden bir gemi Ceza vn • geri kalan kısmının işgaline, mlh. Bu sebeple son um1.11 a ın • 
a -..,ıuu ... "'"4 hllkmt ,abısl-.r tanflnda.n teker Nevyork, 12 (A.A.) - Nevyork'a hk 

1 
h tt~ 

l '~ı halde Na"'ık, Tua""e ve ı de batırılmıştır. verctler tarafından devam edilmek Korun.rna ma emes ne ve a 
ı..,, .. .... <ıatıımur "·ey• btrhanrt bir ıu- bl le ö " - de dtnlıı:altrlarr d İt 1 1 t gelen haberlere göre. Amerikan kı· Ce"a mahkemelerine venı venı va· 
~""lll ..... ad k•'"lmlerın· d• mevziJ çar· t k lJ ı Kaza an a nwı • t~tr.Jtoma rtt •090, •yan ar ara . h l< ti . d t .. ,, ,, .,. ..., ~ ttc JmalA ta u anı maıcr ,·-~a " tal•- tlerı are e erıne evam e -

te re - .... mız bir ,ueple bir kafilenin iki gemi- fmdan Nlse ve ltGrslkanrn şlma· -· kalar gelmektedir. 

s 

General 
Giraud 
Koden kıyafetine 
girerek kaçmış 

Netry0rk, 12 (A.A.) - General 
Oulraud'nun kadın kıyafetine girerek 
Fransa'dan kaçmağa muva!fak o!du-

1 
fu blldlrllmektedtr. 

Fransız hududu, 12 (AA.) - Ge· 
nera.J Glraud'nun fırarr hakkında iti 
mada şayan bir membadan şu tafsı 
!At vertımektedir. General t-vvelA Vı· 
ch)"den Lyon'a k~ı.ıı ve Akdenı1 

ahllıne gitmek ımkii.nını buluncıya 

kadar orada kalmıştır. MiJU emniyet 
dairesi Lyon'da Generalin !Sine te.ısa
dU! etmış ıse de ış ışten geçmı~tlr 

Giraud bir motörlU ~emı bularak 
Ce:ıayir'e kaçmıştır. Ge~raı· Ceu· 
yır'e dofru yol alırken t-mnıyet dai
resi onu bo9 yere Marcilya'ck vr 
Toulon'da ara.makta idi. 

Rusya da ':ıı ar cereyan etmektedir. n. Ş· ev,·eıce satılmıı olup da hf'nÜJ "ı sine torpiller isabet ettirm1f.erdir. linde Ba5Ua'ya asker çı1ı:arıldıtını mekte Y~ halen Tunus hududundan Bunların ıçinde çok prıp vaka.. 
t. 'Yının 2. el haftuı da geçmek t~sum edilmlyen ı:ekerlerln nakil ltı at· l~O kilometre mesafede bulunmakta. lara rastl--maktltd?ı' . T8li.rnhane• 

~"'tr6(1ir. .. •-a.nıarm '-ı•a kadar bu Tamamlayıcı ma m · r.esmen bfldfrmlşt1r -· 
~" .. ,. 1 ıt&kJunda nıe\'ru mt-mnulyet 16/ b' d ·zaıt · dır. • .. d 1 de 1 d ~·et denizaltıları BaltJk denizlndt .,_ ert elde etmeleri aruk t.nı bir Şimalt Atıantlkte ır enı ııun Martınik ve Fransız Güya'm lŞ&"aJ de Receppaşa c ...... es n o ur u. ,, 

-..ıcııe R ıt/9t2 pa7.artc ı abııhına kadar ' taarruzuna uğrayan ~emı Queen Eli- mJ edildi Ta11111'da hava meydanına hücum Au apartmanın kirasını kontrat mihverin Uç nakliye ıemıs nt batır 

<!lafı ı hadde) (//) 

>tt.. föatermelerine bağlıdır. .us· ın.atılmıtur. 1 zabeth sınrfmdan bir saffı harp re· t R t j muclbınce verdi"i ı çın Elen! adın· mıstır. 
tl taaa.n kıt ba41amıttır. Mosko- Ankara., 11 (Radyo Gaze esi)- Kahire. 12 CA.A.) - eu er a an . b 

'ıetfa. U1t kor dUşmU.Ş ve küçük göl· misi değil 85 bın tonluk Queen Eliza- Sofya radyosu tarafından bugün sının husust muhabırl bildiriyor: da btr ka.dını eşyalarile ~irlikte Atman teWilt 
ı. de donmuştur. Moskova radyO!u J • ı t k J 1 beth yolcu geml~ldir. verilen b ir haberde Amerikalıların lngillz ha,·a kuvvetlerınin salı gti· sok•&• atm ı5lardır. Berlln. 12 (A.A l - Alman or· 
""llbıgr tın t ll'gl er e la 1010 Alman ta.nklı,riyle motOrlU kıteları Mart inik ve Fransız Güyanına asker nU Tunus"da hilcum ettlklerı hava Yine bu cümleden olmak üzc-

1 
duları Başkumandanhğının teblıe :rı 

"- ad bötıeslnde fullyc ar . '1~rr vakti P'ran•anın Akdenız .ı1ahl· B P ı ın bir • ~~"'.ı bıldlrmi.f, Alman radyosu da dayısı ~ • çıkardıkları bildirilmektedir meydanı 'ehrin yanıba~ında bulunan re Ayaıpaşada ursa a as de bilhassa kaydcdlldlllne göre 
~lrırı cephenin fLın&I kısmında line ıelm~lerdir. •Fransa~ın cenubun· Ceı.aylr'de hava çarpr,malan El Ayna hava meydanıdır. HUcum dalresinı tutan İhsan adındaki ı~n· KRfkasyada Aalaılr kcsimind~ ol· 
lt"<l'Uıa ıeçmelerl ihtimalinden bah· <Ba.fl l incide> XX 1 da ileri. hareket hAdl!ıeııız devam et- Londra. 12 < A.A.) - Ctzaytr böl· iki dalga halınde ve alçaktan yapıl· cı de son derece ı:arlp bir hile ıle dukça mühim muharebeler eereyar. 
otrtıııı,. burada mUhim Rus kuvvet· türkle tanışan Lord Atlon, ıöndcr. mektedır. gesine fa!ılalarla yapılan Mihver ha.

1 

mıştır. 19 Alman uçafı tahrip edil· <-vden çıkarma teşebbüsünde bu. etmektedir TuaP!'e kesimınde blı 
~toplandığını haber verm!~tır. dlği bir mesajda Türkiye Cilmhur· Japon kayıpları va hUcumlarr e<.ına.sında 16 Mihver mi~tir . Bundan başka müteaddit me- ıunmuşlardır . sıra :.ırllar hücumla zaptedılmlştir . 

1• it evvelki yazılarımızda Ru!ların I reıslne en derin ve. samimi tebr!k- Londra. 12 (Radyo) - Amerl. tan•are.si dUşUrü\mUştUr. !'ıerschlmltt 109 ve p!An!Sr ha.<ıara Uğ· Apartman 11ahlbl olan Mıhran. , Alman tayyareleri düşman mcvzıl" 
~~Ildır~ etmlyerek ,tmalde Lenin· !erini bildirmiştir. ka ta)~areleri dün Guadalkanalda Buji m•ittefiklerin tllnde bulun. ramı,ttr. a,·ukatı Baronyan ıle uyuı;arak lh· rine. demlryollarına ve sahildekı 
,,~ bôlgesmde, cenupta Sta.Ungrad ı Radyomuz bunu sayın dinleyici- ı 7 Japon gemislnı tahrıp etmişler· maktadır. Cezaytr'in 180 kilometre sanı kontrat mucıbin<:e kirRSını ve. hava limanlarına taarruz etmişla . 
~ bltka.sya kesimlerinde taarruzlar· !erine bildırmeklc şeref duyar.» dir K lskaya yapılan hava akınında şarkında bulunan Bujı geniş bir li· Fransa B üyük Elçi~ rtrken lmzal1.ması şa.rtlarrndan fe· dlr. 
ltıL UhınaeaklU'ı lhtimallnden bah· ı Mllll Şefımiz 1937 senesinde İn· da iki Japon vapuru batırılmıştır. mana maliktir. Ankara.. 12 CA-A.) - Ba:vckil 1 ragat ederse kendısile yenid.n kon Stallngradda hücum 1ı:ttalarına 
~~lttık Hele. ,arbl Avrupnda ve glltere Kralının taç siyme merası· Zırh:ı d~m}, :\luha-.tmat nasıl . tatil edildi'!" b __ öğl d trat yapacaklarını tekhf etmişler. mensup müfrezeler SovyetlMI bl• 
h~ tnJZ<te müttefikler Jehinde cere· mtnde bulunduğu sırada Lord At. ~ · 1 Şimal Afrika Ingıllz . Amerlltan Şükrü Saracoğlu ugun e en dır. Burada AşlkAr olan hller.in fe· ı sıra başka mukavemet adalarınc:hıı 
~'I t<ten bUyUk harekl\t dolayıslle ton lle görilşmüştür. 1 V3 pU rmUŞ 1 umumi karar~Ahından. 12 ( A.A.l - evvel Fransa büyük elçisi M, Ber. na lığını havsalasına ,sığdırıımıyan v e !stirı&t noktalarrndan geri at. 
lt lrın kışı intizar ve sUkQnet lç\n· Milli Şefimiz de bu mesajdan I Berlin, 12 (A.A.) - Alman reı;mt 1 Şimal Atrika da muhasematın tatili gery'yl kabul etmıştir. İhsan: bu meşum şartı kabul et. mışlardır. 
~ Cııçıreceklerlne ihtimal verilemez. mütehassis olmuşlar ve te§ekkür- teblığindt- tasrih edild!ğıne gore dUn emr'. Amiral Darlan ile Amiral MI· mlştır. Fakat felAketl çok geçme· --------------
• llıanıa.ra gelince, yeni vaziyet do· lerıni bıldlrmlşlcrdir. hasara uğratılan gemi Queen Ellza- · chelıer tarafından verilmiştir. ~mi· AkdenİZİD yen• den ö&renmı~ ve oturdu&u daire. , k IA 'h 
~hgl~·ıe onların doğu cephe.sinde ki• beth sınıfından bır zırhlı değil, 7500 ral Darlan bundan sonra Cezayır'dj 1 nln ev sahlbı tarafinda.n bir başka· Bu~ a~ un cıyı 3SI 
• ılt taarruzlara devam edecekler!- , 'lllll Şd'lmh: ;\"eni Sofya el(lmhl tonluk Queen Ellzabeth \'&purudur. General Clark ile görU,mUştUr Dar· _}: sına kendı veremiyecek )tndar faz. Ankara, 12 (Vatan) - Ytrli neba-
• lhtınıaı vermek yersizdir. kabul etti Şarki Akdenlzde Alman denizaltı· lnn'ın t-mri bUtUn kara. hava Vt' de· aurumu la bir ücretle kiralandı~ını haber U mahsulleri ve plrtnayr tAktir ''t' 

~laıır garp çölünde lngıliz ordusu Ankara, 12 (A.A,l - Reislcüm. tarını 19.600 tonluk bir ukeri nakli· nlz kuvvetlerine tebl!I olunmuştur. (Ba~ı 'ı n<'lde) -0- almıştır tasfiye etmek !urettle yag ıstıhs:ıl 
t 

1 'Baranl'yı ıaptetmlş ve daha hur tsmc.t lnönU bugün saat 13,30 ye gemıs!nl. 12 bin tonluk bır vapuru Kazablanka Fransız !llosu kumanda- tıkları sahte çıkarma hareketıerı· Bu hal pansıyonlarda oturan be· eden mUe.sseselerden muamtle vergi· 
,;ııt, Bugbug cıvarındıı :\llhver ı da yeni Sofya Elçisi Bay Vasfi Men v 4 bır. tonluk bir şilebi batırdık· nı Amiral Rfchelier kendi emrinde 

1 
nin Alman m a hfl!lerınde moral bıı· karların da başına başka türlü ıınln aynen alınmıuıı hakkındakı ke· 

lııdcı ltuvvel\erlne taarruz etmıştlr. leşi kabul buyurarak kendlsıni öe· ı:n tebliğde lllve edilmektedir, bulunan harp gemilerine muhasema· kımından kUı teslrını göstermiş ıeımektedır. nun ıtylhaaı MeclL~ ruzname!ıne alın· 
~,tııır. ordusunun Libya hududuna le yemeğıne alıkoymuşlardır. Ye· tı durdurmaları hakkındaki emrı ım. oldufu anlaşılıyor Libya cephesi· Beyoğlur.d-a bazı pansiyonlarda mıttır. 
~~•Bı muhtemeldir. Fakat bunu f!I ınekte Bayan İnönü ve Bayan 8 inc i ordu za etmi~ \•e !!'Öndermıııtır I nln desteklenme ışının ikincı plana oturan bekarlar son zamanlarda 
t ' evveı yapabıl&eydl, ilerisi için Mcnteş de hazır bulunmuşlar ve 1 en..,. ı Mır~te) 1 Tunu<ı'da tedbirler atılmış olması bunu belirten haklı çok gRrıp b•r ,ıısulle eski fiyatla o. ADYQNUZU 
la~ııçı~rı daha. bUyUk olurdu. Şımdl I bu münasebetle elçimiz ve rdikıı. mışlardır. MUttaddlt taarruz! keşif Tunus, 12 r A.A. l - Nc,redllen bır işarettır 1 turdukları odalardan çıkarılmak- R 
t ıc~p ve rıcat hareketleri blrblrf ge· ları Relsicümhurumuzun yüksek uçusıarından ııonra motör!U ta,ıtıar emirlere gore. Uç k~lden !azla klm-1 Bızct- Amerikan çıkarması ile tadırlar 

"11 t · 1 Satmak isterseniz Ist. 369 No. lu ,, t ve aynı yol Uzerlnde tıerllycn iltifat arına mazhar olmuşlardır arasında yangınlar çıkarılmı~ ve 3 ı;ıonın bir araya toplanmnsı ve her Llb.va hareketı blrblrır:e bajt!ı tek su··yu"" k Ba,_·ram sokag·ında 15 nu 
.... t PMta kutW!una mUracaat edini&. • ırtılın yUrUyUş tıa.reketme ben· Ba,nklllınlr. So\·yet eltisini Stuka d1lşUrlllmU,tUr. nertdt- olursa ol~un :iurması yasak· bir harekettir. Demokratlar Libya- t maralı evde Madam Fifinın daire. 
:~lttcdır. Btr tırtıl baş tarafını kabul ett1 Londra. 12 (A. .A.) - Or~arktan tır Bizerte. Lagoulette. Tunus, Suş. da Rommeı•ı yıkacak kuvvet ve ıı.inde oturan Orhan, adlıyeye mü· 
'1)!~ııca öbUr tırtıl ard tarafını çe- AnlCira. ı:ı 0\..A:.) - Baf{'c:- . ini sabah alrna a~.rde bU~k il~ Sfa'lt:!' V(l Gabes :Şehlrlertndc akşam vasıtalar'. tı'tt-llttlğ'ırf4° ~n Olar'ak 1 raca&t ederek iOYle bir vaka kar. j LA S 

1 tt · Yanf b!zım görUşUmUze ı;örc. ŞUkrü Saracoğlu. bugUrı öğleden çUde yapılan bir ha\"a sava.şında 11 saat 22,den ~abah saat 4 e kadar so· harekete gtçmlştır Libya harbi şısında kaldığını ıddia etmektedir: 
ı~ıt/.tı ordusunun • başladığı muvaf· ı evvel mezunen bulunduğu memle· Mihver tayyareaı dU~UrUlmUştU!". kaklarda gezme yasa~ konulmuştur. başlarken Amerikan ~ularında da 

1 
_ Oturduğum evin kirasını her 

Fatih Askerlik subesinden: 

lctı tanı bir ımha muharebesı· ketınden dönmüş olar Sovyct Rus- Bunlardan sekızini pike tayyarelerı Gece sınt-ma . tiyatro, konser \"t' salrtı 
1 

bUyUk kafile:ıın yllklemt işlerine 
1 

a.y btraz daha fazlalaştırmak iste· 
ht~C\"trnıek ıçın . bır çevırrne \·.c kU· yanın Ankara büvük elçisi M V!. 'ı te.,kıl etmektedır Bunlar şarklı dolt· gibi etlenceler ''e toplantı lor mene· gırişılmış olduğuna ınanmak ıc1.p. diler. Ben de btr kaç defa kira (lc. 
lp~a ta.ırruzu \'eya onleyıcı bır ta· noı;radofu kabul ·etmı,tır ru uçarlarken Bardia yolu Uzerınde dllmı~tır içki s-atan dUkkAnınr da 

1 
ed"'r Telıraflarır. bu kuvvet hak· retlnl fazlalaştırdığım halde sorı 

!\. arekett yapması !Azım dU!lürU!mUşlerdır. akşam l!aat 17 den sabah ~aat ~ ~ 
1 

kında verdiği malumata inanılırsıı.. zamanlarda yine ücreti arttırmak 

Milli Müdafaa Vekiletıne me). 
tupla mUre.caat eden Fatih Beyccjlz 
cadde!ı 16 numaralı hanede mer· 
hum mütekait Ustteğmen Hasan Nı· 

yazı kızı Ahyenln vasi ve vekili u· 
muru Ha~neyi eösterdiii adreste 
bulamadık . Mlllt Müdafaa Vektlll. 
~inin cevabını almak üzere ~ele 
şubeye gelmesi. 

1~ ll'l~rlkan ve mUtttftk ordusu. ar· Af •k b k ' kadar kapalı kalacaktır. Lokantalar bu kadar büyük bır ordunun bUtUn ı.stedller. Kabul etmeyince bana 
rt lı'lYtlk kı.~mıyle Tunus araztslnde rı a as 1n1 M "l re şal Sm uts' un ~aat 21 e kadar açık kalacaktır. Po· . lhtlyaçlarıle yüklem.eye hazırlama· ı şöyle söylediler: Atina.dan akra· 
tc •lııuııg11rb'd" yUrllyf'bllecektır. Zı· 1 (Batıı 1 lnı-lde) •n• • 1 iıE ,.e 'andarmanın tatbikine nezAret l nın kolay olmadığr dı dUşilnWUl'l!e balıırımtz gelecek. bu odaları ()D. 

ıı~ -'tnirııı Darlan Fransız ı.:uvvetlc· mantarından bırıne. ulaşmaları emri· 
1 Ye Il ~ dem eCI 1 cdeetğf bu emirler. hemen derhal , Amerikan kumandanlıfının tkl h•· ı lara vereceğiz. siz başınızın çare· 

bıı e atf!ş ke!!meleri !çın emir vermı.,: nl vermlştır CB&fı 1 lndde) <+> · yUrUrlllı!e sokulmuştur. ı rt'ketl dt bırb:rine bağ'layan tek ~ine bakın .. 
~~~~~t·rıetıceeı mUttefiklertc Frenı_ız • C"ebelllttarık'da faaliyet ay evvel Rom mel kuvvetlerine kar· I Kon!ltantin .ehrinde 1 meeeıe şt-klindt> yürilttUğilne şUpht- Bu ve buna benzeyen hllek'rle derece sıkı bir tahkıkc t~bi tuta· 

rak vicdansız ev sahiplerine }lyık 
oldukları cezanın verilmesine ehem 
mlyet ~östermektedir. 

\hah ·crı arasındaki mücadele dUn Londra. 12 (A .\ 1 - Vıı-hy rıd· şı zorlukla müdafaada bulunan Se· I Constantırıe. 12 IA A.) - DUn bU· ttmenıek doğ"nı olur Bakalım Al· kıracılara görUlmedlk zorluklar çı. 
llJrı eı!na ermlftlr. yosunun Lıı Llnea'dan aldrğ'I habere kizınc? ordu bu sef~r şayanı dllç. 

1 
tUr. gece Costııntıne'de tam b!: .sU· man askeı1 kumandanlığı bu dar· karılmakt•dır. Milli korun ma m&h 

llıUtt ua aruısı. Mih\"er taraf ile 1 göre. daha ışlmalden blnltrce lngllız kat bır harekette bulunmuş ve mıh 

1 

kOn h!iktim ,,urmUştUr. Yalnız ~1111· 1 b<!Ye na.sıl mukabele edecektir kemesi bu cibl müracaatları son 
~tf htftkter ,arasında mühim bir ~e· Kanadıı ı ve Amerikalı askerler ~- ver kuvvetleri hemen hemen yok yeti meı:hul bir kaç UQAk peyda ol· Burada deniz hflkimiyettnln U· 

c, et ~inde duruyor Hangı taraf ö:· belUttarık'da butunmaktndır. Çar· edılmtşttr MUtteflkler ~t? nehrin· muı; ve ı:thrl~ Uzerlnde uçtuktan SOf!· I fer Uzerindt-ki tesirını btr defa da· M. M. V. İst. 2 No. lı Sabnalma 
"·ıı td tarsa strateJlk bır kazanç t • şamba sabahı erkenden 2 kruvuör. , den Atlant!ğe kadar ş:mal Afrlka-ı ra dotu istikametinde geri dönmüş- ha görmUş oluyoruz. l3unu takip 
~ltı1 ~tktlr. Faka.t ı;eıen haberlere 4 torplto muhribi ve b~r bUyilk taşıt sına hakim olmakla şayanı hayret tur Phlllppevllle Ve Rone'de de hiç edecek d!ğer hareketlen de bekle· Komisyon undan : 
t~ öıtaa, Amerikan :>rduııunun bu gemisi Cebe:Uttarık limanına girmiş- 1 taha.,vüll"r ve c;a•.·ısız veni lnki. b!r ka~·da de"".,er hll.dıı;e olmamı!'ltır. k için 

0
··numu-.. • 

6 
d t k tr ı 11 

'le d 1 Me • " - • - J ., mek ve görme =" 1 _Tahmin edilen bedeli <e750) lıra olan a e mı na "arr: 
afe b e anandığı anıaşı ıyor · tir Bır zırhlı, 5 

uçak gt-mlsi, 
4 

kru· ı .:;;aflar mcyd!na gelecektir. Dakar ne \aZil·t-tte• 1 bıraz dah:\ zaman vardır. cihazı tmalıne &Jt narlık 16.11.942 paıartesi euni.ı saat 15 de 1\1 l'lnbı a1<ımından Bıngaı;i'den zıyade \'BZör. 11 trp!to rnuhrıbl ve 15 ta.r:ıt ·
1 

Bu ana kadar dfüımanı yalnız kıy Londra 12 (AA.) - Lo~dradakl nu·· ........ ettin ULS•L l kt 
Usg b' hl'k d Jd ğU mu· dUn • · · _... &:< M. v. lst 2 No. ı 1 .satınalma komisyonunda yapı aca · ır. llltıcak ar ın tc ı e e o u . genılsı limanda demırlemış bu· ı metli üslerinder. mahrum etmek~e 1 mUttefik umumi karargA!1ının söz· 2 - Kati teminatı (1012,50) lıra olup şartnamesi her eün iş se 

Ş1 -11 · d ıunuyordu Bundan başka CcbetUtta· kaldık fakat bu noktalar taarruza cu~u umum! he .... etl itibariyle simall ·1· 
ı. ' aıı Af lk d F "da -ııvıı e d F' ~ · ~ • V } k V • • att dahirl": .. e mezkur komisyonda görülcbı ır. "trıarı,. r 

8 
a, ranı;ıı nğ ·1 llŞ 1 rık koyun a ransız Caudebcs yolcu o"eçftceıtımtz ...,nrler olmalıdır.,. Afrlkada vaziyetin memnuniyete cıa· ar l ergısı ''"' l '-' llkt 

~a ı ı b k ra l 1 36 1 ~ o J" y 3 _ lst<klılerin 2490 sayılı kanunun isledi~! vesikalara .,.r · • ·r. l• \'c ta ya as ına u • gemisi ı e t caret ı;emtsı de Cebe· Alman denizaltı faallyct!~ dcr. yan oldu"'"unu soy:emı~ ve bilha.ı;sa ' l 322) 
•1•1 d ş d kala Fr.ansız top· ' k k yu da d ı ı ı ı d b 1 (Ba.• ! ncılde) -+- belli "Ün ve aatte Komisyona müracaat arı ( 1 

• • 
1 ın a n Al l !Uttarı 0 

n em r cm ~er lr. bah,;eden ).fareşal Smuts bunların Kazablanka'da mtitteflklerin vazıye· r • --------------

., ltı.ıy "' ,." Kor~lka .adası~ın d m~: 1 İsJ;.enderiyedekl Fransız gemlleri ~lddetlendiğlnl. fakat bunun dil~- te ıylct- ha.kim olduklarını ııtve et- J luyla vergiyi kıracı vatandaşla. M. M. V. :ı stanbul 2 No. lı Satın Alma 
an kuvvetıerı tara ın an .,· Ncvyork. 12 (A.A.> - lskende· :Oanır. en son kuvveti olduğunu mıştır ra devre<kmiyeceklerdir. Yük· 

l''c ~ " taarruz harekAtma yarı· ı k k - sek kazanç sahlplerınden alına· K • d • ... 'it ıtrat•jlk tedblr!•r odd-.. lleme.z. ri"•ede eskı 4 Fransız zırhlısı ile 4 söylemi~ ~ bu işlere ba ma uze• SozcU. Dakar'da cereyan eden hl\· l o ·.,..._. tSyOftUQ an : 
·ı,, • " ''"' " · k k bl k cak vercının ae fiyatların yükse -cak A k ı kruvazör ve Dakarda lngiliz taar. re salahlyetlı hususi ylı !'öe r ur :liseler hakkında bır haber alamadı· ı k I' 

• ı. lnıanyanın hUkUmran a · I 1 tllmesı suretile !nfkAsının ôr.üne Ke.,lf bedeli 1658 lir• olan bir deniz motörünQn tekne ısını .c •-ı.." ıst""f"'"lnl A\'TUpa kalesini deniz ruzu ile harcketsız katan Rlchlleu ma)·ın kurulmasını !ıst.emlşt r ğını fakat bu mllstemlekede Fran· ld .,, 
1 

11,• kk 
1 

t 
123 11 45 

k • 
..,•ııı ~ ... "' ı · 1 bl · · ti neçmek ıçır. fiyat kontrolüne $ • makine kı!lmı tamir ettlrllecekt r . • ıuva at tem na ı ra. u· ler· f ~ırhlısı ıle ilç kruvazör, Uç rnuhrip Mareşal söztinil ~oy e tırmış r· sızların Um!tslz bir \·azıyette bulun- e. -~ı. inde mUdataa etmek ıçın •Y· .. h det ve dikkatle devam etmek la· 1 k tf artları hergün öğleden sonra komlsyonumuzdn ' Olab ı f ı t ve 15 denızalts takriben daha kü· ı ııAlman denıze.ltı tezgAhlarını tı. duklarına şUphe olmadığını söyle· ruş o up eş ve ~ ·~ b. • lr . Fakat Mihver tara ç n k zımdır. "Örülebilır. 1 <:,,, UYllk zorluklar çıkaracağını ya- çük 25 gemi bulundu~u hatırlatıl· rip edecek vüksek tayyare nvve· miştır. • t . U ü t 

10 ,.."a gl:lrcce&<z maktadır. ı tine ve fenni cihazlara sahtbiz.a Dakar. 12 (A.A.l - Şımaıı Atrl· v enı vergınin iyı bir şekilde İsteklilerin 16.11.942 pazar esı 1 n saa da komisyona mü· 

"' ı. 
0

' 'k k ı racaatları ( 1320) ıı it cı , tler Franıuının işgalinde şu Uç ka'ya yapılan Amen an as er çıkart· tarh. tabakl<uku bu ~için 
.,sa111 görUyor· 1. masrnın UçUncU giinU sonunda batı '[ kurulaca.k komisyonların vaılfele· 

t'• ~ntt•fıkl•rı.n bir ihraç hareke· iF Fransız Afıikasınctll sUktınet hUkUm 
1 , ~ .. R K' Bu ak~am 1 rLnJ doğru ve sürıılle başarma a-~. llUskllrtmek, ş A da Y' &ilrmekte ve halk Dakar radyosu ile v b ... 

'• rına ba~hdır. azıı kanun u 11.0· ~,. l'"rnnsanın menfe.atlerınt koru· Tam 9 da vt-.rllen devamlı malflmatıa durma-, !Ahi 
"it, dan haberdar edilmektedir. Her tıı.- misyonlara geniş sa yet ver. 

mıştır. Bu salahıyetin tam bır vu· tt~
1 

Avrupa mtmleketlerinl müdafaa raftan, umumi valilik emrl altında 
••el( A~k... Namus... Ahlll<... Seciye ... Vicdan ... Mücadelelerin muhte.,em tam bir btrllkle hareket eden halkın 

1 

kuCla kullanılm&ı;ı ve adalet pren 
li bir tablat dekoru içinde canla.ndıran slplnden hıç bir suretle ayrılın-·~ llklkatte Almanya ve Italya, aUkOn ve ttlmadına ait haberler gel· 

~ llditerı ı d dl A UPA 5SANT, · ı . mektedlr Umum! valilik Dakar.dan maması bel bağladığımız yeni ver 
~'rnuş!e~dl~u!~~: ~~.~e:rso:~ G UY de Al ın o mez eserı b~allılan ve Kıizabtanka'de. bulunan gintn muvaffııkıyeli için bırıncl 
., ~anaa:ıın bllrUneceğl manzuayı KATHE DORSCH'ın en soa ı·bdaı ailelenn akıbeti ile fe.aııyetle meşgul pr~~;lık vergisi tedavuı hacmt· I lıeı. 'rbtn alacağı ıslikanıeu kestir· omlaktadır. Pazar akşammdanberl 

" ~u ı tırllmc ve emni,·et nln azaltılması yoluyla fiyatlara j ~tıtı:ı .. Ç değıldlr :\IUttefıklcr şimdi 1 1 ou atle!erln yer eş ~ • 
'1ı~lı<ıııı donanma.sının ve tıcaret filo- F A H s E N N ıtri bakımından her tllr!U tedb•rler 1 doğrudan do~ruya tesır ederken 

" rı ' idi ·ı ı tı ou neşredilen 1 ba~ka yollardan da bu tesiri kuv-t11..,_ lllUttefıklere ıltlhakını bekli· alındı~ı bi rı m Ş r. n 
"<oıtr 'd k ı aile reı:s \"etlcndirccektır. MeselA emlAk ''l.r.r · Onee harbı gtntşleten Mihver bır tebliğ. Dakar a a an • 

q ki n Fas fiyatlarının · emlak "ellrı veret 'l\ııı llttık onun gcnlştemesıne ml\nı ıerine cşlet1nin ve çocu arı ın • • 

~tadır. l K 
1 
z 

1 
(YVETTE) 

1 

~:~:rıe:a~~~ı;~~~ır~ıt tatmın edici ~~~:~ıar1;:~~:~~~~ ıçın v~r;~1:a:. 
''le 'd" d d •• ek Pran~'da neler oluyor'! denmesi lçir. açık \'C gizli stokla. 

' IV8 n en UŞ 0 r Vıchy, 12 (A.A.) - Laval dün ııa· rın satışa sevki - dilsmestr.e ,a· ı 
Y ~ la ndı :fah re!akatınde Alman ya bUyUk el· hıt c;lmamız pek muhtemeldir. 

tıu : r çlsı Otto Abetz olduğu halde MU· Varlık vergisini kısaca tahlıl ~~tcı~.e .\nadoluhlsa.rında bir çocuk Aşk ve sefahat lltmlnin b~ d!SnddUrücU şehvet ve ihtira.sla.riyle ııukut n!ch"ten ayrılmış ve saat 14.SO de. ettik. Vergi, :çinde bulunduau-
•1% nden dl~crek ağır surette ya- ederek gayri meşru bir izdivaçtan doğan kızının l:ıtlkballnt temin içın vıchy'de yert- inmiştir. Lavoı avde· muz: şartlor ıçinde tak ip cdltmesı ltrı. tıııştır. Bahçe soka.s.ında oturan y \ 1 rı~ "'n 
~j· "' .,_ k (YVETTE) ın tını mülelklp derhal Mareşali zlya-

1 
en dogru yo o an. en asyonu o · •ı-dA ·nırı 15 '"R•ındakl kızı !\:aclyc FAHIŞELlGl kendisine meslek edinen bir ana ı-.: ızı t leme sı'y""'"'tlnln bir ba"ıangıcıdır. ~ rn " Y ıet etmiş. şeyyahatı hakkında izaha ...,"" ~ ~~. Crdivenlerı temtzlerkc.., bır· ib · ı h t ro-•"l&n ıı f ı ı l al h ı ·•ııır ret vene aya .. _.. vermiş ve kendısiyle uzun sU..n bir Mükc e o a ım o mıy ım ep • 

'i'tt 
1 

dU~mUt ve feci bir surette görilşme yapmıştrr. Bundan sonra miz verginin muvaffakıyet! için 
~!!tı l'uvarıarunıştrr. Zavallı kız vU- L•uaTFE N o·ı KKAT ·. Pek az: kalan yerlerinizi al · Ottc Abetz devlet şefini zıyaret et· hüki'ımete tam mAn•sile yardımı 
l. •llra~n muhtelif yerlerinden yara· dırmız. Tel: 40380 mıvtır. en büyük vazife bilmellyiz. 
'l\,dır linydaı-pıı..ııa ha.st.ııhaneaine La\·aı nazırlar meclısı toplantısın- Prot. Dr. Relil Şükrü SIH'bl u~~tır. ,.'9.llllllllllll .. ll .... ll .... C::: .. 1111 .. 111111111111111111~ 

M. M. V. lst. 4 N.o. lu Sa. Al. Ko. nund&n: 
Kal av ve hu rda matbu hurufatı verilerek muhtelif puntodtı 

1000 Kg matbaa hurufatı döktü · rillecektır. Pazarlığı 18.11.942 car 
şamba cUnü saat IS de Fındıklı da Sa.. Al. Ko. blna~ında yapıl1ıt:ak · 
tır. Kati teminat 300 liradır, İza hat almak iıstlycnlcrln herıun. uı. 

Kplerın belli ı;aatte gelmeleri, 13:56 

M. M. V. lst. 4 No. lu Sa. Al. Ko. n und3n 
Ordu lhtiyacı içın 255 kalem ı!Aç p:ıuırlıkla toptan ve parça par· 

ça satın alınacaktır. İhalesi 19 ıı. 94:l perşembe günü saat 1 ~ de Fı.,· 
dıklıda komisyon blnasında yapılacaktır. Taliplerin belli gUo ve sa· 
atte komisyona gelmelerı ve vak tinden evvel mUracaatla verecek 

ıerı ilaçların temin.atlar; hakkında bllcl edinmeleri. 0 357) 

M. M. V. lst. 4 No. lu Satın Alma Ko. dan : 
Ordu için 20.000 adet fanlll iğ nesi pazarlıkla satın alınacaktır. 

Kati teminat 555 liradır. pazarlı lı 17.11.942 salı günü 14.30 da 
Fındıklıda 4 No ıı Sa. Al. Ko. nu n da yapılacaktır. Nümunelerl ıor · 
mck ve izahat aİmak isteyenler ta t il hariç her gün ve taJ!pler tayi r 
edilen e~nünde komisyona ielme l.erl. (1358) 

M. M. V. ist. 4 No. lu Sa. Al. Ko. nu r. dan · 
12,000 adet kaput ve 11,400 adet ceket dilğmesl satm alınacak· 

tır. Pazarlıla 17. 11.942 salı eün ü saat 14 de Fındıklıda 4 No. lı sa. 
Al. Ko. da yapılacaktır. Kaput iç in katı temlnat 329 lira ve ceket 
için 248 liradır. Nümunelerı tatll hariç her eiln 4 No. u Ko. da &örü· 

lebUir. T aliplerin belli ıUode ıelmelerl. (1359) 
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BASAN Vitamin Kremleri 
Vücut i~ln vitamln~n ne kadar lAzım olduğunu ~rkes b!J.!r. c.ild için de .,ıtamln aynl hayattır. So~ zamanlarda Avrupa ve Amerlkarun ıtriyat ve ~-Qı:en~ eıutftülerl vltamtnl1 kremi tsttmal e_tmel~ başlamı:ılar 'Y~. güzel. neticeler elde:. 
mlşlerdır. Ciltıerinı beslemek v<: gayritabllllklerinl ve e .. fcksıyonlar•nı gidermek yolur.dakl gayelerının tahakkuku üzerine bilha.ıısa. kadınlar arasır:ds. muthlş bır heyecan tevlit eden bu kremler bütün mwtahzaratı Alemşumul bır mahiyet ~ ...... 
zacı HASAN'ın enerjik mcsaislle istihzar edilebilmiş ve H A S A N V i TA M t N it R E M L E R l namile piyasaya çıkarılmıştır. Yü2dekl sivilcelerle erıenllkler ve bururultlukla.rı izale eden lhtlyarlıırı ıençleştiren, gençleri s~ 

tiren bu kremleri derhal ve bllA t< reddüt istimal ediniz. HASAN DEPOSU ve ŞUBELERİNDE kücük tüp Z!5, büyük 40, küçük vazo 80. büyük 1!50 kuruştur. 

Radyo 1 1 
SABAH 1 

7.30 Program ve saat ayarı, 

7.32 Vücudumuzu çalıştıralıfn, 

7.40 Ajans haberlcrl, i .55 Senfo
nik parçalar (Pi.) 

ÖCLE 
12.30 Program ve saat ayarı, 

12.33 Karışık program (Pi.) 12.45 
Ajans haberleri, 13.00 Saz eser· 
lerl ve şarkılar. 

AKŞAM 

18.00 Program ve saat ayarı, 
18.03 Fasıl heyeti, 18.40 Dans 
mUziği (Pi.) 19.00 Konuşma, 

19.15 Saz eserleri, 19.30 Saat aya
rı ve ajans haberleri, 19.45 Hal
kevlerl Folkor saaU. Manisa Hal
kevl, 20.15 Radyo Gazetesi, 20.45 
MUzlk, 21.00 Konuşma. 21.15 Tem
sıl 22.00 Radyo salon orkestrası, 
22 30 Saat ayarı, ajarus haberleri 
ve borsalar, 22.45 Yannkl prog
ram ve kapanış 

Profe~ör Dr. KAzım 
lsmail Gür:<amn 

konferansı 
Pror. Operatör KAzım Isman GUr

kan tarafından Eminönü Halkevlnde 
(lllm tarihinin lUzum ve ehemmiyeti) 
mevzulu bir konferans verilmiştir. 

Hatip konferansına llmln bir te

Belstll, bir devam olduğunu ileri sü

rerek başlamış, her yeni buluş ve bil
ginin bir ve bir çok eski bilgilerin 
devamı olduğunu göstererek radyom, 
telsiz telefon, ve daha bir çok mUhim 
k~l!lerln tarihini anlatmıştır. 

ilmin llerilemesinde ve yen\ k~lf

lerin yapılmasında (tesadUf ve şans) 

~bl ı\mlllere atfednen fazla kıymetin 

naklkattekl derecesini lnceliyen Prof .. 

bu gibi tesadU!Jerln, hazırlanmış va

ziyetlerde ancak başgösterebileceğini 
belirten (met od) üzerine gelmiş ve 
metodla çalışmanın mUhlm mahsuller 
vereceğini llimde, ilim yapma.da tesa
dfi! ve şans gibi lAuball Amilleri he· 
saba katmamak lcap edeceğini izah 
etmiştir. 

Konferansında bu metodları iyice 
bilmenin, yanlış ihtimallerini bertaraf 
etmenin lllm tarihinden öğrenilece

ğini de zikreden ProfesBr K!zım Is
mall, ilim tarlhlQin bilhassa milli var
lığı tanıma ve tanıtma sahasındaki 
kıymeti Uzerlnde ısrarla durmuş ve 
demiştir ki: «Her şeye, her doktrine 
rağmen cihan, milliyet fikrinin etra
fında dönecektir, millyet bağı insan 
kitlelerini en sağlam unsur olarak 
birbirine bağlıyacaktır.> 

lstanbul Belediyesi 
Ş EH t R 

Tll'..ATROLABl 
BU AKŞAM 

Saat 20.30 da 
DRAM KIS~l 
NUH 

Yazan: Andre Obey 
'l'ürkçesl: Mübeccel Yarar 

Her perşembe saat 16,30 dı 
tarihi matine 

KOMEDI KISMI 
ASRD.EŞES BABA 
Yazan: Splro Meles 

Türkçesi: A. Hacopuloa 
Cumartesi ve pazar gUnlerl 

l:i.30 da matine 

EyUp sulh hukuk Mkimllğinden: 

942/ 756 A. Ş. 

Eyfiptc GUmo,suyunda Tdris k6ş
künde \'e sokağında 5 No. lu evde 
Jturan HUseyln Sayalı tarafından Ib
rahim kızı 13/ 2/ 1926 doğumlu, Habl
be'den doğma Emlne'ye vasi tayini 
stenmesl llzcrlne yapılan tahkikat ve 
:turuşma ncttccsınde müstedi vasiliğe 
ehli olduğu zabıtadan gelen cevabi 
yazı mUnderecatmdan ve kUçUkğt\n 
nU!usdan verilen Ce\"Bbi tezkere mea
linden anlaşıldığından kendisine da
yısı HUseyin'ln vasi tayinine ve usu
len llAnat icrasına kabill itiraz ve ltl
ur olmak Uzerc 4/ 11/ 942 tarihinde 
karar verılmiş olmakla keyfiyet on 
gün mUddetıe ilAn olunur. 

(912/756 A. Ş. 

LMAN TEKN\GİN\N YAR~lllGl BİR HARİ\\ı 

TEKADE Radyosu 
Uzun \ 'C del·amlı tetkik ve tecrtibeler mahııullldllr. 

Osman Şakar Umumi mUsessili 

veS~. A.~MENGER 
Bankalar Caddesi No. 59 

TAKSiTLE 1 
SATIŞ .__ 

1 - Tam «SUperheterodync> alıcı 
2 - DevA.sa kudretli bir makine 
3 - Seste sadakat ve kudreti 

yUkseltllmlş son sistem lam
balar. 

4 - Ses ve ton ayarı ve parazit 
kesme tertibatı, 

5 - Sarfiyatla tasarruf. 

Asslcurazzlonl Generali Han No. Sl 

TE KA DE 
Radyodan anlıyanın makine!!! 

6 - Munzam oparlör ve gramo
fon tertibatı, 

7 - Yeni sistem termik sigorta, 
8 - 13 metreden itibaren kısa 

dalga, 
9 - Yüksek randımanlı anti!e

ding tertibatr, 
10 - PUrUz!Uz musiki. 

M. M. V. lstanbul 2. N ~ . lu Satın alma .. 
Komisyonundan : 

28 beygirlik ve 22.5 K . V. A. Iik takatta bir elektrojen gurubu aatın 
alı nacaktır. 

Tahmin bedeli 7900 lira olup kat'I teminat 1185 liradır. 
Şartname \'e evsafı komisyonda görülebilir. 
Isteklilerln 16/ 2. t~./9:l2 pazartesi gUnU saat H.30 da komisyona 

müracaatları. (1306) 

inhisarlar U. Müdürlüğü ilanları 
NUmune ve şartnamesi mucibince 10.000 adet bira sandığı mUteah

hlt nam ve hesabına paza.rhkla mübayaa edilecektir. 
Pazarlık 17/ 11/ 942 salı günü saat 10.30 da inhisarlar Kabataş mer

kez satın alma komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin aynı gUn ve sa
atte merkez komisyonunda ha.zır bulunmalan lüzumu iJA.n olunur. 

(1291) 

M. M. V. Ist. 2 No. lu Satına!m:ı 
Komisyonundan : 

1 - Keşif' bedeli (3258.35) lira olan 23 numaralı gUmrUk thotörU
nUn makine tamiratına ait pazarlık 14/ 11/ 9·12 cumartesi gtinU &aat 11 
de M. M. V. Ist. 2 No. ıu satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Kat'ı teminatı (488.75) lira olup şartnamesı her gUn iş sa.ali 
dahilinde mezkQr komisyonda görillt>bilir. 

~ - Isteklllerin 2490 sayılı kanunun istediği veslkalarla birlikte bel 
li gün ve saatte komlsycna müracaatları. (1323) 

Üsı<üdar P s. Ş. Başkan·ı~ın :lan: 
Şubemiz yedek subay defterinde kayıtlı bulunan emekli ve yedek su

bayların ikişer kıta vesıka fotoğra!larının alınmasına ınzum görUlmUş 
olduğUndan şubemize mensup emekli ve yedek subayların ikişer kıta fo· 
loğra!larını bizzat veya bilvasıta tez elden şubeye getirmeleri \'e fotoğ
raflarının arkasına da kayıtlı bulunduğu defter sıra numarasile sınıfla
rını yazmaları IUzurnu ilAn olunur. (1637 - 1235) 

ÜSKÜDAR - KADIKÖY ve HAV ALiSi 
HALK TRAMVAYLARI 

T: A. Şi ·keti Tasfiye Men!urJf rın ·an : 
15.l 1.942 tarihinden itibaren tramvay araba seferlerinde yeni bazı 

tahdidat icrası zaruri görülmU.ştür. tşlctllebllecek araba adedıle Ka
dıköy ve Üsküdara gelen ve buralardan hareket eden vapurların hep 
sile tam tamamına irtibatı temin mümkün olamıyacağından sayın yol_ 
cuların plAntı;nluklara ve bekleme yerlerine asılan yeni tarifeyi l(ıtfen 
tetkik ederek mutad vapurlarına yetişebilecek seferlerle seyahat et
meleri llAn olunur. 

ile sab~h, öğle ve akşam 
Her yemekten sonra gUnde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalayınız 

. . . . , 

Komisyonundan : 
Mevcut numune.sine göre 90 çift müs~t ve menfi ışıldak karbonu 

atın alınacaktır. Isteklilerin H/11/942 cumartesi gününe kadar teklif"\ 
terini komisyo;ıa vermeleri. (1317) 

Devlet Denizyolları lş~e~me Un:um 
Müdürlüğünden : 

Idaremizden - tekaUt, dul ve yetim maaşı alıp da son defa ekmt'k kar
neleri verılen aile reislerinin ikişer kıt'a !otograflarlle vermiş oldukları 

beyannamelerde beslemeğe mecbur olarak gösterdikleri efradı ailesi nü-' 
fus hüviyet cilzdanlarile birlikte bir zarf içinde 13/ 11/ 942 aktamına 1 
kadar Zatlşleri mUdürltiğilne teslim etmeleri i!A.n olunur. \ 1376 l 

................................... ~ 
Türkiye Cümhurigeti 

.. 

Ziraat Bankası 
Kurul~ tarihi: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 TUrk lirası 

Şube ve ajans adedi: 265 
Zirai ve Ucarl her nevi banka muameleleri. 
Para biriktirenlere 28,000 lira ikramlye veriyor. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında 

en az 50 lirası bu:unanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile &f&#ı
daki p!A.na göre lkramıye dağıtılacaktır. 

4 adet 1,000 liralık 4,000 Ura 
' lt 500 lt 2,000 lt 

' lt '° lt 

260 lt 1,000 lt 

100 lt 4,000 lt 

100 adet 60 ll.ralık 5,000 Ura 

120 lt '° lt 4,800 lt 

160 > 20 lt S,200 lt 

DiKKAT: Hesaplarında!<! paralar bir sene içinde 50 liradan aşa

ğ"ı d~mlyen ere ikramiye çıktıft takdlrdcı o/o 20 fazlasile verilecektir. 
Kuralar 11t>.nede 4 defa, 11 mart, 11 haziran, 11 eylQl 

11 BlrinclkA.nunda çekilecektir. 

TOrkiye iş Banka 
KCçük Cari Hesaplar 

1943 ikramiye Planı 
Bqldeler t l•ltat, 3 MaJll, ı &....., ı a.nslf 

tıfl'ba tarllller la ile ıapdar. 

r-1943 iKRAMiYELERi 
1 ar'.et 1999 Lirahl< 
1 " 999 
1 " 888 
1 ,. 777 
1 " 666 
1 " 555 
1 ,, 444 
2 " 333 

1 o ,, 222 
30 
60 

250 
334 

,. 
" 
" ,, 

99 
44 
22 
1 1 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
'' 
" ,, 
" 

- 1999.-Ur 
999.- " 

= 888.- ,, 
- 777.- " 

666.- ,, 
- 555.- ,, 
- 444.- ,, 

666.- " 
- 2220.- " 
- 2970.- " 
- 2640.- " 
- 5500.- " 
- 3674.- " 

'TlrldJ• :, Ba•kuua• para ıatırmüJa·,.
para blrlktlrmlı •• lala almq ol•U. ar• ,.. 
•ada tallla ·si dı dıae•ll ol11naa. 

,:zii"" 

M. M. V. htanhul 2. No. ıu Satmalma 
Komisyonuadan: 

An karada M. M. Vekı\leti için 100 adet portatif ahfap ~· ~ 
tınlacaktır. MezkQr inşaata ait keşif ve plA.nlar komiayonumuzd~ıJef) 
le bilir. 

~~~~~~--~~~~~~~~------" 
M. M. V. 2. No. lu Sa. Al. Komisyonundan: 

" Tahmin bedeli 8863 lıra olan muhtelif elektrik malzemesi sabll 
nacaktır. JI' 

Kat'l teminatı 1329 lira 45 kuruş olup şartname ve eVllltıarl "*1 
misyonda öğleden sonra her zaman görUleblllr. isteklilerin ıeft. 
9!2 pa;;:artesi gUnü saat lERda komisyona müracaatları • 

• TDrkiye CDmhuriyet Merkez Bankası 
i iK/NC]TEŞR/N 

AK T 1 F 
llaaa: 

Altın: satı Kııoeram 

Banknot 
Ufaldık ----··--,--

DablldekJ Mababtrler: 

Türk Llraaı --·-·--
Uariçteki Malaablrler: 

Allın: Safi Kllograr.ı 
Altına ta.ııvUI kabil aerDiıe 

74, ... 16,476 

28,9H,450 
• ıl..ıv:.zl•r 

çiu Diter döv~er ve Bor 

bakıyelerı ······-·-----·-

kllri:., 

-·-
i:IWıle 'l'ab\illerl: 

iye k&rfllıfı oeruhte edi. evra.k: nakd 

Kar.unun f}-8 lneı madde 
k&n haz.ine t&r.ıfından v 

lertne ~Yfl· 
&ki t.diy.At 

...-,.& Clisdaaı: 

Tı.carl SeneUer ··············· 
: 

akı nakd1· 

lWıla&lll u TahvtlA& Ckdaıu 

(Deruhte edilen evr 

A - (yenin karfılıfr es ham Ye lAh· 

( vilAt (!Ub.irl kıym eUe) .... .. 
s _ Serbest ea1ıam ve t.r.bvıl.lt .•• 

•va.aal&r: 

an.a •..••.•.• Altııı ve döviZ ti.Zerine av 
'l'ahvlat tlaerine avaıı.a .•. 
Ha&ineye klM vadeli avana 

....... ········ 
········ .... 

anwıa Sor• ~ziııeye 3srıo No. lu K 
açılan altııı kar1ıııtı av ana ········· 

Lira Ura 

104 ,9.'l4 ,043.09 
9.705.438.50 

156.124.33 lH.815.605.92 

5.111.237.84 5.lll.237.84 

40,610.486,69 
.-. 

48. 784. i08.52 
89.455.195.21 

\ 

158. 748.563,-

/ 
I 

2.ı.so~.482,- ıu.us.ıeı.-

399.246.154.99 399 2t6.15t.99 

45.0i9.339.93 

10.608.US,24 55.585.i83.l 7 

1.127.95 
6.262.641.85 

-.-
260.000.000.-

256.263.769.80 

4,500,000,-
11.305.990.41 

Yuta 1.070. 726.838.34 

Sahibi \ "e !'W~rlyat Jlüdürü: Ahmet Emin YALMAN 
\·atan ~e1Jrl3 at Tllrk Ltd. Ştl. \'atan M•&baaıea 

VAZiYETi 1942 

PASI F 

~: -~~~~~~~·~~~~~--

Dıı~ı Aqıml: 

A.cll Ye feYk&l&de ····--·-··----
Husu.! ·-·······--·--··------

TMaYÜleld llaaJIMUar: 

Denohte edilen evrakı nakdiye •••••• 

Kanunun W inci maddelerine teYfl· 
kan huiııe taratmdan vW tedly&t 

Deruhte edilen evrakı nakdl;r. b&-

tamamen altııı olarU 
i!Aveteıı tedavtll• v~en ........ . 

a..kont mukabW 1.1.lveten teda?Gıe 

\"azedilen ·····-·-····--·---- _ 
Hu.tneye yapılan aıt.ııı karfllıtı • 
vaııs mullabUI 3902 No. lı kanun mıa
clbince 1.1.lveteıı t.davüle vazedilen 

llewdaa&: 

Tllrk LL"Uı 

Altm: San Kiıoeram 87i.422 

l8H Ne. b llaaaaa pre llaalHJ• 
a.calan ava.na mllllallül te•di .ı .... 
alkıal&r: 

sat.ı KJloerı.. . ~.541.930 

Dt9ta TaüiaMatıı 

Altına tahvili k&bll döYialer 
Diter döYi&ler ve alacakh ········• 
b&ldyelert ···--------

158.1'8.SU. 

1SU4U01 

288,500,000,-

108.57!5.095. 
UM.iM.ii 

-~ 
- ..... 

1 'l'eaam iNi taıtldadea .... ,.. 

IMeato laaddl " 6 Allla Duıtae Avu. ~ I 


