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llA r 1 rın her kellm•. 
sin Je11 5 1<u,.11ş alınır 

1crst pe..,.dir . 

~ Sayısı her yerde 3 kuruştur 

er sarsıntısı Erbaa kaza -
tında h ·· ··k · 
Hükumet uf U zararlar yaptı 

ve ızılay teş~ilah felaketzadelerin 
Erbaada bü "k~·aı ~dımına koşuyor 

yu o çude i k S kurtarma ~oll nsan aybı ve h.:isar var-Samsundan 
arsınhrun sıkl a~ı ve ıtfaiye t~şkilatı gönderildi 

sarda insan kaetbme, k~zi olan Erbaa ve Nik
Y 11 11n bıne yakin olmasından 

korkuluyor 
tarafında 
gönde .1 n zetz .. Je sahasına 

rı en hh~ 
heyetir . sı ı yaı dım 

~ e ılftve olarak 20) 
Ya,ctklık L" 
bane .. ır. se.yyHr hHstı.:

gonder ıldığı ·~ibi Sam 
sundan A o 
·ı· ' nıasyadun ve 

urhaldand b. 
imd 1 :.ı ırer sıhhi 

at ıryetı' .. d . 
t. go ı erdınış ır . 

Bundaıı b k .. k8 1:- aş a muna-
m· aı Vekaletide dPvlet de 

ııyolları A 
ne · nkara hastıı-

sınden b' 
beş d 1 oprat<He 
b' okıurdan rnurekkep 

ı h~yeli f J 
dak' e ak('t sahasın 1 Yard 
lanı ~lllak ~~ ışlerinde kul 
1. • . Uzer~ Tokııt va-ısının . 

emrıae verm Şlir. 
Ankara nürn" h 

lıanesind . une asta 
sıhhi b' e tcrtıp olunan 
h. ır he 7eltP Erbayaa 

Utf'ket t 
y. e raf>k üıeredir. 
ar&lıların f ı~k 

J . e <ı et sahasın 
an cıvur' h t 

nakf' . . us <ilı ınelere 
su 

1 ıç n Üldik ile Sam· 
n araHıııda işlem k .. "' re . "Z 
, yıne mili müd f 

kiiletince t • ti aa ve 
t •· . es s "dılen rro 

b~rıu \'asıtal trd ı•ı başka 
r 'iSke i ki' 

l . 111 ıye treııide 
ıu ışle t f . . • 

ıı. b avzı edılmış v~· 
nr a ıd .. ki ya d . 
d r ım ışlerın-

e h" "k uyu yaralıkları .... 
1~1 goru-
k• erıere ilav'=ten bir istih-

arn n1ufr .d 
•• 7, S I} fe)ı\kPt 

rnıntak.ısın :l 
t . gö ıderilmiş-ır. 

S ırnsuna naktedilecek 
Yaralılar .. 

ıçın tu vassut k . ..-
.. mer "Zı olmak uzere L "d· 
"' a ık Balkevind 
•tıUVakk l b' 
t . n ır h st ıha • 
esıs edilmiş ve ~amsmı 
memJ~ket hastuhoneiinde 
ayrılan y ı 
h lk er erden rnaad' 
b;r hf'Vindede 50 yataklık 

astabane kur"' tur. ....rnuş-

Vt: y~.r sarsmtısının Erhaa 
du koylerinC:e s hep ol-

j Saılu ~ angınların Tokat 
oıs1ı1n v 'I' h , 

deı·ilf! . e. ur aldan gön 
n ıtf aıye ekipl~ri ta-

rafından söndüı· üldiiğü bil 
diriliyor. 

Tokat Valisinden baş-

ka Samsun ve Amasy.ı 
Valilt>ride sı'l:hi yardım 

h~yetlerile birlıkte hadise 
mahallirıt> gi ~ mişlerdir. 

Fe a~etin akıbinde Kı 
zılay umumi merkezi elin 
deki bütün vasıtn ve im
kaıılardan istifade ederek 
yurtdaşlarm imdadına koş 

muş ve sıhhi yardımlar
dan b ışka 15 )0 çurJır, SOJ 
bat nya ve lüzumu kadar 
çamaşır, çay, şeker ve 
zuytin göndermiştir. 

Yine Kızılay tarafın Jan 
yardım masraflaı tna kar
şılık olarak Samsun Vali
sınin emrine· 10 biıı lira 
tahsis edilmiştir. Diğer ta
raftan Amasya muhubiri
miz len Jldığıınız bir telg
rafta; Amasyalıların fe 1A
ketza lelere ilk yardım ol
mak üzere 2 ..ıO fanile, 496 
çift çorap, 414 kilo ıln
vuı ma, 240 kilo hastırnıa 
187 kilo zeytin dane"si, 6f} 
kilo helva, 250 kilo pey
nir ve 1780 eKmek gön
derdi deri bild\riliyor 

Erbaadnki fırın! lrın 
yıktlruası yüzündE-n bu 
rnmtakanın ekmek ihtiya 
cı Samsun ve Tokat vilA 
yelleri tarafın !an t min 
edilecl'ktır. 

Arbaa ve iksardaki 
lflSdn v~ rnJI v-: bın l 
ıayıatı hakkında 

h •nüz kati m ılfimat alına 
rnamış olmakla beraber 
yeı sarsıntısının bu muı 

taktdaıda sebep olduğu 
vurtta'ş kaybının bine vıı 
kin olnıasm.tan korkuiu
~ Or. 

Elektirik abunalarına 
Belediye Elektirik ld ıresin
den: 

idaremiz eJektir k mon· 

\ 
törü asımın idarece ilişiği 
kesilmiş oldnğu iHln olunur. 

a i l'IQ geçen ••Yll•f' 
10 kuruftur p 

Milli Şef lnönü 
Fethi Okyan fstanbuldak; 
evinde ziyaret buyu:-dular 
Istaııbul 23 A.A.- Millt Şef Cümhurreisi Ismet 

Irıönii dün şehir dahilinde birçok yerleri gezmiş ve 
akşama dugru Nişau taşindaki 1kametgAbinda 
oturan Fethi Okyarı ziyaret ederek bir milıidet kal
dıktansonra DolmHbahçe sarayma avdet buyurmuş · 
lıırdir. 

• 1 ,_ 

Yeni dünyanın ku
ruluşunda 

• En büytjk mikyasta yardımı 
ne Türkiyeyapacakhr 

y:-

Sakin ve sava~a hazır bulunan Türkiye Şe 
fi İnönünün idaresinde kudretli ve metin 

adımlarla yürüyor 

NPvyork : 22 A A. - ! ile olan ittifakina ve birle 
Aso!;yete eksperesin merkez: şik devletlerle dosıluğuna 
Avrupa s~rvisleıini idare sadık kalmaktadır. 
e~~n. ş~mdide Ameri.~an s~r. ' Şefi He is lnöoünün ida 
vısısınm lstanbul mume-ssılı resimle yiirüyen kudrytli 
Hobert Par'.<er hale Ame- J -'J'ürkiyt4, milli ma ıfaatla
ri kada bulunuyor. Misler • rının çizdi'1i yolu metin 
Parker demiştirki: adımlarla takip eyJemt-k-

Hu gün Tilrki~ed~o tedir. 
umumi eforumu sıınkı bır . Muhakakki· Tilrkiye· 
tiyetroda ilk sıra koltuk- d - b h 

1 
' kt V · 

en a so unaca ır. e )arda oturuyormuşsunuz . ha•, '-k' • T" k' 
.h. t .. k l yıne mu .a~ ı; ur ıye 

gı ı anı ve mu emme . .. · 
· .. b'I' · · Yenı dunyao•~ kurulfUO& hır surette gore ı nsınız: - . rd 

b'· "k k ta ya ım Sakin sava~a hazır bu uyu ~1 yas 
lunan Türl<iye IngilteM edecektır 

Varllk vergisi mükelleflerir>İn 
nazarı dikkatine 

Hatay d ... fterdarliğıııdan : 
1 - Verği tarhına esas olan cedvellerin varidat da

İrı:.,iııin kapısına asıldıği 15-12-942 günündoo itibaren 
bu verv,inin on beş gün içinde yani 30-12-942 günü 
akşmıına kadar mal sandığına yatırılması kaounen 
mecbMidır. 

2 - Varlık vergisine ait 4305 sayılı kanunun ~1-
ind maddesinde, komisyon kararlarının nihai ve kati 
mahiyt>tte olup bunlaru karşı idari veyu udll kaza 
mf>rcilerinde dava açılarnayac11ğı fesrih edil~iş oldu , 
ğuıırlan her hangi bir surette yapılaı!ak müracaat ve 
itirazlar kabul edilm~yeceğinden beybud~ yt1re maka
mata :nüracaat uc.ilmiyerek verginin aynen müddeti 
içinde vezneye yatırılmak üzere Tahsilat Şefliiine 
müracat edilmesi 

3 - Verginiıı ödeme miltldatinin 
kısa bir zttnıan kalmış olduğundan 
olmiık iizere mükelleflerin şimdiden 
meleri hlzımdır. 

bitmesine 
iıdihama mani 
borçl:ınm öde-



(UL US)TAN 

GazetPCİ arkad"ş ırı 
mızdan bıızılnrı Alman~ a'yı 
dolaşıp geldilPr, bi:- kısn ı 

da lngiltere ve Am rika'ya 
s yahat elliler Hu ı:rka<.Jnş
ların yazılarını okuduğu

muz zaman belli bHşlı bir
kaç hükme varıyor uı. Bi
ri, her tarafta t er türlü 
milli faaliyetlerin, sadece 
harp nwnfaatleri hesabıııa 

kayıtı;;ız şartsız de ılel mü
dahalesi ve kontrölü ııltın
da bulunmasıdır. ikincisi, 
biltiln hıırp masraflarının 
en ağır fedııkarlıklar p~ha· 
sına da olsa, milletlere 
ödt>tilmekte olmasıdır. ü
çüncüsü, mali yükün, şah
si kazanç, g"'lir ve servet 
nisbetindA :ırtrmısıdır. Oör
düncüsü ve bizce en ehe 
mmiyetUsi, harbin zaruri 
olduğuna ve lm harpten 
yenilmeksizin çıkmak bir 
ö'ürn kalanı davası o'duğu· 
na inamın mılletlerin, bu 
tarihte misli görülmiyen 
fedıtkarJığa, istiyeı ek, se· 
vı:.ırek ve hiç bir kaçanrnk 
rtramaksızın kathınmasıdır. 
Ikinri dü

1
nya harbi cephe

de çok ileri bir teknik, ct.p
he geı isind çok ileri bir 
terbiye harbi olmuştur. 

Yılda beş bin Jira da, 
yiiz bin lira da, hir mil
yon lira da kazansanız ve 
ya geliriniz o1sa, ancak 
bir ıki b·n Jirahk OŞ'lğı, 
lıir iki lıin liralık yukarı 

btr geçim farkı içinle çel 
kanıyorsuoı:z Vaşington'da 
gazeteci arkadaşlur eski 
bir Hüyük Elçınin, ki ş·nı
Ji hariciyede müşavirdir, 
evine çıığı ılmışlar. 1\.üçil
cük b;r ev, aşağı katta 
lıir oda, bir mullmh, ye
mek odaları n.utbuhıu bir 
köşesinde~ i bu ret, üst kat
ta da bir iki ufak od ı:""
Bugünkü maaş ve geJiri
rnizle hu evden büyüğünü 
tu1abiliriz. F.ıku~ gittikçe 
ıırhm \'(•rgiJerin gelecek 
sene lıize nb bırukacağuıı 
bilmiyoruz. Oaun için son
radan nasıl olsa yapacağı· 
mızı şiıııdid!'n yaptık!•'ln· 

giltere\:le şato snhıbi balı· 
çe k ıpısıı.ı kendi açmıştır; 
arkadaşlara çayını evin 
hanımı dağılmıştır ve d~
miştirki; .. -Size çay verı::
e®"inıiz için, üç günlük 
şeker tayınımızı,biriktiıdik! 

Bu n isallar alahildiği
ne çoğaltılabilir. Almany ı 

if 
bi 

v rd r: nasıl ki hL·r mern-
1 kettt hırsızlık, )~rnkesi
cilik vnr dır. Kara bor a 

1ı veıişi, bu türlü ohlfik~ 
hır.ı mclt sustur. Ortrıç ğ

dan kalmn ~alosu ıçırdP 
yaşıyan lngiliz a~lesi, beş 
Türk gaze,Pcisiııe Vt rt cek 
şekeri karaborsa'dan ahı· 
bilirdi: fukat bir ahlak su
çu işlemiş olmaktan utan
mamak şartiyle! Bizim Tiir
kıye'miziıı ortn halli evle
rindeki bazı kolnyiıkları, 
harbeden merrı !ek('tlerdt" ki 
zenginleı artık öz iyemez 
olmuşlardır. 

mz· m lıugliı1 kü şartla 

rırnıı. elimı ki bı\tün ko 
laylıkhırı kmak, veya 
fedakflrlıg k, dar ileı i 
götiirmek .umunu hisse 
tirmekten ktır. Haı pt 
dE-ğiliz, Oyle bir harpte 

Orta Do da 
Rus ilerleyişi devam ediyor 

1 andı a 23 A. . - l\loskovadan Hı •ytP.r ajansına 

bildirildiğ ne göre. Ortadon çevresindeki Hus muvaf 
fakiyeti buradaki Alman ordularının mükadderahnı 

tayin etmiştir. 

Moskovı.ıdan verilen haberler, Hus kuvvf-!tlerinin 
Alman ordulerım batıya doğru şiddetle ve .ıras1z 

kuvaladıklnrını bıldırnıektedir. 
Uiger taraftan Voronej ve rostof ıfr•nir folu iiZ& -

rinde ıki istikumette l ileri bure~rnt dev·ım ediyor. 

Şam, Beyrut ve T rablus şehir 
len bombardıman edildi 

Homa 22 A. A. - Tunuslu bava ftıaliyeti artmış 

tır. 

Savaş VA bomba uçaklarımız Bon ve Fılpin limaıı 

laı ını bombalamış, dok ve depolara isabetler lrnyd 
edilmiştir. 

Suri}ede ~anı, Tarablus ve Berut şchırleri uzun 
mesafr.li uı;aklarımız tarafından bomuala11ınıştır. 

Turablus ve Berut Jimanlarmd ı yaıığı llar çıka
rılmış. Şam hava meydanı tahrip edilmiştir . 

Memur ekmek 
karnelel i 

Degiştirilerek yeni 
karneler verilecek 

\lemurlara verilmekte: 
olan ııcuz ekmek k.ırııele 
ri önümüzdeki nybaşındun 
it;bnrf>n değiştirilecektır. 

Bunun için iki aylık yeııi 

karneler Belediye tarafın

dnn hazıı'lanmaktadır. 
Yeni k rneler 1- 2- 3 4-

5. ve·6 ekmeklik muhtelif 
tiplerde hazırlanmıştır. 

Bunl.u ibtiyacıı gö•e ay
başınduıı önce memurlara 
dağıtılacaktır. 

Memurlara şeker 

veriliyor 

~lemurlara şeker d ğıtı· 

mı işi dünden Hihart> ı 

ba~hımıştır. 
üfıı:; haşıoa 500 gram 

Ş•~k r verilmektedir. Veri 
len bu mikdar bi:- a}lıktır 

.\eşriyat ~1üdiıni 
Selım <; leıık 

C.H.P. \lıtthaıtsı Anlı i(\ l 

Yazı makinesi ne 
ihtiyacı olan 

. l~?yyal markalı büyük 
tıp hır yJlzı makinesi sat
Jıktır. 

lhtiyac~ olanlar matbı.:
arnızu müracaat etmelidır 
lar. 

,Doktor 
Operatör 

Sedat f\rman 
Kurtuluş cadesi' 11eski 

Affan merkez karakolu 
binasında her O"Ün öo"ledent 1 ;o b 

sonra hsstalurını kabul 
eder. 

Çiçeğek 

' 

nınız 
' ı;eıı 

siııd n ibaret değil nııdir? 
Mtim~ ün olsu bir santim 
vergi vermeksizin, lıazneyi 
ve piytıstı yı soy ına k: ııası1 

ticaret sistf mi bu? Böy ie
leri ııi yalnız bu h ırp iç n
deki !Jıılıt müctafa. devri 
için gereken fedakarlığı 
ödemeğe alıştırmak değil, 
bundan ı:;onra du hiç bıd
ııin kesPsinde Devletin bir 
santim hukkını bırakma

mak için usullerimizi, mü
dıılıale ve kontrolterimizi 
elbette kuvvetlerıdireceğız. 
İş ahlakını, husu~i bir ııh-

tere 
Çiçek hns!nlığıııa karşı ilgililerce g aıl 

alınmıştır. k l'efl 

du :se bu Aruis ilerin taı ihi I 
bu harpten ç<ık öne ·sine 
götürülebilir. 

Anudolu halkı, aynı feda
karlık payıaı vermekten 
çPkinruemiştir, onu da bi
liyoruz. Fakat çok uğır 
milli ıniidafııa mcısraflan 

ile, Ç"'tiıı buhran ekonomi
si gerelderine kmşı, sırf 

harpt" olma'lrnk öırü ile, 
hdkıkatte ise hu ÖZ iİ SH· 

dec" kendilPri ·cıdeılerek, 
yan çizmekte hiruirlcri ile 
yarışanlar vardır. Vur~un

cul:ır, kazançlarım saklı
yaular, karııbors=>yı kuran
lar ve kull.munlar, vergi 
kaçıranlar, Hükumetin her 
kayıtlaınn tedbirıni hava
dan koklar koklamaz dük
kfinl.trı yağına edenler, hü · 
kumet rh~ tavsiye eılerse, 

bunun, aksini yapmak l·t;iıı 
bir h:.ıberverme gibi telakki 
edenler, bütim bun(, r, bir 
ahlak suçu yapmış oJduk
hırını b l · kabul ~tnıek 
fednkilrhğı da bulunmu
yorlar. Bu kimseln vic· 
dıııılarına değil, keselerıne 
dokunun ŞPye hukıyorlar. 

Geçenlerde mııtbaaınıza 

gelen bir köyhı," Huııa 
beş yüz lir.ı biçmişler, sa
km bundan şikfıyete gel 
dım sanma, Hükumet l:ızli 
zm gine \'er~i koyacak mı, 
vnu anlamcığa geldim!"di
yordu. Gızlı z ngiıı! Bunu 
bir köylüden duydum. Bu 
bir kaçakçı, vergi kaçu k1tı
sı, para k çakçısı, bu bir 
yabancı, dolandırıcı, bu 
ancak zuLitelik bir mahluk 
değilmidir'? lki defter, sah
te defter, ic;içe şirketier, 
birbıriı e düğümlü muvaza· 
alar, bütün buııl.ır, Devleti 
çalmak illedniıı, bazı mu· 
bitlerde~ı eski ve köklü 
gelern ğiu sürünüp gitme-

•lfik olmaktan çıkaracağız. 

Votandaşlaı ın bu tedbirlere uy artlı rıdır· 1ı 1 
çoc~klarını aşlatmalım kouııni !JorC ;.ı 5ıoııf'~ 

Sılıhat Müdürlüğünde Memleket h~, ı ·J-' 
diyede, lruhuın dispanserinde aşı yB 
çl•ğe karş: aşılanınız! Her tarafta karaborsa FALiH JUFKI ATAY 

onu. ~.l.JK UUIUDl Ui• 
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