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Şeker satışları 
serbest bırakıldı 

Fabrikada kristal şekere 480 ve 
küp şekerine 500 kuruş f iat kondu 

İ~EZAViR) 
ÇRANSIZ ŞiMAL "otl9•' 

AFRİKASI 

ltalya ~ Almanya1 M ah d ut ğ e ı i r 111 er T .;..... "'HllİkaJI .,.. F• --b--: --8·.... 1 d 
·ııtı'fakı Daiıhlacak fekerln fellrlka flab krl.. un us ar 1 aş a 1 

tal 120 ve kesme 140 kuruttur • · 

Bozulabllir mi? 1 Elde edilecek ioo milyon lira 
Stalinin bu yoldaki 
kanaatına hadiseler 
hak verdirecek mi?. 
--------~ 

Merkez bankasına yatırılacak 
Ankara, 15 (A.A.) - Bafvekl- rilen şeker beyannameleri w be-

ıetten telblif edilmiştir: ı' ynname vemıJyenlerle .mevcutıe-
1 - 1M2 §Ser kampanyası içın .rnıı nokaaıı bildirenler nezdinde 

pancar flıyıaıtlanna flfNeten kiloda beyanname halici ~ edilen 
2 kuruş zam yapıachğı gibi TürJd.. şkerlere müteallik zabıt varakaıa 
ye ,eker fabrikaları anonim şır- rı mubbyiyatına da ,amildir. 
ketinin 194.2 kampanyasında ~ j 3 - Sllbit gelirliJıere yapıJıaıcak 
ıikalıaıra tee2im edilen ve edilecek 

1 
tevziaıtla lüzumuna göre icra ve

olan pancarın yüme 1 ine kadk 

1 

kiüeri beyetinec tayin edilecek 
müstalhs11e prim olarak ,eker ver 9&ir fbt:ryaçlann ıkal'fdıNlmaısınaı 1 
mesi tensip edilmlftir. 1 tftis okmacaık tekerlerin fiyat- • 

2 - 403 sayılı atar.ada 16/11/942 ı lan fabrikıaiarda kristal 120 ve 
pazaııtıesi sabahından itibuen ,e- küp 140 kuruştur. Bu maddeye 
:ker satışı seıibest 'bır&ık}bış ve ! göre ıf.eıwi edilecek şekerin JW'ini 
400 saıyıh kl.lllll'la da bu tadıten 1 stıok vaziytine göre, Tibtk:iye ,e-
itibaren ılebriıkaJa.rda şekerin top- ker fabriılr.aları anonim şirketi ta-
tan flıy.tı, ambalılj maer.ailan ha- yin edecek.tir. 
~. kristal kilosu 480 kuruş ve 4 - Belediyeler ,eker fiyM.lan-
küp kilıosu 500 kıurllf olarak tee- nı, yıapıJıan lbu zmmıa gröre m8'-
lbit edilmişt1r. haW şeker .fabıikalarmı yeniden 
Şeker fiyatlanndaki bu ıaırtı:nna ' telb1t ve il&n eyliyeceıkirdir. 

399 sayılı '1carara müsteniden ve- (Dntım4 4 üncü ıayjadtı) 

Sovy ti r bGy k kı 
Taarruzu için 

hazırllklar yapıyor 
------------~-----

V o 1 ga sahillerinde tahıidat var-Voronej ve 
İlmen bö!gelerinde ihtiyat kuvvetleri yığıla 
yor• Kayakçı'ar süngü ta im:erinde bu!unu)·oı 

Fransızlar Tunus sokaklarında 
Alman askerleri ile çarpışıyor 

----~--~~~----------~--~-

M Ottef i k le r Cezayir ve Fasa yine 
bol mikdarda a ker çıkardılar 

------------------... 
Amerika harbiye misteıarı "Harbi 
Alman top ra ki arına götüreceiiz,, .diyor 

Berlin, 16 (.A.A.) - AalDeri kaf- 1anmn eıe geçirilmesi ıçm ~ 
naklardan büdirildiiine pe, ilJlı den fddetle çaıpşmaktadrıdar. 'fuı.. 
Almlo uçak ve tank efkiJleri Tur- nua gam.iıııonu General Huri Gi 
msa varmJgtr. raud'nun tumandasmda Almm 

.. "" .. netleri a.Jbi kıt'alan ile mücadele et:mekıec:Ur. 
.......... c.a,w. ...... ~ 

N~ 15 (A.A.) - Buji 1> ...... .ıı,. 
mamne !llwer hava lcuvveUed Lıanclra, ıs (A.A.) - J'M ~ 
fiddetli bir bava hücumu 1apllUt- yoaunuıı bucünlW pazar ....., ... 
lirdır. Bu ~ defedlclfii .. ~ .-. Amerilwı kıealan 
b1 "11 Mllıu• Üfill da __. din gece Caı.P ~ llt" 
itinde~. tikten ...-. TUnm w ~e 

• 2 ılı ' .. .. ~ .... ileırlem$tedirier. 
Lomb, '11 (A.A.) - Şfmıl M- Riıdyo nıOlıteffrlerin Cellfiı' w 

rltadaki uıtra nmdem ordu, Mil- l'M'm WitilD ~ ..... 
ver Tun,_ talı:vtye bt'aları gön- lwwetler çıkarmıya dwam ..._ 
derdJii. em.ada J'ranm himaye- lerini illfıve ediyor. Spiker, tan--
sindeki bu memleketin imdadına re ile naıldedilen bt'alann para-
~. fiitılerle Ceayir 81hilinde karaya 
Yapılan lına mQphedelertne DneJeri Jıçm Wı<tirler aJmdıp 

tPre ~ '" Alman bt'alan dair Şimali Afribdm mGt:&efflg 
TUIU febrinJn dar ve dol•mbaçh mnumt brartıllumn ber&Dlltım 

o...ı D.ıltl oobldormıla civar hava _..ı... 1 da telıınır elmiflir, 

Geri Çeki18n Mihver Dün~~-==: 
. Kuvvetleri DDn de ltaly11 donı•sı -Şiddetle Bombalandı 

--~~-------1••---~------

Cezayir •çalında 
mUttetlk fllosu 
ile ç•rpıtıvor 
Stlokbolm, 15 AA) - Alman 

lrontrolii altmda bulunan l*8ndl 
n.av .telgraf büro8unun Ma*id 
mublıWrinin buılün b!kliftWiiine 
göre İtalyan ~nmMJnm biiyilk 
'bir lamıı ltaqan ve Alman bava 
kuvvetlerJnin ~ylıe ı=man 

Afıib w• hıciUz " Ame
rikan ~Joları ile m~ _F 
mif&:lr. ttaıyao. !aıvıvetaei, 16yıen
ditme göre bilıwa buvazör ve 
muhar!pleıden mflrekkepti. 

:Metematik düşünüşün kurulması 
.. y..,., HAYRl MUHiDDiN 
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SULTAN REŞAT 
VE 

IT Ti H ATCILA 
1 Yazan: ZIYA ŞA No.56 
(Asker) e g<!linc.e .. Padişa!hm et

rafındn bulunan asker kıt'alarm
dnn maada, bütün ordularm as
kerler., vaziyetlerinden anemnun 
değildir... Zabitler, ancak üç ay
da bir '<iefa maaş alabiliyorlar. 
Ordularda'ki: efrat ise, çok zaman 
aç kalıyorlar. Vehattit, giyecek 
elbise lbukı.mıyorlar ... Bu itibaı 
ile, hülkumetin 'dareS!lden şika
yetçi lbuhınuyorlar. 

Fnkat.. yahu~ şı.tkayet etme:k 
kafi değildlir. Kendilerini sefalete 
UlafhlkUm edenlere karşı hare'kete 
geçmek raz1m gelir. Ve :hiç şüıpiıc 
tmemelidir iki lbi.r gün olup, o ha
reket de vukun ,gelecektir. Lfı!kin 
bunWl için lbir hayli zc;m'an ge
çecek.. 'O ızamana Utadar da bu 
zulüm.. ve seyyiat devri, wuı,yıp 
gideeektir. 

Halbıiki, Mitık bu işi uzatımı
,rnak Iazımdır. Bunun için de, cid
di tedbirler almalıdır... Halbu.kıi 

sizler • ~ vaıtan har'cin<le ça-
lışan va tanıperverler - .......... .. 
Bana kalırsa, çok yanlış lbir yol 

tıık'p ctl'yorsunuz. Sadece. v~ziye 
t ten'kit etme~ devlet ricalinin 

!ba7:1 föarekctlerini teŞhir eylemek
lr ik 1:fn eyliyorsunuz. 

Bu çal şma taızın,z. nnaköadı 

.emme kafi gelıniyecektir. Her 
•ey: n evvel, hal' keyf·yetini mu 
v-<:ıffakiy tJe> yapa'bılecek b r kuv 
\ t ıaz .amamz elzemdir. Bu 
·u, vct se. ancak askerdiT, Vatan 

rada vuku bulan garip bir hadi
se, kcnd'!crini iıkaz <>iti. 

Had sc .şudur: 
İK T'""i frkaya mensup p'yade 

rnvın kamlarından Niyazı Be~ is 
mind.< fb: a... b-r cuma günü se
l" "1'11. •, merasım.nden sonra Bey
k< z ı: 'bulunan kr, ba]arınd :n bi 
rini ziynrete gitm ·ş Maksadı son 
vapur n ~ ne d··nmekmıs. . F-c: 
'it, t m: afir fbulundu •u ~v s b: 
.. ~az Beyı o gece a a lcoymek i<;
temı~. Son derecede ısrar .. tr
m .ş. N 'yazı Bey, o ge<:eyi orack 
geçirmeye medb:ır kalmıış. Evin
den merak etrnesin'er diye, ev 
ah'bınin akrahasın<lım genç bir 

ad m' kend e ·ine bir mektup 
vollamış. 

Bu delikanl mektubu al p lı

t ... nbula inmiş. 'Niyazı Beyin evi, 
, asp sa ci:v. Tında ım:ş. Delikanh ı 

(Daha var) 

Ekmek satışı 
Belediye fırın.ar 

için yeni bazı 
te birler alacak 

Sah t Gl lırlı.er haı ioinde ıbuıhman
,:ı ı us olarak Daimi {'nciimen 
tarotından fıat lı cdılen 27 ku~-

n ckmdk dü:ıııckn ıtıbım::n baş-
lrana.k,ta.d1 • B cl:y lkt at m.irlur-

il ıca.l>eden ı db ,lcr almı,ı;, F .ıncı
lnr ccm::yetin.e tcb ',, yapar .... -:: 11'..cmlll' 

\C h .k rnclc nln fırnlar a.ra!ndnn 
d r.hal kıı'bul ed • rak mamurlar çın 

17, ihalk Qin d 2i kuruş:an sa~ bıl
q'lm-J.stir. 

-
Yer imallar 
Pazarları 

----0--

u halk u sseser. 
sinin te kilitanı 

genişletme lazım 
Giyecek ihtlyaçlSirınm he

men ih€m heı sini temi Wği
miz Yenlı Mallar pazarının sa
nsı, b ün, 27 )-İ lbı..lmuştuı. Bu 
1 akam yurcl ölçüsünde şüphes'z 
az gortinccckt;r. Gerçekten de öy
J.edıı. 

tlk yerlı mal .ır paza1·ı, An;rnra 
ve ıstanbuld~ acı'ırken, gümrük 
duvarlarımıı mıtli snnayii bugüne 

dar koruyamn ordu ve Japon 
a;-;ması. ncldıyesi da'h ı olarak 

Türk limanlarına 7 kuruşa mal o 
luyordu. 

Faıkat bugün "erl mal'an p 

z rları pahalı ğa karı-1 açt~i bü
yiik müccdelede bir destek ve 
vardmcı 'azifesi ~örmıe-kted'r. Cok 
üm t!}lii ve giiç Vf> bunyesini y~ni 

h nnct!N nc> ad pt<' etmr>si lfmm 
f!r{m 'ştir. 

iBt giin üz rinde durmak istecl'
ğimiz mevzu, bu int;bakın, iç'nde 
lJulunduaunıuz 5artlara göre halı
kın ht'vaçl ırına ne derece mı'" 
:lamaktn olduğudur. 

-- --------

ıc BU GÜ 
y 

Gazetelerde şöyle bır ilan •saç
larınızı J{oruyıunuz!» 

Snçsıilık, bir ihtiyarlık belge i 
olduğtma göre bn davete arzu ve 
sevkle ko nnlar cok olacaktır. 
~ ~ 

Fakat, bu kadar mühim birike

şiff<• bulunan bilgin, inrnn YÜCU· 

dımdn 5açlnrm kaynağı olan baş· 
ları ~ok olmak felaketinden kttr

tarncıık bir çare bulamaz mı~ dı? .. 
Uçakların ıtonlul~ bombalar yağ
dırdığı bir şehirde, bn ına böyle 
bir · ı: ç siirerck 'elini kolunu sal· 

lıya salhyıa korkusuzca gezen bir 
adamın huzurunu düşi.iniiniiz: 

Sulh halindeki Tiirk:ycdc 'bahis 

mevzuu olan saçı; harp halinde 
olanlarda ise baş'ı kurtaımaktır. 

ğ 

DE B • • 

• • 

l 
1 

_) 

K z enstitülerinde yemek der-
inde okutulan bir kitap elime 

geçti. Alaturkası olsun, alafran
gası olsun, hepsinde yağlı, şekerli, 
unlu sayısız yemek isimleri var. 
l\JüJredat programlan değişme
diğine göre şöyle bir nu·raktayım: 
Acnbn talebelere bu derslerin tat
bikini nasıl yaptırıyorlar? Ma
lum ya yemekler, Ayfo§tayn'ınki 
gibi yalnız nazartyc değildir. Bu 
balmudan hahrınuza şöyle bir 
tnvsi}c geldi: İstanhlılda !herJınl
dc köşede ıbucakta ~ uval çuvnl, 
unları, pirinçleri, sarıdık sandık 
şekerleri, teneke teneke yağları 
olan stokcular çok1uı. Pişirip 
hazırlaması talebeye. ~eme i de 
bu kalın enseli ze\•at;ı. ait olarak 
bir anlaşma yapılanını: mı? 

ÇUVALDIZ 

ne yerlerD 
Prs ~r yakında geceleri saat 22 
de kapa ılmağa başlanacak 

Kömürden tasarruf mnksadilc büyiik: !iclıirlerde uınttıni }erlerin 
g cclcri saat onda ikapahlıuası için bir proje hıızırlandı~ı nıa~(ı~d~. 
Öğrc.md'ğimize göre bu proje alaka daT ınakanıatça fasyıp cdılnıiştır. 
Yakında tatbikine. bcşlanacaldır. 

Projenin tatbikine başlanınca diğer biiyiik chirlcr~c olduğu gİ· 
bi lstanbulda da sinema, tiyatro, kah\ ehande.r ve dığl'r umumi 
} erler geceleri saat onda kapanacaktır. Tramvaylar, vapurlnl" ve 
banil;ö trenleri de ayni saatte sefe rleırfoi iııtil ıed~eklenlir. 

------=----------··----------------
Bazı tramvay Y edikulede yedi 

durakları bugün saa.t süren bir 
kaldırılıyor l yangın oldu 

\'C milleti felaket uç:.ırumuna SÜ 
rük1r:-·yen ıst·ibdadı, ancak ordu
nun süngülerı söküp ıaıtafbilec€k
tir. !Buna lb:naen art1k :f::ıides;.z 

11eşri at ile hoş yere vakit geçil' 
memel:i ... Ciddi ve kaıt'i tedb:r
lıerle maksadı temine gayret goo
termelidir. 

Şimd ,ik fl n xıa bır ekttn('lk sı

kııırtısna ııneyda:ı veıme."tldk uzcrc o.fıs 

t::rnı!ınadn norm • ..-.amad arda vorilcn 
undan :!azla un verılecckı •• Bu suı c."t
Jc g reı.lt memur, gerek ha k kar.nesle 
ım'iıııacaat edecek er 'stcctiklcrı tı:rtnll<ır
da:ı dkmclclcrini tpda:-lk cd~eıklcrdır 

Hükumet adına dağıtım olına
dğı gunlıerde dahi ycr1 mal1ar p:ı 
ıar1 arndnn b'r şeyle almak için 
muhakkak sıTa bekl me:\ lazım

dır Bu, y1ll:G:rdan.beri böy edir. Ka 
d· C..), B yo lu. Aksaray ve şeh
rin d'ğer müh'm yerlerinde şu

be er olmakla beraber merkezde 
\:e u'be':erındc daima rastlanan 
'bu kahlba1ık, bu müessesenin halk 
ha ·atında tuttuğu mevkii anı~tır. 

Sıralara yaanız ;hti· 
yar ar o uracak 

4 Ahşab ... 
mamen 

ev. 
yan 

ta· 
1 

!Baki, muazzez maksadın mu
vaffakiyetle hitam lbuhnasını t~

menni ederek, 'htira.'Tlabmı ma!h
susnmın •kabulünü t'JCa eylerim, 
erendim.) 

Bu mekıtup (A. Hakkı) imza .. 
sıtn taşıyordu. Ve zarfın üzcr:n
de de İstanfbuldaki Fransız ıpos
'ananesinip pulu w damgası gö
Til nü.yordu. 

1ttihadcılaT. 'bu mektubu lbiıyük 
'blr dikkatte etki·k ettiler. !B~se 
diler. mevzu uzer!nde. uzun mü
~'krelere ıgi:riştiler. Mektup sa
hibine lhak verdiler. 

Sult3n HamicH devnnek ve 
onun yerine rvelialrd ~ad .Efen
diyi geçirebilmek iç n ordunun 
kuvvetine müracaattan fbaşka ça 
re ~-cktu. Fakat orduyu elde et
mek çok güç görü.nüıordıu. Avru 
ıpa ve Mısırdaki ~at. lbu iş' 
başarmay.a kafi değildi. Her !hal
de, ıana vat&n dahilinde ıteşirll!t 
yapmak.. ~'lli zamanda ve1iaht 
R~ad Efendi ile de ıt€-mas çare
lerlni. ~rray:ıp bulmak ~di. 

İttilıa&:ılıar bu mıese1'e.run ımü
'Z'akerelerilf! me:=gul olurtarkn. İ& 
tan'bul:da da ayniı ma.k.<;adia yenl 
ibh- (cemiye't) in hazırTandıiğından 
batberder de~rdi. Ancak, o 6l· 

"I K D A 

.BclodJ:.~ elk ncl: fıntışında ~ 'SUıZ· 
luğa ımC\)'rlan vcmwmck rçın b". mıud
dıt. scmra bazı yen te.dbır.ler alm:ıga 
lkunlr \-armiştfr, Bu yeni k .. rarlara gö
Te lher oom'lc oturan halk, atend.1 m.m
takıı.smdakl nrmdan C'kme~ı.nt satına
la'bı ecektir. A.nca'kı, sem'li:ndcn uzak 
10ka.ntal3rda y ~~ ;) €llldc mecburi
yctl;ndc olanlara. ~ bir, clh&yet ilci 
~up:mlu'k e:kın~ sat1labi,ocektir. Bu 
sure .c her fırın kcndt saıntindblo dai
mi mtışt1. !erın teıibıt ıdobilmek fıf6a
t'..n:ı. ~iık olacaktır. 

.Sll usu! :,vc:tn.dc ho.m fırınların 
1:ilı:tde üt Nwıek i;malı - aşağı yukarı 
tc.sblt ed.!lccek, hem de &a~ bu su.re~ 
lfl kontrol odılcbilccekUr. 

lkti at müdürlüğü ye .. 
ni binaya taşınıyor 

F.c.ki Maarif neza.rl'U binasında. bu· 
!unan Beledi.Ye fen · ... c imar mtidürlük
lc. Sokonr-V'..rum ık' • .ım:pıu~·asının bo-

't1.ığı bl;nya nailcletmete baflam~la.r
d:.r. Çarşronbıt glln'finden itiba.ren de 
Bel~ ıtc!tış hcyctl zat ~lcri mildü.r-
1 üf;ü Bel~e zabıtası nrlidürlilğu a;y
n b!naya naklooeceklcrdlı'. 

İ•ie ışlen etr:ı!ında ~ olan 
bu müdilrlülclcr bu b~ nakledildik
~n oon •a badema tıoplu olank vuif 
gorec.eklr .;dlr. la~ işlcrlılm l.ducsi tem 

1 Umumt mecl ~ te-lıc!it edilen üçürıcil 
Bc,cdİ'yc rcı.s mua.vinltı!. ihdas edild~
tcn sonra Bel>Erdi:Y<: bu iş~CI'l?l daha esas 
tt SUJ"(!t:tc 1dar{l6; ıçm .ıni;\'cut teşldl.Atı 
ycıı şclcl(' ret;la.."1.3caktı.r. 

Yerr mallar paz rı bir de'\ Jet 
mües ese3 dir. Fakat iher şeyden 
bn-cc bir t cawt müe es s dı:r. 
Bt muessese duriist usuHerl ve 
asla yüksek kara kuçmad'n mah 
atmakta olduğundan, halk. 1J)r 

tarzl!tan ımenfna+ı; diğer taraftan 

da b:r çok eşya yalmz burada 'bu 
iund ığundan mec'.>uriyet ha
linde gc'me~{tedir. Bı roak.mdan 
yerli mal:l:aı: pazarının mesela öğ-
le tatil! yapması, devlet daireleri 
saatinde kapanması, bayrıa:m gün 
1°ri knpah bulunma gtb', bei13ti 
normal zaım'lllaro" hoş görüle
cek ekillenn degi§t;rilmes ·: m 

dır. Hatta !buraları, hafta tatili 
kanunu d~.nda kaL~n iSt..isnai !halk ı 
rb.m el.er.ı müe~ese'eıl'nden sar 
nara!: pszar günlen dahi açık ol-· 
malıd!l'. U1Jflt verltsrde evle.ri o
!<::n memurlar ve 'halk tat gün
lerinden faydalanarak a~c.'.lk a
rını daha gcnis bır zamanla ve . 
daQıa 1ahat almak nıkanmı dde 

ederler. 

ŞEHiRLi 

,, ı n T E F R 1 K A S 1 No. 3 4 

1 AÇDL KAPDM, AÇDL! 1 
Yazan· 

A11 goıtos MUIR 

Elen, patronunun gözlerini yıı
n kaıpadığmı gödrü. Einde ıutr 

tuğu kadeh lhafifoe titredi. Faiuıt 
sesi snk:indl. 

- Mbsyö Latimer, dostunuza 
söyleyln.iz. de o da ıburaya gelsin. 
Eski [ış!nalığı:mızı taı:elem.i§ o
luruz. 

Latimer yüzbaşı Preskotun ça
ğırmağa gi<:lerken, seıba8tiyen he
men gt>nç kıza ibaktı. Bakışların
dan, g.'!nç kızdan şüphe ettiği an
l:aşılıynrdu. Fakat Sebast 'yen 
-şilphes:ni ısöylemişti. Az sonra 
iki adam masalarına geldiler. Yüz.. 
başı Eleni dansadavet ettiği za
man genç kız geniş bir nefes aldı. 

Fa.kat muada kalanlara end.l
§e ile ibakmaktan .kendini alama .. 
dı. Latlmer Sebastiyene doğru 
eğilmiş, canlı can!ı ıbir şeyler ooy 
Jüyıol'du. 

Latimer hi:ç 'bir gir:zg8b yap
maja lüzum görmeden, Sebastt· 
~ dılipediiz so:m~u: 

Türkçeye çnirenı 

Muammer ALATDR 

- Siz lhemşi.reın Ollv'i tanır 
rmsınız? 

- Ol:v Latimer mi? 

Sebastiyen lbir sigara daha yak 
b: 

- Evet hatırhyorum.. Zarif, 
kibar !bir kızdı. Ölümünü haber 
alınca çok müteessir olmuştum. 

- Siz bu kızın ödlüğüne kati
yeije kani bulunuyor musunuz? 

- O tarihte bu :kızın öldüğüne 
kat'iyetle kan.i ·bulunuyor musu-
nuz? 'ı 

- O tarihte lbu kızın öl<lüğünc 
kimsenin şüphesi kalmamıştı. 

Ondan sonra başka bir !haber mi 
alındı? 

- Z&nnetm~yorum. 

Latimer yirmi dörl saatten be
ri ü:>u .adamla ibaşbaşa kalmak fır 
satını fbulabilmek için sa'bU"Sızlık 
tan ad..:t.a ıçini yiyordu. Şimdi ibu 
masada karşı karşıya ve yaLnz 
.kalınoa, ou fırsattsn iSfifade için 
ne ~ dikk&t ıwt ~ b&-

reket ~tmk elazı.m geldlğini .ıcav 
ramıştı. 

Sebastlyenın daima gülümai
yen yüzünün ~rk8.Slnda, son de
rece ıseyyal ve mahirane lbir mü
cadeleye hazırlandığına şüphe J 
yoktu. 

- Fakat .siz her !halde Olivin 
lbüyilk U:fr dostu .idiniz. 

S oastiyen sakin bir sesle ias-
hib etti: 

- Dostu 1falan değildim amma, 
tanışıklığımız vardı. 

Fakat ibu kız sizin mües.5ese 
nizin müdavimlerindendi ırı:ç şü.p 
hesiz... Ben Cenubi Amerikaya 
gitmişt;m. O da, bu müddei zar
fında :sizin müeôSleSellize ~ıştı. 

iSE'bastiy~ başını salladı: 

- Olabilir, .decl:, belit (bir 6Ü- 1 
varemize ,gelmiştir. Fakat fbu ka
kad.ı: tefcrrüntı ;natırlıyamıyo

yorum. 
s~n derece alaıka ız bır tavırla 

'IJil!JU çevl_...rek da.ns &de?l.lere • 

Bu sabahtan itilbaren tramlVay
lar yalnı:z moobu.ri durak mahal
lerinde yıolcu alinJya w indirmi
yc başlıyacaklardır. Tramvaylla11nı 
nerelerde duracalklan dün gaze
telerle ve arabalarm içine asılan 
kağıtlarla da ilan edilmiştir. D.
ğer taraftan tramvaylara ıdaftıa 
fazla yolcu alınması için bıwı ted
birler 1ıttı'haz edilecektir. Tramvay 
ldaresinden salahiyettar lbir zat 
gazetemi2e bw hususta §U izafhatı 
vermiştir: 

cBiıze ara;oalarm daha fazıa yol
cu almasını 1:eminen bütün otur
ma yeTlerınin kaldırılması için 
yolcularaan da te'klifler yapılmak
tadır. Bu ı.şe fennen imlcin yQk
tu.r. Çünkü bu yüzden zaten faz
la ydlcu almaktan sık sı~ borulma 
teblikei geçiren yaylar, makas
lar ve raylar derhal bozulabil ır. 
Bu vnziyet yokuşta tehlikeler do
ğurab!J'r. Onun için biz sadece 
ön tarafta iki sıra kanape !bıraka
cağız ve lbu kanapelerde sadece 
hasta. m&J:O.l ve IDıtiyaI'larla çoc~ 
lu kadı.nilar oturacaktır. Tram
vaylara .inlip binmeyı, ohmmı.yı 
tanzim ve h~talarla ihtiyarlara, 
malullere-, çocuklu kadınlaraı yer 
bulmak için kollannda rpazUbend 
bulunnn memurlar bulunacalktır. 

oa~ . Lat:irner: 
- O halde aff eders nız, Del1 

... !'danıyorum, dedi. Belki de Mis
ter-es Nort.koila dan~ çaı'buk tanı
şıyıordu. 

- .Miste.res Nortkot mu? 
sebasityen kıı.§larını kaldırdı. 

- Bu kadmı. iyi tanırsınız de-
ğil mi? Y.aın? DQn Kat"lsionda ve
fat eden Mistcres Nortıkotdan bah 
sedly.orum. 

Sabastiyen yavaşça ağından si 
garasıru çekti. 

- Siz. hemşiren · zin ıfrfuapları
na da büyük :ılaka gösterivorsu
sun~. 

- Talbii ~&til mi? İngi?ıt-creye 
döndüğüm zaman hemşiremin 

öldüğtinii, kim bit:r celkf de ken
disini öldürdüğünü haber aldın. 
Bu hıôlbcr beni fena sarstı. 

- Hiç şüphesiz... Fakat hatı
rıma~ bi.r şey ka!ma<lığınn göre, 
size bu hususda fazla malUmnt 
verdhil~ek mevıkide değihlm. A
ca'ba Misteres Nortkot s·ze bir 
şeyler söylemed' mi? 

- Neden? . 
- Çünkü o da sWn d05tlann ı 

~:landı .. 
Latimer, sakin görünmek ıste

rnesine T ğınen, se> gayri 
ri :sertleşmişti. 

.. 
- Pek acayip konu uyo.rsunuz 

(Dt.ha var) 

Ev,•eliki ge<.:e saat 24 de Yediık.u
lede tramvay cadd~inde 15 nu
maralı Yusufa ait eıvden yangın 
çıkmış ve mahalle büyük lbir teh
like atlaıtmıştır. 

İtfaiyenin vaktinde gelıne.5ine 
rağmen 'bw-adaki evlerin ahşap 
olması l\"e şiddetli bir rüzgar es
mes1 ateşin sür'atle büyümesine 
amil cfünuştur. 

Neticede 13 numaralı nabbanıt. 
Vasilin, 11 numaralı Albdurrah
manın evlerile 15 ve 17 numaralı 
evler tamamen yanmıştır. 

İtfaiye saat 24 den sabaıh ·saat 
yudiyc lkader uteşin ve enkazın 
sön<lürülmes le meşgul olmuştur. 
At~tn Yuısı;.fun evindeki. !kiracı
ların a~ıkta yakmış clduklan a .. 
toşten çıktığı tc.hmin olunmakta 
ve tahk.ka t derinleşt.rı rr.ektedır. 

i 
bugü azf· 
e aşıyor 

BuT<l\ı.r Val;ğinden İs'.anbu. :C.'ll1lı
• t Mü.dür üğ{ln.\' t.;eyin olunan B. Ha
lıLt Nihad Pc:peyı dün sabahki t\~l» 
rcslc Al)ka ı·ad.an ş~hrlmize ı~r, 

Haydnı-pafl3' tstııoyonunda si Em-
1 ;yoı roudil.!'llı Ktı.mra.n ı;e Emniyt"ıt nuıı

durl~ v.r.{l.n ve dost.lan tara.~dar. 
ka. an.'nli: B. Haluk N'thad Pepeyı bU 
gibd n t baron ycıı! vaz:iesinı i:fay<ı 

Evvclcc Fa.tih Kaym~amlıb, Be· 
QlıJ nrııktır. 

od t}e Yazı :işler Mu.durlüğü ve Va ı 
M.ua" nlıt; vamele!'lle şehrimizde uzun 
nüıcl.dct c l~ Vl mesa!si:ndeki di.i-
• u ğtı ıntız:ı.mı, hiisnu idarcsil.e tc
muyuz ~ olan B. Hahtk :v?had Pe
peıy ook değcı: idzır«:-1 rlm.izdcndir. 

rGO ON_~ 
~iklop~ 

Geı eral Nogü 
Am,ral Darlanm emrinde ota

.rr-cık rn:ıttef k kuvvetierine ilti· 
hak ett ği ib1ldirilen Frans.ız AI
rkası kuvvt-Oeri kumandam gene 
ral lN'ogiı; bu vazifeSlr.den önce 
Fraıısanm Suriye fcvkaTıade ko
m seri ve kumandanı idi. Kendisi, 
mıaırı;:şa1 Pctenin en çok güvenini 
kazanan kumandanlardan birisı 

idi. 
Şimal Afr'kasmdaki Fransız or 

dusunu geueraıl Nogü ı,gufm~c;tur. 
Bu ordunun wa kuvvetleri za
y.ı:{ o'mak a beraber, daha çok 
mu temleke aske.rlerınden teşek
kül eirnek üzere on, on ık tu-
men mevcudu vardır. 

Gencr.1 Nogünıin demokr i 
cçme orduyu ol 

d g bi A.nglo - &ksonların sa
fınz g ıı~t Bu bakımdan adı 
yen:: Wbin tari,b:.ne geçmiştir. 
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'' A r · k a .. ı ,, 
Romme 

Ali Kemal Sunman 

E
ski Romablıır dünyanın 

o zaman mali'lm olabilen 
yerlerini l>irer sur.etle ele 

geçirerek •cihangir» oldukları sı
:rnlarda fütuhat için uzaklara yol
lndıkları kumandanları gittikleri 
~ erler:c göre anarlnnnıs. Roma
nın böyle m~hur scrdarlaııun 
içinde uAf:rikalı~ denen de vardır. 
Sonra bu serdarlar arasında ) ıl
dıı.ı öncnler, artık harp ve si) n
sct talihinin kendilerhıd.en ~üz 
çevirdikleri de çoktur. Bugünkü 
dünya harllindc de muhnr.iplcrin 
ordularım idnr~ eden bazı gene
rallerin, lm\Teşallerln gittikleri 
y<!rlcrc göre şöhret nldıklnrı söy
lcncbiliT. Milıvcr tıırııfında l\'Lare
şnl Rommcl idn «Afrikalı» d~.ınek 
gibi. 

939 :Eylftliindc Alman nıotörlii 
orduları Lehistan üzerine l iirür
ken Ronımel tek gözlüklü lare
şnl l'on Rn~hnav' n } ıınındo payi
tahtına girmişti. O znınan Le.his· 
tan zaferinin Varşovarun zaph· 
nın ı.ıcrefi l\lnr.cşalc ver'lirl«m 
Rommcl'dcn bahsedilmiyordu. 
Ji'nkat bugün Mar<ışal Ra~ hnav 
sağ değildir ve Afrikalı Roınmcl 
ise meydan muharebelcııi kazan
ını. Mare nlJer sırasmdad!.?'. Tu
hiyedc, orduları sevkinde. gele
ceği sezerek tedbir ıılmakta harp 
snn'atmm daha kimbilir ne ıinoc
liklcrindc derece derece ikabili
yet, bilgi \e knmr snlıibi olmak 
meziyetlerine göro kendilerini 
belirtrni~ olanlar muharebede vc
iknyjin çetin imtihanından geç
tnekted irlcr. Rommel de yirmi bcs 
sene cvYel ge9CJ1 ~ıarpte Kapa
rcfto hnrekôtında İtalyanları ımağ. 
lup edenlerdendi. Bugün Şimali 
Afrikada Mihverin kuvvctlerile 
ftalyan1arıa da Jrumanda eden 
odur. 

1940 yazında F.ransanın felaketi 
SU'nsında öhreti artan General 
Rommcl ondan sonra Afrikaya 
geçmi§, çöl muharebelerine girJ
şerek 'kendinden bu harpte en çok 
bahsedilen kumandanların ilk sı
:rasmda gelenlerden olmuştur. O· 
llll Almanyanıın ıazari}•ııtta ve fi
liyatta meşhur olmuş, askerlik 
tarihinin eski ve yeni simaların· 
dan ayırt ediyorlar: Bir ker~ Al
man ordusuna o kadar kumandan 
yetiştirmiş vermİ§ olan Prıusya
nın çiftlik ve malikane sahibi aile
lerindeıı değildir. Fakat bütün öğ· 
rendiklcrini veknyr ile öğrenmiş, 
kendine olan itimadı arttık~ art
mış, ha anlamıyncak samlan iş
lerıe girl irken oo talihinin ken
tlini lhiç bırakınıyacağına inanır 
gibi öne atılm• tır. Prusyadaki 
gene.roller onun :nauırlyat itibari
le Usta<t olmadığını söyliyebilirlcr. 
Llikin Almanıyada ş:mdild idare
nin :i ba'1J18 gelmesini hazırhy.aa 
ilk hareketlerde, da.ha 922 de, genç 
Rommel f uliyete getmekte te· 
reddüt etm~işti. Dtırgunlnj'ıı 
değil, vukuat icat etıne)i seven 
Romm-cl için harp nazariyelerini, 
askeri tarihi uzun uzadıya ted· 
kike ~almak, geçmiş vekayii ki· 
taplarda okumak belki o bdat 
hoşa gitmiy~b'lirdi. Fakat çöl? •. 
İşte ucu bucağı olmıyan hudut· 
lan iç.inde en geniş bir faali):et 
sahası ki orada kuvvetli düşmaD4 
lar:la uğl'aşmak Roınmel'in 'btittiJI 
merakını tatmin edebilirdi. LaJDıl 
bir hatibin dU§tinülecek başka ta
rafları vaTdır: Km.•vet lfınm, ~ 
ait limn, yiyecek, içecek 1hud· 

Bunu şimdiye kadar dUştindl 
başka bm idi: General Kruıvııl· 
Şu var kJ General Knıvel ~Jctaıl 
İngilizlere esir dtişmtiş l\lare,-l 
Rommel en kıymetli mesai ar:P· 
daşmı kaybetmiştir. Afrikalı ıwuı· 
mel 1917 de İtalyanlann Kap• 
:retto hezimeti sıraSJ11dn yıld#f 
parJamıya başlamış, senelerdeJl' 
beri o parlaklık devam etm.iftir· 

========================:::::::==---
Lasti tevzibb 

iaşe teşkilatı lftğvedild~· 
dcnberi ıotomo l lııstıği tevziııtl 
yapılmamakta id Öğrendiği~ 
göre tevziatın bu hafta içinde r-" 
pılması kararlaştmlm-~tır. Tfc8' 

ret OfW, lbu defa.ki tevzıat iÇ 
İStanbu'la ne kadar otomobil J.!S 
·gi verc'bileoegin Belediyeye I> • 

direcck ve emniyet altınc şll' 
be müdiırlüğil tarafından evve 
hazırlanan liste ınucJnnce betn 
tevr.e.ta ~. 
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MiLLI PiY ANGO Menilekelle =€Barbiıı aaş•ıarı Nasıı 1aşıyar~ar13= 

Dünkü çe.-kil-isd-e k;zanan numaralar lnKDAMl~areşal Çan-Kay-Şe~ 
ı ~~1~~~~":.:'':...~.:~~.~ ! ~:":::;~.'"'"""11 

b•
1
"' c;ı,.,..,,_ Samsunda bol ;ID 24 saatı nasıl geçer• 

gic\•İnde saat 14 de yapılmış ve ıo.ooo 1ira ikıamıyc .k.azanıan bilri- I • _____ ;s,_,_ __ 

çekilişi kalabalık bir halk lkü>tles~ 1('l'dcn 139468 nu:nı:ı·rnlı bil~t Ad.anada ı •• f J 
takp etmiştir. ~:: :nımıaralıı bilet tr Bısınildc ra.tt1- Ü er tutu uyor Çin lidefİ, boş ne kadar Z2m&n bUIUf58 

ikramiye kazanan numaraları s.ooo lıro ..ıtram•ye kıızD.nan bilcı:.I~r- Samsun, (İkdam) -Ankaranın marangoz atelyesinde oyma işleri yapar 
aşağıya yazıyoruz: de n3 tancsı isnnbul bir ianesı de C!- iyi fiatla balik talebim kal'Şlla- l 

hanb ·ylıdc satnlmıt-ı. H itlcr, Cörtıt. ..[wıahnıi, :;:italm ~nlann gQnllf'roe dolaşarak teselli ol-
20.000 lira kazanan numara: 2.000 lira ikrnmiy~ kaza.nan bllcilcr- mak üzere, şebrimizrle'ki !balıkçı- Rosvclt glbl düıl(ya bil(:,rük,lcrimn anuş çoc·u:ıc ö.ü.!c!'lnın lkarşısmda bir b:ı-

cF:::n 8 tane · istrınlıul dört 'tanesi An- far aralannıcia bir birlik .kurıarak hmı.ı.si haqıntı ızr.~ıncfa çd'.it ş"'Y 'bıı .şefkati ıle ağl:ımıştır. 
377161 

10.0-00 lira knzanan numara: 

139468 288700 

5.000 liro kazanım numaralar 

095283 170434 19310~ 373226 
2.000 lira kazanan numarala~ 
022193 029141 060257 072396 
077279 101441 138556 157183 
185854 186049 190083 191338 
211786 212167 291286 298910 
316277 346862 362497 371!972 

1.000 lira kazanan numarolar: 

008876 012844 045100 045288 061652 
069563 074559 081786 121155 130616 
148144 155747 182923 196893 203677 
223605 238177 240484 245528 249149 
251708 268538 269308 269791 275802 
291366 296074 300209 300725 307832 
310539 312479 322175 323474 330674 
349459 363106 379109 382145 398473 

500 Jira kazanan numaralar. 

Son dört rakamı (2181) ve 
<9775) ile biten biletler. 

100 lira kazanan numaralar: 
Son üç ra.ka.mı (510) ile ıbitcn 

biletler. 

50 lira kaz.anan numaralar: 

Son üç rr. 'k~ıır.t (493) ılf' biten bi- ı 
ct1cr. 

20 lira kazanan numaralar: 

Son üç rakkamı (196) ılc bitcaı bi
lc;,Jcr. 

Hl lita kazanan numaralar~ 
it. 

Son lki r~nu <11) ilP biten bUet-
cı·. 

2 lira kazanan numaralar: 

Son üç raJduımı r 196, 577, 614, 694 ! 
695) ile biten biletler. ı 

• İKRAMİYELER NERELERE ÇIKTI 
20.000 llralı:c ~'ük ikıiram\ye;}"i kG-

ra. 2 tansi İzmir, bi" taneri İ7lmİt, bir beraıberce çalışm1ya başlamışlar- söyl'Cllmış 'VC. YıırL1 ~r. Fakat milli Çırw lideri az uyı.:T ve çok basit yc-
tanesf Nnzill , bir t.,,lsi Urfa, bir t:ı- dır. Bolca lüıfer tutulmalk!ta '\re Çın dcvJeti.nln hderı Çan-kay-Şek h!ık- mdt yer, M!ILi ·Çön yomtıklcr•nı tl'rc h 
nP d~ Karabükıtc sııtılmtş+.ır. lkın.da ı>C'~ t.z şPy y:ız.~ 'Ve söylcn."'lliş- eder •• Öğl{'Cicn sonra tfr sııırt lkadar i • 

1.000 lira lkramlyl' kazaruın (40) bL kilosu 80 - 90 kwruş arasında An- Ur. tı..-.ıtı:ıt erer. A:ı. ko!lUŞUI. QOlt diırle.r. 
Jet tc yuı'dumuzun muhtelif şl'hir ve f •karaya sev!kedilmektedir. Ba-lık- Çilnku Çin m:ıre~Ji. g.:ızetcci.Jerlc K.<lınlaırında kat'lıl.r. Flikat güç karar 
k_·asSahnpll 10wJıı•Raiıl:dığ: öğ-f'.nl?mSştir. 

1 

çılar, -ağ ve mantar ihtiyaçları konUŞIDaô'l QOk sevmez. :s!.haı:ısa yaban verır. 
karşılandığı talkdirde Samsunun cı gnzrtecih rdCn ça."'.t hoŞ'anm:ı.z. Faıkat 

Ank b ı k :;ı. • kCl'<l.ıl•~rııe Çinin mıı.nnEvl mCJhur m sa- • 
ar•mm a ı .ııutiyacından mü- f!rpeı-vcrllği v~rdır. Gnzetı-ci'cl·lc mt1-

him kısmını .karşılıyacağını söy- tcJTIQdiyen t!'mllr ctırııcm.esinin sebebi de Hı.şusi huyaıtrrun en cınie~. csan ta-

l 1 K M A C L A R 1 
lemektedirler. belki kPndisi htııkfkında çolk şeyler y-...,zll j rnfı, ·vD.kıt bı: '.duğu zaman he-

' 
Erganide yatı okulu ıınasını ı tomemış o'm::ı::::ıncıan deri gc- : ınrn mar.angoz atözyeısıne ı:eki-

ı.yor. 
1 

'erek oyma işlrrile meşgul olmasıdır. 

Galatasnra~·. Vefayı 3 _ ı mağ- Ergani, (Bcdam) - Gufreman • Ç<ın-Kay-.Ştv. bu gun 57 yn.şl.Nb- ı ibu !:,;! ıuuvaffııklıy{}t:c yapar, 
liıp etti, Beşiktaş, Süleynıaniyeye şark kromlan m-emu:r ve ilC'.rileri- dır. Mütcıh~ıEtlar iyi eh· :ıskcr old'uğ;u-

1 

Tly.atro vr müz;ği çok sever. Çtnt-ı 
-s:s •· l ' A · m1lli milziğ·n G8.TP t(kW.ğine a-dııl>te 7 - 2. Fenerbahre, Da\'utpaşa'-'a: nin çocukları il-e kazamızda ya- mı soy rr~er. vrupnnm ve Arnerı:ta-~ J " • ğl ..ı , olm:ısı .için çok uğraşrmştı=. Filim ve 

13 . l galip geldi. tılı bir ilkokul açılmasına (karar nıı} .&şa151 yu.mTı Ct'zmed: 'YCı• a-a.m.ı m:ştı.- Frr.n rz<m, İn.Yfizcc, Mır.anca, 1 ty.atroyu daana h".ı;;:zye etmlşt.1r. 
Lig mzıçlanna dün f'eneı:fua}hçe verilmiştir. Bina, ileride pansi- Ru.;ça b rr. Haırp ha:'·r-rlerin koıı::iisi AyDğında bir nskı·r ıotini, <lzerln-

ve Şeı:ef stadlarında devam edil- yonlu bir arrtadkul haline g~,ril- b!zznt raciyud~n b.'.:•ip cdcır. ' de hala reıfdi ~ir usker C''biscsi, başın-
miştir. Havarun oklukıQaı soğuk miyc de "elverişli olacaktır. • d.a knsttt basit bir kıya:f~le g~. Sol 

- 1 1 n· t•linde kaplan başlı tlr bas"..on taşr iki 
ve yagış ı 0 masına rağmen Fe- ıyarbakır yağları ç ok ç<;l.m ve kal'i:l b r harp darc bunun için de sivıı bir hançer olduğu 
neıibahçe stadı trilbilnlıerinde bir DLyarıbalJor, (İkdam) _Beledi- etm~ olrn bu :-.Gkcrin hususi ~öylenir. 
ka1ıan. alık toplanmıştı. Bu seneki . hayatında fC<Vkalşd;c merhıım~tli Qin taT hinde mJiı kalıraman Sun-
rg m·çlnrınıd:ı parlak neticeler yemız, Diyartbakır yağlar.ma iç ol!d ıgı;nu söylnlcr. Çind(' dört sene ynt-Semien ronra ın çdk sevilen ve et 
elde eden Vefalıların Galıatasar.a.. ve :kuyruk yağı karıştırıldığını oncl" saıı m-hir t'~tığı z:ım.aıı, bir çok raı!ıoo toplanılan ıııew;.m <>ntm olduğu 

haber almış ve yağhaneleri esaslı r.·nı. ö'ml ~il. Ma ·p~a:. :!cllkM.c u~ra- muhakkak.ttr. 
y.a •karşı a'acağı netic<! merakla 
ibc!deniyordtı. Fnkat biitün tah
minler hilrufına <lün çok lbozuk bir 
oyun ç11rnrdık1armdan G::d3tasa
ra.y karŞisında mağlıCıbiyetien kur 
tulamadlar. Diğer hraftram Fener 
:b.alhçener de Davutpaşaya 13 gol 
''r>paıı k mevsim ·n go1 re'korunu 
kırd;lar. 

Şeref stadında İsfanlbul s.por 
Taks:mi bire ka~;;! üç. Beşiktaş 
Süleyrnaniycyi ık:yt> karşı yedi 
ve BcYkoz da K•::ısımpaşayı bire 
karşı beş sayı ile yenmeğe mu
vaffak olmuşlardır. 

Güreş birinciiikleri 
Cumartesi günü ibüşlayan Tür

kiye Greko - Romen güreş birin
c'lıkleri dün Fatih Güreş kulü:bü 
s .. :onundaı sona ermis ve takım iti 
barilc lfstanfırnl 'biri~ci, Ankara 
ikinc· olmuştur. 

bir şekilde kıontrole başlamıştır. 
Yağ tenekelerine saf veya !karı.şık 
olduklanm bildiren damgalar vu
rulacaktı.r, 

Sıvasta 28 kiloluk 
lahanalar 

Sivas, (İkdam) - Sivasın top
rağı; Iahana, turp, şalgam ıgibi 
kı!Iık. ~nleri yetiştirmiye çok 
musaıttır. '.Burada rs~n edilen 
Dramablar bu sayede çok iyi ne
ticeler almışlardır. Bunlardan 
Yahya özer isimli bir vatandaş 
28 Jdloluk Jahana yeti§tirmiye mu
vaffaık ıolmuştll!l'. La.ha.nanın tadı 
çok iyidir ve adeta şekerli g~bt 
tatlıdır. Swasta pancarın da hem 
miktar hem şeker kuvveti bakı
mından diğer şehirlerimizin top
raldarına üstün olarak yetişeceği 
anlaşılmaktadır. 

' 
.. ' Yarın akşa'Ti S U M E R sit?emasır.ıda 

Çı1gın bir ilıfüasın feci ıua ccrası ... İki erkek tarafından pay
laşılan bir k:ıdm ... Kind en daha ku\'vetli olan Aşk ... 

İ.şte !böyle kuvvetli ve hareketli bir mevzuda olup seyircilerini 
baştan sonuna kadar 'büyük bir ala.ka ile takip cttirerı -emsalsiz 

BiR ASK FACiASI 
Filmi ~lıyor. B~ Rot1er de: İki büyük dehakar arttist 

CHARLES LAUGHTON - CAROLE LOMBARD 

ista=°' bu' P. • T. Müdür~üğünden : 
'Muva.zaz.f nskeı lıik !hizmetini ifa i~lıı jdareden ayrılan ve fiili 

hizmetierlni .ikmal -eden P. T. T. memurları müracaatları !halinde 
derhal ta:vzr.r edil'eeeklelinden vilayet P. T. T . .Mü:!.ürlıüğü ve umum 
müdürlüğe müracaat eylemeleri. lü üz.umu ilim olunur. (141) 

SAYFA -3 -

Şişeden EJozma 
bardaklar 

Bizim kahveci Sivaslı Halil, 
geçen gün Alacahamamdan otu
zar kuruşa dört, beş tane çay 
bardağı alınış ve retinni§ bun· 

lan: 
- Bakın ne kadar ucuza aldım! 

diye matbaada bize göstwiyordu. 
Bardakları görüDA:e gülmiye bat· 
ladım. Yarı iserliyerek sordu: 

- Ne gülüyon, beğenmedin 
mi? 

- Beğendim amma pahalı al
mışsın! Kar&&'iimriikte bunlar 
onar kuruş! 

- Onar kuruş mu, ben onı be
şere, hatta yi.rmişere alının, ~ 
tane varsa getir! 
Üşenmedim, ertesi gün Kaırıa

gümrükten geçerken, bu bat'dak
lardan dört tane alıp Halile ge
tia-di.n: 

- Al bakalım! 
- Ka~ par.adan ala~ğız? 
-- Onar kuruştan dedik a .. 

- Deme Allahaşkına! 

- Sen istersen. on beşerden al! 

Buna Halil de şaştı, bafkalan 
da .. onar kuruşa çay, on beşere 
su bardakları .. hem de istediğiniz 

kadar.. herJfçioğlu rakı şişeleri

nin elli se'kizliklerini yan yer. 

!erinden kesip ağızlarını iyice 

törpüleyip çay bardağı. seksen 

beşlikleri de su bardağı yapıp 

onara, on beşere gırla satıyor. Fa

kat Karagümrüktc bu işi yapan 

zavallı bunları onara, on beşere 
sat.arken Alacahamamd.akiler, 

1\larpuççulardakilA!ır otu:ıara, otuz 
beşere daya.nmış. gi1mi~ler! 

Eskiden eski çamlar bardak O· 

lumıuş, şimdi de eski ~akı şişeleri 

oluyor. Fakat bir farkla- Kara

.gümrükte onara, on beşere .. Ala
c.ahamamda otuzara, otuz: be

şere! 

Oıman Cemal Kay~ı 

r lsfanbul Levazım lflnları .) 1 
I 
ı 

Sinemanm iki büyük ~hakir artisti .. Amlrliğindsn verilen askeri kıtaat 
Komisyonda m-ı:cut Gvsaf \•c şclitnaıncsine ıgörc bin ton odun pa

Uı.rhkla satın alınacaktı:r. İhalıesi 23/11/942 paıartes! günü saat 10 da 
Ankaıv:;da M' M. V. 2 No. ıu satan a:'Jma komisyonunda yapılacaktır. 
l(jlosunun tahmin bedeli 6 kuruş kat'i teminatı s.;oo Hrad1r. Taliıple-
:tin JOOHi v.aki1:te komisyona gelme !e!'·. (1697 - 1409) 

* &her tonun: 550 kuruş tahmin €'dilen 6000 ıtıonluk naı'ki:lı, ~hmil 
Ye tahliy~ işl, kapalı zrafla ıe.'!t.siltmeye konmuştur. ihalesi 3/12/942 
Perşembe günü saat 11 de Ankara da iM. JVI. V. 2 No. lu satın ahna ki
rnisyonunda yapılaca'khr. tık t.emi nL>tı 2062 lira 50 kurustur. Taliple
rin !kanuni vesikalarile tekllf mekUıplannı ihale sa<atı.nden lbri saat 
evvel komisyona vermeleri. (1680 - 1370) 

* Behıer metresine 560 kuruş iah min edilen 20.000 ıııetre kaputluk 
kumaş pazarlıkla satın alıı.Tl3(:aktır. İ:hdem 27/11/942 cuma günü sa
at 16 da An.karada M. M. V. 3 No. lu sim almak:om.isyonunda yapı
la~aıktır. Kat'i teminail.ı 13.700 fu-a dır. Taliplerin belli vakitte ko:mis-
~·ona gellnelerL (1698 - 141 O) 

* B'n ton odun kapalı zarfla eks i1tmeye konmuştur . .İhalesi 2/12/942 
ça:rşam~~ günü saat 15 d-e AnkaTa da M. M. V. 2 No. lu satın alma ko 
ll'lisyonunda yapılacaktıır .Tahmin ibedeii kilosu 6 kuruş ilk 
te:rrrlııab 4250 ı:T'~<iır. T.alıi.plerin kanuni vesika1arne teklif mektupla
l".ını ihale saatinden ıbir saat evvel komjsyona vermeleri (1696 _ 1408) 

* Aşağıda YQZılı malzemenin ika palı zarfla eksiltmeleri 23/11/942 
Paıartesi günü saat 15 de Ankara da M. M. V. B~ NoJu satın alma 
koı.rrisyon'Ulldn yapılacaktrr. T&hmi n bed~li 10,000 lira. ilk teminatı 
'1SO lirad1r. Taliplerin •kanuni vesi kalarile tekliıf ~ktuplarını ibaJe 
8-a.ti.nden hlr saat -evvel komisyona vermeleri. 

• .._9ns1. Kat.aloğ ismi Miıktan 

~~-an asla cfhaıl, Hauptner No. roı 
<nıusionapparate Neosalvarsan 

---
25 adelı. 

Cthw, iğnesi ile birlikte. Hauptner No. 1675 500 ~det. 
1605 - 1078 

* ? 170 l\!3 çam kı'rı;ste kapoil1 zar!la ~im a!~aktır Tamn1n bedt>li 22100 
c'Ji:rrı =::t toron:ı.tı 1657 lira 50 lkuıı.ıştur. :ilı:ı'e 20/11/942 Cllıoo giln{l :&rat 15 
ı...., '\."""a at!.:ı M. M. V 4 No: lu s:ıtm nlm~ ;:~nwııda ynpılaca'k!tır. TQ)lp. 

-n- ~ın'!.l'nJ l\'-OSinuılri~ /telOl.if illl!Cktı.ıpf"L.-ı; ıha· saat ndcıı bir saat evvel ko-
&yon:ı veıbeıleri (11184) (10~1) 

* lt::ı &her ~osuna lO lira tahmin edilen 1500 kilo şaplı kösele ıle 
t OSuna 18 lira tahmin edilen 1500 kilo !kromlu lkıösele pazarlıkla sa· 
rlb. ahnacalktır. lhalesi 23/11/942 pazartesi günü saat 15,30 da Anka-
~~a M. M. V. 3 No.lu sntm alma komisyonunda yapılacaktır. Hep
~ taJu;nin bed~li 42,COO lira :kıaıt'i teminatı 6300 liradır. Talip'lerin 

il vaki~ ~ona gelmeleri. 1674 - 1337 

* it Ankara mevki hastahanesi tev s. inşaatı Gcapalı zarfla eksf:ltmeye 
;ınn~r. K~ bedeli 176,086 lira 11 kurus ilk teminatı 10 054 
~ 31 kuruştur. İhalesi 28/11/942 Cumartesi gÜnü saat l1 de .Aıtlta-
~~ ~· M. V. 4 No.lu s~tın alma kıoınis)onunda y8pılncaktır. Ta
"-t nn kanuni vesikalarıle teklü nıektuplarım ihale si!Gtinden bir 

eweı ~ona ~eri. 18&1 _ 13l1 

50.000 liralık koyun veya sığır eti pazaılıkla satın alıı.naca.ktr. 
İhalesi 21 /11/942 cumartesi gün ü saat 11 de H.iılıcıoğlu askeri sa· 
tın alma komisyonunda yapılaca kiır. İsteklilerin 7500 lira temi· 
-~aUar;le betli vakitte komisyona gelmeleri. (1681 - 1369) 

* 
80 kalıem cerrahi alet pazarlık la satın alınacaktır. Tahmin ~-

deli 8745 Ur;· 10 kuruş kat'i teminatı 1312 liradır. İhalesi 18/11/942 
çaçrçaşm'ba günü saat 15 de Ank arada M. M. V. !l No. lu satın al
maı komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin belLi vakitte koı:ilisyo-

na gelmeleri. (1648 - 126 1) 

* 10/11/942 tarihinde münakasa sı ilan olunan 30 ton sığır etine 
taltp çıkma~dan tekrar pazar lkLa· münakasaya konmuştur. EV'
.sa,f ve hususi şartları kom'isyxmda görülebilir. Beher kilosunun mu 
hammen fiyatı 95 kuruştur. İhale si 19/11/942 perşembe günü saat 
10 da yapılacağmdaın tal!plerln k at'i temlnatlarile Harbiyede Ye. 
dek Sulbay okulunda sıtm alma k omisyonuna müracaatları. 

(1689 - 1401) 

* MalldA :ruılı ~ pqarlida {!lltın alJ:?caktrr. Hepsinin ~..ahnı!n b!!-
delıi 96~ lira. katı ~ılna.tı 1'43 lira 75 kuruştur. ihalesi 20/11/942 cuma 
günü saat 15 de An!tM'ad.a M. M. V. 5 No, lu Eatın alma komisyonunda ya
p::.!a~alal.ı:. Talipterln belli. vakitte :!oomllsyuna gchnelıerl. 

ca: Miktarı 
Rivano] --, 7 Klo 
Ampul ata.pıin 200 kutu 
Aksmd 50 kilo 
Keten tohUDlU' I<IO kllo 
Soda adi 100· kilo 
Af'i'! ıentk!kristalizeo 300 kilo 
Pudru n 111\"IL VOJnik 5<l 1tdlo 
:F.Jk51Jıe cl:e Bıılladon, 200 kllo 

(1899 - 1411) 

* ~er- kilosuna 150 kuruş tahmin edilen 450 ilA 500 ton saf tut
ya satın alınacaktır. İhalesi 18/11 /942 çal'Ş21l"!'lba günü saat 14 de 
Ankarada M. M. V. 2 No. lu satı n alma komisyonunda yapıtacak
tır. Yabancı memleket maaı oluıp cif İsta.l:-\ıl partiler halinde *
Um edilecek ve ayn ayrı taliple re de ihale edilıebilir. Kat't temi
nau 10,000 liradır. Taliplerin beli i vcı;Jrltte komisyona gelmeleri. 

(1809 - 1082) 

* BeMrine 120 kuruş fiyaıt tahmin edilen 100,000 adet saplı !p 
yular 'başlığı ile 'beherlne 40 ku ruş tahmin ed;len 50.000 adet ip 
yular sapı pazarhkJa satın alınııc aktr. İhalesi ~/11/942 çarşamba 
günü satllt 15 de Ankarada M. M. V. 3 No. Ju satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. Ayrı ayn taliplere de ihale edileobilir. Yulraın 
kat'i temin3ıtı 14,500 11ra, yular s apmın kat'i teminatı 3000 liradır. 
Talip1erin belli vakitte komisyon a gelmeleri. (1669 - 1387) 

* Pazaılık suret1le 11/11/942 'ta'l'ihi:nde nıünakasası ilan o~unan 
50.000 liralık lbeyaz ıpeynire taliıp çıknıadığınd n tekrar pazarlığa kon 
muştur. Evsaf '\'lf! hususi şntlan kom~nda görill.üp öğren~Iebilir. 
Beher kilosunun muhzmınen fiô'a.tı 130 kuru~tur 50.000 ilralı'k !be
yaz pevnir 'biT isteklive ihale ed·ıe bıleceğ' t1 bi <'Ti a?. yırısına Uılip 
rnhur ctbğı takdirde de .ilinre yapılab"lecekt'r, 1hntesi 20/11/942 cu
ma. .günü sa.-t 10 da yapılacağından · ekli.1erin kat'i tE>minatlarilc 
Ha-tfuıye Yedek Su'bay okulun& satın alına komisvonuna müra~at-
bn. lB93 -.U.) 

1 

TYRONE BETTY 
VE 

POVER GRABBLE 
İlk defa olarak beraber ~evirdikleri 

KAHRAMANLAR FiLOSU 
Hareketli, ihtiraslı ve ıbekle nıniyen \.'8k'alarla dolu ıbfr fibn 

HaUhaı:ır hadiselerine dair en kuvvetli mr mevıu 
Öntımüzdeki Pe.rşem be akşamından ıitibann 

'-- ABAY SiNEMASINDA ' 

Makina ve terzi ustası 
~una p cyr: v · dilz. m:tkı:rı.al:ırdan anlar 

o ~ ·. B~1lann ıyla !X'ti ~117..er 
An!tar. da YiiiPılı •• Ta!!;>l~.:m M..!lı MüdQ:faa 

birer dilek9! Vf Jyi hal bonscr\ " cr'-
1387 - 13~ 
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Tunus harbi 
başladı 

(Baş tarah 1 inci sahifede) 1 
ler;ınden hareket eden Mihver . 
tayyareleri Cezayir ve Bon kesim- ı 
lerinde muhtelii hedeflere ibom-
balarla taarruz etmişlerdir, , 

Harp, Alman topraklarına l 
ıCSttiriileeek 

N~rk, 15 (A.A.) - Harbiye ı 
müsteşarı M. Robert Patterson, 
Fransız Şimal Afrikasındaki müt
tefik kuvvetler harekatının 3 he- 1 
def güttüğünü söylem~ ve söz-

. lerine şöyle devam etmiştir: ı 
Tunus, italyadan ve Sicilyadan 

çok uzakta değildir. Bu bölgele-

1 
rin hepsi, müttefik ha!i:f bomba 
uçakları ile ağır av uçaklannıın \ 
uçuş menzili dahilindedir. 
ş:mal Afrikada işe b~şlıyan A- : 

merkan seferi (kuvvetleri, harbi 
nihayet kazanılacağı yere, Alman 
toprağına götüreceklerdir. 
Bizerte yakınlarında harp oluyor 

Londra, 15 (A.A.) - Müttefik 
kontrolü altında bulunan Moroko 
ıra.dyosu, Bizerte ya.kaılannda 
müttefik kuvvetlerile Almanlar 
arasında çarpışmalar olduğunu 

Sovyet:er büyük kış 
taarruzu için hazırlık

lar y a p ı y or 
(Baş tarafı 1 indde) 

yığıldığı yine yapılan keşiflerden 

anlaşlmışbr. 

KAYAK ÇILAR TALİM 

YAPIYOR 

Moskova, 15 (A.A.) - Moskova 
ya lhenüz kar yağmadğı halde .ka 
kayak öğretmeni yet:ştirilmesini 

baslanmısbr. Kayakçılar kayak 
üzer inde bomb a ve sün~ü talim
leri yapıyorlar. Spor kulüpleri 4 
kayak öl?etmeni yetiştirilmesini 
etmin edec<?k bir programın tat-
0):,kile meşgul bulunuyorlar. Bu 

öğretmen'!erin Moskova ahalisin

<len 80.000 kişiyi kayakçı olarak 
yetiştireıbildikleri tahmiin edilmek 
teclir. 

Kı~ sporları rne\•sim i fl{'f senf' 

yapılan ve artık bir an'ane halini 
annış olıan bayrak yar.şı ile ilkka 
nunda a.çılacaktır. 

Geri çekilen mih
ver kuvvetleri 

(Baş tarafı 1 incide) 

hatça geçmesini temin etmiştir. 
Müttefik Iot'aların ş mdiki hede
fi Tra;blus şehr:dir. Askerler, ne 
pahasına olursa olsun bur aya 
murtlaka ulaşacaklarını söylüyor
lar. Mühimmat, su, b enzin, ve yi
yecek taşıyan kaf.leler, ardı arası 
kesilmiyen bir ~ir gibi devam 
etmekted:ıt-. 

l\lısır Başvekilinin ~yan-atı 

Kahire, 15 (A.A.) - Mısır BJşveldli 

Nnh:ıs pnşa Kahirede irad ettiği nutuk 
ta sekizinci orduyu s('na etmiş ve fÖY- ı 

le deıniştir:. 

Demokrasiler için zafer gfuıünıün ya 1 

kın olduğı.m:ı om!nim. Mihver buvvctlc 
ci 1\1 ı rdan at!lmış!.ar ve Iıibyada takip 
['.difm( 'rle ıbulU"nm~lardır. Moınlekc
ı:ın':ıi tahrip ed~ t 0 hli'ke ortrrdan k al-

dırt!.n~ilr. Mısırla mUttefik]erinln ge
~·lıod klcri <:cı ısnatlerın habrası bunla

Tın dostlukl.arı:ru, itt.lrakl:ı rını ve karşı

lıklı itlmadlannı takviye edecektir. 

TERE.KDE ÇARPIŞMALAR rebe olmaktadır. Almsn-Rumen kıtalan 
vı"chy, 15 (A.A.) _ Doğu cephesinin bu şiddetli savaşlarla groroi'nln batı-

cenub ke's:nılnde terk nehri dirseğinde sırıd:!k!i müdafaa hattını yarmak carc-
bildirmektedir. 24 saattcnberi çok <-~rldetli bir muha- sini takip edlyorlılT. 

....................... s::llllml!rnl~~aı~~mı.IW'.!!!~111&111111&111 ........ ..., .. ı-. .... 

( lstanbul· Levazım Amiriiöi;d;7e;ilen Ask~ri Kıtaat l ı anı3rı ~ 
Aşağıda yazılı mevadın pazar hkLa e!ksiltmeleri hizalar.nda yazılı gün, saat ve mahallerdek i askeri 

satın alma !komisyonunda yapıla caktıx. Taliplerin belli vakitlerde a it oldıuğu lrom1syoınlarda bulun-
malan. 

Cinsi. Miktarı Tutarı 

Kilo Lira 

Odun. 300,000 7,800 

Muhtelif nakliyat. 1,308,-000 11,960 

Sığır eti. 25,000 22,500 

Muhtelif nakliyat. 10,000 32,400 

İspanak. 10,000 2,500) 

Prasa. ~5,000 5,000) 

LAhana. 10,000 1,700) 
Muhıteli:f nakliyat., 5,000 
Sığtr eti. 14,000 12,600 
Sığır eti. 14,000 12,600 
Sığır eti. 14,000 12,600 
Er kundurası. Çift. 20,000 238,000 

* 

Teminatı 

Lira 

J 

İhale gün, saat ve mahali. 

---------------------
1170 
1794 
3375 
4800 

1380 
750 

1880 
1890 
1890 

26,300 

24/11/942 
23 > > 

20 > > 

23 > > 

24 > > 

20 > > 

23 > > 

19 > > 

20 > > 

20 :t > 

15 
15 

16 
16,45 

16 
11 
16 
16 
16 
15 

Bolayir. 
Bolayir. 
Gelibolu. 
GeliiboJu. 

Gelibolu. 
Gelibolu. 
Gelibolu. 
Gelibolu. 
Gelibolu. 
K ayser i:. 

1703 - 1415 

Aşağıda yazılı mevadın pazarlıı kla eksilıtmelcri hi~Jannda yazılı gün, saat \>ıe maıhallerdcki as'keri sa-
tın alma komisyonunda yapılacaktır. Talip~rin ıbelli vakitle rde ıc:<it olduğu komisyonlarda 'buiunmları. 

Cinsi Kilo Lira Lira ihale gün, saat ve mahalli. 

Keçi boynuzu. 
Pamuk kfuq>esi. 
Sığır eti. 
YemLı.k incir. 
Yemlik kuru bakla. 
Patates. 
Çizme ç:it. 
Muhtelif nakliyat. 
Kuru ot . 
Odun . . 

150.000 
50,000 

100,000 
50,000 
87,800 

. .. 1,000 
200,000 

1,000,0-00 
1,000,000 

Yen i PU 
RENKLE ~ İ 

ö n ünde 

KAO ı N lARIN HAYRET İ 

Teniııize en uygun gelecek pudra· 
nın tam rengini veren yeni bir Kolo· 

rimetrlk maklna iudedilmişllr. 

Bu sayede fimdlye kadar gö
rtilmemiş emswl.z blr güulllltte 
orij inal pudra renklerlnin istihza· 
nna lmkf\n ver1lm(4tir. Bunlan 
)'nlnıı Tokalon pudralarında bu
la bilirsiniz. Bu pudra rüzgarlı ve 
yağmurlu havalarda bUe bütün 
elin sabit kalır. Burnun parlama..ııı. 
na mani olur. Hususi ve beratlı bir 
usul dn.lreslnde lstıhzar edltın!ştlr. 

Bll yeni Tok.alon pudrasının en 
son yeni ve c.aıip renklerini bU· 
gUnden ~crtibe edlnlı. Daha genç 
ve guzeı gtirQnUnüz. 

PJ\RASIZ GÜZELLİK KUTUSU 
Derununda <beyaz ve pembe> renk· 
l"'rdekı Tokalon kremleri Uc muh· 
telif renklerde Tokalon pudrasının 
nü:nun":ertnl havidir. Amb:ı.laj ~c 
se' t mn.srafı olarak :?O lturı•şluk bir 
p ulu n.ı;ai:ıdakl adrese gönderiniz. 
To· ·ıloa servisi 20H. Posta 1-'uııısu 

e~.: ~t.Lilİ>Ul. 

50,000 

30, 730 
22,000 
65,000 

100,000 

2305 
3300 
9000 

12.500 

24/11/ 942 
24 > .. 

19 .Jt > 

20 > > 

19 " ,. 
18 > > 

26 " )t 

27 :t it 

26 > > 

18 > > 

14 : 17 
> it 

15 
14: 17 
16 
15 
15 
14 
14 
15 

Pangaltı eski 
Yd. Sb. okulu 
'binasında 480 
irtibat suıbay
lığında. 

~3ursa. 

Erzurum. 
"J.zurum. 
Erzurum. 

U~ak. 
(1432) 

15,000 kl.iO kuyruklu kclyun ıCti ka1>:tlı znrtla ek'..~lrtmeyc k!ommıştux. T ah
ın.in fia<tı 141 lku:ıı.~r. İhaksı 28/11/942 Cumartesi-gün'il sa_.t 11 de Esklşehirde 
~-tı('ri 15'3ttn cılmn komisyonunda yapılncaıctı1', Tafoılerm t:<a.rnm1 ıvesıkcla:ıoJ.I:e 
1.ratlif mO:dupJCl;l'ıru ihale s:ıa.t..ön.den b!r ıs:ı..ıt ıevvel Joomisy.ona veıırtl'{'leri. 

z 1622 - 12ı04 

* A.!n!!rorn civarında bir hmnam inşa ı ~ıpr"ıı zarfla ıe«cs.!Jtmı, ~·c !konıtııuljtu:ı. 
Kıes:-1 bed<>li 195,850 lfr:ı 10 kuruş ilk t('minatı ll,042 lira 51 kuruştur. İhalesi 
S0/11/942 Pau.a..rl('Si günü s:ı.a~ 11 de 1\1.M.V. 4 No:lu ı.-atın alma komleyo_ 
nunda yavılacaktı ı ', Ta!!Plerinı kamını \1E!silrolarilı' tıtt.lif melctuplarır.:v ihale 
roatbııdlcn bir saa.t evvel lromdsyona vcrmelcıi. 1663 - 1299 

* 15,426 1 ra 5 kunış keşif bedelli Kıtikık.lıede 6J)Or mhasında yaptıırıJacalk 
tesis:rt !kapah zar!'.a -e.kslltmt'ye konmuştuT, İhal€s1 23/11/942 Pazart('si günü 
~t 15,30 ad Anıkaraı:ı. M.M.V, 4 No:Iu satın elma Jrom:syomnxla yapılacaktır. 
I]k ıte.minatı 11.56 lira 95 kuruştur. Tallplerl.n kanuni ve'lt'lcılarile tekl1f mck-
tuPlnırım lhnle saatm~ b'r saat evvel ~om:.c;ıyona vermeler!. 1616 - 1159 

* 22,000 Volt 150 K va. 50 peryot 'kaıbili ayar b ir transformatör la-
lazımdır. Tekliflerin 25/ 11 /942 Çarşamba günü ısaat 15 şe kadar An-
karada M. M. V. İnşaat dairesine yapılması. 1644 - 1257 

' 

NEZLE - GRiP -
Ve bütün ağnları derhal keser. Her eczaneden arayımz. 

ZAYİ - Tiıaret Vekal€ti istanbul 1 
Mı,nı.ak.a T =carot müdürlüğü İhracat 
Ba~trolörliitünc!een aldığım ve t rab. 

z<>n ihracata<:ontrolöı'1üğilni.ln 22/10/941 
tanb ve 3123 wyıh vr> M.Tm/130 mar

ıka.lı vo 143 çuva l iç ftnıdığa ait kıontrol 
vcsikasından ifrazen a!d1ğı.b 13 Mayıs 
942 ıırJh ve 3123/2 s:ıyılı kontrol vesl
k.alsmı za.yl cttf.m. Yenisini alaoatunıdan 

oSkls'.n.in 'hiL1ı:mü olm.a.dılını cltm ede

rim. 
Abl'.'d han No:54 

Kdzım Dilman 

Snlıibi: K l Z Z E T Nt'.~:•yu 
Diu1tför fl: Ct>vd..t f< ı;t ·ı .,1lıııu. 
.Basıkl.ığı yer: Mar.!fet Maıtbuaı 

L& .. aa•&•&m!ll111&11111&11 .. 211111&11 .. ~ 

İstanbul Belediyesi 1 
ŞEHİR TİYATROst· 

Saat 20,30 da 
DRAM KISMI 

NDB 
Ynzan: Andre Obı>ş 

'OOrkQC!i: Mübtcccl Yarar 
ltOl\IEDİ KIS~U 

Asri eşen J!aba 
Yazan: SpironeJas 

Tilr.k~: A, Hacopuloa 
Cuınarte~i V t: Pazar günleri . 

15,30 du mat;ne 
1 Her Çarşamba saat 14 de Çocuk 

Tiyatro!u 

sevi.Ye ithal etmek doğru değıı- 1 batı mansw.ıere pu.uo. - .. -

Uçan k. 
deniz üssünü 

ler La Palai'sse 1 
bombaladllar 

Bu Fransız 
den·zaltı 

limanında Alman 
arı barınıyorlardı 

Londra, 15 (AA.) - Avrupad aki B 'rlcsik Amerika ordusu umu- ~ 
ıni kararkahının ve ingaiz Hava Nezarctiı;in müşterek tebliği: lfT • • ., 

Libern tör tip:nde Amerikan uçan kaleleıi öğleden sonra hiç 1 t 8 I ya B a 81n1 b"r kayıba ıığramndan La Paılis.se' d eki Alman denizaltı üsleri.ni bom· 1 

balanuşlard..l!r. Birleşik millctleııin av tayyareleri Fransan ın şimali 

garbisinde taarruza geçer ek:. bomb nrdlman esnasında bir şaşutnıa cevab. veri' yor 
hareketi yapmışlardır. 

Nazer de bombalandı 
Londra, 15 (A.A.) - Diin öğlede nsonra, Amerikan uçan kale ve 

liberatör uçaıklan Fransa sahiLind e, La Palisse ve Saint Nazaire 

limanılaıı:nı bombardıman etmi~lcrdir. 
Şimali Fransa üzerinde de t aa r ruzi keşif uçuşları yapılmıştır. 

Şeker 
s rbest 

Satışları 
bırakıldı 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
İKDAM - ukarıdaki tebliğden 

de anlaışılacağı veçhile şeker fi
yatlıarı ıc:..rttırılmştır. F ak at bun
da gözetilen gayenin gelir temini 
o!madığı anlaşılıyor. Zira 'bu sa
tıştan elde ed lecek var idat dev
let bü tçesine konmayacağı giıbi bir 
hangı 'b!r ;htiyaca da sarfolunm.aı 1 

caktır. Bununlıaı ber aber icaıbında 
milli m üdafaa zaruretlerine sar
folunabimJesi pek tabiWr. Bu pa
ra doğrudan doğruya 1V1crkcz 
Bankasına tesli m edilecektir. Bu 
suretle tedavüld bulurı~n para
dan takrfün 100 mil,yon l' ralıık bir 
miktar d<ıtha azalt1!mış ve Türk 
para.sı korunmuş olacaktır. Böyle
ce elde mev~ut ~ekerin idaresi za 
ruretile alınmış olan bu tedıbir sa 
ycsinde bir gün tamamen şekersiz 1 

kaılmamız :ht'm<1Ji ön1enmiş ola
caktır. Çünikü Başvckil:mizin Mec 
lisdeki nutuklarında da izah et
tikleri gfui memleket şeker istih
laki 120 milyon kilo, buna muka· 
lı'lı istihsal 50 milyon ikilo kadar
dı r. 

Ordu nun ve gıda maddeleri dev 
letçe tem in edilecek müsseselerl ı 
ibeled~yeler tarf amdan yardıma 

muhtaç görüleceklerin (ki b unla
ra ııüfus bz.şına eski fiyatla ayda 
üOQ gram ver ilmesi takarrür et
m :ştir) hastahane ve talebelerin 
iliiiyaçlan mümkün mer teze kar 
şılaştıktan ve pancar ziraatini teş 
v'.k için müstahsile prim mahi
yetinde aynen verilecek miktar 
çıkarıldıktan sonra elde kalacak 
cak 28 - 30 mieyon kilonun teenni 
Ye ihtiy.s.tla sarfına lbir nevi (mem 
nuiyet) :fiyat!arı telakki edilebi
lir ve her fyat artışında görül
düğü veçhile bu sefer de ist'ihlakin 
az.a.J.acağı umulmaktadır. 

Hükıimet bir yandaın da 70·- 80 
milıj'on kilo çekirdeks'z kuru ü
zümden pekmez yaptırmak yolun 
da tcşet.ıbüslere geçmiştir. Şeker 
yrine bu giıbi maddeJ.erin ikamesi 
surctilc son aylara doğru eldeki 
stokun normal ist:.hlake kfıfi ge
lecef,i anlaşılırsa fiyatlar <la tedri
cen indirilecektir. Hüku met. ha
riçten de şeker ithaPne çalışacsık 
o!maklıa fberaDer bu husustaki im 
kanhırın pek ziyade azalmış ol
du~u hatırk.tılmkatadır. Mevcut 
stokun 3 milyon kilosu piyasaya 
hiç çıkarılnnıyarak derpiş .edi1m:
ycn ihtimaller için sa·~lanac,qktır. 

~oN~N_ ltalya - Almanya 
IÇir ~DE .. 1 
(Baş tarafı 1 incide) 

bir düşilnüş itiyadı haline gel
mişt ir. Hiçbirimizin hesap kitapla 
başımız pek hoş değildir. 
Halbuki modern medeniyetje, 
t:pkı modern ilimde olduğu gibi, 
matematik'e dayanmıyan hiçbir 
hakiki kıymet yoktur. Bugün 
(Avrupalı) dediğimiz kafaya ma· 
tematik hükmetmektedir. Çünkü 
matematik bugün biricik kat'i 
şuurdur. 

Bizde bütün işlerimizde tama
mile şuurlanmak, tam ve kesin 
L'>'nhetlerle iş görmek, tam ve ke
sin isabetlerle düşünebilmek isti
yorsak . ki bunu istemek zorun· 
dayız - yeni Türk kafasında da 
matematik düşünüşün kurulması 
çaresizdir. 

Bence, düşünüş tanımızın en 
büyük eksikliği buradadır. 

ittifakı 
boz labilir mi? 

(Baş tarah 1 inci sahüede) 
tir. Yaln·z, Akdenizde ceph1' açılır 
açılmaz Rusyanın omuzundaki yü
kün hafifliyeceği de muhakkak
tır. Bu, Sovyet Rusyanın karşısın· 
daki Alman ordusun!ID çekilmesi 
manasında bir hafiflik olmamakla 
b eraber hiç olmazsa daha fazla 
Alman kııvvetlerinin cepheye yı
ğı lanıamasıoı tP.min eyliyecek o
lan bir hafifliktir. 

SOKRO AHMED 

Şüphesiz m illi düşünüşümüzdc 
bu devrimi de z aferlc başaraca
ğız ve modern nesillerimize mate
matik kafa hakim olacaktır. 

1C~ ... ~-:vc: cu ffi ~jVE f1 
Z IR P~AT B A N ·~ ASJ 

b ı....... uluş \&1ıu·: 188ll - Sc rmay~i ; lOiı.UOO ,OCO Türk l.7as1. 
$•1be ,.e ai<ın"!l arlP<t;: 265 

~İrAi vt. tkari ber nevi he.nka muameleleri 
Para biriktirenlere 28.800 fö·~ ikrsrniye veriyor. 

Ziraat Banka.o;ında kumba ralı ve !hb<ı·::"'irı tasanuf hesap
kur'a ile r.şa,Jıdı:ıki plana gö a..'1lara senede 4 d"fa çekıilecek 
kur'a ile a; şğıdaki pli\ na gö re ikl'aımı~ c da :t·'llcaktır. 

4 A. 1,000 lln !zk -4,00G L. 11 lflO Adet 5-0 ı:ralık 5,000 ı~ 
C • 5CO • 2.toe • . 120 • > 4,80t ., 
• • 25~ ~ l,OlrO • 

4C ~ 10.J • •~ooo • rno ıı ze • a.ıco • 
DİKKAT: Hesapiaı ındaki paraı.at b r bene içınde 50 lira-

dan B.§ağı ciüşmi:;enlere ikra. miye ~1.k• ğı tcltcli-de 7o 20 fazla. 
sile \ ertlen l:ti •. 

Kı.'l''alar senede 4 defa 11 mart 1 i He.ziran 11 
Eylül ve 11 B!i'"inciknn"n tarih ) inde r- 'd)P!rektir, 

lta,ya, işgal teh· 

1 
d fdi altında tees· 
sür duymuyor! 

Roma , 15 (A.A) Pazar günü çtkan 
n:.iılhasındn Giorruııle D'Lta:Ua İnailiz 
anatbuııtırun cm.eş'wn kehanetlerl:tn.i i-
1.ıı-azlara ıkar&ılamakta ve İtaılyanııu.n 
mihverin har.hl kayıbettiğin~ veya cdc
bi!t•.oeğlnq kat'iyen inanmadığıni yaız

mlJ!k:tadlr. Gazete şöyle d~dktcdlr: 
Akdenizin b"rden bire h arbin 

merkezi mahiyetini alınası, diğer 

Jccsimleı-1n hesa.ba katılmaması 

lazım ge'!ıdiği manasını ifade et
mez. Başka yerlıerdc olduğu gibi 
Akdneizde de, icabeU:ği zaman 
mul.arcb~ cepheleri v e usullri de
ğiştixi!ırnek suretile fakat zafer 
planına sadık kaJınarak çarpışma 
lara devam ed'lıecektir. İtalya ü
zeine çöktürülmek istenil.en işgal 
tehtl!dinden dolayı hiç bir veçh i
le teessür duyımamaktdaır. Çün
kü İtalya h€r muhtemel taaru.zu 
geri püskür tmes:ni ibilecektl tr. Ak
deniz muhaebesi Amerikalıların 

ümj.t ctt'kleri gibi kaıl'i bir mahi
yeti haiz değildi. Bu muharebe 
düşman kuvvetlerini yıprata{!ak 

ve zayıfl.atacakıtır. 

Fatih Parti 
kaza 

kongresi 
------

Ziynet eş. yası taşı• 
yanta dan da var ık 

vergisi a ınması 
isteniyor 

CJI,P Fatih Kazası kongre.si dıiln sa
balı.'t.n.lall:xfük bir aza kitlesinin önün
de w• Vo.11 ve BclodiJc re.si Dr. LuUi 
Ki.dar, Parw V.il3'yet Rcısı Suat Hayri 
Üıi>üplü ve Parti Vıl(ı.yot ve Belediye 
nza.larının ıhuzur'ylc saa:t 10 da yap
nuşb.r. 

K.onyrc Vasfi Aklin'ın ıreirliği altın
da top uırunlŞttı'. 

Yens !.da.re heyetine B~ Ba<ğrıoğlu 
Mı.thtar Acar, Hamdi S..."Dal, Ziya Eimin 
inamcuır. Ekrem Ertann, Sudi Odyalt
ma2 ve Rıza P<ıra.n seçlhnı:şlerdir. 

Part.1 Vilfiyet Joooyresinc ;şt.rrnk ~
decc'°.k d.elegdlUtlcrc Bican Bağr..ıoğlu 
Muhtar Acar, Vasfi Akl.m, H11T1Ye Işık
sal, Abdullah Takt.aş ve Profesör Dr· 
Sadi Irmak aeçilm~şlerdir, Kongrede 
söz nlan h11ıtlpler hükümetm iWluız et.. 
tiği kararlart.n bütün parti ve teşki:tı.~ 
, ,. 'kadaşları tarafından tam bir tı,:sa

nÜıtle ve cl ibirlıiğt i!c ta:hakıkıku.'runn ça
lıtşınak M.zıın geldiğini blldirmişler ve 
bu huumda ~ içımışler, tenvir ve ir
şat vasıta~artnın en hlcra ıköşelere ka
da-r göndcrLl•p halkın tenvir e<Hlınl!Si
nc karar vPnnıişlcrdir. He.y.ecanlı teza
hurattım soma bütU:n lloongre hey et i ur 
mumiycsi candan gelen bu du;rgu!al"I 
ve tazimlerini Büyük. Mili! Şef'e .. -c 
Ba~('kil ile D:ıhillye Vekiline ve Pııtll 
Gaı.ol sekreterliğine ı<:gra.fla iblağuııı 
karar vcrımşlcrdir. 

DUMü lk.ıongred~ tesbit edilen dilolC" 
ler M"nsında l<lıks mabLye.t!ndcki ~ 
tn,,ıyanlıırdan muayyen miktarda var
lık vergisi alınması, Karagü.m.riik ç:ır· 

şt.sırun ry<ıpllması, talebe için trarn,rSt 
tahsisi, ağaçlan il-.."Oruına işinde tit:t 
daıvranı.lml'.51. c:W vard ır. 

Berline •• gore 
(Baş tarafı 1 incidıe) 

çıı'kını:a'nrına Alnı3nyamn <izin v~ 
n"Yetlnde olmadığı hakk!Qda İsveç ~ 
yosunun yaytmı Qtrfnııda yme bir tr. 
bııncı gazetecinin sordutı,ı a.1e Gı;2ıct 
şu cı:wbt vcrmiştlr: 

A~ emin olmsı }Azmııgelir 1'-' 
:tnısus+..a tam kaın11nt vı' em:nTyet tııl-'" 
ohnadıkça bu va.pU'l"lı:ı:nn Baltık d~ 
z nelen ç&mahırma ~ mil!ar-
f'demcz. Zira tyolda her h~ bir i~ 
!iz harp gemisi tnTBfınd:m çevrlip e 
lloon.ması ılruvvrtıe mu'h'temeldir 


