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CADl.ıESİ No. 54 liurv, 

- r Bir yılda 526 gemi 
suya indirildi 

Nevyork, 13 (A.A.) - Birleşik Amerika bahriye 
encümeni reisi Amiral! La nd, geçen tlkteşrinde lıi~ 
ten yıl içind.ı 52( geminin ,;nya indirildiğlııi ve 403 
gemiııılıı yel'lerine teslim edı1dıiğin; söylemiştir. Bu 
geçen yıl içinde deniz inşaatı iki defa iıki misline 

2 ci ı·eşrin 

1942 
\. 1 ABOKE 3 oylık 450 6 oyı>K 750 yı!l>k HOO .J G Ü N L Ü t( SiYASi HALK G A Z E T E S i \..yükselmiştir. J 

Memurlara Kumaş Ve 
Ayakkabı Kanunu Çıktı 

-------- .. ----------~ 
Maliye Vekili izahat verdi 

----- ------mı---------

Mütekait, dul ve 
lilere de kumaş 

yet~mlerle diğer sabit gelir. 
verilmesi tetkik edilecek 

----ı---

ZEYTINYAGI 
1 ~:uamele vergisinfn 
Jaynen a!anması ka· 
nurıu kabul edHdi 

&§vekil Şükrü Saraeoğlu Me clis kürsüsünde son mühim 
.. utkunu irat ederke.n 

Ankara, 13 A.A.) - Büyük 
l\ıI'llet Mecllsi bıııgün Refet Canı
tezin ibaşkanlığında yaptığı top
lantıda memurlara verilecek el
biselik kum•ş ve ,kundu.raya ait 
kanun ile yerli nebati mahsulleri 
tasfiıye etmelk 9Uretile yağ iıstih

salı endüstri müesseselerden mu
amele vergisinin aynen alınma
sına ait kanun Liyihadarını mü
zakere etmişfü. 

·------

Ne O, Ne Öteki ' 'B unlaroan !birincisinin heyeti 
umumiyesi üzerinde geçen müza 
kerelerde söz alan hatipler, ıme
murlara ibu suretle yapılacak yar 
dımdaki isaıbeti tebarüz ettirmiş
ler ve ıbundan dolayı lhükfuneti 
l<:lb6k etmişlerdi.r 

Saracoğlu kabinesinin ill§ c ve iktisad politikası İçinde 
şimdi umumi hayat seviyesi tabii olan re/ah ve kazanç 
ölçültıri farkları ~ışı~da birleşmiş, h,akiki ve ciddi bir 
tevazün husule gelmiştir. Ne yalmz köylü, ne yalnız 
esnaf, tüccar, şu ve bu serbest kazanç sahibi, ne de me 
mur tek b~ına veya zümre halinde bugünün yüküne 
veya ağırlığına maruz bulunacaktır. 

'Bu 'hatipler, bu münasebetle 
lhazı temenniler ileri sürmüşler
dir. Bu meyanda D~kıtor MulMar 
Ber'ker « İçeh, memur !ar içinı 'll,

cuz fiatla sigara temin etmenin 
nııkün <oluıp o]amey"acağım sormuş, 

Ddlotor Osman Şev'ki Ulud.a.ğ 
.Kanya-, memlekette büyük m>k-

Yazan: ŞÜKRÜ Al-iMET 
- Aılka<rad<ın -

- Şükrü Saracoğlu ka,binesi, 
ı:tıemleket ve millet menfaatine 
i!n uygun yoluıi içindedir. 

Hükmünü verdiğimiz 2aına"" 

asla müibalaga veya hataya düş
:ııı.üş olmayız. Bu hakikati gözi>
nüne çıkaran 'bilhassa sayın Baş
vekilin nutku olmuştur. 

Nihayet ]ajbul ehnek laumdır 
ki, bugünün ŞMtlart içind'C ne 

(Devamı dördü ncii sahıifed·e) (Devamı 4 üncü sayfada) 

''Harp 1944 Yılında 
Zaferle bitebilir,, 

----·---~ .. Dört harp yılı içinde l:ı°'çok 
bocalamalarda,n, kararsızblolar
dan, şu ve bu tedbire bütün güde 
kaytarmalar yapıldıktan sonra· 
nihayet en salim, eı> muvazeneli 
Yol bulunmuştur. Saracoğlu ka,bi
n.,sinin iaşe ve iktısat politikası 

İçinde şimdi umunıJ hayat sevi
Yesi ta·bii olan refah ve kazımç 
iilçüleri farklan dışında yerleş
ıniş, hakiki ve ciddi bir tevazün 
husule gi!lmiştir. Ne yafoız köylü, 
ne yalnız esnaf, tüccar, şu ve bu 
seı'best kazanç sahibi, ne de me
ınur tek baş·na veya zümre lıa• 
Ünde bugünün yüküne veya ağır
ağırlığına maruz bulunacaktır. 

llıakul ölçüler içinde köylü, çift-

Mareşal Smuts 1943 de yapılacak 
ı geniş bir müttefik taarruzu ile 
harbin 1944 dô biteceğini bildirdi 

çi, müstahsil ihayat serbestisine 
kavuşturulmuş, her türlü alım ve 
satım aşağı yukarı müdahalesiz-
lik çerçevesine ve normal kazanç 
Şuuru tartısına alı:nmış bulunur
ken 1,600,000 kişilik memur ve 
Sabit, da'l' gelirli vatandaş zümresi 
de madde himayesi içine ahn
tıu~tır. Memur ve her türlü dev
letten gelir>li vatandaş ki, 1,300,000 
kişi yarından itibaren ekmeği 17 
1'uruştan ala,bileceği gibi t>Jl Iosa 
l:ilnler içinde de yağ, pirinç, bul
ııur, kumaş vesaire gibi ayniyat 
Yardımı görmi:ye iba·şlıyaeııktı.r. 

llu, 1,300,000 kişi nrasına halk 1 
içinde bulunan, hakikaten ya.rdı- ı 
ltıa mulıtaç, sabit ve dar geliri; 1 
300,000 kişi da'ha katılacaktır. O 
halde, hayat yükünü yaln'.IZ baŞl-
lla yüklenecek memleket içinde 
hiçbir zümre kalmıy"'r ve kal
tıuyacak, demekıtir. 

llört aylık görüşlere .yıyıı.narak 
"e ona tekaddüm eden yılların 
tecrübe mulıassalalar:na lbakara·k 
lııuhakkak ki Şükrü Saracoğlu 
i:'enıJeketin iaşe ve iktısat }l<>liti-
asını adaletle, emniyetle, tatbiki 

1'abiliyeti haiz reel tedbirlerle 
ida.r t . ı· , ~ e menın en sa• mı ve en pra· 
!ılı; Çaresini bulmuştur. 
S .\ıııcak, böyle yapılabilirdi ve 
aracoğlu da yapılrubileni yapmış

t~. 

(Yazısı dördüncü sallıifede) 

Muhterem 
• 

Okuyuculara -
Okuyucularımız, bugün, aıh

n'n siyah renkte basılmasında'n 
başbyaTak gazetemizde !bazı' 

değişiklikler bulacaklardır. Bu
nun sel>ebi, Almanyaya, Fiın
landiyaya yaptığımız kağıt si
pa .-işlerimizin yola çıkmış ve 
fakat üzerinden çok zamanı geç
ıni§ bulunmasına rağmen he
nüz gelmemiş ve eli'llize geç· 
memiş bwlUDiJllasıdır. Bu yiiız
den gazetemizi kendi matlbaa
mız haricinde bir matbaada 
bastırmak meclıuriyetinde kal
mış bulunuyoruz. Bu buhranın 
kısa günlere inhisar etmesi ü
midHe neşriyat vazifemize 

mevcut imkanlarla d.ıva.m 

edeııken, muhterem okuyucula-

rımızdan gazetemizde rastlıya· 
calcları ufaktefek neşix veya 

•• 

baskı kusurlarını mazur görme
lerini rica ec!İyonız. 

Yine aynca bu müna.sehetlc, 
ad.,di tab'ı.mızı - kiığıt bulama
mak yüzünden. yarı 3'.arıya in-

dirmek meeburiyeünde kalılı
ğlllll'lı teessürle bildirirken, o

kuyucularınıızın İst~nbulda ve 
memleketin diğer Jl!.altaMerin·· 
de birçok semtlerde gazetemizi 
bulamıyacaklarını tahmin edi
yoruz. Bu vaziyette muhterem 
okuyucularırnıwan dileğimiz, 

gazetemizi, birkaç günden faila 
devam <ıtmiy,eceğini tahmin .,t. 

tiğimiz bu kağıt darlığı içinde, 
bulunabilen semtlerd<ı.n ve 'ba

yilerden ~edarik etmek zahme
tine katlanmayı .-sirgememele

ridir 

Uç üncü ve dördüncü 
Sah:felerimiz 

Bu muvakkat devre içinde kendi matbaamız haı;i_cinde ga
zetemizi bast:ıracağımJ!L ınııkin enin tabı tertibatının müsait ol

maması yüzünden dördüncü sa h!fom ize konan ilanların üçüncü 

sahlfomize nakli ve iüçiiındiı sahifemizd<> çıkması mutat olan 

«Son haıber ler. ve diğer bazı yazılannıı:ııla birinci sahifedeki 

yazılarıın devamlarını dördün cii Mlıifemize koymak zarureti 
hasıl olmu tur. ..._ ____________ , __________________________ __,l 

M ~ hver kuvvetleri 
libyadan ayrılıyor 

- ·-- - . -1--------------

Romnıel, ordularını Bingazide 
gemiye biııdiriyor durmada.o _________ .. _, 

Tobruk ve Bardiya işgal edildi 

.. 

Amerikan hücum bombaırd1 nıan uçakla.rı ve hafif t~nklan 
çölde birlik ilufünde muharebe ederken 

Müttefik kıta ar 
Tunusa girdiler 

~~~~~~~ .. ~~~~~~~ 
Bizet'in Üç gün içinde 
işgal . edileceği umuluyor 

~-----.. -----
Tunus hava meydanı yeniden bom• 
ballandı • lndir:ıen Almar~ uçaklarının 
Bizeırti tahrib edecekleri sanıhyor 

Şimali A&ikaya ihraç yapan 

Amerikan kuvvetleri Başlromu

taını General Eisenh<rver 

Lonıdra, 13 (A.A.) - Nevyol'llt rıı.dr 
yosu, mi1ttefiklerin ıbir çak noktalııır

d.3 Tunus huclıudıı.>nw !«'.çtiklerini bil
cl\ımdl<tedir. Fakat bu m.ecelc haikkın
d!a ı>esm! hiÇbir haıber ()"Q<ılUII'. Orta 
şankıta..'l haırekct eden miiıtıtefi[ç uçak,.. 
ları ş'.male doğı~• gilınckte olan i,;lcrd 
a.."'~cc:rlc dolu b!rço!lr Mih:ver uçağını dü 
:;ı.ürnllil..µt\ı'dJi·r. MJhıvıeı:in 'Draıb1usga1lb

Q.aı.'1 ve TU!lllı.1.'i'tan ku.vvıe-f!eı'ini uçalk.:.a 
n.akJ.e:~ııck istediği zaT.wd!LhnıEık:tccli:r. 

BaŞka 'bU- ililınaJ. de, tahrib ecı:ırn bu 
uçaiklann, üıze:rJıerine alcbklaın her
hangi bir talll'ibkiır va~ ifa ettik>. 
t('n sonra üslcrinıe dönımıc~ olıan .AJL.. 
ma:n paraşütçülerile oolu ol<hığu meu-
kezmıde<l:iıı·. 

Kahine, 13 (A.A.) - .İngiliıı tebliği: 
Tun;us hıa:va meydaruna ta.arnız edıil

ı:niştir, 

Düln Amı.an kıla.lan taşıyan ve g.a.-
1 "1ı bir iHtimal1e Tımusdaın iha1'€ioet 
edwek şimal istlkaır.ıetiiıı::llc gidbı "11\ı 
bi.lıyUk: L'ba ly.an na!kl iye tayyaresi wrun 
mıem'lilli av cıla nmJ<ı tar a.fl1llclan ctüşilr 
rwlımüşti1T . Bu ha...;!<:€'1lerden bir lıcy
'Yaremılz oonmemişUr. 

TAHRİP EKİnERİ 

1 

L<milra, 13 (A.A.) - Bugünl]ru orta 
şaıık t€<b!iğl Tıııııwıtan ge}mek:te o!ma.... 
~ı ır~ııhtomıe1 vıe içi Alınıan ask!er.i dolıu 
altı. bii<yük italıya.n nall<liYe uçağının 

ş\male cloğru ı(..det!k<ın denlizcc dü.şii

rlildüğürıü l>ildiıımeikılıedir. Bunun ma-
(Devamı dördüncü sahifed.,) 

---·---
Tobruktaki bütün 
i'e yaramaz eşya 
Rommel tarafın· 
dan yakıidı 
Kalh.ire, 13 A.A.) - İnıgiliz tıel>

l.iğ;: 

Dün sekizinci orou Sireruıikte 
ımihver'n ordusunu, takibe dı>vam 
etmiş ve yeniden esirler almıştır. 
Kıtalarunıı Bardiyayı işgal et
mişlerdir . 

11 - 12 Sıonleşrind<ı GaııaiJ.a, ile 
Tmimi arasında düşman taşı,t toıp 
·luhıkları bombalanmış ve mitral 
yöz a,teşb altına al:ınıruştıır. A'V'Cı

larıırnız dün Tobrukun garl:>inde
ki yol1aroa al~ktan uçarak düş
man kollama ıkar:şı geniş ölçüde 
harruzlarına devam etmişlerd:!r. 

Gavbe doğru ,giden ıınaıvnalara 

Tdbruk ile Gazala arasında taar
ru:ı edilmiş '"" •buııJ.a!rd.an iki5i 
lbatırılıınıştır. 

11 8-0nteşrinde 'ki motörlü aıv
cı!.arımız orta Akdeniııde garp is
tikametindıe giden ıb1r yelkenliye 
taarruz ederek hasara uğratınl§

lar ve b:r dÜ§!Dan den'z tayyare
sini tahrip etmişlerdir. 

(Devam> döıdü.ncü sahifede) 

1'--... -.. . ~, 
1 Fransız ( 
iı su; h 

,ı şart 1 arı 
---•ı---

L a va 1, kabin ede 
geniş izahat verdi 

1 

) Fransız f,fosunun 
1 kaçmaması için 
~ tedb~rler ahnrlı 

Lonara, 13 (A.A.) - D&ily Maillin 
N"'l)>IOI1k: ""'1h3'bir.i yll:Z'eyOr: 

Avrupada ecnebi biT keynııkl:an ah
nan haıberlerc göre, Lav.aJ, Hit!erlıe 
Müniıı.tıe yaptı.ğı görGşme a.ııawıda, 

aşağı<l*.i sulh şartla ı-ırıo ~lc>e etmiştir: 

ı - Flraıııs<ı, A.1sas - Looen ıı,a,Nç, 
1939 hııJdutlarını e1de ed["O€ikrtj~. AlsM 
- Loren i!l-•• :htar eyalet olacak!tır. 

2 - Fra.."16~, ~ra.toır1'1.lğum.ı.· mı..r
ıhafa.zıa ed-eceiot.ir. A1moanya, Fram-."\lcZ. (ı
Josunn.ın iı;bin!ci~ İlL' mütıı.e!lklerd<!n bu 
imparator1uğu geıi a}ac:sktır, 

3 - İta11Ya, Frants:ad'iln .istedliği ara. 
z<lerdıı>n v-rç«;eJd:ir. 

(Devamı 4 ün.cV. sayfada) . ihraç hakkında 
Eizenhover'in· 
yaptığı ifşaat En iyi tedbiri devlet bulabilir 

Gizli heyet Afri• 
kada seyehati
ni nasıl bitirdi? 
Şimal Afrib müttefik umumi 

kara"gahı. 13 (A.A) - General 
E'senıhmvcr, taarruz harek<ıtine 

ıbaşlamadan çcı~ evvel, kend; kur 
nıay başkrnı tuğgeneral C!,arkın 

yed kc;.•may su:bayla birli'kte §İ" 
nıal Afr kada b'r teftiş ve keşif 
seyahati yaıpmı5 olduğunu ifŞa et 
m ştir. Bu seyah~t şimal Afr'ka 
seferine başlanmadan takrilben 

(Devamı 4 üncii. sayfada) 

H aı<bin iktısadi fırtınası bir 
bora haılinde b;rim de piya

samua esıniye başlayıverince, 
bazı yufka yüreklilerimiz şama.
talı bir telilta dtlştüler. Ortalığa. 
kudurmuş bir köpek (İıbi. fırla
mış olan vurgunctıhığun b&flbOŞ 
bırakılacağından, fiatların yoldan 
çıkmış tren altında bütün fakir 
halk::n ezilip gideceğinden, ~.; 

tarafta bunaı hiçbir çare buluna
mıyacağından korktular. Devlet 
gemsinin bu fırtınayı yenemlyc
ceğinden ürkenler oldu. 

Bu sisli hava ortasında birden
bire Milli Şefin ve mili! birliği 

Yazan: HAYRI MUHİDDiN 

kükreyen ııesi duyuldu. Bu ses, 
telaşlılara ve telaşçılara vicda11· 
fan aydınlatan bir şimf"k olmuş
tur. BUyük Lider tam natlnde 
milll vicdanı en mukaddes vazi
fesi başına çağırmıştır. 

Onu, Başv'ekilimizin, fırlımayı 

bütün tehltlı:eleri, imkilnlAın, im
kinsızlılohın ve en hassas iıletler
deki şuur ve hesap öl~illerile izalı 
eden nutku takip etti. 

Birdenbire :fn>tın& korkakları 

üzerine sütliman hir havanın gü
neşi doğmuş gibidir. 

Zira, aklı başında ve vicdanı 

(Devamı döz.f.üncü sahifede) 
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Perde•er düşecek Zav_a_ll_ı_k:-di ' er: 
Varlık kanununun tatbikine Kedi derisinden kürk yapılmıya 

başladı. Hükiimctin, milli men- başlandığından haberiniz var mı? 

Sultan Hamit. bu gizli ve ipti
dai teşkilatın içtim,a. merkezinı, 
vesika mahiyetinde olmak ü
zete evrak ve salresinJ çok a
rattı ise de bulduramadı. Bu
nuu üzerine mevkufları birer 
ikişer, ve sess:z sadasız memle
ketlerine yohl.amaya başladı. 

Hepsine de .onar altın aylık bağ
ladı. Böylece, (ilmiye) zümre
si arasında, kendi aleyhinde b'r 
dedi kodu çıkmasının önünü 
aldı. 

• • • 
İstanbuldan Mısıra gönderilea 

bir mektup 
Sultan Hamit, esasen gürül

tülü hadiselerden hç hoşt.anmaz 
dı. Buna binaen, yukarıda ar:zıet 

tiğlıniz sürgün hadisesinin, müm
kün olduğu kadar halk arasın
da şayi olmamasına çalıştı. Çün 
kü o zamanın cahil ve b~sit dü
şünceli zümresinin, (ulema) d~ 
nilen d'n ulularına degı-·~. Hat-
ta herhangi şekilde kafasına bir 
lbez parçası sarl\·erenlere b:Je 
cahdlane bir hürmet' vardı. 

Sultan Hamit, 'b"r taraftan bu 
meselenin sür'atle örtbas edil
mesine gayret ederken, diğer 
tara.tan da esvapçı başı İsmet 
'beyi ve ba~ mlisahip Cevher a
ğayı veL' ahd Reşad Efendiye 
gönderdi. İkide birde ortaya çı
kan bu &!ibi hiıd:Se!erden, ş:id

ct,,;ıc şikayet etti. 

Vefüılıd Reşad Efendi. bcrm" 
!ad derhal ~adıesile (De!ıiili 
Hayrat) kitabını getırtti: 

pılırker bunlar. nasılsa yaka
ların ku ·tarmı~lardı. Fakat şiın 
d., cür'etkarane bir hareketle, 
yeni bir teşekkül vücude getir
meye gayret edi~·orlardı. 

Görülüyor ~ , Sultan Hamide 
karşı gizli bir r usumet devam 
cd:p gidiyordu. Ve bu husume
ti g&terenler:n takım takın İs
talbu;dan v 4'k'.aştırılma1arına 
rağmen. bu alrV'h!arların cür.,t
leri bir türiü kırılamıyordu. 

Fakat şu hakikati de kabul, 
etmek lazım gelir ki, velialıd 
Reşad Efendinin adamlan da, 
gizliden g'zl'ye tahrikattan hali 
,kalmıyrorlard Bunlar, çok sı

kı bir tarncsu::l altında •bulun
makı,,,. betahe>- efendilerini bir 
an evvel tahta çıkarmak için 

l 
h'ç bir fedakiırlıktan geri dur
muyorlard 

: Asıl hayr<'le şayan olan cihet 

/

' şurasıdır J;;. bütün SO•ray adam
ları g!:b:, R Efendin:n adam -
ları da er; il kims~lerden mü
rekkepli. Böyle olmakla bera-
ıber, vaz )ıetlıerini cidden ıbüyük 
bir meharelle idaırc etmektel~r

di. 
Bu işlerd . en müh.m rol oy

nayan, b 1ıa5sa kadınlardı. Bu 
kadınlard~ ev!ıendirilınek suı·e

tile sara. c 1n (c•nk) çıkarılan 
saraylıl.ar'lı. 

- Biradere arzediniz. Şunlar 
~a.h'ttir ki, bu gcbi meseleler 
luıkkmda (İlmlın zahir) değ:J
dir. Bir takım (kesan), moılıza 

menafii şahsiyeleri uğrunda mü 
tecasirane hareketlere kiyam 
ediyorlar. Bu meyanda, benim 
ismını · de bu küstahlara, karıŞ>
tırıyorlar. .. Eğer benim vücu
düm, biraderin rahatını selbedi 
yorsa, beni doğruca (Medint 1 
Münevv<!re) ye gönders'n. Ora
da, bir lokma ve b'r hırka ile ) 
ilrt!ia ed<'vim. Kendisinin sıhha• t 
ve saltanatına dua edey:m. 1 

D'ğe schzade ve sultan sa
raylarınd.l pek az s·raylı çırak 
<'dildig· h,1:de. Re<ad Ef<-nd:n:n 
sarayından sık sık car•v~~cr şt>h 

re çıkarılı~rdu. Ve bun 1ar da 
ekseriye•, yine ~araya mensup 
kimselerle ~vlend'r:'iyordu. 

Vakıa Resad Efendinin sara
y?na mcr Jp o:anlıır'a şehir hal 
kı pek az temas ediyordu. Bun
ların >kan•et ettikleri m!'lıa 1 'e
lerde herkPs kendJl.er'nden çt>

kiniyor Hiı; kimse kendilerile 
~e1 k r r"C''ğa münaseıbcrt.c> g:ri-

derece 
az:n1 s:ah~b· olan İttiıhadcılrs•, d
raya koyduk1 arı bazı cür'et.';.\J
kadın'ardan pekiıliı istifade edi
vorlar. Bunbrı Reşad Ff d 
n:in saraylarile müna• '.b +' r 
~evkedcrek, o vasıl, i1c , dt .- n 

.C. ü,·o Jardı. 
Diye mukabele ederek, taht 

ve ~ ... zerre kadar gözü olma
dığına d"•ir teminat verdi. 

Hal'buki Reşad Efendi bu te
minatı verirken, İstanıbulun hic 
rit bir köşesinde. yen' b'r teşek
kül d•ha doğmak üzere bulunu
yor ... Kendisini tahta çıkarmak 
makS<.dile toplanmaya başlayan 
bu gizli cemiyete, oldukça mü
him şahsiyetler de karışıyordu. 

Bu cemiyetin asli erkanı ara
sında da ulemadan bazı zatla•r 
vardı. Bunlar da. vaktile şeyh 
Nruli Efendinin idare ettiği İt
tihadcıl.ardandı. Hatta b; r kısmı 
da Erb'lli Esat Efendinin kur
muş olduğu (Şemsülilsam) ce
miyetine dahil olm~lar... Ve 
'bu cemiyet aleyh.inde saray ha
fivelr"' tarafından taki.ba~ ya-

-------·- ·-·-

1 
1 ik• ·' bir mahllı hükümdarın 

1 da bo,ka ıbir sarayda oturup dur
. marnıda, çok bilyülk mahzurlar 
vardır ... Buna binaen Sultan Ha-

l m•di yalnız hal'etmckle ikt'fa l't
memeli. Onu, bir daha saltanat 
makamma çrkamı;vacak hale g<'
tirmelidir. 

Fakat, 'bu i< nasıl yapılacaktır?. 
S'z de takdir edersiniz ki, Sul-

1 tan Hamit g"rb makamına sımsıkı 
mılılanmı• 'I' kendi:;in korumak 
iç.n her türLü tedbirleri almu; o
lan ı.ııyar.ık ve ihtiyatlı bir hü
kümdarı o ımhlarıdıS(ı yenden sö-

' küp atmak. kolay hir i-· değ:ldir. 
Malumdur ki, (Hal'fe) lerin , 

(ııasp ve hal')lcrinde (cumlıur)un 

rey· şarttır. '[)a}· 1 ,·ar) " 

'f e birlerin neti
celerini alıyoruz. 

Ay lardanberi, hergün fiatlarını 
biraz daıha yükse!mi§ görnn.iye, 
bir gün önce bakkal vitrinleP.nde 
bol bol gördülklerimizin sırra ka
dem basarcasına yok olmasına a
~tığımız gıda maddelerinde e
saslı b!r ucuzlama vardIT: Tica
ret Odasının on günde bir neşret,.. 
!iği fiat endekslerine göre, bu 
ıwuzlama, yüzde 17 - 20 arasında
dı.r. 

Devlet ve belediye tedbirleııi

nin müSbet neticelerile karşı kar
şıya kalmanuz ve bunların geti
recegı ferahlıJda; büyii>k ·lm- kıs-

,, 1 
mı sun ı o an pahalılığı yaratan 
dertlerden kurtulınamıız muıkaıd
derdi. Bu netice, muılıakkak ki, 
çok esaslı bir mücadelenin mah
sulüdür. Art~k, vatandaşın hayat 
ve ha·ktkına kasteden aşırı ka
zanç hırsının frenlcmm1'j ol.duğu
na 'nanabiliriz. 

'ficarct Odası 5z.ası<lan ve 7..a
hirr i;?lrrile meşgul olan bir ta
cır, .ş~nları söyleımişt r: •- Baş
ta pırınç, "ad ey ağ, zeytinyağ, bul
gur olaTak birkaç ist.snası ile a
şağı ytı<karı bütün arda maddele
rinin fiatlannın n~rmal hadlere 
doğru inmesin beklemek lıi:zım
d.ır. Belro1yenin istihsal merkez,. 
leriııden günü gününe malumat 
alması \·e b'lllıassa faturaların 
lıakiJU < Jm:yan bir şekilde hazır
lanması ır. önüne gcçDmesi bu
yük fa_\ ' ar temin etmiştı r. Bu 
arada yapılıması icap eden bir ış 
daha vardır: Toptancı tacir bu 
mallan acaba ne zaman almL•, 
tır? Çünkü, öyle toptancıla<r va;
dır ki, bı.:nlar, müstah~:ııe biı'kaç 
senelik anlaşma yaparlar. :\fosc
ıa, 939 da yapılan bir anlaşma, 

941 de de aynen muteber olaca
ğına göre, faraza zcy!inyağ1nın 
35 - 4-0 l<u.ruşa alınmış olm"-' 
dah' rr-L>htemeldır. Bu ıbıbaTla 

belediyenin aLm mı..~tavelelerinı 

de ted'kik etımesi iyı olacaktır. 

!llevsim dolayısile hemen hemen 
bütün yyC<'ek maıddeleriru:ıı rekol
teleri tamamlan•m1-tır. Mallar, 
köylünün elinden çıkmış, mu1a
vass.ta geçm ı;tir. Bu mUctavas
sıtların sayısı ve hatta ha%'1 şe
r, rlerden mal aldı'kla~ı nınliım

dur. Bunlar, m·ıayyen bir zaman 
içinde bir beyanname ile bu SL~ 
neki genel durumlar-nı b"ldirm 
\ c chwM edilirlerse, birçol--. haki
l< ati. r dJh:ı meydana çıkar• 

Dcvktin Vl' Bele<! yenin alnı.;.k
ta devam edeceği te<lb! -!ere ait 
n•tit'Pleri <>mniyetlc hc'kl• yebili

r'z. YalPız, fiatlar biraz ucuıdarlı 
d' ye kötü •bir stokçulu·k zihniy«
tine kapılarak, elimizdeki a11'11Cu
rpuzrlaki paranın hepsile erzak 
boplamak ıtiyadından vazgeçmpk 
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- Ah, Latimer, dedi çok yan-
1'! dlişünüyorsunuz Bu akşam 

dans etmek ; çin on unla beraber 
:\far<.z oteline gidc-ceğiz. 

Bl' söz üzer!rıl' L<itime~in 

yüzünün hat1a rı birden gerild:: 
- Neden bunu daha evvel 

söylemed'niz' 
- O kadar mühim mi? 
Latimer sigarasını tablada ez

di: 
- İŞte şiındi daha iyi anlayo

rıl.m ki, hakkım v~rn'lış. dedi. 
Bu adam kendisinı 5ize hoş gös
termeğe çalışıyor. Beni dinle
yin·z Elen. bu adamla ahiıkanızı 
sür'atle kesemez misiniz? Baş

ka bir iş bulamaz mısınız? 
--; İstersem. ben tek başıma 

ha.yatunı her yerde kazanmağa 
'r.uvafl'ak olunı.m. 

Ben si,; çok düşünüyorum E
len ... Hatta tasavvur edemiyece
ğin'zden fazla .. . Sizi bir daha gör 
ınek imidim kalmasa dahi .. Amma 
"ştt> bana h"c tıı-haımmül edemi
yeceğim bır lı1<ber vero'niz. 

Elen ik.: dirseğinı masaya daya 
dı. Ve tereddütsüz dedi ki: 

- Bazan ben kend kendime 
sorar: m. Eğer ~· '" na karş>bu 
kadar naz"k bir muamelede bulu 
nuv'Orsanız, bunun sebebi. .. 

Durakladı: 

~ ... Bunun sebelbi benden bir 
) ardım aradığınız çındir. Daha 
doğ-usu ben' v<sı•a ederek bazı 
maliımat elde etmek istiyorsu
nuz. 

Lat;mer birdenbire doğruldu: 

- - Sebas!.yen le ahbapları ;çin 
mi? İtiraf eder m ki, başlangıçta 
~ikrim böy~e id Fakat şimdi çok 
d<~1ı.ş 'buluuyor. 

Delikanlının yüzü ağırlaşmıştı. 
Birden elin genç kızın elin'n ü
zerine koyarak dedi ki: 

- E:e~ lutfen beni dinley'ııiz. 

Ben•m bütün maksadım size yar 
d,{11 etmekten iibarettir. Eğer 'b" 
na müsaade ederseTI!z... Siz ba- ı 
na Sebastiyen borçlu olduğumuzu 

.. ylem 5t;'1ız. Ne k ar bor •:u- ' 
:;unuz? Bu su 1li m .. ak ettiğin 

.çin sormuyorum. Bu borcu biz
zat ödemek azmjndeyim. 

- Ço'k naziks.niz Lalimer, bu 
~iizünüz son derece h:ssimc do
kundu. Fakat bu fedakarlığı yap 
mağ ne meolıııriyetiniz var? 

Ne zaman canınız isterse. bu 
e,·deıı çıkıp gitmeniz çin ... 

Gene· kız yavasca ,başını uoğ
ruJ,ttu: 

- Benima:hçup ediyorsunuz. 
Fakat ben bu teklifinizi kabul e
demem. 

Genç kl7. parm<,'klarının titre
d ğ'ni hissediyordu. Del;kanlı da
ha yavaş sesle devam etti: 

- O halde Elen . başka bir şe
ve miisa~de ed!niz. Eğer •günün 
lb:r'nde. her ne icin olursa olsun. 
bir ya,,.dıma "'ıtiyaç duydunuz 
mu. heme!' beni hatırlayınız ol
maz mı? 

Te~ekkür f"\der-im ve bunu 
vadederhn. 
Ayağa kalktı .ve dedi ki: 

Ö~·k k'onu•;uyorsunu'I k" 
~m<'" •bugünleı.,le s11.e iht'ya-

faatler için fevkalilde bir buluşu Şu, •moda• denilen afete dik-
olan bu güzel eser, millet kasası- kat ediniz: !Kıvncık kuzu, yani 
na bir hayli fayda sağhyacak... astı•agan bu.lunmayıııca, kadın 

Fakat bu arada bazı enteresan 
sırtına hayvan derisi geçinnek-

1 .. idiselere de şahit olabileceği%: 
Asınaaltındaki asırlık bir han 0 _ ten vazgeçmiy<ırlar, fakat kuzu 
dasında, kiiçük bir masa ve ni- olmazsa bile kesilerek bir kedi 

hayet üç iskemleden ibal'Ct de
mirbaşlı, binlerce kilo zeytinya
ğını dört misline satan, İstanhu
lun Bay Prost tarafından dalıi bi
linıııiyen köşelerinde tonlatta 
sadeJağı olan o korkunç kara
bor.·anın kimlere neler kazan
dırd ğın• anlıyacağız. •Varlık 

Vergisi Kanunu,.n_.,, şu isıni de 
koyabilirdik: Perdeleri düşür-

n1c kanunu!.. 

buluyorlar .•. 
Bu işi.ıı güzel tarafı şn olacak

tır: Belediye y,Jlarca mücadele 

etmişti, fakat solknk kedilerinden 

kırrtulamamıştı. .Şimdi kedi kür

kii moda olunca, nihayet on beş 

giinde bu hayvaııcığın neslinin 

kuruması tehlikesi vardır. 

Bahtsız kıedHer ... 
Çuvaldız. 

İhtiyari 
g'jnünden 

durakl a r p:ızartes ı 

kaldırılıyor itibaren 
·------

1 d S!rasında yal-Tramvayların 

: ız kadnılar 
6n 

ve ihtiyarıar otur~cak 
Elektrik, Tramvay ve Tünel 

İ<l<:'t-nes Umum Mlidü.rü Hulki 
Erc-m dün a:ksam Arrkaraya git-

nıişt r. Umum Müdür kömüır ta
serrufu için C'lektr>klen yapıla

ca'k kısınt;Jarı al<ikadaı- ma:ka.m
ları,1 görü~Pktu·. Hulki Erem 

tramvaylarda yaıpılacak ye1ıJi sc
'er deg.ştkliıkleri ve d·uraklar c!

r,Jııırla dün b'~ muhun-i•rim~z<' 

, nları söylcmLşti:r: 

•-- ;.ıe""1llt 175 tramvay ara
as r" ilôve olawk 10 araba da

,..,a '-1.l'ındcn tiba:rcn sefere çııka

rıld: Pazartesi günii de 10 araıba 
.,,.aha çalışnuya ba§lzyaeakitır. 

Ekmek fi yalı 
yarın 27 kuruş 

Vilayet telbliği; 

15. 11. 942 !aminden itlbaren 
sal> . .\ gelirlilere mahsus kaırne ile 
satılacak ekmeğin 600 graml·k 
bc.ıE rinc 17 ve umıumi karne ile 

sat>lacak ekmeğiın beherine de 
27 kuruş fiat tayini Da mj Encü
n:enin 12. 11. 942 !.ail"lhli kaTarı 
iktizas: ndandı·r tebl ğ olunur. 

Aihn fiat ı arı 
Altın f.aiları sür'atle düşmek

te devam etmektedir. Dün sabah 
.bir Reşad.ye altmının fialı 34 l;
raya -kadar düşmüş, akşama doğ
ru 35 liraya çıkmıştır. Külçe al
tının fiatı ise 470 kuruştur. 

lazundır. Bu memlekette ne var
,a, hep beraber, bir adalet böli1-
mü çerçevesi içinde hepimi2>n 
hisses1ne ayni miktarın düşeceği
ne emı:n olarak bekliyelim: Fiat
lar, iktısadi şartların azami mü
rn.arlesi nisbetinde ueuzlıyacak

tır. 

ŞEHİRLİ 

-- -----
cım olac::kmış gıbi ... 
DeWuı ı l ı c<eVap vermedi. ~'a

k«t kendi kend:nc şöyle rliişün
dü: <BC'lki zanrwtmı:-d ğ;ıı.izrlen 

(·~~ha çok zahıan evvel. .. ıı 

Bi,l:ra ·kalıvn inin kapısında 

Lal•mer lıiıliı terrodüt halinde 

di ve 11'erhafT'<'t OO<'r gib' 
kızı süzüyordu. 

Bıı gece Scbast.yenle 
cak mısınız? diye sordu. 

,genç 

Kız tasdik işaret. verince y;ne 
sordu: 

- Yine Markiz oteline mi? 

Fvet. 
T-1l rner genç kızın rlini -bırak

tı! 

(l halde Elen d~di, beni dc
oradn göriirseniz, -hiç hayrel et
meyin 7.. 

1 
İhtiyari durakların kaldırılmaffi 
ve 20 araban;n sefere ahnması 

sayesinde sfrr'at &'latte en az 20 
dakika faı'kedeceklir. Ara durak
larının kaldırılmasına pa1,arlct.ı 

sal>;. h-ndan it ıbaren baş.lanacak

trr. Bundan başka durak yerlcdn
de k'Dlları L~aretli memıırlar bu

lunacak, iniş ve bin•sin sür'atiaı·= 

ve inıti7.cı.mı;ı1 temine çalışa'Cakt:r. 

Tramv~ylarda ön sıralaırdan 

iloisini kadınlara tahsis cdiyurıız. 
Oralarda oturacati<lar ayakla 'ka
dınlar veya sakat ve ;htiyar ·k m
,ei< r bulı:ndı>ğu \'aldı biletçi ta
rafından y<'rleııni terke da'V<'t 
, -dıilecekıttr.> 

Tabldot usulü 

Ayın yinBisinde 
yürürlüğe giriyoı-

Lüks, biıı'ınci ve i•kinci sınıf 

lokantalarda pi;ıirilecek yemekle
rin Jistesi Beleclıcye tarafından ka
radaştmlmı.ş!IT. TaJıbd<>t yem<!k
lcr ancak şunlar olalbilecektir: 
Öğle yemekleri: P•Jav, makarna, 
omlet, balıık, sebze; koyun ·kül
bastısı, ibiıftek, ro:ııbif, kılıç 'kızart

m=, karışlk etler, krem kaTa
mela, kompo.;to, dondurma, mey
va. Akşam yemekleri: - Qorba, 
et suyu; pilav, makamna, oımlet, 

balık, sebze; koyun külbastısı, 

biftek, roııbif, kılıç kızartması, 

kaTış;k etler: krem karamela, 
komposto, dondurma, meyva. 
Lürks yerlerde öğle yemeği 225, 
akşam yemeklen cazlı danslı o
lursa 300, birinci sınıi yerlerde 
öğle ,·emeği 150, akşam yeımeği 

175, i<inoi sıruf yerlerde öğle ye
meği 100, akşam yemeği 120 kıı
r~tur. 

Ayın 20 sinden iübaren tabl
dot usulü yürürlüğe girecektir. 

t GÜNÜN-) 

1 Ansiklope i5i 1 
Varlık vergisi 

Hükumet. fevkalad, kazançlar 
dan bir defaya maJı:sus olarak 
varı 1< vergisf. alac2ıktır. 

Bu münasf<betle, ha'"P halinde 
olan ve olmayan bazı memleket
lerin, millet işlerini yürütebilmek 
iç;n ve yeni dünya harbinden son 
ra r 1makta olduğu fevkalade ver
gi niSbetler ni kaydedelim: 
İsYkrroe irad üzerinden ve bü 

tlin t<>ntlara §amil olmak iizeN' 
v iizde 3fi - 00: 

Tngilterede. kral ali.esine maıh

s•' gel'rler de dahil oalrak bü- ' 

Ger kız valnız 'kalıncE'. düsün • ı 
celi b'" tavırla uzaklasan del'kan 
lıya •"'<asından haktı. ktldı. ı 

tün ""ıvri men'kul gel'rl<>rdE>n va 
r:dal miktar•na göre vüzrle fü}-70 

Amcrikada. endii<'ri maınulil,

tının toprak mahsuller nin mald

yet değer n '1 bır fT'rsli, ga}Tl 

menkul gel'•lerinin yüzde 5C 70 i, 

B r ~aat sonra, Elen odasında 

iken. Kar•l.rı Sebastiyenin odası

n-r kaydı ve kapıyı d:'.<katlc ka

pattı. Patron y .ne ne var g'bi 
baktı. 

Karito ded1 ki: 

- Gene ·bayan yıne Riskra 
kal!ıvesin~ gitti. Y'ne orada ayni 
dPliikanlı ile görüştü. 

Kimmi~ bu dPlikan!ı? 
Ka~·t,.. gülüıııscd" (Daha var) 

İtalya Almanya; Fransara m'l

:>etler daha ağırdır. Görıilliyor 

k hilkı1meLrnızin ald·ğı ve an

cak fevkalade aelirleri a131talayan 

vrrgi gerek t · bet miık.arı, gerek 

ı mükellef 11".ktan bakımından en 

az c'ancır ve nmayet bir defa 
V<r ~ektir 

10 .S li=OLffl~ j 
Amiral Darlan .. 

Ali Kemal. Sunman ., 

fa u harbin meşhur siınala-
1,g} rından biri de Amiral Dar-

lan Olmll§tur. Fransız A
mirali iç.in şimdiye kadaı söylen
m· , yazılmış çok şey vardır.Fa
kat Vişi Fransasının siyasetinde 
mühim bir rolü olan Darlan bu
giin lerde de Şimali Afrika hare
kah dolayısile yeniden faaliyete 
geçtiği için bahsi tazelenenlerin 
ön sırasında bulunmuş oluyor. 
Amiral Da~lan şimdi Amerikalı
ların yanındadır. Fransız Ami· 
rali dünya matbuatını kendisin
den daha bahsettirmiye devam 
edecek gorunuyor. Fransızlar 
öteden.heri Amiral Darlan'ın i-yi 
bir denizci olduğunu söylel'ler. 
Yine harbin başında da Amiralin 
er geç pek büyük roller oymya
cağını siiylüyorlardı. Fakat Ami
ralin taJi,hi haşka türlii oldu: 
Fransa mağlup dliştü, Amiral 
Darlan da İngiliz tarafına karsı 
dost olmadığmı gösterdi. , 

1881 de doğduğuııa göre ı·a,ı 

altm:ş birden ileride ı>lınıyacaj\'ı 

hesap fdilehilir. Mesleginin pek 
ehli saı ılan, ş'mdiye kadar da 
donannınnın n1ühim isl('tind(' bu· 
lunarak yetişn1i} ol~n Anıiral 
gençliğ;ndcnheri, hep gözü ilcri~e 
'e parla! lıkta olmakla e!Tafın
~akilerin ilikatini <_-ckmi~tir. ı\

mirol Darlaııdan bahsederken 
1940 ~·azında Fransanın uğrad ğı 

felakrl!enheri şimıliyt' kad:ır ge 
çen zaman zarfında Vişi Fran
sasının ~i.Ya"et illcınindc onun n~:· 
sıl faaliı·ct gösterd'i;ini tahlil t'!
melı: belki trzun sürer. Ancak o
nun ha:rat na dair v<'rHen etraflı 
nıali.nnfın içinde en dn.-katc de

ğer tarafı bulmak kolaydır: Gen,· 
liğinden:beri daima iieılcınc'" 
için büyiik bir istc:l'i oln1ası, bir 
de ne kadar parlak olursa ohun 
karada, nezaret odalannda, kol· 
tuklarda otura-rak çalı~m ya met -

bur kaldığı zaman1ar daiına dısa· 
rıya bakarak kend'sini hep bir 
harp gcmisind., kumanda mcv· 
ki:rdc bulmak irin yeni!n1ez bi'I' 
arzn duyduğudu~. 

ı•ransa Bahr,yc ~ezarctiudc 

kendisine en mühiın işli..•ıin ver~l· 

nıiş olduğu zamanlarda Aıni·ı>al 

Darlan çok çalış :rdı. Fakat hiçbir 
zaınan denizi ve g:~n1i~·i unuta· 
mazdı; derler. Onun en bü,·ük e· 
meli bir gün bütüıı Fraıı~ız do· 
nannıa<ına kumanda edebilmekti. 
D2r!an küçük yaştaııbcri siyasi 
işlerle kulak dolgunluğu olaral: 

hü}Üıniiştiir. Çiinkü ,-akfür ba· 
hası nazır] k etm~o;, oi!luırn da 
gt-1 ç yaşta bir~ok ıneS"tleleri an· 
latm l>T. Darlan bir gün k~ııd'· 
sini rleniz".'ili'k 1neslej"indc ku,..·· 
vetli, bilg'li gördüğü zaman de· 
nizcil"k haricindeki siyasi me9C· 
lelere karşı da yab1nrı kalm•ya· 
cağına kan ant getirm; ;tir. İsle 

Aınirol Darlan'1n bilhassa 940 
danberi Viı~i Fransnsının siyaset 
filem'nde görülen faaliveti belki 

.• h"p bu kanaate dayanı;or. Onu ıı 
fik.rinc:e donanmaya taallfilr eden 
her mesele yalnız bir deniz i in· 
den ibaret değildir. Bir deniz me· 
~clesi alni zamanda askeır)ilc i!l'İ 
olduğu kadar siyasidir de. onu'ıı 
için Darlan mıılıtel'f zamanlard• 
kah yabancı muralıhaslarla mii· 
zakereci, deniz konferanslarınd.ıt 
nıiifrhas<ı~. kalı diplomat, kalı 
idare adamı olmuştur. 

Hırsız artist aranıyor 
Takıriımde Cumhuriyet caddesiw 

de 15 sayılı apartımanda otuıran 
Kazım adında bir evvelki gece 
Lond-ra barına gHntlş. yeni t.anııı 
trğı Şemsi iısmiııde b r art.istif 
saat bire kadar oturup içki i~·m .
tir. Fakat bu ahbaplık esnasınd3 
pantalonumın cebinde bulunan 
"00 lirası bu arlı'st tarafınıdan ar 
nlmıştu. Zabıta izin> kavdx>rl'-'" 
artisti aramaktadır. · 

• 
Şeker araştırma] a rı 

Belediye İktısat Müdür!üğu diJTl 
şch'rde şeker beyannam < ~ 
m ıiessese ve dükkanlarda konıtr"1 

yapmış, byannameye vazılan rnJl< 
tardaıı fazla şeker bulunup bU 
lunınadı{!ıın araştırmıştır 
Bakıkallarda herıüız sattlrnaJll"' 

24286 kilo şeker bulunmak-tad ~. 
Pazarte~i günü şeker tev:ıdi yen 
c >a<:'.ar dairl'S nde } apılacaktllf· 



=€iiaBIN YARATTIİİI BAY AT 3= 
Ame r ikalı askerler Şarkta 
-nas ı l_ ~_!kit geçiriyor? 1 
iki dertleri v ar: Mid eleri bozuluyor b ir, 
arapça kelimeleri söyliy emiyo rlar ik i ... 

F rnn .z Afı-ika..cıındaki Amerikan 
kU\ •tleri, durmadan ilerliyor. 
Frnt'Slz muka\•ı.:met; kmldığına 

göre, umuldıığı.mdan adha çok :yakın 
biı· zaımnrxl<ı, Amerikan kuvvı~tI~ri)<? 
gel'· çekilwtlkte olun M~r kuvvet
leri kaTŞıla .. mış olııcıı.k1ıırrur. 

az burada, bu iler1ryişin nt"1ice}erln
dcn ziyude, .A:meı·ikalıların Afrika 1.op
r k"aı-man n.-ısıl yaşadıklııTını anJaıtıın 

H' bir ingllrı: gıızrtr nde ('ı\:an ı·c

>0rt.ajrn b- ı k ıml&ı ından b h-<ed1?- 1 
ccğiz: 

- - Aro 'n-kalıl· rdan bir çoğ'.ı, bütün 
hn)at aıı boyunca \'ııtanlar:mt-n cr'{-
m r. Orada doğ'Jr'..,ı'. o:-ad::ı ö:ürl.cr. 
Bu tıal, onlaırın ~clıali rn. sevmde
rlnc! n değ ldir. M.em'cke.!cri okadar 
bü'" 't'tür ve ara:rulnn her şey o kadar 
t..-n i bu!UDU'I' 'ki, böyH> bft. ıhtiya<; duy
ır l:ı.r. S"'Yııhat k:ırarmdn 01.clu'kları · 

n d:ı en ook aı a'Ci'lklnrı yı('J', 'Yll 
li' -t?nsa, yahut ta İta 'vanın J-\'kdt>nİZ kı
' ıl ıd~r. Şııııkın may; s• m::ısıın::ı ba'.Vı

ır.ı:ı r. 
Amerikı: 1\T hve!'P karşı ha1•br girin- l 

c . h:ırp r-atıasına nsh-ıer gönde~k va-' 
've-~ h~ıl olmuş vıe o zaman, Amc-
. a 1•'11T lkıey:f \•f' ze\'k için yapt?klan 

'hu c::ı•it seyahatlc,.inl, mf'Obuıri olaı·alk 
..,. prrnya b~lam1ş'ruxiır. Yalmz bu 3l'

f• -. yolculuğa cıkan1ar, zengin ~y::ı 
z grı''rlı ~r·~ r~ğı ı,.fndek bii.iün 

gı m;-lcr olchığunıda::ı. yalnız ze:lg1nıJeı'I!' ı 
ı - n olan bu ım"Cbu.-ri şark sc:y:ıtıatl 
1Ju•·ın Atr'>er'kabfarm hre:ıl'S'ne mü~nvl 

1 
' ~ P"Y cdilmiftlr. 

• lk Amerikan ikıt'aılıarı, Mısıra 

1 gel.mi,.<:rtir. Bugün ~İnci oı'<i~ 
da .ayısı onu geçen Anwıikan 

tümeni vardmr. Fakat Fransız Afrika
sına çıkan IJtuvV'C'tl~in h6mten hepsi 
Amerikalıdır. 

Aımıer2kıalı a8kıer1rı', çok günleri bu
hıt uz \"IE?' ımasmaıvi o 1an şa~ı11 gil~ 
li gilnl('rtnl' çok çabuık abşmışlard1r ve 
çöl eıcağı hariç olııra'k bu haıvayı be
n'm-;emi:şlcırdiı'. Yalnız, onlarıı• bliyük 
bir dırrtlı•ri vardır: Mi&!lerl b<Yııulıuı
"'Or! . Or"du ]evaZl..'Tl ~Mı hazırhğ: 
"n-.l.""'ll.laıvıp kıcnrli U5U' v<' tertib ndc 
ycmıe'k vermıeyr başlayınc:ııya kadar 

1 
~r1kalıi:ır ıırap ~~rr1nl ycme
yc mrcıbur !kalıyor!<ır. İşt.(', bu bir ~rt 
oluyor ve şaı·klıların ibahaTLı., acı, faz- 1 
lıı yag ı vı:ıya çok tatlı çe>şitiı yiyı('cek

lıC'rlnc 'kolay l:;olay ahşamıyor!ar. Onı.ın 
çin bol bol şöğüş ve haşlanmış ~ 
y'wrar. 

* Bir fk ru:! deı'<i dr arııbcayı ko-
ia~'.ılkla konuşamarna)a11dıı·. A
ı-aıbca lol'l.imeJıe.r: asla d:ü7.g(in filÖy 

lcyomiyo:-lar. AT'aılx-a Amer~ka.lımn ağ
ı.ı:nııfa çdk gaTib ıblr şeııcil alıyor. O kn
dar at', nylardan'be~ı Mısırda kaldığı 

ha \d!ı' bir <Su is.tiyoruım!> sözünü arıı:b
C".! söy~ ora g{Jç geliyor. Söyl•'SC 
d'c lkaı·~ı-ınlda.ki R'I'ab an laya.mwyor. 

B'r df>, :-aöyoda s!1t sik Anwrikan 
~ta.<;,yonfaT m din]f\yorlar. Ne ol":ı 

:r-emlrkct haı reıU .. F~'lwt onu, a.ru:ıva

t::ından cyıulan hı>&.c:- ryni Ş{'Vk· ve 
'ı'- • c'lc yııpat'.> 

Muhterem 
Okuyuculara 

Birinci sahi/ em izde izah ettiji
miz sebepler dolal}ısile bu sahi
fede çıkması mutat ,,.~on H aber
lerle diğer bazı yazılarımızı dör
düncü sahif emizde bulacaksınız 

Türkiye I? Bankası 
KÜÇÜK CAR HESAPLA R 

19 4 3 iKRAMİYE PLA ~\t l 
Keşideler: 1 Şubat. 3 Ma :ı·ıs, 2 A~stos, 1 İkindteşri:n 

tar.i.hlerin de ~·apıhr. 

ııı-. ..._194a İkramiyeleri 
;' ---- - . 

1 adcl 1999 I.i ralık - 1~9.- Lira 
l ,. 999 ,. - 999.- > -
ı .. 888 > - 888.- ,. -
1 > 777 ,. - 777.- > -
1 > 666 > ·- (i66.- > -
1 > 555 > - 555.- > -
1 > 444 > - 444.- > 
2 > 333 > - 666.- > 

10 ,. 222 > - 2220.- > 

30 > 99 > - 2970.- > -
60 ,. 44 > - 2ti40.- > -

250 > 22 > - :;50.).- > 

l~:-> 
11 > - 3674.- > J 

Tür.kiye İş Bankas na ıpara ~·ah rmnkh vnlntı: para biriktirmiş ve 
faiz almış olmaz. ayni zamanda talitnizi de denemiş olunmruz. 

1'e TAK ViM e 
l.Teşria:Cumartesi 

1361 1942 135i 
Hicr\ 

14 
Rwn1 1 

1 5 --!..:.tin: 318 Ay: 1. Kcsım: 71 
-...::: 

Eza n l Vı a: 
~ .... s D, 

eş 1 54 6 46 
7 06 11 58 
9 .. r 36 

12 00 16 52 
ı 34 18 26 
12 12 5 04 

Dr. &alız CemıııJ 
WKMA.N BEKİM 

().\l'İLİYE M'ÜTEHASSISl 

!ıf Dinayolu HM 
14..,.ene -.tıttt: ı.s-11. Tt-1 ı2Dfl 

j 

GÜLTA Ş 
GÜZELLİK MÜSTAHZAR.ATI 

T. A. Ş. 

İKİNCİ :tı..AN 
26/10/942 t::rih'inde toplantıya 

cağrılan fevkalarle heyeti umu
niyede ni.salbı e..lt.seTiyet temin 
NMnıedıği ci!hetle niıamnamenin 
58 ine·· maddesi mucibince yem
den ilanat yapılması ıcap c>tt:i"{in 
derı 3 Birincikfınun 1942 perşem
be günü saat 10.30 da. Ga!ıata Ban 
gt. r sokak 7 No. da kain Ş rket 
merkezinde toplanacak re\·kala
de hey<'tı umum yeye iştirak et
mek tiven h :-.cdarların 'çtma 
"Ünfüıdcn bir halta evveline ka-

&r sse' r 'ni ~ırket vczne.s ne 
vdi <'tmekrı ve mukab 1 ndc 
tiıhuliye ves·kası almaları Hı u~ 

mu 'an o1unur. 
Heyeti idaN? 

RUZNLME: 
1 ~ Şirketin müess.ıs }{ssclcrı 

hakkında tekN. 
2 Sirk t n t fıyesi hale d 

d renın tek1 flcr 

iKDAM SAYFA - 3 ------

lstanbut Levazım AmirtiQindBn verilen Askeri Kıtaat llanıın 
\ 

Aşağıda yazılı mevadın pazar lıkl.a •i:ttmeıeri hizalarında yazılı ,gün, saat ve ınıah.allerdelai. Mkıeri 
14/11/194! CFMAJlTESİ 

satın alma komisyonlarında yapılacaktır. Taliplerin .belli vakitlerde ait olduğu 'komıisyanlarda ibuıhm
maları. 

7,30 Pı'Qğr a.m ve :nem. saat ayarı. 
7,32 Viicud\ımuızu ~al~ım. 

lıl kılaı·ı T~n Temlnaıtı 

Cinsi Kılio ı.:ra LLnıı 

Koyun eti 25,000 35,250 
PamUık lı:iüspesi. 5 parti 2500 
MGın9ilp ~pi kh-emit. Ad. 25,000 
sı.p eti 200,000 
Odun 500,000 13,000 1950 
Sığır eti 25-0.,000 225,000 25,000 
Ochm 500,000 13,000 1950 

* 

İhale ıarı. eaat ve mlilıa.11. 

16/11/942 1 o ,30 E9k.IŞC'hi.r 

10,/11/942 15 Halıcıoğlu 
1.8/11/942 15 'l"ol*aPı Maltep('. 
23/11/942 15 Topkaıpı M•l~c 
15/11/942 16 Gelibolu 
ll5/11/942 16 Gelibolu 
21/11/942 11 ~lbolu 

( Hi67 - 1330) 

7,40 Ajans ıhabt"rle-ri. 
8,30 .MWJlt 
13,30 P.roğraan ve mem. sa:ıt r:~·· ı . 
13,33 Müzik: 'til.?tt.Qe plAlklar. 
13,45 Ajans habeıiefoi. 
14,00 Miizik! 
14,30 Ankar at :ıto,ularının tahmini. 
15,00 Temsil: ' 
15,30 Riyase:t&cumhur oı'kest-:ası. 

lt,00 Prolram ve metn. saat OY1lr:. 
18,03 Müzik: 
18,.a &~ Çocuk kl\ıbü. 
19,30 MıernlElıı!t saııı ayan v~ AjanG A.şağıda yazılı mevadın pazaı hk1.a elkısiltmeleri hia.larında yazılı gün, saa.t ve mahalde'kıi a&tii 

haO(.>rler'f. satın alma kıomisyonlarında yapılacaktir. Taliplerin ·belli vakıiıtlen:l.e ait olduğu \komisyonlarda buıkıın-

maları. -~: 
Cinsi. Miktan 

Kilo 
Tu\arı 

Lira 
-''-----

19,45 Serbest 10 dakika. 

Temıinat:ı İhale gün, saa't ve mahali. 
Lira 

Odun. 200,000 
50,000 
50,000 

5 ,200 
150,000 
137,280 

2,500) 
2,500) 

780 
17,500 

8114 

18/11/942 15 Bolayir. 

19,55 Müzik: Fasıl heyeti 
20,15 ı\aodyo g3'21('tesl. 

2-0,45 Müzik: Şarkılar. 
21,90 kornıtıba. 

Koyun eti lkaıvurmas1 . 

Koyun eti Oowurması. 
K<>Y'lJD. Ayaik.tarı. 6 parti. 
Sığır eti. 6 parti. 

23 " ,. 14,30 Erzurum. 21.15 Müzik: Dinleyici ·~~<'&". 
2 t , 4 5 KODUŞına. 18 • > 14 Er2inca11. 
22,00 Milıt•: 

16 " ~ 16,30 Rami, T~. 22 30 Meml~ llQ8.t a,..an, Ajantt h•· 

berleıri ve ~!ar. Düğen samanı. 50,000 19 > > 1 o F.akifehlir. 
1702 - 1414 22,50 Yarınki proğram ~ kapanış, 

* Aşağıda yazılı mevadın pazar lıılcla eksil\melerl lhizalar.nda yazılı gü~ saat ve malhallerdekıi aSkerl Bakl7'köy -sulh h1.lktı.k hdkimli-
ği1tde11.: 94!/Jl 1 satın a1mıa llrorrı;syonunda ya.pı:lacaktıır. Talipleriını belli vakitler.de art olduğu Owmı'syml.arda ıbulurı-

mal arı. 

Cinsi. Miktarı 

Kilo 
Tutarı 

Lira 
Teminatı 

Lira 
İihale gün, saat ve maihali. 

B&kn!ll6yünde Tayyareci Fazıl 
mey~nmda 6 No. lu evde mu-

Odun. 300,000 7,800 1170 
1794 
3375 
4800 

24/11/942 15 Bolayir. 
Bolayir. 
Gelibolu. 
Gelibolu. 

kim iken 26/10/942 gününde ve
fat eden Behramın terekesine 
malW<ıememizcıe vaz'ıyet olunmuş 
ve ölüden alacalklı ve borçlu ~ 
]anların medent kanunun '561 in
ci ma<ld.es1ne tevfi'.kan 'bir ay ve 
mirasçıların 534 üncü maddeye 

MuMelif nakliyıa.ıt. 1,308,000 11,960 23 .. " 15 
Sığır e1l. 25,000 22,500 20 > > 18 

16,45 MUhıtcliıf nakliyat 10,000 32,400 23 > ,. 

İspanak. 10,000 2,500) 
Prasa. :15,000 5,000) 

Lahana. 10,000 1,700) 1380 24 > > 16 
11 
16 
16 
16 
15 

Gelibolu. 
Gelibolu. 
Gelibolu. 
Gelibolu. 
Gelıihohı.. 

r tevfikan üç ay zarlbnda mah'ke
me~~ müraoaaffiıarı ilan ~lunur. MulhıtcJH nakli~·aıt. 5,000 75() 20 ,. ,. 

1 (6771) Sığrrdi. 14,000 12,600 
Sığr:r eti. 14,000 12,600 
SığıT eti. 14,000 12,600 
Er :kundurası. Çift. 20.000 238,000 

. 

1880 
1890 
1890 

26,300 

23 ,. > 

19 ,. ,. 
20 > ,. 

20 ,. > Kayseri~ 

1703 - 1415 

1 

1 
Sahibi: E. 1 Z ~ S !'. N 8friy8t 
Direktirll: Cn•d bnabllıta. 

~ 
Belı<'rinc 68:; kuruş tahmin ed ilen 2000 adet sahtiyan ve tane

sine 550 kuruş t< h!rn'n edilen 125 O ado~ astarlık ile tanesine 400 
ıkuruş tahmin edilen 1300 adet k ıyılık meşin kapalı zarfLa eksilt
rneye .konmuştur. İhalesi 30/11/9 42 pazartesi günü sSlat 15 de An
karada M. M. V. 3 No. lu satın alma kom'sy.<munda yapılacaktır. 
Hcpısinin tahmi" bedeli 5775 lira il:k teminattı 1933 lıira 43 ku~ 
tur. Talip!er:n kanuni vesikalıaril e teklif mektuplarını ihale saa-

tinden bir sr.at C\'Vel komsyonaı gelmeleri. (1636 - 1374) 

* 10/11/942 tarihjnde münakasa sı ilan olunan 30 ton sığır et;nc 
'tal:ıp çıkmadığndan tekrar pazar lkk- münakasaya konmuştur. Ev
saf ve husuısi şartları komisyonda görülebilir. Beher kilosunun mu 
hammen fiyatı 95 kuruştur. İhale si 19/11/942 pel"§E!mlbe günü saat 
10 da yapılacağındaın taliplerin k .t'i teminatlarile Harbiyede Ye
dek Suıbay okulunda satın alma komisyonuna müracaatla1'1. 

. ~ı•r. tfi' (1689 - 1401) . . * - :l74.671 lira 63 kuru§ k~if bedelli Kırkkalede hastahane in.şa

sı pazarlıkla eks'ltmeye konmuş tur. İlhalesi 17 /11 /942 salı günü 
saat 16 de· Ankarada M. M. V. 4 No. lu saıtın alma lrotn'i.syonunda 
ya·pılacaktır. İlk teminatı 18.736 1 iraı 86 kuruştur. Taliplerin beLli 
,•akitte komisyona ,gelmeleri. (1605 - 1407) ,... .-; ' ~ * 

9/11/942 günü rha•lesi ilan olu nan 10.000 liralık beyaz peynire 
talip çı'kımadığnııdan tekra1' paza rfoağ lronmushır. Evsaf ve husu
si şartları komisyin<la görülelbilir . f'ha1esi 17 /11/942 salı günü saat 
l 1 rle Har1hiyede Yedek Subay o kulunda satın alma komisyunun
da yc-ıpılacağından taHplerin kat' i teminatlarile müracaatlıa.rı. 

. " (1694 - 1406) 
r• 'Pil,+ * 

s:llımum malzemesi ciheti as kerly('den ·verilmek şartile ilti 
rnbar in~a ettirilecektir. İşçiliğin in taıhmin bedeli 3049 lira biı' ku
ruştur. Açık eksilıtmesi 30/11/942 pazartesi günli 98at 18 da Geli
iboluda askeri sahn alma kom~ onunda yı:ıpılacııktır. Taliplerin 

belli vakitte komisyona glemeleri. (1690 - 1402) 

* . Ka.pah zar:r usuli!e 400 ton çekirdeksiz kuru iizüm satın alına 
c:ıktır. Evsaf Ye hmmsi şartları k omkyıof*3E, ı?ÖrüldJıllır. 400 wn 
ii7.ii:n toptan bir istekHye ihale e dilelljj}eceği ,l!bi en az y&TtSlna 
1alip cıkhğı takdirde de ihalesi y apıl.alb:l<'Cektir. Muvakkat temi
natı 13650 lirE<lır. tha\esj 27 /11/9 42 cuma günü ı:aat 11 de ya.pıla
ra"'ından 'stC'!dilerin teklif mektupları ve teminatlarile ltı8'e saa
't;nden bir saat e\';\·-el Harfoliyede Yedek Sulbav okulundaki satın 
alma löamlsyouna müracc:atları. (1598 :_ 1071) 

* Pazarlıkla 50 bin liralık yemti Jt kuru lbalr'a satın alınacaktır. 
Evsaf v<' hususi şart!al'ı komisyıo nda «örüle!bilir. 50 ~in liralık yem 
t=k bakla tıoptan b'1' istelr~iye ihaı le f'di~l~ ib daha az mik
tarına talip çı1<tığı takdirde de i:h ale erlil~ilir. Bir kilosunun mu
hnmm<'n fiyat 45 kuru~ur. 1J:uı~e Si 17/11/942 salı günü saat 10 da 
vapılacağı<lan i,stek!Jlerin kat'i te mmsıtlari}P HEır.l:>iyede Yedek Su
lha\• okulundaki satın alrr.a komis vonuna müracaatları. 

• (1641 - 1254) 

Mııht(tlif maıi<I'! ırııoıtarlfi ra~i-1 va"tı!arı için nuıtıtdlf nurnaııa 33 kawm I 
r .•m.m paızaı·blda •.a-tın ı:lınııcaktır . İ'h:ıl~i 24/11/942 .. .,lı günO saat ıı de 
Alf.m M. M. V. 2 N. hı s&tı'fl ıılm:t komio;-vonr.ırı:ia y:ıpı 'acatcıtır. ffe:pı!ıt.nin 
t.ıı"ı ., drli 24,323 11-r 77 ku"l.11'; kıı'IC tem'ıı:ıtt 31l4ff lirrı 57 1nınıf$tur. Tail'p.. 
lr 'bt'I Yakitıt.r llormihwon:ı _ _ gı:l.1!!,..eıcri. (1883 - 1371) 

* Hepı;1nır 24.356 Fra. 7 llrnıı·" t ·hrro.., N" ı~ .,.. ıh~l r m~rlı:a o~obtJı,,:-
c-' 3:-ı 'k:ılerr ntlnn1 a''t "-V111942 Pll?.nrte..i gürıtı !':ııat 11 de Anlrarııda 

M ~ V 2 No bı ıwıtın n'mıı 4\o~·on ~ ~P ·:ı~l<tır Kat4 ~1 3653 
rrn 42 'k'ıırustur. Talıil>ll('rin }x>l \'Tik~ie ~~n. ıgelmıf'oe-rl. 1684- 1372 l 

. . ·ı l..J * K~a gösılt'rı C<-01< mııha"'e bir pav-ro., 1~tı \" eı~ teıs1sa.• ı 
k:ıpıı 'ı ızarfla <'lıts'1t~ l .oTl'mıif;b.,. K<'ş f hM"1i 43 872 ' -ı 60 kW'\lf? fJk trmi
nat 3290 irn 45 kurı.'!f.1 r . fıtıalesi 30/11/!W' p:ıızartvı ~ ~{lnO saaıt tıs dr Arı>
lca da M. M. V 4 No lu tın alma :ttm"~ımda vM>\19('8k*Jr Tıllit>lıerirı 
• ınuvi vc..c: ka!arile t• lt'if mrtk q)I ı ~ı lh lt" 11~-t·~ IJL.. " at ~ı ıromı~ 

'"C~lf'ri 0691-1403) 

* GO 000 kilo sıfl" ~·· kap °' z:ırıf!a r4c"<llıtine,vr. 1ronrnu tur İh:ı\r~ 27./ll/ 
04" • rrn gü"'lil "'3ıt 15 ele B'.,...c-ık n9t"ı1 .. t ... ııT""., ~lqvol"\lnd Yan•1acak
t r T:ıh n bedt>'' ~6 69:\ 1 "tı ile ~1rr'ı .,~, !':-"!:h ... ~ı p +>~lıı k~mt ve-
~kalarilt brr ı* tıekıif mıekllup:.Sn .... ~ ıo: t Ntf.n t" ff- 'kom~ ~-
nt'W'r (1701 1"13) 

Bası.lchğı yer: M:rrn!et M<Wbaaı.51 -·---·----------
Aşağıda yazılı <!ezalar paıza.r1*1a sa.tın almacaktır. Hepsin.lın ıt.alunin br-

de!ıf 98'.3 lira kati ıterninatı 1443 Ura 75 b.rruıJtur. iba'lıesl 20/11/942 cuma 
güntı eaat 15 ~ Ank.aTada M. M. V. 5 No, lu sa1ın :Uma lromis;yonu:-.dt'I ya
pılacaıotı:•. Talip~rln belli v*itte lromiıııyona gclmel~i. 

Cimi M1k1t.<ı n 
RıvanoI ;~. 7 Klo 
Ampul a(aprin 200 kut.u 
Aksonj 5-0 k.dlo 
Keben tohumu 100 kilo 
~"'da a.d1 1 00 kilo 
A<;:f feni.Jdkrista!İ2J(> 

Puaru nı.ıı\'a V'OIMk: 
Elksbe de Balladon.. 

300 ldlo 
&O~ 

200 kilo 

* 
(1699 - 1411) 

5 '11/942 tarihll"ı!'.'-e ih"Jle -.f i'.ıin olunan 9000 tortl'Uf< r-..ak!l w 1&hmil w 
t:ı!ıJı:yestne ~loi!r Nlfft'!Tl fiya.t!:ır· ırm.•karnca pahalı •örOld\tJündıf'n trıkra · 
drsittmeye tııonı.ümu,ttrr. H~1'1 prtların nü.!.lram '""' taQm,l t.ah}!i;yıenin ya
pılaC'ağı mabııol kt.ıml~ 9örül{ip öğtıenilıebllir. 6000 toni~k taıhmi1 w tahld
yesi1l' n..-ı«ll~·e ü-:retlerlilin 1afvnlni tutan 43980 Ured.r. ih~ l~/11/942 per
~be günO sat 11 dt' yaıpı.lacağından Talip'~r-n k~ti tıemlnaıt!arlJır. birlild(> 

ıtarbtyedc ~f'f.ıek Suba•v O.lruluntlaki Satın~ !arı ı ~:~ ~-:~artlan 

* Beher· çi!Unc 1150 Imı'tl<? tıı.hm!n "<IİI~ 5000 çift et fotin1 16/11/942 ıtl-
~si gQn(j l'!'8.aıt ıs de paıııtrhklıı Nhn ahn&dllGtır. 'İhal-' .AMarada M. M. 
V, 3 No, lu s&tın ıhne mniııo;yıo-mındayapılacaktlr. Kati 't.ornlnatı 8250 liradır. 
Ta!iplt'Mı be}'l; v::ıkltt<> koml&yona ttellT'llf'leri, ( 1585) <1002) 

* Bıelıı(>ı·inoe 685 kı•l'\lf talmı!r e<i4';''l 2000 adt1 .o::ahttyan \'le tanesine 560 
kı.ımş tahnin edH!'n 1250 ıxk-'. a~lık Ye~ kı.ı'l"'l!S tlhml'l ~letı 1300 adet 
kıyılık ır.(~1n pauıriıklR cıatın almaca4cttr. thal~sl 27/11/fft cutr\a giJ'n(l saat 
14 dıe Anttradb. M. M. V. 3 Nb, Ju satm ahı-M lt<l"nisyetuıda ~•.pıfacalttwr. 
HPp;'linin tanınin b:oıdcli 2~.77!1 lira ilk t!'mlnatı H!33 lira. 33 ~.r. TallpJe-
rn btlli \•&l!d~ ~ooa 11t""lmel~r1. (1~"11 - 1334) 

* İki p'.lrti 20 8('- -ton sıtır eti pazarlıkla satın alınacaktır. that('terri 18/11 
!'42 günii saat 14 ve 1:5 <l.n Çor] ırla a-!OOeii l!'tl~ ııltnA ltm\.~'mtida 7apıla
c111t'hr İ'k t.em:'Tıııtfor• 1ı50 ~r- 'irtıdır Tıılipı.ett., bel!i vahitte ~a 
~"lrrı~~P.ri {lM~l~l 

* ~ °tc"n Odun krp..,11 :zs1'fl:ı ~~itmıeyr konmw;tur ibatesi 4/12/942 ga. 
"';i 01!'1t 11 dl> Adana 11 k.cıt c:aün r!mo lkonı~""'Orn"l'lıda yapı?acilll&ı', Tatuıı.ln 
b,.c:ı,.ı: 20.noo lira "'< tc'mlnatı 1500 llr:ıdı! . T~~lcrln ıunı.tn! ı~larlle tek~ 
!'! mt:"kttttr>hrmı ih:t1 , "'""at!n~.on bir ı:m.n• t'\''~I !ro:w. ~ ~'rtnelerl. 

(1(188 - 1'400) 
1/2 'kıiro?uk beh~r lrutU8Ul'la ı70 ~ ti.t tahmin edilen 6000 

lrutu rttroı. Y"a-Jtt 1'8.'Zflrh•rıa satın alına.c•khr. 'tıhalesi 27{11/9C cu
ma, gimll saat 1 t de Ar.nta'l"ad& 'M. M. V. 2 NO.hı satın alma lromis-
yonm>da yapılacalthr. ltaıt't temin atı 2430 liradr. Taliplerin !belli 
vakitte 1rom'hyona r.~1-meler.1. 1648 - 1259 

* Beher'.ne 275 ~ tshnrin edilen 20,000 adet büyük yem fur-
be...cn, ve beherine 2~ ku~ tahmin edilen 30,000 adet lc.üçük yem 
tott>a.sı panrltkla eblltm• Jron muştur. lhalesi 23/11/942 Pazar
tesi günü saat 18 .ia AnJtanıda M. M. V. 3 No.lu satın alma ki:ıanis
yommda yapılactktır .,.alımı\n beıdtl' 13!>1000 lire kaf'i teminatı 

ıs .. ı;oo liradır. Talipleırfn ~l)f vakitte komisyona gelmel.r:ı. 
1670 - 1333 

* 50 ton etter saıbunu alınaca'ktır. Verm<.ğe 1alip oltnlc.rm nü-
munıe ve teklif O"e-kh11,!arım 19/l 1 /942 Pe.ı'§emlbe günü saat 16 ya 
kada:- Ankanıta M. U. V,. Ham.iye daıre;:i reislisine ıniiracaatleri. 
10 tondan aşıııiı olmame-k &ıec'e ayrı ayrı teklifi.er kabul ed:lir. 
Evsafı İstanıbul Lv. Aınirliltinde ve Anka.rade M. M. Vı 2 NO.lu 
sat:ı.n s•ma komisyımuııda görülür. !'JO - 1083 

* Verilen fiat paıhal. görıüfon 100 adet poınt.atiıf ahş~ ıbara'ka 
tekrar pazarlıkla e1.o ltmeve konm l\.litur. K df ıbedtli 474,000 lira 
irk teminatı 22,710 lkadr. Pazarlıkla elwiltımesi 17/ll/S>42 Salı gıü-
nü sa!Jt 14 de An.karada M. M V. 4 No.lu satın alma 5omisyonıun
da yapılacaktır. T:ıliplerin ~i va kitte k~ gelmeler.-

1675 - 1338 

* AnKar·da ~rilecek venle lbir pavvon inşası kapalı zarfla 
eksiltmeve konmnthır. İihaleei 30 /ll/942 pa:ıarl€si fiini şaai 14 de 
Ankar2da M M. V. 4 No. lu satın alma 'komisyonunda yapllacak
hr. Keşif 'bedel; komisyonda yaıp ılacaktır K<'Jİf '.9edeli 166.276 li
ra 45 kurus. ilk teminatı 9563 lir 82 kunı~tur Taliplerin kanun& 
V(~•.i'kalarUe tek'!ıif melctuplarrnı ıhalt saat~ndEn bir saat evvel ko-
JWS)">nil vcnn~leri. ınoo Wl2) 
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30 bin ton şeker 
ithali teklifleri 

---------
Ticaret Vekaleti müracaatları tetkik ediyor 

Ankara, 13 (İkdam Muhallıir'n den) - Muhtelif yerlerden ve son 
zaımanh<rda Çelroslovakyadıan 30 b .;n ton ~ker geti.ilmesi için Ticaret 
Vekalet'ine müracaatlar yap1lml§t o·r. J3u müraoaatlar tetkik edill
mektedir. 

• • • 
Triyestedeki 1 milyon liralık kağıt 
mukabilinde mal isteniyor 

Ankara• 13 (İkdam Muhab'ri • 
yestede bulunan 1 milyon J.lTalık 
memleketimizden ihracat mallan 
vaki olmuştur, Hükfunet lbu mür 

ndn) - Finlandiya malı olup Tir 
r.ağıdın verilmesi mukaıbillnde 

almak hususundaı b'.< müracaat 
acaatı tetkik etmektedir. 

Milli korunma kanunun:la tadilat 
Ankıara, 13 (İkdam Muhabirin den) - HükUmet, Milli Korunma 

kanununda bazı tadilat yapaıı bir kanun Iayihasını ya.kın.da Meclise 
verecelktir. 

BAŞVEKİL 

Bugün İS1tar lu. gaze· 
cjJer"ni kabul cd..,ce.k 

Anllta:r&, 13 (İltdam muJ>ab' r ~ 
_ ~-&!! ŞQkrü Saracoğlu, yarın 

(bugün) saat üçte liAIJrev'llde ı t ! 
bul malbuat ın.üme;silleırlni kabul ede
cektir. 

Krom Şi'ebi Ameri· 
kaya gidiyor ı 

Ankara, 13 (İkdam Muhı>bi.- \ 
r'r.den) - Krom şilebimiz 6 lbin 1 
ton l:r.:·ğd<!Y yüklemek üzere bir ·ı 
kaç güne kadar Amerikaya hare -
ket '?decektir. 

Yeni hubut1at an• 
barları bitiyor 

Ankaıra, 13 C:İ1kdan1 muhab: .... ıen) 

- T'.crot Vek~ Dr. nt-hçıt Uz, b\;.g'Ün 

Top:-ak nuıhsulle-ri ofisrne g)(iıftk rr.em 
f.-0t.i!l IT?IUhtel! yrr1 ıer:h'lldc yaptırı~"Tak

ta o'.an hububat rrbarlan pı:u::iaıını 

tc~C:k e':.."1l:ştir Bu anlbaı~:.a.n.n p]Qn ... 

lar~ sür'at.le inşa eclilecEk tırnıdil. yapıl

~ı.r. inı;aat lşleıi silr'atle 'cı·lcmck-
1ıecfu, 

lktis··t VekileH 
mü,aviraiği 

Anlka.ra, 13 (İl:<rl;m muJıa.bdnden) 
_ ik<.isa.t V<kfıl<'t.i n:C'.ehassıs nıl!p-
1::rll:ğine Eti Bam eski müd;O u 
Qsnan tay;n edilm!şLr. 

Memurlara kumaş 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

tarda 'kumaş stol<U bul'Ullduğun uı 
fakat bunların terzilerin elinde 
blr •:iht!kar vasıtası olar..:Jı: kulla
nıl.aca,ğını işaretle bunu önliyecek 
tedbirlere lüzum 'Olduğunu söyle
miştiı-. 

ı dir. Maamafih bunları da bir tet-

1 
kı'k mev?JUu yapmak ve onları da 

' bunların .içerisi.ne '<atmayı hiikıl-

Ali R'llZa Esen cSiirt• yapıla
cak olan lbu yardımın Krzılaya 
ve diğer Amme müesseselerine 
teşmil edilınesi1l'i istem'ştir. 

Bu temennilerden sıoruı kanunun 
hey'eti umumiye&_ üzerinde'ki mü- , 
zakere kfili görülerek maddelere 
geçilmiştir. Maddeler ii2erinrleloi 
müza~rede söz alan hatiplerden 
Refik lnce cManisa. bu yardı.. 
mın mütekı>itlerle eytam ve era
mile de teşmilini istemiştir, 

İzzet Arukan .Eskişehıir., !kanu
nun bu yaroımın amele ve işçile
re şamil olamıyacağına dair olan 
flkrası üzerinde durarak amele
nin mmralcltat müstahdem sayıla
bı'leceğini ve faka·t işçiden kaıste
dilen mananın baŞka olduğunu, 
Devlet Demiryollannın başlıca 
memur ve mllstahdemlerlnin işçi
ler t~1 eylecfğlni söyhfniş ve 
bu yardımın Dentlryollan atölye
lerinde'ki. işçilere de te~mı1i te
mennisinde bulunmu§'tur. 

Nevzat Ayas cBursa• bu yardı· 
mm istı'lzam edeceği tahsisatın 

tahmini miktarında ve !bunun na
sıl temin edüece~ini sormuş, Y ~ 
ya Seza,i Uzak ·Balıkes;:r. de yar
dım •n tayYare fabrika laruıdaki 
işçilere, Kızıl~ mensuplarına teş
mil olunmasını dilemiştir. 

MALİYE VEKfLiNtN 
İZAHATI 

Harttplerln bu mütalealanıııa 'kar_ 
şıhk veren Maliye V e'kili Fuat ı 
A#rah, m~ mfıızıkere olan ka
nunda yalnız devlet hizmeti gö
rece.1cl~ mükellef olanlara bu
gü.ıOOi fev'lı:aUde vazivet dolavı
sile ayniyat olarak bazı ~eyler 
vermek suret!le malı;etlerinin 
mümkün olduğu kariar t~rfihi gö
zetilıdilmıl, !lzerinde devlet hi1'r 
meti külfetini yM<let'lmemiş o
lanların bu '.kanunla terlihi düsü
nülmediği.nıi söyliyerek demiştir 
ki· 

c- Mütebftlerle yl'tim ve i!ul
lann da bu yoldan terfihleri mev
zuu'bahs oldu. Fakat bunlaT'ln 'çin
de muılıtaç olup olmzyanlan var
dır. Bunların hepini burada ales-

met göUinünde tutmuştur .• 
Sözlerine devam eden Maliye 

Vekili kanuna devhal .mütekait
ler de dahildir. suret:le bir ilave 
yapılma1<: istenildiği takdiroe Ma-
1 ye Vekilinin tetki1k etmeksizin 
ıbuna peki derneğe cesaret ede
miyeceğini işaret eylemiş ve de
miştir ki: 

c- Bu kanun dışında ıkalan 

zümre çin diğer iaş.? maddelerin
de bunhrın mıllıtaç olanlarının 
da nazan dikkate alınması der
piş ed lmiştir. Daha vfü,, bir yar
dım yapılması için tekH vaki ol
duğuna göre bu ciheti tetk:iık mev
zuu yapalım. Hasıl olo.cak netice 
ne ise, ne kadar imkan varsa o 
kadar yapalım. F'ık~~ ondan yu
karı ç:kamıyacağımız gayet tı>bii
dir. Bu ciıhetler tet'kiık edilmeden 
bunların bu layiha içeris'ne idha
line cesaret edemem. 

İşçiler meselesine g•llııce: İşçi
ler hakikaten Devll'• Dem'ryol
lan işçileri, ve di~er işı;ilel"n ba
remi yapılmıştır. EunJan ücret
leri ve yevmiyeleri bu haremle 
muayyendir. Bunların tezyidi hak
kııııda ayrıca bir Jiyihai kanuniye 
gönderıilmiş veya gönderilmek ü
:ı:er~Jir. Umumiyetle bu işçileri 
de bu kıınuna dahil edP<'Pk olur
sak bu, bugün tahmil ec!-ilen kül- , 
feı:t~n belki bir misli oaha fazla 
külfeti muciıp olacaktır. Eğer bu 
bütün işçilere de t~"Si etmek 
U.zım gelirse bu çok ağır olacak
tır. 

Bu kanunun, devlete tahmil e
dilmiş olduğu külfet soruldu. Ar
kadaşlar, eğer kan!lnun madde
lerindeld louyut ve şurut tasvibi
nize jktfran ederse, tabi! bir kıs
mının ailelerine e1biselik, kendi
lerine elbiselik, kunduTa, bir kıs
mının ailesine ve kendisine elbi
seli'k ve d'ğer bir kı.smının da 
yalnız kPndilerine elbiselik veril
lerine eJb'selik, kundu:ra, bir kıs
mının ailelerine elbiselik, kend'i
mesi hal'nde, bu maddelerdeki ı 
kıuyut ve şuruta nazaran baliğ ol. 
duğu miktar 11,234.000 liradır. 
Külfet bundan ibarettir •• 

Maddeler üzerinde geçen bu 
müzakerelerden sonra gerek bu 
kanun lay'hası ve gerek yerli ne-

r ' 
Milli Şef 

--o--

Dün J\/eclistek.i 
-Jairelerinde 

meşgul oldular 
Ankara, 13 (İkdam Muhabi .. 

rinden) - Reisicumhur Milli 
Şef İsmet İnönü bugün (dün) 
öğleden sonra Büyük Millet 
Meclisini şereflendirmişler ve 
hususi dairelerinde bir müddet 
meşgul olmuşlardır. 

İhraç hakkında 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

üç hafta evvel yapılınli'tı. Gene
ral Clark heyeti çDkartma hare
ketinin imkanlarını mahall'nde 
incelemek için şimal Afrikadaki 
Fransız mevz'lerini gözden geçir 
mck maksadilc muhtelif fl2·kil vıa 
sıtalarile bir çok mevki ve yerle
re gitmek lüzumunu duymuştu. 

General E'senhıower, üşaatına 

fiÖyle devam etm'ştir: 
Da.ha bir gok zaman evvel İn

giliz - Amerika, ba~ kumandanlı
ğı Afr;ka halkının çok büyük kıs 
mının mihver aleyhtar ve Al
ınan - İtalyan istilası t~kdir'nde 
müttefiklerle iş birliği yapmağa 
müsait duyguı.arı., mütehass's ol
duğunu 'biliyordu. Bununla bera
ber, duırumu maihallinde 'bizzat 
görmek ve hesapla•rı bu görüşe 
istinad ettirmek sureti!e 'b'r mü
şah '!!er gnıpu göndermek gerek
li id'.. Çünkü karanlıkta gözü Ju.,.. 
palı i~ ~rmen·n bir delil.;!k oldu
ğu nia!Umdur. 

Londra, 13 (A.A.) - General 
Eisenhover, Fransız subayları ile 
•buluşmak ve ihraç için seçilen 
noktalı<ı teftiş etmek üzere şi
mali Afr kaya gönderilen gizlJ 
hıeyet hakkında tafsilat V'!!mtİ§>" 
tir. General Clarkm emirleri al
tında bulunan buheyet üç İngi• 
!iz ınıbayınd.an mürekkepti. Ge
neral Clark ş'maıı Afr'ka sahile
!"imle münferit bir evde müza
kere!ere başlandığını söylemiş.

r~. Bu v:n pencerelerinden bi
r'ne konan bir ışık müttefik he
y-et n ynkla~aıbi1ccC'ğine tl:zjr bir 
işaret teşkil ediyordu. Heyetin 
ll>azı azası den'zaltılarl.a glem~ 

t'. Bu görfüpneler esnasında Vişi 
po:ts: evi bası'll''J ve müttefik su
'b";yları saklandıkları mahzenden 
Fransız subaylarının bu araştır

maya itiraz ett':klerini işitmişler 
d:r. Polb evden uzakl.aşır uzak
lruıamaz 'heyet azası civar Qrmana 
giderek fecir vaktine kadar ora
ri~ s .. k:ar:m~Iar<i:ı-. 

tasfiye etmek suretile yağ istih
sal eden müesseselerden mua
mele vergis'nin aynen alınmasına 
ait kanun layihası kabul edilmiş 
ve pazartesi günü toplanmak üze
re içt'maa son verilmiştir. 
KbıLER İSTİFADE EDECEK 
Ankara, 13 (İkdam Muliabirin

den) - Memurlara giyim eşyası 
verilmesi kanununun aldığ> son 
şek:J şudur: 

Umumi ve müllıak bütçelerden 
75 (dahil) liraya kadar ücret ve 
maaş alanların kendilerine ve ka
rılarına elbiselik kumaş ve yalnız 
kendiler'ne birer çift ayak'kabı, 
75 liradan 140 liraya (dahil) ka
dar maaş ve ücret alanların lke~ 
dilerine ve aileler'ne yalnız birer 
e1biselik kumaş, bundan yüksek 
maaşlı olanların da yalnız kendi
lerine elb'sellk kumaş verile
cektir, 

Kanunun :neşrinde müstahdem 
Qlanlar, işlen el çektirilenler, Ve
kalet emTinde bulunanlar subay 
ve askerl memurlardan açığa çıka
rılmış olanlar da te~'attan istifa
de edeceklerdir. 

ZEYT1NY Alil LAYİHASI 
Zeytinyağı muamele vergisinin 

aynen alınması hakkındaki kanu• 
na göre, aynen alınacak yerlerde 
varidat da·'releri müesseselere 
tebligat yapacaklardır. Müessese
ler, yağları varidat dairelerinin 
gösterecekleri yerlere getirip tes
lim etmekle mükelleftirler. Yal
nız mesafe 25 kilometreden fazla 
ise rayice göre kendilel''ne mık
liye bedeli verilecektlr, Bu ka
nunda'\oi şeraiti haiz müesseseler 
maliyec,, götürü vergiye bağlana-. . 
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rne çıları 
-~--------------~ 

Sahte karne basan iki 
şebeke adliyeye verildi 

Galata karne bürosu memurları 
da ayni suçdan dolayı yakalandı 

-ı 

F r'a n sız su 1 h' 
ş a-r t 1ar1 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

Fran.c:.ız hnlkının bu $1.J'lh şar~arınt 
tasvip edıecClği m..:ı."ıtemel gözükrr:ıdktc

d!r. Söy1ıendJğine göre Mareşal Pet .... n, 
a!ınacak karar ilzcri't')d(> Mlfl mil~rrd
d;dıfu. 

LAVAL İZAHAT VERDİ 
v;,..;. 13 (A.A.) - Kabine diin : <

f1\m mam;al Pete:ı'in riyasc·1.inre top
knrnışt:ıır, Lava 1 $'..mal Af:--ı"':-c~da:k: du
ruım i!ıe Alman li.ckrJıeri ile yaptığı 
mıü.zır~1fr hokfirında;'ki ra.poırunu okt; ... 
muıştvT. 

FİLOYA KARŞI TEDBİRLER 
Lo<ıdra, 13 (A,A.) - DaJl\y Mnil ga

~~ti'9in.Jn Mad,,;t mulrnbiri, FransJ> f;._ 
lOOl.1Tlutn Toulonu :k''1k'!"tmelk için ya

pacağı her tfu"]il !.eoıc'bbii9li önJ"'1n.,.k 
icin Almanlann na ol n'3:Sll bi.:f.Un ~
birleri a lımıalkıtıa. o!duğunu bildıit'l'W\1<
tı>d :r. Hıarr'k<!ıtc h"-zır -tal"l'kJar. den<iz 
iıL-:ı:ünü çevrekmrkttırıı:iir. Civarlan:ta. 
bomb3 11-;akları daima tı:ıtı tf~~=-. Ton 
C'l1 k•,.a1a"'!'"l. mcvzi~e-rlni ıı.!ım.nklo. vo f
lorır.m fl.rı ıı.f"':\ı:: hqtır!Jı:ı?-t e.rrıar<.'l"."ri g&c;.
terrrrcsi ta&<l!r:rc.e mü'flh~ biı· baMj 
.. ·~ a~'lit<t h"7~'"'<ınmıak4 .. .,.dır. 

GESTAPONUN FAALİYETİ 
Beıne, 13 (A.A.) Fr=1r=r.~ rıc u-
~ Tr,..n,..un b;!"k~r .e.-..myi Şım'"!'i Afr<'l.-:ı 

v:ı IZ'eçimek tesııbbi.1.:.iiX.ı:-n Mı.-.'u h': 
<'Ok Fran-Tz f;l":l)"v' ."P.1 r..!'O~ po 'T' ·

lıon'<l ""'"''"-t'.Cf et~«;t!:·. 

Mihver kuvv..,.tl.,..ri 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

Tobru.k cN ~tü 

K~h;rP 13 (A.A.) - Müttdilk 
umumi ka.,.ard~/hının n~rrttiğ: 

hu<ıısi hir t,-.b!iifd<> Tobrulnm bu 
·'2bri'>tonibPri mütbefikfor'n eline 
dü5t[if'ü kay<l'<'d"mektedir. 

* Londaa, 13 (A.A.) - Saat 17 
de 1' lmrn radvo<u m'hverin Tob 
ruğu tahllv<> ett'rr'ni bil,Hrm''Şlr. 

M;hver t•a1mrla1"r B;ngaziye 
hareket etti 

I.ondTa. 13 A.A.) - Amerikan 
T.'ldvolar muholbir"nin Kshire rad 
vo<ne dün a1<<?m verdilfi haber
leı-e ıröre, m'hv.er vapurları Bin
P"~7'd"r. har?ke• etmel!<ti>dir. Bu 
vwourlarm a<lr<-rler' tilılive etti
iTi mPlıtenıct da:S-ildir. Daha ziva
de ,,.,,,;otE"l'l"~l bulunan, 'bu ıremi

ln"n 'dMe ,,.,,.,,,urla>"'! ile idare 
d11svrılRı-1n1 V" r:r'at halindeki or 
dtıv" ]Ü7Pmu b11lıınmıvan ma1ze
rrı.Pvi ı:tö+ül"tT"ı.Plt-tfl' otm~"''d!r. Hu 
ce,.,.,=.ı!'-r hı:t.,.P"kPt etnıi<:flr vf" Co
fuwfh;a radırf'll?.rı ,.,...11h~b;r=11hı tRh 
m:yı:njn,, rtÖ""e. fndqj71er ıreltnce 

fb<X h=1" c:ov,.p P"'l""f'<'"P-klerdir. 

ll/\RAT R/\DVO~UNA nfürn 
r ,,,,,ı., 11 (AA) - M~ttef'< k'm~

f'ô"l;j .. !t!., ~a. hl•111..,:ın R"ihcı.' r--dvns1 ı. 

l'l'fh'V"'r v-ı-~:ıf'f 1""·n n·••"1te.'ll.IC1 o 1arnk 
l;Tf'~"!"lJ t:ıh 1 -irv,. ("ft:l.(1r"!"iTı" V"' 'l'"'Tl''-ı ıi-rı 

R1:nrt~zid<'n c::"r'-c.;1:.ry ıtitti'cılıör-4fnıi hr,..ıı.-

fl"~dir F'lb~,• ,.. .. n,~ı. A~~rı kı
Y"'.t:l.ı."'13. vard\olSı. ~'\"-•" 1 rP l:Y1-rf'M1en 3 Al
rna n 7...tTh h t-OrT.~ 'Thn ıı: 1 1"1'1tH lcvı ~~ırı~ 

ra "1\.f,....,.,J+ Prı"..1 1 .e-ı--'aı'"":!l J\!Tıı"'"'t'"'.,,,'ı k;or-1.<ı.r 

vı:t,,...,l<l~\' .. rı,,.,. 11-lvr- ıP~.rkW· . B•1.1on 
1""lu ooı-r<."'Vr n ... n:ı clf"'?F~l'iir 

O..ınıan 1srrı1nde eski bir laşe 'll'llt.~

mıuru. l!{' arkadaşı Ömr-r, Hırant is
ntımide bir aniiıhü.:ı...."'li,ye üı.şı ıırıü.'ıUrü V{' 

l\'Iust.a!a \"t! A:hmf'd tsmı..""xi.-e i'k~ .kiş:ye 

C:.l mu\.at<ık-S.t dt.m!ı:-c kı.ry.C'$İ k.l!şooi YQ.?- 1 

tırmı:; ,r. İki ~~ada.ş btı surclıle bol 
bo.l karne yaparak sa1rnaya baı;larnış, 

bu arada TBJl"lahaşında Fırıncı Niko,ya 
da 300 mrne vorm!ştlr. 

Bundan oonra Ahmetle Mustafarya 
da kWne bamıağa ve saltınruığa ~ 
ı.amıışUr. BunlaT Nilmn isminde bit" de ı 
seyyar saıtıcı buLmıu.,..Jardır. Nazım elin
delki ikameleri Bal ıli<pazannda mey- 1 

hını>el Vonge'e .. 1ımıştıır, Lokantaların 

rıoıncik satı'P .:ıı.t.madığı 1<ontrol edilir
ken Vangcl;n mıP"y'hanesindıe !k:amf' lcr 
bul~ ve z<nc!rleom.. =et'!YI<' bil
tün S".Jç:ular :rrl'{l!yda.na Ç'lkanlttn1rşıtı:r. 

Ayı:ıca o..manın Şişlide HallıBl<ilr Ga
zi ca~r 200 m.tm-ara.11 t"V'nde kar-' 
ne b""'"' met<lnesl vr Sletlcri de YB
k3' ... ~""tı:. Bi.rin~.i &u·1h ceıa m(lihkf"'
m >ıSmde sorgu 1ar1 yaprJan ma?JJ11Uınlar 
r11~!an b':rbi!'Jrır!noP> yür.{lemi$1f'r ise de 
hC"l1'Si tP'\-kİt edi1mi~lerdtır. 

• Mazrnım!nrın üstfi,,de binden tazın 
m1·1\·r.P k?t kO.l'Ilt" bul~ 

Müttefik kıta'ar 
(Ba.• tarafı 1 incide) 

nası neci·-? BP!k! dn A'!ananlaır geçen 
<tün )"in~ 1~*°1.'l rla Tun tt"tl. "-:-t:.rd~ ~ıP
ri müfrı ze1·CTi bo.<;a.ltııyıorlsr. be1ki A1~ 
Jl'1nlar Tu'1'.ı"1ln bilyük ökll<le !~i 
Y-2 rısını IJt 2za"lmelk ümidtr11 lk1J..yıbr•tımiş
İı0!1Cıir. ötrı ta:-afta~ Tu~uıs:ı. uı;:;k1ıar?a 
getiril<'~ a~«'r~<'r!n -ta.hrin dkinlcrin
clcn :n il e:-ckikll bul uırr.~$1 mı.ııhtrımr !
<l:r. F~ıkaıt bıı tıkrlirdıP ron ~a 
(k!>d:ı1• oroC1 P.<n 1ım.'l'.arı l;Jzımtık. 

TUNUSA İKİ HAVA HÜCUMU 
Tıırıus, 13 (A.A.) - Bu •l»h erk"!l

dEın T·ı:nuı; y1f'Tuiden iJki hava h:ilcıınru~ 
n::ı ~3't1"1~"*1.r. HüM.lm"'I f"dıe,., tayyı:ı~ 

}C'r-in h<'c'!<"fni y!ınıl' Tu:mııs ~ııi civa
nT'l".f.'ll<'' l--ın"'oq rrP'V'l'i''TI'. 1~~ ('"t..,....;.;t:r. 

Bİ7.FRTE K.\R~I IlAREKET 
N<Wv<ı:"<. 13, (A.A.) - Amenl<an· 

vıı~ :flP,'·qZ 'k1hı !.:ı J'l Tu~111>1.;;a Vt" fı~ıyatt 

<flhC"'T'fY!;v~tt.r bi·· dı."'rriz ~i olan Br.
z~'.r .lro·~1 g~s lilçürl.e hı:ı.rtk....ıt..:- ı?C:

~,<'rdıir. "Rüvtlk orıJ•u oı--ta Akdıeıni-
7.fn Jkl.Tlt'."'Oı. ·,..:n l-ıi-:- ar"htn.r v"~'et. 

(1111 ibil"'<"f1k: s .. r2tci;k 'b'~'!' mcmlıtk<'"t olaın 

'T't~l~:l d<llh"ıı 1ilrat1c y~1~t:t~dır. 
"F'ı'7tt ~," h' 3\·.asi,..d~ b••"'ı. :rıı:ın b"~ 

rr: "'m'}rı"k'c-t. .. J\'f:hv<-r ~" .::i.i'"'at1c- y~'ı:ln-
.., .... ~iidi11i.l"'.-C'"' h"ilrikt ohın raıpor}aT

C "t n H:;.ın·rro-1~ mJi.ttt:r...fGk \r"'C :k11 "!'<:1 ltıolv

...,.. ,11';; i('!n Tuııııısa f!:tt~ art'll!l &'lVl-

1a1°'1 ;ı \rtl.'"I l :ı.,. "\..P '111111-ı~ !"f"l'w>- tafv"tr·!P"'f''1C-

., "i\.'"elo...r ~· a'!l 1 ~._,lon~"kt."~'"" 7-:l.,'f'Jf?
di' ~; ..,. ~ "'Ö"P bi1v;;~ı; ı;T' ~<!. 1"!11'1. ih3.'\.'a

r· 1 f....: nıiH.f'h'SSl"' ,,.ım'lt-:- iİ7.ıro-T'P ~mri~ıtı;i 
h~l(ln l{'lı i'""rı~1 200'l ,,...;.lııı,~n.- t!tC{l('"i t'ly
Y"'""' i1-r 'fıı,.,'l a ·!'!~1~1~ .... 

"\r:ı;-i ra(.,~.,.ı rt\i"'.1 f!/'""' 'J'ı""lıc:n-ı \:'IP

-n('"lı. h1tv'"' t,...lı,.kıa.c;' ~c-11..-~"':., ?tı:t ~q'!IL 

t ..... f.,'7'J '! 'S"l~~.ii r-o~fl'fi hil,,.ı~J"T'r"l'>..ı+·..- S"'ı

rlıı Ü7'f'Tind,r. ı·~D~ hıt t~vv'!lrıııt.l~,-, ~1''11-

t:-...ıq., h:ııdcC"": ~1ş olm.:ı."a:ı m~ı'!"-• '-' .--ı "'T'f'1dir, 
R r mi..:fl:•M.:>ı i~ ... rl" n1..,1 :k ..,,;.ı]rl'Jc

ı·i., lr.,....,,_ rtr+ri. 1 ~':1'1 'l'ıll"lllS l"ııııcıt•<hıı:ı~ v-·k 
ı"<ı'T'lr>1<'t"ln•1" A'Jn..,rt P10n raoo-ra ~ilf"P 

rrrıt.ırofllk- 1 ~]arı lııj4ı..-f:'\ ~o ,_,,;ı omı~

f.r ... .-·~ J'f"l,,,!.;;1("; V".' ..,.;H.,~-('r.·t bi,.'.:/k 1 ~ 

P.•n'<l1. ka,...,,,_.:ı. c1lçrıı•cl~1·rl•r. Tıı,.,•1"111 

r1<' ..,. . ..,.;.,.r-•'frıe:ıfl ,...,_;ı~ ... riıl(l.,...:.n S'....:ı...,.., 

\'" T1 ... 1vn.n c:.,rnqırn İıt";., •Pl\c' haı rroıtM 

tf1-.,..'Ç! ,..,,..ı~ İ't.-ıl-..· >1'1ırı p .. nf:ıpP-ı .. i-ı ~~
·r ~;t-r"'ltı,. , .... ~n,,...p•.ı-ı ~.e,...,.,,,.ı w-

. ,.d'~ h;, • 'O"Y"İr c-t~c nl·ı .... ..,lı;]:ı."'"1 .:öy- 1 

,............,,nllrllw-rı~- 1 
J\f'TF'RT f\r, GfümE ntlsECFK 1 

Vn<inrlon, 1 3 ( A A..) - R·•u\'er; 
S'll..;hfıvocıt'i V'!l'1'.n~~n dkır•z :l'T'-Ahf·J_ 

1er'.~n t.,~hıl-c--iT!.e <?"Ör(', Wz~ J_ 
fT1<1"!""1l. 1\.'fi ~ırı v<1·riyl"t:.,j 'lnıı1•ıı,,,...'!'.l!t 

ir:n '!QOn cl!rıP('fk,..,rlı v~rntı(!:~ iimlıtı~ ,,..,,.,_ 
..-.:t 1~:r ııP'"'T<rn 3 ,rtirırc r].... g~rl.1c

"fl"1:' r, 

BP<t"'in, l 3 ( A.A ) - Mlhve· c!ll"!l'iz 
rı-ıv-.:ı k\:~ı,,.,..: dll"I C'P ~-ıl AfT"'l'.ı;-.'l. 

,,.~ı""i'"~ Tıı<ti''Lz - .Anı·e~itntn fh""':l" 
fiılo-l::l·rl'rıl'\ ~cfdrııfJ,,.._ hfı<"t-..;n ffl"ıvf.c rl'İF-
rn~nı :o ii"ır kavınla ,... 11Mt-,..11 ... 1 ıl'll"d 

TTf'"3~~..,..,...:z: ~.,n 5., 000 u, ..... :ı~tn ı

t"r--"'ı,..;rı 5 'tY!ivi>ilı; n"~r1rve roıoııi"'5 b-tt,,._ 
,,.,I.<:J~r!'d::::- Ht,....'f"ıı baş'ka. 4 .,,,-a:tn..f!' da 
ha<119~ H~·h,ml"rttr. 

F" • r1+,lı 'k•'"ır•\'Pl7-'''lP "ki fırv--T
0

rtrl rıınh-

T"l>'i d~ lı!l"'n 'P<"'~~< r '.'t l" a"":! .. 
lı-:t~"'.""a .. !tr-:ı-tı 1 ~·r 

AL:\fA"ILAR ESfR FDiLDT 

Lo dTı 1' C /\ A I '" "'] A'"l. 
u ~ "111 lra '"'e:\.......,.,1.-. :nzıct.isfl.. mıC.tt!'N'. 
kıc krrrı~l M.,..,"l rr: 10 1-'!lo,...1":fr-

1 

' 1 

Harp 1944 <'e zaferle 
bitecek 

l f". b Ç".)ıt: ,,.,, •1 Afn'f'tikı "" V''t-t'c- -

l
n{nr e~t· b·d-~r~ 

Lond'a 13 (AA.) - Ga•Pte1('r 
toplat>sında beva,,atta bulunan 
e>emıbi Afrika b'rliği 'baı;vekill 

mareşal Smu·ts 1943 se. esinde 

müttefikler geniş ölçüde bir tsar 
ruza g'r~ikleri takdirde nihai 

zafer n 1944 ıde ist hsal edilmesi-

! 
" n kı.;v"\·etl~ ır '1!htemel olduğu
!' söyle~ . t;r. Mareşal gelecek 
sen<' haı'lıin sounu b'ldiren bü-

ı 
yük taarrtizlara intizar etmek ı.a

zıın geld.ğin.i Jave etmiştir. 

Belecl;yp il&sat müO:ürlüj!ü dün 
Gala.ta Yolcu Sa'onu muvaJd<at e.'<
mre k="'" biirosvnrla tcttiş yaptll'
nıı:ış ve tP'\'Z.İ bürosu ~ b! r iOti m.anu
ruın rrvuvcl<!.rat karne:k!rdı• yolS"1<1"1< 
yapttklarını tcd>it ettirm,i.ştur. l\.Iemur
Lar"" ccpll'rine doldurc!Uklan rnwvak
kat k.a.meleri şuna buna salımakta o!
aU!<l=ı a.nlaşıl!n>ş ve dettı.ııl vazifele
rine son verilmiştir. Bu üç memur ad
liyeye te.tl!m e&lmiştir. 
HAYDARPAŞA GARI MAKASCISI-

NIN MARİFETLERİ 
Ha:Ylla"'P>şa garında. mak86Cılık y<ı

pan A!i Alk1ty adında biri t'VV~lkl gün 
iaş~ merntı>!"luğuna mmacaa.t e1mJş, 
uy<li\.ı!l'ma. birkaç nufını k.fı}~ı.di~P yine 
u;ydumıa <rm bi]Et1"'11i ibraz ederek 
rr·cvtıom ıyQlcu:laır nıaım vıe hesabına. 

~arnr- almı'Ş1Jr. 

Bu •ahtrk~tlıkla 15 ('iomtık alan 
rnek::ıscı. burı la.,.ı 60 kun.ışt:a!l ötPkinıı.• 

berikine sn ta riccn Ha~aşa komi.. 
ıscı·l'. ~' ta!'"'3!:ndan cil.-rmil meşhud halin
dr vakrı1a:nrnıı,tıır. 

Ü<i<üdaı· m.illl kıorunıne. m11!ıkem,,,;
np rev}{f'dilen, Ali Afk~ır bu cünnünc!cn 
dolayı 7 ev hapı:ıe vP 3-00 lira para cı·

z:ıı:::!na mnhkUm Pd~'mişttr. ----
GÜNÜN 

İÇİNDEN 
(Ba.ş tarafı 1 inci sahifede) 

sallanmamış her vatandaş birden
bire inanla gördü ki devlet, bu 
fırtına ortasında, uyku bmara
sına çekilmi'Ş değı1; fakat, ürtı
nayı en inC"e illetler ve hesap
larla saniyesi saniyesinıı takip et
miş ve en iyi tedbirleri çoktan al
mıştır. 

Dünya fırtınası, bütün dünya· 
nın içinde çalkandığı yeni tufan, 
elbette geçmiş değil. Fakat, Tür ki· 
yP gemisi sallanmadan yol almak
tad•r. 

İtiraf etmeliyiz ki içimizden 
bazıları çok defa tedbir kalmadı
ğını, yahut. en iyi tedbiri hiç kim
senin göremediği yerde yalnız 
kendisinin görebildiğini sanmak 
yeislerine kap,lmıştır. 

Fakat, yine ve daima görüle
cektir ki en iyi tedbiri daima dev· 
let görfu. 

Zirı> fertlerin erişemiyeceği 
~uur ve imkllnlarn rasad cihaz· 
ları başında olan odur. 

Ne o, ne öteki 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

Şükrü Saracoğlu, ne de he~hangİ 
bir şahıs mucize yaratmıya muk· 
tedir d·cğildir ve yaratılacak mtı· 
cize yoktur. 

Bizzat Başvekilin dediği gibi: 

~ Bugtin ılıarbin ibulıcndıl' 
ğu memleketlerde mütemadi
yen artan feııal,kların bir kl>' 
mı da hudutlarımw geçere~ 
memleketimize yeni, yeni si' 
kıntılar getiriyor. Harp u:ıs· 

d:ı.kça darlıklannuzın, sıkıntı· 

larınuzm çoğalacağını tabu 
görmoek, ona göre ha=lılı~ 
bulnnınak Jizımd.ır ... > 

Ve yine, onun dediği gibi: 
•- Bugün memleketiJ11~ 

zin katlanmı}"a mecbur old~· 
ğu mahrumiyetler baş~" 
ınemleketlerinkine nazat"1 

'9 yok denecek kadar azdır. OU 
geçtikçe yeni, yeni tahdit!~ 
le karşılaşmak mecburi)" 
bulunduğunu daima gözöııU9' 
de bulundurmak ve bu.ıJ-:r 
katlarunak için hazırlaJIJI" 

her vatanperverin borcud'J 
Hakikat budur v<: .. buna f" 

men hük<ımet t<ıdbirlcri ber İ 
tandll§l korumak, sıkıntıdan 3' 
tarmak yolunda çok tesirlidir· / 

Bilhas&a •&bit gelirli ve ;J_ 
kzançlı vatandaşLırın hi~a ıl 
istihsalin arttırılması e)dnıın rr 
viki voe çoğaltılması, paranın ~ 
rar kıymetlendirilmesi ve ib1 ,, 

rm önlenmesi you!nda alıl' o' 
ameli ve zeki tedbirler bııgill'ıı 
forahlatıcı tesirlerini te kil;,~ 
ği kadar yarının feyizli ,,e 1:.ıı,ır 
günlerini de müjdeliyetı 1 

!erdir. ŞUKRU Af/llıP 


