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Fransız garnizonu Tunusta
k i Almanlarla- ça-rpışıyor 

------ ·---n c N • z-----caı: 
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SJyab oklar flll'ktan garbden Uerllye:ı lnı;lliz ordularınm bugtınkü vaziyet',,.rlnl, nolı:tah oklar Jse ordularm ilerde 
takip Pdeceklerı tstikrı metı göstermektedir . 

J: lngiliz kuvvet eri Bin-
, . .. . .. .. 

• O ı-g""'fffe'~~~·~r·-, 

Bujiye yeniden Ame- ' 
rıkan k ıta l arı çıkarıldı 

General Aygenhover 
gazı uzerıne yoruyor 

Tobrukta dört binden f J.zla 
I ngiliz esiri kurtarıldı 

Frans•z Filos ~ nu Müttefiklere 
iltihaka davet etti 

Tanta, 14 (A.A.) - !ugiliz kr 
talarının Tunus topraklarına gir
dikleri bildiriliyor. 

Şimal Afrika müttefik ummni 
karargihı: 14 (A.A.) - Tunus -
ta.ki Fransız garnizonu burada bu· 
lunan Almanlarla çarpııµnaktıidtr. 

Vaşingtonı 14 (A.A.) - Dün 
öğleden sonra neşredilen harbiye 
nazı:rlığı resmi tebliği: 

<tt-neral Anck~on kumandaeJn• 
daki İngiliz kuvvetleri d ün Ceza· 
Virdeki işgal aa.ha.sını Bone doğu 
sunda mümkün olduğu kadar ileri 
ve götürmti~lerdir. Bıı hare~t 
Fransız kuvvetlennin yardın·J ile 
baf;lanlnu§ttr. 

Dün mihver uçaklarının Bujiye 
va.ptığı taarruz gemilerin topları 
ve İngiliz hava kuvvetleri tarafın 
r1an pUskü:rtül.m~tu.r. Av uçakla • 
"unlZ 11 dUşman uçağı dliı;lirmüş
rerdir. 
Şimal Afrikada baş kumarıdan •• 

hlt murabhaslariyle Jl'ransız siyasi 
ıtskerl ve deniz makamlariyle Ya • 
ılan mlizake-:reler ilerlemektedir. 

lKl ORDU ARASJNDAICt 
HESAFE DARAf,DI 

IAn dra, 14 CA.A. ) - LibYada 
iJerliyen sekizinci ordu ile şim:ıli 
Fransız Afrikasında ilerliyeu A 
~rikan ordusu arasında.ki ıı..esa · 
'r · azalmıştır. 

Dün neşredilen tebliğ Bonenin 
işgal edildiğini bildirmektedir. 

Berne, H {A.A.) - Rövter a· 
,:!ansmın hususi muhabiri bildiri • 
yor: 

Bujiye müttefikler mühim mik • 
tarda asker çrkarmışlardır. Dur 
ınadan gelmekte olan bu kuvvet • 
ler doğu istikametinde ilerlemric· 
tedirler. 

Nevyork, 14 (~.A.) - Şimalf 
FranMZ Afrikasında harelditc ida• 
re eden Amerikan kumandnnı ge· 
nere.J Ayzenhover, TuJonda bulu 
nan Fransız balıriyelilerine hita· 
hı-n şunları söylemiştir: 
•"Fransız filosunu müttefiklere 

iltihak etmeye ve böylelikle Fran· 
l!an.nı kurtuluş saatini yakln laştır 
nıağa davet ediyorum. Alınan lar, 
I1'ransayı işgal ettikten son:ra, ı;im 
di de donanmanızı almak .istiyor
lar. Buna m/ini olacağınızdan ~ • 
rninim. 

Nevyork, 14 (A.A. ) - General 
~ogue'in, Ayzenlıover ile görü§ -
nıek üzere, Cezayirden hareket et
tiği sÖylenmektedir. 

ÖDtJNÇ VEIB1E KANTiNU 
TEŞMİL FJ>tLtVOR 

• Londra, 14 (A.A. ) - Dün, ~-
18 RU2.velt ödünç verme ve kira· 
l;una kanu~undan şimalf Afrika • 
tun da istifade edebilmeSi için 
Clnirlel' vermiştir. 

Londra, 14 (A.A.) - Müttefik• 
kllvvet ler, i§gal ettikleri arazaer
den hi~birinde batkı aç bıra.kmı • 
l'aca.klardır. Bu arazilerde halka 
Sil8.h bile veri' eC'ektir: Bunıa.rı, 
Reis RuzveJtin katibi söylemiştir. 

1Stalin diyor ki: 
Şimali Afrikaya yapılan ihraç 

müttefiklerin askeri 

L ondr&, 14 (A.A.) - Romel kuv. 
vetleri garba doğru kaçmaktadır. 

Röyter muhabirine göre, İngiliz kuv. 
vetlerj Bingazi üzerine yUrümekte. 
dir. İngilizler Tobruğun cenubunda. 
E!lö.dem sahasında mihverin artçı 

bakiyelerine yetişmişlerdir. MUttefik 
hava kuvvetleri şlmdı Ellerine geçen 
Libya tayyare meydanlarından ba • 
vala.nmakta ve takip harekAtıru des. 
teklemektedir. MUttefi'k kuvvetler, 9 
gUnde 600 kilometrelik bir muafe 
ka~tml§lerdlr. 

General Mongomeri 
·A8kerlerine dedi ki: 

LH•yada avıanaca 
daha çok ş11rar 

var l ileri ı 
Tarihte hiı;bir ordu bu kadar sur~ 

atle f]erliyememj§tlr. General Mon • 

gomert ne§rettifi gUndeljk emirde 
§Öyle diyor: 

"Libyada daha garpta av!anacak 
birçok _şikar vardır. Haydi i§ b~ına!,, 

1f.. 1f.. :t-
Ka.hlre, U (A.A.) - Tobruğa gi • 

ren sekizinci ordu, burada evvelce .AJ. 
mantar tarafından esir alınan yerli 
ve cenup Afrikalı askerleri kurtarmış 
tır. Bunlarm muhtemel olarak sayışı 
dört binden faz.la.dır. Almanla.r dört 
ay m\iddetle bunları rıhtımda ~t. 
ma amelesi olarak kullanmrşlardrr. 

kuGretini göstermektedir Elek;trik ücret- Esrarlı bir ·ş 
la taarruz Almaa. ltalyan lttllaİnnın lerine yeniden e· t k M, 1 h . t•• 1 
datılmaıınia ba,ıamak &zere oldaQuaa zam ır a ım auam ar ang ı uccara ma 

da uısteren bir Amil oıma,tur yapılacak geldiğ ini sahit inden evvel nasıl öğreniyor 
Londra, 14 (A.A.) - Stalin, şını:ı lan mesele teşehbüsün müttefikle· 

11 Alrikadaki müıtefiklP.r tnri\fındırn rimizin eline geçmesi, siyaset ve 
girişilen taarruzun inkişafına dn1ı harp durumunu cezri bir şekilde 
dü~üncelerini söylemiştir. Bir Arue- mlillcfikler lehine değişmiş olına_ 

rkan gaıetesi Staline şu suali sor. sıdır. 
Muhabir. son sual olarak miılte. 

d:&: r fikler tarofındnn garpta yapılacak 
bir taarruza Rusyaoın ne derece iş

muştur: 

- Şimali ACrikadakl sefere 
Sovyet Rusyanın fikri nedir? 

Staliu şöyle cevap vermiştir. tirak edeceğini sormuştur: 
Bu suale Stalin şöyle cevap ver. 

miştir: 

Hükiımetçe kömür fiyatla~a 
zam yapıldığı malümdur. Elektnk 
idaresi elinde büyük stokları mev 
cut olmadığı ve istihlak ettiği kö
mürü bugünün fiya~la~l~ te~r~~ 
zal'llretinde bulundugu ıçın komu• 
re yapılan son z{•Jn üzerine elek· 
trik ücretlerinin de yeniden kilo 
vat basına 3 kuruş kadar artmı· 
nı.ası ~t'UI'eti hasıl olacağı anlaşı1 
maktadır. İdare bu hususta Na.f~a 
Vekfiletile temasa başlamıştrr. 

ltbalit tac·rıerl vurıuncuya yakalamak 
için ıra ·k bır tekili yaF ıyor ıar 

İthıı.!M eşyasının iıkseriya vurgun_ len bu geliş haborlnl, vurguncu naza. 
cu ve istifçi eline geçtiğı yolunda rile bakılan bu adamlar nereden ha ~ 
şikö.yetler vaki olduğunu geçenlerdo? ber alıyorlar? Bu mı.:.;ele gayet mu 
yazmıştık. hlmd!r. .. 

Bu neşriyatımızle. yakından al~a. Haber duyulduktan sonra mağaZ&_ - Hu sefere dair Sovyet ;ıörüşü. 
nü evvelce söylemiştinı. Bu taarruz 
mül!effklerin askeri kudrellni v~ 
Alman - İtalyan ittifakının dağıl 

marnun başlıımak üıere bulımduğ11 
nu gösteren bir Amil olmuştur. 

"Sovyet ordusunun vazifesini Şf · 
rene yapacağına şüphe yoktur.,, 

.....-:....-~--~--~~~~-~~~~~~ 

dar olan ithal..ı.tçı tacirlerden mühitıı larımıza hergtin yüzlerce kjŞi gelme_ 
bir kısmı, bize müracaat ederek neş ğe başlıyor. Nihayet malın satııması 
rlyatımızın mUhim bir meseleye do• işine başlryoruz. Ve pek kısa bir za. 
kunduğunu bildirmiş1er ve bu husu~ manda mal mevcudunun tilkendiği-1• 
ta ne gibi tedbirler alınabjleceğine görüyoruz. Bu malların bir kısmın: 

dair olan sualimize de şu izahatı ver. hakiki ihtiyaç sahipleri a!ıyorsa da Bu kadar büyük bir hareketi mu 
vaffokıyetle başaran Büyük Britaıı 

ya ve Amerikan liderlerinj tebrik 
ettim. 

Şark cephesinde her 
teraf karla örtOldO 

mlşlerdlr: bir kısmının vurguncu ve isti!çl ell.r:e 
İthalM eşyasınm yüzde yüzü geçtiğine muhakkak nazarlle baka . 

serbest bırakıldıktan sonra bu eş_ biliriz. Bunun çaresi §U olabilir: H'lt" 
Muhabirin, Staline sorduğu ikin. 

ci su:ıl şudur: 
- Şimali Arrikarlnkf bal'ek:llııı 

Ru5y3 üzerindeki tazyiki h3fiflet. 
mekte ne gibi teo;iri olacak ,.e Sov
Yet Rusya müttefiklerden daha ne 
~ibi bir yard ım bekliyor? 

Stalingrad'da Alman 
taarruzları püskürtüldü 

yanm gümrüklerden çıktığt günden mağaza ,kendisine mal sattığı mü§. 
itibaren mUsteblike gldinceye kadar telinin isim ve adresinj kRydedece~I 
geçirdiği safhaları kontrol etmek lm. bir defter açar ve maı sattıkça maıı 
kı\nr, artık birlikler el!ndPn çıkmış - alan kimsenin hüviyet cüzdanına ba.. 
tır. Onun için bu işle mesela. zabıta karak ısmini ve adresini buraya ya. 
veya belediye kontrolörlerinin meıı • zar. Sonra bu defterdeki arıres sahip. 
gul olması Htzımdır. leri jcabında kolaylıkla kontrol edt . 

- Şimali Afrika h~,rekiıtının Ru<> 
ya ü1erindeki tazyiki bafinetmek'e 
nederece tesiri olıırnğım söylemek 
erkenrlir. Maamafih im tesirin pek 
hafif olmıya<'aitmı Ye yakında ne. 
ticeleri ıtörülecejtl ni zannediyorum. 
Fakat her şeyden enci. nıiihim o. 

Ber ne, 14 (A.A.) - Rus ceph,. 
~inin bütün kesimlerinde kış ada• 
m:ıkrlh bastırm:I§ ve her tarai ka· 
ra bürlinmüştür. 

Moskoua, 14 (Radyo) - Oiin ge. 
cc yarıs1 neşredilen re~mt tebllit: 

13 ııonteşrinde kıtal&rımız, Stıı_ 

Beşiktaşta Ayrı llyatıa ekmelc 
· satı :ı yarın ba,ııyor 

bu sa~ ahkı var.g•n VllAyetten tebliğ edUml,tfr: 
15.11.942 tarihinden itibaren sabit 

iki evin ti st kat arı gelirlilere mahsus karne ile satıla 
.,. cak ekmeğin 600 gramlık beberill'-' 

yaDll 17 ve umumı karne ile satılacak eiı:. 
Bu ııabah Beşjkta<;ta bir yangın. meğin beherlne de 27 !ruruş fiyat ta. 

olnı~. iki evin üst katları yandık. yini daimi encümenin 12.11.942 tarih. 
tan sonra söndUrUlmüştUr. 11 kararı iktızasmdandır. Tebliğ olu. 

Yanan evler, Bcşiktaşta, Abbasa. nur. ı 
#ada, kuyu sokağında, 22 ve 24 nu _ --------------
maralı evlerdir. Yangın saat 9 da Amsterdaındaki fsviçre 
çıkml§, saat ıı e doğru söndürülmti.'.j konsolosluğu kapandı 
tUr. Bern, 14 (A.A.) - Amsterclamd:ı 
Zabıta, ate§in ne surette çıktığı ki lsvkre konsoloslutu 15 ikincitcş 

hakkında tahkikat a ba§laml§tır, r inde kapatılmış olacaktır. 

lingrad mıntakasıııda, Taapsenin 
şimal doğusunda ve Nalçığın cem•p 
doAu~unda düşmanla mnho.rebekr 
yaptılar. Cephenin diğer kesimle -
rinde deği5iklik olmadı. 

Staliııgradda şiddetli muharebe .• 
ler devanı ediyor. Kıt<ıl3rımız blr 
çok lıücnınları, düşmana ehemmi • 
yetli zayiat verdirerek püc;kürtliı. 
!er. F:ıbrikalar mıntakasında bir 
günde kuvvetlerimiz 150 Hitlerci)i 
imha ettiler. 

Stalingradın şimal b:ıtısında top 
ateşıyle bir tabura yakın d<lşman 

kuv''etini dağıttık, 2 UC'oi'.pnı düşür· 
dük . 

öteoenberi bizim nazarı dlkkatlrrıi lebillr. Esasen bu usulü şimdi b!r 
zi ııu nokta celbetmektedir: Malımı • mağaza tatbik etmekte ve iyi netice 
zm gümrüklere geld~inl öğren.:ıiğı . almaktadır Diğer maJtaza ve mües _ 
miz giln, hatta. daha bizim haberimiz seseleri de· teşmil doğru olur,,. Bu 
olmadan birtakım kiıuseler mağaza . , sayede vurguncuyu, perakende ve par 
mrza gelerek bize mal gel<l!ğini cin. ça şekHnde aldığr malı elden ele ııa. 
si ile mjktan ile söyHyel'f"k aımal< 

1 

tarak bir kara borsa vUcuda getiren. 
istiyorlar; biz de hayretler lçlndt> ka. lerl yakalamak gayet kolaylaşacak ~ 
tryoruz. Mahrem tutulm119I lAzımge. tır.,. 

Mi i Korunma Kan 
nu tadil ediliyor 

-
Nakıltın cenup doğu<;u nda ku~. A.nkaradan bildirjlıliğlne göre hU • ını§tır. 

vetlerimiı faal muh::ırehe harekatın. kılmet,çe alınan tedlJjrler!n iyi neti.. Diğer taraftan bUkOrııet. mill' ko • 
da imluııdlllar. 21 dii~ınan tankı. celerı derhal kendini gösterroeğe bsş runma kanununun tntblkattndan a • 
300 düşman subay ve erini yok et- ladığt her taraftan ııımarı malıimat. iman tecrübelere göre kanur.da ba:r..ı 
liler. tnn anla.şılryor. Varlık vergisi ka • tad!iAt yapmaktadır. Tadil proje 

Tuapseııin şimal dojtusuncla dii!;>. nunu ile diğer tedbirler ild aylık ince sinde vlll·gunculıırı ve Lstitçileri ih • 
man birkaç kesimde hücumda bu. ı devamlı ve etraflı bir tetkik. tahkik bar edenlere bir ikramiye \~nlme.İ 
lundu ise de pü~kürliildü. Dü.5ınan ve takibin mahsulildUr. Bu vergiden de 4erpl§ edilmekte Ve buna RÖM btL 
takriben 200 ölii zayiat verdi. Beş hazineye 300 milyon lira kadar bir kUmler konuımaktad.l'. ky1ııa ya, 
düşman uç3ğını düşürdük. 1 meblağın intikal edecf>ği hesaplan _ 1 kında meclise sevkedilece:ktlr. 
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• c et ve sa·narii 
Cezayirde sakin olan halk, birbirine karışmr.yan iki. grup 
tan miirekkeptir. Yerlilerin miktarı, 1936 nülus tahririne 
eöre, 6,24?,0QO dir. Bu ekseriyetin karıısında da, gene 

ayni niifus tahririnin kaydettiği üzere 987,000 
Avrupalı vardır. 

y LiLER 
Cezayir. yerlilerin e<'daılı, At- batın sa~,1n.<'1lk kadar sanayi şeh-

1 ıuılarda ;\'asrur.ış olan hE>r 1.:;ı\İW rillir. 
gibi, "Nümid.)a,. lılnra c.l;:ıyımır. Kon..,taııtin \•il&yetinde, mamur 
ırnıli i">e. hu .) erh1ere "Herbeıi'' şehirler ve ka!!abalnr ,·nrdır. Sa. 

deniyor. 7 nci asırdan 9 uncu as. lıil<le. 86.()00 nüfuslu Bt>n 66.UHO 
: n. lrndaT Arap i:.ti}a~ına u~nyan nüfuslu Filipviı ~ehirleri ife bir 
Ce1.ıyir hııll.ı, az \'e~a. ~·ok Arap ~ ka..<:ıaba, ınemleke~n maden, 
nıü~tcvlile.rle J.nrı~tı. l"erJilertlen, fosl:tt, ~arap. me)"1a, yUn ~ibi mal 
):ılnız dağf-ırın en ylik-.ek yerle - lar>ru ibraç ederler. 
rinde yahut çiilde harman lutbile- Cezayir ''iliiyeti: Bu vl!A7etin 
ler. bu ırl• !;ayııa:,ıııa-;ındaH azade niifusu 2,241,000 dir. Baradüi ee. 
kalahildi. nebi miktan 300.000 kişid~r. Bıı 

Araplar, islin·iyetlerı"ni muba- Yiliiyette. Anupalıbt.r, llprl'ıeriler 
fa111 etmekle beraber, Avrupıılı. I deD,ızi'Jade arazi :~ıetmektedir. 
Jarla temas ede ede, <lini taassup. VilliYetin merli:ezi, 264,000 nli. 
lnrını epeyce g~,-~(·ltiler. fuıu bulanan Oewyir tıeııridir. Ru 
Gcr~t Tel'ılelti Araplar, gerr:k nüufsun, ancak 55,000 i yerli, bü

Uel"betilcr, hepsi denebilecek lm- yük ıu~mı yabanmdır. Cezn.yiı 
d:ı.r bir e~riyctle seyyar ''e Re. müstemlci,<'sinin de umumi make. 
deY~ ya'a~"'1Ştan ayrılriuıılar, tıt, zi olan bu. '.'lehir, zengin ve hare
evl=rde, dallardan yapılım' ~rdak ketıi ve epeyce inki'şaf t't~i~ bir 
Jarila otura.ııl'l\r gibi çadırlarda yerdir. 
ynşıyn.nlar bile ta~nnı ekerler.J Şehir, iki ıa~ınıdır. Yerliler kıs
\'eya Avrup&darın"7.iı:aat işlerinde mı, Kasbah tepesini~ :-ırtlarmdR, 
ç:ı!rsırlar. Y~ ~ek.yaylalar dnr sokaklı, eski Arap tanrnda. 
la sabra hUıllutlanrida bu..bnnn kn. e''li mahaltelerdcn mükŞe\kilrlir. 
hileler, i'kliin ~farına uymak Yeni sehir ise, ~ahi1de, fünannı 
mccburiyetinıle ol<lrikları ki:., sev etrafındadır ,.e Avnıpavaridir, l.i. 
yar Bede' i hayatı ya~arlar. mımı. Akdenizin ~ayılı Jim-.n1a.nn-

Bo knbilelcrin, bir miktar ~-3. dan biridir ,.e mü<ıttemlekenin ya. 
dmlran nıütese~dtil birlikfor;n~ rrya yakın lİ<'areti bu 1im"\ndao 
''Duar . den;yor. Bir~ok 'Dua~·"Jar İ'Şler. 
•lan mürekkep biri.ı1der bir Ş~y. Şehrin arka'!mdaki tepelerin ~ 
hin enırinclcrlir. Biıkaç ~e~·hin lıa. tesinde. bağlar, hahı:eler, Myfiye
şınd:ı i e bir "Knid,, yani kabile ler val'dU". Vi1iiyetin 4.'S,000 nü
rci•i \"ardrr. Her Jmbilenin. mev- fuslu Blida. ~ehri ile t.irkaç ka~a 
";m~ne ıı;f\re, ıtola~tığr yerler mu· bası, c;;arap, zeytin..vağT, portakal. 
ayycnair. Runlar, ecdatla.mıdan tarlanda sebze, buğday ,-e~aire ye 
intikal eılen ltarnkterlı>rini, iidet· tiştiren yerlerdi'r. 
)erini İçtimai Ye dini tel'-ınlerin; Oran vilayeti: Bu \'ilaye~~n Dil· 
mulıaf:ıza etmel·tedi'rler. ru .. u, 1,623,000 dir ki. bunun SH.\ 

Fransa, 1!H9 foı rarı ile, bir tll· bini ecııebidir. Eurada, yerliler, 
kım '·ıırtbn tahıılflmk ettİlınis o. bnvahlJJn kural\ olmasından, zira.. 
lan her müslüman.a, Frnnsı.z - \"a- atten ziyade hayvanatla ~gul 
t.ınc!ası lıulrnlman mlisa\'İ h::ı"-'ar oldW.lan için, yabancılar, çiftlik 
tannnıstn ,-e lıu snreHP, yerlile. yapmağa fazla in&:fm bulmuşlar • 
re. c:;ki dü'10anhldınr unutturnn. dır. 
;\·n ~a~ı,tır. lföylecc. bir':ok ''iliı.yetin merkezi, 201 bin uü. 
~·er!ile1$ m'lsteınleke iıfaresintlP r•.s!u Oran şehridir. Ah1'1i,i, ekse
,·a:ıife almr:; 80 lıin •<i~isi da Frtln• riyetle İspanyol menşe'indendir. 
S."lYa !!'e('crek bihr iş tutmuşfar. M:ikt-mmel bir limanı vardrr kı, 
dır. Fran'i:ıı Ceı .. ~yir yerJik>rin- )-nl,,?Z ~arbi Ceıt\~ irin değil sarki 
elen bilh"ssa harp 7amnnlannda Faı:ım da limanrdrr. 
rok j-.tih~e ctmi~tir. Ora.n 'ilayeti, koyun, ynpağt, 

A \ RUPALlLAC 

A nuıı~lılar, 1936 «eııe~iıule, 91 
Lirıi l.-.pnuyol, 20 biııi İtalyaıı, 2. 
700 ü l\lalta.lı, 20 bini muhtelif 
nıı~lctlerllcrı 'e 853 bini <le Prau. 
sız (1870 scne--.iıı de Fr:tn<ı11: t:tL:. 
i.retiııe ~inniş olau ~ ahudiler de 
dahil) olmnk üzere !.\37.000 kisı. 
di:-. -

isı•an:v ollnr, .Knrtoc:inıa'<.lan :ra
Jıut Ilalcar adalarından uzaktı~ 
IJulunmnclığl için Oraıı \ıliiyetin
de ~ cı lcr.ımi<slcrdir. Iltınlar mahj. 
liıı ildimiııe ah~tıldarı iı:i~, Jı\;r 
nevi iş l apıı1a.lıta ve rah.ıtı:a ya
s3nıaktn(lı tnr. i«'lerindc, ~ongin 
olaıılar da 'ardır 

ltal}anl:ırın çogu, Kor .. -stantin 
\illi} etiı ile el i ~ilifü ynparlar ve 
f.ıliran~ ~aş.ular. 

hububat, tütiin, şarap ' 'e•aire ib
rıu: e.!er. Vilayetin ı; J.Ot•() rıtıro~la 
T 1emesen. 55 000 nhfn!'I}~ Sirtı • 
Bel . Abba'i ~ibi ~elıil'leri ile nıa. 
mt:t. ka"abalarr \ardır. 

MÜSTK\f:,IJKENl:\T Tt('ı\RET 
\'l" iKTlSADi L\Tl 

Ceznyir n•ustenılekesinin serve. 
ti, ı;irnaı \ e hay\'a ncıhğındııthr. 
Serıede 16,000,0tlO kental istihsal 
eder ki, bunun s.000,000 kentali, 
ınelek,.t ihti)·acıncJan razınılır 
\'e ihrn~ edilir. Eu mah'>ut ura sı
ra yai;1nıırst1zhılctıın nıütee-.sir o
lur. 

~n~'.~M~hkenleıerd~~~ 
Usküdar tra!nvay Bir emniyeti suiistimal davıısı 

, seferlerı 
tahdit ediliyor 

Karar yarıa sabah 
tatbik edHiyor 

Yaprlan teıf~:iltler sonunda. esa· 
sen iyi vııziyette buluıımıyau ü:.ı
küdar • Kadıköy ve havalisi halk 
travmaylar•nın seferle!"inin esaslı 

:surette tahdidine karar verilmiş• 
tir. Bu karn.rrn tatbikma yarın sa· 
bahtan itibaren haşlanacalctır. 

Seferlerin tahdıdi ile gerek ·trf• 
~ıidar, g~rekse Kadıköyde tram -
vaylar çoık azalım~ olacaktır. E\'• 
vela hiç olmazsa vapurhrdan çı • 
kan halkın tram-v:ıy bulması im • 
•kanı araştınlını9 fakat sonradan 
bu da mümkün olmaml§tır. Bu iti
barla gerek Kadıköy gerP.kse üs • 
küdara çrkilcak her v:ıı~ur yulcusu
nun tramvay bulıması imkanı hasrı 
olmryacak ancak bir kısmı vapur• 
lal"In trom.vayı bulunacaktır. Ke -
zalik vapurlara yetişeeekler için 
:le tam tamamına irtibat temini 
mümkün olamamıştır. 

Bu tarife_ Anadolu yakası iıal• 
kmm iln~vsinı dolayısi~e 'bir bayii 
azalmış olduğu ~ aylarında bir 
tecrübe olarak tatbik edfüx:ektir. 
Bu sırada bu tramvaylarr i~lcten 
şirke-tin taıs.fiy~ de ikma.J. edile -
rcık tTamvaylar litanbnl tramvay. 
ları: idaresinin eline geçm.i-, ola • 
caktır. 

Banka kredileri 
1940 seoesindeki iş hacmine 

irca ediliyor 
Banlmlann emtia mukabilin • 

ddti bil'funum kredileri kestikleri 
yolunda dün lbir şayia çrkml§tll'. 
Bu. !}S.yia. doğru. değildir. Yalntz, 
dün bankalara badema kredileri 
1940 s~nesindelki iş hacminde ve
rilen kred.i .m.iktarlsr.ına irca et • 
meleri tıusuımnda emir ve.'J1miştir. 
1940 ~nde'n sonra iŞe ~lı • 
yanlar lmttı~a hiçbir sara.hat 
yoktuır. 

iyi yetiştirilmiş 84 bin öküz inek, 
:i81 bin beygir, 560 bin ester ve 
merkep, 9,000.000 koyun vardır. 

Müsteml~'n kereste işleri ile 
demir, tütya. kurluıı, fos~at m•
denleıi ehemmiyetlidir. 

Cezayirde kömür ve pelrGI 61. 
madığı için, sanayi lamamiy!e in. 
kişaf eclememi~til'; amma <la.bili 
ihtiyaçlan temin etmektedir. ~füs. 
temleke, pamuklu, yünlü kum.ı.~ln
rını. elbise, mendil ihtiyıa(lıırını, 

madenden ve ağat,tan e~yulnnnl 
l;iğıt, ilAç. rn:ıden kömürü kahl'c. 
Şeker gıöi maddeferini hari1;tcn 
temin ederler. 

MtistE'ln.lt-kede, 40 bin kilomet
relik mükemmel yol ile 5 bin ki. 
lometreye yak1n tlemiryolu vardır 
Demiryolu, !'1ahi1e mıı,·a7.İ olrııt.ok 
ilç ~itaye~ medtezini bllğlıulıktaıt 
sonra. bir taraftan Fa'la, diiter ta. 
raftan Tuıı~;ı. uzanır. Dabilt" ıloi;. 

ru, ıtemiryolu şubeleri ele ''Rrılır. 
<'..eıayi'rin ıhra<'atr, 1930 ıle wsrı 

senelerinde, 3 ile 4,5 ıtıilyar frant: 
arasmda.. itlıalü.tr dn 3,l ile ·l,2 

1 mi!yıır frank arnsınıfa buhmııyor. 
' llu. 

Şamh Mahmut yerinde tepiniyordu: 
'·Ne diyecek efendum, bu kız ne dedi, 

bert dedi hepsi yalan ... ,,. 
Davacı yerinde u:ıun ho.) (u, inre 

fakat düzgün h<•caklı, O('.rin • e 
kıvra~ vücutlu bir Arap lull ~rntu
ııuyordu. Ko'lr kıYır saçlarınt o. 
muzlarına rlökmü~lü. C.'iko!ata re11 
ı;i tenin>? yaraştH'mağa çalı,;~ı;h 
koyu renk boya.u duılaklan ile ;.;ti. 
lü:r.sedikçe, bemhe~·az ıli~h.·ri ~·tı. 

' ziinü bir hayli ay,lrıılaşt:rıyol'dn. 
Bu muhakemenin '"tıçlu ~-<:rirule 

bulunan mnumnn tla \raptı. ~auı 
lı Mahmut: 

Orta. boylu, şişman. kalın erı. 
seli, hilekar ıı;özlü hir ııclamılı !Ju. 

1 Saçları tepesi11de rljjk\ilert k ha,Şı
I nrn esmer tenini meyılana ~·:kar
ıınş, alt dudağı fazla. knlmlıl>t:m 
iı~t <ludağ;nı yarı rarıya ;)rtmü';)tü. 

Her ikisinin de hö,•iyeti tes1ıit 
oiuııduktan sonrn. hiiJ,jm e\'\'Pla 
t!avac•ya. !iM verdi: 

- Anlatın bakahm bnyau Mii . 
nyyen, davanız nedir~ 

Müzeyyen hafi'fı:e iiJ<siireı·ek se. 
sini nyarlndıktan sonra~ 

- Bu ad1'm, de<li. Bann. mil
kemmeJ bir oyun oynı~·at'ıık e~yıt. 
mm iizerine oturdu. 

Birkaç ~ün ~\'Yel<'i. F.b in~an _ 
Iı" .hali bu, n;z ele sıkmtlTfl du ... 
tilk. Pal"a hizan oldu. Halbuhi :-ı-n. 
nemin üı: aylık .ınaAlşını nfmaı;mn. 
daJı.a. bir hayli vardı. Tuttn. 6 tu<,; 
h Felemenk yfuiiğlimle, altın sa
ntimi aldnn, diikkancı A~oba g~. 
tlirdüm. 

- Para lazım oldu. Bunları re 
hi'n bu~ıkaymı da ver. D!:dim. 

- Krz benim param yok, am
"!a Malımuda soralmı bir defa, ~l'· 
dı. Bu, M'ahmndu dük'k~nıı. c:aıtırt. 
tı. YüziiğiimJe snatimi gfüıterılik: 

- Bn luza parn lazım, <;uııla.rı 
rehin al da. Yer! dedi 

Habmot da tuttu 25 lira \"erdi. 
llcr ikisini de kendisi·ne bıraktım. 
Arailan bir ay geçti, geı:m .. di, gö. 
türdliın, 25 liranın 10 1.irasmı ,·er. 
elim, geri. Kalan 15 lirasmı da 
bir müddet sonra götiir1incc Malı , 
nıut birdenbire deği]ti: 

- Bu ne? Benimle 11Jay mı e· 
diyorsun! 50 lim vereceksin! 

Dedi. 
Hayret ettim, 
- Ne 50 lirası, dedim, 
- Faizle bera~r borcun !iO 

lirııdır, dedi. 
- Neden? Biz ~ole fııi.z i~üı 

bir Şey konuşmadık. Hem 23 lira 
ir:in 35 lira faiz olur mu! 

- Elbette olur. Eş~·alarını bas
ka tlirlii vermem. Derli. J 5 lira; ... 
da almıtih. 

Ben de e\·e döndüm, mıneme 
;şi anlattım. 

- Yih:ük i1e altın saaun kıyme. 
ti ne kadardn ! 

- Saat !i9 lira, 6 ta~1ı Fele· 
menk ylizüğü de 500 hra. 

- Nasıl olur? Heninı buna nl.
h.'.'J pek e:rme<li, 25 lira için inc;an 
bn kadar luymetli eşyayı ııelıiıı bt
ralnr mı! 

- };fendim, ben 25 lira. i~te
me<lim ki, 150 lira alacaktım. bu 
hadar verdi. 

-· Nasıl olsa tanıdık. İhkflr et
mez ıl!'ye düşüııdii~. Bıral;;tmı. 

- nim gr>rdü bunları \erir, 
keıı? 

- :\.gop, bir de Et~m anındaki 
adam. 

-- Ne d;~·erek!'!;n bunlara yii. 
'.\fahmut? 

Maznun l'tlahmnt: 
- l\; e diyecek efendum. Bu 

ne eledi, ben dedi heı)sj yalan. 
l·~nel5. b;ma hu Eşyaları rehin 

bıralttı, Melihn. Bu bll"akmadı ba. 
ııa. İ5te ::;imıli tlıc;;arıda bu Melı'
lıa.,. 

Sanlci, SeYİmli saıı'atkflrınuz 
Naşid, sahnede Arap sivesiyle 
'riirkçe konu5uyor sı.ınırdımz. 

- Ben bunları hiç tanımadı. 
Onlar geldi bir giin o Agop ile 
<liikklmma. Dedi Melilı:ı., bu Agop 
da vnr 25 li'ra borcum. Ver bu 25 
lirayı, bu esyalan alayrm ve ı;nr
ı;ırda satayım. Ben c:ok doğm bir 
adam reis bey, acıdım Melihaya. 
,·erdim Agoba 2.5 lira. Aldık eşya
ları çın~ıya g!ttil<. Amm.n, J,;ioı 
gördii, verdi 40 lira, 44 lira •13 
lira. 

Meliha vermedi. Bana: 
- Malt.mut eftndi, bunlar sen· 

de dursun, ,·er bnna daha ;!.j Ii'ra, 
eğer par:.ı vermedi, 'ende bunlıırı 
sattı. 

Çdcardım, verdim, bir ay geçti 
para yok. Cç ay g·(çti :yine yok. Eh 
ben de f~kir bir clüld<ancı. Gittim 
geldim. 

- "Üç ayJd, alır«aktr, alanındr, 
yalan, yalan. -

Ben ~ine bekledi. Niha)d bir 
gün Meliha ~eldi. Elinıle bir elek~ 
trik faturası. Dedi: 

- 765 kuruş geldi, elektrik. 
Bunu vermedi, elektrik kesildi. 

- Eh ben ne yapayım, dedim. 
Siz daha. vermedi benim puray.ı. 

Dedi, sen A.gopta verdili 25 li. 
ra.. Jfana. da verdi'n 25 lira. Etti. 
50 lira. 765 kurut; daha \'er, Son
ra bnnlan sat. 

&en dedi: 
- Amma, Me1iha hanum, ver. 

medi herkes c:a.rt"ıda bunlara. 52 
lira. 

- Ne kaldı o da borcum olsun. 
veririm bir gün sana • 

Den çı'kardı, verdi 7C5 karuş 
el aha. 

Sonra tuttum bnnlara Be~:kta5. 
la. ~raç (garaj) sahibi II:ıs:tna sat 
tı tam 52 lira. Versin bof;ün bu 
ııara ile benim kusur kn1tl1, han~ 
563 kurnş, alayını bu llı.,Hından 
verPyim maJlnrmı. 

- Demek fana !>at dedi. 
- Dedi, hem de ne vakit dedi. 

Radyocu €krem duydu Daha l\ii
mit bey ıh diil<kandu i.di. 

llakiın l\lüzeyyene döndii: 
. - Krzım bana da öyle ıı:eliyor 

kı, bu işte bir bit yeni'ği var. 
l\füzt'yyenin ce\"a}l nrmesine 

\'alut kalmadı. S:ımiin arasında 
YaŞbca bir Ar~p kaClını, sinin!en 
bütün liicudu, İ1'1p:t1D\01.a y:lknlau. 
nus gibi titrj'yerek ilerledi, boğuk 
lıir sesle: 

Unğlar, J<•ran-.ular tarafından 

n:ti~tir~'lmiı;tir ı·~ ıizümJerden muh 
telif ne\'İl~;·ı:Je, nefis şnraplar ya· 
ı.ı ır. Uenıtel«:tt ! :te\ tin. ine1r, 
seb7.e. lıilhası.rı tul'ftıntlu ~bzc 1>01 
yeti~ir. Tlitiin ekimi, 1.:2,,l i sene~in 
do l t bin Iıektar araziyi' iş~al e
<lerl.:eıı, bu Mıha. 19!16 <la, 23 bin 
hektara ) üla.~lmi4:1tir. Meınkkette, 1 

itJmJitııırn dörtte üı:öniı Fran• 
o:adıın yapar. İhracatının ht'5tc 
ciilrdlinii de Fran~ava sntar. 1 • 

- Eh öyleyse yalnız saati Lı
rak!:.ıydın 't - O Meljha benim hu adam 

'Fr.ıns~lar, tatı~utiyle, müst~m
lekc kadro.,unu te5'kil eder!cr. ~le. 
rımrl:ır, dcfdorlar, tüccarlar, kü
~iik \'c blıyiil• zen:ınt erb:ıLı, ruül!; 
sahip eri tıunlaıılnııdır. llunlar 

memlekette h~Vim bir nthll!' !.·nlN; •------··----,•---------------·----------··--------•••-------------~ dul.l:ırı için. p.:ıra kaz:mılıra<'alt 
lırr ter.ınblıüc;.e bn..'j vururlar ve mu. 
':tffr,l• da o1urTar. 

~Ettim.ER 

Kaju ve şeker 
ge~f r .ın1Psi 

müzakere.eri ----
Krom şilebi Amerikaya 

gidiyor 
Ankaradan bildirildiğine gfö'e. 

l:ir Fin firma.sile bir milyonluk i. 
yapmak maksadile müz:ı·ke::-ckı 

yapxlmaktadn-. Triy<"stede- ::ııııı.:· 
nan kağıtların memie"k~tim!ze ı;e 
tirilmeı::ine çahşrlınaktadır. 

Diğer t:ıraftan Anıe!ikadan g~· 

tirilecck b:.ığday içn: Krom şılc:1Ji
nin hazırlıkları bitmek üzer'.diı. 
Şile!:> bugünl~rde gidect:ktir. 
Diğer taraftan hvcc;ten ve Çc • 

kos!ovakyadan şeker sgtm alr.bi'• 
mek için müzakereler yapıhı,~ı 

haber verilmektedi'r. 

Daml memur 
karneleri 

Yalnız mmeurlarla dev1etten 
ve devletin iştiraki olan mi.ıesse• 
seforden maaş ve ücret alaulr.ra 
tev-zi edilecek iaşe .kame:en vi!a· 
Yetçe teslim edilip alakadar daire.' 
lere tevzi olunmuş, ve maa~ s:ıhip-ı 
lerine verilmesine ba§lı:ı.mnışt.>r. 

Bu karnelCT iki yapraklıdır. İlk 
sayfasında hagi daireden verildi· 
ği ile numara bulunnınkta"!ır. fuır 
ne bu numara ile karne sahr:ıinin 
ismine kayıtlı bulunduğu iiçn baş 
kası tarafından kulla01lamrya~ak· 
tır. 

!kinci sayfada bir resim yeri 
vardır. Bu resmin Uzeri daire mü· 
dür ve !miri tarafından resmi mü· 
hürlıe mühUrlenecektir. üç:inc!.ı 
sayfad:ı. 25 numaralı hane bulun· 
maktadrr. Bu hanelerden her biri 
yapilacak ilanlarla bir iaşE' ma~ -
desine tah&is olunacaktır. K~rne 
nin son sayfası iı;e ne şekilde kı:ı 
Janılacağı hakkında izah.ata tah · 
!'İS edilmiştir. Bu karneler resme ıı 
pazarteıı,i sabahından itibaren 
mer'i olacaktır. 

yalancıdır. Bizim .nbi fakirlerin 
eşyacımı d11lavere ile almak isti -
yor. 

Oiye bağrrdı. 
Hakl'm~ 

- Hanm1 sen lran-:ıma, sıran 
gelince titrersin. 

Diye kendisini SD!ltlll'dO. 

Mliuıyyen de: 
- Bütün bunlar yalandır, de

di, benim söylediklerim. doğra.dar, 
şahitlerle de i'sbat edeceğim, 

Bunan üzerine mahkeme, im. 
nıe ~ahitleri ile birlikte, Habnm
don, Melihannı Jı:ıendisine "sat., 
dediğini duyduğunu söylediği rad. 
yoeu Ekrem ile 1'iimi1in r!e ~ıığn
forak <linlenifmet>:ne karar verdi 
ve muhakemeyi başka bjr giiııe bı. 
l'aktr. 

Ta!'tlflar dışan çıktddarm zaman, 
Meliha l\falrmudun arkasındnn 
lıüı;ük k:ılne rengi şemsiyesini sal 
lr)·nrak bağınp ~ağınnağa başladı. 
Ma.hmot hiç oralı olmadı, kahn pal 
tosunun yakasını knldıramk: 

- Ben; dedi, hc>p Allah kin 
dedi, diye söylenarek yttrildü, git
ti. 

ı\füzeyyt-n ise: 
- Yapma anne, etme amıe! 
Diye Melilıayı teJkine çatı,ı:yor-

du. !>akalım ~el~ce'k şahitler neler 
anlatacaklar? .. 

Bi.frhan Burçcılı 
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SabJ.b! ~ D riyı.t mUdllrtl 

hakla tuım 
.Baaıldığı yer: Valat Matmaa 

ABONE A.RTL.UU 

Sahte ekme 
si s~tan bir 

.. karn 
şebe·w~··~"".A 

Türkiye Ec:Deb1 
JJk H.00 kr. %1.00 kr. 

6 ylık '7..60 .. ı~ • 
a aylık 1.00 • 8.00 • 

ylık 1.50 .. a.oo • 

AdU~ye verilen şebeke efradından 
7 kişi tevkif edildi 

Gazeteye ı;ünclerilen 
Evrak geri Terflme& 

Sahte eltme.k karneS] eil.rezı ııcku 
kl.§llık bir şebeke yakalanarak adil. 
yeye verftml§tir. Su!tanahmct blrlnci 

....... 0 ••••••••••••••• 

1 
eulh ceza. mahkemesi bunlardan yedi. 

1 
•• d 8j hakluttd& tevkif mUzekkeresi kes. un en mf§tjr. l~unlar, Bab,A.li .Ankara end. 

desinde l~k mühürcQ Hlrant Ra _ • ugüne ! _vaı_._ea_~_k taı:c mül'tahde.mlerinden 

;4ouoooouvuoocoooouuooo 

iya ve T obruk 
isgal edildi 
lral Darıanın 

demeci 
ll4:ISirda sekizinci ordu bir :Jlldını:ı 

8Uratlle ilerlemektedir. Halfaya geçi,. 
cUnden sonra Ba.rdl.ya ve Tobrull da 
iga.l edil.ml§lir. Kolomb!ya. radyosu 
ııun verdlği ııabc:rc göre Tob.ruk dnD 
e&Mh D,5 da dll§mUşt11r. Berlln rad. 
l'osu da Tobrukwı. e&at on yedide 
dU§tUğllntl bildirmiştir. Ke§if UMla.. 
tı ynpan :lnglliz p)?otuı~ g6rc LiD. 

.Zeytin yağı 
mr.ııamele vergisi 
Stynen alınması ... 

kUADDD kabul edildi 
A ıı ka:-adan hnl.ıer verildiğine g 11• 

re, ~erli nc.bnti mahsulleri ve prı· 
naıgı ~ınrnk ve asfiye etmek sure 
tiylıc yuğ istin.:.! etlen sını.ı1 mües:oe 
scl•ıı.t'den mu.-ımcle Tcrgı.,;nin n) nen 
alınması hakkındaki kanun proJc.:i 
tdihıkü meclis içli'maında müı:ı.'kcrc 
ve kN>ul edilmiştir. 

Osnıan GUnaydm esktaıeıı mtırettl • 
pll1t eden Mı1sta.fa Yumaz:, NAzım Te 
zel, Ahmet özka.n,, Ömer Gökkan: 
lstanbul Bahkpa.zarmda meyhaneci 
:Vangel Çinkndır. 

Bu §ebcke 'binden fa.zla <Sahte ek • 
mek karnesi basıp satarken yakalan.. 
mıştır. :rahkikat.gcnL'.}.'lctllmekıedlr • 

Memurlara parasız . . 
gıyım eşyas• 

Kanan din kabal 
edDdi 

Büyük Millet Meclisinin dUnkll 
toplantısında :memurlara para.sız gl. 
ylm e~ı vcrilmezj: hakkmdaki lta 
nun Jllyihası mtıza.kere. ve kabul edil: 
ml~tir· 

Kanunun m.llzakcresl e!ID.8Smda 

hatipler muhtelif t<µnenilerde ba _ 
ıunmU§lardır. Bu arada, elbjscnin 
kumn.§ ve ayakk&bı tcvziatmm ,yetim, 
dul ve mütekaitlere de tc§IDllI isten. 
mi§, bu yardmıın devlete t,1l.hmfl c( 

Lokantalarda 
mecburl tabldot -- Yaşatan kuvve 

F.iyatltu},tubit edildi. Cumcr: 
dan itibaren bQ§lıyor lr:ünak~a veya mücadeleye grrı~en iki kişiden 

Bütün lstanbul loknntalcırıııdu hangisinin galip cıkacağını anlamak için kabiliyetleri· 
ta.tbikI medhmi tuınıan tabldot ni bilmiyc mutlak~ Uizum yoktur. Hanaisir.in sinirlenip 
uru1üntn geleeek cuma sabahın • ~ 
dan itibareıl tatb\kına baı;lı:ınmt' hangiıinin sakin haldığına tlihkat etmek kafidir. Gele 
olacaktır. Bu usul fe\•blô:de, bi • be ainirine haizim olanda kalacaktır· 
rinci ~ruf ve ikinci sınıf lokanta• Bir insanın kucvetli bir karaktere sahip o!abilme-
larda başka ba'lka fiyatlarla tat· ri için mcılik olmnsı icap eden muhtelif hculctforin ba-
tıik edileceği için belediy.c iktısat d " ... kk l 
miidürlüğü yemek veren otc:llerle nn a sogu an ılıh,, la "sinir kuv:ıeti,, i!clir. s:nirl • 
gazino v.e Iokantalan tamamen riniztli VI? soğukkanlılığ_ımı:.ı muhafaza · ~dcbild0ğiniz 
~~:;;~nA~~~~~~ ul.ı-.m-i;•d-c•!•ç•e•s•i•:•:i•y•e•r•le·b-il•e•c•c•k•b-ir-k•u•v•v•c•t-m•.c•v•c..,u""t,,_,d.c:,.ğ.,il•d•i•r• ..... 

I" M .J 
bunların !isteleri ile fiyat ücreti 

tarifelerini hcıncn belediye ikt:&t s t R 
~~iir1üğüne vermeleri bildirilmi§ ov g e us g an l n 

Fevkal§:de sınıflara ayn}:ın lo-

kantalar Talksjm Belediye gazino- Volga fı· j otı·ıı·. ,nsı su, Pa~ Otel, ~tlryan, Perapa L U. 
]astır. Buralarda. ~e Yem<-...lderi 
'tab1dot olarak 225, :ıkE;am ;\-'emek• 
leri, milzik -olmak eartiyle üç yliz 
1ruru§tuT. 

Birin~ mn:ı:f lokantalarda. öğle 
ycızne.klerinde 150, nkş:ım Y.c."llckİe-
1'.inde-mllzi!t ohırsa. 175 kuruşa k<.• 
dar miisaade cdı1miştir. Am:ı g~lı
rimizde milı.ii'ti biıjnc! s!lllf lo . 
lı:anta hemen hiç yoktur. 

!.sta.ııbu.Idn e~yeti teşkil e
den :i!dnc.i sınıf lokantalarda ta'Li· 
oot 100 ktmı~tan vc-rHccektir. 'Mü· 
zik o1ursa rumni fiyat 125 '.kunış. 
tur. 

Souyet Rusyanın, ~k...,ehir tlonannıa.ıı, muhalaz.alı 
oluşları ve kuvvetli tôPfarı aayeıinde, Alman tayyaTeleri· 
nın hücumları alunda bile.p cepheye yardımda ve nakliJ•e 

gemilerini himayede mühim hizmetler görüyor 

Yol.ga nehri, bildiğimiz. gihi, Soz
yet füısyaıun iktısadl hıı,yatrnd!l 

' hü)·ük rolü olnn bir sn yolu.dur. Bu 

metredir. MiircttObntları üç z.'\hiUe 
90 neferdir. Bu gemilerde, ÜOCT ta. 
ne 100 milimetrelik toplıı bu3iilt 
çar.pin fldser 1or.pil 'e otuz Jrndar; 
mcıvin 'Vardır. 

a.da mihver kuvvP-UCr1nln ııUraUe 

batıya doğru çekildikleri a.nla§llı:nak .. 
tadır. DllD ~ vakit İngiliz kuvvet -
1~1n '!'Obruğun cenubwıda Elo.dcm 
tlı vk inde mlhvcrd.lerlc. tCU188a seı.. 

diklen haber verllmektodlr. 

K.anun esaslanna göre nebati mnlı. 
s.ullcri, prinayı tasir veya tasfi~·c 

etmok suretiyle istihsal olunan "3"tı8 
lardan alınmakta olan muanıelc 
vergileriniı ı maliye \'ckiileti 1cshfl 
edeceğ.i cins yağlar jçin l~<UM 

,göreceği mahallerde para ycrit•e 
aynen yağ olarak ahna~a mezun 
olacaktır. 

üği külfet mllrtan sorulm~ur • T f 1 yoB~e~:=;:~ =~~ı: ramvay se er eri 

nehir, U rn ı zi r:ınt ''C sana:l i sahala
rını merkcll ve Knfknslnr Rusyesı. 
na b:.ığladı~ı gibi, Cen11l>i nusyenın 
petrol ve zirnat anahsm~ni ıic 

mcrl.:ed nus~ aya nnklchnokte~n. 
fnlyı.•tlf hfametfor g1in1r. 

JTnrp !b~dıktnn sonra ise bil
grnsso Almanlar, Stalingrad' önlerine 
ı;elincc \"C Şimııli Kafkasya~ .. ·ıer~e
yince, \'olsa nehri, b'üyük "tii'r ask<'. 
r1 chemıni~t de armr~hr;~bıf'.nehir 
Stalingradın ennk ,-e "Ceplıancsl •. 
benzin ihtiyacını teminde tıü~lil· 
faydalar temin ct!ikten 'bn ka Rı e 

müdnran ordm;unun mükaveme ıe 
ete ~nrdım clmc!kto bulunuyor . 

Hazer denizi f.:emileri ars md9., 
ımnlnmnı" ~ siliıhl:ınmış NiJni • 
Noı\-ııorod tipindP romörkorler, jfd 

z:ı:bitli ve 12 mür:rttcb:ı Ilı sur·ntu 
"karalcol gem ileri de varcl • 

yetim Te tekalit :maa§l alanlar& da t • ed•ıı ı• o teşmili derhal mQmklln olm.adtğmt, anzım v r *."' 
.. Vo\#8 Filotillası,. na gclincec 

Bunlar üç sınıf semiden murck'ltep; 
tir: 

~bo. gece.si :lnglllz ha.va. kuv. 
°'etlerıne :mensup bomba uçakları 
'I'obruga bombardımana geldikler! 
\'akit Umn.nda ıoo den fazla yangm 
ıörWmll§ttır. Almanlru'm Tobru.ğu 

tabijyc ederken &öturemedlklert lbli. 
ttbı erzak depolarım ta.brlp ettal 
ııantımaktruUr. 

fakat bunun bir tetkllı: mevzuu ola - ---o- __ 
rak gözönlln~ lbulmıdlmıl~u 

Yerginin aynen alındığı ~erlerde 
sınat müesseselerce istihsal olunan 
yağların kilo fizerinden tutan Vt.:r

siye matrah iltUlnz olunacaktır. 

bu ıevziatm kanundaki vckliıo hn .. Ara duraklar pazartesi 
kümele 11,234.000 lira.ya mııı otac& _

1 
sabahı kaldınlıyor 

Bu ile.miler, tonajları ve toplari1-
le sınıflara ı ,·rıhrl:ır. 

ğını blldlrml§ ve mflt;ea.ldben kamın EW:-ktrik, tnımvay ve t\inel id:ı• 
ltabul cdllml§tlr. rele-ri umum miıdUrü Hulki komill' 

Ba snnbo 1 ı ın bü~ ükleri !lGO to... 
nlla1o)'a .knıl. r >iiksclirler. Ba~7 
Lenin tipin lr, C'i(te zırhlı J..-ıılel\; 
150 milimc•rcl k, bazısında 1da 12(.) 
ilk toplar bulunan hıırp gcmilar".ı
dir Gcmilcrın, umumiyetle, 150 
lik • .f tophı.rı lıirrr tayyare topları 
Te .f tane de milralYöikri 'Vardır. 

. Muamele Tcrgisinin aynen alın

caltı yerlerde kc,yfiyet varidat d ~ı
relerince sınai müesseselere yazı i
le bildirilecekUr. 

ve tenvirat işleri etrafında temas Volı;a nehrinin sil5hh }ııııcfımı, 
So,·yct Ru yanın 1eş:kil lSÜ~i~"Ym· 
gn Filotillıi ı,, snye~lndodir. Bu filo 
tillU zırhlı hrnkol gemileri, zırhlı 
gnnbotlardan. te lih edilm~1;1küQ\Hc 
"npurl:ırdon mürekkeptir. Ru::ufacık 
nehir donnnmıı ı, kU\-vefü toplm-kı, 

Stoliogrnd<ln Alman pişndc hüeu111-
larını deslekliycn hntan·aıttı. ateşi 

altında bulundurur, actığı :def .Dcı
raJiyle mü<fnfoa topç•suna )111.rihm 
cdf?rck Almnn zırhlı, motörlii 4uıv. 
vetlerinin ilerlem~ne sed 'tekme>
ğe çnJı<;ır 'e nehirde ~şllycn ın:ıkıl 
\'ıtsıtalnrını tayyare !hfKum'ltlnndsn 

lıtıaırdaki harekat \bakkmda genc:raı 
8ınaıa §UDla.n sOy!emi§tlr: 

Mükellefler beyan ettikleri mıır
tarlara göre vergi olarak tahakkuk 
eden y~ları mahal ve mevkiled 
Taridat &i.rcl<ırinoe kendilerl.ıe 

yazı ile bildirilecek dePo ve mahal 
lere beyanname Tenne müddeti l!e 

Bozdoğan 
kemerleri 

tamir ediliyor 

larda bulunmak üzere Ankaraya 
gitrni tir. Umum müdür gitmcdc:ı. 
evvel gaeztc-cilere şunfa.rı &Qyle

"Temelleri çok lJ'i b!r JCre atıyo • 
ruz. Harbin tallhı bizim lehimlzıe 
tıı.eyletmi§tlr. lnlsiyat1Y blzdcdjr -.e 
Olzu muhafazıı. edcceğmlsi Umlt edi • 
l'otıım. B1r kaç gl1n eonra Amerika,. 
lılar TwuıBa. hn.klm olacaktan ~ 
Yultm ve uzak§arka doğru yol kısala. 
taktır. MUttefiklC.r yeni bir 'takım 
!lal'elıet Q.slert ele geçlrecek!el' ve o • 
talardan mfbverc ~ yCll1 ha.rA'ket. 
ere girişeccklerdır. 

mişt.ir: 

onu takip eden bir hafta içinde Yeni açDmak.ta olan ve ikinci 
kendi kap Te vasıtalnriyle gelir.p cnddesi de bir aya kadar ikmal 
teslim etmeğe mecbur olncaklardır edileoek olan Ata:tilrk bu1vnn ay

"- Tramvayların :ın durakla• 
rmın kaklır:ılnıası, lukl:ındaki ka • 
rn.rın tatbiknı3 pazartesi günii baş 
!anacaktır. Bu suretle tramvay 
seferlCri yUzde 15 nisbetindc arw 

"Kızıl Azerbaycıın,, tipindeki f
lkind .~ınıf semılcrde, 12() milimct. 
relik h>plnr ve mitralyözler "\'ardıl'. 
Bunlar, ~naile 15 ınıl (28 kilom~. 
«iderler. 

'l'UNuSUN VA.Z1l:'l!i'l'1: 

Bn C:lepo veya mah:ıtıer smnt m.\ nı zamanda. ço'k ha.yrrlı bir itin de 
esscselere 25 kilometreden uzak I.ıır yaptl'00'3$Jl3. vesile vermi~tir. 
mesafede bulunduğu taktirde 25 ki- Atattlrlc bulvan Şchz~ebaşma 

A m e :r l k ıı. ve 1ıı:;1 • lometreyi a~an mesafc:-nin her k'Jo tan"hi Boıtdoğan kemerlcrının al • 
l ı z kitaıan Tmıusa. ve ibayatl metresi fçjn mükelJcnere ·nah.:ılli tından geçeııco(k çilanaktadır. Bun· 
ehemmiyette b1r deniz US3ll ol.ıl.n Bl. belediyelerden alınacak rayice "öre dan ıastr.larca evvel !stant-ula. ge • 
tert'e kllJlll geniş alçtlde ha.rekew nakliye fi~reti verileceldir. titilen suyun ~ en yliksek L.-

çeceklcrdır. BllyOk ordn orta Ak. tifalarma dahi kolnylrkln. ç!lonas:• 
nlzin kontzom 1çln bir anahtar n... Koıtarlka sablJle. nr temin jçin yapılan bu sanat e· 
f s1 görebilecek sırate.Jik bir mem. seri !:Ok "UZUn yıllnrö.anheri tamir 
t'ot o.tan Tunun& doğnt .nra.tıe rlae çıkan edilmediğinden harap bir ha!c gel 

aşmaktadır, Bir Alman denizaltı müret· mi' bulunmaktn,ydx. Şimdi .Atatürlt 
li'rruısıınm hlmtıycsinde btılunan bu bulva.r.rnm buramn geçm~i dola• 
nılekcte mihver de etıratle yak.la. tebatı ile sahil muhafızları yısile belediye bu tarihi f•bide)i 
OT. G6rllntlşte hakikl olan raporln çarpıştı de tamire b:ı.slatınış bulunmakta -

an Bitlerin mUtt;eflkleıe E!i§I koy_ Neqork, li (A..A.) - Kostarilw. dır. Bu tamir smısmda uzun ~ılla· 
ak için Tunwı& gittikçe arıan-sayı. kıyı ınuha.fızlarlle bir mUfreze ara • nn ihmali neticesinde harn.phu,i:ı.n 
rdn kıtalıır ve muharebe tayyarele.rt mnda §iddetll bir çarpl§IIla olmuştur, Bozdoğan kemerlerinin bo..'.'-" yer • 
ı:ıdcrdiği anıD-§11maktadir. Zannedil Mllfrezeıı.ln b,ir Alman denizaltumı • lerinde hemen çökmek üzere oldu 
tine g6rc Wyilk bir kr.smı havacı.. dan çıkıı.rılaıı bahrjyel.Uer olduğu sa. ğu ve tehlikeli lbir şekil aldığı sö

'llt mntehassısı olmak llzere §inıdi.ld ıuiıyor11 Xosıarlka. kı7I muba.fIZlarm. rillmü~. O ıkada.r ki bazı ·t:ışlar 
'ldo en B§ağr 2000 mihver aakerl dan biri yara]anmıştır. Dflpanm :vt. ftdeta istinatsız knl~tır. 

taf;yarc ne Tunus:ı. mdlrUırıl§Ur. Yu:ı ;JCCek ve malzeme tedariki ~ bu Belediye i)k olarak Atafl'rk bul 
~ra modeli tayyarelerle da.ha. bUy\\k mntreze karaya. çıkarıldığı ta.hm.in e. vannm altından geçeceği kcmerle
lctıvvetler de göndcrilecektir. diliyor. Bu meaete hakkmı!a hiç bir ti tamirle işe başJımuş bulunmak• 
~i radyosu dlhı geee Tmıwrta ~ resmi blldirlk ne§?'Cdllmemlştlr. tadır. l'ilcn bn.vo. tehlikesi 1§&ret1nin ~ sa.. ______ :_ __ _::.:._ ___ :.:.:..:.:=.:. __________ _ 

atı.en fazla sllrdUğUntl blldimıl§tır. geçtiklerini blldirmelttedlr. Fakat b.ı vazüe başma. Yaşasın Mareşal. 
~ Uzerinde uçan bu tayyarele. mesele hakkında rcsmt hiçbir haber Yaşasın Fr-.ın.sa.,, 
·~ :M:n'ltadan hareket etmiş olmaları yoktur. General Nogü de- şunları söyle -
~'Uhtcmcldlr. • • ..... • .......... ,,... mıştir; 

:SU mQddet içinde b!rl~lk millet;. anuRAL DARLANIN DE1•Lr.AJ•: "Buraya geldiğim :va.kit, aminı..I 
l 11n kara ordu1a.n TwıÜa lıududun.a :v~. haberler ajansma Cezaylrde!l Darlanın tam bir serbestjye :nısJ1k ol. 
l'akınşmaktndir. Alınan eon rapora gatıdetjlen bir telgraf, Darlanm bu • duğunu gördUm. 1tt;!.haz e<ıpecek bat
tilro mUttcflk kolları hududa riO ınll gün radyoda bir deme~te bulunduğu. tı hareket; ihnkkmda lrendis!le tama. 
:tlıeaateyo gelmlD!er ve mllteaddid b~ nu bildirmektedir. 1 mile mutabık kaldım!,, 
ik.ı.cr Bon'i:ln. karaya çıkmışlardır. Darlan bu demecinde §Öyle de- Binnetıcc, mıırcşnllo hemfUdr ol&. 

l'un112n ele gcı;irmekle mtıtt:enklerin miştir: ra.k' salA.lılyetlcrimi amiral Darlana 
Sicıın ve lıalyan mbfilerl ic;ln ilk "-Şimali Fransız Afrilta~ ha1. terk ve teslim ederek, emri alttna 
~ğl ıcşkll eden lta.!yanm Pnn. ki: girdjm.,. 
leıtana adasını sUrntıe vurnbllmelerl Mo.reşal, S('rbcstimin e-1itrı<1,.n 
inıkA.nnu verecek bir ns temin etmt' almdığmr zanncder~k ti) ~Kinci b'TAI.JNGitı\'DATI'A: 

caJ:lan söylenmektedir. t("Şl'İnde, :Alman kuyvetleri Ji'mn- Dünkü .Alman telı!iğl §U haberler! 
l:>Unktı :tngl.llz tebliğinin l>Udirdjğl. s:ı.mn işgal edilmemiş olan 'hSl~e- \'ermekteydi: 
~ 5re Alman askerleri taşıyan altı ııine girmeden, general NogU'yü, Kntltııı:yamn b!l.tı 'keslmillde dil§ • 
1taınn tayyaresi Tunusa aaker t~ır Afrikadaki murahhaslığma tayin man bücumlan pUskUrtQlmüştilr. 
lteıı dUaUrUlıntlştilr. Bn tayyareler etmi~.i. Genera 1 Nogil Ccznvırt" Alagir çevresJndc Alman ana kUV. 

vua 62 tplnde uzun menzilli tay, dU ~-- • ı.·etıerlle muvakkaten irtibatı kesilen t cı • n :reuıııştır. 
Ya.reler olduğu aıman tamamlayıcı Tam bir ıre11besti içinde ve ken- bir ztrhlr tc§kili.mlz dU§manııı blıi:Ok 
ı:natonı:ı..ttan anla.f1lma.ktadır. Bıı tay disi ile ta:mamile hem fikir ol:lMk htlcıımlarmr pU:ıkUcttUlcten soruıı 
Yareler Trapnni ile Tunus arasında tnlcbi ilzcrinde Afrikadn, Fran . yUzlercc esir almı,., ve clvnrdnkl Al • 
aallyctte bulunan uzuıı menzilli a.v. SC?ntn menafiinin mesuliyefr::i ele- man bjrlikterilo tekrar temas ıests 
1 r tarafından Pııntella.rlanm ceııu ruhte ettim. Kendileri i!e §imal! ctml6tlr • 

bu kis1ndc denize 
0

dU.,urt\lmUşttır •• Fransrz Af'rikasmın mUdn!'aasm'll Stalingradm cenubunda Romen kl_ 
lt,a Yan t yyareleri tek blr teııkil ha. temin edeceğimi tahmin e .. ":.ekte ,.talan bir ta.bur kndar dU§man kuv • 
tinde Uçmakta idiler. Hepsi de top o1duğuın :Ameriknn askeri maka _ \'etinin hllcUmJ.armı pllskUrtmn~tUr. 

t llo tahrip edllıniş ve denizin matı benim lıare-klltımı tasvip et _ Slallngrad lçlndo kıtnlanmrz da.ğ"t. 
tflndc.ki enkaza tutunan nskeı1erl~ miştir. Blltün tmnımf va.m~r ve v~- mk dllşman gruplnrmdan dUn alman 

J\.lına.n Uniformamıı tcı§lc:'llklan gl:lrtll lı1er hleri bcışmda knlacaklar Ye araziyi tcmjzlcmi§lc .. dlr. 
tur. Umumt surette bu tjp 1tal~ evvelce olduğu gibi, mevcut ka· Şimnl ve merkez kesimlerinde mcv 

an tayyurGlerl en çok 85 asker ıo.şı_ nunlınra ıxygun olarak idarl vaz.i - zil faaliyet olmu§tUr, Alman hava 
y&bllırıektedlr. felerini ü:ı:va clevam cdcc;ler - kuvvetleri dU§IJl.On demir ve kara 

Nevyork ra.dy0$U, mUttefikletjn dir. Franmzlar ve ~·crliler, ta.:m dj. yollarl1e yaotığt nakljyata hUcum et.. 
bır Ç1:1k noktnla.rda Twıua lıududunu sjn}inirüzc ~vcniY.on:m Jier1'cs ml§tır. 

) - 1· CI ı 

tncaktır. 
Yeni tatbike kcnan seyrüsefer 

:rlza.mn::unesinin değişen ma.-lde!e
tini gazdelerle ilan ederek halkı 
tenvir edcco~iz. Bu talimatname• 
ye riayet etıneycnkrc!cn para ce· 
zası alınacaktır. 

:Mecburi yeni durak yerlerinde 
kolları pazubentli intizamı temin• 
le mükellef memurlar bulun.ıea'k • 
tır. Bunlar talimatnameye uygun 
hareket etmeycnJertl.en pa'ro ceza• 
tn al aca.ktır. 

Tramvayların önlinde bulunan 
iki sıra tamamen kadınlara, hasta 
ve ihtiyarlara ait olacaktır." 

korur. . .... 
Volgıı nehrine~ dolaşan bu tirçük 

donanma, iki kısımdan mnicl&cp
tir. Bu kı ımlor.c)an biri, doğrmhn 
doEJr.ıya "Volga Pilo111la" sıdır. Di. 
ğer kıc;mı da, Hnıcr dcnW filosuna 
mensup kiiçfık !ıacimdc1'i hafif ge
miler teşkil eder. 

Jltızer denizindoo Yolga ntıhrinc 
gecen gemiler, ·Mııi:kio~ Olfııler, n_ıl. 
bolşi • Robinski tipinde, olclukc.;ı 
sür'11!1i Jdicrık torpido!ardır. 

Bunl:ır, 715 1onili\to n kadnr yuk
sclerı gemilerdir. U:ııunlukları 7:; 

Ucnncü sınıf gemiler ise. J.::~tik 
fooaJlıdır. Dunlar, fazla sür:'atlcrl 
sayesinde, nakli\ c gemilerini hinra

ı.'f'Cde Te Sovl et lınn kllV'Tellerlnc 
13"iR't'dımda mfiblm hizımfler 1;öriir -

JCT. 
Bn gemiler, Ralmilı: tip1nrledir. 

lldşer tane 75 milimolrclik fopfon, 
birer tene tan•nrcye karşı miitlnlaa 
toplnrı Tc mitral)özlcri vardır. 

"Yolga Filotilla ı,, nıüreUclı:ıtı, 
mavi TC beyaz yollu mayoL'tT' ,giyer. 
ler. 

Y cdi lıafladanbeti dcl"am eden 
Stnlingrad ımuharEbleeriıMc naklj'.:4 

Ye gemilerini muhafaza erlen Te.;.top 

lariylc cephe mukn\-emeııne yardım• 
eden ve fıılı:ııt nz:ıktnn l'hemmiycti 
tnkdir cdilemh en Yolg:ı filotılla ı

nıa hizmeti epeyce mühimdir. 
,-~-------------------------------~ 

Trmn,·ay idaresi muhtelif hat • 
lara şimdiye !kadar 170 araı.a ı;n• 
lıstırmaktaydı, Bugtin lll arnha 
ılavesiyle bu miktar 180 e çı~nnI-
nı~ birkaç ı;ünc !k:ıdar normal §C

kıldc her glln 190 araba çalışa • 

cnkttJllt D dlşlyor ~K-0 ....... ÇU-.. K-HA-8 ....... E-RL_E_R -1 
Alt"..n fiyatları dUşmıeğc başla • 

mışbr. Dört gün .evvel 37,75 olan 
altın dün 36 liraya dü.smüştür. 

Gümrüklere memur tJe kolcu 
alınacak 

Bir mildd:etterlberi yeni tay~nle'r 

Holanda üzerinde hava 
faaliye*d , 

Londra, l!l (A.A.) - lngillz hava 
kuvvetlerine mensup av uçaklıı.rr, 

Hoınnda Uzerjnde fanUyet göstermiş. 
2erdfr. l{aııallar ve demi-yoTian bom 
bardrma.n cdUmlşUr. 

Şubeye davet 
Fatih As. Şubesinden: 
T.ulelirle Ordn enddesl M. Kem·ıl 

.,aşa rnnbnllesi Solim paşa sokak 
No. 3 de ikamet eden Yedek hekiın 
Albay Hiisevin oğlu R:ıh:ıeddin A
pak (324 • 19) tn şubeye müracMt 
etmt-sl, etmediği lakdirrle hnkkınd ~ 
1076 snyıh kanuna göre muamc:r 
ynpılnc:ığı ilan olunur. 

*•* 

* Silmerbank tnbrlknl&rWe SUmcr ya.pılmıyarak m'1nhalleri oldu;tı 
bank hesabına ı;alışan fabrika ve mü~ gibi tutualn glim.riık ve inhıs:-..! \U' 
esse.eekrin ma"llanııa yU:zde 60-10•1 V('kal.cıt.inin merkez ve taııra teı:· 
arasında zam yapılmı~tır. Yeni fiyat. kiHi.tındııki memurluklürl:ı koıcu • 
lar ~lrlnc1lc§rjnln 22 ajnden itlbarc;.ı . htldara tayinler yapılmas: t:ıı>a:." • 
nıer 1 addedilml./ıtlr. 1 ı Ur etmiştir. Bunun için iki i:nti• 

* Yeni kuru!nn Türkiye tUıUneU • , han acılması taknrrür ettl';,..tir. 
!er birliğinin yenı idare heyetini ııec;_ 20 lira asli maaş \'erile\ot '• l:ı'!l 
mck Upcre bu nyın 25 inde hey<:t,i 1 ~murluklar i~in imtihan sr.l: g ı· 
urnumiyesi yapılacaktır. uü biltlin m<:mleketin gumrillt baı:ı 

* Tapu idaresi, blr iki gUndenberi miidürlüklerinde ynpıl.:ıca~t.T. Bu 
emllk ve arazi ııatı~al"l için .satıla -1 imtihana yalnız lise 'c oı t:ı :nek• 
cak emll1k ve arazinin her tUrlU ver. t('p mezunları giı ebilccelctir. 
giye mtlteııllik vaziyetine ait mnliye. Koleuluklnr icin ncı'cıe:ık imti
den vesika Lstcmektedir. Akei takdir. hana ıs: ilk ml"ktep mezunlar? gi· 
de sat.ı§lnra mU .. ııa:fe edilmemekte reb:l~tir. J3unlarm im~ilıanlan 
<ilr. tla yine ba~ mücliir!iikler-'!e t :.ı n· 

* Belcdlye teftiş heyctı yeni lh _ :yın yirmi.c:inde yııpılnc:ıktır. 
tikAr s'Jçlulıırmı tesblt etml.ttir. Bun 1 - • 
ları blrknç ı::Unc kncar jJA.n edeeckllr. * Beyoğ'lunun en mlitel·lstf nll • 
Bu listede baZI büyük müesseseler d" ı !uslu ve beni mah lirsf olan TeyvL 
bulunma.ktadtr • kiyenln kad11strosu ıltmal e ılm §Ur. 

Gnlntada Sişhane 3·okuşu Kiri~ -~~ 3 ~lr.'.\Cr.. Rafta 
hnn knt 1 de bulunan yedek hekırı t.'ü:tı ili 

.. ..,,,,.....,,,....,,-.,..,-.,...,,,....,,..._v,. 
"'""',A""\ııl'"A,..,.A~,.,..._,A"V"LL 

2 İsmail oğlu Yudn (38621)' nin şubl. ·~ A s ~ s· _. 
ye miirncnatı. mmedi~i takdirrlc ~!4 T K r.ı .11 ınet1-rasn1ua 
hok'kında 1076 sayılı kanunun tnl ~. 1 lif l'.I mı 
bik edilecc~i ilôn cılunur. ~!4 

*. * ~ 
!..EYLA MURAD ve YUSUF l'EHBl'nin 

Kurtuluş caddesi , ·o. 173 Gülmez ~!4 'l"ııra.ltıklnrı A k \'e Alıltlkt l'1lnı 

KÖY KIZ 
ya npartımnn kot 2 No. 2 rle oturan ~!4 
Öleme nste~mcn Hamit oğlu Riza ~· 
Yolören (41i318) ikometg!ıhını de· ~· 
ğistirmiş Ye şubeyi hnberdar etme- ~4 
miş olrnnkl:ı oclrcsincle bulundunıl. i4 TtlBKÇE sOZL1' - TtlRKÇE ŞARKn.ı 
mıımışlır. Bu yedek subayın hemen ~!4 Ok . l • Mualla ltılay Suad Gün 
şubeye müracaatı. müracnııt elmc· ~. uyan ar. > 
dl~I tnkdirC!e h:ı'kkındıı 1076 sayılı " Blrlncl bnftumda 40.000. lklncl battaı-nıda S0.000 ki~ln\n görduğu btı 
kanuna 1ıöre mmımcle yapıl:ıc:ı~ ~ filmi görmlyt'nl"r"' tav11iye """'rl'-. 
' 1&n nlıınur 

,4 

i ~ • ~ 
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Tarihin 1 
SİNEMA ALEMlı"JDE -- - - -

O • Sanatorvonıa 
ı ylldızların haya ·ından 

ınlıharı Rirnıenin şartları 
kısa, fakat m rakll 

bir sinema fi mi 
-3- Toplayan: Muzaffer Esen 

Jfonclorse lJüyük ihtilalin kanlı yaı m<laki ya\'nı:,uıın na.cııl besliye. 
m• .. ına ı.enrlini lıaııtırnıallan r.!- ceğini hilcmiyonlu, halbuki bir ta

Iıat do eğinde ôlcl-:oği nüne knd:u raftan tavan ara ınıfa s:ıklannn 
):l ı.)ubilirdi, f:ı1'1.t onu, otekı ih· kocasına yardım <>tme:e, onun yi
tiliıl ricnli gitJ.~ ôhinıe ~iıriikl1• ~·ecei;ini temin efıneğe mecburdu. 
.}en hirl,ac ~d>e(l \nr<lır: Madam Kondor~e bo5 l?ir k:u!ın 

Bu el.ıep!erin en b:ısmd~ Kon· değildir, vücut ve bil' ;üı.dli~'nin 
dorse'Rin cok yunm nl> tn!Jiııtlı bir J'!ln.~nşrndn, ağlarn bir iradeye 
insan olma ı g<?lir •• sfü: sfiy~~i..,i birçok esn.-.h bil"ilere de sahiptir. 
lıile ÜJledir, I>ar~L<öındaki ıulnmı Elinden ~ilr.el resim yapm:ıl.: dl'! 
"esinin iıhleti, hareketlerinin gelir. İşte genç ,.e ~üıeJ Madnm 
kunetivle de~j}, dımlE'lerinin ma. Kondorse Jrncasmı, y-:\\"msunt.1 \'e 
ııa<ımıla ma.r.tık l m veliyle- u'<ttır- kendi İni beslemel< için bu hiine
mıtk ister. llııre~cetforindc, fjl;ir rinılen istifade etmeği ditşümlii. 
lerinde c_vcı itidalde görünilr. lla}. Jfondorseyi se,·cn!er<len birisinin 
bııki ihtilal gltnleri, lıeyPr:ın J:İitÜ· vnrdmıh·lt> i-.lek bir vcrr!c-. Seni.o 
rlir, ihtil~ıl scfleri. Jıe~'el•:ınhırı _ ~ore o:okağı~dn, Rob~~piyerin eYİ" 
ıım siddeti~le t:uımmı' lıarekt>t nin hira7. ilersindc ufal< bir rlük • 
~<lnmlanclır. İlıtilül runııtıkiyle yıl kfın tuttu, i!2t!lal de\:ri~in a.Jam. 
:rıiycn bir cerni)·et ii;erisinıle Kon- lanmn re-mıını y:ıpnrn1. Pnrn kn • 
tlol"ie'nin birçok 41ıİ'>man knznıı • • zaıımn~a ba~Ja<l! •• Iia~anr.r. ynrn5 
m15 olma ı ~ok tt>biiılir. ytıva' yoluna gırdı, ~ohrctı arttı. 

Kondor c mecli':!te iki hareketiy İhtilal hüyül:Jer!nrle~ l)!r~ofu ~!'l· 
le kendi İ<'am femınnmı k~ncliı;i dam Kondor. cn!n <lııllkımmn uc;- • 
im1.nlrunı5tır. l\:onvnnıivon. 17!J:J nyan>k poz ,·erıp rı:sim yaptrrma· 
de bı"r tarııflnn Kını) Ôn Altıncı ğa ba"'llntlılar. 
J,ui'nin muhakeme iylc mec;:!:ll bir Znnlh kadın tabii ha diikkfin. 
tnrnftnn bir nna y~a hnzı~lamnk· <fa .a"1! a~ırı! ac:ığg. Y~ınm~or, i~ 
Ja mesgtılt'Jil. Ba nn;ı yai.'lmn ön ~~1 hır 1 mın J::Ö)gesıne M;.,'tnar:tk 
özünü Kondorse '\ :ızdr dlinyada 1 lıyonlu. Do itibıtrla. Eöhrctli mu., 

bir <lc!n. bile vicdanını: mnbolif terilerinin koc~ı aJeyl.in•Je bol 
'bjr lı:ı.rcket yapmaıms olmn1ila if- bol söyledikleri "iizlCTj i-:iti1vor. 
tılıar eden J<ondorsc. bn mı:lmd· Aksamları gizli<'e kocn<ıınm ~izlen 
de~yi dii<;ündüğii gibi y.ıvJr, if. ~i~i. tavan.arasına ''ad~r ~irt-'?rc.-k 
rnttnn kacınan, <lnima itidale ,loğ ı!'ıttıklen"'nı kocnc;ma al'ln~ıyor, ka 
:rn giden noktnj nM11rını hura<l:ı mır bunltın anlatırken lıin;ok el~. 
da gö terdi. Jlalhukİ Kormınsi _ falar Kondorse kalıknh~br kol):.· 
yon da bu <levrede l\lontnnvar :ıdı nyordu. 

OKUYUCULAR.DıtDAN lıtedilıa Serezllden bir mektup aldını. 
:iııyın okuyucum diyor kf: "Slhhl durumum bozuk. Daha açık 

çaın vcrcm::n. ~ı.ne.toryoma :yatmak için maarif vektuctine mUracaat 
ettim. VeltfJct -ol haziran 9•2 dekı mUracutime, 9 haziran 942 de cevap 
verdi. Sı!ıhıı t nklUeti tarafından. :Meybcllada sanatoryomuua yazıldı. 
ğmı btldi:-ı!l. O gUnder.berj, yani altı aydır, bekliyorum. HAlA. bir ce. 
ve., yok. JJ.nı.Lelığrm h&d dereceyı buldu, benim halim ne olacak! .. 

• Evet • .:UIX!1ha. Serc%in, tiğretmcn ordusundan bir uzvun ha!! ne o. 
ıacak~ Altı aydır, aa:ıatoryom, bir zavallı yavrucuğa niçin kapılnrını 
açmadı? 

Yer bı:.unmadığ'r bahis mevzuu olanıaz. Blzjm yaptığrmlz tahkl_ 
ıcala göre, bu altı ay i<;lnde, hastaneye birkaç haata almmıtttr. Ve 
bunlar, l.ic;iihadan aonra mllra<:&&t: eden, g!Snderllen hıı.staıa.rdır. 

Bu !ıast,alarm aUndrğına kızmıyoruz. Bil!kl! memnun olduk. On. 
tar da, yaman tir illetin kurb&nt ve esiridirler. Faknt, mademki bir 
uııul ikonm·.;ş, sıra slatemi ihdas edllmlştlr. Böyle kayıtlar, tormllller 
vardır. l\ıç1n buna rlrıyet edilmiyor, aUamatar yaptlıyor? 

Yatar~m sıhhati, memleketin ıııhhatı demektir. Vatand~ sıb_ 
hatıl olurs.a, yurt da aıhhatll olur. GUrbllz olur, zLnde olur. 

Bazı hıuıtatıklar jçin tercihi blr dereceye kadar kabul edebillr1z 
AhLab ?:.ııtı:ının bu iste rol oynamnsınr hoş gl5reblllrlz. Fa!tat, verem 
gibi miltbi' bir hıısta~ıkta, asla. ••• ! Hele, ömrUnlln sonuna yak1aıımııı 
ııastalaı· jçl:ı, IJöyle hareketler, Vfedan llududuna ıuğmıyacalr lAub:ıll. 
liklerdir. 

Blrk:ıy gUn en-el hastaneye mUracaat ettlk, hastanın vaztyetlnl 
anlattık, aı:ııtımız cevap ıu oldu: 

- "fen~lkeU olduğu, ölüme yakla§tığl anla§tlrra&, aon gUnlerlnl ra_ 
hat geçirm,sl iÇin, tc,.clhan aımz. 

Bu revatı da ,,u .ııözlerle de turih ettiler: 
- un !>eş gUn ya,ıyacağt anl&§ılan but.alan &JablllrU. 
Sonıyc--ruz: 

Bir hastanın, hastaneye almme.sı içln, on be§ gtın!Uk ömr11 ol~uğu. 
ğunu anlamak mr J&zımdrr? 

Bilemem ryllyecek g{rye midir, •nde mlcltl'f L\EDRt 

ile :ınılan ifnıtçr fırka JU\liimdi. llüyük filozof böyle ınac;ih:?t iı;er 
Mccl~s RoLespiver'in Marlt'ıırn 1'İnde bile neseıini muh:ıfa7ıı eılr.. En 6 arip vcuiyetname 
Sen Jüst'in fiı.i;leri,rl«.> hareli'!t ;_ bil~ ini'n mmnı bir arkad~~ma Ynz • 

Saatsiz memleket 
d - --a. J 1 Bnroünltfrde isıni gecen, hani şu Şimdiye ıkııdar görülen vnsıyetnn. 

aiyordo. Bo !rnlp mecliste cla .. eri- ıgı m..:tapta :'jU satır arla ıın fl - .._ 
·~ Amedkıılılnrın işgnl ettikleri, Gine ınclcrin en garibi ve en kısnsı. bir 

yeti elinde tutamasa bile tıe:<'ıli· tıyor: 
Ye mecli!!inin 

0 
da olma'l4'~ T:tri!4 "Burada hiç sılnlmıyorom. Çün. sahilindeki J,ibcrg'de birine saati İngiliz l!emici tarafındın yeıılmış-

• '·il ...11.1 w b k r l · a sordu,•unuz zaman, kar .. ınızdı ı. tır. Bu gemici, bir :yumurta kauu .. a1ıa1~inin iliibh lmvvetine gü\·r... ıi rr• m "ustugn a ·nn.ı c e\'Jr ~ ı; "I 

Rüd)'ard Kipling, Hindistanın 

balla girmemiş orm:ınlnrındaki Y~ı 
ı1c1 hayvanların hııyallnnnı tasTır 

eden ve bundRn nhHıkt nctlcc·cr 
çıkaran bir romanı \•ar. Btı roman, 
şimdi, 3incma)'a alınmıştır. 

Pllm, 1stnnbı:1:1 ı,:elınediği için 
görenlerin söylecliklerini nakledivo.. 
Yor. Sinema nıulııırrirlerlnclen hi;-i; 

"Eser h:ıkikallcn uznklaşınıık .. 1 

!erseniz, Hiidvnrd Kipling'in "n.1;. 
ta Ginııemiş Onnan kitnbı., ıncl.1n 

r;ıkcırılan filmi .seyrediniz. Beğene. 
cek~iniz. Ilu sayede, renkli manıara 
l:ırla ııfıslenmiş olan filmin tasvir 
etUft! lıaya11 tilcmde, iki saatin~[ 

hnşç:ı ııeçirmi~ olıırsunııı. 

"Şfiplıeslz, çocuklarınızı gölürme. 
yl de tınııtmayımz. Rn film, tıım an_ 
lııra göredir. Çocuklannız, ''Ba~tıı 

Girmemiş Onnnn" dııld hayat hafc
kında bilgi sahihi olmakla da kal· 
mazlar, "I10yilk yarnmıız koru" can 
korkuları varsa, onu rln glclerml~ o
lurlar. Hattn "'Morgli" nin sergllz:eş. 
tinden nhliikt ders de nlrnış olu.·_ 
Jar.,, 

Diyor. 
Film, bir f nııillz delikanlının. 

lflndli mas:ıh ile lrnrşıloşmno;ından 
başlıyor. n11 llir.t11i, dellknnlıyo, 

Rençli~lnde köyfınOn en mahir av. 
cı.sı hulundoiftı zamnndıı, h:ılla gir
ıncmi ş orm:ınm J.:cnnrındnn geç(,_ 
~ini Rôr:dOğCJ bir vok'nyı nnlntıyor: 
"Ser Han" fsmfndc'ld koplnn, "Me.•. 
sü:ı,. nın ko<'..asını iildfirfıyor. ''Mcs 
~üa,. nın kOçfıcfik o~ln, aklını oyna
h}'or ve ormana <!alıyor. Orada, 
onu, kurtlar bnkm 'hllylltnyorlRr. 
nu suretle "l\lovgli., ölnyor ve n'r 
çok senclerrlen sonm köyüne <1önfı
yor: fakat öyle garip hnller söste. 
rlyor 1.:i, meşhur :ıvcı ''Rüldeo,, o 
nun şe)·lnn olduğuna tıükmcdlyor. 

Gelf;elellm, l\fesslla, Mo,•gli'nln <ıll•u 
lıtılundtığtln11 RnlAmoktR SeCikml Mrek mecliste lıer istcc1il:in: YaJ>· Pnris köje)cr.inde hıın:-ı1 ~;bj '>al.- dam, cebinden saatini çıkaracaltına ğuna föyle yazmış: "her şeyim Ma-

~ordu. Montanyarlar Kond~rse- ~~mı5 ~i~].eJ'('c günalıııızın s:.kl:ın~ ynhut bilek saatine bakaca~! yerde, 1 ggic'nindir. İmza... ••"" 
nın yazdı~ mıık.:ırlclemc;vi boş "iir- ıır,:;-;nı bılı.}orom. Ru b"'na te ellı başını ha\'ııya 'kaldırır ve size: GelgeleHm, bir cün, bu vasiyetna. ... 

yor. 

ed"' ~kı ,,. oJu,·or· "na n .ı~ı.- 1 ·· ,. •· · .ıll _ Sııat do··rau- on geçiyor. mesini, bir lkaybolmıyncak ı:ckildc r··ı . "K d K ü d m ııer, '" n açıJaan açığa bir " • e 7 "e wwıa ıu.)ıı. .. \C rı - " Y ·ı mı or a nrdeşlcr,. s tu • 
şey söylenıediJcr. fakat bUytk fi- ha eğJenceli'bir işe ho}a:nn' niye. Der. yamıağn karar "f'enniş. Bunun icfn yosu r;evinnfş11r. Rejisör ZoltaD, 
fosofun bu h<>reket!ni mimlt'll"lek tindeyim. Omriinıiin romnnmı ''az Saate bnkınır, onu söylediitinln de, iğne ile 't'Ücuda resim işliyen filmi destanı bir hale getirmek içir. 
den de geri kalmftdrlar. mak hayatnnm büyiik \'Llk~hrını dakikası dnkikasıne <lo~ru oldu(tu- birini bulmu~ ve ınrtına, aynı ke- büyilk gııyret snrfetmişUr. 

M:ontanyarlann gözünde mimli benden sonra ~el::ceklere ;ıni:ıt - nu görürsünfiT.. Üstün battı mıntıt· limeleri jşlefJniş, fakat imza atması Fllmcle, sinema yıldızı, "Faiat 
... K--·, bu __ ,_,_ "k' • h' m .. lc ı'st1°"or11m" ikasında b11lunan bu mcmı.-ı.etln, Iüzım Elinı· sırtına nötürmcsi im. Om.n unuOl'Se iUa&- l tnCJ tr .~ •' 0 1':'11. .. flrook,, "Şer )fan,, ismindeki Kllt>• 

hata yaptı. Rohespiyerin medisteı- J,iikin fnclnm Konrlol'!'c:- l:oC';ı'ir. tek Jıir müşterek saati vardır lci, kansı~ •• ona (la çare bulmuş. Yazı- lnnı temsil etmiştir. Filmde, 2 bln 
ki mutedi'l fırkanın iluictt'lenlerini nm bıı ta<>!W\'Unına ran olmaılı: o da güne.şiir. nm altındın ti buduna knılar lıir hay\':ın, kuş, yılıın var. Bunların i-
tevkif cttirm~, jhtillil mahk~e • kocMını bu tasu 1-urundan ,.:t7.ge.· Ru memleket hRlkı, gfineşle za. ç17.{fi r;cktirmiş, budunun üstüne im r;inde tırnaklarını n~aç gövdelerin. 
ı;foe ,ermiş ve m.:ı.hkiim ettİl'!nişti. dnnek ~in ~na ~unları söYledi: mnnını tnyin etmekte ihis:ıs k:ızan- zasını atını~ onu da iğneletını,. de bileyen siyah pars ile kocaman 
nu ı·aziyet karşmna:ı Kondo~ "- Şimditilc bi'r ~iinliik tlii~ • mışlır. ·Bu suretle ,·:ı.slyelnamesi tamnmlan- yılanlar RÖrülecck şeylerdir. 
kendini tutamadı. \'akta fl'kir itr. manlannm bir tarafa hırnliınu. rnış. Film, bu kadar güzel olm:ıkla ~ 
lıarile Jionclorse te\kjf edilenler • JIAyatnıbda yaptı~ınır. hütH'ı i~l«-r İngiliz gemici herhalde, kendin. rahcr, hayvanların Los AnJ'el~ .-:i-
den bambac:ka diic:iinen bir adam. diirllst ve n~cip ruhunu:r.u hcrkcc~ ,.e mantıkla, z:unanla yeti~irc. den bahsettirmek lmd11lalnrındcın 

" " •• • v•, ·n .. ~•r d .. t " ]a 1--ın• v:ırl:ınnda, sttn't . ekilde vücude ne. dı. Fnknt yapılan muamele ha~ u. ı:o<ıtermi"tır. Bugi.in 4'İ1den mcnı - cegıne ı ..... • l·r ya,,ını "" ıuı • biridir. ., 
dı. :Cu Jı&.l· ızhk laırı;ı ında. Kon • lcketin beklediği '!alı'Jmra~ <1:tir rao;ihat ,·erir gibi duH01nnralc lıii • tirilmiş olan onnanıla, lngilfıce mJ 
dor~c "bütiin Fnuısı;ılara ıl!;lk mlU',craJar d~ğil, i'n,anlnrın fnyil:t. Liin insanlAra tu iyeJ .. ~o bulu • BerlinJe Ra• kadın nnk:ı5alnr:ı başlamaları lliç hoş k:ıç-
nıektup" scrle\·halr bir yazı vazclJ r-ma dair gfüel fikirler. yuı: r.'\er- nur, kaırın hitab ederken biitün mıyor Ye hnllli gülünç oluyor. 

• ' Jerdir '' Franftnlara hitap cıler~k: hizmetçiler t D 1 .)u yapılan hakSILlığı idılotlc ten• • . AMER KA A s ~EMA YE 
liid etti \e bu teıt'ı<itlerl~ de 1\lor. Kondorsc hu nkılh knrı~ının nıı. ''Cilmhuriyet f:uilett•r. cilmbu· Almanl:lrın işgal etlikleri )·erler. SANSÖR 

' ·ı tle • • ,. ı •· üh" • 1 ı •·- f ·ı den d1lrçok Ruıı karlınl:\rı !1crllne tn.nyarlnn fena halde tcleı:a dil ür ııı ıa nnı c.ın e<aı; m ım hır e· rıyet vııt~nı ası mııt aous a~ı et ıııı. 
dii. ı;er yazdı: ba CSt"rin l\fh: ••tr.~:.n lıibi' olmalıdır, t>en rle öyle 01 kı • gelmişler \'e orada bir hizmctcikr nirleşlk Devletler Amerika.sındJ, 

f "· · · t ...... • ı ı· ıı · ..ı ı<· • ·• h' • L ı ofisi teşkil ctmi,ıerdir. Bu Rus ka- simdi, filmler çen·Hmedcn cv\·tl rlontanyıtr bu lenkid Jtırşı in - UitlDlll ernAAI CC ,.(' 1 :r:rın·.ıf' 'lffil, ıms~ye tnb:ı<:ını 1>;S1 .. ~ r. · 
cıa. ynlnız telüsıı <hisme!ile l•:ılmr.- bir kn.lem tecriibcsi''dir. me, kenclini ba.51\alarmJan hıJ:ı rlınlnrı, hiT.mctçi hıılm:ıkta· miı5· sansüre liılıi bulunuyor. Dundan do 
ddı:r. De:-h:ı.. harckeb g~tilcr, J:ir n<larnrn. ö)ilmün t:~ncJi ir.e hejfonme, insanlara ımr~ı sefknt küliit çeken Rus ailelerine her ne ln}·ı makaslı memurların lııırekellc:· 
Koııdorse i~in "muteıl!I fırka ile <hlıikncl:ın c~kilrn~·:ı ~·akln11~ı/lmt beı:lc·. Saadetin en temi.ı k~~·na~ i' için olur a olsun, hizmetçi giri· ri hakkınılıı birçok güliinç şeyler 
ber~r ihtil'.:.!e hiyanet eUnek" hi oıctti~:. tehliJ\c dolu drı':ik.ılnr. Ct'imertliktir. Ba~kalannclnu ken • yorlar. sü:rlı·niyro. 
suÇUndan (itlirli tcv'i<if müzeklterc• eh hü.) ilk bi'r ruh c.ifüı"ıncti iı:nr,.,jn· di ~·ılpabılereğin ,eylertletı chlt:ı Bu havadisi Yeren, Döyc Algeıırny llıı sansür memurları, filme Jştl4 
si kestirdiler. Jfondor c hunu lıaber de bö,·Je rrıUhim bir c<>er r~r~lıi1 • nı.ınr i te. F:ı7.Hetli insanın rnz; .. Ç:ıytunğ s:ııclesi, nu~ hizrııcld k.ı.. ri'ik edecek kndınlnrın, banyo elhl-
slrr nlmaz <lcrl·:ı liJ tilii.l m:-lıkcme· me~i h\iyiilt hjr ira'1 tiun·ctiııc c;:ı f!'si hn kaları ic:in ya.,.!lmaklır. Çıin dınl:ırının, h:ıflad:ı y:ılnı7. bir t;ıin selerinl, secclik cömlclderlni ,.o h:ı 
sj huzurnnn. korm, '· i tcdi fcılmt hip olduğunu !?;Ö<.terir. 1\onJo:r.:e kii in an bn~kn.ları ic:in ra~nrken, fıç s:ınt evden çıkııhilcrcklerlnl, ı,l"· sihı şeylerini, lıcın ılc ii1erlcrinde, 

Dedikoducului;u ile m~bur c 
lan I.tinell:ı Parsen, bir snnsilrıi 
bir halini nnlatıyor. nu memur ;, 
gün, Betli Grnbl'I ihlr "şört,, le so ... 
miye lüzum sönniış. Yıldız, fizcri ı· 
de yalnız şört bulunduğu Jıalde ınr
munın huzunınn çıkınca heyecan 
kapılmış ve ağzının suyu akmış. 

Yıne hu dedikoducunun rivnyl' 
ne göre, memurlar, böyle cntere 
va1ıvetlcr knr~ısında, artık rnakn 
miir:ıcaata IGzum g6rmiJyorlarnı 

awrrıa pertavsız kullıınıyorl:ınnış. 

TATJJ mın EVUiliME 
BAŞLANGICI 

Jaki Kııpcrlc Bonil:ı Grnnvll :ı' 

şanlannıışlar; fakat bugün barıc;• 

yarın :dargın •• ve ~ckişip duruyor 
Jntmı,. İki nişanlı <farsın .bulunılı 
ları zaman. Uonita, gene Jak Bnıı:ıı: 
ile semıese çıkıyormuş, baki Kı. 
per de Şirley Templ'J.. sinema 
sötüriiyormuş. 

BiR KURBAN 

Joan Kravfordun evlenmesi, sö • 
ıendiYinc söre, birt:aç deDilse bil 
hiç olmnzsa blrlnfn kurbnn gitme 
sine ı;cbep olmuş. Bu kurban \ 
gene Glenn Ford imiş. Biçare de · 
knnlı, yıldıza fena halde tutkun " ' 
lunuyonnnş. 

l{imbiUr, yıldızların vefasııh~ı 

na kurban olanlnr, ôaha kııç Jdş; 
dir; çünkü Jo:ın J{ravford, genci 
re karşı pek hnl:rşinas imiş. Onlr 
ra, meslek dersi \'Cnnektcn zi)aıl 
ekseriya 'da siizcl süz:el nasihat 
meklen seri 'iiunnuyonnuş. Onuıı 
evlenmesi, fürç-0k gent"leıin latıı 
hnlırnlannı zehirlemiş. 

YENİ EVJ,1LER 

Diyana Levis ile Vilyam Po"t 
evlenmişler ve n kndar catiulc '\( 
tuıtuklan yeni eTlerJ fcln sfparı · 
ettikleri mobllynlnnn f;Clme,fnl bi· 
1e beklemeden cırçıplak C\'lerlnt 
knpanmışlıır. Sonra da, Povel a!lec. 
lmdatlanna yetişmiş. DJ:rana: 

- Bili, öyle lılr sandalya yap~ı 
ki, oluranın belini kırıyor. Hel 
yaptı~ı masanın ayakları .. hepsi tl 
b1rbirinden farklı •• 

Deyip g!ililyormuş. 
DJvana'nın eYlenmesiniien J;ahsc 

dlllrl\en, Scz:ır Romeronun sık sı1' 
Diyananın kız kardeşi Makzln Lcvi 
yi ziyaret etmesi de araya Jcıınştırı· 
lıyor. Herkes: 

- Acaba nşanlanacak1ar nu? 
Diye mernlda .• 
Nasıl, bu haberler de, kısa fakıı 

mcrru·Jı htr sinema rilmi aeğil mı 

Harp içinde 
Moskova 

Movko·o;:ıda, erkeklerin ı:o .• 
toplıındığı )"er sinemadır. Başk• 

yerlerde k:ıdın .. Hep kndındır. Rus 
ya fabnkolarındn, k:ıdın lşcller, ek 
!'crlyeti 1eşkU ediyorlar. Resrrl 
bir ist:ıtlsll~e gore, Husyad:ıki 15 
el rnıktarı, 49 milyon kişidir. 

ctrn'fmdaki doc;tlnrı «o'ndnr.!>e im Jtitahıncla inııı:ıniarın, 'ns.ın1r kendi iti'n y.ışachirnı clı\h:? İ\i his- c<'ieri ise lrnt'iyyen sokaiı:ı çıl:nmı. tetkik cdyorlannış. ~tenıurlar için, 
hu m:ılıkemcden anl'nk giyotine ~ın en son teI:fhnül nol<t!lr.ma nkıJ eder." (Denmı Var) y:ıe:ıklarını bUdlriyor. hiç ılc frn:ı ''n7.ifc 'rler.ıı . fü·velce 7 saat çalışmaya olw 

~i~ek için t~~abilcceğini biliyo~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~•ınış o~n işçile~ şiındl, u~ır f~erde 
Jardı. Onun ic:in Jfonclorscyi malı· 10 sa:ıt, hafif işlerde 12 sn:ıt ç:ı· 
kmıeye mürnca1'lttan nızgcı;irdi1er HAŞ\'EZIR ÇILDIRACAK MI? l)llpl•mlıkta gözll yolı:ıu. o gllne ka • Jışıyorfar. J\ıi~ıt üzerinde, yÖ\·ıui. 
ve bir mtidd:: t aldruımru;ım tnY-.:!. dıu lhr.crc nlıeı ı;-57.flylc de b!.ll•m:\1 ycleri yükselmiştir. fşcller, 3~ d:ı 
:te etti~r. Iioııdorsc bir~ok ısrnı • Seyit Ömer büyiıcünUn yıuımdnn mışh. 500 Rubleden itibaren yükselen 
Jardnn sonra im t:l.\. iyeye uydo. nyrılınrıı. e\ine döndU. - &n bu i'' büylll< hlr fcd"lkl\r. bır ücret :ılıyorlor. .!'lfült>hnssıslarut 
IJUkscmburg chnnncb otumıı bir O ı;1kı SArnya uğramadı. hk mul.nbillnde temin ettim. ücretleri 2,000 nıblcdlr. 
dul kaclının tav~narasına yerleşti. Hıu:lno nAzırı da bfrl<ac glindür Diyerek, bttytl<'ll Abdlltgatrar ile Hm; şclıir ve 1:öylcrinde, arh1' 

Kondorı:;c bu o•fad.ı tam do"ı<uz elfnıtc rabat!llulı; nrayn gclmj~·or. TAR,. H·ı ROM AN• konn·.tul<l:ırını n~nrn II:ıcerc anlattı: erkek .,ok. 1914 de, Cıırhk !>utü•l 
ay snkbndı. Doku1. n~lık hu •qJon· do. , - Uc ı;Un sonra l'Czirln aklım kny. erkekleri, hele kndınlıırı se!eıiıer 
tılı lı~} nt ir~rsinc:fo e;cnç 'e gli1.cl Ömer C\ ine ''"Drır \'Drm:ız bir ae • bcttlkt-"ll ı:-örllncc, ilk ,_rap:ıc.'ağımız I• 

80 Y Z N ISK D R RTELL " clınC'yi hic düşünmemişti. Busun. 
lmnsmd::rı uımı~mndık bir nfa \\? dire uzandı. Hııcert hatırladı: ~ • A A : EN E F. SE .1 ııenı bll··~U.Ye "'otUrmt'k alacaktır. · " .... So\•yct Rusya 21 den 34 yacı· 
bir muc.Hnct gt1rdil. füınsını c a· - Bllyücü Abdü! artar yam.'ln bir Dedi. IIacer tıaplaı1ı. na kodnr bütün erkekleri si'Ah ıl· 
sen se\cll l'onrfor~ onun bu eşsiı: n~mmı, .• turn:ıyı güzUnden vurmak ı;ıldırt&ın .. ıokaldııra cm,urılln de.. d!'hllz arasmda göründü. Ömer: - BllytıeunUn bir halayıjta lhllya. 

tına nlmıştır. Dilşmanın tendidi 
\efakiırl1ğı, :' anl-rnı l<Rr~ı ıncla ~. ı~tiJ or. Hacer! hıılilcnın l'linden ala ond:ın sonrasl kolaydır. Kendisine - İ3lcr yolunda gidiyor, dedi, Re. cı varııa, beni mi gllzline Jccı.tlrml ? 
clctn orın. tnınnm:ı·n. hrıslndı. "Onu 1 c:ık .. ıto.,·nuna ııoıı:ıc:ık.. v:ı.y pinti Uaeer 'erıne bir ba'ka <'ıntye gönde. ttt birkaç •üno kadar aklım kaybe. :ıllıodaki mıntnkalardo ise, n de .. ., • - Demelc ki beni :rakından görme_ 55 ycşına kndor olonl:ır asker<lf ... 
tnnımak ya .:ımıık zalımetİ'ıl.e <le • herif ,·a~ ! Ağzının tndını da ne hllf. rhim, cllyordu. decek. mı, .. öyle mi ~ 
{:e:r'" :nısrnını hu ır;ı.cln 'e k:ırı"'ı yor y:ı ! Hacer gibi kıvrak ve CU7.cl Kurnaz bUyUeU, bnlne kltıbfnden Hacer bono du111nca ae-vindl: - Evet. Abdlll~aff:ır ııe-nı tanrını. Bu hususla, mevki, meslek, hhtalıı 
jC':n söylemiştir. tilr kadrn onunla yaşar mı hiç? sü ulm~tı. Uzaktan mf'dhlnl duydu_ - Halife yakında B:ığdattakl ya,. yor. Ben de bu ı,ın kolayını buldum. :stisnnsı yok. 

lfalc'kn en ~ıınc Kondorsc 1<o • Re~ it öm0 r e' inde b:ınlarr dtiııU.. tu llaeere kavuıımak hUlyasile be _ bancr elslle-rc ziyafet ver~kmı,. Senin yerlo6 ona bir baıka <".artye he. Pnsif koruma f('Inde ise.. Geri 
<'ası içiı:t imlıimı oıan lıattii rr.üır. nUrk0 n birdenbire hcyı-ca"nlandı.. ın~n l•n lıa&lam "• Jteşidln aklmı al. Bu ılyafetıen ön~ r~ldtn saraydan dl;\·e edeceftm, kıılnn halkın, kndınl:ır Cin dahil ol· 
l ün olmı -an her Şeyi ~:ı.pmıcıtır. Hacerln tntlı e~sf, ~lwetli tY.ıkışbrı, mıık itin faellyete koyulmuştu. uzaı.ıa,m:ısr lazımdır. - Bü,.Uk bir fedakftrlık do~ruıu. 'lııiji'ı halde, 15 ynşınd!ln 60 na ko· 
I<ondors::nin s:ıl.I;,nma~ı her sc~- e<Inlr :rur.lyUşlerl ı:özün~-ı önHno gel. ,\caba 8.eıııt ne zaman çıldrracal< -Merak etmt>, 11.attr! BUyUt'ü Sonra birden ı:Utınete başladı: ıbr oranı dnhilrlir. 
den cvYcl ;::ene l<nclını ıınm h:ıkı· dl. tı'f - ban~ söz verdi. tJç KUn ııonra Reşit - Ne garip eey! Ben de kendimi i\fo~ko,·ada, lıcrk~. G günde bfr, 
nıınılan çok sıkıntrlı hir clurt!mdn - Ar~-ıbtı Hacer benden boşl.:ınır :t-llo'i ('rldıracak dedim ya. Adeta eatılık bir metnh 11ı1nıyorum. pece nöbetcilik eder. 
b ır ııkm ı~tı. Çunltü Korulorse 'İ n.rn mı~ - Onun yerine kim g~el<T Balbııkf benim de kabilem, ailem nr. 
~'il> da bul:lmıynn mahkeme onu n:atasmın lçirıde lıjrdPııblre beliren Seyit Ömf'r, büyucti ile naııl anı.,. - Seyit Haılm. BuJJu aormata lU_ Ben istediğim uman onların yanına 
Jtııçıi:c &aymıı;, ın:ılınm ,.c miilhil • bu istirham ömcrl u.rutmuyord:ı. tığını, onu nasıl ı,andırdığmı lloce-ro zum var mı'! kaçabilirim. 
nün b!U'z~Jj m~sin~ Juırar ,·ermi~- O, Hacerj tUyU4 n Abdl'l~atr:ıra na. 8Öylememel;'~ lmrıır verdi. J~rtcııl g-Un - Pcklllı\. Ben de bunn iıllyordum. - o halde ne duruyorıınn? Halil.:? 
ti. Ila lmrnr <lerhnl t:.tbik c•lili'r:"~ ııl \-a:ld"'ttlğlne ~imdi hanet edl. sınny:ı gidince Ha~re Cafer.ı~-a ,·m. O halde Uç &'Un daha bekllyelfm. gibi bir bodlllanın yannıda ömrUnll 
ı.admca.ğv:, p:ır:ıc;ız, rntsn:-. C"'İı: yordu. sıtıısıte g[zllce hnbl'r gönderdi. Seyit Ömer yakıtrkh bir gençti, bo, yere r;~lrmekte mana \'tlr mı'l 
b' sefakt r r • de kahnı"ll: c\'İ• -Hele hlr ke-re AbdUlt:ftffnr ,·e,;!rJ llac.{'r hrr z.nm:ın bıılu,tul•ları llii Henüz evlrnmcmlı;tı. F.tknt onun (Dc\·amı Var) 

-------------------
Y cdek sul·ay ve a•keri 
memurların muayeneleri 
Şehremfnl As. Şube8jne kayıttı 

Yd. Sb. As. memurların mbht muay!. 
nel11ri yapılmak Uzerc §Ubeye mllra • 
caatları. 



. ıt-..~:<:~·~v~·,.,.,., • ..,.,.,._~.,.,·,.,·,.,·~·,.,·,, 1 Haber 'in bulmacası 
:J Va kıt' m n He 1' imi ITT~,! ~.--1 1!!'!2 r-j .-· .-':> ,.-.. ,.-' r-=-d ~'7-~~ 
~ ~ 1 
~ \'akıt. oktıyuculıı.rı:nın bcr tlkhl tıbbi ııornlarnu k i.r 'lllık ver·~"'' .:~ 2 
~ kendilerine t,:ıvıiyclcrde bulun :ı1:ak tanın ıııı, bir beklmı~ ıı ıl ~ , ııı~tı r ~ J ._..._ ___ _ 
al~ ScıruJara muayyen günlerde gıızi'ttıml«tde tıt'\'ap ver\lebllee.,~I ıclbı ·• yrıca ~, 
~ po~to pulu gönderenJere hususi olarak da cvap verlleblletıekth·. ~ it ._~-ı-.J--ı 
~ ~ 

~~ Vakıt'11n Avukatı ~4 ! 
7 1-1--ı-.f-.,. 

lıtanbul Belediyui Elektrik, Tramvay ve Tünel 

isletmeleri Umum Müdürlüğünden: 
16 ikincltu~rln 1942 pazartesi sabahmdnn itibaren traınvııy durak yer. 

J,ri asaı, ıda g fıı-t'"rilm1şt.:.r. 

P u durak'ann CI!Jında t ramvay arabaları yo!cu aımıy:ıcak ve jnıJırrnı 

yecektfr. ~-'lY!t.· yolculara bildir ilir. 
AKSAR\ l ' ~EBEKESt BEŞİKTAŞ ŞEBEKESJ 8E\'OGI U ŞEBEKI~St 

Ed\rnekapı 
Atikalı 
F atjh 
~ı>h:ıatıt başı 
Beyazıt 
Top!uıpı 
Şe h ~P. :-o ini 
Çapa 
H:ı.se~: Hastanı .. 
YPdlkuJe 
Samaıva 
Etvemez 
Akııarav 
Lfl:eıı 
Belediye 
l=;ıılt-uıalım~t 
Ri rkı>ci 

nah :.-11atıı 
r: ın i!ıimil 

Terki tıcaH'\ 

Bebek 
Arnıtv:ıt köy 
Kuruçe"me 
Ortııköv 

Ga latas<ıra:\ 
Barbaros 
Akarhler 
noıma·1atıç 
Ka!:ıata.-; 
Ko~ordu 
T ophane 
Karaköv 
Emlnöntı 

HAide 132 No. ll se ı glrjn müste • 
1 

ctri BUlJ Kutlualp terki tica ret et 
tiğtnden muma.lleyhrle alacagı ola r 
rnUıtahalllerin bir ay zarfmda mUr;ı_ 

eaatlan. 

Mecıuiye~öyl' 
Şişli 
Ham anı 
Harbiye 
'Taksim 
Galatusıra 
Tünel 
Teoebıı~ı 
Bankala r 
Karak!:\y 
EmlnlinU 
Nişant11~· 
Teşviki ve 
Maçka 
T epeUst U 
I<urtuluı 

Gıy:me mera~iı 
Bayan ve Baylar 

İyi bir Terzi mi ıı.rıyotsunU'l? 
İMe Size bir a;fre~: 

Yavuz Sezen 
Zayi Paris Terzilik Alut.demilerindeo 

550950 ve 550901 sayıb levazı:n Diplomalı 
&Ynjy&t mt..'.-tbuzlarmı zayj ettiğim _ 
den htl.kUmsUz oldukları Uln olunur. l lstikl!J cad,lesi Nımıara 11S 

ük.ert posta 764 emir subaYJ ıei. ._G.a.ıyreiiıııııiiiiti.Aiıııiıiıp.n.iiırılıitııııimllllaııiınıılıı.·...ıııB.eiıiylıııoııiiğİıllo _ _. 
meı:ı Bahri GöktUrk. 

8 
9 ......... ___.. 
•o 

Solclnn sağa: 
ı _ Bahrisefid, 2 - Vasat - saı!e 

:l _ Ahb:ıplık - tenanil el, 4 -
ıcr.;ı taş bnsması demektir. - can. 
5 ,;,, 5 -- dakikanın alt':ı:at:ı lıiri -
h:ışı n:ı " h" ı::<'lir~c h afif ) ar<\ olu: .. 
(i - tl'l'Sİ Si f,ı ı cıJ::ıt ı ılır - lııığda l'IU 

i ııce kıılmAıı. 7 - s .. m una " r ,. ge_ 
J i r..;e de r i elen torba olur - viln.n:t . 
fc•r\İni kn~af) s:•lıır, 9 - nota • sa. 
lıip • ~efant eden, 10 İptida • 
lenPI duymak hass:ısı. 

1"ııkarıdary aşa!iı : 
ı _ Akıleniz<le eski b ir ::ıdum,1 

2 - ~<:'minin b:ırekrt istikarneti _' 
hakk'lni~·(' f ı:-c i5 ~örrıı. 3 - Beyıf·. 
INe mu~nllat ol:ıtt kan:ılh hı:şere, 
4 - Ôlcliirülmesiıııfe beis yol; 5 _ 
<lel i'o;iz çıı valdıı, 6 - hulC"foy ı r a
siıl iıı<lcn hiri. 7 - bir cı-k<:k il.mi 
~nkir!en in yapamndı~ı ınnnmlıl t 
il _ ince kurum, elbisenin Ölchrri 
koıı:ın yrri. hir nevi p:ıst:ı, 9 
hahr <,orm:ı~a !(ilmek, nota, 10 -
teneke isle- :·~e nğraşaR arlam . 

1'iinT.·ii t111/11ı111 ·nmnm halledili.~i: 

'io ldnn rnfjrı: 

1 -- Melı1ike, a~. 2 - nrabsabu1,u 
3 - rahatlnm Ak. 4 - .ıza, im u lu , 
5 - nin elik, ar, 6 - nrd.::r, 7 -
oğl um, adım, 8 - zaaf, nsum a, 9 -
' roc;, J ıl ..... ön, nrj7~, 

SEHf R TiYATROSU 

I~' lf il ~il 
s... tfl.30 lla 

OBAM Kl!&U 

Nuh 
KOHJWJ KJSJW 

Asrileten Baba 
Oomartesı ve Pazar gtbıleıt 

ııs.so da Matıııe 

-

Evlenme teklifleri: 
* 3S yaşında, kan:ı.:ıt sahlbf TO lira 

ıuanşıı, devlet memuru bir bay, otu • 
racaıc bjr evi veya ('~yası olan, yaş'lo 
mütenasıp, namuslu bir lıayunlu ev_ 
lennıek istemı>ktedir. \Kı!.naatJ rem. 
zine milracaat . 

* 52 yaşında, okumuş, romn.nt tı 

mizaçlı, hassas, fakir bir kadın, ken 
d ... ınt gcçjndlrccek, ıı:endj.:1J gıb! ha". 
sas ıeıa.kete uğranu~ .. l>e;!baht bir e;;ı 

aramaktadır. Mall\1 0\ablllr. (Ma~t. 

zun) remz,ne mUracaıı t. 
Poatakutusu 

* Yaş 28, boy 1.67. kilo 68, asker 
Hkle ııişiğl ı.ılmıyan, ıı;kl kullanuııya:ı 
kımseajz, namuslu, dokumacı bjr bay 
din dar blL· allenin y:ınma tç gU11('ysi 
girmek istemektedir. (t Kamacı) 
remzine mUraraat;. 

* Yaş 37, boy, 164, kilo 60, saı-ışın. 
kumral saç!ı, mUtenwıip vpcullu. b.l_ 
lık einde, kocasmın ölllm!l ile dul 
kalan bir n:ıusevi bayan, 40. 45 yaşla. 
rmda, ayda 100_150 lira knzanc;ıı cla·ı 
veya aylıklı bir bayla evlenmek iste. 
mektedlr. (Madam Nt'l1i) remzın .. 
müracaat. 

IJf. Yaş 32, boy l,:>7, ağaç sanayii. 
n1n mobilya kısmında yüksek kabjlı 
yetıi. aylık kazancı 100.150 lira olan 
sanatkar ojr bay, ev işlerinden an 
layan. ince ruhlu ve ha.ssas. gezme.:ıı. 
nl ve giyinmesini bilen 18 ıla. 22 yaş 
1armda, beyaz tenli, balık etinde, jyt 
bir aileden gUzel bir kızla evlenmelt 
istemektedir. (Mobilya) l'c>:nzjne mi! 
racaat. -IJf. 29 yaşında, alkol kullanmıy~n. 

a sker likle ala.kası olmıyan, bir ıır . 
ket te çalışan kimsesiz bir geo~. iY; 
bir aileden , ya~ilo mütenasip bir kı., 
la evlenmek istemektedir . tç gUvey:cı1 
de girebilir. (S.G.) r emzJne müracaat 

:V. Yaş 27, boy 1.60. kilo 68, Zon. 
guldak madenlerinde soğuk demir 
postabaşısı, iyi kazanç!ı, temiz kalp. 
Ti, dürüst ve iyi karakter sahibi, bir 
bay, iyi b ir ailenin• 18.25 yaşlarında 
kumral saçlı, orta boylu gUzel bir lm: 
la evlenmek ve o aileye ebediyen mer 

•but olmak istemektedir. Kendisile 
evleneceği kızın a.nne ve ba !>asına 
daima j t::ı.at edecek, ber zaman bir 
evlAt gibi faydalı olacaktır. (P.B) 

r emztne müracaat; 

• Yaş 27, boy 168,. kilo 66, bir dev. 
let ıxıUesseseslnde 90 lira Ucrctle me. 
mur bir bay, ticaretle meşgul olma~ 
istediğinden kendisine sermayece yar 
dım edebilecek bir bayanla evlenmek 
istemktdir. Bayanın yqı babi! mev. 
zuu değildir. (45) remzine müracaat. 

-

< 

-

. "' 
Q 

o 

(Gazctemlzlıı birinci ımyfıHıında 

baı:ıılık J unmd:ıl.t t.ırlh çerı:1•\·c-1lııi el'. 
ti.} cı't'k gonat•ru't'lı •ı tıı ~ ıı. ıla rımı:ıııı 

ticari mablyetı h i:r. ulnıı' :ın ım..:a:, 
lifin la rı pıırıı!!lız ne~rı,ıuııur. • __ ._ 

* Yaş :!il, ba!ılt et\nde, beyaz ten. 
11, kumral. i?v ışlerjnj bjlcn, b:ı.ssa:ı 
ınce, güzel halbll, mo1:ı dıl~!:tlhlı 

oımıyan mektebe g!dc'l bjr o"'lun 
.::an başka kimsesi buıunınıy~n bt-;." 
bayar. 150 den aşağ maaş a!mıyan 

bir bayla evlenmek !Stenıektedlr. Ua 

yın çocu~u da buıunablllr. (Kim?) 
remzine mUracaat. · 

:f. Yaş 30, boy ı,ı:;o, ta!ısU onn, e li' 
lşJerlnj mükemmel "'1eıs bJr M,>ı:ıC; 

t-v ıira mea lı, kısa boylu, esmer, şiş. 
man, lçk' ve kumarı olm.ıya.n bıc 

h yla e\ 1.::nm lr LsLeme:ne.:!ır. tKim 
s, .• : J8ı remı: ııc m iraCJ..1~. 

.. · Yaş 23, boy l il, l:ı v 63, b:raz 
kumral \" ya :t 1l:lr. l:i :n ~si.:, aylık 

k zancı lılr ı::;ıl yı ı cç;odırebılen genç, 
dans \'e eğ:cnce i.e ! .. J:&s. olnııyan 

ev,ne eşım~ sadıJ,, \e b rez da ev eş_ 
.>'ası bulunan bir b" y::ın .1 cvLenmelt 
istemektedir. I3ıı,ı. :ınrı da k msesiz 
olması tercıh olunur. (İyı ruh) rem. 
zine müracaat . 

-IC· ~ llksek tahsil gorm!li, t!caretle 
iştıgal eden, sportmen b:ı genç, asi' 
,.e o!duk<:a gUzel, m!hıllm veya gay 

"' Yaş 43, boy 162, kilo 58, etine4 rjmllslim kimsesız bır ba~ anla evlcı 
dolgun, karakaşlı, ka:-.ı gözlU, sarı mek istemektedir. (Asaıe:ı reını!Dı 
saçlı çocug-u oımıye.n dul bir bayii.! ınliracaat.. 

yaşlı ve emekıı bir subayla evlen• l · • 1 
me!{ istemektedir, ( .Suby eşi) remzl ~ § ~ vTeüışı fi c:rr yan aı 

ü t '" r tçe, fransızca ve aınıllncaya 
ne m racaa . Ak f b 

* Y 30 b 150 1 
-
1 50 

. v 1 genç lr bayan s:ıbahtan öğ. 
aş , oy , u o , ev ı§le_ 1 k d . eye a ar bir ı:i aramaktadır. (TiL 

rmi mükemmel bılen, ytlks~k bir al_ ne! meydanı ka\'e\•icl solrn~ No. 10/4) 
leye mensup 12 yaşında hır çocuğt1 Ba~·an A d ... , 1 ll ,, Y a ...... e,.tup ıı m raeaat. 
bulunan bir bayan. şişman, esmer. * Askerliğini y:.:.pmh hesap. dosya 
BO lira kazançlı, içkisiz bir bayla ve büro işlerinden anlayan Oir bay 
evlenmek lstcmektP.dlr. Cl6 T.E.) müsait şartlarla. 1~ aramaktadır. 
remz.ne müracaat. B.B. 32 remzine mUraca11t. 

* Yaş 44, boy 162. kilo 78, blr su. • Notre Dame de Slon me:ıunu bjr 
baydan ölllmle dul kalan bir bayan, genç kız, fransızca, riyaziye ve ten 
yaşı 45 den yukarı olan bir subay dersleri vermektedir. ( M.D.) remzine 
veya emeklj ile evlenmek istemekte. müracaat. 
ı:lir. (Eşine bağlı) remzine müracaat. 

"' Yaş 22, boy 180 kilo 75, sarışın, 
zayıf yapılı. orta tansillj, içki ve sL 
gara kul!anmıyan Ankarada iki ma. 
nlfatura mağazası ve bir çiftliği olan 

bir bay, 17-20 yaşlarında uzun boylu, 
esmer ve zayıf yapılı geljrl az olan 
bir· kızla evlenmel< istemektedir. 
(Talih) remzine müracaat. 

:t- Yirmi sekiz yaşıı:.da, esmer, aY. 
da yirmi beş lira geliri oıan, çocuk., 
.suz dul bir bayan, içld ve kumarı 

olmıyan, evine ve e~ine bağlr. dUrUst 
ltjmsesjz, bir bayla evlenmek istemek 
tedlr. (GUn) rem:ıine müracaat. 

~ Boy 1.70. kilo 6S, 30 yaşında, hiç 
evienme~J , aylık gelirı 90 lira alan, 
devlet memuru bir bay, mazisi temtz 
bjr bayanla evlenmek istemektedir. 
(R.S.S ) remz)~e müracaat. 

:f. 30 yaşındn, 1.70 boyunda, 70 kilo 
atrrlığında, esmer, sağlam yapılı, ira.. 
desine M.l<im içki ve kumarı olını _ 
yan, lise mezunu, Anadoluda ç{fUiği 
bulunan bir bay, yüksek aileden, iYi 
bir ev hanımı olan kız veya dul bir 
bayanla evlenmek istemekt~d.ir. 

(Çiftçi) remzine milracaat. 

• Uzun zaman z:ıuhasetıe ve mu. 
haberat ı§!erinde çalt~mı, bir fakUL 
tB talebesi öğleden sonraları çaltş • 
mak Uzere bir lş ara-::ı~ktadır. (B.C), 
remzine mUrncaat. 

• Alemlnüt fotoğraf ~ıkarmasmı 

bilen ell çabuk ve gayet'e çevik bfr 
işçi.ye ihtiyaç vardır. lsteklilerın Şu 

adrese müracaatları: Kasrmpaııa cami 
ikebir potlnciler sokak No 10 da 
daktilo Vedia Co~kuna. 

Alclırınrz: 
Apğıda r emizler! ,azılı olan o • 

lmyuculanmızm namlanııs gelea 
mektupları ldarehanemlzdt>n (paza r • 
Jarı hariç) hergün sabahta n öğleye 

kadıu ve saat 17 den ıonra aldnma. 
lan. 

(A.G.) (Asalet) (A.U.) ( Acele M.K) 
B.Ş. kimsesiz) (Blunmaz) (Bay Faik) 
(Bulu§alım) (Çabuk olsun) (Dadı) 

(E.F) (EbedI yuva kuralım) (E..:U.GD.ıı) 
(F.) (l:ı".U.Ş) (F.D.K) (GUn) (23 i§ isti 
yen) (Kısmet) (Kim) (M E. 49) (Nelli ı 
(0.İ.) (Özbaba) (P.A.) (79 ressamı 
(R.A.) (Saf) (S,S. Ça buk) (Sa.mimıı 

(Yagmur) 
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Drrlet Demiry ... ~ .. ldanları hktme iİ 
Umum iclareai ilanları ~ 

Muhammen bcaeli 60000 eUı bjn lira olan 60 ton pamuK yağı 30.11.9-i~ 
azartesl gU'lil saıı.t 15.30 da kapalı zarl ueulile Ankarada idare blnMında 
ıı.tm a?ınncııkln. 

Bu jşe gir1lcr· fstiyenlerln 37ô0 Uçb:n yedi yUz elli lıraltk muvakka . 
·err.tnııt ıle .~nuuun tayin ettl.ğl vcslkalan ve tekl.!lerni aynı gün aa.aı 

ı•.30 a katlar konıisyon relı;l ,ğlne vermeler! IA.zımdır. 
Şartnnrr.<:lcr parasız olaraK Ankarada ma!zeme dalre;1ınden; Hayda.r. 

naşadıı. tcse lliım ve sevk ııefliğinden c.lag"ıtılncaktır. (1275) 

• * "!' 
Muhamır.cn bt'dell 14275) dört bin iki yüz yetmiş beş llra oıao 

,';'UX65 m/w ebnı1•r.c!a l.5 volt ve 50 Ah takatında (1500) bin t>eş yüz 
adet kuru pıl ı 23 'kincltegrln 1912> pazartesi g\lnü saat ( 14 ::S~) on dört 
otuzda Ha)'d"Tpa~ı.da gar blnası 1ahlllndekf komısyon tarafınıhn açuı 

eksl.!tme u11u 1ile satın aur.acaktır. 
Bu işe girmek lstiyf!nlerin (3201 Uç yüz: Yırml Ura (63) altmııı Uı; 

kunıoluk muvıı.kkat temln!lt ve kanunun tayla ettlA': vesalkle blrll:qe ek. 
s!!tme gUnU ,,.atıne ka!'ar komtayona mUracaatıarı ıazımdır. 

& ıe,. ai ~rtnameıcr komısyoodan paraıız: olarak dı.ğttdmai<tad:r. 
(1092) 

M.M. V· İst. 2 No. lı Satınalma Komisvonundan: 
1 - Tahmin etlu~n bedeli (4000) lira olan takriben 20 ton (1:520) adet me~ 

cut evsaı ve reamine göre atee tuğll\8Inın 17.11.942 salı gUnU saat 
15 te vekAlel 2 No. lı satma.ima kom.şyonunda pazarlıkla ihalesi ya. 
prlacaktır. 

2 - Katl temlnaıı (600ı lira olup resim ve şartnamesi hergUn komisyonda 
gorUlebıllı. 

3 - tstekıller1n 2490 sayılı kanunun l•tediğj vesikalarla birlikte komiayo 
na ml~r.ıv..:ı:ıı arı. (1Sl8) 

l __ E_m_nı_ye_t _Sa_n_aı_ğı_i_ıan!'mllmıa_rı_ ..... I 
Taksiti' Emıa1< Satı şı sekiz s ~nede 

yüzde 8,5 faizle ödenir 
Semti Clruıl Mllhammen kı~tl 

Beyoğlunda Çukur mahalledo Sa Evtıı 1/2 hia.ııeel 3750 
kmı.ğacı Halepli sokağmda eski 715,2~ 
yent 73 No. lr. 

ı - Artt.rmıı. 16.11.942 tarihine dU§en pazartesi gtlnll yarılacak ve H 
ten !4' ya ka\!ar ıievam edecektir. 

lb.ale artıırm' eonu.ada en ytlkaek bedel ver9ne yapılır 
2 - Artıırınaya firmek için, mub&mmen kıymetin yüzde 1:5 ş! niabe. 

tinde pey akı:c~ı y1ttırm!lk Jtzımdrr. 
3 - Arttırma bedelinin dörtte blri peşln i'!ri kalanı sekiz senede aekiz 

mUsavt taltslf te ödenir. Taltaitıer yUz:de 8,5 ta.l.ze tabidir. 
• - Tak!'itlf'r ôdenlneeye kadar gayrimenkul sandığa birinci de~cedd 

lpotelP.i kalır. 
15 - Bınıın:.n fotoğrafı sandık dahilindeki •tlf aalonunda te§hlr oluna. 

caktır. Fazlb tR!sılAt almak için salona mUracaat edl1lr. (763) 
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H 4 B '! R - 'A1isam P~staİ' 

lzmiı dl!naz •atınalma komi•vonundan : 

inşaat ilii.nı 
1 - Keşif tı.ııın "020.83, 2~9:1.91.2997,99 lira.dan ibaret olup gllsterilece'k 

mnna!ı.l~ Y••r·hrılacak olan Uç bina ln.Şaatı. bir şarlnRmedf! olarak ve 
bir ıa:.be l!ııııe edilmek suretlle 10.11.9f2 tarihinde ya!>1laeak pazar. 
llğında tamı~ zuhur etmediğinden ikinci defa pazarlığa 19.11.942 per. 
şcmbe ı;ünU uıat 1:5 te tz:mıtte tersane kapısındaki komısvon b!n&auı. 
da yapı.iicııktır. 

2 Fenni \'e hıısust şartnamesini, resim ve projelerini bu gıbı işlerle eh. 
liYet ''e emniyet v-ıalkalarını hamil olanlar her;Un kom.1.syonda gCS_ 
reblllrl<'r 

:-ı Pazaı!ı~a iHirak ed1:cek istek!Uerin 1442 lira 13 kuru§ teminatlarını 
ve 2 inr.ı maddede yazılı temınatlarile birlikte belH gün ve saatte 
komtsyo;.a mUracaatıarı. (1388) 

lzmit deniz ıatınalma komiıvonundan: 

Cinsi 

Patates 
Praaa 
LA.hana 
lapan ak 
K. Sotan 
Salça 

klloım 

35.000 
40.000 
12.000 
30.000 
40.000 
2.000 

Tahmin bedPU 
kuruş 

•O 
15 
15 
15 
22.5 

120 

l'utarı 
lira 
14000 

6000 
1800 
4500 
9000 
2400 

37700 

Teminatı 

lira kurua 

2827.:10 

r SONTE.c;R/N - 194~ 

M.M.V. 1st. 2 No. lı Satınalma Komisyonundan: 

ı - Tahmin edl:uı bedeli C6i50) lira ola.n 6 adet miknat.ıılama elhhı .. _ 
line alt pazarlık lö.11,942 pazartesi gtlnü ıaat 1:1 t" M.M. V. lat. :i 

No. 11 c,amı:ı.lma koml3yonunda yapıla.caktrr. 
i - Kati t~mlnatı (1012.liO) ljra olup ıartnamesı hergUn iş aaaU dahilinde 

mezkO.• komuıyonda g6rlllebllir. 
8 - lstck!iıerın H90 sa.yılı kanunun i.ııtedlğj vesikalarla birlikte belli gl\:ı 

ve 3alitte komlıyonı\ mııraeaatları. (1322) 

Teş~ikiyeoe satmk arsalM 
T esvik ivedc emliik caddeai üzerinde her türlü bina v~oma· 
ia müıait iki ar1a •atılıvor: 

Emlak ve Evtıa.m Bankasındaı .... 
Eeaa No. Yrrt Kıymeti 

399 Teııviklye vatı konağı maha!.. 21.325 !ira 
lesi boııtan ve emllk caddele. 
rl eski 614 yeni 23 No. lı ar&& 

401 Te§v1ldye • Harbiye vali ko_ 30.130 Ura 
nağı mahalleli boeta.n ve eın.. 
l&k caddeleri eski 6/6 yeni 
27 No. h arsa. 

Mesahası 

426.~ 

lıl 2 

507 M2 

Temtna• 
2133 ljr:ı 

3013 ıır. 

İzahatı yı.:-karc\a. yaınlı gayrimenkuner peşin para ile v~ a~Tk arttırmı. 
•ısulile satııacııktlr. 

M\lzayeoe 30.11.942 pazartesi günü saat H ttt bllnkamız 1ııtanbul §1.1. 

besı 3at,ış komit:;onu huzurunda yapılacak ve en yUksek bede1 merkeze bil 
diri!eceK ve ~addı llyık gorUldUğü takdirde maliye veklletınden istlzan e. 
dilerek :nuvafakat cevab! alındıktan ıonra katı l.halesı. yaptlacaktır. 

Satış esnr.sında verı\en bedel mukadöer ktymeti geçtij'! takdirde te 
ı _ Yukart!a cins ve mlktan yazılı altı kalem sebzenin kapalı zar! minat akçesi derhal arttırılmıyarak ihale kimin uhtesjne ıer. edlllree ara 

usulile ekalltmesı 30, ik!nclte§rjn 942 pazartesi gUnU saat 16 da tzmitte daki fn.rk onda.?". tah11il edilfcektir. 
tersar.e kııpıı;ır.da!<ı komisyon binumda yapılacaktır. M.~ayeıl .·y<' lı_l.!rak edeceklerin multadder kıymetin yUz:de onu njsbetı!l 

2 _ Be lşı> alt şartname 190 kuruı mukabilinde ko!Djsyondan atma. r1e teminat Ylltırınalan ll.zımdır. İsteklilerin teminat akçeat. nntua tukeN4! 
bllir. ve Uç adet fot··ğrafıa blrlıkte bildirilen gUn ve ııaate kndu uıbom\Z'. emlA " 

3 - Ekst)ımcye iştirak edecek tallplerln bu gibi işlerıe Ugill olduktan ı ;...e!"V_L!i • .• ".e-m•ll•r•~•c•a•ıı•ı •e•t•m•e•'•ert_.m_c•r•c•u•du-r._(1•3•0•9•ı--•·----------
na dair 1942 ~rne;:lne alt tıcaret vesikalarını ve kanunun taritatı veçhlle ta:ı 
zim edecekl~r! tek;ıf mektuplarını yukarda yaz:ı!ı teminat makbuzlarile bir. 
ilkte bel'ı glln ve ı:ıaatten tam bir saat evveline kadar komlııyon başkanlı, 
ğınu vermel11:1. P2b0) 

lzmit deniz ıatınalma komiıvonundan. 
" ,.,, . 

1 - Beher ild<'ıJinin muhammen bedeli 220 liradan 220 volt mUtemad% ce. 
reyonlı ve a.ııgart 19 M.IM kadar delik açabilecek evsafta 3 adet e.!ek.. 
triL deılk nıotörıl pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - EksıltmcaJ 19.11.9-i2 pel'lembe günü saat 16 da İzmitte ıenıane kapma 
dakı komlayvn binasın·:la yapılacaktı:-. TemJnatı (99) liradır 

3 - Pazarl.ğa i~tirak ~decek taliplerin llgili ticaret vealka.!arI · Te temi. 
natlarl.eulr'1kte belU gUn ve saatte koml.syona gelmeleri. (1387) 

M.M. V . l•tanbul 4 No. lı Sat. Al. Ko. dan . 
M.M.V. mucıyene heyetince beğenfbnek ve tekli! edilen fiyat Sa. At Ko. 

nunca muvaf l< görülmek §artlle 20 ton kadar vaketa, 30 ton kadar pençe. 
lik kösele ve 20 lon kadar sarı sabunlu kösele pazarhkl& satın alınacaktır. 

Paz.ar~ık günü 27 iklnCitqrln cuma günü saat 115 te Tophanede M.M.V. 
Sat. Al. Ko. nurds yapılacaktır. Taliplerin muayyen günde Ko na gelme_ 
lerı. (1176) 
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Mili.tan 

kilo 
2:50 
lM 
300 

Altgott 
Blleichgolc! 

I Yaldız vernltı 
A11 yaldız.lar 

.J 

100 AJ.aoltgolt <•n tos yalılıs)' 
2M Blelgold (arı toa yaldm) 
50 Beyaz toz yaldız (alllaıinyum) 

1 - Yukarda c!na ve miktarı y&ZIU bu.sus! ve alA yal(tızl&r prtna.me. 
meler! ya!dız ver:ıiğlle numune.al mucibince pazarlıkla ııatm almacalıctzr. 

J - Pazarlık 24.11.342 salı gU.nO sa.at 10.50 de Kabllt&ft& l•vuna ta. 
beıı{ndekl merkez alım l<omfsyonunda yapılacaktır. 

8 - Yaldız şartnameleri ve yaldız vemtgi nUmuneei bersthl GtJedell 
sonra aöztl geçen ~bede g6rlllebllir. 

4 - tatekitlerın pazarlık için tayin olanan ctııı. '" .aatte te1rltı ede, 
coklerl f!y~ Uzerinden yüzde l~ teminat p&raslle bJrıtkte aıesıtar komiL 
yoruı. mUta:aatları illn olunur. (119ql 
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