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S Y Si 2 KUiWŞTU : 
I·~ 

~ek;~"'alım ve atı. 

en itibaren uva ·~ 

İngiliz kabine
sinde değişiklik 

Çörçil kabine aza
sından bir kısmını 

ıJl 

~ durduruld 
. ker Hatları biraz yükselecek ve birkaç güne 

d ğiştirecek 
Londra 20 A. A. -

Trymis gazetesi yazıyor : 
" Eaşvt: kil Çörçil kabi· 1 

n sinde değ'şıklık :yapma· 
ğa kaıar vtrnıiştir. Uzak 
doğudc. s.lVılŞ durumu teh 
likeli bir snftıaya girmiş
tır. Ham madde't.~rin bir 
çoğı..ndan mahrum o\mak 
üz re l'ulunuyoruz. Çörçil 
h .. şlamak tiz re bulunan 
maçta takımım seçıneh le 
serbest tir. 

'~~ kadar şahşa müsaade edilecektir 
ır •a 

g1' a~vekil Refik Saydam dün Parti grupunda izahat verdi - Şeker 
l rn ve satımile uğraşanlar, şekeri ilk madde olarak kullananlar 

~ ~ hükumete beyanname verecekler 
\; ~k~ra 2 ) A. A. - l ilan edilecektir. rlaı· son ı ermiş ve bütün 
~ tıyel Halk Partisi 1 * * • Viffiyet dabıiındeki ŞıJkdr 
1 ~rupu bugün öğlo I' oordinasyon heyetinin me cudu son gramına ka 

·ta toplanmış ve kı.m1rile şeker alım Ye sa· dar • sp t edilerek Anka· 
e lgeıen Başvekil tırnımn dün sabahtan iti· raya bildirilmiştir. 

&a.t ttefik Saydam ~e· ha.ren muv>ıkkaten yasak s1nıldığına göre, bütün 
bşlan ve fiatı hnk· <>dilmesi üzerine Vilayet yurt ıçindeki şeker stokla 
llnıurni heyete iıa ı; dahilindeki ŞP.ker salıcıl a· rınm tutnn anlaş1lır anin· 

~b~llniştir. Buşvekil, rilc şekcıi ili· madde Olttrak şılml1Z yani fiat :üz"rİn 
t -.htan itibaren bü • kullananlardan ,birer beyan den şekeı satışı serb€st bı 
~; içindfıl şeker alım ııanıe itıtenmiQtir. Dün sa rakılacaktır Bu iş"n bir kaç 

·•ılnın muvakkuteıı "' rulduğunu ve şeker hah ı:ıaat 10 dl başlıyan be \ giine kadar sonuçlanchrı· 
ltıa bazı zamlar ya • yanname işi akşama ka m~sı lUDulmaklrtdır. 

·t tıı tıa kürar verilmiş - - - - --- -· 
sll ııu, pancar ruiistah- A h • 
tl ~korumak için pancur s l ne r l ç 
j ~~tıın da arltırllarak k b 

il tıl \l~ 3 kuruşa kadar n r 
\e~ı~ını bildirmiştir. U 

l 
~ 1lın beyanatı Grup 
~l Heyetince iyi kar 

el ~ıştır. 

~ ı"ekaletm tebliği 
~tıkara 21 A. A. -
y ~~lelin tebliği : 
llrt içindeki şeker 
:ı~,~ mevcudunu un· 

i\~uı bu sabahtan 
,eo. Şekt'r satışı dun.ıu 
~Ştur. Şeker alım ve 

t ~~u uğraşdn1ar, şekt•ri 
\ ~ 11dde oluruk kullauao 
l ge~ 21 ikinci kanun 

\ ~tŞztınba ~ünü akşu· 
~ 1.kadur ellerindeki 
\ llıevcuuuııu bir be· 
' ı:oe ile bulundukları 
~ en büyük mülkiye 
tıe bildireceklerdir. 

1\ ~rıacne vt•rıniyc:::n ve· 

Demir Köprüde yükselen sular 

taşıyor köprünüh 
Mirmiran ve Eşrifiye köyü tarlaları sular 

altında Jandarma Karal<alu boşaltıldı 
Hir haftadan beri yağ· 

makta olan şiddetli yağ 
murlar yUzUnden çok yilk 
selen Ası nehri diir. niha 
yet Demirköprü civnnndu 
tnşmış ve sular köprilnün 
üzerinden uknrak etrafı 

• ısUla etmiştir. Nehrin 
kenarındaki Jandarma 
kara~oluna sular hücum 
ettiğinden burası ve bura 
yu yakm evler boşaltılmış 
tır. 

tığım dün haber 1ermiştik 
Bu tnşnıa ııedcesirıde bir 
kısım tarlal&rın SJlar nl 
tında kalı:ıral· ekinlere 7.n· 

rar verd"ği a. laş·lm>ıkt.1 
dır. n~yhaniye Kaym ko.· 
mı il )uııd rmn Ko ıu a· 
nı seylfib lıö gesine g' de· 
rek g rekcn tedb'rlEri ul
TPıştır. Bu çovred9 da.Ü 
mal ve can ku:sbı )Oktu· 

Yağmur lıiitün hızile 
devam etmekte ve hu ~uz 
den nehirlerin daha çok l\c.ı 
burarak bir ar~t haliııi ol· 
masınd u. korkulı 1aktadır 

B iŞvekil Avam Kt.nı ... • 
rasmd« sorulara karşılık 
verebilecek durumdauır. 
Uzak do~udaki nıuvaff ..ı.: 
kiyetsl:dikleri 12 dufa ör· 
tecek k...ıd?.r LYİ bir h ımti 
l · il· Arnerikadıın dön • 
müştür. Faknt Avam Ka
mar s1ada sorulacak soru· 
lara 1'u ş1hk vermek içirı 
k ııdis' ne zaman Vi': m< •• 

gorekl\r. 
Çö ,çil tehdıt ediyor 

Londra 21 A. A. -
Avam K:.ımarasmda Uzak 
doğuda çarpışmalarm gü 
dl.imli haklnndaki müzake 
ıelcı i , nçılm2sı İ'Pl\lenrıek 
tedir. Diinkü toplantıda hü 
kumelleo bu hususta sm.l 
sor.ın t:ıkrirler ver' lmiş\ir. 
İşçi mebuslard,m biri Ba~· 
vekilden izı,hat istemiş. 
Çö çil buna karşılık veare· 
rek demiştir ki : 

" - Uz ık doğ ı sava· 
şı dolayı ·iln d ıyu 1 ın f>ndi 
ş .. \ re iştirat· diyorum. 
Bu s. v.ısl .. r ha\)k111d ıki • 
sorular\ karşılık vermek 
içın üç. gün mühlet veril 
•11 si lfı ~ımdır· Fğer bu is 

~41ı:vcutıarını eksik gös· 
~ıı.:r hakkmda Milli 
~ ""llu kanununun 65 
~~ı:oa~ılesi hüktimlcri 
~.Eldıleceklir. llu hu· 

Durmadan yükselmek· 
te nehir olan aşağı\1irnıiruu 
ileEşrifıye köylerinin tarla~ 
laıını istilil etmiş ve e\,in 
lerd biiyük zar .ırlur v6r · -------

t~kler hül\O nete b.ı· mey 
dun okuma ş·kliPi nlıısn 
hemen itim dm seles•ni or· 
t ~ u hoyreiığun. O z lman 
K m:.ırd sıal uı rey pusu· 
lalı.trilc dileklerini uçık ola 
r.ıtr JÖ~t • nek fır.i ılmı bu 
lac kl rdır. S ıv~ş duru · 
rr.u lıakkmıia ş tlıı; ... u de · 
m çtabulum.c ğım. 

miştir. Mil~ Sef 
;, ' SO l El 'KA ____ . ....,,.,. 

Ocrei pst lr."lı . 
6€lnD geçen sa~ılar 

1 l l1 &..rt.. eıL'r 
, ..... _..,..~ 

aı1 ar 
Akdenizde bü
yük hazırlıklar 

yapıyor 

Sicilya adasında ç".>k 

mi1<tarda na\diye 
uçaği toplandı• 

Lonura 2) A. A. --
" Deyli Telgraf ,, gazdesi 
Akdonizdeld durum hak • 
l.mda şunları yazıyor : 

" Sic'lya udasmda ç )k 

miklc.1rda \iman taşıt tay• 
yııreleri görülmüştür. Huu 
lrmn Libyad lki Alr"an 
o:-dusun· takviyf3 kuvvet· 
leri göturm~k için mi, ·ok 
sa d .ıha başi.tn yerlere as 
ker tc.'şıımık iç:n mi h zır· 
lundıf~ı be ııiz belli de~.,·l" • 
dir. Her ihtimale k .rşı 
~foH, ad .. sı çok kuvvetli 
bir surette tahkim edil rniş 
tir . Gilit Ad tamdaki 1 ala 
larır. burada t~krur :!d'lmi 
yecı•ği şiipbes"zdiı'. " 

Yine oogazlar 
m 3zlesi 

Rusyanııı bu arzusu 
n~ ingi\tere ve a •e 
rika teyid ediyo .. muş 

Barlin 21A.A.- Al 
man ajansının dip'onıatik 
yazarı yazıyor: 

'"Alrnauy<i Ru3y nır1 
Avrupı top·.ıkıarı ünrin· 
d~ki f'':lrih emPUvrini ~5s · 
teren dağı u habs ·!er ıldı· 
ğı z man buı lnrı ilg li o 
lan devlet!cre hemen bil· 
dirm·Şi:İr. füı arada Husya 
ms bl)ğaz'ar ve Çanakkale: 
haklnndn'>:ı nvllcriııi d~~ 
Tiirkiy ~ye bildirmiştir . Bu 
husu ta Rusya, lngiıt~m 
ve hatta Amerikahla1 tara 
fmda.n teyiü olur.ıınuştur. 
Bu habsrlere inmma\~ için 
seb p'e- ve de m~r mev· 
cuttur. Türkiyenin n ukad 
da • tmdun mesul olan 
Turk Devlet adarnl .. Tmı .ı 
bu lı.ılı3ri layık oldu;ıı ö· 
nemle karşıladıkları görül 
mü· ür. iftira va lolırnet 

'li ~ 1 araştırmalar için 
e kaymakamlaı a rL.:-ı 

~l":tilıni~tir. 20 ikinci 

Nehnn seYiyesi dün l 
akşam lıir bı.çuk metre 
kadar yiiksdmiş bulunu 
yordu. Seylılbtn mal ve 
can kaybı o;duğunn d:.ıir 
hiçbir haber gelmemiştir. 
Jandarma gereken tedbir 
leri almış ve tehlike i gör 
dilğü çevreltirde bulunan 
evleri bOŞ'.lltrnağa haşla· 

Dün lngiliz Elçisini 
Labul buyurd tar 
Arık ru 2 A. . - \lil· 

li Ş f C mlıur eh;i [ ... net 

Mojayisk düştü 
bılıis lilfVZUU o'anuıı. Al 
m.rnyc!nın 'erdiği bu ha· 
ber, A karadaki Aıueri· 
ka 1 üyilk Elçisi taı afm· 

~d~n evvel satılmış 
11 
tıuı müştcrisa.e \aı·· 
ış Olun şekerler, sahi 
~<lrır .nırmaı. derhal 

İl< nıe verm•·ae mcc 
~l' b 

~k .. . 
b.._ ~tın nczarn .. n satı 
~~iltci•ği sor.ıadau 

mıştır. 
Afrin nehrinin de taş· 

l ö-ıu bUJUn • tl6 l Ingi 
liz Uuyul<: Elç s· ııi kabul bu 
yurmuş\ardır. ~1ü1 ılk l es· 
nasında Haıicıye Vekilimiz 
Şukril S::ırac1glu da h zır 

bulunmuştui'. 

IHJ~ ILbHl il \Hl: El'l 
DEV A~t EDl Y UR 
Mos .. c v \ 41 t\. \. - -

Hesm'i tebliğ: Kıt ıh. muz 
du~11111 b ıtıy ı Joğru ko· 
val m:ı,.,a d vam cln t:kt.:: 
dir: Moj Lyisk şehri Alman 
lardı:ın geri abıımı~tır. 

dau Ja teyid olunmuştur. 
Amerik.t Elçisinin bu hu· 
sust ıki b ıyan ılım ö lb s 
etm •k için gösteraen to 
taş Almun ~ öı üş do.{rnlu 
ğu ıa eıı büyiik bir deli 
dir. 11 



zarı 

Ayın ikinci günü 

açıl1}1or 

Sümarbank yorli mal 
lnr p zr .. ının b"r an evv< l 
açılarak işe başlaması için 
bnzırlıklar hızla devem et· 
mektedir. 

lUnada gereken d ği· 
ş\klikler bitmek üzeredir. 
Miiessescde satışa çıkarıla 
cak nmHar rla ge!miş bu 
lunrnaktadır. 

P,1zarın 2 şubatta kıı 
pıhırını hıılka nçarak s tı 
şa hz.şlrması kararlaşrr ş 

hr. 

An karada 
Keınalizasyon inşası 

r·a ba~lanıyor 

Ankara 20 A.A.- An· 
kuı a karıahzasyon inşaatı· 
na ait proje bitirilmiş ve 
münakasaya konmuştur. 

7 milyon 101 hin ki stlr 
lira üzerinden münakasaya 
konulan kanalizabj'On inşa 
11tı 16 martta ihale edile 
cek ve 1946 mayısında 
bitirilecektir. 

Yol vergisi kal
dırılıyor mu ? 

Bunun yerine diğer 
vergilere zamlar 

yapılacak 

., Cumhuriyet ,, gaze 
h:si yazıyor : 

Yol prrasının, muhtelif 
lrnzaııç sahibi vatundaşları 
a:a)m miktord:t ıoukellefiyı~ 
to ta\ıi tutması bakımından 
adalet prensiplerine uykırı 
olduğu k~ naati ileri si.ırül 
düğünden yeni bir -ş klin 
tatbiki için td rık!f.,r ~apı 
makta ıdi Öğıenrl ğim·~ 
göre hnlE'ıı eılu1m" kla ohm 
yol parasını ı k.:ıldıı ılın ası, 
bunun yerine bina ve ka • 
zanç ver 

0
iJcri i zerindt·n 

ayrıca mu"yy u nisb tler 
altında )Ol parası tahsil 
edılmesi csı.sı kalml edıl· 
miştir. 

Bu suıctle mükellefler, 
kazanÇIHrı"ln v~ vaz Jile • 
c k nisbetlere göre : z ve· 
ya çok vergi öd:y ceklor • 
dir. Vi ay tıe .. , yeni Ş:lk 1 
de esas tutul .. cak vergi 
mevzularına nit hıhakku 
katı tc.~sbit ederek yakında 
Vekalete bildirt.ceklerdir. 
Hükumı>t tarafından hınır· 
larutc:ık kanun Hh ihası da 
derhal Mec ise s~vkedile'- k 
tir. Kanun, Meclisten çıkar 
Çıkmaz t .,42 ma i yılı ver 
gi tahakkukatı bu şe'..le 

göre yapılacaktır. 

Yunanistana 
yiyecek götüren 

«Kurtuluş» vapuru 

karaya oturdu 
Jstanbul 20A.A.-Yuna 

n ·.stana yjyecek yüklü o' n 
rak dördüncü seferini yap 
m .. k i:z~rc diln Limıından 

ayrı an ·'Kurtuluş,,vapuruMar 
mara Deniziı in şimalinde 
fırbnu yüzünden karaya 
oturmuştur. Tahfüüye ge· 
mil eri derhftl K urtuJuşun 
imdudına koşmuştur. lrı 
sat ca kayıp yoktur. Ge· 
mmin kurtarılarak yüzdü· 
riılec ği umulrfütktadır. 

Yunanistanda 
açllk durumu 

~ 

Londra 20 A.A. -
Gazeteler Yuncmistandc.: ki 
sç'ık durumu üzerinde ya 
zıl:.ırma devam etmekle v~ 
şunllırı ~azmakt..ıdırlar: 

"lngilterenin şimdi~e 
kadar Yun nisttına yiyecek 
gönderilmesi işini karar 
altına almnrn. sı şaşılacak 

şeyJir. işgal alhndaki 
Frımsa için Löyle bir tek 
lifi lrnbul etnı dik. Fakat 
Ymıanistan hem b"z'm müt 
tefilı.irnizd"r, hem de sonu· 
mı ktıd.ır b:ze s ... dık kulmış 
dır. Y unnnistan kendis· nin 
icaJ (•ttiğı medeni~ eti mü· 
dtıfaa içın döğüşmi.ıştür. 
lıiz de o mcdt. niyeti koru 
mak için döğüşilyoruz 

İrandaki Fransız Elçi 
sinin notası 

Tahran 20 A.A.- Bura 
d ki Fı ans z Mas ahat 
~{üz rı lrun Hariciye Nazı 
nna bir notu 
verrn•ş ve bu not nm hü 
kQme e \""e halka vurul 

m 11 ı · temi tir. D plomat 
ğ"7.ı ., y n b"r dil 

le y. z lır. o u 10tayı 
Şrt-'J n bir g zete k p • 

tılmıştıı . Iran ı iariciye 
Nazırı Fr ns z , ı 'bh,,tgü· 

zarına o.tlık Irat da dur • 
masIJın arıu tıd. lır.edi~ ini 
bı'd" r mi~tir. Masluhutgüzar 
lr...ından s~ nlı.ı.c ktır. 

KAYTi!.L ı 1.AC \.RISI'ANDA 

Budap şte 21 A A.
AJman Genel Kurmay Rei 
si Mareşal Kavtol dün ak 
şıım husm i treı le hurnya. 
gelmiş ve ist syonda W· 
r nle karşılanmıştır. Mare 
şal i urada ü<; ~~ün kal. rnk 
~1ac.ır ]) vJet adamlaı·ile 
görüşec ·ktir. 

BASKI AHTJYOR 
Stokholın 21 A. A. -

Iswç g ze,eleriniu Berlin 
muhabiı lerine göre, Berhn 
de Hus baskısının arttığı 
ve Alman ordusunun hır· 

palaııJığı kam•.ıti artmak
tadır. 

Almanlara göre 

Bolşevik pli'~--
ları bozuldu 

Alman ordusu Kırım· 
da duruma hakim 

B 1 Urı 2Q A.A.- Alman 
tebliği : Kmm yımmarta 
sında Teodosya şehrini 

Rııslardan geri :tldn Alman 
kıtaları bu ŞE:lırin şimal 
doğusundaki düşmanı bir· 
az dnba doğuya atmı~tır. 
Me kt zde nıiıddffaa savtışt 
devam'ediyor. H..ıvcl kuv· 
vetlerimiz fena hav ya rağ 
men kıt larımıza yardım 
flylemiştir. 

Berlin 20 A.A.- Te· 
od.)syanın geri alınmasın

dan b:ıbs .. den Alın n ga 
zeteleri diyorki: 

"BoJş vik planları bo· 
zuhnuşlur. Ruslar istedık
leri hedefe varamamışlar· 
dır. Bilhassa Kmmd ... ki 
Hus taktiği uoşa çıkmış· 
tır. Bu son başarı, Alman 
•Jıdusuııuıı düşnıdm istedi 
ği hedf:ftj vurmaktan önle· 
di~iui gösteren yeni bi~ 
dt·lildir. 

Ruslara göre durum 

\fo~kova 20 A.A -
Düşn anın Moj1biskte kuv 
vetli bir arkacı bir grubu 
k~lrnıştır. Bu grub g riye 
çekılmekle ·olan 1 JU bin 
kişi! k Alman ordusunun 
çekiJieiıı: kurtarmak için 
şidddle döğü~yor. Mojci 
bıs'i şelıı i uJe\ler iç'.nde· 
dir. Cenup bölg sinde Har 
kof şehrinde sokak çır 

pışmaları o'duğu söyıenı· 

yo•. 

Ru l rıc ddha on kış 
hoftn&ı vJr r. V Ruslar 
bu 10 haftud n g r ği gi· 
bi faydula arak Alma .Jar ı 
hırpul y"cal:d dır. 

Londra 21 A.A - Do 
ğu c ph sinin m rt.t z lJöl 
gea rJde Almanl.ır m iki kuv 
vetli me"vldi daha H.ushırm 
eline ~ ıçmiştir. Şimdi Mo::; 
kovaı ın 115 kilom tre şi 
mal bulısıuda çm pışınlar 
olmaktudır. Ccnubde de Al 
manlann çekılişi devaIT.t 
ed"yor. 

20 bin Avus
iralyah asker 

Japonlar farafından 
çember içine alındı 

Tok~o 20 A. A. J po11!ur 
Mul ıy da Juhol"eyrıleti in 
ın rkez lö g s nde bu'u • 
nnn 2J bin Avustralyalı 
askeri çemlx r içine almış 
lardır. J..ıpJn kuvvetleri 
bu çeınberig"ttBcçe kısmak 
tadırlur. Yarım udanın de· 

İp"z< Kozdfarı 
hak inaa 

Fiat .lurakt>be Kornisyo· 
nu Re;sl ğind a: 

Geç n s eve dalı1 ev 
velki ss:-ı.!ler reko t ·ler:n· 
deıı ellerinde bey z ve su· 
rı koz ılan uu1un .. n h 1' 

tüccar: 
1- E ind ki koıal.ırm 

cin., ve ruikt.:ıı ı ıl • lıungi 
sene ma ısıılti bum liUJU· 
nu. 

2-Mevcul sto !arından 
s<.tış yapmış ve henuz 
mü~ter.sine tes im • etme· 
m ş ı:se bu ua hang s n 
nın ne cins ve ne .miktar 
koıa~ı o duğunu, kime sat 
lığını ve sutış şartlarım 

gi ,teren fJtur,1 su "ll r 
ilişik bulunun bir beyan 
muneyi en g ç ikinci kil· · 
nunuu 20 s.nden 27 rnci 
snlı günü akşunı ıa kud r 

Ticaret ~1t1Öürltiğ i e ver 
melerı ve hıHlfın::ı h. relm· 
tin mes'ul yuti ınucib (Jı 
cağı i'fi ı olun.ır. 

ilan 
Beledi~ e Heiı:ıliğirıden: 

Ar takya Bc:1ediyes nin 
iki euesi rnevcut olup bu~ 
lnr ian F .. \lına Te l"ıı A· 
sımgii düz c drlt oitJdo 
J 6 nurmı.r • ..Jı vda diğer 
ebe u'me Ç :ıkıu Hu u· 
si • h.hcıs bo yam 1d.ıki 2 l 
num r l ı evie altı m t 
o'duk arı u 1unı i akın ma 
himu olm .. k üzere ilan o· 
lunur. 

Sıngapurda durum 

çok vahim 
Londra 2 A. A. 

Singopu UH Japon al .. m n 
dayanıp d yan mıyııcağı 
bu hafta Jçinde bdli ola · 
caktır. M lezyada durum 
çok vJhimdir. Juponlur 
şehr" n mi yakınma 

k· d ' i.,)erd l' lngiliz 
Rıl rı ıı son dere e z r 
şartlar "<inci• dögııştuk e 
Tİllİ k:tbUl etmek gPrt ktİr. 

sovuk sıfırdan aşağı 
50 ye düştü 

Stoldıoım 21 ı\ \ -
'~Doğu cephesinin şimal nrl i 
sovuk sıfırdan şuğı e J ı 
der cf>y ~ d ş nilşttlr. Bu 
ro.k .m ş mal ül .< 1 ri iç u 
bir rekor lPŞkiJ etm ktt>d r. 

FRAN::>AD \ 
Vişi 21 A.A.- Eski 

Başveki lcı d..-n Ualadye ile 
Blumun muh kemesinden 
sonr.l t>Ski Kumandanlardan 
b~zt nrıııı.1 da 'muhakeme 
;aıtı ı ·.almnciiğı hakkındaki 
habeder yalanlaıımaktadır. 

a·z kısmında ileılı kuv İ 
vetlt r de ~eni b ... ,.:u ıl: , l 
de clmişlerd'r. 

lmrıl.ın 
teslim ed 


