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Zeytinyağl_arın Bir Tunus'a -Giren Müttefikler 
Kısmına 'El Kondu Bizertaya Doğru Yürüyor 
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Yağların yüzde 15 ini hükfımet 
tesbit edilen f iatlarla alacak 1 

Bizerta hava meydanları 
dün şiddetle bombalandı 

-----------------------
Müttefikler için J 

birinci, ikinci, 1 

üçüncü safhalar 

---o---

Ticaret Vekaleti 
Hesabına 

Tunus Limanları, Gemiler Batırılarak Kapatıldı 

Fransız Filosu 
Bu •alhalardan henüz bi· 
rincisi ~CJ§lamııtır. 1 kinci 
ve üçüncü safhalardır ki, 
hakiki vaziyeti tayin ede
cek, son sözün kimde kal· 
dığını ortaya çıkaracaktır .. 
---··--------- -
Yazan: ŞÜKRÜ AHMED 

~ .rlık S'rnali .Afrikaru.n 
~ Fra~ bölgelerinde yer-

leşme ameliyesi ıbitmiş 

gibidir. Tunus'un ele geçirilmesi 
ve Libyada l\l'hver ordusunım 
imhası teşebbüsü de muvaffaki· 
yete ererse Suriyeden Fas lbölge
sinc kadar bütün şark ve ceı:mp 
Ak.denizi kıyısı müttefiklerin ha· 
kimiyeti altına geçmiş olacakıtır. 

Bunun uzun sürmiyeceği tahmin 
olunabilir. Bununla birinci safha 
bitmiş olacaktır. 

İk!nci safha lhiç şüphe yok ki, 
hubi Avr.upa karasına intikal et
tirebilmek ve kıt'aaa filen dövüş
miyc koyulmakla başlıyacalciır. 

Bu safha ne zaman ve rıe şekil
de gelecek?. lJunu şimdiden ke .. 
tirmiye imkan yoktur. 

Ahnanlann kıt'a üzerinde şim· 
diki halde lbüyük bir kuvvet ol
duğunu kabul etmek lazımdır. 

İngiliz menbalarmın haber verdi
ğine göre Almanya ve ortakları
nın kıt'a üzerinde 570 tümeni var
dir. Bunun 270 tümeninin Rus 
cephesinde bulunduğunu Stalin 
~yledi. Geriye kal.an 300 tümen 
belki bütün Avrupa ve italyanm 
llnı.uml sef'e11berliğinden doğa

cakhr. Fakat halihazırda en az 
l,S00,000 ~şilik b:r İtalyan ordu· 
sunun Balkanlarda, İtalyada. ve 
giraiği Fransız topraklarında silah 1 
altında Jmlunması memuldür. Yi
ne ÇörçJ'in söylediğine nazaran 
en az 40 tümenlik bir Alman iş· 
gal kıtv\·eti Fransadadır. Norveç
teki, Balkanlardaki, Holanda, Bel
çikadaki işgal kuvvetlerinin de 
artt.mlmıya başlannus bulunması 
ihtimal dahilindedir . .. 

Hele Şimali Afrika muhare
bcs:nin !kaybedilmesi ve bütün 
Ah-ikanın müttefikler eli~e geç
mesi karşısında Fransız Akdeniz 
sahiHerinin de işgal edilmesi he
men hemen bütün kıt'ayı bütün 
sahilleri ile beraber Almanya ve 
Mihver kuvvetlerin =tı müdafaası 
terıtibine sokmuştur. Bu vaziyet 
ınüvacehesinde bunun içind:r ki, 
llıüttefiklcr hesabına ik:nci safha· 
!lasıl ve ne zaman başlıyacaktU"?. 
Soru.sunu ileriye sürmek yersiz 
olmamaktadır. Müdafaası nisbe
t~n zayıf ve teşottüte uğramış 
Şınıali. A.frjka '.Fransız müstemle
keler:ni işgal etmek için 500 ta
şıt ve 300 harp gemisi kullanan 
\'~ bununla ancak 140.000 k'iş!lik 
ibır kuvvet getiren :müttefikler 
h:ç şüphe yok ki !\lan~ kıyılarına 
\'eya Nis sahillerine bir ihra!; ya· 
Pabilmek için en az 3,000 gem:ye 
1nuhtaçtlrlar. İlk ku"'etle.ri çı
karacak .hu 3,000 geminin arkas:.n-
da yine bir 3 - 5 b 'n gemi mevcut 
0lınalıdır ki Avrupa kar.asına en 
kısa zaman mesafesi içinde 1,5 - 2 
1lıilyonluk bir ordu döküle'bils:n 
\re cephe açılıı:bilsin. Bu itibarla 
~Uttefikler:n gerek gcrpte, ge
kek .cenupta Avnıpa karasma çı· 
abıimeleri, tutunııbilmelcri her

~Yin baş nda bu gemilerin hazır
nnıasına !bağlıdır. Amerılrnn 

~~nhlarında 3600 geminin deni
( Devamıı 4 üncü sayfada) 

Bir gazeteciye beyanat veren 

1 lzmir satış koope· 
ı ratiflerine 6 milyon 

lira sermaye 
tahsis edildi 

1 

Amerikan uçakları Şimali Af rika cephcsifı.e sür'atle tayyare 
ve tank kısım ları götürüyor 

Ankara, 14 (İkdam Muihabirin
<len) - 'Bugün Resmi Gazetede • 
çıkaıı ıbir kararnameye göre, ne- 1 
bati yağ istiıh:sal eden falbr.iJka- ı 
lar, istiıhsal ve imal gtjkleri bü
tün yağların miktarını her aıy so- ı 

nu vaziyetlerine göre, nihayet 1 

müteakıip ayın ilk 15 günü iç!nde, 
1 

.mahallin en büyük mtilkiye me- ı 
muruna lbeyanname vermek su-

Sovyetler Şefi Stalin ( Devam.ı 4 iincii sayfada) 

St81in Vaziyetten Memnun 1 Lib::::~ :~hzv~:ya 
'Mihveri kolayllkla1 as.kerleri yokedifdi -Çekilmekte olan mihver kuYvetleri çok 

şiddetli boml:ardımana maruz kalıyor 
• 

Bir habere göre 
Müttefiklere 

iltihak eyledi 
Londrc:ı, 14 A.A.) - Tunus tf.>p 

!'aklarına giren mi.ıttcfikler, Di
:rarte üzer.ne il-t!rlcmcktedir. Bu 
kuvvetl"r şimdi baş:lıoaı bütiln, 
denn;pförının t-ıakımi olınuşJa.
dır. Öndc:h:t:::c. O"UUSU yürüm -ı 
te,iır. Mühim r.1Jk:. ~ar birbiri • • 
edından m~ttetilı:C.erin eline düş
mektedir. Sahtnere durmadan 
takviye kuvvetleri çlkarlhnakta
dır. Fransı:z.lar da nakliye işlerin
de müttclilderi!e iş birliği yap
maktadır. Hava ımeydanlıaın et
rafındaki Fransız ganriızıon!arıt 

Tunusta, Alrnanlaııa. mukavemet 
etmektediıier. 

Tunus ha.va. meydarılanncı 
yeni .akınlar 

Londra, 14 (A.A.) - Müttefik 
kontrolü altında bulunan Ceı.ayir 
radyosu Tunus şohrine lbu sabah 
iki hava akını yapı'h:lı~ ve bu 
~ehir civarındaki 1*Lva •mrun 
:bomba'Landığını bildiriyor. 

Bizert.a bombalandı 

devirmek imkanı 
1meydana gelmiş oldu --Stalin, artık teşebbüsün müttefiklere ı 

Ktıhfrc, 14 (A.A.) - o~ .§&tik in- I . 
gi:!_btd>ı··}_1lt~~•---'n ....,ı,.n,_ d,;,...,....~, Ce nova Ankara 14 (Radyo gazetesi) -

...... ""'" .,. •• L:>M ....... ~ .. ~.. -· -·~ B!zerta bom'balanm~tır. Tunwr 
ta!kibc> dcvaan eden lku\'IVetlerimz Mlh- taki bütün. limanlann ağz.ı liman-

geçtiğini ve Alman • İtalyan ittifakının I 
\'Cr kıtalat'lnl Gozaleye :kadar geri at-
mışlardı:', ~ blı· miktar Alman • • '<ictki naldiye gemileri batırı!ima.k 
esiı• almmıştır. y e D i b i r t a y y a r e SUt"<?ti1e İngilı:rııler tarafından ka-

dag"ı :mak üzere olduiunu söylüyor , 12/ 13 &ıın tı ~in günü ve gecesi bom ıpe tı1mışt.ır. Bu sure ile miıhıver 
• 1 

• Nl'vyoı'k. 14 (A,A.) - M. Sialin, 1 İta!ıyan lt.ti!akınln m®lması başlamak• 
ıba \"C av uç.'lkılarımız Gazala batısın- h Ü c lİ m un a u ğ r a d 1 kuvvetleri Bizerta:ya ancak hava-
d'a ~kilmı~te bulıı.man di.1$nan kolla. dan asker :indirabi.lecekl<?rdir. 

Moslrovadııiki As;;x:lot-Od Pre..<ı.5 muha- ~'"'IC ıbt.1lımduğunu g&leı-en bir amU · ta .... d......... etm:..ıe""" • n:sl" Loın.dra, 14 {A.A.) - Cenıovıııya ka.ır-rın.ı. a, .... za lcu ... it ~ , ...,, • u ... - Fransızlar ALm.anl.arl.a ""'"•nn·ı:ycw 
b-.ri Henry Cass dy'rıi.n şn.hsma gön- 1 ohm.ışt.uır. rimrz.i:ı Sidenaikeya n.'ilcl<?dibnesi co. ş.ı ya.prlnn hava akm.ı:nld'nn bahseden r·.r~~ 

y<.'Sinôq haTdlmt gittı1cçe genlşlemuc- !ha.va nnzırlığuun tebliği: ş·anaJ: Afika mütte~k umumi derdtı}i tk-<ınci melatuptq, ş~al Africn-ı Bu kadar ibüyük; bir hareketi mu-
"":kı Amer.lkan - İngiliz lil(.'iferinin Av- 'öfiakiyetle başaran B~'iıık Britan(ya t<Xi!r. " Ou:na/Cumartesi gec~ L-:moam.er ve karargahı, 14 (A.A.) - Tunusta-

İTALYA.~ TEBLİGİNE GÖRE Stirling tiplrrint\l>Qcl uç:ı!ldar Cenov~cya ki FallSlz garnizonu \burada bulu TUPac!ıa ast~rri dummu <ta:m.amlle milt- ' ve Amerikan Jidcrlet-lnı tebrik et.tim. 
tcfik1er lehine Cıcğ~ırdı.ğinı 'Ve .Mlhvrı i .,ı..ı:;ıablrin, M. Stıı.line sorduğu ikin-
kolaylı:kla dıWİııml'ik ıbrl.'<.fınını ırn('ıyda- ci suul pı<!uı': 

bamb3)aTla tna.nvz e\ın~lerd.ir. Şeh- a:k; 
Roma. 14 (A..A.) - Jt.ıı~an tebliği: ıi:ı \!zerinde bulut ~'"Olktuı. T~r fi- na~arla ~ar:pışm ;tadır. 
İWynn w Alman lruvvetlcrinin; de- şC'nJclcri ısaryesi.ndc ht:dcf.lcr tam:ıımilc Bujiye asker çıkıanldı n:ı g('tirdlğ.ini teml.nı eylcmı;'ktcdir. M, - Ş!.rnıtli Afrikaci<ıki harekatın Rus· ı 

Stalin lbu m•.'lkl:.Ubunda Amermnn ve ya üzerhırleki tazyıki hn!iflctme!kıte ne 
ingilız şetı.eıunl •enlı etmı'Gıttc, bunla~ gibi tcstıi olae<ıık ve Sov:yet Rw;ya miiıt. I 

ıx>!ıırı boşalt:p ıv<? askeri chenııın'yeti t:cSblt cdil~r. Tamnız temcııtnız eL 
ıh!ı~ ~!eri Wırib çtt~ten sonra tatı- ıtirl~iştir. Uçiıklan.nuz Oenovayı ter- ı:BEre, 14 A.A.) - Röyter ajan-

rm birlnci 1Slnr! te$UMçı oldukJa;m:ı, t •!Lklel'd~n daha ne gibi bir yardım liye ctıikll"ı-i Tobı'IJkn d.üş:nan kollan lkodcı\rcn büyük ~!ar görülmüş- sının lhususi rnuhıalbiri bildiriyor: 
vasıl olın'U.$tuT. s:ngw'ye yo.pılan ha- , tür. H~lr uça.ğunı:ı: kaıyıtı değildir, (Devamı 4 üncü sayfada) Afrika re!erini teı-tip ve t.aneiqn pttik- bElkllyor? 

lcrlni, açılan yıw seferle Alımıanların - Şimali Afrika Q,ore'kiıtının R\.lfl'Ya v.;ı akı.n.1an esnıısıncra "ll'lervıkl!n U(aksa- ----------------------------
dıoğu t'CphaslrKJıokii b!l3k:ı.Jarını:n pek r.ı- üa.eı·indeki t.µ;,yiıki hnfiflt,t.mdcte ne de var t<>p}nn iki rngiUz U9'!ğnµ isabet 

ka')'ld...--tmşler Vl' bunl.arıı tnhrib ·etrmş .. 
lcrdir. 

klTJ\da zayl!f\lıryacagına emm bulunô~ı'- rece tesiri olacağını söylemım. enkcn-
~unu söyJeımf'ktOdir. M. Stal!n, Soı\~t dl,ı• . .Maaın:ılih bu tookln ı~ hafif ol· 

İNGİLIZ • AMERİKAN KOLLARI oı:'durunun lbu ıharbte ~ı~i vazifrslni mayacıı~ı Vl' yakında ıneticeleri gö-
BiRLEŞiYOR ' . ,t.aımıarnlle yerine geıtlrdiğin~ drı 1.şard ı-illeccğini zanoodiyonım. Fak.at her 

oylcm~ıtcdir. ~eyden ı•vvcl, m1ihlm oJıın mesele tc- Lc:mdra, 14 (A.A.) - L ibyad.a iler
liyen 5e'k.!2lnci ordu ile ış1ma.li Fr.an:saı 
Mrikasında i!erl!ye,n Amerikan oı'du
suı arasın<Uılci mesıı.f r azalmıştır. 

STAt,irı.iN SUAlJLERE VERDİGJ Şcibbüsü.n müttdıkkrimi~ eline geçme. 
CEVAP si, siyaset ve harp durumumm cf'zrl 

Londra, 14 (A.A) _ Stıılipı, şimali ( Deııamı 4 üncü. sayfada) • 
A.flrika.d<lki ııpiltt('ili.k1c::- ıta.rofmda.n girl
şı1en taarruzun inkişafına dair düsün
cı>J eritıj söyltınuştir. Blı: •rrncrlkan ga
ze!ccisi M. stalın'c şu 6uali soım'l.$hn": 

- S!.ma.11 .Mrikqd:ıki 're.fere dair Sov
Y-Ot Fugyonın fikri necır 

M. S!alin ş'öylr cevap vermiştir: 
- Bu sefere dair oovyet görüşünü 

t'vvdce roy.iem.lştim. Bu ~amız müt
tefik.! erin .aSkeri kudretini ve Alman -

Kahveler •• 
Bir çoklarında 'kahve, çay, ga

Z02' VCS<ı.iT'C lnılumııa~$ ra{f-

men 1ooJıvelıer tıklım 'tıklım ıdo
ıu. ... Ana caddeler üzerinde yeni
leri açılıyor. 

Şu gü.nlerde ~ ihtiyar hcpi
mızin şahsımız ve 1(1.yni manan.da 
yurdumuz için yapacağımız sayı
sız hizmetl.cr var: lstanbu.lun ya
ntb<l§ında, yüzlerce dönum verım 
Lı topraklar: cPahalılığı yok ıcde
cek c kolay ve kestirme ryol beni 
işl mektir!-. der gibi, başancı. bir 
emeğin hasretini çekiyor. Bu, gö
ze görünenlerden yalnız brisi. .. 

Bır iş sejerbcrlıği mcvzııunu.n 

dıkkatle tetkik edıLmcsi Wzu.m:u
na ınanıyoru.z. 

GUADALKANAL. ONLERINDE 
-----------------------------------------------------
Amerikan ve Japon 
filoları çarpışıyor ______________ .. ____________ __ 
Japon tebliği 11 kruvazöl·, 1 torpido muh• 
rıbi batırdıklarını, 2 kruyazör ve 3 muh• 

ribi de hasar~ uğrattıklarını bildiriyor 
Tokyo, 14 (A.A.) - imparator- 1 zırlılı ağıır h_asara uğramıştır. 2 

lırk umumi karaııgahının tebliği: torıpido mu'.lmbi batmış-tır. 10 u-
Guadalkanal açıklarında 12 Son- çak kayıptır. Bu :suret!€ Guadal-

1.eşrinde lbir deniz muharelbesi kaanl önünde ~areketlerde bulu-
b~lamış1ır. Mılharebe hala de- nan düşman filoSWlun yansuıa 
vam ediyoc. Bahriyeye mensup yakın ıbir losmı imha edilm~'iir. 
uçaklar tarafından yeni lbir ~ V~i.ngto.n, < 14 (A.A.) - Salo-
del ktıuıvazör !batırılmıştır. !Birinci mon adalarında bir sıra deniz mu. 
sınıf dört Jmı.vazXU', 3 nakliye ge- harebesi cereyan etmektedir. Her 
ımis: yakılrm§, 90 uçak düşürül- iki tarafın da kayıbı vardır. 
mii§tü:r. Japon harp gemileri ge- Ba!hriyc Nezareti, çarpışmala-
cc hücumlıı.n esnasında yeni mo- rın perşemlbe günü mahalli saatle 
del 3 ikruva2JÖrd n bnşh uç Oiiyllk geç vakrtic ı'başladığını ve el'an 
kruvv.ör ve 'bır torpido .ım.ıhribi devam etmekte oltluğunu lbildir-
ibatınmşlardır. 2 kruV2ör ve 3 mek!tedir. Verilecek olan haberler 
torpid~ mıuhTibi ağır hasara -uğ- düşmana yaTamaz bir hale gelme-
rntılımştır. dikçe, h?Çbir tafsilat verilmiye-

Japon kayıpları şu.nlanlır: Bir cektir. 

==( AMERillADAN dŞABEDELER :::J= 
Bahriye silahendaz/arı 
şerefine verilen ziya/et 

• 
J•pon casusları nasll çahtmışlar? 

Yazan: ABİDİN DAVEB 
Nev~rk, 13 (Telsizle) ·- Bu- i 

gün Nevyorkta şehrin en fbüyük ı 

ve güzel olan Valdorf Astoryaa o
telinde Unitcd States Marine 
Oor.ps denilen Amerikan deniız pi 
yadcsinin eski tG!biri iJ.e bahriye 
siılah enda2'Jlarınm şerefine veri
~n muhteşem bir öğle ziyafetin
de buı1unduk . Otclin lgin beş 

yüz kişi alan içtima ve tiyatro sa
lonundaki localardan birine Türk 
gazetelerme de bir sofra oyrıl
mı:ştı. 

Ziyafetin sonuna doğrtı sahne
ye Arn..erikan fbayrağı ile deniz 
p.iyıaıdcsmin sancağnı taşıyan lbü
~'Ük üniformalı asker ge'!ıdi. Son
ra a!lkışlar arnsındıı deniz piya
'j~adesinc yeru gönüDü yazı1mış o
lan 40 kada:r genıç sahneye çııktı
iıar ve tah'Ef edild!l:er, tah!i.f b:t
tikten sonra operanın en kıymet 
li kadın artiıst!erinden birı Ame -
rikan mınrt renkleı-in sarı5mll' o
larak mi·:.ıi rrnıırşı okudu. Törenin 
bu kısmı şiddetJi alk.ıS:ar arasın 

da 'bitt.i 
Aralarında Adolf Menju ibulu

nan bir 'ÇOk artistler keneli rnari-

ıfet:rıerini gösterdiler. Rıadyoda şar 
kı söynenen rne<Jhur bir kadın 
fovkwde gü.Wl sesiı ile şarkılar 
söyledi. Pek çok alkışland1. Adoat 
Meju Amerikada bi'r turne yapa
rak hanp mas:rıcıfJan için bir m;~ 
yon ıdo1ar tqp'lam~. !Bunu 
nalcletti. Sonra deniz piyade kl
tasının hayatını gö.steren lbir f.i:1:m 
gösterilÇ;. Bu '3Sker1er feVkı.ımde 
itina ile yeti:ştiril:mektedi:rleı-. Her 
sınıfa mahsus taltm ve tezib:yey:i 
gördükieri gilbi bunun sını&rda 

iıhtisas peyda etmiş lbir'lilderi de 
vardır. Şimdiıye kadar J~-ponkira 
karşı en çok harp edenleı- ibun .. 
!.ardır. Fihn bu deniz pıyadEsinin 
nasıll yetiştiğini göstermek için 
yapılmıştır .. 

'Bu askerlerin· Çinde Pearl Har 
ıborda sa!!onun odalarındaki faali
yetini seyr~ett.ik. Pearl Haıbor da 
dahi:l o1mak üzere bütün büyük 
Okyanust:ıki Amerikan ü*rin
de subay ve er gaUnolartnda Bar 
men'terin Japon olduğu ve bunla
rın askeıılerin konuşmalarını din
leyerek casusluk ettik'kri ve an-

(Deva.mı 4 ıilncü sayfa.da.) 
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Nitekııt. 'ıeniız ieşckkUl etmek 
c bulunan cemiy~t mücS>"i~ 

kri df bu '\·asıtn) a mıiracaaıt et.
n slerd:. Saray kadınlarının ta
vıassutu ile, bu yenı tcşel:fuü5i.i, 
Yel n11L ;Re.,,.c;at, Efcnchye dıcyura~ 
b·ln lerdi. 

Mahirane bir plan 

'fesekkül eden cemı.yetlerın çar
ç bu.k nwydan:ı çık.mas? ve h~ir 
ınuv:aif' kiyete nail olamaması. 
Reşat Efendinin sarayında clıem
rn vdlc nazan dikkate alındı. Ve, 
Velia!hd n ca:'h1l ~damlarından u
mulmı) an bir meharetle, bu me
sele iedkik edilınıye lbaşland'ı. 

Bu tecf~~k neticesinde, Velia!hdi 
b r an fvvel klas edebilmek için 
~ı::ka tedbirlere iht"yaç lhisse
cı'ld ı. Bunun için de Paristelk 
(Tttı"hat Vf! Terakkı Cem·~·etı) 
TTı ·rkNin . :;.u mektup gönderildi: 
[Şimd ve kadar sarfedrlen gay

retlerin hiçbir semere vermemes1, 
vanlı lbir yol tak:iıp cdiJmesi.nden 
lcvri gelm~lctedir. Bizim. zannetti
ğun!!'Le göre cemiyetin iz. 'henüz 
esaslı .surette ihedclini ta~n edc
m~miştır. 

[Hürriyetperverler ta a\ı"\'Ur 
t tıkleri kıyam ve ihtilal içhı hal
kıl) zihnini lhazırlamıya çalısırlar
ke:Q yalnız devlet ricalini naızıarı 
dikkate alıyorlar. Onların m"1lete 
ka;-_şı h~ikap ettikleri zulüm ve 
seyyja tı ,şerh ve izah Ptlne!kJf' - 1 
tüa ederek, (zatı şahane, bu 'hal
lere rikn değildir. Eğer vakıf 
olsa, idrletle menetmesi ıt:abii-
.d r) <iiye, Bad~ahı tamamile ma-

um göstermiıye çalışıyr>rlar .. 
[Eğer Osmanlı tarihi tedlktk e

dilocclk olursa, bütün ihrtilalleııin 
a.rvrti .mecrayı takip ettiğı görüllür. 
Hatta bu y.ü!zden de ll>i'rÇ<>k ma
sum vezirler, lhakıs.ız yere k'Url>an 
gitmişlerdir. 

[İ§te, -.:imdi de bu hataya dfur 

1

. 
memelk içiliı, yalnız ıhü!kilınet er
kamnın ısuiid~esinden bahsetmek 
kafi değildir. Asıl mes'uliyet yü- ı 
kü, bizzat Sultan Hamidin omuz
ları üzer.ine ıyü'kletilmeli .. onun r 
idari ıve siyasi hataları, halka bil-
dirilmelidtr. 1 

~EŞAT 

ILA 

$iZ ele takdir edersiniz iki, SW.
tan Hamit gilbi makamıma sımsikı 
mrhlanm~ ve kendisini kol'Uımak 
ıçin her türlü tcdI>rHerı almış 'O

lan U) an:ılk ve ilitıy.aıtlı lbır lhu .. 
kıümdarı o mıhlandığı yero~n sö
küp atmak, \k.ıola.y bir ış değildir. 
Maliımdur k~ (Halife) lerı:n 

(n:ısp ve hal')lerinde, (cumhur) un 
reyi şarilltn'. Cunlhur, ya (millet)
t . Vc.}ıahu:t, milletı teınsfil eden 
b"r bey'e1rt.ir... Halbuki !bizim 
milletim~ her.hangi bir sfjbep'teıı 
dolayı ıhti'kümdarım iskat .edecek 
dereccdı: ruşd mevklınf' gelıne-

tir. M.lleti temsil eden bir 
hey'et - yani, meb'usan medisi -
mi.ı de henüız mevcut değikLr. 
Yakın bir tarıhıe bir.hiriıı.: ta

kip ed~n iki hal' vak'asında, dev
't tin en yüksek erkanı önayak 
olmlliilar .. ve asker kuvvetine da
) anmışlardır. Nitekım, tarih mız
cle 'ullru'bular bütün 'hal' hare
ketleri de, ayni sureUc ıyapıl

m~c:tır. 

Şu lltaldc, Sultan Hamddi Os
manlı tabtından devı:rerek onun 
yerine Vdiahi Reşat Efendiyi çı
kara.l\>Hmek için baslıca iki kufv.ve
te ihtivaç vardır. 

1 - Devlet erlmm. 
2 -Aıs~r. 

Hafüu'k.i sızin bilti.ın şikay.etle

nnizin i:ıcdefi, memleketi ba~an 
bu..şa zulüm ve seyyiat ile .idare 
eden devlet er'kfumbr. Bunlar, 
Sultan Hamide şiddctlı merbut 
oldwklnrı için, ıh Çibir zaman onu 
hal'edecek bir harekete iştirakte 
buhmmııyac.alklardır. 

(Daha var) 

Talebe için 
hususi araba 

Saba hlan muht.elif semtlere 

tramvaylar kaldırılacak 
1stınbul tramvay idaresinde 

dün Nafı komıserın•n reısliğinde 
bir toplantı yapılmşıtır. Toplan
tıda .• hruı'arı taldbe ve öğret-
menlere tahsi.c; c>dilmek üzere bi-(Böyle ~lduğu ta!kx:lirde, şu iki 

menfaat elde edilece'ktıiT. Birinci
si, Sultan Hamit halk nazarındn 
sukut edecektir. tkind~i de, Sul-

tan Hamırt ıresmen lhal' Ye .isk.at 
edildiği zaman, onun yerine ge
çecek olan zaıt tarafından, layık 
olduğu <eezaının verilın€Si:ne im
kan görülecektir. 

• l"('r husu. i sefer ihdas kar.arlaştı
nlmı.ştır. 'Bu unnvaylarından lbır 
Be ~taştan Bebcge, diğer~ de Be 
yaı.ıttan .Emınönüne gidecektir. 
Bu arabJLr saı'b.ah 8,30 da kalka
caklardır 

[Bu ceza, mutlaka lazımdır. Zi
ra, Çırağan Sarayında lbir mahlu 
hükümdar otun.ı;p dururken, ik:in-
cı bir :mahlu hükümdarın da baş

ıı.ta. bir sarayda oturup durmasın
da, çok !büyü!kı mahzurlar var
dır ... Bı.mıa lbinaen Sultan Ha.midi 
yalnız a:tal'etmekle iktifa etmem.eli. 
Onu, biT daıha saltanat ~anımıaı 
çrlram~aoa'k !hale getil"ll"clidir. 

F.kat, lbu ıtş ~l yıapılacaktrr?. 

·= 

Bir vurguncu yakalandı 
Sultanhamamında Saka çeşme 

ı sokagında göm1ekçıl'k yapan 
Ek!ber Karato adında 'bırl dün 
kend' ine mürcaat den İğridir 
tüccarlarından Hüsyin Şen'c 17. 
top ,.-örnleklik ırnması 2186 ilraya 
ve faturas1z s tarken Emnıyet 

1'fadurlülni kaNıkçılık şubesi mc 
mıırları tarafından yakalanmış. 
milli korunma mahkemesi.ne ve· 
rılmi~tir Vurguncu tevkif edil-

m r. 

SEHiR \ 
§ Davalan ı ,_ ...... w 

Lokantalard a . 
t a b ldo t usulü 

ıc BU G Ü_N ____ D_E_ B_U .. J 1 
oda 

Zaman .sana uyma7.sa ı;en za
mana uy ata sözünü kabullen
mis ol cak ki, nihayet, modada 
ıhar.bın bµ luslarma ayak uydur
du. Zu·hlı trcnle:den. tanklardan, 

kamyon'a.l"dıan ve tayyarelerden 
sonr , kadın ~apkalarının lbiçirni 

de Aero dınamik olmaya başla
mış ... Fazla sür'at ve fazla tahrip 
kuvveti ifade eden ibu tip, para
nın da'lıa fazla sür'atle şaJ)kacıla 

ra geçmesi ve erkek keselerinin, 
taın ve kökten tahr:iıbi suretne 
"' y('.;ini bir bakımdan tatbik e-
('.'ı • t 

dccck d<>mr•kt;r, 
ÇUVALDIZ 

Tedbir güz ldir, fakat l ı ADL-İ YE 
n~uha kak (t~k k_ap) ı' - KOR:DO RLARINDA 

_ ___._ ~---

---~ 1 

yımek mecburıyetı de 

k onu ı ma iı d ır ı Papas bulan bol para 
ta~~~:t:~:!ay:!~:d:u~: kazanıyormuş amma! 
ren başlanacaktır. Tesbit edilen 
iratlara göre, üç kap yemek şar- j • b 
tile lüks yerlertl<! 225; b.rinci ~1- Suçlu mahkemede, na rr us:u olduğunu ıs at 1 

nıf yerlerde 150; ikinci sınıf y~ı-- için hap is hanecieki hır sızları şahit gösterdi 
lerde 100 ıkıuruş olacaktır. Bu 
fıatlar, öğle yemeği fıatlarıdır. 
Muz k ve caz · bulunursa akşam 
yemekleri ibu fiatlardan yüzde 
20 _ 30 aııası fazla olacaktır. Be
lediye bunları da tesbit ve ilan 
etmiŞtir. 

Ted!bır mııhaıkıkaık y.crinde ve 
güzeldir. Vak"la bugün de, aşağı 
yukarı ayni iiatlarla tkarm doy,ur-

1 

mak mümfkıün ise de, hem yemek 
çeşitlerınin azaltılması, lhem ~e 

• müşterininı ödeyeceğı prırayı bıl
I rnesi mı.üıakak ki faydalı olacaık-

tır. 

Falkat 'b;zim üzerinde durmak 
stediğimiz asıl mesele, öğle ve 

bazan a'kşam yemeklerini evleri
n n dışında ye.miye mecbur olan 
veya tamamen ibekiır olan az ge
lirli vatandaşlardır. Meseıa, eline 
ayda 80 lira ve bu miktaroan da
ha az para geçen hiçbir va'lan
d&ş, yırkardak~ fialarla yemek yi
yemez. Çünkü en ucuz fialt bir 
liradır. Bir öğün ıbir lira verildı
ğine, bundan da c-kmek parası 
hariç olduğuna göre sa'ba:h kıaıh

valtıları ve a~ yemalderHe 
beraıber eline geçen 80 lirayı ol
duğu gi:bi lokantaya bırakacak 

demektir. Ki, geri 'kalac~ sayı
sız ihtiyaçlar böyle h;r şe.kle asla 
ımkfın ver emez. 

O h alde n-e yapmak lazımdır? 
Bugün 'birçok m<'ml~ ketlerde 

lokantaların pek azı müste;ııa o
larak, hemen hemen hepsınde bir 
(tek kap yemek) mecburiyeti 
vardır. Bilhassa büyük şehirlerde 
bu meobur.fyet, yalnız harp !hali 
için değil, normal zamanlarda da 
mevcuttu. Şimdi belediy.em.iz, 
lokantaları hariç tUıtaraıl: .diğer
lerinıe bu mecb uriyet in .konul
masını es~lı ibir şekilde <terlntiik 
etme!. ve~ ıuıfaktefck güçlüklere 
rağmen bu mecburiyeti koyma
lıdır. Bir misal verelim: Bugün 
doy.ur.acük kadar bol olmak şarti
le etli btr tabak 'kuru fasulye 
pekala 35 - 40 kuruşa verilebilir. 
Ekmekle beraber 45 kUTuşa karın 
do) urmak mümlkün olur. Bu şe
kil, sayısı .herJıalde yi:z elli ku~ 
ruş verecek durumda olanlardan 
chtha çok ~lan vatandaşları tat
min eder ve '.kendilerine crd<ie.n 

r büyük bir kolaylıktır. SEHİRLİ 

fil 

Oavaoı tl>m b:lii{ı.ş!ı saf :rur<'kl~ blr ı mıladlıklaın son ra ilAvt' elıti: 
Anadolu çocugu S ı ·hıya gelince, h;.ı- Evet ~ kadar 30 63.bıkaln 
l<m\Ul a ":\r'du •u s:ıbıka ık?Jyıt.Jama ba- 'ı 'V , falkat art~ bu ıiş!eı'<icn dlmi etc-
kt'ıı ömri.i.niln ~m ı;.uu ftıap:shaıne lkö- glllll ço'!Qtım. Benl başkasına 'benzetı. 
ı l'' nde g~ , yor her tuı,d · ... ŞQ:h tıl'rlm var.> 

ı nn'.bu'. o0.ru<L ~ ıı.y önce ve ilk de- - Neye §3.hadı edecaklcr bunlar? .• 
!n grld g , ımı mn H .nı olduğunu Benm1 namnı:.;luı ~r adam oldu-
oy !>' n <:! \acı o)l'e .anb.tt.: .una ..• 

B ·· k~t~ v ... ct bbıim. u.,.~ların - tf-mlert 
ı dı..., lkıahı\<Cyr g'tmÇ. uzcre yol- - Sôy ~l'Yırn ?'e!s !bey... ManJ.t.acı 

dan ı;eı;eı1kcn. 'Sudu bôzuk yPre çö- Hl an, Pilskülsilz necep, Yandam: Nu .. 
mC'lm , b:ıg ı·ı~ ı-ıdu: c- H~n almaı:.1 ı ve p:mdb'l'.'ncı ~ ... > 
"~san a:lıı· .> or.ı'.Lı binknç lkişı daha ı Ceza hfı.kımi: 
v<ırcı. Acep rn o <ı~ı d~ı nralarına «- Pı'tk nerede bı.r.nlar şimdi? dl.ye 
:kı ı • ,• lnl. Bm görilnıc< lbu siııd 1 bozuk I s ı 'du. Suç}~ lkıayıtstz. omuzlarını sil-
'- Hı m: m ded', kt.doN'l varsa ıxı- 'k ek ır ceva:bı veı'Cli: 
p. ı bulur, paı·afarı alı~ ... > Bt>nden ~eadf'ılet!> 
n ı b r b ·a 1 d vrnnıd . Papaz.ı bu ·ı l\fahJ..-eıne bu müdalaa 63-hitlerinın 
cı. 20 pallknot ıkıazandı. Ondan •onra d nh nm •sine ~üzum l!öıımedi V<? zabıt 
6 • yı hı 'l .}d. }}vvel[ı paJX..ll. bulu,.ı 

1 
v r ,a ı tanzim eden ıpo enn cr!bı 

be o ı kfığıt f, nd ı. U'rn ondan n b;: .;a gün(' bn~~ci 
n a papazı k!oydır:ıs« bu' ... Oyı. n kı-

z.Ş: h pa.pnzı buldum htı bı.dncağı:n 

~ Ot'i:Ji.ınd••k.i 67 b: 'knotu- bu ~iı-
f ı· aptıııciım pa.:ı arı.l'ı is".enm > Okullarda ders 

Ceza hfık~ suçluya döndü: 
1 

• 
- Ka b kalım ayaga, dedi. DuıY- S a a t J tahdidi dlt"l ya ırr.ırlfl'!. enn . Anlat bakalım 

n;ı ıl olciu bu · ? . . . > 
Suçu, bu nbtl UG'lf're kanık$aml§ 

olduğumı ıbelli Edon p~ lbir eda ill': 
c- Yalan, k:>bttl ı tnrem ... gibi mu

iad ve beylik oe.va.pla:rı biııbi.rı pcşinr 

Sahte emniyet 
amiri yakalandı 

i:I kçilere direktif 
verir~ en tutuıdu 
Bı:.yoğ1 unda oturan Ali og1u 

Halı' adında 'b,r; ev:v.elki gece ~ir 
kaç me)~han<t dolaşıp sarhoş ol
duktan onra i t!kl.fıl caddesinde 
ra t.g ldigi polisleı·e kendisini 
cmnı)"CL amiri d;~e ttıa:nı1tmağa 
başamıştır. 

Ha1ııl ıbır ard bir mahalle hek-
.. sinı çev rmi::;, ona bir otelde a
ram:: yapmru>ı h-kkında bir ta
, ım emirler vermeğe yeltenirken 
albıla ımemurları tarafından suç 

t. -lii yakalanmıştır. 
Bu ın r fc.U rdcn başka Yuda 

·sminde b',. Museviden 50 lira pa 
ra do'andnrdığı vapvlan taıhki
kat onunda anlaş>an Hal:il dün 

h< 4 üncü cezaya v<:'rilmiştir. 
Yap la'1 duru~ası sonunda Ha 

hl ik ay hapse matıkı'.'ım !'dilrnis
ı rr. 

------

Maarif Vekaleti 
tetkik yaptırıyor 

Kömür tasarrufu için Maarif 
Vekfüeti okulların ders saatleri 
etrafında incelemeler yıaıptıl'fJllak
tadır. Zannedildiğine göre ilk ve 
orta öğretim müesscseselerinde 
ders saateri geriye alınacak, ted-

• rlsat yalnız saılxııbleyin yapılacak, 
öğleden sonrak4 müzakere saat.. 
ler ka1dınlacaktır. 

Su tetkikler yakında neticcle
ccek ve bu !hususta kait' karar 
verik><:cktir. 

Bugün halk ekmeği 2_7 kuru§a 
satılacak 

Bu szbahtan jtibaren haLk kar
nesi alanlar 300 gramlık ekmeği 
13.5 'kuruş üzerinden a1aacklar
cı.r. 600 gramlık tam ekmek 27 

urmm satılacaktır. Memur , mü
tckoıt, yetim. dul ve 'bu zümrc
YC' g'.rcn ler dC' evvelce oldugu gi
bi 600 gramlık kmegi 17 kuruşa 
. atın atacaklard;r. 

Bel<'diye İkt•sad Müdürl~ii 
memur karnesi alanların kazalara 
göre tasnifin, yapmaktadır. . Ya

, kında memur karnelcrile han.gi 
fırınalrdan ekmek alınacaığı !bil
dir clcektiT. 

"' KDA 
• • ,, ı rt T E F R 1 K A S 1 No. 33 bir k .. daıha güzel hayat yaşama 

lıdu. Gcli:n'z. bir 'kere daha d ns 
edelım 

Memur karneleri 
için vilayetin tebliği 

Tebliğ: 

1 AÇDIL IK~PDM9 A<ÇOIL! 
Yazan: Türkçeye ÇJe'9İren: 

§~A goıtoı MDiB __ .__,....__==.== Muammer ALATUB 

- Ben de kını olduğunu öğ
mep; istiyecegı.nızı düşündüm de. 
ken<lısinı takip ettm. 

Sebastyen hemen yerınden 

kalktı ve hiımetç:sini kolundan 
yakalı:yarak sord:ıu 

- Peki, kimm.s bu delr~anlı? 
- Öğrendiğime göre. ismi <X>f-

ren Latimer. :iji.r sükUt fcısılfı:sı 
oldu. SEfuastiyen · n çehresindeki 
rbütiin kan çekilmiş giıbidi. · j 

- Lntimer mi? Bu isim ! Aca- 1 

bıı ~nim tanıdığım ibir genç lo
zm akrabası filan mı? ... 

- Evet, zaneder im ki Oliv La
t i mcrjn 'kardeşi... 

-11-
S~stfıen dansa gitmeden cv

vel1 Eleni emeğe de davet ~tti. 

Genç Jnz hü.r<>Ya girdiği zaman 
patron dikkatli dikkatli baktı. 

- Bravo! dedi, siz~ görmekle 
insan büyük :bir forahlık duyu
yor. Ge1hıiz. Karrtonun hazırlaı
dığı şu enfes kokteyden tadınız. 

Sf!baıst:.tren ayağa kalktı ve ye 

----===»!V . .av 
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mek odasına geçtiler. Yemeğin 
devamı müddeti.nce. patron dak
tilosunu hoşuna gidecek ne~r 
soylemiyor, ne güz.el fıkralar an 
!atmıyordu k ... 

Saat dokuz buçuğu geçmişti ki 
ayağa kaktı: 

- Şimdi dansa g debilir :rni
y z? Yalnız sizden . hazırlanmak 
;çın bes dakika müsaade isti:vece 
E!im. 

Şimdi Eleru en rahatsız eden 
şey, Lat:merin de Markiz otelıne 
galmcsi ihtimali idi. 

Seıbastiyenl.e heralber, otele .ge
lip s~fonun lbir köşes:ndeki maı
~va otuıdukları zaman, Elen, 
T,atimerin orada bulunduğunu 

hemen gördü. 
T ... atimerin yamda kcndısinden 

11ah ya~1ı ıbirtsi vardı. Her kisı 
rl hararetli hararetli konuşuYQr 
'ardı. 

Latimerin yanında kcndi<rindcn 
c:ıa:na yaşlı bıris ... ~&rd.ı. Her j.kisi 

c.ıc haıraretll h araretli konUŞU')'ôr 
lıaci1. 

Ger.ç kız. delikanlının da ken-
111sıni gördüğünü dcrha' anlamıs 
tı. Fakat Latimer genç kızı tanı
mıyor g bi davranı~ordu. O za
!'112.n Elen aca:ba bu tanmamazlı
~mı sonuna kadar devam eitirc
~eK mı? diye düşünüyordu. Eğer 
Qylc icaksa, ne diye buraya gel 
miştj? . 

Genç kızla patron dansa kalk
hl1o1ir. Se'bastiycn gayet memnun-

· du: 
Elen ıpatronunun bu ilti:fatın

ıdan memnuniyetinden llozardı. 
- Akademinin talelbeler.inc-

1 
ders verirken, onlan dansa a~ş
tı.rmak · çin .ne: zahmetler çektıgı-

• nizi çok iyi anlıyorum. 
- !Bilakis... Dans öğretmketen 

tr-<>k zevk -Ouyuyorduum. Ekmeğ; 

mi de o yüzden kazanmıyor mu 
idim? 

- Ah, ekmek kazanmak n~ 

ne mü~I ımiş! Sizin gibi genç 

Tekrar masalarına döndüle •. 
Genç ·ız Latimenıı gözlt>rının 
kcndısınden hiç ayrı1rnadığını h 's 
ediyordu. Fa!{at Elen de o tarrua 
bakınca dC'li.kanlı hem~n ba!'.ını 

başka tarafa çevjriyordu. 

Bır saat kadar geçti. Lat;mcr 
verindcn kımıldamamıştı. Fakat 
ondan sonra ayağa kalkiı salonu 
J nvaş yavaş geçti ve gelip karşı
larına dikildi. Gülümsiyerek: 

- B'onsuvar Mıs Ştanıhop! de
di. 

Bu !h1taoı ;5Ikmt.ılı blr sükut 
takip <=.:tti. Fakat Latimer pek ke 
yifli görtlnüyordu. 

- Benı tanıştırmak ~.stıenıe7. 
misinlZ? 

Soma Sebc.stiyene dönerek: 

- Ben Mis Ştanhoıp siz.in ak:ı
<icmin'.ııdc dans dersleri ahnış
tmı. Lut.fen lb1zim masamızı şe
reflendirmez rojsj.niz? Dostum ıda 
siz.ı lanıy.or zannederim. Yüı.föaşı 
Prcskot ... 

SSbast.yen mırıldanır ;gibi: 
- :Ben de hatırlıyacağım .ga

liba ... eledi, fakat sızi hiç tanımı:.
mı....tırn. 

..:._ Benım ismım Latimcr! 
(Daha Vll') 

ı _ Ve~!eri b~a mahal Pme 
bulun.ı;p C'm-1 ısta b, ldaı olan a
r '.'l ... lr C'fr.ı.dı.nn İstanbt dan karnı 
,1('r !mi yccr~r. K .. :-n{ll(\l" ollc rcds!cr
n.: 1 bıdu:naukl:urı nuıh:. den tevız.i edı-

<-'Ol" :t't • Bu hükıu n h :o:-ıC'Jlldt: ınura
c.:ıatlJ" yapı~. 

2 Bu tero; ğ yalruz t'o~o~f.ı me-
l ırmı ... ktı:tn' iC' nt at okp ~ C<lilt:n 
okınek ka -Oarı !.le cı lıkoı-:ı y~ur. 

rGONON~ 
1Ansiklope~ 

Fran.sız donanması 

Dünyanın gözu Fransız donan
masının üstündedir. 

!Bu donanma, iı..~ı taraf için de, 
hüyük bir kıymettir. İ:n;giliz kay 
naklıarından son gelen rakamlara 

1 
göre Fransız donanmasının mev
cudu §Udur: 

9 saf:fı hrp gem."'Si.. 7 orta bil
yüklükte kruvazör, 27 muhrip, 
19 denizaltı, 34 io.rpiodbot, 3 ana 
gemisi v 7 - 9arasında talunin 
edilen saı'bih havuz ... 
Fransız donanmasının bir kıs

mı İ~ender ye önlerinde ing·
lizler t3rafmdan enterne edilmiş 
vaZJvette<Lr Bil" kısmı B"zert U
ma nda 'bu1unmakwdır. Fakat 
a_, ' es fi o, Tulıc>ndad.ı:r. 

Daha acele vok .• .. 
A li Kem.nl Sunman 

M u vaifakiyctlerin ~buk 
değil, devarnlı ve emni
yetli olması lazım gele

ceğini öte denberi ileıi sürmüş o-
lan İngiliz ask<·ri mtinekkidlcrinin 
şimdi Şiınaii Afr ika -harekatını: 

nasıl tedkik ederek yazacaklan 
merak edilmiye değer. Şimali Af
r ika harekatı ' le Angio _ Sabon 
tnrabnın varmış olduğu muvnf
fakiyet1cr çabuk elde edilmiş, ya· 
;rını ne olacağı belirsiz kaz~nç· 

lardan olma a gerek. Geçen yaz 
:ıy la rındr. Tobruk'du uğranılan 

mağlfıbiyctin verdiği .derslcııden 

ib ret aln.rak görülmü.._ .hazırlığın 
foydalnrJ ~imdi elde ediliyor de· 
ıncktir. Son~a knradnki kuvvet
lerle Jıava kuvvetleri arusında da 
tam lbir işbirliği tesis edild iği g()

r iilmcktcdir. Kilometrelerce me
safenin ilerlendiği ke) Ciyen de 
.ayrıca Anglo • Sak on tarafı için 
nınvaffakiyet te kil ctınektedir. 
Lak; n daha evv el yine İngiliz as
keri nıimckkidle.rinin mütalea
Jarı:ndan anlaşılıyo.:-d ıt ı.; ıhudut
suz çölde seri vesait!c kUmnet"re· 
Jercc ınesafe~-;i aşmnk kabildir. 
Çiinkü ~öl muharebeleri h~rgün 
türlii h aller göstermiştir. Kah bir 
taraf ilerler . kah öhür taraf. O
nun için bu muharebelere asu 
gibi akıcı• diyorlar. Hem su gibi 
akıcıdır, henı de sel gibi inanıl
maz bir h al al!l«'..der. Onun için 
ha Jnngıçtanberi düşman tara· 
fının kuvvetini :küçük görmem.iş 
oian İııgilizlcrin bu efer de Şi
mali Afrika harekatında Anglo
sakson 1tarafımn muvaffaki~·et
Jeri ne kadar ehemmiyetli olursa 
olsun da.ha 'harekatın bü bütiin 
bitmemiş olduğuna dikkati çeke
.rek neticenin alınmasına vakit 
var olduğunu söyliyecekleri bes
hellidir. Çöl muharebeJ.erinde da
ha MiJn·er j(arafının da oyruya
cağl oyun olabilh ve pek tahmin 
edildiğine göre de Şimali Afrika 
gibi bir sahneden büsbütün ay.r:ıl
madan evvel Mihver tarah ken
dince coğrafi vaziyetinin müsaa
desinden askeri surette istifade 
etmiyc çalışacaktır. Bn takdirde 
hnrekatm daha uzaması lıep ihti• 
mal dahilindedir. Onun için ılıan
g i sahnede olursa olsuv hu har
bin öğe.ttiği diğer ıbir keyfiyet 
vardır ki o da en mil kül sıralar-

da bile gözönünden uzak tutul· 
mazsa yakın veya uzak neticeye 
dair evvelden bir fikir hasrl et
miye Y&r.JY•· ŞöyJe ~: Büyük. 
biiyük kuvvetlerin ~u veya bu 
sahnede çarpıf111aları yalnız fev
blid.eb1c · çin, Jie;9ecen vermek 
üzere göze abnmş macera1ar de
ğildir; hatti h~ Ciyie değildir. 
Çöl muharebelerinde İ!c bunun 
ne doğru olduğu göriilm~dftr. O 
muharebelenle muhariplerbı çöl 
:harit'!inde kalan uzaktakoi dilnya 
ile alakalan sanki 1'tlsbiitiln ke
silmiş giobidh-. BU asırda her tilr
lii ,.e_cıaitiıı kolaylığı olmasına rai'
men sanki ~1deki ınuhcrip ile çö
Jiin ötesi11de lm1unanlann ibir ir-
Hbatı kalmam:şbr. Böylf' bir mu
harebenin nasıl cereyan ettiğini 

de uzakta bulunanlar he.men bv
rıyamazlar. Meseta kilometre.Jette 
mesafenin aşılması gibi Çölde~ 
bu kabildir. Niteldm Mihver tara
fının geçen yaz aylarında böyle 
klomf'trelerce mesafe a~ ol
madı defil. Şimdi jse tiyle mesa
feleri aşan Anglo _ Sak!:on tarafı 
ohı~·or. iBu bahiste söziin bas 
Olmuş veya olacak lıarekirtta ka
ra. deniz ve bava lmvvetler.i ara
~mdaki ir.tm>atın neler temin et
tiğine bakmak gerek. 

Dünkü yangın 

Dün '&:slktac:ta Abbasağada çı 
kan bir vangın sonund iki ev 
\anmıştır. 

Aldığımız malumata göre: yan
pın sabahleyin saat 9.15 de Ab
basa~ada Bostan Ustü mahaUıesin 
de Beşik'tac; gazinosu sokağında 
24 No lu Hnmi adında bir şahsa 
aft 'ki katlı ahş'ip <"vden çıkmış
tır. 

Sür'nt1<' 4bilytlyen ateş, kısa 
bir :zaman zarfında 26 numaralı 
Nurıye ait eve de sirayet etmis 
'bu suretle yangın büvürne iStl
. dadı f!ÖSterrni!rt 1'. Fakat h~dise-
der haberdar edilen Bev:oğlu t
faivc wunu sür'atle yangın veri
ne r,~Jm .;, bu ki ,, k~cm van
d ktıtın. sonra sondurülmüştü.r. 

, 
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=fİİA.BBiN YARATTUİI BAY AT 5= 
Amerikada radyo ile resim alarak 
Harp filmi çevirmeye başladılar .. 

-----------------.. ------------------
Tele vizyon ve Faksemili ile alınan 

. 
resım· 

~ 

. Jerle hazırlanan bu aktöaJite filmle· harp 
gösteriyor rine halk büyük bir alaka 

M merkalılar ha-rbi.n gidişine Vl' 

safhalarına kaı-şı o kadar ibÜIY'Ük 
''e umumi biır alaka göı;ıteımok

tı>di·rle:r ki, bumJaırr öğrenebilımek ~in 
hlçbir ıfedaf<iırJLlqtaı_ı çek'.mııeıınıeactı:d!ı ·

lı r. A.rner!ika film §ink.~1eri, hem aıal
't·n ıneı·aıkınb ta1imJn etm~, .heım de ibu 
yo:llan btiı.vüRc pa·ra !.ar ka.zana.bHnwlk 1 
çın. bir taı•aı1ltan teicvİ2ty10n, diger ta- 1 

ı a-ftnn FaStshn ıı ya11i radyo ile footoğ
-arlaT naıklt-dıen'l<ı bı.:r.ları münasip de. 
kıodarJıı. filme almaıyıı ve b('ıyav. per-
ct~ :le göstcrmoekJlı~dil'ler. 

Fal,.siımLl, ıa&~ blt lkelimed'"ır: As 
ı .ayını-ıı yapmak denwıkıttr. Elr~irik

le ııeş'"c-dilccok n·smi.n iiz11ııindeıkıi siyan 
1 

ve \x.jiaz. nıok.t.alaT, muıhtchi .şı hı·u elek-1 
ıtrik ı·eı·cy.:ınma tahvil edilanc!k;tc- ve 
b r t'tuto/o veııi<:isl vaıntasik rad(yo dia]. 
l'<-ıları ·halindt Jntişar ettlırilmelktcdlr. 
Bun;. : rad-yo alıc.ı.osı \ı,asıın,:ıiJc topla-

• mıl'alk 'teıh---rar.· reıslm: haline çevrilitvor. 

* 
D u işin tekıniğıtıdL"Il kı.sac:ı bai:ıı;e

delım: fü•;:.iın b,r s\irii küçi~.;: 

ııekillcrıi.n b l'leşnıesmder, mcy
ılan~ ge.llr. Omm için .bir tı'ik eleok,trik 
~mı jJa terıısi1l miimlkün olmayan bil' 

o;eydir. Mcscla. 18X24 lü'k bir fesi.mdle 
gözumitı:{m ıyi seçcıbilecrği en ~"i.i.çllk 
u:, 1. .iki ıruli;mctrı · ktıtrunıda l<;e, bu 
l'~'!nı.n ta.mıann:ı. ~..Jn taknibtm 10800 pıı• 
•·a,ıın ayı·ı all'rı ifade r~ünı.esi lfuzıım,.. ı 
uıı· 

;a.kledllecıctk fotogıcıf, bir S'ili.ndk 1 
.: •rirıe ycrleaUrFr. Bu si!lnıdiı• · mlııaıy- il 
"'{ n bir sür'a-t!e ~n1i lkeııdl ı>trafıında 
,..öııc:ıkicn her dönüşte birm da millııveı·f · 
tıor,nmca ilerJ.er. Küçük paırçacııklar, .

1 

lıi Foto - ısel lamıbasıı.11a çarpar-ak bu 
1fı:mıbanm devi!'leımdlı:n bir clekıthrik 
akım mıeydiana gettrir. Bu oelliklirik aki• [ 

nı Sl(Yan beyaz ın•Jk:talardan dıbarrıt olar; 1 
ht 1 ı· b ı· bölımıeniill elc•.ktrik o]anıık. İ.fa- 11 

· d~~iodlr. Foto - Bı•lm dlı>nıen ıhe:r kfü;iik 

•tbşe ı'e dcğişi"f'I elc.<:J{'trjli akını biııkaç ' 

kur11vetl ('nıd · riciden ıgeçtlkjtf:n ~nra rad 

)'O vcriolsi Ue itıad~o dalgal~ı!ll ıbaHnıcıe 
:YalYl1ı.tr. 

Resim alıcı taı•ara gı>le!im: Alıcı 

taı-a.ft.a: aıym hızla işlcy~n bir si 
lln<l·r vardır, Bunun üzerine bir 

:rotcgı af filmi yapı.5tırı1ml.ştır. Ylik.aı
r-ııd.a ışı'.1: vıel'ici iıs"..a:...yon tarafından radL 

yo dalga .. ı halme get:rilrn mevee, tek· 
ra!J." ışıık haline gehr ve film ışığu ta .. 
anaınnll' tevdı ~dild~ktEın ı;onıra de\"c-
1-::pc <Xlıll r ve kurutl~lm·. SOnra bu 
f) md= ls1ertilküği kadar r~~ aropya 
cd5lrr. Yalnııu. alıcı ve vrırid taraflar

d1ul'&;ı ikj .sUinıclir de ayni zarnmıda ve 
ayn. hızla dönln"l'elidir ki rı•siıın bozul
masın.. . Ş mrlt A."l'llC.rı'kada bazı radtvo 
lstasyc>n!-arı gazetı' sı>rws: yapıyorla.r. 
Raıdıyo m~>:inesinıe ıküc,:iilk. bir alt'i ta- 1 
ca:ıyor. Raıd\y<Jnun bel!i lboir yerinı• 21 

~arııtimetrc g!.!~l iginde vt" 9 sanıl»ırıct
rc kadaı uzı.mlukat htrısu:si bir ~ı1 
yıt>ı·J~tidtYoot'9Ull'lUZ, vıyıkı.zya yatı~rro.

nu~. Sabah1t'yin radyonU!ıu açıp ıkfığı
cta baıkıyo.rsunwı. üzcrlıllıe 1·esım basıl

mlS- .. Bı.ıo !;; aleti ş:ıattı: oluy;or. Fak

.simili i1 renk11' ~im d~ n~kled~lmc

yc başlanmı:;;lıı.r. H!lt'P re.s•mıl<·r.ini sü ı·
aı!e dcvelopc cdiı.ıJ !karargaha yt•tiştir
nH'k için dı• bu ltsulrlen çdk isi.ifade 

c<lilit'J"Ol",'I> * 1 

R ~im ('r <· ide edildikten Eonrn onu 1 
bir film mC\"Zi:.IU ile tamaırnilay-.l- ı 
,rak bl'yaız pPr<leye ıinti!<:al ettiı•-

mdk işden bile degi!dir ... höyk, günü ı 
günµn.. alınan 100 - 120 resim, kx:ı
cam:ın b"!' fifonm ıne\"Ztıudm· De-kor
hıı· hazw olduğıır.daoıı de1·ha·l · raali(}-P:t.ıı; 
gı:çiliyor "~ 11ihayı:t 'bır lhaııtad~a, ;çin- 1 

de harbın ~n ymL <likt:vlitel.erl olan bır 1 
film ha!lkın lll"'.ıeralkımn ön:'..inc konu- 1 
luyor. 

Altın fiyatları J 

Altın fiyatları sür'atle düşmek- 1 

te devam etmektedir. Geçen tıaf 

tanın sonunda 38.90 liraya k1adar , 

yükselen bir Re-t"adiye altınının 

fiyatı ·bu haftar.m sonunda yani 
dün 34,5 liraya düşmüştür. 

1 KDAM SAYFA- J 
---------------- ------ -----·------- ----~-

Memlekette "-!PO·~·• 
ITKD~Ml~I\ BUıGONKO LIK_ MAÇLARIN DA 
Sıvas çıınento En mühim karşllaşmayı G. 5araz • 
fabrik ası Vefa takımları ya pacaklar 

Y a k ı n d a i ş 1 eti I· 
mesi için çahşıhyer 

Sivas, (İkdam) - Üç seneden
beri inşa ed~lm~ktc olan Siıvas 
çımentıo faıbrilkasının fabrika bi
nalarile memur evleri ve şaınti
yesi ta.ma.men b~tmiıtir. Makine
lerden 'bir 1kısmı evvelce Alman
yadan gelmişti. Haber verildiği
ne göre geri kalan kısıı:r. ğd ya
kında gelecektir. 

Fabrika çalışmıya başladığı za

man Portlant çimentosu ayarın

da ve ıbüıtün memleketin Hıtiya

cını karşılıyaıcak miktarda çimen

to istihsal edecektir. Sümerlbanık

tan gelen ikt mühendis fabrilka
da ted.kiıkler yapmışlar ve A.nlka-

raya dönmüşlerdir. Fabrika ile 
şehir ararsınd.aıki 5 kilometrelik 
yolun lkışm kardan kapanmaması 
için tedbirler alınmıştır. 

Uiudağda hazırlık ar 
Bursa, (İkdam) - Bu sene kı

şın eııken gelmesi ihtimali kaırşı
sında Dağcılık klübü Uludağda 
kış sporlar.ı için şimdiden lhaz:ır

Iık yapmııya ıbaşlamıştır. Bu sene, 
:b1hassa birçıok Halkevleri spor 
kafiJelerinin Bursaya kış sporları 

yapmak üzere gelece'klE:ri anla
şılmaiktadır. Birçcılk mad:delerin 
fiatlarını mıüıhim mikta!'da yük
seltmiş olmalarına'rağmenı, dağ 
otellerinin ;fia:tlarını aynen mu~ 
thafaza etmelerine k<!rar verilmiş
tir. Beden Teııbiyes Genel Di
rektörlüığiinıün il>u sporları tan
:dm etmek ve yeni tesis1er yap
mak üzere İsveçten bir müttehas
sıs getirmek kararmda olduğu ha
iber verilmakıtecliır. 

İstanbul lig maçlarna 'bugün 
Şeref, Fcne~bahçc ve Fatih stad
larnda devam editecekt:r. Bu se
nek: lig m<çlarının bidayet'nden 
ıberi çok sönük \·e heyecansız ge
çen haffalarına lbir yenisi de bu
gün katılrru~ olacaktır. Hele ha
vanın kış soğuğu yapması sa~
:ara bermutad gayet az :b~r seyir 
c·n:n topfanmasna yardım edecek 
t:r. Bugünkü ım ... çlar hakkındaki 
<lü,,~ncelerimizi kısaca k~ydedi
.) Oruz. 

GALATASARAY - VEFA 
Feneı'ba:hçe stadında haftanın 

en mühim ve en çetın maçını Ga
latasarayın lik maçlarında bazı ... 
!arına girmeyjşinden sonra her 1 

ha!de idmanda gösterdikleri ih- j 
malden iyi bir durumda olmadık-

1 
l~rı bundan evelk; maçlardan an- ı 
laşılm~-tır. Vakı a Sarı - Kırmızı
lılar her müsabakayı galibiyetle 1 
bitirmişlerse de oyun tarz ve 
kudretleri itfüari':e hemen hiç bir 
tar.:lfını tatmin edememiş1erdir. 
Bu vaziyette bulunan Galatasa
raylılar karşısmda bu sene çift ıbir ı· 
\'arlık göstermekte devam eden 
Vefalılar ddden çetin bir rakip 1 

olmakta devam etmektedirler. 
Bu yüzden bugünkü Galatasaray 
Vefa karşıl.aşmasımn fevkalade 
çetin ve o nisbette de mücadele-
li olacagı muhakkaktır. Yalnız 
bu çetin miicadeleden hangisinin 
muzaffer çıkacağını kestireme- 1 

mekle beraber bir b€raber1ik ih- . •ı 
tima.i kuvvetlidir. 
FFJNERBAHÇE - DA VUTPAŞA · 

Y:nc Fener stadında y~ pılacak 
maçlardan ik"nc.isi de Fener.bah
çe Davutpa~a karşılaşması teş
kil, €dect;ktir. Lige bu sene girmiş 
'bulunan genç Davutpaş~lılar bi
dayette iyi /bir varlık göstermiş 
olmalarına rağmen yavaş yavaş 

Bu hafta S Ü M E R si emasında 

Yazan: ADNAN AKIN 
lbu kudretlerini .ge~etmektedlr
kr. Bugün de kuv:vetli Fenerıbah 
ce önünde yeni bir mücadeleye 
atılacak olan Davutpaşalıılar bu 
seferk! tecrübeli ağalbeyileri ö
nünde yenilmeden sahadoan ayrı

lanu\·acaklardır. 

ttSTANBULSPOR - TAK.SİM 
Şeref stadında ilk ma-çı İstan

ıbup1spor 'f\aksim takımları yapa
caklardır. İstabulsportular geçen 
sene kuvv-etli bir halde iken !bu 
sene birdenbire zayıf bir manza -
ra arzetmişlerdir. Maama.fiıh bu
günkü rakip?eri kendilerinden çok 
zayıf bulunduğundan maçtan ga
lip aynlaıbileceklerdir. 
BEŞİKTAŞ - SÜLEYMANİYE 

Şeref stıadının ikinci karşıJ.aş

masını vapacak olan Beşiktaş -
önünde mücadele €tmeğe uğra
şacaklardır. Fakat :maçın normal 
'bitmesinin Beşiktaş lehine niha
yetlenmesi taıbiidr . 

BEYKOZ - KASIMPAŞA 

Şeref stadındaki en sem karşı

laşmayı Beykoz - Kasımpaşa ta
kmları yapacaklardır. Bu maç ta 
oldukça müc::ı.deleli ve heyecanlıı 
geçecekt:r. Zira iki takım da ay
ni kuvvette gözükmektedir. Kuv
vetler müvazenesinden 'başka bu 
iki takımın ligdeki vaziıyetlerine 

nazaran küme sonuncusu ıolarak 
birinci devreyi bitirmeleri ihti
mali de uzak değldir. Vakıa ken
diler:ndcn da:ha kuvvetsiz bir 
manııara arzetmekte bulunan ta 
kımlıar da mevcudsa de lbu maç 
iki takımın birinci devredeki du
rumunu tarsin edecek mahiyet
ted'r. Normal olarak müasvi kuv 
vet ·arzeden bu maçın ber8!berlik-

. le yenilmesi ihtimal dahilinde <>l 
makla !beraber fırsattan istifade 
etmesini bilenin sahadan galip 
•;; yrı1ması da taıbiidir. 

p··~;'~ 
~~ 
ihtiyari duraklar 

kalkarken 
İlhtiyari duraklann kaldırılma

si':e şehrin tramvay işi, epeyce yo 
luna girmiş olacaktır. Artık Fa
tiihten ıbinip Veznecileroe, Beya-
2ıttan binip v,alide camiinde, Ga 
1atasaraydan bin~p Taksimde ye
re ati.ayarak gönül eğlendirenle
re tramvaylarda yer yok demektir. 

Bu mesele için Valinin beya
natında en çok göze çarpan, da
ha dıoğrusu gözlere batan cihıct 

.şu oJ:du: 
İşi, gücü. vaziıfesi ohnayanla

nn tramvaylarla filzuH gidiş ve 
ge1işlıeri.. 

Ben, bundan lbir ay kadar ön
ceki !bir yazımda 'bütün 'bunlar
dan bahsetmiş ve üstelik öğleden 
sonraki saatlerle a~am saatle
rinde iş. ıgüç sahiplerinden ziya
de sinema meraklıları tarafından 
tramvay.lara hücum edildiğini söy 
Jcmiştim. Ben s;nemaya gidilme
sin demiyorum. Fakat önce iş güç 
\SOnra sinema geldiği iıçin ıbu ciheti 
göz önünde buLundurarak, sine
ma meraklılarının bir müddet 
kıendi semt1edn<le1d s'nemalar1a 
\'akit .geçirme!l, tramvayLarı ha
ıkiki iş, güç sahip1erine !bırakma
lı di)•orum. Amma ge1in de siz, 
h\.fnu dost, ahbap ziyareti lüks eş 
ya alış verişi ve sinema merakı 
için tramvayları füzuli olarak dol 

1 
duraınlara anlatın!. 

Tramvaylarbn !bugünkü daya-
1 mlmaz yükünü biraz daha hafif
i letmek için şu da ayrı lbir çare-

1 

dır: Eminönünden binpi Sultan
a'hmede yaıhut da Suitanaihmet
den ıblnip Beyıaz.ıda, Fati -

1 

he inecekler. eğer Topkap1, Edir
nekapı. gibi uzak mesafe yolcula 
rının bindikleri a.ra'balıara binme-

1 yip Eminönünde, Sult-anahmetde 
1 'hayli tenhalaşm'!§ olan Haı'biye -

1 Fatih. Maçka - ~eyazıt .. Tıaıksim-
Aksarav arabasına 'binmeilidi~ 

i ler. Böylelikle 'hem ,yol~u1ar,ı.n 
kendileri, hem de uzak mesafe 

1 
yıolcuları lbiraz ralh.at e<lebilir. 

Oıman Cemal Kaygılı 

st. Levazım Amirliğinden verilen 
askarf kıtaat ııanıarı I Biui ve müessir bir mevz uda olaıı kuvvetli ve hareketli 

Bırakın Yaşayalım! •• 
Teşviki yede satılık arsalar 
Teşvikiyede emlak caddesi üze
rinde her türlü bina yapmağa 
müsait iki arsa satılıyor 
EmUik ve Eytam Bankasından : 

890 ton odoo kapalı zanla t>!kı,iltmi!~·t1 konmu:71ur. İhales. 20/11/942 curnii 
~ ıu saat 15 de Gümüşhane ~iiı•ri satrııalnıa ko.ı;.Jc;:yon!lııd~ yapılacal-dır. 
l'<lhnııin !bedel~ SJ,400 ;ira itle t!>mina.tı :J920 ]ir,ıdır. 'Taliplerin kanuni vesik.a
lurij(' ·tek.l.if ~tuıplaınını!J lihalic ~aiıindr.n bi r s;.ıat lt!Vvel ıkıoın~ua 11ı·e!'mıelcri. 

(1614 - 1157) 

* Mala1~adı;ı 52,047 lira 62 lk:u~ ~i! bedıelJl ınşaat iııi 1<ıarpıa.lı z:ıl"fla lt:"k-
~ ltnı•t.Yc k.onmıı.u;;tuır. İluı1esi 30(11/942 gliııü saa.t 14,30 da Malatıyada iHaıvo. 
rrımtruıra Md. dA:! yapl!la.c.aktır. llk tem>sıutı 3900 !tra 58 kur.uşıt.u ı·. Taliplerin 
'-. 11uni V'CSikalaı ı!•• telkllf m~tupla1'mı ilmlE' saati.nden bir flaat evvı'I tk<>mJISyO-
rı.ı veımclni. (1643 - 1256) 

* lfi.000 kilo süt kapal zarfla ıek5iltmeyc ktırunuştur. İhalesi 19/11 / 
94,2 .perşembe günü saat 15 de Es,kişehdr haı'\'a sa.tınalma komisyıo
ııunda yapılacaktır. İlk teminatı 5 06 lıira 25 kuruştur. Taliplerin ka
nuıni vesikalarile teklif mektuplarını ihale saatinden bir saaıt evıvvel 
komisyona vermeleri. (1645 - 1258) 

Jf. 
:lOO ton patates kapalı zarfla e ksiltmeyc konmuştur. İhalesi 23; 

11/942 günü saat 15 de Ankarada M. M. V. 1Bir No. hı satın alıma ko
tnlsyonunda yapılacaktır. Tahmin b<•deli 105,000 lira ilk teminatı 
6:'i(l(I liradır. Taliplerin kanuni ve:>i kalarilc teklif ınekfuplannı ihale 
saatinden bir saat evvel komisy.on a \'ermeleri. (1604 _ 1077) 

• 27/HJ/942. tariıhinde pazarlıkla lhales: ilan olunan müteaıhıhit naım 
ve h<::sa'bına SO ton pirine saıbunu na taliıp çıkmadığından fiyatı yükr
.~elıtilmek suretile tekrar pazıarhkla münakasaya konmuştur. Evsaf ve 
hususi şartlan komisyonda görüleıbii'r. İhalesi 30/J 1 /942 pzaarlesi 
günü saat 10 da yapılacağından isteklilerin kat'i teminatlarile Harıbi
:vede Yedek s~bay . okulundaki sa tm alma kcmİSV'Onuna mürasaat-
b:rı (1640 - 1253) 

. 40.000 kilo koyun ve sığır eti k apah azrfla Pksiltme:vC' konmuştur. 
l!ha~ı 28/11/942 cumartesi günü saat 10,30 daKütahya askeri saıtm 
c:ıına komis.yonunda yaıplıclctır. S~ğır etinin tahmin bedeli 32.000 lira 
ilk teminatı 2400 liradır. Koyun et;nin tahmin !bedeli 44.000 lira ilk 
teminatı 3300 liradır. TaHplerin kanuni vesikalaril.e teklif metkup1'a
rını ihale saatind€n bir saa't evvel komisyona vermeleri. 

-
(1657 - 1270) 

. 1000 ton buğday kırdınılması. lk Oıpalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
lihates~ 24/11/942 salı günü saat 16 da Balııkesir askeri saıtıın alma ko
lll.isyonunda yapı}a<:'Clktır. Beher ki rosunun taibımin bedeli 2 kuruş 20 
santim ilk teminatı 1650 liradır. T al'p~rin kanuni vesikalarilc teklif 
l1l~ktruıplarmı iha1c saat.inden bir saat evvel, komsiyona vermeleri 

(16()2 - 1075) 

• Muhtelif nakliyat yaıptırılacakt ır. Kapalı zarfla eksiltmesi 32/11/ 
942 pazartesi günü saat 15 de Erzurum askeri satın alma komisyonun 
da yaıpıfacaktır. Taihmin Q>eıdeli 77 .700 lira ılk teminatı 5135 liradır. 
l'Jı;plerin kanuni v.esika11rile teklitf mektuplarını iıbale saatinde bir 
saat evıvel komisyona vermeleri.. (1603 - 1076) 

filmi ıtalkdir naz:arlariyle seyredilmekte 'Ve alkışlanmaktadır. 

Baş Rollerde: 
HENRY FONDA - M AUREEN O'SULLİV AN 

ve RALPH BE LLAMY vardır. 
Adli ibir hataya kurban bir ada mı kurtarmak için adalete karşı 
aşkın müeadeles,ini tasvir eden çok güzel bir filınilir. M11tlaika 

görünüz. 

fier zayi olan damla israftır. Fena kullanılan bir zer•e 
elektrık cereyanı dahi israftır. Bunun için fena bır 

~iye verdikten maada cere~anı yutan esk i lambaları 
!ludlanmamalıdrr. 

lU N G S RAM K R İ P'f ON ampullan gözleri kadar 
c1Jzdanı da korur. 

TVN6SRAM ~~örPl?®~ 
{) 

Esas No. 

399 

401 

Yer\ Kıymet Mesalıası Teminatı 

Teşvikiye Harbiye 21.325 tin ~.80 M2 2133 lira. 
Valıi konağı mahallesi 
Bostan ve Eni!lü cad· -
del-er.i eski 8/4, yeni 
23 numaralı arsa. 
Teşvikiye - Hamiye 30.130 Ura 
vali konat mahallesi.· 
Bo.stan ve Emlak cad-
27 numara.h aYSa. 

JI 

507 M% 3fil3 • 

İzahatı yukarda yazılı gay rinıenlrnller peşin para ile ve aça 
arttırma usutiJe satılacaktır. 

Müzayede 30. 11. 942 pazartesi günü s8tt H de 'banbmD &.. · 
tanbul şubesi satış komisyonu huzurunda yapılacak ve • Yük
sek bedel merkeze bildirilecek haddi layık görüldüğü takdfrfi 
Maliye Vekaletinden istiıııan edilerek muvafakat cevab! Mım~ 

tan sonra kat'i ihalesi yapıla cakbr. 

Sabş esnasında verilen 'be del mukadder kıymeti pçtiji takr 

dirde teminat akçesi derhaıl art nnlmıyaırak ihale :Dmin 11.la4lnine 

icra edilirse aradaki fark ondan tahsil edileeelııdr. 
Müzayedeye iştirak edeceklerin mubtlder by:meJıİ1J ~e 

onu nisbetıind.e teminat yatımıa lan Jazımdtr. lstelı:lfle.rin temhı• 
akçesi, nüfus tezkeresi ve tiç bt'a fotoerafta lti.rlikte biJıılirilmı 
gill1 ve saate kadar şubemiz em lak servistae möncaıwt etmeleri 

mercudur. 1399 

ZARAH LEANDER 

~---- YEBLi VE ECNEBİ EN TEMbrATLI 

MAKİNE KAYIŞLARI 
Galata eski Gümrük sokak No. 3.4 

S A Ç L A R 1 N 1~1 Z 1 KURTARI NIZ 
Jluan ~ ~isle NÇ]anm ı.ı ylluty.uuz. Baısaııı Odıekiniu ile sa çlarmw tarayllJIZ. Kepekten ve dö külnıekten kıurtulan ~çlaTllllZ uza r \'C saç hastalıklarından \'e mik roplaıian &zade ka411S1n1z. 
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·-.. SON···.-~•.· -
Fiat yOks'eltmeğe' 

Müttefikler Eçin 
birinci, ikinci, 

üçüncü safhalar 
' 1' .... 

matuf hareketler Milli Şef (Baş tarafı 1 inci sahifede) 

ze indirilmek üzere seri halinde 

inşa edilmekte bulunduğu ha~r 
verilmişti. Buna ilaveten her yir

mi dört saatte 2 geminin de deni
ze indirildiği kayded:liyordu. İn

giliz tezgahlarlDllll da durmak

srzın çalıştıkları bir hakikattir. 

Bu böyle olduğu kadar gerek A

merikanın, gerek fngilterenin her 

türlü harp vasıta ve malzeme

sini de Almanya ve bütün Mih
vere üstün bir sayıda hazırla

makta olduğu muhakkakıtır. An

cak, Amerikan kaynaklarına gö
re 1943 sonunda Amerlkanın 

7,500,000 kişı1ik bir ordusu ola

caktır. İngilizler ve Amerikalı
lar bütün bu hazırlıkların bit. 
mes'.ni beklemiyerek mi Avrupa· 

--------- --- Cidde Elçimizi 
yemeğel 

aiıkoydular 

Adiiye Vekaleti, Milli Korunma K~nununun 
32 inci rr. adde.si şümulüne gireceği . .i tam~n1 etti 

Aıik.ara, 14 (tkdam Muhabirin
den) - Adliye Ve.kt°t!ı:!ti Cunıhıu
riyet müddeiumuınlliklerine mü
hiın bir tamim göndermiştir. 

Bu tamimde ezcümle şöyle de
nilek.tediir: cMilli Korunma Ka
nımun aı inci maddesinde lhükCı.
metçe veya sair kanunlar !hüküm
lerince mercilerince teSbit olu
nan fiatlar fevkinde bir malın 
satlması veya satışa arzı mene
dilmiştir. Bu hareketlPr 59 uncu 
maddeye göre cezalandırılmıştır. 
Bu suçun telkevvünü için o mad
denin ıhü1ccımetçe veya salahiyetli 
mercice satış fiatının tesbiti la
zımdır. Bir malın yalnıız muhik 
sebep olmaksızın yükt;ek fiatlP. 
satılması veya satış?- arzına inhi
sar etmiyerek satışa arzeclilmeme· 
si, satıştan imtina, saklanması, 

muvazaa yolHe elden çıkarılması, 
mahdut ellerde toplanması vel
hasıl hal!km gayrimeşru surette 
istismarına veya fiatlarm yüksel
tilmesine matuf bütün hareketler 
Milli Korunma Kanununun 32 nci 
.maddesi .şümulü içine alı.runıştır. 
Binaenaleyıh !buna göre muamele 
yap.lması Uı.zımdır. Bu meyanda 
eşyanın muhtekirler el:nde teda
vülü neticesinde husule gelen 
iSun'i fiatların <!arl fiatları !birkaç 
ımisPne çıkardığı nazara alınarak 
futlkarın lbir mekanizmasını teş
kil eden bu hareketler de ona gö
re cezalandırılmalıdır.> 

Tamimde ayrıca hubwbata el 
konmasından mütevell t suçların 
takip şekli izah edilmekte ve ge
cikmelere :meydan verilmemesi 
bildirilmektedir. 

Ankara, 14 (AA.) - Cum
hurreisi İnönü Cidde Elçimiz 
Nizametıtin Ayaşlıyı kabul bu
yurmuşlar ve bir iltifat eseri 
olarak kendisini yemeğe alıkoy. 
muşlardır • 

Bayan İnönü'nün de haZ'IJ' 

bulunduğu bu ziyafette BayaJ 
Ayaşlı da hazır bulunmuştur. 

~ıu.-------
BAŞ VEKİL 

Memleket Gazeteci· 
lerile Eamirr.i hasbi· 
halde bulundular 

da taarruza geçecekler, yoksa 

· mevcut hanrl·ğı kafi addederek 
1943 illdbahannda mı harekete 
geçecekler?. 

~----~-.. ---------~ Ankara, 14 (İkdam Mu'haıbirin
den) - Başvekil Şükrü Saracoğlu 
bugün (dün) saat 15 de Ankara 
Halkevinde memleket gazeteci

İşte tereddüt noktası budur. 

Üçüncü safhaya gelince, bu hiç 
şüphe yoktur ki nihai safhadır. Stann vaziyetten 

memnun 
(Baş tarafı 1 inci sahiıfede) 

blır şıckilde mil.ttl'fiklcr lehine değiş

miş olmasıdır. 

Muhabir, son a.ıal olarak müıttefikılcr 
tar:ı.flnd.an ,gar:pte yapılacak bir taarru. 
ı.a Rusya.nm ne de:e~ iştira.k edeceği
ni sormuşt!.ur: 

Bu suale sıtallnı şöyle cev~ venniş. 
iir: 
~SovyM oı'CiUStrnun vazifesini ~rcfle 

yap:ıcagına şü.ptıe yokıtuır. 

ALMANYA, EFKARI HAZIRLIYOR. 
Lorul~-a, 14 (A.A.) - Vaşingtondakı 

kaınaate göre miltte!iklrr Tunusa bir 
kaç gün zar!ındn tıMôm olacaklardJ.r. 
Stalin'in A'kdenizde::d hfııci e]erln şark 
ct.'lptıa;; ıüıx:rindc yakında tesi!'lerl gö
ıril:h.•ceğl tıaıkkında..ltı beyanatından son
ra Alman rad:.Y06W tınlfln !enn haber
lere m'Ukavemete alışt.ınmak makıs:ı

d1lc mulıtefilclerln fkıinci biT cephe teş
kili içm hazırlJlclan:nı lbitindlklertni 
y:ı.ymaklad!ırlar. Stalin, bundan baŞk:a 
mücıtefi1cl ır1n i:ta.b'ayı harp barlo ede.' 
rl'tt Almanyayı tecrid etmek ıçin şim
di anva:Un müsaid bulunduğıam 541-
lem.iştiT. 

Elim Bir Ziya 

Zıraat Enstitüsünde 
& n d i ç m e t ö r e n i !erini kalbul etmis ve kend:lerile 

Ankara, 14 (İkdam Mu!habirin- bir buçuk saat sÜren samimi bir 
den) _ Bugün Yüksek z:raat Ens- hasbihalde ıbulunmuştur. 
titüsündc ıyeni alınan 172 talebe- ! .. 
mi.z kabuil v_~ and ıçm~ töreni Y~~ Uzümden g!ikoz ist:h-
pılmrştır. Torende Zıraat Vekıh : ,. t tk"k d·r 
Ddkıtor Şevket Raşit Hatipoğlu, ı sa l e l e l ıyor 
Vekalet erk.anı, Milli Müdafaa 

1 Ankar~, 14 (İkdam MUhabirin

Vekaleti Veteriner Dairesi Reisi ı den) ~ Öğrendiğime göre hüku
ve Fakültelere mensup bütün pr'O- met, şeker mevcudunun lhtyacı 
f ··r:ıer ve talebe hazır bulunı- kaıpıl:ayacak mktard.a lbununma-
eso tur J ıdığmı göz önünde tutarzk k1Jru. 
muş • üzün:de.n glikoz isthsali üzerinde - l tetkik~ 're başlamıştır. 
ZAYİ - Y~ T'caııct rnddtc • 

b=r.dcn nlm:ış olduğum Hüvlyl'tt va- 1 ~ııhıui. t:. l Z Z J:; 1' !'üş:-ıyaı 
raikı3ı?r.1 za.yt. 'Clfıtim. Ylcnıs n1 akıca- i 
ğıımd:ını esGır.sWn hüllmnü yoktur. u:ı ek tortl: t' c \ d<t t{:n il hı 1 ;ın. 

688 No. lu j~ Baıiri Dasıldtğı yer: Mallifet :Maıtbaası 

Yani Avrupa karası üzerinde ya 
gal'b:yet veya mağlubiyet saf. 
hasıd;r, 

Nihai '.Ul.feri hangi taraf kaza

nacak?. İkinci safha tahakkuk et

meden bunun hakkında şimdiden 

her~agi b·r hüküm vermenin im

kanı yoktur. Bugün sadece tek 

hakikat ortadadır: O da, Alman
ların Avrupa karasına müttefik
leri ayak bastırmamak için her 

türlü tedbir içinde bulundukları; 
müttefiklerin de Avrupaya çıkıp 
har~~ıı1ek üzere Afı!ksda ve 
Britanya adalarmda ha7ırlandı.k
larıdır. 

SVKRU AHMED 

lstanbul Levazım A ın irliğinden verilen Askeri Kıtaat ilanları 
" 

Aşağıda yazıl mevadın pazarl.ıkLa ı mıltımcler hkl.a,arında ~azıb g:ün, saat, ve m.ahal.!erddk n..<4kcrl satın aLmıa ko
m syonılarr.ıda yapılcıcıı!<tu. Talı;pl;erin bı 11! vak tlerdıe a:.t olduğu dooıın.isyon]arda bu ıınmaa11. 

Mıktan Tutan Terruinatı 

MaUıre Veımleti hu'laUk: rm.iş:ıviT\ Bal)' _Ci:nsi:::::.::::· ______________ K=il~o- Lira Lra __ İ!)ale gün, saat vl' nıahaJıı. 
Süleyıman Faik Özknn'm heanşireza- Sığır eti 40,000 1890 23/11/942 15 .Allka.ra Sarı lk·-ış-la __ _ 
de$!, .Ba\7V~ lkararlar da"rc'Si m(l- Ko.1t köxmL"'iı 800,000 1200 20/11/942 15 Çoırlu 
düru Ba.y Enver Ora.l'ın !tayın va'!dl"- Kı 00 uıru 25-0,000 100,000 12,500 20/11/942 15 Balıkesir 
ı&i, Den:lz.li Cerratıı Hastııı.hanest ~eşe o~~ ~ sao,ooo 30,800 462'0 E3/l l/942 ıs BaJ.ınwslı· 
suıbayı Muhit1ıln, FaıUh sulh htıldma Ce- s ~ eti 100,000 108,000 6650 27/11/942 10 Traboon 
vat ve M~t ~um müdür mua'Y'L. 1 S2ımıgtr 

an i50.000 45,000 6700 20/11/942 15 Çanaökk ... Je. 
m İz:ıeıt:t.in Tutrul Nidt>aY'm hemşire- , " 
Jeııi ~ Memduha. Nişbayın ıtedavi 1 - -------------

(1430) 

edJlmeldtc olduğu Ha&'darpaşa Haısta.- • ..., l b. 
hanesinde cuma geceıi ıvefat ettiği Zeytınyag . a?"ln l"' Müteahhid nam ve hesa!bına 10 ton sı:ğır eti pazarlıkla satın alı

: nacaktır. Tahmin ibedeli 9000 l;ra ka t'i teminatı 1350 liradır. İhalesi 
~ 16/11/942 pazartesi g.ünü saat 16 da Gel.iıbolu •askeri satın alma ko

misyonunda yıa.pı1acaktıır. Taliplerin belli vakitte komisyona gelme-

teeS9ilrle haber alınmıştır l k d 
cenaze namazı dün Kad~öıyünde ~ısmına C.ı .. Oi:l u 

Omnanağa. camiinde kılınd:lkıtan scma'a 
Üdrudar şeMWğinclekt med!enine tcv
dı eda.len meıiı.uımeyı' CN1.a.bJıhaktan 
mntr'...rot diler, kederli ailesine tnzJ
:re1Jel'imlzl bildiridz.. 

r-Doktor , 
'- Diyor ki -1 

Boğaz ağrı{arı 111 -2 • Müzmin Anjin 
Geçen yazı!anmu..da boğazdaki ağ. 

nlann ehemmiy.etini belirtır.1§, Anjln
d<:n kısaca b~. Şunu da işa
ttt, ilAvc ~delim. Anjin bir çok ıbas

talıklaroa olduğu gibi far.kı h-assasl
yete bağlıdır. A:rai soğuk havada çdk 
lc.iı'melerc bir şeyoikler olmadıiı hatdc 
dıcrhal hastalanıverenler vardır, Bu gi
tbllcr homcn hemen d:ter hastal.ıklara 
tka~ da ha~riar. Hırtt.A dahası var, 
böyle farlı h.8.§aslar yazın ortacsında 
nıtube'ttıen nııxn kaparcasına. gene hıw
talanabilir lcr. 

1 

(Baş tarafı 1 inci sahilede) 

retile lhildıreceklerdir. 
Kararnamede nebati yağ istih

sal eden müesseseler sahiıplerinin 
beyannamelerı.nde yc.zacaıklarr 

hU1Susat tasri!h edilmektedir. Bu 
kararname hükıümlerine göre, 
istihsal edilen yağların yüzde on 
beşi miktarına aşağıdaki !bedel
lerle satın alınmak üzere !hüku
metçe elkonulmu.şt.ur. Alınacak 
yağları ihtiyaca göre memleke
tin her tarafında tevzie Tic~ 
Vekaleti mezun bulunmaktadır. 

Tesbit edilen saıtın alma fiatları 

şöyledir: 
Zeytinyağları: Yüzd(> 1,5 asitH 

kilosu 80 kuruş. Ra!ine 79 kuruş 

leri. (1582) (1029) 

20.000 kito küyun eti kapalı za fla eksHtımeye konrn~tur. İıhalesi 
30/11/942 ıpazartesi günü saat 15,3 O da Kars 'SSkeri satın alma komis
yonunda yapılacaktır. İlk teminat? 1800 liradır. Tal"pler:n kanuni 
vesikalari1e teklif mektuplarını i:h ale saatınden lbir saat evvel, komis-
yona vermeler:. (1705 - 1431) 

• Komisyonda mevcut listesine göre 56 kalem lcllOOratuvar malzeme
si pazarlıkla satın alınacaktır. İlhıalesi 20/11/942 cuma günü saat 
15,:ro da Ankara.da M. M. V. 5 No. lu satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. Tahmin beddi 298 lira kıat'i tem;natı. 44 lira 70 kuruştur. 
Taliplerin ıbelli vakitte komisyona gelmeleri. (1692 - 1404) ., ... 

Aşağıda yazıh anevadın lkapa.ll zaır:f!a ~sil'fımcl<'n 27 /11/942 cuma güniı 
saaıt 16 da Ba!Jketir askerl ısa.tın a~ lkıomı..<;yanıunda yapılacaJ<:'tU'. Tal.iplerin 

anunt ve~arı";.e tek'if anciatuplanrıı ihale saatinden ıbır saat O\o>-el Orom.is-
yona veıııne1erd, 

10 para. Yüzde 2,5 as•tli 77 kuruş, M~tarı 
3,5 asitli 73,5 kuruış, 4,5 asitli ikin- _c~~·----- ------...,--.....:.:K;..;il~o-..;;.Kuruş.:..---------

Fi atı 

ci yemeklıK: 70,5 kuruş, 5 as:rtli Prasa ~ ~40!000 12.50 
T .ahana 40 000 15 

67,25 kuruş, yüzde beş asitli sıra 
1 
İı;prn.ak 

40
:
000 20 

malı 69 kuruş, 8 asitli sa'bunluık 1-f:ıv•"' 18 ....... 6,000 
65,25 kuruş, Prina yağı 52,5 ku- ıı;arnabahar 8,<lOO 25 
ruş ve pamuık yağı 70,5 kuru.ştur. Ke~vn 8,000 12,so 

Bu yağlar, mü~eseler:n depo- (1647 - 126-0) 

larında Ticaret Vekaleti veya me- * 
mur deceği müesseseler emrine 2!\ ooo lki'o sı~ır etı vaır.:arlıkl.a saıtıın olmakla bu husu<.tla f~7Jla ma!U<maıt 
• e .. ı lık t{ımimıtı 1406 liradır. lhale;-i 25/11/942 çaraşmıa'ba gumı sa.at 10 da 
amade bul~~urulacaktır. 20. ~- ! 'T'"'3ttY,.oın a 'lreri 6 ahn alıma. ııro~ıunda yapdacaJk'tır. Taliplıeı..:n belli va:kitıtıe 
den fazlası ıçın tahakkuk ettir.le- k rn'syona g"'laneleı1. (1650 - 12.63) 

cek depo ücreti Tiearet Vek.ale- * 
tiru:e yediem:ne verilecektir. 80(100 lk.ilo •l'ı .. ıeti lk<>:oa.lı zarfla saltın olınıa.cakı!ıır. İlha.l~-rl 25/11/942 <.'ar-
Alınan yağların mıuıhafazası ""ıınb ıziirıiı nat 16 ela Kıwseri As'kerl satın a'hna Grom~n.uımla y:::.pıJ.a,cakttr. 

için mahfuz mahallerle depolan, ı Trlh.,,.·n lh .r.ıo.u 4R ooo lira i'lk ıtıomnat'ı 3600 Uradır. Ta1ip1erin ik:anum veıs'ika-

Fransızlar isyan 
hazırı ı .ğ ı yapıyor 

Hü! Fransız ordusu kuruhınca Fransadaki 
halk A 1man1 ara karşı ısyan edecek 
Cenevre, 14 (A.A.) - Almanlar men lakayt kalmaktadırlar. 

ve 1talyanlar Fransız milletine 
Şimal Afrikada oluıp biten şeyler 
hakıkında hiçbir şey bild;rmemek
tedirler. 

Almanlarla İtalyanlar, şehir
lerdeki ve şehirler aras-.ılld~L ibü
tün mü:nakalat vasıtalarına hakim 
bulunmaktadırlar. Fakat Fram;a-

nın her tarafında mi\stevlilere 
karşı için için isyan alaimi belir
mektedir. Gestapo, telefon lhatla
nm ve müittcliklere taraftar Ql
malarından şUphe edilen Fransız. 
lan nezaret altında bulum::lurmaık 
için tetik davranmaktadır. Şöyle 
böyle fikir istiklal taşıyan büıtünı 

gazeteler, hatta Vişi gazeteleri 
tatil edilmiştir. Rivier:ı'da sivH
lerle İtalyanlar arasında sık sik! 
çarptşmalar vukua gelmelınedir. , 
Almanlar, bu çarpışmalara tama-

Yunusa giren 
müttefikler 
(Baş tarafı l inci sahiıfede) 

Bujiye. müttcfkler mühim 
m:ktarda asker çıkarmışlardır. 
Durmadan gelmekte olan bu kuv 
v.ct er doğu istikamtinde il-crle
me'ktedirler. 

14.000 asker çıkarıldı. 
Nev:j•;0rk, 14 (A.A.) - Nevyork 

Hera?d Tr'bune gazetesi yıazıyor: 
140.000 A merlkah, ik; veya ile 

gün için.de şimali Afrikada kara: 
ya çıkmıştır. 

Ankara 14 (Radyo gazetesi) -
Nevyıork Taymis gazetesinin bir 
muhaıbirine göre, Tulondan ayrı-
an Fransız donanmasının en lbü 

yük cüz'ü tamları Cezayir sulıı
rında ve amiral Darlarnn emri 
aı.tın<ladır. 

Tulondan gelen bir te1graft.a 
ise Tulonda sükiınet vardrr. Hiç 
bir Fransız harp gemisi Tul!on<ia
ki üssünden ayrılmamıştır. 

Deniz muharebesi 
Gellen bir ~iğer habere göre. 

Cezayir/ açıklarında 'büyük ibir 
•den'z muharebesi o1mak:tadır. 

Bu deniz muhareıbesinde hangi 
devJetlerin kuvıvetteri çaııpıştığı 
1bildiri. mektedir. 
BİZERT MUHAREBESİ BAŞLADI 
Novyorik, 14 (A.A.) - Alınan mn 

raporlııra göre Tun us Jçin :muharebe
ntn lb~1uiığı sanılmalrtadır. AndeJ"SC>ll 
lkuıııvı>tllerin'n Tıuınus hudud'un\l geçti.k
lerfnc daiı· ::vrihver raporlanmn dbtrru 
olduı~t!rrn za.nııiedı1.Tt1ı~tcdir. Amerikan 
p:mışütçüleri, 'I1l1rtUS lıoprak1arında çar
p~na!nı· olduğunu vt? Frııı'iSrz gaıııi-
2J0n1:ırmm cAlmo.n hııanisi> ne dmn;ı 
muıh:l!'ı bC~er yapt11gın1 söyleım&tcd1r
lcr. 

Fransızlar isyan edecek 

Nevyork, 14 (A.A.) - Alınan

larla İtalyanlardan :zaptedilmiş 
Qlan malzeme ile Fransız ordusu
nun büyük lbir kısmı !hem de re
ikor teşkil ede<:ek dere<:ede kısa 
·bı.r :zaman zarfında teçhiz edile
ce~ir. Şimdi lbilindiğine göre 
Fransa mılleti, git.tikçe büyıü(yen 
ve müttefikler tarafından fanm
mış muvaldkat Fransız hükfuneti 
tarafından müzaheret gören lbir 
Franısız ordusunun mevcu!t oldu
ğunu öğrenir öğrenmez lbu rpilllet, 
milletler içi.n Alman işgal kıuv
vetlerine karşı ayaklanmak saati 
çaldığı zamanı hem~n isyan ede
cektir. 

Bu isyan, çok şiddetli olacak ve 
Almanlar buna karşı mukavemet 
imkanını ibulamıyacakl&rdır. 

Amerikadan 
Müşahedeler 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

c.sk Pear Har'bor basıkınından son 
ra A~erikalı~ıarm gözleri açıl&., 
FJmdc tenk:d maksadile göstei1-
mişti. 

Şimdi Amerikadaki bütün Ja
poniar sa:hneden içeri~. nak
licd lmiŞ!erdir. Bunların evleri bıaıh 
ç ':ei. ciükMıanla"ı ıboş kahruştır. 
Garpteki bazı şehirlerde Japon 
bostan, bahçe ve bağ sarubr ve a
melesi iie bal!1kçısı orta.dan çekiıl 

diği için bu maddelerin tedarikin 
de sıkıntı çeki!üyormuş. Fakat yi
ne ıher şey loo:J:dur. 

J apon'ınr dahil-e naıldecilldiktleri 
haJ:de İtalyanlıaır son zamanlarda 
se11best bırakılmışlardır. 

Ya:!nız burirarın denize gir.iıp 
!'ba;lııkçıbk ~tmelerine müsaade e
diJnıÜJYlektedir. Amerika halkı 
mihvercii~ içinde en ziyade Jaı
ponyay1 ezmedikçe Amerika kı:J'ı .. 
cının kınına koymayacaktır. Bü
tiln mil'let bu a'Zimdedir. - . 

Z'yafetteki Amerikalılar çok 
he-yecarlh idiler. Pek sevdikıleri 
deniz piyadesini -;..!ıkı.şlarken anu 
ral Darlanın Afr:kad2. esir o'Pdu
ğu hakkında bir lhaber yayı'Ldı ve 
M1rikada rlk karcıya çıkan kuvvet 
<leniz piyadesi o'!duğu için ou ha 
ber heyecanı dah?.. çok artırd•. 
Gazeteler görülmemiş ibüyü)dük
te pu:ıtularla ibasıtmış baŞl'ıklarl..ı. 
Afrlkaya ait haber1€ri neşretme': 
ted:rler. 

Abidin DA VER 

inhisarlar Umum MüdürlUOü ilanları 
NumW1c ve şaı•tnr.me.ı mucibı.ncr 10,000 adet. bira sand ğt miıtı nhhıt ınam 

ı ve hesabırua pazarhklıa mübayaa edlilPcıt.ıtktir. 
Pauırlık 17/11/942 salı giımı saat 10,30 da İnlhiısarlar Kabaas mtıılrez 

S<ttuı aılım kamieyonunda yapılacaktı!'. Talip[ıerıin aynı gün ve saaLt • meıitrz 
kıomisşumında h~ır lbulWlınalan lüzumu l~n olunur. (1291) 

'V Ül!'KIYE CUMHURJYS:Tl 
ZiRAAT BANK ASI 

!\\.~-uluş \.drııu': 1888 - Se rmayesı. 100.000,000 Türk l:t'Ul. 
Şube ve ajans adt"C!;: 265 

LirAi vt. ticari her neTİ banka muameleleri 
Para biriktirenler~ 28,800 iirz. ikramiye veriyor. 

Ziraat Ban.kasanda kumba ralı ve ihbarsız tasarruf hesap. 
kur'a ile aşağıdaki plana gö anlara senede 4 defa çeJcidecet 
kur'a ile aaşğıdaki plana gö re ikramiye dağıtılaca.ktl!I'. 

t A. 1,000 lır.lık t,116 L.11 100 Adet 5G liralık $,llO L 
' • SOt • z.•. 
4 • %50 • l,M • lZO • .. • C,IM • 

40 ' lM • '-"' • Hf • M • J.ZM • 
Dll~:-CAT: .Hes!!.plarındclti paraı.-ır b.r :.ene içinde 50 liıra-

dım a&ağı clü.şmıyen16e ikramiye l:!ıktığı taJcdı~e % 20 fazlı. 
sil~ vcrilec- kt•r. 

Kl·r'alar sen("de 4 defa 11 mart 1 l Haziran 11 
E.ylüi ve 11 Birincikanun tarih lerınde ,.ekilr<"cktir. 

Anjinin bir de mÜ21ınini vard~; ya
ni \.Elin zaman sürüp gideni. Müzmin 
anjin ~ sinsi IS('yir eder. Endişeli 
bir tab1o g&stcnıııesine rağmen had an;.. 
j:in~ göre daha kıorkulması gerelren 
~ir hıv.ıtalıktır. Berikmi SC7'dlniz, ted'a· 
vi ("ttlniz geçtinf.ı. Bu ayıe deği!dir ki. 
Çok defa fazla kotirulu şekilde görü1-
mrımtCllİ mtımalinc vt'Sile ~ı '*t'. 
Ne vazık 'ki, ancak ihtil~tlany!e ka-rşıla
şıldlktan sonra tıelı\63 ge-çılir; ses ln
sı\d1ktan, bolama pis müımıin ikartıa
(~T 1;(>~\11 C"t~ sonra. 

Milli Korunma Kanunu hüküm- \ 1~11'.,l' W'<'1.lf m~lnrını tlıale Gaa:~inden bir saat ıevvel Orom~nıa. ~-
' IM'i. • (1651 - 1264) ıfa kanuni ·ves!ıkla.Ne 

lerine göre icaıbında :şgale ve is- 1 * ~a vermc1-l'n. 

İln11lA BERATI DEVRİ 
cM\lll:İT w;viyeıt tohurrıJannı imha 

eden Gl:kodtnamik tesirli müstahzarat? 
ve lbun:lann ımaUrıe tmahsuis \ISUl ~ 
~lfv-e> ~a'\ri ihtira ~ alın
anaş o an 3 ~!'in 1934 ıtarih ve 
1887 No. olu ihtira berablnın 'ihtlva 
~ hlJcuk lbu lrerr'Q mew.il tııLe 
ldcmma!k 'k;dn lba~a devir vıeya.. 
lhut lcaıra vt'Tılmesi '1*lit ıedihn'elrtc 
o'lmdcıla 'bu tıuısusda faza ma.ltim&t 
~ ~erin Galata, Aslan 

timale Ticaret Vekaleti me'Lllll- j Asağıda :,yaa::ılı odtmlarm ikapah rıa.t'f1a e'kt:.'iltmelert 27/11/942 günü hJ~la.I Cm 
dur. l "ll!'ld.a ya'Ll1ı ~tlerdı> Bandırma dierl satı:n n1ımıı komiwon\lrıdı:ı yapılncektm 

Bu 'kararnamenin tatb:katl için !'n :olcrin lranuın1 ves!kalazdlc tı'd<llf ~:upJnrını ihale t1:wı1ıindm bir ooat ıev- L:ıJhana 

Ticaret Vekaleti hesabına İzmir ! <nmi"'Y"Ona '\'IPnnelPTl. Prasa 
' Od'1 ~rı Tu.tarı Teminııtı iıha!c• İspan:ı.'k: 

Üzüm ve İncir Tarım Satış Koo- --· -- -Ton Lira Lira. Saati 
peratifleri Birliği emrine 6 mil- Odan 545 21.ROC> ııı~s 16 

Miktanı Tutan Tıetnmatı 
Ko Lira Ura 
144 000 28,800 2160 
144,000 30,240 2218 
144,000 31680 2376 

* 
(l 655-1268) 

yon liraya kadar bir mütedavil Ocluını 2650 100,000 7950 15 Afyon Asker! şub 'bin ının iik maJ qaaıtı kapalı zarfla eksi 'liney(' 

sermaye tahsis Qlunmuştur. (1652 - 1265) 

füın 6 ncı bt 1/3 No. lo.ra müracaat 
cylemcl-c.ri ilan olunur. 

* Asağıdn '.Vllzt1 ı .seb'ı:eler!n lkapa1ı zar!la ftn9i]lmeleri 1/12/942 sab gunü 
sn:ııt 16 da Yassıviran aSo6rl satın alma k'<>nıisyooıu.ndaı yapılacaldbr. Taıl.l,plıe-

konmuştur. Kl'§I! !bedeli 19,474 Ura 64 kunış ılk 'temtnaıtı 1461 L rad'ın-. Talıp
lerln ikammı '\."t's.ikalan,ıe t('Gtli:f mektuplarını 24/11/942 salı gilnü saat 14 den 
b saat ('vvellnıe. kadar A1lyondQ a kert saıtJn alma lııomİı9yoırrun vermeloert. 

(1858 - 1289) 


