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!'fl':_diye Jl!eclisinın dünkü Staı· 
D ~gan ustü toplantısında rat dü .. 

.. 

ene şellalelerinden Elektrik enerjisi istih-
sali işi kabul edndi ' 1 ~eı~d· 

. 'Ye R . 1 k ' eıs i m:\kamı b . . . 220 
~aPrna.. · u ış ıçın '"' bin liraya kader istıkraz "> ga ve taahhüd · .. . 

<..(\ h İ r e gır mege salahıyetdar olacaktır 

.~ satın almak üzere de 50 bin lirahk 
~''d'Ye ~~~ünçleme salahiy Ji verileli 

saat ~<'lıı,ı dün D 
U bir 9 da olao- re efne şelllilelerinden e tay Belediyelerine 150 
\ t r. toplantı yap;;;,n l~kt~ ik istihs ıli meselesi bin lira 1ıvans ~~a veı:e 

1af1ııd'· Alnıan . k ~ bılhussa İskeııderuadu bü- cek Vrl bu para ıçın faız 
an d şır eh yük b'r ]tık ·ı V ·1 k ko1 efne şellal 1 . 1 8 a n ı e karşılan :llrnıyaetıkhr. erı ece 

tn 1 ~"nk ısso k'I 
0 erı ~~ş ve bu şehirdeki iki 150 lıi11 liralık avans fab-

f t >ıtı 1 ı ovat buuük r . . 1 ıt""l lUkkınd· k' J ırrııa fııbrıkalarını rikalarına sarfedeceklerı e-
~ a ı tek elekt ·ki · ı ~a ıl eıtıiştir Bu h • r rı e ış etmeli ve bu lektrikle ödenecektir. 

ş .. ll ~ıı lekıirıer v u~u f ırsattan fuydalanmnk ii· Yapılan bu teklif , bi· 
1 ıec~_el"rind"n l et·h el Jzaerdt- tekyliflerde bulunmuş· 18.hare tlelediyelerce ince-

ı: 1 .... s ı sa r ır. apılan b t k1·r 
~ ~~ı e ektrik ı k l •• u e ı · lenecektir. 

·~ izuJı. t ıa. kı~- ıere gora bu iki firma Ha-
?.ahnttn a Verılmış =-~~~==-.=:~~;;~==~~~==~~ 

;~~~~.~:oün:.~ı m~~: v uraunculuk v~= 
lısta H' vararak 6 

·, 

1 

li;•l n~~··~taıa~~~~; .istif ç ili;; e kar ş l 
ar lı~&tı Ş d d 1 b 6 ıa v kararu O'.. 1 eti ted ider alınmak üzere ~ •ıı ekaletince t bor.f', 

1~11tııı~: A E G ş:::~~i Olağan üstü durumdan faydalanarak yersiz 
1 ·ı 11 

teklif d'l ve sebepsiz fiatları yükseltenler her tarafta q s1tı11 e ı en 
.. ukbini nak~lın :ıcaktır. nefretle karşılanıyor 
ı 0~rtıak et1lek, ye. Vek~1ıkara .: Ht!yeti le tereddüt edilmiyecektir. 
.'1 YdPrtıak ~erekli le- B 1 e .bugun saat 15 te Bazı kimselerin vaziyetten 
~ıı~·~·as t nıa:"re Bdl~ aşvekıl Şükrü Sar3coğlu istifade ederek yersiz ve 

~ancı r anıı Yerlı nuo başkanlığınd& toplan· sebepsiz aşıı·ı karlar peşin 
~-,.." akd· •rnıalarıa mt·· mı~ ve müzak 1 , 

Ilı k •ne Şam 20 d ere er ak· de koş~ası, bazı kimsele 
"r f-cı<.Jın t/n~z.undur. : eu sonrayu kn· . d . ·r .. k 1 j kcızı lllrıı için dar devaın <"tmiştir Bu rbın de ıdst ı ?' ı lı!opm.u f~rıl 
~C!l .til, ~b . nahiye be- toplantıd .. .. · ura a erın ır ın ı:ı 
ır e ışlıırlir.· a gıınun miihinı uyandır maktadır. 

şerse 

Durum Rusya 
için vahimleşir 
Rus m•Jkavemefi dur 

madan artıyor- Rus 

vat ar. per verlerinin 

vazifesi 
l\loskova 7 A. ı\. -

Amerikanın Moskova hi'
yük elçisi bu gun :-3talin· 
le görüşmüştür. Staliniıı 

son denıecindt'n sonra bu 
görüşme ilk siyasi hadise 
dir. Stn\inin bu beyanatı 
bir çok tefsirlere yol açın!~ 
bulunuyor. Stalirıgradın 

Rus mukavemetiııin şidde 
tine rağmen vehameti 
unutulmamalıdır. Alman
hır eğer Stalingradı ala
mazlars ı bugünkii işg'İl el 
tikleri yPrlerd'J tutunmala
rı müşküldür. Fakat Staıin 
grHt düştüğü takdirde bu
nun Husya i{~in doğuracı::· 

iTı vehqmet le criz1e 1 '11--o o 

meklt1dir. 
Mos' ova 7 A.A.-- Mos 

kova rorlyosu bG akşam 

şu hitabede bulunmuştur . 
"Her Sovyet''Rus vatan per 
verinın vazifesi şudur: Düş 
marn yenm~k. Bütiin bir 
millet Stalingr<ıl kahr11man 
hırmı kendine örnP.k ui
malıdır.,, 

l\lo!'kova 7 A. A. , 61 yapıla meseleleri ve bunlar meyn 
u~. 1Dı:!1rıı=::-.ı~,.-.~~ı~.~==~~~====~==~iiıf!~=:l~ 1Şi ı t t • ~~nda bilhassa İdşe işleri 

k 1 
1 kl{tıku ı·- ı l h ~ dtl r ı u ,~ is lllP\'Zuu o duğıı 

'J olrııı.ık n .. asnıflaru ktıvvetle tahmin edilme~. 
ltlİslif!, Urerc U _ tedir. 

l ınç p 2lQ bin Ji. . Hükumet tdrafından 
lala iv:~~ . ahhilnıek ı:ışJ meseleleri hakkında 

ıı· .• ır.ır. b·z .. h 
ı ltı ,. a 1 rııu im kararların 

ıı:'lı ıııda ~,~'le dünkü alındığı veya ı.·lıomak üze 
( ilsınd • ıııaıı kurar re o!duğ"u söylenmekte ise 
' ıılııte ~h~thria ekmek dt-, bunlnrııı mahiyeti hak 

~le:ct· ıyacını tenlln kındu henüz esaslı 'm ılO· 
;ı kıı.ı..1~eyf' 50 biıı ı·1 cı~ "llr ··0 nıat yoktur. Mamafih bu 

~. l:ı l"ı. 0 üııı.: ı ara yeni k 
'qt d >! '1.!ıyPli ıi ..... ararJart!! çok yakın 
~ilb n vardır. veren da. ılılll \'e tatbik edilecBk· 
ı ~atr a!dığınıız gö lerı rnuhakknktır. 
1ii~erı jt~ . lskender:~~ ki 

1~~:.ikyelle söylene bilir-
""~·n · eclısleri de ~'"ı ' gı 1 ÇC artan hayat 
' Gut -:--!.:_ pahallıhğmda bilhat>sa b 'Jıl curnartesi gü 1 •• azı 
t "llal'uk · · nustelılik ~sı. ıflaıı sıkan 
ı. l.erı d uynı n1ese- gıl!i ru dd l .. 
'Cl:•ıır.rı u karadar ala r .. erının anormal 

~at tereffülerine karşı va-
&öylendıQine aij.. zı~etin icup ellirdif,ı ted· 

ıı:ı bıı·leri almakta .bir, ım bi· 

Amerikalıların yıllık vergi tutarı 
Savaştan eve iki ne nisbstle redi kat f azlalaşiı 

Anllara 7 (Radyo Gaze •si,- Amerİkıi hükl\'lwti 
savaş masrrıflarını karşııu·ııak üzere ö•ıiimüzdekı \'t 

için vergiımiktarım ~reni l n nrtıırtnıştır. Yeni r • 
ye göre Amerikalılar fedrral vergi olarak ö ı 
drki yıl 36 milyar 500 mi vo:ı do (lr v ·rgi ö 
lerdir. 

Amerikadaki vergi mı kılan lırıkkında şu mu!..: ·ye
seli Rakumları veriyon;1: 

186) yılırı.:la Amerikada n "if·ıs b.ışma yılda iki do
laıdırn daha az vergi veril uekte idi. Bu ıııiktar 1900 
de yedi buçuk do!uru, bü~ ik s:ıV.lŞla 35 do'ar.ı, sa
vaştan sanrı: 62 do'artt ç.·:mış f ıkat svnr.s yavaş yıı 

vuş düşerek930dıı29 dol m lrnd·ır düş·niiştur 
Fakat 931 den :tibareıı tatbik e.lil ıı yeni bir pro 

je ile vergi tekrnr yüks ·l.nt>ğt' ba~lamış ve 938 de 
50, 940 ta 73 doları hul ııuştur .• O'l proj. ile Arııc
r:lrnda niifus bıışına vt>rgı miktarı yıldu 2S~ dolar 
(Bizim para:mzltt takriheıı 560 lira) kadar hırmakta 
Jır / 

Perşembe 
A ~one şartlar' ı 

O hllde yılltQı 5 lira. 
Yaba"''"'' mo,,l~ketle"-

lla'll l r 1<a11m~ • 

ili 1 J an > kuru11 alanı~ 

Ucrot pe~indir :--_. 
G lllü aaçen sayua.- ~ 

10 kur u9'ur -·· 

Vilki 
Am~rika hari
ciye nazırı mı 

oluyor? 
An kara 7 (Hı:ıdyo ga-

z ıtesi)-lhrlin radyo:>u-
ııun bugün Yerdigi bir ha -
bere gfür.Hu1.vellin şuhsi 
miiınessili Vilki, Kordel 
llaliıı yerine Amerika hn· 
riciye ııezu:-etiue hıyin edi
lccektir. ~Çürı kü Huzvelt, Vil· 
kinin orta ve uzak doğu-
Ju yaptığı Seyahatlerde ld 
lemaslaıınbançok mem

nun olmaktadır, zira Vilki. 
Almanyaya karşı ikinci cep· 
hen!n açılmasından do· 
ğaıı mesu'iyeti ustulıkla 
İagiltirenin üzerine yükle
me~iı;i b~lmi1lr. 

Dün Stalingradın şimal ba 
t1sında bir köy Almanlar
dan geri alınmış ve bura· 
da 150) Alman o'düriil· 
m iiştür. Voronrj uölgP.8i ıı· 
de ileri hn relrnt devanı 

ediyor. 
~1oskova 7 A. A. -

fzvestiyla gazdesi yazıyo:: 
Tınıoç0nkoya gönderilen 
takviye kıtaları kendileri· 
ne yol açmaya devam edi 
yorlar. Tahkim!i bir nok
t lda Alman hır siperlerin
den çılrnı·ılmış ve burada
ki Alman kuvvetle:-i yok 
edilmiştir. 

SON DAKıKA 

Vil 1<i}ıe göre 
Birleşmi - milletlerin 
hep birden taa .. ,uza 

geçmeleri lazım 

Çün kirg 8 A. A. -
Huzvt>Hin şah~i miimes ili 
Vilki dlirı beşinci d0 fa ola
rak Mdreşal Çıı:-ı Kay Şek
le gi>riiş11iiş ve b:ı gi> ·ii~· 
m::ı bir s:uıt sürmüşt\ir. 

" llu görüşmeden sonra 
gazetecilerin smulıu ına Vil ki 
c~vap vererek demiş~ir ki 

'·-Şahsan şu kanant
tayım ki Almanyayu kur
şı birlt-şrniş olan bütün 
mıllellnin h "r c~phede ta 
arruzrt geçmeleri znmmıı 

f-;elnıiştir.nıı söl1er resmi 
bir demeç drğıl ŞtthsI bir 
mut aleadır .,, 



L ııyfa-2- • ·- )'El\1GUI\ 

Milli Piyango 
30 bin lira 218206 

numaraya çıktı 

Asil Türk Milleti? Fıt 
Mılli piyangonun dün· 

kü cekilşinde 30 bin lira 
lık büyük ikramiye 218206 
nurnanılı bilete c;ıkmıştır. 

092809, 2J2990, 229620 
ve 269478 numaralı bi
letler lOur hin ııra,061671 
('89030, 19379:, 217551, 

.2380öl ve 24ÇJ705num<.u 
h l>iJetler dd beşer bin 
lira kazanmışlardır. kaza
ııan diğer numaralar aşa
ğıd dır. 

2 bin lira kazananlar 
025951.029226,057770, 

072654, (196304, 1( 8822, 
118514, l18750, 119410, 
156325, 168904, 175399, 
183169, 225345, 233903, 
270403, 298908, 348261, 
359197' 386463, 

Bin lira kazananlar\ 
J 1140, 16595, 017655, 

20603, 022146, 0235)6, 
023608, 28146, 0391 8, 
041489, .045097, 48750, 
070947, (175145, 078705, 
0789J3, 081111, 085243, 
087342,091362, 109688, 
125320, 129455, 129581. 
133857, 135916, 141949, 
150382, 156135. 165'.L24, 
168956, 175008, 17675 ı, 
1&0935, 1770J3, 178996, 
193641, 194588, 2 .4997 
208698, 2~9814, 210008, 
215h25 215989. 221166 
221665, 222524, 224866, 
226795, 227367, 235143 
241179, 241635, 248686, 
259147, 268611, 272411, 
'1.77759,278103, 2"/8585, 
280042, ı82363, 282835 
297480, 2'.18858, .309399, 
313356. 314673, 314928, 
318541, 327483, 330260, 
337343, 359461, 367379, 
382279, 382475, 384255, 
389477' 393977 

Tayyarenin ~elik göğsüne en iyi yaruşan Kulp, bu 
ıııilletin kulhibır. Tavyareye bu k. ip, motöründeıı 
ve mitralyüzüııden foz1a lazımdır. Türk Hava Ku
ruıııumı fitrelerimizi verirken bu keılp istekl(' \6 

\l rb.P:r, ~ıiıfti l g ınderı; 
HükO u •tiınızm b1.1ı!; lay fiutı '' str. fı 

10 942 turılıind ı itılMrt"B ,ıdal\ ,ıl il e 
Ol orak uaİrPnlİZC lesbil edi dıği jl, l •ileri~ kuvvetle çarpacaktır. 

Ş~ker bayramı 
Diyanet işleri Hdsliği · 

niıı tespit ettiğine göre ,Ha
m azan ayının 1birinci günü 
12 eylfıla rastlamış vef K::ı
dir gecesi de dün akşam 
olarak tespit edil•niştir. 
Bu he.ia bu görı-ı şekt•r bay
ranırn ın · birir.ci günü 1? 
ilk teşriıı pı.ızart~si günü
ne rasthyaccıktır. 

Vilkiye göre 
İktısadi zafer aske 

ri har kat kadar 
mühimdir 

Çünkiug 8A.A.- Huz 
Ve itin şahsi murııeı:s li 
Vandel Vilki diııl bt'yaaat 
ta bulunnıı .. k demiştir ki: 

Askeri harekptlerde mu
vufftıkiyet kfirı dPğildir. U 
nutmarnak la~.ın dır ki bir 
de iktisadi mı ğ'fıbiyet var 
dır. Hürriyet için snvHşılır
ken i k tis Jdi ışleri de düze
u~ ko~·ınıık 1 azımdı •. 

Af'1ERiKADA 
Ayda 5000 uçcık 

yapılıyor 
Nevyo k 7 A.A.- Sa

ıahiyt>tlİ bir kayııa'\l:!n bil 
clir ildiğiııe göre, Birleşi'c 
um rikanııı şimdi aylık u
çak imalatı l>eş l.ıini bul· 
muştur Bu n.iktar 938 de 
1 Ol, 94 J ta 450, 911 de 
16.;0 idi. Bugünkü haf~a · 

lık imalat 914 yılındaki 
irmılfitıa Jylrk miktarını 

g"c;mekte Jir. 

Binle;ce sivil 
Fransız 

Rusyaya acele ipek Kozası mü~ta,.~.sı.J 
Koza T.111 ı Sııtış Kooprra'ı ı 1 l ~ 

yardım için Koza m•ıstıh llerin~ v<>ıiı 1 ld 
0 

'J,2 
_50 luruş fıat farkhımıın 7.8:18 'e.

11 
ri 

Dün bir anlaşma im günlerinJe y 1Jmz. Antak~·a nıu::>tah"' 
z ılandı itan oliımır. • e"' 

Vnsington 7A.A.- Radyo almak isfıY "I 

Dün Vaşirıgtonda /\ meri- b tı 
ka, ıngiltere ve Husya a· Meşhur Alman l\lende murk ı 6 1 rı~rfoll~ 
r~sında bir anlaşn•a imza- modeli '.'İft antenli rudyo Lambalar teve)'ll ~a 
lanmıştır, Hu anlaşma ıle hksız (2,50) lirarlır. ı~:ektrikı;i Hasını 
Amt:rikan ve lngıltere · Hus § Koçağa müracant 
yny11 acele sav a:;ı m:.ı lzem e -~::::J:::il'llim'l5:l!JI~ ~ UJJEJ?B:nıS?zır.1-.:~ 
si ite yiyt"cek maddeleri P\çık arttırma 
göndermeyi kabul etmek 
tedil'ler Re.{h~niy lcr a ~lem urlu 

E b k k r b ğundnn: 
n üyü tra tör ıa Açık artt,rama ile pa-
rikas; ankaz haline raya çevrilecek gayri men 

geldi kulün ne olduğu : Bir kı-
Herf i,1 8 A.A.- D.N.B. ta susuz tarla. 

11j:uısı b:tdiriyor: Sovyctle Guyrimenkulüa bulun-
riıı t>n bnyük trcı ktör fab- duğu mevki, maballesi,so-
ı ik<iSI Alman lt>pçusunuıı kağı numarası: Reyhani· 
şidddli ve d1:1imi lıon!huı- yenir. Kırcaoğlu rn Ay· 
dımuııı ııeticesinde ankaz rarıcı Şarkı köyleri ara· 
hı iu g lmiştır. smda 75-76 numaralı taş-
Fr-nsızlara bir ihtar hırdan başlıyarak 63-64 

Lundra 8 .• ı\- Av- numaralı huuut taşlarında 
rupad:ılti Anıer:kan ordu- nihayet bulan t45 hektar 
hıri baş kumanl ğı rt.dyo 3 ar 7:J mHlre mıırdbbı.ıı 
ile, Almanya ıçııı ~·~lışan mesah!!sında l) p.ırseltnu-
~tıbrılrnların iki lcııo .ıetre maralı gu}lİmt>nl,ul. Tal.-
me~ ıft d"\ oturun Fransızl ı llir olunan k ym •l:8 00 l ra 
ra yurtlarını lerketmrl0 rİ· Arlllrnl •nın yapılac~ğı 
ııi tebliğ etmiştir . yer, gün sant: 17 -11-
H in d isf a, .dan 942 sulı güniı saut ıs de 

80mrlyon lir alık ma 
nitatura eşyası geti 

cek 
Ankara- l\l:ınifatum 

eşyası üzerinde g5ı üleıı 

buhranı berturuf e~mek 
maksadil"' HiadistandJn 80 
rniyon liralık n~aııif.ıtura 

icra daire!>intJe. 

Son cföı·t rak.ımı: 

4671,6757,7668 ve 90 91a 
ııih tyetlenen biletler 5 O Lejyon Donnör nişanla 

aşyası gettrtilmı>ktedir.Uun 
Ja·dan bir kısmı şimdiden 
Musula varmış bu'uıımnk· 
tadır. Geri kalan kısmında 
yakında g-3tirihne.a;ne çah· 
şılacaktır 

1 - işbu ga} ri men
kulün artltrm ı ş:trtnamrsi 
2-10-94.! taıihınden iti 
b ıron 942 116 No. ile 
Heyhııniye le ·a duires nin 
ıııu:lyyen numarasında her 
kesın,,- gör bilnıesı içın 
açıktır. llaud.ı yazılı olun
dan fcızla mnlOoı"t almak 
isteyenle-, işbu şartname
ye ve 942116 dosya nu· 
marasile · ıııemuriyelimize 
müracaat etmeJ dir. lira. rını i ıde ettiler 

Spıı ıl~ rnkan ı 319,686 Ankara 7 (Hadyo gaze 
ve 751 ııilıayetleneıl bi.e'.- t• si) -Böyh r :ıjnnsının - ~ 

Jpr 10J er ira Frans~~:· ı:ındnn a'ar?k Bomba davası 

2- Arltırnıay.ı iştırak 

için yukarıda yazılı kiymc 
tin % 7,5 nisbatınJs P"Y 
veya milli bi:- bankonm 
mektubu tl3vdi edil cektir. 

Y ıne son ür; rakamı nı şrett·gı hı habere göre 
232,362 ve 628 le niluı· bint;~c · !•',_ansız, Beıyoıı~_n 1 Temyiz ınüdeiu m umi 
)t tleııen bıletler 5Jer Jira yap.ıgı g bı v~ 011u tdklıt si kararın uszl bakimın 

Son iiç ralrnnn ederek Lt>j~oıı 1>onnör niş ı 1 dan bo 1 · t d' 
186 212 305 322 47 1 1 ..•. ~ . .-1 t zu ması nı ıs e ı 

. , , ', arını ıu"urııete ıa•..1e e A k T . 
527 -53 87 /. 924 96' ·ı .:niQ'erdir. n aru- enıyız 

' .) ' ' • 
1 

e YBunla · im suretle Al. Liriı 1ci ceza dairesi sui-
ı ıhııyt l'eııeı~ biletler de lcast maznunlarının mah· 
de 2 J lira : ( manya heı"ubına Husy:ı J ı 

kQ·ııiy"'t kararını incele
soıııı iki nıkamı 65 Vti sav·~ m~Fra•ı:;ııla • ı l,ı-ıjyoı 

82 ile nilıayelleuen biletl• r ı' donnör nişanının verilmes1• ınektedir. Temyiz m ahke-
dt- 10 ar lira ııi protesl·> PtnJişlerdir. ınes. Başmüddeiurnumiliği 

Son tek ral.amhm 2, '•lliııı••••mıiı•••u evrak. ilzerinde tetkika'ı-
Yıtda kaz:ıncının bir lı oı b;tirmiş, iddianumesin-

4,6 ve 9 la nihayetlenen 
rdsını kimsesiz yurt çocul, dJ usu hLkıımndaıı bazı 

bütün b:teller ikişer lirıı 1 ı · · . arına ayıran ınsan, men - noksJnlıklur görerek k arC' 
amorti kazanmışlardır. 1 rıek"'l ·bo 1 d b" . 
----------- r ~ rç arın an ırıı. rın bozulmasır ı istemiştir. 

Neşriyat Müdürü dahıı ödemiş olur. l'emy'z birinci c ~za dai· 
Selim Çelenk Çocuk ~:sirgeme Kurı..· resi yakrnda kardrını ve-

C.H.P. Matbacısı Antukya mu Genel Merkezı recek tir. 

3 - lpot •k sahibi a 1 a
cak lılarla diger ulfikudar
Jarın ve irt ftık h.ıkkı sa
hiplerinin gayri menkul 
üzerindeki bakltırı ı husu 
sile faiz ve musn.ıfd dair 
olan iddia nrını işbu i a l 
tarihiııden itibart:n yirmi 
gün içinde evrakı müsuıte 
leriJc bilikte memuriy ti
rnir.e bild.rmeleri icabeder. 
Aksı haJ<le hu:\, 'l tc..ıpu si 
cııile sahil uhıı ('ı .ı;a sJ, ı 
bedı•liniu p ıylaşnıasın 
dıııı lurı~ k ııırlur. 

4- Gösteı il n günde 
ur tlırmaya iştir ak edenler 


